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1.2.5 

16b ( אלעזר מאי דכתיב' אמר ר ) � 17b (סיו� הפרק) 

 

 ו-ה פסוק סג פרק תהלי�: ִ%י ְיַהֶ+ל ְרָננֹות ְוִ)ְפֵתי ַנְפִ"י ִ(ְ)ַ#ע ָוֶדֶ"� ֵחֶלב ְ�מוֹ  :ַכָ%י ֶאָ$א ְ#ִ"ְמ� ְבַחָ�י ֲאָבֶרְכ� ֵ�� .1

 א פסוק ז פרק קהלת: ִה2ְָלדוֹ  ִמ�ֹו� ַה1ֶָות ְויֹו� טֹוב ִמ0ֶֶמ� ֵ"� טֹוב .2

 א פסוק טו פרק משלי: 67 ַיֲעֶלה ֶעֶצב 2ְדַבר ֵחָמהֵחָמהֵחָמהֵחָמה    ָיִ"יבָיִ"יבָיִ"יבָיִ"יב    4444רַ רַ רַ רַ     ַמֲעֶנהַמֲעֶנהַמֲעֶנהַמֲעֶנה .3

 י פסוק קיא פרק תהלי�: ָלַעד ֹעֶמֶדת ְ(ִהָ+תוֹ  ֹעֵ)יֶה�ֹעֵ)יֶה�ֹעֵ)יֶה�ֹעֵ)יֶה� ְלָכל טֹוב ֵ)ֶכל 'ה ִיְר:ת ָחְכָמה ֵראִ"ית .4

 יא פסוק כד פרק שמות: ַוִ�ְ"(2ַוִ�ְ"(2ַוִ�ְ"(2ַוִ�ְ"(2    ַוֹ�אְכל2ַוֹ�אְכל2ַוֹ�אְכל2ַוֹ�אְכל2    ָהֱא>ִהי�ָהֱא>ִהי�ָהֱא>ִהי�ָהֱא>ִהי�    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַוֶ�ֱחז2ַוֶ�ֱחז2ַוֶ�ֱחז2ַוֶ�ֱחז2 ָידוֹ  ָ"ַלח >א ִיְ)ָרֵאל ְ#ֵני ֲאִציֵלי ְוֶאל .5

 ט פסוק לב פרק ישעיהו: ִאְמָרִתי ַהְאֵזָ?ה ֹ#טחֹות ָ#נֹות קֹוִלי ְ"ַמְעָנה ֹקְמָנה ַ"ֲאַנ?ֹות ָנִ"י�  .6

ָ#ִלי� ַא+2ֵפינ2 .7 Aֵאי� ְמס Bיד פסוק קמד פרק תהלי�: ִ#ְרֹחֹבֵתינ2 ְצָוָחה ְוֵאי� יֹוֵצאת ְוֵאי� ֶ%ֶר 

 יב פסוק מו פרק ישעיהו: ִמDְָדָקה ָהְרחֹוִקי� ֵלבֵלבֵלבֵלב    ַאִ#יֵריַאִ#יֵריַאִ#יֵריַאִ#יֵרי ֵאַלי ִ"ְמע2 .8

 

I א"ר ’s aggadic excursus on v. 1 

II Series of examples of personal prayers recited by various אמוראי� after תפילה (including אלקי נצור... )  

a Tangent: personal mottos, prayers recited after fasts, completing ספר איוב etc.  – including vv. 2-5 

b Tangent: greetings of students to each other – vv. 6-7 

c Tangent: homiletic explanation of the אבירי לב (v. 8) 

III Analysis of משנה ח:  

a חכמי�: if a חת� wishes to read ש"ק  on his wedding night – he may 

i Dissent: ג"רשב  – not everyone may “wear the mantle” 

ii Challenge: we have them taking opposite positions in re: the custom of not working on תשעה באב: 

ב"ת in all places (even where custom is to work on ,תלמידי חכמי� :חכמי� 1 ) avoid working 

ג"רשב 2 : everyone should assume the status of ח"ת  for this custom 

iii Answer1 ( יוחנ�' ר ): our transmission is reversed 

iv Answer2 ( שישא' ר ): no need to switch: 

ש"ק since everyone is reading :רבנ� 1  and he is too, no יוהרא 

(a) But: since everyone else is working and he is idle, it looks like יוהרא 

ג"רשב 2 : everyone knows that he is a חת� and can’t properly concentrate – יוהרא 

(a) But: in case of ב"ת , lots of people aren’t working (unemployed) – so he doesn’t stand out 


