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   א עמוד קיט דף שבת מסכת בבלי תלמוד .1
  

 וחמרא בישרא לן דשכיח אנן כגון: פפא לרב אבא בר פפא רב בני ליה אמרו. לאחר: אמר ושמואל, להקדים: אמר רב וכבדתו
 .אקדמוה - לאחרוה רגיליתו אי, אחרוה - לאקדומי רגיליתו אי: להו אמר -? נישנייה במאי, יומא כל
 
 

   ב עמוד ס דף תורה ספר הלכות ))d. 1158) (צרפת( מנרבון יצחק בן אברהם רבי( )אלבק( האשכול ספר .2
  

 בני הם אם, פרקים מסיימי כד שמותיהן חכמים תלמידי שמסדרין פפא רב> בני< שרה>ע< בעסק ]ל"ז האיי רב[ נשאל ועוד
 גאון פפא רב בני כולם לאו והשיב. פירושו מאי תשמור בריתי את ואתה שאומר וסמנם, רבים או אחד אביהם ואם, פפא רב

 שקברותיהן מהן ויש. הן ושלשה שנים בני כי ונראין. בכתובות ומפורש נקרא מר אבא פפא רב של בנו כי, הן רבא של תלמידו
. זמן באותו היה לא גופו פפא ורב, חסדא רב מן שמועות ששמע מהן יש כי, לרב הן וקרובין, דבבל מגשרא למעלה פרת נהר על
> ותלמידיהם< החכמים בפי שסדור אחר סמן להם ויש הם עשרה ודאי אלא, מעולם שמענו לא תשמור בריתי את ואתה וסמן

 רבנן דרגילין כמנהג עליו וחוזר פרק גורס שאדם זמן כל לפיכך, שכחה להסיר קבלה בו יש כי ואמרו, וצעיריהם גדוליהם
 לריכשיה דאפיק דבביה אבא לאחוי נהמא ליה רמא חננא, וזהו, הסימן, זה אחר אומר, עלך הדרנא, עלה מר הדר>נ< למימר
 דרב בריה מר אבא, פפא בר] אחא) [יצחק(, פפא בר נחמן, פפא בר רמי, פפא בר חננא, שמותיהן ואלו. דרו לבי אדא סרהביה
, הכי רבנן אמרי פפא רב בני אדכורי ומקמי. פפא בר דרו, פפא בר אדא, פפא בר סורחב, פפא בר רכיש, פפא בר רפרם, פפא
 יהי, זמנין תלתא, דאתי בעלמא ולא הדין בעלמא לא מינך נתנשי ולא מינן תתנשי לא, עלך ודעתן, עלך הדרנא, עלה מר נהדר
 :הבא לעולם מפינו תנשי ולא הזה בעולם עמנו תורתך שתהא אלהינו' ה מלפניך רצון

 
 

   א עמוד כז דף זרה עבודה מסכת בבלי תלמוד .3
  

 .תשמור בריתי את ואתה: אמר דרב משמיה פפא בר דרו? פסולה שהיא כוכבים בעובד למילה מנין: איתמר
 
 

  קיט סימן(d. 1480)  מינץ ם"מהר ת"שו .4
 
 יומא, הכושר שעת עד בסוף מעט ישייר, המסכתא לסוף וכשבאו ותלמידיו חביריו עם מסכתא לומד שהוא ישיבה ראש או רב

 לסיום לבא שראוי מי כל, לסיים הרב כשבא הקהל כל לקבץ ראוי ואז, ותלמידיהון התורה לכבוד נאה סעודה לתקן דראוי



