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מסכת ברכות

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
1.5.2
)זה מעשה סיני( )  32bואר"א חנה הטיחה דברי( 31b

 .1וְ ִהיא מָ ַרת נָפֶ  וַ ִ! ְת ַ ֵל עַ ל ה' %בָ כֹה ִתבְ &ֶה :שמואל א פרק א פסוק י
,הי וְ אַ ָ!ה הֲ ִסָֹ .ת אֶ ת לִ   ָ.אֲ ח ַֹרִ/ית:
 .2עֲ נֵנִ י ה' עֲ נֵנִ י וְ י ְֵדע %הָ עָ  הַ ֶ+ה &ִ י אַ ָ!ה ה' הָ אֱ ִ
ר הֲ ֵרע ִֹתי :מיכה פרק ד פסוק ו
1 ַ. .3וֹ הַ ה%א נְ א  2ה' ֹא ְספָ ה הַ ֹ3לֵעָ ה וְ הַ 4ָ ִ/חָ ה אֲ ַק ֵ.צָ ה וַ אֲ ֶ
ִָ 7ראֵ ל :ירמיהו פרק יח פסוק ו
 .4הֲ כַ1וֹצֵ ר הַ ֶ+ה ,א א%כַל לַעֲ 7וֹת ָלכֶ  ֵ.ית י ְִָ 7ראֵ ל נְ א  2ה' ִהֵ/ה ַכ ֹחמֶ ר  ְ.יַד הַ 1וֹצֵ ר &ֵ 8אַ !ֶ   ְ.י ִָדי  ֵ.ית י ְ
ָת ִ!י ָלכֶ לֵב 7ָ ָ.ר :יחזקאל פרק לו פסוק כו
 .5וְ נ ַָת ִ!י ָלכֶ לֵב חָ דָ  וְ ר%חַ חֲ דָ ָה אֶ !ֵ ִ ְ. 8ק ְר ְ.כֶ וַ הֲ ִסר ִֹתי אֶ ת לֵב הָ אֶ בֶ ִ 8מְ 7ַ ְ.רכֶ וְ נ ַ
ית :יחזקאל פרק לו פסוק כז
%מ ְ ָ טַ י ִ! ְ ְמר %וַ עֲ ִֶ 7
יתי אֵ ת אֲ ֶר  ְ.ח;ַ 2י !ֵ לֵכִ %
ר%חי אֶ !ֵ ִ ְ. 8ק ְר ְ.כֶ וְ עָ ִִ 7
 .6וְ אֶ ת ִ
ה אֶ ל ה' וַ ִ! ְ ַקע הָ אֵ  :במדבר פרק יא פסוק ב
 .7וַ ְִ 1צעַ ק הָ עָ  אֶ ל מֹ ֶה וַ ְִ 1ת ַ ֵל מֹ ֶ
אר% 8בֵ יֹ! 8פֶ ל וְ לָבָ  8וַ חֲ צֵ רֹת וְ ִדי זָהָ ב :דברי פרק א פסוק א
 .8אֵ ֶה הַ ְ4בָ ִרי אֲ ֶר ִ ֶ.4ר מֹ ֶה אֶ ל &ָל י ְִָ 7ראֵ ל  ְ.עֵ בֶ ר הַ ְַ 1רְ >ִ ַ. 8 ֵ4ד ָ.ר  ָ.עֲ ָרבָ ה מוֹל ס ֵ. ?%יָ ָ 8
ִ ָ.7ע7ָ %בְ ע %וַ ָָ 1ר לִ   ָ.עַ ל &ְֵ 8כֵח%נִ י :הושע פרק יג פסוק ו
ית וַ ְ 1
 ְ& .9מַ ְרעִ ָ
ַח ָ! אֶ ת ה' אֱ ,הֶ י Cהַ >ו ִֹציאֲ  Cמֵ אֶ ֶרִ Dמ ְצ ַריִ ִמ ֵ.ית עֲ בָ ִדי :דברי פרק ח פסוק יד
 .10וְ ָר לְ בָ בֶ  Cוְ ָכ ְ
יתי :דברי לא:כ
