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1.9.8 

60b (הנכנס ליש�)� 61b (שאתה מזומ� לחיי העול� הבא)  

 

�ט    ֶחֶסדֶחֶסדֶחֶסדֶחֶסד ִמְזמֹור ְלָדִוד .1ָ��ט�ִמְָ��ט�ִמְָ��ט�ִמְָ�  א, קא תהלי� :ֲאַזֵ#ָרה 'ה ְל  ָאִ�יָרהָאִ�יָרהָאִ�יָרהָאִ�יָרה    �ִמְ

  יא, נו תהלי� :ָ-ָבר ֲאַהֵ,ל 'הההה+ַ +ַ +ַ +ַ  ָ-ָבר ֲאַהֵ,ל ֵ+א*ִהי�ֵ+א*ִהי�ֵ+א*ִהי�ֵ+א*ִהי� .2

  יג, קטז תהלי� :ֶאְקָראֶאְקָראֶאְקָראֶאְקָרא    ’’’’הההה    �ְבֵ���ְבֵ���ְבֵ���ְבֵ�� ֶא0ָא ְי��עֹות /ֹוס .3

 ד7 ג, קטז תהלי� :ַנְפִ�י ַמְ,ָטה ’ה ָא6ָה ֶאְקָראֶאְקָראֶאְקָראֶאְקָרא    ’’’’הההה    �ְבֵ���ְבֵ���ְבֵ���ְבֵ��    ::::ֶאְמָצאֶאְמָצאֶאְמָצאֶאְמָצא    ְוָיגֹו�ְוָיגֹו�ְוָיגֹו�ְוָיגֹו�    ָצָרהָצָרהָצָרהָצָרה ְמָצא�ִני ְ�אֹול �ְמָצֵרי ָמֶות ֶחְבֵלי ֲאָפפ�ִני .4

��    ְיִהיְיִהיְיִהיְיִהי    ָלָקחָלָקחָלָקחָלָקח    ’’’’ההההוַ וַ וַ וַ     ָנַת�ָנַת�ָנַת�ָנַת�    ’’’’הההה ָ�ָ#ה ָא��ב ְוָעֹר� ִאִ#י ִמֶ+ֶט� ָיָצאִתי ָעֹר� ַו9ֹאֶמר .5ֵ��ֵ��ֵ��  כא, א איוב :ְמֹבָר:ְמֹבָר:ְמֹבָר:ְמֹבָר:    ’’’’הההה    ֵ

  א, ה קהלת :ְמַעBִי� ְדָבֶרי  ִיְהי� ֵ/� ַעל ָהAֶר@ ַעל ְוַאָ=ה ַ+ָ?ַמִי� ָהֱא*ִהי� ִ/י ָהֱא*ִהי�ָהֱא*ִהי�ָהֱא*ִהי�ָהֱא*ִהי�    ִלְפֵניִלְפֵניִלְפֵניִלְפֵני    ָדָברָדָברָדָברָדָבר    ְלהֹוִציאְלהֹוִציאְלהֹוִציאְלהֹוִציא    ְיַמֵהרְיַמֵהרְיַמֵהרְיַמֵהר    >ל>ל>ל>ל    ְוִלְ+ ְוִלְ+ ְוִלְ+ ְוִלְ+     ִ�י ִ�י ִ�י ִ�י     ַעלַעלַעלַעל    ְ=ַבֵהלְ=ַבֵהלְ=ַבֵהלְ=ַבֵהל    >ל>ל>ל>ל .6

  ז, ב בראשית :ַח9ָה ְלֶנֶפ� ָהAָד� ַוְיִהי ַח9ִי� ִנְ�ַמת ְ+ַאָ�יו ַו9ִַ�ח ָהֲאָדָמה ִמ� ָעָפר ָהAָד� ֶאת ֱא*ִהי� ’ה ַו9ִיֶצרַו9ִיֶצרַו9ִיֶצרַו9ִיֶצר .7

  ה, קלט תהלי� :ַ/ֶ�ָכה ָעַלי ַוָ=ֶ�ת ַצְרָ=ִניַצְרָ=ִניַצְרָ=ִניַצְרָ=ִני    ָוֶקֶד�ָוֶקֶד�ָוֶקֶד�ָוֶקֶד�    AחֹורAחֹורAחֹורAחֹור .8

  כב, ב בראשית :ָהAָד� ֶאל ַוְיִבֶאהָ  ְלִאָ?ה ָהAָד� ִמ� ָלַקח ֲאֶ�ר ַהFֵָלעַהFֵָלעַהFֵָלעַהFֵָלע    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ֱא*ִהי�ֱא*ִהי�ֱא*ִהי�ֱא*ִהי�    ’’’’הההה ַו9ִֶב�ַו9ִֶב�ַו9ִֶב�ַו9ִֶב� .9