 בתחילת הישיבה על לילך בתים בעלי כל נהגו ולכך', וגו בידו הליכה שכר עושה ואינו ההולך אבות במסכת יש וסמך. המסכתא
 יהיו ואז, לסיומא כן גם בתים הבעלי שיבואו כדי, המסכתא לסיים הרב כשבא להודיעם מנהג ולכך, ראשונה בישיבה זמן' התו
 יכולין ל"וז הניזקין בסוף במרדכי זה מעין כדאיתא, עם אסיפת שם כשיש התורה כבוד שהוא אחר טעם עוד. וסוף תחילה שמה
 ישראל מקומות ברוב וגם', כו היום כמשפט' ה קראו דכבר התם דשאני לוי או כהן בראשית לחתן או תורה לחתן לקרות
 טוב וכן התורה לכבוד עם רוב מקבצים נ"ה. הולכים התורה סיום לכבוד מ"ש. ל"עכ המגדל על הקהל חשובים עמהם הולכים
 קדיש שאומרים ויש, מניין יש אם קדיש יאמר כ"ואח. פפא רב בני עשרה יאמר סיומו ואחר. קדיש לומר מניין אחר לחזור
 פפא רב בני עשרה הן ואילו. תתקבל בלא שלנו רק לומר שמעתי לא פעמים ברוב לכן בינינו מצוי אינו קדיש אותו אך, דרבנן
 לא מינך נינשיה ולא מינן' תינשא לא מינן תיזוז ולא מינך ניזוז לא עלן דעתך עלך דעתן. עלן הדרן עלך הדרן מתחילין וכך

 פ"ב' סורחב פ"ב רפרם פ"ב אחי, פ"ב נחמן פפא בר רמי פפא בר חנינא. דשמיא בסייעתא דאתא לעלמא ולא הדין בעלמא
 עם מעלה של בישיבה ללמוד דנזכה ר"י, דסייעתן רחמנא בריך. לנו יעמד זכותן פ"ב אדא פ"ב אבא) א"י( פ"ב דרא פ"ב רכיש
 אביו על חדש ב"י תוך אבל' דאפי מצוה סעודה והיא', המסכת וסיום התורה לכבוד נאה סעודה יתקן כן וגם. עולם צדיקי שאר
 ש"ומ, מותר מצוה דסעודת יש ובירושלמי ל"וז, ז"ע' באגוד ואיתא. מותר מריעות ולשמחת שם דאיתא שמה לסעוד יכול ואמו
 מדרבנן' צורב' חזינ דכי לי תיתי אביי אמר כתבי כל' בפ ואמרינן. אגודה ל"עכ המסכתא בסיום לאבל לאכול ה"ראבי היתר
' כדאית. כן' נוהגי התורה' בשמח התורה בסייום וכן. ל"עכ' ישיב ראש' לתלמידי, לרבנן טבא' יומ' עבידנ מסכתא סיום דעביד
 תורה של' לסייומ ט"יו לשמחת משתה' ועושי ריעיהם וקורין נדבות נודרים והמתחיל שהמסיים באשכנז ונוהגים ל"וז ח"בא
  .ל"עכ
 
 לויתן מסעודת לאכול האל יזכינו וכן. המסכתא סיום' בסעוד' אוכלי' אבילי' שהבחורי קשישי מרבנן למעשה הלכה ראיתי וכן

 .הבא בעולם עולם צדיקי עם שכינה מזיו ולהנות
 .מינץ לוי משה טרוד משה נאום

 
 

   ת"הדלי אות האמוראים סדר שני מאמר ))d. 1515( זקוטו שמואל בן אברהם רבי( יוחסין ספר .5
  

 אביי מזמן שהיה פפא רב בני ומהם רב בזמן שהיה סבא פפא רב בני א"י והם) א ז"כ דף ז"ע( מעמידין אין בפרק, פפא בר דארו
' מהחכמי שקבל ל"ז מרי מאבא ושמעתי, פפא בר נחמן מר אבא חיננא רמי אחא אבא רפרם רכיש סורחב דארו: הם ואלו ורבא
 ש"במו ל"ז אליהו בזכירת כמו לה יש הסגולה ושזה פעמים שבעה אותם ושיאמרו לשכחה שמועילים לברכה זכרם הזקנים
   .דרב משמיה פפא בר דארו

 
 