,הי אֲ חֵ ִרי וַ עֲ בָ ד %וְ נִ אֲ צ%נִ י וְ הֵ פֵ ר אֶ ת ִ ְ.ר ִ
 ִ& .11י אֲ בִ יאֶ  %/אֶ ל הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶר נִ ְְ ַ.ע ִ!י לַאֲ בֹ ָתיו זָבַ ת חָ לָב ְ%דבַ  וְ Eכַל וְ ָ7בַ ע וְ דָ ֵ % 8פָ נָה אֶ ל אֱ ִ
ית וַ ִ ֹF1אֱ לוֹ ַGעָ ָ7ה %וַ ְינַ ֵ.ל צ%ר יְ 2עָ ת ֹו :דברי פרק לב פסוק טו
ית & ִָָ 7
 .12וַ ְִ 1מַ  8יְ 2ר 8%וַ ִ1בְ עָ ט ָמַ נְ ָ! עָ בִ ָ
יתי לָ Gוְ זָהָ ב עָ  %7לַ ָ.עַ ל :הושע פרק ב פסוק י
 .13וְ ִהיא ,א י ְָדעָ ה &ִ י Eנֹ כִ י נ ַָת ִ!י לָ Gהַ ָ4גָ 8וְ הַ ִ!ירוֹ וְ הַ ְִ 1צהָ ר וְ כֶסֶ ? ִה ְרִ ֵ.
ֵית מֵ אֶ ֶרִ Dמ ְצ ָריִ :שמות פרק לב פסוק ז
 .14וַ י ְַד ֵ.ר ה' אֶ ל מֹ ֶה לֵֶ Hרד &ִ י ִחֵ ת עַ ְ> Cאֲ ֶר הֶ ֱעל ָ
ֱ7ה או ְֹת Cלְ גוֹי עָ צ %וָ ָרב ִמ>ֶ  :%/דברי פרק ט פסוק יד
 .15הֶ ֶר? ִמ>ֶ  ִ/י וְ אַ ְ ִמידֵ  וְ אֶ ְמחֶ ה אֶ ת ְמָ  ִמ ַ!חַ ת הַ ָIמָ יִ וְ אֶ ע ֶ
ֱ7ה או ְֹת Cלְ גוֹי ָJדוֹל :שמות פרק לב פסוק י
 .16וְ עַ ָ!ה הַ ִ/יחָ ה ִ י וְ ִיחַ ר אַ ִ י בָ הֶ  וַ אֲ ַכֵ וְ אֶ ע ֶ
את מֵ אֶ ֶרִ Dמ ְצ ַריִ  ְ.כֹחַ ָJדוֹל %בְ יָד חֲ ז ָָקה :שמות פרק לב פסוק יא
 .17וַ יְחַ ל מֹ ֶה אֶ ת ְ נֵי ה' אֱ ,הָ יו וַ ֹ1אמֶ ר לָמָ ה ה' יֶחֱ ֶרה אַ ְ  ְ. Cעַ >ֶ  Cאֲ ֶר הוֹצֵ ָ
ִ .18אי &ִ י ִיֹ4ר נֶדֶ ר ַלה' א ֹו ִה ָIבַ ע ְב2עָ ה ל ְֶאסֹר ִא ָKר עַ ל נַפְ  ֹו ,א יַחֵ ל ְ4בָ ר ֹו &ְ כָל הַ ֹ1צֵ א ִמ ִ יו יַעֲ ֶ7ה :במדבר פרק ל פסוק ג
ָתבְ ָ! :שמות פרק לב פסוק לב
את וְ ִא Mיְִ 8מחֵ נִי נָא ִמ ִKפְ ְר Cאֲ ֶר & ָ
 .19וְ עַ ָ!ה ִא ִ! ָLא חַ ָ ָF
עלָ :שמות לב:יג
אֲר Eמַ ְר ִ!י אֶ !ֵ  8לְ ז ְַרעֲ כֶ וְ נָחֲל %לְ ֹ
Eר Dהַ ֹ+את ֶ
Mרֶ.ה אֶ ת ז ְַרעֲ כֶ &ְכוֹכְבֵי הַ ָIמָ יִ וְ כָל הָ ֶ
וַ! ַדֵ.ר אֲ לֵהֶ  ְ
אֲר נ ְְִ ַ.ע ָ! לָהֶ  ְ H ָ.
