בס"ד

ספר

ברורים ושיעורים על הגמרא ,ראשונים,
אחרונים וראשי ישיבות על סוגיות בש"ס
חיבור רק בעזרת החונן לאדם דעת ע"י
הרב ירחמיאל שלמה בסנר שליט"א

ראש הכולל "ישמח לב" ו"ישיבת כתר חיים"
בע"ה ירושלים וקרית ספר
תשע"ב,כסלו תשע"ד
מהדורה רביעית
1

24

©

23

כל הזכויות שמורות לרב ירחמיאל שלמה בסנר שליט"א
אין להעתיק ולצלם בכל אמצעי שהוא מבלי רשות מהמו"ל
משהו

טפח1

טפח1

10

טפחים
לקנית עמודים להקדשות ,להזמנות ולכל עניני הספר ניתן לפנות
לרב ירחמיאל שלמה בסנר שליט"א
בטל80-679-6161 :
כתובת :מסילת יוסף ½  ,מודיעין עילית ,ישראל76666,
אי-מיילorderseforim.afoykc@.gmail.com:

ציו
ר
ח'

2

דוגמה מתוך ספר אמרי חיל

©
2011, 2014
מס' עמותה 80-890666–3
For all correspondences with regard to this book; dedications, ordering copies, sending
comments, please contact the author at the
following address:
½ Rechov Mesilat Yosef
Modiyin Ilite 71919
Israel
EIN: 050567962

אני מבקש מחילה על הכיוון של הקריאה במשואות ,שלפעמים ,אפילו במשואה אחת ,צריך לקרא את
המספר לפני המילה .זה בגלל התוכנה שאינה מתאימה כל כך לעברית .בע"ה במהדורה עתידית יהיה
מתוקן.

פתיחה

לפני כ 52שנה ,ראש הישיבה הרה"ג ר' א .חנוך לבוביץ ,זצ"ל ,דן עימי בנושא פתיחת ישיבה לבחורים רציניים .רק כעת,
אחרי שהיתה לי הזכות לעמוד בראשות כולל אברכים במשך  52שנה  ,אני מרגיש מוכן לקחת על עצמי אחריות זו בע"ה.
מטרת הישיבה תהיה לספק לבחורים רמה מאתגרת של לימוד הגמרא במסגרת המכוונת את התלמידים באופן סבלני ,בשיטה
המאפשרת לתלמידים להגיע בעצמם להבנה שעומדת מאחורי המילים ,ולמשמעות הנסתרת של הכתוב ,כדי לנצל את
הפוטנציאל הגלום בהם.
במקביל למטרות הלימודיות ישנה גם את המטרה להחדיר בכל תלמיד את החיפוש לאורך כל חייו אחר שלמות מידותיו
והנהגותיו .מטרה זו תושג ע"י תוכנית מוסר ,הכוללת שיחות וסדר לימוד מתוך ספרי מוסר הכוללים בתוכם גם את הפן השכלי
וגם את הפן הרגשי ,המפתחים את התלמיד בתחום זה.
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 הרב, ראש הכולל. במעט מטעם שיטת לימוד זו,מטרת חוברת זו היא להטעים את הנרשמים העתידיים לישבת כתר חיים
. ותלמידיו מעריכים את השיטה ומפתחים על ידה את יכולת לימודם,בסנר מלמד בדרך לימוד זו במשך עשרים שנה בכולל
.וכן מטרת החוברת לסייע בגיוס כספים לישיבה ולעזור בהוצאת הספר לאור
. עמודים600  מסכתות ב27  סימנים על240 נכון לעכשיו הספר כולל בערך
 אתייחס אליהם בכובד ראש ואם אסכים עם ההערות יתכן שאוסיפם במהדורה הבאה של.הערות יתקבלו בברכה על חלק זה
 אם אדחה את ההערה יתכן שהיא תכלל בסוגיה אך ללא. כל עוד הוא לא מסרב, בצרוף שמו של מוסר ההערה, בע"ה,הספר
. pdf מייל בקובץ- יש להגיש את ההערות באופן מוקלד או לשלוח באי, בכל אופן.שם המגיש

