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9.2.2 

16a (למה יוצאין)  17a (ברוך משפיל הרמים) 
 

  טו, צא תהלים :ַוֲאַכְּבֵדהּו ֲאַחְּלֵצהּו ְבָצָרה ָאֹנִכי ִעּמוֹ  ְוֶאֱעֵנהּו ִיְקָרֵאִני )1

  ט, סג ישעיהו :עֹוָלם ְיֵמי ָּכל ַוְיַנְּׂשֵאם ַוְיַנְּטֵלם ְגָאָלם הּוא ּוְבֶחְמָלתוֹ  ְּבַאֲהָבתוֹ  הֹוִׁשיָעם ָּפָניו ּוַמְלַא� ָצר לוֹ  לא ָצָרָתם ְּבָכל )2

  י, ג יונה :ָעָׂשה ְו�א ָלֶהם ׂשֹותַלעֲ  ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ָהָרָעה ַעל ָהֱא�ִהים ַוִּיָּנֶחם ָהָרָעה ִמַּדְרָּכם ָׁשבּו ִּכי ַמֲעֵׂשיֶהם ֶאת ָהֱא�ִהים ַוַּיְרא )3

  ח, ג יונה :ְּבַכֵּפיֶהם ֲאֶׁשר ֶהָחָמס ּוִמן ָהָרָעה ִמַּדְרּכוֹ  ִאיׁש ְוָיֻׁשבּו ְּבָחְזָקה ֱא�ִהים ֶאל ְוִיְקְראּו ְוַהְּבֵהָמה ָהָאָדם ַׂשִּקים ְוִיְתַּכּסּו )4

  יג, כח משלי :םְיֻרחָ  ְוֹעֵזב ּומֹוֶדה ַיְצִליחַ  �א ְפָׁשָעיו ְמַכֶּסה )5

  מא, ג איכה :ַּבָּׁשָמִים ֵאל ֶאל ַּכָּפִים ֶאל ְלָבֵבנּו ִנָּׂשא )6

  ח, יב ירמיהו :ְׂשֵנאִתיהָ  ֵּכן ַעל ְּבקֹוָלּה ָעַלי ָנְתָנה ַבָּיַער ְּכַאְרֵיה ַנֲחָלִתי ִּלי ָהְיָתה )7

  ה, ט נחמיה :ּוְתִהָּלה ְּבָרָכה ָּכל ַעל ּוְמרֹוַמם ְּכבֹוֶד� ֵׁשם ִויָבְרכּו ָהעֹוָלם ַעד ָלםָהעוֹ  ִמן ֱא�ֵהיֶכם ה' ֶאת ָּבֲרכּו קּומּו ... ַהְלִוִּים ַוֹּיאְמרּו )8

  לז, יח א"מל :ֲאֹחַרִּנית ִלָּבם ֶאת ֲהִסֹּבתָ  ְוַאָּתה ָהֱא�ִהים ה' ַאָּתה ִּכי ַהֶּזה ָהָעם ְוֵיְדעּו ֲעֵנִני ה' ֲעֵנִני )9

 

I. Continued analysis of משנה א 

a. The plaza: “private prayer hasn’t been answered…” (רחב"א) or the atonement of exile (ר"ל) 

1. Split the difference: if they move to another בית כנסת (still private, but exiled) 

b. Taking תיבה out to plaza: ריב"ל – our intimate כלי has been degraded through our sins 

c. Sackcloth: רחב"א – we are considered like animals 

d. Ashes on ר' יהודה בן פזי :תיבה – per v1; ר"ל – per v2 

e. Ashes on everyone’s heads: humility OR to invoke עקידת יצחק  

1. Split the difference: if regular dirt is sufficient 

f. Custom of going to graveyard: humility OR to invoke their prayers on our behalf 

1. Split the difference: going to a non-Jewish graveyard 

g. Meaning of הר המוריה: source of instruction (הוראה) to עם ישראל OR of fear (מורא) to the nations 

II. Analysis of משנה ב - the elder: who is a חכם; if no elder, just כםח ; if none, a person of stature 

a. Note: words of rebuke, focusing on אנשי נינוה תשובת  (vv3-4) and importance of sincerity (vv5-6) 

b. ברייתא: even if there is a זקן חכם, they only send a person who is accustomed to leading תפילות 

1. Definition of (ר' יהודה) רגיל: definition of רגיל 

a. מטופל ואין לו: has children and is poor, works in the field, “house is empty”,  

i. “empty”: of sin (else it is same as מטופל ואין לו)  

b. פרקו נאה: pleasant visage , low of knee, accepted by people,  

i. Meaning (of פרקו נאה): has not bad rumors from his youth 

c. נעימה: has good voice and tune and  

d. בקיאות: expert in מדרשים ,תנ"ך and הלכות ואגדות and is an expert in all ברכות 

 in any case תיבה who is not fit and goes up to the ש"ץ v7 applies to :ר"א .2

III. Analysis of משנה ג – the additional 6 ברכות 

a. Challenge: there are 7 added ברכות listed 

b. Answer: גואל ישראל is one of the 7 (only 6 added) and incorporated into תענית-formulae 

c. Per: descriptive ברייתא, which includes תרועה-תקיעה alternating, with "מןא"  after each ברכה 

1. Note: this is only outside of מקדש; in אמן" ,מקדש"  not answered, per v8 

2. Rather: response is e.g. ישראל גואל ברוך העולם ועד העולם מן ישראל אלהי אלהים' ה ברוך   

ת"רחב and (צפורי in) ר' חלפתא then describes attempt by :ברייתא .3  (in סיכנין) to do likewise (cf. משנה) 

a. Note: alternative version of proof that there are only 6 added 

d. ברייתא: describes ברכות, with response of ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד and then כהנים תקעו קעות  

1. Alternate ברכות: same response, ץ"ש  calls out הריעו בני אהרן הריעו 

2. Again: story of ר' חלפתא in וריצפ  and ר' חנניה בן תרדיון in סיכני and חכמים’s response 

e. 'יהודה ר ’s dissent: reason – because we only say זכרונות ושופרות on ה"ר , at יובל ( כ"יה ) and at war 

f. ברייתא (in re wording of added #5/#4 ברכות): some switch צעקה ( הואלי ) and (שמואל) תפילה  

1. Observation: we understand how שמואל could get either, as both are written in his story 

a. However: there is no צעקה written in re אליהו 

b. Answer: v9 is assumed to be צעקה 

g. Question: why is יונה – who came after דוד ושלמה – presented earlier?  

1. Answer: we wish to end with מרחם על הארץברוך  – דוד ושלמה  

רכהב of the last חתימה reported as saying that the :סומכוס .2  is ברוך משפיל הרמים 


