
 
1 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  ֵסֶפר

  'ְּבִרית עֹוָלם'
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  ת ַהְּסָפִרים ְּבַרֲחֵבי ָהָאֶרץֲהָפצַ ת נְקּודֹו
  

  0545424498, 0504122390, 0528683559: תַאְרִציה ֲהָפצָ 
  

, 0527661162 :תל אביב 0544868812, 0526062609 :אשדוד
 כפר שלם, 0547607118, 0503091030 יד אליהו 0508743073
 דיזינגוף 0583293332 תל כביר 0545905952, 0526926662
, 0504119180 :בני ברק 0523235040: רמת גן 0548451505
 0527130050 0527609576, 025383598 :ירושלים 0527698522

 :נתניה 0533104927, 0533147431 ,0527119090 :חולון
, 0526501123 :חדרה 0526736537 0538267213, 0508510663
 :םיגבעתי 0525969526, 0548598852, 0586007019
 0526764048 :חיפה 0534300904, 0527334140, 0508571125

 0524701719 :תקוה פתח 0543289731 :שומרון 0524594899 :ערד
 0543454026 :קריית שלום 0548432037 :ראשון לציון 0525933847

: אלעד 0583293332 :ודהאור יה 0504124998: קרית אתא
בית , בקעת הירדן, 0583274164, 0583229308: בת ים 0528624262
 0583245227: רכסים 0509036663, 0533343548: שאן והסביבה

: כפר סבא 0527132451: אשקלון 0539740727: אור עקיבא
  0524027676: תל מונד 0548463014

  
   0526501123, 0523777290: רוסית: ברית עולם בשפות שונות

  0523145665: ספרדית, 0527661162: אנגלית
Brit Olam in:  
Russian:  0523777290 ,0526501123  
English: 00-972527661162, 00-972-503457777, +19174458900, 
+19179351230 Spanish: 00-972-523145665 

  
  0523145665שאלות בנוגע לענייני התיקונים ניתן לפנות אל 
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 ת בכף בוהודים רבים לתקן ולהנצל משנים רים מתקנים ומזכים ירב
היו שותפים בתרומה !! אל תפספסו. ויסורים קשים גלגולים, הקלע

בזיכוי הרבים הנרחב והעצום בארץ ובעולם ' ברית עולם'לארגון 
החל מתיקוני הברית השייכים , גברים ונשיםשל ספרי תיקונים ל

אי , גילוח בתער, קעקוע, גויה, לההפ, ועד תיקון לשון הרע, בנשים
, י“מהאר, תיקון לגלגולים קודמים ועוד, גאוה, כיבוד הורים

 10תרמתם ! זכרו . ועודרבינו יוסף חיים , יהודה פתיה‘ ר, ש“הרש
רפואה , ניתן להקדיש להצלחה!  ויותר יהודים 3הצלתם בלבד ושח 
 0524701719,  0527661162 :הפקדה\תרומה במזומן. נ“ולע

 לספרי התיקונים במייל:britolam100@gmail.com,  
 בהודעה‘ ברית עולם’ויתר ספרי ארגון  להפצת ספרי התיקונים 

ברית 'נקיה חובקת עולם קבוצת וואטסאפ י הצטרפות ל“או ע\ו
   0508743073: שלחו הודעה' עולם

לשמיעת שיעורי הדרכה בנושא שמירת  קו טלפון יחודי ועולמי  •
 שיעורי הרב יוסף שני, אמונה, הלכות, צניעות, עינים, ברית קודש

, תקשורהאיסור ב( יהדות או מיסטיקה, מוסר, תורת הסוד, א"שליט
. 0795688192: חייגו). סיאנסים ועוד, רייקי, קטורת בכור, שדים

המספר לכמה שיותר  את העבירמצוה גדולה לזכות יהודים ול
  . ּות לעינייני תקשורתאם חסום בקשו אישור ִמָוַעד ַהַּכְׁשר. אנשים

נשמח לשמוע על תיקונים שעשיתם , ליעוץ והדרכה בטלפון  •
באזור  לקיום תיקון, ךבאזור מפיצה \ להיות מפיץ, בהצלחה
קריאת כוונות , תיקוני עוונות בנושא להזמנה לשיעורים, מגוריך

  0527661162: ועוד תקשור ,סיאנסים ,איסור כישופים, שמע
 • For correction's guidance in English call 00-972-

503457777 
  Для инструкций по теме исправления грехов на•  

0523777290 ,0526501123  русском языке   

             • Consejería Para ayudaen español 0523145665 
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 אך , לצורך פרטיוהספרים לזיכוי הרבים כל חלקים מ מותר לצלם
בסיום השימוש  מצוה להעביר את הספר הלאה. חרילצורך מס לא
 .להעבירו במייל ובכל אמצעי מדיה לזיכוי הרבים מותר, בו
 

  ~תוכן  ילשיעורקו טלפון ~        
   'ברית עולם'ארגון           

  לשמיעת שיעורים בנושאים מגוונים בשלוחות השונות
            0795688192  

  
 וקשתהקישו בתפריט הפתיחה את מספר השלוחה המב. 
  שלוחה הקישו מספרּה - אם קיימת תת.  
 לקבלת ספרים התקשרו לנקודת ההפצה הקרובה לביתכם. 

 
  רשימת נקודות ההפצה הארצית -שער התיקונים  :1שלוחה 

 ורוסית אנגליתניתן להאזין גם ב. מתעדכנת תדיר
(Available also in English and Russian)  

  ברךשער דרך ההתבטלות להשם ית :2שלוחה  
  שער יהדות ומיסטיקה :3שלוחה  
  ואגדה שער הלכה :4שלוחה  
  סכנות הסדר העולמי החדש: שער החדשות :5שלוחה  
  והמּוַסר אמונההשער  :6שלוחה  
  א"משה מאיה שליט' שיעורי ר –ישמח משה שער  :7שלוחה  
  א"שיעורי הרב יוסף שני שליט –יוסף שער  :8שלוחה  

  
  

                                                           'ולםברית ע'ארגון י "ענערך           
  של רבינו יוסף חיים ועוד' לשון חכמים'לוקט בעיקר מהספר         
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  םִענְיָנִין ּתֹוכֵ 
  
  

      6                                                 ִמְׁשנָיֹות ַמֶּסֶכת ַׁשָּבת
  25                                          הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ ע ְׁשמַ ת ִריַאקְ ן ִענְיָ 
27                                         הַהִּמּטָ ל ֶׁשעַ ע ְׁשמַ ת ְקִריַאר ֵסדֶ 
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  תַׁשּבָ ת ַמֶּסכֶ ת ִמְׁשנָיֹו          
  
  
  

  פרק א
  

. ּוְׁשַּתיִם ֶׁשֵהן ַאְרַּבע ַּבחּוץ, יְִציאֹות ַהַּׁשָּבת ְׁשַּתיִם ֶׁשֵהן ַאְרַּבע ִּבְפנִיםא   
ָּפַׁשט ֶהָענִי ֶאת יָדֹו ִלְפנִים , ַהַּביִת ִּבְפנִיםֶהָענִי עֹוֵמד ַּבחּוץ ּוַבַעל . ֵּכיַצד

ֶהָענִי ַחּיָב ּוַבַעל , אֹו ֶׁשּנַָטל ִמּתֹוָכּה ְוהֹוִציא, ְונַָתן ְלתֹו יָדֹו ֶׁשל ַּבַעל ַהַּביִת
אֹו , ָּפַׁשט ַּבַעל ַהַּביִת ֶאת יָדֹו ַלחּוץ ְונַָתן ְלתֹו יָדֹו ֶׁשל ָענִי. ַהַּביִת ָּפטּור

ָּפַׁשט ֶהָענִי ֶאת יָדֹו . ַּבַעל ַהַּביִת ַחּיָב ְוֶהָענִי ָּפטּור, ּנַָטל ִמּתֹוָכּה ְוִהְכנִיסׁשֶ 
ְׁשנֵיֶהם , אֹו ֶׁשּנַָתן ְלתֹוָכּה ְוהֹוִציא, ִלְפנִים ְונַָטל ַּבַעל ַהַּביִת ִמּתֹוָכּה

אֹו ֶׁשּנַָתן  ,י ִמּתֹוָכּהָּפַׁשט ַּבַעל ַהַּביִת ֶאת יָדֹו ַלחּוץ ְונַָטל ֶהָענִ . ְּפטּוִרין
א יֵֵׁשב ָאָדם ִלְפנֵי ַהַּסָּפר ָסמּו    ב  : ְׁשנֵיֶהם ְּפטּוִרין, ְלתֹוָכּה ְוִהְכנִיס

א ֶלֱאכֹל . ַעד ֶׁשּיְִתַּפֵּלל, ַלִּמנְָחה א ַלֻּבְרְסִקי ְו א יִָּכנֵס ָאָדם ַלֶּמְרָחץ ְו
א ָלִדין , ַמְפִסיִקין ִלְקרֹות ְקִריַאת ְׁשַמע. ְפִסיִקיןֵאין מַ , ְוִאם ִהְתִחילּו. ְו

ֶׁשָּמא , א יֵֵצא ַהַחּיָט ְּבַמֲחטֹו ָסמּו ַלֲחֵׁשָכה   ג  :ְוֵאין ַמְפִסיִקין ִלְתִפָּלה
א ַהַּלְבָלר ְּבֻקְלמֹוסֹו. יְִׁשַּכח ְויֵֵצא א יְַפֶּלה ֶאת ֵּכָליו. ְו א יְִקָרא ְלאֹור , ְו ְו

א , ַהַחּזָן רֹוֶאה ֵהיָכן ַהִּתינֹוקֹות קֹוְרִאים, ֶמת ָאְמרּוֶּבאֱ . ַהּנֵר ֲאָבל הּוא 
ְוֵאּלּו    ד  :ִמְּפנֵי ֶהְרֵּגל ֲעֵבָרה, א יֹאַכל ַהּזָב ִעם ַהּזָָבה, ַּכּיֹוֵצא בֹו. יְִקָרא

. ָעלּו ְלַבְּקרֹוִמן ַהֲהָלכֹות ֶׁשָאְמרּו ַבֲעִלּיַת ֲחנַנְיָה ֶבן ִחזְִקּיָה ֶבן ֻּגְריֹון ְּכׁשֶ 
  :ּוְׁשמֹונָה ָעָׂשר ְּדָבִרים ָּגזְרּו בֹו ַבּיֹום, נְִמנּו ְוַרּבּו ֵּבית ַׁשַּמאי ַעל ֵּבית ִהֵּלל

ֶאָּלא ְכֵדי , ֵאין ׁשֹוִרין ְּדיֹו ְוַסְמָמנִים ְוַכְרִׁשינִים, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים   ה
ֵאין , ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִריםו    . ל ַמִּתיִריןּוֵבית ִהּלֵ . ֶׁשּיִּׁשֹורּו ִמְּבעֹוד יֹום

, ֶאָּלא ְכֵדי ֶׁשּיֲַהִבילּו ִמְּבעֹוד יֹום, נֹוְתנִין אּונִין ֶׁשל ִּפְׁשָּתן ְלתֹו ַהַּתּנּור
א ֶאת ַהֶּצֶמר ַלּיֹוָרה ט ָהָעיִן, ְו ֵּבית . ּוֵבית ִהֵּלל ַמִּתיִרין. ֶאָּלא ְכֵדי ֶׁשּיְִק

ֶאָּלא ְכֵדי , ֵאין ּפֹוְרִׂשין ְמצּודֹות ַחּיָה ְועֹופֹות ְוָדגִים, ְמִריםַׁשַּמאי אֹו
ֵאין , ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים   ז: ּוֵבית ִהֵּלל ַמִּתיִרין. ֶׁשּיִּצֹודּו ִמְּבעֹוד יֹום

ּיִַּגיַע ֶאָּלא ְכֵדי ׁשֶ , מֹוְכִרין ַלּנְָכִרי ְוֵאין טֹוֲענִין ִעּמֹו ְוֵאין ַמגְִּביִהין ָעָליו
ֵאין נֹוְתנִין , ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים   ח: ּוֵבית ִהֵּלל ַמִּתיִרין. ְלָמקֹום ָקרֹוב
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א ֵכִלים ְלכֹוֵבס נְָכִרי . ֶאָּלא ְכֵדי ֶׁשּיֵָעׂשּו ִמְּבעֹוד יֹום, עֹורֹות ָלַעְּבָדן ְו
, ן ִׁשְמעֹון ֶּבן ּגְַמִליֵאלָאַמר ַרּבָ    ט :ּוְבֻכָּלן ֵּבית ִהֵּלל ַמִּתיִרין ִעם ַהָּׁשֶמׁש

נֹוֲהגִין ָהיּו ֵבית ַאָּבא ֶׁשָהיּו נֹוְתנִין ְּכֵלי ָלָבן ְלכֹוֵבס נְָכִרי ְׁשלָׁשה יִָמים 
   י: ֶׁשּטֹוֲענִין קֹורֹות ֵּבית ַהַּבד ְוִעּגּוֵלי ַהַּגת, ְוָׁשִוין ֵאּלּו ָוֵאּלּו. קֶֹדם ַלַּׁשָּבת

ֵאין נֹוְתנִין . ֶאָּלא ְכֵדי ֶׁשּיִּצֹולּו ִמְּבעֹוד יֹום, ּוֵביָצהָּבָצל , ֵאין צֹוִלין ָּבָׂשר
א ֲחָרָרה ַעל ַּגֵּבי גֶָחִלים, ַּפת ַלַּתּנּור ִעם ֲחֵׁשָכה ֶאָּלא ְכֵדי ֶׁשּיְִקְרמּו , ְו

   יא: ְּכֵדי ֶׁשּיְִקרֹם ַהַּתְחּתֹון ֶׁשָּלּה, ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר אֹוֵמר. ָפנֶיָה ִמְּבעֹוד יֹום
ּוַמֲאִחיזִין ֶאת ָהאּור ִּבְמדּוַרת . ְמַׁשְלְׁשִלין ֶאת ַהֶּפַסח ַּבַּתּנּור ִעם ֲחֵׁשָכה

, ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ּוַבּגְבּוִלין ְּכֵדי ֶׁשּיֱֶאחֹז ָהאּור ְּבֻרָּבן. ֵּבית ַהּמֹוֵקד
  :ַּבֶּפָחִמין ָּכל ֶׁשהּוא

  
  פרק ב

  
א ְבֶלֶכׁש. ין ַמְדִליִקיןַּבֶּמה ַמְדִליִקין ּוַבֶּמה אֵ    א א , ֵאין ַמְדִליִקין  ְו

א ְבָכָל, ְבחֶֹסן א ִבְפִתיַלת ָהִאיָדן, ְו א ִבְפִתיַלת ַהִּמְדָּבר, ְו א , ְו ְו
א ְבַׁשֲעָוה, א ְבזֶֶפת. ִבירֹוָקה ֶׁשַעל ְּפנֵי ַהָּמיִם א ְבֶׁשֶמן ִקיק, ְו א , ְו ְו

א ְבֵחֶלב, א ְבַאְליָהְו, ְבֶׁשֶמן ְׂשֵרָפה ַמְדִליִקין , נַחּום ַהָּמִדי אֹוֵמר. ְו
ֶאָחד ְמֻבָּׁשל ְוֶאָחד ֶׁשֵאינֹו ְמֻבָּׁשל ֵאין , ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ְּבֵחֶלב ְמֻבָּׁשל

ַרִּבי יְִׁשָמֵעאל . ֵאין ַמְדִליִקין ְּבֶׁשֶמן ְׂשֵרָפה ְּביֹום טֹוב   ב : ַמְדִליִקין ּבֹו
ַוֲחָכִמים ַמִּתיִרין ְּבָכל . ִמְּפנֵי ְכבֹוד ַהַּׁשָּבת, ין ַמְדִליִקין ְּבִעְטָרןאֵ , אֹוֵמר

, ְּבֶׁשֶמן ָּדגִים, ְּבֶׁשֶמן ְצנֹונֹות, ְּבֶׁשֶמן ֱאגֹוזִים, ְּבֶׁשֶמן ֻׁשְמְׁשִמין, ַהְּׁשָמנִים
ן ַמְדִליִקין ֶאָּלא ֵאי, ַרִּבי ַטְרפֹון אֹוֵמר. ְּבִעְטָרן ּוְבנְֵפט, ְּבֶׁשֶמן ַּפּקּועֹות

. ָּכל ַהּיֹוֵצא ִמן ָהֵעץ ֵאין ַמְדִליִקין ּבֹו ֶאָּלא ִפְׁשָּתן   ג. ְבֶׁשֶמן זַיִת ִּבְלָבד
ְּפִתיַלת ַהֶּבגֶד . ְוָכל ַהּיֹוֵצא ִמן ָהֵעץ ֵאינֹו ִמַּטֵּמא ֻטְמַאת אָֹהִלים ֶאָּלא ִפְׁשָּתן

א ִהְבֲהָבּה ַרִּבי . ְוֵאין ַמְדִליִקין ָּבּה, ְטֵמָאה, ֶעזֶר אֹוֵמרַרִּבי ֱאִלי, ֶׁשִּקְּפָלּה ְו
א יִּקֹב ָאָדם ְׁשפֹוֶפֶרת ֶׁשל    ד : ּוַמְדִליִקין ָּבּה, ְטהֹוָרה, ֲעִקיָבא אֹוֵמר

ֲאִפּלּו , ֵּביָצה ִויַמְלֶאּנָה ֶׁשֶמן ְויְִּתנֶּנָה ַעל ִּפי ַהּנֵר ִּבְׁשִביל ֶׁשְּתֵהא ְמנֶַּטֶפת
, ֻמָּתר, ֲאָבל ִאם ִחְּבָרּה ַהּיֹוֵצר ִמְּתִחָּלה. ְוַרִּבי יְהּוָדה ַמִּתיר. ֶרסִהיא ֶׁשל חֶ 

א יְַמֵּלא ָאָדם ְקָעָרה ֶׁשל ֶשֶמן ְויְִּתנֶּנָה ְּבַצד ַהּנֵר . ִמְּפנֵי ֶׁשהּוא ְכִלי ֶאָחד
.  י יְהּוָדה ַמִּתירְוַרּבִ . ִּבְׁשִִביל ֶׁשְּתֵהא ׁשֹוֶאֶבת, ְויִֵּתן רֹאׁש ַהְּפִתיָלה ְּבתֹוָכּה
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ִמְּפנֵי , ִמְּפנֵי ִלְסִטים, ַהְמַכֶּבה ֶאת ַהּנֵר ִמְּפנֵי ֶׁשהּוא ִמְתיֵָרא ִמְּפנֵי גֹויִם   ה
ְּכָחס ַעל , ְּכָחס ַעל ַהּנֵר. ָּפטּור, ְוִאם ִּבְׁשִביל ַהחֹוֶלה ֶׁשּיִיַׁשן, רּוַח ָרָעה

, ַרִּבי יֹוֵסי ּפֹוֵטר ְּבֻכָּלן חּוץ ִמן ַהְּפִתיָלהוְ . ַחּיָב, ְּכָחס ַעל ַהְּפִתיָלה, ַהֶּׁשֶמן
, ַעל ָׁשלׁש ֲעֵברֹות נִָׁשים ֵמתֹות ִּבְׁשַעת ֵלָדָתן   ו: ִמְּפנֵי ֶׁשהּוא עֹוָׂשּה ֶּפָחם

ְׁשלָׁשה ְדָבִרים ָצִרי    ז: ַעל ֶׁשֵאינָן זְִהירֹות ַּבּנִָּדה ּוַבַחָּלה ּוְבַהְדָלַקת ַהּנֵר
ַהְדִליקּו . ֵעַרְבֶּתם. ִעַּׂשְרֶּתם. ר ְּבתֹו ֵּביתֹו ֶעֶרב ַׁשָּבת ִעם ֲחֵׁשָכהָאָדם לֹומַ 
ְוֵאין , ֵאין ְמַעְּׂשִרין ֶאת ַהַּוַּדאי, ָסֵפק ֲחֵׁשָכה ָסֵפק ֵאין ֲחֵׁשָכה! ֶאת ַהּנֵר

ת ֲאָבל ְמַעְּׂשִרין אֶ , ְוֵאין ַמְדִליִקין ֶאת ַהּנֵרֹות, ַמְטִּביִלין ֶאת ַהֵּכִלים
  :ְוטֹוְמנִין ֶאת ַהַחִּמין, ּוְמָעְרִבין, ַהְּדַמאי

  
  פרק ג

  
, ְּבגֶֶפת ּוְבֵעִצים, נֹוְתנִים ָעֶליָה ַּתְבִׁשיל, ִּכיָרה ֶׁשִהִּסיקּוָה ְבַקׁש ּוִבגְָבָבא   א

ַחִּמין , ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים. אֹו ַעד ֶׁשּיִֵּתן ֶאת ָהֵאֶפר, א יִֵּתן ַעד ֶׁשּיִגְרֹף
א ַתְבִׁשילאֲ  ֵּבית ַׁשַּמאי . ַחִּמין ְוַתְבִׁשיל, ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים. ָבל 

א ַמֲחזִיִרין, אֹוְמִרים    ב: ַאף ַמֲחזִיִרין, ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים. נֹוְטִלין ֲאָבל 
ֻּכָּפח . ָּביוא יִֵּתן ֵּבין ִמּתֹוכֹו ֵּבין ֵמַעל ּגַ , ַּתּנּור ֶׁשִהִּסיקּוהּו ְבַקׁש ּוִבגְָבָבא

ֲהֵרי הּוא , ְּבגֶֶפת ּוְבֵעִצים, ֲהֵרי זֶה ַכִּכיַריִם, ֶׁשִהִּסיקּוהּו ְבַקׁש ּוִבגְָבָבא
א . ֵאין נֹוְתנִין ֵּביָצה ְּבַצד ַהֵּמַחם ִּבְׁשִביל ֶׁשִּתְתַּגְלּגֵל   ג :ַכַּתּנּור ְו

א . ְוַרִּבי יֹוֵסי ַמִּתיר. יְַפִקיֶעּנָה ְבסּוָדִרין יְַטִמינֶּנָה ְבחֹול ּוַבֲאַבק ְּדָרִכים ְו
ַמֲעֶׂשה ֶׁשָעׂשּו ַאנְֵׁשי ְטֶבְריָא ְוֵהִביאּו ִסילֹון ֶׁשל צֹונֵן    ד : ִּבְׁשִביל ֶׁשִּתָּצֶלה

ְּכַחִּמין ֶׁשהּוַחּמּו , ִאם ַּבַּׁשָּבת, ָאְמרּו ָלֶהן ֲחָכִמים. ְלתֹו ַאָּמה ֶׁשל ַחִּמין
, ְּכַחִּמין ֶׁשהּוַחּמּו ְביֹום טֹוב, ְּביֹום טֹוב, ִּבְרִחיָצה ּוִבְׁשִתּיָהֲאסּוִרין , ַבַּׁשָּבת

. ׁשֹוִתין ֵהיֶמּנּו ַבַּׁשָּבת, מּוְליָאר ַהָּגרּוף. ֲאסּוִרין ִּבְרִחיָצה ּוֻמָּתִרין ִּבְׁשִתּיָה
א , ִּפּנָהּוַהֵּמַחם ׁשֶ    ה: ֵאין ׁשֹוִתין ִמֶּמּנָה, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּגרּוָפה, ַאנְִטיֵכי

ֲאָבל נֹוֵתן הּוא ְלתֹוכֹו אֹו ְלתֹו ַהּכֹוס , יִֵּתן ְלתֹוכֹו צֹונֵן ִּבְׁשִביל ֶׁשּיֵַחּמּו
א יִֵּתן ְלתֹוָכן , ָהִאְלָפס ְוַהְּקֵדָרה ֶׁשֶהֱעִביָרן ְמֻרָּתִחין. ְּכֵדי ְלַהְפִׁשיָרן

ַרִּבי יְהּוָדה . ְלתֹו ַהַּתְמחּויֲאָבל נֹוֵתן הּוא ְלתֹו ַהְּקָעָרה אֹו , ַּתְבִלין
ֵאין נֹוְתנִין ְּכִלי    ו:חּוץ ִמָּדָבר ֶׁשּיֶׁש ּבֹו חֶֹמץ ָוִציר, ַלּכֹל הּוא נֹוֵתן, אֹוֵמר

