
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

פרק  שבת מסכת - ר יג אות
א משנה 

חּיב.,האריג על ואחד ,ּבּתחּלה חּוטין ׁשלׁשה האֹורג ,אֹומר אליעזר רּבי  ©¦¡¦¤¤¥¨¥§¨¦©§¦¨§¤¨©¨¨¦©¨

חּוטין:ׁשני ׁשעּורֹו,ּבּסֹוף ּבין ּבּתחּלה ּבין ,אֹומרים וחכמים  ©£¨¦§¦¥©§¦¨¥©¦§¥¦

עליהם  ה0עוּ רים את לבאר ממׁש י � זה ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶּפ רק

בּ ׁש בּ ת. ׁש וֹ נוֹ ת מלאכ וֹ ת בּ עשׂ יּ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתחיּ בים

והינוּ  בּ 0בּ ת, האוֹ רג דּ ין  את מבארת ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִמׁש נתנוּ 

ה'0תי ': חוּ טי  בּ ין ה'ערב' ח וּ ט את ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּמ עביר 

חּוטיןׁשלׁשה האֹורג ,אֹומר אליעזר רּבי ©¦¡¦¤¤¥¨¥§¨¦

אין ּבּתחּלה  כּ ׁש עדין הבּ ד , הכנת בּ תחלּ ת - ©§¦¨ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌

כּ לל , ערב חוּ טי  חוּ טובּ וֹ  אוֹ רג אם אחד כן  ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌§ֵ◌ִ◌ֵ◌¤¨

וחכמים חּיב.הּק יּ ם,האריג על כּ תוֹ ספת ְ◌ֶ◌ֶ◌©¨¨¦ַ◌ַ◌ָ◌©¨©£¨¦

אם ּבּסֹוף ּביןּבּתחּלה ּבין,אֹומרים  בּ ין - §¦¥©§¦¨¥©ֵ◌ִ◌

אם  וּ בין  האריגה, את בּ כ1 מתחיל ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהוּ א

קיּ ם, בּ ד על אריגה ׁשניׁשעּורֹומוֹ סיף  ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌¦§¥

¦חּוטין.

ב משנה 
והּתֹופר חּיב.,ּובּסל ּבּכברה ,ּבּנפה ,ּבּקרֹוס ,ּבּנירין נירין בּתי ׁשני העֹוׂשה  ¨¤§¥¨¥¦¦©¦¦©¥©¨¨©§¨¨©©©¨§©¥

תפירֹות:ׁשּתי לתּפר מנת על והּקֹורע ,תפירֹות ׁשּתי  §¥§¦§©¥©©§¨¦§Ÿ§¥§¦

ׁש ני ּבּניריןניריןבּתיׁשניהע ֹוׂשה  ע וֹ שׂ ה - ¨¤§¥¨¥¦¦©¦¦ֶ◌ְ◌ֵ◌

ׁש אוֹ רגים  בּ כּ לי ה'0תי ' חוּ טי  להעברת  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְנקבים

מחוּ טי ּבּקרֹוס בּ וֹ , ׁש נים ׁש הׁש כּ יב אוֹ  - ©¥ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌

נקבים  בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  'קיר וֹ ס', הּק ר וּ י בּ כלי ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַה'0תי '

חוּ ט מכניסים  נקב וּ בכל ה'0תי', חוּ טי ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְכּ מנין 

ידוֹ , על ואוֹ רגים ׁש הכניס ּבּנפה אחד, אוֹ  - ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌©¨¨ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌

אוֹ  נפה , בּ ע שׂ יּ ת 'ׁש תי' חוּ טי ,ּבּכברה ׁש ני ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌©§¨¨

י וֹ תר , גּ ד וֹ לים נקבים בּ עלת  מס נּ נת ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא

וערב,ּובּסל  ׁש תי  הוּ א אף חּיב.העשׂ וּ י ©©ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌©¨

הבּ גד הּקֹורע כן ו,תפירֹות ׁשּתיוהּתֹופר  את §©¥§¥§¦§ֵ◌©¥©ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ּת ּק וּ ן הּט עוּ ן  ׁשּתיבּ וֹ לת ּפר מנת על בּ מקוֹ ם ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌©§¨¦§Ÿ§¥

חיּ ב.תפירֹות  בּ כ1, וּ לתּק נ וֹ  §¦ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌



ג משנה 
,לתּקן מנת על והמקלקל .ּפטּורין ,המקלקלין וכל ,מתֹוועל ,ּבחמתֹוהּקֹורע  ©¥©©£¨§©¥§¨©§©§§¦§¦§©§©§¥©§¨§©¥

ּכמתקן:ׁשעּורֹו ¦¦§©¥

קריעת  על החיּ וּ ב אפן התבּ אר  הּק וֹ דמת ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ ּמ ׁש נה

