דפי עזר ללימוד ד היומי

מסכת ברכות

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
)ברו שככה לו בעולמו( ) 58bמקו שנעקרה ממנו( 1.9.5; 57b
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 %ה' לְ עָ בְ ד ֹו ְֶ %כ אֶ חָ ד :צפניה פרק ג פסוק ט
ר!רה לִ ְקרֹא #כ ָ" &ְ ֵ
ִ י ז אֶ ְהֹ  אֶ ל עַ ִי ָ פָ ה בְ ָ
אתיהָ &ְ מַ ְטאֲ טֵ א הַ ְ%מֵ ד נְ א #ה' ְצבָ אוֹת :ישעיהו פרק יד פסוק כג
וְ ַ ְמ ִ0יהָ לְ מו ַֹרִ %קֹ ד וְ 1גְ מֵ י מָ ִי וְ טֵ אטֵ ִ
ְֹמרוֹ 5לְ עִ י הַ ָ6דֶ ה לְ מַ  ָ7עֵ י כ ֶָר וְ ִהְַ 8ר ִ0י ַלַ8י אֲ בָ נֶיהָ וִ יסֹדֶ יהָ אֲ ַג"ֶה :מיכה פרק א פסוק ו
וְ ַ ְמ ִ0י
ֹ%ה ִא ְ ֶכ ְמאֹד חָ פְ ָרה י ֹול ְַד ְֶ 0כ ִהֵ:ה 1חֲ ִרית ֹ 8ו ִי ִמ ְד&ָ ר ִצ;ָה וַ עֲ ָרבָ ה :ירמיהו פרק נ פסוק יב
&ו ָ
ָ%י  :איוב פרק לו פסוק כד
זְ כֹר ִ י ַת ְ  ִ8יא פָ עֳ ל ֹו אֲ ֶ%ר ְֹ %רר! אֲ נ ִ
ָ%י ?א י ְִראֶ ה ָל חַ כְ מֵ י לֵב :איוב פרק לז פסוק כד
ָלכֵ 5י ְֵרא!ה! אֲ נ ִ

ָ%י  :שמואל א פרק יז פסוק יב
!%מ ֹו י ִַ%י וְ ל ֹו ְ%מֹ נָה בָ נִ י וְ הָ ִאי ִ& %ימֵ י ָ%א!ל זָקֵ  ָ& 5א בַ אֲ נ ִ
ְה!דה ְ
וְ ָדוִ ד &ֶ ִ 5אי %אֶ פְ ָר ִתי הַ ֶAה ִמ&ֵ ית לֶחֶ י ָ
!מ ַ ֵ&%ר ְסל ִָעי לִ פְ נֵי ה' ?א בָ ר!חַ ה' וְ 1חַ ר הָ ר!חַ ַרעַ ? %א בָ ַרעַ  %ה' :וְ 1חַ ר
וַ ;ֹאמֶ ר צֵ א וְ עָ מַ ְד ָ 0בָ הָ ר לִ פְ נֵי ה' וְ ִהֵ:ה ה' עֹבֵ ר וְ ר!חַ ְ8ד ֹולָה וְ חָ זָק ְמפָ ֵרק הָ ִרי ְ
הָ ַרעַ  %אֵ ? %א בָ אֵ  %ה' וְ 1חַ ר הָ אֵ  %קוֹל ְCמָ מָ ה דַ ָDה :מ"א יט:יאFיב
ַ6א לְ כֹל לְ רֹא :%דברי הימי א פרק כט פסוק יא
ר Jלְ  Hה' הַ ַ ְמ ָלכָה וְ הַ ִ ְתנ ֵ
ב!רה וְ הַ ִ0פְ אֶ ֶרת וְ הַ ֵ:צַ ח וְ הַ הוֹד ִ י כֹל &ַ ָIמַ ִי !בָ ֶ
 .9לְ  Hה' הַ ְ8דָ" #ה וְ הַ ָ ְ8
ס!סי זִ ְרמָ ָת  :יחזקאל פרק כג פסוק כ
 .10וַ ְַ 0ע ְ8בָ ה עַ ל ִ לַגְ ֵ%יהֶ אֲ ֶ%ר &ְ ַ ר חֲ מו ִֹרי &ְ ָ ָר וְ זִ ְרמַ ת ִ
ע ֶ ה ְגדֹלוֹת עַ ד אֵ י 5חֵ קֶ ר וְ נִ פְ לָאוֹת עַ ד אֵ יִ 5מ ְסָ ר :איוב פרק ט פסוק י
ֹ .11
ִירא! הָ עָ אֶ ת ה' וַ ;ַאֲ ִמינ! &ה' !בְ מֹ ֶ%ה עַ בְ ֹ Cו :שמות פרק יד פסוק לא