ְוֵאין נֵאֹוִתין . ֻמָּתר, ְוִאם נְָתנֹו ִמְּבעֹוד יֹום. ַּתַחת ַהּנֵר ְלַקֵּבל ּבֹו ֶאת ַהֶּׁשֶמן
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א יָָׁשן, ְמַטְלְטִלין נֵר ָחָדׁש. ִמן ַהּמּוָכן ְלִפי ֶׁשֵאינֹו, ִמֶּמּנּו ַרִּבי . ֲאָבל 
נֹוְתנִין . חּוץ ִמן ַהּנֵר ַהּדֹוֵלק ַּבַּׁשָּבת, ָּכל ַהּנֵרֹות ְמַטְלְטִלין, ִׁשְמעֹון אֹוֵמר

א יִֵּתן ְלתֹוכֹו ַמיִם. ְּכִלי ַתַחת ַהּנֵר ְלַקֵּבל נִיצֹוצֹות   :הִמְּפנֵי ֶׁשהּוא ְמַכּבֶ , ְו
  

  פרק ד
  
א ְבזֶֶבל. ַּבֶּמה טֹוְמנִין ּוַבָּמה ֵאין טֹוְמנִין   א א ְבגֶֶפת ְו א , ֵאין טֹוְמנִין 

א ְבחֹול א ְבִסיד ְו א ְבזִַּגים . ֵּבין ַלִחים ֵּבין יְֵבִׁשים, ְבֶמַלח ְו א ְבֶתֶבן ְו
א ַבֲעָׂשִבים ִּבזְַמן ֶׁשֵהן ַלִחים א ְבמֹוִכים ְו ָבל טֹוְמנִין ָּבֶהן ְּכֶׁשֵהן אֲ , ְו

ְּבַכנְֵפי יֹונָה ּוִבנְסֶֹרת ֶׁשל ָחָרִׁשים , טֹוְמנִין ִּבְכסּות ּוְבֵפרֹות. יְֵבִׁשים
   ב : ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵסר ְּבַדָּקה ּוַמִּתיר ְּבגַָּסה. ּוִבנְעֶֹרת ֶׁשל ִּפְׁשָּתן ַּדָּקה

ֵּכיַצד . ְוֵאין ְמַטְלְטִלין אֹוָתן, ְּבגִּזֵי ֶצֶמר, ָתןּוְמַטְלְטִלין אֹו, טֹוְמנִין ִּבְשָלִחין
, ַרִּבי ֶאְלָעזָר ֶּבן ֲעזְַריָה אֹוֵמר. נֹוֵטל ֶאת ַהִּכּסּוי ְוֵהן נֹוְפלֹות. הּוא עֹוֶׂשה

ַוֲחָכִמים . ֶׁשָּמא יִּטֹל ְוֵאינֹו יָכֹול ְלַהֲחזִיר, ֻקָּפה ַמָּטּה ַעל ִצָּדּה ְונֹוֵטל
. א יְַכֶּסּנּו ִמֶּׁשֶּתְחַׁש, א ִכָּסהּו ִמְּבעֹוד יֹום. ֵטל ּוַמֲחזִירנֹו, אֹוְמִרים

אֹו , ְמַמֵּלא ֶאת ַהִּקיתֹון ְונֹוֵתן ְלַתַחת ַהַּכר. ֻמָּתר ְלַכּסֹותֹו, ִּכָּסהּו ְונְִתַּגָּלה
  :ַתַחת ַהֶּכֶסת

  
  פרק ה

  
ְונָאָקה , יֹוֵצא ַהָּגָמל ְּבַאְפָסר. הַּבֶּמה ְּבֵהָמה יֹוְצָאה ּוַבָּמה ֵאינָּה יֹוְצָא   א

ְוָכל ַּבֲעֵלי ַהֵּׁשיר יֹוְצִאים ַּבֵּׁשיר , ְוסּוס ְּבֵׁשיר, ְוֻלְבְּדִקיס ִּבְפֻרְמִּבּיָא, ַבֲחָטם
ֲחמֹור יֹוֵצא    ב: ּוַמּזִין ֲעֵליֶהן ְוטֹוְבִלין ִּבְמקֹוָמן, ְונְִמָׁשִכים ַּבֵּׁשיר

ְרֵחלֹות יֹוְצאֹות . זְָכִרים יֹוְצִאין ְלבּוִבין. יא ְקׁשּוָרה לֹוִּבזְַמן ֶׁשהִ , ְבַמְרַּדַעת
ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵסר . ָהִעּזִים יֹוְצאֹות ְצרּורֹות. ְּכבּולֹות ּוְכבּונֹות, ְׁשחּוזֹות

ִעּזִים יֹוְצאֹות , ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. חּוץ ִמן ָהְרֵחִלין ַהְּכבּונֹות, ְּבֻכָּלן
א ֶלָחָלב, ֵּבׁשְצרּורֹות ְליַ  א יֵֵצא גָָמל . ּוַבָּמה ֵאינָּה יֹוְצָאה   ג: ֲאָבל 
א ָרגּול, ִּבְמטּוֶטֶלת א יְִקׁשֹר ּגְַמִּלים . ְוֵכן ְׁשָאר ָּכלַהְּבֵהמֹות, א ָעקּוד ְו

ֹ ֹ. זֶה ָבזֶה ְויְִמׁש א ּוִבְלַבד ֶׁש, ֲאָבל ַמְכנִיס ֲחָבִלים ְלתֹו יָדֹו ְויְִמׁש
ֹ א ְבזּוג, ֵאין ֲחמֹור יֹוֵצא ְבַמְרַּדַעת ִּבזְַמן ֶׁשֵאינָּה ְקׁשּוָרה לֹו   ד: יְִכר , ְו
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א ְבֻסָּלם ֶׁשְּבַצָּוארֹו, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא ָפקּוק א ִבְרצּוָעה ֶׁשְּבַרגְלֹו, ְו . ְו
א ִבְרצּועֹות ׁשֶ  ְוֵאין ַהּזְָכִרים . ְּבַרגְֵליֶהןְוֵאין ַהַּתְרנְגֹוִלין יֹוְצִאין ְּבחּוִטין ְו

ְוֵאין . ְוֵאין ָהְרֵחִלים יֹוְצאֹות ֲחנּונֹות. יֹוְצִאין ַּבֲעגָָלה ֶׁשַּתַחת ָהַאְליָה ֶׁשָּלֶהן
א ָפָרה ְּבעֹור ַהֻּקָּפד. ָהֵעגֶל יֹוֵצא ְבגִימֹון א ִבְרצּוָעה ֶׁשֵּבין ַקְרנֶיהָ , ְו . ְו

, ר ֶּבן ֲעזְַריָה ָהיְָתה יֹוְצָאה ִבְרצּוָעה ֶׁשֵּבין ַקְרנֶיהָ ָּפָרתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֶאְלָעזָ 
א ִבְרצֹון ֲחָכִמים   :ֶׁש

  
  פרק ו

  
א ְבחּוֵטי ֶצֶמר . ַּבָּמה ִאָּׁשה יֹוְצָאה ּוַבָּמה ֵאינָּה יֹוְצָאה   א א ֵתֵצא ִאָּׁשה 

א ִבְרצּועֹות א ְבחּוֵטי ִפְׁשָּתן ְו א ִתְטּבֹל ָּבֶהן ַעד וְ . ֶׁשְּברֹאָׁשּה, ְו
א ְבַסנְּבּוִטין ִּבזְַמן ֶׁשֵאינָן ְּתפּוִרין. ֶׁשְּתַרֵּפם א ְבטֹוֶטֶפת ְו א ְבָכבּול . ְו ְו

א ְבִעיר ֶׁשל זָָהב. ִלְרׁשּות ָהַרִּבים א ְבַקְטָלא, ְו א ִבנְזִָמים, ְו א , ְו ְו
א ְבַמחַ , ְבַטַּבַעת ֶׁשֵאין ָעֶליָה חֹוָתם ֵאינָּה , ְוִאם יָָצאת. ט ֶׁשֵאינָּה נְקּוָבהְו

א ְביִָחיד ִּבזְַמן ֶׁשֵאין , א יֵֵצא ָהִאיׁש ְּבַסנְָּדל ַהְמֻסָּמר   ב: ַחּיֶֶבת ַחָּטאת ְו
א ִבְתִפִּלין, ְּבַרגְלֹו ַמָּכה א ְבָקֵמיַע ִּבזְַמן ֶׁשֵאינֹו ִמן ַהֻּמְמֶחה, ְו א , ְו ְו

א בְ , ְבִׁשְריֹון א ְבַמָּגַפיִם, ַקְסָּדאְו א    ג: ֵאינֹו ַחּיָב ַחָּטאת, ְוִאם יָָצא. ְו
א ְבַטַּבַעת ֶׁשּיֵׁש ָעֶליָה חֹוָתם, ֵתֵצא ִאָּׁשה ְּבַמַחט ַהּנְקּוָבה א ְבֻכְליָאר, ְו , ְו

א ְבכֹוֶבֶלת א ִבְצלֹוִחית ֶׁשל ַּפְליָטֹון, ְו ִּדְבֵרי , ַחּיֶֶבת ַחָּטאת, ְוִאם יְָצָתה. ְו
א יֵֵצא    ד  :ַוֲחָכִמים ּפֹוְטִרין ְּבכֹוֶבֶלת ּוִבְצלֹוִחית ֶׁשל ַּפְליָטֹון. ַרִּבי ֵמִאיר

א ְבַסיִף א ְבֶקֶׁשת, ָהִאיׁש  א ִבְתִריס, ְו א ְבַאָּלה, ְו א ְברַֹמח, ְו ְוִאם . ְו
ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים . ין ֵהן לֹוַּתְכִׁשיטִ , ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר אֹוֵמר. ַחּיָב ַחָּטאת, יָָצא

ֶׁשּנֱֶאַמר ְוִכְּתתּו ַחְרבֹוָתם ְלִאִּתים ַוֲחנִיתֹוֵתיֶהם , ֵאינָן ֶאָּלא ִלגְנַאי
א יְִלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה, ְלַמזְֵמרֹות , ִּביִרית. א יִָּׂשא ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְו

    ה  :ְוֵאין יֹוְצִאין ָּבֶהן ַּבַּׁשָּבת, ְטֵמִאין, יםְּכָבלִ . ְויֹוְצִאין ָּבּה ַּבַּׁשָּבת, ְטהֹוָרה
, ֵּבין ִמֶּׁשָּלּה ֵּבין ִמֶּׁשל ֲחֶבְרָּתּה ֵּבין ִמֶּׁשל ְּבֵהָמה, יֹוְצָאה ִאָּׁשה ְבחּוֵטי ֵׂשָער

. ְּבָכבּול ּוְבֵפָאה נְָכִרית ֶלָחֵצר. ּוְבטֹוֶטֶפת ּוְבַסנְּבּוִטין ִּבזְַמן ֶׁשֵהן ְּתפּוִרין
ְּבִפְלֵּפל . ְּבמֹו ֶׁשְּבָאזְנָּה ּוְבמֹו ֶׁשְּבַסנְָּדָלּה ּוְבמֹו ֶׁשִהְתִקינָה ְלנִָּדָתּה

א ִתֵּתן ְלַכְּתִחָּלה , ּוְבגְַרִּגיר ֶמַלח ּוְבָכל ָּדָבר ֶׁשִּתֵּתן ְלתֹו ִּפיהָ  ּוִבְלַבד ֶׁש
, ַרִּבי ַמִּתיר, ְוֵׁשן ֶׁשל זָָהב ֵׁשן ּתֹוֶתֶבת. א ַתֲחזִיר, ְוִאם נַָפל. ַּבַּׁשָּבת



 
11 

 

) ְקַטּנֹות(ַהָּבנֹות . יֹוְצִאין ְבֶסַלע ֶׁשַעל ַהִּצינִית   ו  :ַוֲחָכִמים אֹוְסִרים
, ַעְרִבּיֹות יֹוְצאֹות ְרעּולֹות. יֹוְצאֹות ְּבחּוִטין ַוֲאִפּלּו ְבִקיְסִמין ֶׁשְּבָאזְנֵיֶהן

ּפֹוֶרֶפת ַעל    ז: ָּלא ֶׁשִּדְּברּו ֲחָכִמים ַּבהֹוֶוהאֶ , ְוָכל ָאָדם. ּוָמִדּיֹות ְּפרּופֹות
א ִתְפרֹף ְלַכְּתִחָּלה ַּבַּׁשָּבת, ָהֶאֶבן ְוַעל ָהֱאגֹוז ְוַעל ַהַּמְטֵּבעַ     ח: ּוִבְלַבד ֶׁש

ְוִאם יֶׁש לֹו . ְוַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵסר. ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר, ַהִּקֵּטַע יֹוֵצא ְבַקב ֶׁשּלֹו
ְויֹוְצִאין ָּבֶהן , ְטֵמִאין ִמְדָרס, ָסמֹוכֹות ֶׁשּלֹו. ָטֵמא, ִקּבּול ְּכתּוִתין ֵבית

ְוֵאין , ְטֵמִאין ִמְדָרס, ִּכֵּסא ְוָסמֹוכֹות ֶׁשּלֹו. ְונְִכנִָסין ָּבֶהן ָּבֲעזָָרה, ַּבַּׁשָּבת
ְוֵאין , ְטִמין ְטהֹוִריןַאנְקַ . ְוֵאין נְִכנִָסין ָּבֶהן ָּבֲעזָָרה, יֹוְצִאין ָּבֶהן ַּבַּׁשָּבת

, ְוָכל ָאָדם. ּוְבנֵי ְמָלִכים ְּבזּוגִין, ַהָּבנִים יֹוְצִאין ִּבְקָׁשִרים   ט: יֹוְצִאין ָּבֶהן
, ּוְבֵׁשן ֶׁשל ׁשּוָעל, יֹוְצִאין ְּבֵביַצת ַהַחְרּגֹול   י: ֶאָּלא ֶׁשִּדְּברּו ֲחָכִמים ַּבהֹוֶוה

, ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר, ם ְרפּוָאהִמּׁשּו, ּוְבַמְסֵמר ִמן ַהָּצלּוב
  :ִמּׁשּום ַּדְרֵכי ָהֱאמֹוִרי, ַאף ַּבחֹל ָאסּור

  
  פרק ז

  
ָּכל ַהּׁשֹוֵכַח ִעַּקר ַׁשָּבת ְוָעָׂשה ְמָלאכֹות ַהְרֵּבה . ְּכָלל ָּגדֹול ָאְמרּו ַבַּׁשָּבת   א

ַהּיֹוֵדַע ִעַּקר ַׁשָּבת ְוָעָׂשה . א ַחָּטאת ֶאָחתֵאינֹו ַחּיָב ֶאּלָ , ְּבַׁשָּבתֹות ַהְרֵּבה
ַהּיֹוֵדַע ֶׁשהּוא . ַחּיָב ַעל ָּכל ַׁשָּבת ְוַׁשָּבת, ְמָלאכֹות ַהְרֵּבה ְּבַׁשָּבתֹות ַהְרֵּבה

ַחּיָב ַעל ָּכל ַאב ְמָלאָכה , ַׁשָּבת ְוָעָׂשה ְמָלאכֹות ַהְרֵּבה ְּבַׁשָּבתֹות ַהְרֵּבה
ֵאינֹו ַחּיָב ֶאָּלא , ֶׂשה ְמָלאכֹות ַהְרֵּבה ֵמֵעין ְמָלאָכה ַאַחתָהעֹו. ּוְמָלאָכה

. ְוַהחֹוֵרׁש. ַהּזֹוֵרעַ . ֲאבֹות ְמָלאכֹות ַאְרָּבִעים ָחֵסר ֶאָחת   ב: ַחָּטאת ֶאָחת
. ְוַהָּלׁש. ְוַהְמַרֵּקד. ַהּטֹוֵחן. ַהּבֹוֵרר. ְוַהּזֹוֶרה. ַהָּדׁש. ְוַהְמַעֵּמר. ְוַהּקֹוֵצר

. ְוַהּטֹוֶוה. ְוַהּצֹוְבעֹו. ְוַהְמנְַּפצֹו. ַהְמַלְּבנֹו. ַהּגֹוזֵז ֶאת ַהֶּצֶמר. ֹוֶפהְוָהא
. ְוַהּפֹוֵצַע ְׁשנֵי חּוִטין. ְוָהאֹוֵרג ְׁשנֵי חּוִטין. ְוָהעֹוֶׂשה ְׁשנֵי ָבֵּתי נִיִרין. ְוַהֵּמֵס

ֵרַע ַעל ְמנָת ִלְתּפֹר ְׁשֵּתי ַהּקֹו. ְוַהּתֹוֵפר ְׁשֵּתי ְתִפירֹות. ְוַהַּמִּתיר. ַהּקֹוֵׁשר
. ַהּמֹוְלחֹו ְוַהְמַעֵּבד ֶאת עֹורֹו. ְוַהַּמְפִׁשיטֹו. ַהּׁשֹוֲחטֹו. ַהָּצד ְצִבי. ְתִפירֹות

ְוַהּמֹוֵחק ַעל ְמנָת ִלְכּתֹב ְׁשֵּתי . ַהּכֹוֵתב ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות. ְוַהְמַחְּתכֹו. ְוַהּמֹוֲחקֹו
ַהּמֹוִציא . ַהַּמֶּכה ַבַּפִּטיׁש. ְוַהַּמְבִעיר. ַהְמַכֶּבה. ֵתרְוַהּסֹו. ַהּבֹונֶה. אֹוִתּיֹות

ְועֹוד ג     :ֲהֵרי ֵאּלּו ֲאבֹות ְמָלאכֹות ַאְרָּבִעים ָחֵסר ֶאָחת. ֵמְרׁשּות ִלְרׁשּות
, ָּכל ַהָּכֵׁשר ְלַהְצנִיַע ּוַמְצנִיִעין ָּכמֹוהּו ְוהֹוִציאֹו ַבַּׁשָּבת. ְּכָלל ַאֵחר ָאְמרּו
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ְוָכל ֶׁשֵאינֹו ָכֵׁשר ְלַהְצנִיַע ְוֵאין ַמְצנִיִעין ָּכמֹוהּו ְוהֹוִציאֹו , ב ָעָליו ַחָּטאתַחּיָ 
א ִפי ָפָרה, ַהּמֹוִציא ֶתֶבןד   . ֵאינֹו ַחּיָב ֶאָּלא ַהַּמְצנִיעֹו, ַבַּׁשָּבת , ֵעָצה. ִּכְמ

א ִפי גָָמל א ִפי ָטֶלה, ָעִמיר. ִּכְמ ֲעֵלי ׁשּום . א ִפי גְִדיִּכמְ , ֲעָׂשִבים. ִּכְמ
א ִפי גְִדי, יְֵבִׁשים, ַּכְּגרֹוגֶֶרת, ַלִחים, ַוֲעֵלי ְבָצִלים ְוֵאין ִמְצָטְרִפין זֶה . ִּכְמ

א ָׁשוּו ְבִׁשעּוֵריֶהן, ִעם זֶה , ַחּיָב, ַהּמֹוִציא ֳאָכִלים ַּכְּגרֹוגֶֶרת. ִמְּפנֵי ֶׁש
חּוץ ִמְּקִלֵּפיֶהן ְוגְַרִעינֵיֶהן , ָּׁשוּו ְבִׁשעּוֵריֶהןִמְּפנֵי ׁשֶ , ּוִמְצָטְרִפים זֶה ִעם זֶה

חּוץ ִמְּקִלֵּפי ֲעָדִׁשים , ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ְוֻעְקֵציֶהן ְוֻסָּבן ּוֻמְרָסנָן
  :ֶׁשִּמְתַּבְּׁשלֹות ִעָּמֶהן

  
  פרק ח

  
ְּכֵדי ִלֵּתן ַעל , ְּדַבׁש. ְּכֵדי גְִמיָעה, ָחָלב. ְּכֵדי ְמזִיגַת ַהּכֹוס, ַהּמֹוִציא יַיִן   א

. ְּכֵדי ָלׁשּוף ָּבֶהם ֶאת ַהִּקילֹור, ַמיִם. ְּכֵדי ָלסּו ֵאָבר ָקָטן, ֶׁשֶמן. ַהָּכִתית
ַרִּבי ִׁשְמעֹון . ָּבְרִביִעית, ְוָכל ַהּׁשֹוָפִכין. ָּבְרִביִעית, ּוְׁשָאר ָּכל ַהַּמְׁשִקין

א ָאְמרּו. ֻּכָּלן ָּבְרִביִעית, אֹוֵמר    ב: ָכל ַהִּׁשעּוִרין ַהָּללּו ֶאָּלא ְלַמְצנִיֵעיֶהן ְו
ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ְּתַלאי ְלנָָפה , ּגִֶמי. ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות אֹזֶן ְלֻקָּפה, ַהּמֹוִציא ֶחֶבל

ְּכֵדי , נְיָר. ְּכֵדי ִלּטֹל ִמֶּמּנּו ִמַּדת ִמנְָעל ַלָּקָטן, ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ְוִלְכָבָרה
ְּכֵדי , נְיָר ָמחּוק. ַחּיָב, ְוַהּמֹוִציא ֶקֶׁשר מֹוְכִסין. ָעָליו ֶקֶׁשר מֹוְכִסין ִלְכּתֹב

ֹ ַעל ִּפי ְצלֹוִחית ְקַטּנָה ֶׁשל ַּפְליָטֹון . ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ָקֵמיעַ , עֹור   ג: ִלְכר
, ְּדיֹו. ע יְִׂשָרֵאלֶׁשִהיא ְׁשמַ , ְּכֵדי ִלְכּתֹב ָעָליו ָּפָרָׁשה ְקַטּנָה ֶׁשַּבְּתִפִּלין, ְקַלף

ְּכֵדי ִלֵּתן , ֶּדֶבק   ד: ְּכֵדי ִלְכחֹל ַעיִן ֶאָחת, ְּכחֹול. ְּכֵדי ִלְכּתֹב ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות
ְּכֵדי ִלֵּתן ַעל ִּפי , ַׁשֲעָוה. ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות נֶֶקב, זֶֶפת ְוגְָפִרית. ְּברֹאׁש ַהַּׁשְבֶׁשֶבת

, ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ׂשֹות ִּפי כּור ֶׁשל צֹוְרֵפי זָָהבְּכֵדי ַלעֲ , ַחְרִסית. נֶֶקב ָקָטן
ְּכֵדי , ִסיד. ְּכֵדי ִלֵּתן ַעל ִּפי כּור ֶׁשל צֹוְרֵפי זָָהב, ֻסִּבין. ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ִּפְטּפּוט

ְמיָה ַרִּבי נְחֶ . ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ִּכְלּכּול, ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ָלסּוד ְקַטּנָה ֶׁשַּבָּבנֹות
ִּדְבֵרי ַרִּבי , ְּכחֹוַתם ַהַּמְרצּוִפים, ֲאָדָמה   ה: ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ַאנְִּדיִפי, אֹוֵמר

ְּכֵדי ְלזֵַּבל , זֶֶבל ְוחֹול ַהַּדק. ְּכחֹוַתם ָהִאְּגרֹות, ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ֲעִקיָבא
. ְּכֵדי ְלזֵַּבל ְּכֵריָׁשא, םַוֲחָכִמים אֹוְמִרי. ִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא, ֶקַלח ֶׁשל ְּכרּוב

א ַכף ִסיד, חֹול ַהַּגס ְוִאם ָהיָה . ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ֻקְלמֹוס, ָקנֶה. ְּכֵדי ִלֵּתן ַעל ְמ
ְטרּוָפה ּונְתּונָה , ְּכֵדי ְלַבֵּׁשל ּבֹו ֵביָצה ַקָּלה ֶׁשַּבֵּביִצים, ָעֶבה אֹו ְמֻרָּסס
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ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות , ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ַּתְרָודְּכֵדי ַלֲעׂשֹות , ֶעֶצם   ו: ָבִאְלָּפס
ְּכֵדי ִלזְרֹק , ְצרֹור אֹו ֶאֶבן. ְּכֵדי ִלגְרֹר ּבֹו רֹאׁש ַהִּכְרָּכר, זְכּוִכית. ִמֶּמּנּו ָחף

