א מֵ אֵ ימָ ַתי קו ִֹרין אֶ ת ְשׁמַ ע בְּ עַ ְרבִ יתִ .מ ָשּׁעָ ה ֶשׁהַ כֹּהֲ נִ ים נִ כְ נ ִָסים לֶאֱ כֹל בִּ ְתרוּמָ ָתן ,עַ ד
מוּרה הָ ִראשׁ ֹונָהִ ,דּבְ ֵרי ַרבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר .וַ חֲ כ ִָמים או ְֹמ ִרים ,עַ ד חֲ צוֹתַ .רבָּ ן
סוֹף הָ אַ ְשׁ ָ
אָמרוּ
גּ ְַמלִ יאֵ ל אוֹמֵ ר ,עַ ד ֶשׁיַּעֲ לֶה עַ מּוּד הַ ָשּׁחַ רַ .מעֲ ֶשׂה ֶשׁבָּ אוּ בָ נָיו ִמבֵּ ית הַ ִמּ ְשׁ ֶתּהְ ,
ל ֹו ,א ָק ִרינוּ אֶ ת ְשׁמַ ע .אָמַ ר לָהֶ םִ ,אם א עָ לָה עַ מּוּד הַ ָשּׁחַ ר ,חַ יָּבִ ין אַ ֶתּם לִ ְקרוֹת.
אָמרוּ חֲ כ ִָמים עַ ד חֲ צוֹתִ ,מ ְצוָ ָתן עַ ד ֶשׁיַּעֲ לֶה עַ מּוּד
וְ א ז ֹו בִּ לְ בַ ד ,אֶ לָּא כָּל מַ ה ֶשּׁ ְ
הַ ָשּׁחַ ר .הֶ ְקטֵ ר חֲ לָבִ ים וְ אֵ בָ ִריםִ ,מ ְצוָ ָתן עַ ד ֶשׁיַּעֲ לֶה עַ מּוּד הַ ָשּׁחַ ר .וְ כָל הַ נֶּאֱ כָלִ ין לְ יוֹם
אָמרוּ חֲ כ ִָמים עַ ד חֲ צוֹת ,כְּ דֵ י
אֶ חָ דִ ,מ ְצוָ ָתן עַ ד ֶשׁיַּעֲ לֶה עַ מּוּד הַ ָשּׁחַ רִ .אם כֵּן ,לָמָּ ה ְ
אָדם ִמן הָ עֲ בֵ ָירה:
לְ הַ ְר ִחיק אֶ ת הָ ָ
ב מֵ אֵ ימָ ַתי קו ִֹרין אֶ ת ְשׁמַ ע בְּ ַשׁחֲ ִריתִ .מ ֶשּׁיַּכִּ יר בֵּ ין ְתּ ֵכלֶת לְ לָבָ ןַ .רבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר אוֹמֵ ר,
בֵּ ין ְתּ ֵכלֶת לְ כ ְַר ִתי) .וְ גו ְֹמ ָרהּ( עַ ד הָ נֵץ הַ חַ מָּ הַ .רבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ אוֹמֵ ר ,עַ ד ָשׁשׁ ָשׁעוֹת,
אָדם
ֶשׁכֵּן דֶּ ֶר בְּ נֵי ְמלָכִ ים לַעֲ מוֹד בְּ ָשׁשׁ ָשׁעוֹת .הַ קּו ֵֹרא ִמכָּאן וְ אֵ ילָ א ִהפְ ִסיד ,כְּ ָ
הַ קּו ֵֹרא בַ תּו ָֹרה:
אָדם יַטּוּ וְ י ְִק ְראוּ ,וּבַ בּ ֶֹקר יַעֲ ְמדוֶּ ,שׁנֶּאֱ מַ ר )דברים
ג בֵּ ית ַשׁמַּ אי או ְֹמ ִרים ,בָּ עֶ ֶרב כָּל ָ
אָדם קו ֵֹרא כְּ ַד ְרכּ ֹוֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר )שם(
ו( וּבְ ָשׁכְ בְּ  וּבְ קוּמֶ  .וּבֵ ית ִהלֵּל או ְֹמ ִרים ,כָּל ָ
אָדם שׁ ֹוכְ בִ ים,
וּבְ לֶכְ ְתּ בַ דֶּ ֶרִ .אם כֵּן ,לָמָּ ה נֶאֱ מַ ר וּבְ ָשׁכְ בְּ  וּבְ קוּמֶ  ,בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁבְּ נֵי ָ
ִיתי בָ א בַ דֶּ ֶר ,וְ ִהטֵּ ִתי לִ ְקרוֹת,
אָדם עו ְֹמ ִדים .אָמַ ר ַרבִּ י טַ ְרפוֹן ,אֲ נִ י הָ י ִ
וּבְ ָשׁעָ ה ֶשׁבְּ נֵי ָ
ִית לָחוֹב
אָמרוּ ל ֹו ,כְּ ַדי הָ י ָ
כְּ ִדבְ ֵרי בֵ ית ַשׁמַּ אי ,וְ ִסכַּנְ ִתּי בְ עַ ְצ ִמי ִמפְּ נֵי הַ לִּ ְס ִטיםְ .