Preface
More than twenty-five years ago the Rosh Hayeshiva, HaRav HaGaon Rabbi A. Henoch
Leibowitz, zt”l, discussed with me that idea of opening a yeshiva for serious bochurim. Now,
after having been a Rosh Kollel for twenty years, I feel ready to take on such a responsibility.
The goal of Yeshiva Kesser Chaim will be to provide bochurim with a challenging level of
learning Gemora in a framework where they are patiently guided, with a process of selfdiscovery, to achieve their maximum capability of understanding.
Along with the scholastic goals is the desire to inculcate in each talmid a life-long pursuit of
perfection of character traits and behavior. This is accomplished by a mussar program including
shmuessim and a seder for learning mussar seforim which encompass both the intellectual and
the emotional development of the student in this area.
The purpose of this brochure is to encourage enrollment in Yeshiva Kesser Chaim by showing
the derech of limud which the Yeshiva encourages and trains its talmidim in and to solicit
support both for the yeshiva and for the publication of this sefer.
Presently the sefer includes approximately 240 simonim on 27 mesechtas on over 600 pages.
Comments on this excerpt are encouraged. They must be submitted in typed form or emailed as
a pdf attachment. Each one will be looked at seriously and if the comment is accepted it may be
incorporated with the name of the submitter if he doesn't object. If his comment is refuted it may
also be include along with the refutation, but in this case his name will not be mentioned.
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עמוד שלם בתחילת הספר
Front page dedication
לרפואה /להקדשה/
לעילו נשמה להצלחה/
בסכום $2222

עמוד שלם בסוף הספר
Back page dedication
לרפואה /להקדשה/
לעילו נשמה להצלחה/
בסכום $1222
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רבע עמוד
בסוף הספר

להצלחה /לרפואה /להקדשה/
לעילוי נשמה
בסכום $522

Quarter Page in Back
Dedication
$522

חצי עמוד בתחילת הספר

Half front page dedication
לעילו נשמה להצלחה /לרפואה /להקדשה/
בסכום $0222

חצי עמוד בסוף הספר

Half back page dedication
לעילו נשמה להצלחה /לרפואה /להקדשה/
בסכום $222
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מוקדש

בהערכה רבה
לתלמיד חכם גדול מקרית ספר
החפץ בעילום שמו
על תרומתו להדפסת הספר

מוקדש

לרב מרדכי פרנקל ורעיתו
מקיו גראדנס הילס
על תרומתם הנדיבה
ותמיכתם בישיבת כתר חיים
במשך  52שנה
לזכות
ברכה נחמה גאלדע בת מרים נענא
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In
Honor
of our
Wonderful Parents
Dr. Rene and Beloria Levy
and
Rabbi Ezra and Shifra Hanon
From
Dr. Eliyahu and Miriam Levy
of
Seattle, Washington
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תוכן עניני החוברת
פתיחה לחוברת
הסכמות
תוכן עניני הספר

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

עירובין עו : .חלון עגול
פסחים קט : .רביעית מן התורה
סוכה ז : .כנגד היוצא
סוכה ז ::סוכה ככבשן
כתובות( :דף ב ).סיבת תקנת יום הרביעי( ,דף ב ):טענת אונס בגיטין (ברכת שמואל)  ,ועוד
גיטין פב" :.אלא" "חוץ" או "ע"מ"
מוסר :כי שם ד' אקרא
אלגברה יסודית ,גאומטריה יסודית ,טריגונומטריה יסודית

תוכן עניני הספר
פתיחה

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

הודיה להקב"ה ,להורי ולרבותי
השגחות פרטיות
עידוד לתלמידים
השקפה בענין תורה ומקצוע
דרך הלימוד בישיבת חפץ חיים
אודות עריכת הספר
הדרך ללמידת הספר

דרכי לימוד מרבותינו
א .ספר דרכי הגמרא לרבינו יצחק ב"ר קנפנטון
ב .קצת דרכי עיון מהגאון מרן בעל "חזון איש"
ג .תמצית מתוך הספר דרכי הגמרא
הדרך להצליח בלימוד
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.

