
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

יומא מסכת - ש א אות פרק
א משנה 

ללׁשּכת  מּביתֹו ּגדֹול ּכהן מפריׁשין הּכּפּורים יֹום קדם ימים ©§¦§¥¦¨¥Ÿ¤©¦¦©§¦¦Ÿ¦¨©§¦ׁשבעת

ּתחּתיו ,ּפלהדרין  אחר כהן לֹו יהּודה ,ּומתקינין רּבי פסּול. ּבֹו יארע ׁשּמא ©§¤§¦©§¦¦Ÿ¥©¥©§¨¤¨¤¡©§©¦§¨

לֹו,אֹומר  מתקינין אחרת אּׁשה אׁשּתֹו,אף תמּות ּבעדֹו,ׁשּמא וכּפר ׁשּנאמר ¥©¦¨©¤¤©§¦¦¤¨¨¦§¤¤¡©§¦¤©£

ּביתֹו ּביתֹו. לֹו,ּובעד אמרּו אׁשּתֹו. ּכן ,זֹו סֹוף:,אם לּדבר אין §©¥¥¦§¨§¦¥¥©¨¨

הכּ ּפ וּ רים, יוֹ ם בּ הלכוֹ ת עוֹ סקת 'יוֹ מא' ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַמּס כת

הגּ ד וֹ ל  ה כּ הן בּ הכנת ע וֹ סק הראׁש וֹ ן ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְוה ּפ רק 

הכּ ּפ וּ רים. י וֹ ם ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַלעבוֹ דת

אהל  'וּ מּפ תח הּמ ׁש כּ ן חנכּ ת לגבּ י בּ ּת וֹ רה ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌.◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר 

ימי  מ ֹלאת יוֹ ם עד ימים ׁש בעת תצאוּ  ֹלא ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵמוֹ עד

ידכם, את  ימלּ א ימים ׁש בעת כּ י  ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌.◌ִמלּ איכם,

לכ ּפ ר  לעשׂ ת ה' צוּ ה הזּ ה  בּ יּ וֹ ם עשׂ ה ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ אׁש ר 

יוֹ ם  בּ ענין ע וֹ סק אינוֹ  זה ׁש ּפ סוּ ק והגם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליכם',

'לכ ּפ ר  ׁש הלּ ׁש וֹ ן חכמים דר ׁש וּ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַהכּ ּפ וּ רים,

הכּ ּפ וּ רים, י וֹ ם על  מר ּמ זת ׁש בּ ּפ סוּ ק  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליכם'

'וּ מּפ תח נאמר ה כּ ּפ וּ רים יוֹ ם לגבּ י  ׁש אף  ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְללּמ דנ וּ 

ׁש ֹּלא  כּ לוֹ מר  ימים ', ׁש בעת תצאוּ  ֹלא מוֹ עד ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶֹאהל 

היּ מים  בּ ׁש בעת מוֹ עד מאהל הגּ ד וֹ ל הכּ הן ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ֵיצא

מׁש נתנוּ : עוֹ סקת זה וּ בדין  הכּ ּפ וּ רים, י וֹ ם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש לּ פני

מפרי ׁשיןהיוּ הּכּפּורים יֹום קדם ימים ׁשבעת  ¦§©¨¦Ÿ¤©¦¦ָ◌©§¦¦

ה  -ּפלהדריןללׁשּכת מּבית ֹוּגד ֹול ה ּכהןאת ֶ◌ַ◌Ÿ¥ַ◌¨¦¥§¦§©©§¤§¦

הּמ קדּ ׁש , בּ בית ׁש היתה לכ 1 מיחדת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌.◌ְ◌ָ◌ְ◌ִל ׁש כּ ה

כּ 1 ׁש כּ נּ וּ  והּט עם הּמ ל�, ּפ קידי  הם ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַוּ 'פלהדרין '

