
ַעד , ִמָּׁשָעה ֶׁשַהֹּכֲהִנים ִנְכָנִסים ֶלֱאֹכל ִּבְתרּוָמָתן. ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת ְׁשַמע ְּבַעְרִבית אאאא
ַרָּבן . ַעד ֲחצֹות, ים אֹוְמִריםַוֲחָכמִ . ִּדְבֵרי ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר, סֹוף ָהַאְׁשמּוָרה ָהִראׁשֹוָנה

ָאְמרּו , ַמֲעֶׂשה ֶׁשָּבאּו ָבָניו ִמֵּבית ַהִּמְׁשֶּתה. ַעד ֶׁשַּיֲעֶלה ַעּמּוד ַהָּׁשַחר, ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר
. ַחָּיִבין ַאֶּתם ִלְקרֹות, ִאם א ָעָלה ַעּמּוד ַהָּׁשַחר, ָאַמר ָלֶהם. א ָקִרינּו ֶאת ְׁשַמע, לוֹ 

ִמְצָוָתן ַעד ֶׁשַּיֲעֶלה ַעּמּוד , ֶאָּלא ָּכל ַמה ֶּׁשָאְמרּו ֲחָכִמים ַעד ֲחצֹות, ִּבְלַבד ְוא זוֹ 
ְוָכל ַהֶּנֱאָכִלין ְליֹום . ִמְצָוָתן ַעד ֶׁשַּיֲעֶלה ַעּמּוד ַהָּׁשַחר, ֶהְקֵטר ֲחָלִבים ְוֵאָבִרים. ַהָּׁשַחר

ְּכֵדי , ָלָּמה ָאְמרּו ֲחָכִמים ַעד ֲחצֹות, ִאם ֵּכן. ִמְצָוָתן ַעד ֶׁשַּיֲעֶלה ַעּמּוד ַהָּׁשַחר, ֶאָחד
 : ְלַהְרִחיק ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהֲעֵביָרה

 

, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר. ִמֶּׁשַּיִּכיר ֵּבין ְּתֵכֶלת ְלָלָבן. ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת ְׁשַמע ְּבַׁשֲחִריתב ב ב ב 
, ַעד ָׁשׁש ָׁשעֹות, ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר. ַהַחָּמהַעד ָהֵנץ ) ְוגֹוְמָרּה. (ֵּבין ְּתֵכֶלת ְלַכְרִתי

ְּכָאָדם , ַהּקֹוֵרא ִמָּכאן ְוֵאיָל א ִהְפִסיד. ֶׁשֵּכן ֶּדֶר ְּבֵני ְמָלִכים ַלֲעמֹוד ְּבָׁשׁש ָׁשעֹות
 : ַהּקֹוֵרא ַבּתֹוָרה

 

דברים (ֶׁשֶּנֱאַמר , ּוַבֹּבֶקר ַיֲעְמדּו, ָּבֶעֶרב ָּכל ָאָדם ַיּטּו ְוִיְקְראּו, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִריםג ג ג ג 
) שם(ֶׁשֶּנֱאַמר , ָּכל ָאָדם קֹוֵרא ְּכַדְרּכוֹ , ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים. ּוְבָׁשְכְּב ּוְבקּוֶמ) ו

ַבֶּדֶר ִאם ֵּכן. ּוְבֶלְכְּת ,ּוְבקּוֶמ ְכִביםְּבָׁשָעה ֶׁשְּבֵני ָאָדם ׁשוֹ , ָלָּמה ֶנֱאַמר ּוְבָׁשְכְּב ,
, ְוִהֵּטִתי ִלְקרֹות, ֲאִני ָהִייִתי ָבא ַבֶּדֶר, ָאַמר ַרִּבי ַטְרפֹון. ּוְבָׁשָעה ֶׁשְּבֵני ָאָדם עֹוְמִדים

