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1.9.6 

58b ( [משנה ב'] על הזיקין )  59b (דאיכא בני חבורה דשתו בהדיה)  

 ט פסוק ט פרק איוב: ֵתָמן   ְוַחְדֵרי ְוִכיָמה ְּכִסיל ָעׁש ֹעֶׂשה . 1

 ח פסוק ה פרק עמוס: ְׁשמוֹ  ה' ָהָאֶרץ ְּפֵני ַעל ַוִּיְׁשְּפֵכם ַהָּים ְלֵמי  ַהּקֹוֵרא ֶהְחִׁשי� ַלְיָלה ְויֹום ַצְלָמֶות ַלֹּבֶקר ְוֹהֵפ� ּוְכִסיל ִכיָמה ֹעֵׂשה . 2

 לא פסוק לח פרק איוב: ְּתַפֵּתחַ  ְּכִסיל ֹמְׁשכֹות אוֹ  ִּכיָמה ַמֲעַדּנֹות ַהְתַקֵּׁשר  . 3

 לב פסוק לח פרק איוב: ַתְנֵחם   ָּבֶניהָ   ַעל   ְוַעִיׁש   ְּבִעּתוֹ  ַמָּזרֹות ֲהֹתִציא . 4

 ט פסוק א פרק קהלת:  ַהָּׁשֶמׁש ַּתַחת ָחָדׁש  ָּכל ְוֵאין ֶׁשֵּיָעֶׂשה הּוא ֶּׁשַּנֲעָׂשה ּוַמה ֶׁשִּיְהֶיה הּוא ֶּׁשָהָיה ַמה . 5

 כב פסוק כא פרק יחזקאל: ִּדַּבְרִּתי ה'  ֲאִני ֲחָמִתי ַוֲהִנֹחִתי ַּכִּפי  ֶאל   ַכִּפי   ַאֶּכה   ֲאִני   ְוַגם  . 6

 יג פסוק ה פרק יחזקאל: ָּבם  ֲחָמִתי ְּבַכּלֹוִתי ְּבִקְנָאִתי  ִּדַּבְרִּתי ה' ֲאִני ִּכי ְוָיְדעּו ְוִהֶּנָחְמִּתי ָּבם   ֲחָמִתי   ַוֲהִנחֹוִתי   ַאִּפי   ְוָכָלה   . 7

 כה:ל   ירמיהו :  ָהָאֶרץ   ֹיְׁשֵבי   ָּכל   ֶאל   ַיֲעֶנה   ְּכֹדְרִכים   ֵהיָדד   ָנֵוהּו   ַעל   ִיְׁשַאג   ָׁשֹאג   קֹולוֹ   ִיֵּתן   ָקְדׁשוֹ   ּוִמְּמעֹון   ִיְׁשָאג   ִמָּמרֹום   ה'   ֲאֵליֶהם   ְוָאַמְרּתָ   ָהֵאֶּלה   ַהְּדָבִרים   ָּכל   ֵאת   ֲאֵליֶהם   ִּתָּנֵבא   ְוַאָּתה  . 8

 א פסוק סו פרק ישעיהו: ְמנּוָחִתי ָמקֹום ֶזה ְוֵאי  ִלי  ִּתְבנּו ֲאֶׁשר  ַבִית ֶזה ֵאי ַרְגָלי   ֲהֹדם   ְוָהָאֶרץ   ִּכְסִאי   ַהָּׁשַמִים  ה' ָאַמר ֹּכה . 9

 יט פסוק עז פרק תהלים: ָהָאֶרץ ַוִּתְרַעׁש ָרְגָזה ֵּתֵבל ְבָרִקים ֵהִאירּו ַּבַּגְלַּגל   ַרַעְמ�   קֹול  . 10

 יג פסוק י פרק ירמיהו: ֵמֹאְצֹרָתיו  רּוחַ  ַוּיֹוֵצא ָעָׂשה ַלָּמָטר ְּבָרִקים ָהָאֶרץ ִמְקֵצה  ְנִׂשִאים ַוַּיֲעֶלה  ַּבָּׁשַמִים   ַמִים   ֲהמֹון   ִּתּתוֹ   ְלקֹול  . 11

 ט פסוק א פרק נחום: ָצָרה  ַּפֲעַמִים   ָתקּום   �א  ֹעֶׂשה הּוא ָּכָלה ה' ֶאל ְּתַחְּׁשבּון  ַמה . 12

 ד פסוק ו פרק הושע: ֹהֵל� ַמְׁשִּכים ְוַכַּטל ֹּבֶקר  ַּכֲעַנן   ְוַחְסְּדֶכם  ְיהּוָדה ְּל� ֶאֱעֶׂשה  ָמה ֶאְפַרִים ְּל� ֶאֱעֶׂשה ָמה . 13

