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 ב"ברכות יא ע
 

 א"צ לברך.  -צריך לברך, ולמדרש  -אמר רב הונא: למקרא 

 א"צ לברך.  -צריך לברך, למשנה  -ור' אלעזר אמר: למקרא ולמדרש 

 א"צ לברך[. -צריך לברך, ]אבל לתלמוד  -ור' יוחנן אמר: אף למשנה נמי 

 .צריך )לחזור ו( לברך -ורבא אמר: אף לתלמוד 

 

 

 

 ע"ב בברכות י
 

 מתפלל "המלך הקדוש" ו"המלך המשפט"....  משמיה דרב:... 

 ...ורבי אלעזר אמר: אפילו אמר "האל הקדוש" יצא

 מאי הוה עלה? 

 אמר רב יוסף: "האל הקדוש" ו"מלך אוהב צדקה ומשפט".

 הקדוש" ו"המלך המשפט".רבה אמר: "המלך 

 והלכתא כרבה.

 

 

 

 אע" גברכות י
 

 ק"ש ככתבה, דברי רבי.

 וחכ"א: בכל לשון.

 בהוייתן יהו.  -מ"ט דרבי? אמר קרא "והיו" 

 בכל לשון שאתה שומע.  -אמר קרא "שמע"  ורבנן מאי טעמייהו?

 ורבנן סברי להו כמאן דאמר לא השמיע לאזנו יצא. ההוא מבעי ליה השמע לאזניך מה שאתה מוציא מפיך. ולרבי נמי הא כתיב "שמע"!

הדברים. ורבנן דברים  נפקא ליה מדברים -ההוא מבעי להו שלא יקרא למפרע. ורבי שלא יקרא למפרע מנא ליה?  ולרבנן נמי הא כתיב "והיו"!
 הדברים לא דרשי.

 

 

 

 בע" גברכות י
 

  -"על לבבך" 

 ר' זוטרא אומר: עד כאן מצות כוונה, מכאן ואילך מצות קריאה. 

 רבי יאשיה אומר: עד כאן מצות קריאה, מכאן ואילך מצות כוונה. 

... 

 ה"ק: עד כאן מצות כוונה וקריאה, מכאן ואילך קריאה בלא כוונה. 

... 

 ה"ק: עד כאן מצות קריאה וכוונה, מכאן ואילך כוונה בלא קריאה. 

 תלמוד משנה מדרש מקרא 

 )×( )×( × √ רב הונא

 )×( × √ √ ר' אלעזר

 × √ √ √ ר' יוחנן

 √ √ √ √ רבא

 עשרת ימי תשובה 

 המלך המשפט המלך הקדוש רב

  הקדושהאל אפילו  רבי אלעזר

 צדקה ומשפט מלך אוהב האל הקדוש רב יוסף

 המלך המשפט המלך הקדוש רבה

 "שמע" "והיו" 

 השמע לאזניך מה שאתה מוציא מפיך ק"ש ככתבה רבי

 ק"ש בכל לשון שלא יקרא למפרע חכמים

 פרשה שניה פרשה ראשונה 

 קריאה כוונה קריאה כוונה 

 √ × √ √ ר' זוטרא

 × √ √ √ יאשיה ביר


