
 

 

 

 

                                
                                       

 ?שנים ומנין שלא נענש 14היה שם ש מנין בית עבר לא נענש שלא כיבד את אבי.שנים שהיה יעקב ב 14גדול ת"ת יותר מכבוד אב. שבאותן  .1

 . 44-וישמעאל  06שנים. כשנולדו יעקב ועשו יצחק בן  44-שמעאל גדול מיצחק בי של יעקב: נמנו כדי ללמוד שנותיו - שנות ישמעאל

ות נביות, ללמד שקידשה ישמעאל לעשו ואח"כ חשעשו נשא את 'מחלת' בת ישמעאל... א}שכתוב  03היה יעקב בגיל  434עאל בגיל ולפ"ז כשמת ישמ

 והשיאה אחיה נביות{. ישמעאל מת 

בע ורעב = וש 9 + שיוסף הומלךעד  36עד שיוסף נולד +  44+  שלמדנו 03  :116יוצא רק ובחשבון  131 גילואמר ש ד לפני פרעהמכשע - שנות יעקב

 שנים בבית עבר.  44, מוכח שהיה 440

 .30בדרך{ ובחשבון מוכח שפרש מאביו  2בבית לבן +  26פירש מיצחק }ש 22כנגד ונענש שנה  22ששנינו שיוסף פירש מיעקב  המקור שלא נענש

 

 בקריאת שמע ובתפילה? ,מנין שהקורא את המגילה למפרע לא יצא? ומנין בהלל .2

 כשם שב'עשיה' י"ד לפני ט"ו, כך הקריאה לפי הסדר.  ,הוקש – נזכרים ונעשים'  למסקנא: – מגילה

כמו "מעתה  ד.יהי שם ה'" בהוויתו יהיה. " ג. פכות. ה"זה היום עשה ה'" כמו שהשעות אינם מת ב."ממזרח שמש עד מבואו"... כך מהולל ה'.  א. – הלל

 ועד עולם" שאינו מתהפך.

 .'דבריםה' :ילרב'והיו'  לרבנן: – שמע קריאת

 :ועוד נחלקו

  ל לשון שאתה שומע. כב 'שמע' :לרבנן . 'והיו' –רק בלשון הקודש בקריאת שמע יוצאים  :לרבי א.

 הקורא ולא השמיע לאוזנו יצא. :ןלרבנ .'שמע' מלמד שצריך להשמיע לאוזנו :לרבי ב.

 .41-תקנו את ה זקנים 426וסידר את מה שנשתכח, שמעיקרא  – על הסדרברכות לפני ר"ג  41שמעון הפקולי הסדיר מהברייתא:  – תפילה

 

 אבות, גבורות וקדושות? שמונה עשרה: מנין שאומרים בתפילת  .3

 "הבו... בהדרת קדש" – קדושות ."הבו לה' כבוד ועז" – גבורות"הבו לה' בני אלים.  – אבות

 

 סליחה? –תשובה   – בינה –מה הטעם לסדר הברכות קדושה  .4

  – לסלוחוישב אל ה'... כי ירבה  – ושבן, יולבבו יב – בינה ,וידעו תועי רוח – ..והקדישו

 סליחה. כיון שמדובר שם על רפואה של 'ורפא - ושב'שרפואה אחר תשובה משום  ,ואין לומר

 

 אה, שנים, קיבוץ גלויות, שופטים, צדיקים, ירושלים?וגאולה, רפ -מה טעם לסדר הברכות  .5

בשישית קולות, בשביעית מלחמות }שהם אתחלתא דגאולה{ ובמוצאי שביעית בן דוד בא.  ושנינו:מתוך שעתידין ליגאל בשביעית.  – גאולה בשביעית

 צריכה רפואה. משום מילה שהיא בשמינית ו – רפואה בשמינית

  .במזמור תשיעי של תהילים "שבור זרוע רשע" שאמר עליהם דוד ,כנגד מפקיעי שערים – שנים בתשיעית

 ואשיבה ידי וכו'.  - דין ברשעים...ענפכם תתנו... קרבו לבא... ואחר קיבוץ גלויות נעשה  קיבוץ גלויותואחר שהשנים מתברכות מגיע 

... וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק וכולל גרים עמהם. קרן הצדיקיםואח"כ מתרוממת  ם וזדיםכלו פושעיוכשנעשה דין מן הרשעים 

  .שאלו שלום ירושלים ישליו אוהביך בבנין ירושליםותרומם קרנם 

 }דינים נוספים שנלמדו במשנה יתבארו בדף הבא{
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