ׁש ּמ ׁש נתנוּ  לפי הגּ דוֹ לים, הכּ הנים ל ׁש כּ ת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶאת

ׁש לּ אחר  וּ בזּ מן ה0ני , הּמ קדּ ׁש  בּ ית בּ זמן ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנׁש נתה

הגּ דוֹ לים  ה כּ הנים היוּ  הצּ דּ יק  ׁש מע וֹ ן ׁש ל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌.◌ְכּ הנּ תוֹ 

בּ כסף  הגּ ד וֹ לה  הכּ הנּ ה ּת פקיד  את ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌.◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִקוֹ נים 

אחד  כּ ל היה - רׁש עים ׁש היוּ  וּ לפי ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵמה0לטוֹ ן,

לקדׁש  ׁש נּ כנס לאחר ׁש נה  בּ אוֹ תּה  מת ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵמהם

היוּ  ׁש נה כּ ל מתחלּ פים ׁש הי וּ  וכיון ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ַהּק ד ׁש ים,

ׁש נה. כּ ל ׁש ּמ תחלּ פים הּמ ל�, לפקידי ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִדּ וֹ מים

כּ הן ּתחּתיואחר כהןלֹוּומתקינין ממנּ ים - ©§¦¦Ÿ¥©¥©§¨ְ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌



ה גּ ד וֹ ל , לכּ הן כּ 'סגן' -ּבֹויארע ׁשּמאנ וֹ סף ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌¤¨¤¡©

הגּ דוֹ ל יוּ כל ,פס ּול בּ כּ הן וֹלא ׁש יּ ּט מא כּ גוֹ ן ַ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌§ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

ואז  הכּ ּפ וּ רים, בּ יוֹ ם הּמ קדּ ׁש  בּ בית ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ֲ◌ַלעבד

לוֹ . ׁש ּמ נּ וּ  'סגן' אוֹ תוֹ  ּת ח ּת יו רּבייעבד ַ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌©¦

לֹומתקיניןאחרת אּׁשה אף ,אֹומר יהּודה  §¨¥©¦¨©¤¤©§¦¦

על  נ וֹ ספת א0ה הגּ דוֹ ל  ל כּ הן מכינים היוּ  -ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

מחׁש ׁש  מיּ ד , לוֹ  להנּ שׂ א הּמ וּ כנה ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִאׁש ּת וֹ ,

לעבד ,אׁשּתֹותמּות ׁשּמא י וּ כל  ֹלא ואז ¤¨¨¦§ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֹ

ה כּ ּפ וּ רים, בּ י וֹ ם הּמ קדּ ׁש  'וכּפר ׁשּנאמר בּ בית ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌¤¤¡©§¦¤

האמוּ רה 'ּבית ֹו'וּ לׁש וֹ ן,ּבית ֹו'ּובעד ּבעדֹו ©£§©¥ְ◌¥ָ◌ֲ◌ָ◌

ׁש הוּ א ,אׁשּתֹוז ֹוכּ אן  הּת וֹ רה ׁש אמרה וכיון ָ◌¦§ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

ׁש אכן  לודּ א צר� יׁש  אׁש ּת וֹ , על  לכּפ ר ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָצרי�

א0ה. לוֹ  לר בּ י לֹואמרּוּת היה חכמים ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌¨§ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌

למיתה,,ּכןאם יהוּ דה, חוֹ ׁש ׁש  איןׁש אּת ה ְ◌ָ◌¦¥ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌¥

החדׁש ה ,סֹוף ל ּדבר  הא0ה ׁש גּ ם יּת כן כּ י  ©¨¨ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

דּ ברים  ׁש הם וכדּ וֹ מה לטמאה ורק ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌.◌ְ◌ַ◌ְ◌ָּת מוּ ת.

