ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת ברכות

דפי עזר ללימוד ד היומי

Introduction to פרק רביעי – תפילת השחר
As noted in the introduction (p. 1), this  פרקand the next are devoted to  – תפילהwhich in the language of חכמי המשנה
means עמידה. There is a well-known  מחלוקתbetween " רמבand "( רמבand many others on each side) as to whether
 תפילהis a  מ"ע מה"תor not; according to ")מד"ס( רמב, we would have to posit that those  מדרשיsuggesting an
obligation to pray regularly are אסמכתות. We will discuss some of these when we begin studying the fifth פרק.
1.4.1; 26a ('  )משנה א27a ()הוי אומר בארבע שעות
:" ָק ָרא ָל ְילָה וַ י ְִהי עֶ ֶרב וַ י ְִהי בֹ קֶ ר יוֹ אֶ חָ ד$ֶ ֹהי לָאוֹר יוֹ וְ לַח
ִ ֱ וַ  ְִק ָרא א.1
 קהלת פרק א פסוק טו: ְמע( 'ָ ת א י'כַל לִ ְתקֹ  וְ חֶ ְסר ֹו א י'כַל לְ ִה)ָ נוֹת.2
 בראשית פרק יט פסוק כז:'ְ נֵי ה1  אֶ ת$ָ ר עָ מַ ד$
ֶ ֲ ֶֹקר אֶ ל הַ )ָ קוֹ א/ ַ/  ָבְ ָרה. ֵ-$ְַ  ַ ו.3
 תהלי פרק קו פסוק ל:ֵפָ ה7 ַ) ֵַ עָ צַ ר ה6 ֵַל ו4 ִַ י ְנחָ ס וַ יְפ1  וַ ַעֲ מֹ ד.4
 בראשית פרק כד פסוק סג:ָ ִאי/ ִ י4 ַא עֵ ינָיו וַ  ְַרא וְ ִה;ֵה גְ מ:ִ
ָ  ַדֶ ה לִ פְ נוֹת עָ ֶרב ו:ָ ַ/ ַ'ח9ָ וַ ֵצֵ א י ְִצחָ ק ל.5
 תהלי פרק קב פסוק א:יח ֹו9ִ " ֹ1$ִ
ְ ָה לְ עָ נִ י כִ י יַעֲ טֹ> וְ לִ פְ נֵי ה' י4 ִפ6ְ .6
 בראשית פרק כח פסוק יא:ַ )ָ קוֹ הַ ה'א/ ַב-$ִ
ְ  ַ ָֹתיו ו$ ֲ ְמ ַרא9ֶָ  ַבְ נֵי הַ )ָ קוֹ ו. ֵח מAִַ  ַ ו$ ִֶ י בָ א הַ ֶ@מ- $ָ ֶַ )ָ קוֹ וַ ָל/ ַע7 ְ וַ ִפ.7
 ירמיהו פרק ז פסוק טז:"ֹת
ָ ֹמֵ עַ א$ ִ י אֵ ינֶ;ִ י- ִ י/ ַע7 ְפ6ִ ל. ְָה ו4 ִ'תפ
ְ א בַ עֲ ָד ִר;ָה:ָ 6ִ ל. ְֶה וC ְַ עַ ד הָ עָ  ה/ ֵל4 ַ1 ְת6ִ ל. ה6ָ ַ וְ א.8
 שמות פרק טז פסוק כא: וְ נָמָ ס$ ֶ@מ
ֶ ַכְ ל ֹו וְ חַ  הE ְ פִ י- $ֹ ֶקר ִאי/ ַ/  ֶֹקר/ ַ/  וַ ִלְ ְקט' אֹ ת ֹו.9
 בראשית פרק יח פסוק א:ְֹ חֹ הַ ו- ֶ ַתח הָ אֹ הֶ ל1 ב$ֹ
ֵ ְ אֵ נֵי מַ ְמ ֵרא וְ ה'א י/ ' וַ  ֵָרא אֵ לָיו ה.10
בראשית פרק א פסוק ה

'משנה א: times of תפילה
a
שחרית: until midday; ר' יהודה: until 1/3 of the day – (“4 hours”)
i
Challenge: the ideal  מצוהis to finish  ק"שat sunrise and say  תפילהright at that point
1
Answer: that’s for ותיקי
ii Challenge: can’t  תפילהbe said later (as per rule of )?תשלומי
1
Answer: until this point, one receives  שכרfor תפילה בזמנה
2
Tangent re תשלומי: can one make up a missing  מנחהthat evening? (as per v. 1)
(a) Answer: he may say ‘( תפילת תשלומיtho the “day” has passed)
3
Challenge: v. 2 is understood to refer to a missed ( תפילהthat cannot be made up)
(a) Answer: that is if he intentionally omitted it (" ;)"בטלif by mistake - can make up
ברייתא: if he omitted מנחה של ע"ש, he says 2 תפילות ערבית של שבת
4
(a) And: if he omitted מנחה של שבת, he says 2 תפילות של ערבית במוצ"ש, saying  הבדלהin 1st
(i) If: he said  הבדלהin 2nd only, only that one counts
(ii) Challenge: if he omits  הבדלהfrom תפילת ערבית של מוצ"ש, it is still valid - קשיא
b מנחה: until evening (=sunset);  – ר' יהודהuntil פלג המנחה
c
ערבית: no set time
d >מוס: all day;  ר' יהודה- until 7 hours
II Dispute about the foundation of daily תפילות
a
ר' יוסי בר חנינא: established by  אבותas per vv. 3-8
b ריב"ל: established to correspond with ( קרבנותas per )זמני
i
note:  מנחה גדולהis at 6.5 hours;  מנחה קטנהis at 9.5 hours ( פלג המנחהis from that time until sunset)
1
Question: is  פלג המנחהthe first half (at 9.5 hours) or second half (at 10.75)?
2
Answer: it is second half
c
Conclusion:  תפילותwere established by אבות, but the times were set based on קרבנות
i
Support: we must include קרבנות, else where did > תפילת מוסcome from?
III Analysis of “until” (" )"עדin משנה: is it inclusive (" )"עד ועד בכללor exclusive ("?)"עד ולא עד בכלל
a
Argument: must be לא עד בכלל, from ’ר' יהודהs use of ( עד פלג המנחהelse he agrees with )חכמי
b Challenge:  ר' יהודהrules that > מוסis “”עד ז' שעות, which we now assume means until midday ()לא עד בכלל
i
Explanation: ruling that if he has both  מנחהand > מוסto say:
1
ת"ק: say מנחה, as it is תדיר
2
ר' יהודה: say >מוס, as it’s time is lapsing
(a) Note: situation only possible if  עדmeans ( עד ועד בכללelse > זמ מוסis over before  זמ מנחהbegins)
ii Solution:  עדmeans ’ר' יהודה ;עד ועד בכללs meaning re:  פלג המנחהis “until the end of the 1st half (i.e. 10.75)
iii Support ()ר"נ: א: – עדויות וamong other testimonies,  תמיד של שחרwas once brought at 4 hours ()עד בכלל
1
Note: since this testimony was recorded in  )"בחירתא"( עדויותin accord with ר"י, that is הלכה
(a) Note: v. 9 is understood to refer to collection at half-morning (v. 10 is exact noon)
(i) As per רבנ:  בבקרx2 divides morning into 2; as per ר"י,  בבקרx2 rolls it back by one hour
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