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The letters of the word “Mishnah” correspond to the word “Neshamah”. It is a 
well-established custom to study Mishnayos in memory of a departed at the 

various time-markers to his or her passing; Shivah, Shloshim and Yahrtzeit. 
Although all Mishnayos are instrumental in spiritually elevating the soul of the 

deceased, there are certain prescribed Mishnayos that are customarily studied, 
such as those whose first letters form the acronym “Neshamah” and others. These 
are found in Taharos, a mostly unfamiliar section of Mishnayos dealing with the 
laws of purity. 

The study of this section involves many abstract and unusual concepts which, 
while particularly demanding even to the learned, pose a formidable challenge 
to the uninitiated. 

This is especially felt by many at a Shivah where the mourners themselves 
do not usually prepare and read the Mishnah; it is often the visitors who are 
spontaneously requested to present a rather obscure Mishnah to the assembled.

This volume is intended to fill a largely ignored need and will be the first 
complete collection of translated Mishnayos for the year of mourning, as 
well as the subsequent Yahrtzeit. Let these special Mishnayos be available to 
the memory of all those who have passed on, not only a select few.

We have compiled the translation with various aspects in mind; the first 
and foremost being congruity with the actual words of the Mishnah. 

The literal translation is printed in bold and the same sentence is expanded in 
interspersed ordinary print to clarify the meaning of the Mishnah.

We have avoided a fully linear approach which has more limited appeal. 
Instead, we have split the Mishnah into composite parts, and printed the relevant 
Hebrew excerpt alongside, so that the Hebrew and English may be associated 
during reading. Where possible, each piece is prefaced by a short subtitle, to 
prepare the reader for the coming paragraph.

One of the objects of this undertaking is to enable the reader to understand 
and transmit the Mishnah with little or no prior knowledge of the subject matter. 
Each Mishnah includes a short introductory paragraph which acquaints the reader 
with any background information he may need, without having studied any of 
the other Mishnayos. The Keilim Mishnayos are an exception, as each Mishnah 
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  Foreword to the Sample Edition  



in the chapter embodies the same principle as explained in the Introduction to 
Keilim.

The halachically-meticulous drawings attached to Keilim are a fusion of artistic 
talent and modern technology. Their purpose is to facilitate visualization of the 
concept, as well as a crystal clear understanding of the article under discussion in 
the Mishnah

On the Hebrew page, alongside the commentary of the Bartenurah we have also 
printed the Tiferes Yisrael; a somewhat lengthier and more detailed commentary 
which guides the reader step by step through the Mishnah. It should be noted, 
however, in the translation, that where a difference of opinion arises between the 
commentators, we have traditionally followed the Bartenurah’s understanding. 
These instances will be fully dealt with in detailed English footnotes, an example 
of which is shown in the Keilim section of this edition. Note that the main text 
body is still intended to be independently understood.

Some have the custom to study a sequence of Mishnayos, whereby the first letter 
of each Mishnah forms the full Hebrew name of the departed. This sample edition 
shows an example of three Mishnayos corresponding to the first three letters of 
the Hebrew alphabet. The full edition will encompass at least three Mishnayos 
for each letter, giving the reader a choice of subject matter and the opportunity to 
introduce diversity where the letter is repeated in a name.

Navigating through the different sections, especially the alphabetical sequences 
of Mishnayos and Tehillim, is made easy with a complete index running down the 
left of each spread page.

We have made this volume as comprehensive as possible by including various 
peripherals such as relevant Tefillos before and after Mishnayos study, the 
customary chapters of Tehillim and the memorial Kel Maleh and Kaddish. We 
hope to include a selection of laws and customs in the full edition.

It is hoped that not only will this publication be of inestimable use at every 
memorial gathering, but will also generate a true Aliyas Neshamah for countless 
loved ones by bringing the learning and understanding of the Mishnayos that 
much closer to all.

ומחה ד‘ אלקים דמעה מעל כל פנים

Or Olam
Cheshvan 5770
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תפילה ליאהרצייט 
קודם הלימוד

 PRAYER BEFORE 
THE STUDY OF MISHNAYOS



    תפילה ליאהרצייט קודם הלימוד     

ֶזה ְיִהי  ְזכּות  ְתֶלה  ּיִ ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן 
ַמת  (פב"פ) ע"ה ּוִבְזכּות ִלּמּוד ֶזה ָהֵאל  ם ִנׁשְ ֲאִני לוֵֹמד ְלׁשֵ ׁשֶ

ְצרֹר ּתִ מוֹ ׁשֶ ּבוֹר ְוַהּנוָֹרא ׁשוֵֹכן ַעד ְוָקדוֹׁש ׁשְ דוֹל ַהּגִ ַהּגָ

לזכר

ים ִנ  ְוָתׂשִ ים  ַהַחּיִ ְצרוֹר  ּבִ ָמתוֹ  ׁשְ
יִקים  ַצּדִ ְמִחיַצת  ּבִ ְמִחיָצתוֹ 
ָהעוְֹמִדים  עוָֹלם  ְיסוֵֹדי  ֲחִסיִדים 
ן  ְוִתּתֵ ֶניָך  ּפָ אוֹר  יו  ִמּזִ ְוֶנֱהִנים  ְלָפֶניָך 
ְלָפֶניָך  ָהעוְֹמִדים  ין  ּבֵ ַמְהְלִכים  לוֹ 
ְוִתְמֶחה  ר  ּוְתַכּפֵ ְוִתְסַלח  ְוִתְמחֹל 
ע  ה ּוָפׁשַ ָחָטא ְוִעּוָ ֶ ל ַמה ּשׁ ְוַתֲעִביר ּכָ
ְרצוְֹנָך  ּכִ ּלֹא  ׁשֶ ָבר  ּדָ ה  ָעׂשָ אוֹ  ְלָפֶניָך 
ע  ְזּכֹר לוֹ ׁשּום ֵחְטא ְוָעוֹן ָוֶפׁשַ ְוַאל ּתִ
ה  ָעׂשָ ׁשֶ ְצווֹת  ַהּמִ ל  ּכָ א  ֶאּלָ ַוֲעֵבָרה 
יַע  ְרּגִ ּתַ ְורּוחוֹ  ְלטוָֹבה  לוֹ  ֵרם  ְזּכְ ּתִ
ָמתוֹ  ְוִנׁשְ ֵעֶדן  ַגן  ּבְ ִבים  ַהּיוֹׁשְ ֵחֶלק  ּבְ
יִקים  ּדִ ַלּצַ פּון  ַהּצָ ּטּוב  ּבַ ן  ְתַעּדֵ ּתִ
ִמין  ַהּיָ ּוְלֵקץ  ְמנּוָחתוֹ  בוֹד  ּכָ ים  ְוָתׂשִ
לוֹם  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ְוִיְלֶוה  ְלגוָֹרלוֹ  ַיֲעמֹד 
ִדְכִתיב  ּכְ לוֹם  ׁשָ ּבְ ָיבֹא  בוֹ  ּכָ ִמׁשְ ְוַעל 
בוָֹתם  ּכְ ִמׁשְ ַעל  ָינּוחּו  לוֹם  ׁשָ ָיבֹא 
ְכַלל  ּבִ ָרֵאל  הּוא ְוָכל ׁשוְֹכֵבי ַעּמוֹ ִיׂשְ
ָחמוֹת  ְוַהּנֶ ִליחוֹת  ְוַהּסְ ָהַרֲחִמים 

