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1.1.2 

3a (עד סו� האשמורה) � 4a (אלא שגר� החטא) 

 ל פסוק כה פרק ירמיהו: ָה�ֶר( ֹיְ�ֵבי ָ%ל ֶאל ַיֲעֶנה ְ%ֹדְרִכי� ֵהיָדד ָנֵוה� ַעל ִיְ�!גִיְ�!גִיְ�!גִיְ�!ג    ָ�ֹאגָ�ֹאגָ�ֹאגָ�ֹאג קֹולוֹ  ִיֵ � ָקְד�וֹ  �ִמְ�עֹו� ִיְ��גִיְ��גִיְ��גִיְ��ג ִמָ�רֹו� 'ה .1

 יט פסוק ז פרק שופטי� ... ַה2ְֹמִרי� ֶאת ֵהִקימ� ָהֵק� ַא1 ַהִ יכֹוָנהַהִ יכֹוָנהַהִ יכֹוָנהַהִ יכֹוָנה    ָהַאְ�ֹמֶרתָהַאְ�ֹמֶרתָהַאְ�ֹמֶרתָהַאְ�ֹמֶרת ֹרא� ַהַ�ֲחֶנה ִ/ְקֵצה ִא וֹ  ֲאֶ�ר ִאי� �ֵמ�ה ִגְדעֹו� ַוָ-ֹבא .2

 סב פסוק קיט פרק תהלי�: ִצְדֶק6 ִמ5ְ�ְֵטי ַעל ָל1 ְלהֹודֹות �ק���ק���ק���ק��    ַלְיָלהַלְיָלהַלְיָלהַלְיָלה    ֲחצֹותֲחצֹותֲחצֹותֲחצֹות .3

4. �רֹות    ֵעיַניֵעיַניֵעיַניֵעיַני    ִק8ְמ�ִק8ְמ�ִק8ְמ�ִק8ְמ רֹותַאְ�מ9 רֹותַאְ�מ9 רֹותַאְ�מ9  קמח פסוק קיט פרק תהלי�: ְ/ִאְמָרֶת6 ָלִ:יחַ  ַאְ�מ9

 קמז פסוק קיט פרק תהלי�: ִיָחְלִ י ִלְדָבְר6 ָוֲאַ�ֵ�ָעה ַבֶ>ֶ��ַבֶ>ֶ��ַבֶ>ֶ��ַבֶ>ֶ��    ִק8ְַמִ יִק8ְַמִ יִק8ְַמִ יִק8ְַמִ י .5

 ט פסוק ז פרק משלי: ַוֲאֵפָלה ַלְיָלה ְ/ִאי�ֹו� יֹו� ְ/ֶעֶרב ְ/ֶנֶ�� .6

 יז:ל א"ש: ַוָ-נ9ס� ַהBְַמAִי� ַעל ָרְכב� ֲאֶ�ר ַנַער ִאי� ֵמאֹות !ְרַ/ע ִא� ִ%י ִאי� ֵמֶה� ִנְמַלט ְו@א ְלָמֳחָרָת�ְלָמֳחָרָת�ְלָמֳחָרָת�ְלָמֳחָרָת�    ָהֶעֶרבָהֶעֶרבָהֶעֶרבָהֶעֶרב    ְוַעדְוַעדְוַעדְוַעד    ֵמַהֶ>ֶ��ֵמַהֶ>ֶ��ֵמַהֶ>ֶ��ֵמַהֶ>ֶ�� 8ִָוד ַוַ-ֵ%� .7

 ד פסוק יא פרק שמות: ִמְצָרִי� ְ/תֹו1 יֹוֵצא ֲאִני ַהAְַיָלהַהAְַיָלהַהAְַיָלהַהAְַיָלה    ַ%ֲחֹצתַ%ֲחֹצתַ%ֲחֹצתַ%ֲחֹצת 'ה �ַמר ֹ%ה ֹמֶ�ה ַוֹ-אֶמר .8

� ְיהֹוָיָדע ֲאִחיֹתֶפל ְו!ֲחֵרי .9/ֶ � לד פסוק כז פרק א הימי� דברי: יֹו�ב ַלֶ�ֶל1 ָצָבא ְוַ:ר ְוֶאְבָיָתר ְ/ָנָיה

 כג:טז ב"ש: ְל!ְבָ�@� �Bַ ְלָדִוד �Bַ ֲאִחיֹתֶפל ֲעַצת ָ%ל ֵ%� ָהֱא@ִהי� ִ/ְדַבר ִאי� ִיְ�!ל ַ%ֲאֶ�ר ָהֵה� ַ/ָ-ִמי� ָיַע( ֲאֶ�ר ֲאִחיֹתֶפל ַוֲעַצת .10

�ְבָנָיה�ְבָנָיה�ְבָנָיה�ְבָנָיה ִיְ:ָרֵאל ַהHָָבא ָ%ל ֶאל ְויֹו�ב .11    �/ֶ�/ֶ�/ֶ� כג פסוק כ פרק ב שמואל: ַה5ְֵלִתיַה5ְֵלִתיַה5ְֵלִתיַה5ְֵלִתי    ְוַעלְוַעלְוַעלְוַעל    ַהְ%ֵרִתיַהְ%ֵרִתיַהְ%ֵרִתיַהְ%ֵרִתי    ַעלַעלַעלַעל    ְיהֹוָיָדעְיהֹוָיָדעְיהֹוָיָדעְיהֹוָיָדע    ֶ/