סגן, לוֹ  מתקינים ולכן  לחׁש ׁש , י ׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְמצוּ יים,

חוֹ ׁש ׁש ים. אין  ּפ תאמית למיתה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲאבל 

ב משנה 
הּנרֹות  את ּומטיב הּקטרת את ּומקטיר הּדם את זֹורק הּוא הּימים ׁשבעת ¥©¤¦¥¤Ÿ§©¤¦§©¨©¤¥¦¨©©§¦ּ̈כל

הּימים  ּכל ּוׁשאר הרגל. ואת הראׁש את להקריב ,ּומקריב רצה ,מקריב ,אם ©§¦¤¨Ÿ§¤¨¤¤§¨¨©¨¦¦¨¨§©§¦©§¦

ּבראׁש: חלק ונֹוטל ּבראׁש חלק מקריב ּגדֹול Ÿ¥¨©§¦¥¤¨Ÿ§¥¥¤¨Ÿ¤ׁשּכהן

הכּ ּפ וּ רים,ה ּימים ׁשבעת אוֹ תםּכל  יוֹ ם ׁש ּק דם ¨ָ◌¦§©©¨¦ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌

בּ בית  ונמצא  מבּ ית וֹ  הגּ דוֹ ל  הכּ הן מפר ׁש  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌.◌ֶ◌ָ◌ֶׁש בּ הם

קר בּ נוֹ ת הּדם את ז ֹורק הּואהּמ קדּ ׁש , ׁש ל  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌¥¤©¨ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌

הער בּ ים, וּ בין בּ בּ קר את ּומקטיר הּת מיד, ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌©§¦¤

וּ בערב,הּקטרת  בּ בּ קר הזּ הב מזבּ ח ּומטיב על ©§Ÿ¤ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌¥¦

ׁש בּ ּמ נ וֹ רה הּנרֹות את  הנּ ר וֹ ת את מתּק ן  - ¤©¥ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הנּ רוֹ ת  ׁש ל  האפר  הוֹ צאת ידי על  ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלהדלקה

ׁש ל הרגל ואת הראׁשאת ּומקריב ׁש כּ ב וּ , ֶ◌ָ◌©§¦¤¨Ÿ§¤¨¤¤ֶ◌

ׁש לּ וֹ  האברים  ׁש אר את וכן הּת מיד , ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָקר בּ נ וֹ ת

ׁש הם  לפי  ורגל' 'ראׁש  הּמ ׁש נה ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ[ונקטה

ׁש ּק רבים]. הראׁש וֹ נים בּ והאיברים  ׁשאר אלּ וּ  ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌§ִ◌ִ◌§¨

להקריב ה ּימים ּכל  חיּ ב  אינ וֹ  ה 0נה, ׁש ל ¨©¨¦ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ׁש  אלּ א מסיּ מים, ,להקריב רצה אם קר בּ נוֹ ת ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌.◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌¦¨¨§©§¦

ּבראׁשחלק מקריב ּגד ֹול ׁשּכהןלפי,מקריב  ©§¦ְ◌ִ◌¤Ÿ¥¨©§¦¥¤¨Ÿ

ר וֹ צה  ה וּ א קרבּ ן איזה לבחר  הוּ א רא ׁש וֹ ן -ִ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

הוּ א ּבראׁשחלק ונ ֹוטל להקריב , ראׁש וֹ ן - ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌§¥¥¤¨Ÿִ◌

הנּ אכלים  מהּק רבּ נוֹ ת ׁש יּ רצה חלק  איזה ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִל ּט וֹ ל

המחלּ קים  הכּ הנים , מ0אר  [בּ ׁש וֹ נה ◌ִ◌ָ◌.◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ְלכהנים

בּ זּ מן  רק עוֹ בד כּ הן וכל  אב, וּ בּת י  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלמ ׁש מרוֹ ת

לוֹ ]. ◌ָ◌.◌ְ◌ַהמיחד

ג משנה 
ּדין  בית מּזקני זקנים לֹו הּיֹום ,מסרּו ּבסדר לפניו לֹו,וקֹורין איׁשי ,ואֹומרים ¨§§¥¦¦¦§¥¥¦§¦§¨¨§¥¤©§§¦¦¦

