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1.4.3 

28a (ושל מוספי�) � 28b (מל� יהודה שבא) 

 

�ַסְפִ�י ִמ�ֹוֵעדִמ�ֹוֵעדִמ�ֹוֵעדִמ�ֹוֵעד    נ�ֵגינ�ֵגינ�ֵגינ�ֵגי .1 � יח פסוק ג פרק צפניה: ֶחְרָ"ה ָעֶליהָ  ַמְ ֵאת ָהי� ִמֵ�

 כח פסוק קיט פרק תהלי.: ִ-ְדָבֶר, ַקְ+ֵמִני ִמ��ָגהִמ��ָגהִמ��ָגהִמ��ָגה ַנְפִ*י ָ(ְלָפה .2

 ד פסוק א פרק איכה: ָל7 ַמר ְוִהיא �6גֹות�6גֹות�6גֹות�6גֹות    3ְת�5ֶתיהָ 3ְת�5ֶתיהָ 3ְת�5ֶתיהָ 3ְת�5ֶתיהָ  ֶנֱאָנִחי. ֹ-ֲהֶניהָ  *ֹוֵמִמי� ְ*ָעֶריהָ  ָ-ל מֹוֵעד 3ֵָאי ִמ3ְִלי ֲאֵבלֹות ִצ+ֹו� ַ(ְרֵכי .3

    
I Continued analysis of זמ� מוס8 – משנה (dispute רבנ�/י"ר ) 

a יוחנ�' ר : if someone says 8תפילת מוס after 7 hours – valid but called פושע 

b If: he has both מנחה and 8מוס to say –  

i .חכמי: say מנחה first, due to הלכה – תדירות (as per יוחנ�' ר )  

1 Story: זירא' ר  memorized this הלכה, in order to clarify that it wasn’t authored by ל"ריב  

ii יהודה' ר : say 8מוס first, as the time is passing 

c ל"ריב : anyone who says תפילה after זמ�, is in violation of v. 1 (interpreted as “broken”, “sad” – [vv. 2-3]) 

d Story: אויא ' ר  was sick and was asked why he didn’t come to יוס8' ר ’s session on שבת 

i Asked: why he didn’t eat and come to שעור – before 8מוס 

1 Response: wouldn’t eat before 8מוס – as per הונא' ר  

ii Asked: why he didn’t say 8מוס on his own and then eat 

1 Response: wouldn’t say 8מוס before the צבור says תפילה – as per יוחנ�' ר  

(a) Rejected: only applies בצבור 

iii Ruling: we reject רב הונא (above) 

iv Ruling: we reject ל"ריב  who ruled that it is אסור to eat before מנחה once זמ� מנחה comes 

II משנה ב: the special תפילה of נחוניה ב� הקנה' ר :  

a Before: entering the בית מדרש – that he shouldn’t be the cause of a mishap (through mis-teaching) 

b After: leaving the בית מדרש – gives thanks for his portion  

i Stories:  

1 Death of אליעזר' ר  

2 Death of ז"ריב  


