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Haggadot du Talmud

Brakhot 6 - Traité Brakhot

תניא אבא בנימין אומר אין תפלה של אדם נשמעת אלא בבית
הכנסת שנאמר (מלכים א ח, כח) לשמוע אל הרנה ואל

התפלה במקום רנה שם תהא תפלה אמר רבין בר רב אדא
א"ר יצחק מנין שהקב"ה מצוי בבית הכנסת שנאמר (תהלים
פב, א) אלהים נצב בעדת אל ומנין לעשרה שמתפללין

ששכינה עמהם שנאמר אלהים נצב בעדת אל ומנין
לשלשה שיושבין בדין ששכינה עמהם שנאמר (תהלים פב, א)

בקרב אלהים ישפוט ומנין לשנים שיושבים ועוסקין בתורה
ששכינה עמהם שנאמר (מלאכי ג, טז) אז נדברו יראי ה'

איש אל רעהו ויקשב ה' וגו' מאי (מלאכי ג, טז) ולחושבי שמו
אמר רב אשי חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה

מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה ומנין שאפילו אחד שיושב
ועוסק בתורה ששכינה עמו שנאמר (שמות כ, כ) בכל המקום
אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך וכי מאחר דאפילו חד
תרי מבעיא תרי מכתבן מלייהו בספר הזכרונות חד לא מכתבן
מליה בספר הזכרונות וכי מאחר דאפי' תרי תלתא מבעיא מהו
דתימא דינא שלמא בעלמא הוא ולא אתיא שכינה קמ"ל דדינא
נמי היינו תורה וכי מאחר דאפי' תלתא עשרה מבעיא עשרה
קדמה שכינה ואתיא תלתא עד דיתבי:

א"ר אבין בר רב אדא א"ר יצחק מנין שהקב"ה מניח תפילין
שנאמר (ישעיהו סב, ח) נשבע ה' בימינו ובזרוע עוזו בימינו זו

תורה שנאמר (דברים לג, ב) מימינו אש דת למו ובזרוע
עוזו אלו תפילין שנאמר (תהלים כט, יא) ה' עוז לעמו יתן
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ומנין שהתפילין עוז הם לישראל דכתי' (דברים כח, י) וראו כל
עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך ותניא ר'
אליעזר הגדול אומר אלו תפילין שבראש א"ל רב נחמן בר

יצחק לרב חייא בר אבין הני תפילין דמרי עלמא מה כתיב בהו
א"ל (דברי הימים א יז, כא) ומי כעמך ישראל גוי אחד

בארץ ומי משתבח קוב"ה בשבחייהו דישראל אין דכתיב
(דברים כו, יז) את ה' האמרת היום (וכתיב) וה' האמירך

היום אמר להם הקב"ה לישראל אתם עשיתוני חטיבה אחת
בעולם ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם אתם עשיתוני

חטיבה אחת בעולם שנאמר (דברים ו, ד) שמע ישראל ה'
אלהינו ה' אחד ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם שנאמר
ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ אמר ליה רב אחא בריה דרבא
לרב אשי תינח בחד ביתא בשאר בתי מאי א"ל (דברים ד, ז) כי
מי גוי גדול ומי גוי גדול (דברים לג, כט) אשריך ישראל (דברים
ד, לד) או הנסה אלהים (דברים כו, יט) ולתתך עליון אי הכי
נפישי להו טובי בתי אלא כי מי גוי גדול ומי גוי גדול דדמיין להדדי
בחד ביתא אשריך ישראל ומי כעמך ישראל בחד ביתא או הנסה
אלהים בחד ביתא ולתתך עליון בחד ביתא וכולהו כתיבי
באדרעיה:

אמר רבין בר רב אדא אמר רבי יצחק כל הרגיל לבא לבית
הכנסת ולא בא יום אחד הקב"ה משאיל בו שנאמר (ישעיהו

נ, י) מי בכם ירא ה' שומע בקול עבדו אשר הלך חשכים ואין
נוגה לו

אם לדבר מצוה הלך נוגה לו ואם לדבר הרשות הלך אין נוגה לו
יבטח בשם ה' מאי טעמא משום דהוה ליה לבטוח בשם ה' ולא
בטח:

אמר ר' יוחנן בשעה שהקב"ה בא בבית הכנסת ולא מצא בה
עשרה מיד הוא כועס שנא' (ישעיהו נ,
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ב) מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה.

א"ר חלבו אמר רב הונא כל הקובע מקום לתפלתו אלהי
אברהם בעזרו וכשמת אומרים לו אי עניו אי חסיד

מתלמידיו של אברהם אבינו ואברהם אבינו מנא לן
דקבע מקום דכתיב

(בראשית יט, כז) וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד
שם ואין עמידה אלא תפלה שנאמר (תהלים קו, ל) ויעמוד
פינחס ויפלל:

ואמר רבי חלבו אמר רב הונא לעולם יהא אדם זהיר בתפלת
המנחה שהרי אליהו לא נענה אלא בתפלת המנחה

שנאמר (מלכים א יח, לו) ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו
הנביא ויאמר וגו' ענני ה' ענני ענני שתרד אש מן השמים
וענני שלא יאמרו מעשה כשפים הם ר' יוחנן אמר אף

בתפלת ערבית שנאמר (תהלים קמא, ב) תכון תפלתי קטרת
לפניך משאת כפי מנחת ערב רב נחמן בר יצחק אמר אף
תפלת שחרית שנאמר (תהלים ה, ד) ה' בקר תשמע קולי בקר
אערך לך ואצפה:

וא"ר חלבו אמר רב הונא כל אדם שיש בו יראת שמים דבריו
נשמעין שנאמר (קהלת יב, יג) סוף דבר הכל נשמע את

האלהים ירא וגו' מאי (קהלת יב, יג) כי זה כל האדם א"ר
אלעזר אמר הקב"ה כל העולם כלו לא נברא אלא בשביל זה

רבי אבא בר כהנא אמר שקול זה כנגד כל העולם כולו ר'
שמעון בן עזאי אומר ואמרי לה ר' שמעון בן זומא אומר כל
העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה:
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