ּגדֹול  ּבפיך ,כהן אּתה יֹום ,קרא ערב למדּת. לא ׁשּמא א ֹו ׁשכחּת ׁשּמא Ÿ¥¨§¨©¨§¦¨¤¨¨©§¨¤¨Ÿ¨¨§¨¤¤

ׁשחרית  מזרח ,הּכּפּורים ּבׁשער אֹותֹו ּפרים ,מעמידין לפניו ּומעבירין ©¦¦©£¦©£¦¦§©©¦§¨©£¦¦§¨¨¨¦

ּוכבׂשים  ּבעבֹודה:,ואילים ורגיל מּכיר ׁשּיהא ּכדי §¥¦§¨¦§¥¤§¥©¦§¨¦¨£¨

ימים ׁש בעה אוֹ תם מּזקניזקנים לֹומסרּוכּ ל  ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌¨§§¥¦¦¦§¥

-הּיֹום ּבסדר לפניוק ֹוריןהיוּ ו,ּדיןבית  ¥¦§ָ◌¦§¨¨§¥¤©

ו יּ קרא, ׁש בּ חּמ ׁש  הכּ ּפ וּ רים  י וֹ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌.◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ פרׁש ת

,ּגד ֹול כהן[-אדוֹ ני]איׁשיהזּ קנים,לֹוואֹומרים  §§¦ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌¦¦ֲ◌ִ◌Ÿ¥¨

הּפ סוּ קיםאּתה קרא ׁשכחּתׁשּמא,ּבפיך את §¨©¨ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌§¦¨¤¨¨©§¨

0לּ מד ּת , מה ,למדּתלאמעוֹ לםׁשּמאאֹואת ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌¤¨ֵ◌ָ◌Ÿ¨©§¨

בּ ימי  נׁש נוּ  אלּ וּ  מׁש ני וֹ ת לעיל  ׁש התבּ אר  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְוּ כפי 

נבחרים  הגּ ד וֹ לים הכּ הנים היוּ  ׁש ֹּלא ׁש ני, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַבּ ית



מחמת  מתמנּ ים היוּ  אלּ א כּ ראוּ י , צדקוּ תם, ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְלפי

בּ יניהם  והיוּ  ל 0לטוֹ ן, נוֹ תנים  ׁש היוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָממוֹ ן 

הּמ ק דּ ׁש  בּ בית אבל מעוֹ לם. למדוּ  ׁש ֹּלא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲאנ ׁש ים

ׁש היה  הכּ הן את גּ ד וֹ ל כּ כהן  ממנּ ים הי וּ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן

וּ בעׁש ר . בּ כח בּ נוֹ י , בּ חכמה, הכּ הנים מכּ ל ◌ֶֹ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָגּ ד וֹ ל

היוּ רית ׁשחהּכּפּורים יֹום ערב  [-בּ בּ קר ], ¤¤©¦¦©£¦ַ◌ֶֹ◌ָ◌

הגּ דוֹ לאֹות ֹומעמידין הכּ הן את ּבׁשער - ©£¦¦ֶ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌§©©

הּמ קדּ ׁש ,הּמזרח ּפרים לפניוּומעביריןׁש בּ בית ©¦§¨ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌©£¦¦§¨¨¨¦

בּ יוֹ ם ,ּוכבׂשים ואילים  מקריבים היוּ  ׁש ּמ הם §¥¦§¨¦ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌

ּבעבֹודה.ורגיל מ ּכיר ׁשּיהאּכדיהכּ ּפ וּ רים, ַ◌ִ◌ִ◌§¥¤§¥©¦§¨¦¨£¨

ד משנה 
ּומׁשּתה  מאכל מּמּנּו מֹונעין היּו לא הּימים ׁשבעת הּכּפּורים ,ּכל יֹום ערב ¨¦§©©¨¦Ÿ¨§¦¦¤©£¨¦§¤¤¤©¦¦

