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1.1.3 

4a (וחכמי� אומרי�) � 5a (וקטב מרירי) 
  

 ז פסוק ו פרק דברי� :�ְבק�ֶמ��ְבק�ֶמ��ְבק�ֶמ��ְבק�ֶמ�    �ְבָ�ְכְ���ְבָ�ְכְ���ְבָ�ְכְ���ְבָ�ְכְ�� ַבֶ ֶר� �ְבֶלְכְ�� ְ�ֵביֶת� ְ�ִ�ְבְ�� ָ�� ְוִדַ�ְר�ָ  ְלָבֶני� ְוִ�ַ�ְנָ�� .1

 יז פסוק נא פרק תהלי� :ְ�ִהָ*ֶת� ַיִ(יד �ִפי ִ�ְפָ�ח ְ)ָפַתי ֲאֹדָני .2

3. � טו פסוק יט פרק תהלי� :ְוֹגֲאִלי צ�ִרי 'ה ְלָפֶני� ִלִ�י ְוֶהְגיֹו- ִפי ִאְמֵרי ְלָרצֹו- ִיְהי

 א פסוק קמה פרק תהלי� :ָוֶעד ְלעֹוָל� ִ�ְמ� ַוֲאָבֲרָכה ַה3ֶֶל� ֱאלֹוַהי ֲארֹוִמְמ� ְלָדִוד ְ�ִהָ*ה .4

 א פסוק קיט פרק תהלי� :'ה ְ�תֹוַרת ַהֹהְלִכי� ָדֶר� ְתִמיֵמי ַאְ�ֵרי .5

 טז פסוק קמה פרק תהלי� :ָרצֹו- ַחי ְלָכל �ַמְ)ִ�יעַ  ָיֶד� ֶאת 7ֹוֵתחַ  .6

 כה פסוק קלו פרק תהלי� :ַחְס וֹ  ְלעֹוָל� 9ִי ָ�ָ)ר ְלָכל ֶלֶח� ֹנֵת- .7

 ב פסוק ה פרק עמוס :ְמִקיָמ< ֵאי- ?ְדָמָת< ַעל ִנְ=ָ�ה ִיְ)ָרֵאל ְ�ת�ַלת ק�� תֹוִסי> ;א ָנְפָלה .8

 יד פסוק קמה פרק תהלי� :ַה9ְפ�ִפי� ְלָכל ְוזֹוֵק> ַהֹ�ְפִלי�ַהֹ�ְפִלי�ַהֹ�ְפִלי�ַהֹ�ְפִלי�    ְלָכלְלָכלְלָכלְלָכל    ''''הההה    סֹוֵמ�סֹוֵמ�סֹוֵמ�סֹוֵמ� .9

 ו פסוק ו פרק ישעיהו :ַה3ְִזֵ�חַ  ֵמַעל ָלַקח ְ�ֶמְלַקַחִי� ִרְצ7ָה �ְבָידוֹ  ַהCְָרִפי� ִמ- ֶאָחדֶאָחדֶאָחדֶאָחד ֵאַלי ַוBָָע> .10

ָע> ַ�ְ�ִחָ*ה ֶבָחזֹו- ָרִאיִתי ֲאֶ�ר ַ(ְבִריֵאלַ(ְבִריֵאלַ(ְבִריֵאלַ(ְבִריֵאל    ְוָהִאי�ְוָהִאי�ְוָהִאי�ְוָהִאי� ַ�ְ�ִפָ*ה ְמַדֵ�ר ֲאִני ְועֹוד .11 Eכא פסוק ט פרק דניאל :ָעֶרב ִמְנַחת 9ְֵעת ֵאַלי ֹנֵגעַ  ִ�יָע> מ 

 יג:י דניאל :ָפָרס ַמְלֵכי ֵאֶצל ָ�� נֹוַתְרִ�י ַוֲאִני ְלָעְזֵרִני ָ�א ָהִראֹ�ִני� ַהCִָרי�ַהCִָרי�ַהCִָרי�ַהCִָרי�    ?ַחד?ַחד?ַחד?ַחד    ִמיָכֵאלִמיָכֵאלִמיָכֵאלִמיָכֵאל ְוִהֵ�ה יֹו� ְוֶאָחד ֶעְ)ִרי� ְלֶנְגִ י ֹעֵמד 7ַָרס ַמְלכ�ת ְוַ)ר .12

13. � ה פסוק ד פרק תהלי� :ֶסָלה ְוֹד3� ִמ9ַ�ְְבֶכ� ַעל ִבְלַבְבֶכ� ִאְמר� ֶ�ֱחָטא� ְו?ל ִרְגז