ְּכֵדי , ֶחֶרס   ז: ְּכֵדי ִלזְרֹק ַּבְּבֵהָמה, ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר ַּבר יֲַעקֹב אֹוֵמר. ָּבעֹוף
ְּכֵדי ַלְחּתֹות , ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר. ִּדְבֵרי ַרִּבי יְהּוָדה, ַּפִּצים ַלֲחֵברֹוִלֵּתן ֵּבין 

, ָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר. ְּכֵדי ְלַקֵּבל ּבֹו ְרִביִעית, ַרִּבי יֹוֵסיאֹוֵמר. ּבֹו ֶאת ָהאּור
א יִָּמֵצא ִבְמִכָּתת, זֵֶכר ַלָּדָבר, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ְרָאיָה ַלָּדָבר ֹו ֶחֶרׂש ְו

  :ִמָּׁשם ְרָאיָה ְוַלְחׂשֹוף ַמיִם ִמֶּגֶבא, ָאַמר לֹו ַרִּבי יֹוֵסי. ַלְחּתֹות ֵאׁש ִמּיָקּוד
  

  פרק ט
  
ֶׁשּנֱֶאַמר . ִמּנַיִן ַלֲעבֹוָדה זָָרה ֶׁשְּמַטְּמָאה ְבַמָּׂשא ַּכּנִָּדה, ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא   א

ַאף ֲעבֹוָדה זָָרה , ה ּנִָּדה ְמַטְּמָאה ְבַמָּׂשאמַ . ִּתזְֵרם ְּכמֹו ָדָוה ֵצא ּתֹאַמר לֹו
ֶׁשּנֱֶאַמר ֶּדֶר ֳאנִּיָה ְבֶלב . ִמּנַיִן ַלְּסִפינָה ֶׁשִהיא ְטהֹוָרה   ב. ְמַטְּמָאה ְבַמָּׂשא

ִמּנַיִן ַלֲערּוגָה ֶׁשִהיא ִׁשָּׁשה ַעל ִׁשָּׁשה ְטָפִחים ֶׁשּזֹוְרִעין ְּבתֹוָכּה ֲחִמָּׁשה . יָם
ֶׁשּנֱֶאַמר ִּכי . ַאְרָּבָעה ְּבַאְרַּבע רּוחֹות ָהֲערּוגָה ְוֶאָחד ָּבֶאְמַצע, נִיןזְֵרעֹו

א נֱֶאַמר, ָכָאֶרץ ּתֹוִציא ִצְמָחּה ּוְכגַּנָה זֵרּוֶעיָה ַתְצִמיחַ  ֶאָּלא , זְַרָעּה 
. ְטֵמָאהִמּנַיִן ְלפֹוֶלֶטת ִׁשְכַבת זֶַרע ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשִהיא    ג: זֵרּוֶעיהָ 

ִמּנַיִן ֶׁשַּמְרִחיִצין ֶאת ַהִּמיָלה ַּבּיֹום . ֶׁשּנֱֶאַמר ֱהיּו נְכֹונִים ִלְׁשלֶׁשת יִָמים
ֶׁשּנֱֶאַמר ַויְִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹוָתם . ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשָחל ִלְהיֹות ַּבַּׁשָּבת

. ית ְּברֹאׁש ָׂשִעיר ַהִּמְׁשַּתֵּלחַ ִמּנַיִן ֶׁשּקֹוְׁשִרין ָלׁשֹון ֶׁשל זְהֹורִ . ּכֲֹאִבים
ִמּנַיִן ְלִסיָכה ֶׁשִהיא    ד: ֶׁשּנֱֶאַמר ִאם יְִהיּו ֲחָטֵאיֶכם ַּכָּׁשנִים ַּכֶּׁשֶלג יְַלִּבינּו

, זֵֶכר ַלָּדָבר, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ְרָאיָה ַלָּדָבר. ַכְּׁשִתּיָה ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים
ְּכֵדי , ַהּמֹוִציא ֵעִצים   ה: יִם ְּבִקְרּבֹו ְוַכֶּׁשֶמן ְּבַעְצמֹוָתיוֶׁשּנֱֶאַמר ַוָּתבֹא ַכּמַ 
. ּוִמְצָטְרִפין זֶה ִעם זֶה, ְּכֵדי ְלַתֵּבל ֵּביָצה ַקָּלה, ַּתְבִלין. ְלַבֵּׁשל ֵּביָצה ַקָּלה

גֶד ָקָטן ְּכֵדי ִלְצּבַֹע ָּבֶהן ּבֶ , ִאְסִטיס ּופּוָאה, ְקִלֵּפי ִרּמֹונִים, ְקִלֵּפי ֱאגֹוזִים
ְּכֵדי ְלַכֵּבס ָּבֶהן ֶּבגֶד , ְקמֹונְיָא ְוַאְׁשָלג, נֶֶתר ּובֹוִרית, ֵמי ַרגְַליִם. ִּבְסָבָכה

ָּכל , ִּפְלֶּפֶלת   ו. ְּכֵדי ְלַהֲעִביר ַעל ַהֶּכֶתם, ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ָקָטן ִּבְסָבָכה
ֵמַאְבנֵי . ָּכל ֶׁשֵהן, ּוִמינֵי ַמָּתכֹותִמינֵי ְבָׂשִמים . ָּכל ֶׁשהּוא, ְוִעְטָרן. ֶׁשִהיא

, ָּכל ֶׁשֵהן, ֶמֶקק ְסָפִרים ּוֶמֶקק ִמְטְּפחֹוֵתיֶהם, ַהִּמזְֵּבַח ּוֵמֲעַפר ַהִּמזְֵּבחַ 
ַאף ַהּמֹוִציא ִמְּמַׁשְּמֵׁשי ֲעבֹוָדה , ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ֶׁשַּמְצנִיִעין אֹוָתן ְלגָנְזָן
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א יְִדַּבק ְּביְָד ְמאּוָמה ִמן ַהֵחֶרםׁשֶ , ָּכל ֶׁשהּוא, זָָרה ַהּמֹוִציא     ז: ּנֱֶאַמר ְו
ֵאינֹו ַחּיָב ֶאָּלא ַחָּטאת , ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּיֶׁש ָּבּה ִמינִין ַהְרֵּבה, ֻקַּפת ָהרֹוְכִלין

, ראֹומֵ ) ֵּבן ְּבֵתיָרא(ַרִּבי יְהּוָדה . ָּפחֹות ִמַּכּגְרֹוגֶֶרת, זְֵרעֹונֵי גִּנָה. ֶאָחת
. ְׁשנַיִם, זֶַרע ּפֹול ַהִּמְצִרי. ְׁשנַיִם, זֶַרע ְּדלּוִעין. ְׁשנַיִם, זֶַרע ִקּׁשּוִאין. ֲחִמָּׁשה

ֵּבין ַחּיָה ֵּבין , ִצּפֶֹרת ְּכָרִמים. ַּכּגְרֹוגֶֶרת, ֵמת. ָּכל ֶׁשהּוא, ָחגָב ַחי ָטהֹור
ַאף , ִּבי יְהּוָדה אֹוֵמררַ . ֶׁשַּמְצנִיִעין אֹוָתּה ִלְרפּוָאה, ָּכל ֶׁשִהיא, ֵמָתה

  .ֶׁשַּמְצנִיִעין אֹותֹו ַלָּקָטן ִלְׂשחֹק ּבֹו, ָּכל ֶׁשהּוא, ַהּמֹוִציא ָחגָב ַחי ָטֵמא
  

  פרק י
  
. ַחּיָב ְּבָכל ֶׁשהּוא, ְוהֹוִציאֹו ַבַּׁשָּבת, ַהַּמְצנִיַע ְלזֶַרע ּוְלֻדגְָמא ְוִלְרפּוָאה   א

ֵאינֹו ַחּיָב ָעָליו ֶאָּלא , ָחזַר ְוִהְכנִיסֹו. א ְכִׁשעּורֹוְוָכל ָאָדם ֵאין ַחּיָב ָעָליו ֶאּלָ 
ֵּבין ֶׁשָחזַר ְוהֹוִציָאן ֵּבין , ַהּמֹוִציא ֳאָכִלין ּונְָתנָן ַעל ָהַאְסֻקָּפה    ב: ְכִׁשעּורֹו

א ָעָׂשה ְמַלאְכּתֹו ְּבַבת ֶאָחת, ָּפטּור, ֶׁשהֹוִציָאן ַאֵחר א ֻקָּפה ֶׁשִהי. ִמְּפנֵי ֶׁש
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשרֹב ַהֵּפרֹות , ְמֵלָאה ֵפרֹות ּונְָתנָּה ַעל ָהַאְסֻקָּפה ַהִחיצֹונָה

ַהּמֹוִציא ֵּבין ִּביִמינֹו ֵּבין     ג.  ַעד ֶׁשּיֹוִציא ֶאת ָּכל ַהֻּקָּפה, ָּפטּור, ִמַּבחּוץ
ִּכְלַאַחר . ְבנֵי ְקָהתֶׁשֵּכן ַמָּׂשא , ַחּיָב, ְּבתֹו ֵחיקֹו אֹו ַעל ְּכֵתפֹו, ִּבְׂשמֹאלֹו

ֵּבין , ּוְבֻפנְָּדתֹו ּוִפיָה ְלַמָּטה, ְּבָאזְנֹו ּוִבְׂשָערֹו, ְּבִפיו ּוְבַמְרְּפקֹו, ְּבַרגְלֹו, יָדֹו
א הֹוִציא , ָּפטּור, ְּבַסנְָּדלֹו, ְּבִמנְָעלֹו, ּוִבְׂשַפת ֲחלּוקֹו, ֻּפנְָּדתֹו ַלֲחלּוקֹו ֶׁש

, ָּפטּור, ַהִּמְתַּכֵּון ְלהֹוִציא ְלָפנָיו ּוָבא לֹו ְלַאֲחָריו   ד: ְּכֶדֶר ַהּמֹוִציִאין
ָהִאָּׁשה ַהחֹוגֶֶרת ַּבִּסינָר ֵּבין , ֶּבֱאֶמת ָאְמרּו. ַחּיָב, יו ּוָבא לֹו ְלָפנָיוְלַאֲחרָ 

, ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ֶׁשֵּכן ָראּוי ִלְהיֹות חֹוזֵר, ִמְּלָפנֶיָה ּוֵבין ִמְּלַאֲחֶריָה ַחּיֶֶבת
הֹוִציאּוהּו . ַחּיָב, ַהּמֹוִציא ִכָּכר ִלְרׁשּות ָהַרִּבים   ה.  ַאף ְמַקְּבֵלי ִפְתִקין

ְוַרִּבי . ַחּיִָבים, א יָכֹל ֶאָחד ְלהֹוִציאֹו ְוהֹוִציאּוהּו ְׁשנַיִם. ְּפטּוִרין, ְׁשנַיִם
, ָּפטּור ַאף ַעל ַהְּכִלי, ַהּמֹוִציא ֳאָכִלין ָּפחֹות ִמַּכִּׁשעּור ִּבְכִלי. ִׁשְמעֹון ּפֹוֵטר

ֶׁשַהִּמָּטה ְטֵפָלה , ָּפטּור ַאף ַעל ַהִּמָּטה, הֶאת ַהַחי ְּבִמּטָ . ֶׁשַהְּכִלי ְטֵפָלה לֹו
ְוֵכן ַּכּזַיִת ִמן ַהֵּמת ְוַכּזַיִת ִמן ַהּנְֵבָלה ְוָכֲעָדָׁשה . ַחּיָב, ֶאת ַהֵּמת ְּבִמָּטה. לֹו

אֹו , ַהּנֹוֵטל ִצָּפְרנָיו זֹו ָבזֹו    ו: ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ּפֹוֵטר. ַחּיָב, ִמן ַהֶּׁשֶרץ
ְוֵכן , ְוֵכן ַהּכֹוֶחֶלת, ְוֵכן ַהּגֹוֶדֶלת, ְוֵכן זְָקנֹו, ְוֵכן ְׂשָפמֹו, ְוֵכן ְׂשָערֹו, וְבִׁשּנָי

ַהּתֹוֵלׁש . ַוֲחָכִמים אֹוְסִרין ִמּׁשּום ְׁשבּות, ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר ְמַחּיֵב, ַהּפֹוֶקֶסת
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  :ן ּפֹוֵטר ָּבזֶה ּוָבזֶהְוַרִּבי ִׁשְמעֹו. ָּפטּור, ְוֶׁשֵאינֹו נָקּוב, ַחּיָב, ֵמָעִציץ נָקּוב
  

  פרק יא
  
, ֵמְרׁשּות ָהַרִּבים ִלְרׁשּות ַהּיִָחיד, ַהּזֹוֵרק ֵמְרׁשּות ַהּיִָחיד ִלְרׁשּות ָהַרִּבים א

ַרִּבי ֲעִקיָבא , ֵמְרׁשּות ַהּיִָחיד ִלְרׁשּות ַהּיִָחיד ּוְרׁשּות ָהַרִּבים ָּבֶאְמַצע. ַחּיָב
ְׁשֵּתי גְזֻזְְטָראֹות זֹו ְכנֶגֶד זֹו ִּבְרׁשּות . ֵּכיַצד  ב : ַוֲחָכִמים ּפֹוְטִרין. ְמַחּיֵב

, ָהיּו ְׁשֵּתיֶהן ִּבְדיּוָטא ַאַחת. ָּפטּור, ַהּמֹוִׁשיט ְוַהּזֹוֵרק ִמּזֹו ָלזֹו, ָהַרִּבים
ֹו ְׁשֵּתי ֲעגָלֹות ז, ֶׁשָּכ ָהיְָתה ֲעבֹוַדת ַהְלִוּיִם, ְוַהּזֹוֵרק ָּפטּור, ַהּמֹוִׁשיט ַחּיָב

א זֹוְרִקין, מֹוִׁשיִטין ַהְּקָרִׁשים ִמּזֹו ָלזֹו, ַאַחר זֹו ִּבְרׁשּות ָהַרִּבים . ֲאָבל 
ַהּנֹוֵטל ֵמֶהן , ֻחְליַת ַהּבֹור ְוַהֶּסַלע ֶׁשֵהן ְּגבֹוִהין ֲעָׂשָרה ְוָרְחָּבן ַאְרָּבָעה

, ֵרק ַאְרַּבע ַאּמֹות ַּבּכֶֹתלַהּזֹו   ג: ָּפטּור, ָּפחֹות ִמֵּכן, ַחּיָב, ְוַהּנֹוֵתן ַעל ַּגָּבן
ְּכזֹוֵרק , ְלַמָּטה ֵמֲעָׂשָרה ְטָפִחים, ְּכזֹוֵרק ָּבֲאִויר, ְלַמְעָלה ֵמֲעָׂשָרה ְטָפִחים

זַָרק ְלתֹו ַאְרַּבע ַאּמֹות . ַחּיָב, ַהּזֹוֵרק ָּבָאֶרץ ַאְרַּבע ַאּמֹות. ָּבָאֶרץ
ְונְִתַּגְלֵּגל ְלתֹו , חּוץ ְלַאְרַּבע ַאּמֹות, רָּפטּו, ְונְִתַּגְלֵּגל חּוץ ְלַאְרַּבע ַאּמֹות

ִאם ָהיָה . ָּפטּור, ַהּזֹוֵרק ַּבּיָם ַאְרַּבע ַאּמֹות   ד  :ַחּיָב, ַאְרַּבע ַאּמֹות
. ַחּיָב, ַהּזֹוֵרק ְלתֹוכֹו ַאְרַּבע ַאּמֹות, ְרַקקַמיִם ּוְרׁשּות ָהַרִּבים ְמַהֶּלֶכת ּבֹו

ְרַקק ַמיִם ּוְרׁשּות ָהַרִּבים . ָּפחֹות ֵמֲעָׂשָרה ְטָפִחים. םְוַכָּמה הּוא ְרַקק ַמיִ 
ַהּזֹוֵרק ִמן ַהּיָם      ה.  ַחּיָב, ַהּזֹוֵרק ְּבתֹוכֹו ַאְרַּבע ַאּמֹות, ְמַהֶּלֶכת ּבֹו

ִפינָה ּוִמן ַהּסְ , ּוִמן ַהּיָם ַלְּסִפינָה ּוִמן ַהְּסִפינָה ַלּיָם, ַלּיַָּבָׁשה ּוִמן ַהּיַָּבָׁשה ַלּיָם
ִאם ֵאינָן . ְמַטְלְטִלין ִמּזֹו ָלזֹו, ְסִפינֹות ְקׁשּורֹות זֹו ָבזֹו. ָּפטּור, ַלֲחֶבְרָּתּה
ַהּזֹוֵרק ְונִזְַּכר    ו  :ֵאין ְמַטְלְטִלין ִמּזֹו ָלזֹו, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֻּמָּקפֹות, ְקׁשּורֹות

זַָרק . ָּפטּור, אֹו ֶׁשּנְִׂשְרָפה, ֶלבְקָלָטּה ּכֶ , ְקָלָטּה ַאֵחר, ְלַאַחר ֶׁשּיְָצָתה ִמּיָדֹו
א נֲַעֵׂשית ַחּבּוָרה, ֵּבין ָּבָאָדם ֵּבין ַּבְּבֵהָמה, ַלֲעׂשֹות ַחּבּוָרה , ְונִזְַּכר ַעד ֶׁש

ָּכל ַחּיֵָבי ַחָּטאֹות ֵאינָן ַחּיִָבין ַעד ֶׁשְּתֵהא ְתִחָּלָתן ְוסֹוָפן , זֶה ַהְּכָלל. ָּפטּור
ַעד , ְּפטּוִרין, ְּתִחָּלָתן זָדֹון ְוסֹוָפן ְׁשגָגָה, ָתן ְׁשגָגָה ְוסֹוָפן זָדֹוןְּתִחּלָ . ְׁשגָגָה

  :ֶׁשְּתֵהא ְתִחָּלָתן ְוסֹוָפן ְׁשגָגָה
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  פרק יב
  
ְוַהְמַסֵּתת ְוַהַּמֶּכה , ָכל ֶׁשהּוא) ַהּבֹונֶה. (ַהּבֹונֶה ַּכָּמה יְִבנֶה ִויֵהא ַחּיָב א

ָּכל ָהעֹוֶׂשה ְמָלאָכה , זֶה ַהְּכָלל. ַחּיָב, ּקֹוֵדַח ָּכל ֶׁשהּואהַ . ַבַּפִּטיׁש ּוַבַּמֲעָצד
ַאף , ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ּגְַמִליֵאל אֹוֵמר. ַחּיָב, ּוְמַלאְכּתֹו ִמְתַקּיֶֶמת ַּבַּׁשָּבת

ִמְּפנֵי ֶׁשהּוא ִכְמַתֵּקן , ַחּיָב, ַהַּמֶּכה ַבֻּקְרנָס ַעל ַהַּסָּדן ִּבְׁשַעת ְמָלאָכה
, ַהְמנֵַּכׁש ְוַהְמַקְרֵסם ְוַהְמזֵָרד ָּכל ֶׁשהּוא, ַהחֹוֵרׁש ָּכל ֶׁשהּוא   ב: ָלאָכהמְ 

ְּכֵדי ְלַבֵּׁשל ֵּביָצה , ִאם ְלֶהֵּסק, ָּכל ֶׁשֵהן, ִאם ְלַתֵּקן, ַהְמַלֵּקט ֵעִצים. ַחּיָב
א ִפי , ִאם ַלְּבֵהָמה, ָּכל ֶׁשהּוא, ִאם ְלַתֵּקן, ַהְמַלֵּקט ֲעָׂשִבים. ַקָּלה ִּכְמ
ֵּבין ִמֵּׁשם ֶאָחד , ֵּבין ִּביִמינֹו ֵּבין ִּבְׂשמֹאלֹו, ַהּכֹוֵתב ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות   ג: ַהְּגִדי

, ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי. ַחּיָב, ְּבָכל ָלׁשֹון, ֵּבין ִמְּׁשנֵי ַסְמָמנִּיֹות, ֵּבין ִמְּׁשנֵי ֵׁשמֹות
ֶׁשָּכ ָהיּו כֹוְתִבין ַעל ַקְרֵׁשי , ּׁשּום רֹוֵׁשםא ִחּיְבּו ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות ֶאָּלא מִ 

ֵׁשם , ָמִצינּו ֵׁשם ָקָטן ִמֵּׁשם ּגָדֹול, ָאַמר ַרִּבי. ֵליַדע ֵאיזֶהּו ֶבן זּוגֹו, ַהִּמְׁשָּכן
ַהּכֹוֵתב ְׁשֵּתי    ד  :ָּגד ִמַּגִּדיֵאל, ָּדן ִמָּדנִּיֵאל, נַֹח ִמּנָחֹור, ִמִּׁשְמעֹון ּוְׁשמּוֵאל

ְּבקֹומֹוס , ְּבִסְקָרא, ְּבַסם, ָּכַתב ִּבְדיֹו. ַחּיָב, ֹוִתּיֹות ְּבֶהְעֵלם ֶאָחדא
ַעל ְׁשנֵי ָכְתֵלי זִָוּיֹות ְוַעל ְׁשנֵי לּוֵחי , ּוְבָכל ָּדָבר ֶׁשהּוא רֹוֵׁשם, ּוְבַקנְַקנְּתֹום

ַהְמָסֵרט ַעל . ּיָבחַ , ַהּכֹוֵתב ַעל ְּבָׂשרֹו. ַחּיָב, ְוֵהן נְֶהִּגין זֶה ִעם זֶה, ִפנְָקס
, ָּכַתב ְּבַמְׁשִקין   ה: ְוַרִּבי יְהֹוֻׁשַע ּפֹוֵטר, ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר ְמַחּיֵב ַחָּטאת, ְּבָׂשרֹו

, ּוְבָכל ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ִמְתַקּיֵם, ַּבֲאַבק ַהּסֹוְפִרים, ַּבֲאַבק ְּדָרִכים, ְּבֵמי ֵפרֹות
, ָּכַתב אֹות ַאַחת ָסמּו ַלְּכָתב, ִפיו ּוְבַמְרְּפקֹוּבְ , ְּבַרגְלֹו, ְלַאַחר יָדֹו. ָּפטּור

ַאַחת ָּבָאֶרץ ְוַאַחת , נְִתַּכֵּון ִלְכּתֹב ֵחית ְוָכַתב ְׁשנֵי זַיְנִין, ָּכַתב ַעל ּגֵַּבי ְכָתב
ַעל ְׁשנֵי ַדֵּפי ִפנְָקס ְוֵאין נְֶהִּגין זֶה ִעם , ָּכַתב ַעל ְׁשנֵי ָכְתֵלי ַהַּביִת, ַּבּקֹוָרה

, ַרִּבי יְהֹוֻׁשַע ֶּבן ְּבֵתיָרא ְמַחּיֵב, ָּכַתב אֹות ַאַחת נֹוָטִריקֹון. ָּפטּור, זֶה
ַאַחת ַׁשֲחִרית , ַהּכֹוֵתב ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות ִּבְׁשנֵי ֶהְעֵלמֹות   ו: ַוֲחָכִמים ּפֹוְטִרין

  :ִריןַוֲחָכִמים ּפֹוטְ , ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְמַחּיֵב, ְוַאַחת ֵּבין ָהַעְרַּביִם
  

  פרק יג
  
, ָהאֹוֵרג ְׁשלָׁשה חּוִטין ַּבְּתִחָּלה ְוֶאָחד ַעל ָהָאִריג, ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר אֹוֵמר א

