ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת ברכות

דפי עזר ללימוד ד היומי

1.8.1
51b ('  )משנה א53b ()סיו הפרק
Note: this very short chapter presents 7 disputes between ב"ה/ ב"שregarding  הלכותaround meals.
 ישעיהו פרק מה פסוק ז:ֶה$ ֵֹה כָל א
ֶ יוֹצֵ ר אוֹר בו ֵֹרא חֹ ֶ ע ֶֹה ָל ֹו בו ֵֹרא ָרע אֲ נִ י ה' ע
הֵ י3 ֱ ה' א2רֶ ָ מֳ תֵ י1 ֹה ַחַ ר עֵ יפָ ה וְ ד ֵֹר עַ ל
ֵ ח ֹו ע/ֵ ד מַ הָ ְִ יד ל, ַ(ִ י ִה)ֵה יוֹצֵ ר הָ ִרי ב ֵֹרא רחַ מ
 נְ ָמָ ה לָעָ עָ לֶיהָ וְ רחַ לַהֹ לְ כִ י9 ֵ וְ צֶ אֱ צָ אֶ יהָ נֹ ת2רֶ ָמַ ִי וְ נוֹטֵ יהֶ ר ַֹקע ה7ָ ַו ֵֹרא ה1 'מַ ר הָ אֵ ל ה- (ֹה
 משלי פרק יד פסוק כח:9ְֹמ ִח ַ<ת ָרזו
ְֹ ָרב עָ הַ ְד ַרת מֶ לֶ בְ אֶ פֶ ס לְ א1
ח: יחזקאל לא:ְ יָפְ י ֹו1 א דָ מָ ה אֵ לָיו3 הי3
ִ ֱ א9ְַ ג1 2 ֵא הָ י (ְ פֹ אר ָֹתיו (ָל ע3 א ָדמ אֶ ל ְסעַ ?ֹ ָתיו וְ עַ ְרמֹ נִי3 ְ רו ִֹי1 הי3
ִ ֱ א9ְַ ג1 א עֲ מָ מ> ה3 אֲ ָרזִ י
 תהלי פרק סח פסוק יד:2יר ְק ַרק חָ ר
ַ ִ1 ָ וְ אֶ בְ רו ֶֹתיהA ֶ ְפַ ָ< ִי (ַנְ פֵ י י ֹונָה נ ְֶח?ָ ה בַ (ֶס9ֵ י1 9ִא ִ< ְ(ְ ב
 ויקרא פרק כ פסוק ז: הֵ י ֶכ3 ֱֹי (ִ י אֲ נִ י ה' א
ִ ִית ְקד
ֶ  ְ ֶ< וִ ְהיCִ וְ ִה ְת ַק
 עמוס פרק ד פסוק יג:ְצבָ אוֹת ְמ ֹו
 ישעיהו פרק מב פסוק ה:: ָ1

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

'משנה א: order of קידוש
ב"ש: day, then wine – since the day generates the need for wine
a
b ב"ה: wine, then day – without the wine, there is no קידוש, plus the consideration of הלכה – תדירות
i
Challenge: this is obvious, as the קולD בתannounced  יג( הלכה כב"ה9)עירובי
1
Answer1: this may have been taught before the בת קול
2
Answer2: follows ( ר' יהושע: )ב"מ נטwho ignores the dictates of a בת קול
ii Note:  ב"שdelays  ברכת היוon  מוצ"שin order to keep  שבתfrom seeming to be a burden
II 'משנה ב: washing hands before/after pouring cup of wine (case: cup where the backside became  טמאvia )משקי
a
ב"ש: wash first – may not use cup with backside  טמאAND no concern that liquid on hands may be  טמאfrom כוס
b ב"ה: pour wine first – may use cup with  טמאbackside AND concern that liquid on hands may be  טמאfrom כוס
i
And:  לנט"י סעודהA – תכno interruption between washing and סעודה
III 'משנה ג: drying hands – case is a where the table is a שני לטומאה
a
ב"ש: put towel on the table –may not use  שני9שלח
b ב"ה: put it in a pillow (on bed where he is reclining) - may use  שני9 ;שלחalso 9 נט"י מה"ת לחולי9אי
IV 'משנה ד: sweeping up around table and washing  – מי אחרוניconcern for small pieces of food left over ()בל תשחית
a
ב"ש: sweep up first – may use a waiter who is an ע"ה, he may allow good food to be destroyed
b ב"ה: wash first – may not use waiter who is ;ע"ה
i
Ruling: follows ( ב"שonly time in  ;)פרקalternatively, positions are swapped and הלכה כב"ה
V 'משנה ה: order of  ברכותin הבדלה, when a meal is also ending
ב"ש: נר, then 9ברכת המזו, then בשמי, then  – ברכת הבדלהand שברא מאור האש
a
b ב"ה: נר, then בשמי, then 9ברכת המזו, then  – הבדלהand בורא מאורי האש
i
Note: this all follows  ;ר"מbut  ר' יהודהreads dispute as 9מזו, then either  נרor בשמי, then the other, then הבדלה
1
And:  הלכהfollows  ב"הas per  הבדלה – ר' יהודה, נר,  בשמי,9מזו
ii Re:  – בראall agree that רא9 בmeans “did create” as per vv. 1-3 ( בראalso means “did create”)
1
dispute: whether there is one light in the flame ( )מאורor many lights ()מאורי
VI 'משנה ו: limitations on  נר ובשמיfor הבדלה
a
May not use: if belong to pagans, if used for funerary purposes, nor for idolatrous uses
i
Note: may not say  ברכהon  נרwithout first getting benefit from light
VII 'משנה ז: returning to place of eating for 9ברכת המזו, if someone forgot and left
a
ב"ש: must return
b ב"ה: may say 9 ברכת המזוwhere he remembers
VIII 'משנה ח: 9 ברכת המזוrequiring a 9 ;כוס ייif they brought one last cup of wine before 9ברכת המזו
a
ב"ש: say  בפה"גon wine, then 9)אינה טעונה כוס( ברכת המזו
b ב"ה: say 9 ברכת המזוon that cup
i
Addendum: we may answer to a ’ישראלs blessing without hearing all of it
ii But: we may not answer to a ’כותיs blessing unless we hear the whole thing
I
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