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Signifigance  
Of His Name
The above can be connected with the 
name of the person whose yahrtzeit is 
commemorated today, Rav Yisroel Aryeh 
Leib. Although he is a private individual, 
nevertheless, each Jew is interconnected with 
the entire Jewish people for the entire Jewish 
people are allegorically described as a single 
body.1 Indeed, in regard to the individual 
mentioned above, this interconnection is 
further emphasized by the fact that his first 
name is Yisroel, the name of the Jewish 
people as a whole.

Yisroel
The name Yisroel conveys two seemingly 
opposite concepts: On one hand, the name 
Yisroel is an acronym for the Hebrew phrase 
meaning “There are 600,000 letters in the 
Torah.” This highlights the connection 
between the Torah and the 600,000 general 
souls2 which make up the Jewish people; 
every Jewish soul has a letter of the Torah 
and that letter is the source for his life-force.

Also, the Torah associates the name Yisroel 
with the service of “striving with man 
and angels and prevailing.” This implies 
involvement with the world at large and 
even war with the opposing forces. Thus, 
this appears to convey an opposite thrust 
than the previous interpretation which 

emphasized a Jew’s connection with the 
Torah, a level above worldly involvement.

This difficulty can be resolved as follows: 
First and foremost, a Jew must realize that 
his life-force is derived from his letter in 
the Torah and therefore, all aspects of his 
conduct must be governed by the Torah’s 
directives. Simultaneously, he must also be 
aware that the ultimate goal of his service 
is not to separate himself from the world at 
large, but as mentioned previously, to “reflect 
on three things,” [not just him and his creator 
but also the world at large which was created 
by G-d for a Jew to use in service of Him (see 
Sicha 2 of this Farbrengen for more on this 
topic)] and carry out his service in creating a 
dwelling for G-d in this lowly world.

This requires contending with “angels” — 
i.e., the spiritual forces which are the source 
for the entities in this material world as our 
Sages say, “every blade of grass in this world 
has a source in the heavens which compels it 
to grow” — and with “men” with Eisav and 
Lavan, who represent the gentile nations of 
this world. Despite having to deal with such 
an environment, a Jew is able to prevail and 
transform his surroundings into a dwelling 
for G-d.

This implies that he does not negate the 
worldly environment in which he lives, but 
rather, that he employs it for the service of G-d. 
Similarly, in his relations with gentile nations, 
he also influences them to recognize and serve 
G-d. And through carrying out this service, the 

Jews themselves are given a greater potential to 
expand their own activities.3

Aryeh
The service of Yisroel should be carried out 
in a manner of Aryeh Leib. Aryeh means 
“lion,” implying that a Jew must “be as fierce 
as a lion to carry out the will of your Father 
in Heaven.” This energy must be employed 
in regard to holy matters, and also, as implied 
by the name Leib which is the Yiddish 
derivative of the name Aryeh, utilized in 
regard to matters that are of a worldly nature.

Leib
Leib (ליב) also contains the letters of the 
word Lev (לב) meaning “heart.” However, in 
addition it contains a yud which stands for 
our ten powers of the soul, or in an alternate 
spelling, two yuddim which stand for the 
two names of the Jewish people at large, 
Yaakov and Yisroel.

13th of Iyar
The date of the yahrzeit, the thirteenth of Iyar 
is also significant. Thirteen is numerically 
equivalent to echad (אחד) meaning “one.” 
Thus it points to the service of revealing the 
Oneness of G-d in the world, a service which 
will culminate in the Era of the Redemption 
when “G-d will be King over the entire earth 
and on that day He will be One and His 
Name, One.”

sicha

1. Indeed, this concept was revealed in the person of Yaakov our Patriarch. In Tanya, it is explained that his soul included within it, the souls of the entire Jewish people. 
2. These 600,000 souls each sub-divide into 600,000 sparks.    3. To explain this concept using Chassidic terminology, through elevating the body and the animal soul, 
the greater power these entities possess amplifies the service of the G-dly soul itself.



Yud Gimmel Iyar is the Yahrtzeit of the Rebbe’s youngest brother R’ Yisroel 
Aryeh Leib. We have seen a few times when the deep connection between 
the Rebbe and R’ Yisroel Aryeh Leib came out into the open for all to see. 
Throughout the years, the Rebbe assisted in initiating and coordinating 
various projects in his memory. On Yud Gimmel Iyar, 5751 the Rebbe spoke 
an entire sicha expounding on the name of the Baal Hayahrtzeit. (A free 
translation of that sicha can be found in the sicha section of this booklet.) 

For that reason Yagdil Torah presents to you the following publication 
which will help you in making an aliyas haneshama for R’ Yisroel Aryeh 
Leib. We have included stories of him, including his little known connection 
with the Frierdiker Rebbe. Also, in this booklet is mishnayos of his name. 
May it be Hashem’s will that this will have the intended effect.

Publishing Division of Yagdil Torah

Forward לעילוי נשמת 

הרה"ח הרה"ת 
ר' אליהו ב"ר אברהם אהרן ז"ל

לעילוי נשמת 

הרה"ח הרה"ת 
ר' מאיר ב"ר אליהו ז"ל

ההוראה בעבודת ה’ משמו של בעל היָארצייט
משיחת ש”פ אחו”ק ה’תנש”א

י. ויש לקשר כל זה גם עם שם בעל היארצייט די”ג אייר 
- ישראל ארי-ה ליב.

ובהקדים, אע”פ שלכאורה ה”ז שם של איש פרטי, יש 
לו שייכות עם כל בנ”י )כיון שכל בנ”י הם מציאות אחת, 
קומה אחת שלימה(, ובפרט ששמו הראשון הוא ישראל 
ישראל  כלל  ושל  מישראל  כאו”א  של  הכללי  השם   -
]וכידוע גם שנשמת יעקב )ששמו ישראל( “כלולה מכל 

הנשמות שבישראל מעולם ועד עולם”[,

וע”פ הוראת אדמו”ר )מהורש”ב( נ”ע הידועה, ש”עניני 
לדבר  מותר  התניא...  בדברי  לקשר  שיכולים  עבודה 
זהירות  ישנה  שבכלל  )אע”פ  הדבור”  בהם  ולהרחיב 
באמירת פירושים בספר התניא( - הרי עד”ז מובן בנדו”ד: 
 - היארצייט  בעל  של  משמו  הוראה  לבאר  ונכון  כדאי 

כשזה יכול להוסיף ביראת שמים ועבודת ה’.

בתוכו  כולל   - )כנ”ל(  דבנ”י  הכללי  השם   - “ישראל” 
“יש  ר”ת  “ישראל”  )א(  לכאורה:  הפכיים  ענינים  שני 
ששים ריבוא אותיות לתורה”, כיון שישנם ששים ריבוא 
נשמות ישראל כלליים )וכל אחת מהן נחלקת לששים 
ריבוא נשמות פרטיות(, וכל נשמה היא כנגד אות אחת 
מהששים ריבוא אותיות לתורה, ואות זו היא מקור חיותו 
כו’. ו)ב( “ישראל” הוא על שם “כי שרית עם אלקים ועם 

אנשים ותוכל”.

מורה  ותוכל”  אנשים  ועם  אלקים  עם  ד”שרית  הענין 
)שרו  אלקים”  “עם   - העולם  נגד  ומלחמה  העבודה  על 
שזהו   - ולבן(  )עשו  אנשים”  “ועם  עשו(,  של  ומלאך 
“יש  ר”ת  הוא  ש”ישראל”  מכך  הגמור  ההיפך  לכאורה 
ישראל  שנשמות  כפי  לתורה”,  אותיות  ריבוא  ששים 

קשורות עם תורה שלמעלה מהעולם.

וי”ל הביאור בזה )בעבודת ה’(:

לכל לראש צריך כאו”א מישראל לדעת שהוא “ישראל” 
בתורה,  שלו  מהאות  הוא  חיותו  ושורש  מקור   -
וע”פ  מיוסד  להיות  צריך  עושה  שהוא  דבר  כל  ולכן, 

הוראות התורה.

)כישראל(  עבודתו  ששלימות  לדעת,  עליו  לכך  בנוסף 
אלא  שסביבו,  מהעולם  מתנתק  הוא  שאין  בכך,  היא 
עצמו  עם  עבודתו  על  נוסף  דברים”:  בשלשה  “הסתכל 
הוא  צריך  בתורה(,  שלו  האות  עם  קשור  )“ישראל” 
לעשות את העבודה דלעשות לו יתברך דירה בתחתונים 
- כישראל, ע”י יציאה )ביחד עם הוראות התורה( לעולם, 
הטבעיים  הכחות   - )מלאך(  “אלקים”  עם  והתעסקות 
בעולם )כמאחז”ל “אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל 
“עשו  ו”אנשים”,  גדל”(,  לו  ואומר  אותו  שמכה  ברקיע 
ולבן” )אומות העולם( - ושם לבנות דירה להקב”ה ע”פ 
הוראות התורה )דיש ששים ריבוא אותיות לתורה(, עי”ז 
על  הוא שר, מושל  ועם אנשים”,  ש”שרית עם אלקים 

העולם ואוה”ע,

ובאופן ד”ותוכל” - גם מלשון כל וכלול וכליל, שעבודתו 
)ד”שרית”( אינה ע”י ביטול מציאות העולם, או התגברות 
את  מנצל  שהוא  באופן  אלא  בעל-כרחו,  העולם  על 
אוה”ע  על  ופועל  ה’,  בעבודת  עצמם  הטבעיים  הכחות 
ד”מלכותו  באופן  יעבדו את הקב”ה,  שהם מצד עצמם 
ברצון קבלו עליהם”, עד שהעולם עצמו יאמר ש”ותוכל”, 
ועי”ז  סי”ב(,  )כדלקמן  לעבודתו  מסייע  בעצמו  העולם 
העולם(  עניני  כל  )שישנם  כל  מלשון  “ותוכל”  נעשה 
ומלשון התכללות - שהיהודי כולל בתוכו את כל עניני 
העולם - ומעלה אותם, עד שנפעל ענין הגאולה )שכולל 
“גולה”(, ע”י המשכת האל”ף דאלופו של עולם ב”גולה”.

“ותוכל”  גם  נעשה  העולם  וזיכוך  בבירור  העבודה  וע”י 
מלשון יכולת, שמתוספת אצל היהודי עוד יותר יכולת, 
כמבואר בכ”מ שע”י העבודה דנפש האלקית כפי שהיא 
בעולם,  עבודתה  את  ועושה  ונה”ב  בהגוף  מתלבשת 
ש”רב  זה  מצד  חדשה,  ויכולת  וחיות  כח  בה  מתוספת 

תבואות בכח שור” )דנה”ב(.

