תענית ו-ז שיטת רב פפא בש"ס

בס"ד

) (1תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יא עמוד ב
מאי מברך? אמר רב יהודה אמר שמואל :אשר קדשנו במצותיו וצונו לעסוק בדברי תורה .ורבי יוחנן מסיים בה הכי :הערב
נא ה' אלהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כלנו יודעי
שמך ועוסקי תורתך ,ברוך אתה ה' המלמד תורה לעמו ישראל .ורב המנונא אמר :אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את
תורתו .ברוך אתה ה' נותן התורה .אמר רב המנונא :זו היא מעולה שבברכות .הלכך לימרינהו לכולהו.
רבי עקיבא איגר מסכת ברכות דף יא עמוד ב
שם הלכך כו' .ברי"ף והרא"ש הגירסא אמר ר"פ הלכך.
) (2תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נט עמוד א
ואמר רבי אלכסנדרי אמר רבי יהושע בן לוי :הרואה את הקשת בענן צריך שיפול על פניו ,שנאמר +יחזקאל א' +כמראה
הקשת אשר יהיה בענן וגו' ואראה ואפל על פני ,לייטי עלה במערבא ,משום דמחזי כמאן דסגיד לקשתא .אבל ברוכי ודאי
מברך .מאי מברך  -ברוך זוכר הברית .במתניתא תנא ,רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא אומר :נאמן בבריתו וקיים
במאמרו .אמר רב פפא :הלכך נימרינהו לתרוייהו ברוך זוכר הברית ונאמן בבריתו וקיים במאמרו.
) (3תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נט עמוד ב
על הגשמים כו' .ועל הגשמים הטוב והמטיב מברך? והאמר רבי אבהו ,ואמרי לה במתניתא תנא :מאימתי מברכין על
הגשמים  -משיצא חתן לקראת כלה .מאי מברכין? אמר רב יהודה :מודים אנחנו לך על כל טפה וטפה שהורדת לנו ,ורבי
יוחנן מסיים בה הכי :אילו פינו מלא שירה כים וכו' אין אנו מספיקין להודות לך ה' אלהינו ...עד תשתחוה ,ברוך אתה ה' רוב
ההודאות .רוב ההודאות ולא כל ההודאות?  -אמר רבא :אימא האל ההודאות .אמר רב פפא :הלכך נימרינהו לתרוייהו
רוב ההודאות והאל ההודאות
) (4תלמוד בבלי מסכת תענית דף ו עמוד ב
אמר רבי אבהו :מאימתי מברכין על הגשמים  -משיצא חתן לקראת כלה .מאי מברך? אמר רב יהודה אמר רב :מודים אנחנו
לך ה' אלהינו על כל טפה וטפה שהורדת לנו .ורבי יוחנן מסיים בה הכי :אילו פינו מלא שירה כים ולשוננו רנה כהמון גליו כו',
עד אל יעזבונו רחמיך ה' אלהינו ולא עזבונו ,ברוך רוב ההודאות .רוב ההודאות ולא כל ההודאות? אמר רבא ,אימא :אל
ההודאות .אמר רב פפא :הלכך נימרינהו לתרוייהו :אל ההודאות ורוב ההודאות.
) (5תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ס עמוד ב
כי נפיק אומר :ברוך אשר יצר את האדם בחכמה וברא בו נקבים נקבים חללים חללים גלוי וידוע לפני כסא כבודך שאם
יפתח אחד מהם או אם יסתם אחד מהם אי אפשר לעמוד לפניך .מאי חתים?  -אמר רב :רופא חולים .אמר שמואל :קא
שוינהו אבא לכולי עלמא קצירי! אלא :רופא כל בשר .רב ששת אמר :מפליא לעשות .אמר רב פפא :הלכך נמרינהו
לתרוייהו ,רופא כל בשר ומפליא לעשות.
) (6תלמוד בבלי מסכת שבת דף כ עמוד א
ובגבולין כדי שתאחוז כו' .מאי רובן?  -אמר רב :רוב כל אחד ואחד .ושמואל אמר :כדי שלא יאמרו הבא עצים ונניח תחתיהן.
תנא רב חייא לסיועיה לשמואל :כדי שתהא שלהבת עולה מאיליה ,ולא שתהא שלהבת עולה על ידי דבר אחר .עץ יחידי,
רב אמר :רוב עביו .ואמרי לה :ברוב היקפו .אמר רב פפא :הלכך בעינן רוב עביו ,ובעינן רוב היקפו.
) (7תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כא עמוד ב
לאחריה מאי מברך? ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם )האל( הרב את ריבנו ,והדן את דיננו ,והנוקם את נקמתנו ,והנפרע
לנו מצרינו ,והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו ,ברוך אתה ה' הנפרע לישראל מכל צריהם .רבא אמר :האל המושיע .אמר רב
פפא :הלכך נימרינהו לתרוייהו :ברוך אתה ה' הנפרע לישראל מכל צריהם האל המושיע.
) (8תלמוד בבלי מסכת חולין דף מו עמוד א
ההוא פולמוסא דאתא לפומבדיתא ,ערקו רבה ורב יוסף; פגע בהו ר' זירא ,אמר להו :ערוקאי ,כזית שאמרו  -במקום מרה.
רב אדא בר אהבה אמר :במקום שהיא חיה .אמר רב פפא :הלכך ,בעינן כזית במקום מרה ,ובעינן כזית במקום שהיא
חיה.
) (9תלמוד בבלי מסכת חולין דף סה עמוד א
ובחגבים כל שיש לו כו' .מאי רובו? אמר רב יהודה אמר רב :רוב ארכו ,ואמרי לה :רוב הקיפו; אמר רב פפא :הלכך ,בעינן
רוב ארכו ,ובעינן רוב הקיפו.
) (10תלמוד בבלי מסכת חולין דף עו עמוד ב
ת"ר :נשבר העצם ויצא לחוץ ,אם עור ובשר חופין את רובו  -מותר ,אם לאו  -אסור .וכמה רובו? כי אתא רב דימי אמר ר'
יוחנן :רוב עוביו ,ואמרי לה :רוב הקיפו .אמר רב פפא :הלכך ,בעינן רוב עוביו ,ובעינן רוב הקיפו.
1