ְוַהְיׁשּועוֹת ְונֹאַמר ָאֵמן:

לנקבה

ים ִנ  ְוָתׂשִ ים  ַהַחּיִ ְצרוֹר  ּבִ ָמָתּה  ׁשְ
יִקים  ַצּדִ ְמִחיַצת  ּבִ ְמִחיָצָתּה 
ָהעוְֹמִדים  עוָֹלם  ְיסוֵֹדי  ֲחִסיִדים 
ן  ְוִתּתֵ ֶניָך  ּפָ אוֹר  יו  ִמּזִ ְוֶנֱהִנים  ְלָפֶניָך 
ְלָפֶניָך  ָהעוְֹמִדים  ין  ּבֵ ַמְהְלִכים  ָלּה 
ְוִתְמֶחה  ר  ּוְתַכּפֵ ְוִתְסַלח  ְוִתְמחֹל 
ָתה  ְוִעּוְ ָחְטָאה  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ְוַתֲעִביר 
ּלֹא  ָבר ׁשֶ ָתה ּדָ ָעה ְלָפֶניָך אוֹ ָעׂשְ ּוָפׁשְ
ֵחְטא  ׁשּום  ָלּה  ְזּכֹר  ּתִ ְוַאל  ְרצוְֹנָך  ּכִ
ְצווֹת  ל ַהּמִ א ּכָ ע ַוֲעֵבָרה ֶאּלָ ְוָעוֹן ָוֶפׁשַ
ֵרם ָלּה ְלטוָֹבה ְורּוָחּה  ְזּכְ ָתה ּתִ ָעׂשְ ׁשֶ
ֵעֶדן  ַגן  ּבְ ִבים  ַהּיוֹׁשְ ֵחֶלק  ּבְ יַע  ְרּגִ ּתַ
פּון  ַהּצָ ּטּוב  ּבַ ן  ְתַעּדֵ ּתִ ָמָתּה  ְוִנׁשְ
ְמנּוָחָתּה  בוֹד  ּכָ ים  ְוָתׂשִ יִקים  ּדִ ַלּצַ
ְוִיְלֶוה  ְלגוָֹרָלּה  ֲעמֹד  ּתַ ִמין  ַהּיָ ּוְלֵקץ 
בֹא  ּתָ ָבּה  ּכָ ִמׁשְ ְוַעל  לוֹם  ָ ַהּשׁ ָעֶליָה 
ָינּוחּו  לוֹם  ׁשָ ָיבֹא  ִדְכִתיב  ּכְ לוֹם  ׁשָ ּבְ
ּה  בוָֹתם ִהיא ְוָכל ׁשוְֹכֵבי ַעּמָ ּכְ ַעל ִמׁשְ
ִליחוֹת  ְוַהּסְ ָהַרֲחִמים  ְכַלל  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ

ָחמוֹת ְוַהְיׁשּועוֹת ְונֹאַמר ָאֵמן: ְוַהּנֶ
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May it be Your will Hashem our Almighty G-d and the 

G-d of our forefathers that the merit of my study should 

stand for the soul of (name of deceased and father) may he/she rest 

in peace, and in the merit of this study may You the great, 

mighty and awesome G-d Who dwells forever and Whose 

Name is holy, that you should attach his/her soul to the bond 

of the living and let his/her circle be that of the righteous and 

pious who constitute the foundation of the world who stand 

before you and enjoy the shining light of your countenance. 

Give him/her the ability to carry on amongst those who stand 

before you and forgive, atone and wipe away and remove 

anything that he/she has sinned unintentionally, willfully or 

rebelliously before You, or anything that was not done in 

accordance with your will and do not summon up any sin 

at all; unintentional, willful or rebellious, rather You should 

remember all the good deeds that he/she has done and ease 

his/her soul into the company of those who sojourn in Gan 

Eden. May his/her soul delight with the goodness reserved 

for the righteous and may his/her rest be honorable. May 

he/she arise in his/her portion at the end of days, may peace 

accompany him/her, may peace arrive at his/her resting place 

as it is written ‘May peace come and allow serenity on their 

final resting place’, both for him/her and all the deceased 

of His people Yisrael, to be included in mercy, forgiveness, 

comfort and salvation, let us say Amen.

  Prayer before the study of mishnayos  
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ר‘‘ע מברטנורה     מקואות פרק ז משנה א    
יש מעלין
  פוסלין ולא  
   