בְּ עַ ְצ ְמֶ ,שׁעָ בַ ְר ָתּ עַ ל ִדּבְ ֵרי בֵ ית ִהלֵּל:
וּשׁ ַתּיִם לְ אַחֲ ֶריהָ .
ד בַּ ַשּׁחַ ר ְמבָ ֵרְ שׁ ַתּיִם לְ פָ נֶיהָ וְ אַחַ ת לְ אַחֲ ֶריהָ  ,וּבָ עֶ ֶרב ְשׁ ַתּיִם לְ פָ נֶיהָ ְ
אָמרוּ לְ הַ אֲ ִרי ,אֵ ינ ֹו ַר ַשּׁאי לְ ַקצֵּ ר .לְ ַקצֵּ ר ,אֵ ינ ֹו
אַחַ ת אֲ רֻ כָּה וְ אַחַ ת ְקצָ ָרהְ .מקוֹם ֶשׁ ְ
ַר ַשּׁאי לְ הַ אֲ ִרי .ל ְַחתֹּם ,אֵ ינ ֹו ַר ַשּׁאי ֶשׁא ל ְַחתֹּם .וְ ֶשׁא ל ְַחתֹּם ,אֵ ינ ֹו ַר ַשּׁאי ל ְַחתֹּם:

פרק ב
א הָ יָה קו ֵֹרא בַ תּו ָֹרה ,וְ ִהגִּ יעַ זְ מַ ן הַ ִמּ ְק ָראִ ,אם כִּ וֵּן לִ בּ ֹו ,יָצָ א.
פרק ג
וּמן הַ ְתּפִ לִּ ין ,וְ חַ יָּבִ ין בַּ ְתּפִ לָּה
טוּרין ִמ ְקּ ִריאַת ְשׁמַ ע ִ
וּקטַ נִּ ים פְּ ִ
ג נ ִָשׁים וַ עֲ בָ ִדים ְ
וּבַ ְמּזוּזָה וּבְ בִ ְרכַּת הַ מָּ זוֹן:
פרק ד
יציאָת ֹו ְתּפִ לָּה
ב ַרבִּ י נְ חוּנְ יָא בֶּ ן הַ ָקּנָה הָ יָה ִמ ְתפַּ לֵּל בִּ כְ נִ יסָ ת ֹו לְ בֵ ית הַ ִמּ ְד ָרשׁ וּבִ ִ
אָמרוּ ל ֹו ,מַ ה מָּ קוֹם לִ ְתפִ לָּה ז ֹו .אָמַ ר לָהֶ ם ,בִּ כְ נִ יסָ ִתי אֲ נִ י ִמ ְתפַּ לֵּל ֶשׁא
ְקצָ ָרהְ .
יאָתי אֲ נִ י נו ֵֹתן הו ָֹדיָה עַ ל חֶ לְ ִקי:
יצ ִ
ֶתאֱ ַרע ַתּ ָקלָה עַ ל י ִָדי ,וּבִ ִ

אָדם ְשׁמ ֹו ֶנה עֶ ְשׂ ֵרהַ .רבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ אוֹמֵ ר ,מֵ עֵ ין
ג ַרבָּ ן גּ ְַמלִ יאֵ ל אוֹמֵ ר ,בְּ כָל יוֹם ִמ ְתפַּ לֵּל ָ
גוּרה ְתּפִ לַּת ֹו בְּ פִ יו ,י ְִתפַּ לֵּל ְשׁמ ֹונֶה עֶ ְשׂ ֵרה.
ְשׁמ ֹונֶה עֶ ְשׂ ֵרהַ .רבִּ י עֲ ִקיבָ ה אוֹמֵ רִ ,אם ְשׁ ָ
וְ ִאם לָאו ,מֵ עֵ ין ְשׁמ ֹונֶה עֶ ְשׂ ֵרה:
ד ַרבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר אוֹמֵ ר ,הָ עו ֶֹשׂה ְתפִ לָּת ֹו ֶקבַ ע ,אֵ ין ְתּפִ לָּת ֹו ַתּחֲ נוּנִ ים.
