
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

- נשמה ז פרק מקואות אותיות
ד משנה 

ארּבעים מים מראה ּבֹואין אם ,מראיו מקצת וׁשּנּומחל אֹויין לתֹוכֹופל נ  ¨©§©¦Ÿ©§¦¦§¨©§¨¦¥©§¥©¦©§¨¦

ּבֹו:יטּבֹול לא זה הרי ,סאה  §¨£¥¤Ÿ¦§

הּמ קוהלתֹוכֹונפל  לתוֹ � מחל אֹו,יין- ¨©§ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌©¦Ÿ©

מהזּ יתים], הזּ בים מים מקצת ו ׁשּנּו[-מין ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌§¦¦§¨

הׁש ּת נּ ה מראיו אחד ׁש בּ צד כּ גוֹ ן  הּמ קוה , ׁש ל ©§¨ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

כּ מוֹ ת  הּמ ים נׁש ארוּ  אחר וּ בצד הּמ ים ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַמראה

בּ ׁש ע וּ ר מים מראה ּבֹואיןאם ׁש הם, ֶ◌ֵ◌¦¥©§¥©¦ְ◌ִ◌

,ּבֹויט ּבֹול לאזה הרי,סאה ארּבעים  ©§¨¦§¨£¥¤Ÿ¦§

אינוֹ  הּמ ים  מראה הׁש ּת נּ ה ׁש ֹּלא בּ צּ ד ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 

לטבּ ל . ֹ◌ְ◌ִ◌ָיכ וֹ ל

ה משנה 
ונפלּו,הּיין ּכמראה מראיהן והרי ,יין קרטֹוב לתֹוכן ונפל ,מים לּגין ה לׁשׁש §¨ª¦©¦§¨©§¨Ÿ§©¦©£¥©§¥¤§©§¥©©¦§¨§

,חלב קרטֹוב לתֹוכן ונפל ,קרטֹוב חסר מים לּגין ׁשלׁשה פסלּוהּו.לא ,לּמקוה  ©¦§¤Ÿ§¨§¨ª¦©¦¨¥Ÿ§§¨©§¨Ÿ§¨¨

נּורי ּבן יֹוחנן רּבי פסלּוהּו.לא ,לּמקוה ונפלּו,הּמים ּכמראה מראיהן והרי  ©£¥©§¥¤§©§¥©©¦§¨§©¦§¤Ÿ§¨©¦¨¨¤¦

הּמראה:אחר הֹולך הּכל ,אֹומר  ¥©Ÿ¥§©©©©§¤

קרטֹוב לתֹוכןונפל ׁש אוּ בים,מים לּגיןׁשלׁשה  §¨ª¦©¦ְ◌ִ◌§¨©§¨Ÿ§

,הּייןּכמראה מראיהןנע שׂ הוהרי,יין[-מעט] ©¦©£¥ַ◌ֲ◌ָ◌©§¥¤§©§¥©©¦

ארבּ עים ל ּמקוה ונפלּו ׁש ע וּ ר  בּ ּה  היה ׁש ֹּלא §¨§©¦§¤ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

הׁש לימוּ ה  אלּ וּ  לגּ ין ׁש ֹלׁש ה ידי  ועל  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌.◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְסאה ,

ׁש בּ כל  הּמ ים  צבע  את ׁש נּ וּ  ו ֹלא סאה, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלארבּ עים

כּ לל ,פסלּוהּולאהּמ קוה, ׁש בּ דר � ּפ י על  ואף ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌Ÿ§¨ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

לתוֹ � ׁש אוּ בים מים ׁש ל  לגּ ים ׁש ֹלׁש ה נפל וּ  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌.◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִאם

[קדם  מראיהן  ׁש כּ אן  כּ יון  ּפ סלוּ הוּ , ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קוה,

יין  דּ ין להם יׁש  יין, כּ מראה ל ּמ קוה] ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש נּ פלוּ 

וּ מאיד� הּמ קוה, את ּפ וֹ סלים ׁש אינם זה ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלענין



ׁש לּ אחר  כּ יון מראה, בּ ׁש נּ וּ י נפסל הּמ קוה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵאין

חזר  הּמ קוה מימי בּ כל  והתערב וּ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ׁש ּפ כ וּ 

