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1.9.5; 57b (שנעקרה ממנו 
) 58b �(מקו שככה לו בעולמוברו�  )  

 ט פסוק ג פרק צפניה: ֶאָחד ְ%ֶכ
 ְלָעְבדוֹ  'ה ְ&ֵ%
 כ#ָ"
 ִלְקֹרא ְבר!ָרהְבר!ָרהְבר!ָרהְבר!ָרה    ָ ָפהָ ָפהָ ָפהָ ָפה    ַעִ�י
ַעִ�י
ַעִ�י
ַעִ�י
    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ֶאְהֹ��ֶאְהֹ��ֶאְהֹ��ֶאְהֹ��    �ז�ז�ז�ז ִ�י .1


 ַהְ%ֵמדַהְ%ֵמדַהְ%ֵמדַהְ%ֵמד    ְ&ַמְטֲאֵטאְ&ַמְטֲאֵטאְ&ַמְטֲאֵטאְ&ַמְטֲאֵטא    ְוֵטאֵטאִתיהָ ְוֵטאֵטאִתיהָ ְוֵטאֵטאִתיהָ ְוֵטאֵטאִתיהָ  ָמִי
 ְו1ְגֵמי ִקֹ�ד ְלמֹוַר% ְוַ ְמ0ִיהָ  .2  כג פסוק יד פרק ישעיהו: ְצָבאֹות 'ה ְנא#

 ו פסוק א פרק מיכה: ֲאַגֶ"ה ִויֹסֶדיהָ  ֲאָבֶניהָ  ַל8ַי ְוִה8ְַר0ִי ָכֶר
ָכֶר
ָכֶר
ָכֶר
    ְלַמ7ֵָעיְלַמ7ֵָעיְלַמ7ֵָעיְלַמ7ֵָעי    ַה6ֶָדהַה6ֶָדהַה6ֶָדהַה6ֶָדה    ְלִעיְלִעיְלִעיְלִעי    ֹ ְמרֹו5ֹ ְמרֹו5ֹ ְמרֹו5ֹ ְמרֹו5    ְוַ ְמ0ִיְוַ ְמ0ִיְוַ ְמ0ִיְוַ ְמ0ִי .3

 יב פסוק נ פרק ירמיהו: ַוֲעָרָבה ִצָ;ה ִמְדָ&ר 8ֹוִי
 1ֲחִרית ִהֵ:ה יֹוַלְד0ְֶכ
יֹוַלְד0ְֶכ
יֹוַלְד0ְֶכ
יֹוַלְד0ְֶכ
    ָחְפָרהָחְפָרהָחְפָרהָחְפָרה    ְמֹאדְמֹאדְמֹאדְמֹאד    ִאְ�ֶכ
ִאְ�ֶכ
ִאְ�ֶכ
ִאְ�ֶכ
    &ֹוָ%ה&ֹוָ%ה&ֹוָ%ה&ֹוָ%ה .4

 כד פסוק לו פרק איוב: ֲאָנִ%י
 ֹ%ְרר! ֲאֶ%ר ָפֳעלוֹ  ַתְ 8ִיא ִ�י ְזֹכר .5

 כד פסוק לז פרק איוב: ֵלב ַחְכֵמי ָ�ל ִיְרֶאה ?א ֲאָנִ%י
 ְיֵרא!ה! ָלֵכ5 .6

 יב פסוק יז פרק א שמואל: ַבֲאָנִ%י
ַבֲאָנִ%י
ַבֲאָנִ%י
ַבֲאָנִ%י
    ָ&אָ&אָ&אָ&א    ָזֵק5ָזֵק5ָזֵק5ָזֵק5    ָ%א!לָ%א!לָ%א!לָ%א!ל    ִ&יֵמיִ&יֵמיִ&יֵמיִ&יֵמי    ְוָהִאי%ְוָהִאי%ְוָהִאי%ְוָהִאי% ָבִני
 ְ%ֹמָנה ְולוֹ  ִיַ%י !ְ%מוֹ  ְיה!ָדה ֶלֶח
 ִמֵ&ית ַהAֶה ֶאְפָרִתי ִאי% ֶ&5 ְוָדִוד .7