והאופן לעשות את העבודה ד”ישראל” - הוא ע”י “ארי’ 
שבשמים”  אביך  רצון  לעשות  כארי  גבור  “הוי...  ליב”: 
הוא  ערוך(,  השולחן  ותחלת  בריש  גם  )כדאיתא 
ונוסף על  וההסתרים בעולם.  מתגבר על כל ההעלמות 
ההתגברות שלו בעבודתו בעניני קדושה )“ארי’” בלשון 
הקודש(, ישנה אצלו התגברות גם בעבודה בעניני רשות 

וחול, העבודה בעניני העולם )“ליב” בלע”ז(.

יו”ד באמצע,  ולהוסיף, ש”ליב” הוא גם אותיות לב עם 
הנפש  כחות  ועשר  )לב(,  אדם  של  לבו  על  שמרמז 
שני  עם  “לייב”  לפעמים  כותבים  יותר  ]ובפרטיות  )י’(, 
כיון  יעקב, ישראל[,  יודי”ן, כנגד שתי הדרגות בנשמה: 
שהעבודה )ד”ישראל”( דעשיית דירה בתחתונים נפעלת 
ע”י עשר כחות הנפש, כפי שהם מוקפים בלבו של אדם 
- ולב ישראל הוא תמיד בשלימות, “אני ישנה ולבי ער”. 
הלבושים  ג’  הוא   - הי’  את  המקיף  שה”לב”  י”ל,  ועוד 
הכחות,  עשר  את  המקיפים  ומעשה,  דיבור  דמחשבה 

ומבטאים אותם בעבודת האדם בפועל למטה.

ויש לקשר זה גם עם היום די”ג אייר: י”ג הוא בגימטריא 
אח”ד, שמרמז על העבודה דלפעול “והי’ ה’ למלך על כל 
הארץ ביום ההוא יהי’ ה’ אחד ושמו אחד”, גילוי מלכותו 
ית’ בעולם, עד באופן ד”מלכות שבנצח”,  ית’ ואחדותו 

כנ”ל )ס”ז(.



A third son was born to R’ Levi Yitzchok and Rebbetzin 
Chana Schneersohn AH on Chof Aleph  Iyar. They 
named him Yisroel Aryeh Leib. (See picture below of 
documentation of his date of birth and bris.) 

It lists the following :

Name and Gender: Yisroel, Male

Father's Occupation, Parents Names:

Father: An esteemed man of his generation, Levi 
son of Zalman Schneerson

Mother: Chana

Birth and Bris - Hebrew date:

Born 21 Iyar, Circumcised 4 Sivan

Secular Date:

Born May 3, Circumcised 15 May

His close connection 
with the  

Frierdiker Rebbe
R’ Yisroel Aryeh Leib was a regular presence at the 
Frierdiker Rebbe during his years in Leningrad, 
up until the Frierdiker Rebbe’s departure in 1927. 
In 5750 the Rebbe wrote that that his brother was 
“extremely adored by the Rebbe Rayatz, who gave 
him personal attention. He was also adored by 
the Chassidim who surrounded him and argued 
with him about different issues in Halacha and 
Chassidus. Many questions were posed to him in 
both nigleh and Chassidus”. 

He would often enter the yechidus room of the 
Frierdiker Rebbe to discuss Chassidus. In one 
episode the Frierdiker Rebbe refused to answer 
one of his questions, claiming that he was not 

a fitting recipient for the answer. 
Disturbed by this response, 
R’ Yisroel Aryeh Leib left the 
yechidus and broke into tears. 
In their following meeting, the 
Frierdiker Rebbe raised the issue 
again and, surprisingly, 
offered the solution 
which he had previously 
held back from him. 
R’ Yisroel Aryeh Leib 
offered the Chassidim 
his own interpretation: 
To be a fitting vessel for 
the answer, he had to 
first break his ego with 
bitterness and tears.

In the spring of 1930 
when the Soviets were cracking down 
on dissidents, he managed to leave 
Russia with a fake name Mark Gurari. 
He arrived at the Rebbe and Rebbetzin's 
home in Berlin with the disease typhus. 
At great personal risk of infection, the 
Rebbe and Rebbetzin nursed him back 
to health and they spent the following 
two years together in Berlin.

Hiding the Petira  
from Rebbetzin Chana
In 1950 he managed to relocate to England, 
subsequently enrolling in a PhD program at 
Liverpool University in theoretical physics, 
which he did not complete, before his sudden 
passing on 13 Iyar 5712, at the age of forty-six. 

Rebbetzin Chaya Mushka, who was the first to 
hear the news, was immediately concerned as 
to how Rebbetzin Chana would react. She had 
suffered over a decade of Stalinist oppression, the 
untimely passing of her younger sister Miriam 
Gittel, the prolonged suffering and premature 
death of her husband, and the loss of both her 
mother and son in the Holocaust. Was she able 
to withstand yet another huge loss? The Rebbe 
felt that she could not, and chose to conceal the 

tragedy from his mother. 

For the following twelve years the Rebbe would 
forge a brief line of good wishes and his brother’s 
signature to letters sent from R’ Yisroel Aryeh 
Leib’s Widow, Genia, to Rebbetzin Chana. This 
would maintain the impression that he was still 
alive. You can see excerpts from these letters below.

Publishing his 
Academic Paper

In 1975 the Rebbe tried to get an academic 
paper penned by his brother R’ Yisroel Aryeh 
Leib published posthumously. After R’ Yisroel 
Aryeh Leib's passing, an incomplete study into 
an area of advanced mathematics (written in 
German) was found among his possessions, and 
through a relationship that the Rebbe developed 
with mathematician Paul Rosenbloom, it was 
eventually published in 1978 as The Location of 
Eigenvalues and Eigenvectors of Complex Matrices 
in the Journal of Approximation Theory. 

Rosenbloom first met the Rebbe in 1963, after 
an encounter with Chabad shluchim Rabbi 
Moshe and Mindy Feller, who had just begun 
to establish Chabad activities in Minneapolis. 
Before departing, the Rebbe had advised Mindy, 

StorieS about r’ YiSroel arYeh leib 

Letter by Reb Yisroel Aryeh Leib, brother of the Rebbe to their 
mother, Rebbetzin Chana Schneerson, and letters written by 
the Rebbe in his brother’s name.



who had recently graduated in mathematics 
from Hunter College, to seek a teaching position 
in a local university as part of her Shlichus. 
That is how Rosenbloom, who was head of the 
Department of Mathematics in the University of 
Minnesota at the time, came into contact with 
Chabad, ending up in yechidus a year later. The 
relationship blossomed. Gradually becoming 
an observant Jew, Rosenbloom moved to New 
York, taking a position at Columbia University. 

On his regular visits to 770, Rosenbloom 
would present the Rebbe with his most recently 
published paper. One day in 1975, Rosenbloom 
received a call from Rabbi Leibel Groner asking 
if he knew of a mathematician who could read 
German. Rosenbloom replied that a more 
pertinent issue was the content of the paper than 
its language, and he agreed to take a look at it. The 
next day when the paper arrived, Rosenbloom 
was somewhat confused. "It had introduction, 
and no conclusion: he recalled.” There were 
some elements that were well known and there 
were aspects that appeared to be new". 

“I figured that this must be someone who has 
no access to a library,” Rosenbloom explained to 
himself, “and I thought it might be some Russian 
refugee that the Rebbe is interested in helping.” 

At the next Farbrengen he attended (10 Shevat, 
5735), Rosenbloom presented the Rebbe with 
a written evaluation of the paper and some 
suggestions on how to make it publishable.”It 
needs an introduction. It needs references and 
the manuscript is not complete,” Rosenbloom 
said. "The author is deceased,” the Rebbe 

informed him. 

The Rebbe asked Rosenbloom if he could 
find a student to work on the paper to prepare 
it for publication, offering to provide financial 
compensation. Rosenbloom was hesitant. 
The material was too advanced for a graduate 
student and no professor would be interested on 
working on another person’s paper. 

Realizing that the matter was important to the 
Rebbe, he offered to do the work himself. It was 
only at this point that the Rebbe made a full 
disclosure. "I was not willing to tell you who the 
author is, not to influence you, but it was written 
by my brother. He was younger than I am and he 
has passed on. This is the only thing left of him." 

When Rosenbloom commented that the author 
did not appear to have access to a library, as 
he cites no references, the Rebbe explained, 
"He was an independent character. He was not 
willing to look at anything... Only afterwards 
would he look in a reference to see if someone 
had explained the same thing.” 

Working on the manuscript the entire summer, 
Rosenbloom discovered that R’ Yisroel Aryeh 
Leib had independently reached the same 
conclusions as some prominent mathematicians 
though he had done so with different proofs. 
The paper was published three years later. The 
Rebbe instructed Rosenbloom not to make 
any mention that the author was the Lubavitch 
Rebbe's brother as he wanted it to stand on its 
own merits.

Letter by Rabbi Meir 
Shlomo Yanovsky & 

Rebbetzin Rochel to the 
Rebbe & Rebbetzin and 

the Rebbe’s brother.

A brief background of this letter:

The Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem M. 
Schneerson, was born in 1902 in Nikolayev, 
in southern Ukraine, where his mother, 
Rebbetzin Chana, was the older daughter of 
the city’s Rabbi, Rabbi Meir Shlomo HaLevi 
Yanovsky, and his wife, Rebbetzin Rochel. In 
1909, when the Rebbe was seven years old, his 
father was appointed Rabbi of Yekatrinoslav. In 
later years he would visit his grandparents in 
Nikolayev for several weeks at the end of every 
summer, and he was always deeply grateful to 
his grandmother for taking care of him then. 
Rabbi Meir Shlomo succeeded his grandfather, 
Rabbi Avraham David Lavut, as Rabbi in 1890, 
and served until his passing in 1933, when 
he was succeeded by his second son-in-law, 
Rabbi Shmuel Schneersohn, the Rebbe’s uncle. 
Presented here are letters, written in 1929, 
from both grandparents with new year wishes 
to the Rebbe and the Rebbetzin. Rebbetzin 
Rochel follows with a brief note to the Rebbe’s 
youngest brother, Yisroel Aryeh Leib, after he 
had succeeded in leaving the Soviet Union and 
had joined the Rebbe in Berlin.

Mathematician Paul Rosenbloom talks to the Rebbe about R' Yisroel Aryeh Leib's paper.