היוּ  מים. כּ מראה מראיהם  לּגיןׁשלׁשה להיוֹ ת ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌§¨ª¦

קרטֹוב לתֹוכןונפל ,קרטֹוב חסר ׁש אוּ ביםמים  ©¦ְ◌ִ◌¨¥Ÿ§§¨©§¨Ÿ§

ונפלּו,הּמים ּכמראה מראיהןוהרי,חלב  ¨¨©£¥©§¥¤§©§¥©©¦§¨§

ׁש ֹלׁש ה ,פסלּוהּולא,ל ּמקוה  כּ אן ׁש אין כּ יון  ©¦§¤Ÿ§¨ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌

חסר  לגּ ין ׁש ֹלׁש ה אלּ א ׁש אוּ בים, מים ◌ֵ◌ָ◌ִ◌.◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌.ל גּ ים

מכּ ל  הּמ ראה, את ׁש נּ ה ֹלא ׁש החלב ואף ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְֹקרטוֹ ב,

ׁש אוּ בים  מים ל ׁש עוּ ר מׁש לים אינ וֹ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָמקוֹ ם

ׁש אוּ בים  מים ׁש רק כּ יון הּמ קוה את ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהּפ וֹ סלים

אינם  מׁש קים ׁש אר  אבל הּמ קוה, את ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְּפ וֹ סלים

אינוֹ  והחלב מראהוּ , את ׁש נּ וּ  אם אלּ א ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְּפ וֹ סלים

הּמ ים. ׁש ל  ה ּמ ראה את נּוריּבןי ֹוחנןרּבימׁש נּ ה ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌©¦¨¨¤¦

ׁש 0ֹלׁש ה ,הּמראה אחר הֹולך הּכל ,אֹומר  וכיון  ¥©Ÿ¥§©©©©§¤ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

בּ הם  ׁש ּמ ערב ּפ י  על  אף כּ מים, נראין אלּ וּ  ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌.ל גּ ין

הּמ קוה. את הם ּפ וֹ סלים חלב, ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַגּ ם

ו משנה 
הראׁשֹון ,זה אחר זה וטבלּוׁשנים ירדּו,מכּונֹות סאה ארּבעים ּבֹוׁשּיׁשקוה מ  ¦§¤¤¤©§¨¦§¨§ª¨¨§§©¦§¨§¤©©¤¨¦

,ּבּמים נֹוגעֹות ראׁשֹון ׁשל רגליו היּואם ,אֹומר יהּודה רּבי טמא.והּׁשני טהֹור  ¨§©¥¦¨¥©¦§¨¥¦¨©§¨¤¦§©©¦

טהֹור.,ּבּמים נֹוגע מקצתֹו,והעלהּוהּסגֹוס את ּבֹוהטּביל טהֹור.הּׁשני אף  ©©¥¦¨¦§¦¤©¨§¤¡¨¦§¨¥©©©¦¨

ׁשּבתֹוכן הּמים ,הּמים מן ׂשפתֹותיהם ׁשהגּביּהּכיון ,עֹור ׁשל והּכסת הּכר  ©©§©¤¤¤¥¨¤¦§¦©¦§¥¤¦©©¦©©¦¤§¨

ׁשּוליהם:ּדרך אֹותם ּומעלה מטּבילן ,יעׂשה ּכיצד ׁשאּובין. §¦¥©©£¤©§¦¨©£¤¨¤¤§¥¤

-מכ ּונֹות סאה ארּבעים ּבֹוׁשּיׁשמקוה  ¦§¤¤¤©§¨¦§¨§ª¨

ו  ׁשנים מדיּ קוֹ ת , ,זה אחר זה וטבלּוירד ּו ְ◌.◌ָ◌ְ◌¨§§©¦§¨§¤©©¤

ארבּ עים ,טהֹור הראׁשֹון ׁש ל בּ מקוה ׁש ּט בל  כּ יון ¨¦¨ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מעט,טמאוה ּׁשניסאה, החסיר  ׁש הרא ׁש וֹ ן כּ יון  ְ◌ָ◌§©¥¦¨¥ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

על  נׁש ארוּ  מהּמ ים חלק ׁש הרי  הּמ קוה, ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִמ0ע וּ ר 

