דפי עזר ללימוד דף היומי

מסכת ברכות

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
1.1.11
)סיום הפרק( )  13aפשיטא היכא דקא נקיט( 12a

בֹּקר ַח ְס ֶדּ וֶ אֱ מוּנ ְָת בַּ לֵּילוֹת :תהלים פרק צב פסוק ג
 .1לְ הַ גִּ יד בַּ ֶ
יקים :תהלים פרק קמו פסוק ח
 .2ה' פֹּ ֵק ַח ִעוְ ִרים ה' זֹקֵ ף כְּ פוּפִ ים ה' אֹהֵ ב צַ ִדּ ִ
ִיראֵ נִ י ִ
יתי הָ י ְָתה ִאתּ ֹו הַ ַחיִּים וְ הַ ָשּׁלוֹם וָ אֶ ְתּנֵם ל ֹו מו ָֹרא וַ יּ ָ
ְ .3בּ ִר ִ
וּמפְּ נֵי ְשׁ ִמי נִחַ ת הוּא :מלאכי פרק ב פסוק ה
נִק ָדּשׁ ִבּ ְצ ָד ָקה :ישעיהו פרק ה פסוק טז
 .4וַ יִּגְ בַּ הּ ה' ְצבָ אוֹת בַּ ִמּ ְשׁפָּ ט וְ הָ אֵ ל הַ ָקּדוֹשׁ ְ
ְשׁ ָרה :שמואל א פרק יב פסוק כג
יתי אֶ ְתכֶם ְבּ ֶד ֶר הַ טּוֹבָ ה וְ הַ י ָ
 .5גַּם אָנֹ כִ י חָ לִ ילָה לִּ י מֵ חֲ טֹא לַה' מֵ חֲ דֹל ל ְִה ְתפַּ לֵּל בַּ עַ ְדכֶם וְ הו ֵֹר ִ
 .6כִּ י ְק ַשׁ ְר ֶתּם כֻּלְּ כֶם עָ לַי וְ אֵ ין גֹּ לֶה אֶ ת אָזְ נִי ִבּכְ ָרת ְבּנִ י ִעם בֶּ ן י ִַשׁי וְ אֵ ין ֹ
חלֶה ִמכֶּם עָ לַי וְ גֹ לֶה אֶ ת אָזְ נִי ...שמואל א פרק כב פסוק ח
יקי ָתשׁוּב :תהלים פרק לה פסוק יג
וּת ִפלּ ִָתי עַ ל חֵ ִ
ֵיתי בַ צּוֹם נ ְַפ ִשׁי ְ
בוּשׁי ָשׂק ִענּ ִ
 .7וַ אֲ נִי בַּ חֲ לו ָֹתם לְ ִ
 .8לְ ַמעַ ן ִתּזְ כְּ ִרי וָ בֹ ְשׁ ְתּ וְ א י ְִהיֶה ָלּ עוֹד ִפּ ְתחוֹן פֶּ ה ִמ ְפּנֵי כְּ לִ מָּ ֵת ְבּכ ְַפּ ִרי ָל לְ כָל אֲ ֶ
שׁר עָ ִשׂית נְאֻ ם אֲ ֹדנָי ה' :יחזקאל פרק טז פסוק סג
וּפלִ ְשׁ ִתּים נִ לְ חָ ִמים ִבּי וֵא ִהים ָסר מֵ עָ לַי וְ א עָ נָנִ י עוֹד גַּם
 .9וַ יֹּאמֶ ר ְשׁמוּאֵ ל אֶ ל ָשׁאוּל ל ָָמּה ִה ְרגַּזְ ַתּנִי לְ הַ עֲ לוֹת אֹ ִתי וַ יֹּאמֶ ר ָשׁאוּל צַ ר לִ י ְמאֹד ְ
ֱשׂה :שמואל א פרק כח פסוק טו
יאם גַּם בַּ חֲ מוֹת וָ אֶ ְק ָראֶ ה לְ לְ הו ִֹדיעֵ נִ י ָמה אֶ ע ֶ
ְבּיַד הַ נְּ ִב ִ
 .10וְ י ִֵתּן ה' גַּם אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל ִע ְמּ ְבּיַד ְפּלִ ְשׁ ִתּים וּמָ חָ ר אַ ָתּה וּבָ נֶי ִע ִמּי גַּם אֶ ת מַ חֲ נֵה י ְ
ִשׂ ָראֵ ל יִתֵּ ן ה' ְבּיַד ְפּלִ ְשׁ ִתּים :שמואל א פרק כח פסוק יט
 .11י ַֻתּן לָנוּ ִשׁ ְבעָ ה אֲ נ ִָשׁים ִמבָּ נָיו וְ הו ַֹקעֲ נוּם ַלה' בְּ גִ בְ עַ ת ָ
שׁאוּל בְּ ִחיר ה' ס וַ יֹּאמֶ ר הַ מֶּ ֶל אֲ נִ י אֶ ֵתּן :שמואל ב פרק כא פסוק ו
 .12אֵ ל מו ִֹציאָם ִמ ִמּ ְצ ָריִם כְּ תוֹעֲ פֹ ת ְראֵ ם ל ֹו :במדבר פרק כג פסוק כב
שׁכַב כַּאֲ ִרי וּכְ לָבִ יא ִמי י ְִקימֶ נּוּ ְמבָ רֲ כֶי בָ רוּ וְ אֹ ְר ֶרי אָרוּר :במדבר פרק כד פסוק ט
 .13כּ ַָרע ָ
יצת הַ ָכּנָף ְפּ ִתיל
יצת עַ ל כַּנְ פֵ י ִבגְ דֵ יהֶ ם לְ ֹדר ָֹתם וְ נ ְָתנוּ עַ ל ִצ ִ
אָמ ְר ָתּ אֲ לֵהֶ ם וְ עָ שׂוּ לָהֶ ם ִצ ִ
 .14וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל מֹ ֶשׁה לֵּאמֹ רַ :דּבֵּ ר אֶ ל ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְ ַ

