
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

- ק ח אות פרק נדרים מסכת
א משנה 

ּבכל אסּור זֹוׁשּבת ׁשּתחׁשך.עד אּלא אסּור אינֹו,הּיֹום טֹועם ׁשאני יין קֹונם  ¨©¦¤£¦¥©¥¨¤¨©¤¤§©§©¨¨§¨

להּבא.חדׁשוראׁש,החדׁשּבכל אסּור ,זה חדׁשׁשעברה.וׁשּבת ,הּׁשּבת  ©©¨§©¨¤¨§¨Ÿ¤¤¨§¨©Ÿ¤§ŸŸ¤§©¨

ׁשבּוע לעתיד הּׁשנה וראׁש,הּׁשנה ּבכל אסּור ,זֹוׁשנה  ּבכל אסּור זה לבֹוא. ¨¨¨§¨©¨¨§Ÿ©¨¨¤¨¦¨¨©¤¨§¨

ׁשנה ,אחד חדׁש,אחת ׁשּבת ,אחד יֹום אמר ואם ׁשעברה.ּוׁשביעית ,הׁשבּוע  ©¨©§¦¦¤¨§¨§¦¨©¤¨©¨©©Ÿ¤¤¨¨¨

ליֹום.מיֹום אסּור ,אחד ׁשבּוע ,אחת  ©©¨©¤¨¨¦§

בּ נדר  עצמוֹ  על  ׁש אסר  בּ אדם ע וֹ סק זה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶּפ רק

את  מפרׁש ים כּ יצד מסיּ ם, לזמן  מסיּ ם ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌.◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌.◌ְ◌ָ◌ָדּ בר

האוֹ מר  נדר וֹ : עלי ק ֹונם לׁש וֹ ן אס וּ ר [-יהיה ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌¨ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌

אסּור אינֹו,הּיֹום טֹועם ׁשאניייןכּ קר בּ ן] ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌©¦¤£¦¥©¥¨

את ׁשּתחׁשך.עד אּלא עצמוֹ  על  אסר  ואם ¤¨©¤¤§©§ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

בּ  זה,ז ֹוׁשּבת היּ ין ׁש בוּ ע ּבכל אסּור - ַ◌ַ◌ִ◌§©¨ָ◌ַ◌ֶ◌¨§¨

ה0ב וּ ע,הּׁשּבת  ימוֹ ת בּ כל עצמּה ,ו ׁשּבת - ©©¨ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌§©¨ַ◌ְ◌ָ◌

אם ׁשעברה  ולכן ׁש עבר , ל0ב וּ ע ׁש יּ כת - ¤¨§¨ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

יין  ׁש תיּ ת עצמוֹ  על  ואסר ראׁש וֹ ן  בּ יוֹ ם ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָעמד 

אסר  ה0בּ ת. י וֹ ם מוֹ צאי עד אסוּ ר ה0בוּ ע, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָכּ ל

ל  הדּ בר את עצמוֹ  ּבכל אסּור ,זה חדׁשעל ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌§Ÿ¤¤¨§¨

ׁש יּ �חדׁשראׁשיוֹ ם ו,החדׁש -להּבאעצמוֹ  ©Ÿ¤§ŸŸ¤ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌§©¨

עצמוֹ  על אסר  בּ וֹ . נאסר  ואינ וֹ  הבּ א, ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַלחד ׁש 

ל  וראׁש,הּׁשנה ּבכל אסּור ,ז ֹוׁשנה דּ בר ָ◌ָ◌§¨¨¨§¨©¨¨§Ÿ

בּ וֹ .,לבֹואלעתיד ׁש יּ �הּׁשנה  נאסר  ואינ וֹ  ©¨¨ַ◌ָ◌¤¨¦¨ְ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌

עצמ וֹ  על ׁש נוֹ ת זה ׁשב ּוע אסר  ׁש בע - ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌¨©¤ֶ◌ַ◌ְ◌

ׁש נוֹ ת הׁשב ּוע ּבכל אסּור ה0מּט ה, בּ כל - ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌¨§¨©¨©ְ◌ָ◌ְ◌