בּ זה : הּפ טוּ ר  אפן  את מבארת וּ מׁש נתנ וּ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶבּ גד ,

להׁש חית,ּבחמת ֹוהּקֹורע  כּ די כּ עסוֹ , מּת וֹ � - ©¥©©£¨ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

הּק וֹ רע ו לקר וֹ ע ,מת ֹועל כן  חיּ ב ׁש אינוֹ  בּ אפן  §ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌©¥ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

זה  והרי  קר וֹ בוֹ , ׁש אינוֹ  כּ גוֹ ן הדּ ין, מצּ ד ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָעליו 

אחר וֹ ת,המקלקליןכל כן וקלקוּ ל, בּ מלאכ וֹ ת ִ◌ְ◌§ֵ◌¨©§©§§¦ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌

ׁשעּורֹו,לת ּקןמנת על והמקלקל ּפטּורין. §¦§©§©§¥©§¨§©¥¦

הוּ א וּ כגוֹ ן ּכמתקןלהתחיּ ב  מלאכה. בּ אוֹ תּה  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌¦§©¥ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌

ׁש ע וּ ר  ׁש יּ מחק צרי� לכּת וֹ ב, מנת על  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַהּמ וֹ חק 

אוֹ תיּ וֹ ת. ׁש ּת י בּ וֹ  לכ ּת וֹ ב ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהרא וּ י

ד משנה 
והאֹורג .ּכפּול הּסיט רחב ּכמלא ,והטוֹוה ,והּצֹובע ,והמנּפץ ,המלּבן ׁשעּור  ¦©§©¥§©§©¥§©¥©§©¤¦§ŸŸ©©¦¨§¨¥

הּסיט:ּכמלא ׁשעּורֹו,חּוטין ׁשני  §¥¦¦¦§Ÿ©¦

ׁש לׁשע ּור  וּ מנּק ה המל ּבןחיּ וּ ב וֹ  המכ בּ ס - ¦ִ◌ֶ◌©§©¥ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌

הצּ מר , הצּ מר ,והמנּפץ את את ס וֹ רק - ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌§©§©¥ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ּכפ ּול הּסיטרחב ּכמלא,והטוֹוה ,והּצֹובע  §©¥©§©¤¦§ŸŸ©©¦¨

ח צמר מאוֹ תוֹ  להכין  ׁש יּ וּ כל  כּ ׁש עוּ ר  וּ ט- ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

ׁש בּ ין  הּמ רחק  והינוּ  כּ פוּ ל', 'סיט ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְבּ אר �

את  מוֹ תח האדם כּ אׁש ר  לאצבּ ע ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌.◌ֲ◌ָהאגדּ ל

בּ ין  מהּמ רחק כּ פוּ ל  זה [ׁש 0עוּ ר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶאצבּ עוֹ תיו

ולכן  'סיט', המכנּ ה ׁש ה וּ א לא ּמ ה, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌.◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָהאצ בּ ע

כּ פוּ ל ']. 'סיט מכוּ נּ ה זה ׁשניוהאֹורג ׁש יעוּ ר ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌§¨¥§¥

הבּ ד ,,חּוטין רחב כּ ל ּפ ני על ארגן ׁש ֹּלא אף ¦ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌

חלק וֹ , על  יׁש ׁשעּורֹואלּ א אם להתחיּ ב ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌¦ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌

ׁש בּ ין ,הּסיטּכמלאבּ אריגת וֹ  הּמ רחק והינוּ  ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌¦§Ÿ©¦ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

את  האדם מוֹ תח  כּ אׁש ר לאּמ ה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָהאצ בּ ע

◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶאצבּ עוֹ תיו.

ה משנה 
,אֹומרים וחכמים חּיב.,לּבית ּוצבי ,לּמגּדל צּפֹור הּצד ,אֹומר יהּודה רּבי  ©¦§¨¥©¨¦©¦§¨§¦©¨¦©¨©£¨¦§¦

,אֹומר ּגמליאל ּבן ׁשמעֹון רּבן ולּביברין.ולחצר לּבית ּוצבי ,לּמגּדל צּפֹור  ¦©¦§¨§¦©©¦§¤¨¥§©¥¨¦©¨¦§¤©§¦¥¥

מחּסר וׁשאינֹוּפטּור.,צידה מחּסר ,הּכלל זה ,ׁשוין הּביברין כל לא  Ÿ¨©¥¨¦¨¦¤©§¨§ª©¥¨¨§¤¥§ª©

חּיב:,צידה  ¥¨©¨

ה הּצד ,אֹומר יהּודה רּבי ידי ּצּפֹור את על  ©¦§¨¥©¨ֶ◌ַ◌¦ַ◌ְ◌ֵ◌

ונכנסה עץ,ל ּמגּדל ׁש הבריחּה  ׁש ל קטן ארוֹ ן  - ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌©¦§¨ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

