
הלימוד: קודם תפילה 

אב ֹותינּו ואלהי אלהינ ּו יי מ ּלפניך רצֹון נ ׁשמת,יהי ּבעד ל ֹומד ׁשאני זה  ליּמּוד  זכּות ׁשּיעלה  §¦¨¦§¨¤¨§¨¤Ÿ¥¤¡Ÿ¥£¥¤©£¤§¦¤¤£¦¥§©¦§©

פלוני) בן ׁשמֹו,(פלוני  וקד ֹוׁש עד ׁשֹוכן וה ּנֹורא  הּגּבֹור הּגדֹול האל זה ליּמּוד  ׁשּתצר ֹור,ּובזכּות  ¦§¦¤¨¥©¨©¦§©¨¥©§¨§¤¦§

החּיים ּבצרֹור הע ֹומדים,נׁשמתֹו ע ֹולם יס ֹודי חסידים  צּדיקים  ּבמחיצת מחיצת ֹו ות ׂשים ¦§¨¦§©©¦§¨¦§¦¨¦§¦©©¦¦£¦¦§¥¨¨§¦

ּפניך  א ֹור  מּזיו  ונהנים לפניך ,לפניך העֹומדים ּבין מהלכים  לֹו ותסלח ,ות ּתן ותמחֹול  §¨¤¨§¤¡¦¦¦¨¤¨§¦¥©§§¦¥¨§¦§¨¤¨§¦§§¦§©

ּכרצֹונך  ׁשּלא ּדבר  עׂשה  א ֹו לפניך ּופׁשע  וע ּוה  ׁשחטא מה ּכל  ותעביר  ותמחה  ואל,ּותכּפר §©¥§¦§¤§©£¦¨¨¤¨¨§¦¨¨©§¨¤¨¨¨¨¨¤Ÿ¦§§¨§©

ועבירה ּופ ׁשע ועֹון חטא ׁשּום  לֹו לטֹובה,ּתז ּכֹור  לֹו ּתז ּכרם ׁשעׂשה  ה ּמצו ֹות  ּכל ור ּוחֹו,א ּלא  ¦§¥§§¨¨©©£¥¨¤¨¨©¦§¤¨¨¦§§¥§¨§

ל ּצּדיקים ה ּצפּון ּבּטֹוב ּתתעדן ונ ׁשמת ֹו עדן ּבּגן ה ּיֹוׁשבים ּבחלק ּכב ֹוד,ּתר ּגיע  ותרים  ©§¦©§¥¤©§¦§©¥¤§¦§¨¦§©¥©©¨©©¦¦§¨¦¨

ּבׁשל ֹום יבא מּׁשּכב ֹו ועל הּׁשל ֹום  עליו ויל ּוה  לגֹורלֹו יעמֹוד הּימים ּולקץ ּכדכּתיב:,מנּוחתֹו §¨§¥©¨¦©£§¨¦©¤¨¨©¨§©¦§¨¨Ÿ§¨§¦§¦

מ ׁשּכבֹותם על ינּוחּו ׁשלֹום וה ּסליחֹות,יבא  הרחמים  ּבכלל  יׂשראל  עּמֹו ׁשֹוכני וכל הּוא ¨Ÿ¨¨©¦§§¨§¨§¥©¦§¨¥¦§¨¨©£¦§©§¦

אמן.ונאמרוה ּיׁשּוע ֹות והנחמ ֹות  §©¤¨§©§§Ÿ©¨¥

כא  פרק שבת מסכת - נ אות

א  משנה

ּבידֹו והאבן ּבנ ֹו את אדם ּתר ּומה,נֹוטל ּומטלטלין ּבתֹוכ ּה. והאבן וכלּכלה  ¥¨¨¤§§¨¤¤§¨§©§¨¨§¨¤¤§¨§©§§¦§¨

אֹומר יהּודה  רּבי הח ּלין. ועם הטה ֹורה עם המד ּמע ,טמאה  את מעלין אף §¥¨¦©§¨§¦©ª¦©¦§¨¥©©£¦¤©§ª¨

ּומאה: ¨¥¨¤§ּבאחד 

אגּ ב  מקצה דּ בר טלטוּ ל בּ דין עוֹ סקת ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌�◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִמׁש נתנ וּ 