הכפור
   גליד 

   טיט הנרוק
אבן הברד    
כמים
    



  נמצאו מעלין
   פוסלין ולא 



ֵיׁש ַמֲעִלין ֶאת ַהִּמְקֶוה - ר”ל משלימין אותה למ’ סאה: ְוא פֹוְסִלין - תמוה דכיון דמעלין פשיטא דאינן 
ול”מ הערוני דברי קדשו של ע”ר אאמ”ו  ואצ”ל שאינן פוסלין,  פוסלין, תי’ רב”י בשם הראב”ד דה”ק 
הגזצוק”ל לומר, דצריכ’, דאי מרישא סד”א דהא דמעלין היינו כשהן פחות מג’ לוגין, דאע”ג דבשאר 
שאובין שהן פחות מג’ לוגין, אינו מעלה ואינו פוסל [כי”ד ר”א סכ”ב] , אפ”ה שלג וחביריו מעלין מדאינן 
מים שאובין ממש, אבל כשהן ג’ לוגין ממש, סד”א דלא מסקינן להו ב’ מדרגות, ודי שלא יפסלו המקוה, 
היינו  וחביריו דקאמר דמעלין,  הו”א דשלג  נ”ל דאי מרישא  א”נ  גם מדתה, קמ”ל,  אבל לא שישלימו 
דקמ”ל דאע”ג דאינן מים ממש, אפ”ה דינן כמים ומשלימין מ’ סאה של המקוה, אבל זה רק כשהשלג 
וחביריו אינן שאובין, דהיינו שלא נתמלא בכלי, מדאין סברא לומר שיהיו עדיפי טפי ממים, שישלימו 
המ’ סאה, ולא יכלו להתהוות שאובין, להכי קמ”ל ואינן פוסלין, ר”ל אפי’ כשהן באופן שאפשר שיפסלו, 
דהיינו שהן שאובין בכלי, אפ”ה מעלין: ְוַהְּכפֹור - רייף, והוא גרגרי ברד קטנים מאד, שמתהווים מרסיסי 
ונמוחו  דכשחזרו  שהוקרשו,  בשאובין  אפי’  ומיירי  אייז,   - ְוַהְּגִליד  בחורף:  הבוקר  בקור  שנקרשו  טל 
כשירים כמי גשמים [י”ד ר”א סל”א]: ְוַהִּטיט ַהָּנרֹוק - ר”ל כל שהטיט רך כל כך שיכולין להריקו מכלי אל 
כלי [כך היא הגי’ בסוכה [ד’ י”ט ב’] ובזבחים [כ”ב א’] גרסינן טיט הנדוק, ופירש רש”י שם שהוא דק] , 
מיהו דוקא כשפרה יכולה לשתות ממנו [ועי’ לעיל ספ”ב] , דבאין הפרה יכולה לשתות ממנו אינו מצטרף 
להשלים המ’ סאה [כזבחים כ”ב א’] , וכל הנך שבמשנה, אפי’ עשה כל המקוה מהם, כגון שכינס השלג 
או חד מהנך לתוך כלי והריקו לגומא ריקה של המקוה, וריסקו עד שנעשה מים, והן עכשיו מ’ סאה מותר 

ְקֶוה ְולֹא פוְֹסִלין, ּפוְֹסִלין ֵיׁש  ַמֲעִלין ֶאת ַהּמִ
פוְֹסִלין.  ְולֹא  ַמֲעִלין  לֹא  ַמֲעִלין,  ְולֹא 
פוֹר,  ְוַהּכְ ָרד,  ְוַהּבָ ֶלג,  ֶ ְולֹא פוְֹסִלין, ַהּשׁ ֵאּלּו ַמֲעִלין 
י ֲעִקיָבא,  רוֹק. ָאַמר ַרּבִ יט ַהּנָ ַלח, ְוַהּטִ ִליד, ְוַהּמֶ ְוַהּגְ
ֵאינוֹ  ֶלג  ֶ ַהּשׁ לוַֹמר,  י  ֶנְגּדִ ּכְ ן  ּדָ ָמֵעאל  ִיׁשְ י  ַרּבִ ָהָיה 
מוֹ  ְ י ֵמיְדָבא ִמּשׁ ְקֶוה. ְוֵהִעידּו ַאְנׁשֵ ַמֲעֶלה ֶאת ַהּמִ
ִמְקֶוה  ַוֲעׂשּו  ֶלג  ׁשֶ ְוָהִביאּו  ְצאּו  ָלֶהם,  ָאַמר  ׁשֶ
ָרד,  ַהּבָ ֶאֶבן  אוֵֹמר,  נּוִרי  ן  ּבֶ יוָֹחָנן  י  ַרּבִ ה.  ִחּלָ ּתְ ּבַ
ּבוֹ  ׁש  ּיֶ ׁשֶ ִמְקֶוה  פוְֹסִלין,  ְולֹא  ַמֲעִלין  יַצד  ּכֵ ִים.  ּמַ ּכַ
ִעים ְסָאה ָחֵסר ַאַחת, ָנַפל ֵמֶהם ְסָאה ְלתוֹכוֹ  ַאְרּבָ

ְוֶהֱעָלהּו, ִנְמְצאּו ַמֲעִלין ְולֹא פוְֹסִלין:

תפארת ישראל – יכין
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A kosher Mikvah must either be a natural body of water or comprise a base 
of 40 se’ah (200 gallons) of previously uncollected rainwater. After this quota, 
any ordinary water may be added to make the Mikvah more practical for use. 
Water which has at some stage been collected in a container (“drawn water”) 
may be added to a Mikvah but cannot be part of the first 40 se’ah, at risk of 
permanently disqualifying it. Our Mishnah examines the halachic effects of 
various liquids and liquid forms when they are part of the first 40 se’ah. Can 
these liquids be part of the first 40 se’ah? If not, is the Mikvah possul beyond 
remedy?

  Mikvaos 7:1  

ֶאת  ַמֲעִלין  ֵיׁש 
ְקֶוה ְולֹא פוְֹסִלין,  ַהּמִ
ַמֲעִלין,  ְולֹא  ּפוְֹסִלין 
ְולֹא  ַמֲעִלין  לֹא 

פוְֹסִלין.

ְולֹא  ַמֲעִלין   ֵאּלּו 
ֶלג,  ֶ ַהּשׁ פוְֹסִלין, 
פוֹר,  ְוַהּכְ ָרד,  ְוַהּבָ
ַלח,  ְוַהּמֶ ִליד,  ְוַהּגְ

רוֹק. יט ַהּנָ ְוַהּטִ

three types of liquid: 

There are three categories of liquid. 

1. Certain liquids may complete the 40 se’ah quota 
of a Mikvah and of course will not disqualify it.

2. Certain liquids permanently disqualify a Mikvah 
when three log (1/8 se’ah) is used to complete the 40 
se’ah requirement and they also cannot complete 
the 40 se’ah in any amount.

3. Certain liquids cannot complete a deficient 
Mikvah nor do they disqualify it outright.

The Mishnah continues to define the first category:
The following can make up a Mikvah and certainly 
do not invalidate it:

Snow, Hailstones, Frost, Ice, Salt and Watery 
Mud.



