ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת ברכות

דפי עזר ללימוד ד היומי

1.2.5
16b (  )אמר ר' אלעזר מאי דכתיב17b ()סיו הפרק

:ִ י% ֶל+ ַַ ע נַפְ ִ"י וְ ִ(פְ תֵ י ְרנָנוֹת יְה#(ְ )ִ "ֶ ֶ ְ מ ֹו חֵ לֶב וָ ד:ָ י%ַא כ$ָ ְֶ ִ" ְמ א# ֵ אֲ בָ ֶרכְ  בְ חַ ָי
 קהלת פרק ז פסוק א:ָ לְ ד ֹו2ָ וֶת ִמוֹ ִה1 ַמֶ  טוֹב וְ יוֹ ה0ֶ " ִמ
ֵ טוֹב
 משלי פרק טו פסוק א:67 דבַ ר עֶ צֶ ב יַעֲ לֶה2
ְ  י ִָ"יב חֵ מָ ה4מַ עֲ נֶה ַר
 תהלי פרק קיא פסוק י:ָת ֹו עֹמֶ דֶ ת לָעַ ד+(כֶל טוֹב לְ כָל עֹ(ֵ יהֶ  ְ) ִה
ֵ 'ת ה:א"ית חָ כְ מָ ה י ְִר
ִ ֵר
 שמות פרק כד פסוק יא:2)"ִ
ְ  ַ ו2<הי וַ ֹאכְ ל
ִ ֱ אֶ ת הָ א2ְ נֵי י ְִ( ָראֵ ל <א ָ"לַח יָד ֹו וַ ֶחֱ ז# וְ אֶ ל אֲ ִצילֵי
 ישעיהו פרק לב פסוק ט:טחוֹת הַ ְא ֵז?ָה ִא ְמ ָר ִתי#ֹ ָ נוֹת# ָ"י ַ"אֲ נַ?וֹת קֹ ְמנָה ְ"מַ ְענָה קוֹלִ י
ִנ
 תהלי פרק קמד פסוק יד:2ִ ְרחֹ בֹ תֵ ינ#  וְ אֵ י יוֹצֵ את וְ אֵ י ְצוָ חָ הBֶ ֶר% ָ לִ י אֵ י# A ְמס2פֵ ינ2+ ַא
 ישעיהו פרק מו פסוק יב: ָד ָקהDְ ירי לֵב הָ ְרחו ִֹקי ִמ
ֵ ִ# ַ אֵ לַי א2ִ" ְמע

ו-תהלי פרק סג פסוק ה
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’ר"אs aggadic excursus on v. 1
Series of examples of personal prayers recited by various  אמוראיafter ( תפילהincluding ...)אלקי נצור
a
Tangent: personal mottos, prayers recited after fasts, completing  ספר איובetc. – including vv. 2-5
b Tangent: greetings of students to each other – vv. 6-7
c
Tangent: homiletic explanation of the ( אבירי לבv. 8)
III Analysis of משנה ח:
a
חכמי: if a  חתwishes to read  ק"שon his wedding night – he may
i
Dissent:  – רשב"גnot everyone may “wear the mantle”
ii Challenge: we have them taking opposite positions in re: the custom of not working on תשעה באב:
1
חכמי: תלמידי חכמי, in all places (even where custom is to work on  )ת"בavoid working
רשב"ג: everyone should assume the status of  ת"חfor this custom
2
iii Answer1 ()ר' יוחנ: our transmission is reversed
iv Answer2 ()ר' שישא: no need to switch:
1
רבנ: since everyone is reading  ק"שand he is too, no יוהרא
(a) But: since everyone else is working and he is idle, it looks like יוהרא
רשב"ג: everyone knows that he is a  חתand can’t properly concentrate – יוהרא
2
(a) But: in case of ת"ב, lots of people aren’t working (unemployed) – so he doesn’t stand out
I
II
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