
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. ¥¨©Ÿ§ונאמר

- צ ט אות פרק פרה מסכת
א משנה 

הּזיֹות.ׁשּתי יּזה ,אֹומר אליעזר רּבי ,ׁשהן ּכל מים לתֹוכּהׁשּנפל צלֹוחית  §¦¤¨©§¨©¦¨¤¥©¦¡¦¤¤¥©¤§¥©¨

והּטל ּבחּמה יּניחּנה ,אֹומר אליעזר רּבי ,טל לתֹוכּהירד פֹוסלין.וחכמים  ©£¨¦§¦¨©§¨©©¦¡¦¤¤¥©¦¤¨©©¨§©©

לנּגב.וצריך יערה ,פרֹות ּומי מׁשקין לתֹוכּהנפל ּפֹוסלין.וחכמים עֹולה. ¤©£¨¦§¦¨©§¨©§¦¥¥§¨¤§¨¦§§©¥

לנּגב:צריך ואינֹויערה ,רֹוׁשם ׁשהּוא ּדבר וכל ,וקנקנּתֹום ,קֹומֹוס ,ּדיֹו §§©§©§§¨¨¨¤¥§¨¤§¥¨¦§§©¥

ׁש ּמ זּ ים  אדּמ ה, ּפ רה אפר  בּ מי ע וֹ סק זה  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌.◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶּפ רק

לטהרם: מת טמאי על ׁש ל צל ֹוחית אוֹ תם כּ לי - ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌§¦ְ◌ִ◌ֶ◌

לאחר  אד ּמ ה, ּפ רה מאפר  המקדּ ׁש ים ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌.◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌.◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים

הּמ ים, את בּ הם ּכל מים לת ֹוכּהׁשּנפל ׁש ערבוּ  ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌¤¨©§¨©¦¨

להזּ אה,ׁשהן הּפ סוּ לים  חלּ ין מי אליעזר רּבי- ¤¥ֵ◌.◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌©¦¡¦¤¤

הּט מא,,אֹומר  על  להזּ וֹ ת ׁשּתיי ּזה כּ ׁש בּ א  ¥ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌©¤§¥

מסיּ ם ,הּזי ֹות  ׁש עוּ ר  ׁש אין סוֹ בר  ׁש הוּ א כּ יון  ©¨ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌.◌ָ◌

ׁש בּ כל  וכיון  כּ ׁש ר , ׁש הוּ א כּ ל אפלּ וּ  אלּ א ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלהזּ יה,

מע ּק ר  וּ כׁש רים , קד וֹ ׁש ים מים מעט גּ ם  י ׁש  ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהזּ יה

בּ הזּ יה אפלּ וּ  דּ י היה  קנסוּ הוּ הדּ ין אמנם אחת, ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הּפ סוּ לים] הּמ ים מּת ערבת ירויח ׁש ֹּלא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ[כּ די 

הזּ יוֹ ת. ׁש ּת י  להזּ וֹ ת ,פֹוסליןוחכמים והצריכוּ הוּ  ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌©£¨¦§¦

וכיון  להזּ יה , ׁש עוּ ר  ׁש יּ ׁש  סוֹ ברים ׁש הם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון 

כּ אן  אין הרי ּפ סוּ לים מים מערבים הזּ יה ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶׁש בּ כל 

כּ ׁש רים. מים ׁש ל ׁש למה טל לת ֹוכּהירד הזּ יה ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌¨©§¨©

הּפ רה, אפר  ׁש ל  הּק ד וֹ ׁש ים בּ ּמ ים רּביוהתערב ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌©¦

כּ י ,עֹולה והּטל ,ּבחּמה יּניחּנה ,אֹומר אליעזר  ¡¦¤¤¥©¦¤¨©©¨§©©¤ִ◌

הוּ א  והרי בּ 0מׁש , למעלה לעלוֹ ת הּט ל  טבע ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵכן

הּק ד וֹ ׁש ים, מה ּמ ים כּ יון ,ּפֹוסליןוחכמים נפרד  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌©£¨¦§¦ֵ◌ָ◌

בּ ּמ ים  הּט ל ׁש התערב ׁש לּ אחר ס וֹ ברים ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם

בּ ח ּמ ה. עוֹ לה אינוֹ  ּומימׁשקיןלת ֹוכּהנפל ׁש וּ ב  ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌¨©§¨©§¦¥

כּ לּ ּה ,יערה ,פרֹות  הּת ערבת את ל ׁש ּפ � י ׁש  - ¥§¨¤ֵ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌.◌ָ◌

מים לנּגב וצריך  לתוֹ כוֹ  ׁש יּ ּת ן לפני הכּ לי את §¨¦§§©¥ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌

מיני ,וקנקנּתֹום ,ק ֹומֹוס ,ּדי ֹוכּ ׁש רים. ׁש הם ְ◌ֵ◌ִ◌§§©§©§ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌

צבע, הּמ ׁש אירים ׁשהּואּדבר וכל צבע וֹ נים ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌§¨¨¨¤

צ וֹ בע,רֹוׁשם  הּת ערבת,יערה - צריך ואינֹואת ¥ֵ◌ַ◌§¨¤ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌§¥¨¦§

מ0הוּ לנּגב  נׁש אר  היה ׁש אם כּ יון הכּ לי, את §©¥ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

ׁש לּ הם. הצּ בע נכּ ר  היה סממנים ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵמאוֹ תם



ב משנה 
ּפסּולין.,מראיהם ׁשּנׁשּתּנּואֹו,ונתּבּקעּוּורמׂשים ׁשקצים לתֹוכּהנפל  ¨©§¨§¨¦§¨¦§¦§©§¤¦§©©§¥¤§¦

ורּבי ׁשמעֹון רּבי כׁשפֹופרת.ׁשהיא מּפני ,ּפֹוסלת ּכך ּובין ּכך ּבין ,חּפּוׁשית  ¦¦¥¨§¥¨§¤¤¦§¥¤¦¦§¤¤©¦¦§§©¦

ׁשאין מּפני ,ּכׁשרים ,ׁשּבּתבּואה והּכּנה הּדירה ,אֹומרים יעקב ּבן אליעזר  ¡¦¤¤¤©£Ÿ§¦©¦¨§©¦¨¤©§¨§¥¦¦§¥¤¥

לחה:ּבהם  ¨¤¥¨

הּמ ים לת ֹוכּהנפל  ׁש ל הצּ לוֹ חית לתוֹ � - ¨©§¨ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌

,ונתּבּקעּוּורמ ׂשים ׁשקצים המקדּ ׁש ים  ַ◌ְ◌.◌ָ◌ִ◌§¨¦§¨¦§¦§©§

בּ ּמ ים, מהם היּ וֹ צאת הלּ חה אֹווהתערבה ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ֹלא מראיהם ׁשּנׁשּתּנּו אם גּ ם הּמ ים ׁש ל ¤¦§©©§¥¤ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌

הּמ ים לּמ ים ּפסּולין.התבּ ּק עוּ , נפלה ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌§¦ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

נתבּ ּק עה ּכך ּוביןּכך ּבין,חּפּוׁשית  אם בּ ין  - ¦¦¥¨§¥¨§ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

היא הרי  נתבּ ּק עה, ֹלא אם את ּפֹוסלת וּ בין  ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌¤¤ֶ◌

ׁש הּמ ים ,כׁשפֹופרת ׁשהיאמּפניהּמ ים, ַ◌ַ◌ִ◌¦§¥¤¦¦§¤¤ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌

מתערבת  ׁש בּ תוֹ כ ּה  והלּ חה  גּ וּ פּה , דּ ר � ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְעוֹ ברים

יעקב ּבןאליעזר ורּביׁשמעֹוןרּביבּ ּמ ים. ַ◌ַ◌ִ◌©¦¦§§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