ׁש יּ כת ׁשעברה עצמּה ּוׁשביעית ה0מּט ה, - ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌§¦¦ַ◌ְ◌ָ◌¤¨§¨ַ◌ֶ◌ֶ◌

בּ הם. ואסוּ ר אלּ וּ , ׁש נים 'יֹום אמר ואם ל ׁש בע  ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌§¦¨©

,אחד''חדׁש,אחת'[-ׁש בוּ ע]'ׁשּבת ,אחד' ¤¨©¨ָ◌ַ◌©©Ÿ¤¤¨

,ליֹום מיֹום אסּור ,אחד''ׁשב ּוע ,אחת''ׁשנה  ¨¨©©¨©¤¨¨¦§

ׁש ע וֹ ת, ואר בּ ע לעשׂ רים  נאסר  'יוֹ ם' אמר  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְואם

ׁש נּ דר , מ זּ מן  ימים ׁש בעה נאסר אחת' ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ'ׁש בּ ת

אחת' 'ׁש נה י וֹ ם, ל ׁש ֹלׁש ים נאסר אחד ' ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ'חדׁש 

נאסר  אחד' וּ ב 'ׁש בוּ ע לי וֹ ם, מיּ וֹ ם לׁש נה ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶנאסר

ׁש נּ דר . מ יּ וֹ ם ׁש נים ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְל ׁש בע



ב משנה 
רּבי ,הּפסח לפני עד ׁשּיצא.עד אסּור ,ׁשּיהא עד ׁשּיּגיע.עד אסּור ,הּפסח עד  ©©¤©¨©¤©¦©©¤§¥¨©¤¥¥©¦§¥©¤©©¦

ׁשּיצא:עד אסּור ,אֹומר יֹוסי רּבי ׁשּיּגיע.עד אסּור ,אֹומר מאיר  ¥¦¥¨©¤©¦©©¦¥¥¨©¤¥¥

דּ בר  עצמוֹ  על עד אסּור ,הּפסח ''עד האוֹ סר ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌©©¤©¨©

כּ ׁש התחיל ׁשּיּגיע  וּ מיּ ד הּפ סח, ׁש יּ תחיל  עד - ¤©¦©ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌

אדם  בּ ני ׁש בּ לׁש וֹ ן כּ יון הדּ בר, הּת ר  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌.◌ַ◌ֶ◌ַהּפ סח,

בּ כלל  'עד ' אוֹ תוֹ  ׁש אין הכּ וּ נה 'עד' ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְכּ ׁש אוֹ מרים

עליו אסוּ ר  הדּ בר ׁש יּ הא אמר  ואם 'עד הדּ בר. ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌©

ׁש יּ סּת יּ ם ׁשּיצאעד אסּור הּפ סח',ׁשּיהא עד - ¤§¥ַ◌ֶ◌ַ◌¨©¤¥¥ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

זמן  כּ ל היא הנּ דר ׁש ּמ ׁש מעוּ ת כּ יון ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַהּפ סח,

ואמר נדר וֹ  את נדר  הוה. לפני'עד ׁש הּפ סח ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌©¦§¥

עד ׁשּיּגיע עד אסּור ,אֹומר מאיר רּבי,הּפסח ' - ©¤©©¦¥¦¥¨©¤©¦©ַ◌

לפני  כּ ונתוֹ  היתה ׁש בּ ודּ אי כּ יון  ה ּפ סח, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש יּ תחיל 

הּפ סח, מימוֹ ת אחר  יוֹ ם לפני וֹלא  הּפ סח, ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְּת חלּ ת

ׁש אינוֹ  בּ דבר נוֹ דר אדם ואין  מברר, זה ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש אין

ו  עד ׁשּיצאעד אסּור ,אֹומר יֹוסירּביבּ רוּ ר . - ָ◌ְ◌©¦¥¥¨©¤¥¥ַ◌

זמן  לפני ׁש התכּ וּ ן ׁש יּ ּת כן  כּ יון הּפ סח, ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ סּת יּ ם

