
 

 

 
 

Today's Daf Session is sponsored by  

Mr. and Mrs. Eli and Leba Weissmann, Clifton NJ 

TTfT 0003- Brachos 3- Yehey Shimey Rabboh 

In this session we discover the divisions of the night. The Talmud continues with a story about Rabbi Yosi, 

which includes great insight into the statement Yihey Shemey Rabboh of Kaddish. 

   עמוד א תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ג

ירמיהו : +שנאמר, שלש משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי: רבי אליעזר אומר: תניא
 כלבים - שניה ,  חמור נוער- משמרה ראשונה : וסימן לדבר, ממרום ישאג וממעון קדשו יתן קולו שאוג ישאג על נוהו' ה+ ה"כ

  . משדי אמו ואשה מספרת עם בעלה תינוק יונק -שלישית , צועקים

   

ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי , שלש משמרות הוי הלילה: אמר רב יצחק בר שמואל משמיה דרב
  . אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין אומות העולם: ואומר

  

בא אליהו זכור לטוב ושמר . ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל,  מהלך בדרךפעם אחת הייתי: אמר רבי יוסי, תניא
רבי , שלום עליך: ואמרתי לו! רבי, שלום עליך: לאחר שסיימתי תפלתי אמר לי. עד שסיימתי תפלתי) והמתין לי(לי על הפתח 

מתירא הייתי : ואמרתי לו! היה לך להתפלל בדרך: ר ליואמ. להתפלל: אמרתי לו? מפני מה נכנסת לחורבה זו, בני: ואמר לי! ומורי
  .היה לך להתפלל תפלה קצרה: ואמר לי. שמא יפסיקו בי עוברי דרכים

  

 - ולמדתי שהמתפלל בדרך , ולמדתי שמתפללין בדרך, למדתי שאין נכנסין לחורבה: באותה שעה למדתי ממנו שלשה דברים

  .מתפלל תפלה קצרה

  

אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי : שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת: ואמרתי לו? ת בחורבה זומה קול שמע, בני: ואמר לי
אלא בכל יום ויום , לא שעה זו בלבד אומרת כך, חייך וחיי ראשך: ואמר לי. את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומות

בתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין יהא שמיה הגדול מבורך אלא בשעה שישראל נכנסין ל, ולא זו בלבד; שלש פעמים אומרת כך
ואוי להם לבנים שגלו , מה לו לאב שהגלה את בניו, אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך: הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר

  . מעל שולחן אביהם

  

  . מזיקיןמפני המפולת ומפני ה, מפני חשד: מפני שלשה דברים אין נכנסין לחורבה, תנו רבנן

  

Quick Review: 

Hashem "roars" / "coos" regularly lamenting loss of Bais Hamikdash and exile of Klal Yisroel 

Hashem values "Yehey Shimey Rabboh" tremendously 

Reasons not to enter a ruin: Reputation, visible / not visible Safety 

 