ְּכַדי ָהִייָת ָלחֹוב , ָאְמרּו לוֹ . ְוִסַּכְנִּתי ְבַעְצִמי ִמְּפֵני ַהִּלְסִטים, ְּכִדְבֵרי ֵבית ַׁשַּמאי
ִּדְבֵרי ֵבית ִהֵּלל ֶׁשָעַבְרָּת ַעל, ְּבַעְצְמ : 

 

. ּוָבֶעֶרב ְׁשַּתִים ְלָפֶניָה ּוְׁשַּתִים ְלַאֲחֶריהָ , ַּבַּׁשַחר ְמָבֵר ְׁשַּתִים ְלָפֶניָה ְוַאַחת ְלַאֲחֶריהָ ד ד ד ד 
ֵאינֹו , ְלַקֵּצר. ֵאינֹו ַרַּׁשאי ְלַקֵּצר, ְמקֹום ֶׁשָאְמרּו ְלַהֲאִרי. ַאַחת ֲאֻרָּכה ְוַאַחת ְקָצָרה

 :ֵאינֹו ַרַּׁשאי ַלְחֹּתם, ְוֶׁשא ַלְחֹּתם. ֵאינֹו ַרַּׁשאי ֶׁשא ַלְחֹּתם, ַלְחֹּתם. ְלַהֲאִרי ַרַּׁשאי
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 .ָיָצא, ִאם ִּכֵּון ִלּבוֹ , ְוִהִּגיַע ְזַמן ַהִּמְקָרא, ָהָיה קֹוֵרא ַבּתֹוָרה אאאא
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ְוַחָּיִבין ַּבְּתִפָּלה , ם ְּפטּוִרין ִמְּקִריַאת ְׁשַמע ּוִמן ַהְּתִפִּליןָנִׁשים ַוֲעָבִדים ּוְקַטִּניג ג ג ג 
 :ּוַבְּמזּוָזה ּוְבִבְרַּכת ַהָּמזֹון
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ִפָּלה ַרִּבי ְנחּוְנָיא ֶּבן ַהָּקָנה ָהָיה ִמְתַּפֵּלל ִּבְכִניָסתֹו ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ּוִביִציָאתֹו ְּת ב ב ב ב 
ִּבְכִניָסִתי ֲאִני ִמְתַּפֵּלל ֶׁשא , ָאַמר ָלֶהם. ַמה ָּמקֹום ִלְתִפָּלה זוֹ , ָאְמרּו לוֹ . ְקָצָרה

 :ּוִביִציָאִתי ֲאִני נֹוֵתן הֹוָדָיה ַעל ֶחְלִקי, ֶתֱאַרע ַּתָקָלה ַעל ָיִדי



ֵמֵעין , ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר. ה ֶעְׂשֵרהְּבָכל יֹום ִמְתַּפֵּלל ָאָדם ְׁשמֹונֶ , ַרָּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמרג ג ג ג 
. ִיְתַּפֵּלל ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה, ִאם ְׁשגּוָרה ְּתִפַּלתֹו ְּבִפיו, ַרִּבי ֲעִקיָבה אֹוֵמר. ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה

 : ֵמֵעין ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה, ְוִאם ָלאו

        
  .ְּתִפָּלתֹו ַּתֲחנּוִנים ֵאין, ָהעֹוֶׂשה ְתִפָּלתֹו ֶקַבע, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמרד ד ד ד 

ְוִאם ֵאינֹו ָיכֹול , ַיֲחִזיר ֶאת ָּפָניו, ְוִאם ֵאינֹו ָיכֹול ֵליֵרד. ֵיֵרד, ָהָיה רֹוֵכב ַעל ַהֲחמֹורה ה ה ה 
 : ְיַכֵּון ֶאת ִלּבֹו ְּכֶנֶגד ֵּבית ֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים, ְלַהֲחִזיר ֶאת ָּפָניו

