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Altering Tefillos on holidays – Rabbi Moshe Taragin
)1תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לה עמוד א ועל הירקות הוא אומר :בורא
פרי האדמה ,רבי יהודה אומר :בורא מיני דשאים.
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מ עמוד א רבי יהודה אומר :בורא מיני
דשאים .אמר רבי זירא ואיתימא רבי חיננא בר פפא :אין הלכה כרבי
יהודה .ואמר רבי זירא ואיתימא רבי חיננא בר פפא :מאי טעמא דרבי
יהודה  -אמר קרא+ :תהלים ס"ח +ברוך ה' יום יום ,וכי ביום מברכין
אותו ובלילה אין מברכין אותו? אלא לומר לך :כל יום ויום תן לו מעין
ברכותיו; הכא נמי ,כל מין ומין תן לו מעין ברכותיו.
תלמוד בבלי מסכת סוכה דף מו עמוד א תנו רבנן :היו לפניו מצות הרבה,
אומר :ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על המצות .רבי יהודה אומר:
מברך על כל אחת ואחת בפני עצמה .אמר רבי זירא ואיתימא רבי חנינא
בר פפא :הלכתא כרבי יהודה .ואמר רבי זירא ואיתימא רבי חנינא בר
פפא :מאי טעמא דרבי יהודה דכתיב +תהלים סח +ברוך ה' יום יום ,וכי
ביום מברכין אותו ובלילה אין מברכין אותו? אלא בא לומר לך :בכל יום
ויום תן לו מעין ברכותיו ,הכא נמי בכל דבר ודבר תן לו מעין ברכותיו.
What is the basis of Rebbi Yehuda's position? What is the
?difference between the two applications of his position
?Do the Rabanan reject his premise about berachot being tailored
 )2רש"י מסכת ברכות דף מ עמוד א כל יום ויום  -בשבת מעין שבת ,ביום
טוב מעין יום טוב.
רש"י מסכת סוכה דף מו עמוד א כל יום ויום מעין ברכותיו  -של שבת
מעין של שבת ,של חול מעין של חול ,של יום טוב מעין של יום טוב,
המאורע.
What is the difference between these two sections of Rashi? Why
? is it significant
 )3תלמוד בבלי מסכת שבת דף כד עמוד א איבעיא להו :מהו להזכיר של
חנוכה בברכת המזון? כיון דמדרבנן הוא – לא מדכרינן ,או דילמא :משום
פרסומי ניסא מדכרינן?
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Based on this gemara why are additions inserted to tefilla on
Chanukah
)4שמות פרק כ פסוק ח ָזכֹור ֶאת יֹום הַ שַ בָ ת לְ ַק ְדׁשֹו:
רמב"ן שמות פרק כ פסוק ח ועל דרך הפשט אמרו (במכילתא כאן) שהיא
מצוה שנזכור תמיד בכל יום את השבת שלא נשכחהו ולא יתחלף לנו
בשאר הימים ,כי בזכרנו אותו תמיד יזכור מעשה בראשית בכל עת ,ונודה
בכל עת שיש לעולם בורא ,והוא צוה אותנו באות הזה כמו שאמר (להלן
לא יג) כי אות היא ביני וביניכם .וזה עיקר גדול באמונת האל:
?What is the Ramban's view of the mitzvah of Zachor
 )5ויקרא פרק כג (ב) דַ בֵּ ר ֶאל בְ נֵּי י ְִש ָר ֵּאל וְ ָאמַ ְר ָת אֲ ֵּלהֶ ם מֹועֲדֵּ י יְ קֹוָק אֲ ׁשֶ ר
ִת ְק ְראּו א ָֹתם ִמ ְק ָר ֵּאי קֹדֶ ׁש ֵּא ֶלה הֵּ ם מֹועֲדָ י:
תלמוד בבלי מסכת שבועות דף יג עמוד א דתניא :יכול לא יהא יוה"כ
מכפר אא"כ התענה בו וקראו מקרא קדש ולא עשה בו מלאכה ,לא
התענה בו ולא קראו מקרא קדש ועשה בו מלאכה מנין? ת"ל+ :ויקרא
כ"ג +יום כפורים הוא ,מ"מ!
רש"י מסכת שבועות דף יג עמוד א לא קראו מקרא קודש  -לא קיבלו
בברכותיו לומר מקדש ישראל ויוה"כ.
? How is a Yom Tov defined as Mikraei Kodesh

