ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת ברכות

דפי עזר ללימוד ד היומי

1.4.5; 29b (  )ר"א אומר30b ()סיו הפרק
 ו, ירמיהו פרק לא:ִ( ָראֵ ל
ְ ְאֵ ִרית י
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 מח, מל"א ח:% ֶלִמ
ְ נִיתי
ִ ָ! אֲר
ֶ  וְ הַ !ַ יִת0ָ אֲר !ָ חַ ְר
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ֶ
ָרצ6
ְ /ֶ ֶר- %ַ לְל אֵ לֶי1אֹת וְ ִה ְת
ָ אֲר ָב
ֶ
ֶ ֹאיְבֵיה5 !ְ כָל לְבָ בָ בְ כָל נַפְ ָ !ְ אֶ ֶר%וְ ָב אֵ לֶי
 לב, דהי"ב ו:ַ לְ ל אֶ ל הַ !ַ יִת הַ =ֶה1 הַ ְ טיָה בָ א וְ ִה ְת% ֲ הַ חֲ ז ָָקה זְ רוֹע% הַ "ָדוֹל וְ י ְָד% ִ ְמ: ַ ְרחו ָֹקה לְ מַ ע5ִ( ָראֵ ל הא בָ א מֵ אֶ ֶר
ְ  י%&ְ ַא מֵ ע9 וְ ַג אֶ ל הַ ָכְ ִרי אֲ ֶר
 לה, מל"א ח:  ִ י ַתעֲ ֵנ:את יְב
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ֵ ָ ַוִ יד צ-ָ ל-ַ ְְ ִמג
 כג, דברי ג: אֶ ל ה' !ָ עֵ ת הַ ִהוא לֵאמֹ ר:ַ ַוָ אֶ ְתח
 יא, שמות לב: ִמ ְצ ַר ִי !ְ כֹחַ "ָדוֹל בְ יָד חֲ ז ָָקה5את מֵ אֶ ֶר
ָ ֵ אֲ ֶר הוֹצ% ֶ& ַ !ְ ע% ְ1 ַֹאמֶ ר לָמָ ה ה' יֶחֱ ֶרה אA ַהָ יו ו9 ְֱ נֵי ה' א1 וַ יְחַ ל מֹ ֶה אֶ ת
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'משנה ד: observations about תפילה
a
ר' אליעזר: if  תפילהis ""קבע, it is not petitionary (lacks the proper mood)
i
Interpretation:
ר' אושעיא: if  תפילהappears to be a burden
1
2
:רבנ: if he doesn’t say it in a supplicatory (begging) manner
3
Bרבה ור' יוס: if he cannot add a new component to it
(a) ר' זירא: would do so but was afraid of getting confused
4
:בני ר' אבי: if he doesn’t say  תפילהat sunrise/sunset (as per v. 2)
(a) חכמי א"י: would curse anyone who said  מנחהat sunset – he may miss the :זמ
b ר' יהושע: someone who is walking in a dangerous place says a short ( תפילהbased on v. 1)
i
(interpretation of )פרשת העבור
ii ברייתא: if someone is walking in a place of danger/wild animals – says ( תפילה קצרהvarious )נוסחאות
1
Final ruling: follows  – אחריGבא"י שומע תפילה…צרכי עמ
iii Gתפילת הדר: based on advice given to  רב יהודה אחיו של ר' סלא חסידאby אליהו
1
Note:  – אבייshould be said in the plural ()תוליכנוו
2
Range: at a פרסה
3
Body stance:
(a) ר' חסדא: standing
(b) ר"ש: even walking (story of the 2 of them walking together;  ר"שstood to recite)
iv Summary: differences between  תפילה קצרהand הביננו:
1
הביננו: requires 3 before and 3 after, but he is  – יוצאno need to say  תפילהafterwards
2
ת"ק: requires nothing but those words; if he gets home during  תפילה:זמ, must say  תפילהat that point
3
Final ruling:  הביננוmust be said standing;  תפילה קצרהmay be said even while walking
II 'משנה ה: directing the body while riding on a donkey
a
If: he can get off, he should do so
b If not: he should turn to face the proper direction
c
If he cannot: he should intend his heart towards בית קדה"ק
i
ברייתא: someone who is blind or cannot get his bearings should direct his heart to heaven, as per v. 3
1
If: he is in חו"ל, he should face towards א"י, as per v. 4
2
If: he is in א"י, he should face ירושלי, as per v. 3
3
If: he is in Hי, he should face towards the מקדש, as per v. 5
4
If: he is in the מקדש, he should face towards the קדה"ק, as per v. 6 (etc.)
(a) Summary: everyone is facing the same place, as per v. 7
III 'משנה ו: follow up from ' – משנה הsitting in a carriage or boat – he should incline his heart towards בית קדה"ק
a
Story: ’שמואלs father and  לויwould travel (early in the morning), they would say  תפילהfirst, then say ק"ש
when the proper time came, as per:
i
ברייתא:  רשב"אdissents and suggests that  ק"שshould always be said first ( סמיכת גל"תover )תפילה מעומד
IV 'משנה ז: obligation of : תפילת המוספיvis-à-vis צבור
a
ראב"ע: only ( בחבר עירi.e. only said )בצבור
i
Version:  – רבי יהודהif there is a חבר עיר, individual is exempt (but if in small town, )חייב
b
חכמי: obligated in any case הלכה
c
Discussions: ( כונה בתפילהvv. 8-9)
i
Note: rule governing repeating  תפילהon  ר"חif  יעלה ויבאforgotten doesn’t apply at ערבית
1
Reason:  ב"דdoesn’t declare  ר"חat night
I
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