אֹתם וְ א ָתתֻ רוּ אַחֲ ֵרי לְ בַ בְ כֶם וְ אַחֲ ֵרי עֵ ינֵיכֶם אֲ ֶשׁר ַא ֶתּם ֹזנִים
יתם ָ
יתם אֹ ת ֹו וּזְ כ ְַר ֶתּם אֶ ת כָּל ִמ ְצוֹת ה' וַ עֲ ִשׂ ֶ
יצת ְוּר ִא ֶ
ְתּ ֵכלֶת :וְ הָ יָה ָלכֶם לְ ִצ ִ
אתי אֶ ְתכֶם מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם לִ ְהיוֹת
ִיתם ְקד ִֹשׁים לֵא הֵ יכֶם :אֲ נִ י ה' אֱ הֵ יכֶם אֲ ֶשׁר הוֹצֵ ִ
יתם אֶ ת כָּל ִמ ְצו ָֹתי וִ ְהי ֶ
אַחֲ ֵריהֶ ם :לְ ַמעַ ן ִתּזְ כְּ רוּ וַ עֲ ִשׂ ֶ
ָלכֶם לֵא ִהים אֲ נִ י ה' אֱ הֵ יכֶם :במדבר פרק טו:לז-מא
 .15ל ְַמנַצֵּ ַח לְ ָדוִ ד אָמַ ר נָבָ ל בְּ לִ בּ ֹו אֵ ין אֱ ִהים ִה ְשׁ ִחיתוּ ִה ְת ִעיבוּ עֲ לִ ילָה אֵ ין ע ֵ
ֹשׂה טוֹב :תהלים פרק יד פסוק א
ָשׁ ָרה בְ עֵ ינָי :שופטים פרק יד פסוק ג
אָביו או ָֹתהּ ַקח לִ י כִּ י ִהיא י ְ
 ... .16וַ יֹּאמֶ ר ִשׁ ְמשׁוֹן אֶ ל ִ
 .17וַ י ְִהי כַּאֲ ֶשׁר מֵ ת גִּ ְדעוֹן וַ יָּשׁוּבוּ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַ ִיּזְנוּ אַחֲ ֵרי הַ ְבּעָ לִ ים וַ יּ ִ
ָשׂימוּ לָהֶ ם בַּ עַ ל ְבּ ִרית לֵא ִהים :שופטים פרק ח פסוק ל
 ... .18לְ ַמעַ ן ִתּזְ כֹּר אֶ ת יוֹם צֵ ְ
את מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם כֹּל יְמֵ י ַחיֶּי  :דברים פרק טז פסוק ג
ֹאמרוּ עוֹד ַחי ה' אֲ ֶשׁר הֶ ֱעלָה אֶ ת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם :כִּ י ִאם חַ י ה' אֲ ֶשׁר הֶ ֱעלָה וַ אֲ ֶשׁר הֵ ִביא אֶ ת
ָ .19לכֵן ִהנֵּה י ִָמים בָּ ִאים נְאֻ ם ה' וְ א י ְ
אַד ָמ ָתם :ירמיהו פרק כג פסוק ז-ח
וּמכֹּל הָ אֲ ָרצוֹת אֲ ֶשׁר ִה ַדּ ְח ִתּים ָשׁם וְ י ְָשׁבוּ עַ ל ְ
ז ֶַרע בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ אֶ ֶרץ צָ פ ֹונָה ִ
 .20וַ יֹּאמֶ ר ל ֹו אֱ ִהים ִשׁ ְמ יַעֲ קֹ ב א י ִָקּ ֵרא ִשׁ ְמ עוֹד יַעֲ קֹ ב כִּ י ִאם י ְִשׂ ָראֵ ל י ְִהיֶה ְשׁמֶ וַ יּ ְִק ָרא אֶ ת ְשׁמ ֹו י ְ
ִשׂ ָראֵ ל :בראשית פרק לה פסוק י
 .21אַל ִתּזְ כְּ רוּ ִראשֹׁנוֹת וְ ַק ְדמֹ נִ יּוֹת אַל ִתּ ְת ֹבּנָנוּ :ישעיהו פרק מג פסוק יח
ִ .22הנְ נִי ע ֶֹשׂה חֲ ָד ָשׁה עַ ָתּה ִת ְצמָ ח הֲ לוֹא ֵתּ ָדעוּהָ אַף ָא ִשׂים בַּ ִמּ ְדבָּ ר ֶדּ ֶר ִבּ ִ
ישׁמוֹן נְהָ רוֹת :ישעיהו פרק מג פסוק יט
אַב ָרם הוּא ְ
ְ .23
אַב ָרהָ ם :דברי הימים א פרק א פסוק כז
אַב ָרהָ ם כִּ י אַב הֲ מוֹן גּ ֹויִם נְ ַת ִתּי  :בראשית פרק יז פסוק ה
אַב ָרם וְ הָ יָה ִשׁ ְמ ְ
 .24וְ א י ִָקּ ֵרא עוֹד אֶ ת ִשׁ ְמ ְ
אַב ָרהָ ם ָשׂ ַרי ִא ְשׁ ְתּ א ִת ְק ָרא אֶ ת ְשׁמָ הּ ָ
 .25וַ יֹּאמֶ ר אֱ ִהים אֶ ל ְ
שׂ ָרי כִּ י ָשׂ ָרה ְשׁ ָמהּ :בראשית פרק יז פסוק טו
 .26וַ יֹּאמֶ ר אֱ ִהים לְ י ְ
ִשׂ ָראֵ ל ְבּ ַמ ְראֹ ת הַ ַלּ ְילָה וַ יֹּאמֶ ר יַעֲ קֹ ב יַעֲ קֹ ב וַ יֹּאמֶ ר ִהנֵּנִ י :בראשית פרק מו פסוק ב
ַ .27א ָתּה הוּא ה' הָ אֱ ִהים אֲ ֶשׁר בָּ ַח ְר ָתּ בְּ אַבְ ָרם וְ הוֹצֵ את ֹו מֵ אוּר כּ ְַשׂ ִדּים וְ ַשׂ ְמ ָתּ ְשּׁמ ֹו ְ
אַב ָרהָ ם :נחמיה פרק ט פסוק ז

