דפי עזר ללימוד דף היומי

מסכת ברכות

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
1.9.6
)דאיכא בני חבורה דשתו בהדיה( )  59bעל הזיקין ]משנה ב'[( 58b

 .1ע ֶ
ֹשׂה עָ שׁ כְּ ִסיל וְ כִ ימָ ה וְ חַ ְד ֵרי ֵתמָ ן :איוב פרק ט פסוק ט
אָרץ ה' ְשׁמ ֹו:
 .2ע ֵֹשׂה כִ ימָ ה וּכְ ִסיל וְ הֹפֵ ַלבּ ֶֹקר צַ לְ מָ וֶת וְ יוֹם ַל ְילָה הֶ ְח ִשׁי הַ קּו ֵֹרא לְ מֵ י הַ יָּם וַ יּ ְִשׁפְּ כֵם עַ ל פְּ נֵי הָ ֶ
 .3הַ ְת ַק ֵ
שּׁר מַ עֲ דַ נּוֹת כִּ ימָ ה א ֹו מֹ ְשׁכוֹת כְּ ִסיל ְתּפַ תֵּ חַ  :איוב פרק לח פסוק לא
 .4הֲ ת ִֹציא מַ זָּרוֹת בְּ ִעתּ ֹו וְ עַ ִישׁ עַ ל בָּ נֶיהָ ַתנְ חֵ ם :איוב פרק לח פסוק לב
 .5מַ ה ֶשּׁהָ יָה הוּא ֶשׁיּ ְִהיֶה וּמַ ה ֶשּׁנַּעֲ ָשׂה הוּא ֶשׁיֵּעָ ֶשׂה וְ אֵ ין כָּל חָ ָדשׁ ַתּחַ ת הַ ָ
שּׁמֶ שׁ :קהלת פרק א פסוק ט
 .6וְ גַם אֲ נִ י ַאכֶּה כ ִַפּי אֶ ל כַּפִּ י וַהֲ נִ ח ִֹתי חֲ מָ ִתי אֲ נִ י ה' ִדּבַּ ְר ִתּי :יחזקאל פרק כא פסוק כב
 .7וְ ָכלָה אַ פִּ י וַ הֲ נִ חו ִֹתי חֲ ָמ ִתי בָּ ם וְ ִהנֶּחָ ְמ ִתּי וְ י ְָדעוּ כִּ י אֲ נִי ה' ִדּבַּ ְר ִתּי בְּ ִקנְ ִ
אָתי בְּ כַלּו ִֹתי חֲ מָ ִתי בָּ ם :יחזקאל פרק ה פסוק יג
יֹשׁבֵ י ָה ֶ
יִשׁאַג עַ ל נָוֵהוּ ֵה ָידד כְּ ד ְֹרכִ ים יַעֲ נֶה ֶאל כָּל ְ
וּמ ְמּעוֹן ָק ְדשׁוֹ יִ ֵתּן קוֹלוֹ ָשׁאֹ ג ְ
ֵיהם ה' ִמ ָמּרוֹם יִ ְשׁאָג ִ
אָמ ְר ָתּ אֲ ל ֶ
 .8וְ ַא ָתּה ִתּנָּבֵ א אֲ לֵיהֶ ם ֵאת כָּל ַה ְדּבָ ִרים ָה ֵאלֶּה וְ ַ
אָרץ :ירמיהו כה:ל
אָרץ הֲ דֹם ַרגְ לָי אֵ י זֶה בַ יִת אֲ ֶ
 .9כֹּה אָמַ ר ה' הַ ָשּׁמַ ִים כִּ ְס ִאי וְ הָ ֶ
שׁר ִתּבְ נוּ לִ י וְ אֵ י זֶה מָ קוֹם ְמנוּחָ ִתי :ישעיהו פרק סו פסוק א
 .10קוֹל ַרעַ ְמ בַּ גַּלְ גַּל הֵ ִאירוּ בְ ָר ִקים ֵתּבֵ ל ָרגְ זָה וַ ִתּ ְרעַ שׁ הָ ֶ
אָרץ :תהלים פרק עז פסוק יט
אָרץ בְּ ָר ִקים לַמָּ טָ ר עָ ָשׂה וַ יּוֹצֵ א רוּחַ מֵ א ְֹצר ָ
 .11לְ קוֹל ִתּתּ ֹו הֲ מוֹן מַ ִים בַּ ָשּׁ ַמ ִים וַ יַּעֲ לֶה ְנ ִשׂ ִאים ִמ ְקצֵ ה הָ ֶ
ֹתיו :ירמיהו פרק י פסוק יג
 .12מַ ה ְתּחַ ְשּׁבוּן אֶ ל ה' ָכּלָה הוּא ע ֶ
ֹשׂה א ָתקוּם פַּ עֲ ַמ ִים צָ ָרה :נחום פרק א פסוק ט
ְהוּדה וְ חַ ְס ְדּכֶם כַּעֲ נַן ֹבּ ֶקר וְ כַטַּ ל מַ ְשׁכִּ ים ֹ
ֱשׂה לְּ י ָ
ֱשׂה לְּ אֶ פְ ַריִם מָ ה אֶ ע ֶ
 .13מָ ה אֶ ע ֶ
ה ֵל  :הושע פרק ו פסוק ד
 .14י ַָד ְע ִתּי כִּ י כָּל אֲ ֶשׁר יַעֲ ֶשׂה הָ אֱ ִהים הוּא י ְִהיֶה לְ ע ֹולָם עָ לָיו אֵ ין לְ הו ִֹסיף ִ
וּממֶּ נּוּ אֵ ין לִ גְ רֹעַ וְ הָ אֱ ִהים עָ ָשׂה ֶשׁיּ ְִראוּ ִמלְּ פָ נָיו :קהלת פרק ג פסוק יד
 .15כְּ מַ ְראֵ ה הַ ֶקּ ֶשׁת אֲ ֶשׁר י ְִהיֶה בֶ עָ נָן בְּ יוֹם הַ גּ ֶ
ֶשׁם כֵּן מַ ְראֵ ה הַ נֹּ גַהּ סָ בִ יב הוּא מַ ְראֵ ה ְדּמוּת כְּ בוֹד ה' וָ אֶ ְראֶ ה וָאֶ פֹּ ל עַ ל פָּ נַי וָ אֶ ְשׁמַ ע קוֹל ְמדַ בֵּ ר :יחזקאל א:כח
אָרץ ְבּ ָר ִקים ל ַָמּטָ ר עָ ָשׂה מוֹצֵ א רוּחַ מֵ או ְֹצרו ָ
 .16מַ עֲ לֶה נְ ִשׂ ִאים ִמ ְקצֵ ה הָ ֶ
ֹתיו :תהלים פרק קלה פסוק ז
 .17אַלְ ִבּישׁ ָשׁמַ יִם ַק ְדרוּת וְ ַשׂק אָ ִשׂים כְּ ָ
סוּתם :ישעיהו פרק נ פסוק ג
ישׁי ִח ֶדּ ֶקל הוּא הַ ֹ
 .18וְ ֵשׁם הַ נָּהָ ר הַ ְשּׁלִ ִ
ה ֵל ִק ְדמַ ת אַ שּׁוּר וְ הַ נָּהָ ר הָ ְרבִ יעִ י הוּא פְ ָרת :בראשית פרק ב פסוק יד
עמוס פרק ה פסוק ח

