
הלימוד: קודם תפילה
אבֹותינּו ואלהי אלהינּו יי מּלפניך רצֹון נׁשמת ,יהי ּבעד לֹומד ׁשאני זה ליּמּוד זכּות ׁשּיעלה §¦¨¦§¨¤¨§¨¤Ÿ¥¤¡Ÿ¥£¥¤©£¤§¦¤¤£¦¥§©¦§©

פלוני) בן ׁשמֹו,(פלוני וקדֹוׁש עד ׁשֹוכן והּנֹורא הּגּבֹור הּגדֹול האל זה ליּמּוד ׁשּתצרֹור ,ּובזכּות ¦§¦¤¨¥©¨©¦§©¨¥©§¨§¤¦§

החּיים  ּבצרֹור לפניך ,נׁשמתֹו העֹומדים עֹולם יסֹודי חסידים צּדיקים ּבמחיצת מחיצתֹו ותׂשים ¦§¨¦§©©¦§¨¦§¦¨¦§¦©©¦¦£¦¦§¥¨¨§¦§¨¤¨

ּפניך  אֹור מּזיו לפניך ,ונהנים העֹומדים ּבין מהלכים לֹו ותמחה ,ותּתן ּותכּפר ותסלח ותמחֹול §¤¡¦¦¦¨¤¨§¦¥©§§¦¥¨§¦§¨¤¨§¦§§¦§©§©¥§¦§¤

ּכרצֹונך  ׁשּלא ּדבר עׂשה אֹו לפניך ּופׁשע ועּוה ׁשחטא מה ּכל ׁשּום ,ותעביר לֹו ּתזּכֹור ואל §©£¦¨¨¤¨¨§¦¨¨©§¨¤¨¨¨¨¨¤Ÿ¦§§¨§©¦§

ועבירה  ּופׁשע ועֹון לטֹובה ,חטא לֹו ּתזּכרם ׁשעׂשה הּמצוֹות ּכל ּבחלק ,אּלא ּתרּגיע ורּוחֹו ¥§§¨¨©©£¥¨¤¨¨©¦§¤¨¨¦§§¥§¨§©§¦©§¥¤

לּצּדיקים  הּצפּון ּבּטֹוב ּתתעדן ונׁשמתֹו עדן ּבּגן הּימים ,הּיֹוׁשבים ּולקץ מנּוחתֹו ּכבֹוד ותרים ©§¦§©¥¤§¦§¨¦§©¥©©¨©©¦¦§¨¦¨§¨§¥©¨¦

ּבׁשלֹום  יבא מּׁשּכבֹו ועל הּׁשלֹום עליו וילּוה לגֹורלֹו על ,יעמֹוד ינּוחּו ׁשלֹום יבא ּכדכּתיב: ©£§¨¦©¤¨¨©¨§©¦§¨¨Ÿ§¨§¦§¦¨Ÿ¨¨©

והּיׁשּועֹות ,מׁשּכבֹותם  והנחמֹות והּסליחֹות הרחמים ּבכלל יׂשראל עּמֹו ׁשֹוכני וכל הּוא ¦§§¨§¨§¥©¦§¨¥¦§¨¨©£¦§©§¦§©¤¨§©§

אמן.ונאמר §Ÿ©¨¥

ב  פרק חגיגה מסכת - א אות
א  משנה

ּבׁשלׁשה  ּבעריֹות ּדֹורׁשין ּבׁשנים ,אין ּבראׁשית ּבמעׂשה ּבּמרּכבה ,ולא ולא ¥§¦§£¨¦§¨§Ÿ§©£¥§¥¦¦§¨¦§Ÿ§¤§¨¨

ּדברים ,ּביחיד  ּבארּבעה הּמסּתּכל ּכל מּדעּתֹו. ּומבין חכם היה ּכן אם אּלא §¨¦¤¨¦¥¨¨¨¨¥¦¦©§¨©¦§©¥§©§¨¨§¨¦

לעֹולם  ּבא לא ּכאּלּו לֹו ּלמעלה ,ראּוי ּלמּטה ,מה ּלאחֹור.,מה ּומה ּלפנים מה ¨§¦Ÿ¨¨¨©§©§¨©§©¨©§¨¦©§¨

קֹונֹו ּכבֹוד על חס ׁשּלא לעֹולם.,וכל ּבא ׁשּלא לֹו ראּוי §¨¤Ÿ¨©§¨¤Ÿ¨¨¨

דּ ברים  על הּק דם הּפ רק בּ סוֹ ף ׁש הז כּ ר  כּ 1 ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌.◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַאגּ ב

מׁש נתנוּ  מביאה ּת וֹ רה, גּ וּ פי ׁש הם  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌.◌ְמסיּ מים

לל וֹ מדם  י ׁש  כּ יצד  מס יּ מים בּ דברים ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌.◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְכּ ללים

ּבוּ ללמדם. ּדֹור ׁשין ׁש אין ערי ֹות דיני אין ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌¥§¦§ִ◌ֵ◌£¨ֶ◌ֵ◌

בּ ּת וֹ רה  מפר ׁש  ּת למידים ׁשלׁשה פני ּבאּס וּ רן ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌¦ְ◌ֵ◌§¨ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

אחד  עם הרב ידבּ ר  ׁש כּ אׁש ר  מחׁש ׁש  יוֹ תר, ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵאוֹ 

י ּת נוּ  וֹלא זה עם זה ה0נים  ידבּ רוּ  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּת למידים,

