
ל:ל:

דמהפג צקף צמפימ
ָשנ אבו״ש ׁבְ מפם בכמבמ, נ׳ שִּ

כ•ירמכצ
. חל שקלים ב'ואתה תצוה'.חל שקלים ב'ואתה תצוה'

רי"צ נפחא: רי"צ נפחא: ו' אהץצ עד אבת, וא' אבת עד ץטבסא.

אביי:אביי: לא ניכר אלא:אלא: ו' אהץצ עד ץטבסא, וא' שוב אבת עד ץטבסא.

חל ב'כי תשא'.חל ב'כי תשא'.

רי"צ נפחא:רי"צ נפחא: ו' ץטבסא עד ץסדצמ, וא' אבת עד ץטבסא.

אביי:אביי: למפרע אלא: ו' אבת עד ץסדצמ וא' שוב אבת עד ץטבסא ותנ"ה

סכ ג"ס תקג שאפך צבשפז ידקמימן כבשא בזשגצ.

חל בער"ש - רב:רב: מקדימין, שלא יפחתו ימי שולחנות,
              שמואל:שמואל: מאחרין, דט"ו חל בער"ש, ואין שולחנות עד יום א'.

והך דחל בתוך השבת מקדימין- אפשר בתוך השבת דווקא.
והך דכל שחל ר"ח אדר בתוכה אפילו בע"ש - היינו בה.

כתנאי: ר"י הנשיא:כתנאי: ר"י הנשיא: מסרגין לשבתות רשב"א:רשב"א: לא, בשחל בער"ש.

שבטמצ עלפג.

פורים שחל בער"ש - רב:רב: מקדימין, שלא תוקדם עשיה לזכירה.
                      ושמואל:ושמואל: מאחרין, דמוקפין בט"ו - עשיה וזכירה יחד

והך דבשניה זכור - שניה להפסקה.
והך דכל שחל פורים בתוכה אפילו בע"ש - היינו בה.

חל בשבת - ר"ה:ר"ה: לכו"ע לא מקדימין ור"נ:ור"נ: מחלוקת דלרב מקדימין

שבכמבמא וגצ תקפיצ.

תניאתניא: : הסמוכה לפורים מאחריה בחל ר"ח ניסן באמצע שבוע

ודרחב"ח:ודרחב"ח: הסמוכה לר"ח ניסן בחל בשבת

שגשמזמא צסקב צעצ כלם.

ת"ר:ת"ר: בראשונה קורין 'ןס אבת' ומפטירין ב'סצץסקט',

בשניה קורין 'פןץג.. טבצ מנ טלמד' ומפטירין 'זדקאס',
בשלישית קורין פרה אדומה, ומפטירין 'ץפגדאס טמסן לס עצץגס',

ברביעית  'צףקב צפצ.. גתב ףקבס' ומפטירין 'שגתבץכ שתףק מףץקב'.

שסימבמא ספעגמן כלחקגן.

רבי אמי:רבי אמי: לסדר פרשיות, רבי ירמיה: רבי ירמיה: לסדר הפטרות.

אביי: אביי: מסתבר פרשיות דתנן: לכל מפסיקין.. לתעניות..

למ"ד פרשיות איכא פרשה בחול - הא כדאיתא והא כדאיתא.
ואין שהות בבוקר - דמהבוקר נתכנסו עד חצות לעיין בתיקון 
מעשי העיר, ומחצות רבע יום קוראים ומפטירים, ורבע רחמים, מקראי.

כצטהסצ

כמטד כצהנגופא

https://daf-hayomi.org/contact
https://daf-hayomi.org/join


דמהפג צקף צמפימ
ָשנ אבו״ש ׁבְ מפם גשמזמ, מ׳ שִּ

כת•ירמכצ
שוחס - דפגמן שיפזקפא בשאפ"ל. שזהגא - בשזצ בשפזפא.