י  ְוַרּבִ ֻהְרְקנֹוס,  ן  ּבֶ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ ֵהן,  ְוֵאּלּו  אי,  ַזּכַ ן  ּבֶ יֹוָחָנן 
ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ְוַרּבִ ַהּכֵֹהן,  יֹוֵסי  י  ְוַרּבִ ֲחַנְנָיה,  ן  ּבֶ ַע  ְיהֹוׁשֻ
י  ָבָחן. ַרּבִ ן ֲעָרְך. הּוא ָהָיה מֹוֶנה ׁשְ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ְנַתְנֵאל, ְוַרּבִ
י  ַרּבִ ה.  ִטּפָ ד  ְמַאּבֵ ֵאינֹו  ׁשֶ ּבֹור סּוד  ֻהְרְקנֹוס,  ן  ּבֶ ֱאִליֶעֶזר 
י יֹוֵסי ַהּכֵֹהן, ָחִסיד.  ֵרי יֹוַלְדּתֹו. ַרּבִ ן ֲחַנְנָיה, ַאׁשְ ַע ּבֶ ְיהֹוׁשֻ
ן ֲעָרְך,  י ֶאְלָעָזר ּבֶ ן ְנַתְנֵאל, ְיֵרא ֵחְטא. ְוַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ
ַחְכֵמי  ָכל  ִיְהיּו  ִאם  אֹוֵמר,  ָהָיה  הּוא  ר.  ּבֵ ְתּגַ ַהּמִ ַמְעָין 
ה,  ִנּיָ ׁשְ ַכף  ּבְ ֻהְרְקנֹוס  ן  ּבֶ ֶוֱאִליֶעֶזר  ַכף ֹמאְזַנִים,  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ
מֹו, ִאם ִיְהיּו ָכל  ְ אּול אֹוֵמר ִמּשׁ א ׁשָ ם. ַאּבָ ּלָ ַמְכִריַע ֶאת ּכֻ
ן ֻהְרְקנֹוס ַאף  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַכף ֹמאְזַנִים ְוַרּבִ ָרֵאל ּבְ ַחְכֵמי ִיׂשְ
ם: ּלָ ה, ַמְכִריַע ֶאת ּכֻ ִנּיָ ַכף ׁשְ ן ֲעָרְך ּבְ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ֶהם, ְוַרּבִ ִעּמָ

ּה  ק ּבָ ְדּבַ ּיִ ָרה ׁשֶ )ט( ָאַמר ָלֶהם, ְצאּו ּוְראּו ֵאיזֹוִהי ֶדֶרְך ְיׁשָ
ַע אֹוֵמר,  י ְיהֹוׁשֻ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ַעִין טֹוָבה. ַרּבִ ָהָאָדם. ַרּבִ
ְמעֹון אֹוֵמר,  י ׁשִ ֵכן טֹוב. ַרּבִ י יֹוֵסי אֹוֵמר, ׁשָ ָחֵבר טֹוב. ַרּבִ
ָאַמר  טֹוב.  ֵלב  אֹוֵמר,  ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ַהּנֹוָלד.  ֶאת  ָהרֹוֶאה 
ְבֵריֶכם,  ִמּדִ ֲעָרְך  ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  ְבֵרי  ּדִ ֶאת  ֲאִני  רֹוֶאה  ָלֶהם, 
ְבֵריֶכם. ָאַמר ָלֶהם ְצאּו ּוְראּו ֵאיזֹוִהי ֶדֶרְך  ָבָריו ּדִ ְכַלל ּדְ ּבִ ׁשֶ
ַעִין  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ ָהָאָדם.  ה  ּנָ ִמּמֶ ְתַרֵחק  ּיִ ׁשֶ ָרָעה 
ֵכן  י יֹוֵסי אֹוֵמר, ׁשָ ַע אֹוֵמר, ָחֵבר ָרע. ַרּבִ י ְיהֹוׁשֻ ָרָעה. ַרּבִ
ם. ֶאָחד ַהּלֶֹוה  ּלֵ ְמעֹון אֹוֵמר, ַהּלֶֹוה ְוֵאינֹו ְמׁשַ י ׁשִ ָרע. ַרּבִ
ֱאַמר )תהלים  ּנֶ רּוְך הּוא, ׁשֶ קֹום ּבָ ֹלֶוה ִמן ַהּמָ ִמן ָהָאָדם, ּכְ
י ֶאְלָעָזר  יק חֹוֵנן ְונֹוֵתן. ַרּבִ ם, ְוַצּדִ ּלֵ ע ְוֹלא ְיׁשַ לז( ֹלֶוה ָרׁשָ
ן  ְבֵרי ֶאְלָעָזר ּבֶ אֹוֵמר, ֵלב ָרע. ָאַמר ָלֶהם, רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ּדִ

ְבֵריֶכם: ָבָריו ּדִ ְכַלל ּדְ ּבִ ְבֵריֶכם, ׁשֶ ֲעָרְך ִמּדִ

ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ ְדָבִרים.  ה(  לׁשָ )ׁשְ ה  לׁשָ ׁשְ ָאְמרּו  ֵהם  )י( 
ִהי נֹוַח  ְך, ְוַאל ּתְ ּלָ ׁשֶ אֹוֵמר, ְיִהי ְכבֹוד ֲחֵבָרְך ָחִביב ָעֶליָך ּכְ
ם  ִמְתַחּמֵ ֶוֱהֵוי  ִמיָתָתְך.  ִלְפֵני  ֶאָחד  יֹום  ְוׁשּוב  ִלְכעֹוס. 
ֶוה,  ּלֹא ִתּכָ ן ׁשֶ ַגַחְלּתָ ל ֲחָכִמים, ֶוֱהֵוי ָזִהיר ּבְ ֶנֶגד אּוָרן ׁשֶ ּכְ
ַעְקָרב,  ֲעִקיַצת  ַוֲעִקיָצָתן  ׁשּוָעל,  יַכת  ְנׁשִ יָכָתן  ׁשִ ּנְ ׁשֶ

ַגֲחֵלי ֵאׁש: ְבֵריֶהם ּכְ ָרף, ְוָכל ּדִ ת ׂשָ ָתן ְלִחיׁשַ ּוְלִחיׁשָ

ְנַאת  ְוׂשִ ָהָרע,  ְוֵיֶצר  ָהָרע,  ַעִין  אֹוֵמר,  ַע  ְיהֹוׁשֻ י  ַרּבִ )יא( 
ִרּיֹות, מֹוִציִאין ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם: ַהּבְ

ְך.  ּלָ ׁשֶ י יֹוֵסי אֹוֵמר, ְיִהי ָממֹון ֲחֵבָרְך ָחִביב ָעֶליָך ּכְ )יב( ַרּבִ
ְוָכל  ָלְך.  ה  ָ ְיֻרּשׁ ֵאיָנּה  ׁשֶ ּתֹוָרה,  ִלְלמֹוד  ַעְצָמְך  ְוַהְתֵקן 

ָמִים: ם ׁשָ יָך ִיְהיּו ְלׁשֵ ַמֲעׂשֶ

ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ּבִ ָזִהיר  ֱהֵוי  אֹוֵמר,  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ )יג( 
ְתָך ֶקַבע,  ִפּלָ ַעׂש ּתְ ל, ַאל ּתַ ּלֵ ה ִמְתּפַ ַאּתָ ה(. ּוְכׁשֶ )ּוִבְתִפּלָ
ֱאַמר  ּנֶ רּוְך הּוא, ׁשֶ קֹום ּבָ א ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים ִלְפֵני ַהּמָ ֶאּלָ
ִים ְוַרב ֶחֶסד ְוִנָחם  י ַחּנּון ְוַרחּום הּוא ֶאֶרְך ַאּפַ )יואל ב( ּכִ

ְפֵני ַעְצָמְך: ע ּבִ ִהי ָרׁשָ ַעל ָהָרָעה. ְוַאל ּתְ

קּוד ִלְלמֹוד ּתֹוָרה, )ְוַדע(  י ֶאְלָעָזר אֹוֵמר, ֱהֵוי ׁשָ )יד( ַרּבִ
ָעֵמל.  ה  ַאּתָ ִמי  ִלְפֵני  ְוַדע  יקֹורֹוס.  ָלַאּפִ יב  ׁשִ ּתָ ֶ ּשׁ ַמה 

ָתְך: ֻעּלָ ַכר ּפְ ם ָלְך ׂשְ ּלֶ ׁשַ ּיְ ָך ׁשֶ ַעל ְמַלאְכּתְ ְוֶנֱאָמן הּוא ּבַ

ה,  ְמֻרּבָ ָלאָכה  ְוַהּמְ ָקֵצר  ַהּיֹום  אֹוֵמר,  ַטְרפֹון  י  ַרּבִ )טו( 
ִית ּדֹוֵחק: ה, ּוַבַעל ַהּבַ ָכר ַהְרּבֵ ְוַהּפֹוֲעִלים ֲעֵצִלים, ְוַהּשָׂ

ה  ָלאָכה ִלְגמוֹר, ְולֹא ַאּתָ )טז( הּוא ָהָיה אוֵֹמר, לֹא ָעֶליָך ַהּמְ
ה, נוְֹתִנים ָלְך  ה. ִאם ָלַמְדּתָ תוָֹרה ַהְרּבֵ ּנָ ֵטל ִמּמֶ ֶבן חוִֹרין ִלּבָ
ַכר  ם ָלְך ׂשְ ּלֶ ׁשַ ּיְ ָך ׁשֶ ַעל ְמַלאְכּתְ ְוֶנֱאָמן הּוא ּבַ ה.  ָכר ַהְרּבֵ ׂשָ

יִקים ֶלָעִתיד ָלבוֹא: ל ַצּדִ ָכָרן ׁשֶ ן ׂשְ ָתְך. ְוַדע, ַמּתַ ֻעּלָ ּפְ

א
מסכת פיאה פרק א 

ּכּוִרים,  ְוַהּבִ ָאה,  ַהּפֵ עּור.  ׁשִ ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ְדָבִרים  ֵאּלּו  )א( 
ְדָבִרים  ֵאּלּו  ּתֹוָרה.  ְוַתְלמּוד  ֲחָסִדים,  ּוְגִמילּות  ְוָהֵרָאיֹון, 
לֹו  ֶמת  ַקּיֶ ֶרן  ְוַהּקֶ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ רֹוֵתיֶהן  ּפֵ אֹוֵכל  ָאָדם  ׁשֶ
ַוֲהָבַאת  ֲחָסִדים,  ּוְגִמילּות  ָוֵאם,  ּבּוד ָאב  ּכִ א.  ַהּבָ ָלעֹוָלם 

ם: ּלָ ֶנֶגד ּכֻ ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ּכְ לֹום ּבֵ ׁשָ

ָאְמרּו ֵאין  י ׁשֶ ים, ְוַאף ַעל ּפִ ִ ּשׁ ִ ָאה ִמּשׁ )ב( ֵאין ּפֹוֲחִתין ַלּפֵ
ים,  ָהֲעִנּיִ ֹרב  ּוְלִפי  ֶדה,  ַהּשָׂ ֹגֶדל  ְלִפי  ַהּכֹל  עּור.  ׁשִ ָאה  ַלּפֵ

ּוְלִפי ֹרב ָהֲעָנָוה:

ְמעֹון  י ׁשִ ֶדה ּוֵמֶאְמָצָעּה. ַרּבִ ת ַהּשָׂ ִחּלַ ָאה ִמּתְ )ג( נֹוְתִנין ּפֵ
י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִאם  עּור. ַרּבִ ִ ּשׁ ּסֹוף ּכַ ן ּבַ ּתֵ ּיִ אֹוֵמר, ּוִבְלַבד ׁשֶ
ֵאינֹו  ָלאו,  ְוִאם  ָאה  ּפֵ ּום  ִמּשׁ לֹו  סֹוֵמְך  ֶאָחד,  ֶקַלח  ר  ּיֵ ׁשִ