בּ הלכה  ספק לידם וּ כ ׁש יּ ב וֹ א הרב, לדברי ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִל בּ ם

ׁש ל  ׁש נּ פׁש וֹ  לפי  לעצמם, להקל יכריעוּ  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַזוֹ ,

אלּ וּ . לעברוֹ ת  וּ מתאוּ ה חוֹ מדת ואין ולאאדם - ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌§Ÿְ◌ֵ◌

ּבראׁשית דּ וֹ רׁש ים ה ּק בּ לה ּבמעׂשה בּ סוֹ ד וֹ ת - ְ◌ִ◌§©£¥§¥¦ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ה ׁש ּת לׁש לוּ  כּ יצד הע וֹ לם, בּ בריאת ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהעוֹ סקים

הע וֹ לם  ׁש נּ ברא עד  זה, אחר  זה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת

ֹלא אפלּ וּ  הזּ ה, רק ,ׁשנים י פנ ּבהגּ ׁש מי אלּ א ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌¦ְ◌ֵ◌§¨¦ֶ◌ָ◌ַ◌

לימים  נא ׁש אל 'כּ י  ׁש נּ אמר  אחד, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלתלמיד 

ׁש וֹ אל  יחיד ׁש רק חכמים ודר ׁש וּ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ִראׁש נים',

ׁש וֹ אלים. ׁש נים ואין  אלּ וּ , ולאבּ ענינים ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌§Ÿ

יׁש עיהוּ ּמרּכבה מעשׂ ה ּבדּ וֹ ר ׁש ים  ׁש ראוּ  ְ◌ִ◌§ַ◌ֲ◌ֵ◌¤§¨¨ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ כּ לים  להתבּ וֹ נן והיינוּ  בּ נב וּ אתם, ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִויחזקאל 

הוּ א  בּ רוּ � הּק ד וֹ ׁש  ּפ וֹ על  ׁש בּ הם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַוּ ב כּ חוֹ ת

ואפלּ וּ  היה ,ּביחיד בּ ע וֹ למוֹ , ּכן  אם  אּלא ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌§¨¦¤¨¦¥¨¨

מּדעּתֹוהּת למיד ּומבין הרמזים חכם את ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌¨¨¥¦¦©§ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

קד0ת  עצם מחמת בּ זה, והּט עם ◌ַ◌.◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש בּ ענין.

הלּ לוּ , דּ בר'.וּ 'כבדהלּ ּמ וּ דים הסּת ר אֹלקים ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֱֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

ּדברים  ּבאר ּבעה הּמסּתּכל להלּ ן,ּכל ׁש יּ באר וּ  ¨©¦§©¥§©§¨¨§¨¦ֶ◌ְ◌ֲֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌

לעֹולם  ּבא לא ּכאּלּו לֹו ּלמעלה ,ראּוי מה וּ מה ¨§¦Ÿ¨¨¨©§©§¨©

העוֹ לם ,ּלמ ּטה  ּלפנים מחלל ארע מה מה - §©¨ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌©§¨¦ָ◌ֵ◌ַ◌



הזּ מן, התחלת ּלאחֹור קדם לאחר ּומה - ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌©§¨ְ◌ַ◌ַ◌

סוֹ ף  ל זּ מן גּ ם י ׁש  ׁש בּ ודּ אי  הזּ מן , ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ סּת יּ ם

בּ ריאה, כּ ל כּ מוֹ  על ותכלית , חס ׁשּלא וכל ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌§¨¤Ÿ¨©

קֹונֹו אלּ וּ ,,ּכבֹוד בּ דברים לֹווּ מתבּ וֹ נן  ראּוי  §ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌¨

לעֹולם  ּבא דּ בר ,ׁשּלא לדעת ׁש רוֹ צה מּפ ני  ¤Ÿ¨¨¨ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

כּ ׁש יּ רצה  כּ י  טבעוֹ , לפי ואינוֹ  דּ רכּ וֹ  לפי  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 

הנּ פסד , בּ דמי וֹ נוֹ  אלּ וּ  בּ דברים להתבּ וֹ נן  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָאדם

וׁש ּמ מוֹ ן. ׁש גּ עוֹ ן לידי  יביאה וּ  זה ׁש דּ בר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַודּ אי

ב  משנה
אֹומר  יֹועזר ּבן אֹומר ,יֹוסי יֹוחנן ּבן יֹוסי לסמֹוך. ּבן ,ׁשּלא יהֹוׁשע לסמֹוך. ¥¤¤¤¥¤Ÿ¦§§¥¤¨¨¥¦§§§ª©¤

ל  ׁשּלא אֹומר טּבאי ,סמֹוך ּפרחיה ּבן יהּודה לסמֹוך. אֹומר הארּבלי נּתאי §©§¨¥¤Ÿ¦§§¦©¨©§¥¦¥¦§§§¨¤©©

לסמֹוך  ׁשּלא לסמֹוך ,אֹומר אֹומר ׁשמעיה לסמֹוך. אֹומר ׁשטח ּבן ,ׁשמעֹון ¥¤Ÿ¦§§¦§¤¨¨¥¦§§§©§¨¥¦§§

נחלקּו לא ּומנחם הּלל לסמֹוך. ׁשּלא אֹומר ׁשּמאי ,אבטליֹון נכנס מנחם ,יצא ©§©§¥¤Ÿ¦§§¦¥§©¥Ÿ¤¡¨¨¨§©¥¦§©©©

