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1.1.11 

12a (פשיטא היכא דקא נקיט)  13a (סיום הפרק)  

 

 ג פסוק צב פרק תהלים: ַּבֵּלילֹות ֶוֱאמּוָנְת� ַחְסֶּד� ַּבֹּבֶקר ְלַהִּגיד .1

 ח פסוק קמו פרק תהלים: ַצִּדיִקים ֹאֵהב ה' ְּכפּוִפים ֹזֵקף ה' ִעְוִרים ֹּפֵקחַ  ה' .2

 ה פסוק ב פרק מלאכי: הּוא ִנַחת ְׁשִמי ּוִמְּפֵני ַוִּייָרֵאִני מֹוָרא לוֹ  ָוֶאְּתֵנם ְוַהָּׁשלֹום ַהַחִּיים ִאּתוֹ  ָהְיָתה ְּבִריִתי .3

 טז פסוק ה פרק ישעיהו: ִּבְצָדָקה ִנְקָּדׁש ַהָּקדֹוׁש ְוָהֵאל ַּבִּמְׁשָּפט ְצָבאֹות ה' ַוִּיְגַּבּה .4

 כג פסוק יב פרק א שמואל: ְוַהְיָׁשָרה ַהּטֹוָבה ְּבֶדֶר� ֶאְתֶכם ְוהֹוֵריִתי ַּבַעְדֶכם ְלִהְתַּפֵּלל ֵמֲחֹדל ַלה' ֵמֲחֹטא ִּלי ָחִליָלה ָאֹנִכי ַּגם .5

 ח פסוק כב פרק א שמואל... ָאְזִני ֶאת ְוֹגֶלה ָעַלי ִמֶּכם ֹחֶלה ְוֵאין ִיַׁשי ֶּבן ִעם ְּבִני ִּבְכָרת ָאְזִני ֶאת ֹּגֶלה ְוֵאין ָעַלי ֻּכְּלֶכם ְקַׁשְרֶּתם ִּכי .6

 יג פסוק לה פרק תהלים :ָתׁשּוב ֵחיִקי ַעל ּוְתִפָּלִתי ַנְפִׁשי ַבּצֹום ִעֵּניִתי ָׂשק ְלבּוִׁשי ַּבֲחלֹוָתם ַוֲאִני  .7

 סג פסוק טז פרק יחזקאל: ה' ֲאֹדָני ְנֻאם ָעִׂשית ֲאֶׁשר ְלָכל ָל� ְּבַכְּפִרי ְּכִלָּמֵת� ִמְּפֵני ֶּפה ִּפְתחֹון עֹוד ָּל� ִיְהֶיה ְו�א ָוֹבְׁשּתְ  ִּתְזְּכִרי ְלַמַען  .8

 ַּגם עֹוד ָעָנִני ְו�א ֵמָעַלי ָסר ֵוא�ִהים ִּבי ִנְלָחִמים ּוְפִלְׁשִּתים ְמֹאד ִלי ַצר ָׁשאּול ַוֹּיאֶמר ֹאִתי ְלַהֲעלֹות ִהְרַּגְזַּתִני ָלָּמה ָׁשאּול ֶאל ְׁשמּוֵאל ַוֹּיאֶמר  .9
 טו פסוק כח פרק א שמואל: ֶאֱעֶׂשה ָמה ְלהֹוִדיֵעִני ְל� ָוֶאְקָרֶאה ַּבֲח�מֹות ַּגם ַהְּנִביִאם ְּבַיד

 יט פסוק כח פרק א שמואל: ְּפִלְׁשִּתים ְּבַיד ה' ִיֵּתן ִיְׂשָרֵאל ַמֲחֵנה ֶאת ַּגם ִעִּמי ּוָבֶני� ַאָּתה ּוָמָחר ְּפִלְׁשִּתים ְּבַיד ִעְּמ� ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַּגם ה' ְוִיֵּתן .10

 ו פסוק כא פרק ב שמואל: ֶאֵּתן ֲאִני ַהֶּמֶל� ַוֹּיאֶמר ס ה' ְּבִחיר ָׁשאּול ְּבִגְבַעת ה'לַ  ְוהֹוַקֲענּום ִמָּבָניו ֲאָנִׁשים ִׁשְבָעה ָלנּו יַֻּתן .11

