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מסכת ברכות

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
1.9.8
)שאתה מזומ לחיי העול הבא( ) 61bהנכנס ליש( 60b

ירה לְ ה' אֲ זַָ ֵ#רה :תהלי קא ,א
מ ְָ ט אָ ִ ָ
 .1לְ ָדוִ ד ִמזְ מוֹר חֶ סֶ ד ִ
א*הי אֲ הַ ֵ,ל ָ-בָ ר  ַ+ה' אֲ הַ ֵ,ל ָ-בָ ר :תהלי נו ,יא
ִ ֵ+ .2
/ .3וֹס יְעוֹת אֶ ָ0א בְ ֵ ה’ אֶ ְק ָרא :תהלי קטז ,יג
מצָ ֵרי ְאוֹל ְמצָ אנִי צָ ָרה וְ יָגוֹ אֶ ְמצָ א :בְ ֵ ה’ אֶ ְק ָרא אָ ָ6ה ה’ מַ  ְ,טָ ה נַפְ ִי :תהלי קטז ,ג 7ד
 .4אֲ פָ פנִ י חֶ בְ לֵי מָ וֶת ְ
ָת וַ ה’ ל ָָקח י ְִהי ֵ ה’ ְמב ָֹר ::איוב א ,כא
אתי ִמ ֶ+טֶ  ִא ִ#י וְ עָ ֹר אָ ב ָ ָ#ה ה’ נ ַ
 .5וַ ֹ9אמֶ ר עָ ֹר יָצָ ִ
Aר@ עַ ל  ֵ/י ְִהי ְדבָ ֶרי ְמעַ ִBי  :קהלת ה ,א
*הי ?ָ ַ+מַ ִי וְ אַ ָ=ה עַ ל הָ ֶ
*הי  ִ/י הָ אֱ ִ
< .6ל ְ=בַ הֵ ל עַ ל ִ י וְ לִ < ְ+ל יְמַ הֵ ר לְ הוֹצִ יא דָ בָ ר לִ פְ נֵי הָ אֱ ִ
נִמַ ת חַ ִ9י וַ י ְִהי הָ Aדָ לְ נֶפֶ  חַ ָ9ה :בראשית ב ,ז
Aד עָ פָ ר ִמ הָ אֲ ָדמָ ה וַ  ִַ9ח  ְ+אַ ָ יו ְ
*הי אֶ ת הָ ָ
 .7וַ ִ9יצֶ ר ה’ אֱ ִ
ת עָ לַי  ֶַ/כָה :תהלי קלט ,ה
A .8חוֹר וָ קֶ דֶ צַ ְר ָ=נִי וַ ָ= ֶ
Aד  :בראשית ב ,כב
Aד לְ ִא ָ?ה וַ יְבִ אֶ הָ אֶ ל הָ ָ
*הי אֶ ת הַ  ֵFלָע אֲ ֶר ל ַָקח ִמ הָ ָ
 .9וַ ִ9בֶ  ה’ אֱ ִ
?י ה’ וְ ִאכְ להָ מַ Fוֹת אֵ צֶ ל הַ ִ#זְ  ֵ+חַ  ִ/י קֹ דֶ  ָק ָד ִי ִהוא :ויקרא י ,יב
יתמָ ר  ָ+נָיו הַ 6ו ָֹת ִרי ְקח אֶ ת הַ ִ#נְ חָ ה הַ 6ו ֶֹת ֶרת מֵ ִא ֵ
 .10וַ י ְַד ֵ+ר מֹ ֶה אֶ ל <הֲ רֹ וְ אֶ ל אֶ לְ עָ זָר וְ אֶ ל ִא ָ
ִ?אֶ ר אַ  :נֹ חַ וַ אֲ ֶר ִא= ֹו  ֵ= ַ+בָ ה :בראשית ז ,כג
Aר@ וַ ָ 9
 .11וַ ִ9מַ ח אֶ ת ָ/ל הַ יְק אֲ ֶר עַ ל ְ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה מֵ Aדָ עַ ד  ְ+הֵ מָ ה עַ ד ֶרמֶ  Hוְ עַ ד עוֹ Iהַ ָ?מַ ִי וַ  ָ#ִ9ח ִמ הָ ֶ
Aד  ְ+י ֹו ִהְ ָ+ר : Aבראשית ה ,ב
ָ
ָ .12זכָר נְ קֵ בָ ה ָ ְ+ר Aוַ יְבָ ֶר :א ָֹת וַ ְִ 9ק ָרא אֶ ת ְמָ
*הי עָ ָHה אֶ ת הָ Aדָ  :בראשית ט ,ו
Aד  ָ-מ ֹו י ִָ?פֵ  ִ/ :י  ְ+צֶ ֶל אֱ ִ
Aד ָ ָ+
ֹ .13פֵ  -ַ :הָ ָ
ִסֹKר Hָ ָ+ר ַ= ְח=ֶ ָ6ה :בראשית ב ,כא
ִי וַ Jִַ 9ח <חַ ת ִמ ַFלְ ע ָֹתיו וַ ְ 9
Aד וַ ָ 9
*הי ַ= ְר ֵ-מָ ה עַ ל הָ ָ
 .14וַ  ֵַ9ל ה’ אֱ ִ
יקי נִ ְמלָט :משלי יא ,כא
 .15יָד לְ יָד *א ִיָ6קֶ ה ָLע וְ ז ֶַרע צַ ִִ -