   ב: ֵּבין ַּבְּתִחָּלה ֵּבין ַּבּסֹוף ִׁשעּורֹו ְׁשנֵי חּוִטין, ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ַחּיָב
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. ַחּיָב, ַּבְּכָבָרה ּוַבַּסל, ַּבּנָָפה, ַּבֵּקרֹוס, ָהעֹוֶׂשה ְׁשנֵי ָבֵּתי נִיִרין ַּבּנִיִרין
ַהּקֹוֵרַע    ג: ְוַהּקֹוֵרַע ַעל ְמנָת ִלְתּפֹר ְׁשֵּתי ְתִפירֹות, ְוַהּתֹוֵפר ְׁשֵּתי ְתִפירֹות

, ְוַהְמַקְלֵקל ַעל ְמנָת ְלַתֵּקן. ְּפטּוִרין, ְוָכל ַהְמַקְלְקִלין, ַּבֲחָמתֹו ְוַעל ֵמתֹו
א רַֹחב , ִׁשעּור ַהְמַלֵּבן ְוַהְמנֵַּפץ ְוַהּצֹוֵבַע ְוַהּטֹוֶוה   ד: ִׁשעּורֹו ִּכְמַתֵּקן ִּכְמ

א ַהִּסיט, ְוָהאֹוֵרג ְׁשנֵי חּוִטין. ַהִּסיט ָּכפּול ַרִּבי יְהּוָדה    ה: ִׁשעּורֹו ִּכְמ
 ִצּפֹור, ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ַחּיָב, ַהָּצד ִצּפֹור ַלִּמגְָּדל ּוְצִבי ַלַּביִת, אֹוֵמר

א , ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ּגְַמִליֵאל אֹוֵמר. ּוְצִבי ַלַּביִת ְוֶלָחֵצר ְוַלֵּביָבִרין, ַלִּמגְָּדל
, ְוֶׁשֵאינֹו ְמֻחַּסר ִציָדה, ָּפטּור, ְמֻחַּסר ִציָדה, זֶה ַהְּכָלל. ָכל ַהֵּביָבִרין ָׁשִוין

. ְּפטּוִרין, נֲָעלּו ְׁשנַיִם. ַחּיָב, נָיוְצִבי ֶׁשּנְִכנַס ַלַּביִת ְונַָעל ֶאָחד ְּבפָ     ו: ַחּיָב
יַָׁשב ָהֶאָחד  ז: ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ּפֹוֵטר. ַחּיִָבין, א יָכֹל ֶאָחד ִלנְעֹל ְונֲָעלּו ְׁשנַיִם

א ִמְלָאהּו יַָׁשב ָהִראׁשֹון ַעל . ַהֵּׁשנִי ַחּיָב, יַָׁשב ַהֵּׁשנִי ּוִמְלָאהּו, ַעל ַהֶּפַתח ְו
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָעַמד ָהִראׁשֹון ְוָהַל , ּוָבא ַהֵּׁשנִי ְויַָׁשב ְּבִצּדֹו, ִמְלָאהּוַהֶּפַתח ּו

ְלנֹוֵעל ֶאת ֵּביתֹו . ָהא ְלַמה ּזֶה דֹוֶמה. ָהִראׁשֹון ַחּיָב ְוַהֵּׁשנִי ָּפטּור, לֹו
  :ְלָׁשְמרֹו ְונְִמָצא ְצִבי ָׁשמּור ְּבתֹוכֹו

  
  פרק יד

  
ּוְׁשָאר , ַחּיָב, ַהָּצָדן ְוַהחֹוֵבל ָּבֶהן, ָהֲאמּוִרים ַּבּתֹוָרה ְׁשמֹונָה ְׁשָרִצים    א

א ְלצֶֹר, ַחּיָב, ַהָּצָדן ְלצֶֹר. ַהחֹוֵבל ָּבֶהן ָּפטּור, ְׁשָקִצים ּוְרָמִׂשים , ֶׁש
 ֵאין    ב: ְוַהחֹוֵבל ָּבֶהן ַחּיָב, ַהָּצָדן ָּפטּור, ַחּיָה ָועֹוף ֶׁשִּבְרׁשּותֹו. ָּפטּור

ֲאָבל עֹוֶׂשה הּוא ֶאת ֵמי ַהֶּמַלח ְוטֹוֵבל ָּבֶהן ִּפּתֹו , עֹוִׂשין ִהיְלֵמי ַּבַּׁשָּבת
ֵּבין ְמֻרֶּבה ּוֵבין , ַוֲהלֹוא הּוא ִהיְלֵמי, ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי. ְונֹוֵתן ְלתֹו ַהַּתְבִׁשיל

ָּלה ְלתֹו ַהַּמיִם אֹו נֹוֵתן ֶׁשֶמן ַּבְּתחִ . ְוֵאילּו ֵהן ֵמי ֶמַלח ַהֻּמָּתִרין. מּוָעט
ְלִפי ֶׁשֵאינֹו ַמֲאַכל , ֵאין אֹוְכִלין ֵאזֹוְביֹון ַּבַּׁשָּבת     ג: ְלתֹו ַהֶּמַלח

ָּכל ָהֳאָכִלין אֹוֵכל . ֲאָבל אֹוֵכל הּוא ֶאת יֹוֶעזֶר ְוׁשֹוֶתה ַאּבּוְברֹוֶעה, ְּבִריִאים
ִמְּפנֵי , ץ ִמֵּמי ְדָקִלים ְוכֹוס ִעָּקִריםחּו, ְוָכל ַהַּמְׁשִקין ׁשֹוֶתה, ָאָדם ִלְרפּוָאה
א , ֲאָבל ׁשֹוֶתה הּוא ֵמי ְדָקִלים ִלְצָמאֹו. ֶׁשֵהן ִלירֹוָקה ְוָס ֶׁשֶמן ִעָּקִרין ֶׁש

ֲאָבל ְמַטֵּבל הּוא , א יְגַַּמע ָּבֶהן ֶאת ַהחֶֹמץ, ַהחֹוֵׁשׁש ְּבִׁשּנָיו   ד: ִלְרפּוָאה
ֲאָבל , א יָסּו יַיִן ָוחֶֹמץ, ַהחֹוֵׁשׁש ְּבָמְתנָיו. א נְִתַרָּפאְוִאם נְִתַרּפָ , ְכַדְרּכֹו

א ֶׁשֶמן ֶוֶרד, ָס הּוא ֶאת ַהֶּׁשֶמן ְּבנֵי ְמָלִכים ָסִכין ֶׁשֶמן ֶוֶרד ַעל . ְו
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ָּכל יְִׂשָרֵאל ְּבנֵי , ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר. ֶׁשֵּכן ַּדְרָּכם ָלסּו ַּבחֹל, ַמּכֹוֵתיֶהן
  :ָלִכים ֵהםמְ 
  

  פרק טו
  
ּוְכֵׁשם ֶׁשהּוא . ֶקֶׁשר ַהַּגָּמִלין ְוֶקֶׁשר ַהַּסָּפנִין, ֵאּלּו ְקָׁשִרים ֶׁשַחּיִָבין ֲעֵליֶהן א

ָּכל ֶקֶׁשר ֶׁשהּוא , ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר. ַחּיָב ַעל ִקּׁשּוָרן ָּכ הּוא ַחּיָב ַעל ֶהֵּתָרן
יֵׁש ְל ְקָׁשִרים ֶׁשֵאין    ב: ֵאין ַחּיִָבין ָעָליויָכֹול ְלַהִּתירֹו ְבַאַחת ִמּיָָדיו 

קֹוֶׁשֶרת ִאָּׁשה ִמְפַּתח . ַחּיִָבין ֲעֵליֶהן ְּכֶקֶׁשר ַהּגַָּמִלין ּוְכֶקֶׁשר ַהַּסָּפנִין
ְונֹודֹות יַיִן , ּוְרצּועֹות ִמנְָעל ְוַסנְָּדל, ְוחּוֵטי ְסָבָכה ְוֶׁשל ְּפִסיְקיָא, ֲחלּוָקּה
קֹוְׁשִרין ִלְפנֵי , ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר ֶּבן יֲַעקֹב אֹוֵמר. ְקֵדָרה ֶׁשל ָּבָׂשרּו, ָוֶׁשֶמן

א ֵתֵצא א ְבֶחֶבל, קֹוְׁשִרין ְּדִלי ִּבְפִסיְקיָא. ַהְּבֵהָמה ִּבְׁשִביל ֶׁש ַרִּבי . ֲאָבל 
ֵאין , ָמאָּכל ֶקֶׁשר ֶׁשֵאינֹו ֶׁשל ְקיָ , ְּכָלל ָאַמר ַרִּבי יְהּוָדה. יְהּוָדה ַמִּתיר
, ְמַקְּפִלין ֶאת ַהֵּכִלים ֲאִפּלּו ַאְרָּבָעה ַוֲחִמָּׁשה ְפָעִמים   ג: ַחּיִָבין ָעָליו

א ִמַּׁשָּבת ְלמֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ּוַמִּציִעין ֶאת ַהִּמּטֹות ִמֵּליֵלי ַׁשָּבת ַלַּׁשָּבת . ֲאָבל 
ִּציִעין ֶאת ַהִּמּטֹות ִמּיֹום ְמַקְּפִלין ֶאת ַהֵּכִלים ּומַ , ַרִּבי יְִׁשָמֵעאל אֹוֵמר

א ֶׁשל יֹום . (ְוֶחְלֵבי ַׁשָּבת ְקֵרִבין ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים, ַהִּכּפּוִרים ַלַּׁשָּבת ֲאָבל 
א ֶׁשל ַׁשָּבת ְקֵרִבין ְּביֹום ). ַהִּכּפּוִרים ַּבַּׁשָּבת ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר 

א ֶׁשל יֹום ַהִּכּפּורִ , ַהִּכּפּוִרים   :ים ְקֵרִבין ַּבַּׁשָּבתְו
  

  פרק טז
  
ֵּבין ֶׁשּקֹוִרין ָּבֶהן ּוֵבין , ָּכל ִּכְתֵבי ַהּקֶֹדׁש ַמִּציִלין אֹוָתן ִמְּפנֵי ַהְּדֵלָקה    א

ּוִמְּפנֵי . ְטעּונִים ּגְנִיזָה, ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּכתּוִבים ְּבָכל ָלׁשֹון. ֶׁשֵאין קֹוִרין ָּבֶהן
ַמִּציִלין ִּתיק ַהֵּסֶפר ִעם . ִמְּפנֵי ִבּטּול ֵּבית ַהִּמְדָרׁש. ןָמה ֵאין קֹוִרין ָּבהֶ 

ּוְלֵהיָכן . ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשּיֵׁש ְּבתֹוָכן ָמעֹות, ְוִתיק ַהְּתִפִּלין ִעם ַהְּתִפִּלין, ַהֵּסֶפר
   ב: ׁשַאף ַלְמֻפּלָ , ֶּבן ְּבֵתיָרא אֹוֵמר. ְלָמבֹוי ֶׁשֵאינֹו ְמֻפָּלׁש. ַמִּציִלין אֹוָתן

. ָהָראּוי ַלְּבֵהָמה ַלְּבֵהָמה, ַמִּציִלין ְמזֹון ָׁשלׁש ְסֻעּדֹות ָהָראּוי ָלָאָדם ָלָאָדם
, ַּבַּׁשֲחִרית, ַמִּציִלין ְמזֹון ָׁשלׁש ְסֻעּדֹות, נְָפָלה ְדֵלָקה ְּבֵליֵלי ַׁשָּבת. ֵּכיַצד

, ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר. ָּדה ֶאָחתְמזֹון ְסעֻ , ַּבִּמנְָחה, ַמִּציִלין ְמזֹון ְׁשֵּתי ְסֻעּדֹות
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ְוַאף ַעל , ַמִּציִלין ַסל ָמֵלא ִכָּכרֹות   ג: ְלעֹוָלם ַמִּציִלין ְמזֹון ָׁשלׁש ְסֻעּדֹות
ְואֹוֵמר . ְוָחִבית ֶׁשל יַיִן, ְוִעּגּול ֶׁשל ְּדֵבָלה, ִּפי ֶׁשּיֶׁש ּבֹו ֵמָאה ְסֻעּדֹות

עֹוִׂשין ִעּמֹו ֶחְׁשּבֹון ַאַחר , ְוִאם ָהיּו ִפְקִחין. ּבֹואּו ְוַהִּצילּו ָלֶכם, ַלֲאֵחִרים
ַאף , ֶּבן ְּבֵתיָרא אֹוֵמר. ֶלָחֵצר ַהְמעֶֹרֶבת. ְלֵהיָכן ַמִּציִלין אֹוָתן. ַהַּׁשָּבת

ְולֹוֵבׁש ָּכל ַמה , ּוְלָׁשם מֹוִציא ָכל ְּכֵלי ַתְׁשִמיׁשֹו    ד: ְלֶׁשֵאינָּה ְמעֶֹרֶבת
ְׁשמֹונָה , ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר. עֹוֵטף ָּכל ַמה ֶּׁשּיָכֹול ַלֲעטֹףוְ , ֶּׁשּיָכֹול ִלְלּבׁש

   ה: ּבֹואּו ְוַהִּצילּו ִעִּמי, ְואֹוֵמר ַלֲאֵחִרים, ְוחֹוזֵר ְולֹוֵבׁש ּומֹוִציא. ָעָׂשר ֵּכִלים
ָבה ּוִמגְָּדל ּפֹוְרִסין עֹור ֶׁשל ְּגִדי ַעל ַּגֵּבי ִׁשָּדה ּתֵ , ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן נַּנָס אֹוֵמר

, ְועֹוִׂשין ְמִחָּצה ְּבָכל ַהֵּכִלים. ִמְּפנֵי ֶׁשהּוא ְמָחֵר, ֶׁשָאַחז ָּבֶהן ֶאת ָהאּור
א ַתֲעבֹר ַהְּדֵלָקה, ֵּבין ְמֵלִאים ֵּבין ֵריָקנִים ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵסר . ִּבְׁשִביל ֶׁש

יְכֹוִלין ְלַקֵּבל ֶאת ָהאּור ְוֵהן  ְלִפי ֶׁשֵאין, ִּבְכֵלי ֶחֶרׂש ֲחָדִׁשים ְמֵלִאין ַמיִם
ֵאין אֹוְמִרים לֹו , נְָכִרי ֶׁשָּבא ְלַכּבֹות   ו: ִמְתַּבְּקִעין ּוְמַכִּבין ֶאת ַהְּדֵלָקה

ֵאין , ֲאָבל ָקָטן ֶׁשָּבא ְלַכּבֹות, ִמְּפנֵי ֶׁשֵאין ְׁשִביָתתֹו ֲעֵליֶהן, ַּכֵּבה ְוַאל ְּתַכֶּבה
ּכֹוִפין ְקָעָרה ַעל ַּגֵּבי ַהּנֵר ִּבְׁשִביל    ז: ְּׁשִביָתתֹו ֲעֵליֶהןִמְּפנֵי ׁשֶ , ׁשֹוְמִעין לֹו

א ֶתֱאחֹז ַּבּקֹוָרה א ִתָּׁש, ְוַעל צֹוָאה ֶׁשל ָקָטן, ֶׁש ָאַמר . ְוַעל ַעְקָרב ֶׁש
ְׁשַׁשנִי חֹו, ְוָאַמר, ַמֲעֶׂשה ָבא ִלְפנֵי ַרָּבן יֹוָחנָן ֶּבן זַַּכאי ַּבֲעָרב, ַרִּבי יְהּוָדה
ְוִאם , ִמְׁשַּתֵּמׁש ְלאֹורֹו יְִׂשָרֵאל, נְָכִרי ֶׁשִהְדִליק ֶאת ַהּנֵר   ח : לֹו ֵמַחָּטאת

ַמְׁשֶקה ַאֲחָריו , ִמֵּלא ַמיִם ְלַהְׁשקֹות ְּבֶהְמּתֹו. ָאסּור, ִּבְׁשִביל יְִׂשָרֵאל
יֹוֵרד , ׁש ֵליֵרד ּבֹוָעָׂשה גֹוי ֶּכבֶ . ָאסּור, ְוִאם ִּבְׁשִביל יְִׂשָרֵאל, יְִׂשָרֵאל

ַמֲעֶׂשה ְבַרָּבן ּגְַמִליֵאל ּוזְֵקנִים . ָאסּור, ְוִאם ִּבְׁשִביל יְִׂשָרֵאל, ַאֲחָריו יְִׂשָרֵאל
ְויְָרדּו בֹו ַרָּבן ַּגְמִליֵאל , ְוָעָׂשה גֹוי ֶּכֶבׁש ֵליֵרד ּבֹו, ֶׁשָהיּו ָבִאין ִּבְסִפינָה

  :ּוזְֵקנִים
  

  פרק יז
  
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּנְִתָּפְרקּו , ים נִָּטִלין ַּבַּׁשָּבת ְוַדְלתֹוֵתיֶהן ִעָּמֶהןָּכל ַהֵּכלִ    א

נֹוֵטל    ב: ְלִפי ֶׁשֵאינָן ִמן ַהּמּוָכן, ֶׁשֵאינָן ּדֹוִמין ְלַדְלתֹות ַהַּביִת. ַּבַּׁשָּבת
ֹ ֶאת ַהְּדֵבלָ , ָאָדם ֻקְרנָס ְלַפֵּצַע ּבֹו ֶאת ָהֱאגֹוזִים . הְוַקְרּדֹם ַלְחּת

ֶאת . ִלגְרֹף ָּבּה ֶאת ַהּגְרֹוגָרֹות, ַמגְֵרָפה. ִלגְרֹר ָּבּה ֶאת ַהּגְִבינָה,ְמגֵָרה
. ִלְתחֹב ּבֹו, ֶאת ַהּכֹוׁש ְוֶאת ַהִּכְרָּכר. ָלֵתת ָעָליו ַלָּקָטן, ָהַרַחת ְוֶאת ַהַּמזְֵלג
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   ג: ָּבּה ֶאת ַהָּדֶלתִלְפּתַֹח , ְוֶׁשל ַסָּקִאים, ִלּטֹל ָּבּה ֶאת ַהּקֹוץ, ַמַחט ֶׁשל יָד
ֵאין ְמַקֵּבל , ְוִאם ָלאו, ְמַקֵּבל ֻטְמָאה, ִאם יֶׁש ֶקֶׁשר ְּברֹאׁשֹו, ָקנֶה ֶׁשל זֵיִתים

ָּכל ַהֵּכִלים , ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר   ד: נִָּטל ַּבַּׁשָּבת, ֵּבין ָּכ ּוֵבין ָּכ. ֻטְמָאה
ָּכל ַהֵּכִלים נִָּטִלין ְלצֶֹר . ֵתד ֶׁשל ַמֲחֵרָׁשהחּוץ ִמן ַהַּמָּסר ַהָּגדֹול ְויָ , נִָּטִלין

א ְלצֶֹר ָּכל ַהֵּכִלים    ה: ֵאין נִָּטִלין ֶאָּלא ְלצֶֹר, ַרִּבי נְֶחְמיָה אֹוֵמר. ְוֶׁש
ּוִבְלַבד ֶׁשּיְִהיּו עֹוִׂשין ֵמֵעין , )ִעָּמֶהן(ִׁשְבֵריֶהן נִָּטִלין , ַהּנִָּטִלין ַּבַּׁשָּבת

ִׁשְבֵרי זְכּוִכית ְלַכּסֹות , ִׁשְבֵרי ֲעֵרָבה ְלַכּסֹות ָּבֶהן ֶאת ִּפי ֶהָחִבית, הְמָלאכָ 
, ּוִבְלַבד ֶׁשּיְִהיּו עֹוִׂשין ֵמֵעין ְמַלאְכָּתן, ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ָּבֶהן ֶאת ִּפי ַהַּפ

   ו: ָכן ָׁשֶמןְוֶׁשל זְכּוִכית ָלצּוק ְלתֹו, ִׁשְבֵרי ֲעֵרָבה ָלצּוק ְלתֹוָכן ִמְקָּפה
, ְוִאם ָלאו, ְמַמְלִאין ָּבּה, ִאם ְמַמְלִאין ָּבּה ְוֵאינָּה נֹוֶפֶלת, ָהֶאֶבן ֶׁשַּבֵּקרּויָה
   ז: ְמַמְלִאין ָּבּה ַּבַּׁשָּבת, זְמֹוָרה ֶׁשִהיא ְקׁשּוָרה ַבָּטִפיחַ . ֵאין ְמַמְלִאין ָּבּה

, ּפֹוְקִקין ּבֹו, זְַמן ֶׁשהּוא ָקׁשּור ְוָתלּויּבִ , ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר אֹוֵמר, ְּפַקק ַהַחּלֹון
: ֵּבין ָּכ ּוֵבין ָּכ ּפֹוְקִקין ּבֹו, ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ֵאין ּפֹוְקִקין ּבֹו, ְוִאם ָלאו

ָאַמר ַרִּבי . ָּכל ִּכּסּויֵי ַהֵּכִלים ֶׁשּיֵׁש ָלֶהם ֵּבית ֲאִחיזָה נִָּטִלים ַּבַּׁשָּבת   ח
ֵּבין , ֲאָבל ְּבִכּסּויֵי ַהֵּכִלים, ְּבִכּסּויֵי ַהַּקְרָקעֹות. ה ְדָבִרים ֲאמּוִריםַּבּמֶ , יֹוֵסי

  :ָּכ ּוֵבין ָּכ נִָּטִלים ַּבַּׁשָּבת
  

  פרק יח
  
ְמַפּנִין ֲאִפּלּו ַאְרַּבע ְוָחֵמׁש ֻקּפֹות ֶׁשל ֶּתֶבן ְוֶׁשל ְּתבּוָאה ִמְּפנֵי     א

א ֶאת ָהאֹוָצר, ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ָהאֹוְרִחים ּוִמְּפנֵי ִבּטּול ְמַפּנִין ְּתרּוָמה . ֲאָבל 
ּוַמֲעֵׂשר ֵׁשנִי ְוֶהְקֵּדׁש , ּוַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון ֶׁשּנְִּטָלה ְתרּוָמתֹו, ּוְדַמאי, ְטהֹוָרה
א ֶאת ַהֶּטבֶ . ִמְּפנֵי ֶׁשהּוא ַמֲאָכל ָלֲענִּיִים, ְוַהֻּתְרמֹוס ַהּיֵָבׁש, ֶׁשּנְִפּדּו , לֲאָבל 

א נְִּטָלה ְתרּוָמתֹו א ַמֲעֵׂשר ִראׁשֹון ֶׁש א ֶאת ַמֲעֵׂשר ֵׁשנִי ְוֶהְקֵּדׁש , ְו ְו
א נְִפּדּו א ֶאת ַהּלּוף, ֶׁש א ֶאת ַהַחְרָּדל, ְו ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ּגְַמִליֵאל . ְו

ַקׁש ַוֲחִביֵלי ֵעִצים ֲחִביֵלי     ב: ִמְּפנֵי ֶׁשהּוא ַמֲאַכל עֹוְרִבין, ַמִּתיר ַּבּלּוף
ֵאין , ְוִאם ָלאו, ְמַטְלְטִלין אֹוָתן, ִאם ִהְתִקינָן ְלַמֲאַכל ְּבֵהָמה, ַוֲחִביֵלי זְָרִדים

. ְּכֵדי ֶׁשּיֲַעלּו ְויֵֵרדּו, ּכֹוִפין ֶאת ַהַּסל ִלְפנֵי ָהֶאְפרֹוִחים. ְמַטְלְטִלין אֹוָתן
ְמַדִּדין ֲעגִָלין ּוְסיִָחין ִּבְרׁשּות . ד ֶׁשִּתָּכנֵסּדֹוִחין אֹוָתּה עַ , ַּתְרנְגֶֹלת ֶׁשָּבְרָחה

ִּבזְַמן ֶׁשהּוא נֹוֵטל . ֵאיָמַתי, ָאַמר ַרִּבי יְהּוָדה. ִאָּׁשה ְמַדָּדה ֶאת ְּבנָּה. ָהַרִּבים
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ֵאין ְמיְַּלִדין ֶאת ַהְּבֵהָמה    ג. ָאסּור, ֲאָבל ִאם ָהיָה גֹוֵרר, ַאַחת ּוַמּנִיַח ַאַחת
ְוקֹוִרין ָלּה ֲחָכָמה , ּוְמיְַּלִדין ֶאת ָהִאָּׁשה ַּבַּׁשָּבת. ֲאָבל ְמַסֲעִדין, ֹובְּביֹום ט