הצּ דו ׁש ּמ כניסוֹ צביכן  ידי אבל חּיב.,לּבית על §ֵ◌ַ◌ָ◌§¦ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌©¨¦©¨ֲ◌ָ◌

לפי  צידה, נחׁש בת  זוֹ  אין ל בּ ית צּפ וֹ ר הכניס ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִאם

בּ תוֹ � מהאדם לבר וֹ ח הצּ ּפ וֹ ר  יכ וֹ לה ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶׁש עדין

גּ ד וֹ ל  למקוֹ ם וצידה מ ּמ ׁש , לצוּ דּה  ועליו  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית,

ה צּ בי  את הכניס  אם וכן צידה. נחׁש בת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵאינּה 

צידה. זוֹ  אין גּ ד וֹ לה, ,אֹומרים וחכמים לחצר ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌©£¨¦§¦

צידת הכנסתּה צּפֹור אמנם ידי  על  ,ל ּמגּדל היא ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌¦ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌©¦§¨

מבריחוֹ ,ּוצבי אם בּ ין היא ,ולחצר ,לּבית צידתוֹ  §¦ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌©©¦§¤¨¥

חוֹ מה ול ּביברין הּמ ּק פוֹ ת גּ דוֹ ל וֹ ת חצרוֹ ת - §©¥¨¦ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌.◌ָ◌ָ◌

חיּ ים. לבעל  ּגמליאל ּבןׁשמעֹוןרּבןוּ מיעדוֹ ת ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌©¨¦§¤©§¦¥

ו  חכמים ׁש ל ׁש יטתם את כל לא,אֹומר מפר ׁש  ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌¥Ÿ¨

בּ יבר ,ׁשויןהּביברין ויׁש  גּ דוֹ ל בּ יבר יׁש  ׁש הרי ©¥¨¦¨¦ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌



אלּ א עדין ,הּכלל זה קטן, הנּ צּ וֹ ד החיּ ים בּ על  אם ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌¤©§¨ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌

מּמ ׁש ,צידה מחּסר  בּ ידים לתוֹ פסוֹ  כּ די  נ וֹ ספת §ª©¥¨ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌

בּ ׁש חיּ ה  לת וֹ פסוֹ  יכ וֹ ל ואינוֹ  גּ דוֹ ל , ׁש הבּ יבר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְכּ גוֹ ן

לתוֹ פס וֹ , ׁש 0וֹ חה לבּ יבר ,ּפטּור אחת הּמ כניס וֹ  ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌¨ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

גּ מ וּ רה. מלאכה ז וֹ  חיּ ים וׁש אין בּ על לּ אחר ׁשכל  ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌§ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌¤ְ◌ַ◌ַ◌

לבּ יבר  ׁש הבּ יבר ,צידה מחּסר אינֹוהכנסתוֹ  כּ גוֹ ן ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌¥§ª©¥¨ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

לתוֹ פס וֹ , האדם יכוֹ ל אחת וּ בׁש חיּ ה חּיב קטן, ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌©¨

מּמ ׁש . צידה ז וֹ  ׁש הרי  לבּ יבר , ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּמ כניס וֹ 

ו משנה 
אחד יכל לא ּפטּורין.,ׁשנים נעלּוחּיב.,ּבפניו אחד ונעל ,לּבית ׁשּנכנס צבי  §¦¤¦§©©©¦§¨©¤¨§¨¨©¨¨£§©¦§¦Ÿ¨Ÿ¤¨

ּפֹוטר:ׁשמעֹון ורּבי חּיבין.,ׁשנים ונעלּו,לנעל  ¦§Ÿ§¨£§©¦©¨¦§©¦¦§¥

אחד אדםונעל ,לּבית מעצמוֹ ׁשּנכנס צבי §¦¤¦§©ֵ◌ַ◌ְ◌©©¦§¨©ָ◌ָ◌¤¨

לצאת,ּבפניו יוּ כל ׁש ֹּלא 'צד',חּיב כּ די  מ0וּ ם §¨¨ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌©¨ִ◌ָ◌

ׁש נּ עילת  כּ יון  לבּ ית, בּ עצמ וֹ  הכניס וֹ  ׁש ֹּלא ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַאף

אם א� הצּ ידה. היא יחד ,ׁשנים נעלּוהבּ ית ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌¨£§©¦ַ◌ַ◌

מהּפ סוּ קים ,ּפטּורין לעיל  חכמים ׁש דּ ר ׁש וּ  כּ פי  §¦ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌

אחת, מלאכה העוֹ שׂ ים אדם בּ ני ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש 0ני 