 כב פסוק כג פרק במדבר: לוֹ  ְרֵאם ְּכתֹוֲעֹפת ִמִּמְצָרִים מֹוִציָאם ֵאל .12

 ט פסוק כד פרק במדבר: ָארּור ְוֹאְרֶרי� ָברּו� ְמָבֲרֶכי� ְיִקיֶמּנּו ִמי ּוְכָלִביא ַּכֲאִרי ָׁשַכב ָּכַרע .13

 ְּפִתיל ַהָּכָנף ִציִצת ַעל ְוָנְתנּו ְלֹדֹרָתם ִבְגֵדיֶהם ַּכְנֵפי ַעל ִציִצת ָלֶהם ְוָעׂשּו ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרּתָ  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר :ֵּלאֹמר ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר .14
 ֹזִנים ַאֶּתם ֲאֶׁשר ֵעיֵניֶכם ְוַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ַאֲחֵרי ָתֻתרּו ְו�א ֹאָתם ַוֲעִׂשיֶתם ה' ִמְצֹות ָּכל ֶאת ּוְזַכְרֶּתם ֹאתוֹ  ּוְרִאיֶתם ְלִציִצת ָלֶכם ְוָהָיה :ְּתֵכֶלת

 ִלְהיֹות ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם הֹוֵצאִתי ֲאֶׁשר ֱא�ֵהיֶכם ה' ֲאִני :ֵלא�ֵהיֶכם ְקֹדִׁשים ִוְהִייֶתם ִמְצֹוָתי ָּכל ֶאת ַוֲעִׂשיֶתם ִּתְזְּכרּו ְלַמַען :ַאֲחֵריֶהם
 מא-טו:לז פרק במדבר: ֱא�ֵהיֶכם ה' ֲאִני ֵלא�ִהים ָלֶכם

 א פסוק יד פרק תהלים: טֹוב ֹעֵׂשה ֵאין ֲעִליָלה ִהְתִעיבּו ִהְׁשִחיתּו ֱא�ִהים ֵאין ְּבִלּבוֹ  ָנָבל ָאַמר ְלָדִוד ַלְמַנֵּצחַ  .15

 ג פסוק יד פרק שופטים: ְבֵעיָני ָיְׁשָרה ִהיא ִּכי ִלי ַקח אֹוָתּה ָאִביו ֶאל ִׁשְמׁשֹון ַוֹּיאֶמר ... .16

 ל פסוק ח פרק שופטים: ֵלא�ִהים ְּבִרית ַּבַעל ָלֶהם ַוָּיִׂשימּו ַהְּבָעִלים ַאֲחֵרי ַוִּיְזנּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַוָּיׁשּובּו ִּגְדעֹון ֵמת ַּכֲאֶׁשר ַוְיִהי .17

 ג פסוק טז פרק דברים: ַחֶּיי� ְיֵמי ֹּכל ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ֵצאְת� יֹום ֶאת ִּתְזֹּכר ְלַמַען ... .18

 ֶאת ֵהִביא ַוֲאֶׁשר ֶהֱעָלה ֲאֶׁשר ה' ַחי ִאם ִּכי :ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ֶהֱעָלה ֲאֶׁשר ה' ַחי עֹוד ֹיאְמרּו ְו�א ה' ְנֻאם ָּבִאים ָיִמים ִהֵּנה ָלֵכן .19
 ח-ז פסוק כג פרק ירמיהו: ַאְדָמָתם ַעל ְוָיְׁשבּו ָׁשם ִהַּדְחִּתים ֲאֶׁשר ָהֲאָרצֹות ּוִמֹּכל ָצפֹוָנה ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ֶזַרע

 י פסוק לה פרק בראשית: ִיְׂשָרֵאל ְׁשמוֹ  ֶאת ַוִּיְקָרא ְׁשֶמ� ִיְהֶיה ִיְׂשָרֵאל ִאם ִּכי ַיֲעֹקב עֹוד ִׁשְמ� ִיָּקֵרא �א ַיֲעֹקב ִׁשְמ� ֱא�ִהים לוֹ  ַוֹּיאֶמר .20

 יח פסוק מג פרק ישעיהו: ִּתְתֹּבָננּו ַאל ְוַקְדֹמִנּיֹות ִראֹׁשנֹות ִּתְזְּכרּו ַאל .21

