דפי עזר ללימוד ד היומי

מסכת ברכות

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
1.1.8
)עדי( )  10bמשנה ב'( 9b

ִירא ִע ָמֶ  וְ לִ פְ נֵי י ֵָרחַ וֹר ו ִֹרי :תהלי פרק עב פסוק ה
 .1י ָ
ָת :תהלי פרק נא פסוק יז
 .2אֲ ֹדנָי ְ&פָ ַתי ִ'פְ ָ'ח פִ י יַ(ִ יד ְ' ִה) ֶ
צרי וְ גֹ אֲ לִ י :תהלי פרק יט פסוק טו
 .3י ְִהי לְ ָרצוִֹ ,א ְמ ֵרי פִ י וְ הֶ גְ יוֹ ,לִ  ִ/י לְ פָ נֶי ה' ִ
ר ָ ִעי עוֹד אֵ ינָ  ָ/רֲ כִ י נַפְ ִי אֶ ת ה' הַ לְ ל יָ :7תהלי פרק קד פסוק לה
5רְ 4
 .4י ִַ' 2חַ ִ ָ3אי ִמ ,הָ ֶ
ָב :תהלי פרק א פסוק א
 .5אַ ְ ֵרי הָ ִאי אֲ ֶר 9א הָ לַ ַ/ :עֲ צַ ת ְר ָ ִעי בְ דֶ ֶר :חַ ִ ָ3אי 9א עָ מָ ד בְ מו ַֹב ל ִֵצי 9א י ָ
ַ<ק בַ ר =ֶ  ,יֶאֱ נַ וְ תֹאבְ ד דֶ ֶר ִ? :י יִבְ עַ ר ?ִ ְמעַ ט אַ = ֹו אַ ְ ֵרי ?ָל חוֹסֵ י ב ֹו :תהלי פרק ב פסוק יב
 .6נ ְ
ָ .7ר ִAי עֲ ָק ָרה 9א ָיל ָָדה ִ= ְצ ִחי ִרָAה וְ צַ הֲ לִ י 9א חָ לָה ?ִ י ַר ִ/י  ְ/נֵי וֹמֵ מָ ה ִמ ְ/נֵי בְ עלָה 5מַ ר ה' :ישעיהו פרק נד פסוק א
ִ .8מזְ מוֹר לְ ָדוִ ד  ְ/בָ ְרח ֹו ִמ=ְ נֵי Cבְ ָלוֹ  ְ/נ ֹו :תהלי פרק ג פסוק א
 .9ל ְַמנַ ֵEחַ Cל ַ' ְחֵ ת לְ ָדוִ ד ִמכְ ָ'  ְ/בָ ְרח ֹו ִמ=ְ נֵי ָאל 2ְ ַ/עָ ָרה :תהלי פרק נז פסוק א
ָר :תהלי פרק קיא פסוק ח
ְ .10סמכִ י לָעַ ד לְ ע ֹולָ עֲ &יִ  ֶ/אֱ מֶ ת וְ י ָ
 ִ= .11יהָ =ָ ְתחָ ה בְ חָ כְ מָ ה וְ תו ַֹרת חֶ סֶ ד עַ ל לְ  ֹונָ :7משלי פרק לא פסוק כו
 ָק ְד ֹו :תהלי פרק קג פסוק א
 .12לְ ָדוִ ד  ָ/רֲ כִ י נַפְ ִי אֶ ת ה' וְ כָל ְק ָרבַ י אֶ ת ֵ
ֹ&י ְדבָ ר ֹו לִ ְמֹ עַ  ְ/קוֹל ְבָ ר ֹו :תהלי פרק קג פסוק כ
 ָ/ .13רֲ כ ה' מַ לְ 5כָיו (ִ ֵֹ /רי כֹחַ ע ֵ
 ָ/ .14רֲ כִ י נַפְ ִי אֶ ת ה' וְ Cל ִ' ְ?ְ ִחי ?ָל (ְ מלָיו :תהלי פרק קג פסוק ב
 ָ/ .15רֲ כִ י נַפְ ִי אֶ ת ה' ה' אֱ 9הַ י ( ַָדלְ ָ' ְ2אֹ ד הוֹד וְ הָ ָדר לָבָ ְ ָ' :תהלי פרק קד פסוק א
ְ 'ַ .16ס ִ'יר =ָ נֶי יִ ָ/הֵ לֹ' ,סֵ  רחָ  יִגְ וָ ע ,וְ אֶ ל עֲ פָ ָר יְב :,תהלי פרק קד פסוק כט
 .17אֵ יָ ,קדוֹ ַ?ה' ?ִ י אֵ י ִ/ ,לְ ֶ' וְ אֵ י ,צר ?ֵא9הֵ ינ :שמואל א פרק ב פסוק ב
5ד ָ' ִאיר =ָ נָיו וְ עֹז =ָ נָיו יְֶA Gא :קהלת פרק ח פסוק א
מי יוֹדֵ עַ =ֵ ֶר ָבָ ר חָ כְ מַ ת ָ
ִ .18מי ?ְ הֶ חָ כָ ִ
Cח5ב וְ הָ ָרעָ ב חָ זָק ְֹ  ְ/מרוֹ :,מלכי א פרק יח פסוק ב
