ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת ברכות

דפי עזר ללימוד ד היומי

1.5.4 33b ('  )משנה ג34b ()סיו הפרק
ח:  דברי י:ֹחַ ד$

א פָ נִ י וְ א י ִַ'ח%ִָ ר א י$ֶ ֲהי וַ אֲ ֹדנֵי הָ אֲ דֹנִ י הָ אֵ ל הַ ָ דֹל הַ ִ !ֹר וְ הַ "ו ָֹרא א
ִ ֱ ִ י ה' אֱ הֵ י ֶכ הא אֱ הֵ י הָ א.1
לב: נחמיה ט...וֹמֵ ר הַ !ְ ִרית וְ הַ חֶ סֶ ד$ ה אֱ הֵ ינ הָ אֵ ל הַ ָדוֹל הַ ִ!וֹר וְ הַ "ו ָֹרא+ָ ַ וְ ע.2
יב: דברי י...1הֲ בָ ה אֹ ת ֹו וְ לַעֲ בֹ ד אֶ ת ה' אֱ הֶ י6 ְ ָרכָיו ל5ְ  ָל ֶלכֶת !ְ כָל1ה אֶ ת ה' אֱ הֶ י4 ִ י ִא לְ י ְִר2 ָ3 ִֹאֵ ל מֵ ע$ 1 ָראֵ ל מָ ה ה' אֱ הֶ י0ִ
ְ ה י+ָ ַ וְ ע.3
 ישעיהו פרק לג פסוק ו:ת ה' ִהיא אוֹצָ ר ֹו6עֹת חָ כְ מַ ת וָ ָדעַ ת י ְִר$ְ י8 ֶחס
ֹ 1י+ֶ  וְ הָ יָה אֱ מנַת ִע.4
 דברי פרק ט פסוק כה:  ִמיד אֶ ְת ֶכ$ְ ַמַ ר ה' לְ ה4 י ִ י+ִ ְר ִה ְתנַ;ָ ל$
ֶ ֲר!ָ עִ י הַ ַ= ְילָה א6
ְ ר!ָ עִ י הַ < ֹו וְ אֶ ת6
ְ  וָ אֶ ְתנַ;ַ ל לִ פְ נֵי ה' אֵ ת.5
 במדבר פרק יב פסוק יג:?ָה אֶ ל ה' לֵאמֹ ר אֵ ל נָא ְרפָ א נָא ל$ֶ ֹ וַ < ְִצעַ ק מ.6
נד: מלכי א ח: מָ ִיDָ ַוֹת ה0 Cֹאת ָק ִמ=ִ פְ נֵי ִמזְ !ַ ח ה' ִמְ רֹעַ עַ ל !ִ ְרָיו וְ כַ;ָ יו ;ְ רA ַ ִח"ָה ה+ְ ַפִ =ָה וְ ה+ְ ַמֹ ה לְ ִה ְת;ַ =ֵל אֶ ל ה' אֵ ת ָל ה$ְ  וַ י ְִהי ְ כַ=וֹת.7
 מלכי א פרק א פסוק לא: ע ָל
ֹ ְוִ ד ל5ָ 2ֶֶ ל3 ַֹאמֶ ר ְי ִחי אֲ דֹנִ י ה+ ַ ו2ֶֶ ל3ַח ל+ַ $ְ +ִ ַ וFבַ ע אַ ;ַ ִי אֶ ֶר$ֶ 'ֹד !ַ ת+ִ ַ ו.8
י: בראשית לז:רצָ ה4
ְ 1ְחֲ וֹת ל+ַ $ְ  לְ ִה1חֶ י6 ְ ו13ְ  הֲ בוֹא נָבוֹא אֲ נִי וְ ִא+ָ ר חָ ל ְָמ$ֶ ֲֶה אA ַביו וַ <ֹאמֶ ר ל ֹו מָ ה הַ חֲ ל ֹו ה4
ִ ביו וְ אֶ ל אֶ חָ יו וַ <ִגְעַ ר ! ֹו4
ִ  וַ יְסַ ;ֵ ר אֶ ל.9
 ישעיהו פרק נז פסוק יט:אתיו
ִ ָמַ ר ה' ְרפ4 ל ֹו ל ָָרחוֹק וְ ל ַָ'רוֹב$ָ ל ֹו$ָ פָ ָת ִי0ְ  !ו ֵֹרא נִ יב.10
 ישעיהו פרק סד פסוק ג:ה לִ ְמחַ ֵה ל ֹו0ֶ ֲ יַע1הי זל ְָת
ִ ֱתה א4
ָ  א ָר8ִ ְמע א הֶ אֱ זִינ עַ י$ָ  מֵ ע ֹו ָל א.11
 דברי פרק טו פסוק יא:1 ֶרצ6
ְ ְ! 1 ְ לְ אֶ בְ יֹנ1ֶ< ִ לַעֲ נ1חי4
ִ ְ ל1ח אֶ ת י ְָד+ַ ְפ+ִ ַ לֵאמֹ ר ;ָ ֹתח1 ְ ַנֹ כִ י ְמצ4 8ֵ  עַ לFר4
ֶ ָ ִמ'ֶ ֶרב ה8ַֹ ל אֶ בְ יו5 ִ י א י ְֶח.12
 בראשית פרק ב פסוק י: י$א
ִ ר!ָ עָ ה ָר6
ְ ְ יִ;ָ ֵרד וְ הָ יָה לDָ מ
ִ 8ָ ַקוֹת אֶ ת ה$ְ ַ לְ ה8 ֶ וְ נָהָ ר יֹצֵ א מֵ עֵ ד.13
 דניאל פרק ו פסוק יא:נָה5ְ  ַק ְדמַ ת8י הֲוָא עָ בֵד ִמ5ִ מצַ =ֵא מוֹדֵ א קֳ ָד אֱ לָהֵ ? ָל קֳ בֵל
ְ  עַ ל !ִ ְרכו ִֹהי2ל ָָתה בְ יוֹמָ א הא !ָ ֵר+ְ 8זִמנִי
ְ ְ ֶל ו$ְר
ְ  לֵ? !ְ עִ =ִיתֵ ? ֶנגֶד י8 ָ ;ְ ִתיח8ְתבָ א עַ ל לְבַ יְתֵ ? וְ כִַי
ָ י$ִ י ְר5ִ ְדי י ְַדע
ִ  וְ ָדנִ <ֵאל.14
 תהלי פרק לב פסוק א:ה4 ָע ְ סי חֲ ט$ַ ֶ; י0 ְ ֵרי נ$ְ ִַ יל א0ְ ַ לְ ָדוִ ד מ.15
'משנה ג: inappropriate expressions of a F" שfor which he is silenced
8שלוח הק: “You had compassion on the nest (8…)שלוח הקhave compassion on us”
a
i
ר' יוסי1: generates jealousy among creatures
ii ר' יוסי2: turns '’הs  מצוותinto expressions of compassion – they are just Kגזרת המל
1