 .20זְ כֹר לְMבְ ָרהָ  לְ י ְִצחָ ק %לְ י ְִָ 7ראֵ ל עֲבָ דֶ יֶ C
ִחָ טֵ  ְ >ִ ַ.ד ָ.ר :במדבר פרק יד פסוק טז
Eר Dאֲ ֶר נִ ְ ַ.ע לָהֶ  וַ ְ 1
ִ .21מ ִ.לְ ִ!י ְי ֹכלֶת ה' לְ הָ בִ יא אֶ ת הָ עָ  הַ ֶ+ה אֶ ל הָ ֶ
 .22וַ ֹ1אמֶ ר ה' סָ ל ְַח ִ!י &ִ ְדבָ ֶר :Cבמדבר פרק יד פסוק כ
Eר :Dבמדבר פרק יד פסוק כא
 .23וְ א%לָ חַ י Eנִי וְ יִ>ָ לֵא כְ בוֹד ה' אֶ ת &ָל הָ ֶ
 .24וָ אֶ ְתחַ  8ַ/אֶ ל ה'  ָ.עֵ ת הַ ִהוא לֵאמֹ ר :דברי פרק ג פסוק כג
ִתעַ  ֵ.ר ה'  ִ.י לְ מַ עַ נְ כֶ וְ ,א ָמַ ע אֵ לָי וַ ֹ1אמֶ ר ה' אֵ לַי ַרב לָM Hל !וֹסֶ ? ַ ֵ.4ר אֵ לַי עוֹד 4ָ ַ.בָ ר הַ ֶ+ה :דברי פרק ג פסוק כו
 .25וַ ְ 1
!%די ,א חָ פָ ְצ ִ!י :ישעיהו פרק א פסוק יא
יאי וְ ַד ָ ִרי %כְ בָ ִ7י וְ עַ ִ
 .26לָ>ָ ה ִ י רֹב זִ בְ חֵ יכֶ יֹאמַ ר ה' ָ7בַ ְע ִ!י עֹלוֹת אֵ ילִ י וְ חֵ לֶב ְמ ִר ִ
Mעלִ י עֵ ינַי ִמ&ֶ  ִ& ַJי ַת ְרְ %.תפִ ָה אֵ ינֶ ִ/י ֹמֵ עַ יְדֵ יכֶ ִ ָ4מי מָ לֵא :%ישעיהו פרק א פסוק טו
% .27בְ פָ ִר ְ7כֶ ַ& ֵ יכֶ ְ
 ִ& ַJ .28י אֶ זְ עַ ק וַ אֲ ֵַ%עַ ַָ 7ת ְ!פִ  ִָתי :איכה פרק ג פסוק ח
ֹתי :תהלי פרק לט פסוק יג
ְ ִ .29מעָ ה ְתפִ  ִָתי ה' וְ ַוְ עָ ִתי הַ אֲ זִ ינָה אֶ ל ְִ 4מעָ ִתי Mל ֶ!חֱ ַר &ִ י גֵר Eנֹ כִ י ִע>ָ ! Hו ָֹב &ְ כָל אֲ בו ָ
ֹתה בֶ עָ נָ 8לָ Hמֵ עֲ בוֹר ְ!פִ ָה :איכה פרק ג פסוק מד
 .30סַ &ו ָ
ִָ 7ראֵ ל :יחזקאל ד:ג
 .31וְ אַ ָ!ה ַקח לְ  Cמַ חֲ בַ ת ְ ַ.רזֶל וְ נ ַָת ָ!ה אוֹתָ ִ Gקיר ְ ַ.רזֶל  ֵ.ינְ% Cבֵ י 8הָ עִ יר וַ הֲ כִ ינֹ ָתה אֶ ת ָ נֶי Cאֵ לֶיהָ וְ הָ י ְָתה בַ >ָ צוֹר וְ צַ ְר ָ! עָ לֶיהָ אוֹת ִהיא לְ בֵ ית י ְ
