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1.1.8 

9b ( 'משנה ב ) � 10b (עדי�) 

 ה פסוק עב פרק תהלי� :�ֹוִרי� �ֹור ָיֵרחַ  ְוִלְפֵני ָ�ֶמ� ִע� ִייָרא�� .1

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

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

 לה פסוק קד פרק תהלי� :ָי7 ַהְלל� 'ה ֶאת ַנְפִ�י ָ/ֲרִכי ֵאיָנ� עֹוד �ְרָ�ִעי� ָה5ֶר4 ִמ, ַח3ִָאי� ִיַ'�2 .4

 א פסוק א פרק תהלי� :ָיָ�ב 9א ֵלִצי� �ְבמֹוַ�ב ָעָמד 9א ַח3ִָאי� �ְבֶדֶר: ְרָ�ִעי� ַ/ֲעַצת ָהַל: 9א ֲאֶ�ר ָהִאי� ַאְ�ֵריַאְ�ֵריַאְ�ֵריַאְ�ֵרי .5

 יב פסוק ב פרק תהלי� :בוֹ  חֹוֵסי ָ?ל ַאְ�ֵריַאְ�ֵריַאְ�ֵריַאְ�ֵרי ַא=וֹ  ִ?ְמַעט ִיְבַער ִ?י ֶדֶר: ְוֹתאְבד� ֶיֱאַנ� ֶ=, ַבר ַנְ>ק� .6

 א פסוק נד פרק ישעיהו :'ה 5ַמר ְבע�ָלה ִמְ/ֵני �ֹוֵמָמה ְ/ֵני ַרִ/י� ִ?י ָחָלה 9א ְוַצֲהִלי ִרAָה ִ=ְצִחי ָיָלָדה 9א ֲעָקָרה ָרAִי .7

 א פסוק ג פרק תהלי� :ְ/נוֹ  Cְבָ�לֹו� ִמְ=ֵני ְ/ָבְרחוֹ  ְלָדִוד ִמְזמֹור .8

 א פסוק נז פרק תהלי� :ַ/2ְָעָרה ָ�א�ל ִמְ=ֵני ְ/ָבְרחוֹ  ִמְכָ'� ְלָדִוד ַ'ְ�ֵחת Cל ַלְמַנEֵחַ  .9

 ח פסוק קיא פרק תהלי� :ְוָיָ�ר ֶ/ֱאֶמת ֲע&�ִי� ְלעֹוָל� ָלַעד ְסמ�ִכי� .10

 כו פסוק לא פרק משלי :ְל�ֹוָנ7 ַעל ֶחֶסד ְותֹוַרת ְבָחְכָמה ָ=ְתָחה ִ=יהָ  .11

 א פסוק קג פרק תהלי� :ָקְד�וֹ  ֵ�� ֶאת ְקָרַבי ְוָכל 'ה ֶאת ַנְפִ�י ָ/ֲרִכי ְלָדִוד .12

 כ פסוק קג פרק תהלי� :ְ�ָברוֹ  ְ/קֹול ִלְ�ֹמעַ  ְדָברוֹ  ֹעֵ&י ֹכחַ  ִ)ֹ/ֵרי ַמְל5ָכיו 'ה ָ/ֲרכ� .13

 ב פסוק קג פרק תהלי� :ְ)מ�ָליו ָ?ל ִ'ְ�ְ?ִחי ְוCל 'ה ֶאת ַנְפִ�י ָ/ֲרִכי .14

 א פסוק קד פרק תהלי� :ָלָבְ�'ָ  ְוָהָדר הֹוד 2ְֹאד ָ)ַדְל'ָ  ֱא9ַהי 'ה 'ה ֶאת ַנְפִ�י ָ/ֲרִכי .15

 כט פסוק קד פרק תהלי� :ְי��ב�, ֲעָפָר� ְוֶאל ִיְגָוע�, ר�ָח� ֹ'ֵס� ִיָ/ֵהל�, ָ=ֶני� ַ'ְסִ'יר .16

 ב פסוק ב פרק א שמואל :ֵ?א9ֵהינ� צ�ר ְוֵאי, ִ/ְלֶ'� ֵאי, ִ?י 'ה?ַ  ָקדֹו� ֵאי, .17

Aֶא ָ=ָניו ְוֹעז ָ=ָניו ָ'ִאיר 5ָד� ָחְכַמת ָ�ָבר ֵ=ֶ�ר יֹוֵדעַ  �ִמי ְ?ֶהָחָכ� ִמי .18 Gא פסוק ח פרק קהלת :ְי� 

 ב פסוק יח פרק א מלכי� :ְ/ֹ�ְמרֹו, ָחָזק ְוָהָרָעב Cְח5ב ֶאל ְלֵהָראֹות ֵאִלHָה� ַוHֵֶל: .19