 ְו1ַחר: 'ה ָבַרַע% ?א ַרַע% ָהר!חַ  ְו1ַחר 'ה ָבר!חַ  ?א 'ה ִלְפֵני ְסָלִעי
 !ְמַ%ֵ&ר ָהִרי
 ְמָפֵרק ְוָחָזק 8ְדֹוָלה ְור!חַ  ֹעֵבר 'ה ְוִהֵ:ה 'ה ִלְפֵני ָבָהר ְוָעַמְד0ָ  ֵצא ַוֹ;אֶמר .8
 יבFיא:יט א"מ: ַדDָהַדDָהַדDָהַדDָה    CְָמָמהCְָמָמהCְָמָמהCְָמָמה    קֹולקֹולקֹולקֹול ָהֵא% ְו1ַחר 'ה ָבֵא% ?א ֵא% ָהַרַע%

9. HְלHְלHְלHה    ''''הההה    ְל"ָ ָ"הַה8ְד# ָ"הַה8ְד# ָ"הַה8ְד#  יא פסוק כט פרק א הימי
 דברי: ְלֹרא% ְלֹכל ְוַהִ�ְתַנ6ֵא ַהַ�ְמָלָכהַהַ�ְמָלָכהַהַ�ְמָלָכהַהַ�ְמָלָכה    ''''הההה    ְלHְלHְלHְלH !ָב�ֶרIָ&ַ Jַמִי
 ֹכל ִ�י ְוַההֹוד ְוַהֵ:ַצח ְוַה0ְִפֶאֶרת ְוַה8ְב!ָרה ַה8ְד#

 כ פסוק כג פרק יחזקאל: ִזְרָמָת
 ס!ִסי
 ְוִזְרַמת ְ&ָ ָר
ְ&ָ ָר
ְ&ָ ָר
ְ&ָ ָר
    ֲחמֹוִרי
ֲחמֹוִרי
ֲחמֹוִרי
ֲחמֹוִרי
    ְ&ַ רְ&ַ רְ&ַ רְ&ַ ר    ֲאֶ%רֲאֶ%רֲאֶ%רֲאֶ%ר ִ�ַלְגֵ%יֶה
 ַעל ַו0ְַע8ְָבה .10

 י פסוק ט פרק איוב: ִמְסָ�ר ֵאי5 ַעד ְוִנְפָלאֹות ֵחֶקרֵחֶקרֵחֶקרֵחֶקר    ֵאי5ֵאי5ֵאי5ֵאי5    ַעדַעדַעדַעד    ְגֹדלֹותְגֹדלֹותְגֹדלֹותְגֹדלֹות    ֹעֶ הֹעֶ הֹעֶ הֹעֶ ה .11

 לא פסוק יד פרק שמות: ַעְבCוֹ  !ְבֹמֶ%ה 'ה& ַוַ;ֲאִמינ! 'ה ֶאת ָהָע
 ַוִ;יְרא! ְ&ִמְצַרִי
 'ה ָעָ ה ֲאֶ%ר ַה8ְֹדָלהַה8ְֹדָלהַה8ְֹדָלהַה8ְֹדָלה ַהָ;ד ֶאת ִיְ ָרֵאל ַוַ;ְרא .12

13. 
Cֹ;ִַו
Cֹ;ִַו
Cֹ;ִַו
Cֹ;ִֶמ%    ַוIֶֶמ%ַהIֶֶמ%ַהIֶֶמ%ַהIֶַעד ָעָמדָעָמדָעָמדָעָמד    ְוָיֵרחַ ְוָיֵרחַ ְוָיֵרחַ ְוָיֵרחַ     ַה 
Dֶֹמ% ַוַ;ֲעֹמד ַהָ;ָ%ר ֵסֶפר ַעל ְכת!ָבה ִהיא ֲה?א ֹאְיָביו 8ֹוי ִיIֲֶחִצי ַה&ַ 
 יג פסוק י פרק יהושע: 0ִָמי
 ְ�יֹו
 ָלבֹוא �J ְו?א ַהIַָמִי