מידות
ההכנות ללימוד
בחירת החבורתא המתאימה
רמות בהבנת הלימוד
זיהוי איזה כלל ההיגיון עליו מתבסס הכתוב
הנחת הנחות ובדיקת נכונותן בדרך להשגת האמת
יחס הלומד לשיעור
ההכנות לקראת ללימוד
תרגום הכתוב
כתיבת השיעור
הקשבה בשיעורים
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יב.
יג.
יד.
טו.
טז.
יז.
יח.
יט.
כ.

א.
ב.

השתתפות בשיעור
חזרה השיעור
ניצול מרבי של הזמן
שימוש יעיל במורה פרטי בתועלת המירבית
ההאזנה בהרצאה
כתיבת חידושים
מסירת חבורה
זכירה בע"פ
ביבליוגרפיה יעילה
 .6מוטיבציה
 .2תרגום המינוחים
 .3טכניקות
מתמטיקה יסודית
אלגברה יסודית
גאומטריה יסודית טריגונומטריה יסודית
ברכות
(דף לד ):הלכות תפילה
הערות על דף מח.
שבת

ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.
יד.
טו.
טז.
יז.
יח.
יט.
כ.
כא.
כב.
כג.
כד.
כה.
כו.
כז.
כח.
כט.

(שבת ב ).פירושו של "בפנים" ושל "בחוץ"
בענין לומדים אבות מלאכות שבת מהמשכן
(שבת ג ).העושה את כל המלאכה ולא רק מקצתה ,ויחיד חייב ,שנים פטורים מקצת
מלאכה ולפתור סתירה בין הסוגיות
פרושים של רש"י ותוס' על "פטורי דאתי לידי חיוב חטאת"
עקירת גופו
(שבת ג ):סוגיא של מי קנסוה רבנן לאהדורי לגביה
(שבת ד ).רדיית הפת
(שבת ד ).קל וטה
זורק ומושיט
בענין אורחיה
בענין הגדילו המידות
(שבת יח ):חתוי גחלים והגסה
(שבת כט,לא) מלאכה שאינו צריכה לגופה
(שבת לו ):המבשל בשבת
(שבת לז ).לסמוך
בענין איסור רחיצה בשבת וביום טוב
בענין מכבין גחלת של מתכת
בענין חזרה
מחלוקת בין מג"א ובין הגר"א ובאור הלכה
הקשה לפי' רש"י על ההיתר של הכל בו
רותחת להתיר חזרה
פירוש של העולת שבת ברבינו ירוחם
פירוש הרמ"א ברבינו ירוחם
תרוץ שאין סתירה ברמ"א
(שבת מט,.נא ).בסיס לדבר האסור
(שבת צב ) :מסייע
(שבת מב ).מכבין גחלת של מתכת
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ל.
לא.
לב.
לג.

(שבת קו ):צידה
פרק רביעי במה טומנין
בענין בורר
(כריתות פרק ד' משנה ג') מתעסק בכל התורה

לד.
לה.
לו.
לז.
לח.

(דף יג ):העורה על קורה עגולה
(דף מה ).מחלוקת בין מג"א ובין הגר"א ובאור הלכה
הערה על דף נו:
(עירובין עו ).חלון עגול
(עירובין צה ).המציל תפילין בשבת