ּום ֶהְפֵקר: א ִמּשׁ נֹוֵתן ֶאּלָ

ָמר, ְוִגּדּוָליו  הּוא ֹאֶכל, ְוִנׁשְ ל ׁשֶ ָאה. ּכָ ּפֵ ָלל ָאְמרּו ּבַ )ד( ּכְ
ָאה.  ּפֵ ב ּבַ ִמן ָהָאֶרץ, ּוְלִקיָטתֹו ְכַאַחת, ּוַמְכִניסֹו ְלִקּיּום, ַחּיָ

ה: ָלל ַהּזֶ ּכְ ְטִנּיֹות ּבַ בּוָאה ְוַהּקִ ְוַהּתְ

ָפִנים  ֵקִדים ְוַהּגְ ְ )ה( ּוָבִאיָלן, ָהאֹוג ְוֶהָחרּוִבין ְוֶאגֹוִזים ְוַהּשׁ
ָאה: ּפֵ ִבין ּבַ ָמִרים, ַחּיָ יִתים ְוַהּתְ ְוָהִרּמֹוִנים ְוַהּזֵ

רֹות,  ַעׂשְ ָאה ּוָפטּור ִמן ַהּמַ ּום ּפֵ )ו( ְלעֹוָלם הּוא נֹוֵתן ִמּשׁ
רֹות,  ַעׂשְ ּום ֶהְפֵקר ּוָפטּור ִמן ַהּמַ ָמֵרַח. ְונֹוֵתן ִמּשׁ ּיְ ַעד ׁשֶ
ה ְוָלעֹופֹות ּוָפטּור ִמן  ֵהָמה ְוַלַחּיָ ָמֵרַח. ּוַמֲאִכיל ַלּבְ ּיְ ַעד ׁשֶ
ּוָפטּור  ְוזֹוֵרַע  ַהּגֶֹרן  ִמן  ְונֹוֵטל  ָמֵרַח.  ּיְ ׁשֶ ַעד  רֹות,  ַעׂשְ ַהּמַ
ּכֵֹהן  ֲעִקיָבא.  י  ַרּבִ ְבֵרי  ּדִ ָמֵרַח,  ּיְ ׁשֶ ַעד  רֹות,  ַעׂשְ ַהּמַ ִמן 
ָמֵרַח.  ּיְ ֶהם, ַעד ׁשֶ ּלָ רֹות ׁשֶ ַעׂשְ ְקחּו ֶאת ַהּגֶֹרן, ַהּמַ ּלָ ְוֵלִוי ׁשֶ

ר: ְזּבָ ָמַרח ַהּגִ ּיְ רֹות, ַעד ׁשֶ ַמַעׂשְ ב ּבְ יׁש ּופֹוֶדה, ַחּיָ ְקּדִ ַהּמַ

ל
מסכת עבודה זרה פרק א 

את  ָלׂשֵ ָיִמים ָאסּור  ה  לׁשָ ׁשְ ּגֹוִים  ל  ׁשֶ ֵאיֵדיֶהן  ִלְפֵני  )א( 
אֹול ֵמֶהן, ְלַהְלוֹוָתן ְוִלְלוֹות  ִאיָלן ְוִלׁשְ ֶהן, ְלַהׁשְ ְוָלֵתת ִעּמָ
י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִנְפָרִעין ֵמֶהן  ַרע ֵמֶהן. ַרּבִ ֵמֶהן, ְלָפְרָען ְוִלּפָ
ֵצר הּוא  ּמֵ ׁשֶ י  ּפִ הּוא ֵמֵצר לֹו. ָאְמרּו לֹו, ַאף ַעל  ֵני ׁשֶ ִמּפְ

ֵמַח הּוא ְלַאַחר ְזָמן: יו, ׂשָ ַעְכׁשָ

ה  לׁשָ ה ָיִמים ִלְפֵניֶהם ּוׁשְ לׁשָ ָמֵעאל אֹוֵמר, ׁשְ י ִיׁשְ )ב( ַרּבִ
ֵאיֵדיֶהן  ִלְפֵני  ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים,  ְלַאֲחֵריֶהם ָאסּור.  ָיִמים 

ר: ָאסּור, ְלַאַחר ֵאיֵדיֶהן ֻמּתָ

ּוְסַטְרנּוָרא,  א,  ָקֶלְנּדָ ּגֹוִים,  ל  ׁשֶ ֵאיֵדיֶהן  ְוֵאּלּו  )ג( 
ְויֹום  ָדה,  ַהּלֵ ְויֹום  ְמָלִכים,  ל  ׁשֶ נּוְסָיא  ּגְ ְויֹום  וְקָרֵטִסים, 
ִמיָתה  ָכל  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ֵמִאיר.  י  ַרּבִ ְבֵרי  ּדִ יָתה,  ַהּמִ
ֵרָפה,  ּה ׂשְ ֵאין ּבָ ּה ֲעבֹוָדה ָזָרה. ְוׁשֶ ֵרָפה, ֶיׁש ּבָ ּה ׂשְ ׁש ּבָ ּיֶ ׁשֶ
ה ֲעבֹוָדה ָזָרה. ]ֲאָבל[ יֹום ּתְגַלַחת ְזָקנֹו ּוְבלֹוִריתֹו,  ֵאין ּבָ
ית ָהֲאסּוִרים,  ָצא )בֹו( ִמּבֵ ּיָ ם, ְויֹום ׁשֶ ָעָלה בֹו ִמן ַהּיָ יֹום ׁשֶ
ַהּיֹום  א אֹותֹו  ֶאּלָ ָאסּור  ֵאינֹו  ִלְבנֹו,  ה  ּתֶ ִמׁשְ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ְוגֹוי 

ְלָבד(: ְואֹותֹו ָהִאיׁש )ּבִ

ָהָיה  ר.  ֻמּתָ ָלּה  חּוָצה  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ּה  ּבָ ׁש  ּיֶ ׁשֶ ִעיר  )ד( 
ם,  ְלׁשָ ֵליֵלְך  ַמהּו  ר.  ֻמּתָ ּתֹוָכּה  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ָלּה  חּוָצה 
ָהָיה  ְוִאם  ָאסּור.  ָמקֹום,  ְלאֹותֹו  ְמֻיֶחֶדת  ֶרְך  ַהּדֶ ׁשֶ ְזַמן  ּבִ

ּה ֲעבֹוָדה  ׁש ּבָ ּיֶ ר. ִעיר ׁשֶ ּה ְלָמקֹום ַאֵחר, ֻמּתָ ְך ּבָ ָיכֹול ְלַהּלֵ
רֹות, ֶזה ָהָיה  ֵאיָנן ְמֻעּטָ רֹות ְוׁשֶ ָזָרה ְוָהיּו ָבּה ֲחנּויֹות ְמֻעּטָ
רֹות ֲאסּורֹות  ָאן, ְוָאְמרּו ֲחָכִמים, ַהְמֻעּטָ ֵבית ׁשְ ה ּבְ ַמֲעׂשֶ

רֹות: רֹות ֻמּתָ ֵאיָנן ְמֻעּטָ ְוׁשֶ

ִלין,  ִאְצְטרֹוּבָ ַלּגֹוִים,  ִלְמכֹור  ֲאסּוִרים  ְדָבִרים  ֵאּלּו  )ה( 
י  ַרּבִ ָבן.  ַהּלָ ְוַתְרְנגֹול  ּוְלבֹוָנה,  ּוְפטֹוְטרֹוֵתיֶהן,  ׁשּוַח  ּוְבנֹות 
ְרְנגֹוִלין.  ין ַהּתַ ְרְנגֹול ָלָבן ּבֵ ר ִלְמּכֹור לֹו ּתַ ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֻמּתָ
ּומֹוְכרֹו  עֹו  ֶאְצּבָ ֶאת  קֹוֵטַע  ַעְצמֹו,  ִבְפֵני  הּוא  ׁשֶ ּוִבְזַמן 
ל  ּכָ ָאר  ּוׁשְ ָזָרה.  ַלֲעבֹוָדה  ָחֵסר  ַמְקִריִבין  ֵאין  ׁשֶ ְלִפי  לֹו, 
י ֵמִאיר אֹוֵמר,  ן ָאסּור. ַרּבִ ר, ּוֵפרּוׁשָ ָבִרים, ְסָתָמן ֻמּתָ ַהּדְ

ֶקל ָטב ְוָחָצב ְוִנְקִליָבם ָאסּור ִלְמּכֹור ַלּגֹוִים: ַאף ּדֶ

ה ַלּגוִֹים, מוְֹכִרין. ְמקוֹם  ֵהָמה ַדּקָ ֲהגּו ִלְמּכוֹר ּבְ ּנָ )ו( ְמקוֹם ׁשֶ
ּוְבָכל ָמקוֹם ֵאין מוְֹכִרין  ּלֹא ִלְמּכוֹר, ֵאין מוְֹכִרין.  ׁשֶ ֲהגּו  ּנָ ׁשֶ
י  ַרּבִ בּוִרין.  ּוׁשְ ֵלִמים  ׁשְ ּוְסָיִחים,  ֲעָגִלים  ה,  ַגּסָ ֵהָמה  ּבְ ָלֶהם 

ּסּוס: יר ּבַ ֵתיָרא ַמּתִ בּוָרה. ּוֶבן ּבְ ְ ּשׁ יר ּבַ ְיהּוָדה ַמּתִ

ׁש ּבֹו ֶנֶזק  ּיֶ ֶ ָבר ּשׁ ין ַוֲאָריֹות ְוָכל ּדָ ּבִ )ז( ֵאין מֹוְכִרין ָלֶהם ּדֻ
ְוִאיְצַטְדָיא,  ְרּדֹום,  ּגַ ִסיְלִקי,  ּבָ ֶהם  ִעּמָ ּבֹוִנין  ֵאין  ים.  ָלַרּבִ
ימֹוְסָיאֹות ּוֵבית ֶמְרֲחָצאֹות.  ֶהם ּבִ ּוִביָמה. ֲאָבל ּבֹוִנים ִעּמָ

