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תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מח עמוד ב.1

מן, יהושע תקן להם ברכת הארץאמר רב נחמן: משה תקן לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם

תקן על ישראל עמך ועל ירושלים עירך,כיון שנכנסו לארץ, דוד ושלמה תקנו בונה ירושלים. דוד

תקנוה כנגד הרוגי ביתר. דאמר רבהטוב והמטיב ביבנהושלמה תקן על הבית הגדול והקדוש,

הטוב והמטיב, הטוב - שלא הסריחו,מתנא: אותו היום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה תקנו ביבנה

והמטיב - שניתנו לקבורה…

ושבעת וברכת - זו ברכת הזן, את ה'תנו רבנן: מנין לברכת המזון מן התורה? שנאמר: ואכלת

- זו בונה ירושלים, וכן הוא אומר:אלהיך - זו ברכת הזמון, על הארץ - זו ברכת הארץ, הטובה

בההר הטוב הזה והלבנון, אשר נתן לך - זו הטוב והמטיב.

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כ עמוד ב.2

לה משמיה דרבי אסי: אמרו מלאכידרש רב עוירא, זמנין אמר לה משמיה דרבי אמי וזמנין אמר

"אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד",השרת לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, כתוב בתורתך

אמר להם: וכי לא אשא פניםוהלא אתה נושא פנים לישראל, דכתיב: "ישא ה' פניו אליך".

אלהיך", והם מדקדקים [על]לישראל? שכתבתי להם בתורה: "ואכלת ושבעת וברכת את ה'

עצמם עד כזית ועד כביצה.

משנה מסכת סוטה פרק א משנה ז.3

במדה שאדם מודד בה מודדין לו

בראשית פרשת ויצא פרק כט.4

ן ַוּתֹאֶמר ֶלד ּבֵ ַהר עֹוד ַוּתֵ מֹו יְהוָּדהאֹוֶדה ֶאת יְקָֹוקַהּפַַעם(לה) ַוּתַ ֶדת:ַעל ּכֵן ָקְרָאה ׁשְ ֲעֹמד ִמּלֶ ַוּתַ

בראשית פרשת וישב פרק לז.5

אוּ ֵעיֵניֶהם ׂשְ ִּ בוּ ֶלֱאָכל ֶלֶחם ַוי ֵּׁשְ ָאה(כה) ַוי ְמֵעאִלים ּבָ ְראוּ ְוִהנֵּה ֹאְרַחת ִיׁשְ ִּ ִאיםַוי יֶהם ֹנׂשְ ְלָעד וְּגַמּלֵ ִּ ִמג

נְֹכאת וְּצִרי ָולֹט הֹוְלִכים ְלהֹוִריד ִמְצָריְָמה:

רש"י בראשית פרשת וישב פרק לז.6

מתן שכרן של צדיקים, שאין דרכןוגמליהם נושאים וגו' - למה פרסם הכתוב את משאם, להודיע

בשמים שלא יוזק מריח רע:של ערביים לשאת אלא נפט ועטרן שריחן רע, ולזה נזדמנו

חידושי הרשב"א מסכת ברכות דף מח עמוד ב.7

הארץ וכו', ק"ל והא קיי"ל בסמוךהא דאמרי' משה תקן להם ברכת הזן יהושע תקן להם ברכת

להן דאי מדאורייתא אם רצה לאומרהדברכות אלו מדאורייתא נינהו, וי"ל דמטבען הוא שטבעו

ותקנו להן מטבע לכל אחת ואחתבאי זה מטבע שירצה אומרה ואתו משה ויהושע ודוד ושלמה

אומרין כמטבע שאמרו לאחר כיבושבזמנה... ובודאי דקודם כיבוש הארץ ובנין ירושלם לא היו
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ובנין, וכמו שאין אנו אומרים כאותו מטבע שתקנו דוד ושלמה שאנו מבקשים להחזיר המלכות

ולהמשיך שלות הארץ.ולבנות הבית והם היו מבקשין להעמיד המלכות ולהעמיד הבית

שיטה מקובצת מסכת ברכות דף מח עמוד ב.8

הודאה. וא"ת היכי אמרינן הכאהטוב והמטיב ביבנה תקנוה. ותקנוה בברכת הזן מפני שכולה

אלו מדאורייתא נינהו. וכי תימאדמשה ויהושע תקנו ברכות הללו והא אמרינן בסמוך דברכות

מדכתיב ולעבדו בכל לבבכם ואיזוממטבע שלהן קאמרינן דתקון הרי תפלה דעיקרה מדאורייתא

בכל דוכתא בכולהו דינא דתפלההיא עבודה שבלב זו תפלה ומשום דמטבע שלה מדרבנן אמרינן

אלא כל שהוא מודה ומתחנן סגידרבנן. יש לומר דתפלה לית לה עיקר במטבע שלה מן התורה

אבל ברכת המזוןנוסחא דרבנן היא.ליה ולית לה שום נוסח מדאורייתא הילכך האי תפלה בהאי

ולהזכיר הארץ וירושליםיש לה קצת נוסח מן התורה שהוא צריך לברך על מזונו ולהזכירו

ואין צריך לומר בית המקדש שיבנהדדרשינן הטוב זו בונה ירושלים אשתכח דכולהו בקרא בהדיא

נוסחה ומטבעה דברים אלו. אבלהילכך ברכת המזון כולה מדאורייתא שהריבמהרה בימינו.