ורק  הזּ מן, אוֹ תוֹ  הגּ יע ֹלא ועדין בּ פסח, ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌.◌ְמסיּ ם

הדּ בר . הּת ר  ו דּ אי  החג, כּ ל  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌.◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש הס ּת יּ ם

ג משנה 
ּכל ,הּכלל זה ׁשּיּגיע.עד אּלא אסּור אינֹו,הּמסיק עד ,הּבציר עד ,הּקציר עד  ©©¨¦©©¨¦©©¨¦¥¨¤¨©¤©¦©¤©§¨

עד אסּור ,ׁשּיהא עד אמר ׁשּיּגּיע.עד אסּור ,ׁשּיּגיע עד ואמר קבּוע ׁשּזמּנֹו ¤§©¨©§¨©©¤©¦©¨©¤©¦©¨©©¤§¥¨©

אינֹו,ׁשּיּגיע עד אמר ּבין ,ׁשּיהא עד אמר ּבין ,קבּוע זמּנֹוׁשאין וכל ׁשיצא. ¤¥¥§Ÿ¤¥§©¨©¥¨©©¤§¥¥¨©©¤©¦©¥

ׁשּיּגיע:עד אּלא אסּור  ¨¤¨©¤©¦©

עצמוֹ מי  על אּס וּ ר  ׁש ל הּקציר''עד ׁש נּ דר ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌©©¨¦ֶ◌

אוֹ  אוֹ הּבציר''עד ה ּת בוּ אה, הענבים, 'עד ׁש ל  ַ◌ְ◌ָ◌©©¨¦ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌©

הזּ יתים,הּמסיק' עד אּלאאסּור אינֹוׁש ל  ©¨¦ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌¥¨¤¨©

ׁש יּ תחיל.ׁשּיּגיע  עד ׁשּזמּנֹוּכל ,הּכלל זה - ¤©¦©ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌¤©§¨¤§©

ל ׁש בעה ,קב ּוע  קבוּ ע  ׁש הוּ א הּפ סח, חג כּ גוֹ ן ¨©ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

אמר ׁשּיּגּיע .עד אסּור ,ׁשּיּגיע''עד ואמר ימים, ָ◌ִ◌§¨©©¤©¦©¨©¤©¦©¨©

ׁשאיןדּ בר וכל ׁשיצא.עד אסּור ,ׁשּיהא ''עד  ©¤§¥¨©¤¥¥§Ÿָ◌ָ◌¤¥

בּ ו דּ אי ,קב ּוע זמּנֹו וכדּ וֹ מה, וּ מסיק  בּ ציר  כּ גוֹ ן  §©¨©ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌

ׁש הרי  לספק, עצמוֹ  להכניס כּ ונתוֹ  היתה ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹלא

אוֹ  הּמ סיק יסּת יּ ם מתי  עּת ה לדעת יכ וֹ ל  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵאינוֹ 

ולכן  אמר ּבין,ׁשּיהא ''עד אמר ּביןהבּ ציר , ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌¥¨©©¤§¥¥¨©

ׁשּיּגיע .עד אּלאאסּור אינֹו,ׁשּיּגיע''עד  ©¤©¦©¥¨¤¨©¤©¦©

ד משנה 
ׁשּיעבֹור עד ּבּכלּכלֹות.להכניס העם ׁשיתחילּועד ,הּקיץ ׁשּיהא עד הּקיץ עד  ©©©¦©¤§¥©©¦©¤©§¦¨¨§©§¦©©§¨©¤©£

קציר לקצֹור העם ׁשּיתחילּועד ,הּקציר עד הּמקצּועֹות.ׁשּיקּפלּועד ,הּקיץ  ©©¦©¤§©§©©§©©¨¦©¤©§¦¨¨¦§§¦

ואם ,ּבהר בהר היה אם ,נדרֹומקֹום לפי הּכל ׂשעֹורים.קציר לא אבל חּטים  ¦¦£¨Ÿ§¦§¦©Ÿ§¦§¦§¦¨¨¨¨¨¨§¦