חׁשכה  הרּבה ,עם לאכל אֹותֹו מּניחים היּו מביא ,לא ׁשהּמאכל מּפני ¦£¥¨Ÿ¨©¦¦¤¡Ÿ©§¥¦§¥¤©©£¨¥¦

הּׁשנה: ¨¥©¤את

מּמּנּומֹונעיןהי ּולאה ּימים ׁשבעת אוֹ תםּכל  ¨ָ◌¦§©©¨¦Ÿ¨§¦¦¤

עם הּכּפּורים יֹום ערב אבל ,ּומׁשּתה מאכל  ©£¨¦§¤ֲ◌ָ◌¤¤©¦¦¦

,הרּבה לאכל אֹות ֹומּניחים הי ּולא,חׁשכה  £¥¨Ÿ¨©¦¦¤¡Ÿ©§¥

וח ׁש ׁש וּ ,הּׁשנה את מביאׁשהּמאכל מּפני ¦§¥¤©©£¨¥¦¤©¥¨ְ◌ָ◌ְ◌

טמאה. לידי ◌ָ◌ְ◌.◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶׁש יּ ב וֹ א

ה משנה 
כהּנה  לזקני ּדין בית זקני אבטינס ,מסרּוהּו ּבית לעלּית ,והעלּוהּו §¨¦§¥¥¦§¦§¥§ª¨§¤¡©£¦©¥©§¦¨

לֹו ואמרּו להם. והלכּו ונפטרּו ּגדֹול ,והׁשּביעּוהּו כהן בית ,איׁשי ׁשלּוחי אנּו §¦§¦§¦§§§¨§¨¤§¨§¦¦Ÿ¥¨¨§¥¥

ּדין ,ּדין  ּבית ּוׁשליח ׁשלּוחנּו ׁשמֹו,ואּתה ׁשּׁשּכן ּבמי עליך אנּו מׁשּביעין ¦§©¨§¥§¦©¥¦©§¦¦¨¨¤¨§¦¤¦¥§

הּזה  ּובֹוכה ,בּבית פֹורׁש הּוא לך. ּׁשאמרנּו מה מּכל דבר תׁשּנה והן ,ׁשּלא ©©¦©¤¤Ÿ§©¤¨¨¦¨©¤¨©§¨§¥¤§¥

ּובֹוכין: ¦¦§ּפֹורׁשין

בּ ית  זקני ׁש ּק רא וּ  לאחר  הכּ ּפ וּ רים, יוֹ ם ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ ערב

הכּ ּפ וּ רים, יוֹ ם ּפ רׁש ת את הגּ דוֹ ל הכּ הן לפני  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִדּ ין

כּ די כהּנה לזקניּדיןבית זקנימסרּוהּו §¨¦§¥¥¦§¦§¥§ª¨ְ◌ֵ◌

הּק טרת, חפינת מלאכת את ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש יּ לּמ ד וּ הוּ 

היא, קׁש ה  ּבית לעלּית והעלּוהּוׁש עבוֹ דה ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌§¤¡©£¦©¥

הּק טרת,אבטינס  עשׂ יּ ת על ממנּ ים ׁש היוּ  ©§¦¨ֶ◌ָ◌ְ◌.◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌

הּק טרת והׁשּביעּוהּו את ׁש יּ קטיר דּ ין בּ ית זקני §¦§¦ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌

כּ מוֹ  הּק ד ׁש ים, קד ׁש  בּ תוֹ � הכּ ּפ וּ רים ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְבּ י וֹ ם

ה'', לפני  האׁש  על הּק טרת  את 'ונתן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר

הצּ דוֹ קים, כּ דעת מבּ חוּ ץ יקטיר נּ ה ונפטרּווֹלא  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌§¦§§

דּ ין, בּ ית זקני מּמ נּ וּ  נפרדוּ  כך ולהם.והלכּו- ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌§¨§¨¤§ָ◌