ּת וֹ לעים]וה'ּכּנה'ה'ּדירה',אֹומרים  [-מיני §¦©¦¨§©¦¨ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

המק דּ ׁש ים,,ׁשּבּתבּואה  הּמ ים לתוֹ � ׁש נּ פלוּ  ¤©§¨ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌.◌ָ◌ִ◌

הת בּ ּק עוּ ,,ּכׁשרים  אם ׁשאיןמּפניואפלּ וּ  §¥¦ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌¦§¥¤¥

כּ לל .לחה ּבהם  ¨¤¥¨ְ◌ָ◌

ג משנה 
מפני ,הּיֹונה מן חּוץ ,ּפֹוסלין העֹופֹות ּכל ּפסּולין.,חּיה אֹוּבהמה מהן ׁשתת  ¨¨¥¤§¥¨©¨§¦¨¨§¦¦©¨¦§¥

ׁשהיא מּפני ,החלּדה ן מ חּוץ ,ּפֹוסלין אינם הּׁשרצים ּכל מֹוצצת.ׁשהיא  ¤¦¤¤¨©§¨¦¥¨§¦¦©ª§¨¦§¥¤¦

אליעזר רּבי מקיאה.ׁשהיא מּפני ,הּנחׁשאף ,אֹומר ּגמליאל רּבן מּלקת. ©¤¤©¨©§¦¥¥©©¨¨¦§¥¤¦§¦¨©¦¡¦¤¤

העכּבר:אף ,אֹומר  ¥©¨©§¨

המק דּ ׁש יםמהןׁשתת  מהּמ ים ,חּיה אֹוּבהמה - ¨¨¥¤ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌.◌ָ◌ִ◌§¥¨©¨

ׁש בּ פיהם ,ּפס ּולין מהּמ ים מחזירים ׁש הם כּ יון §¦ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

ׁש בּ פיהם. בּ רק  מערבים אלּ וּ  וּ מים הכּ לי , ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלתוֹ �

אלּ וּ ,הע ֹופֹות ּכל  מ ּמ ים כּ יון ,ּפֹוסליןׁש 0תוּ  ¨¨ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌§¦ֵ◌ָ◌

ה כּ לי , אל מּפ יהם מים מחזירים מןחּוץ ׁש הם ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌¦

ׁש בּ פיה ,מֹוצצת ׁשהיאמפני,הּיֹונה  הּמ ים ואין ©¨¦§¥¤¦¤¤ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ל כּ לי . אלּ וּ הּׁשרצים ּכל חוֹ זרים מּמ ים ׁש 0תוּ  ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌¨©§¨¦ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌

ׁשהיאמּפני,החלּדה מןחּוץ ,ּפֹוסליןאינם  ¥¨§¦¦©ª§¨¦§¥¤¦

מתערב מּלקת  ׁש בּ פיה והרק בּ לׁש וֹ נּה , לוֹ קקת - ©¤¤ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ׁש 0תה הּנחׁשאף ,אֹומר ּגמליאל רּבןבּ ּמ ים. ַ◌ַ◌ִ◌©¨©§¦¥¥©©¨¨ֶ◌ָ◌ָ◌

ּפ וֹ סלם, ׁש זּ הוּ ,מקיאה ׁשהיאמּפנימהּמ ים ואף ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌¦§¥¤¦§¦¨ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

גּ ם  חוֹ ׁש ׁש  גּ מליאל  רבּ ן ה ּמ קרים, בּ מעוּ ט ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַרק

ּפ וֹ סל ,העכּבר אף ,אֹומר אליעזר רּבילזה. ָ◌ֶ◌©¦¡¦¤¤¥©¨©§¨ֵ◌

ואף  לכּ לי , מים מחזיר הוּ א ׁש לּ פעמים ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון 

ר בּ י  חוֹ ׁש ׁש  כּ לל , מצוּ י  ׁש אינוֹ  מעוּ ט ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶׁש זּ הוּ 