עירובין

פסחים
לט( .דף ב) פרושו של "אור"
מ( .דף ה ):פני יהושע ד"ה פרש"י ש"מ
מא( .דף ו ):טעם של בטול בלילה
מב .חתם סופר דף ו :ד"ה וכי משכחת לי' לבטלי'
מג( .פסחים ח ).בענין בדיקת חמץ
מד .המהרש"א בדף ט' על המשנה
מה( .דף יב ).זמן ביעור
מו .חתם סופר או"ח סימן קנא
מז .רב חיים הלוי ,זצ"ל ,סימן א' בחמץ ומצוה
מח( .דף נח) המנחת חינוך מצוה ט',מצות השבתת חמץ ,אות א'
מט( .דף קח ):בענין ארבע כוסות
נ( .דף קח ):פטרתן מלומר מה נשתנה
נא( .דף קט ).תוס ד"ה רביעית של תורה אצבעים
נב( .פסחים קיד ).מצות צריכות כוונה
נג( .דף קיד ):ביאר תוס' ד"ה זאת אומרת
נד( .דף קטז ).שאלות מה נשתנה
נה .הערות על הדפים
ראש השנה
נו( .דף כח ).הנאה במקום מתעסק
יומא
נז( .דף כב ).התינוקות
סוכה
נח( .סוכה ז ):סוכה ככבשן
נט( .ט ).מי שגזל סכך
ס( .סוכה יז ):לבוד
ביצה
סא.
סב.
סג.
סד.
סה.

(דף ב ):מוקצה
(ביצה ג ).אוכלא דאפרת
(דף ג ).נולד
(דף יד ):בורר ביום טוב
(דף יד) טלטול מוקצה

15

דוגמה מתוך ספר אמרי חיל
סו( .דף כו ).ההבדל בן נולד ובן ניכור
סז( .דף כו ):מוקצה לחצי שבת
כתובות
סח( .דף ב ).סיבת תקנת יום הרביעי
סט( .דף ב ):טענת אונס בגיטין (ברכת שמואל)
יבמות
ע.
עא.
עב.
עג.
עד.
עה.
עו.
עז.
עח.
עט.
פ.
פא.
פב.
פג.
פד.
פה.
פו.
פז.
פח.
פט.
צ.
צא.
צב.
צג.
צד.
צה.
צו.
צז.
צח.
צט.
ק.
קא.
קב.
קג.

הערה על דף ג.
(דף ג ):עשה דוחה לא תעשה שבכרת
בעלת תנאי
צרת ערוה
פטור ערוה מיבום
(דף ח ).סוגיא דתרי איסורי
בירורים על ברכת שמואל סימן ה'  -בענין צרת איילונית
(דף יז):דרכי נועם
(דף לב ).איסור מוסיף ואיסור כולל
(דף לה ):יבמתו ונמצאת מעוברת
(דף י ).הסברה בתוס' ד"ה לעולם
הערה על דף מא:
הערה על דף נא.
הערה על דף סו.
הערה על דף סז.
הערה על דף עא.
הערה על דף פב.
הערה על דף פח:
הערה על דף צב:
הערה על דף צד:
הערה על דף צה:
הערה על דף צח:
הערה על דף צט.
הערה על דף קד:
הערה על דף קה.
הערה על דף קז.
הערה על דף קז:
הערה על דף קט.
הערה על דף קט:
הערה על דף קי:
הערה על דף קיא:
הערה על דף קיג.
הערה על דף קטו.
הערה על דף קכב:
קידושין

קד.
קה.
קו.
קז.