 ו פסוק לא פרק תהלי� :ֱאֶמת ֵאל 'ה אֹוִתי 7ִָדיָתה ר�ִחי ?ְפִקיד ְ�ָיְד� .14

 יב פסוק כד פרק שמות :ְלהֹוֹרָת�ְלהֹוֹרָת�ְלהֹוֹרָת�ְלהֹוֹרָת�    9ַָתְבִ�י9ַָתְבִ�י9ַָתְבִ�י9ַָתְבִ�י    ֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�ר    ְוַה3ְִצָוהְוַה3ְִצָוהְוַה3ְִצָוהְוַה3ְִצָוה    ְוַה�ֹוָרהְוַה�ֹוָרהְוַה�ֹוָרהְוַה�ֹוָרה    ָהֶאֶב-ָהֶאֶב-ָהֶאֶב-ָהֶאֶב-    לEֹחתלEֹחתלEֹחתלEֹחת ֶאת ְל� ְוֶאְ�ָנה ָ�� ֶוְהֵיה ָהָהָרה ֵאַלי ֲעֵלה ֹמֶ�ה ֶאל 'ה ַוBֹאֶמר .15

 ו פסוק קמט פרק תהלי� :ְ�ָיָד� 7ִיִפBֹות ְוֶחֶרב ִ�ְגרֹוָנ� ֵאל רֹוְממֹות .16

17. � ה פסוק קמט פרק תהלי� :ִמ9ְ�ְבֹוָת� ַעל ְיַרְ�נ� ְ�ָכבֹוד ֲחִסיִדי� ַיְעְלז

 ז פסוק ה פרק איוב :ע�>ע�>ע�>ע�>    ַיְגִ�יה�ַיְגִ�יה�ַיְגִ�יה�ַיְגִ�יה�    ֶרֶ�>ֶרֶ�>ֶרֶ�>ֶרֶ�>    �ְבֵני�ְבֵני�ְבֵני�ְבֵני י�ָ*ד ְלָעָמל Fָד� 9ִי .18

 ה פסוק כג פרק משלי: ַהGָָמִי� ָיע�> 9ְֶנֶ�ר ְכָנַפִי� *וֹ  ַיֲעֶ)ה ָעֹ)ה 9ִי ְוֵאיֶנ��ְוֵאיֶנ��ְוֵאיֶנ��ְוֵאיֶנ��    �וֹ �וֹ �וֹ �וֹ     ֵעיֶני�ֵעיֶני�ֵעיֶני�ֵעיֶני�    ֲהָתִעי>ֲהָתִעי>ֲהָתִעי>ֲהָתִעי> .19

ֵמי ָרָעב ְמֵזי .20 Eְלח� כד פסוק לב פרק דברי� :ָעָפר ֹזֲחֵלי ֲחַמת ִע� ָ�� ֲאַ�ַ*ח ְ�ֵהמֹות ְוֶ�- ְמִריִריְמִריִריְמִריִריְמִריִרי    ְוֶקֶטבְוֶקֶטבְוֶקֶטבְוֶקֶטב ֶרֶ�> 

 

I Analysis of the dispute between חכמי� and א"ר  in משנה א' : 

a Q: which position do they take on the meaning of Iבשכב? 

i Possibility1: when you are in the process of lying down ( א"ר ) OR 

ii Possibility2: when you are prone ( ג"ר )  

b A: they take ג"ר ’s position, but proposed a “fence” to protect the law to avoid missing ש"ק  

i Tangent: dispute between י"ר  and ל"ריב  as to order of ערבית  

יוחנ-' ר 1 ש"ק :  then תפילה, just like the morning (and ת"סמיכת גל )  

ל"ריב 2 ש"ק then תפילה :  – just as in morning, ש"ק  is closest to bed 

(a) Tangent: difficulty with ת"סגל  – we say השכיבנו 

(b) Answer: it is considered extended גאולה, just as שפתי תפתח' ה  is extended תפילה 

II Value of reciting ה"תהלי� קמ  ( "אשרי" )  (v. 4 ff.), in spite of v. 5 and v. 7 

a Due to it being an abecedarian acrostic AND including praise for God feeding the world (v. 6) 

i note: missing נו"-  (?!) associated with v. 8, but “repaired” with v. 9 

III Aggadic excursus on angelology – vv. 10-12 

IV קריאת שמע על המטה (independent of ש של ערבית"מצוות ק )  - vv. 13-14 

V Aggadic sequence of ל"רשב  quoted by לוי בר חמא' ר  

a Alternate interpretation of v. 13 – encouraging ט"יצה  over ר"יצה  

b Interpretation of v. 15 – that all of תורה was given at סיני 

VI Comments of יצחק' ר  related to קריאת שמע על המטה 

a Anyone who recites it holds a double-edged sword (against -מזיקי) – vv. 16-17 

b Anyone who recites it is left alone by -מזיקי – vv. 18-20 


