ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת ברכות

דפי עזר ללימוד ד היומי

1.1.2
3a (  )עד סו האשמורה4a ()אלא שגר החטא
 ירמיהו פרק כה פסוק ל:)ר
ֶ ָָל י ְֹבֵ י ה% ְ ד ְֹרכִ י יַעֲ נֶה אֶ ל% ידד
ָ ֵמ ְעוֹ ָק ְד ֹו ִי ֵ  קוֹל ֹו ָאֹג י ְִ!ג עַ ל ָנוֵה ה
ִ  ה' ִמָ רוֹ י ְִג.1
 שופטי פרק ז פסוק יט...  ְֹמ ִרי2 ַ הָ קֵ  הֵ ִקימ אֶ ת ה1 ִַ ְקצֵ ה הַ ַ חֲ נֶה רֹא הָ אַ ְמֹ ֶרת הַ ִ יכ ֹונָה א/ ָבֹ א גִ ְדעוֹ מֵ ה ִאי אֲ ֶר ִא ֹו- ַ ו.2
 תהלי פרק קיט פסוק סב:6ְ טֵ י ִצ ְד ֶק5ְ  עַ ל ִמ1ָ חֲ צוֹת ַל ְילָה ק לְ הוֹדוֹת ל.3
 תהלי פרק קיט פסוק קמח:6ְ ִא ְמ ָר ֶת/ ַיח:ָ
ִ  רוֹת ל9מ עֵ ינַי אַ ְמ8ְ  ִק.4
 תהלי פרק קיט פסוק קמז: ִיחָ לְ ִ י6ֶ וָ אֲ ֵַעָ ה לִ ְדבָ ְר
ֶ < ַַ ְמ ִ י ב8 ִק.5
 משלי פרק ז פסוק ט:ְ ִאיוֹ ַל ְילָה וַ אֲ פֵ לָה/ ְֹ עֶ ֶרב יו/ ֶ
ֶ ְ נ/ .6
יז: ש"א ל:ס9נ-ָ ִַ י וA ְַ מB ַַ ע מֵ אוֹת ִאי נַעַ ר אֲ ֶר ָרכְ ב עַ ל ה/!ר
ְ ִ י ִא% וִ ד מֵ הַ < ֶֶ וְ עַ ד הָ עֶ ֶרב לְ מָ חֳ ָר ָת וְ @א נִ ְמלַט מֵ הֶ  ִאי8ָ ֵ%-ַ ַ ו.7
 שמות פרק יא פסוק ד:ִ ִמ ְצ ָרי1ְֹ תו/  ְילָה אֲ נִ י יוֹצֵ אAַ ַַחֲ צֹת ה% 'ֹה מַ ר ה% ֹאמֶ ר מֹ ֶה- ַ ו.8
 דברי הימי א פרק כז פסוק לד: יוֹב1ֶר צָ בָ א לֶַ ל:ַ ְָתר ו
ָ ְ ָניָה וְ אֶ בְ י/  ֶ/  וְ !חֲ ֵרי אֲ ִחיתֹפֶ ל יְה ֹוי ָָדע.9
כג: ש"ב טז:@ָ ְַ לְ !בB ַ לְ ָדוִ דB ָל עֲ צַ ת אֲ ִחיתֹפֶ ל% ֵ% @הי
ִ ֱִ ְדבַ ר הָ א/ אֲ ֶר י ְִ!ל ִאי%ַ  ֵ ִָמי הָ ה- ַ/ ) ַ וַ עֲ צַ ת אֲ ִחיתֹפֶ ל אֲ ֶר יָע.10
 שמואל ב פרק כ פסוק כג:ְ ל ִֵתי5 ְַ ֵר ִתי וְ עַ ל ה% ֶַ  יְה ֹויָדָ ע עַ ל ה/  ָראֵ ל בְ ָניָה:ִ
ְ ָ בָ א יH ַָל ה%  וְ יוֹב אֶ ל.11
 תהלי פרק נז פסוק ט:חַ ר2ָ ירה
ָ ע
ִ ערה הַ <ֵבֶ ל וְ כִ <וֹר
ָ ערה כְ בו ִֹדי
ָ .12
 תהלי פרק פו פסוק ב:6וֹטֵ חַ אֵ לֶי/ ַ אַ ָ ה אֱ @הַ י ה68ְ ְֹע עַ ב
ַ ִ י חָ ִסיד נִי הו%  ָ ְמ ָרה נַפְ ִי.13
 תהלי פרק קיט פסוק מו:ֹ ֶנגֶד ְמלָכִ י וְ @א אֵ בו6ֹתי
ֶ ְ ָרה בְ עֵ ד/ וַ אֲ ַד.14
 משלי פרק כג פסוק טו:ִ י גַ נִי/ ִמַ ח ל:ִ
ְ  י6 ֶ/ ְִ נִ י ִא חָ כַ ל/ .15
 משלי פרק כז פסוק יא:ִ י וְ אָ ִיבָ ה חֹ ְרפִ י ָדבָ ר/ ִַ ח ל:ַ ְְ נִ י ו/ ַ חֲ כ.16
 תהלי פרק כז פסוק יג:ִי- ְַ אֶ ֶר) ח/ 'ְ טב ה/  ללֵא הֶ אֱ מַ נְ ִ י לִ ְראוֹת.17