 .19וַ ֵHלֶ :אֵ לִ ָHה לְ הֵ ָראוֹת אֶ ל ְ
ית ?ִ י מֵ ת אַ ָ'ה וְ 9א ִת ְחיֶה :מלכי ב פרק כ פסוק א
ִָ H ַ/ .20מי הָ הֵ  חָ לָה ִחזְ ִקָHה לָמת וַ ָHבֹ א אֵ לָיו י ְַ ְעיָה בֶ 5 ,מוֹ 4הַ ָAבִ יא וַ ֹHאמֶ ר אֵ לָיו ?ֹה 5מַ ר ה' צַ ו לְ בֵ ֶ
 .21הֵ  ,י ְִק ְטלֵנִ י לא ל ֹו אֲ יַחֵ ל אַ ָ ְ :רכַי אֶ ל =ָ נָיו אוֹכִ יחַ  :איוב פרק יג פסוק טו
9הי י ְָרא :קהלת פרק ה פסוק ו
 ִ? .22י בְ רֹב חֲ 9מוֹת וַ הֲ בָ לִ י ְדבָ ִרי הַ ְר ֵ/ה ?ִ י אֶ ת הָ אֱ ִ
ִת=ַ )ֵל אֶ ל ה' :ישעיהו פרק לח פסוק ב
 .23וַ  ֵIַHב ִחזְ ִקָHה =ָ נָיו אֶ ל הַ ִJיר וַ ְ H
 .24מֵ עַ י מֵ עַ י אחולה או ִֹחילָה ִקירוֹת לִ  ִ/י הֹ מֶ ה )ִ י לִ  ִ/י 9א Cחֲ ִרי ?ִ י קוֹל וֹפָ ר שמעתי ָמַ עַ ְ' נַפְ ִי ְ'רעַ ת ִמלְ חָ מָ ה :ירמיהו פרק ד פסוק יט
יתי וַ ֵHבְ ִ ְKחזְ ִקָHה  ְ/כִ י גָדוֹל :ישעיהו פרק לח פסוק ג
 .25וַ ֹHאמַ ר אָ ָAה ה' זְ כָר נָא אֵ ת אֲ ֶר ִה ְתהַ )ַכְ ִ'י לְ פָ נֶי  ֶ/אֱ מֶ ת בְ לֵב ָלֵ וְ הַ 3וֹב  ְ/עֵ ינֶי עָ ִ& ִ
י הַ ָ<נָה :שמות פרק יב פסוק ב
 .26הַ חֹ דֶ  הַ ֶLה ָלכֶ רֹא חֳ ָד ִי ִראוֹ ,הא ָלכֶ לְ חָ ְד ֵ
5ר 4הַ ֹLאת אֲ ֶר 5מַ ְר ִ'י אֶ 'ֵ ,
Cר ֶ/ה אֶ ת ז ְַרעֲ כֶ ?ְ כוֹכְ בֵ י הַ ָ<מָ יִ וְ כָל הָ ֶ
 .27זְ כֹר לְ Cבְ ָרהָ  לְ י ְִצחָ ק לְ י ְִ& ָראֵ ל עֲ בָ דֶ י אֲ ֶר נִ ְְ ַ/ע ָ' לָהֶ   : ָ/וַ ְ' ַד ֵ/ר אֲ לֵהֶ  ְ
עלָ :שמות פרק לב פסוק יג
לְ ז ְַרעֲ כֶ וְ נָחֲ ל לְ ֹ
יד ללֵי מֹ ֶה בְ ִחיר ֹו עָ מַ ד ֶ ֶ= ַ/ר 4לְ פָ נָיו לְ הָ ִיב חֲ מָ ת ֹו מֵ הַ ְ ִחית :תהלי פרק קו פסוק כג
 .28וַ ֹHאמֶ ר לְ הַ ְ ִמ ָ
ֹיעָ  7לְ מַ עֲ נִ י לְ מַ עַ ָ ,וִ ד עַ בְ ִי :מלכי ב פרק יט פסוק לד
 .29וְ גַAו ִֹתי אֶ ל הָ ִעיר הַ ֹLאת לְ הו ִ
ִ .30הֵAה לְ ָלוֹ מַ ר לִ י מָ ר וְ אַ ָ'ה חָ ַ ְק ָ' נַפְ ִי ִמ ַ<חַ ת  ְ/לִ י ?ִ י ִה ְלַכְ ָ' Cחֲ ֵרי גֵוְ  ?ָל חֲ טָ 5י :ישעיהו פרק לח פסוק יז
מנו ָֹרה וְ הָ יָה  ְ/בֹ א ֹו אֵ לֵינ יָסר ָ ָ2ה :מלכי ב פרק ד פסוק י
 .31נַעֲ ֶ&ה ָAא עֲ לִ ַHת ִקיר ְקטַ ָAה וְ נ ִָ&י ל ֹו ָ ִמ ָ3ה וְ  Gלְ חָ  ,וְ כִ  ֵIא ְ
ִ& ָראֵ ל וַ ִHבֶ ִ ָ ,מזְ  ֵ/חַ ַלה' :שמואל א פרק ז פסוק יז
ת Gבָ ת ֹו הָ ָרמָ ָתה ?ִ י ָ  ֵ/ית ֹו וְ ָ ָפָ ט אֶ ת י ְ
ְ .32
9הי ָקדוֹ הא עֹבֵ ר עָ לֵינ ָ' ִמיד :מלכי ב פרק ד פסוק ט