 יד פסוק ג פרק קהלת:  ִמְּלָפָניו   ֶׁשִּיְראּו   ָעָׂשה   ְוָהֱא�ִהים  ִלְגֹרעַ  ֵאין  ּוִמֶּמּנּו ְלהֹוִסיף ֵאין ָעָליו ְלעֹוָלם ִיְהֶיה  הּוא  ָהֱא�ִהים ַיֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ָּכל ִּכי ָיַדְעִּתי . 14

 כח:א יחזקאל: ְמַדֵּבר קֹול ָוֶאְׁשַמע ָּפַני ַעל ָוֶאֹּפל ָוֶאְרֶאה ה' ְּכבֹוד ְּדמּות  ַמְרֵאה הּוא ָסִביב ַהֹּנַגּה ַמְרֵאה  ֵּכן ַהֶּגֶׁשם ְּביֹום ֶבָעָנן ִיְהֶיה ֲאֶׁשר ַהֶּקֶׁשת ְּכַמְרֵאה . 15

 ז פסוק קלה פרק תהלים: ֵמאֹוְצרֹוָתיו  רּוחַ  מֹוֵצא ָעָׂשה  ַלָּמָטר   ְּבָרִקים  ָהָאֶרץ ִמְקֵצה  ְנִׂשִאים ַמֲעֶלה . 16

 ג פסוק נ פרק ישעיהו: ְּכסּוָתם ָאִׂשים ְוַׂשק ַקְדרּות  ָׁשַמִים   ַאְלִּביׁש  . 17

 יד פסוק ב פרק בראשית: ְפָרת הּוא ָהְרִביִעי ְוַהָּנָהר ַאּׁשּור ִקְדַמת ַהֹהֵל� הּוא  ִחֶּדֶקל  ַהְּׁשִליִׁשי ַהָּנָהר ְוֵׁשם . 18

 

I 'ברכות :משנה ב over various physical phenomena  

a When experiencing: shooting stars, earthquakes, lightning, thunder and high winds:  ברוך...שכחו וגבורתו מלא עולם 

i tangent: astronomic speculation (vv. 1-5) re:  זיקין 

ii tangent: cosmic speculation about earthquakes (vv. 6-9) 

iii tangent: definitions of thunder (vv. 10-11) 

iv tangent: discussion about high winds (v. 12) 

v tangent: discussion about lightning (vv. 13-15) 

b when seeing: mountains, hills, seas, rivers and deserts –  ברוך...עושה מעשה בראשית 

i challenge: all of those mentioned in [a] are also מעשה בראשית! (v. 16)  

1 Answer1 (אביי): recite both ברכות on any of these ten 

2 Answer2 (רבא): in these last five, there is only עמ"ב; the first five require both be said 

ii Tangent: ריב"ל – if someone sees the sky בטהרתה – say  עמ"ב 

1 Dissent: ר' חסדא – since the חורבן, it can’t be seen, as per v. 17 

iii Related: seeing the sun at its “turning”, the moon at its “might” and the stars in their orbits and 

constellations  in their order – say עמ"ב (delineation of time of "ברכת החמה" by אביי) 

II Continued analysis of 'משנה ב: 

a  ר' יהודה: if one sees the ים הגדול occasionally (every 30 days), ברוך...שעשה את היום הגדול 

i ר' יצחק: seeing the עמ"ב -  פרת (but only where the original one flowed) 

 עמ"ב say -  חדקל seeing the :רמי בר אבא 1

(a) Tangential  דרשות: on the names פרת וחדקל (v. 18)  

b When experiencing: rains and good tidings –  ברוך...הטוב והמטיב 

i Challenge: ר אבהו (or ברייתא) – a much longer liturgy, ending with either האל ההודאות or  רוב ההודאות 

 חתימה therefore, say both as a :ר"פ 1

ii Answer1: if you see it, say this longer version; if only heard – say  הטוב והמטיב 

1 Challenge: hearing it is already covered under  בשורות טובות 

a. Answer2: if there is a lot, say הטוב והמטיב, if a little, say  ...מודים 

b. Answer3: both are cases of a lot of rain; if he owns land, say הטוב והמטיב (as per direction in ברייתא) 

i. Challenge: if the good news is only for him, still say  ...הטוב – as when he has a baby boy 

1. Block: in that case, his wife also shares the good news 

ii. Challenge: if father dies, he says ברוך דיין האמת and הטוב והמטיב (over inheritance) 

1. Block: in that case, he has brothers who share the inheritance 

iii. Challenge: a new wine brought to the table obligates the drinker(s) to say הטוב והמטיב  

1. Block: in that case, he is drinking with others 

c When learning of: bad news:  ברוך...דיין האמת 

 


