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הםּובחּבּורּובחּבּורּובחּבּורּובחּבּור ׁשלׁשה הּקדמֹון, ©¦©©§§Ÿ¨¥
ׁשנים - לעצמם רעה ¦©§¨§©§¨¨¦§¤ׁשּגֹורמים
אחר. ּבעֹולם ואחד הּזה, ¥©¨§¨¤§¤©¨ּ̈בעֹולם
עצמֹו, ׁשּמקּלל מי הם: §©¥©§¤¦¥¥§ואּלּו
לפני מפקד אחד ממּנה ¥§¦¨§ª¤¤¨ª§§©¨¤ׁשּלמדנּו,
עצמֹו ׁשּמקּלל ּובׁשעה §©¥©§¤¨¨§¨¨̈האדם,
וׁשבעים זה, ממּנה האדם, ¦§¦§¤¤ª§¨¨¨אֹותֹו
נֹוטלים ּתחּתיו, ׁשּממּנים ¦§¨§©¦ª§¤¦¥£אחרים
אמן, ואֹומרים ּדּבּור ¥¨¦§§¦אֹותֹו
ודנים למעלה אֹותּה ¦¨§¨§©§¨¦£©ּומעלים
עד אחריו רֹודף והּוא ©¨£©¥§¨אֹותּה,
אֹותֹו לֹו ּומׁשּלם אֹותֹו ¥©§¤¤ׁשעֹוׂשה

¦ּדּבּור.

ׁשאמרמימימימי מּמׁשה, ּגדֹול לנּו ¦¨¨¦Ÿ¤¤¨©
לב) נא(שמות מחני אין ¨¦¥§¦©¦§ואם

ואמר ּכתבּת, אׁשר ©¨§¨§¨¨¤£§§¦¦מּספרךָ 
ׁשהּקדֹוׁש ּגב על ואף ¨©¤©©©§¤Ÿ§לצרךְ ,
ּכל עם רצֹונֹו, עׂשה הּוא ¨¦§¨¨ּ̈ברּוךְ 
נתּבאר והרי מענׁש, נּצֹול לא ¥¨§¦¥£©¤Ÿ¦¥Ÿ¤זה
ּתצּוה, ואּתה ּבפרׁשת נזּכר ¤©§¨©§©¨¨§©§¦Ÿ¤ׁשּלא
מי ּפרׁשּוהּו. והרי מּׁשם. ¦§¥¥£©¨¦¨§¦§ונמחה
ׁשאמר הּמלךְ  מּדוד ּגדֹול ©¨¤¤¤©¦¨¦¨̈לנּו

לט) דרכי(תהלים אׁשמרה ©¨§¨§§¤¦§©̈אמרּתי
לפי אׁשמרה בלׁשֹוני ¦§¨§§¤¦§¦£¥מחטֹוא

ההּוא הּדּבּור ולֹוקח זה, על הּמפקד ההּוא הממּנה לנגּדי? רׁשע ּבעֹוד מהּו לנגּדי. רׁשע ּבעֹוד ©¦©©¥§¤©¨§ª¤©©ª§©¦§¤§¨¨§©¦§¤§¨¨§§©מחסֹום
לאדם. לֹו ¨¨¨¥§©§לקלקל

`xEAgaE`xEAgaE`xEAgaE`xEAgaEWiA oinxbC oEPi` zlY ,d`ncw §¦¨©§¨¨§©¦§©§¦¦
cge ,`nlr i`dA oixY .Ediinxbl§©§©§§¥§©¨§¨§©
,DinxB hiilC o`n :oEPi` oiN`e ,`xg` `nlrA§¨§¨©£¨§¦¥¦¨§¨¦©§¥
`zrWaE ,Wp xAC DiOw cwRz` `pnn cg opipzC§¨¥¨©§¨¨¦§§©©¥§©¨§©£¨
oiraWe ,`pnn i`d ,Wp xa `Edd DinxB hiilc§¨¦©§¥©©¨©§¨¨§¦§¦
ixn`e ,dNn `idd oilhp ,DizFgY opnnC oipxg ©̀£¨¦¦§¨¨§¥©§¦©¦¦¨§©§¥
sicx Edi`e ,Dl oipiice ,`Nirl Dl iwlqe ,on`̈¥§©§¥¨§¥¨§©§¦¨§¦¨¦
.dNn `Edd Dil milW`e ,Dil ciarC cr ,DixzA ©̀©§¥©§¨¦¥§©§¦¥©¦¨

o`no`no`no`nxn`C ,dWOn ax ol(al zeny)`p ipgn oi` m`e ¨¨©¦Ÿ¤§¨©§¦©¦§¥¦¨
aB lr s`e ,KxFvl xn`e ,YazM xW` LxtQn¦¦§§£¤¨¨§¨§¨©§¤§©©©
`l `C lM mr ,DizErx ciar `Ed Kixa `WcEwc§§¨§¦¨¦§¥¦¨¨¨
zWxtA xMc` `lC xnz` `de ,`WpFrn aifYW ¦̀§§¦¥§¨§¨¦§©§¨¦§©§¨¨©
ol o`n .dEnwF` `de .oOYn ignz`e ,dEvY dY`e§©¨§©¤§¦§§¥¦©¨§¨§¨¨¨

xn`C ,`Mln ceCn ax(hl mildz)ikxc dxnW` iYxn` ©¦¨¦©§¨§¨©¨©§¦¤§§¨§¨©
rWx cFrA mFqgn itl dxnW` ipFWla `Fhgn¥£¦§¦¤§§¨§¦©§§¨¨
cwRz`c `pnn `Edd .iCbpl rWx cFrA i`n ,iCbpl§¤§¦¨§¨¨§¤§¦©§¨¨§¦§§©
.Wp xAl Dil `W`a`l dNn `idd lihpe ,`C lr©¨§¨¦©¦¦¨§©§¨¨¥§©¨
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אֹוואחדואחדואחדואחד לחם ׁשּזֹורק מי §¤¨¦¤¥¤¤
ועֹוׂשה ּבּקרּקע לחם ׁשל ¤§©§©©¤¤¤¦¥ּפרּורים
אּלּו ׁשּנתּבאר. ּכמֹו זלזּול, ¥¥¨§¦¤§§¦ּבֹו
ואחד הּזה. ּבעֹולם ¨¤§¤©¨¨¦©§©הּׁשנים
נר ׁשּמדליק מי - ההּוא ¥¦§©¤¦©¨ּ̈בעֹולם