בּ מקוה  טבל  ׁש ה0ני  ונמצא ושׂ ער וֹ תיו , ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְגּ וּ פ וֹ 

סאה . אר בּ עים בּ וֹ  אם ,אֹומר יהּודה רּביׁש אין ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌©¦§¨¥¦

הרי ,ּבּמים נֹוגעֹות עדיןראׁשֹוןׁשל רגליוהי ּו ¨©§¨¤¦ֲ◌ַ◌ִ◌§©©¦ֲ◌ֵ◌

מחבּ רים  גּ וּ פוֹ  ׁש על הּמ ים כּ ל  כּ אלּ וּ  נחׁש ב ◌ִ◌ָ◌.◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶזה 

ארבּ עים  עדין בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  ונח ׁש ב הּמ קוה, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְלמי 

ולכן -ּבֹוהטּביל טהֹור.ה ּׁשניאף סאה, ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌©©¥¦¨¦§¦

מצמצמוֹ ת סאה ארבּ עים בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  את בּ מקוה ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌.◌ְ◌ָ◌¤

צמר ,הּסגֹוס  ׁש ל עבה בּ גד מהּמ ים,והעלהּו- ©¨ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌§¤¡¨ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌

עדיןמקצת ֹווּ  הבּ גד  וּ באוֹ תוֹ ,ּבּמים נֹוגע ׁש ל  ¦§¨ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌¥©©©¦ְ◌

הוּ א הרי  אדם, בּ וֹ  טבל ׁש הּמ ים ,טהֹור זמן כּ יון ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌¨ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ונחׁש ב  לּמ קוה, כּ מחבּ רים  נחׁש בים ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌.◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש בּ בּ גד

סאה. ארבּ עים בּ וֹ  ,ע ֹור ׁשל והּכסת הּכר ׁש יּ ׁש  ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌©©§©¤¤¤

לתוֹ כם, נכנסים מים א� מים, סוֹ פגים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינם

הּמים הרי ,הּמים מןׂשפת ֹותיהם ׁשהגּבי ּהּכיון ¥¨¤¦§¦©¦§¥¤¦©©¦ֲ◌ֵ◌©©¦

לגּ ים ,ׁשאּוביןׁשּבתֹוכן ׁש ֹלׁש ה בּ הם יׁש  ואם ¤§¨§¦ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌.◌ִ◌

הּמ קוה, ּת ּפ סל לּמ קוה, בּ חזרה ּכיצד ויׁש ּפ כם ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌¥©

כּ ל ּפ י ,מטּבילן,יעׂשה  כּ ׁש ּפ יהם מוֹ ציאם ואינוֹ  ©£¤©§¦¨ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

כּ ׁש הם  הוֹ פכם אלּ א מים, מלאים והם ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַמעלה

הּמ ים  בּ תוֹ � -ׁשּוליהם ּדרך אֹותם ּומעלה עדין ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌©£¤¨¤¤§¥¤

למעלה, נמצאת והכּ סת הכּ ר ּת חּת ית ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ אׁש ר 

כּ לל . מים בּ הם נׁש אב וּ  ׁש ֹּלא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונמצא

ז משנה 
,טהֹורה ,העבה ּבּטיט ׁשֹוקעֹות ׁשרגליה ּפי על אף ,הּמּטה את ּבֹוטּביל ה  ¦§¦¤©¦¨©©¦¤©§¤¨§©¦¤¨¤§¨

,עצים חבילי אפּלּוּכֹובׁש,מרּדדין ׁשּמימיו מקוה מקּדמין.ׁשהּמים מּפני  ¦§¥¤©©¦§©§¦¦§¤¤¥¨§ª¨¦¥£¦£¦¥¥¦

על נתּונה ׁשהיא מחט וטֹובל.ויֹורד ,הּמים ׁשּיתּפחּוּכדי ,קנים חבילי אפּלּו £¦£¦¥¨¦§¥¤¦§§©©¦§¥§¥©©¤¦§¨©

טהֹורה:,הּגל עליה ׁשעבר ּכיון ,ּבּמים ּומביא מֹוליך היה ,הּמערה מעלֹות  ©£©§¨¨¨¨¦§¥¦©©¦¥¨¤¨©¨¤¨©©§¨