  יב, י ויקרא :ִהוא ָקָדִ�י� ֹקֶד� ִ/י ַהִ#ְזֵ+חַ  ֵאֶצל ַמFֹות ְוִאְכל�הָ  ’ה ֵמִאֵ?י ַה6ֹוֶתֶרת ַהִ#ְנָחה ֶאת ְקח� ַה6ֹוָתִרי� ָ+ָניו ִאיָתָמרִאיָתָמרִאיָתָמרִאיָתָמר    ְוֶאלְוֶאלְוֶאלְוֶאל    ֶאְלָעָזרֶאְלָעָזרֶאְלָעָזרֶאְלָעָזר    ְוֶאלְוֶאלְוֶאלְוֶאל    >ֲהֹר�>ֲהֹר�>ֲהֹר�>ֲהֹר�    ֶאלֶאלֶאלֶאל ֹמֶ�ה ַוְיַדֵ+ר .10

  כג, ז בראשית :ַ+ֵ=ָבה ִא=וֹ  ַוֲאֶ�ר ֹנחַ  ַא: ַו9ִָ?ֶאר ָהAֶר@ ִמ� ַו#ָ9ִח� ַהָ?ַמִי� עֹוI ְוַעד ֶרֶמH ַעד ְ+ֵהָמהְ+ֵהָמהְ+ֵהָמהְ+ֵהָמה    ַעדַעדַעדַעד    ֵמAָד�ֵמAָד�ֵמAָד�ֵמAָד� ָהֲאָדָמה ְ�ֵני ַעל ֲאֶ�ר ַהְיק�� ָ/ל ֶאת ַו9ִַמח .11

  ב, ה בראשית: ִהָ+ְרA� ְ+יֹו� Aָד� ְ�ָמ� ֶאת ַו9ְִקָרא ֹאָת� ַוְיָבֶר: ְ+ָרA�ְ+ָרA�ְ+ָרA�ְ+ָרA�    �ְנֵקָבה�ְנֵקָבה�ְנֵקָבה�ְנֵקָבה    ָזָכרָזָכרָזָכרָזָכר .12

  ו, ט בראשית :ָהAָד�ָהAָד�ָהAָד�ָהAָד�    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ָעHָהָעHָהָעHָהָעHָה    ֱא*ִהי�ֱא*ִהי�ֱא*ִהי�ֱא*ִהי�    ְ+ֶצֶל�ְ+ֶצֶל�ְ+ֶצֶל�ְ+ֶצֶל�    ִ/יִ/יִ/יִ/י ִיָ?ֵפ: ָ-מוֹ  ָ+Aָד� ָהAָד� ַ-� ֹ�ֵפ: .13

  כא, ב בראשית :ַ=ְחֶ=6ָהַ=ְחֶ=6ָהַ=ְחֶ=6ָהַ=ְחֶ=6ָה    ָ+Hָרָ+Hָרָ+Hָרָ+Hָר    ַו9ְִסKֹרַו9ְִסKֹרַו9ְִסKֹרַו9ְִסKֹר ִמFְַלֹעָתיו >ַחת ַוJַ9ִח ַו9ִיָ�� ָהAָד� ַעל ַ=ְרֵ-ָמה ֱא*ִהי� ’ה ַו9ֵַ�ל .14

  כא, יא משלי :ִנְמָלט ַצִ-יִקי� ְוֶזַרע LָעLָעLָעLָע    ִי6ֶָקהִי6ֶָקהִי6ֶָקהִי6ֶָקה    *א*א*א*א    ְלָידְלָידְלָידְלָיד    ָידָידָידָיד .15

  יא, יג שופטי� :Aִני ַו9ֹאֶמר ָהִאָ?ה ֶאל ִ-ַ+ְר=ָ  ֲאֶ�ר ָהִאי� ַהַאָ=ה לוֹ  ַו9ֹאֶמר ָהִאי� ֶאל ַו9ָֹבא ִאְ�=וֹ ִאְ�=וֹ ִאְ�=וֹ ִאְ�=וֹ     >ֲחֵרי>ֲחֵרי>ֲחֵרי>ֲחֵרי ָמנֹוחַ  ַו9ֵֶל: ַו9ָָק� .16

  ל, ד ב"מל :>ֲחֶריהָ >ֲחֶריהָ >ֲחֶריהָ >ֲחֶריהָ     ַו9ֵֶל:ַו9ֵֶל:ַו9ֵֶל:ַו9ֵֶל: ַו9ָָק� ֶאֶעְזֶבMָ  ִא� ַנְפְ�  ְוֵחי ’ה ַחי ַה6ַַער ֵא� ַוֹ=אֶמר .17

 סא, כד בראשית :ַו9ֵַל: ִרְבָקה ֶאת ָהֶעֶבד ַוJַ9ִח ָהִאי�ָהִאי�ָהִאי�ָהִאי�    >ֲחֵרי>ֲחֵרי>ֲחֵרי>ֲחֵרי ַוֵ=ַלְכָנה ַהKְַמִ,י� ַעל ַוִ=ְרַ/ְבָנה ְוַנֲעֹרֶתיהָ  ִרְבָקה ַוָ=ָק� .18