 יט פסוק מג פרק ישעיהו: ְנָהרֹות ִּביִׁשמֹון ֶּדֶר� ַּבִּמְדָּבר ָאִׂשים ַאף ֵּתָדעּוהָ  ֲהלֹוא ִתְצָמח ַעָּתה ֲחָדָׁשה ֹעֶׂשה ִהְנִני .22

 כז פסוק א פרק א הימים דברי: ַאְבָרָהם הּוא ַאְבָרם .23

 ה פסוק יז פרק בראשית: ְנַתִּתי� ּגֹוִים ֲהמֹון ַאב ִּכי ַאְבָרָהם ִׁשְמ� ְוָהָיה ַאְבָרם ִׁשְמ� ֶאת עֹוד ִיָּקֵרא ְו�א .24

 טו פסוק יז פרק בראשית: ְׁשָמּה ָׂשָרה ִּכי ָׂשָרי ְׁשָמּה ֶאת ִתְקָרא �א ִאְׁשְּת� ָׂשַרי ַאְבָרָהם ֶאל ֱא�ִהים ַוֹּיאֶמר .25

 ב פסוק מו פרק בראשית: ִהֵּנִני ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב ַוֹּיאֶמר ַהַּלְיָלה ְּבַמְרֹאת ְלִיְׂשָרֵאל ֱא�ִהים ַוֹּיאֶמר .26

 ז פסוק ט פרק נחמיה: ַאְבָרָהם ְּׁשמוֹ  ְוַׂשְמּתָ  ַּכְׂשִּדים ֵמאּור ְוהֹוֵצאתוֹ  ְּבַאְבָרם ָּבַחְרּתָ  ֲאֶׁשר ָהֱא�ִהים ה' הּוא ַאָּתה .27

 
 

I Discussion regarding following חתימה of ברכה (spin-off from last clause in 'משנה ד)  

a Question posed: if he begins 1ברכה over mead with intent of wine but concludes properly (שהכל) – יצא? 

i Note: it’s obvious that the inverse is fine; as even if he concluded שהכל on wine – יצא 

b Answer:  from ruling that in the morning, if he concludes יצא – יוצר המאורות (‘tho he began אשר בדברו מעריב…) 

i General rule: all follows the signature 

ii Rejection: in that case, he said a חתימה-formula (ברוך אתה ה' יוצר המאורות)  

1 Note: this rejection only works according to רב, who only requires שם for ברכה 

2 However: according to ר' יוחנן, who requires מלכות – should be the same 

(a) Block: nonetheless, since he has to mention מדת יום בלילה ומדת לילה ביום, his opening is for both 

3 Proof: from general rule – must be there to include our case 

(a) Rejection: may be addressing case where he ate dates, thought he ate bread and began to say  ברכת

 (!) מיזן זייני as dates ,יוצא he’d be ,ברה"מ since, even if he said -  ברכה מעין שלש and concluded with המזון

                                                 
1 Critical divergence of גירסאות – see בעה"מ and the version of the גאונים 
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II Assorted הלכות of תפילה וברכות ק"ש 

a Text: of evening and morning ברכה after ק"ש – follows v. 1 

b תפילה: Proper body movement for ברכה – vv. 2-3 

c עשי"ת: Modification of נוסח during המלך הקדוש, המלך המשפט – עשי"ת (following רב, as per רבה’s ruling) – v. 4 

d חולים: Desideratum of praying on behalf of another (vv. 5-7) 

i Tangent: value of shame in enabling כפרה (vv. 8-11) 

III Discussion of decision to choose פרשת ציצית for daily זכירת יצי"מ (vv. 14)  

a Interest: making פרשת בלעם the text – rejected due to its length (טירחת הצבור) – vv. 12-13 

i Note: we couldn’t read that פסוק alone, as we need to read a פרשת as per the division of משה 

b 6 Valuable messages in דעת מינים ,עול מצוות ,יציאת מצרים ,ציצית :פרשת ציצית (v. 15), הרהור עבירה (v. 16), הרהור ע"ז (v. 17) 

IV 'משנה ה: dispute ראב"ע/חכמים about mentioning יצי"מ at night (v. 18) 

a כל :ראב"ע expands to nighttime 

b כל :חכמים expands to ימות המשיח, in spite of v. 19 

i תוספתא ( טו-ברכות א:י  - below) vv. 20-27: which further explains position of חכמים; in the future, יצי"מ will be 

secondary and the recent גאולה primay; models from the renaming of יעקב 

 
  

