דפי עזר ללימוד דף היומי

מסכת ברכות

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
1.5.1
)ליתיב תעניתא לתעניתא( )  31bמשנה א'( 30b

 .1וְ ִהיא ָמ ַרת נָפֶ שׁ ו ִַתּ ְתפַּ לֵּל עַ ל ה' וּבָ כֹה ִתבְ כֶּה :וַ ִתּדֹּר נֶדֶ ר וַ תֹּאמַ ר ה' ְצבָ אוֹת ִאם ָראֹה ִת ְראֶ ה בָּ עֳ נִ י אֲ מָ ֶת וּזְ כ ְַר ַתּנִ י וְ א ִת ְשׁכַּח אֶ ת אֲ מָ ֶת וְ נ ַָת ָתּה לַאֲ מָ ְת ז ֶַרע
אֲ נ ִ
ָשׁים וּ ְנ ַת ִתּיו לַה' כָּל יְמֵ י חַ יָּיו וּמו ָֹרה א יַעֲ לֶה עַ ל רֹאשׁ ֹו :שמואל א פרק א פסוק י-יא
 .2וְ חַ נָּה ִהיא ְמ ַדבֶּ ֶרת עַ ל לִ בָּ הּ ַרק ְשׂפָ ֶתיהָ נָּעוֹת וְ ק ֹולָהּ א י ִָשּׁמֵ עַ וַ יּ ְַח ְשׁבֶ הָ עֵ לִ י לְ ִשׁכּ ָֹרה :וַ יֹּאמֶ ר אֵ לֶיהָ עֵ לִ י עַ ד מָ ַתי ִתּ ְשׁ ַתּכּ ִָרין הָ ִס ִירי אֶ ת יֵי ֵנ מֵ עָ ָל ִי  :וַ ַתּעַ ן חַ נָּה
יחי וְ כ ְַע ִסי ִדּבַּ ְר ִתּי עַ ד
יתי וָ אֶ ְשׁפֹּ אֶ ת נַפְ ִשׁי לִ פְ נֵי ה' :אַל ִתּ ֵתּן אֶ ת אֲ מָ ְת לִ פְ נֵי בַּ ת בְּ לִ יָּעַ ל כִּ י מֵ רֹב ִשׂ ִ
ַותֹּאמֶ ר א אֲ ֹד ִני ִא ָשּׁה ְק ַשׁת רוּחַ אָנֹ כִ י וְ ַייִן וְ ֵשׁכָר א ָשׁ ִת ִ
הֵ נָּה :וַ יַּעַ ן עֵ לִ י וַ יֹּאמֶ ר לְ כִ י לְ ָשׁלוֹם וֵא הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל י ִֵתּן אֶ ת ֵשׁל ֵָת אֲ ֶשׁר ָ
שׁאַלְ ְתּ מֵ ִעמּ ֹו :שמואל א פרק א פסוק יג-יז
ית אֶ ְשׁ ַתּחֲ וֶ ה אֶ ל הֵ יכַל ָק ְד ְשׁ ְבּי ְִר ֶ
ַ .3ואֲ נִ י בְּ רֹב חַ ְס ְדּ אָבוֹא בֵ ֶ
אָת  :תהלים פרק ה פסוק ח
 .4הָ בוּ ַלה' כְּ בוֹד ְשׁמ ֹו ִה ְשׁ ַתּחֲ ווּ ַלה' בְּ הַ ְד ַרת קֹדֶ שׁ :תהלים פרק כט פסוק ב
ִ .5עבְ דוּ אֶ ת ה' בְּ י ְִראָה וְ גִ ילוּ בִּ ְרעָ ָדה :תהלים פרק ב פסוק יא
ְ .6בּכָל עֶ צֶ ב י ְִהיֶה מו ָֹתר ְ
וּדבַ ר ְשׂפָ ַתיִם אַ לְ מַ ְחסוֹר :משלי פרק יד פסוק כג
 .7אָז יִמָּ לֵא ְשׂחוֹק פִּ ינוּ וּלְ שׁ ֹונֵנוּ ִרנָּה אָז י ְ
ֹאמרוּ בַ גּ ֹויִם ִהגְ ִדּיל ה' לַעֲ שׂוֹת ִעם אֵ לֶּה :תהלים פרק קכו פסוק ב
שׁוּחה ְבּ ֶא ֶרץ ִציָּה וְ צַ לְ ָמוֶ ת ְבּ ֶא ֶרץ א עָ בַ ר בָּ הּ ִאישׁ וְ א י ַָשׁב ָ
אֹתנוּ ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִם הַ מּוֹלִ י אֹ ָתנוּ בַּ ִמּ ְדבָּ ר ְבּאֶ ֶרץ עֲ ָרבָ ה וְ ָ
אָמרוּ ַאיֵּה ה' ַה ַמּעֲ לֶה ָ
 .8וְ א ְ
אָדם ָשׁם :ירמיהו ב:ו
ַ .9תּאֲ וַ ת עֲ נָוִ ים ָשׁמַ עְ ָתּ ה' ָתּכִ ין לִ בָּ ם ַתּ ְק ִשׁיב אָזְ ֶנ  :תהלים פרק י פסוק יז
וּמצַ לֵּא וּמוֹדֵ א קֳ דָ ם אֱ לָהֵ הּ כָּל
ְרוּשׁלֶם וְ זִ ְמנִ ין ְתּל ָָתה בְ יוֹמָ א הוּא בָּ ֵר עַ ל בִּ ְרכו ִֹהי ְ
יתהּ ֶנגֶד י ְ
 .10וְ ָדנִ יֵּאל כְּ ִדי יְדַ ע ִדּי ְר ִשׁים כְּ ָתבָ א עַ ל לְ בַ י ְֵתהּ וְ כַוִּ ין פְּ ִתיחָ ן לֵהּ בְּ עִ לִּ ֵ
ֳקבֵ ל ִדּי הֲ וָ א עָ בֵ ד ִמן ַק ְדמַ ת ְדּנָה :דניאל פרק ו פסוק יא
 .11עֶ ֶרב וָ בֹ ֶקר וְ צָ הֳ ַריִם אָ ִשׂיחָ ה וְ אֶ הֱמֶ ה וַ יּ ְ
ִשׁמַ ע קוֹלִ י :תהלים פרק נה פסוק יח
ית אֶ ל ְתּפִ לַּת עַ בְ ְדּ וְ אֶ ל ְתּ ִחנָּת ֹו ה' אֱ הָ י לִ ְשׁמֹ עַ אֶ ל הָ ִרנָּה וְ אֶ ל הַ ְתּ ִפלָּה אֲ ֶ
 .12וּפָ נִ ָ
שׁר עַ בְ ְדּ ִמ ְתפַּ לֵּל לְ פָ נֶי הַ יּוֹם :מלכים א פרק ח פסוק כח
 .13יָצְ אוּ אֲ נ ִָשׁים בְּ נֵי בְ לִ יַּעַ ל ִמ ִקּ ְרבֶּ ַויּ ִַדּיחוּ אֶ ת י ְֹשׁבֵ י עִ ָירם לֵאמֹ ר נֵלְ כָה וְ נַעַ בְ ָדה אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים אֲ ֶ
שׁר א יְדַ עְ ֶתּם :דברים פרק יג פסוק יד
 .14וְ ִאם א נִ ְט ְמאָה ָה ִא ָשּׁה ְ
וּטהֹ ָרה ִהוא וְ נִ ְקּ ָתה וְ נִ זְ ְרעָ ה ז ַָרע :במדבר פרק ה פסוק כח
 .15מֹ ֶשׁה וְ אַהֲ רֹן בְּ כֹהֲ נָיו ְ
וּשׁמוּאֵ ל בְּ ק ְֹראֵ י ְשׁמ ֹו ק ִֹראים אֶ ל ה' וְ הוּא יַעֲ נֵם :תהלים פרק צט פסוק ו