אוֹ תוֹ ,לֹואמרּו כּ ׁש הׁש בּ יעוּ  דּ ין בּ ית איׁשיזקני ¨§ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌¦¦

ואּתה ,ּדיןבית ׁשל ּוחיאנּו,ּגד ֹול כהן[-אד וֹ ני ] ֲ◌ִ◌Ÿ¥¨¨§¥¥¦§©¨

אּת ה ,ּדיןּבית ּוׁשליחׁשלּוחנּו הרי כּ ל וֹ מר , §¥§¦©¥¦ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

דּ ין , בּ ית דעת ועל  דּ עּת נוּ  על מׁשּביעיןנ ׁש בּ ע  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌©§¦¦

ׁשּלא,הּזה בּבית ׁשמֹוׁשּׁשּכןּבמיעליך אנּו ¨¨¤¨§¦¤¦¥§©©¦©¤¤Ÿ

אלּ א ,לך ּׁשאמרנּומה מּכל דבר ת ׁשּנה  §©¤¨¨¦¨©¤¨©§§¨ֶ◌ָ◌

הּק דׁש ים. קד ׁש  בּ תוֹ � ה ּק טרת את  ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַּת קטיר

הקטרת  ׁש בּ זמן כּ יון כּ 1 על להׁש בּ יעוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌.◌ְוהצרכ וּ 

בּ עזרה, להיוֹ ת ר 0אי  אדם ׁש וּ ם היה ֹלא ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַהּק טרת

הגּ דוֹ ל . הכּ הן ע וֹ שׂ ה מה לראוֹ ת אפׁש ר  ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְואי

ׁש עה היההּואבּ אוֹ תּה  הגּ דוֹ ל הכּ הן פֹורׁש- ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌¥

ׁש יּ נה ּובֹוכה  ׁש ח ׁש דוּ הוּ  הצּ ד וֹ קים,על  כּ דעת ג ¤ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌

הי וּ והן דּ ין בּ ית  זקני כּ 1ּובֹוכיןּפֹורׁשין- על §¥ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌§¦¦ַ◌ָ◌

ל וֹ קה  בּ כׁש רים 'החוֹ ׁש ד  והרי  בּ וֹ , ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ח ׁש דוּ 

היוּ  לה ׁש בּ יעוֹ , מכרחים ׁש הי וּ  ואף ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌.◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְבּ גוּ פוֹ '.

בּ טוּ חים  הם כּ אלּ וּ  ׁש יּ ראה לכ בּ ד וֹ , כּ די ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִבּ וֹ כים

בּ חנּ ם. בּ וֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶׁש חׁש דוּ 



ו משנה 
חכם  היה לאו ,אם ואם ואם ,ּדֹורׁש. לפניו. ּדֹורׁשין חכמים ּתלמידי ¦¨¨¨¨¥§¦¨©§¦¥£¨¦§¦§¨¨§¦

לקרֹות  לאו ,רגיל ואם לפניו ,קֹורא. קֹורין ּובּמה לפניו. ּבאּיֹוב ,קֹורין ¨¦¦§¥§¦¨¦§¨¨©¤¦§¨¨§¦

אֹומר  קבּוטל ּבן זכריה הּימים. ּובדברי קריתי ,ּובעזרא הרּבה ּפעמים §¤§¨§¦§¥©¨¦§©§¨¤§¨¥§¨¦©§¥¨¦¦

ּבדנּיאל: ¥¦¨§¨¨§לפניו

יׁש ן, הגּ דוֹ ל  הכּ הן היה ֹלא הכּ ּפ וּ רים יוֹ ם ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְבּ ליל 

ו  טמאה, לידי יבוֹ א ׁש ֹּלא  גּ ד וֹ ל היה אם כּ די הכּ הן ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌.◌ְ◌ָ◌ְ◌¦¨¨ַ◌ֵֹ◌ָ◌