 ג פסוק סג פרק ישעיהו: ֶאְג�ְל0ִי ַמְל&!ַ%י ְוָכל ְ&ָגַדיְ&ָגַדיְ&ָגַדיְ&ָגַדי    ַעלַעלַעלַעל    ִנְצָח
ִנְצָח
ִנְצָח
ִנְצָח
    ְוֵיזְוֵיזְוֵיזְוֵיז ַ&ֲחָמִתי ְוֶאְרְמֵס
 ְ&ַאִ�י ְוֶאְדְרֵכ
 ִא0ִי ִאי% ֵאי5 !ֵמַעִ�י
 ְלַבCִי Cַָרְכ0ִי �!ָרה .14

 יד פסוק כא פרק במדבר: 1ְרנֹו5 ַהְ:ָחִלי
 ְוֶאת ְ&ס!ָפה ָוֵהב ֶאת 'ה ִמְלֲחֹמת ְ&ֵסֶפר ֵי�ַמר 5�ֵ ַעל .15

 כ פסוק ה פרק שופטי
: ִסיְסָרא ִע
 ִנְלֲחמ! ִמְ�ִס"ֹוָת
 ַה�ֹוָכִבי
 ִנְלָחמ!ִנְלָחמ!ִנְלָחמ!ִנְלָחמ!    ָ%ַמִי
ָ%ַמִי
ָ%ַמִי
ָ%ַמִי
    ִמ5ִמ5ִמ5ִמ5 .16

 טז פסוק יז פרק שמות: Cֹר ִמCֹר ַ&ֲעָמֵלק 'הלַ  ִמְלָחָמה ָיLָיLָיLָיL    ֵ�סֵ�סֵ�סֵ�ס    ַעלַעלַעלַעל    ָידָידָידָיד    ִ�יִ�יִ�יִ�י ַוֹ;אֶמר .17

ָבל ֶמֶ%� ֹרא% ְנִ יא 8ֹוג8ֹוג8ֹוג8ֹוג    ֵאֶליHֵאֶליHֵאֶליHֵאֶליH    ִהְנִניִהְנִניִהְנִניִהְנִני 'ה ֲאֹדָני �ַמר ֹ�ה ְו�ַמְר0ָ  .18  ג פסוק לח פרק יחזקאל: ְות#

 כה פסוק טו פרק משלי: 1ְלָמָנה 8ְב!ל ְוַיNֵב 'ה ִיMַח 8ִֵאי
 ֵ&ית .19

 א פסוק צד פרק תהלי
: הֹוִפַיע ְנָקמֹות ֵאל 'ה ְנָקמֹות ֵאל .20

 יא פסוק כא פרק יחזקאל: ְלֵעיֵניֶה
 �0ֵַנח !ִבְמִריר!ת ָמְתַנִי
ָמְתַנִי
ָמְתַנִי
ָמְתַנִי
    ְ&ִ%ְברֹו5ְ&ִ%ְברֹו5ְ&ִ%ְברֹו5ְ&ִ%ְברֹו5    ֵה�ַנחֵה�ַנחֵה�ַנחֵה�ַנח �ָד
 ֶב5 ְוַא0ָה .21


 ְוִנְהיָָתה ָב�ה ִה:ֵה ַ�ִי
 0ֵַלְכנָה ִ&ְרַ�ִי
 ְוָכל ר!חַ  ָכל ְוִכֲהָתה יַָדִי
 ָכל ְוָרפ! לֵבלֵבלֵבלֵב    ָ�לָ�לָ�לָ�ל    ְונֵָמסְונֵָמסְונֵָמסְונֵָמס ָב�ה ִכי ְ%מ!ָעה ֶאל ְו�ַמְר0ָ  נֱֶאנָחנֱֶאנָחנֱֶאנָחנֱֶאנָח    ַא0ָהַא0ָהַא0ָהַא0ָה    ָמהָמהָמהָמה    ַעלַעלַעלַעל ֵאֶליH ֹיאְמר! ִ�י ְוָהיָה .22  יב:כא יחזקאל: 'ה ֲאֹדנָי ְנא#