ַרִּבי . ְוקֹוְׁשִרין ֶאת ַהַּטּבּור, ּוְמַחְּלִלין ָעֶליָה ֶאת ַהַּׁשָּבת, ִמָּמקֹום ְלָמקֹום
  :ְוָכל ָצְרֵכי ִמיָלה עֹוִׂשין ַּבַּׁשָּבת. ַאף חֹוְתִכין, יֹוֵסי אֹוֵמר

  
  רק יטפ
  
א ֵהִביא ְכִלי ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת, ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר אֹוֵמר   א ְמִביאֹו ַבַּׁשָּבת , ִאם 

ּכֹוְרִתים , ְועֹוד ָאַמר ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר. ְמַכֵּסהּו ַעל ִּפי ֵעִדים, ּוַבַּסָּכנָה. ְמגֶֻּלה
ָּכל , ַמר ַרִּבי ֲעִקיָבאְּכָלל ָא. ַבְרזֶל) ְּכִלי(ֵעִצים ַלֲעׂשֹות ֶּפָחִמין ְוַלֲעׂשֹות 

ְוֶׁשִאי , ְמָלאָכה ֶׁשֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹוָתּה ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת ֵאינָּה ּדֹוָחה ֶאת ַהַּׁשָּבת
עֹוִׂשין ָּכל ָצְרֵכי ִמיָלה    ב. ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹוָתּה ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת ּדֹוָחה ֶאת ַהַּׁשָּבת

ִאם . ְונֹוְתנִין ָעֶליָה ִאְסְּפָלנִית ְוַכּמֹון, ִציןּומֹוצְ , ּופֹוְרִעין, מֹוֲהִלין, ַּבַּׁשָּבת
א ָטַרף יַיִן ָוֶׁשֶמן ֵמֶעֶרב . לֹוֵעס ְּבִׁשּנָיו ְונֹוֵתן, א ָׁשַחק ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת ִאם 

ֲאָבל , ְוֵאין עֹוִׂשין ָלּה ָחלּוק ְלַכְּתִחָּלה. יִּנֵָתן זֶה ְבַעְצמֹו ְוזֶה ְבַעְצמֹו, ַׁשָּבת
א ִהְתִקין ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת. ָעֶליָה ְסַמְרטּוט ּכֹוֵר ּכֹוֵר ַעל ֶאְצָּבעֹו , ִאם 

ֵּבין ִלְפנֵי ַהִּמיָלה , ַמְרִחיִצין ֶאת ַהָּקָטן   ג: ַוֲאִפּלּו ֵמָחֵצר ַאֶחֶרת, ּוֵמִביא
א ְבֶכִלי, ּוְמזְַּלִפין ָעָליו ַּבּיָד, ּוֵבין ְלַאַחר ַהִּמיָלה ָעזָר ֶּבן ַרִּבי ֶאלְ . ֲאָבל 

, ַמְרִחיִצין ֶאת ַהָּקָטן ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשָחל ִלְהיֹות ַּבַּׁשָּבת, ֲעזְַריָה אֹוֵמר
ָסֵפק ְוַאנְְּדרֹוגִינֹוס ֵאין . ֶׁשּנֱֶאַמר ַויְִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹוָתם ּכֲֹאִבים

ִמי ֶׁשָהיּו    ד: ַמִּתיר ָּבַאנְְּדרֹוגִינֹוסְוַרִּבי יְהּוָדה , ְמַחְּלִלין ָעָליו ֶאת ַהַּׁשָּבת
ְוָׁשַכח ּוָמל , ֶאָחד ָלמּול ַאַחר ַהַּׁשָּבת ְוֶאָחד ָלמּול ַּבַּׁשָּבת, לֹו ְׁשנֵי ִתינֹוקֹות

ֶאָחד ָלמּול ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ְוֶאָחד ָלמּול . ַחּיָב, ֶאת ֶׁשל ַאַחר ַהַּׁשָּבת ַּבַּׁשָּבת
, ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר ְמַחּיֵב ַחָּטאת, ּוָמל ֶאת ֶׁשל ֶעֶרב ַׁשָּבת ַּבַּׁשָּבת ְוָׁשַכח, ַּבַּׁשָּבת

ּוְלַאַחד , ְוַלֲעָׂשָרה, ְלִתְׁשָעה, ָקָטן נִּמֹול ִלְׁשמֹונָה   ה: ְוַרִּבי יְהֹוֻׁשַע ּפֹוֵטר
א יֹוֵתר, ְוִלְׁשנֵים ָעָׂשר, ָעָׂשר , מֹונָהִלׁשְ , ְּכַדְרּכֹו. ָהא ֵכיַצד. א ָפחֹות ְו

נִּמֹול , ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות ֶׁשל ֶעֶרב ַׁשָּבת, נִּמֹול ְלִתְׁשָעה, נֹוַלד ְלֵבין ַהְּׁשָמׁשֹות
ְׁשנֵי יִָמים טֹוִבים ֶׁשל , נִּמֹול ְלַאַחד ָעָׂשר, יֹום טֹוב ְלַאַחר ַׁשָּבת, ַלֲעָׂשָרה

ֵאין מֹוֲהִלין אֹותֹו ַעד , ָקָטן ַהחֹוֶלה. נִּמֹול ִלְׁשנֵים ָעָׂשר, רֹאׁש ַהָּׁשנָה
ָּבָׂשר ַהחֹוֶפה ֶאת רֹב , ֵאּלּו ֵהן ִציִצין ַהְמַעְּכִבין ֶאת ַהִּמיָלה   ו.  ֶׁשּיְַבִריא
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ְמַתְּקנֹו ִמְּפנֵי ַמְרִאית , ְוִאם ָהיָה ַבַעל ָּבָׂשר. ְוֵאינֹו אֹוֵכל ַּבְּתרּוָמה. ָהֲעָטָרה
א ָפַרע ֶאת ַהִּמיָלה. ָהָעיִן א ָמלּכְ , ָמל ְו   :ִאּלּו 

  
  פרק כ

  
ְונֹוְתנִין ַלְּתלּויָה , ּתֹוִלין ֶאת ַהְמַׁשֶּמֶרת ְּביֹום טֹוב, ַרִּבי ֱאִליֶעזֶר אֹוֵמר    א

ְוֵאין , ֵאין ּתֹוִלין ֶאת ַהְמַׁשֶּמֶרת ְּביֹום טֹוב, ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ַּבַּׁשָּבת
נֹוְתנִין ַמיִם    ב: נִין ַלְּתלּויָה ְּביֹום טֹובֲאָבל נֹותְ , נֹוְתנִין ַלְּתלּויָה ַּבַּׁשָּבת

ּוְמַסּנְנִין ֶאת ַהּיַיִן ְּבסּוָדִרין ּוִבְכִפיָפה , ַעל ּגֵַּבי ַהְּׁשָמִרים ִּבְׁשִביל ֶׁשּיִַּצּלּו
ַרִּבי . ְועֹוִׂשין ֲאנּוְמִלין ַּבַּׁשָּבת, ְונֹוְתנִיןֵּביָצה ִּבְמַסּנֶנֶת ֶׁשל ַחְרָּדל, ִמְצִרית

ַרִּבי . ְּבָחִבית, ּוַבּמֹוֵעד, ְּבָלגִין, ְּביֹום טֹוב, ְּבכֹוס, ַּבַּׁשָּבת, יְהּוָדה אֹוֵמר
, ֵאין ׁשֹוִרין ֶאת ַהִחְלִּתית ַּבּפֹוְׁשִרין   ג: ַהּכֹל ְלִפי ָהאֹוְרִחין, ָצדֹוק אֹוֵמר

ֲאָבל , א ָׁשִפין אֹוָתןְוֵאין ׁשֹוִרין ֶאת ַהַּכְרִׁשינִין ְו. ֲאָבל נֹוֵתן ְלתֹו ַהחֶֹמץ
, ֵאין ּכֹוְבִרין ֶאת ַהֶּתֶבן ַּבְּכָבָרה. נֹוֵתן ְלתֹו ַהְּכָבָרה אֹו ְלתֹו ַהַּכְלָּכָלה

א יְִּתנֶּנּו ַעל ַּגֵּבי ָמקֹום ָּגבֹוַּה ִּבְׁשִביל ֶׁשּיֵֵרד ַהּמֹוץ ֲאָבל נֹוֵטל הּוא , ְו
ּוְמַסְּלִקין ַלְּצָדִדין , ּגֹוְרִפין ִמִּלְפנֵי ַהְּפָטם   ד: ַבְּכָבָרה ְונֹוֵתן ְלתֹו ָהֵאבּוס

נֹוְטִלין ִמִּלְפנֵי ְבֵהָמה זֹו . ַוֲחָכִמים אֹוְסִרין. ִּדְבֵרי ַרִּבי דֹוָסא, ִמְּפנֵי ָהְרִעי
א יְנְַענְעֹו , ַהַּקׁש ֶׁשַעל ַּגֵּבי ַהִּמָּטה   ה: ְונֹוְתנִין ִלְפנֵי ְבֵהָמה זֹו ַּבַּׁשָּבת

אֹו ֶׁשָהיָה ָעָליו ַּכר אֹו , ְוִאם ָהיָה ַמֲאַכל ְּבֵהָמה. ֶאָּלא ְמנְַענְעֹו ְבגּופֹו, יָדֹובְ 
א כֹוְבִׁשין, ַמִּתיִרין, ַמְכֵּבׁש ֶׁשל ַּבֲעֵלי ָבִּתים. ְמנְַענְעֹו ְביָדֹו, ָסִדין , ֲאָבל 

, יָה ֻמָּתר ֵמֶעֶרב ַׁשָּבתִאם הָ , ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. א יִַּגע ּבֹו, ְוֶׁשל ּכֹוְבִסין
  :ַמִּתיר ֶאת ֻּכּלֹו ְוׁשֹוְמטֹו

  
  פרק כא

  
ּוְמַטְלְטִלין . ְוַכְלָּכָלה ְוָהֶאֶבן ְּבתֹוָכּה, נֹוֵטל ָאָדם ֶאת ְּבנֹו ְוָהֶאֶבן ְּביָדֹו    א

ן ֶאת ַאף ַמֲעִלי, ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ְּתרּוָמה ְטֵמָאה ִעם ַהְּטהֹוָרה ְוִעם ַהֻחִּלין
ַמָּטּה ַעל ִצָּדּה ְוִהיא , ָהֶאֶבן ֶׁשַעל ִּפי ֶהָחִבית   ב. ַהְמֻדָּמע ְּבֶאָחד ּוֵמָאה

ָמעֹות . ַמגְִּביָהּה ּוַמָּטּה ַעל ִצָּדּה ְוִהיא נֹוֶפֶלת, ָהיְָתה ֵבין ֶהָחִבּיֹות. נֹוֶפֶלת
ְמַקּנְָחּה , ִלְׁשֶלֶׁשתָהיְָתה ָעָליו . נֹוֵער ֶאת ַהַּכר ְוֵהן נֹוְפלֹות, ֶׁשַעל ַהַּכר
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ֵּבית ַׁשַּמאי    ג: נֹוְתנִין ָעֶליָה ַמיִם ַעד ֶׁשִּתְכֶלה, ָהיְָתה ֶׁשל עֹור. ִּבְסַמְרטּוט
נֹוֵטל , ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים. ַמגְִּביִהין ִמן ַהֻּׁשְלָחן ֲעָצמֹות ּוְקִלִּפין, אֹוְמִרים

יִרין ִמִּלְפנֵי ַהֻּׁשְלָחן ֵּפרּוִרין ָּפחֹות ִמַּכּזַיִת ַמֲעבִ . ֶאת ַהַּטְבָלה ֻכָּלּה ּוְמנֲַעָרּה
, ְספֹוג. ִמְּפנֵי ֶׁשהּוא ַמֲאַכל ְּבֵהָמה, ְוֵׂשָער ֶׁשל ֲאפּונִין ְוֵׂשָער ֶׁשל ֲעָדִׁשים

. ֵאין ְמַקּנְִחין ּבֹו, ְוִאם ָלאו, ְמַקּנְִחין ּבֹו, ִאם יֶׁש לֹו עֹור ֵּבית ֲאִחיזָה
  :ְוֵאינֹו ְמַקֵּבל ֻטְמָאה, נִָּטל ַּבַּׁשָּבת, ֵּבין ָּכ ּוֵבין ָּכ) ִריםַוֲחָכִמים אֹומְ (
  

  פרק כב
  
, ְואֹוֵמר ַלֲאֵחִרים, ַמִּציִלין ֵהיֶמּנָה ְמזֹון ָׁשלׁש ְסֻעּדֹות, ָחִבית ֶׁשּנְִׁשְּבָרה    א

א יְִסּפֹג, ּבֹואּו ְוַהִּצילּו ָלֶכם ת ַהֵּפרֹות ְלהֹוִציא ֵאין סֹוֲחִטין אֶ . ּוִבְלַבד ֶׁש
, ִאם ָלֳאָכִלין, ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. ֲאסּוִרין, ְוִאם יְָצאּו ֵמַעְצָמן, ֵמֶהן ַמְׁשִקין

ַחּלֹות ְּדַבׁש ֶׁשִרְּסָקן . ַהּיֹוֵצא ֵמֶהן ָאסּור, ְוִאם ְלַמְׁשִקין, ַהּיֹוֵצא ֵמֶהן ֻמָּתר
ָּכל ֶׁשָּבא    ב. ְוַרִּבי ֶאִליֶעזֶר ַמִּתיר. ֲאסּוִרים, ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת ְויְָצאּו ֵמַעְצָמן

א ָבא ְבַחִּמין , ׁשֹוִרין אֹותֹו ְבַחִּמין ַּבַּׁשָּבת, ְבַחִּמין ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת ְוָכל ֶׁש
ְוָדגִים (חּוץ ִמן ַהָּמִליַח ַהּיָָׁשן , ְמִדיִחין אֹותֹו ְבַחִּמין ַּבַּׁשָּבת, ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת

    ג.  ֶׁשֲהָדָחָתן זֹו ִהיא גְַמר ְמַלאְכָּתן, ְוקֹוְליַס ָהִאְסָּפנִין) יםְמלּוִחים ְקַטּנִ 
א יְִתַּכֵּון , ׁשֹוֵבר ָאָדם ֶאת ֶהָחִבית ֶלֱאכֹל ֵהיֶמּנָה גְרֹוגָרֹות ּוִבְלַבד ֶׁש

ים ַוֲחָכמִ . ִּדְבֵרי ַרִּבי יְהּוָדה, ְוֵאין נֹוְקִבים ְמגּוָפה ֶׁשל ָחִבית. ַלֲעׂשֹות ֶּכִלי
א יְִּקֶבּנָה ִמִּצָּדּה. ַמִּתיִרין ִמְּפנֵי , א יִֵּתן ָעֶליָה ַׁשֲעָוה, ְוִאם ָהיְָתה נְקּוָבה. ְו

ַמֲעֶׂשה ָבא ִלְפנֵי ַרָּבן יֹוָחנָן ֶּבן זַַּכאי , ָאַמר ַרִּבי יְהּוָדה. ֶׁשהּוא ְמָמֵרחַ 
ין ַּתְבִׁשיל ְלתֹו ַהּבֹור נֹוְתנִ    ד : חֹוְׁשַׁשנִי לֹו ֵמַחָּטאת, ְוָאַמר, ַּבֲעָרב

ְוֶאת , ְוֶאת ַהַּמיִם ַהּיִָפים ָּבָרִעים ִּבְׁשִביל ֶׁשּיִַּצּנּו, ִּבְׁשִביל ֶׁשּיְֵהא ָׁשמּור
ְמַהֵּל ָּבֶהן , ִמי ֶׁשּנְָׁשרּו ֵכָליו ַּבֶּדֶר ַּבַּמיִם. ַהּצֹונֵן ַּבַחָמה ִּבְׁשִביל ֶׁשּיֵַחּמּו

א ְכנֶגֶד ָהָעם, ׁשֹוְטָחן ַּבַחָּמה, ִּגיַע ֶלָחֵצר ַהִחיצֹונָההִ . ְוֵאינֹו חֹוֵׁשׁש : ֲאָבל 
, ֲאִפּלּו ְבֶעֶׂשר ֲאֻלנְִטיאֹות, ָהרֹוֵחץ ְּבֵמי ְמָעָרה ּוְבֵמי ְטֶבְריָא ְונְִסַּתֵּפג   ה

נֵיֶהם ֲאָבל ֲעָׂשָרה ְבנֵי ָאָדם ִמְסַּתְּפגִין ַּבֲאֻלנְִטית ַאַחת ּפְ , א יְִביֵאם ְּביָדֹו
ִּבְבנֵי (ָסִכין ּוְמַמְׁשְמִׁשין    ו: ּוְמִביִאין אֹוָתּה ְּביָָדן, יְֵדיֶהם ְוַרגְֵליֶהם

א ִמְתָּגְרִדין, )ֵמַעיִם א ִמְתַעְּמִלין ְו ְוֵאין , ֵאין יֹוְרִדין ְלקֹוְרִּדיָמא. ֲאָבל 
ִמי . ן ַמֲחזִיִרין ֶאת ַהֶּׁשֶברְוֵאי, ְוֵאין ְמַעְּצִבין ֶאת ַהָּקָטן, עֹוִׂשין ַאִּפְקְטִויזִין
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ְוִאם , ֲאָבל רֹוֵחץ הּוא ְכַדְרּכֹו, א יְִטְרֵפם ְּבצֹונֵן, ֶׁשּנְִפְרָקה יָדֹו ְוַרגְלֹו
  :נְִתַרָּפא נְִתַרָּפא

  
  פרק כג

  
א יֹאַמר לֹו ַהְלֵונִי, ׁשֹוֵאל ָאָדם ֵמֲחֵברֹו ַּכֵּדי יַיִן ְוַכֵּדי ֶׁשֶמן    א  ,ּוִבְלַבד ֶׁש

ַמּנִיַח ַטִּליתֹו ֶאְצלֹו , ְוִאם ֵאינֹו ַמֲאִמינֹו. ְוֵכן ָהִאָּׁשה ֵמֲחֶבְרָּתּה ִּכָּכרֹות
ְוֵכן ֶעֶרב ֶּפַסח ִּבירּוָׁשַליִם ֶׁשָחל ִלְהיֹות . ְועֹוֶׂשה ִעּמֹו ֶחְׁשּבֹון ְלַאַחר ַׁשָּבת

ֹוֶׂשה ִעּמֹו ֶחְׁשּבֹון ְלַאַחר יֹום ַמּנִיַח ַטִּליתֹו ֶאְצלֹו ְונֹוֵטל ֶאת ִּפְסחֹו ְוע, ַּבַּׁשָּבת
א ִמן , מֹונֶה ָאָדם ֶאת אֹוְרָחיו ְוֶאת ַּפְרְּפרֹוָתיו ִמִּפיו    ב: טֹוב ֲאָבל 

א יְִתַּכֵּון , ּוֵמִפיס ִעם ָּבנָיו ְוִעם ְּבנֵי ֵביתֹו ַעל ַהֻּׁשְלָחן. ַהְּכָתב ּוִבְלַבד ֶׁש
ּוַמִּטיִלין ֲחָלִׁשים ַעל . ִמּׁשּום ֻקְביָא, ּנָהַלֲעׂשֹות ָמנָה גְדֹוָלה ְּכנֶגֶד ְקטַ 

א ַעל ַהָּמנֹות, ַהֳּקָדִׁשים ְּביֹום טֹוב א יְִׂשּכֹר ָאָדם ּפֹוֲעִלים     ג: ֲאָבל 
א יֹאַמר ָאָדם ַלֲחֵברֹו ִלְׂשּכֹר לֹו פֹוֲעִלים, ַּבַּׁשָּבת ֵאין ַמְחִׁשיִכין ַעל . ְו

ּוֵמִביא , ֲאָבל ַמְחִׁשי הּוא ִלְׁשמֹר, ים ּוְלָהִביא ֵפרֹותַהְּתחּום ִלְׂשּכֹר ּפֹוֲעלִ 
ַרַּׁשאי ֲאנִי , ָּכל ֶׁשֲאנִי זַַּכאי ַּבֲאִמיָרתֹו, ְּכָלל ָאַמר ַאָּבא ָׁשאּול. ֵפרֹות ְּביָדֹו

ְוַעל , ַמְחִׁשיִכין ַעל ַהְּתחּום ְלַפֵּקַח ַעל ִעְסֵקי ַכָּלה    ד: ְלַהְחִׁשי ָעָליו
א , ּגֹוי ֶׁשֵהִביא ֲחִליִלין ַּבַּׁשָּבת. י ַהֵּמת ְלָהִביא לֹו ָארֹון ְוַתְכִריִכיןִעְסקֵ 

ָעׂשּו לֹו ָארֹון ְוָחְפרּו . ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָּבאּו ִמָּמקֹום ָקרֹוב, יְִסּפֹד ָּבֶהן יְִׂשָרֵאל
   ה: ָּקֵבר ּבֹו עֹוָלִמיתא יִ , ְוִאם ִּבְׁשִביל יְִׂשָרֵאל, יִָּקֵבר ּבֹו יְִׂשָרֵאל, לֹו ֶקֶבר

א יָזִיזּו בֹו ֵאָבר, ָסִכין ּוְמִדיִחין אֹותֹו, עֹוִׂשין ָּכל ָצְרֵכי ַהֵּמת . ּוִבְלַבד ֶׁש
. ׁשֹוְמִטין ֶאת ַהַּכר ִמַּתְחָּתיו ּוַמִּטיִלין אֹותֹו ַעל ַהחֹול ִּבְׁשִביל ֶׁשּיְַמִּתין

א יֹוִסיף ,א ֶׁשּיֲַעֶלה, קֹוְׁשִרין ֶאת ַהֶּלִחי , ְוֵכן קֹוָרה ֶׁשּנְִׁשְּבָרה. ֶאָּלא ֶׁש
א , א ֶׁשַּתֲעֶלה, סֹוְמִכין אֹוָתּה ְּבַסְפָסל אֹו ַבֲאֻרּכֹות ַהִּמָּטה ֶאָּלא ֶׁש

א ַבחֹל ִעם יְִציַאת ַהּנֶָפׁש, ֵאין ְמַעְּמִצין ֶאת ַהֵּמת ַּבַּׁשָּבת. תֹוִסיף . ְו
  :ֲהֵרי זֶה ׁשֹוֵפ ָּדִמים, ֶפׁשְוַהְמַעֵּמץ ִעם יְִציַאת נֶ 

  
  פרק כד

  
ַמּנִיחֹו ַעל , ְוִאם ֵאין ִעּמֹו נְָכִרי, נֹוֵתן ִּכיסֹו ַלּנְָכִרי, ִמי ֶׁשֶהְחִׁשי ַּבֶּדֶר    א
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ְוֶׁשֵאינָן , נֹוֵטל ֶאת ַהֵּכִלים ַהּנִָּטִלין ַּבַּׁשָּבת, ִהִּגיַע ֶלָחֵצר ַהִחיצֹונָה. ַהֲחמֹור
ַמִּתיִרין     ב: ְוַהַּׂשִּקין נֹוְפִלין ֵמֲאֵליֶהם, ַמִּתיר ֶאת ַהֲחָבִלים, ַּבַּׁשָּבתנִָּטִלין 

א ֶאת ַהּזִיִרין, ּוְמַפְסְּפִסים ֶאת ַהִּכִּפין, ְּפִקיֵעי ָעִמיר ִלְפנֵי ְבֵהָמה . ֲאָבל 
א ֶאת ֶהָחרּוִבין ִלְפנֵי ְבֵהָמה א ֶאת ַהַּׁשַחת ְו ין ַּדָּקה ֵּבין ּבֵ , ֵאין ְמַרְּסִקין 

