
 

Today's Daf Session should be a merit for   

Reuvein ben Sheindel and Nochum Dovid ben Tzipporah 

TTfT 0005- Brachos 5- Dealing With Challenge 

Who wants to be challenged? We certainly don't ask for it. But sometimes Hashem challenges us to induce 

growth and greatness. In this session we explore the role of challenge and in what ways we embrace challenge 

and in what ways we look to avoid it. 

  תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ה עמוד א 

נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה + 'איכה ג+שנאמר ,  יפשפש במעשיו-אה אדם שיסורין באין עליו אם רו: אמר רבא ואיתימא רב חסדא

 -ואם תלה ולא מצא . אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו+ ד"תהלים צ: +שנאמר,  יתלה בבטול תורה- פשפש ולא מצא '; עד ה

  . יוכיח' הב הכי את אשר יא+ 'משלי ג: +שנאמר, בידוע שיסורין של אהבה הם

  

אשרי הגבר : שנאמר,  כל שאין בהן בטול תורה-אלו הם יסורין של אהבה : חד אמר, פליגי בה רבי יעקב בר אידי ורבי אחא בר חנינא

ברוך אלהים + ו"תהלים ס: +שנאמר,  כל שאין בהן בטול תפלה-אלו הן יסורין של אהבה : וחד אמר; אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו

  . סיר תפלתי וחסדו מאתיאשר לא ה

  

  תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ה עמוד ב 

יהב ליה ! הב לי ידך: אמר ליה. לא הן ולא שכרן: אמר ליה? חביבין עליך יסורין: אמר ליה. על לגביה רבי יוחנן, רבי חייא בר אבא חלש

  .ידיה ואוקמיה

  

יהב ליה ידיה ! הב לי ידך: אמר ליה. לא הן ולא שכרן: אמר ליה? ריןחביבין עליך יסו: אמר ליה. על לגביה רבי חנינא, רבי יוחנן חלש

  . אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים:  אמרי- ! לוקים רבי יוחנן לנפשיה? אמאי. ואוקמיה

  

, ןרב אדא בר אהבה ורבנ: ואמרי לה, על לגביה רב יהודה אחוה דרב סלא חסידא ורבנן, רב הונא תקיפו ליה ארבע מאה דני דחמרא

: אמר להו? מי חשיד קודשא בריך הוא דעביד דינא בלא דינא: אמרו ליה? ומי חשידנא בעינייכו: אמר להו. לעיין מר במיליה: ואמרו ליה

? מי קא שביק לי מידי מיניה: אמר להו. הכי שמיע לן דלא יהיב מר שבישא לאריסיה: אמרו ליה.  לימא-אי איכא מאן דשמיע עלי מלתא 

: איכא דאמרי. קבילנא עלי דיהיבנא ליה: אמר להו. וטעמא טעים, בתר גנבא גנוב: היינו דאמרי אינשי: אמרו ליה! ה כוליההא קא גניב לי

  . אייקר חלא ואיזדבן בדמי דחמרא: ואיכא דאמרי; הדר חלא והוה חמרא

Quick Review: 

Concept of Nisayon: To bring potential into practical manifestation 

Neis= Banner / Neis= Miracle 

Adversity causes greater merit, like tension increase of coach 

1) Check behavior, 2) Bitul Torah, 3) Yesurim shel ahava 

"Prefer not to have it" - But someone else must reach out to help. 

  