ה ּת ר: ׁש ל  ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָדּ בר

ׁש יּ ׁש ּביד ֹווהאבן ,ּבנֹואתאדם נֹוטל אף - ¥¨¨¤§§¨¤¤§¨ַ◌ֶ◌ֵ◌

מקצה, ׁש היא  אבן , הבּ ן  והאבן וכלּכלהבּ יד  ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌�◌ְ◌ֶ◌§©§¨¨§¨¤¤

בּ תוֹ כוֹ ּבתֹוכּה ׁש יּ ׁש  אף סל, ל ּט וֹ ל ר%אי וכן - §¨ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌

כן  ֹלא  ׁש אם  ּפ רוֹ ת , בּ ּס ל ׁש יּ היוּ  וּ בתנאי ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶאבן ,

וּ בתנאי  האסוּ ר', לדבר 'בּ סיס הּס ל  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַנע שׂ ה 

לה ׁש ליכם יכוֹ ל  ׁש אינ וֹ  רכּ ים, הם אלּ וּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש ּפ רוֹ ת

ׁש בּ כ, כּ יון וּ לא וֹ ספם, ולחזוֹ ר האבן  עם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָלארץ

ה ּפ ר וֹ ת. ,טמאהּתר ּומהּומטלטלין י ּט נפוּ  ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌§©§§¦§¨§¥¨

בּ אכילה, אסוּ רה ׁש היא  מחמת מקצה  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌�◌ִ◌ֶׁש היא 

מערבת ועם הטהֹורההּת ר וּ מהעם כּ ׁש היא  ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌¦ַ◌ְ◌ָ◌©§¨§¦

מקצה,,החּלין  ואינם  בּ אכילה  מּת רים ׁש הם  ©ª¦ֶ◌ֵ◌�◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌�◌ְ◌ֶ◌

להפריד יכוֹ ל  ׁש אינ וֹ  בּ אפן  מדבּ ר  כּ אן  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוגם 

אתמעלין אף ,א ֹומר יהּודהר ּבי בּ יניהם. ֵ◌ֵ◌ֶ◌©¦§¨¥©©£¦¤

ּת רוּ מהּומאהּבאחד המדּמע התערבה אם  - ©§ª¨§¤¨¥¨ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

מאה בּ חלּ ין  י ׁש  ׁש אם  ה וּ א  ׁש הדּ ין  ◌ָ◌ֵ◌ִ◌�◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌�◌ְבּ חלּ ין,

מה ּת בוּ אה מוֹ ציאים  ה ּת רוּ מה , כּ נגד  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְואחד

מּת ר  וה %אר בּ ּה , המערבת הּת ר וּ מה ◌ָ◌�◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְכּ ׁש עוּ ר 

בּ ׁש בּ ת זה ׁש עוּ ר להוֹ ציא  מּת ר  אדם , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌�◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלכל

כּ 'ת ּק וּ ן ' נח ׁש ב זה  ואין  ה כּ ל, את  בּ כ, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוּ להּת יר 

זאת מחׁש יבים  ׁש אנוּ  מּפ ני בּ %בּ ת , ֹ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָהאסוּ ר

עצמּה  היא ׁש הוּ צאה ּת בוּ אה אוֹ ת ּה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְכּ א לּ וּ 

חכמים [אמנם ּת ּק וּ ן  כּ אן ואין ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַה ּת רוּ מה ,

כּ ן לעשׂ וֹ ת ואוֹ סרים בּ ׁש בּ ת ].חוֹ לקים  ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌



ב  משנה

החבית  ּפי ׁשעל החב ּיֹות ,האבן בין היתה נ ֹופלת. והיא צ ּדּה על ,מט ּה ¨¤¤¤©¦¤¨¦©¨©¦¨§¦¤¤¨§¨¥¤¨¦

ה ּכר ׁשעל מעֹות נֹופלת. והיא צּדּה על ּומטּה והן ,מגּביה ּה הּכר את נ ֹוער  ©§¦¨©¨©¦¨§¦¤¤¨¤©©©¥¤©©§¥