ר‘‘ע מברטנורה     מקואות פרק ז משנה א    
יש מעלין
  פוסלין ולא  
   
הכפור
   גליד 

   טיט הנרוק
אבן הברד    
כמים
    



  נמצאו מעלין
   פוסלין ולא 



ְקֶוה ְולֹא פוְֹסִלין, ּפוְֹסִלין ֵיׁש  ַמֲעִלין ֶאת ַהּמִ
פוְֹסִלין.  ְולֹא  ַמֲעִלין  לֹא  ַמֲעִלין,  ְולֹא 
פוֹר,  ְוַהּכְ ָרד,  ְוַהּבָ ֶלג,  ֶ ְולֹא פוְֹסִלין, ַהּשׁ ֵאּלּו ַמֲעִלין 
י ֲעִקיָבא,  רוֹק. ָאַמר ַרּבִ יט ַהּנָ ַלח, ְוַהּטִ ִליד, ְוַהּמֶ ְוַהּגְ
ֵאינוֹ  ֶלג  ֶ ַהּשׁ לוַֹמר,  י  ֶנְגּדִ ּכְ ן  ּדָ ָמֵעאל  ִיׁשְ י  ַרּבִ ָהָיה 
מוֹ  ְ י ֵמיְדָבא ִמּשׁ ְקֶוה. ְוֵהִעידּו ַאְנׁשֵ ַמֲעֶלה ֶאת ַהּמִ
ִמְקֶוה  ַוֲעׂשּו  ֶלג  ׁשֶ ְוָהִביאּו  ְצאּו  ָלֶהם,  ָאַמר  ׁשֶ
ָרד,  ַהּבָ ֶאֶבן  אוֵֹמר,  נּוִרי  ן  ּבֶ יוָֹחָנן  י  ַרּבִ ה.  ִחּלָ ּתְ ּבַ
ּבוֹ  ׁש  ּיֶ ׁשֶ ִמְקֶוה  פוְֹסִלין,  ְוֹלא  ַמֲעִלין  יַצד  ּכֵ ִים.  ּמַ ּכַ
ִעים ְסָאה ָחֵסר ַאַחת, ָנַפל ֵמֶהם ְסָאה ְלתוֹכוֹ  ַאְרּבָ

ְוֶהֱעָלהּו, ִנְמְצאּו ַמֲעִלין ְולֹא פוְֹסִלין:

תפארת ישראל – יכין (המשך)

לטבול בה לכתחלה, דכל עוד שלא נתרסק אינו נעשה שאובין בכלי [עש”ך ר”א סקע”א] , לבר מטיט 
הנירוק, אע”ג שפרה שותה ממנו, רק אצטרופי מצטרף להשלים שיעור המ’ סאה, אבל לטבול בהן עצמן 
לא, אפי’ לא נשאב בכלי [כסוכה י”ט ב’, ומה”ט גם רב”י בי”ד שם לא זכר בשעשה כל המקוה מטיט 
הנירוק, רק משלג ואינך שבמשנה] , מיהו לנט”י לאכילה, מדאין חיוב נט”י רק מדרבנן, להכי כל שיש מ’ 
סאה שלג על פני כל ארץ, ומנוח מרודד מחובר יחד, מותר לטבול בהן ידיו לאכילה, אע”ג שלא ריסק 
השלג [ונ”ל דה”ה דשרי לטבול בו כלי אכילה חדש שקנה מעובד כוכבים, להרמב”ם דס”ל דטבילתן 
רק מדרבנן [כפי”ז ממאכלות] , אמנם מבאר הגולה [י”ד ק”כ אות ז’ משמע] שטבילתן מדאורייתא], 
אבל כשכינס השלג וכדומה בכלי ושפכן על היד לנט”י, דוקא בריסקו מהני [מג”א או”ח רס”ח סקט”ז]: 
ֶלג - נ”ל דנקט שלג לרבותא, אף שנמוח מיד בבואו למים, אפ”ה אינו משלים, וכ”ש ברד גליד ומלח:  ַהּׁשֶ
ַוֲעׂשּו ִמְקֶוה ַּבְּתִחָּלה - ר”ל אפי’ לא הי’ שם בהגומא עדיין מים כלל כשר, אלמא שחזר בו, או שבתחלה 
לא אמר כן לר”ע רק דרך פלפול בעלמא, דמסתבר דאינו כמים אפי’ להשלים שיעור המ’ סאה, אבל 
לדינא מודה לר”ע, דאפי’ באין שם מים ממש הו”ל הוא עצמו כמים: ֶאֶבן ַהָּבָרד ַּכַּמִים - נ”ל דר”ל אפי’ 
אבן הברד שהוא גוש גס, וכ”ש שלג וכפור וגליד נמי כבר היו מים, כולהו אף שמעלין ואינן פוסלין, עכ”פ 
כיון שכולן דינן כמים ממש, לפיכך אם טלטלו בידו או בכלי, נעשו שאובין: ְוא פֹוְסִלין - ד”ה הוא: ָנַפל 
ֵמֶהם - משלג או מאינך: ְסָאה ְלתֹוכֹו ְוֶהֱעָלהּו - דע”י נפילתן לשם נתמלא המ’ סאה: ְולֹא פוְֹסִלין - ר”ל 
המקוה כשירה לטבילה, דאפי’ כנסן בכלי לא נעשו שאובין [ר”א ס”ל, אמנם נ”ל דלהכי נקט תנא והעלהו 

בוי”ו החיבור, מדהך בבא גם ריב”נ ס”ל, ולדידיה רק כשהעלהו דהיינו שלא היו שאובין אז אינו פוסל]:
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ֲעִקיָבא,  י  ַרּבִ ָאַמר 
ָמֵעאל  ִיׁשְ י  ַרּבִ ָהָיה 
לוַֹמר,  י  ֶנְגּדִ ּכְ ן  ּדָ
ַמֲעֶלה  ֵאינוֹ  ֶלג  ֶ ַהּשׁ
ְקֶוה. ְוֵהִעידּו  ֶאת ַהּמִ
מוֹ  ְ י ֵמיְדָבא ִמּשׁ ַאְנׁשֵ
ְצאּו  ָלֶהם,  ָאַמר  ׁשֶ
ַוֲעׂשּו  ֶלג  ׁשֶ ְוָהִביאּו 

ה. ִחּלָ ּתְ ִמְקֶוה ּבַ

נּוִרי  ן  ּבֶ יוָֹחָנן  י  ַרּבִ
ָרד,  ַהּבָ ֶאֶבן  אוֵֹמר, 

ִים. ּמַ ּכַ

ְולֹא  ַמֲעִלין  יַצד  ּכֵ
ׁש  ּיֶ פוְֹסִלין, ִמְקֶוה ׁשֶ
ְסָאה  ִעים  ַאְרּבָ ּבוֹ 
ָנַפל  ַאַחת,  ָחֵסר 
ְלתוֹכוֹ  ְסָאה  ֵמֶהם 
ִנְמְצאּו  ְוֶהֱעָלהּו, 

ַמֲעִלין ְולֹא פוְֹסִלין:

  Mikvaos 7:1 (cont.)  