לסמֹוך  ׁשּלא אֹומר נׂשיאים ,ׁשּמאי היּו הראׁשֹונים לסמֹוך. אֹומר ,הּלל ©©¥¤Ÿ¦§§¦¥¥¦§§¨¦¦¨§¦¦

ּדין. ּבית אבֹות להם ¦¥£¤¨¦¦§ּוׁשנּיים

הּק רבים  לּק ר בּ נוֹ ת ה0יּ � בּ ענין דּ נה ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִמׁש נתנוּ 

בּ מׁש � ׁש היתה מחֹלקת בּ זה וּ מביאה ט וֹ ב, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְבּ י וֹ ם

אבוֹ ת  לבין הּס נהדרין נשׂ יאי בּ ין ר בּ ים ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַדּ וֹ רוֹ ת

קר בּ ן  הּמ קריב אדם הּס נהדרין. ׁש ל הדּ ין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵבּ ית

ה0חיטה, לפני  ידיו ׁש ּת י את עליו לסמוֹ � ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָצרי�

יֹועזר  ּבן  ה ּס נהדרין]יֹוסי נשׂ יא ,אֹומר [ׁש היה ¥¤¤¤ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌¥

לסמֹוך קר בּ ן ׁשּלא על לסמ וֹ � לאדם אס וּ ר  - ¤Ÿ¦§§ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌

להׁש ען  צרי � ׁש הּס וֹ מך  כּ יון  טוֹ ב , בּ י וֹ ם ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַהּק רב

בּ יוֹ ם  חיּ ים בּ בעלי להׁש ּת ּמ ׁש  ואסוּ ר כּ חוֹ , ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְבּ כל

[טוֹ ב, יֹוחנן ּבן דּ ין ],י ֹוסי  בּ ית אב אֹומר ׁש היה ¥¤¨¨ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌¥

טוֹ ב .לסמֹוך  בּ י וֹ ם אף לסמוֹ � י ׁש  ּבן- יהֹוׁשע ¦§§ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌§ª©¤

לסמֹוך  ׁשּלא  אֹומר  ה ,ּפרחיה אר ּבלינ ּתאי §©§¨¥¤Ÿ¦§§¦©¨©§¥¦

ׁשּלא אֹומר טּבאי  ּבן יהּודה לסמֹוך. Ÿ¤¥©©¤¨§§§¦¥אֹומר 

ׁשמעיה ,לסמֹוך  לסמֹוך . אֹומר ׁשטח ּבן ׁשמעֹון  ¦§§¦§¤¨¨¥¦§§§©§¨

לסמֹוך  לסמֹוך.,אֹומר ׁשּלא  אֹומר אבטלי ֹון  ¥¦§§©§©§¥¤Ÿ¦§§

נחלקּו לא ּומנחם לסמוֹ �.,הּלל  אמר וּ  וּ ׁש ניהם ¦¥§©¥Ÿ¤¡¨ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌

מנחם  אב יצא מלּ הי וֹ ת וּ פסק הּמ ל� לעבוֹ דת ¨¨§©¥ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌

דּ ין , ׁשּמאיבּ ית דּ ין נכנס בּ ית אב להי וֹ ת ֵ◌ִ◌¦§©©©ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

נחלקוּ , ואז לסמֹוך ּת חּת יו, ׁשּלא אֹומר ,ׁשּמאי  ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌©©¥¤Ÿ¦§§

לסמֹוך. אֹומר בּ כל הּלל הּמ ׁש נה, אוֹ מרת ¦¥¥¦§§ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ז וֹ , בּ מׁש נה ׁש הזכּ רוּ  ׁש הזכּ רוּ הראׁשֹונים הזּ וּ ג וֹ ת ַ◌ֶ◌.◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌¨¦¦ֶ◌.◌ְ◌ְ◌

נׂשיאים  להם ,הי ּו ּדיןהי וּ ּוׁשנ ּיים  ּבית  .אבֹות  ¨§¦¦§¦¦¨¤ָ◌£¥¦

ג  משנה
אֹומרים  ׁשּמאי עליהם ,ּבית סֹומכין ואין ׁשלמים עֹולֹות.,מביאין לא אבל ¥©©§¦§¦¦§¨¦§¥§¦£¥¤£¨Ÿ

אֹומרים  הּלל עליהם.,ּובית וסֹומכין ועֹולֹות ׁשלמים מביאין ¥¦¥§¦§¦¦§¨¦§§§¦£¥¤

הּמ ׁש נה  ׁש ל  הנּ דּ וֹ ן  את ממׁש יכה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִמׁש נתנוּ 

הּק ר בּ נוֹ ת  בּ ענין מחֹלקת וּ מוֹ סיפה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהּק וֹ דמת,

ט וֹ ב. בּ יוֹ ם קרב  מהם איזה ׁשּמאיעצמם, ּבית  ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌¥©©

טוֹ במביאין,אֹומרים  בּ יוֹ ם מקריבים ׁשלמים - §¦§¦¦ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌§¨¦

אכילה  צר � בּ הם ׁש יּ ׁש  כּ יון חגיגה, ׁש למי -ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

טוֹ ב  בּ יוֹ ם ׁש הּת רה מלאכה כּ כל  זוֹ  והרי ◌ְ◌ָ◌ְ◌.◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָלאדם,