יִ 7הֵAה נָא י ַָד ְע ִ'י ?ִ י ִאי אֱ ִ
 .33וַ 'ֹאמֶ ר אֶ ל ִא ָ
9הי הַ ְר=ֵ ה לָ ִ? 7י נַפְ ָ 7מָ ָרה ָל ... 7מלכי ב פרק ד פסוק כז
9הי אֶ ל הָ הָ ר וַ ַ'חֲ זֵק ַ ְ/רגְ לָיו וַ ִֵ( ַ(Hיחֲ זִי לְ הָ ְדפָ  7וַ ֹHאמֶ ר ִאי הָ אֱ ִ
 .34וַ ָ'בֹ א אֶ ל ִאי הָ אֱ ִ
אתי ה' :תהלי פרק קל פסוק א
ִ .35יר הַ  ַ2עֲ לוֹת ִמ ַ2עֲ מַ ִJי ְק ָר ִ
ִ=ֹ &ִ :יח ֹו :תהלי פרק קב פסוק א
'ְ .36פִ )ָה לְ עָ נִ י כִ י יַעֲ טֹ וְ לִ פְ נֵי ה' י ְ
ְ ָרה וְ כַ ַרגְ לֵיהֶ  ?ְ כַ ֶרגֶל עֵ גֶל וְ נֹ ְצ ִצי ?ְ עֵ י ,נְ חֹ ֶת ָקלָל :יחזקאל פרק א פסוק ז
 .37וְ ַר ְגלֵיהֶ  ֶרגֶל י ָ
9 .38א תֹאכְ ל עַ ל הַ ָ  9א ְתנַחֲ  וְ 9א ְתע ֹונֵנ :ויקרא פרק יט פסוק כו
ֹתי ִה ְלַכְ ָ' Cחֲ ֵרי ַגֶ :מלכי א פרק יד פסוק ט
9הי אֲ חֵ ִרי מַ  ֵIכוֹת לְ הַ כְ ִעיסֵ נִ י וְ א ִ
 .39וַ ָ' ַרע לַעֲ &וֹת ִמ?ֹל אֲ ֶר הָ י לְ פָ נֶי וַ 'ֵ לֶ :וַ ַ'עֲ ֶ&ה )ְ  אֱ ִ

ק"ש : time for morningמשנה ב'
a
)Start time: (visual acuity
i
)ציצית  from white (strings inתכלת : when you can distinguishת"ק
) from blue-green (later timeתכלת : when you can distinguishר"א ii
1
 (when you can recognize a fellowאחרי : variations on time of operative visibility; ruling followsברייתא
) (v. 1ק"ש * forוותיקי, follows ,תפילי away) for ,ד"א from
) and some textual considerations (vv. 2-3סמיכת גל"ת  about value ofאגדות (a) Tangents:
; (vv. 4-6); interactions with sectarians (vv. 7-10); appreciationתהלי : literary “bookends” inאגדות )(i
;) (c. 700 BCE) – (vv. 18-30חזקיה  andישעיה  (vv. 11-17); meeting betweenברכי נפשי of 5 instances of
) (vv. 31-34שונמית  and theאלישע
2
) (vv. 35-36תפילה Halakhic tangent: prohibition of standing on high place for
3
) (v. 37תפילה Halakhic tangent keeping feet together for
4
)לאו שבכללות –  (vv. 38-39תפילה Halakhic tangent: prohibition of eating before
b Ending time:
i
הנ 4החמה ):ר"א(
: 3 hours, as per rising time of royaltyר' יהושע ii
1
תורה Note: reading later is no “loss”, as one who reads
)רה"ג  (opinion ofברכות ק"ש (a) Meaning: he does not lose
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