  א, י קהלת :ְמָעט ִסְכל�ת ִמָ/בֹוד ֵמָחְכָמה ָיָקר רֹוֵקחַ רֹוֵקחַ רֹוֵקחַ רֹוֵקחַ     ֶ�ֶמ�ֶ�ֶמ�ֶ�ֶמ�ֶ�ֶמ�    ַיִ+יעַ ַיִ+יעַ ַיִ+יעַ ַיִ+יעַ     ַיְבִאי�ַיְבִאי�ַיְבִאי�ַיְבִאי�    ָמֶותָמֶותָמֶותָמֶות    ְזב�ֵביְזב�ֵביְזב�ֵביְזב�ֵבי .19

  ז, ד בראשית :+וֹ  ִ=ְמָ�ל ְוַאָ=ה ְ=��ָקתוֹ  ְוֵאֶלי  ֹרֵב@ֹרֵב@ֹרֵב@ֹרֵב@    ַחBָאתַחBָאתַחBָאתַחBָאת    ַלֶ�ַתחַלֶ�ַתחַלֶ�ַתחַלֶ�ַתח ֵתיִטיב *א ְוִא� Hְֵאת ֵ=יִטיב ִא� ֲהלֹוא .20

  ב, י קהלת :ִלHְֹמאלוֹ  ְ/ִסיל ְוֵלב ִליִמינוֹ  ָחָכ� ֵלב .21

  כב, קט תהלי� :ְ+ִקְרִ+יְ+ִקְרִ+יְ+ִקְרִ+יְ+ִקְרִ+י    ָחַללָחַללָחַללָחַלל    ְוִלִ+יְוִלִ+יְוִלִ+יְוִלִ+י Aֹנִכי ְוֶאְביֹו� ָעִני ִ/י .22

23. � Oע ְנא�ַ� ב, לו תהלי� :ֵעיָניו ְלֶנֶגד ֱא*ִהי� ַ�ַחד ֵאי� ִלִ+יִלִ+יִלִ+יִלִ+י    ְ+ֶקֶרבְ+ֶקֶרבְ+ֶקֶרבְ+ֶקֶרב ָלָרָ�ע ֶ

  לא, קט תהלי� :ַנְפ�וֹ  ִמֹ?ְפֵטי ְלהֹוִ�יעַ  ֶאְביֹו� ִליִמי� ַיֲעֹמד ִ/י .24

  ה, ו דברי� :ְמֹאֶד ְמֹאֶד ְמֹאֶד ְמֹאֶד     �ְבָכל�ְבָכל�ְבָכל�ְבָכל    ַנְפְ� ַנְפְ� ַנְפְ� ַנְפְ�     �ְבָכל�ְבָכל�ְבָכל�ְבָכל ְלָבְב  ְ+ָכל ֱא*ֶהי  ’ה ֵאת ְוAַהְב=ָ  .25

  כ, ל דברי�: ָלֶה� ָלֵתת �ְלַיֲעֹקב ְלִיְצָחק ְל>ְבָרָה� ַלֲאֹבֶתי  ’ה ִנְ�ַ+ע ֲאֶ�ר ָהֲאָדָמה ַעל ָלֶ�ֶבת ָיֶמי  ְוֹאֶר: ַח9ֶי  ה�א ִ/י בוֹ  �ְלָדְבָקה ְ+ֹקלוֹ  ִלְ�ֹמעַ  ֱא*ֶהי  ’ה ֶאת ְל>ֲהָבה .26

  יד, יז תהלי� :ְלעֹוְלֵליֶה� ִיְתָר� ְוִה6ִיח� ָבִני� ִיHְְ+ע� ִבְטָנ� ְ=ַמֵ,א �ְצפ�ְנ  ַ+ַח9ִי�ַ+ַח9ִי�ַ+ַח9ִי�ַ+ַח9ִי�    ֶחְלָק�ֶחְלָק�ֶחְלָק�ֶחְלָק�    ֵמֶחֶלדֵמֶחֶלדֵמֶחֶלדֵמֶחֶלד    ִמְמִתי�ִמְמִתי�ִמְמִתי�ִמְמִתי�    ’’’’הההה    ָיְד ָיְד ָיְד ָיְד     ִמְמִתי�ִמְמִתי�ִמְמִתי�ִמְמִתי� .27

  
  

I ברכות around sleeping and waking 

a Sleeping: המפיל"ש על המטה וברכת "ק"  

b Waking: ברכות השחר 

II  המשנה' : obligation to thank God for “bad news” 

a Meaning: to accept it all with equanimity (vv. 1-4) 

i Tangent: story of ע"ר  and his aphorism – כל דעביד רחמנא לטב עביד 

ii Tangent: lesson of v. 5 

iii Tangent: Aggadic excursus on the יצר הרע (vv. 6-24) 

b Prooftext: v.25 – whatever he metes out, accept (הוי מודה לו במאד Pבכל מדה ומדה שהוא מודד ל)  

i Additional א"ר :דרשה  justifies Pבכל נפש and Pבכל מאד – depending which a person values more 

ii Dissent: ע"ר  – Pבכל נפש as a source for dying �על קידוש הש 

1 Story: death of ע"ר  (vv. 26-27) 
   