ּבּבקעה:בּבקעה היה  ¨¨©¦§¨©¦§¨

אּס וּ ר  ׁש נּ דר ׁש אמר ,הּקיץ''עד אדם 'עד אוֹ  ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌©©©¦ֶ◌ָ◌ַ◌©

הּת אנים,,הּקיץ'ׁשּיהא קציצת זמן  הינ וּ  ו'קיץ ' ¤§¥©©¦ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

הנּ דר  עליו את להכניס העם ׁשיתחילּועד חל ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌©¤©§¦¨¨§©§¦ֶ◌

לכ1,ּבּכל ּכלֹות הּת אנים המיחדים בּ ּס לים - ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌©©§¨ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌.◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

את  אמר  מרבּ וֹ ת. ּת אנים ׁש ּק וֹ צצים בּ זמן ◌ֶ◌ַ◌ָ◌.◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהינוּ 

הנּ דר ,הּקיץ'ׁשּיעבֹור 'עד נדר וֹ  ׁשּיקּפלּועד חל ִ◌ְ◌©¤©£©©¦ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌©¤§©§

עליהם הּמקצּועֹות  ׁש 0וֹ טחים הּמ חצלאוֹ ת - ©©§ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌

לצר � אוֹ תן  ׁש ּמ קּפ לים לי בּ וּ ׁש , הּת אנים ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶאת



נדרוֹ  את נדר  הבּ אה. חל ,הּקציר''עד ה0נה ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌©©¨¦ָ◌

הנּ דר קציר לקצ ֹור העם ׁשּיתחילּועד עליו ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌©¤©§¦¨¨¦§§¦

לפיהּכל ,ׂשעֹורים קציר לאאבל ,חּטים  ¦¦£¨Ÿ§¦§¦©Ÿ§¦

הּת בוּ אה ,נדרֹומקֹום  ׁש רב  מקוֹ ם זה היה ׁש אם §¦§ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌

קציר  ּת חלּ ת עד נדר וֹ  חל שׂ עוֹ רים, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ל

וכן זמן ,בהר היה אם שׂ ע וֹ רים, אחר  הוֹ לכים ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌¦¨¨¨¨ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌

זמן ,בּבקעה היה ואם ,ּבהר הּק ציר  לפי ַ◌ָ◌ִ◌¨¨§¦¨¨©¦§¨ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

ּבּבקעה.הּק ציר ַ◌ָ◌ִ◌©¦§¨

ה משנה 
ּבן ׁשמעֹון רּבן ׁשנּיה.רביעה ׁשּתרד עד ,הּגׁשמים ׁשּיהיּועד הּגׁשמים עד  ©©§¨¦©¤¦§©§¨¦©¤¥¥§¦¨§¦¨©¨¦§¤

ׁשּיצא עד ,ּגׁשמים ׁשּיפסקּועד רביעה.ׁשל זמּנּהׁשּיּגיע עד ,אֹומר ּגמליאל  ©§¦¥¥©¤©¦©§©¨¤§¦¨©¤¦§§§¨¦©¤¥¥

יין קֹונם הּפסח.ׁשּיעבֹור עד ,אֹומר יהּודה רּבי מאיר.רּבי ּדברי ,ּכּלֹוניסן  ¦¨ª¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥©¤©£©¤©¨©¦

עד ,אדר ראׁשעד ּובעּבּורּה.ּבּהאסּור ,הּׁשנה נתעּברה ,הּׁשנה טֹועם ׁשאיני  ¤¥¦¥©¨¨¦§©§¨©¨¨¨¨§¦¨©Ÿ£¨©

,אֹומר יהּודה רּבי הראׁשֹון.אדר סֹוף עד ,אדר סֹוף עד הראׁשֹון.אדר ראׁש Ÿ£¨¨¦©£¨©£¨¨¦©¦§¨¥

ׁשּלא ,הּפסח ליל עד אּלא אסּור אינֹו,הּפסח ׁשּיהא עד טֹועם ׁשאיני יין קֹונם  ¨©¦¤¥¦¥©¤§¥©¤©¥¨¤¨©¥©¤©¤Ÿ