לכ1. גּ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱאליעזר

ד משנה 
,אֹומר יהֹוׁשע רּבי ּפסּול.,אֹומר אליעזר רּבי ,לׁשּתֹות חּטאת מי על החֹוׁשב  ©¥©¥©¨¦§©¦¡¦¤¤¥¨©¦§ª©¥

אבל מקּדׁשים.ׁשאינם ּבמים ,אמּורים דברים ּבּמה ,יֹוסי רּבי אמר ּכׁשּיּטה. §¤©¤¨©©¦¥©¤§¨¦£¦§©¦¤¥¨§§¨¦£¨

ּכׁשּיׁשּתה.,אֹומר יהֹוׁשע רּבי ּכׁשּיּטה.,אֹומר אליעזר רּבי ,המקּדׁשין ּבמים  §©¦©§ª¨¦©¦¡¦¤¤¥§¤©¤©¦§ª©¥§¤¦§¤

ּכׁשר:,ּגרּגר ואם  §¦¦§¥¨¥



נּ פסלים  ׁש בּ הם מקרים ׁש יּ ׁש  מבארת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִמׁש נתנוּ 

מעשׂ ה  בּ הם נעשׂ ה ֹלא ׁש עדין  הגם ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים

אף ,לׁשּתֹות חּטאת מיעל החֹוׁשב הּפ וֹ סל: ַ◌ֵ◌©¥©¥©¨¦§ַ◌

מעשׂ ה, עשׂ ה ,אֹומר אליעזר רּביׁש ֹּלא ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌©¦¡¦¤¤¥

אפלּ וּ ,ּפס ּול  נּ פסלים אלּ וּ  ׁש ּמ ים כּ יון  ¨ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌

לבדה ,אֹומר יהֹוׁשע רּביבּ מחׁש בה. מחׁש בה ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌©¦§ª©¥ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

אלּ א ּפ וֹ סלת, לצר �ּכׁשּיּטה אינּה  הכּ לי את ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌§¤©¤ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌

הּמ ים. נפסלים ׁש תה, ׁש ֹּלא אף אמר ׁש תיּ ה, ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌¨©

ּבמים ,אמּורים דברים ּבּמה ,יֹוסירּבי ©¦¥©¤§¨¦£¦§©¦

אוֹ תם ,מקּדׁשים אינם עדין ש  מלּ אוּ  רק אלּ א ֲ◌ַ◌ִ◌¥¨§ª¨¦ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ֹלא  עדין א� האפר , את בּ הם לתת כּ די ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבּ כלי 

הּמ ים ,המק ּדׁשיןּבמים אבל נתנוּ . אין ָ◌ְ◌£¨§©¦©§ª¨¦ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌

נפסלים, הם ואימתי בּ מחׁש בה, רּבינּ פסלים ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌©¦

אנוּ ,ּכׁשּיּטה ,אֹומר אליעזר  לכן קדם אבל  ¡¦¤¤¥§¤©¤ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

וֹלא אוֹ מרים  מּמ חׁש ב ּת וֹ  בּ וֹ  יחזר  הּס תם ׁש ּמ ן  ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌

ּפ וֹ סלת, לבדּה  הּמ חׁש בה אין ולכן  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִי ׁש ּת ה,

רק ,אֹומר יהֹוׁשע ור בּ י נפסלים הּמ ים ְ◌ַ◌ִ◌§ª©¥ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌

חוֹ זר ּכׁשּיׁשּתה  מהּמ ים ׁש חלק כּ יון מּמ ׁש , §¤¦§¤ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌

ׁש בּ פיו, בּ רק מערב  כּ ׁש הוּ א ֹלא ואם לכּ לי ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌§¦

אלּ א ה0וֹ תים כּ דר� את ּגרּגר ׁש תה ׁש פ � - ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌¦§¥ָ◌ַ◌ֶ◌

מים  החזיר  ׁש ֹּלא הרי לגרוֹ נוֹ , יׁש ר ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים

ו  ּכׁשר.ל כּ לי , ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌¨¥

ה משנה 
רּבי לאחרים.ּתקלה יעׂשם ׁשּלא ,ּבטיט יגּבלם לא ,ׁשּנפסלּוחּטאת מי  ¥©¨¤¦§§Ÿ§©§¥§¦¤Ÿ©£¥©¨¨©£¥¦©¦

רּבי לעת.מעת טמא ּבׂשרּה,חּטאת מי ׁשּׁשתת ּפרה ּבטלּו.,אֹומר יהּודה  §¨¥¨§¨¨¤¨¨¥©¨§¨¨¨¥¥¥§¥©¦

:במעיה ּבטלּו,אֹומר יהּודה  §¨¥¨§§¥¤¨

ׁשּלא,ּבטיטיגּבלם לא,ׁשּנפסלּוחּטאת מי ¥©¨¤¦§§Ÿ§©§¥§¦¤Ÿ

בּ ּט יט,,לאחרים ּתקלה יע ׂשם  בּ טעוּ ת ׁש יּ גּ עוּ  ©£¥©¨¨©£¥¦ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

בּ ּט יט. המערבים החּט את מּמ י רּביוי ּט מא וּ  ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌©¦

בּ טיט,,אֹומר יהּודה  המערבים ּבטלּוהּמ ים §¨¥ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌¨§

מטּמ אים. ואינם ,חּטאת מיׁשּׁשתת ּפרה בּ הם, ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌¨¨¤¨¨¥©¨

בּ תוֹ �טמאּבׂשרּה נׁש חטה כּ יון ,לעת מעת אם §¨¨¨¥ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌¥¥§¥ֵ◌ָ◌

טמאים  והם בּ קר בּ ּה , ק יּ מים עדין ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הּמ ים

בּ שׂ רּה . את ּבטלּו,אֹומר יהּודה רּביוּ מט ּמ אים ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌©¦§¨¥¨§

הּפ רה ולכ ,במעיה הּמ ים נׁש חטה אם אפ לּ וּ  ן ַ◌ַ◌ִ◌§¥¤¨ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

טהוֹ רה. לעת, מעת ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְבּ תוֹ �

ו משנה 
ּפני על יׁשיטם ולא ,ּובספינה ּבנהר יעבירם לא ,חּטאת ואפר חּטאת מי  ¥©¨§¥¤©¨Ÿ©£¦¥§¨¨¦§¦¨§Ÿ§¦¥©§¥

עד ּבּמים הּוא עֹובר אבל זה.לצד ויזרקם זה ּבצד יעמֹוד ולא ,הּמים  ©©¦§Ÿ©£§©¤§¦§§¥§©¤£¨¥©©¦©

ּובמים ,לחּטאת הּטהֹור ריקם ּכלי ּובידיו לחּטאת הּטהֹור הּוא עֹובר צּוארֹו. ©¨¥©¨§©¨§¨¨§¦¥¨©¨§©¨§©¦

מקּדׁשין:ׁשאינם  ¤¥¨§ª¨¦

ֹלא חּטאת ואפר מקדּ ׁש ים,חּטאת מי אפלּ וּ  ¥©¨ְ◌.◌ָ◌ִ◌§¥¤©¨ֲ◌ִ◌

בּ ּמ ים, ,ּובספינה ּבנהר יעבירם לאהתערבוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌Ÿ©£¦¥§¨¨¦§¦¨

ׁש היה, מעשׂ ה מ 0וּ ם חכמים ׁש גּ זרוּ  היא  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְוּ גזרה

בּ ספינה, חּט את ואפר  חּט את מי  אדם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש העביר

ּת חוּ ב  מהּמ ת כּ זית ׁש היה נמצא מכּ ן ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְוּ לאחר

הּס פינה, ,הּמים ּפניעל י ׁשיטם ולאבּ קרקעית ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌§Ÿ§¦¥©§¥©©¦