www.swdaf.com

תענית ו-ז שיטת רב פפא בש"ס

בס"ד

וד ֲע ָתך ַע ָלןָ .לא
ֲה ְד ַרן ַע ָל ְך ַמ ֶס ֶכת \ ֶסּ ֶדר ____ וְ ֲה ְד ָרך ֲע ָלןֲ ,ד ְע ָתן ֲע ָלך ַמ ֶס ֶכת \ ֶסּ ֶדר ____ ֲ
ַשׁי ִמינַןָ ,לא ְבּ ָע ְל ָמא ָה ֵדין וְ לֹא ְבּ ָע ְל ָמא ְד ָאַ ֵתי.
ַשׁי ִמינ ְָך ַמ ֶס ֶכת \ ֶסּ ֶדר ____ וְ לֹא ִתּ ֽתנ ִ
ִנ ֽתנ ֵ
עוֹלם ַהזֶה
אוּמוּנ ֵתנוּ ָבּ ָ
ִ
תּוֹר ְת ָך
אַבוֹתינוּ ֶשׁ ְת ֵהא ַ
ֵ
ֶיך ה' אלוקינו ואלוקי
י ְִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנ ָ
לעוֹלם ַה ָבּא.
ְ
ָ
ות ֵהא ִע ָמנוּ
)ַ (1ח ִנינָא ַבּר ַפּ ָפּא,
)ַ (2ר ִמי ַבּר ַפּ ָפּא,
ַח ָמן ַבּר ַפּ ָפּא,
) (3נ ְ
אַחאי ַבּר ַפּ ָפּא,
)ַ (4
אַבּא ַמ ִרי ַבּר ַפּ ָפּא,
)ָ (5
)ַ (6ר ֽפ ַרם ַבּר ַפּ ָפּא,
)ָ (7ר ִכיש ַבּר ַפּ ָפּא,
סוּר ָחב ַבּר ַפּ ָפּא,
)ְ (8
אַדא ַבּר ַפּ ָפּא,
)ָ (9
)ָ (10דרוּ ַבּר ַפּ ָפּא.
יפיּוֹת ַע ְמּ ָך ֵבּית ִי ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ִנ ְהיֶה כּוּ ָלנוּ
וּפ ִ
תּוֹר ְת ָך ְבּ ִפינוּ ִ
ַה ֲע ֵרב נָא ה' ֱאלֹקינוֶּ ,את ִדּ ְב ֵרי ָ
לוֹמ ֵדי תּוֹ ָר ְת ָך ִל ְשׁ ָמה,
ֲאנ ְ
יוֹד ֵעי ְשׁ ֶמ ָך וְ ְ
כּוּלנוּ ְ
ַחנוּ וְ ֶצ ֱא ָצ ֵאינוּ וְ ֶצ ֱא ָצ ֵאי ַע ְמּ ָך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאלָ ,
יך ְל ַמ ַען ,לֹא ֵאבוֹשׁ.
יְהי ִל ִבּי ָת ִמים ְבּ ֻח ֶקּ ָ
עוֹלם ִהיא ִליִ .
ֵמאֹי ְַביְ ,תּ ַח ְכּ ֵמ ִני ִמ ְצו ֶֹת ָךִ :כּי ְל ָ
יך .אמן אמן אמן
ית ִניָ .בּ ְ
יךִ :כּי ָבםִ ,ח ִיּ ָ
קּוּד ָ
עוֹלם ,לֹא ֶא ְשׁ ַכּח ִפּ ֶ
ְל ָ
אַתּה ה' ַל ֽמ ֵד ִני ֻח ֶקּ ָ
רוּך ָ
סלה ועד.
יּוֹשׁ ֵבי ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ,
בוֹתינוּ ֶשׁ ַשּׂ ְמ ָתּ ֶח ְל ֵקנוּ ִמ ְ
ֶיך ה' אלוקינו ואלוקי ֲא ֵ
ַחנוּ ְלּ ָפנ ָ
מוֹדים ֲאנ ְ