אם א� לנעל אחד אדםיכל לאּפ טוּ רים . ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌Ÿ¨Ÿָ◌ָ◌¤¨¦§Ÿ

ׁשמעֹוןורּביחּיבין.ׁש ניהם,ׁשנים ונעלּולב דּ וֹ , ְ◌ַ◌§¨£§©¦ְ◌ֵ◌ֶ◌©¨¦§©¦¦§

ּפ רק ּפֹוטר  לעיל, מחלקּת ם ׁש התבּ ארה [וּ כפי  ¥ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

ה']. מׁש נה  ◌ָ◌ְ◌ִי '

ז משנה 
יׁשב חּיב.הּׁשני ,ּומלאהּוהּׁשני יׁשב ,מלאהּוולא הּפתח על האחד יׁשב  ¨©¨¤¨©©¤©§Ÿ¦§¨¨©©¥¦¦§¨©¥¦©¨¨©

ׁשעמד ּפי על אף ,ּבצּדֹוויׁשב הּׁשני ּובא ,ּומלאהּוהּפתח על הראׁשֹון  ¨¦©©¤©¦§¨¨©¥¦§¨©§¦©©¦¤¨©

את לנֹועל ,דֹומה ּזה למה הא ּפטּור.והּׁשני חּיב הראׁשֹון ,לֹווהלך הראׁשֹון  ¨¦§¨©§¨¦©¨§©¥¦¨¨§©¤¤§¥¤

ּבתֹוכֹו:ׁשמּור צבי ונמצא ,לׁשמרֹוּביתֹו ¥§¨§§¦§¨§¦¨§

הּמ ׁש נה  ׁש ל  בּ ּמ קרה לדוּ ן ממׁש יכה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִמׁש נתנוּ 

ל בּ ית: מעצמוֹ  צבי  נכנס  בּ וֹ  י ׁשב הּק וֹ דמת, ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌¨©

את מלאהּוולאהּפתחעל האחד  מלּ א ֹלא - ¨¤¨©©¤©§Ÿ¦§¨ִ◌ֵ◌ֶ◌

לצאת  הצּ בי  יכוֹ ל  עדין אלּ א הּפ תח, חלל  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָכּ ל

ו  ׁש נּ וֹ תר, הרוח ה ּׁשני,ּומלאהּוה ּׁשניי ׁשב דּ ר� ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌¨©©¥¦¦§¨©¥¦

הצּ בי.,חּיב  נ צּ וֹ ד בּ יׁש יבתוֹ  הראׁשֹוןי ׁשב ׁש הרי  ©¨ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌¨©¨¦

בּ וֹ ,,ּומלאהּוהּפתחעל  נצּ וֹ ד הצּ בי  ּובאונמצא ©©¤©¦§¨ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌¨

הראׁש וֹ ן,ּבצ ּדֹווי ׁשב ה ּׁשני ּפיעל אף ׁש ל  ©¥¦§¨©§¦ֶ◌ָ◌ִ◌©©¦

מכּ ן ׁש ונמצא ,לֹווהלך הראׁשֹוןעמד לּ אחר ¤ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌¨©¨¦§¨©§ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ה צּ בי  ׁש ל  יציאתוֹ  את המע כּ ב הוּ א ׁש ה0ני  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַעּת ה 

מק וֹ ם מכּ ל בּ ׁש עה חּיב הראׁשֹוןמהבּ ית, ׁש הרי ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌¨¦©¨ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌

צידה, מעשׂ ה עשׂ ה בּ ּפ תח וה ּׁשניׁש התי 0ב ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌§©¥¦

ׁש הרי ,ּפטּור  לכּת חלּ ה, כּ ן לעשׂ וֹ ת לוֹ  מּת ר ואף ¨ְ◌ַ◌.◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌

נ צּ וֹ ד . הצּ בי  היה בּ ּפ תח ׁש יּ ׁש ב למה האבּ ׁש עה ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌¨§©

צביונמצא,לׁשמרֹוּבית ֹואת לנֹועל ,דֹומה ּזה  ¤¤§¥¤¥§¨§§¦§¨§¦

בּ תוֹ �,ּבתֹוכֹוׁשמּור  בּ חבל קׁש וּ ר  ׁש היה כּ גוֹ ן ¨§ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

ׁש הוֹ סיף  אף צד  מ0וּ ם חיּ ב הנּ וֹ על  ׁש אין ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית,

הׁש ּת חרר  כּ 1 אחר  אם ואף ׁש מירתוֹ , על ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְׁש מירה 

לפּת וֹ ח צרי � האדם אין ה ּק וֹ ׁש ר וֹ , מהחבל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַהצּ בי

הצּ בי . את לׁש חרר כּ די בּ יתוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶאת



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