Tangential stories: of  שליחי צבורwho “overdid” praise – limited to vv. 1-2
2
Tangent: challenge of  יראת שמי- not so difficult for ( מרע"הv. 3), in spite of v. 4
b Kעל טוב ייזכר שמ: “Your name should be remembered for the good you do” (reason: must give thanks for “bad”)
c
מודי מודי: looks like dualism
i
Related: if someone says שמע שמע, we silence him
1
Challenge: if someone says  שמעand repeats it – considered “low” (but not silenced)
(a) Resolution: if he says one word at a time – “low”; if he repeats the מגונה – פסוק
(b) Question ()ר"פ: perhaps he hadn’t had  כוונהthe first time so he repeated?
(c) Response ()אביי: why is he treating ' הlike a peer?
II 'משנה ד: guidelines for F"ש
a
If: someone is a F" שand errs, another should take his place and not practice “modest refusal”
i
He picks up: at the  ברכהwhere the first one erred
1
Note: modest refusal - go at 3rd request; listed (w/salt, leavening) w/things good in small measure
2
ר' הונא: if he erred in 1st 3, go back to  ;אבותmiddle 3 – 8 ;אתה חונlast 3 – רצה
(a) Dissent ()ר' אסי: middle  ברכותhave no order
(b) Challenge to )ר' ששת( ר"ה: our  משנהrules that he picks up at beginning of  ברכהwhere F" שerred
(i) Defense: middle  ברכותall considered one ( ברכהfor that purpose)
3
Tangential ruling ()רב יהודה: no requests during 1st or last 3 ( ברכותanalogy to servant of king)
4
Tangential ברייתא: stories of long and short בעלי תפילה, justified by  ר"אbased on v. 5 (long) and v. 6
(a) Note: as per v. 6, if praying on behalf of someone, no need to mention his/her name
5
Tangential ברייתא:  ברכותwhere we bow:  אבותand  הודאהat beginning and end (of each) (a) And: if he wants to bow at each ברכה, we teach him not to
(i) ריב"ל:  כה"גat end of each ברכה, king – beginning and end of each ברכה
1. Dissent (’ר' יצחק בר נחמניs version of )ריב"ל: king never arises (until done) – as per v. 7
(b) Definitions:  קידהis on the face (v. 8);  כריעהon the knees (v. 7),  השתחוואהon the ground (v. 9)
(i) Note:  אביי ורבאwould lean over (instead of )נפילת אפי
(ii) ברייתות: bowing at  הודאהis good/bad
1. Resolution: beginning/end
a. Challenge:  רבאused to bow at beginning and end of הודאה
b. Resolution: “inappropriate” refers to  הודאהof  הללor  הודאהof 8ברכת המזו
b F"ש: does not answer 8 אמto כהני, (confusion), and if no other 8 כהbut him, he shouldn’t perform נשיאת כפי
i
But if: he is confident that he can perform  נשיאת כפיand return to his תפילה, he is permitted to do so
III 'משנה ה: implications of an error on the part of a F" – שbad sign for ( צבורstory of  דוסא8 – ר' חנינא בper v. 10)
a
Note: emphasis on first  – ברכהmay be comment on requirement of כוונה
i
Tangential אגדות: vv. 11-15
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