מנימין רעיא:ודאי אי אמרינהו באנפא אחרינא נפיק וכדמוכח לעיל גבי

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף טז עמוד א.9

שמע ומתפללין, ואוכלין פתן ואיןהפועלים שהיו עושים מלאכה אצל בעל - הבית קורין קריאת

ראשונה כתקונה, שניה - פותח בברכתמברכים לפניה, אבל מברכין לאחריה שתים, כיצד - ברכה

הארץ וכוללין בונה ירושלים בברכת הארץ;

תוספות מסכת ברכות דף טז עמוד א.10

לעקור דבר מן התורה הואילוחותם בברכת הארץ - אע"ג דמדאורייתא הם. יש כח ביד חכמים

וטרודים במלאכת בעל הבית.

משנה תורה לרמב"ם הלכות תפילה פרק א.11

אלהיכם, מפי השמועה למדוהלכה א - מצות עשה להתפלל בכל יום שנאמר ועבדתם את ה'

אי זו היא עבודה שבלב זו תפלה,שעבודה זו היא תפלה שנאמר ולעבדו בכל לבבכם אמרו חכמים

התורה, ואין לתפלה זמן קבוע מןואין מנין התפלות מן התורה, ואין משנה התפלה הזאת מן

התורה.

מצות עשה שלא הזמן גרמא אלא חיובהלכה ב - ולפיכך נשים ועבדים חייבין בתפלה לפי שהיא

שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כךמצוה זו כך הוא שיהא אדם מתחנן ומתפלל בכל יום ומגיד

שבח והודיה לה' על הטובה שהשפיעשואל צרכיו שהוא צריך להם בבקשה ובתחנה ואחר כך נותן

לו כל אחד לפי כחו.
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תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יד עמוד א.12

להם לישראל, ולא פחתו ולא הותירו עלתנו רבנן: ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות נתנבאו

חייא בר אבין אמר רבי יהושע בןמה שכתוב בתורה, חוץ ממקרא מגילה. מאי דרוש? אמר רבי

לא כל שכן? - אי הכי הלל נמי נימא! -קרחה: ומה מעבדות לחירות אמרינן שירה - ממיתה לחיים

התם הללו עבדי ה' - ולא עבדילפי שאין אומרים הלל על נס שבחוצה לארץ רבא אמר: בשלמא

עבדי אחשורוש אנן.אכתיפרעה, אלא הכא - הללו עבדי ה' ולא עבדי אחשורוש?

13. Dr. Erica Brown, The Koren Mahzor for Yom HaAtzma’ut & Yom Yerushalayim

Celebrating Israel’s Independence Day in the Diaspora is a little bit like making a birthday

party where the guest of honor fails to show up. It cannot be otherwise. If the

commemoration takes place at a distance – if you are not physically in Israel – then the

larger piece of the national equation will, by definition, be compromised.

תפילת נחם לתשעה באב.14

ַלִים ְוֶאת ָהִעיר ָהֲאֵבָלה ְוַהֲחֵרָבהנֵַחם ה' ֱאלֵֹהינוּ ֶאת ֲאֵבֵלי ִציֹּון ְוֵאת ֲאֵבֵלי ֹוֵמָמה.יְרוּׁשָ ְוַהּבְזוָּיה ְוַהׁשּ

עֹונֹוֶתיָה. ִלי ָבֶניָה ְוַהֲחֵרָבה ִמּמְ ֹוֵמָמה ֵמֵאיןָהֲאֵבָלה ִמּבְ ֶבתְוַהּבְזוָּיה ִמּכְבֹוָדּה. ְוַהׁשּ ב. ְוִהיא יֹוׁשֶ יֹוׁשֵ

ּלֹא ָיָלָדה... ה ֲעָקָרה ׁשֶ ָ ּה ָחפוּי ּכְִאׁשּ ְוֹראׁשָ

Adonoy, our God, console the mourners of Zion and the mourners of Jerusalem and the city

that is in mourning and in ruins, despised and desolate. Mourning because she is bereft of

her children, ruined of her dwellings, despised in contrast to her former glory, desolate

without inhabitants, she sits alone with her head covered like a barren woman who never

gave birth. (Sefaria)