ּה ֲעבֹוָדה ָזָרה, ָאסּור ִלְבנֹות: ֲעִמיִדין ּבָ ּמַ ה ׁשֶ יעּו ְלִכּפָ ִהּגִ

ֻקְטָלאֹות  ָזָרה,  ַלֲעבֹוָדה  יִטין  ְכׁשִ ּתַ ין  עֹוׂשִ )ְוֵאין  )ח( 
ר(. ֵאין  ָכר ֻמּתָ ׂשָ ּבְ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר,  ַרּבִ עֹות.  ְוַטּבָ ּוְנָזִמים 
ֵצץ.  ּקָ ּיִ ֶ ְרַקע, ֲאָבל מֹוֵכר הּוא ִמּשׁ ר ַלּקַ ְמֻחּבָ מֹוְכִרין ָלֶהם ּבִ
ֵאין  ָלקֹוץ,  ְמָנת  ַעל  לֹו  הּוא  מֹוֵכר  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ
לֹוַמר  ָצִריְך  ְוֵאין  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ים  ּתִ ּבָ ָלֶהם  יִרין  ּכִ ַמׂשְ
דֹות.  ים, ֲאָבל ֹלא ׂשָ ּתִ יִרין ָלֶהם ּבָ ּכִ דֹות. וְבסוְרָיא ַמׂשְ ׂשָ
ְבֵרי  דֹות, ּדִ יִרין ׂשָ ּכִ ים ּוַמׂשְ ּתִ וְבחּוץ ָלָאֶרץ מֹוְכִרין ָלֶהם ּבָ
יִרין ָלֶהם  ּכִ ָרֵאל ַמׂשְ ֶאֶרץ ִיׂשְ י יֹוֵסי אֹוֵמר, ּבְ י ֵמִאיר. ַרּבִ ַרּבִ
יִרין  ּכִ ים ּוַמׂשְ ּתִ דֹות. וְבסּוְרָיא מֹוְכִרין ּבָ ים, ֲאָבל ֹלא ׂשָ ּתִ ּבָ

דֹות. וְבחּוָצה ָלָאֶרץ מֹוְכִרין ֵאּלּו ָוֵאּלּו: ׂשָ

יָרה ָאְמרּו,  יר, ֹלא ְלֵבית ּדִ ּכִ ָאְמרּו ְלַהׂשְ ְמקֹום ׁשֶ )ט( ַאף ּבִ
ֱאַמר )דברים  ּנֶ הּוא ַמְכִניס ְלתֹוכֹו ֲעבֹוָדה ָזָרה, ׁשֶ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
יר  ּכִ יֶתָך. וְבָכל ָמקֹום ֹלא ַיׂשְ ז( ְוֹלא ָתִביא תֹוֵעָבה ֶאל ּבֵ

מֹו: ִהיא ִנְקֵראת ַעל ׁשְ ֵני ׁשֶ ְרָחץ, ִמּפְ לֹו ֶאת ַהּמֶ
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ִים  ּתַ ּוׁשְ ְפִנים,  ּבִ ע  ַאְרּבַ ֵהן  ׁשֶ ִים  ּתַ ׁשְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ְיִציאֹות  )א( 
ִית  חּוץ ּוַבַעל ַהּבַ יַצד. ֶהָעִני עֹוֵמד ּבַ חּוץ. ּכֵ ע ּבַ ֵהן ַאְרּבַ ׁשֶ
ל  ׁשֶ ָידֹו  ְלתֹוְך  ְוָנַתן  ִלְפִנים  ָידֹו  ֶאת  ֶהָעִני  ט  ׁשַ ּפָ ְפִנים,  ּבִ
ּוַבַעל  ב  ַחּיָ ַטל ִמּתֹוָכּה ְוהֹוִציא, ֶהָעִני  ּנָ ׁשֶ ִית, אֹו  ַהּבַ ַעל  ּבַ
ִית ֶאת ָידֹו ַלחּוץ ְוָנַתן ְלתֹוְך  ַעל ַהּבַ ט ּבַ ׁשַ טּור. ּפָ ִית ּפָ ַהּבַ
ב  ִית ַחּיָ ַעל ַהּבַ ַטל ִמּתֹוָכּה ְוִהְכִניס, ּבַ ּנָ ל ָעִני, אֹו ׁשֶ ָידֹו ׁשֶ
ִית  ַעל ַהּבַ ט ֶהָעִני ֶאת ָידֹו ִלְפִנים ְוָנַטל ּבַ ׁשַ טּור. ּפָ ְוֶהָעִני ּפָ
ט  ׁשַ טּוִרין. ּפָ ֵניֶהם ּפְ ַתן ְלתֹוָכּה ְוהֹוִציא, ׁשְ ּנָ ִמּתֹוָכּה, אֹו ׁשֶ
ַתן  ּנָ ִית ֶאת ָידֹו ַלחּוץ ְוָנַטל ֶהָעִני ִמּתֹוָכּה, אֹו ׁשֶ ַעל ַהּבַ ּבַ

טּוִרין: ֵניֶהם ּפְ ְלתֹוָכּה ְוִהְכִניס, ׁשְ

ַעד  ְנָחה,  ַלּמִ ָסמּוְך  ר  ּפָ ַהּסַ ִלְפֵני  ָאָדם  ב  ֵיׁשֵ ֹלא  )ב( 
ְוֹלא  ְרְסִקי  ַלּבֻ ְוֹלא  ְרָחץ  ַלּמֶ ָאָדם  ֵנס  ִיּכָ ֹלא  ל.  ּלֵ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ
ֶלֱאֹכל ְוֹלא ָלִדין. ְוִאם ִהְתִחילּו, ֵאין ַמְפִסיִקין. ַמְפִסיִקין 

ה: ַמע, ְוֵאין ַמְפִסיִקין ִלְתִפּלָ ִלְקרֹות ְקִריַאת ׁשְ

ח  ּכַ א ִיׁשְ ּמָ ָכה, ׁשֶ ַמֲחטֹו ָסמּוְך ַלֲחׁשֵ ט ּבְ )ג( ֹלא ֵיֵצא ַהַחּיָ
ָליו,  ּכֵ ֶאת  ה  ְיַפּלֶ ְוֹלא  ֻקְלמֹוסֹו.  ּבְ ְבָלר  ַהּלַ ְוֹלא  ְוֵיֵצא. 
ֵהיָכן  רֹוֶאה  ן  ַהַחּזָ ָאְמרּו,  ֱאֶמת  ּבֶ ר.  ַהּנֵ ְלאֹור  ִיְקָרא  ְוֹלא 
ּיֹוֵצא בֹו, ֹלא  ינֹוקֹות קֹוְרִאים, ֲאָבל הּוא ֹלא ִיְקָרא. ּכַ ַהּתִ

ל ֲעֵבָרה: ֵני ֶהְרּגֵ ָבה, ִמּפְ ב ִעם ַהּזָ ֹיאַכל ַהּזָ

ה  ת ֲחַנְנָיה ֶבן ִחְזִקּיָ ָאְמרּו ַבֲעִלּיַ )ד( ְוֵאּלּו ִמן ַהֲהָלכֹות ׁשֶ
ית  אי ַעל ּבֵ ּמַ ית ׁשַ רֹו. ִנְמנּו ְוַרּבּו ּבֵ ָעלּו ְלַבּקְ ׁשֶ ְריֹון ּכְ ֶבן ּגֻ

ְזרּו בֹו ַבּיֹום: ָבִרים ּגָ ר ּדְ מֹוָנה ָעׂשָ ל, ּוׁשְ ִהּלֵ

יִנים,  יוֹ ְוַסְמָמִנים ְוַכְרׁשִ אי אוְֹמִרים, ֵאין ׁשוִֹרין ּדְ ּמַ ית ׁשַ )ה( ּבֵ
יִרין: ל ַמּתִ עוֹד יוֹם. ּוֵבית ִהּלֵ וֹרּו ִמּבְ ּשׁ ּיִ א ְכֵדי ׁשֶ ֶאּלָ

ן ְלתוְֹך  ּתָ ׁשְ ל ּפִ אי אוְֹמִרים, ֵאין נוְֹתִנין אּוִנין ׁשֶ ּמַ ית ׁשַ )ו( ּבֵ
ֶמר  ַהּצֶ ֶאת  ְולֹא  יוֹם,  עוֹד  ִמּבְ ֲהִבילּו  ּיַ ׁשֶ ְכֵדי  א  ֶאּלָ ּנּור,  ַהּתַ
ית  ּבֵ יִרין.  ַמּתִ ל  ִהּלֵ ּוֵבית  ָהָעִין.  ְקלֹט  ּיִ ׁשֶ ְכֵדי  א  ֶאּלָ ַלּיוָֹרה, 
ְוָדִגים,  ה ְועוֹפוֹת  ַחּיָ ין ְמצּודוֹת  ּפוְֹרׂשִ אי אוְֹמִרים, ֵאין  ּמַ ׁשַ

יִרין: ל ַמּתִ עוֹד יוֹם. ּוֵבית ִהּלֵ ּצוֹדּו ִמּבְ ּיִ א ְכֵדי ׁשֶ ֶאּלָ

ְכִרי ְוֵאין טֹוֲעִנין  ַלּנָ אי אֹוְמִרים, ֵאין מֹוְכִרין  ּמַ ית ׁשַ )ז( ּבֵ
יַע ְלָמקֹום ָקרֹוב.  ּגִ ּיַ א ְכֵדי ׁשֶ יִהין ָעָליו, ֶאּלָ ִעּמֹו ְוֵאין ַמְגּבִ

יִרין: ל ַמּתִ ּוֵבית ִהּלֵ

ָדן ְוֹלא  אי אֹוְמִרים, ֵאין נֹוְתִנין עֹורֹות ָלַעּבְ ּמַ ית ׁשַ )ח( ּבֵ
ן  עֹוד יֹום. ּוְבֻכּלָ ָעׂשּו ִמּבְ ּיֵ א ְכֵדי ׁשֶ ֵכִלים ְלכֹוֵבס ָנְכִרי, ֶאּלָ

ֶמׁש: ָ יִרין ִעם ַהּשׁ ל ַמּתִ ית ִהּלֵ ּבֵ

א  ְמִליֵאל, נֹוֲהִגין ָהיּו ֵבית ַאּבָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ )ט( ָאַמר ַרּבָ
ֹקֶדם  ָיִמים  ה  לׁשָ ׁשְ ָנְכִרי  ְלכֹוֵבס  ָלָבן  ֵלי  ּכְ נֹוְתִנין  ָהיּו  ׁשֶ
ד  ַהּבַ ית  ּבֵ קֹורֹות  ּטֹוֲעִנין  ׁשֶ ָוֵאּלּו,  ֵאּלּו  ִוין  ְוׁשָ ת.  ּבָ ַ ַלּשׁ

ת: ְוִעּגּוֵלי ַהּגַ

עֹוד  ּצֹולּו ִמּבְ ּיִ א ְכֵדי ׁשֶ ָצל ּוֵביָצה, ֶאּלָ ר, ּבָ ׂשָ )י( ֵאין צֹוִלין ּבָ
ַעל  ֲחָרָרה  ְוֹלא  ָכה,  ֲחׁשֵ ִעם  ּנּור  ַלּתַ ת  ּפַ נֹוְתִנין  ֵאין  יֹום. 
י  ַרּבִ יֹום.  עֹוד  ִמּבְ ָפֶניָה  ְקְרמּו  ּיִ ׁשֶ ְכֵדי  א  ֶאּלָ ֶגָחִלים,  י  ּבֵ ּגַ

ּה: ּלָ ְחּתֹון ׁשֶ ְקֹרם ַהּתַ ּיִ ֵדי ׁשֶ ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ּכְ