 א פרק ברכות מסכת תוספתא

 מצרים יציאת שתאמר שאשמע זכיתי ולא שנה שבעים כבן אני הרי עזריה בן לעזר' ר' אמ בלילות מצרים יציאת מזכירין  י׳
 הלילות חייך ימי כל הימים חייך ימי חייך ימי כל מצרים מארץ צאתך יום את תזכור למען' שנ זומא בן שדרשה עד בלילות
 המשיח לימות מצרים יציאת מזכירין וכי זומא בן להם' אמ המשיח לימות להביא חייך ימי כל הזה העולם חייך ימי' או וחכמים

 אשר' ה חי אם כי מצרים מארץ ישראל בני את העלה אשר' ה חי עוד יאמר ולא' ה נאם] באים[ ימים הנה לכן' נאמ כבר והלא
 מצרים יציאת שתהא אלא ממקומה מצרים יציאת שתעקר לא לו אמרו צפון מארץ ישראל בית זרע את הביא ואשר העלה
 יעקב שם שיעקר לא' וגו ישראל אם כי יעקב שמך עוד יקרא לא בו כיוצא טפילה מצרים ויציאת עיקר מלכיות מלכיות על מוסף
  טפילה ויעקב עיקר ישראל ישראל על מוסף יעקב שיהא אלא ממנו

 של אלו תתבוננו אל וקדמוניות מלכיות של אילו ראשונות תזכרו אל תתבוננו אל וקדמוניות ראשונות תזכרו אל בו כיוצא  י״א
 בו ופגע בדרך מהלך שהיה לאחד דומה הדבר למה משל משלו) גוג של( ומגוג גוג מלחמת זו תצמח עתה חדשה עשה הנני מצרים

 כך אחר הארי במעשה מספר והיה הזאב מעשה שכח מידו וניצל ארי בו פגע הזאב מעשה והולך מספר והיה ממנו וניצל זאב
 את משכחות האחרונות צרות ישראל כך אף הנחש מעשה והולך מספר והיה שניהם מעשה שכח מידו וניצל נחש בו פגע

  הראשונות
 אב כי' שנ כולו העולם לכל אב את הרי עכשיו לארם אב את הרי כתחלה אברהם שמך והיה אברם שמך את עוד יקרא לא בהן כיוצא  י״ב

  נתתיך גוים המון
 עולם באי כל על שרה היא הרי עכשיו עמה על שרי היא הרי בתחלה שמה שרה כי שרי שמה את תקרא לא אשתך שרי בו כיוצא  י״ג

  שמה שרה כי' שנ
 נדבר שלא עד אברם הוא לשבח אלא לגנאי אינו הושע ליהושע לשבח אלא לגנאי אינו אברם אברהם את וקרא שחזר פ"אע  י״ד

 יעקב אברהם אברהם משה משה לגדולה משנכנס יהושע והוא לגדולה נכנס שלא עד הושע הוא עמו משנדבר אברהם והוא עמו
 לגדולה נכנסו שלא עד הן הן עמהן משנדבר הן והן עמהן נדבר שלא עד הן הן זירוז לשון חיבה לשון כולן שמואל שמואל יעקב

  לגדולה משנכנסו הן והן
 לי היתה חמתי ועל אפי על כי' שנ לפי הראשון שם לה להחזיר' הכת ראה מה וכי בציון ומעונתו סוכו בשלם ויהי בו כיוצא  ט״ו

 חורבנה לה שכיפר מלמד ובתאוה בחמדה היא הרי לשבתו אלהים חמד ההר ל"ת ובחמה באף היא הרי עכשיו אף יכול העיר
 חוזרת השכינה אין הא הר קרויה שלם כשהוא מצינו סוכו בשלם ויהי' שנ הר שתעשה עד לתוכה חוזרת השכינה שאין ומניין
 לבני' ה זכור' ואו יראה' ה בהר היום יאמר אשר יראה' ה ההוא המקום שם את אברהם ויקרא' ואו הר שתיעשה עד לתוכה
 בה היסוד עד ערו ערו האמרים ממנה יסודותיה כשיעקרו אימתי ירושלם יום את אדום

 

 


