ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת ברכות

דפי עזר ללימוד ד היומי

1.1.7
8b (  )ר"ג אומר9b ()ואתה הסבות את לב אחורנית
 בראשית פרק לא פסוק ד:ִלַח יַעֲ קֹ ב וַ  ְִק ָרא לְ ָרחֵ ל לְ לֵה הַ ָ"דֶ ה אֶ ל צֹאנ ֹו
ְ  ַ ו.1
 ישעיהו פרק יג פסוק ג:ִ יזֵי *ַאֲ וָ ִתי. ִַ י ע, ַו ַֹרי לְ א+ ִאתי ג
ִ ֵיתי לִ ְמק) (ָ ָי ַ* ָק ָר
ִ  ִ אֲ נִי צ.2
 שמות פרק יב פסוק ח:וֹת עַ ל ְמר ִֹרי יֹאכְ ל)ה3 ֶַה ְצלִ י אֵ  מ2 ַ ְילָה ה.ַ ַ+ ר1ָ ָ+ ַ וְ כְ ל אֶ ת ה.3
 שמות פרק יב פסוק יב:'ה ְפָ ִטי אֲ נִ י ה1ֱ
ֶ הֵ י ִמ ְצ ַר ִי אֶ ע8 ְֱ הֵ מָ ה בְ כָל א+  ִמ ְצ ַר ִי מֵ דָ וְ עַ ד6ְ אֶ ֶר+ ְ כוֹר+ ֵיתי כָל
ִ 7ֶה וְ ִה2 ַ ְילָה ה.ַ ַ+  ִמ ְצ ַר ִי6י בְ אֶ ֶר5ִ  וְ עָ בַ ְר.4
 שמות פרק יב פסוק יא:'ֶ סַ ח הא ַלה, >ָֹ זו,ְ ִח+  אֹ ת ֹו5ֶ ְְ י ְֶד ֶכ וַ אֲ כַל+ ְ ַרגְ לֵי ֶכ מַ ֶ=לְ ֶכ+ ֹאכְ ל אֹ ת ֹו מָ ְתנֵי ֶכ חֲ ג ִ)רי נַעֲ לֵי ֶכ5  וְ ָככָה.5
 שמות פרק יב פסוק י:רֹפ1ְ 5ִ  ֵָ א+ ֹקֶ ר+ ֶ @ עַ דA ֶֹקר וְ הַ @ֹ ָתר ִמ+ ֶ @ עַ דAא תו ִֹתיר ִמ8 ְ ו.6
 דברי פרק טז פסוק ו: צְ ָר ִיAִ  ִמCאת
ְ ֵמֶ  מוֹעֵ ד צDֶ ְַ בוֹא ה7 ָ עָ ֶרב+ ֶ סַ ח, ַַ ח אֶ ת ה+ ְז5ִ ָ ֵ> ְמ ֹו7ַ ְ לCהֶ י8 ֱָ ק ֹו אֲ ֶר יִבְ חַ ר ה' אA ִַ י ִא אֶ ל ה7 .7
 דברי פרק טז פסוק א:ָל ְילָה
צְ ַר ִיAִ  ִמCהֶ י8 ה' ֱאC ְֲ חֹ דֶ  הָ בִ יב הוֹצִ יא+ ִ י7 Cהֶ י8 ֱֶ סַ ח לה' א, ית
ָ 1ִ ָ ָמוֹר אֶ ת חֹ דֶ  הָ בִ יב וְ ע.8
 במדבר פרק לג פסוק ג: ָל ִמ ְצ ָר ִי7 ְ יָד ָרמָ ה לְ עֵ ינֵי+  ָראֵ ל1ִ
ְ ֶ סַ ח יָצְ א בְ נֵי י, ַָ חֳ ַרת הAר י ֹו לַחֹ דֶ  הָ ִראוֹ> ִמ1ָ ָה עDָ ַ חֲ ִמ+ >ַֹ חֹ דֶ  הָ ִראו+  וַ ִ ְסע מֵ ַר ְע ְמסֵ ס.9
 שמות פרק יא פסוק ב: כְ לֵי זָהָ בJ ְֶ לֵי כֶס7 Iעת
ָ ה מֵ אֵ ת ְרDָ ְ  ְזנֵי הָ עָ וְ י ְִאֲ ל ִאי מֵ אֵ ת ֵרעֵ ה וְ ִא+ ֶ ר נָא+(ַ .10
 בראשית פרק טו פסוק יג:ַ ע מֵ אוֹת ָנָה+רK
ְ
ָא לָהֶ וַ עֲ בָ ד וְ עִ @ אֹת8 6ְ אֶ ֶר+ C ֲִ י גֵר י ְִהיֶה ז ְַרע7 ֵ ַדע5 ַבְ ָר ָידֹעK ְ וַ ֹאמֶ ר ל.11
 בראשית פרק טו פסוק יד:ִ ְרכ) *ָדוֹל+ חֲ ֵרי כֵ> י ְֵצאK ְ וְ ַג אֶ ת הַ *וֹי אֲ ֶר יַעֲ בֹ ד ָ(> נֹ כִ י ו.12
 שמות פרק יב פסוק לו: ְ ל אֶ ת ִמצְ ָר ִי3ַַ ִאל וַ ְינ
ְ  ְַ עֵ ינֵי ִמ ְצ ַר ִי ו+ ָ וַ ה' נ ַָת> אֶ ת חֵ > הָ ע.13
 תהלי פרק סח פסוק יג:ֵק ָלָל. ַח5ְ ַ יִת+  מַ לְ כֵי ְצבָ אוֹת ִי(ֹד> ִי(ֹד> נְוַ ת.14
 שמות פרק ג פסוק יד:  ָראֵ ל אֶ ְהיֶה ְלָחַ נִי אֲ לֵי ֶכ1ִ
ְ ֹה תֹאמַ ר לִ בְ נֵי י7 הי אֶ ל מֹ ֶה אֶ ְהיֶה אֲ ֶר אֶ ְהיֶה וַ ֹאמֶ ר8
ִ ֱ וַ ֹאמֶ ר א.15
 מלכי א פרק יח פסוק לז:ָ אֲ ח ַֹר@ִית+ ִֹת אֶ ת ל
ָ +ה הֲ ִס5ָ ַהי וְ א8
ִ ֱה ה' הָ א5ָ ִַ י א7 ֶה2 ַ עֲ ֵננִי ה' עֲ ֵננִי וְ י ְֵדע הָ עָ ה.16