Snow seems to be subject to opinion.
Rebbi Akiva said “Rebbi Yishmael would argue 
in my presence that snow cannot make up a 
Mikvah”. However the people of Meidevah bore 
witness that Rebbi Yishmael actually told them 
“Go and bring snow to create a Mikvah from 
scratch”.

Not only can we confirm that snow is part of the first 
category, but that Rebbi Yishmael regarded it as the very 
best makeup for a Mikvah.

Difference of opinion on hailstones.
Rebbi Yochanan ben Nuri says; Hailstones have 
the more stringent status of drawn water. They 
disqualify, rather than make up a Mikvah, with 
three log.

Not only hailstones, but all frozen forms of water would 
have this status according to Rebbi Yochanan ben Nuri.

Practical application of the first category.
What would be an example of where these liquids 
validate a Mikvah rather than disqualify it? Say one 
has a Mikvah with only 39 se’ah, then one se’ah of 
these liquids falls inside and completes it to 40 se’ah. 
The Mikvah is now kosher.

We can say about these liquids that they have 
validated the Mikvah rather than disqualified it 
even though the whole se’ah introduced is many 
more times the 3 log of unsuitable liquids that would 
normally disqualify a Mikvah.



ר‘‘ע מברטנורה     מקואות פרק ז משנה ב    
   המים - 
  כבשים מי  

ומי שלקות
והתמד
עד 
   החמיץ שלא 
קורטוב
פעמים    
מעלין

“
    

   

 פעמים שאין מעלין

פֹוְסִלין ְוא ַמֲעִלין - פוסלין כשהן ג’ לוגין, ולא מעלין אפי’ כשהן פחות מג’ לוגין [ר”א סכ”ב]: ַהַּמִים - 
שאובין: ֵּבין ְטֵמִאים ֵּבין ְטהֹוִרים - נ”ל דקמ”ל דאע”ג דלענין החילוק שיש בין שאובין למחוברין, שוה 
מקוה להכשר, דכמו דבמקוה רק שאובין פוסלין כמו כן בהכשר, רק שאובין מכשירין [כמכשירין פ”ד 
מ”ו] , אפ”ה לענין מים טמאים וטהורים דוקא לענין הכשר יש חלוק ביניהן, דטהורים רק לרצון מכשירין, 
משא”כ טמאים מכשירין אפי’ שלא לרצון [כמכשירין רפ”א] , אבל לענין לפסול המקוה, אין חילוק בין 
טמאים לטהורים: ּוֵמי ְכָבִׁשים - שכבש בהן פירות וירקות בכלי: ּוֵמי ְׁשָלקֹות - שבישל בהן מאכלים, 
דכולן אף שנשתנה טעמן, אפ”ה מדהוו בכלי, הרי הם נחשבים גם השתא שאובין, ואע”ג דלענין תרומה 
והרי אין מאכל פוסל למקוה, התם בטעמא  ולא כמים [כספ”י דתרומות]  דינן כמאכל  גם בכבש בהן 
תליא מלתא, אבל הכא במקוה, הרי עיקרן מים, וגם נקראים בשם מים, והרי נעשו שאובין בכלי: ְוַהֶּתֶמד 
יותר ממדת  - דאז ודאי לא מצא  ֶהְחִמיץ  ַעד ֶׁשֹּלא  וזגין או ע”ג שמרים:  - מים שנותנין ע”ג חרצנים 
המים שנתן עליהן, ולפיכך מים בעלמא נינהו, וכך שמם, מיהו בהחמיץ התמד, אפי’ מצא פחות ממדת 
המים שנתן, אינו פוסל המקוה, וכלקמן במשנה [וערמב”ם פ”ז ממע”ש] , דלא דמי לשכר תמרים דפוסל 
למקוה [כעירובין כ”ט ב’] , דהכא מפני חשיבות טעם היין שבתמד דמי לחמרא מזיגא, דאע”ג דיין מזוג 
רובו מים, אינו פוסל למקוה [כמכות ד’ ג’ ב’] , משא”כ שכר הרי עיקרו מים [ועי’ תוס’ עירובין שם]: 
ָחֵסר קְֹרטֹוב - לאו דוקא קורטוב שהוא חלק ס”ד שבלוג [כהר”מ ור”ב לעיל רפ”ג, וכן פי’ בערוך] , וי”א 
שהוא משקל דינר [כהרמב”ם רפ”ה ממקואות] אלא ר”ל שחסר ממ’ סאה פחות מג’ לוגין, אלא נקט 
קורטוב שהוא מדה קצובה פחותה מג’ לוגין, מדבעי למנקט בתר הכי ונפל מהן קורטוב לתוכה, דר”ל 