ׁשּבת מּגיעיםּבמֹוצאי טרם §¨¥©¨¤¤©¦¦
מּׁשּום דסדרא, לקדּׁשא ¦¨§¦§¨ª§¦¥¨§¦יׂשראל
ׁשל לאׁש וגֹורם ׁשּבת, ¤¥¨¥§¨©¥©§¤ׁשּמחּלל
זמּנֹו. הּגיע טרם לדלק ©§©¦¦¤¤Ÿ§¦¨¦¥©הּגיהּנם

לאֹותםמקֹוםמקֹוםמקֹוםמקֹום ּבּגיהּנם יׁש אחד ¨¤¨¥©¥¦¨§¨
ׁשהּוא ּכיון ׁשּבת. ¤¨¥¨©¦§©§¤ׁשּמחּללים
יׁש זמּנֹו, הּגיע טרם נר ¥©§©¦¦¤¤¥¦§¦הדליק
ּבמֹוצאי ּבּגיהּנם אחד ¥¨§¨¦¥©¨¤¤ª§ממּנה
לאֹותֹו ּבראׁשֹונה ּומבעיר §¨¦¨¦§©¨©ׁשּבת,
ׁשל מקֹום זה ואֹומר: ¤¨¤¥§̈מקֹום
הּגיהּנם חּיבי וכל ¨¦¥©¥¨©¨§¦§ּפלֹוני.
אֹותֹו את להבעיר ¤¦§©§¦§©§מסּיעים
ואֹומר: קֹורא ממּנה אֹותֹו ¥§¥¤ª§̈מקֹום.

כב) מטלטלךָ (ישעיה ה' §¤§©§¥¦הּנה
חּיבי עטה. ועטךָ  ּגבר ¥¨©Ÿ§¨Ÿ§¤¨¨¥§©טלטלה

אֹומרים: אל(שם)הּגיהּנם ּכּדּור ©¥¦¨§¦©¤
תמּות ׁשּמה ידים רחבת ¨¨¨¦¨¨©£©¤¤ארץ
להם ּגרם ׁשהּוא מּׁשּום ¤¨©¨¤¦§וגֹו'.

ׁשּנתּבאר. ּכמֹו לעצמם, רע ׁשּגֹורמים ׁשלׁשה לנּו הרי זמּנם. הּגיע טרם ¥¨§¦¤§¨§©§©¦§¤¨Ÿ§¨¥£¨©§©¦¦¤¤¥¨¦§להּׂשרף

cgecgecgecge,`rx`a `ndpC oixExiR F` ,`ndp wixfC o`n §©¨§¦̈¨£¨¦¦§©£¨§©§¨
ixz ipd .xnY`c dnM ,`lEflf DiA ciar `we§¨¨¦¥¦§¨§¨§¦§©£¥§¥
`bxW ciwF`C o`n ,`nlr `EddA cge .`nlr i`da§©¨§¨§©§©¨§¨¨§¦§¨¨
,`xcqc `XEcwl l`xUi Ehn `l cr ,zAW i`vFna§¨¥©¨©¨¨¦§¨¥¦§¨§¦§¨
mPdibc `xEpl mixbe ,`YAW lNgn `wC oibA§¦§¨§©¥©§¨§¨¦§¨§¥¦¨

`hn `l cr ,`cwFY`l(a"r e"nx sc).Dipnf §¦§¨©¨¨¨¦§¥

cgcgcgcgillgn `wC oEPi`l ,mPdibA zi` `zkEC ©§¨¦§¥¦¨§¦§¨§©§¥
`l cr `bxW ciwF` Edi`C oeiM .`YAW©§¨¥¨§¦¦§¨¨©¨
,zAW i`vFnA mPdibA zi` `pnn cg ,Dipnf `hn̈¨¦§¥©§¨¨¦§¥¦¨§¨¥©¨
i`d xn`e ,`zkEc `Eddl `zincwA ciwF`e§¦§©§¦¨§©§¨§¨©©
iriIqn ,mPdibC oiaiIg lke .`ipltc `zkEc§¨¦§©§¨§¨©¨¦§¥¦¨§©§¥
ix`w `pnn `Edd .`zkEc `Edd `cwF`l§§¨©§¨©§¨¨¨¥

,xn`e)ak diryi(Lhre xaB dlhlh Llhlhn ii dPd §¨©¦¥§¨§©§¤§©§¥¨¨¤§Ÿ§
,ixn` mPdibC oiaiIg .dhr)ak diryi(ux` l` xECM ¨Ÿ©¨¦§¥¦¨©§¥©¤¤¤

mixb Edi`C oibA .'Fbe zEnz dOW mici zagx©£©¨¨¦¨¨¨§§¦§¦¨¦
ol `d .Ediipnf `hn `l cr ,`cwFY`l oFl§¦§¨©¨¨¨¦§©§¨¨
.xnY`c dnM ,Ediinxbl Wia inxbC ,`zlY§¨¨§©§¥¦§©§©§§¨§¦§©
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