ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת ברכות

דפי עזר ללימוד ד היומי

1.6.1 35a ('  )משנה א35b ()ואכלו בשערי ושבעו
 כד, ויקרא יט:'ַלה
יעת י ְִהיֶה ָל ִ ְרי ֹו קֹ דֶ  ִה!לִ י
ִ ִ בַ ָנָה הָ ְרב.1
הי וַ אֲ נ ִָי וְ הָ לַכְ ִ&י לָנעַ עַ ל הָ עֵ ִצי/
ִ ֱֵ חַ א-.ַ  וַ &ֹאמֶ ר לָהֶ הַ )ֶפֶ ' הֶ חֳ ַדלְ ִ&י אֶ ת ִ&ירו ִֹי הַ ְמ.2
 כה, ויקרא יט: הֵ י ֶכ/ ֱת ֹו אֲ נִ י ה' א7 ָל ֶכ ְ&ב5ית &ֹאכְ ל אֶ ת ִ ְרי ֹו לְ הו ִֹסי
ִ  בַ ָנָה הַ חֲ ִמ.3
 ט, דברי כב: תב=ת הַ  ֶָר
ְ ה הַ < ֶַרע אֲ ֶר ִ&זְ ָרע7ֵ ִי ֶ ' ִ& ְק ַ; הַ ְמל7 ְ ִ ל:א ִתזְ ַרע  ְַר ְמ/ .4
 ה, שופטי טו:ְ!ַח @ְ ָקמוֹת ְ לִ ְ ִ&י וַ ?ַבְ עֵ ר ִמ) ִָדי וְ עַ ד ָקמָ ה וְ עַ ד  ֶֶר ָזיִת
ַ  וַ ?ַבְ עֶ ר אֵ  @ַ !ִַ ִידי וַ י.5
 א, תהלי כד:C ָֹבֵ י ב
ְ  &ֵ בֵ ל וְ יC ָמלוֹא
ְ Bר7
ֶ ָ לְ ָדוִ ד ִמזְ מוֹר ַלה' ה.6
 טז, תהלי קטו: ָד7 ָת' לִ בְ נֵי
ַ  נBר7
ֶ ָ הַ ָמַ ִי ָמַ ִי ַלה' וְ ה.7
 כד, משלי כח: ֹו וְ אֹ מֵ ר אֵ י' ָ ַע חָ בֵ ר הא לְ ִאי מַ ְ ִחית-בִ יו וְ ִא7  ) ֹוזֵל.8
 ו, דברי לב::ֶ וַ ְיכֹנְ נ:.ְ ָ הא ע:ֶנGָ :בִ י7 א חָ ָכ הֲ לוֹא הא/ ְ הֲ ַלה' ִ&גְ ְמל זֹאת עַ נָבָ ל ו.9
 ח, משלי א:: ֶ-ֹ &ו ַֹרת ִאI&ִ  וְ =ל:בִ י7  ְמַ ע @ְ נִ י מסַ ר.10
 יא, הושע ב:Cוֹת אֶ ת עֶ ְרוָ ָתKַ לְ ִ&י צַ ְמ ִרי פִ ְ ִ&י לְ ַכJֹי @ְ מוֹעֲ ד ֹו וְ ִה
ִ  ָלכֵ' אָ ב וְ ל ַָק ְח ִ&י ְד ָגנִי @ְ עִ & ֹו וְ ִתירו.11
 יד, דברי יא:: וְ י ְִצהָ ֶר:ֹ
ְ  וְ ִתיר:ֶסַ פְ ָ& ְד ָגנ7 ְ=ר ְצ ֶכ @ְ ִע& ֹו יו ֶֹרה מַ לְ קוֹ ו
ְ  וְ נ ַָת ִ&י ְמטַ ר.12
 ח, יהושע א:ִ יל.ְ &ַ ז7 ְ ו:ֶז ַ& ְצלִ יחַ אֶ ת ְ; ָרכ7 וֹת ְ כָל הַ ָתב @ ֹו ִ י. ֲִית @ ֹו יוֹמָ וָ ַל ְילָה לְ מַ עַ ' ִ& ְמֹ ר לַע
ָ  וְ הָ ג:א יָמ סֵ פֶ ר הַ &ו ָֹרה הַ <ֶה ִמִ י/ .13
 ה, ישעיהו סא:  וְ עָ ְמד ז ִָרי וְ ָרע צֹא ְנ ֶכ בְ נֵי ֵנכָר ִא ֵָרי ֶכ וְ כ ְֹרמֵ י ֶכ.14
 מח, דברי כח:M עַ ד ִה ְ ִמיד ֹו אֹ ָת:אר
ֶ ָ ַ @ְ ָרעָ ב בְ צָ מָ א בְ עֵ י ֹר בְ חֹ סֶ ר ֹל וְ נ ַָת' עֹל @ַ ְרזֶל עַ ל צM ָ@  יְקֹ וָ קL ֶ אֲ ֶר י ְַ!ְ ח: וְ עָ בַ ְד ָ& אֶ ת ֹאיְבֶ י.15
 יג, דברי כו:א ָ ָכ ְח ִ&י/ ְ ו:ֹתי
ֶ  ְצו-ִ א עָ בַ ְר ִ&י ִמ/ יתנִי
ָ ִ אֲ ֶר ִצ:ֹדֶ  ִמ' הַ @ַ יִת וְ ַג נְ ַת ִ&יו ַל!ֵוִ י וְ ַל)ֵר ַל?ָת ֹו וְ לָ=לְ מָ נָה ְ כָל ִמ ְצוָ ְתG ַ @ִ עַ ְר ִ&י ה... .16
 יב, דברי כו:בֵ ע.ָ ְ ו:כְ ל בִ ְעָ ֶרי7 ְָת ָ&ה ַל!ֵוִ י ַל)ֵר ַל?ָת ֹו וְ לָ=לְ מָ נָה ו
ַ ר וְ נ.ֵ ֲַ ע- ַית ְנַת ה
ִ ִ @ַ ָנָה הַ ְל:ת7ב
ְ
&ְ ר.ַ ר אֶ ת ָל מַ ְע.ֵ  ִ י ְת ַכ!ֶה ל ְַע.17
 יג, שופטי ט:

I

II

'משנה א: 'ברכות הנהני
a
Fruit of trees: ( בפה"עexception – wine: )בפה"ג
b Fruit of ground: ( בפה"אexception: bread-)המוציא
i
Vegetables: בפה"א
ii Dissent: ( ר' יהודהwho has far more specified בורא מיני דשאי – )ברכות
Sources for ')"ברכה לפניה"( ברכות הנהני
ברייתא: v. 1 (in re: כר רבעי/ברכה =הלולי – )נטע
a
i
Challenge: that word is needed for two implications:
1
אחליה והדר אכליה: must redeem it before eating
2
( דבר הטעו' שירהas per v2): requires חילול
ii Possibility: according to opinion that  נטע רבעיis taught (i.e. applies to all fruits) – ok
1
And: even according to opinion that  כר רבעיis taught
(a) If: he accepts ’רביs תבואה( גז"ש:תבואה, vv. 3-4) - one  הילולremains for ברכה
(b) Block: even if he accepts  – גז"שwe only know  – ברכה לאחריהhow do we know '?ברכת הנהני
(i) Answer: we could infer that via  – ק"וif you bless when full,  ק"וwhen hungry
(c) But: we can only apply this to grapes – how do we expand it to all foods?
(i) Suggestion:  – בני' אבjust as  כרis a source of הנאה, so all sources of הנאה
1. Block:  כרis unique as it has ( חיוב עוללותone of )מתנות עניי
(ii) Suggestion: learn it from grains stalks (where  ברכהis alluded – )דברי ח
1. Block: grain is unique – חיוב חלה
(iii) Resolution: can use  – צד השווהto expand to all foods
1. Block:  כרand  קמהshare a unique characteristic – both used on מזבח
a. (and: that would also include olives)
i. Block: olives are included anyway via v. 5
ii. Rejection ()ר"פ: an olive grove is a כר זית, not a “ ”כר
(iv) Suggestion: learn from 7 ( מיניassociated with )דברי ח – ברכה
1. Block: they are all liable for ביכורי, unlike other foods
b Final answer: it is a  – סבראprohibited to get benefit from this world without a  ברכהfirst
c
Related ברייתא: prohibition of benefiting from this world without a ( מעילה  ברכהvv. 6-7)
i
ר' חנינא בר פפא: it is as if he stole from ( הקב"הfather) and ( כנס"יmother) as per vv. 8-10
ii ר' חנינא בר פפא: resolves contradiction between vv. 11-12 – if  בנ"יare fulfilling '’הs will, others do their work
1
ברייתא: v. 13 requires a balance of B;)שיטת ר' ישמעאל( מנהג דר אר
(a) Counter:  – רשב"יno way to master study if working – v. 14 will happen if we do '’הs will, else – v. 12
(i) Worse: could be v. 15 (where we work for others)
(ii) Support: for ( שיטת ר' ישמעאלfrom אביי, ’רבאs words to his students, ' ר' יוחנascribed it to
downspiraling of generations)
1. Example: earlier generations would go out of their way to generate חיוב מעשרות, now they try
to find ways to exempt it (vv. 16-17)
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