ין ְטֵמִאים ֵאּלּו  ִים ּבֵ פוְֹסִלין ְולֹא ַמֲעִלין, ַהּמַ
ָלקוֹת,  ים ּוֵמי ׁשְ ין ְטהוִֹרים, ּוֵמי ְכָבׁשִ ּבֵ
ְולֹא  ּפוְֹסִלין  יַצד  ּכֵ ֶהְחִמיץ,  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ֶמד  ְוַהּתֶ
ִעים ְסָאה ָחֵסר קְֹרטוֹב  ׁש ּבוֹ ַאְרּבָ ּיֶ ַמֲעִלין, ִמְקֶוה ׁשֶ
ּפוְֹסלוֹ  ֶהֱעָלהּו,  לֹא  ְלתוֹכוֹ,  קְֹרטוֹב  ֵמֶהן  ְוָנַפל 
ֵפרוֹת,  ּוֵמי  ִקין,  ׁשְ ַהּמַ ָאר  ׁשְ ֲאָבל  ין.  ֻלּגִ ה  לׁשָ ׁשְ ּבִ
ָעִמים  ּפְ ֶהְחִמיץ,  ֶ ִמּשׁ ֶמד  ְוַהּתֶ ְרָיס,  ְוַהּמֻ יר,  ְוַהּצִ
ׁש  ּיֶ יַצד, ִמְקֶוה ׁשֶ ֵאיָנן ַמֲעִלין. ּכֵ ַמֲעִלין ּוְפָעִמים ׁשֶ
ְסָאה  ְלתוֹכוֹ  ָנַפל  ַאַחת,  ָחֵסר  ְסָאה  ִעים  ַאְרּבָ ּבוֹ 
ִעים ְסָאה, ָנַתן ְסָאה  ֵמֶהם, לֹא ֶהֱעָלהּו. ָהיּו בוֹ ַאְרּבָ

ר: ׁשֵ ְוָנַטל ְסָאה, ֲהֵרי ֶזה ּכָ

תפארת ישראל – יכין
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Our Perek discusses the effect of different liquids on the first 40 se’ah (200 
gallons) of a Mikvah. There are three categories of liquid; the first category is 
explained in the first Mishnah and our Mishnah details the latter two:

ְולֹא  פוְֹסִלין  ֵאּלּו 
ין  ּבֵ ִים  ַהּמַ ַמֲעִלין, 
ין ְטהוִֹרים,  ְטֵמִאים ּבֵ
ּוֵמי  ים  ְכָבׁשִ ּוֵמי 
ֶמד ַעד  ְוַהּתֶ ָלקוֹת,  ׁשְ

ּלֹא ֶהְחִמיץ, ׁשֶ

ְולֹא  ּפוְֹסִלין  יַצד  ּכֵ
ׁש  ּיֶ ׁשֶ ִמְקֶוה  ַמֲעִלין, 
ְסָאה  ִעים  ַאְרּבָ ּבוֹ 
ְוָנַפל  קְֹרטוֹב  ָחֵסר 
ְלתוֹכוֹ,  קְֹרטוֹב  ֵמֶהן 
ּפוְֹסלוֹ  ֶהֱעָלהּו,  לֹא 

ין ה ֻלּגִ לׁשָ ׁשְ ּבִ

  Mikvaos 7:2  

The second category:

The following liquids fall into the second 
category, of liquids that disqualify a Mikvah 

with 3 log (5 pints) and can never complete it in 
the smallest quantity: 

Ordinary water, whether Tamei or Tahor that has 
been contained at some prior stage in any receptacle, 
liquids used for pickling, liquids used for 
cooking, vegetables and the unfermented form of 
the beverage made using wine-sediments.

Application of the second category:
What would be an example of where these 
liquids would disqualify a Mikvah or not make 
it up? Where a Mikvah contains the full 40 
se`ah, excepting the tiny amount of a Kortov 
(1/ 64 log or 12ml). Now, a Kortov of one of these 
liquids falls inside so that the Mikvah has the full 
quota. Still, the Mikvah is not fit for use. We say 
that it [the liquid] does not complete the Mikvah; 
however, the missing Kortov may still be made up 
with one of the valid liquids. 

On the other hand if 3 log of these liquids are added 
to complete the 40 se’ah quota, they disqualify it 
conclusively. 

This is what is meant when we say that they “disqualify 
a Mikvah”.



כמדה שהי’ חסר תחלה ממנה, כך נפלו לתוכה השתא ולא פחות מזה, ואילו הוה נקט משהו, משמע 
מעט או הרבה מג’ לוגין, ותו דגם ג’ לוגין הם במשמעות מלת משהו נגד מ’ סאה של מקוה: ֲאָבל ְׁשָאר 
ַהַּמְׁשִקין - הוא היוצא מפירות שדרך לסוחטן: ּוֵמי ֵפרֹות - הוא שרף שנסחט מפירות שאין דרך לסחטן 
[ערש”י שבת ק”ד ב’]: ְוַהִּציר - היינו מים שיוצאים מדגים מלוחים: ְוַהֻּמְרָיס - הוא שומן שהוציא מדגים 
מלוחין: ּוְפָעִמים ֶׁשֵאיָנן ַמֲעִלין - ועכ”פ לא פסלוה, והיינו דמפרש הכא המדריגה הג’ דריש פרקן דלא 
מעלין ולא פוסלין, מיהו הא דלא פוסלין דוקא בלא נשתנה מראית המקוה על ידן, דאילו נשתנה מראית 
מי המקוה על ידן, אפי’ הן מ’ סאה שלימין, נפסלו, עד שיחזרו למראיתן כסוף מ”ג: ֲהֵרי ֶזה ָּכֵׁשר - אף 
מדיש בילה בלח [כר”ה י”ג ב’] , והרי כשנטל הסאה שמעורב בו מים כשרים והנך, לא נשאר מ’ סאה 
מים כשירים, אפ”ה כיון שכבר היו מ’ סאה, אינן נפסלין בכך, מיהו דוקא בלקח סאה ונתן סאה רק עד 
י”ט פעמים כשר, דאילו ביתר מכן, נפסלה עד שימלאנה במים כשירים כשיעור שנטל ממנה, דמשום 
דמי פירות לא חזו כלל למקוה החמירו בהן, אבל שאובין שנפלו למ’ סאה כשרים, אפי’ נתן ולקח ונתן 
עד לעולם כשר [ר”א סכ”ד] , ולרמב”ם גם בשאובין רק עד רובו כשר, וראוי להחמיר כדבריו [ש”ך שם, 
ואין להקשות להרמב”ם מלעיל [פ”ו מ”ח] דממלא בכתף ונותן לתוך מ’ סאה כשירים, עד שיתמלא גם 
התחתונה למ’ סאה ושניהן כשירים, י”ל התם מדלא נעשו היוצאין שאובין שהרי מעצמן זחלו למטה, גם 
הנשארים בהעליונה מחוברין נחשבין, משא”כ הכא ששאב] , והא דנקט רק בהנך פעמים מעלין ופעמים 
אינן מעלין, ולא נקט הכי לעיל גבי שאובין וחביריו, י”ל דנקט בהנך הכי לרבותא דאף מי פירות שאינן מין 