)משנה ד'  (spin-off from last clause inברכה  ofחתימה Discussion regarding following
?יצא – )שהכל(  over mead with intent of wine but concludes properlyברכהa Question posed: if he begins 1
i
יצא –  on wineשהכל Note: it’s obvious that the inverse is fine; as even if he concluded
)…אשר בדברו מעריב  (‘tho he beganיצא – יוצר המאורות b Answer: from ruling that in the morning, if he concludes
i
General rule: all follows the signature
)ברוך אתה ה' יוצר המאורות( -formulaחתימה ii Rejection: in that case, he said a
ברכה  forשם , who only requiresרב 1 Note: this rejection only works according to
 – should be the sameמלכות , who requiresר' יוחנן 2 However: according to
, his opening is for bothמדת יום בלילה ומדת לילה ביום (a) Block: nonetheless, since he has to mention
3 Proof: from general rule – must be there to include our case
ברכת (a) Rejection: may be addressing case where he ate dates, thought he ate bread and began to say
)!( מיזן זייני , as datesיוצא , he’d beברה"מ  - since, even if he saidברכה מעין שלש  and concluded withהמזון

גאונים  and the version of theבעה"מ  – seeגירסאות Critical divergence of
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תפילה וברכות ק"ש  ofהלכות Assorted
 – follows v. 1ק"ש  afterברכה a Text: of evening and morning
 – vv. 2-3ברכה : Proper body movement forתפילה b
c
’s ruling) – v. 4רבה , as perרב  (followingהמלך הקדוש ,המלך המשפט – עשי"ת  duringנוסח : Modification ofעשי"ת
): Desideratum of praying on behalf of another (vv. 5-7חולים d
i
) (vv. 8-11כפרה Tangent: value of shame in enabling
) (vv. 14זכירת יצי"מ  for dailyפרשת ציצית III Discussion of decision to choose
) – vv. 12-13טירחת הצבור(  the text – rejected due to its lengthפרשת בלעם a Interest: making
i
משה  as per the division ofפרשת  alone, as we need to read aפסוק Note: we couldn’t read that
) (v. 17הרהור ע"ז  (v. 16),הרהור עבירה  (v. 15),דעת מינים ,עול מצוות ,יציאת מצרים ,ציצית :פרשת ציצית b 6 Valuable messages in
) at night (v. 18יצי"מ  about mentioningראב"ע/חכמים : disputeמשנה ה' IV
 expands to nighttimeכל :ראב"ע a
, in spite of v. 19ימות המשיח  expands toכל :חכמים b
i
 will beיצי"מ ; in the future,חכמים  - below) vv. 20-27: which further explains position ofברכות א:י-טו( תוספתא
יעקב  primay; models from the renaming ofגאולה secondary and the recent
II

תוספתא מסכת ברכות פרק א

י׳

י״א

י״ב
י״ג
י״ד

ט״ו