נפׁש , אכל סֹומכ לצר � עליהם ואין טוֹ ב,ין בּ י וֹ ם ְ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌§¥§¦£¥¤ְ◌

חיּ ים, בּ בעלי  האדם מׁש ּת ּמ ׁש  זוֹ  ׁש בּ סמיכה ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון 

כּ חוֹ , בּ כל לסמוֹ � יתירה , טירחא בּ כ 1 י ׁש  ֹ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְוגם

ׁש אין  כּ יון טוֹ ב, י וֹ ם מערב הּק ר בּ ן על  סוֹ מך  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶאלּ א

הּס מיכה, לאחר  מ יּ ד ה0חיטה ׁש ּת הא אבל צר� ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌£¨

מקריביםלא אין א� טוֹ ב,עֹולֹות - בּ יוֹ ם ראיּ ה Ÿַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌

אין  ׁש הרי נפ ׁש , אכל צר� בּ כ1 ׁש אין ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון 

להקריבם  ונּת ן  האדם, ידי  על נאכל וֹ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָהעוֹ לוֹ ת 



הּמ וֹ עד . חל  ימי בּ ׁש אר אֹומרים גּ ם הּלל  ,ּובית  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ֵ◌¥¦¥§¦

ועֹולֹות  ׁשלמים כּ יון מביאין טוֹ ב, בּ י וֹ ם §¦¦§¨¦§ְ◌ֵ◌ָ◌

קר בּ ן  ׁש כּ ל  מכּ 1 ודר ׁש וּ  לה'', 'עצרת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר

מּת ר  הרגל , לכבוֹ ד  כּ לוֹ מר לה', ◌ָ◌.◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌.◌ַהּמ קרב

וּ נדב וֹ ת, נדרים  [למעט טוֹ ב בּ י וֹ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהקריבוֹ 

קרבים  ׁש אינם בּ הן, עצמוֹ  את חיּ ב ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש האדם

טוֹ ב ], עליהם בּ י וֹ ם כּ יון וסֹומכין  טוֹ ב, בּ י וֹ ם ְ◌§§¦£¥¤ְ◌ֵ◌ָ◌

מיּ ד  הּק רבּ ן  את להקריב ׁש יּ ׁש  סוֹ ברים ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם

מערב  לסמוֹ � אפׁש ר אי  ולכן הּס מיכה, ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְלאחר

טוֹ ב. י וֹ ם

ד  משנה
ׁשּבת  ּבערב להיֹות ׁשחל אֹומרים ,עצרת ׁשּמאי אחר ,ּבית טבֹוח יֹום £¤¤¤¨¦§§¤¤©¨¥©©§¦§©©©

אֹומרים ,הּׁשּבת  הּלל חל ,ּובית ׁשאם ּומֹודים הּׁשּבת. אחר טבֹוח יֹום אין ©©¨¥¦¥§¦¥§©©©©©¨¦¤¦¨

ּבׁשּבת  ּבכליו ,להיֹות מתלּבׁש ּגדֹול ּכהן ואין הּׁשּבת. אחר טבֹוח  ׁשּיֹום ¦§©©¨¤§©©©©©¨§¥Ÿ¥¨¦§©¥§¥¨

ותענית  ּבהסּפד הּׁשּבת.ּומּתרין אחר עצרת האֹומרין ּדברי לקּים ׁשּלא ª¨¦§¤§¥§©£¦¤Ÿ§©¥¦§¥¨§¦£¤¤©©©©¨

בּ ית  מּמ חֹלקת ׁש עוֹ לה נוֹ סף דּ ין מביאה ז וֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמׁש נה

הקרבת  לג בּ י הּק וֹ דמת, בּ ּמ ׁש נה הלּ ל וּ בית ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַׁש ּמ אי

כּ פי  טוֹ ב. בּ יוֹ ם חגיגה וׁש למי ראיּ ה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְעוֹ לוֹ ת

וס כּ וֹ ת  ׁש בּ פסח  כּ ׁש ם מ"ו), (פ"א לעיל  ◌.◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התבּ אר 

בּ ימי  גּ ם חגיגה וׁש למי ראיּ ה עוֹ לוֹ ת להקריב ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִנּת ן

ימים  ׁש בעה יׁש  ה0ב וּ עוֹ ת  לחג  כּ 1 הּמ וֹ עד , ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַֹחל

אלּ וּ . קרבּ נוֹ ת להקריב נּת ן בּ הם -עצרת אחריו, ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌£¤¤

ׁש ב וּ עוֹ ת, ׁש ל  טוֹ ב ׁשּבת י וֹ ם ּבערב להיֹות  ,ׁשחל ֶ◌ָ◌¤¨¦§§¤¤©¨

אֹומרים  ׁשּמאי טבֹוח ',ּבית  הקרבת 'יֹום  י וֹ ם - ¥©©§¦§©ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

חגיגה, וׁש למי  ראיּ ה עוֹ ל וֹ ת ׁש הם החג, ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָקר בּ נ וֹ ת

ל  הּׁשּבת הוּ א אלּ וּ ,אחר קר בּ נוֹ ת ׁש אין לפי ְ◌©©©©¨ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ה0בּ ת. את ֹלא  וּ בו דּ אי  טוֹ ב , יוֹ ם את  ּובית דּ וֹ חים ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌¥

אֹומרים  הּׁשּבת,הּלל אחר טבֹוח יֹום אין אין - ¦¥§¦¥§©©©©©¨ֵ◌

להקרבת  ׁש בוּ ע וֹ ת לאחר מסיּ ם בּ יוֹ ם כּ לל  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌.◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹצר �

טוֹ ב  בּ י וֹ ם להקריבם מּת ר ׁש הרי  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌.◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּק ר בּ נ וֹ ת,

הּק וֹ דמת  בּ ּמ ׁש נה  ׁש התבּ אר  וּ כמוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַעצמוֹ ,

מחלקּת ם  את  וּ להׁש מיע לחזר  הּמ ׁש נה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌.◌ְ[והצרכה

י וֹ דוּ  זה ׁש בּ נ דּ וֹ ן  נסבּ ר  ׁש ֹּלא כּ די  ׁש בוּ עוֹ ת, ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלגבּ י

בּ ערב  ׁש חל טוֹ ב בּ יוֹ ם ׁש ּמ קריבים ׁש ּמ אי  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵבּ ית

למחרתוֹ , להקריב אפׁש ר  ׁש אי מחמת ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַׁש בּ ת,

ׁש בּ ת]. ׁש ּמ אי ּומֹודים ׁש הוּ א לבית הלּ ל בּ ית ֶ◌ַ◌ָ◌¦ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

חל  טוֹ ב ׁשאם ּבׁשּבת י וֹ ם טבֹוח,להי ֹות ׁשּיֹום ¤¦¨¦§©©¨¤§©

הּׁשּבת הוּ א  אלּ וּ ,אחר קר בּ נוֹ ת והקרבת מאחר  ©©©©¨ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ה0בּ ת. את  דּ וֹ חה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵאינ ּה 

טב וֹ ח': בּ 'י וֹ ם הנּ וֹ הגים דּ ינים  הּמ ׁש נה ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִמוֹ סיפה

ּבכליו מתל ּבׁש ּגדֹול ּכהן  בּ גדי ואין בּ ׁש מוֹ נת - §¥Ÿ¥¨¦§©¥§¥¨ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

גּ ד וֹ ל  בּ הם כּ הנּ ה ולעבד  ללוֹ בׁש ם רגיל ׁש היה ה, ְ◌.◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ֵ◌

ימי  בּ ׁש אר  אוֹ  טוֹ בים, וימים בּ ׁש בּ תוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַרק

אמרוּ  זה וּ ביוֹ ם ישׂ ראל , ׁש ל  גּ דוֹ לה ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתכּ נּ סוּ ת

יל בּ ׁש ם , ותענית ׁש ֹּלא ּבהסּפד בּ יוֹ ם ּומּתרין ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ª¨¦§¤§¥§©£¦ְ◌

כּ די כּ ן, ׁש אמר וּ  והּט עם  לקּים זה. את ׁשּלא ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌¤Ÿ§©¥ֶ◌

חגעצרת ׁש לּ עוֹ לםהאֹומריןהצּ דוֹ קיםּדברי - ¦§¥ַ◌ְ◌ִ◌¨§¦ֶ◌ְ◌ָ◌£¤¤ַ◌

מיּ ד חל הּׁשּבת ה0בוּ עוֹ ת, ׁש הם ,אחר כּ יון  ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌©©©©¨ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

כּ פׁש וּ טוֹ , ה0בּ ת' 'מּמ חרת הּפ סוּ ק  את ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְמפר ׁש ים

וּ מּמ ילא  ראׁש וֹ ן , בּ יוֹ ם מתחילה העמר ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ּס פירת

[ואלּ וּ  ראׁש וֹ ן בּ י וֹ ם חל ּת מיד  ה0בוּ עוֹ ת חג ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַגּ ם

מּמ חרת  היינוּ  ה0בּ ת' ׁש 'ּמ ּמ חרת ּפ רׁש וּ  ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲחז"ל

חל  טבוֹ ח' 'יּ וֹ ם וכאׁש ר ּפ סח], ׁש ל טוֹ ב ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶי וֹ ם

יוֹ ם  הוּ א הצּ דוֹ קים ׁש לּ דברי ראׁש וֹ ן  י וֹ ם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְבּ אוֹ תוֹ 

ׁש אין  לכּ ל  להראוֹ ת חז"ל רצוּ  ׁש בוּ ע וֹ ת, ׁש ל ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶטוֹ ב 

להתנאוֹ ת  הגּ ד וֹ ל הכּ הן על ואסרוּ  טוֹ ב , י וֹ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶזה 

ותענית. בּ הסּפ ד  זה י וֹ ם והּת ירוּ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ בגדיו ,

ה  משנה
לחּלין  לּידים ולּקדׁש,נֹוטלין ולּתרּומה. ולחּטאת ,ולּמעׂשר אם ,מטּבילין. §¦©¨©¦§ª¦§©©£¥§©§¨§§Ÿ¤©§¦¦§©©¨¦

ּגּופֹו. נטמא ידיו ¨§¦¨¨§§¦נטמאּו



טמאה  בּ דיני  הּמ ּס כת דּ נה ואיל� זוֹ  ◌ָ◌ְ◌.◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמּמ ׁש נה

ישׂ ראל  כּ ל הי וּ  הרגלים ׁש בּ ׁש ֹלׁש ת כּ יון  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְוטהרה,

את  לאכוֹ ל  ׁש יּ וּ כל וּ  כּ די עצמם, את ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְמטהרים

טהרה  דּ יני י וּ באוּ  וּ להלּ ן  בּ טהרה, ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּק ר בּ נ וֹ ת