הערות על דף ב.
(דף ב ).שווה פרוטה
(דף ב ).הערות על ברכת דוד קידושין סימן א',בענין שוה כסף ככסף
(דף ג ).ביאור מחלוקת בין רש"י לתוס רי"ד בקידושין ע"י חליפין
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קח( .דף ה ).חופה קונה
קט( .דף ו ).המקדש במלווה
קי .הערות על דף ז.
קיא .הערות על דף יז:
נדרים
קיב( .דף ב ).התפסה
קיג( .דף ב ).ההבדל בין נדרים ובין חרמים
קיד( .דף ב ).עיקר הנדר
קטו( .דף ב ):בענין גדר של חפצא
קטז( .דף ב ):בענין ההבדל בין נדרים ושבועות
קיז( .דף ב ):ההבדל בין איסור חפצא ואיסור גברא
קיח .הערה על דף ד:
קיט( .דף ז ).ברכת שמואל בענין יש יד לצדקה
קכ .הערה על דף ט.
קכא( .דף יא ).תנאי כפול
קכב .הערה על דף יא:
קכג .הערה על דף יב.
קכד.עוד הערה על דף יב.
קכה .הערה על דף יב:
קכו .הערה על דף יג.
קכז .עוד הערה על דף יג.
קכח .הערה על דף יד.
קכט( .דף יד ).התפסה לפי הר"ן
קל( .דף טו ).בענין קונם עיני בשינה
קלא( .דף טז ).נדרים ושבועות לעבור על המצות
קלב .הערה על דף טז:
קלג( .דף כא ):ההבדל בין פתח וחרטה
קלד(.דף כב ):מתחרט על הנדר א"צ להתחרט על קיום המעשה
קלה( .דף כה ):נדרי שגגות
קלו .הערה על דף כה:
קלז( .דף כו ):גמר בלבו צריך להוציא בשפתיו
קלח( .דף כז ).אנוס רחמנא פטריה
קלט .הערה על דף כז:
קמ( .דף סד ):ההבדל בין נולד ושאר פתחין
קמא .הערה על דף סח.
קמב( .דף סח ):ההוא גינא
קמג(.דף סח ):הערה על דף סח:
קמד( .דף סח ):ביאר הר"ן ד"ה שמע בעלה וכו'
קמה( .דף סט ):קיים ליכי ומופר ליכי
קמו( .דף עא ).האב לחודיה מיפר או האב והבעל מפירים ביחד
קמז( .דף עא" ):מיגז גייז"
קמח .הערה על דף עה:
קמט( .דף עט ):חזקה גבי סתם שתיקה
קנ .הערה על דף פב:
קנא( .דף פה" ):דאפקריה"
קנב .הערה על דף פו:
קנג .הערה על דף פז:
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קנד .קצות החשן סימן רע"ג אות א'
נזיר
קנה .אם נזירות בגדר נדרים או שבועות
גיטין
קנו( .דף ב ):הערה על תוס' ד"ה לפי שאין בקיאין
קנז .הערה על דף כז.
קנח( .דף לב ):הערה על תוס' ד"ה ורב נחמן
קנט( .דף לג ):עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה
קס .הערה על דף נה:
קסא .הערה על דף סב:
קסב .הערה על דף סה.
קסג .הערה על דף עז.
קסד( .דף פב" ).אלא" "חוץ" או "ע"מ"