לׁשלׁשת  עליו היתה  עֹור,נֹופלֹות. ׁשל היתה ּבסמרט ּוט . נֹותנין ,מקּנחּה §¨§¨¨¨¦§¤¤§©§¨¦§©§¨§¨¤§¦

ׁשּתכלה: עד מים ¤§¦¤©¦©¨¤̈עליה

לטלטלּה ,החביתּפי עלּמ וּ נחתׁשהאבן  אסוּ ר ¨¤¤¤ַ◌ַ◌©¦¤¨¦ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌

ה וּ א ר וֹ צה אם  ולכן  מקצה , ׁש היא ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌�◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵמחמת 

מהחבית , יין  ,צּדּהעללחבית מטּהלהוֹ ציא  ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌©¨ֶ◌ָ◌ִ◌©¦¨

האבן ,והיא  ז וֹ היתהאםנֹופלת.- חבית  §¦ָ◌ֶ◌ֶ◌¤¤ִ◌¨§¨ָ◌ִ◌

על,החבּיֹותּבין עוֹ מדת י ּט נּ ה ׁש אם  וחוֹ ׁש ׁש  ֶ◌ֶ◌¥¤¨¦ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

ותׁש בּ ר נּ ה, אחרת  חבית על האבן  ּת ּפ ל ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ִצדּ ה 

מבּ ין מגּביהּה החבית  את להגבּ יּה  ר %אי - ©§¦¨ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌

אחר, בּ מקוֹ ם  וּ לה נּ יחה  עלמטּהׁש םוהחבי וֹ ת ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌§ָ◌©¨©

,הּכר עלּמ וּ נחוֹ תׁשמעֹותנֹופלת.והיא ,צּדּה ¦¨§¦¤¤¨¤ָ◌©©©

א לּ א  בּ ידים, לטלטלן  את[-מנער ]נֹוער אסוּ ר ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌¥ְ◌ַ◌ֵ◌¤

ה ּמ עוֹ תנֹופל ֹותוהן ,הּכר  ׁש ם  ׁש נּ ׁש כּ חוּ  [וּ בתנאי  ©©§¥§ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

נעשׂ ה בּ כוּ נה  ׁש ם  ה וּ נחוּ  אם א3 ׁש בּ ת, ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵמערב

מ%ם י וּ סר וּ  אם ואף האס וּ ר ', לדבר 'בּ סיס ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַה כּ ר

בּ טלטוּ ל]. ה כּ ר אסוּ ר עליוהיתהה ּמ עוֹ ת , ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌¨§¨¨¨

רק לׁשל ׁשת כּ מוֹ  לח, לכלוּ 3 הכּ ר  על  היה אם - ¦§¤¤ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֹ

לחה, מים,ּבסמרטּוטמקּנחּהא וֹ  יּת ן  ֹלא א3 ֵ◌ָ◌§©§¨¦§©§ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

וּ ׁש ריּ תוֹ  בּ גד, ׁש ל ה וּ א כּ ר ׁש ּס תם כּ יון הכּ ר , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַעל

בּ ׁש בּ ת. האסוּ ר כּ כ בּ וּ ס, נחׁש בת היתהבּ מים ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌¨§¨

לכלוּ 3,,עֹור ׁשלהכּ רית  עליה עליהנֹותנין ויׁש  ַ◌ָ◌ִ◌¤ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌§¦¨¤¨

הע וֹ ר ׁשּתכלהעד מים  ׁש %ר יּ ת  כּ יון  הלּ ׁש ל ׁש ת , ©¦©¤¦§¤ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

בּ מים לכבּ סן  [א 3 כּ בּ וּ ס נח ׁש בת  אינּה  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְבּ מים

אסוּ ר]. ◌ָ◌ָ◌ַמּמ ׁש ,

ג  משנה

אֹומרים  ׁשּמאי  אֹומרים ,ּבית ה ּלל ּובית ּוקלּפין. עצמֹות ה ּׁשלחן מן ,מגּביהין ¥©©§¦©§¦¦¦©ª§¨£¨§¦¦¥¦¥§¦

ּפחֹות  ּפר ּורין ה ּׁשלחן מּלפני  מעבירין ּומנערּה. כ ּלּה הטבלה  את ¨¦¥¨§ª¨§©£¨©£¦¦¦¦§¥©ª¨§©©¤¥נ ֹוטל

