ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת ברכות

דפי עזר ללימוד ד היומי

1.6.9
43a ( מאימתי מברכי על הריח:  )אמר רבי זירא אמר רבא בר ירמיה45a ()סיו הפרק
: הָ עֲ ר' כוֹת לָ) עַ ל הַ ָג% ֵ"ֵ י הָ ע#ְ ְִ פ$ ֵוְ ִהיא הֶ ֱעל ַָת הַ ָגָה וַ ִ" ְט ְמנ
 תהלי פרק קנ פסוק ו:)ָ י/ֵל יָ) הַ לְ ל. ַמָ ה ְ"ה#ָ ְ- ַֹל ה,
 הושע פרק יד פסוק ז: ְ בָ נ ֹו.ַ, יִת הוֹד ֹו וְ ֵריחַ ל ֹו1ַ יהי ַכ
ִ ִ יֹנְ קו ָֹתיו ו/יֵלְ כ
יא: קהלת ג:9ֹ וְ עַ ד סו#הי מֵ רֹא5
ִ ֱה הָ א4ָ ָר ע#ֶ ֲה א4ֶ ֲַ ע8 ַד אֶ ת ה7
ָ ָא י ְִמצָ א ה5 ר#ֶ ְֲ לִ י א$ָ  ִמ$ ְִ ל$ ה יָפֶ ה בְ עִ " ֹו ַ אֶ ת הָ ֹעלָ נ ַָת4ָ ָֹל ע, ַאֶ ת ה
 בראשית פרק לח פסוק כה... נֹ כִ י הָ ָרה7  ֹו. ֶה. ֵר א#ֶ ֲ א#לְ חָ ה אֶ ל חָ ִמיהָ לֵאמֹ ר לְ ִאי#ָ צֵ את וְ ִהיא/ִהוא מ
 ישעיהו פרק ו פסוק ג:ְ בוֹד ֹו, %ר7
ֶ ָא כָל ה5 ה' ְצבָ אוֹת ְמ#ֹ ָקדו#ֹ ָקדו#ֹמַ ר ָקדו7 ְוְ ָק ָרא זֶה אֶ ל זֶה ו
 דברי פרק ח פסוק ח:# ָדב/
ְ ֶמ#ֶ  זֵית% ֹו אֶ ֶר8תאֵ נָה וְ ִר/
ְ ֶע ָֹרה וְ גֶפ4/
ְ  ִח>ָ ה%אֶ ֶר
 דברי פרק ח פסוק ט:ת#ֶ ֹמֵ הֲ ָר ֶריהָ ַ" ְחצֹב נְ ח/ ר אֲ בָ נֶיהָ בַ ְרזֶל#ֶ ֲ א%ָ ) אֶ ֶר$ ֹל, א ֶת ְחסַ ר5  ֶָ ) לֶח$ נ'ת "ֹאכַל,ֵ א בְ ִמ ְס5 ר#ֶ ֲ א%אֶ ֶר
 דברי פרק ח פסוק י:Bָָת ל
ַ ר נ#ֶ ֲ הַ >ֹבָ ה א%ר7
ֶ ָ עַ ל הAהֶ י5 ֱבֵ ַרכְ ָ" אֶ ת ה' א/ "ָ בָ ְע4ָ ְכַלְ ָ" ו7 ְו
יהושע פרק ב פסוק ו
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 – ברכת הריחat what point is the  ברכהmade and the various formulations (v. 1)
a
Source for ברכת הריח: v. 2
b Tangent: ברכת האילנות
c
Aggadic tangents: vv. 3-4
i
Tangents from בית מדרשו של רב: value of a torch or the moon (against  ;)מזיקיcare not to embarrass (v. 5)
d Related ברייתות: precedence between various  ;ברכות הריחbetween שמ ויי
i
Tangent: proper deportment for ( ת"חv. 6)
II 'משנה ז: עיקר וטפל
a
If: they brought a salty fish and brought out bread with it, say  שהכלon fish and that exempts the bread
i
Rule: make the  ברכהon the  עיקרand that exempts the  גמרא( טפלidentifies the scenario)
III 'משנה ח: ברכה אחרונה
a
Over 5 species (grapes, figs, pomegranates, dates, olives) –
i
ר"ג:  )ברכת המזו ( ג' ברכות- as per vv. 7-9
חכמי: ' – ברכה א' מעי גin spite of vv. 7,9, v. 8 interrupts and guides it to bread
1
(a) Response: interruption of  לחguides “chewing wheat” (for full ברכות, need real bread)
ii
ר"ע: even if boiled vegetables constitute his meal (e.g. boiled cabbage), recite ברכת המזו
iii Final ruling: over anything with 5 grains;  במ"מbefore,  על המחיהafter;
1
And: over any of the 5 fruits –  בפה"עbefore, % ועל פרי הע% על העafter
(a) Formulation: presented;  חתימהis  ועל פירותיה%( על הארin  ועל הפירות ;)א"י%)חו"ל( על האר
b  ברכה ראשונהon water drunk for thirst (as opposed to drinking water to clear a choking hazard)
i
חכמי: שהכל
ii ר"ט: בורא נפשות רבות וחסרונ
iii Final ruling: follows custom of the people – ()שהכל
1
Various opinions regarding which foods require ברכה ראשונה ואחרונה:
(a) Challenge: to opinion that all do –  ברייתאruling that some things require לפניה ולא לאחריה
(b) Answer: refers to ברכת המצוות
(i) However: in א"י, they sometimes say  ברכותat the end of ( קיו המצוותe.g. )תפילי
(ii) Answer: ברכת הריח
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