בּ ספינה, להעברה דּ וֹ מה ׁש ה דּ בר  ולאכּ יון ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌§Ÿ

הנּ הר זה ּבצד יעמֹוד  ׁש גּ ם ,זה לצד ויזרקם ׁש ל ©£§©¤ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌§¦§§¥§©¤ֶ◌ַ◌

בּ ספינה. להעברה קצת דּ וֹ מה ע ֹובר אבל זה ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌£¨¥

וּ מי ,צּוארֹועד אפ לּ וּ ּבּמים בּ רגליוהּוא ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌©©¦ֲ◌ִ◌©©¨ֵ◌

בּ מי  אלּ א כן גּ זר וּ  ֹלא  אמנם  בּ יד וֹ . ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַהחּט את

אבל חּט את, וּ באפר מקדּ ׁש ים הּואע ֹובר ח ּט את ַ◌ָ◌ְ◌.◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌¥



מי ל הּטהֹור האדם ּכליּובידיו,חּטאת שם ָ◌ָ◌ָ◌©¨§ֵ◌ֵ◌©¨§¨¨§¦

מי ל הּטהֹור ריקם  ׁשאינם ּובמים ,חּטאת צר � ¥¨©¨§ֶֹ◌ֵ◌©¨§©¦¤¥¨

אם ,מק ּדׁשין לעבר, ר 0אי  מּמ ׁש  בּ ספינה  ואפלּ וּ  §ª¨¦ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌

חּט את. אפר א וֹ  מק דּ ׁש ים מים בּ ידוֹ  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌.◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵאין 

ז משנה 
מקּדׁשין ואין ,לּטּמא הרב אחר הֹולכין ,מקלה ּבאפר ׁשּנתערב ּכׁשר אפר  ¥¤¨¥¤¦§¨¥§¥¤¦§¤§¦©©¨Ÿ¦©¥§¥§©§¦

ּבכּלן:מקּדׁשין ,אֹומר אליעזר רּבי ּבֹו. ©¦¡¦¤¤¥§©§¦§ª¨

אדּמ ה,ּכׁשר אפר  ּפ רה ּבאפר ׁשּנתערב ׁש ל ¥¤¨¥ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌.◌ָ◌¤¦§¨¥§¥¤

אד ּמ ה,מקלה  ּפ רה ׁש ל ׁש אינוֹ  אפר  סתם - ¦§¤ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌.◌ָ◌

הוּ א ,ל ּטּמאהרב אחר הֹולכין הרב ׁש אם §¦©©¨Ÿ¦©¥ֶ◌ִ◌ָ◌ֹ

סתם, אפר הוּ א הרב ואם מטּמ א, ּפ רה, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵמאפר 

מטּמ א, לצר �ּבֹומק ּדׁשיןואיןאינוֹ  כּ לל  מים ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌§¥§©§¦ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌

ׁש התערב  כּ יון  ּפ רה, אפר  הרב אם ואפלּ וּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהזּ יה,

ׁש הוּ א. כּ ל ואפלּ וּ  ּפ ס וּ ל, אפר  אליעזר רּביבּ וֹ  ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌©¦¡¦¤¤

מסיּ ם ,ּבכּלןמק ּדׁשין,אֹומר  ׁש ע וּ ר  ׁש אין כּ יון ¥§©§¦§ª¨ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌.◌ָ◌

מעט מערב בּ ודּ אי הזּ יה בּ כל וּ מּמ ילא ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלהזּ יה,

המטהר . ּפ רה, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵאפר 

ח משנה 
ואת ּובגּופֹו.ּבידיו ,לתרּומה הּטהֹור את מטּמאין ,ׁשּנפסלּוחּטאת מי  ¥©¨¤¦§§§©§¦¤©¨¦§¨§¨¨§§¤

הּטהֹור את מטּמאים ,נטמאּובגּופֹו.ולא בידיו לא ,לחּטאת הּטהֹור  ©¨§©¨Ÿ§¨¨§Ÿ§¦§§§©§¦¤©¨