אגדות:
a
Advice: given to sons from fathers
b Observations: about Medeans and Persians (vv. 41-42)
II Analysis of ’ר"גs position
a
שמואל:  הלכהfollows ר"ג
b 1)רשב"י( ברייתא: possible to read  שמעtwice in one night and fulfill both day and night readings
i
Construct: if he reads once just before sunrise and once just after sunrise
ii Note: reason it’s called “night” after sunrise – some people still asleep
c
2)רשב"י בש ר"ע( ברייתא: possible to read  שמעtwice in one day and fulfill both day and night readings
i
Construct: if he reads once just before dawn and once just after dawn
ii Note: reason it’s called “day” before sunrise – some people already awake
iii Ruling ()ריב"ל: follows 2ברייתא
1
Note ()ר' זירא: but he may no longer say ( השכיבנוif reading night reading after )עמוד השחר
2
Observation:  ריב"לruling in accord with 2 ברייתאwasn’t stated explicitly but inferred:
(a) Case: 2 students were drunk at ’ריב"לs son’s wedding, he advised them to read as we
could rely on “ רשב"יin a pinch”.
III Analysis of the story in the משנה
a
Question: until now didn’t his sons know his position?
b Clarification: they asked him if  חכמיdisagree with him (and  )הלכה כרביor if they essentially agree
and state “midnight” as an ab initio precaution? (answered: they agree with him; it’s a precaution)
IV Analysis of final clause in the  – משנה2 examples from the  מקדשof  מצוותthat apply all night
a
Observation:  אכילת פסחיis omitted, highlighted by its inclusion in parallel  ברייתאof “all-night” מצוות
i
Resolution:  משנהfollows  פסח( ראב"עis only eaten until  ברייתא )מה"ת – חצותfollows ( ר"עall night)
ii ברייתא:
1
ראב"ע: vv. 3-4 both use  ;בלילה הזהin v. 3, it means “  ”חצותin v. 4, must be eaten by חצות
2
ר"ע: v. 5 indicates that it is eaten until moment they have to leave (in morning)
(a) However: use of  בלילהis to preclude eating it (like other  )קדשיduring the day
(b) And: – הזהpreclude it being eaten for 2 nights and intervening day (inversion of normal )שלמי
(i) Counter:  ראב"עinfers that from v. 6, and  בקרalways means “the morning after”
iii Note: their dispute parallels an earlier dispute  ר' יהושעvs.  ר"אin interpretation of v. 8
1
Explanation ()ר' אבא: all agree that they were saved at night and left at morning; dispute is “whose >”חפזו
V אגדות:
a
Vv. 10-12: reason '“ הrequested” that  בנ"יask Egyptians for gold, silver and clothes
b Vv. 13-14: description of results of this “borrowing”
c
Vv. 15-16: explanation of double usage in each verse
I
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