יין:לׁשּתֹות אדם ּבני ׁשּדרך ׁשעה עד אּלא זה נתּכּון  ¦§©¥¤¤¨©¨¨¤¤¤§§¥¨¨¦§¨¦

נדרוֹ  את ׁשּיהי ּו'עד אוֹ ,הּגׁשמים''עד נדר  ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌©©§¨¦©¤¦§

הנּ דר,הּגׁשמים' ׁשנּיה רביעה ׁשּתרד עד חל  ©§¨¦ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌©¤¥¥§¦¨§¦¨

ירדוּ  ׁש אם בּ מרחׁש ון, מי"ז והינ וּ  גּ ׁש מים, ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ל

ה נּ דר . זמן הסּת יּ ם ואיל�, זמן  מאוֹ ת וֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְגּ ׁש מים

זמּנּהׁשּיּגיע עד ,אֹומר ּגמליאל ּבןׁשמעֹוןרּבן ©¨¦§¤©§¦¥¥©¤©¦©§©¨

בּ פעל .,רביעה ׁשל  הגּ ׁש מים  ירדוּ  ֹלא אם גּ ם ¤§¦¨ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌

הנּ דר ,ּגׁשמים'ׁשּיפסקּו'עד אמר  ׁשּיצאעד חל ָ◌ַ◌©¤¦§§§¨¦ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌©¤¥¥

יהּודה רּבימאיר.רּביּדברי,ּכּלֹוניסןחדׁש  ֶֹ◌¦¨ª¦§¥©¦¥¦©¦§¨

ייןק ֹונם אמר הּפסח.ׁשּיעבֹור עד ,אֹומר  ¥©¤©£©¤©ָ◌ַ◌¨©¦

אסּור ,הּׁשנה ונתע בּ רה,הּׁשנה טֹועם ׁשאיני ¤¥¦¥©¨¨ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌©¨¨¨

לאחר ּובע ּבּורּהּבּה ׁש נּ וֹ סף העבּ וּ ר בּ חד ׁש  גּ ם - ¨§¦¨ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌

הנּ דר  ׁש יּ הא אמר  ,אדר ראׁשעד נדר וֹ . ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌©Ÿ£¨

כּ ונתוֹ  את  מפרׁש ים ה0נה, ראׁשעד והתע בּ רה ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌©Ÿ

סֹוף עד הינוּ ,אדר סֹוף עד אמר הרא ׁשֹון.אדר  £¨¨¦ָ◌ַ◌©£¨ַ◌ְ◌©

אדר הראׁשֹוןאדר  סוֹ ף 'עד  גּ וֹ רסים [ויׁש  £¨¨¦ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

כּ חדׁש  נחׁש בים אדר  חדׁש י  ׁש 0ני  כּ יון ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַה0ני',

ההלכה]. וכן אר �, אף ,אֹומר יהּודה רּביאחד ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌©¦§¨¥ַ◌

'עד  ׁש הנּ וֹ דר  ב') (מׁש נה לעיל ׁש התבּ אר ּפ י  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַעל 

מקוֹ ם  מכּ ל  הּפ סח, סוֹ ף עד  נאסר הּפ סח' ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש יּ הא

ואמר ׁש נּ דר ׁשּיהאעד טֹועם ׁשאיניייןק ֹונם מי ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌¨©¦¤¥¦¥©¤§¥

כּ יון ,הּפסחליל עד אּלאאסּור אינֹו,הּפסח ©¤©¥¨¤¨©¥©¤©ֵ◌ָ◌

דּ עּת וֹ  את עד אּלאזה נתּכּוןׁשּלאׁש אוֹ מדים ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌¤Ÿ¦§©¥¤¤¨©

ליל ,ייןלׁשּתֹות אדם ּבניׁשּדרך ׁשעה  עד והינוּ  ¨¨¤¤¤§§¥¨¨¦§¨¦ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

כּ ל  ּפ סח ׁש בּ ליל כּ יון בּ כלל, 'עד ' ואין ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶּפ סח,