מים, אפ”ה לפעמים מעלין:

תפארת ישראל – יכין (המשך)

ר‘‘ע מברטנורה     מקואות פרק ז משנה ב    
   המים - 
  כבשים מי  

ומי שלקות
והתמד
עד 
   החמיץ שלא 
קורטוב
פעמים    
מעלין

“
    

   

 פעמים שאין מעלין

ין ְטֵמִאים ֵאּלּו  ִים ּבֵ פוְֹסִלין ְולֹא ַמֲעִלין, ַהּמַ
ָלקוֹת,  ים ּוֵמי ׁשְ ין ְטהוִֹרים, ּוֵמי ְכָבׁשִ ּבֵ
ְולֹא  ּפוְֹסִלין  יַצד  ּכֵ ֶהְחִמיץ,  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ֶמד  ְוַהּתֶ
ִעים ְסָאה ָחֵסר קְֹרטוֹב  ׁש ּבוֹ ַאְרּבָ ּיֶ ַמֲעִלין, ִמְקֶוה ׁשֶ
ּפוְֹסלוֹ  ֶהֱעָלהּו,  לֹא  ְלתוֹכוֹ,  קְֹרטוֹב  ֵמֶהן  ְוָנַפל 
ֵפרוֹת,  ּוֵמי  ִקין,  ׁשְ ַהּמַ ָאר  ׁשְ ֲאָבל  ין.  ֻלּגִ ה  לׁשָ ׁשְ ּבִ
ָעִמים  ּפְ ֶהְחִמיץ,  ֶ ִמּשׁ ֶמד  ְוַהּתֶ ְרָיס,  ְוַהּמֻ יר,  ְוַהּצִ
ׁש  ּיֶ יַצד, ִמְקֶוה ׁשֶ ֵאיָנן ַמֲעִלין. ּכֵ ַמֲעִלין ּוְפָעִמים ׁשֶ
ְסָאה  ְלתוֹכוֹ  ָנַפל  ַאַחת,  ָחֵסר  ְסָאה  ִעים  ַאְרּבָ ּבוֹ 
ִעים ְסָאה, ָנַתן ְסָאה  ֵמֶהם, לֹא ֶהֱעָלהּו. ָהיּו בוֹ ַאְרּבָ

ר: ׁשֵ ְוָנַטל ְסָאה, ֲהֵרי ֶזה ּכָ
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ׁש  ּיֶ ׁשֶ ִמְקֶוה  יַצד,  ּכֵ
ְסָאה  ִעים  ַאְרּבָ ּבוֹ 
ָנַפל  ַאַחת,  ָחֵסר 
ֵמֶהם,  ְסָאה  ְלתוֹכוֹ 
בוֹ  ָהיּו  ֶהֱעָלהּו.  לֹא 
ָנַתן  ְסָאה,  ִעים  ַאְרּבָ
ְסָאה,  ְוָנַטל  ְסָאה 

ר: ׁשֵ ֲהֵרי ֶזה ּכָ

ִקין,  ׁשְ ָאר ַהּמַ ֲאָבל ׁשְ
יר,  ְוַהּצִ ֵפרוֹת,  ּוֵמי 
ֶמד  ְוַהּתֶ ְרָיס,  ְוַהּמֻ
ָעִמים  ּפְ ֶהְחִמיץ,  ֶ ִמּשׁ
ּוְפָעִמים  ַמֲעִלין 

ֵאיָנן ַמֲעִלין. ׁשֶ

  Mikvaos 7:2 (cont.)  

The third category:
However all other fruit juices, fruit extracts, 
the various discharges of salted fish and the 
fermented beverage of wine-sediment all fall into 
the third category. They may or may not complete 
a Mikvah depending on the circumstances.

Application of the third category:
How do we apply this? If a Mikvah contains 
only 39 se`ah and one se`ah of these liquids falls 
inside the Mikvah, it is not validated. However if a 
Mikvah contains a valid 40 se`ah and one se`ah of 
these liquids is added, then even if one se`ah was 
removed from the total mixture, the Mikvah would 
in fact be valid. This is so, even though inevitably 
most of the extra se’ah remains inside the Mikvah. 
We can say that the extra liquid has “completed the 
Mikvah”.



ר‘‘ע מברטנורה     מקואות פרק ז משנה ג    
 כשר מראיו  את  ושינו 
    
אותו  פוסלים  ואין  
 בשינוי מראה
  מוחל    
ימתין עד 
  גשמים שירדו 

ממלא 
    בכתף



ֲעָנִבים, ֵהִדיַח  י  ְוַסּלֵ ֵזיִתים  י  ַסּלֵ ּבוֹ 
יוֵֹסי  י  ַרּבִ ר.  ׁשֵ ּכָ ַמְרָאיו,  ֶאת  ּנּו  ְוׁשִ
ין,  ֻלּגִ ה  לׁשָ ׁשְ ּבִ אוֹתוֹ  ּפוְֹסִלין  ַבע  ַהּצֶ ֵמי  אוֵֹמר, 
ַיִין  ְלתוֹכוֹ  ָנַפל  ַמְרֶאה.  ּנּוי  ׁשִ ּבְ ּפוְֹסִלין אוֹתוֹ  ְוֵאיָנן 
ין  ה, ַיְמּתִ יַצד ַיֲעׂשֶ סּול. ּכֵ ּנּו ֶאת ַמְרָאיו, ּפָ ּומַֹחל, ְוׁשִ
ְלַמְרֵאה  ַמְרֵאיֶהן  ְוַיְחְזרּו  ִמים  ְגׁשָ ְרדּו  ּיֵ ׁשֶ ַעד  לוֹ 
ֵתף  ּכָ ּבַ א  ְמַמּלֵ ְסָאה,  ִעים  ַאְרּבָ בוֹ  ָהיּו  ִים.  ַהּמָ
ִים: ְחְזרּו ַמְרֵאיֶהן ְלַמְרֵאה ַהּמָ ּיַ ְונוֵֹתן ְלתוֹכוֹ ַעד ׁשֶ

