
  ברכות לד 

ר' זירא האומר שמע שמע כאומר   קושי
  (ומשתקין אותו)מודים מודים 

  הרי זה מגונההקורא את שמע וכופלה 

לחזור על  –דאמר פסוקא פסוקא   תירוץ לפי רש"י
  פסוק פעמיים נשמע כשתי רשויות

חזור  –דאמר מילתא מילתא 
  מילה מילה נראה כמתלוצץ

תירוץ לפי בה"ג 
  ורבינו חננאל

ים דדאמר מילתא מילתא (כי מו
  מודים נשמע מילתא מילתא)

  דאמר פסוקא פסוקא 

  

  הלכות לשליח צבור -משנה 

 מתחלת? מתחיל הוא שעה. מהיכן באותה סרבן יהא ולא, תחתיו אחר יעבור  -שליח צבור שטעה  .1
  .זה שטעה הברכה

 ואם, הטרוף מפני הכהנים אחר אמן יענה לא התיבה לפני העובר -דינים שקשורים לברכת כהנים  .2
  .רשאי - לתפלתו וחוזר כפיו את נושא שהוא הבטחתו ואם. כפיו את ישא לא - הוא אלא כהן שם אין

 

  מלח בו שאין לתבשיל דומה - מסרב אינו לסרב ואם צריך התיבה לפני העובר :רבנן תנו
  . מלח שהקדיחתו לתבשיל דומה - מדאי יותר מסרב ואם      
  . ויורד רגליו את פושט - שלישית, מהבהב שניה, יסרב ראשונה פעם - עושה הוא כיצד
 (מקשר סרבנות למלח) וסרבנות, ומלח, שאור: הן ואלו, יפה ומיעוטן קשה רובן שלשה: רבנן תנו

 

  
  אסי רב  רב הונא  

    לראש חוזר  ראשונות בשלש טעה
  סדר להן אין אמצעיות  חונן לאתה חוזר  באמצעיות

    לעבודה חוזר  באחרונו

 הברכה מתחלת - חוזר הוא מהיכן: ששת רב מתיב על רב הונא: קושי
  ! הונא דרב תיובתא, זה שטעה

  
ברכתא חדא כולהו - אמצעיות: הונא רב לך אמר :תירוץ
  .נינהו



 
                                         www.hadran.org.il 

  לומדים ממשה רבינו:
 יש להאריך בתפילה 
  יש לקצר בתפילה 
 שמו להזכיר צריך אין חבירו על רחמים המבקש כל  

  
 

 וברכה ברכה כל בסוף לשוח בא ואם, וסוף תחלה בהודאה, וסוף תחלה באבות: בהן שוחה שאדם ברכות אלו: רבנן תנו
   .ישחה שלא אותו מלמדין - וברכה ברכה כל ובתחלת

  .שאמרנו כמו - הדיוט קפרא בר משום לוי בן יהושע רבי אמר פזי בן שמעון רבי אמר

  אבות והודאה תחילה וסוף  הדיוט
  וברכה ברכה כל בסוף  גדול כהן
  וברכה ברכה כל וסוף וברכה ברכה כל תחלת  מלך

  
לוי:  בן יהושע דרבי מיניה לי מפרשא לדידי, נחמני בר יצחק רבי אמר
  זוקף אינו שוב, שכרע כיון

 

  מגונה זה הרי  משובח זה הרי בהודאה הכורע
  לבסוף  בתחלה

  . וסוף תחלה בהודאה כרע רבא :קושי מסיפור

  שבהלל בהודאה - ההיא :תירוץ

   !מגונה זה הרי הלל של ובהודאה בהודאה הכורע: והתניא :קושי על התירוץ

 . המזון דברכת בהודאה - ההיא תניא כיתירוץ: 

 על מי נאמר? -– זולתך יעשה למחכה לו אלהים ראתה לא עין
 לתלמיד פרקמטיא ולעושה חכם לתלמיד בתו למשיא אלא נתנבאו לא כולן הנביאים כל

עשה זולתך י אלהים ראתה לא עין - עצמן חכמים תלמידי אבל, מנכסיו חכם תלמיד ולמהנה חכם
 למחכה לו

  
  זולתך אלהים ראתה לא עיןהבא  לעולם אבל, המשיח לימות אלא נתנבאו לא כולן הנביאים כל
 אלהים ראתה לא עין - גמורים צדיקים אבל, תשובה לבעלי אלא נתנבאו לא כולן הנביאים כל

  זולתך
  

  ?ראתה לא עין ו השכר הזה של מה

 בראשית ימי מששת בענביו המשומר יין זה: לוי בן יהושע רבי אמר ; 
 בריה כל עין בו שלטה שלא עדן זה: אמר נחמני בר שמואל רבי  