 .12וַ ; ְַרא ִי ְ ָראֵ ל אֶ ת הַ ;ָד הַ ְֹ 8דלָה אֲ ֶ%ר עָ ָ ה ה' &ְ ִמ ְצ ַר ִי וַ ; ְ
ִָ 0מי  :יהושע פרק י פסוק יג
 .13וַ ִ; ֹ Cהַ ֶIמֶ  %וְ יָרֵ חַ עָ מָ ד עַ ד ִי ֹ8 Dוֹי אֹ יְבָ יו הֲ ?א ִהיא כְ ת!בָ ה עַ ל סֵ פֶ ר הַ ; ָָ%ר וַ ;ַעֲ מֹ ד הַ ֶIמֶ  ַ& %חֲ ִצי הַ ָIמַ ִי וְ ?א  Jלָבוֹא ְ י ֹו
&!%י אֶ גְ לְ ִ0י :ישעיהו פרק סג פסוק ג
!רה ַָ Cרכְ ִ0י לְ בַ ִCי !מֵ עַ ִי אֵ יִ 5איִ %א ִ0י וְ אֶ ְד ְר ֵכ &ְ אַ ִ י וְ אֶ ְר ְמסֵ &ַ חֲ מָ ִתי וְ יֵז נִצְ חָ עַ ל &ְ גָדַ י וְ כָל מַ לְ ַ
ָ .14
1רנוֹ :5במדבר פרק כא פסוק יד
ְ
 .15עַ ל ֵ 5יֵמַ ר &ְ סֵ פֶ ר ִמלְ חֲ מֹ ת ה' אֶ ת וָ הֵ ב &ְ ס!פָ ה וְ אֶ ת הַ  ְ:חָ לִ י
יס ָרא :שופטי פרק ה פסוק כ
ִ .16מ%ָ 5מַ ִי נִלְ חָ מ! הַ  ֹוכָבִ י ִמ ְ ִס"ו ָֹת נִלְ חֲ מ! ִע ִס ְ
 .17וַ ;ֹאמֶ ר ִ י יָד עַ ל ֵס יִָ Lמלְ חָ מָ ה ַלה' &ַ עֲ מָ לֵק ִמֹCר ֹCר :שמות פרק יז פסוק טז
 .18וְ מַ ְר ָֹ 0ה מַ ר אֲ ֹדנָי ה' ִה ְננִי אֵ לֶי8 Hוֹג נְ ִ יא רֹא %מֶ ֶ %וְ ת #בָ ל :יחזקאל פרק לח פסוק ג
 ֵ& .19ית ִֵ 8אי יִ ַMח ה' וְ יַ ֵNב  ְ8ב!ל 1לְ מָ נָה :משלי פרק טו פסוק כה
 .20אֵ ל נְ ָקמוֹת ה' אֵ ל נְ ָקמוֹת הוֹפִ יַע :תהלי פרק צד פסוק א
ד הֵ נַח &ְ ִ%בְ רוֹ 5מָ ְת ַנ ִי !בִ ְמ ִריר!ת  ֵ0נַח לְ עֵ ינֵיהֶ  :יחזקאל פרק כא פסוק יא
 .21וְ אַ ָ0ה בֶ ָ 5
וְנִהי ָָתה נְא #אֲ ֹדנָי ה' :יחזקאל כא:יב
וְכִהֲתה כָל ר!חַ וְ כָל &ִ ְר ַ ִי  ֵ0לַכְ נָה ַ ִי ִהֵ:ה בָ ה ְ
ָ
ֹאמר! אֵ לֶי Hעַל מָ ה אַ ָ0ה נֶאֱנָח וְמַ ְר ָ 0אֶ ל ְ%מ!עָ ה כִי בָ ה וְ נָמֵ ס ָל לֵב ָוְרפ! כָל י ַָד ִי
 .22וְהָ יָה ִי י ְ
ֹ%ב :ישעיהו פרק ה פסוק ט
 ְ& .23זְ נָי ה' ְצבָ אוֹת ִא ?א &ָ ִ0י ַר&ִ י לְ ַ ָ%ה י ְִהי!  ְ8דֹלִ י וְ טוֹבִ י מֵ אֵ י 5יו ֵ
ֵ%ב :תהלי פרק קכה פסוק א
%ִ .24יר הַ ַ עֲ לוֹת הַ & ְֹט ִחי &ה' ְ הַ ר צִ ;וֹ? 5א ִיוֹט לְ ע ֹו ָל י ֵ
ִיתי ִ כְ לִ י אֹ בֵ ד :תהלי פרק לא פסוק יג
 .25נִ ְְ ַ %ח ִ0י ְ מֵ ת ִמ"ֵב הָ י ִ

)א"י  was uprooted (inע"ז  said when seeing a place whereברכה : theמשנה א' Analysis of end of
 wasע"ז ; if he sees a place whereברו ...שנת 5אר אפי לעוברי רצונו : if one sees a statue of Mercury, he saysברייתות