ָכה. ּוַמֲאִחיִזין  ּנּור ִעם ֲחׁשֵ ּתַ ַסח ּבַ ִלין ֶאת ַהּפֶ ְלׁשְ )יא( ְמׁשַ
ֱאֹחז  ּיֶ ׁשֶ ֵדי  ּכְ בּוִלין  ּוַבּגְ ַהּמֹוֵקד.  ית  ּבֵ ְמדּוַרת  ּבִ ָהאּור  ֶאת 

הּוא: ל ׁשֶ ָחִמין ּכָ ּפֶ י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ּבַ ן. ַרּבִ ֻרּבָ ָהאּור ּבְ

ש
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ַמאי,  ּדְ ָאַכל  ן.  ְלַזּמֵ ִבין  ַחּיָ ְכֶאָחד,  ָאְכלּו  ׁשֶ ה  לׁשָ ׁשְ )א( 
ׁש  ְוֶהְקּדֵ ִני  ׁשֵ ר  ּוַמֲעׂשֵ ָלה ְתרּוָמתֹו,  ּטְ ּנִ ׁשֶ ר ִראׁשֹון  ּוַמֲעׂשֵ
ִנין ֲעֵליֶהם.  ִית, ְוַהּכּוִתי, ְמַזּמְ ּזַ ָאַכל ּכַ ׁש ׁשֶ ּמָ ַ ְפּדּו, ְוַהּשׁ ּנִ ׁשֶ
ְתרּוָמתֹו,  ָלה  ִנּטְ ּלֹא  ׁשֶ ִראׁשֹון  ר  ּוַמֲעׂשֵ ֶטֶבל,  ָאַכל  ֲאָבל 
חֹות  ָאַכל ּפָ ׁש ׁשֶ ּמָ ַ ּלֹא ִנְפּדּו, ְוַהּשׁ ׁש ׁשֶ ִני ְוֶהְקּדֵ ר ׁשֵ ּוַמֲעׂשֵ

ִנין ֲעֵליֶהם: ְכִרי, ֵאין ְמַזּמְ ִית, ְוַהּנָ ּזַ ִמּכַ

ה  ּמָ ִנין ֲעֵליֶהם. ַעד ּכַ ים, ֵאין ְמַזּמְ ים ַוֲעָבִדים ּוְקַטּנִ )ב( ָנׁשִ
יָצה: ּבֵ י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַעד ּכַ ִית. ַרּבִ ּזַ ִנין, ַעד ּכַ ְמַזּמְ

ה ָוהּוא,  לׁשָ ׁשְ ה אֹוֵמר, ְנָבֵרְך. ּבִ לׁשָ ׁשְ ִנין, ּבִ יַצד ְמַזּמְ )ג( ּכֵ
ָרה  ֲעׂשָ ּבַ ֵלאֹלֵהינּו.  ְנָבֵרְך  אֹוֵמר  ָרה,  ֲעׂשָ ּבַ ְרכּו.  ּבָ אֹוֵמר, 
ִרּבֹוא.  ָרה  ֲעׂשָ ְוֶאָחד  ָרה  ֲעׂשָ ֶאָחד  ְרכּו.  ּבָ אֹוֵמר,  ָוהּוא, 
אֹוֵמר,  ָוהּוא,  ֵמָאה  ּבְ ֱאֹלֵהינּו.  ַליָי  ְנָבֵרְך  אֹוֵמר,  ֵמָאה,  ּבְ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ֱאֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ַליָי  ְנָבֵרְך  אֹוֵמר  ֶאֶלף,  ּבְ ְרכּו.  ּבָ
ַליָי  ְנָבֵרְך  אֹוֵמר,  ִרּבֹוא,  ּבְ ְרכּו.  ּבָ אֹוֵמר,  ָוהּוא,  ֶאֶלף  ּבְ
רּוִבים ַעל  ב ַהּכְ ָבאֹות יֹוׁשֵ ָרֵאל ֱאֹלֵהי ַהּצְ ֱאֹלֵהינּו ֱאֹלֵהי ִיׂשְ
הּוא  ִעְנָין ׁשֶ ְרכּו. ּכְ ִרּבֹוא ָוהּוא, אֹוֵמר, ּבָ ָאַכְלנּו. ּבְ זֹון ׁשֶ ַהּמָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  רּוְך  ּבָ ַאֲחָריו,  עֹוִנין  ְך  ּכָ ְמָבֵרְך, 
י  ָאַכְלנּו. ַרּבִ זֹון ׁשֶ רּוִבים ַעל ַהּמָ ב ַהּכְ ָבאֹות יֹוׁשֵ ֱאֹלֵהי ַהּצְ
ֱאַמר  ּנֶ ָהל ֵהן ְמָבְרִכין, ׁשֶ ִליִלי אֹוֵמר, ְלִפי ֹרב ַהּקָ ַהּגְ יֹוֵסי 
קֹור  ִמּמְ ה'  ֱאֹלִהים,  ְרכּו  ּבָ ַמְקֵהלֹות  ּבְ סח(  )תהלים 
ֶנֶסת ֶאָחד  ֵבית ַהּכְ ִצינּו ּבְ י ֲעִקיָבא, ַמה ּמָ ָרֵאל. ָאַמר ַרּבִ ִיׂשְ
ָמֵעאל  י ִיׁשְ ְרכּו ֶאת ְיָי. ַרּבִ ין ְוֶאָחד מּוָעִטין אֹוֵמר, ּבָ ְמֻרּבִ

ְרכּו ֶאת ְיָי ַהְמֹבָרְך: אֹוֵמר, ּבָ

ְוֵכן  ֵלָחֵלק  ִאין  ָ ַרּשׁ ֵאיָנן  ְכֶאָחד,  ָאְכלּו  ׁשֶ ה  לׁשָ ׁשְ )ד( 
ָרה  ָרה. ַוֲעׂשָ ה ֶנֱחָלִקין, ַעד ֲעׂשָ ָ ּשׁ ה. ׁשִ ָ ָעה, ְוֵכן ֲחִמּשׁ ַאְרּבָ

ִרים: ְהיּו ֶעׂשְ ּיִ ֵאיָנן ֶנֱחָלִקין, ַעד ׁשֶ

ְזַמן  ּבִ ֶאָחד,  ַבִית  ּבְ אֹוְכלֹות  ָהיּו  ׁשֶ ֲחבּורֹות  י  ּתֵ ׁשְ )ה( 
ּמּון  ְקָצָתן רֹוִאין ֵאּלּו ֶאת ֵאּלּו, ֲהֵרי ֵאּלּו ִמְצָטְרִפין ַלּזִ ּמִ ׁשֶ
ְלַעְצָמן.  ִנין  ְמַזּמְ ְוֵאּלּו  ְלַעְצָמן,  ִנין  ְמַזּמְ ֵאּלּו  ָלאו,  ְוִאם 
י  ַרּבִ ְבֵרי  ּדִ ַמִים,  ְלתֹוכֹו  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ַעד  ִין  ַהּיַ ַעל  ְמָבְרִכין  ֵאין 

ֱאִליֶעֶזר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ְמָבְרִכין:

ר
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בֹור לֹו ָהָאָדם, ּכֹל  ּיָ ָרה ׁשֶ י אֹוֵמר, ֵאיזֹוִהי ֶדֶרְך ְיׁשָ )א( ַרּבִ
ֶוֱהֵוי  ָהָאָדם.  ִמן  לֹו  ְוִתְפֶאֶרת  יָה  ְלעֹוׂשֶ ִתְפֶאֶרת  ִהיא  ׁשֶ
ן  ַמּתַ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ֵאין  ׁשֶ ַבֲחמּוָרה,  ּכְ ה  ַקּלָ ִמְצָוה  ּבְ ָזִהיר 
ָכָרּה,  ֶנֶגד ׂשְ ב ֶהְפֵסד ִמְצָוה ּכְ ֵ ל ִמְצֹות. ֶוֱהֵוי ְמַחּשׁ ָכָרן ׁשֶ ׂשְ
ְדָבִרים  ה  לׁשָ ׁשְ ּבִ ל  ּכֵ ְוִהְסּתַ ֶהְפֵסָדּה.  ֶנֶגד  ּכְ ֲעֵבָרה  ַכר  וׂשְ
ַעִין  ְך,  ִמּמָ ַמְעָלה  ּלְ ַמה  ע  ּדַ ֲעֵבָרה,  ִליֵדי  ָבא  ה  ַאּתָ ְוִאי 

ִבין: ֶפר ִנְכּתָ ּסֵ יָך ּבַ רֹוָאה ְוֹאֶזן ׁשֹוַמַעת, ְוָכל ַמֲעׂשֶ

ִשׂיא אֹוֵמר, ָיֶפה  י ְיהּוָדה ַהָנּ ל ַרִבּ נֹו ֶשׁ ְמִליֵאל ְבּ ן ַגּ )ב( ַרָבּ
ַחת  ַכּ ְמַשׁ ֵניֶהם  ְשׁ ִגיַעת  ְיּ ֶשׁ ֶרְך ֶאֶרץ,  ֶדּ ּתֹוָרה ִעם  ַתְלמּוד 
ֵטָלה ְוגֹוֶרֶרת  ּה ְמָלאָכה, סֹוָפּה ְבּ ֵאין ִעָמּ ָעֹון. ְוָכל ּתֹוָרה ֶשׁ
ם  ֶהם ְלֵשׁ ּבּור, ִיְהיּו ֲעֵמִלים ִעָמּ ָעֹון. ְוָכל ָהֲעֵמִלים ִעם ַהִצּ
ָעַתן ְוִצְדָקָתם עֹוֶמֶדת ָלַעד.  כּות ֲאבֹוָתם ְמַסְיּ ְזּ ַמִים, ֶשׁ ָשׁ

יֶתם: ִאּלּו ֲעִשׂ ה ְכּ ָכר ַהְרֵבּ ם, ַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶכם ָשׂ ְוַאֶתּ

א  ֶאּלָ ָלָאָדם  לֹו  ְמָקְרִבין  ֵאין  ׁשֶ ָרׁשּות,  ּבָ ְזִהיִרין  ֱהוּו  )ג( 
ַעת ֲהָנָאָתן. ְוֵאין עֹוְמִדין  ׁשְ אֹוֲהִבין ּבִ ְלֹצֶרְך ַעְצָמן. ִנְרִאין ּכְ

ֳחקֹו: ַעת ּדָ ׁשְ לֹו ָלָאָדם ּבִ

ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְרצֹוֶנָך,  ּכִ ְרצֹונֹו  ה  ֲעׂשֵ ָהָיה אֹוֵמר,  )ד( הּוא 
ל  ַבּטֵ ּיְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְרצֹונֹו,  ֵני  ִמּפְ ְרצֹוְנָך  ל  ּטֵ ּבַ ְרצֹונֹו.  ּכִ ְרצֹוְנָך 
ִמן  ְפרֹוׁש  ּתִ ַאל  אֹוֵמר,  ל  ִהּלֵ ְרצֹוֶנָך.  ֵני  ִמּפְ ֲאֵחִרים  ְרצֹון 
ִדין ֶאת  ַעְצָמְך ַעד יֹום מֹוָתְך, ְוַאל ּתָ ֲאֵמן ּבְ ּבּור, ְוַאל ּתַ ַהּצִ
ר  ִאי ֶאְפׁשָ ָבר ׁשֶ יַע ִלְמקֹומֹו, ְוַאל ּתֹאַמר ּדָ ּגִ ּתַ ֲחֵבָרְך ַעד ׁשֶ
ֶנה,  ֶנה ֶאׁשְ ֶאּפָ ַמע. ְוַאל ּתֹאַמר ִלְכׁשֶ ָ ּסֹופֹו ְלִהּשׁ מֹוַע ׁשֶ ִלׁשְ