בּ רגלים. הנּ וֹ הגים לּידים מיחדים -נֹוטלין ְ◌.◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌§¦©¨©¦

האכילה, לפני  ידים ,חּליןאכילת ל נ וֹ טלים ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌©ֲ◌ִ◌ַ◌ª¦

ׁש ני,ולּמע ׂשר  מעשׂ ר ו- אלּ וּ ול ּתר ּומה. §©©£¥ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌§©§¨§ִ◌

יׁש מטּביליןקרבּ נוֹ ת,ׁש ל קדׁשבּ שׂ ר אכילת ל  - ©ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌Ÿ¤ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌©§¦¦ֵ◌

ארבּ עים  ׁש ל כּ ׁש ר בּ מקוה היּ דים בּ טבילת  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹצר �

היּ דים . נטמאוּ  ׁש ֹּלא ּפ י  על  ואף  ולחּטאת סאה, ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌§©©¨

ּפ רה  בּ אפר כּ לוֹ מר חּט את', בּ 'מי לגעת הבּ א -ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ׁש  יתירה, מעלה בּ וֹ  עשׂ וּ  ידיואדּמ ה, נטמאּו אם ֲ◌.◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌¦¦§§¨¨

ׁש הם  חכמים עליהם ׁש גּ זר וּ  מהדּ ברים ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְבּ אחד 

וּ מׁש קים  מאכלים כּ גוֹ ן  היּ דים, את ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמטּמ אים

כּ אלּ וּ  זה הרי  וצרי�,ּגּופֹוכּ לנטמאטמאים, ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌¦§¨ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

כּ ׁש ר . בּ מקוה כּ לּ וֹ  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌.ֹ◌ְ◌ִלטבּ ל 

ו  משנה
לחּלין  והחזק לחּלין לּמעׂשר ,הּטֹובל והחזק לּמעׂשר טבל לּמעׂשר. ,אסּור ©¥©ª¦§ª§©©ª¦¨©©£¥¨©§©£¥§ª§©§©£¥

לּתרּומה  והחזק לּתרּומה טבל לּתרּומה. לּקדׁש,אסּור טבל לּקדׁש. אסּור ¨©§¨¨©©§¨§ª§©©§¨¨©Ÿ¤¨©©Ÿ¤

לּקדׁש לחמּור ,והחזק טבל לחּטאת. החזק ,אסּור ולא טבל לּקל. ּכאּלּו,מּתר §ª§©©Ÿ¤¨©©¨¨©¤¨ª¨©©¨©§Ÿª§©§¦

טבל. ¨¨Ÿלא

ׁש ּת ּק נוּ  נ וֹ סף דּ ין לבאר ממׁש יכה ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִמׁש נתנוּ 

לכוּ ן  צרי � ׁש הּט וֹ בל טהרה, בּ הלכוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲחכמים

ׁש לּ ׁש מוֹ  הדּ בר אכילת לׁש ם  בּ טבילתוֹ  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהּט הר

טוֹ בל. לחּליןהוּ א והחזק לחּלין  אדם הּטֹובל - ֵ◌©¥©ª¦§ª§©©ª¦ָ◌ָ◌

כּ ׁש הוּ א  רק חלּ ין דּ ברי  אפלּ וּ  לאכ וֹ ל ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌.◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּמ קּפ יד

חלּ ין, אכילת לׁש ם וטבל  לּמע ׂשר טהוֹ ר , אסּור  ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌.◌ִ◌¨©©£¥

ׁש ני  מע שׂ ר  לאכוֹ ל  ל וֹ  מוֹ עילה זוֹ  טבילה אין -ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌

עד  בּ ּט הרה, לאוֹ כל וֹ  חיּ וּ ב ׁש יּ ׁש  ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִבּ ירוּ ׁש לים,

ׁש ני . מעשׂ ר אכילת לׁש ם ל ׁש יּ טבּ ל אכילת טבל  ֶ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌¨©©ֲ◌ִ◌ַ◌

ׁש ני ,מע ׂשר אכילת ל טהוֹ ר והחזק ׁש ני מע ׂשר  ©£¥ֵ◌ִ◌§ª§©ָ◌©ֲ◌ִ◌ַ◌©£¥ֵ◌ִ◌

לּתרּומה  יוֹ תר .,אסּור גּ דוֹ לה טבל ׁש חמרתּה  ¨©§¨ֶ◌.◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌¨©

לּתרּומה  והחזק לּקדׁש,לּתרּומה -אסּור  ©§¨§ª§©©§¨¨©Ÿ¤

קרבּ נ וֹ ת. בּ שׂ ר  והחזק לאכילת לּקד ׁש טבל ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌¨©©Ÿ¤§ª§©

לחּטאת ,לּקדׁש חּט את',אסּור בּ 'מי לנגיעה - ©Ÿ¤¨©©¨ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

אבל  בּ י וֹ תר . חמוּ רה ׁש היא אדּמ ה, ּפ רה ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌.◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵאפר 

לחמּור אם ל ּקל ,טבל  טבל ,מּתר אם ולכן ִ◌¨©¤¨ª¨©©ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌

לתרוּ מה  טבל אם וכן בּ כּ ל, מּת ר חּט את, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌.◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְלמי 

ׁש  מי  בּ מעשׂ ר . אף החזק מ ּת ר  ולא ֹלא ּטבל  - .◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌¨©§Ÿª§©