 over various physical phenomenaברכות :משנה ב'
a
ברוך...שכחו וגבורתו מלא עולם When experiencing: shooting stars, earthquakes, lightning, thunder and high winds:
i
זיקין tangent: astronomic speculation (vv. 1-5) re:
)ii tangent: cosmic speculation about earthquakes (vv. 6-9
)iii tangent: definitions of thunder (vv. 10-11
)iv tangent: discussion about high winds (v. 12
)v tangent: discussion about lightning (vv. 13-15
ברוך...עושה מעשה בראשית – b when seeing: mountains, hills, seas, rivers and deserts
i
)! (v. 16מעשה בראשית challenge: all of those mentioned in [a] are also
 on any of these tenברכות ): recite bothאביי( 1 Answer1
; the first five require both be saidעמ"ב ): in these last five, there is onlyרבא( 2 Answer2
עמ"ב  – sayבטהרתה  – if someone sees the skyריב"ל ii Tangent:
, it can’t be seen, as per v. 17חורבן  – since theר' חסדא 1 Dissent:
iii Related: seeing the sun at its “turning”, the moon at its “might” and the stars in their orbits and
)אביי " byברכת החמה"  (delineation of time ofעמ"ב constellations in their order – say
:משנה ב' Continued analysis of
a
ברוך...שעשה את היום הגדול  occasionally (every 30 days),ים הגדול : if one sees theר' יהודה
i
) (but only where the original one flowedעמ"ב  -פרת : seeing theר' יצחק
1
עמ"ב  - sayחדקל : seeing theרמי בר אבא
) (v. 18פרת וחדקל : on the namesדרשות (a) Tangential
ברוך...הטוב והמטיב – b When experiencing: rains and good tidings
i
רוב ההודאות  orהאל ההודאות ) – a much longer liturgy, ending with eitherברייתא  (orר אבהו Challenge:
1
חתימה : therefore, say both as aר"פ
הטוב והמטיב ii Answer1: if you see it, say this longer version; if only heard – say
בשורות טובות 1 Challenge: hearing it is already covered under
מודים, if a little, say ...הטוב והמטיב a. Answer2: if there is a lot, say
)ברייתא  (as per direction inהטוב והמטיב b. Answer3: both are cases of a lot of rain; if he owns land, say
 – as when he has a baby boyהטובi. Challenge: if the good news is only for him, still say ...
1. Block: in that case, his wife also shares the good news
) (over inheritanceהטוב והמטיב  andברוך דיין האמת ii. Challenge: if father dies, he says
1. Block: in that case, he has brothers who share the inheritance
הטוב והמטיב iii. Challenge: a new wine brought to the table obligates the drinker(s) to say
1. Block: in that case, he is drinking with others
c
ברוך...דיין האמת When learning of: bad news:
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