 א פסוק כ פרק ב מלכי� :ִתְחֶיה ְו9א ַאָ'ה ֵמת ִ?י ְלֵביֶת� ַצו 'ה 5ַמר ֹ?ה ֵאָליו ַוHֹאֶמר ַהAִָביא 5מֹו4 ֶב, ְיַ�ְעָיה� ֵאָליו ַוHָֹבא ָלמ�ת ִחְזִקHָה� ָחָלה ָהֵה� ַ/Hִָמי� .20

 טו פסוק יג פרק איוב :אֹוִכיחַ  ָ=ָניו ֶאל ְ�ָרַכי ַא: ֲאַיֵחל לוֹ  לא ִיְקְטֵלִני ֵה, .21

 ו פסוק ה פרק קהלת :ְיָרא ָהֱא9ִהי� ֶאת ִ?י ַהְרֵ/ה �ְדָבִרי� ַוֲהָבִלי� ֲח9מֹות ְבֹרב ִ?י .22

 ב פסוק לח פרק ישעיהו :'ה ֶאל ַוHְִתַ=ֵ(ל ַהJִיר ֶאל ָ=ָניו ִחְזִקHָה� ַוIֵHַב .23

 יט פסוק ד פרק ירמיהו :ִמְלָחָמה ְ'ר�ַעת ַנְפִ�י ָ�ַמַע'ְ  שמעתי �ֹוָפר קֹול ִ?י Cֲחִרי� 9א ִלִ/י ִ(י ֹהֶמה ִלִ/י ִקירֹות אֹוִחיָלה אחולה ֵמַעי ֵמַעי .24

 ג פסוק לח פרק ישעיהו: ָגדֹול ְ/ִכי ִחְזִקHָה� ַוHְֵבKְ  ָעִ&יִתי ְ/ֵעיֶני� ְוַה3ֹוב ָ�ֵל� �ְבֵלב ֶ/ֱאֶמת ְלָפֶני� ִהְתַהַ(ְכִ'י ֲאֶ�ר ֵאת ָנא ְזָכר 'ה ָאAָה ַוHֹאַמר .25

 ב פסוק יב פרק שמות :ַהָ>ָנה ְלָחְדֵ�י ָלֶכ� ה�א ִרא�ֹו, ֳחָדִ�י� ֹרא� ָלֶכ� ַהLֶה ַהֹחֶד� .26

 ֶאֵ', 5ַמְרִ'י ֲאֶ�ר ַהLֹאת ָה5ֶר4 ְוָכל ַהָ>ָמִי� ְ?כֹוְכֵבי ַזְרֲעֶכ� ֶאת Cְרֶ/ה ֲאֵלֶה� ַוְ'ַדֵ/ר ָ/: ָלֶה� ִנְ�ַ/ְע'ָ  ֲאֶ�ר ֲעָבֶדי� �ְלִיְ&ָרֵאל ְלִיְצָחק ְלCְבָרָה� ְזֹכר .27
 יג פסוק לב פרק שמות :ְלֹעָל� ְוָנֲחל� ְלַזְרֲעֶכ�

 כג פסוק קו פרק תהלי� :ֵמַהְ�ִחית ֲחָמתוֹ  ְלָהִ�יב ְלָפָניו ַ/ֶ=ֶר4 ָעַמד ְבִחירוֹ  ֹמֶ�ה ל�ֵלי ְלַהְ�ִמיָד� ַוHֹאֶמר .28

 לד פסוק יט פרק ב מלכי� :ַעְבִ�י ָ�ִוד �ְלַמַע, ְלַמֲעִני ְלהֹוִ�יָע7 ַהLֹאת ָהִעיר ֶאל ְוַגAֹוִתי .29

 יז פסוק לח פרק ישעיהו :ֲחָט5י ָ?ל ֵגְו� Cֲחֵרי ִהְ�ַלְכ'ָ  ִ?י ְ/ִלי ִמַ>ַחת ַנְפִ�י ָחַ�ְק'ָ  ְוַאָ'ה ָמרָמרָמרָמר    ִליִליִליִלי    ַמרַמרַמרַמר ְלָ�לֹו� ִהAֵה .30

ְלָח, ִמ3ָה ָ�� לוֹ  ְוָנִ&י� ְקַטAָה ִקיר ֲעִלHַת Aָא ַנֲעֶ&ה .31 Gא ְו�Iֵי פסוק ד פרק ב מלכי� :2ָ�ָה ָיס�ר ֵאֵלינ� ְ/ֹבאוֹ  ְוָהָיה �ְמנֹוָרה ְוִכ 

ָבתוֹ  .32 Gָבתוֹ �ְת� Gָבתוֹ �ְת� Gָבתוֹ �ְת� Gֶב, ִיְ&ָרֵאל ֶאת ָ�ָפט ְוָ�� ֵ/יתוֹ ֵ/יתוֹ ֵ/יתוֹ ֵ/יתוֹ     ָ��ָ��ָ��ָ��    ִ?יִ?יִ?יִ?י    ָהָרָמָתהָהָרָמָתהָהָרָמָתהָהָרָמָתה    �ְת�Hִיז פסוק ז פרק א שמואל: 'הלַ  ִמְזֵ/חַ  ָ�� ַו 