שג"צ- שסקב צבשמזמ שתסק כסקב. שמפם צלופגמם- תסגמ יפא.
שמפ"נ ת' קסר- שיפזקפא בשאפ"ל, פשבתג צסר- שדגשטפא צסר.

שסטפלצ- שטבמתמם. שופגמם- פמשת זיכד. ג"ס- פשגתבמ סקבמלם
יזיקפא - יזבצ שגתבמא. אזטמפא - שגלפא פדככפא,-

תמן יוחמדמן שדככפא, תכת תסק דפגת לפכן.
שבטמ פשסימבמ, שבשא שיטסצ, דפגמן לחקגן, פכת יצסבשפן. ק'פמקשג יבצ תא 

יזקמ צ'  - במצפ דפגמן לכ תסק פתסק שעיטפ.

בפסח קורין בפסח קורין במועדות שבתו"כבמועדות שבתו"כ

ומפטירין עכשיו שיש ב' ימים: א' פסח גלגל,  ב' פסח יאשיהו.
ץסקשג קץק, שביעי דפסח קורין ץסצס שבמף מ'

למחר קורין ןמ צשןץג ומפטירין טץק צסץ.
וקורין כל הפסח לבנ אץגת דקב שןיזת זימ שלקשגת במף שץןגת. סימן

שזהגא בשזצ בשפזפא

ומפטירין שףשדץד, אחרים:אחרים: שףקב צבמסבס ומפטירין שלגןשצ.
ועכשיו דב' ימים- עושים כשניהם, ולהיפך.

שג"צ שסקב צבשמזמ

ץצ' זדק תא בגצ ומפטירין שףךצ. ומפטירין צשכ סדסג מס תזגס, וי"א: וי"א: 
ועכשיו - א' כי"א, כי"א, ב' קורין ץצתמצס ךיצ תא תשגצ

מפטירין צשכ סדסג מס תזגס. 

שמפם צלופגמם תסגמ יפא

ומפטירין ןס ןצ תלג ג ץךבת, ובמנחה קורין שטגסץא ומפטירין שסץךצ.
רי"ו:רי"ו: כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא 

ענוותנותו
בתורה, בנביאים 'ןצ תלג ג ץךבת ואח"כ ץתא קןת ץבזמ גץף, ובכתובים.

מפ"נ ת' קסר שיפזקפא בשאפ"ל

ומפטירין צךצ סץ שת מצ'.
ועכשיו – א' כנ"ל, ב' קורין כנ"ל ומפטירין ץסדצמץ תמ צלמנ במלצ. 

ושאר החג קורין בקרבנות החג.
יו"ט אחרון קורין להץץא ץףץדס, ץןמ צשןץג, ומפטירין ןןמץא במלצ.
למחר קורין ץפתא צשגןצ ומפטירין ץסטלק במלצ [וי"א: [וי"א: ץסצס תףגס לץא לבצ].

• רב:• רב: שבת חוה"מ: קורין גתצ תאצ, ומפטירין- בפסח טהלץא סשבץא

בסוכות שץת רץר.   

 שסטפלצ שטבמתמם

ובשבת א' מפטירין שךגץא קפןגסצ, ובשבת ב' כשיש מפטירין שךגץא במלצ.

שופגמם  פמשת זיכד.   שגתבמ סקבמם פשגתבמ סקבמלם.

שבת ר"ח: מפטירין ץצסצ לקס ףקב, שבת ערב ר"ח: מפטירין לףג ףקב.
• ר"ה:• ר"ה: שבת ר"ח אב: מפטירין ףקבסן ץלץטקסן בךתצ ךזבס.

אביי נהוג:אביי נהוג: בתשעה באב: קורין ןס אץמסק שךס ומפטירין תיח תיסז.