 ט פסוק ה פרק ישעיהו: יֹוֵ%ב ֵמֵאי5 ְוטֹוִבי
 8ְֹדִלי
 ִיְהי!ִיְהי!ִיְהי!ִיְהי!    ְלַ%ָ�הְלַ%ָ�הְלַ%ָ�הְלַ%ָ�ה    ַרִ&י
ַרִ&י
ַרִ&י
ַרִ&י
    ָ&0ִי
ָ&0ִי
ָ&0ִי
ָ&0ִי
    ?א?א?א?א    ִא
ִא
ִא
ִא
 ְצָבאֹות 'ה ְ&�ְזָני  .23

 א פסוק קכה פרק תהלי
: ֵיֵ%ב ְלעֹוָל
 ִי�ֹוט ?א ִצ;ֹו5ִצ;ֹו5ִצ;ֹו5ִצ;ֹו5    ְ�ַהרְ�ַהרְ�ַהרְ�ַהר    ''''הההה&&&&    ַהֹ&ְטִחי
ַהֹ&ְטִחי
ַהֹ&ְטִחי
ַהֹ&ְטִחי
 ַהַ�ֲעלֹות ִ%יר .24

 יג פסוק לא פרק תהלי
: ֹאֵבד ִ�ְכִלי ָהִייִתי ִמֵ"ב ְ�ֵמת ִנְ%ַ�ְח0ִי .25

  

I Analysis of end of משנה א' : the ברכה said when seeing a place where ז"ע  was uprooted (in י"א )  

a ברייתות: if one sees a statue of Mercury, he says �לעוברי רצונו...ברו 
שנת5 אר� אפי ; if he sees a place where ז"ע  was 

uprooted – �...ז מארצנו"שעקר ע...ברו�לעבד  

i Note: in ל"חו , don’t add ending 

ii Dissent: א"רשב , as per v. 1 – sinc they’ll eventually convert 

b המנונא' ר ; 5 different ברכות to be said in various places in בבל (for the country, palace, lion’s den/furnace, 

Mercury and place from where dirt is removed, as per v. 2)  

i Tangent: בבל’s curse cursed her neighbors (v.2 ); 5שומרו’s curse blessed neighbors (v. 3) 

c המנונא' ר : if one sees huge gathering, he says �ברו...
חכ
 הרזי ; if non-Jews, v. 4 

i Note: ב5 זומא’s reaction to seeing crowd, difference between gracious and ungracious guests (vv. 5-6) 

ii Tangent: definition of 
 ) – v. 7ישי (about בא באנשי

d ברייתא: various ברכות over esteemed people (ע"חכמי אוה ,חכמי ישראל , Jewish and non-Jewish kings)  

i Stories: of 
  and their attitudes towards royalty (v. 8) אמוראי

ii Story: with שילא' ר  and the disgruntled slanderer (vv. 9-10)  

1 And: his exposition of v. 10 (vv. 11-18) 

2 Tangent: ע"ר ’s exposition of v. 10 

e ברייתא: seeing houses 

i בתי ישראל: if built, say �מציב גבול אלמנה...ברו  (v. 19); if destroyed – �דיי5 האמת...ברו  

ii 
 if built, v. 19; if destroyed, v. 20 :בתי נכרי

1 Story: with עולא and and חסדא' ר , who sighed (vv. 21-24)  

f ברייתא: seeing graves 

i :קברי ישראל �בדי5...ברו 
...אשר יצר אתכ  (ברו� מחיה המתי
…s concluding line’מר בריה דרבינא) 

ii 
 v. 4 :קברי נכרי

g ל"ריב : seeing friends 

i If: after 30 days, say �שהחיינו...ברו  

ii If: after 12 months, say �ברו...
מחיה המתי  

1 Following: רב’s observation that people are only forgotten after 12 months, as per v. 25 

2 Story: פ"ר  and י"ה בריה דר"ר  met a third; they made 2 ברכות (over seeing a 
 (זמand 5 חכ

(a) Then: his response seemed to be “overkill” and…they gave him the “killer look” 

h ל"ריב : seeing pock-marked person – �משנה הבריות...ברו  (only if born that way; victim of a tragedy – �די5 האמת...ברו )  