ֶנה: א ֹלא ִתּפָ ּמָ ׁשֶ

)ה( הּוא ָהָיה אֹוֵמר, ֵאין ּבֹור ְיֵרא ֵחְטא, ְוֹלא ַעם ָהָאֶרץ 
ָכל  ְוֹלא  ד,  ְמַלּמֵ ָדן  ּפְ ַהּקַ ְוֹלא  ָלֵמד,  ן  ְיׁשָ ַהּבַ ְוֹלא  ָחִסיד, 
ים,  ֲאָנׁשִ ֵאין  ׁשֶ וִבְמקֹום  ים.  ַמְחּכִ ִבְסחֹוָרה  ה  ְרּבֶ ַהּמַ

ל ִלְהיֹות ִאיׁש: ּדֵ ּתַ ִהׁשְ

ִים.  ַהּמָ ֵני  ּפְ ַעל  ָפה  ּצָ ׁשֶ ַאַחת  ֻגְלּגֶֹלת  ָרָאה  הּוא  ַאף  )ו( 
ַפִיְך ְיטּופּון: , ַאְטפּוְך. ְוסֹוף ְמַטּיְ ֲאֵטְפּתְ ָאַמר )ָלּה(, ַעל ּדַ

ה  ַמְרּבֶ ה.  ִרּמָ ה  ַמְרּבֶ ר  ָבׂשָ ה  ַמְרּבֶ אֹוֵמר,  ָהָיה  הּוא  )ז( 
ִפים.  ְכׁשָ ה  ַמְרּבֶ ים,  ָנׁשִ ה  ַמְרּבֶ ְדָאָגה.  ה  ַמְרּבֶ ְנָכִסים, 
ה ָגֵזל.  ה ֲעָבִדים, ַמְרּבֶ ה. ַמְרּבֶ ה ִזּמָ ָפחֹות, ַמְרּבֶ ה ׁשְ ַמְרּבֶ
ה ָחְכָמה.  יָבה, ַמְרּבֶ ה ְיׁשִ ים. ַמְרּבֶ ה ַחּיִ ה תֹוָרה, ַמְרּבֶ ַמְרּבֶ
לֹום.  ה ׁשָ ה ְצָדָקה, ַמְרּבֶ ה ְתבּוָנה. ַמְרּבֶ ה ֵעָצה, ַמְרּבֶ ַמְרּבֶ
ם טֹוב, ָקָנה לַעְצמֹו. ָקָנה לֹו ִדְבֵרי תֹוָרה, ָקָנה לֹו  ָקָנה ׁשֵ

א: י ָהעֹוָלם ַהּבָ ַחּיֵ

הּוא  אי.  ּמַ ַ ּוִמּשׁ ל  ֵמִהּלֵ ל  ִקּבֵ אי  ַזּכַ ן  ּבֶ יֹוָחָנן  ן  ַרּבָ )ח( 
טֹוָבה  ֲחִזיק  ּתַ ַאל  ה,  ַהְרּבֵ ּתֹוָרה  ָלַמְדּתָ  ִאם  אֹוֵמר,  ָהָיה 
ן  ה ַתְלִמיִדים ָהיּו לֹו ְלַרּבָ ָ . ֲחִמּשׁ י ְלָכְך נֹוָצְרּתָ ּכִ ְלַעְצָמְך, 

 משניות אותיות השם
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מסכת ברכות פרק ב 

ִלּבוֹ,  ן  ּוֵ ּכִ ְקָרא, ִאם  ַהּמִ ְזַמן  יַע  ְוִהּגִ )א( ָהָיה קוֵֹרא ַבּתוָֹרה, 
בוֹד  ַהּכָ ֵני  ִמּפְ ׁשוֵֹאל  ָרִקים  ּפְ ּבַ ָיָצא.  לֹא  ָלאו,  ְוִאם  ָיָצא. 
י  ַרּבִ ְבֵרי  ּדִ יב,  ּוֵמׁשִ ְרָאה  ַהּיִ ֵני  ִמּפְ ׁשוֵֹאל  ּוָבֶאְמַצע  יב,  ּוֵמׁשִ
ְרָאה,  ַהּיִ ֵני  ִמּפְ ׁשוֵֹאל  ֶאְמַצע  ּבָ אוֵֹמר,  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ֵמִאיר. 
יב  בוֹד, ּוֵמׁשִ ֵני ַהּכָ ָרִקים ׁשוֵֹאל ִמּפְ ּפְ בוֹד, ּבַ ֵני ַהּכָ יב ִמּפְ ּוֵמׁשִ

לוֹם ְלָכל ָאָדם: ׁשָ

ין  ה, ּבֵ ִנּיָ ָרָכה ִראׁשוָֹנה ִלׁשְ ין ּבְ ָרִקים, ּבֵ ין ַהּפְ )ב( ֵאּלּו ֵהן ּבֵ
ְוָהָיה ִאם  ין  ּבֵ מַֹע,  ִלְוָהָיה ִאם ׁשָ ַמע  ּוֵבין ׁשְ ַמע,  ִלׁשְ ה  ִנּיָ ׁשְ
י ְיהּוָדה אוֵֹמר,  יב. ַרּבִ ין ַוּיֹאֶמר ֶלֱאֶמת ְוַיּצִ מַֹע ְלַוּיֹאֶמר, ּבֵ ׁשָ
ן  ּבֶ ַע  י ְיהוֹׁשֻ ַרּבִ ַיְפִסיק. ָאַמר  יב לֹא  ְוַיּצִ ַוּיֹאֶמר ֶלֱאֶמת  ין  ּבֵ
ֵדי(  ּכְ א  )ֶאּלָ מַֹע,  ׁשָ ִאם  ִלְוָהָיה  ַמע  ׁשְ ָקְדָמה  ה  ָלּמָ ָקְרָחה, 
ל  ְיַקּבֵ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ה,  ִחּלָ ּתְ ַמִים  ׁשָ ַמְלכּות  עֹל  ָעָליו  ל  ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ
מַֹע  ְוָהָיה ִאם ׁשָ מַֹע ְלַוּיֹאֶמר, ׁשֶ ָעָליו עֹל ִמְצוֹת. ְוָהָיה ִאם ׁשָ

ְלָבד(: ּיוֹם )ּבִ א ּבַ ְיָלה, ַוּיֹאֶמר ֵאינוֹ נוֵֹהג ֶאּלָ ּיוֹם ּוַבּלַ נוֵֹהג ּבַ

י יוֵֹסי  ִמיַע ְלָאְזנוֹ, ָיָצא. ַרּבִ ַמע ְולֹא ִהׁשְ )ג( ַהּקוֵֹרא ֶאת ׁשְ
יוֵֹסי  י  ַרּבִ אוִֹתּיוֶֹתיָה,  ּבְ ק  ִדְקּדֵ ְולֹא  ָקָרא  ָיָצא.  לֹא  אוֵֹמר, 
י ְיהּוָדה אוֵֹמר לֹא ָיָצא. ַהּקוֵֹרא ְלַמְפֵרַע, לֹא  אוֵֹמר ָיָצא, ַרּבִ

ָעה: ּטָ קוֹם ׁשֶ ָיָצא. ָקָרא ְוָטָעה, ַיֲחזֹר ִלּמְ

ַמה  ְך,  ְדּבָ ַהּנִ ְברֹאׁש  אוֹ  ָהִאיָלן  רֹאׁש  ּבְ קוִֹרין  ִנין  ָהֻאּמָ )ד( 
ה: ִפּלָ ּתְ ן ּבַ ִאין ַלֲעׂשוֹת ּכֵ ָ ֵאיָנן ַרּשׁ ֶ ּשׁ

ַמע ְבַלְיָלה ָהִראׁשוֹן ַעד מוָֹצֵאי  ִריַאת ׁשְ טּור ִמּקְ )ה( ָחָתן ּפָ
ָרא  ּקָ ְמִליֵאל ׁשֶ ן ּגַ ַרּבָ ה ּבְ ה. ַמֲעׂשֶ ה ַמֲעׂשֶ ת, ִאם לֹא ָעׂשָ ּבָ ׁשַ
נּו,  ְדּתָ ְלִמיָדיו, )לֹא( ִלּמַ א. ָאְמרּו לוֹ ּתַ ׂשָ ּנָ ְבַלְיָלה ָהִראׁשוֹן ׁשֶ
ַמע )ְבַלְיָלה ָהִראׁשוֹן(. ָאַמר  ִריַאת ׁשְ טּור ִמּקְ ָחָתן ּפָ נּו, ׁשֶ ַרּבֵ
ַמִים ֲאִפּלּו  י ַמְלכּות ׁשָ ּנִ ל ִמּמֶ ָלֶהם, ֵאיִני ׁשוֵֹמַע ָלֶכם ְלַבּטֵ

ָעה ֶאָחת: ׁשָ

ְלִמיָדיו,  ּתוֹ. ָאְמרּו לוֹ ּתַ ָתה ִאׁשְ ּמֵ ַלְיָלה ָהִראׁשוֹן ׁשֶ )ו( ָרַחץ ּבְ
ָאֵבל ָאסּור ִלְרחֹץ. ָאַמר ָלֶהם, ֵאיִני  נּו, ׁשֶ נּו, ַרּבֵ ְדּתָ )לֹא( ִלּמַ

ל ָאָדם, ִאְסְטִניס ֲאִני: ָאר ּכָ ׁשְ ּכִ

ְלִמיָדיו,  ְנחּוִמין. ָאְמרּו לוֹ ּתַ ל ָעָליו ּתַ ת ָטִבי ַעְבּדוֹ, ִקּבֵ ּמֵ )ז( ּוְכׁשֶ
ָהֲעָבִדים.  ַעל  ְנחּוִמין  ּתַ ִלין  ְמַקּבְ ֵאין  ׁשֶ נּו,  ַרּבֵ נּו,  ְדּתָ ִלּמַ )לֹא( 

ר ָהָיה: ׁשֵ ל ָהֲעָבִדים, ּכָ ָאר ּכָ ׁשְ י ּכִ ָאַמר ָלֶהם, ֵאין ָטִבי ַעְבּדִ

ָהִראׁשוֹן,  ַלְיָלה  ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ִלְקרוֹת  ָרָצה  ִאם  ָחָתן  )ח( 
ְמִליֵאל אוֵֹמר, לֹא ָכל ָהרוֶֹצה ִלּטֹל  ן ּגַ ְמעוֹן ּבֶ ן ׁשִ קוֵֹרא. ַרּבָ