 ט פסוק ד פרק ב מלכי� :ָ'ִמיד ָעֵלינ� ֹעֵבר ה�א ָקדֹו� ֱא9ִהי� ִאי� ִ?י ָיַדְעִ'י ָנא ִהAֵה ִאי7�ָ ֶאל ַוֹ'אֶמר .33

 כז פסוק ד פרק ב מלכי� ... ָל7 ָמָרה ַנְפ7�ָ ִ?י ָל7 ַהְרֵ=ה ָהֱא9ִהי� ִאי� ַוHֹאֶמר ְלָהְדָפ7 ֵ)יֲחִזי ַוHִַ)� ְ/ַרְגָליו ַוַ'ֲחֵזק ָהָהר ֶאל ָהֱא9ִהי� ִאי� ֶאל ַוָ'ֹבא .34

 א פסוק קל פרק תהלי� :''''הההה    ְקָראִתי�ְקָראִתי�ְקָראִתי�ְקָראִתי�    ִמ2ֲַעַמJִי�ִמ2ֲַעַמJִי�ִמ2ֲַעַמJִי�ִמ2ֲַעַמJִי� ַה2ֲַעלֹות ִ�יר .35

 א פסוק קב פרק תהלי� :ִ&יחוֹ  ִיְ�ֹ=: 'ה ְוִלְפֵני ַיֲעֹט� ִכי ְלָעִני ְ'ִפָ(ה .36

 ז פסוק א פרק יחזקאל :ָקָלל ְנֹחֶ�ת ְ?ֵעי, ְוֹנְצִצי� ֵעֶגל ֶרֶגל ְ?ַכ� ַרְגֵליֶה� ְוַכ� ְיָ�ָרהְיָ�ָרהְיָ�ָרהְיָ�ָרה    ֶרֶגלֶרֶגלֶרֶגלֶרֶגל    ְוַרְגֵליֶה�ְוַרְגֵליֶה�ְוַרְגֵליֶה�ְוַרְגֵליֶה� .37

 כו פסוק יט פרק ויקרא :ְתעֹוֵננ� ְו9א ְתַנֲח�� 9א ַהָ��ַהָ��ַהָ��ַהָ��    ַעלַעלַעלַעל    ֹתאְכל�ֹתאְכל�ֹתאְכל�ֹתאְכל�    9א9א9א9א .38

 ט פסוק יד פרק א מלכי�: ַגֶ��ַגֶ��ַגֶ��ַגֶ��    CֲחֵריCֲחֵריCֲחֵריCֲחֵרי    ִהְ�ַלְכ'ָ ִהְ�ַלְכ'ָ ִהְ�ַלְכ'ָ ִהְ�ַלְכ'ָ     ְוֹאִתיְוֹאִתיְוֹאִתיְוֹאִתי ְלַהְכִעיֵסִני �ַמIֵכֹות ֲאֵחִרי� ֱא9ִהי� ְ(� ַוַ'ֲעֶ&ה ַוֵ'ֶל: ְלָפֶני� ָהי� ֲאֶ�ר ִמֹ?ל ַלֲע&ֹות ַוָ'ַרע .39

  

I משנה ב' : time for morning ש"ק  

a Start time: (visual acuity) 

i ק"ת : when you can distinguish תכלת from white (strings in ציצית)  

ii א"ר : when you can distinguish תכלת from blue-green (later time) 

 when you can recognize a fellow) אחרי� variations on time of operative visibility; ruling follows :ברייתא 1

from א"ד  away) for ,תפילי, follows ,וותיקי* for ש"ק  (v. 1)  

(a) Tangents: אגדות about value of ת"סמיכת גל  and some textual considerations (vv. 2-3) 

(i) אגדות: literary “bookends” in תהלי�; (vv. 4-6); interactions with sectarians (vv. 7-10); appreciation 

of 5 instances of ברכי נפשי (vv. 11-17); meeting between ישעיה and חזקיה (c. 700 BCE) – (vv. 18-30); 

 (vv. 31-34) שונמית and the אלישע

2 Halakhic tangent: prohibition of standing on high place for תפילה (vv. 35-36) 

3 Halakhic tangent keeping feet together for תפילה (v. 37) 

4 Halakhic tangent: prohibition of eating before תפילה (vv. 38-39 – לאו שבכללות)  

b Ending time:  

i )א"ר(  הנ4 החמה :

ii יהושע' ר : 3 hours, as per rising time of royalty 

1 Note: reading later is no “loss”, as one who reads תורה 

(a) Meaning: he does not lose ש"ברכות ק  (opinion of ג"רה )  