כוונה בתפילה :משנה א'
a
 unless he comes to it from a serious moodתפילה Preparation: A person should not begin
i
) or v. 3 (both rejecdted – they are descriptive, not normative) - vv. 4 or 5מרת נפש( Source: v. 1
1
)Tangent: value of sobermindedness (vv. 5-7
2
) (examples givenהלכה פסוקה  with study ofתפילה : obligation to prepare forברייתא
3
 beforeהלכה  and to share words ofתפילה : obligation to avoid lightheadedness beforeברייתא
)separating from friend (v. 8
4
)ר"ע : obligation to focus towards heaven (v. 9) (custom ofברייתא
): obligation to pray in a house with windows (v. 10ר' חייא בר אבא )(a
(i) Tangents: interpretations and applications of v. 10:
); 3 separate times (v. 11גולה 1. Thrice daily: and it began before the
a. Tone: silent – v. 2
b. Order: praise then request, as per v. 12
:חנה  (and related issues) from story ofתפילה : applications toר' המנונא )(b
על לבה (i) Focus:
רק שפתיה נעות ;(ii) Enunciate words
קולה לא ישמע (iii) Silence:
ויחשבה עלי לשכורה  to daven:שכור (iv) Prohibition of
ויאמר אליה עד מתי תשתכרין :תוכחה (v) Obligation of
תפילת שכור  and severity ofתוכחה 1. Associated rules about
הקב"ה ” “againstפרשת סוטה ’s vow and her “threat” to useחנה 2. Tangent: interpretation of
)x3אמתך( עלי 3. Tangent: interpretation of her response to
אני האשה הנצבת עמך בזה :תפילה (vi) Standing in vicinity of someone saying
 and possibility of another child promisedאל הנער הזה התפללתי 1. Tangent: explanation of
ה'  and her challenge toחנה היא מדברת על לבה 2. Tangent: interpretation of
ה'  in order to focus their thoughts towardsתפילה  used to wait an hour beforeחסידים ii Example: early
: even if a king greets him, he should not respondתפילה b During
c
תפילה And: even if a snake is wrapped around his leg, he shouldn’t interrupt his
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