דּ בר  אכילת לצר� להּט הר בּ טבילתוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהתכּ וּ ן

בּ לבד , להתרחץ אלּ א טבל מסיּ ם, לא ,ּכאּלּו ְ◌.◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌§¦Ÿ¨¨

ואפלּ וּ  טבילה, הצּ רי� דּ בר  כּ ל  לאכוֹ ל ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְואסוּ ר 

אם  [אף חלּ ין בּ אכילת הוּ א מּת ר  אבל  ◌ִ◌ַ◌ִ◌.◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌.◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַמעשׂ ר,

חלּ ין  ׁש אין  בּ טהרה], ח לּ ין  לאכוֹ ל  נוֹ הג ◌ִ◌.◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌.◌ֱ◌ֶ◌ֵהוּ א

כּ לל . כּ וּ נה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְצריכים

ז  משנה
הארץ  עם ּפרּוׁשין ,ּבגדי ּבגדי לּפרּוׁשין. ּבגדי ,מדרס ּתרּומה. לאֹוכלי מדרס ¦§¥©¨¨¤¦§¨©§¦¦§¥§¦¦§¨§§¥§¨¦§¥

ּתרּומה  יֹועזר ,אֹוכלי ּבן יֹוסף לחּטאת. מדרס קדׁש ּבגדי לּקדׁש. היה ,מדרס §¥§¨¦§¨§Ÿ¤¦§¥Ÿ¤¦§¨§©¨¥¤¤¤¨¨

ׁשּבּכהּנה  אֹוכל ,חסיד היה ּגדּגדא ּבן יֹוחנן לּקדׁש. מדרס מטּפחּתֹו והיתה ¨¦¤©§ª¨§¨§¨¦§©§¦§¨©Ÿ¤¨¨¤ª§§¨¨¨¥

ּכל  הּקדׁש טהרת לחּטאת.,ימיו על מדרס מטּפחּתֹו והיתה ©¨¢©©Ÿ¤¨¨¨§¨§¨¦§©§¦§¨§©¨

בּ י וֹ תר  הנּ זהרים אדם בּ ני ׁש יּ ׁש  מבארת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִמׁש נתנוּ 

ּפ חוֹ ת, הנּ זהרים וי ׁש  וטהרה, טמאה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌.◌ֵ◌ִ◌ְבּ דיני

בּ גדיו  את דּ נים  אי� בּ זה, כּ ללים חז"ל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְוקבעוּ 

אוֹ  טהוֹ רים  הם אם יד וּ ע ׁש ֹּלא האדם, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל



הארץ טמאים: עם  טמאי ,ּבגדי כּ מוֹ  נחׁש בים ְ◌ֵ◌ִ◌¦§¥©¨¨¤ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

המטּמ אים 'מדרס' ונ דּ ה זב בּ גדי  [-כּ טמאת ¦§¨ְ◌.◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

וכלים], הּמ קּפ ידים לּפר ּוׁשיןאדם אדם לבני - ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌©§¦ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ׁש אנוּ  כּ יון  בּ טהרה, רק  חלּ ין אפלּ וּ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌.◌ִ◌ֲ◌ֱ◌ֶלאכוֹ ל 

עם  אׁש ת  אלּ וּ  בּ גדים על ׁש יּ ׁש בה ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְחוֹ ׁש ׁש ים

מדרס. בּ טמאת ונטמא וּ  נ דּ ה, כּ ׁש היא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌.◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ

ּפר ּוׁשין טמאת ,ּבגדי  כּ טמאים הם מדרס הרי  ¦§¥§¦ֲ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌.◌ְ◌ַ◌¦§¨

ונצרכת  חמוּ רה ׁש ּט הרתם ׁש ני , מע שׂ ר ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְלאוֹ כלי

הם  הרי ׁש ני, מעשׂ ר אוֹ כלי בּ גדי ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵי וֹ תר .

מדרס טמאת ּתרּומה כּ טמאים ,לאֹוכלי  ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌.◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌§§¥§¨

יוֹ תר. חמוּ רה  ּתרּומה ׁש ּט הרתם אֹוכלי  ,ּבגדי  ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌¦§¥§¥§¨

טמאת כּ טמאים הם ל הרי  בּ שׂ ר מדרס אוֹ כלי  ֲ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌.◌ְ◌ַ◌¦§¨§ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

בּ שׂ ר ּבגדי[-קר בּ נ וֹ ת].ּקדׁשה  הרי קדׁשאוֹ כלי  Ÿ¤ָ◌ְ◌ָ◌¦§¥ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌Ÿ¤ֲ◌ֵ◌

כּ טמאת ל הם ּפ רה חּטאת מימדרס אפר - ֵ◌ְ◌.◌ְ◌ַ◌¦§¨§ֵ◌©¨ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ׁש אנוּ  מחמת אינם אלּ וּ  ודינים ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌.◌ֲאד ּמ ה.

