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1.9.1 

54a ( 'משנה א ) � 54b (דעני בתרייהו אמ�)  

Note: since all of the משניות of the chapter are presented together, we’ll only study the first משנה and its attendant 

discussion and analysis; therefore, only those פסוקי� relevant to that material are brought here.  

� ִיְתרוֹ  ַוֹ�אֶמר .1��ָ�ר��ָ�ר��ָ�ר� י פסוק יח פרק שמות: ִמְצָרִי� ַיד ִמַ)ַחת ָהָע� ֶאת ִהִ#יל ֲאֶ ר ַ&ְרֹעה �ִמַ�ד ִמְצַרִי� ִמַ�ד ֶאְתֶכ�ֶאְתֶכ�ֶאְתֶכ�ֶאְתֶכ�    ִהִ#ילִהִ#ילִהִ#ילִהִ#יל    ֲאֶ רֲאֶ רֲאֶ רֲאֶ ר    ''''הההה    ָ�ר

2. � כב פסוק יד פרק שמות: �ִמְ.ֹמאָל� ִמיִמיָנ� ֹחָמה ָלֶה� ְוַהַ-ִי� ַ�ַ�ָ�ָ ה ַהָ�� ְ�תֹו� ִיְ,ָרֵאל ְבֵני ַוָ�ֹבא

3. � יז:ג יהושע: ַהַ�ְר�2ֵ ֶאת ַלֲעֹבר ַה3ֹוי 0ָל ַ)-� ֲאֶ ר ַעד ֶ�ָחָרָבה ֹעְבִרי� ִיְ,ָרֵאל ְוָכל ָהֵכ� ַהַ�ְר�2ֵ ְ�תֹו� ֶ�ָחָרָבה 'ה ְ�ִרית ָה1רֹו� ֹנְ,ֵאי ַה0ֲֹהִני� ַוַ�ַעְמד

 טו:יד:כא במדבר: מֹו1ב ִלְגב�ל ְוִנְ ַע� ָער ְלֶ ֶבת ָנָטה ֲאֶ ר ַה7ְָחִלי� ְוֶאֶ ד: 8ְרנֹו� ַה7ְָחִלי� ְוֶאת ְ�ס�ָפה ָוֵהבָוֵהבָוֵהבָוֵהב    ֶאתֶאתֶאתֶאת 'ה ִמְלֲחֹמת ְ�ֵסֶפר ֵי1ַמר �0ֵ ַעל .4

 ג פסוק יב פרק במדבר: ָהֲאָדָמה ְ&ֵני ַעל ֲאֶ ר ָה1ָד� ִמ0ֹל ְמֹאד ָעָניו ֹמֶ ה ְוָהִאי ְוָהִאי ְוָהִאי ְוָהִאי  .5

 לג פסוק ט פרק שמות: 1ְרָצה ִנַ)� <א �ָמָטר ְוַהָ�ָרדְוַהָ�ָרדְוַהָ�ָרדְוַהָ�ָרד    ַהֹ=לֹותַהֹ=לֹותַהֹ=לֹותַהֹ=לֹות    ַוַ�ְח2ְל�ַוַ�ְח2ְל�ַוַ�ְח2ְל�ַוַ�ְח2ְל� 'ה ֶאל 0ַָ&יו ַוִ�ְפֹר, ָהִעיר ֶאת ַ&ְרֹעה ֵמִע� ֹמֶ ה ַוֵ�ֵצא  .6

עַ  ֶאת ְל@ ַקח ֹמֶ ה ֶאל 'ה ַוֹ�אֶמר .7 A ְיהֹו ��ִ �� יח פסוק כז פרק במדבר: ָעָליו ָיְד@ ֶאת ְוָסַמְכ)ָ  �וֹ  ר�חַ  ֲאֶ ר ִאי  נ

ת� ֲעֵזָקה ַעד ַהCַָמִי�ַהCַָמִי�ַהCַָמִי�ַהCַָמִי�    ִמ�ִמ�ִמ�ִמ�    3ְֹדלֹות3ְֹדלֹות3ְֹדלֹות3ְֹדלֹות    ֲאָבִני�ֲאָבִני�ֲאָבִני�ֲאָבִני� ֲעֵליֶה� ִהְ ִלי� 'הוַ  ... .8 Aי� ַוָ�מ�ֲאֶ ר ַרִ � יא:י יהושע: ֶ�ָחֶרב ִיְ,ָרֵאל ְ�ֵני ָהְרג� ֵמֲאֶ ר ַהָ�ָרד ְ�8ְבֵני ֵמת

 ח פסוק ג פרק תהלי�: ִ ַ�ְר)ָ ִ ַ�ְר)ָ ִ ַ�ְר)ָ ִ ַ�ְר)ָ     ְרָ ִעי�ְרָ ִעי�ְרָ ִעי�ְרָ ִעי�    ִ 7ֵיִ 7ֵיִ 7ֵיִ 7ֵי ֶלִחי ֹאְיַבי 0ָל ֶאת ִה0ִיתָ  0ִי ֱא<ַהי הֹוִ יֵעִני 'ה ק�ָמה  .9

