
  

 ה': בעזרת נלמד היום

 נח דף ברכות

 שנאמר:  לשכנו'),  ואוי  לרשע  ('אוי  לשכניה  גם  הקללה  הזיקה  בבל  כשנתקללה

 רעים  ועופות  חיות  שם  ויהיו  תחרב  שבבל  כלומר  ,ָמִים"  ְוַאְגֵמי  ִקֹּפד  ְלמֹוַרׁש  "ְוַׂשְמִּתיהָ 

 עשרת  של  המלוכה  עיר  שהיתה  (=  שומרון  כשנתקללה  ואילו  שכניה.  את  גם  שיזיקו

 כלומר  ,ָכֶרם"  ְלַמָּטֵעי  ַהָּׂשֶדה  ְלִעי  ֹׁשְמרֹון  "ְוַׂשְמִּתי  שנאמר:  שכניה,  נתברכו  השבטים)

 שכניה. מכך ויהנו וכרמים אבנים גלי בה ויהיו תחרב ששומרון

 חכם  "ברוך  אומר:  מישראל)  אנשים  רבוא  שישים  לפחות  (=  ישראל  אוכלוסי  הרואה

 ואין  לזה  זה  דומה  דעתם  שאין  אף  מהם  ואחד  אחד  כל  שבלב  מה  שיודע  כלומר  הרזים",

 "ּבֹוָׁשה  בירמיהו:  הפסוק  את  אומר  גויים  אוכלוסי  הרואה  לזה.  זה  דומים  פרצופיהם

 .ַוֲעָרָבה" ִצָּיה ִמְדָּבר ּגֹוִים ַאֲחִרית ִהֵּנה יֹוַלְדְּתֶכם ָחְפָרה ְמֹאד ִאְּמֶכם

 מלכי  לקראת  לרוץ  להשתדל  ושצריך  מלך,  ראית  על  לברך  שצריך  מביאה  הגמרא

 מלך  של  כבודו  את  ויראה  הבא  לעולם  יזכה  שאם  כדי  הגויים,  מלכי  לקראת  ואף  ישראל

 מלכי  מכבוד  יותר  הרבה  שהוא  המצוות,  שכר  על  מקבלים  כבוד  כמה  יבחין  המשיח

 הגויים.

 כל  עם  שהלך  עיוור)  (=  נהור'  'סגי  שהיה  ששת  ברב  מעשה  מובא  לכך  בהקשר

   מגיע. המלך מתי ידע עיוור שהיה ולמרות המלך, פני את לקבל האנשים

 בישובם  ישראל  בתי  הרואה  ראייה:  על  שמברכים  נוספות  ברכות  מביאה  הגמרא

 הרואה  עכו"ם.  קברי  ישראל,  קברי  הרואה  ובחורבנם.  בישובם  עכו"ם  בתי  ובחורבנם,

  חודשים. 12 ולאחר יום, שלושים לאחר חברו את

 לאחר  השתנו  ואם  הבריות",  משנה  "ברוך  מברך  כך  נולדו  אם  משונות:  בריות  על

 אמת". דיין "ברוך מברך שנולדו

 לו  שככה  "ברוך  מברך  טובות  ואילנות  ביותר)  נאים  אדם  בני  (=  טובות  בריות  על

 בעולמו".
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 הגמרא  עולם".  מלא  וגבורתו  שכוחו  "ברוך  מברך  הזיקין  על  לעיל:  במשנה  למדנו

 הוא  כך  ומשום  למקום,  ממקום  ברקיע  שעף  כוכב  -  שביט'  'כוכב  הוא  ש'זיקין'  מבארת

 או  נופל,  הכוכב  כאילו  שנראה  אור  שהוא  מבארים  ויש  מקל).  (=  שבט  כמו  ארוך  נראה

 זנב. יש לכוכב כאילו שנראה אור

 מהלכי  לי  ברורים  כלומר  דנהרדעא.  כשבילין  שמיא  שבילי  לי  נהירין  שמואל:  אמר

 של  מגוריו  מקום  (=  נהרדעא  העיר  שבילי  את  מכיר  שאני  כמו  בשמים  הכוכבים

 הילוכו. מהו יודע שאיני שביט מכוכב חוץ שמואל),
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