a
ברו ...שעקר ע"ז מארצנו...לעבד – uprooted
i
, don’t add endingחו"ל Note: in
, as per v. 1 – sinc they’ll eventually convertרשב"א ii Dissent:
 (for the country, palace, lion’s den/furnace,בבל  to be said in various places inברכות ; 5 differentר' המנונא b
)Mercury and place from where dirt is removed, as per v. 2
i
)’s curse blessed neighbors (v. 3שומרו’s curse cursed her neighbors (v.2 ); 5בבל Tangent:
c
; if non-Jews, v. 4ברו ...חכ הרזי : if one sees huge gathering, he saysר' המנונא
i
)’s reaction to seeing crowd, difference between gracious and ungracious guests (vv. 5-6ב 5זומא Note:
) – v. 7ישי  (aboutבא באנשי ii Tangent: definition of
), Jewish and non-Jewish kingsחכמי אוה"ע ,חכמי ישראל(  over esteemed peopleברכות : variousברייתא d
i
) and their attitudes towards royalty (v. 8אמוראי Stories: of
) and the disgruntled slanderer (vv. 9-10ר' שילא ii Story: with
1
)And: his exposition of v. 10 (vv. 11-18
2
’s exposition of v. 10ר"ע Tangent:
: seeing housesברייתא
e
i
ברו ...דיי 5האמת –  (v. 19); if destroyedברו ...מציב גבול אלמנה : if built, sayבתי ישראל
ii
: if built, v. 19; if destroyed, v. 20בתי נכרי
1
), who sighed (vv. 21-24ר' חסדא  and andעולא Story: with
f
: seeing gravesברייתא
i
)ברו מחיה המתי …’s concluding lineמר בריה דרבינא( ברו ...אשר יצר אתכ בדי: ...5קברי ישראל
ii
: v. 4קברי נכרי
: seeing friendsריב"ל g
i
ברו ...שהחיינו If: after 30 days, say
ברו ...מחיה המתי ii If: after 12 months, say
1
’s observation that people are only forgotten after 12 months, as per v. 25רב Following:
2
)זמ and 5חכ  (over seeing aברכות  met a third; they made 2ר"ה בריה דר"י  andר"פ Story:
”(a) Then: his response seemed to be “overkill” and…they gave him the “killer look
)ברו ...די 5האמת –  (only if born that way; victim of a tragedyברו ...משנה הבריות – : seeing pock-marked personריב"ל h
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