א , ֵאין אֹוְבִסין ֶאת ַהּגָָמל    ג: ַרִּבי יְהּוָדה ַמִּתיר ֶּבָחרּוִבין ַלַּדָּקה. ַּגָּסה ְו
. ֲאָבל ַמְלִעיִטין, ְוֵאין ַמְמִרים ֶאת ָהֲעגִָלים. ֲאָבל ַמְלִעיִטין, דֹוְרִסין

א גֹוְבִלים, ןְונֹוְתנִין ַמיִם ַלֻּמְרסָ , ּוְמַהְלְקִטין ַלַּתְרנְגֹוִלין ְוֵאין נֹוְתנִין . ֲאָבל 
ֲאָבל נֹוְתנִין ִלְפנֵי ֲאָוזִין , ַמיִם ִלְפנֵי ְדבֹוִרים ְוִלְפנֵי יֹונִים ֶׁשַּבּׁשֹוָב

, ְמַחְּתִכין ֶאת ַהְּדלּוִעין ִלְפנֵי ַהְּבֵהָמה   ד: ְוַתְרנְגֹוִלים ְוִלְפנֵי יֹונֵי ַהְרְּדִסּיֹות
א ָהיְָתה נְֵבָלה ֵמֶעֶרב , ַרִּבי יְהּוָדה אֹוֵמר. נֵי ַהְּכָלִביםְוֶאת ַהּנְֵבָלה ִלפְ  ִאם 

, ְמִפיִרין נְָדִרים ַּבַּׁשָּבת   ה: ְלִפי ֶׁשֵאינָּה ִמן ַהּמּוָכן, ֲאסּוָרה, ַׁשָּבת
ּומֹוְדִדין ֶאת , ּפֹוְקִקין ֶאת ַהָּמאֹור. ְונְִׁשָאִלין ִלְדָבִרים ֶׁשֵהן ְלצֶֹר ַהַּׁשָּבת

ּוַמֲעֶׂשה ִביֵמי ָאִביו ֶׁשל ַרִּבי ָצדֹוק ּוִביֵמי ַאָּבא . ַהַּמְטִלית ְוֶאת ַהִּמְקֶוה
ְוָקְׁשרּו ֶאת ַהְּמִקָּדה ְבגִֶמי , ֶׁשָּפְקקּו ֶאת ַהָּמאֹור ְּבָטִפיחַ , ָׁשאּול ֶּבן ָּבְטנִית

ֶׁשּפֹוְקִקין , ָלַמְדנּוּוִמִּדְבֵריֶהן . ֵליַדע ִאם יֵׁש ַּבִּגיגִית ּפֹוֵתַח ֶטַפח ִאם ָלאו
  :ּומֹוְדִדין ְוקֹוְׁשִרין ַּבַּׁשָּבת

  
 

  ִענְיַן ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה             
                                                      

  
  

". ְוַדם ֲחָלִלים יְִׁשֶּתה, א יְִׁשַּכב ַעד יֹאַכל ֶטֶרף) "במדבר כג(, ָּכתּובָאַמר הַ 
ַעד ֶׁשהּוא אֹוֵכל ּוְמַחֵּבל , א יְִׁשַּכב ַּבַּליְָלה ַעל ִמָּטתֹו", ל"י ְּבֵׁשם ֲחזַ "ּוֵפֵרׁש ַרׁשִ 

". ד רּוחֹו ְּביַד ַהָּמקֹוםקֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע ּוַמְפִקי? ֵּכיַצד. ָּכל ַמּזִיק ַהָּבא ְלָטְרפֹו
ִּכי ִבְקִריַאת ְׁשַמע יֵׁש ַּכָּונָה ְלִתּקּון ּוְלַכֵּפר , ל"ְוָכַתב ַרֵּבנּו ָהֲאִריזַ . ַעד ָּכאן ְלׁשֹונֹו

ַעל ֲעֹון הֹוָצַאת זֶַרע ְלַבָּטָלה ֲאֶׁשר הּוא ָחמּור ְמאֹד ּומֹונֵַע ֲעִלּיַת ַהּנְָׁשָמה ַּבַּליְָלה 
ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשּיֵׁש . ְוַעל יְֵדי ַכָּונָה זֹו נְִתַקן ָהָאָדם ְמאֹד ְמאֹד ִמַּמה ֶּׁשָחָטא. ַלֲאדֹונֶיהָ 

ִהּנֵה , ַּכְמבָֹאר ְּבַׁשַער רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ִּתּקּון ְלֵחְטא זֶה ַעל יְֵדי ַתֲענִּיֹות ְוִסּגּוִפים
א יִָּכנֵ  , ס ַלֵּגיִהּנָם ְוֶׁשּיְִמֲחלּו לֹו ֲעֹונֹוָתיו ֵאּלּוַהִּתּקּון ַההּוא יֹוִעיל ְלנַּקֹות ֲעֹונֹו ֶׁש
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ֲאָבל ֲעַדיִן ָצִרי ִּתּקּון ַאֵחר ּגָדֹול ְוָחזָק ִמֶּמּנּו ְלַתֵּקן ּוְלַהֲחיֹות אֹוָתם ַהִּטּפֹות 
ֶׁשִּמי  ,ְוַדע. ְּבַעְצָמם ֶׁשּיְָצאּו ְלַבָּטָלה ְונְִכנְסּו ַּבְּקִלָּפה ּוְלַהֲחזִיָרם ֶאל ַהְּקֻדָּׁשה

ֲאָבל . ִמְתַלְּבִׁשים ּבֹו ַמּזִיִקים ְונֲַעִׂשים ָקֵטגֹוִרים ָעָליו, ֶׁשעֹוֵבר ְׁשָאר ֲעֵברֹות
ִּכי ַמְמִׁשי אֹוָתּה נְָׁשָמה , ָענְׁשֹו ָּגדֹול ְלֵאין ֵקץ, ַהּמֹוִציא ִׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה

ְוָאז ִמְתַחֵּבר ָּבּה ּכַֹח ַמּזִיק ֶאָחד ְונֲַעֶׂשה , ֵמעֹוַלם ָהֶעְליֹון ּומֹוִציָאּה ֶאל ְקִלַּפת נֹגַּה
ֶׁשַהּמֹוִציא זֶַרע ְלַבָּטָלה ּגֹוֵרם ֶׁשאֹוָתם , נְִמָצא. ְּבִחינַת ּגּוף ֶאָחד ֶאל אֹוָתּה ַהּנְָׁשָמה

ֻּטְמָאה ֶׁשּיְִתָעְרבּו ּבַ , ִטּפֹות ֶׁשל ַהּנְָׁשמֹות ֶׁשֲעִתידֹות ָלֵצאת ִמֶּמּנּו ִּבְבִחינַת ָּבנִים
ְוֶהֱחזִיר ַהְּקֻדָּׁשה , ְויְִתַלְּבׁשּו ְּבגּופֹות ַהּנֲַעׂשֹות ִמַּצד ַהּנָָחׁש ְוֵאֶׁשת זְנּונִים ֶׁשַּבְּקִלָּפה

ּוְכֵדי ְלַתֵּקן ָעֹון זֶה ָצִרי ֶׁשּיִָמית אֹוָתם ַהּגּופֹות . ֶאל ַהֻּטְמָאה ְוַהּטֹוב ֶאל ָהָרע
ְוַעל יְֵדי ֵכן אֹוָתם ַהּנְָׁשמֹות יְִבְרחּו ִמָּׁשם , ְלאֹוָתם ַהּנְָׁשמֹות ַהְּטֵמאֹות ַהַּמְלִּביִׁשים

ַאַחת ְלָהִמית ַהּגּופֹות , ְונְִמָצא ֶׁשָּצִרי ְׁשֵּתי ַכָּונֹות, ְויְַחזְרּו ֶאל ָׁשְרָׁשם ֶׁשַּבְּקֻדָּׁשה
יֹונָה ֶׁשּיְֻתְקנּו ָׁשם ִויֻצּיְרּו ֵׁשנִית ְלַהֲחזִיר ַהּנְָׁשמֹות ָהֵהם ֶאל ַהְּׁשִכינָה ָהֶעלְ , ָהֵהם

  .ְוַאַחר ָּכ יָבֹואּו ָּבעֹוָלם ַהּזֶה ִּכְׁשָאר ָּכל ַהּנְָׁשמֹות, ִּכְׁשָאר ָּכל ַהּנְָׁשמֹות
  

ְוהּוא ִמי ֶׁשְּמַׁשֵּמׁש ִמָּטתֹו ְוֵאינֹו ׁשֹוֶהה ַעד ֶׁשּיְֵצאּו , ַּגם יֵׁש ָעֹון ַאֵחר ּדֹוֶמה ָלזֶה
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאינָם , ּוֵמאֹוָתם ִׁשּיּוֵרי ַהִּטּפֹות ַהּיֹוְצאֹות ְלַבָּטָלה, ת ְלגְַמֵריָּכל ַהִּטּפֹו

, ְוַדע. ִעם ָּכל זֶה נְִבָרִאים ֵמֶהם ּגַם ֵּכן ַמּזִיִקים ּוַמְׁשִחיִתים ָרִעים, ְראּויִם ְלהֹוִליד
א ִאָּׁשהִּכי ְכמֹו ֶׁשּיֹוְצִאין ַמּזִיִקין ֵאּלּו ִמן ָהִאיׁש ַהּמֹו , ִציא ִׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה ְּב

א ִאיׁש ַעל ַהָּפסּוק ) בלק' פ(ְוָכַתב ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש . ָּכ ָהִאָּׁשה ּבֹוְרָאה ַמּזִיִקין ְּב
ל ְּבִענְיַן אֹוָתם ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ֶׁשל "ּוִבְדרּוֵׁשי ֲחזַ " א יְִׁשַּכב ַעד יֹאַכל ֶטֶרף"

ְוָצִרי , ין ֶׁשָהָאָדם ֵמִמית ְּבָכל ַליְָלה ַעל יְֵדי ַהְּקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטהַמּזִיקִ 
ּוְלָהִמית ָּכל אֹוָתם , ָהָאָדם ְלַכֵּון ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשאֹוֵמר ַעל ִמָּטתֹו ְלִתּקּון ָעֹון זֶה

ַּכָּונָתֹו ַעד ֶׁשּיּוַכל ְלָהִמית ְּבָכל ַליְָלה  ְויֵׁש ָאָדם ֶׁשּגָדֹול ּכֹחַ . ַהּגּופֹות ֶׁשל ַהַּמּזִיִקין
א יּוַכל ְלָהִמית ֶאָּלא ְּדַבר יֹום , ֶאֶלף ּוֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ַוֲחִמָּׁשה ֵמֶהם ְויֵׁש ָאָדם ֶׁש

ְויֵׁש . ּוְכִמְסַּפר ַהּיִָמים ֶׁשָחָטא ָּכ ָצִרי יִָמים ֲאֵחִרים ְּכנֶגְָּדם ְלַתֵּקן ָעֹון זֶה, ְּביֹומֹו
י "זֶהּו ּתֶֹרף ִּדְבֵרי ַהָּקדֹוׁש ָהֲארִ . ְוֵאין ָּכאן ָמקֹום ְלַהֲאִרי, ְּבִענְיָן זֶה ַּכָּמה ְפָרִטים

א יֱֶחַרד ַעל נְַפׁשֹו . ל ְּבִסְפרֹו ַׁשַער ַהַּכָּונֹות"זַ  ּוִמי ָרָאה ָּכזֹאת ִמי ָׁשַמע ָּכֵאֶּלה ְו
ּוִמֵּכיָון ֶׁשֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא , ִקי ֲאנִי ֵמֲעֹון ַהֶּקִריּוִמי יּוַכל לֹוַמר נָ , ָהֲעלּוָבה

נַָתן ְּביָָדם ַהּיְכֶֹלת ְלַתֵּקן ּוְלָהִׁשיב ַהּכֹל ַעל ְמכֹונֹו ַעל , ָּבא ַּבֲעִליָלה ַעל ְּבִרּיֹוָתיו
א ָקָרא ְקִריַאת ְׁשַמע ְוִאם זְִלזֵל ָאָדם ְּבִתּקּונֹו ְו. יְֵדי ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה
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 .ְּתלּונֹוָתיו ִּכי ִאם ַעל ַעְצמֹו ֶׁשָּגַרם ְלַעְצמֹו ֵסֶבל ַּבל יְֻכַּפר' א ַעל ה, ַעל ִמָּטתֹו
ֲאֶׁשר ַּכּיָדּוַע ֶׁשָּכל סֹודֹות ַהּנְָׁשמֹות , ל ַּבַּתְלמּוד"ּוְכָבר ָרְמזּו ָּכל ִענְיָן זֶה ֲחזַ 

א ְקִריַאת ְׁשַמע . ְבֵריֶהם ַהְּקדֹוִׁשיםְוָהעֹוָלמֹות ְרמּוזִים ְּבדִ  ְוָאְמרּו ֶׁשַהּיֵָׁשן ְל
ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשַהּיֵָׁשן ִעם ַהּגֹויָה , ְוַכָּונָָתם.). ברכות ח(נְֶחָׁשב ְּכיֵָׁשן ַעל ִמַּטת ּגֹויָה 

שער רוח (ב ּוְלַאַחר מֹותֹו יָבֹא ְּבגְִלּגּול ֶּכלֶ :) סוטה ג(נְַפָׁשּה ְקׁשּוָרה בֹו ְּכֶכֶלב 
א ְקִריַאת ְׁשַמע, )הקודש תיקון כ ְלַאַחר מֹותֹו ְקׁשּוִרים ּבֹו אֹוָתם , ֵּכן ַהּיֵָׁשן ְל

ְוטֹוְרִדים אֹותֹו ְּבַכף ַהֶּקַלע ָקֶׁשה ּוַמר ְּבָאְמָרם ָאִבינּו , ַהִּטּפֹות ֶׁשָהְפכּו ְלַמּזִיִקין
, ַהַחי יִֵּתן ֶאל ִלּבֹו, ְוַעל ֵּכן .ָתם ּגּוִפיםְוֵאין ֵקץ ְלִסְבלֹו ַעד ֶׁשּיָמּותֹו אֹו, ַאָּתה

ַוֲאִפּלּו ִמי , יְַמֵהר יִָחיָׁשה ַמֲעֵׂשהּו לֹוַמר ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה ְּבַכָּונָה ְמֻרָּבה
א זָָכה ָלבֹא ְּבסֹוד ה נָה זֹו יְִלַמד ַּכּוָ , ּוְלַכֵּון ַּכָּונֹות יִחּוד ַהִּמּדֹות ָהֶעְליֹונֹות' ֶׁש

ְוַעל ָּכל ָּפנִים יְַכֵּון ְלָהִמית ָּכל אֹוָתם ַמּזִיִקין ּוְלָהִׁשיב ָּכל . ֶׁשַּקל ְלָהִבינָּה
ְוַאַחר ַּכָּונַת , "ַרֲחָמנָא ִלָּבא ָּבֵעי"ַהּטֹוב ' ַוה, ַהּנִיצֹוצֹות ְלָׁשְרָׁשם ִּבְמקֹום ַהּקֶֹדׁש

יְַכֵּפר ְויִָׁשיב ָּבנִים ִלגְבּוָלם ְּבסֹוד ַהֵּׁשמֹות  ְוהּוא ַרחּום. ָהָאָדם הֹוְלִכים ַהְּדָבִרים
" ִּבזְרֹועֹו יְַקֵּבץ ְטָלִאים", "ִמִּבְטנֹו יִֹריֶׁשּנּו ֵאל) ו"חב(ַחיִל ָּבַלע ַויְִקֶאּנּו "
  .                        ָאֵמן ֵּכן יְִהי ָרצֹון, )ט"בי(
  
  

ָּטה                                       ֵסֶדר ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהּמִ             
  
  
  

ֲהֵרינִי מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ְלָכל ִמי ֶׁשִהְכִעיס ְוִהְקנִיט אֹוִתי אֹו ֶׁשָחָטא , ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם
ֵּבין  ֵּבין ְּבאֹונֶס. ֵּבין ְּבגּוִפי ֵּבין ְּבָממֹונִי ֵּבין ִּבְכבֹוִדי ֵּבין ְּבָכל ֲאֶׁשר ִלי. ְּכנֶגְִּדי

ֵּבין ְּבגְִלּגּול זֶה ֵּבין . ְּבָרצֹון ֵּבין ְּבׁשֹוגֵג ֵּבין ְּבֵמזִיד ֵּבין ְּבִדּבּור ֵּבין ְּבַמֲעֶׂשה
א יֵָענֵׁש ׁשּום ָאָדם ְּבִסָּבִתי. ְּבגְִלּגּול ַאֵחר ְלָכל ַּבר יְִׂשָרֵאל יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי . ְו
ֵהי ַהי ֵוא א ֶאֱחָטא עֹוד יְהָֹוה יאהדונהי ֱא ּוַמה ֶּׁשָחָטאִתי ְלָפנֶי . ֲאבֹוַתי ֶׁש

א ַעל יְֵדי יִּסּוִרים ְוחֹוָלִאים ָרִעים יְִהיּו ְלָרצֹון : ְמחֹוק ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ֲאָבל 
  :יְהָֹוה יאהדונהי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי. ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי

  
א ִּבינַת ָאָדם ָלנּו, ַאָּתה יֹוֵדַע ִּכי ָעָפר ֲאנְַחנּו, םִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ  ְוֵאין ֲאנְַחנּו , ְו
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ְוַכָּונַת ָּכל , יֹוְדִעים ֵצרּוֵפי ְׁשמֹוֶתי ַהְקדֹוִׁשים ְוַכָּונַת ָּכל ְקִריַאת ְׁשַמע ְּכִפי זְַמּנָּה
ַהְּקדֹוׁשֹות ָהֶעְליֹונֹות ָהְראּויֹות ָלבֹא ַמֲעֵׂשה ַהִּמְצוֹות ְּבָכל ַהּיִחּוִדים ְוזִּוּוגֵי ִמּדֹות 

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ַעל יְֵדיֶהם ֵהינּו ֵוא ֵהי , ָלֵכן יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא ֱא
ֵהי יֲַעקֹב, ַאְבָרָהם ֵהי יְִצָחק ֵוא ּגֹוֵמל , ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון, ֱא

ֶׁשַּתגְִּביר ַרֲחֶמי ָהַרִּבים ַוֲחָסֶדי , ֲחָסִדים טֹוִבים קֹנֵה ַהּכֹל ְוזֹוֵכר ַחְסֵּדי ָאבֹות
, ְּבנֵי ַאְבָרָהם יְִצָחק ְויֲַעקֹב, ַהְּפׁשּוִטים ָעֵלינּו ֲאנְַחנּו ֲעָבֶדי ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאל

, ּוָפָרַׁשת ְוָהיָה ִאם ַׁשמֹעַ , ָרַׁשת ְׁשַמעְויְִהיֶה ָחׁשּוב ּוְמרּוֶצה ְלָפנֶי ְקִריַאת ּפָ 
ְויֲַעֶלה ְלָפנֶי ְּכִאּלּו ִּכַּונְִּתי ְּבָכל , ֶׁשָאנִֹכי אֹוֵמר ַעָּתה ֶטֶרם ַהֵּׁשנָה, ּוָפָרַׁשת ַוּיֹאֶמר

דֹוׁשֹות ּוְבָכל ַהּיִחּוִדים ְוזִּוּוגֵי ִמּדֹות ַהּקְ , ֵצרּוֵפי ֵׁשמֹות ַהּקֶֹדּׁש ָהעֹוִלים ִמּתֹוָכם
ּוְבכַֹח ְקִריַאת ָּפָרִׁשּיֹות ֵאּלּו יְֻתָּקן ַהְּפגַם ֲאֶׁשר ָּפגְַמִּתי , ָהְראּויֹות ָלבֹא ַעל יְֵדיֶהם

ּוְברֹב ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי , ְוַאל יְִהיּו ֲעוֹונֹוֵתינּו ַמְבִּדיִלים ֵּבינֵנּו ְלֵבינְ, ַּבֲעוֹונֹוַתי
ְוַאל יְַעֵּכב , ְרָאְת ְוַאֲהָבְת ְוַתְקִׁשיב ָאזְנֶ ִלְדָבֵרנּו ֵאֶּלהְּתכֹונֵן ֶאת ְלָבֵבנּו ְליִ 

ְוַתֲעֶלה ְלָרצֹון ְּכֵריַח נִיחַֹח , ֶאת ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת, ׁשּום ֵחְטא ְוָעֹון ְוִהְרהּור ַרע
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה , ְלָפנֶי ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא

  .ּכֹונְנֵהּו
  

א יֹאַמר ֶאָלא יְַכֵּוין ְּבַמְחָׁשָבה ִּבְלַבדּכָ    ל ַמה ֶׁשַּבסֹוְגַריִם 
  

ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ) יאהדונהי(ְלֵׁשם יִחּוד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵּתיּה 
ה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים "ה ְּבו"ֲחָדא ֵׁשם יְליַ ) איההיוהה(ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו ) יאההויהה(
ְּבֵׁשם ָּכל יְִׂשָרֵאל ּוְבֵׁשם ָּכל ַהּנְָפׁשֹות ְוָהרּוחֹות ְוַהנְָׁשמֹות ַהִּמְתיֲַחִסים ֶאל ) יהוה(

, יְִציָרה, ְּבִריָאה, ׁשֶֹרׁש נְַפֵׁשנּו רּוֵחנּו ְונְִׁשָמֵתנּו ּוַמְלּבּוֵׁשיֶהם ֶׁשִּמְּכָללּות ֲאִצילּות
ִהּנֵה , ְּדָכל ַּפְרצּוף ּוְסִפיָרה, ֲעִׂשּיָה, יְִציָרה, ְּבִריָאה, ּוִמָּכל ְּפָרֵטי ֲאִצילּות. ִׂשּיָהעֲ 

ֶׁשִּתְקנּו ָלנּו ַחְכֵמי , ְוַוּיֹאֶמר, ְוָהיָה ִאם ַׁשמֹעַ , ָאנִֹכי ָּבא ִלְקרֹות ָּפָרִׁשּיֹות ְׁשַמע
ְוִהּנְנִי ְמַכֵּון ִּבְקִריַאת ָּפָרִׁשּיֹות ֵאּלּו . נָהיְִׂשָרֵאל ְלָאְמָרם ַעל ַהִּמָּטה קֶֹדם ַהּׁשֵ 

ּוְלַדַעת ַרֵּבנּו יְִצָחק לּוְריָא , ּוְלַדַעת ַרִּבי ֶאְלָעזָר ְּבנֹו, ְלַדַעת ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחאי
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמעֲ . ַאְׁשְּכנַזִי זְכּוָתם יָגֵן ָעֵלינּו ֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא

יְִהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהגְיֹון ִלִּבי ְלָפנֶי יְהָֹוה . ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו. ָעֵלינּו
  .יאהדונהי צּוִרי ְוגֲֹאִלי
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ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם(ָּברּו  י ַהַּמִּפיל ֶחְבֵלי ֵׁשנָה ַעל ֵעינַ  )ַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי . ּוְתנּוָמה ַעל ַעְפַעַּפי ּוֵמִאיר ְלִאיׁשֹון ַּבת ָעיִן

ֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשַּתְׁשִּכיֵבנִי ְלָׁשלֹום ְוַתֲעִמיֵדנִי ְלַחּיִים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום ַהי ֵוא ְוֵתן , ֱא
ְוַאל ְּתִביֵאנִי . ִמְצָוה ְוַאל ַּתְרִּגיֵלנִי ִלְדַבר ֲעֵבָרה ְוַתְרִּגיֵלנִי ִלְדַבר, ֶחְלִקי ְּבתֹוָרֶת

א ִליֵדי ִבּזָיֹון א ִליֵדי נִָּסיֹון ְו ְויְִׁשלֹוט ִּבי יֵֶצר ַהּטֹוב ְוַאל יְִׁשלֹוט ִּבי . ִליֵדי ֵחְטא ְו
נִי ֲחלֹומֹות ָרִעים ְוַאל יְַבִהילּו. ְוַתִּציֵלנִי ִמּיֵֶצר ָהָרע ּוֵמֳחָלִאים ָרִעים. יֵֶצר ָהָרע

