ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת ברכות

דפי עזר ללימוד ד היומי

1.3.2
18b (  )בני רבי חייא נפוק לקרייתא20a ()אי עי הרע שולטת בה

כב, איוב פרק יד פסוק כא:ר ֹו עָ לָיו יִכְ &ב וְ נַפְ ' ֹו עָ לָיו *ֶ אֱ בָ ל%ָ ְ # ַ א: יִכְ ְ ד בָ נָיו וְ א י ֵָדע וְ י ְִצעֲ ר וְ א יָבִ י לָמ ֹו.1
:ָ ה א ַתעֲ בֹ ר5'ָ ְ ו3 ְבעֵ ינֶי3יתי
ִ ָה הֶ ְר ִא4 אֶ ְ* ֶנ3 ֲבְ ָרהָ  לְ י ְִצחָ ק לְ יַעֲ קֹב לֵאמֹ ר לְ ז ְַרע2 ְנִ'ַ ְע ִ*י ל
ְ  אֲ ֶ'ר1&ר
ֶ ָֹאמֶ ר ה' אֵ לָיו זֹאת ה. ַ ו.2
 תהלי פרק קכה פסוק ה: ָראֵ ל%ִ
ְ ֹ עֲ לֵי הָ &וֶ ָ'לוֹ עַ ל י9 ו ָֹת יוֹלִ יכֵ ה' אֶ ת8י עֲ ַקלְ ַק7ִ ַ5 ַ וְ ה.3
 משלי פרק כג פסוק כה:3*ֶ  וְ ָתגֵל י ֹול ְַד3 ֶ5 וְ ִא3מַ ח &בִ י%ִ
ְ  י.4
ו, ישעיהו פרק א פסוק ה: ִ' ְמע ְדבַ ר ה' ְק ִצינֵי ְסדֹ הַ אֲ זִ ינ *ו ַֹרת אֱ הֵ ינ עַ  עֲ מֹ ָרה:=ִ ְסדֹ הָ יִינ לַעֲ מֹ ָרה ָ> ִמינ... .5
 משלי פרק כא פסוק ל:' אֵ י חָ כְ מָ ה וְ אֵ י ְ*בנָה וְ אֵ י עֵ צָ ה לְ ֶנגֶד ה.6
 דברי פרק יז פסוק יא:מֹ אל%
ְ  י ִָמי3 ְִ יד לAַה א ָתסר ִמ הַ ָ>בָ ר אֲ ֶ'ר י%ֶ ֲ ַ*ע3 ְֹאמר ל
ְ ָ ט אֲ ֶ'ר י9'ְ 5ִ ַ וְ עַ ל ה3ִ י הַ *ו ָֹרה אֲ ֶ'ר יוֹר9  עַ ל.7
 דברי פרק כב פסוק א:3&חי
ִ ְ ְַמ ָ* מֵ הֶ  הָ ֵ'ב ְ* ִ'יבֵ  ל8 ַי ֹו נִ>ָ ִחי וְ ִה ְתע%ֵ  א ֹו אֶ ת3&חי
ִ  א ִת ְראֶ ה אֶ ת 'וֹר.8
 במדבר פרק ו פסוק ז:ָ א לָהֶ  ְ מֹ ָת =ִ י ֵנזֶר אֱ הָ יו עַ ל רֹא' ֹו5 ַ7ִחֹת ֹו א י2 ְ&חיו ל
ִ ְ ֹו ל5 לְ &בִ יו לְ ִא.9
 בראשית פרק מט פסוק כב:ֹ ָרת עֲ לֵי עָ ִי ָ נוֹת צָ עֲ ָדה עֲ לֵי 'ר9 ֵ E ֵֹ ָרת יוֹס9 ֵ .10
טז: בראשית מח:1&ר
ֶ ָ ָלרֹב ְ ֶק ֶרב הAבְ ָרהָ  וְ י ְִצחָ ק וְ י ְִד2  ֵרא בָ הֶ  ְ' ִמי וְ ֵ' אֲ בֹ ַתיFִָ ְעָ ִרי וְ י4 ַ אֶ ת ה#ֹ אֵ ל אֹ ִתי ִמ=ָל ָרע יְבָ ֵרA ַ ה# ַָ לְ א5 ַ ה.11

ד:דברי לד

Continuation of  אגדהon knowledge in the nether worlds (vv. 1-3)
’ריב"לs report of 24 circumstances where we employ  נדויfor a violation of כבוד הרב
a
Examples:  תנורו של עכנאי )ר' אליעזר ב הורקנוס, תודוס,(4  חוני )פסוק,עקביא ב מהללאל
III Continued analysis of our  – משנהthose who carry the bier…
a
ברייתא: we don’t take a  מתout just before  ;זמ ק"שbut if taken out, we don’t interrupt it
i
Challenge: E ר' יוסwas taken out at that time
ii Answer: he was an אד חשוב
b Tangent: behavior in the presence of the  – אבלand the animadversion of ( אבייv. 5)
IV 'משנה ב: if they already buried and can say  ק"שby the time they get to the  – שורהthey should read – else, פטורי
a
Note: even if they can finish one paragraph or one line, they should do so
b ברייתא: the inner row is exempt
i
ר' יהודה: those who came for the  אבלare exempt; those who came for themselves are חייב
V Applications of v. 6 (vv. 7-9)
a
שעטנז: Removing  שעטנזgarments even in public
i
Exception: for כבוד, we accompany the  אבליeven on a  טמאpath
1
Answer: this is only in case the  טומאהis ( מד"סe.g. )בית הפרס
ii Exception: in order to see kings, violate טומאת אהל דרבנ
iii Exception: v. 8 – which is not a model for others as we do not infer איסור מממו
iv Exception: ( מת מצוהbased on v. 9)preventing him from  מילהor  ;פסחcannot be a model as it is שב וא"ת
b Tangent: comparison of earlier generations who were less scholarly, yet more committed
c
Tangent: stories of pious people who would sit at gates of ( מקווהvv. 10-11)
I
II
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