מזכירין יציאת מצרים בלילות אמ' ר' לעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי שאשמע שתאמר יציאת מצרים
בלילות עד שדרשה בן זומא שנ' למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך ימי חייך הימים כל ימי חייך הלילות
וחכמים או' ימי חייך העולם הזה כל ימי חייך להביא לימות המשיח אמ' להם בן זומא וכי מזכירין יציאת מצרים לימות המשיח
והלא כבר נאמ' לכן הנה ימים ]באים[ נאם ה' ולא יאמר עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים כי אם חי ה' אשר
העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפון אמרו לו לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה אלא שתהא יציאת מצרים
מוסף על מלכיות מלכיות עיקר ויציאת מצרים טפילה כיוצא בו לא יקרא עוד שמך יעקב כי אם ישראל וגו' לא שיעקר שם יעקב
ממנו אלא שיהא יעקב מוסף על ישראל ישראל עיקר ויעקב טפילה
כיוצא בו אל תזכרו ראשונות וקדמוניות אל תתבוננו אל תזכרו ראשונות אילו של מלכיות וקדמוניות אל תתבוננו אלו של
מצרים הנני עשה חדשה עתה תצמח זו מלחמת גוג ומגוג )של גוג( משלו משל למה הדבר דומה לאחד שהיה מהלך בדרך ופגע בו
זאב וניצל ממנו והיה מספר והולך מעשה הזאב פגע בו ארי וניצל מידו שכח מעשה הזאב והיה מספר במעשה הארי אחר כך
פגע בו נחש וניצל מידו שכח מעשה שניהם והיה מספר והולך מעשה הנחש אף כך ישראל צרות האחרונות משכחות את
הראשונות
כיוצא בהן לא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם כתחלה הרי את אב לארם עכשיו הרי את אב לכל העולם כולו שנ' כי אב
המון גוים נתתיך
כיוצא בו שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה בתחלה הרי היא שרי על עמה עכשיו הרי היא שרה על כל באי עולם
שנ' כי שרה שמה
אע"פ שחזר וקרא את אברהם אברם אינו לגנאי אלא לשבח ליהושע הושע אינו לגנאי אלא לשבח הוא אברם עד שלא נדבר
עמו והוא אברהם משנדבר עמו הוא הושע עד שלא נכנס לגדולה והוא יהושע משנכנס לגדולה משה משה אברהם אברהם יעקב
יעקב שמואל שמואל כולן לשון חיבה לשון זירוז הן הן עד שלא נדבר עמהן והן הן משנדבר עמהן הן הן עד שלא נכנסו לגדולה
והן הן משנכנסו לגדולה
כיוצא בו ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון וכי מה ראה הכת' להחזיר לה שם הראשון לפי שנ' כי על אפי ועל חמתי היתה לי
העיר יכול אף עכשיו הרי היא באף ובחמה ת"ל ההר חמד אלהים לשבתו הרי היא בחמדה ובתאוה מלמד שכיפר לה חורבנה
ומניין שאין השכינה חוזרת לתוכה עד שתעשה הר שנ' ויהי בשלם סוכו מצינו כשהוא שלם קרויה הר הא אין השכינה חוזרת
לתוכה עד שתיעשה הר ואו' ויקרא אברהם את שם המקום ההוא ה' יראה אשר יאמר היום בהר ה' יראה ואו' זכור ה' לבני
אדום את יום ירושלם אימתי כשיעקרו יסודותיה ממנה האמרים ערו ערו עד היסוד בה
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