ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת ברכות

דפי עזר ללימוד ד היומי

1.3.7
24a (  )אמר רבי יצחק25a ( )מי כמו
 ב*ג, ישעיהו מז:...  ֵ ִ&ָל עֶ ְרוָ תֵ  ַ &ֵ ָראֶ ה חֶ ְרָ ת:ְק ִחי ֵרחַ יִ וְ טַ חֲ נִי ָקמַ ח ִַ י צַ ָ תֵ  חֶ ְִ י "ֹבֶ ל ִַ י "וֹק ִעבְ ִרי נְ הָ רוֹת
 יד, שה"ש ב:מַ ְראֵ י נָאוֶ ה3 ִ י ק ֹולֵ עָ ֵרב2 ֵיעינִי אֶ ת ק ֹול
ִ יִ הַ ְ" ִמ1ְ סֵ ֶתר הַ ַ ְד ֵרגָה הַ ְר ִאינִ י אֶ ת מַ ְר- ֶ לַע. ְַ חַ גְ וֵי ה- י ֹונ ִָתי
 א, שה"ש ד: מֵ הַ ר ִ לְ עָ ד3" ְִי ֶ"ָל8 ְִ עֵ דֶ ר הָ ע2 ַ עַ ד לְ צַ ָ תֵ  ַעְ ֵר-ָ יָפָ ה עֵ י ַניִ יוֹנִ י ִמ6ָ יָפָ ה ַר ְעי ִָתי ִה6ִה
 סו, דברי כח::ְ חַ ;ֶי- >פָ חַ ְד ָ& ַל ְילָה וְ יוֹמָ  וְ =א ַתאֲ ִמי3 גֶד6ֶ  ִמ: ְ ְ&ל ִ<אי ל: חַ ;ֶי3וְ הָ י
 ירמיהו פרק כז פסוק כב:ֶה8 ַיתי וַ הֲ ִ"יבֹ ִתי אֶ ל הַ ָ קוֹ ה
ִ ִ עַ ד יוֹ ָ ְק ִדי א ָֹת נְ א<  ה' וְ הַ עֲ ל3 וְ ָ"ָ ה י ְִהי3בָ א3ָ בֶ לָה י יחזקאל פרק כ פסוק כה: ֶָ ה- 3ִחי
ְ מ ְ"ָ ִטי =א י3
ִ י =א טוֹבִ יBִ <וְ גַ אֲ נִי נ ַָת ִ&י לָהֶ  ח
 ישעיהו פרק ה פסוק יח:הE ָF ַוְ א וְ כַעֲ בוֹת הָ עֲ ָגלָה חDָ ְַ חַ בְ לֵי ה- >ֹהוֹי מֹ ְ"כֵי הֶ עָ ו
 במדבר פרק טו פסוק לא:H ֶָפֶ " הַ ִהוא עֲ ֹונָה ב6 ַ ֵָרת ה2&ִ  ֵָרת2ָ זָה וְ אֶ ת ִמצְ וָ ת ֹו הֵ פַ ר ִה- 'ִ י ְדבַ ר ה2
מז:דברי לב

:H&ָ "ְ ֵ > ָ"ָ ה לְ ִרJאֶ ת הַ ; ְַר

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
 י ִָמי עַ ל הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶ"ר אַ ֶ& עֹבְ ִרי3ֶה ַ&אֲ ִריכ8 ַָ בָ ר הJ ַב3 ֶא חַ ;ֵיכ3ִ י ה2 ֶ2א ִמ3ִ י =א ָדבָ ר ֵרק ה2 .9
 תהלי פרק קנ פסוק ו:Hָ י3 הַ לְ לHְָ"מָ ה ְ&הַ ֵל י
ָ 6 ַֹל ה2 .10
 תהלי פרק לה פסוק י: וְ עָ נִ י וְ אֶ בְ יוֹ> ִמֹ זְ ל ֹו36 ֶיל עָ נִ י מֵ חָ זָק ִמLִ ַ מ:ֹֹתי &ֹאמַ ְרנָה ה' ִמי ָכמו
ַ ָל עַ צְ מו2 .11

Various ערוה-foci:
a
ר' יצחק: ( טפחof normally covered area): of his own wife, for purposes of saying ק"ש
b ר' חסדא:  – שוקas per v. 1
שמואל:  – קולas per v. 2
c
d ר' ששת:  – שערas per v. 3
II ’ר' חנינאs testimonies about רבי
a
He saw him “hanging his >”תפילי
i
Challenge: v. 4 is applied to one who hangs his >תפילי
ii Answer: permissible if hanging by body of >תפילי, not by strap
iii Alternatively: both prohibited; permissible if hung in pouch (and doesn’t need  הנחהlike a )ס"ת
b He saw him spit etc. during תפילה, but not put back his ( טליתdetails and analysis)
i
Note: discussion about praying aloud - only permissible to increase focus, and only ביחיד
c
Story:  רבי אבאand ( רב יהודהv. 5)
III Studying  תורהor saying  ק"שin filthy alleyway
a
>ר' יוחנ: he may cover hjs mouth and read (distinction between standing there –  – אסורand walking through)
b Challenge ( ר' חסדאto  ר' הונאwho reported above in >’ר' יוחנs name): cannot read  ק"שin such an area at all
i
Support:  ברייתאwhich prohibits (vv. 6-8; v. 9 applies to one who restrains himself from reading)
IV Reading  שמעin partial state of undress
a
ברייתא: if he was in bed and it was too cold to get out, may bring blanket around his neck and read
i
Some say: must bring onto his heart, so his heart doesn’t “see” his ערוה
b ר' הונא: may recite  ק"שas long as genitals are covered; for תפילה, entire body must be covered
V Reading  שמעif his hand is in a  בית הכסאor he has  צואהon his hand
a
ר' הונא: permitted – per v. 10
b ר' חסא: prohibited – per v. 11
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