את ִמ ִ> ְצ ַריִ  ְ.יָד חֲ ז ָָקה :דברי פרק ט פסוק כו
ית  ְ.ג ְָדלֶ Cאֲ ֶר הוֹצֵ ָ
 .32וָ אֶ ְת ַ ֵל אֶ ל ה' וָ אֹ מַ ר אֲ ֹדנָי ה' Mל ַ! ְחֵ ת עַ ְ> Cוְ נַחֲ ל ְָת Cאֲ ֶר ָ ִד ָ
! .33וֹחֶ לֶת ְממIָ 2כָה מַ חֲ לָה לֵב וְ עֵ  Dחַ ִ1י ַ!אֲ וָ ה בָ Eה :משלי פרק יג פסוק יב
יקי  G ָ.וְ ת ְֹמכֶיהָ ְמאIָ 2ר :משלי פרק ג פסוק יח
 .34עֵ  Dחַ ִ1י ִהיא לַ>ַ חֲ זִ ִ
ַ .35קֵ%ה אֶ ל ה' חֲ זַק וְ יַאֲ מֵ  Dלִ  C ֶ.וְ ַקֵ%ה אֶ ל ה' :תהלי פרק כז פסוק יד
7%מֹ אול לְ מַ עַ  ִ&7ְ !ַ 8יל  ְ.כֹל אֲ ֶר !ֵ לֵ :Hיהושע פרק א פסוק ז
ַ .36רק חֲ זַק ֶו ֱאמַ ְ Dמאֹד לִ ְמֹ ר לַעֲ 7וֹת &ְ כָל הַ !ו ָֹרה אֲ ֶר ִצ C ְ%מֹ ֶה עַ בְ ִ4י Mל ָ!ס%ר ִמ>ֶ  %/י ִָמיְ 8
ִתחַ ַ+ק  ְ.עַ ד עַ >ֵ נ% %בְ עַ ד עָ ֵרי אֱ ,הֵ ינ %וַ ה' יַעֲ ֶ7ה הַ Fוֹב  ְ.עֵ ינָיו :שמואל ב פרק י פסוק יב
 .37חֲ זַק וְ נ ְ
 .38וַ !ֹאמֶ ר ִצ1וֹ 8עֲ זָבַ נִ י ה' וַ א ֹדנָי ְכֵחָ נִי :ישעיהו פרק מט פסוק יד
ַחנָה וְ Eנֹ כִ י ,א אֶ ְ&ָחֵ  :Hישעיהו פרק מט פסוק טו
 .39הֲ ִת ְ ַ&ח ִא ָIה ע%לָ Gמֵ ַרחֵ  ְ ִ. 8 ֶ.טנָ ַJ Gאֵ ֶה ִת ְ& ְ
מלכי א פרק יח פסוק לז

תפילה ’sחנה  stemming from discussion ofאגדות
a
)” and “blaming God” for our sins (vv. 1-13תפילה Other examples: of “brazen
) (vv. 14-23מעמד הר סיני  andחטא העגל  aboutאגדות
a
) (vv. 24-31תפילה : yet Divine “blocks” toתפילה Value of
)” (vv. 32-37תפילה b Various approaches: to understanding value of “long
c
חטא העגל  andמעמד הר סיני : about vv. 38-39 as relating toאגדה
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