עד ׁשים  ׁשל ו ׂשער אפּונין ׁשל וׂשער  ּבהמה.,מּכּזית מאכל ׁשהּוא ,ספֹוגמּפני ¦©©¦§¥¨¤£¦§¥¨¤£¨¦¦§¥¤©£©§¥¨§

אחיזה ּבית עֹור לֹו י ׁש ּבֹו,אם לאו ,מקּנחין (וחכמים ,ואם ּבֹו. מק ּנחין אין ¦¤¥£¦¨§©§¦§¦¨¥§©§¦©£¨¦

ּכך ּובין ּכך  ּבין ּבּׁשּבת ,אֹומרים) טמאה,נטל מק ּבל ואינ ֹו §¦¥¨§¥¨§¦¨©©¨§¥§©¥ª§¨

מן בּ ׁש בּ ת מגּביהין ,א ֹומרים ׁשּמאי ּבית ¥©©§¦©§¦¦ְ◌ַ◌ָ◌¦

לאחר ּוקל ּפין עצמ ֹותה ּׁשלחן  עליו ׁש נּ ׁש אר וּ  ©ª§¨£¨§¦¦ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

ׁש הם לפי מקצה , נחׁש בים ואינם  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌�◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ַה ּס ע דּ ה,

ראוּ יים ׁש אינם אף בּ המה, למאכל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְראוּ יים 

אדם . אתנֹוטל,א ֹומרים ה ּללּוביתלמאכל ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌¥¦¥§¦¥¤

ה ּמ וּ נח,כּלּההטבלה ה%לחן  לוּ ח את  כּ ל וֹ מר ©©§¨ª¨ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌�◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ה %לחן , רגלי בּ ידים,ּומנער ּהעל יּט ל ֹלא אבל ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌�◌ְ◌ָ◌§©£¨ֲ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ׁש יּ ׁש  מבאר  [וּ בגּ מרא  וכדּ וֹ מה העצמוֹ ת  ◌ֵ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶאת

לּט וֹ ל מּת ירים ה לּ ל ׁש בּ ית  ה גּ ירסא, את  ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַלהפוֹ 3

א וֹ סרים ]. ׁש ּמ אי וּ בית מ ּלפני מעבירין בּ ידים, ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌©£¦¦¦¦§¥

גּ בּ י] ּפחֹותאפלּ וּ ּפר ּורין ה ּׁשלחן [-מעל ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌©ª§¨¥¦ֲ◌ִ◌¨

-עדׁשים ׁשלוׂשער אפּונין ׁשלוׂשער ,מּכּזית ¦©©¦§¥¨¤£¦§¥¨¤£¨¦

אלּ וּ , קטנ יּ וֹ ת ׁש ל אחדׁשמ ּפני ּת רמילים  כּ ל ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌¦§¥¤ָ◌ֶ◌ָ◌

א לּ וּ  דּ ברים ,ּבהמהמאכלה ּוא מ%ֹלׁש ת ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌©£©§¥¨

אינ וֹ  כּ ן  מקצה.וּ מחמת ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌�◌ְ◌ֶ◌

אחיזהאחיזהּביתעֹור לֹויׁשאם ספ ֹוג, בּ ית - §¦¤¥£¦¨ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

מעוֹ ר , בּ וֹ ּבֹו,מקּנחין ע שׂ וּ י  לאחז  ׁש יּ כוֹ ל כּ יון ָ◌ֵ◌§©§¦ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֹ



סחיטה , חׁש ׁש  בּ יתלאוואם לֹלא לוֹ  אין  אם  - ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌§¦¨ִ◌ֵ◌ֵ◌

כּ די  עצמ וֹ  בּ ּס פוֹ ג  לאחז צרי3 אלּ א מע וֹ ר, ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲאחיזה

בּ וֹ , ׁש בּ ו דּ אי ּבֹו,מקּנחין אין להׁש ּת ּמ ׁש  כּ יון  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌¥§©§¦ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌

סחיטה . לידי ּכך ּבין אֹומרים )(וחכמים יבא ָ◌ִֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌©£¨¦§¦¥¨§

וּ בין ּכך ּובין  מע וֹ ר, אחיזה בּ ית  ל וֹ  יׁש  אם בּ ין - ¥¨§ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