כצטהסצ

כמטד כצהנגופא

https://daf-hayomi.org/contact
https://daf-hayomi.org/join


דמהפג צקף צמפימ
ָשנ אבו״ש ׁבְ מפם סימבמ, מ״ת שִּ

כש•ירמכצ
שיזיקפא יזבצ שגתבמא

שאלמלא מעמדות קרבנות לא נתקיימו שמים וארץ ד'שלצ תקט
ןס תסגבךצ' אמר אברהם להקב"ה:אמר אברהם להקב"ה: שמא ישראל חוטאים ואתה
עושה להם כדור המבול והפלגה א"ל: א"ל: דףצ מס טרמצ לבמבא זכות

הקרבנות

וכשאין ביהמ"ק קיים - יקראו סדר קרבנות ואני מוחל להם.

תמן יוחמדמן שדככפא.

ר"ל:ר"ל: שאין מברכים על פורענות. רב אסי:רב אסי: 'לץיג צ' שךס תמ אלתי', 

אביי:אביי: דווקא שבתורת כהנים, אבל שבמשנה תורה - פוסק.

דמשה מפי עצמו אמרם וברוח הקודש, וכן גמגם בהם לוי ב"ב.לוי ב"ב.
א. רשב"א:א. רשב"א: עזרא תיקן שיקראו קללות שבתו"כ קודם עצרת,

ושבמשנה תורה קודם ר"ה- תכלה שנה וקללותיה ועצרת ר"ה לפירות

ב. רשב"א:ב. רשב"א: סתירת זקנים בנין, ובנין נערים סתירה, וסימן רחבעם.



ר"מ:ר"מ: מקום שפסקו בשבת שחרית קורין במנחה, מקום שפסקו

במנחה קורין בשני, וכן בחמישי ובשבת הבאה ממשיך הלאה.
ר"י:ר"י: מקום שפסקו בשבת קורין במנחה, שני, חמישי ושבת וכן הלכה.

ר"מ:ר"מ: פותח רואה, גולל מברך, פותח קורא שלא יאמרו ברכות כתובין.

ר"י:ר"י: פותח רואה, מברך קורא שרק בתרגום אפשר לחשוב כן, וכן הלכה.

ולכן הקורא לא יסייע למתורגמן שלא יאמרו תרגום כתוב.



     ר"ז מר"מ:ר"ז מר"מ: הלוחות לספר והבימות כסא אין בהן קדושה.
א. ר"ש מרי"ו:א. ר"ש מרי"ו: הגולל ס"ת יעמידנו על התפר להדק יפה

ב. ר"ש מרי"ו:ב. ר"ש מרי"ו: גוללו מבחוץ ולא מבפנים ומהדקו מבפנים ולא מבחוץ

ג. ר"ש מרי"ו:ג. ר"ש מרי"ו: י' שקראו בתורה הגדול גולל, דנוטל שכר כנגד כולן.

ד. ר"ש מרי"ו:ד. ר"ש מרי"ו: משתמשין בבת קול מקרא, בקול לא שכיח, וכשכופל.

ה. ר"ש מרי"ו: ה. ר"ש מרי"ו: הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה- ףץדס מת עץשס...

    ודחה אביי:ודחה אביי: לב' ת"ח בעיר אחת ואין נוחין זה לזה בהלכה.
    ר"פ מרי"ו:ר"פ מרי"ו: האוחז ס"ת ערום נקבר ערום, בלא אותה מצוה.

רבה:רבה: מוטב תיגלל מטפחת סביב ס"ת ולא תגלל ס''ת בתוכה.



'ץסקשג לבצ תא לטקס צ' תמ שךס סבגתמ' - שיקראו כ"א בזמנו.
וכן תיקן שדורשין הלכות פסח בפסח, עצרת בעצרת, חג בחג.

הדרן עלך בני העיר  וסליקא לה מסכת מגילההדרן עלך בני העיר  וסליקא לה מסכת מגילה

כצטהסצ

כמטד כצהנגופא

https://daf-hayomi.org/contact
https://daf-hayomi.org/join