        
 :ְיַכֵּון ֶאת ִלּבֹו ְּכֶנֶגד ֵּבית ֹקֶדש ַהֳּקָדִׁשים, ְסָּדהָהָיה יֹוֵׁשב ִּבְּסִפיָנה אֹו ְבָּקרֹון אֹו ְבַאו ו ו ו 
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ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו ׁשֹוִהים ָׁשָעה . ֵאין עֹוְמִדין ְלִהְתַּפֵּלל ֶאָּלא ִמּתֹו ֹּכֶבד ֹראׁש אאאא
א , ּלּו ַהֶּמֶל ׁשֹוֵאל ִּבְׁשלֹומוֹ ֲאפִ . ְּכֵדי ֶׁשְּיַכְּונּו ֶאת ִלָּבם ַלָּמקֹום, ַאַחת ּוִמְתַּפְּלִלים

 : א ַיְפִסיק, ַוֲאִפּלּו ָנָחׁש ָּכרּו ַעל ֲעֵקבוֹ . ְיִׁשיֶבּנּו
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, חּוץ ִמן ַהַּיִין, ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ, ַעל ֵּפרֹות ָהִאיָלן אֹוֵמר. ֵּכיַצד ְמָבְרִכין ַעל ַהֵּפרֹותא א א א 
חּוץ ִמן , ְוַעל ֵּפרֹות ָהָאֶרץ אֹוֵמר ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה. ֶׁשַעל ַהַּיִין אֹוֵמר ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן

ְוַעל ַהְיָרקֹות אֹוֵמר ּבֹוֵרא ְּפִרי . א אֹוֵמר ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץֶׁשַעל ַהַּפת הּו, ַהַּפת
 : ּבֹוֵרא ִמיֵני ְדָׁשִאים, ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר. ָהֲאָדָמה

        
, ְוַעל ֵּפרֹות ָהָאֶרץ ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ. ָיָצא, ֵּבַר ַעל ֵּפרֹות ָהִאיָלן ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמהב ב ב ב 

 : ָיָצא, )ִנְהָיה(ַעל ֻּכָּלם ִאם ָאַמר ֶׁשַהֹּכל . אא ָיצָ 

        
ַעל ַהֹחֶמץ ְוַעל ַהּנֹוְבלֹות ְוַעל ַהּגֹוַבאי . ַעל ָּדָבר ֶׁשֵאין ִּגּדּולֹו ִמן ָהָאֶרץ אֹוֵמר ֶׁשַהֹּכלג ג ג ג 

, ְיהּוָדה אֹוֵמרַרִּבי ). ַעל ֶהָחָלב ְוַעל ַהְּגִביָנה ְוַעל ַהֵּביִצים אֹוֵמר ֶׁשַהֹּכל(אֹוֵמר ֶׁשַהֹּכל 
  :ָּכל ֶׁשהּוא ִמין ְקָלָלה ֵאין ְמָבְרִכין ָעָליו
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  .אֹוֵמר ָּברּו ֶׁשֶהֱחָינּו, ְוָקָנה ֵכִלים ֲחָדִׁשים, ָּבָנה ַבִית ָחָדׁשג ג ג ג 

) דברים ו(ֶׁשֶּנֱאַמר , ב ָאָדם ְלָבֵר ַעל ָהָרָעה ְּכֵׁשם ֶׁשהּוא ְמָבֵר ַעל ַהּטֹוָבהַחּיָ ה ה ה ה 
ּוְבָכל ְמֹאֶד ּוְבָכל ַנְפְׁש ְּבָכל ְלָבְב ֶהיְוָאַהְבָּת ֵאת ְיָי ֱא .ְּבָכל ְלָבְב ,ִּבְׁשֵני ְיָצֶרי ,

ְּבָכל , ּוְבָכל ְמֹאֶד. ֲאִפּלּו הּוא נֹוֵטל ֶאת ַנְפֶׁש ,ּוְבָכל ַנְפְׁש . ְּבֵיֶצר טֹוב ּוְבֵיֶצר ָרע
ָממֹוֶנ .ֱהֵוי מֹוֶדה לֹו ִּבְמֹאד , ָּדָבר ַאֵחר ְּבָכל ְמֹאֶד ְּבָכל ִמָּדה ּוִמָּדה ֶׁשהּוא מֹוֵדד ְל

 .ְמֹאד