הוּ א  גּ ם וּ בודּ אי כּ וֹ סוֹ ת, אר בּ ע ׁש וֹ תים ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל

ולׁש ת וֹ ת. זוֹ  מצוה  לקיּ ם ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶר וֹ צה

ו משנה 
לילי עד אּלא אסּור אינֹו,הּצֹום ׁשּיהא עד טֹועם ׁשאיני ּבׂשר קֹונם אמר  ¨©¨¨¨¤¥¦¥©¤§¥©¥¨¤¨©¥¥

יֹוסי רּבי ּבׂשר.לאכֹול אדם ּבני ׁשּדרך ׁשעה עד אּלא זה נתּכּון ׁשּלא ,הּצֹום  ©¤Ÿ¦§©¥¤¤¨©¨¨¤¤¤§§¥¨¨¤¡¨¨©¦¥

לילי עד אּלא אסּור אינֹו,ׁשּבת ׁשּתהא עד טֹועם ׁשאיני ׁשּום קֹונם ,אֹומר ּבנֹו §¥¨¤¥¦¥©¤§¥©¨¥¨¤¨©¥¥

ׁשּום:לאכֹול אדם ּבני ׁשּדרך ׁשעה עד אּלא זה נתּכּון ׁשּלא ,ׁשּבת  ©¨¤Ÿ¦§©¥¤¤¨©¨¨¤¤¤§§¥¨¨¤¡

ׁשּיהאעד טֹועם ׁשאיניּבׂשר ק ֹונם האדםאמר  ¨©ָ◌ָ◌ָ◌¨¨¨¤¥¦¥©¤§¥

עד הּצֹום  ה כּ וּ נה אין כּ אן אף הכּ ּפ וּ רים, יוֹ ם - ©ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌

ואינוֹ  הצּ וֹ ם, ליליעד אּלאאסּור ׁש יּ סּת יּ ם ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌¨¤¨©¥¥

הצּ וֹ ם,הּצֹום  ערב  עד אּלאזה נתּכּוןׁשּלא- ©ֶ◌ֶ◌ַ◌¤Ÿ¦§©¥¤¤¨©



בּ ערב ,ּבׂשר לאכ ֹול אדם ּבניׁשּדרך ׁשעה  והינוּ  ¨¨¤¤¤§§¥¨¨¤¡¨¨ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

יוֹ ם  בּ ערב אלּ א בּ כלל , 'עד ' ואין  הכּ ּפ וּ רים, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַי וֹ ם

ׁש ֹּלא  ׁש ּמ סּת בּ ר כּ יון  לאכוֹ ל, הוּ א מּת ר ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌.◌ִ◌ִ◌ַהכּ ּפ וּ רים

בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  זה, בּ י וֹ ם עצמוֹ  לאסוֹ ר  כּ ונת וֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָהיתה

אכילה. ׁש אמר ,אֹומר ּבנֹויֹוסירּבימצות מי ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌©¦¥§¥ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

אין ,ׁשּבת ׁשּתהאעד טֹועם ׁשאיניׁשּום ק ֹונם  ¨¤¥¦¥©¤§¥©¨ֵ◌

אלּ א ה0בּ ת, ׁש ּת צא עד כּ ונתוֹ  את אינֹומפר ׁש ים ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌¥

אּלאזה נתּכּוןׁשּלא,ׁשּבת ליליעד אּלאאסּור  ¨¤¨©¥¥©¨¤Ÿ¦§©¥¤¤¨

ׁש ּת ּק נת ,ׁשּום לאכ ֹול אדם ּבניׁשּדרך ׁשעה עד  ©¨¨¤¤¤§§¥¨¨¤¡ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌

ׁש בּ ת. בּ ליל ׁש וּ ם לאכוֹ ל  היא  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶעזרא

ז משנה 
אחד ּכֹור לבניך ונֹוטל בא אּתה אין אם לך נהנה ׁשאני קֹונם לחברֹוהאֹומר  ¨¥©£¥¨¤£¦¤¡¤¨§¦¥©¨¨§¥§¨¤¨¤¨