לוֹ , אין בּ %בּ תּבּׁשּבתנּטלאם  לטלטלוֹ  מוּ ּת ר - ִ◌ֵ◌¦¨©©¨ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ׁש יּ ׁש  כּ יון סחיטה, חׁש ׁש  בּ וֹ  ואין רטב ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש אינ וֹ 

כּ לי, ׁש ם  ׁש אינ וֹ טמאה,מקּבלואינֹולוֹ  כּ יון  ֵ◌ְ◌ִ◌§¥§©¥ª§¨ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

[ׁש הם: טמאה ׁש ּמ קבּ לים הּמ ינים  מאחד ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌�◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָעשׂ וּ י

וּ מּת כת ]. שׂ ק בּ גד, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵעץ ,

הלימוד: לאחר תפילה

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

נ ׁשמת ּבעבּור ּותפיּלתנ ּו פלוני)ּתֹורתנ ּו בן הּגדֹול ,(פלוני  ּבחסדך עּמּה נא לפּתֹוח ,ּוגמֹול ¨¥§¦¨¥©£¦§©§¨¦¨§©§§¨©¨¦§©

וחסד  רחמים ׁשערי עדן ,ל ּה ּגן  ּובחיּבה,וׁשערי ּבאהבה  אֹותּה ל ּה,ּותקּבל ּוׁשלח ¨©£¥©£¦§¤¤§©£¥©¥¤§©¥¨§©£¨§¦¨§©¨

נ ׁשמת  אצל  החּיים עץ ּתחת ּולהֹוׁשיב ּה לה ֹוליכה וה ּטהֹורים ה ּקדֹוׁשים ©§¦¤¥¦©©¥©©¨¦§¨¦§¦§©§¦§©¨¤¨§©מלאכיך

וחסידֹות  חסידים והצדקניֹות ׁשכינתך ,הּצּדיקים מּזיו מּטּובך ,ליהנֹות להׂשּביע ּה ©©¦¦§©¦§¨¦£¦¦©£¦¥¨¦¦§¦¨§¨§©§¦¨¦§¨

לּצּדיקים  וׁשלֹום ,הּצפּון  ּוב ּׂשמחה ּבחדווה נכ ֹונה ּבמנ ּוחה ּבּקבר ינ ּוח ּכדכ ּתיב,וה ּגּוף  ©¨©©¦¦§©¨©©¤¤¦§¨§¨§¤§¨§¦§¨§¨§¦§¦

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

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

ה ּקבר  ותֹולעה,מחיּבּוט ּפׁשעיו ,ּומרּמה ּכל  על  ל ֹו ותמחֹול צ ּדיק ,ותסלח אין אדם ּכי ¥¦©¤¤¥¦¨§¥¨§¦§©§¦§©¨§¨¨¦¨¨¥©¦

יחטא  ולא טֹוב  יעׂשה אׁשר ע ׂשה,ּבארץ אׁשר וצדק ֹותיו זכ ּוּיֹותיו ל ֹו לֹו,ּוזכֹור ותׁשּפיע  §¤¤£¤©£¤§Ÿ¤¡¨§§¨§¦§¨£¤¨¨§©§¦©

לּצּדיקים  ה ּצפּון טֹוב מרֹוב  ּבּקבר עצמֹותיו לדּׁשן  אׁשר ,מּנׁשמתֹו טּובך  רב 'מה  ּדכּתיב ¦¦§¨§©¥©§¨©¤¤¥©¨©©¦¦¦§¦¨©§¨£¤

ּבדד צפנ ּת ּבטח ויׁשּכֹון  נ ׁשּברה '. לא מה ּנה  אחת עצמֹותיו ּכל  'ׁשמר ּוכתיב  ּליראיך' ¨©§¨¦¥¤¨§¦Ÿ¥¨©§¨©©¥¥¨Ÿ¦§¨¨§¦§¤©¨¨

רעה מּפחד החּיים,,וׁשאנן ּבצרֹור צרּורה ּתהא ונ ׁשמתֹו גיה ּנם, ּפני יראה  ואל §©£¨¦©©¨¨§©¦§¤§¥¥¦Ÿ§¦§¨§¥§¨¦§©©¦

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