   שבת הלכות) מנהגים( ל"מהרי ספר .6
  

 אליהו יושב ש"דבמ' בתוס' דא משום היינו, ש"במ שמו על המיוסדים וזמירות דאליהו פסוקי לומר שנוהגין מה אמר ש"מהר
 .שבת שומרי של זכיות וכותב החיים עץ תחת ל"ז
 
 

  א"הרמ מאת מסכתא לסיום דרוש קמא בבא מסכת ))d. 1574) (ל"מהרש( לוריא יחיאל בן שלמה רבי( שלמה של ים .7
 

 :הגולה מהמאור מסכתא לסיום. גדולה וכונה נאה דרוש
 עושה שהיה י"ע, בתורה וגדולים מאירים שהיו, בניו עשרה עם פפא רב מסכתא כל בסיום להזכיר אנו ורגילין שנוהגין מה הנה
 , בניו עשרה עם אותו שמזכירין זכה לכן. התורה לעוסקי מחזיק והיה, היה עשיר כי, המסכתא בסיום סעודה להם

 
 דבר) ט"י', כ שמות( בו שנאמר, ה"ע רבינו משה מעלת על רמז הוא פפא רב מלת כי, הדברות עשרת הוזכרו כאלו הרומזים
 עיין( במדרש ואיתא. א"פפ אותיות שהוא, ה"פ אל ה"פ ת"השי עם שדבר רבינו משה של מעלתו ועיקר. ונשמעה עמנו אתה
 הוא מי להודיע רק באנכי ופתח, הדברות בכלל אינו דאנכי ד"מ לחד) שם ובמפרשים ן"וברמב' א מצוה ם"להרמב מ"בסה
 .י"אנכ שבגימטריא, א"פ ח"פת א"פפ של נוטריקון כי, ד"המ אותו של מלבו להוציא א"פפ מלת בא כ"ע. המצוה

 



, עליהם ולרחם לחננם שראוי, אדם בני משאר בהיפך והוא, תחנם לא ז"ע בעובדי שנאמר, וגומר לך יהיה לא מצות נגד )1
 . חנינא האחד נקרא לכן. חנון תהא אתה אף חנון מהו) 'ט, ח"כ דברים( בדרכיו והלכת) ו"פכ ר"א( ל"שדרז כמו

 פשוטי הם הן והם, ידברו ולא להם שפה שרואה, העשייה על ינחם העשייה אחר שלבסוף, פסל לך תעשה לא נגד )2
 . עשיתים כי נחמתי) 'ד', ו בראשית( מלשון, נחמן האחד נקרא. עץ כלי וגולמי

 וכמו, בשמו שנשבע, השם ומכבד מנשא שבזה, האדם יחשוב שלא, והתנשאות רוממות לשון שהוא, תשא לא נגד )3
 . רוממות לשון שהוא, רמי האחד נקרא. המלך בחיי נשבעין שהיו מצינו וכן. פרעה בחי יוסף שנשבע

 , המעשה ימי ששת נגד, שש' שבגי, א"אד האחד נקרא השבת יום את זכור מצות נגד )4
 . מורי אבא לאביו קורא שהבן, הכבוד שהוא, מורי אבא האחד נקרא כבד ונגד )5
 שנאמר וכמו, ינצחנו לא כאח לחבירו אחד כל כשיחשוב כי. אחוה] לשון) [לאן(, אחאי האחד נקרא תרצח לא נגד )6

 הבל את הרג שקין, אחים' בב היתה בעולם שהיה הראשונה הרציחה כי ואף. כמוך לרעך ואהבת) ח"י, ט"י ויקרא(
 , אחיו

, רפרם האחד נקרא, בעיניו קורץ) ג"י', ו משלי( שנאמר כמו, בעינים ולרמוז לקרוץ המנאפים שדרך, תנאף לא וכנגד )7
 , בעיניו רפרף מלשון