ֵירד ,יַחֲ זִ יר אֶ ת פָּ נָיו ,וְ ִאם אֵ ינ ֹו יָכוֹל
ה הָ יָה ר ֹוכֵב עַ ל הַ חֲ מוֹר ,י ֵֵרד .וְ ִאם אֵ ינ ֹו יָכוֹל ל ֵ
לְ הַ חֲ זִ יר אֶ ת פָּ נָיוְ ,י ַכוֵּן אֶ ת לִ בּ ֹו כְּ ֶנגֶד בֵּ ית ֹקדֶ שׁ הַ ֳקּ ָד ִשׁים:
ו הָ יָה יו ֵֹשׁב בִּ ְסּפִ ינָה א ֹו בְ ָקּרוֹן א ֹו בְ אַ ְס ָדּהְ ,י ַכוֵּן אֶ ת לִ בּ ֹו כְּ ֶנגֶד בֵּ ית קֹדֶ ש הַ ֳקּ ָד ִשׁים:
פרק ה
א אֵ ין עו ְֹמ ִדין לְ ִה ְתפַּ לֵּל אֶ לָּא ִמתּוֹ כֹּבֶ ד רֹאשׁ .חֲ ִס ִידים הָ ִראשׁוֹנִ ים הָ יוּ שׁו ִֹהים ָשׁעָ ה
וּמ ְתפַּ לְּ לִ ים ,כְּ דֵ י ֶשׁ ְיּכַוְּ נוּ אֶ ת לִ בָּ ם לַמָּ קוֹם .אֲ פִ לּוּ הַ מֶּ לֶ שׁוֹאֵ ל בִּ ְשׁלוֹמ ֹו ,א
אַחַ ת ִ
י ְִשׁיבֶ נּוּ .וַ אֲ פִ לּוּ נָחָ שׁ כָּרוּ עַ ל עֲ ֵקב ֹו ,א יַפְ ִסיק:
פרק ו
א כֵּיצַ ד ְמבָ ְרכִ ין עַ ל הַ פֵּ רוֹת .עַ ל פֵּ רוֹת הָ ִאילָן אוֹמֵ ר ,בּו ֵֹרא פְּ ִרי הָ עֵ ץ ,חוּץ ִמן הַ ַיּיִן,
אָרץ אוֹמֵ ר בּו ֵֹרא פְּ ִרי הָ אֲ ָדמָ ה ,חוּץ ִמן
ֶשׁעַ ל הַ ַיּיִן אוֹמֵ ר בּו ֵֹרא פְּ ִרי הַ גָּפֶ ן .וְ עַ ל פֵּ רוֹת הָ ֶ
אָרץ .וְ עַ ל הַ י ְָרקוֹת אוֹמֵ ר בּו ֵֹרא פְּ ִרי
הַ פַּ תֶ ,שׁעַ ל הַ פַּ ת הוּא אוֹמֵ ר הַ מּו ִֹציא לֶחֶ ם ִמן הָ ֶ
ְהוּדה אוֹמֵ ר ,בּו ֵֹרא ִמינֵי ְד ָשׁ ִאים:
הָ אֲ ָדמָ הַ .רבִּ י י ָ
אָרץ בּו ֵֹרא פְּ ִרי הָ עֵ ץ,
ב בֵּ ַר עַ ל פֵּ רוֹת הָ ִאילָן בּו ֵֹרא פְּ ִרי הָ אֲ ָדמָ ה ,יָצָ א .וְ עַ ל פֵּ רוֹת הָ ֶ
א יָצָ א .עַ ל ֻכּלָּם ִאם אָמַ ר ֶשׁהַ כֹּל )נִ ְהיָה( ,יָצָ א:
אָרץ אוֹמֵ ר ֶשׁהַ כֹּל .עַ ל הַ חֹמֶ ץ וְ עַ ל הַ נּוֹבְ לוֹת וְ עַ ל הַ גּוֹבַ אי
ג עַ ל ָדּבָ ר ֶשׁאֵ ין גִּ דּוּל ֹו ִמן הָ ֶ
ְהוּדה אוֹמֵ ר,
יצים אוֹמֵ ר ֶשׁהַ כֹּל(ַ .רבִּ י י ָ
אוֹמֵ ר ֶשׁהַ כֹּל )עַ ל הֶ חָ לָב וְ עַ ל הַ גְּ בִ ינָה וְ עַ ל הַ בֵּ ִ
כָּל ֶשׁהוּא ִמין ְק ָללָה אֵ ין ְמבָ ְרכִ ין עָ לָיו:
פרק ט
ג בָּ נָה בַ יִת חָ ָדשׁ ,וְ ָקנָה כֵלִ ים חֲ ָד ִשׁים ,אוֹמֵ ר בָּ רוֶּ שׁהֶ חֱ יָנוּ.
אָדם לְ בָ ֵר עַ ל הָ ָרעָ ה כְּ ֵשׁם ֶשׁהוּא ְמבָ ֵר עַ ל הַ טּוֹבָ הֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר )דברים ו(
ה חַ ָיּב ָ
וְ אָהַ בְ ָתּ אֵ ת ְי ָי אֱ הֶ י בְּ כָל לְ בָ בְ  וּבְ כָל נַפְ ְשׁ וּבְ כָל ְמאֹדֶ  .בְּ כָל לְ בָ בְ  ,בִּ ְשׁנֵי יְצָ ֶרי,
בְּ יֵצֶ ר טוֹב וּבְ יֵצֶ ר ָרע .וּבְ כָל נַפְ ְשׁ ,אֲ פִ לּוּ הוּא נוֹטֵ ל אֶ ת נַפְ ֶשׁ .וּבְ כָל ְמאֹדֶ  ,בְּ כָל
וּמדָּ ה ֶשׁהוּא מוֹדֵ ד לְ  הֱ וֵי מוֹדֶ ה ל ֹו בִּ ְמאֹד
מָ מ ֹונֶָ .דּבָ ר אַחֵ ר בְּ כָל ְמאֹדֶ  ,בְּ כָל ִמ ָדּה ִ
ְמאֹד.