ּפי על ׁשּלא נדרֹואת להפר יכֹול זה הרי ,יין ׁשל חבּיֹות ּוׁשּתי חיּטין ׁשל  ¤¦¦§¥¨¦¤©¦£¥¤¨§¨¥¤¦§¤Ÿ©¦

האֹומר וכן כבֹודי.זהּוכבֹודי מּפני אּלא אמרת ּכלּום ,לֹוויאמר ,חכם  ¨¨§Ÿ©§¨©§¨¤¨¦§¥§¦¤§¦§¥¨¥

ׁשל אחד ּכֹור לבני ונֹותן בא אּתה אין אם לי נהנה ׁשאּתה קֹונם לחברֹו ©£¥¨¤©¨¤¡¤¦¦¥©¨¨§¥¦§¦¤¨¤

וחכמים ׁשּיתן.עד אסּור ,אֹומר מאיר רּבי ,יין ׁשל חבּיֹות ּוׁשּתי חּטין  ¦¦§¥¨¦¤©¦©¦¥¦¥¨©¤¦¥©£¨¦

אני הרי ,לֹוויאמר ,חכם ּפי על ׁשּלא נדרֹואת להפר יכֹול זה אף ,אֹומרים  §¦©¤¨§¨¥¤¦§¤Ÿ©¦¨¨§Ÿ©£¥£¦

ׁשהיא קֹונם ואמר אחֹותֹוּבת לׂשאת ּבֹומסרבין היּוהתקּבלּתי.ּכאּלּו §¦¦§©©§¦¨§¨§¦¨¥©£§¨©¨¤¦

,לעֹולם לי נהנית אׁשתי קֹונם ואמר אׁשּתֹואת המגרׁשוכן ,לעֹולם לי נהנית  ¤¡¦¦§¨§¥©§¨¥¤¦§§¨©¨¦§¦¤¡¥¦§¨

מסרב היה אּׁשּות.לׁשּום אּלא זה נתּכּון ׁשּלא לֹולהנֹות מּתרֹות אּלּוהרי  £¥¥ª¨¥¨¤Ÿ¦§©¥¤¤¨§¦¨¨§¨¥

ׁשאיני צֹונן טּפת ,נכנס ׁשאיני לביתך קֹונם אמר ,אצלֹוׁשּיאכל ּבחברֹו ©£¥¤Ÿ©¤§¨©¨§¥§¨¤¥¦¦§¨¦©¥¤¥¦

לׁשּום אּלא זה נתכּון ׁשּלא ,צֹונן מּמּנּוולׁשּתֹות לביתֹולּכנס מּתר ,לך טֹועם  ¥¨§ª¨¦¨¥§¥§¦§¦¤¥¤Ÿ¦§©¥¤¤¨§

:ּוׁשתּיה אכילה  £¦¨§¦¨

יהא לך נהנה ׁשאניק ֹונם לחברֹוהאֹומר  - ¨¥©£¥¨¤£¦¤¡¤¨§ְ◌ֵ◌

מ ּמ 1, ׁש אהנה מה  כּ ל כּ קר בּ ן  עלי  איןאם אס וּ ר ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌¦¥

חיּטיןׁשל אחד ּכֹור לבניך ונ ֹוטל באאּתה  ©¨¨§¥§¨¤¨¤¨¤¦¦

א ,ייןׁשל חבּיֹות ּוׁשּתי להּת יר  נדרוֹ ור וֹ צה  ת §¥¨¦¤©¦ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

בּ ניו, עב וּ ר הלּ ל וּ  הדּ ברים את יּט ל  ׁש חברוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְבּ לי

חבר וֹ זה הרי על ׁשּלאנדרֹואת להפר יכ ֹול - £¥¤ֲ◌ֵ◌¨§¨¥¤¦§¤Ÿ©

מּפניאּלאאמרת ּכל ּום ,לֹוויאמר ,חכם ּפי ¦¨¨§Ÿ©§¨©§¨¤¨¦§¥

לכבוֹ די,כבֹודי היתה זה בּ נדר  כּ וּ נת1 הרי  זהּו- §¦ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌¤

בּ ני כבֹודי את אפרנס אלּ א מּמ 1, ל ּט וֹ ל ׁש ֹּלא §¦ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

נהנה ׁשאּתה ק ֹונם לחברֹוהאֹומר וכןמ0לי. ִ◌ֶ◌ִ◌§¥¨¥©£¥¨¤©¨¤¡¤

מּמ ני]לי לבניונֹותןבאאּתה איןאם [-נהנה ¦ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌¦¥©¨¨§¥¦§¦

רּבי,ייןׁשל חבּיֹות ּוׁשּתיחּטיןׁשל אחד ּכֹור  ¤¨¤¦¦§¥¨¦¤©¦©¦

בּ הנאתוֹ אסּור ,אֹומר מאיר  ׁשּיתןעד חבר וֹ  ¥¦¥¨ֲ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌©¤¦¥

ׁש אמר. מה אדם אף ,אֹומרים וחכמים לבניו  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌©£¨¦§¦©ָ◌ָ◌

,חכם ּפיעל ׁשּלאנדרֹואת להפר יכ ֹול זה  ¤¨§¨¥¤¦§¤Ÿ©¦¨¨

טוֹ בהאניהרי,לֹוויאמר  ל 1 ּכאּלּומחזיק  §Ÿ©£¥£¦ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌§¦

מפציריםמסרביןהי ּוהתקּבל ּתי. ל ׂשאת ּבֹו- ¦§©©§¦¨§¨§¦ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌¨¥

רצה,,אחֹות ֹוּבת  ׁשהיאק ֹונם ,ואמר ו ֹלא ©£ְ◌ָ◌ָ◌§¨©¨¤¦

ואמר אׁשּתֹואת המגרׁשוכן,לעֹולם לינהנית  ¤¡¥¦§¨§¥©§¨¥¤¦§§¨©

את ,לעֹולם לינהנית אׁשתיק ֹונם  מפרׁש ים אין ¨¦§¦¤¡¥¦§¨ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

כּ ל  מּמ נוּ  להנוֹ ת עליהם ׁש יאסר  כּ פׁש וּ טוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהנּ דר 

אלּ א לֹולהנֹות מ ּתרֹות אּלּוהריהנאה, ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌£¥¥ª¨¥¨

ׁש ל לׁשּום אּלאזה נתּכּוןׁשּלא[-מּמ נוּ ], הנאה ִ◌ֶ◌¤Ÿ¦§©¥¤¤¨§ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

עליה .,אּׁשּות דּ ר � אסוּ רה מסרב היה ׁש ּת הא ֶ◌ֶ◌¦ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌¨¨§¨¥

רצה ,אצלֹוׁשּיאכל ּבחברֹו[-מפציר ] וֹלא ַ◌ְ◌ִ◌©£¥¤Ÿ©¤§ְ◌ָ◌ָ◌

כּ 1 וּ מּת וֹ � לאכוֹ ל , חברוֹ ,אמר חבר וֹ  ם קֹונ ל וֹ  ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌¨©ֲ◌ֵ◌¨

טֹועם ׁשאיניצֹונןטּפת ,נכנס ׁשאינילביתך  §¥§¨¤¥¦¦§¨¦©¥¤¥¦¥

ׁש ֹּלא ,לך  כּ ּפ ׁש וּ טם, דּ בריו  את מפר ׁש ים אין ¨§ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌



מים  טּפ ת אפ לּ וּ  י ׁש ּת ה וֹלא  לביתוֹ  כּ לל  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִי כּ נס 

אלּ א ולׁשּתֹות לבית ֹולּכנס הוּ אמּתר צ וֹ ננים, ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ª¨¦¨¥§¥§¦§

לׁשּום אּלאבּ נדר וֹ זה נתכּוןׁשּלא,צֹונןמּמּנּו ¦¤¥¤Ÿ¦§©¥¤ְ◌ִ◌ְ◌¤¨§

תּיה.ּוׁשאכילה  £¦¨§¦¨

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

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