טמאה  בּ דיני ׁש יּ זלזלוּ  אדם לבני ◌ָ◌ְ◌.◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְחוֹ ׁש ׁש ים

אפלּ וּ  ולכן  היא, חכמים ּת ּק נת אלּ א ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְוטהרה,

יֹועזר  ּבן ׁשּבּכהּנה ׁש ,י ֹוסף חסיד אף ו,היה ¥¤¤¤ֶ◌¨¨¨¦¤©§ª¨§ַ◌

כן  ּפ י  מטּפחּתֹועל כּ היתה מדרס נח ׁש בת ַ◌ִ◌ֵ◌¨§¨¦§©§ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌¦§¨

אֹוכל וכןל ּקד ׁש. היה ּגדּגדא ּבן אפלּ וּ י ֹוחנן  ©Ÿ¤ְ◌ֵ◌¨¨¤ª§§¨¨¨¥ֲ◌ִ◌

חלּ יו  ימיואת ּכל הּקדׁש טהרת מכּ ל ּו,על ֶ◌.◌ָ◌©¨¢©©Ÿ¤¨¨¨ִ◌ָ◌

מטּפחּתֹומקוֹ ם  כּ טמאתהיתה מדרס נחׁש בת ָ◌¨§¨¦§©§ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌.◌ְ◌ַ◌¦§¨

מיל  ׁש ּט הרתם ,חּטאת ענין ׁש התבּ אר  וּ כפי §ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌©¨ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

י וֹ תר . ◌ֵ◌ָ◌ֲחמוּ רה

הלימוד: לאחר תפילה

רחמים  מלא יי איׁש,אּנא ּבׂשר ּכל ורּוח חי ּכל נפׁש ּבידך לפניך ,אׁשר לרצֹון נא יהיה ¨¨§¨¨¥©£¦£¤§¨§¨¤¤¨©§©¨§©¦¦§¤¨§¨§¨¤¨

נׁשמת ּבעבּור ּותפיּלתנּו פלוני)ּתֹורתנּו בן הּגדֹול ,(פלוני ּבחסדך עּמּה נא לפּתֹוח ,ּוגמֹול ¨¥§¦¨¥©£¦§©§¨¦¨§©§§¨©¨¦§©

וחסד  רחמים ׁשערי עדן ,לּה ּגן ּובחיּבה ,וׁשערי ּבאהבה אֹותּה לּה,ּותקּבל ּוׁשלח ¨©£¥©£¦§¤¤§©£¥©¥¤§©¥¨§©£¨§¦¨§©¨

נׁשמת  אצל החּיים עץ ּתחת ּולהֹוׁשיבּה להֹוליכה והּטהֹורים הּקדֹוׁשים ©§¦¤¥¦©©¥©©¨¦§¨¦§¦§©§¦§©¨¤¨§©מלאכיך

וחסידֹות  חסידים והצדקניֹות ׁשכינתך ,הּצּדיקים מּזיו מּטּובך ,ליהנֹות להׂשּביעּה ©©¦¦§©¦§¨¦£¦¦©£¦¥¨¦¦§¦¨§¨§©§¦¨¦§¨

לּצּדיקים  וׁשלֹום ,הּצפּון ּובּׂשמחה ּבחדווה נכֹונה ּבמנּוחה ּבּקבר ינּוח ּכדכּתיב ,והּגּוף ©¨©©¦¦§©¨©©¤¤¦§¨§¨§¤§¨§¦§¨§¨§¦§¦

נכחֹו' הלך מׁשּכבֹותם על ינּוחּו ׁשלֹום על ,'יבֹוא ירּננּו ּבכבֹוד חסידים 'יעלזּו ּוכתיב ¨¨¨©¦§§¨Ÿ¥§§Ÿ§¦©§§£¦¦§¨§©§©

אֹותֹו ותׁשמֹור ׁשנתך'. וערבה וׁשכבּת תפחד לא ּתׁשּכב 'אם ּוכתיב §¦§¨¤¨§¨§¨§¨§©¨§¨§¦Ÿ©§¦¦¦§¨§§¦מׁשּכבֹותם'

הּקבר  ותֹולעה ,מחיּבּוט ּפׁשעיו ,ּומרּמה ּכל על לֹו ותמחֹול צּדיק ,ותסלח אין אדם ּכי ¥¦©¤¤¥¦¨§¥¨§¦§©§¦§©¨§¨¨¦¨¨¥©¦

יחטא  ולא טֹוב יעׂשה אׁשר עׂשה ,ּבארץ אׁשר וצדקֹותיו זכּוּיֹותיו לֹו לֹו,ּוזכֹור ותׁשּפיע §¤¤£¤©£¤§Ÿ¤¡¨§§¨§¦§¨£¤¨¨§©§¦©

לּצּדיקים  הּצפּון טֹוב מרֹוב ּבּקבר עצמֹותיו לדּׁשן אׁשר ,מּנׁשמתֹו טּובך רב 'מה ּדכּתיב ¦¦§¨§©¥©§¨©¤¤¥©¨©©¦¦¦§¦¨©§¨£¤

ּבדד  ּבטח ויׁשּכֹון נׁשּברה'. לא מהּנה אחת עצמֹותיו ּכל 'ׁשמר ּוכתיב ּליראיך' ¨¨©¤§¦§¨¨§¦Ÿ¥¨©§¨©©¥¥¨Ÿ¦§¨¤¥¦¨§©̈צפנּת

רעה  מּפחד החּיים,,וׁשאנן ּבצרֹור צרּורה ּתהא ונׁשמתֹו גיהּנם, ּפני יראה ואל §©£¨¦©©¨¨§©¦§¤§¥¥¦Ÿ§¦§¨§¥§¨¦§©©¦

אמן. ּברחמים, יׂשראל עּמך מתי ּכל עם הּמתים ּבתחּיית ¥¨¦£©§¥¨§¦¨§©¥§¨¦¦¥©©¦§¦£©§ּולהחיֹותֹו