ם ִיּטֹל: ֵ ֶאת ַהּשׁ

ל
 מסכת עבודה זרה פרק א 

)עיין לעיל(

י
 מסכת שבת פרק א 

)עיין לעיל(

ב
מסכת פיאה פרק ו 

ּוֵבית  ֶהְבֵקר.  ים,  ָלֲעִנּיִ ֶהְבֵקר  אוְֹמִרים,  אי  ּמַ ׁשַ ית  ּבֵ )א( 
יִרים  ָלֲעׁשִ ַאף  ְפַקר  ּיֻ ׁשֶ ַעד  ֶהְפֵקר,  ֵאינוֹ  אוְֹמִרים,  ל  ִהּלֵ
ַעת  ל ַאְרּבַ ל ַקב ַקב ְוֶאָחד ׁשֶ ֶדה ׁשֶ ל ָעְמֵרי ַהּשָׂ ה. ּכָ ִמּטָ ְ ּשׁ ּכַ
ל  ְכָחה. ּוֵבית ִהּלֵ אי אוְֹמִרים, ֵאינוֹ ׁשִ ּמַ ית ׁשַ ָכחוֹ, ּבֵ ין ּוׁשְ ַקּבִ

ְכָחה: אוְֹמִרים, ׁשִ

ִלים,  ְוַלּכֵ ָקר  ַלּבָ ִדיׁש,  ְוַלּגָ ָפה  ַלּגָ ָסמּוְך  הּוא  ׁשֶ ָהעֶֹמר  )ב( 
ל  ִהּלֵ ּוֵבית  ְכָחה.  ׁשִ ֵאינוֹ  אוְֹמִרים,  אי  ּמַ ׁשַ ית  ּבֵ ָכחוֹ,  ּוׁשְ

ְכָחה: אוְֹמִרים, ׁשִ

ֶהֱחִזיק  ֶנְגּדוֹ מוִֹכיַח. ָהעֶֹמר ׁשֶ ּכְ י ׁשּורוֹת, ָהעֶֹמר ׁשֶ )ג( ָראׁשֵ
ְכָחה: ֵאינוֹ ׁשִ ָכחוֹ, מוִֹדים ׁשֶ ּבוֹ ְלהוִֹליכוֹ ֶאל ָהִעיר, ּוׁשְ

ֵמֶאְמַצע  ִהְתִחילּו  ׁשֶ ַנִים  ׁשְ ׁשּורוֹת.  י  ָראׁשֵ ֵהן  ְוֵאּלּו  )ד( 
ְכחּו ִלְפֵניֶהם  ְוׁשָ ָניו ְלָדרוֹם,  ּפָ ְוֶזה  ָניו ְלָצפוֹן  ּפָ ּוָרה, ֶזה  ַהּשׁ
ַאֲחֵריֶהם  ּלְ ׁשֶ ְוֶאת  ְכָחה,  ׁשִ ְפֵניֶהם  ּלִ ׁשֶ ֶאת  ּוְלַאֲחֵריֶהם, 
ַכח ְלָפָניו  ּוָרה, ְוׁשָ ִהְתִחיל ֵמרֹאׁש ַהּשׁ ְכָחה. ָיִחיד ׁשֶ ֵאינוֹ ׁשִ
ֵני  ִמּפְ ְכָחה,  ׁשִ ַאֲחָריו  ּלְ ְוׁשֶ ְכָחה,  ׁשִ ֵאינוֹ  ָפָניו  ּלְ ׁשֶ ּוְלַאֲחָריו, 

ׁשּוב,  ּתָ ַבל  ּבְ הּוא  ׁשֶ ל  ּכָ ָלל,  ַהּכְ ֶזה  ׁשּוב.  ּתָ ַבל  ּבְ הּוא  ׁשֶ
ְכָחה: ׁשּוב, ֵאינוֹ ׁשִ ַבל ּתָ ֵאינוֹ ּבְ ְכָחה. ְוׁשֶ ׁשִ

ֵני ִצּבּוֵרי  ְכָחה. ׁשְ ה ֵאיָנן ׁשִ לׁשָ ְכָחה, ּוׁשְ ֵני ֳעָמִרים, ׁשִ )ה( ׁשְ
ֻהְצֵני  ֵני  ׁשְ ְכָחה.  ׁשִ ֵאיָנן  ה  לׁשָ ּוׁשְ ְכָחה,  ׁשִ ְוָחרּוִבין,  ֵזיִתים 
ֶרט,  ּפֶ ִרים,  ַגְרּגְ ֵני  ְכָחה. ׁשְ ה ֵאיָנן ׁשִ לׁשָ ּוׁשְ ְכָחה,  ן, ׁשִ ּתָ ִפׁשְ
ֵאיָנן  ה  לֹׁשָ ּוׁשְ ֶלֶקט,  ִלים,  ּבֳ ׁשִ ֵני  ׁשְ ֶרט.  ּפֶ ֵאיָנן  ה  לׁשָ ּוׁשְ
אי אוְֹמִרים,  ּמַ ית ׁשַ ן ּבֵ ּלָ ל. ְוַעל ּכֻ ִדְבֵרי ֵבית ִהּלֵ ֶלֶקט. ֵאּלּו ּכְ

ִית: ָעה ְלַבַעל ַהּבָ ים, ְוַאְרּבָ ה ָלֲעִנּיִ לׁשָ ׁשְ

ֵני  ׁשְ ְכָחה.  ׁשִ ֵאינוֹ  ָכחוֹ,  ּוׁשְ ָסאַתִים,  ּבוֹ  ׁש  ּיֶ ׁשֶ ָהעֶֹמר  )ו( 
ִית.  ַהּבָ ְלַבַעל  ְמִליֵאל אוֵֹמר,  ּגַ ן  ַרּבָ ּוָבֶהם ָסאַתִים,  ֳעָמִרים 
ֵמרֹב  ְוִכי  ְמִליֵאל,  ּגַ ן  ַרּבָ ָאַמר  ים.  ָלֲעִנּיִ אוְֹמִרים,  ַוֲחָכִמים 
ִית אוֹ הּוַרע ּכֹחוֹ. ָאְמרּו לוֹ,  ַעל ַהּבַ ל ּבַ י כַֹח ׁשֶ ָהֳעָמִרים ֻיּפִ
הּוא עֶֹמר ֶאָחד ּובֹו  ְזַמן ׁשֶ י כֹחוֹ. ָאַמר ָלֶהם, ּוָמה ִאם ּבִ ֻיּפִ
ֵני ֳעָמִרים ּוָבֶהם ָסאַתִים,  ְכָחה, ׁשְ ָכחוֹ, ֵאינוֹ ׁשִ ָסאַתִים ּוׁשְ
עֶֹמר  ְכָחה. ָאְמרּו לוֹ, לֹא. ִאם ָאַמְרּתָ ּבְ ּלֹא ְיֵהא ׁשִ ֵאינוֹ ִדין ׁשֶ

ְכִריכוֹת.: ֵהן ּכִ ֵני ֳעָמִרים ׁשֶ ׁשְ הּוא ְכָגִדיׁש, ּתֹאַמר ּבִ ֶאָחד ׁשֶ

ּה  ְכָחה. ֵאין ּבָ ָכָחּה, ֵאיָנּה ׁשִ ּה ָסאַתִים, ּוׁשְ ׁש ּבָ ּיֶ )ז( ָקָמה ׁשֶ
ל  ָסאַתִים, ֲאָבל ִהיא ְראּוָיה ַלֲעׂשוֹת ָסאַתִים, ֲאִפּלּו ִהיא ׁשֶ

עוִֹרים: ל ׂשְ ִאּלּו ִהיא ֲעָנָוה ׁשֶ טַֹפח, רוִֹאין אוָֹתּה ּכְ

יל  ָמה. ָהעֶֹמר ֵאינוֹ ַמּצִ ֶלת ֶאת ָהעֶֹמר ְוֶאת ַהּקָ ָמה ַמּצֶ )ח( ַהּקָ
ֶלת  ִהיא ַמּצֶ ָמה. ֵאיזוֹ ִהיא ָקָמה ׁשֶ לֹא ֶאת ָהעֶֹמר ְולֹא ֶאת ַהּקָ

ְכָחה ֲאִפּלּו ֶקַלח ֶאָחד: ֵאיָנּה ׁשִ ל ׁשֶ ֶאת ָהעֶֹמר. ּכָ

ִאיָלן,  ֵאיָנּה ֲעקּוָרה, ְוֵכן ּבְ )ט( ְסָאה ְתבּוָאה ֲעקּוָרה ּוְסָאה ׁשֶ
ל  ׁשֶ א  ֶאּלָ ְלָסאַתִים,  ִמְצָטְרִפין  ֵאיָנן  ָצִלים,  ְוַהּבְ ּום  ְוַהּשׁ
ֶאְמַצע,  את ְרׁשּות ֶהָעִני ּבָ י יוֵֹסי אוֵֹמר, ִאם ּבָ ים ֵהם. ַרּבִ ֲעִנּיִ

ֵאיָנן ִמְצָטְרִפין, ְוִאם ָלאו, ֲהֵרי ֵאּלּו ִמְצָטְרִפין:

ּום,  י ַהּשׁ ֲאֻגּדֵ ה, ְוֵכן ּבַ ַחת אוֹ ַלֲאֻלּמָ ָנה ְלׁשַ ּתְ ּנִ בּוָאה ׁשֶ )י( ּתְ
מּוִנים  ְוָכל ַהּטְ ְכָחה.  ָצִלים, ֵאין ָלֶהן ׁשִ ְוַהּבְ ּום  ַוֲאֻגּדוֹת ַהּשׁ
י ְיהּוָדה אוֵֹמר, ֵאין  ָצִלים, ַרּבִ ּום ְוַהּבְ גוֹן ַהּלּוף ְוַהּשׁ ָאֶרץ, ּכְ ּבָ

ְכָחה: ְכָחה. ַוֲחָכִמים אוְֹמִרים, ֵיׁש ָלֶהם ׁשִ ָלֶהם ׁשִ

ְכָחה.  ׁשִ ָלֶהם  ֵיׁש  ְוַהּסּוָמא,  ר  ְוַהְמַעּמֵ ְיָלה  ּלַ ּבַ ַהּקוֵֹצר  )יא( 
ְכָחה. ִאם  ׁשִ ס, ֵאין לוֹ  ס ַהּגַ ן ִלּטֹל ֶאת ַהּגַ ּוֵ ְוִאם ָהָיה ִמְתּכַ
ֲאִני ׁשוֵֹכח ֲאִני ֶאּטֹל,  ֶ ָאַמר, ֲהֵרי ֲאִני קוֵֹצר ַעל ְמָנת ַמה ּשׁ

ְכָחה: ֶיׁש לוֹ ׁשִ

t  קובץ לימוד י"ג אייר t 

 משניות אותיות השם