 ט פסוק נז פרק תהלי�: 2ַָחר �ִעיָרה ְוִכ>ֹור ַהֵ>ֶבל ע�ָרה ְכבֹוִדי ע�ָרה .12

 ב פסוק פו פרק תהלי�: ֵאֶלי6 ַה/ֹוֵטחַ  ֱא@ַהי ַאָ ה ַעְב68ְ הֹוַ�ע �ִני�ִני�ִני�ִני    ָחִסידָחִסידָחִסידָחִסיד    ִ%יִ%יִ%יִ%י    ַנְפִ�יַנְפִ�יַנְפִ�יַנְפִ�י    ָ�ְמָרהָ�ְמָרהָ�ְמָרהָ�ְמָרה .13

 מו פסוק קיט פרק תהלי�: ֵאבֹו� ְו@א ְמָלִכי� ֶנֶגד ְבֵעֹדֶתי6 ַוֲאַדְ/ָרה .14

 טו פסוק כג פרק משלי: �ִני ַג� ִלִ/י ִיְ:ַמח ִלֶ/6 ָחַכ� ִא� ְ/ִני .15

 יא פסוק כז פרק משלי: ָדָבר ֹחְרִפי ְוָאִ�יָבה ִלִ/י ְוַ:ַ�ח ְ/ִני ֲחַכ� .16

 יג פסוק כז פרק תהלי�: ַחִ-י� ְ/ֶאֶר( 'ה ְ/ט�ב ִלְראֹות ֶהֱאַמְנִ י ל�ֵלא .17

 טו פסוק כח פרק בראשית ...ֶאֱעָזְב6 @א ִ%י ַהIֹאת ָהֲאָדָמה ֶאל ַוֲהִ�ֹבִתי6 ֵ ֵל1ֵ ֵל1ֵ ֵל1ֵ ֵל1    ֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�ר    ְ/ֹכלְ/ֹכלְ/ֹכלְ/ֹכל    �ְ�ַמְרִ י6�ְ�ַמְרִ י6�ְ�ַמְרִ י6�ְ�ַמְרִ י6 ִע1�ָ �ֹנִכי ְוִהֵ>ה .18
 ח פסוק לב פרק בראשית: ַמֲחנֹות ִלְ�ֵני ְוַהBְַמAִי� ַהָ/ָקר ְוֶאת ַהHֹא� ְוֶאת ִא וֹ  ֲאֶ�ר ָהָע� ֶאת ַוַ-ַח( לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     ַוֵ-ֶצרַוֵ-ֶצרַוֵ-ֶצרַוֵ-ֶצר    ְמֹאדְמֹאדְמֹאדְמֹאד    ַיֲעֹקבַיֲעֹקבַיֲעֹקבַיֲעֹקב    ַוִ-יָראַוִ-יָראַוִ-יָראַוִ-יָרא .19

 טז פסוק טו פרק שמות: ָקִניתָ ָקִניתָ ָקִניתָ ָקִניתָ     ז�ז�ז�ז�    ַע�ַע�ַע�ַע�    ַיֲעֹברַיֲעֹברַיֲעֹברַיֲעֹבר    ַעדַעדַעדַעד    ''''הההה    ַע6�ְַע6�ְַע6�ְַע6�ְ    ַיֲעֹברַיֲעֹברַיֲעֹברַיֲעֹבר    ַעדַעדַעדַעד ָ%�ֶב� ִי8ְמ� ְזרֹוֲע6 ִ/ְגֹדל ָוַפַחד ֵאיָמָתה ֲעֵליֶה� ִ 5ֹל .20

 

I Brief analysis and Aggadic tangent on א"ר ’s opinion, associating ש"סו� זק  with אשמורות הלילה: 

a Q: why doesn’t he state the hours? 

b A: teaches that just as there are watch-shifts on earth, there are watch-shifts (of מלאכי�) in שמי� – v. 1 

i Tangent: auditory markers of heavenly night-shifts (and ה'  “roaring” over the �  (תיקו� חצות source for) (חורב

ii Tangent: story of יוסי' ר  praying in the חורבה as אליהו waited for him  

1 Lessons: to be learned from this interaction 

(a) Entering a חורבה:  do not enter a חורבה 

(i) Reasons: leads to suspicion (of meeting a זונה); it may collapse, demonic possession 

1. Note: possible to construct case where only one applies �all 3 reasons needed 

(b) Prayer: We may pray on the road 

(c)  קצרהתפילה : If someone prays on the road, he says תפילה קצרה (to be discussed in detail on כט)  

c Aggadic excursus: amount of night-watches ( ב:תוספתא א )  

i ר  '�נת : 3, as per v. 2 (counter: either middle one could be called תיכונה) 

ii 4  :רבי, as per vv. 3-4 

1 Counter: reference in v. 4 may include daytime hours 

(a) Alternatively ( אשי' ר  אשמורות may be called משמרות 1.5 :(

2 Tangent (same transmission sequence as explanation of רבי’s opinion): may not talk in presence of 

 מת except things relating to מת

(a) Scope of איסור: may only apply to ת"ד ; or may also ( ו"ק ) apply to mundane matters 

d Aggadic excursus: on דוד and משה’s awareness of midnight (vv. 5-12) 

i Associative tangent: דוד’s behavior when he would awake 

e Homiletic interpretation: v. 13 ( יצחק' ר/לוי ); why דוד argued that he was righteous 

i One: his fidelity to God and זריזות in עבודת ה'   - v. 3 

ii Other: his engagement in דברי תורה  - specifically to help others via פסק הלכה (vv. 13-16) 

f Challenge:  to v. 13 – דוד did not consider himself righteous (as per diacritical marks in v. 17) 

i Answer: he was concerned that before he would die, he would sin  

1 As per: יעקב בר אידי' ר ’s resolution to the contradiction in vv. 18-19) 

(a) Support for the concern: homiletic interpretation of v. 20, where the return in 6th century 

BCE should have been similar to that of the 13th century BCE, but החטא גר�  