ָּברּו . ְוִהְרהּוִרים ָרִעים ּוְתֵהא ִמָּטִתי ְׁשֵלָמה ְלָפנֶי ְוָהֵאר ֵעינַי ֶּפן ִאיַׁשן ַהָּמֶות
  :ַאָּתה יְהָֹוה יאהדונהי ַהֵּמִאיר ָלעֹוָלם ֻּכּלֹו ִּבְכבֹודֹו

  
  0795688192ן ַּבֶּטֶלפֹוא נְִמצָ  ֵאּלּות ְּפׁשּוטֹות ַּכָּונֹור ֶהְסּבֵ 

  7ה ְׁשלּוחָ ת ּתַ  1ה ִּבְׁשלּוחָ 
  

 ת ַהּנְָׁשמֹוב ְלָהִׁשי, וַּכָּונֹוָתים עִ ה זֶ ב ָחׁשּון ָרצֹוי יְהִ  יֹאְמרּוד ִּבְלבַ ם ְּגָבִרי
 ):אַהּבָ ד ְּבַעּמּו ּבֹון ְלַכּוֵ ר ַאחֵ ח נֻּסָ  יֶׁשם ְלנִָׁשי(ה ַלְּקֻדּׁשָ ת ַהְּקדֹוׁשֹו

  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּויְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהֹוָ  ֵהינּו ֵוא ֶׁשְּבכַֹח ְסגַֻּלת ְקִריַאת , ה יאהדונהי ֱא

" ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד"ָּפסּוק ִראׁשֹון ֶׁשל ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל ּוָפסּוק 
ְסִפירֹות ּוַפְרצּוֵפי ֶׁשּיֵֵרד ֶׁשַפע ָּגדֹול ְלָכל ֵׁשמֹות ּו, ַהְמֻחָּבר ִעּמֹו ֶׁשֶאְקָרֵאם ְלָפנֶי

ְויְִתיֲַחדּו ֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא , ַהּקֶֹדׁש ַהּנֲַעִׂשים ַעל יְֵדי ַכָּונֹות ְּפסּוִקים ֵאֶּלה
ְויִָּמֵׁש ִמיסֹוד ְּדֻקְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכינְֵתיּה ִרּבּוַע , ּוְׁשִכינְֵתיּה ְּביִחּוָדא ְׁשִלים

י ֲהֵרינִוְ . ן ְלכֹונֵן ּוְלַתֵּקן ֶאת ַהְּכִלי ְּדַמיִן נּוְקִבין ֶׁשָּלּה"ּוַע  ּבֶ ה ְּפׁשּוָטה ְוִרּב"ַהַויָ 
ב "ע םׁשֵ ם ְּפָעִמי 'ּו ָהֶעְליֹון ֶׁשהּוא ג"ֶהָאָרה גְדֹוָלה ִמן ָהִרי ְלַהְמִׁשין ְמַכּוֵ 

ם יֹאְמרֵ א ְוד ִּבְלבַ ה ָׁשבָ ְּבַמחֲ ן יְַכּוֵ ( ֵאּלּות ֵׁשמֹו' ם גִאָּמא ְוהֵ ל ַּבּיְסֹוד ׁשֶ א ֶּׁשּנְִמצָ 
 ,י"ו ה"י וי"ד ה"יו, י"ו ה"י וי"ד ה"יו, י"ו ה"י וי"ה ד"יו): הַּבּפֶ 

, הנּוְקָבאל זֹו ַלּיְסֹוד ׁשֶ ה ֶהָארָ  ְלַהְמִׁשי, ו"חרב 'ימֶׁשֵהם ְּבגִ): ְויְַמִׁשי(
ְקִלָּפה ל הׁשֶ  הֶחֶרב ָהֶעְליֹונָ הַ ד ְוֻתְשמַ  רִּתָּׁשבֵ , רזֹו ְּתַעּקֵ הארה ְוַעל יְֵדי , הַהְּׁשִכינָ 
ֹ  ְלִחּתּוה ָהרֹוצָ  ֶהָאָרה  דֶׁשֵּתרֵ ן ְמַכּוֵ י ְוֲהֵרינִ .ו"ח ֶאת ַהּנְָׁשמֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ץְוִלְקצ

ְוִרּבּוַע  )ה"יהו, ו"יה, ה"י', י(ה ָּפׁשּוט "ִרּבּוַע ַהַויָ ֶׁשהּוא  ַהַּתְחּתֹון ו"ָריֵמהָ 
): ְויְַמִׁשי( )ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו, ו"ה ו"ד ה"יו, ה"ד ה"יו, ד"יו(ן "ּבֶ 

 בַהֶּכלֶ ת ַלֲהרֹג ֶאת ְקִלּפַ ן ְמַכּוֵ י ֲהֵרינִ  זֹוי ַּכָּונָתִ י יְדֵ ל ְועַ  ,ו"חרב' ּגִימֶ ם ּוְסכּומָ 
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י ֲהֵרינִד ְועֹו .ןַאנְִּפיר זְֵעיל נּוְקָבא ׁשֶ הְּכנֶגֶד יְסֹוד ר ן ֲאׁשֶ "הּוא ְּבגִַמְטִרּיָא ּבֶ ש
 הָהֶעְליֹונָ , דיָחַ ת ַהּנִזְָּכרֹו ֲחָרבֹותהִמְּׁשֵּתי , הַוֲעצּומָ ה ְלהֹוִריד ֶהָאָרה ּגְדֹולָ  ןְמַכּוֵ 

, י"ו ה"י וי"ד ה"יו ):דִּבְלבַ ה ְּבַמֲחָׁשבָ ן יְַכּוֵ ( ֵאּלּות ֵׁשמֹון ְוהֵ  ,הְוַהַּתְחּתֹונָ 
ד "יו. ה"יהו, ו"יה, ה"י', י. י"ו ה"י וי"ד ה"יו, י"ו ה"י וי"ד ה"יו
י ֲהֵרינִ ן יָדָ ל ְועַ  ):וימשיך( ,ה"ו ה"ה ו"ד ה"יו, ו"ה ו"ד ה"יו, ה"ד ה"וי

ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהּגּוִפים ַהְּטֵמִאים ֶׁשל ַהְּקִלּפֹות ן ְמַכּוֵ 
, ֹוַמְמנּוֲאֶׁשר ַּבֲחטֹאֵתינּו ָּבנִים ִּגַּדְלנּו ְור, זֶַרע ֶׁשֶקר, יְַלֵדי ֶפַׁשע, ְוַהַּמְׁשִחיִתים

ֵהן , ֵהן ְּבַהְׁשִחית זְַרֵענּו ַאְרָצה, ְּגבּול ָהִרְׁשָעה ֶׁשּנֲַעׂשּו גּוִפים ְלנִיצֹוצֹות ַהּקֶֹדׁש
א ָׁשִהינּו ַעל ַהֶּבֶטן ֲחגֹר ַחְרְּב ּוְכַאְריֵה ִּתְׁשַאג ְלֻעָּמָתם , ָאּנָא יְהָֹוה. ַּבֲאֶׁשר 

ְוַהּגּופֹות , ְוַאל יִַּדח ִמֶּמּנּו נִָּדח, ַּתִׂשיג ְוָהֵצל ַּתִּציל ְוָהֵׂשג, ְותֹוִציא ִּבְלָעם ִמִּפיֶהם
א ָהיּו ּוַמְלַא יְהָֹוה , יְִהיּו ְּכמֹוץ ִלְפנֵי רּוחַ . "ָהֵהם ִּתּזְֵרם ְורּוַח ִּתָׂשֵאם ְוָהיּו ְּכ

ם עַ ל ּכָ ל ְוׁשֶ י ֶׁשּלִ  ,ְוָכל ַהִּטּפֹות ְוַהּנְָׁשמֹות ְונִיצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשָּבֶהם". ּדֹוֶחה
 ,"ְלעֹוָלם"ֶׁשל ֵּתיַבת  םאֹות היֲַעלּו ִעם נְַפִׁשי ְורּוִחי ְונְִׁשָמִתי ֶאל ּתֹו , ליְִׂשָראֵ 

ֶׁשת ְּכֵלי ן ְמַכּוֵ י ַוֲהֵרינִ , הַהְּקדֹוׁשָ ה ַהְּׁשִכינָ ל א ֶּכִלי ַהיְסֹוד ׁשֶ יֶׁשה ְלַהְמִׁשיָכם ִלְׁש
ת "ן דל"ִׁשי ):דִּבְלבַ ה ְּבַמֲחָׁשבָ ן יְַכּוֵ (ם ְוהֵ ה ַהְּקדֹוׁשָ ה ִכינָ ַהּׁשְ , ָרֵחלשל ַהיְסֹוד 

ַמיִן נּוְקִבין  תעלה היאּוִביסֹוָדּה ): ְויְַמִׁשי( ,י"שד, ד"ש, ש. י"שד. ד"יו
 ֵמָחָדׁש ַוּיִָּוְלדּו ִויֻתֵקנּו, ֵאּלּות נְָׁשמֹו, ֵאּלּות ִטּפֹושם יְִצַטּיְרּו ו ְתַעֵּבר ֵמֶהםתו

, "ְלעֹוָלם"ה ֶׁשל ַהִּמילָ  םאות ִמנְיַן כ ,יְִציַרת ַהָּוָלדל ְּבַאְרָּבִעים יֹום ׁשֶ , םְמֻתָּקנִי
  .ִביָאם ֶאל ָהעֹוָלם ַהּזֶהתוְ ', ם וכוׁשֵ  ָּברּוק ַּבָּפסּו

  
ַאנְִּפין ח ֵאְבֵרי זְֵעיר "יְֻתְּקנּו ָרמַ , ח ֵּתבֹות ֶׁשִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשֶאְקָרא"ּוִבְסגַֻּלת ָרמַ 

ח ֵאָבִרים ְלָכל ַהּנְָׁשמֹות ְּדָכל נְָׁשָמה ּונְָׁשָמה "ִויֻתְּקנּו ְויֵָעׂשּו ָרמַ , ְונּוְקֵבּה
, ִמּנְִׁשמֹות ַהֶּקִרי ְוַהִּׁשְכַבת זֶַרע ְלַבָּטָלה ֶׁשּיְָצאּו ִמֶּמּנִי ּוִמָּכל ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאל

ִויִהי . ֶׁשְּבתֹו יְסֹוד ִּדְׁשִכינְָּתא ַקִּדיָׁשא" ְלעֹוָלם"ה לָ ַהִּמיל ׁשֶ  םֶׁשּיֲַעלּו ְלתֹו אֹות 
ֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו  יְִהיּו. נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא

  .יְוגֹוֲאלִ י צּורִ ה יְהֹוָ  ְלָפנֶין ְוֶהגְיֹוי פִ י ִאְמרֵ ן ְלָרצֹו
  

  :ָּכ יְַכְּונּום ינָׁשִ 
  

א ֶׁשִהיה ְּגדֹולָ ה ֶהָארָ  ְוִתָּמֵׁש, ּוְשִכנְיֵתיּהא הּו ְּבִריא קּוְדׁשָ ד ְליַחֵ  תְמַכֶּונֶי ֲהֵרינִ
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ֹ ר ֲאׁשֶ ' בְוֶחרֶ ' 'ְּבגִימֶ  ֹ ר ַּתֲעק ה ָהרֹוצָ ה ָהֶעְליֹונָ ב ַהֶחרֶ ת ְקִלּפַ ת אֶ ד ְוַתְׁשִמיר ִּתְׁשּב
ֹ  ְלִחּתּו  ְלַהְמִׁשי תְמַכֶּונֶ י ְוֲהֵרינִ. תַהְּקדֹוׁשֹות ַהּנְָׁשמֹות אֶ  ס ְוָׁשלֹוםחַ ץ ְוִלְקצ
ֹ ר ֲאׁשֶ ה ְּגדֹולָ ה ֶהָארָ   ְלַהְמִׁשי תְמַכֶּונֶ י ְוֲהֵרינִ. בֶּכלֶ ת ַהּנְִקֵראה ַהְּקִלּפָ ת אֶ ג ַּתֲהר
ֹ ו יְַחָּדי יִגְְרמּור ֲאׁשֶ  ֵאּלּות ֶהָארֹוי ְּׁשּתֵ  ג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהּגּוִפים ְלַהְׁשִמיד ְוַלֲהר

ֲאֶׁשר ַּבֲחטֹאֵתינּו , זֶַרע ֶׁשֶקר, יְַלֵדי ֶפַׁשע, ַהְּטֵמִאים ֶׁשל ַהְּקִלּפֹות ְוַהַּמְׁשִחיִתים
ֵהן , ְּגבּול ָהִרְׁשָעה ֶׁשּנֲַעׂשּו גּוִפים ְלנִיצֹוצֹות ַהּקֶֹדׁש, ָּבנִים ִּגַּדְלנּו ְורֹוַמְמנּו

א ָׁשִהינּו ַעל ַהֶּבֶטן, ּו ַאְרָצהְּבַהְׁשִחית זְַרֵענ ֲחגֹר ַחְרְּב , ָאּנָא יְהָֹוה. ֵהן ַּבֲאֶׁשר 
ְוַאל , ְוָהֵׂשג ַּתִׂשיג ְוָהֵצל ַּתִּציל, ּוְכַאְריֵה ִּתְׁשַאג ְלֻעָּמָתם ְותֹוִציא ִּבְלָעם ִמִּפיֶהם

א ָהיּוְוַהּגּופֹות ָהֵהם ִּתּזְֵרם ְורּוַח ּתִ , יִַּדח ִמֶּמּנּו נִָּדח יְִהיּו ְּכמֹוץ . "ָׂשֵאם ְוָהיּו ְּכ
, ְוָכל ַהִּטּפֹות ְוַהּנְָׁשמֹות ְונִיצֹוֵצי ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשָּבֶהם". ּוַמְלַא יְהָֹוה ּדֹוֶחה, ִלְפנֵי רּוחַ 

ם ַמיִן יֲַעלּו ִעם נְַפִׁשי ְורּוִחי ְונְִׁשָמִתי ְּבתֹו יְסֹוד ִּדְׁשִכינְָּתא ַקִּדיָׁשא ְלַהֲעלֹות ׁשָ 
ח ֵּתבֹות "ּוִבְסגַֻּלת ָרמַ  .נּוְקִבין ּוְלִהְתַעֵּבר ֵמֶהם ְוַלֲהִביָאם ֶאל ָהעֹוָלם ַהּזֶה

ִויֻתְּקנּו , ח ֵאְבֵרי זְֵעיר ַאנְִּפין ְונּוְקֵבּה"יְֻתְּקנּו ָרמַ , ֶׁשִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשֶאְקָרא
ל נְָׁשָמה ּונְָׁשָמה ִמּנְִׁשמֹות ַהֶּקִרי ְוַהִּׁשְכַבת ח ֵאָבִרים ְלָכל ַהּנְָׁשמֹות ְּדכָ "ְויֵָעׂשּו ָרמַ 

ֶׁשּיֲַעלּו ְלתֹו אֹות ם , זֶַרע ְלַבָּטָלה ֶׁשּיְָצאּו ִמֶּמּנִי ּוִמָּכל ַעְּמ ֵּבית יְִׂשָרֵאל
ֵהינּו ָעלֵ . ֶׁשְּבתֹו יְסֹוד ִּדְׁשִכינְָּתא ַקִּדיָׁשא" ְלעֹוָלם"ּדְ  ינּו ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא

  .ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנָה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו
  

  )קבל והבן ישראל(   ְׁשַמע יְִׂשָרֵאל 
  )היה הוה ויהיה, אדון הכל( יְהָֹוה יאהדונהי

ֵהינּו    )תקיף בעל היכולת והעל הכוחות כולם(           ֱא
  )ההיה הוה ויהי, אדון הכל( יְהָֹוה יאהדונהי

                                                , שולט בשבעה רקיעים ובארץ - ח , אחד יחיד ומיוחד - א (                ֶאָחֽד
מיתות  4לקבל על עצמו  - ויכוון האות ד  .בארבע רוחות העולם שולט –ד 

  )שריפה הרג וחנק סקילה: והם בית דין
  

   :ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעדָּברּו : ַוּיֹאְמרּו ְּבַלַחׁש
  

ּוְבָכל נְַפְׁש ּוְבָכל ְמאֶֹדְֽוָאַהְבָּת  ֥ ֶהי ְּבָכל ְלָבְֽב ְוָהיּו : ֵאת יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
, םְוִׁשּנַנְָּתם ְלָבנֶי ְוִדַּבְרָּת ּבָ : ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֽנִֹכי ְמַצְּו ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבֽ
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ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל יֶָד ְוָהיּו : ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר ּֽוְבָׁשְכְּב ּוְבקּוֶמֽ
ָטפֹת ֵּבין ֵעיֶנֽי ֹֽ י: ְלט   :ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזֻזֹות ֵּביֶת ּוִבְׁשָעֶרֽ

  
ר ָאֽנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲֽהָבה ֶאת ִאם ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי ֲאׁשֶ ְוָהיָה 

ֵהיֶכם  ֽ : ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל נְַפְׁשֶכֽם) ן"יבטא את העי(יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ְׁש ְויְִצָהֶרֽ ֹֽ ָנַֽתִּתי וְ : ְוָנַֽתִּתי ְמַטֽר ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ְוָאַֽסְפָּת ְדגָנֶ ְוִתיר

ְד ִלְבֶהְמֶּת ְוָאַֽכְלָּת ְוָׂשָבְֽעּתָ  ְמרּו ָלֶכם ֶּפן יְִפֶּתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶּתם : ֵעֶׂשב ְּבָׂשֽ ִהָּׁשֽ
ִהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲֽחִויֶתם ָלֶהֽם ְוָחָרה ַאף יְהָֹוה יאהדונהי ָּבֶכם : ַוֲֽעַבְדֶּתם ֱא

א ִיֽהְ  א ִתֵּתן ֶאת יְבּוָלּה ַוֲֽאַבְדֶּתם ְמֵהָרה ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמיִם ְו יֶה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה 
ְוַׂשְמֶּתם ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל : ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר יְהָֹוה יאהדונהי נֵֹתן ָלֶכֽם

: ין ֵעֽינֵיֶכֽםְלַבְבֶכם ְוַעֽל נְַפְׁשֶכם ּוְקַׁשְרֶּתם אָֹתם ְלאֹות ַעל יְֶדֶכם ְוָהיּו ְלֽטֹוָטפֹת ּבֵ 
ְוִלַּמְדֶּתם אָֹתם ֶאת ְּבנֵיֶכם ְלַדֵּבר ָּבם ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר ּֽוְבָׁשְכְּב 

י: ּוְבקּוֶמֽ ְלַמַען יְִרּבּו יְֵמיֶכם ִויֵמי ְבנֵיֶכם : ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזּוזֹות ֵּביֶת ּוִבְׁשָעֶרֽ
ֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ) ן"יבטא את העי(ֶׁשר ַעל ָהֲֽאָדָמה אֲ  ֹֽ נְִׁשַּבע יְהָֹוה יאהדונהי ַלֲֽאב

  :ִּכיֵמי ַהָּׁשַמיִם ַעל ָהָאֶֽרץ
  

ר ֹֽ ַּדֵּבר ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ְוָאַֽמְרָּת ֲאֵלֶהם : ַוּיֹאֶמר יְהָֹוה יאהדונהי ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמ
רָֹתם ְוָנְֽתנּו ַעל ִציִצת ַהָּכנָף ְּפִתיל ְּתֵכֶֽלתְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַּכנְֵפי ִבגְֵדיֶהם לְ  ֹֽ : ד

ְוָהיָה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוזְַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצֹות יְהָֹוה יאהדונהי ַוֲֽעִׂשיֶתם 
ֽא ָתתּורּו ַאֲֽחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲֽחֵרי ֵעֽינֵיֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם זֹנִים ַאֲֽחֵריֶהֽם ְלַמַען  :אָֹתם ְו

ֵהיֶכֽם ֲאנִי יְהָֹוה יאהדונהי : ִּתזְְּכרּו ַוֲֽעִׂשיֶתם ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתי ִוְֽהיִיֶתם ְקדִֹׁשים ֵלֽא
ִהים ֲאנִי יְהָֹוה  ֵהיֶכם ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַריִם ִלְֽהיֹות ָלֶכם ֵלֽא ֽ ֱא

ֵהיֶכֽם ֽ ֽהֵ : יאהדונהי ֱא   .יֶכֽם ֱאֶמתיְהָֹוה יאהדונהי ֱא
  

יְַרנְנּו ַעל . יַַעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד :תַהֻּמְדָּגׁשֹו תָּבאֹוִתּיֹו ִויַכְּונּו יֹאְמרּו
  :ְוֶחֶרב ִּפיִפּיֹות ְּביָָדם). ר"ת בא"ר(גְרֹונָם ּבִ ל אֵ ֹוְממֹות ר: ִמְׁשְּכבֹוָתם

ֹ  :םְּפָעִמי 3ר יֹאמַ  מ ים ָסִביב ָלּה ִׁשִּׁשים ִּגּבֹר )ש"ת מה"ר(ה ִהּנֵה ִמָּטתֹו ֶׁשִּלְׁש
ֻּכָּלם ֲאֻחזֵי ֶחֶרב ְמֻלְמֵדי ִמְלָחָמה ִאיׁש ַחְרּבֹו ַעל יְֵרכֹו ִמַּפַחד : ִמִּגּבֵֹרי יְִׂשָרֵאל

  :ַּבֵּלילֹות
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: יֵָאר יְהָֹוה יאהדונהי ָּפנָיו ֵאֶלי ִויֻחּנֶּךָ : יְָבְרְכ יְהָֹוה יאהדונהי ְויְִׁשְמֶר :ריֹאמַ 
  :א יְהָֹוה יאהדונהי ָּפנָיו ֵאֶלי ְויֵָׂשם ְל ָׁשלֹוםיִּׂשָ 

ֵהי ֲאבֵֹתינּו ֵהינּו ֶוֱא ֶׁשָּכל ַהנְָׁשמֹות ְונִּצֹוֵצי ַהְקֻדָׁשה , ִויִהי ָרצֹון ִמְלָפנֶי יְהָֹוה ֶא
ִמָּׁשם יִּנְָתנּו ַלּיְסֹוד ּו, יִָּפְרדּו ִמֵּמּנּו ְויֲַעלּו ַלּיְסֹוד ְדזְֵעיר ַאנְִּפין, ֶׁשָּבִאיָלן ַהָּטֵמא

גּודּו ִאיַלנַא ּוְקִציצּו , ְוָהִאיָלן ַהָּטֵמא ַההּוא ְּתַעֵּקר ּוְתַׁשֵּבר, ְּדְׁשִכינְָתא ָקִדיָׁשא
א , ֶׁשּנֶֶהְרּגּו ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ַהזֹו, ְוָכל ַהּגּוִפים ַהְטֵמִאים ֶׁשל ַהְּקִלּפֹות, ַענְפֹוִהי

ְוֻכָּלם ָּכֶרגַע יֹאְבדּו ְויְִהיּו ֻּכָּלם ְּפגִָרים ֵמִתים ְלַבל יִגְׁשּו . ְּתקּוָמהִּתְהיֵה ָלֶהם עֹוד 
א יְִתַאֲחזּו עֹוד ָּבֶהם, עֹוד ֶאל אֹוָתן ַהנְָׁשמֹות ַהְקדֹושֹות ֶׁשיְָצאּו ֵמֶהם ְויַּנִחּום . ְו

  .ָרע ְמנֻּקֹות ִמָּכל, ַּכִמְׁשָּפט ָהִראׁשֹון, ַלֲעלֹות ֶאל ַהְּקֻדָׁשה
  

ַהי ֶאְבַטח : יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי יְִתלֹוָנֽן אַֹמר ַלֽיהָֹוה ַמְחִסי ּוְמֽצּוָדִתי ֱא
יֶָס ָל ְוַתַֽחת ְּכנָָפיו | ְּבֶאְבָרתֹו : ִּכי הּוא יִַּצֽיְל ִמַּפח יָקּוׁש ִמֶּדֶבר ַהּֽוֹות: ּֽבֹו