בגּופֹו:לא אבל ,ּבידיו ,לחּטאת הּטהֹור ואת ּובגּופֹו.ּבידיו לתרּומה  ¦§¨§¨¨§§¤©¨§©¨§¨¨£¨Ÿ§

ח: ׁש יּ כ וֹ ל משנה להקדּ ים יׁש  מׁש נתנוּ  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַלהבנת

ועדין  מס יּ ם, דּ בר לענין כּ 'טהוֹ ר ' להחׁש ב ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌.◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָאדם

ׁש ּט הרתוֹ  אחר, דּ בר לענין כּ 'טמא' ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵיחׁש ב

הּט הוֹ ר  בּ אדם  עוֹ סקת וּ מׁש נתנוּ  יוֹ תר. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲחמוּ רה

לצר � הּט הוֹ ר  וּ באדם  ּת רוּ מה, אכילת ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶֹ◌ְלצר�

חּט את : בּ מי כּ גוֹ ן ,ׁשּנפסלּוחּטאת מיעּס וּ ק ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌¥©¨¤¦§§ְ◌

חיצוֹ ני , דּ בר  מחמת ׁש לּ הם הּמ ראה ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ׁש ּת נּ ה

ׁש הם  זה לענין  חּט את כּ מי  הם נחׁש בים ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲעדין 

בּ הם ,לתרּומה הּטהֹור את מטּמאין ׁש נּ גע בּ ין §©§¦¤©¨¦§¨ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

בּ הם ּוּבידיו ׁש נּ גע  האדם ואת בגּופֹו.בין §¨¨ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌§§¤ָ◌ָ◌ָ◌

בּ מי לחּטאת הּטהֹור  העּס וּ ק לצר � ׁש נּ טהר  - ©¨§©¨ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

כּ לל , מטּמ אים אינם בּ הם לאחּט את נגע אם ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌Ÿִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

בּ הםולאבידיו נגע  ח ּט את ,בגּופֹואם מי  וּ כמוֹ  §¨¨§Ÿִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌§ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

ׁש נּ טהר  מי את מטּמ אים ׁש אינם ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְכּ ׁש רים,

נטהר  ׁש הוּ א הּמ ין  מאוֹ תוֹ  ׁש הם כּ יון  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלצרכּ ם,

הםנטמאּועבוּ רם. הרי החּט את, מטּמאים מי ֲ◌ָ◌¦§§ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌§©§¦

לצר �לתרּומה הּטהֹור את  ׁש נּ טהר  אדם  - ¤©¨¦§¨ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌

בּ הם נגע אם בּ ין ּת ר וּ מה, אם ּוּבידיואכילת בין  ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌§¨¨ֵ◌ִ◌

בּ הם  מטּמ אים ובגּופֹו.נגע הּטהֹור את כן ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌§§ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌¤©¨

מי לחּטאת  בּ צרכי  עּס וּ ק לצר� ׁש נּ טהר  אדם - §©¨ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

בּ הם נגע אם רק אם לאאבל ,ּבידיוחּט את, ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌§¨¨£¨Ÿִ◌

בּ הם בגּופֹו.נגע ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌§

ט משנה 
הּטהֹור את מטּמאין ,לקּדׁשראּויין ׁשאינן הּמים ּגּבי על תנֹוׁשּנּכׁשר אפר  ¥¤¨¥¤§¨©©¥©©¦¤¥¨§¦§©¥§©§¦¤©¨

בגּופֹו:ולא בידיו לא ,לחטאת הּטהֹור את ּובגּופֹו.ּבידיו ,לתרּומה  ¦§¨§¨¨§¤©¨§©¨Ÿ§¨¨§Ÿ§

אדּמ האפר  הּמים ּגּביעל ׁשּנתנֹו,ּכׁשר ּפ רה ¥¤ָ◌ָ◌ֲ◌.◌ָ◌¨¥¤§¨©©¥©©¦

ח ּט את ,לק ּדׁשראּוייןׁשאינן כּ מי  דּ ינם הרי ¤¥¨§¦§©¥ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