ּת וֹ רה.ּדֹורׁשהיה,חכם עצמוֹ  ,לאוואם בּ דברי ַ◌ְ◌¨¨ָ◌ָ◌¥ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌§¦¨

הלכה, דּ בר  מבין היה א� לדרוֹ ׁש , ראוּ י  היה ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ֹּלא

לאחר ּולפניו.ּדֹורׁשיןהיוּ חכמים ּתלמידי ©§¦¥£¨¦ָ◌§¦§¨¨ְ◌ַ◌ַ◌

קוֹ רא, היה קֹורא,לקרֹות רגיל אם הדּ ר ׁש ה ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌¦¨¦¦§¥

ק ֹוריןּובּמה לפניו.ק ֹוריןהי וּ ,לאוואם בּ עצמוֹ . ְ◌ַ◌ְ◌§¦¨ָ◌¦§¨¨©¤¦

ׁש הם ,ה ּימים ּובדבריּובעזראּבאּיֹוב ,לפניו §¨¨§¦§¤§¨§¦§¥©¨¦ֶ◌ֵ◌

הלּ ב. את הּמ וֹ ׁש כים קבּוטל ּבןזכריה דּ ברים ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌§©§¨¤§¨

ּבדנּיאל .לפניוקריתיהרּבה ּפעמים ,אֹומר  ¥§¨¦©§¥¨¦¦§¨¨§¨¦¥

ז משנה 
להתנמנם  צרדה ,ּבּקׁש ּבאצּבע לפניו מּכין כהּנה לֹו,ּפרחי ,ואֹומרים ¦¥§¦§©§¥¦§¥§ª¨©¦§¨¨§¤§©§¥¨§§¦

ּגדֹול  כהן ׁשּיּגיע ,איׁשי עד אֹותֹו ּומעסיקין הרצּפה. על אחת והפג עמד ¦¦Ÿ¥¨£Ÿ§¨¥©©©¨¦§¨©£¦¦©¤©¦©

הּׁשחיטה: ¨¦§©©§זמן

אם ה כּ ּפ וּ רים, יוֹ ם הגּ ד וֹ ל ּבּקׁשבּ ליל  ה כּ הן ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌¦¥ַ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌

צעירים,כהּנה ּפרחי,להתנמנם  כּ הנים - §¦§©§¥¦§¥§ª¨ֲֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌

הי וּ  ולצמח, לפרח זקנם מּכיןׁש התחיל  ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌©¦

את צרדה ּבאצּבע לפניו מצמידים  - §¨¨§¤§©§¨¨ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌

אוֹ תּה  וׁש וֹ מטים לאגוּ דל  האמצעית ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָהאצ בּ ע

רעׁש  ידי  ועל היּ ד, כּ ף על וּ בכח ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבּ מהירוּ ת

מלּ י ׁש ן, נמנע היה איׁשי,לֹוואֹומרים זה ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֹ§§¦¦¦

רגלי 1,עמֹוד ,ּגד ֹול כהן על אחת והפג על Ÿ¥¨£ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌§¨¥©©©

ׁש ּת עמוֹ ד הרצּפה  ידי על  ה0נה את הסר  - ¨¦§¨ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌

ה0יׁש  רצּפ ת על  אחת  ׁש עה יחפוֹ ת ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ רגלים

זמןׁשּיּגיע עד אֹות ֹוּומעסיקיןׁש בּ עזרה , ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌©£¦¦©¤©¦©§©

¨¦§©הּׁשחיטה.