ִ
ימים ְל ִד ְב ֵרי
ימים אָנוּ ַמ ְשׁ ִכּ ִ
יּוֹשׁ ֵבי ְק ָרנוֹתֶ .שׁאָנוּ ַמ ְשׁ ִכּ ִ
וְ לֹא ַשׂ ְמ ָתּ ֶח ְל ֵקנוּ ִמ ְ
ימים וְ ֵהם ַמ ְשׁ ִכּ ִ
וּמ ַק ְבּ ִלים
ימים ִל ְד ָב ִרים ְבּ ֵט ִלים .אָנוּ ֲע ֵמ ִלים וְ ֵהם ֲע ֵמ ִלים .אָנו ֲע ֵמ ִלים ְ
תּוֹרה וְ ֵהם ַמ ְשׁ ִכּ ִ
ָ
עוֹלם
ָשׂ ָכר וְ ֵהם ֲע ֵמ ִלים וְ ֵאינָם ְמ ַק ְבּ ִלים ָשׂ ָכר .אָנוּ ָר ִצים וְ ֵהם ָר ִצים .אָנוּ ָר ִצים ְל ַח ֵיּי ָה ָ
תּוֹר ֵדם ִל ְב ֵאר ַשׁ ַחת אַ ְנ ֵשׁי ָד ִמים
אַתּה ֱאלֹקיםִ ,
ֱאמר וְ ָ
ַה ָבּא ,וְ ֵהם ָר ִצים ִל ְב ֵאר ַשׁ ַחתֶ .שׁנ ַ
ַא ִניֶ ,א ְב ַטח ָבּ ְך.
יהם; ו ֲ
ֶחצוּ יְ ֵמ ֶ
וּמ ְר ָמה ,לֹא י ֱ
ִ
ֶיך ה' אלקיְ ,כּ ֵשׁם ֶשׁ ֲעז ַֽר ַתּ ִני ְל ַסיֵים ַמ ֶס ֶכת \ ֶסּ ֶדר ____ ֵכּן ֽתּ ַעזְ ֵר ִני ְל ַה ְת ִחיל
י ְִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנ ָ
וּל ַל ֵמּד ִל ְשׁמֹר וְ ַל ֲעשׂוֹת וּ ְל ַקיֵּם ֶאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי
ְמםִ ,ל ְלמֹד ְ
וּל ַסי ָ
אַחרים ְ
וּס ָפ ִרים ֵ
ְס ָד ִרים ֽ
וּלז ְַר ִעי
ַעמוֹד ִלי ְ
ידי ֲח ָכ ִמים י ֲ
וּתּ ְל ִמ ֵ
אָמוֹר ִאים ַ
ָ
ָאים וְ
אַה ָבה וּזְ כוּת כֹּל ַה ְתנ ִ
תּוֹר ְת ָך ְבּ ֲ
ַת ְלמוּד ָ
עוֹלםַ .ו ִי ְת ַקיֵים ִבּי ְבּ ִה ְת ַה ֶלּ ְכ ָךַ ,תּ ְנ ֶחה
ֶרע ז ְַר ִעי ַעד ָ
ַר ִעי וְ ז ַ
וּמ ִפי ז ְ
תּוֹרה ִמ ֽפי ִ
ֶשׁלֹא ָתּמוּש ַה ָ
יוֹסיפוּ ְלּ ָךְ ,שׁנוֹת
יך; וְ ִ
ָמ ָ
יח ָךִ .כּי ִבי ,י ְִרבּוּ י ֶ
יצוֹתִ ,היא ְת ִשׂ ֶ
ַה ִק ָ
יך; ו ֲ
א ָֹת ְך ְבּ ָשׁ ְכ ְבּ ָךִ ,תּ ְשׁמֹר ָע ֶל ָ
ֹשׁר וְ ָכבוֹד .ה' עֹזְ ,ל ַעמּוֹ יִ ֵתּן; ה'ְ ,י ָב ֵר ְך ֶאתַ -עמּוֹ
ֹאולהּ ,ע ֶ
ימינָהּ; ִבּ ְשׂמ ָ
ָמיםִ ,בּ ִ
ַח ִיּים .א ֶֹר ְך י ִ
ַב ָשּׁלוֹם:
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