 יב:יז שמות: ַהCֶָמ  ֹ�א ַעד ֱאמ�ָנה ָיָדיו ַוְיִהי ֶאָחד �ִמGֶה ֶאָחד ִמGֶה ְבָיָדיו ָ)ְמכ� ְוח�ר ְו8ֲהֹר� ָעֶליהָ  ַוֵ�ֶ ב ַתְחָ)יו ַוָ�ִ,ימ� ֶאֶב�ֶאֶב�ֶאֶב�ֶאֶב� ַוִ�ְקח� 0ְֵבִדי� ֹמֶ ה ִויֵדי .10

 כו פסוק יט פרק בראשית: ֶמַלח ְנִציב ַוְ)ִהי ֵמ8ֲחָריו ִאְ )וֹ  ַוַ)ֵ�ט .11

 ַוִ�ְל0ְד� ֶנְג2וֹ  ִאי  ָהִעיָרה ָהָע� ַוַ�ַעל ַ)ְחֶ)יהָ ַ)ְחֶ)יהָ ַ)ְחֶ)יהָ ַ)ְחֶ)יהָ     ַהחֹוָמהַהחֹוָמהַהחֹוָמהַהחֹוָמה    ַוִ)ֹ&לַוִ)ֹ&לַוִ)ֹ&לַוִ)ֹ&ל ְגדֹוָלה ְ)ר�ָעה ָהָע� ַוָ�ִריע� ַהCֹוָפר קֹול ֶאת ָהָע� ִכְ ֹמעַ  ַוְיִהי ַ�Cָֹפרֹות ַוִ�ְתְקע� ָהָע� ַוָ�ַרע .12
 כ פסוק ו פרק יהושע: ָהִעיר ֶאת

 כטIיט בראשית: לֹוט ָ�ֵה� ָיַ ב ֲאֶ ר ֶהָעִרי� ֶאת ַ�ֲהֹפ� ַהֲהֵפָכה ִמ)ֹו� לֹוט ֶאת ַוְיַ Hַחַוְיַ Hַחַוְיַ Hַחַוְיַ Hַח 8ְבָרָה� ֶאת ֱא<ִהי� ַוִ�ְז0ֹרַוִ�ְז0ֹרַוִ�ְז0ֹרַוִ�ְז0ֹר ַה0ָ0ִר ָעֵרי ֶאת ֱא<ִהי� ְ�ַ ֵחת ַוְיִהי .13

I משנה א'  to be made at special locations ברכות :

a Miracles: at a spot where a miracle occurred on behalf of י"בנ , he says Kשעה נסי� לאבותינו במקו� הזה...ברו  

b Idolatry: a place where idolatry was destroyed – Kשעקר עבודה זרה מארצנו...ברו  

II Source: v. 1 

a Question: do we only make a ברכה on a נס done for the many – not for the individual? 

b Support: רבא ruled that a man who was saved from a lion should say Kשעה לי נס במקו� הזה....ברו  whenever there 

c Answer: everyone is obligated to say the ברכה for a נס של רבי�; only the beneficiary makes the ברכה for נס של יחיד 

III Lists of places where a person must give thanks and praise to God:  

a מעברות הי�: v. 2 

b Crossing of the ירד�: v. 3 

c Crossing of wadi Arnon: v. 4 

d Rocks of “ElGabish”: the rocks of ברד in מצרי� and the rocks of ברד of יהושע (vv. 5-8) 

e Rock which הבש� עוג Kמל  wanted to cast on Israel: v. 9 

f Rock which משה sat on (in מלחמת עמלק): v. 10 

g Lot’s wife: v. 11 

i Question: all the others are miracles – this is punishment?  

ii Answer: the ברכה said here is דיי� האמת Kברו 

1 Challenge: ברייתא states “praise and thanks”  

2 Answer: for אשת לוט, we say Kדיי� האמת....ברו ; for לוט, we say Kזוכר הצדיקי�..ברו  

h Walls of יריחו which were swallowed up: v. 12 

i Challenge: didn’t they fall (not swallowed)? (v. 12) 

ii Answer: since the height and width were the same, it was “swallowed”  

IV רב: obligation of ברכת הגומל (based on ז"תהלי� ק  – see reverse side)  

a Applies to four circumstances: seafaring, desert travel, someone seriously ill who recovers and someone who was 

imprisoned and got out.  

i Wording: Kגומל חסדי� טובי�...ברו  

ii אביי: must be said in front of 10, as per וירוממוהו בקהל ע�  

iii 2 :מר זוטרא of them must be elders as per ובמושב זקני� יהללוהו 

1 Challenge (רב אשי): perhaps all must be elders?  

2 Answer: doesn’t state בקהל זקני� – states בקהל ע� 

(a) Challenge: perhaps we need 10+2 (elders) – קשיא 

b Story: רב יהודה was ill and recovered, חנא' ר  of Baghdad came to visit him with students, and they said to him: 

i ברכה: “Blessed is ה'  who gave you to us and did not give you to the ground”  

ii He responded: you have exempted me from reciting הגומל 

1 Must be: that there were 10 there (as above) and he answered אמ� 

  