 .16וַ ָָ 9ק וַ ֵ9לֶ :מָ נוֹחַ <חֲ ֵרי ִא ְ= ֹו וַ ָ9בֹ א אֶ ל הָ ִאי וַ ֹ9אמֶ ר ל ֹו הַ אַ ָ=ה הָ ִאי אֲ ֶר ְִ ַ+-ר ָ= אֶ ל הָ ִא ָ?ה וַ ֹ9אמֶ ר Aנִ י :שופטי יג ,יא
 .17וַ =ֹאמֶ ר אֵ הַ ַ6עַ ר חַ י ה’ וְ חֵ י נַפְ ְ ִא אֶ עֶ זְ בֶ ָ Mוַ ָָ 9ק וַ ֵ9לֶ< :חֲ ֶריהָ  :מל"ב ד ,ל
ֹתיהָ וַ ִ= ְרַ/בְ נָה עַ ל הַ  ְKמַ  ִ,י וַ =ֵ לַכְ נָה <חֲ ֵרי הָ ִאי וַ Jִַ 9ח הָ עֶ בֶ ד אֶ ת ִרבְ ָקה וַ ֵ9לַ ::בראשית כד ,סא
 .18וַ ָ= ָק ִרבְ ָקה וְ נַעֲ ר ֶ
מֶ  רוֹקֵ חַ י ָָקר מֵ חָ כְ מָ ה ִמָ/בוֹד ִסכְ לת ְמעָ ט :קהלת י ,א
 .19זְבבֵ י מָ וֶת יַבְ ִאי יַ ִ+יעַ ֶ
קת ֹו וְ אַ ָ=ה ִ= ְמ ָל ֹ +ו :בראשית ד ,ז
יטיב לֶַ ַתח חַ  ָBאת רֹבֵ @ וְ אֵ לֶי ְ= ָ
יטיב ְHאֵ ת וְ ִא *א תֵ ִ
 .20הֲ לוֹא ִא =ֵ ִ
ימינ ֹו וְ לֵב ִ ְ/סיל לִ ְHמֹ אל ֹו :קהלת י ,ב
 .21לֵב חָ ָכ לִ ִ
 ִ/ .22י עָ נִ י וְ אֶ בְ יוֹ Aנֹ כִ י וְ לִ  ִ+י חָ לַל ִ ְ+ק ְר ִ+י :תהלי קט ,כב
*הי לְ ֶנגֶד עֵ ינָיו :תהלי לו ,ב
 .23נְ אַ ֶ Oע ל ָָר ָע ֶ ְ+ק ֶרב לִ  ִ+י אֵ י ַ חַ ד אֱ ִ
ֹיעַ ִמ?ֹפְ טֵ י נַפְ  ֹו :תהלי קט ,לא
ימי אֶ בְ יוֹ לְ הו ִ
 ִ/ .24י יַעֲ מֹ ד לִ ִ
 .25וְ Aהַ בְ ָ= אֵ ת ה’ אֱ *הֶ י  ְ+כָל לְ בָ בְ בְ כָל נַפְ ְ בְ כָל ְמאֹדֶ  :דברי ו ,ה
בֹתי לְ <בְ ָרהָ לְ י ְִצחָ ק לְ יַעֲ קֹ ב לָתֵ ת לָהֶ  :דברי ל ,כ
נִ ַ+ע ה’ לַאֲ ֶ
אֹר :יָמֶ י ל ֶָבֶ ת עַ ל הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶר ְ
 .26לְ <הֲ בָ ה אֶ ת ה’ אֱ *הֶ י לִ ְמֹ עַ ְ+קֹל ֹו לְ ָד ְב ָקה ב ֹו  ִ/י הא חַ ֶ9י וְ ֶ
ִת ָר לְ עוֹלְ לֵיהֶ  :תהלי יז ,יד
צפנְ ְ=מַ ֵ,א בִ ְט ָנ י ְִ ְ+Hע בָ נִ י וְ ִה ִ6יח י ְ
ִ .27מ ְמ ִתי י ְָד ה’ ִמ ְמ ִתי מֵ חֶ לֶד חֶ לְ ָק  ַ+חַ ִ9י ְ

 around sleeping and wakingברכות
a
ק"ש על המטה וברכת "המפיל" Sleeping:
ברכות השחר b Waking:
”: obligation to thank God for “bad newsמשנה ה'
a
)Meaning: to accept it all with equanimity (vv. 1-4
i
כל דעביד רחמנא לטב עביד –  and his aphorismר"ע Tangent: story of
ii Tangent: lesson of v. 5
) (vv. 6-24יצר הרע iii Tangent: Aggadic excursus on the
)בכל מדה ומדה שהוא מודד ל Pהוי מודה לו במאד( b Prooftext: v.25 – whatever he metes out, accept
i
 – depending which a person values moreבכל מאד and Pבכל נפש justifies Pר"א :דרשה Additional
על קידוש הש  as a source for dyingבכל נפש – Pר"ע ii Dissent:
1
) (vv. 26-27ר"ע Story: death of
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