 . למוכרו כדי גונב, נפשות אפילו הגונב כי, רכוש מלשון, רכיש האחד נקרא תגנוב לא ונגד )8
 אמר, )ו"מ, ו"כ במדבר ע"תוב( חי שיוסף ליעקב העידה שהיא, אשר בת סרח מלשון, סורחב' הא נקרא תענה לא נגד )9

 , תחיה כה לה
 שאמר כמו, בית נקראת האשה וגם, בית דירת מלשון, דרו האחד נקרא, רעיך ואשת בית בו שנאמר, תחמוד לא וכנגד )10

 :'כו ביתי אלא לאשתי קריתי לא מעולם) ב"ע ח"קי שבת( יוסי' ר
 
 שלא כדי, עומדים אין התורה בסיום וכן, הפרק על עומדין שאין, בראשית תורה בשמחת התורה סיום אחר שמתחילין וכמו
, בתורה לעסוק וחוזרין, מיד מתחילין לכן. מהתורה ו"ח ומבטלין, התורה סיימו שכבר לומר, לקטרג לשטן פה פתחון ליתן
 התורה בשביל, העולם נברא שבהן מאמרות העשרה נגד, אלו שמות בעשרה פפא רב בני ירמזו ולזה. מבראשית לקרות
 . ראשית הנקראת

 שנאמר כמו, השם מאת וחנינא בחסד נברא העולם כי ולהיות. הוא' א מאמר נמי בראשית) א"ע ב"ל ה"ר( ל"וארז )1
 . חנינא' א נקרא לכן יבנה חסד עולם) 'ג, ט"פ תהלים(

 לצדיקים ה"הקב גנזו ראשון ביום שנברא שאור) א"ע ב"י חגיגה( ל"שארז, ר"וגומ אור יהי אלהים ויאמר ונגד )2
 . והבדלה הרומות מלשון, רמי האחד נקרא, לבא לעתיד והבדילו

, ה"הקב שנחמן עד, בוכים התחתונים שהמים). ב"ומ י"בע ש"וע', ג' ה ר"ב( ל"חז שאמרו רקיע יהי אלהים ויאמר ונגד )3
 . נחמן האחד נקרא, המזבח גבי על להתקרב שעתידין להן ואמר

 נקרא, מתוכן נראה והארץ, הארץ מקיף אוקינוס שים) ב"ע ב"כ עירובין( ל"שארז, וגומר המים יקוו ויאמר וכנגד )4
 . המשכן סרח מלשון, סורחב האחד

 האחד נקרא, הארץ מן יעלה ואד עד, בארץ יהיה טרם השדה שיח וכל ונאמר, וגומר דשא ארץ תדשא מאמר וכנגד )5
 , אד מלשון, אדא

 מונים הגוים ולכן. אחים שהיו, ועשו יעקב על הרומזים, גדולים שניהם מתחלה שנבראו, מאורות יהיו מאמר ונגד )6
 לכן', כו כמים דמם שנשפך אחים' ב על לוקין שהמאורות) א"ע ט"כ סוכה( ל"ארז זה ועל. ללבנה וישראל, לחמה
 . אחא' הא נקרא

 פריה מלשון, רפרם' הא נקרא לכן, חיים בעלי מכל יותר ורבים פרים והדגים, חיה נפש שרץ המים ישרצו מאמר ונגד )7
 . ורביה

 נקרא לכן, אדם בני צרכי כל ישאו, בכתף משא עבודת לעבוד נבראו והם, וגומר חיה נפש הארץ תוצא מאמר ונגד )8
 . באגרא דרו מלשון, דרו האחד

 . מורי אבא האחד נקרא, אחריו הבאים לכל אב היה והוא, יחיד האדם שנברא, בצלמנו אדם נעשה מאמר ונגד )9
, השדה זרע לאכול להם שהיה, אדם של ורכושם ממונם עיקר הוא וזה, זרע זורע עשב את לכם נתתי הנה מאמר ונגד )10

 . רכיש האחד נקרא לכן
 :ל"זצ ז"איסרל משה ר"כמהר הגדול הגאון דברי ל"עכ
 