ֵחָרה ֲאִמּתֽ  ֹֽ ִמֶּדֶבר ָּבאֶֹפל : ֽא ִתיָרא ִמַּפַחד ָליְָלה ֵמֵחץ יָעּוף יֹוָמֽם: ֹוֶּתְחֶסה ִצּנָה ְוס
יִם א יִָּגֽׁש| יִּפֹל ִמִּצְּד : יֲַה ִמֶּקֶטב יָׁשּוד ָצֳֽהָרֽ ַרק : ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמֽיִמינֶ ֵאֶלי 

ֹ : ְּבֵעינֶי ַתִּביט ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאֽה   .ָוה יאהדונהי ַמְחִסיִּכֽי ַאָּתה יְה
  

  ַעד ָאנָא ְבכַֹח  יְַדְּלגּוְביִָמים ֶׁשֵאין אֹוְמִרים ִוידּוי 
 
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ְוַאל ִּתְתַעַּלם . ָּתבֹא ְלָפנֶי ְּתִפָּלֵתנּו. ָאּנָא יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ּוְקֵׁשי עֶֹרף לֹוַמר ְלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֶׁשֵאין ֲאנְַחנּו ַעּזֵי ָפנִים . ַמְלֵּכנּו ִמְּתִחּנֵָתנּו
א ָחָטאנּו ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַצִּדיִקים ֲאנְַחנּו ְו ֵהינּו ֵוא . ָּפַׁשְענּו. ָעִוינּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ֱא

. ְוָלׁשֹון ָהָרעִּדַּבְרנּו דִֹפי . ּגָזְַלנּו. ָּבגְַדנּו. ָאַׁשְמנּו :ֲאנְַחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאנְֵׁשי ֵביֵתנּו
. יַָעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ָטַפְלנּו ֶׁשֶקר ּוִמְרָמה. ָחַמְסנּו. זְַדנּו. ְוִהְרַׁשְענּו. ֶהֱעִוינּו
. ָעִוינּו. ָסַרְרנּו. נִַאְפנּו. נִַאְצנּו. ָמִרינּו ְדָבֶרי. ָמַרְדנּו. ַלְצנּו. ָּכַעְסנּו. ִּכּזְַבנּו

. ִּתַעְבנּו. ִׁשַחְתנּו. ָרַׁשְענּו. ִקִּׁשינּו עֶֹרף. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. נּוָצַררְ . ָּפגְַמנּו. ָּפַׁשְענּו
א ָׁשָוה ָלנּו. ָּתִעינּו ְוִתֲעַתְענּו ְוַאָּתה . ְוַסְרנּו ִמִּמְצֹוֶתי ּוִמִּמְׁשָּפֶטי ַהּטֹוִבים ְו

ְענּו ַוֲאנְַחנּו. ִּכֽי ֱאֶמת ָעִׂשיתָ . ַצִּדיק ַעל ָּכל ַהָּבא ָעֵלינּו ַמה ּנֹאַמר ְלָפנֶי  :ִהְרָׁשֽ
א ַהּנְִסָּתרֹות ְוַהּנִגְלֹות ַאָּתה . ּוַמה ּנְַסֵּפר ְלָפנֶי ׁשֹוֵכן ְׁשָחִקים. יֹוֵׁשב ָמרֹום ֲה

, ַאָּתה חֹוֵפׂש ָּכל ַחְדֵרי ָבֶטן. ְוַתֲעלּומֹות ִסְתֵרי ָכל ָחי. ַאָּתה יֹוֵדַע ָרזֵי עֹוָלם. יֹוֵדעַ 
יְִהי ָרצֹון : ְוֵאין נְִסָּתר ִמּנֶגֶד ֵעינֶי. ֵאין ָּדָבר נְֶעָלם ִמָּמ. ָליֹות ָוֵלברֹוֶאה ּכְ 
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ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִּתְמחֹול ָלנּו ֶאת ָּכל , ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
  .ח ְלָכל ְּפָׁשֵעינּוְוִתְמחֹול ְוִתְסלַ , ּוְתַכֵּפר ָלנּו ֶאת ָּכל ֲעֹונֹוֵתינּו, ַחּטֹאֵתינּו

  
ֵהי ֲאבֹוַתי ֶׁשִאם ָחָטאִתי ָעִויִתי  ַהי ֵוא יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ְוגַם ִּבַּטְלִּתי ִמְצַות , ה"ד ֶׁשל ִׁשְמ ַהָּגדֹול ַהַויָ "ָּפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות יּו
ְונְִתַחּיְַבִּתי ְּבִדינְ , ֶׁשל ַאדֹנָי' ְוגַם ָּפגְַמִּתי ְבאֹות א, ּהְקִריַאת ְׁשַמע ַהְּתלּויָה ּבָ 

ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהֹוה . ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְסִקיָלה, ַהֶּצֶדק ְסִקיָלה אֹו ַּכּיֹוֵצא ּבֹו
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ִאּלּו נְִסַקְלִּתי ַעל יְֵדי ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ּכְ , יאהדונהי ֱא

ַאֲחרֹונָה ' ְוָתׁשּוב אֹות ה. ֶׁשל ַהֵּׁשם ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהּגָדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם' אֹות א
ּוְׁשנֵיֶהם . ה"ֶׁשל ַהַויָ ' ְוַתֲעֶלה ֶאל אֹות ו, ה ֶׁשִהיא ַהַּמְלכּות ְלִהְתעֹוֵרר"ֶׁשל ַהַויָ 

ְויְִתיֲַחדּו ְּביִחּוָדא ְׁשִלים , ֶׁשֵהם ַאָּבא ְוִאָּמא, ה"ֶאל אֹוִתּיֹות ייֲַעלּו ְלַמיִן נּוְקִבין 
ֶׁשת ְׁשמֹוֶתי ). ה הו יה( ָׁשה אֹוִתּיֹות ִראׁשֹונֹות ֶׁשל ְׁש ְוָּתׁשּוב ּוְתיֵַחד ְׁש

) יוד הי ויו הי(ְוֵׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי יּוִדין ) א"יהוה אהיה אדני יא(ַהְּקדֹוִׁשים 
  :יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוָלם ָהֲאִצילּות ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ 

  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִאם ָחָטאִתי ָעִויִתי , ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ה ְוגַם ִּבַּטְלִּתי "ִראׁשֹונָה ֶׁשל ִׁשְמ ַהָּגדֹול ַהַויָ ' ָּפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות ה
ְונְִתַחּיְַבִּתי , ֶׁשל ַאדֹנָי' ְוגַם ָּפגְַמִּתי ְּבאֹות ד, ִמְצַות ַהּנַָחת ְּתִפִּלין ַהְּתלּויָה ָּבּה
ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי . ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ְׂשֵרָפה, ְּבִדינְ ַהֶּצֶדק ְׂשֵרָפה אֹו ַּכּיֹוֵצא ָּבה

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו יְהָֹוה יאהדונהי ֵהינּו ֵוא ֶׁשיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נְִׂשַרְפִּתי ַעל , ֱא
ה "ְויָׁשּובּו ְויְִתיֲַחדּו י. ֶׁשל ַהֵּׁשם ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם' יְֵדי אֹות ד

ַאֲחרֹונָה ֶׁשל ֵׁשם ' ְוַתֲעֶלה אֹות ה .ְּביִחּוָדא ְׁשִלים, ֶׁשֵהם ַאָּבא ְוִאָּמא, ה"ְּדַהַויָ 
ּוְׁשנֵיֶהם יֲַעלּו ְלַמיִין נּוְקִבין ְלַאָּבא . ה"ְּדַהַויָ ' ֶאל אֹות ו, ֶׁשִהיא ַמְלכּות, ה"ַהַויָ 

' ְלִהְתַחֵּבר ִעם אֹות ו, ֶׁשִהיא ִאָּמא, ה"ִראׁשֹונָה ְּדַהַויָ ' ְוָתׁשּוב אֹות ה. ְוִאָּמא
ֶׁשת ְׁשמֹוֶתי  )יה הו הו(ה "ְּדַהַויָ  ָׁשה אֹוִתּיֹות ְׁשנִּיֹות ֶׁשל ְׁש ְוָּתׁשּוב ּוְתיֵַחד ְׁש

ָׁשה יּוִדין ְוַאֶלף ) ד"יהוה אהיה אדני הה(ַהְקדֹוִׁשים  יוד (ְוֶׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי ְׁש
  :יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוָלם ַהְּבִריָאה ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ ) הי ואו הי

  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ִויִהי ֵהינּו ֵוא ֶׁשִאם ָחָטאִתי ָעִויִתי , ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא

ְוגַם ִּבַּטְלִּתי ִמְצַות , ה"ֶׁשל ִׁשְמ ַהָּגדֹול ַהַויָ ' ָּפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות ו
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ְונְִתַחּיְַבִּתי ְלָפנֶי , ֶׁשל ִׁשְמ ַאדֹנָי' נְוגַם ָּפגְַמִּתי ְּבאֹות , ִציִצית ַהְּתלּויָה ָּבּה
ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה . ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ֶהֶרג, ְּבִדינְ ַהֶּצֶדק ֶהֶרג אֹו ַּכּיֹוֵצא בֹו

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא י ַעל יְֵדי ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נֱֶהַרגְּתִ , יאהדונהי ֱא
, ה"ה ְּדַהַויָ "ְויָׁשּובּו ְויְִתַחְּברּו י, ֶׁשל ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם' אֹות נ

ִלְהיֹות ָעָליו ְלאֹור , ה ֶׁשהּוא זְֵעיר ַאנְִּפין"ְּדַהַויָ ' ִעם אֹות ו, ֶׁשֵהם ַאָּבא ְוִאָּמא
, ַאֲחרֹונָה ְּדַהַויָה ֶׁשִהיא ַמְלכּות' ב ְלִהְתַחֵּבר ִעם הה יָׁשּו"ְּדַהַויָ ' ְואֹות ו. ַמִּקיף

ָׁשה אֹוִתּיֹות ְׁשִליִׁשּיֹות ֶׁשל ). יהו וה(ָלֵתת ָלּה ֶאת אֹור ַהַּמִּקיף  ְוָּתׁשּוב ּוְתיֵַחד ְׁש
ֶׁשת ְׁשמֹוֶתי ַהְּקדֹוִׁשים  ִפין ְוֵׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי ַאלְ ) נ"וי, יהוה אהיה אדני(ְׁש

  :יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוַלם ַהיְִציָרה ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ ) יוד הא ואו הא(
  

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשִאם ָחָטאִתי ָעִויִתי , ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה יאהדונהי ֱא
ְוגַם ִּבַּטְלִּתי , ה" ַהָּגדֹול ַהַויָ ַאֲחרֹונָה ֶׁשְּבִׁשמְ ' ּוָפַׁשְעִּתי ְלָפנֶי ּוָפגְַמִּתי ְּבאֹות ה

ְונְִתַחּיְַבִּתי ְּבִדינְ , ֶׁשל ַאדֹנָי' ְוגַם ָּפגְַמִּתי ְּבאֹות י, ִמְצַות ַהְּתִפָּלה ַהְּתלּויָה ָּבּה
ִויִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה . ֲהֵרינִי ְמַקֵּבל ָעַלי ֶחנֶק, ַהֶּצֶדק ֶחנֶק אֹו ַּכּיֹוֵצא ּבֹו

ֵהי ֲאבֹוֵתינּוי ֵהינּו ֵוא ֶׁשיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ְּכִאּלּו נְֶחנְַקִּתי ַעל יְֵדי , אהדונהי ֱא
ה ַלֲעלֹות "ְּדַהַויָ ' ְוָתׁשּוב אֹות ו. ֶׁשל ַאדֹנָי ְּבֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִם' אֹות י

ּוְׁשנֵיֶהם יֲַעלּו ֶאל אֹות , ֶׁשִהיא ִאָּמא, ה"ִראׁשֹונָה ֶׁשל ַהַויָ ' ּוְלִהְתַחֵּבר ִעם אֹות ה
ֶׁשִהיא ַהַּמְלכּות ַּתֲעֶלה , ה"ַאֲחרֹונָה ְּדַהַויָ ' ְואֹות ה, ֶׁשהּוא ַאָּבא, ה"ְּדַהַויָ ' י

ָׁשה ). י"י הוה"ה וה"ו(, ִעָּמֶהם ָׁשה אֹוִתּיֹות ַאֲחרֹונֹות ֶׁשל ְׁש ְוָתׁשּוב ּוְתיֵַחד ְׁש
יוד (ן "ְוֵׁשם ָקְדְׁש ְּבִמּלּוי ֵהִהי) י"הה, יהוה אהיה אדני(, דֹוִׁשיםְׁשמֹוֶתי ַהּקְ 

  :יִָאיר ִּבְרצֹונְ ְּבעֹוַלם ָהֲעִׂשּיָה ְוַאל יְִהי מֹונֵעַ ) הה וו הה
ִהי יְ . ְוַעָּתה ַּבֲעֹונֹוֵתינּו ָהַרִּבים ֶׁשּנְֶחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ּוָבְטלּו ַאְרַּבע ִמתֹות ֵּבית ִּדין

ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֵהינּו ֵוא ֶׁשּיְֵהא נְֶחָׁשב ְלָפנֶי ַקָּבָלה זֹו , ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא
ְּכִאּלּו , ּוְמִסיָרה זֹו ֶׁשִּקַּבְלִּתי ּוָמַסְרִּתי ֶאת ֲעְצִמי ְלַקֵּבל ַאְרַּבע ִמתֹות ֵּבית ִּדין

ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ֲעֹונֹוַתי ּוְלַתֵּקן ָּכל , ֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַליִםנֲַעׂשּו ִּבי ְּבפַֹעל ְּבֵבית ַהִּדין ַהָּגד
, ּוְבֵכן ְּבכַֹח ְסגַֻּלת ֲאִמיַרת ַהִּוּדּוי ַהּזֶה) יְֶאֲאָהְהדֹֹויֶנְָהְהיְ : (ָהעֹוָלמֹות ֶׁשָּפגְַמִּתי ָּבֶהם

, ַּכּסּו ֵמֲחַמת ֲעֹונֹוַתייְַחזְרּו ָלֶרֶדת ּוְלִהְתַּגּלֹות ַהֲחָסִדים ַהְמגִֻּלים ֶׁשָעלּו ְונִתְ 
  .ְויְִתָּפְרדּו ַהְּקִלּפֹות ִמּנְַפִׁשי ְוַאל יְַעְּכבּו אֹוָתּה ִמַּלֲעלֹות ְלֵהָראֹות ֶאת ָּפנֶי

  
  



 
36 

 

  ~ ָאּנָא ְּבכֹחַ ~ 
ׁש . ּכּולֹו ְּבָכל ָליְָלה ָאּנָא ְּבכֹחַ ֲאַחר ָּכ יֹאַמר  ְוֲאַחר ְׁשגַָמר אֹותֹו יֹאַמר ָׁש

  .ים ַהׁשּוָרה ַהְראּויָה ְלאֹוָתה ָליְָלהְּפָעמִ 
  

 הּוא מֹוָצֵאי יֹום א' ֵליל ב, ֵליל יֹום א ַמְתִחיל ִמּמֹוָצֵאי ַׁשָּבת! ב לֶ  ִׂשימּו '
 .ַויְִהי ֶעֶרב ַויְִהי בֹוֵקר יֹום ֶאָחד: ְּבָפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית, ְוֵכן ָהְלָאה ַכָּכתּוב

  
  ) ץ"ג ית"אב( .              ַּתִּתיר ְצרּוָרה. ִמינְֶּגֻדַּלת יְ . ָאּנָא ְּבכֹחַ   ֵליל א
  )ן"ע שט"קר(             .    ַטֲהֵרנּו נֹוָרא. ַעֶּמ ַׂשְּגֵבנּו. ַקֵּבל ִרּנַת  ֵליל ב
  )ש"ד יכ"נג( .             ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם. ּדֹוְרֵׁשי יִחּוֶד. נָא גִּבֹור   ֵליל ג
  )ג"ר צת"בט(      .ָּתִמיד ָּגְמֵלם. ַרֲחֵמי ִצְדָקֶת. םָּבְרֵכם ַטֲהרֵ   ֵליל ד
  )ע"טנ ב"חק.                 (נֵַהל ֲעָדֶת. ְּברֹוב טּוְב. ָחִסין ָקדֹוׁש  ֵליל ה
  )ק"ל פז"יג( .               זֹוְכֵרי ְקדּוָׁשֶת. ְלַעְּמ ְּפנֵה. יִָחיד ֵּגֶאה  ֵליל ו
  )ת"ו צי"שק.       (יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות. ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו. ֵּבלַׁשְוָעֵתנּו קַ   ֵליל ז

  :ָּברּו ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְויֹאַמר ְּבַלַחׁש
  

ָעֵקב יָגּוד ְוהּוא יְגּוֶדּנּו : ּגָד ְּגדּוד יְגּוֶדּנּו ְוהּוא יָגֻד ָעֵקב: יֹאַמר ַהְּפסּוִקים ַהָּבִאים
א ִתְפָחד ְוָׁשַכְבָּת ְוָעְרָבה ְׁשנֶָת: דְּגדּוד ּגָ  : ִליׁשּוָעְת ִקִּויִתי יְהָֹוה: ִאם ִּתְׁשַּכב 

יְהָֹוה : ִקִּויִתי ִליׁשּוָעְת יְהָֹוה: ִקִּויִתי יְהָֹוה ִליׁשּוָעְת: ִליׁשּוָעְת יְהָֹוה ִקִּויִתי
ַאָּתה ֵסֶתר ִלי ִמַּצר ִּתְצֵרנִי ָרנֵי ַפֵּלט : ָעְתיְהָֹוה ִקִּויִתי ִליׁשּו: ִליׁשּוָעְת ִקִּויִתי

ּתֹוִדיֵענִי : ֶסָלה ְּתסֹוְבֵבנִי ַּפֵּלט ָרּנֵי ִּתְצֵרנִי ִמַּצר ִלי ֵסֶתר ַאָּתה: ְּתסֹוְבֵבנִי ֶסָלה
  : אַֹרח ַחּיִים ׂשַֹבע ְׂשָמחֹות ֶאת ָּפנֶי נְִעימֹות ִּביִמינְ נֶַצח

  
ת "ר(ְּביְָד ַאְפִקיד רּוִחי : ִּכי ֵעת ְלֶחנְנָּה ִּכי ָבא מֹוֵעד. ם ִצּיֹוןַאָּתה ָתקּום ְּתַרחֵ 

  . ֵאל ֱאֶמת) י"ת פא"ר(ָּפִדיָתה אֹוִתי יְהָֹוה ) ר"בא
  .ָמגֵן ִאם יֵָרֶאה ָורַֹמח ְּבַאְרָּבִעים ֶאֶלף ְּביְִׂשָרֵאל

  
ַהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא ַהּיֹוֵצא ) י"פא(ֶׁשְּבכַֹח ְסגַֻּלת ֵׁשם  ,יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא

ֶׁשִּתְפֶּדה ֶאת ְּבִריִתי ְּבִרית קֶֹדׁש ִמֵּבין ַהְּקִלּפֹות , ֵמָראֵׁשי ֵתבֹות ָּפִדיָתה אֹוִתי יְהָֹוה
ָׁשה ֵׁשמֹות אֵ  ּוְבכַֹח ְסגַֻּלת ָמגֵן , ל ָהעֹוִלים ְּכִמְסַּפר ָמגֵן"ל אֵ "ל אֵ "ְּבכַֹח ְסגַֻּלת ְׁש
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ָרֶאה ָורַֹמח ַּתֲהרֹג ּוְתַעֵּקר ּוְתַׁשֵּבר ּוְתַכֵּלם ֶאת ָּכל ַהּגּוִפים ַהְּטֵמִאים ֶׁשל ְויֵ 
, ַא ָּפדֹה ִתְפֶּדה ֶאת ָּכל ַהּנְָׁשמֹות ַהְּקדֹוׁשֹות ֶׁשְּבתֹוָכן. ַהְּקִלּפֹות ֶׁשּנְִבְראּו ַעל יִָדי

ְויִָאירּו אֹוִתּיֹות ַהּקֶֹדׁש , נֻּקֹות ִמָּכל ַרעְוַתֲחזִיֵרם ַלְּקֻדָּׁשה ַּכִּמְׁשָּפט ָהִראׁשֹון מְ 
ה ָהעֹוִלים "ל ְויְִהיּו ִלְמאֹורֹות ֶאָחד ְוֶעְׂשִרים ֵׁשמֹות ֶאְהיֶ "ָהעֹוִלים ְּכִמְסַּפר אֵ 

  .ְּכִמְסַּפר ֱאֶמת
  

  ֶא יֹוִציֵאם ַּבֶּפה. ה"יְַכֵּון ְּבֶעְׂשִרים ְוֶאַחד ְׁשמֹות ֶאְהי  :ְו
  

  ה"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה אהי"ה  אהי"ה  אהי"אהי
  ה"ה אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"אהי
  ה"ה  אהי"ה  אהי"ה  אהי"ה אהי"ה  אהי"ה  אהי"אהי

  
  א יְַטְּמֵאהּו ְּבֶקִריקדוש ם ְּבׁשֵ ַאַחר ָּכ יְַכֵּון ַחס , זֶה ִלְקרַֹע ּכַֹח ַהָּׂשָטן ֶׁש

ְ : ְוָׁשלֹום  ְקְרְע ְׂשְטן
  ְָויֹאַמר ֵאלֹוהַ ְּבֵׁשם  דִּבְלבַ ה ְּבַמֲחָׁשבָ  יְַכֵּון ַאַחר ּכ:  

ֵהי ֲאבֹוַתי ַהי ֵוא רּוִחי , ֶׁשִּתְפרֹס ְּכנֶָפי ַעל נְַפִׁשי, יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי יְהָֹוה ֱא
ִליָמם ִמן ְלַהֲעלֹוָתם ּוְלַהְסִּתיָרם ּוְלַהעֲ , ַּבֲעלֹוָתם ְלֵהָראֹות ֶאת ָּפנֶי, ְונְִׁשָמִתי

ַהִחיצֹונִים ְּבִׁשְמ ַהָּקדֹוׁש ֵׁשם ֵאלֹוַה ְויִָאיר ֵׁשם זֶה ְּבָכל ֵצרּוָפיו ּוִמּלּוָאיו 
ֶאל יְסֹוד ִּדְׁשִכינְָתא ַקִּדיָׁשא נּוְקָבא ִּדזְֵעיר , רּוִחי ְונְִׁשָמִתי, ְויֲַעלּו נְַפִׁשי. ּוִמְסָּפָריו

ְוֵתָעֶׂשה ְּבֵאר ַמיִם , ין ּוְלַקֵּבל ָׁשם ַמיִם ְּדכּוִריןַאנְִּפין ְלעֹוֵרר ָׁשם ַמיִן נּוְקבִ 
  .נֹוְבִעים

  
 ר"ִויַכֵּון ָראֵׁשי ֵּתבֹות ְּבאֵ , יֹאַמר ַהָּפסּוק : 

  .ַׁשֲחֶרּךָ אֲ ִקְרִּבי בְ ּוִחי רנְַפִׁשי ִאִּויִתי ַּבַּליְָלה ַאף 
  
 ְּפסּוִקים ֵאּלּו' ְּברֹאׁש חֶֹדׁש יֹוִסיף ב:  

  .נִים ַהּנִּגִָׁשים ֶאל יְהָֹוה יְִתַקָּדׁשּו ֶּפן יְִפרֹץ ָּבםְוגַם ַהּכֹהֲ 
  : ּוְבנֵי ָדן ֻחִׁשים

  
יַכֵּון ֶׁשְּבכַֹח ְּפסּוִקים ֵאּלּו יֲַעלּו נִיצֹוצֹות ַהְּקֻדָּׁשה ִמְּקִלַּפת ַהּנָָחׁש ֶאל ַהיְסֹוד (
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  ").ַחי"ַהּנְִקָרא 
  

 מֶֹׁשה מֹוָרָׁשה ְקִהַּלת יֲַעקֹבּתֹוָרה ִצָּוה ָלנּו : יַסּיֵם ְּבָפסּוק זֶה 
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