סאה ּבֹוהטּביל  אר בּ עים  בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  בּ מקוה - ¦§¦ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ואינה ,הּמּטה את מצמצמוֹ ת גּ ב וֹ הה ׁש היא ְ◌.◌ְ◌ָ◌¤©¦¨ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

כּ לּ  לעמוֹ ד הּמ ים,יכוֹ לה בּ תוֹ � אחת בּ בת ּה  ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌.◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌

נמ וּ כים, הּמ קוה ׁש ּמ י ׁשּמחמת ּפיעל אף כּ יון  ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌©©¦¤¥£©

העבה ּבּטיטׁשֹוקעֹות רגליה גּ בהּה  ָ◌ְ◌ָ◌©§¤¨§©¦¤¨¤

את  יׁש קיע  ֹלא ׁש אם הּמ קוה, ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ תחּת ית

בּ תוֹ � העליוֹ ן  החלק יהיה ֹלא בּ ּט יט ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָהרגלים

הּמ טה מק וֹ ם מכּ ל  ז וֹ ,טהֹורה הּמ ים, בּ הטבּ לה ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌§¨ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

רגליה מקּדמיןׁשהּמים מּפני היוּ  ׁש ּת ח לּ ה - ¦§¥¤©©¦§©§¦ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

ׁש רגלי  וכיון  בּ ּט יט , ׁש קע וּ  כּ 1 אחר  ורק  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַבּ ּמ ים,

מחבּ רים  מים ואוֹ תם בּ ּמ ים, לחלחוּ  ◌ִ◌ָ◌.◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌.◌ָ◌ִ◌ַהּמ טה

הּמ ים  בּ תוֹ � כּ לּ ּה  הּמ טה והרי  הּמ קוה, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌.◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְלמי 

אחת. כּ ן ,מרּדדיןׁשּמימיומקוה בּ בת וּ מחמת ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌¦§¤¤¥¨§ª¨¦ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌

יכ וֹ ל  אדם אין  סאה  אר בּ עים בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַאף

בּ וֹ , הּמ יםּכֹובׁשלטבּ ל  חביליאפ ּלּולתוֹ � ִ◌ְ◌ֹ¥ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌£¦£¦¥

צפים ,קנים חביליאפ ּלּו,עצים  ׁש הם וכיון ¥¦£¦£¦¥¨¦ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

אבנים, ידי  על  בּ כח לכ וֹ בׁש ם ּכדיצרי� ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌§¥

יגבּ הוּ ׁשּית ּפחּו כּ מקוה ,הּמים - נחׁש ב זה ואין ¤¦§§ִ◌ְ◌ְ◌©©¦ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

בּ ין  ע וֹ ברים ׁש ה ּמ ים כּ יון  לׁש נים, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ח לּ קוֹ 

והּק נים, מחטוטֹובל .האדםוי ֹורד העצים ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌§¥ָ◌ָ◌ָ◌§¥©©

,הּמערה [-מדרגוֹ ת]מעלֹות על נת ּונה ׁשהיא ¤¦§¨©©£ַ◌ְ◌ֵ◌©§¨¨

כּ ל  ׁש ּמ טבּ ילים כּ דר � להטבּ יל ּה  ר וֹ צה ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְואינוֹ 

לוֹ  ּת אבד קטנוּ ת ּה  ׁש ּמ חמת מחׁש ׁש  ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְכּ לי,

ידוֹ ּומביאמֹוליך היה בּ ּמ ים, כּ די ּבּמים את ַ◌ַ◌ִ◌¨¨¦§¥¦ֶ◌ָ◌©©¦ְ◌ֵ◌

בּ ּמ ים, 'גּ לּ ים ' כּ עין עליה ׁשעבר ּכיוןליצ וֹ ר  ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌¥¨¤¨©¨¤¨

הּמ חטהּגל  הרי הּמ ים, טהֹורה.ׁש ל  ©©ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌§¨

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 ּד,מּנׁשמתֹו טּובך רב 'מה כּתיב ¦¦§¨§©¥©§¨©¤¤¥©¨©©¦¦¦§¦¨©§¨£¤

ּ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