בבא קמא
קסה( .דף ב ).לא הרי
קסו .בענין מזיקין הנלמדין בצד השוה דף ג,ו
קסז .תולדה דרגל דף ג.
קסח .הערה על לא ראי הקרן דף ג:
קסט .הערה על דף ו:
קע( .דף ז ).בעינן מיטב
קעא .כולן נכנסו תחת הבעלים דף ח.
קעב .אחים שחלקו דף ט.
קעג .רש"י ד"ה בחצי נזק צרורות דף ג
קעד .ברכת שמואל ב"ק סימן יט' אות ב'
קעה .סוגיא של זה נהנה וזה לא חסר דף כ.
קעו( .לו ).הערה על "יחזיר"
בבא מציעא
קעז( .דף ב ).ביאור על תוס' ד"ה ויחלוקו
קעח( .דף ב ):ביאור על תוס' ד"ה ומה וכו'
קעט( .דף נז ):בענין אם יש לקרא העדר אחריות נגד אבידה וגניבה בשומר שוכר בשם פשיעה
קפ( .דף ע ):הערה על פרק ה .משנה ו'
קפא( .דף עח ).תירוץ פרק ו' משנה ג'
קפב( .דף עח ).ביאור על תוס' ד"ה הוחמה (חידושי רבי ראובן ב"מ סימן כא)
קפג( .דף צג ).תחילתו בפשיעה וסופו באונס
קפד( .דף צג ):ביאור על תוס' ד"ה אי הכי
קפה( .דף ק ).המחליף פרה בחמור (רבי שמעון זצ"ל)
בבא בתרא
קפו( .דף ב ).ביאור על המשנה
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קפז( .דף ב ).ביאור על תוס' ד"ה לפיכך
קפח( .דף ה ).בחזקת שנתן
קפט .הערה על דף כב:
קצ( .דף כג ):חזקת הבתים
קצא( .דף כט ).בענין חזקת שלש שנים
קצב .הערה על דף לא.
קצג.הערה על דף לא:
קצד( .דף לג ):לא חציף איניש
קצה( .דף לד ):ההוא ארבא
קצו( .דף לה ):ביאור על תוס' ד"ה ואי לפירא
קצז .הערה על דף פו:
קצח .הערות על דף צה:
קצט .הערה על דף צו:
ר .הערה על דף קג:
רא( .דף קיא ):פחות משתות ,הגיעו; עד שתות ,ינכה
רב .הערה על דף קיב.
רג .הערה על דף דף קעו:
סנהדרין
רד( .דף ד ).ביאור על רש"י ד"ה בחלב אמו
רה( .דף ה ).ביאור על רש"י ד"ה יוסיפו הדיינין
רו( .דף ה ).ביאור על רש"י ד"ה דן אפ' ביחיד
רז .הערה על דף יח:
רח .הערה על דף כג:
רט .ביאור על רש"י ד"ה שבשאר מצות שגג
רי .הערה על המשנה בדף עג.
ריא .הערה על דף עז:
ריב .הערה על דף עח.
ריג .הערה על דף קיב.
מכות
ריד( .דף ב ).הסבר על לשון "הא כיצד העדים נעשים זוממין"
רטו( .דףב ).ביאור תוס' ד"ה מעידין
רטז( .דף ב ).תקפתא של רבינא
ריז( .דף ב ):הסבר על לשון "לאו בני כפרה נינהו"
ריח( .דף ד ).ביאור על תוס' ד"ה לוקין
ריט( .דף ד ):ביאור על תוס' ד"ה רבנן
רכ( .דף ה ).הפטור מהעונש של "כאשר זמם"
שבועות
רכא(.דף ו ).בענין נגעין
רכב( .דף כ ).בענין של איסר
רכג .הערה על דף כה.
רכד .הערה על דף כו.
רכה(.דף כו ).שגגתה בשבועה
רכו( .דף כח ).ביאר רש"י ד"ה אין איסור השבועה חל עליו וכו'
רכז( .דף ל ):כל מקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב
רכח .הערה על דף לא:
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רכט( .דף לב ).צמצם ותוך כדי דיבור בענין כפרים בעדות
רל( .דף לז ):משביע עדי קרקע
רלא(.דף לז ):קרבן שבועה וקרבן גזלה
רלב.הערה על דף מ.
רלג .הערה על דף מ:
רלד( .דף מ ).ביאר תוס' ד"ה בטוענו
רלה(.דף מג,:מד ):מחלוקת ר"א ור"ע
רלו .הערה על דף מד:
רלז .עוד הערה על דף מד:
עבודה זרה
רלח.

(דף סב ).איסור שכירות

משניות
רלט .דמאי פרק ו משנה ב
רמ .דמאי פרק ו משנה ח
רמא .חלה פרק ב משנה ו
רמב .נגעים פרק ד משנה ח
רמג .קינין פרק א משנה ג
רמד .קינין פרק ב משנה א
רמה .מנחות פרק ז משנה א
עניני בר מצוה
רמו .כוונת הלב במצות ספירת העומר
רמז .קטן שנתגדל בימי הספירה
רמח .בענין חיובים המוטלים על קטן ועל בחור בר מצוה
רמט .המידה של עזות
רנ .ברכת ברוך שפטרני
רנא .קטן ובחור בר מצוה וד' פרשיות