ח משנה 
לֹו סמּוך אֹו הּגבר ּבקריאת הּמזּבח את ּתֹורמין יֹום ּבין ,ּבכל לפניו ּבין §¨§¦¤©¦§¥©¦§¦©©¤¤¨§¥§¨¨¥

מחצֹות  הּכּפּורים ּביֹום הראׁשֹונה ,לאחריו. מאׁשמּורה היתה ,ּוברגלים ולא §©£¨§©¦¦¥£¨§¨¦¥©§¨¨¦¨§Ÿ¨§¨

מּיׂשראל: מלאה עזרה ׁשהיתה עד מּגעת הּגבר ¥¨§¦¦¨¥§¨¨£¨§¨¤©©©©¤¤©©¦§קריאת

היוּ יֹום ּבכל  ה0נה הּמז ּבחאת ּתֹורמיןמימוֹ ת  §¨ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌§¦¤©¦§¥©

מזבּ ח ׁש על מהדּ ׁש ן  בּ מחּת ה  מוֹ ציאים -ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌

בּ מזרחוֹ  הּק רקע  על הדּ ׁש ן את ונוֹ תנים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַהנּ ח ׁש ת,

כּ בׁש , קריאת הּגבר ּבקריאת ׁש ל בּ זמן - ֶ◌ֶ◌ֶ◌¦§¦©©¤¤ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌

לאחריו.ּביןלפניוּבין,לֹוסמּוך אֹוהּת רנגוֹ ל  ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌¨§¥§¨¨¥§©£¨

כּ ן הּכּפּורים ּביֹום אבל  עוֹ שׂ ים מחצֹות הי וּ  ֲ◌ָ◌§©¦¦ָ◌ִ◌ֵ◌¥£

כּ ל  את עוֹ שׂ ה הגּ ד וֹ ל ׁש הכּ הן כּ יון ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה,

מתחילים  הי וּ  יחל ׁש  ׁש ֹּלא וּ כדי היּ וֹ ם, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲעב וֹ דוֹ ת

ּת רוּ מת  וּ לאחר  יוֹ תר, מקדּ ם העבוֹ ד וֹ ת כּ ל  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌.◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶאת

ּפ נּ וּ י  ׁש ל העבוֹ ד וֹ ת ׁש אר את ע וֹ שׂ ים היוּ  ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהדּ ׁש ן

כּ די  וכוּ ', הּמ ערכוֹ ת וסדּ וּ ר הּק רבּ נ וֹ ת, ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵאברי 

זמן  ׁש יּ גּ יע  עד  העב וֹ דוֹ ת כּ ל  את ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש יּ סיּ מוּ 



ׁש יּ קרב  וּ מּת וֹ � ה ּת מיד, קרבּ ן  ׁש ל  ◌ַ◌ְ◌.◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהׁש חיטה

יה  מק דּ ם, ׁש אר הּת מיד לעשׂ יּ ת זמן  יוֹ תר יה ַ◌ָ◌ִ◌.◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

לנוּ ח הגּ ד וֹ ל  הכּ הן ויוּ כל היּ וֹ ם, ׁש ל  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָהעב וֹ דוֹ ת

לעבוֹ דה. עבוֹ דה ׁש יּ הוּ דים ,ּוברגלים בּ ין ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌¨§¨¦ֶ◌ְ◌ִ◌

וצרי� ר בּ ים, קר בּ נוֹ ת וי ׁש  לרגל עוֹ לים  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַר בּ ים 

לאמצע  הּמ רבּ ה  הדּ ׁש ן  את לפנּ וֹ ת רב  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌.◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְזמן 

ּת וֹ רמים  היוּ  'ּת ּפ וּ ח', המכנּ ה למקוֹ ם  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌.◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַהּמ זבּ ח,

הּמ ז בּ ח ׁש ל הראׁשֹונה מאׁשמּורה את ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌¥©§¨¨¦¨ֶ◌

מּגעת הּגבר קריאת היתה ולאהלּ ילה, ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌§Ÿ¨§¨§¦©©¤¤©©©

מּיׂשראל מלאה עזרה ׁשהיתה עד בּ רגלים ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌©¤¨§¨£¨¨§¥¨¦¦§¨¥

לאחר  מיּ ד  קר בּ נ וֹ תיהם את  להקריב ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש בּ אוּ 

הּת מיד . ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהקרבת

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