והם ,לתרּומה הּטהֹור את מטּמאיןׁש נּ פסלוּ , ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌§©§¦¤©¨¦§¨

בּ הם נגע אם בּ הם ּוּבידיובּ ין נגע  אם בין ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌§¨¨ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌



ח ּט את ,בגּופֹו בּ מי ׁש נּ גע לתרוּ מה הּט הוֹ ר  וּ כדין  §ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

ו  הּק וֹ דמת. בּ ּמ ׁש נה ׁש הת בּ אר וּ כמוֹ  את כּ ׁש רים, ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌¤

ּפ וֹ סלים,לחטאת הּטהֹור האדם לאאינם ָ◌ָ◌ָ◌©¨§©¨ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌Ÿ

בּ הם בּ הםולאבידיוכּ ׁש נּ גע בגּופֹו.כּ ׁש נּ גע ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌§¨¨§Ÿְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌§

הלימוד: לאחר תפילה

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

נׁשמת ּבעבּור ּותפיּלתנּו ּתֹורתנּו לפניך פלוני)לרצֹון בן עּמּה,(פלוני נא ּוגמֹול §¨§¨¤¨¨¥§¦¨¥©£¦§©§¨¦¨

הּגדֹול  וחסד ,ּבחסדך רחמים ׁשערי לּה עדן ,לפּתֹוח ּגן אֹותּה,וׁשערי ּותקּבל §©§§¨©¨¦§©¨©£¥©£¦§¤¤§©£¥©¥¤§©¥¨

ּובחיּבה  להֹוליכה ,ּבאהבה והּטהֹורים הּקדֹוׁשים מלאכיך לּה ּוׁשלח §©£¨§¦¨§©¨©§¨¤¨©§¦§©§¦§¦¨

חסידים  והצדקניֹות הּצּדיקים נׁשמת אצל החּיים עץ ּתחת ¦¦£¦¨§¦©§¦¦©©©§¦¤¥¦©©¥©©¨¦§ּולהֹוׁשיבּה

ׁשכינתך ,וחסידֹות  מּזיו לּצּדיקים ,ליהנֹות הּצפּון מּטּובך והּגּוף ,להׂשּביעּה ©£¦¥¨¦¦§¦¨§¨§©§¦¨¦§¨©¨©©¦¦§©

וׁשלֹום  ּובּׂשמחה ּבחדווה נכֹונה ּבמנּוחה ּבּקבר ׁשלֹום ,ינּוח 'יבֹוא ּכדכּתיב ¨©©¤¤¦§¨§¨§¤§¨§¦§¨§¨§¦§¦¨¨

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

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

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

יחטא  ולא טֹוב יעׂשה אׁשר ּבארץ צּדיק אין זכּוּיֹותיו ,אדם לֹו ּוזכֹור ¨¨¥©¦§¤¤£¤©£¤§Ÿ¤¡¨§§¨

עׂשה  אׁשר טֹוב ,וצדקֹותיו מרֹוב ּבּקבר עצמֹותיו לדּׁשן מּנׁשמתֹו לֹו ותׁשּפיע §¦§¨£¤¨¨§©§¦©¦¦§¨§©¥©§¨©¤¤¥

לּצּדיקים  'ׁשמר ,הּצפּון ּוכתיב ּליראיך' צפנּת אׁשר טּובך רב 'מה ּדכּתיב ©¨©©¦¦¦§¦¨©§¨£¤¨©§¨¦¥¤¨§¦Ÿ¥

רעה  מּפחד וׁשאנן ּבדד ּבטח ויׁשּכֹון נׁשּברה'. לא מהּנה אחת עצמֹותיו ,ּכל ¨©§¨©©¥¥¨Ÿ¦§¨¨§¦§¤©¨¨§©£¨¦©©¨¨

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

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