 בראשית פרק כח פסוק טו...6 ְִ י @א אֶ ֱעזָב% ֹאתI ַ אֶ ל הָ אֲ ָדמָ ה ה6 וַ הֲ ִבֹ ִתי1ְֵ כֹל אֲ ֶר ֵ ל/ 6מַ ְר ִ י
ְ 1 ָ וְ ִה<ֵה נֹ כִ י ִע.18
 בראשית פרק לב פסוק ח:ִ י לִ ְנֵי מַ חֲ נוֹתA ְַ מB ַָ ָקר וְ ה/ ַֹא וְ אֶ ת הH ַַחַ ) אֶ ת הָ עָ  אֲ ֶר ִא ֹו וְ אֶ ת ה- ֵַצֶ ר ל ֹו ו- ִַירא יַעֲ קֹב ְמאֹד ו
ָ - ַ ו.19
 שמות פרק טו פסוק טז:ִית
ָ  ה' עַ ד יַעֲ בֹר עַ  ז ָקנ6ְ ַבֶ  עַ ד יַעֲ בֹר ע%ָ מ8ְִ  י6 ֲִ גְ דֹל זְ רוֹע/ ֹ ל עֲ לֵיהֶ  אֵ ימָ ָתה וָ פַ חַ ד5 ִ .20

I

Brief analysis and Aggadic tangent on ’ר"אs opinion, associating  סו זק"שwith אשמורות הלילה:
a
Q: why doesn’t he state the hours?
b A: teaches that just as there are watch-shifts on earth, there are watch-shifts (of  )מלאכיin  – שמיv. 1
i
Tangent: auditory markers of heavenly night-shifts (and '“ הroaring” over the ( )חורבsource for )תיקו חצות
ii Tangent: story of  ר' יוסיpraying in the  חורבהas  אליהוwaited for him
1
Lessons: to be learned from this interaction
(a) Entering a חורבה: do not enter a חורבה
(i) Reasons: leads to suspicion (of meeting a  ;)זונהit may collapse, demonic possession
1. Note: possible to construct case where only one applies all 3 reasons needed
(b) Prayer: We may pray on the road
(c) תפילה קצרה: If someone prays on the road, he says ( תפילה קצרהto be discussed in detail on )כט
c
Aggadic excursus: amount of night-watches (ב:)תוספתא א
ר' נת: 3, as per v. 2 (counter: either middle one could be called )תיכונה
i
ii רבי: 4, as per vv. 3-4
1
Counter: reference in v. 4 may include daytime hours
(a) Alternatively ()ר' אשי: 1.5  משמרותmay be called אשמורות
2
Tangent (same transmission sequence as explanation of ’רביs opinion): may not talk in presence of
 מתexcept things relating to מת
(a) Scope of איסור: may only apply to  ;ד"תor may also ( )ק"וapply to mundane matters
d Aggadic excursus: on  דודand ’משהs awareness of midnight (vv. 5-12)
i
Associative tangent: ’דודs behavior when he would awake
e
Homiletic interpretation: v. 13 (ר' יצחק/ ;)לויwhy  דודargued that he was righteous
i
One: his fidelity to God and  זריזותin ' עבודת ה- v. 3
ii Other: his engagement in  דברי תורה- specifically to help others via ( פסק הלכהvv. 13-16)
f
Challenge: to v. 13 –  דודdid not consider himself righteous (as per diacritical marks in v. 17)
i
Answer: he was concerned that before he would die, he would sin
1
As per: ’ר' יעקב בר אידיs resolution to the contradiction in vv. 18-19)
(a) Support for the concern: homiletic interpretation of v. 20, where the return in 6th century
BCE should have been similar to that of the 13th century BCE, but החטא גר
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