ְוִׁשּנּו ֶאת ַמְרָאיו ָּכֵׁשר - דהלכלוך שהסלים צבועין בו אין בו ממש, ונמצא שאין במי המקוה גוף הדבר 
למקוה  פוסלין  וכדומה,  כיין  בטבע,  שצבוע  לח  דבר  בהמקוה  כשנתערב  משא”כ  מראיתו,  ששינה 
במראיתו, זה הכלל בדין שינוי מראה של מקוה, (א) מקוה אפי’ חסירה אינה נפסלת בשינוי טעם וריח, 
ואפי’ בשינוי מראה אינה נפסלת, רק כשהלח שנתערב בה ונשתנה מראית המקוה על ידו, הי’ צבעו 
מצד עצמו, כגון יין אדום, או מי פירות אדום, אז פוסלין כשנשתנה מראית המקוה על ידן, ואפי’ מקוה 
שלימה נפסלת על ידן, אבל כשלא נשתנה מראית המקוה על ידן, או אפי’ נשתנה, אבל הרבה עליו 
מים אחרים [וכשהמקוה שלימה, אפי’ הרבה עליה שאובין] ועי”ז חזרו למראית מים, חזרה המקוה 
לכשרותה, ואין ביין ובמי פירות הנ”ל דין שאובין לפסול מקוה חסירה בג’ לוגין מהן, ולא עוד אלא אפי’ 
ג’ לוגין שאובין שנפל לתוכן מעט יין ונשתנו מראיתן למראה יין, ונפלו אח”כ למקוה חסירה ולא שינו 
מראיתה, הרי דין הג’ לוגין כיין ולא פסלו להמקוה, ורק כשנשתנה מראית המקוה על ידן, נפסלה אפי’ 
היתה שלימה עד שתחזור למראה מים [י”ד ר”א סכ”ג וש”ך שם סק”ס] , (ב) שינוי מראה אינו פוסל 
() שהדבר  () שהדבר ששינה מראית מי המקוה, היה צבעו בטבע,  במקוה רק בשיש ב’ לריעותא, 
ההוא הי’ בו ממש, ולפיכך אם שרה שרשים או עשבים או זאפראן או שאר מאכל במים ונצבעו המים 
עי”ז, ונפלו למקוה, ואפי’ חסירה, ושינו מראית המקוה [אבל לא היו ג’ לוגין, דאילו ג’ לוגין אפי’ צבועין 
פוסלין למקוה חסירה כשאר שאובין] , לא פסלוה, משום שהמים הללו ששינו מראית המקוה, לא היו 
צבועים בטבע, רק ע”י השרף של השרשים שיצא מתוכן לתוך המים, ואף דהשרף ההוא צבוע בטבע, 
עכ”פ השרף ההוא לא הוה בעין בתחלה, ולא הי’ בו ממש, ומה”ט גם אם שרה שרשים או עשבים הנ”ל 
תוך המקוה בעצמה ונשתנה מראיתה, אפ”ה כשירה, ואף דשרשים הנ”ל צבועים בטבע, וגם יש בהן 
אין מעורבין  תוך המקוה, עכ”פ  ישנם  עדיין  ואפי’  אין השרשים מעורבין בהמקוה,  הרי  ממש, עכ”פ 
בהמים, ורק השרף שיצא מהן מעורב בהמים, ושינה מראית המים, והשרף ההוא לא הי’ בעין מעולם 

תפארת ישראל – יכין
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  Mikvaos 7:3  

Chazal instituted that besides for its actual content, a Mikvah must also possess 
the appearance of water and not of other liquids. A color change disqualifies 
the Mikvah, but only if effected by a beverage or liquid that itself would not 
qualify for a Mikvah.

ֵמי  אוֵֹמר,  יוֵֹסי  י  ַרּבִ
ּפוְֹסִלין אוֹתוֹ  ַבע  ַהּצֶ
ְוֵאיָנן  ין,  ֻלּגִ ה  לׁשָ ׁשְ ּבִ
ּנּוי  ׁשִ ּבְ אוֹתוֹ  ּפוְֹסִלין 

ַמְרֶאה.

י ֵזיִתים  ֵהִדיַח ּבוֹ ַסּלֵ
ּנּו  ְוׁשִ ֲעָנִבים,  י  ְוַסּלֵ

ר. ׁשֵ ֶאת ַמְרָאיו, ּכָ

Ordinary dirt in the water

Where one merely rinses a basket of olives 
or grapes in a Mikvah so that the water 

changes color, the Mikvah is still valid.

This is because the water has only been discolored and no 
actual beverage has been introduced.

Strongly colored liquid that is not a beverage 
Rebbi Yosi says that even a strongly colored dyeing 
solution has the status of ordinary water! It therefore 
only invalidates a Mikvah conclusively at 3 log 
and does not invalidate a Mikvah at less than that 
merely by changing the color of the water.

The pigment does not change the water-status of the dye 
and so we ignore the color change.



ואין בו ממש, ומה”ט בהדיח כלים המלוכלכים מיין בתוך מי המקוה, או שהדיחן במים ושפכן לתוך 
המקוה אף שנשתנה מראית מי המקוה עי”ז, לא נפסלה, דאף שהיין שממנו נתלכלכו הכלים הללו, הי’ 
בו ממש בתחלה, אפ”ה כיון שנתלכלכו בו הכלים, נתבטל הממשות, והו”ל כאין בו ממש, וכ”כ כשנ־

שתנה מראית המקוה ע”י האויר וכדומה, הו”ל כנשתנה מראיתה ע”י דבר שאין בו ממש וכשירה, (ג) 
אבל בסחט שרף משרשים ועשבים עצמן, ונפלו למקוה, או שנפל השרף למים, וחזרו המים ונפלו לתוך 
המקוה, נפסלת, דהרי השרף ההוא ששינה מראית המקוה, הי’ צבעו בטבע, וגם הי’ בעין ממש קודם 
שנתערב בהמקוה, וכ”ש יין שנפל למקוה, או שנתערב במים, וחזרו המים ונפלו לתוך המקוה, נפסלה 
עי”ז, (ד) כל הנך דאמרן בסי’ הקדום שפוסלין משום מראה, יש בהן קולא וחומרא, קולא שאם נפלו 
מהן ג’ לוגין למקוה חסירה ולא שינו מראיתה, לא נפסלה משום שאובין, וחומרא שאם שינו מראית 
מי המקוה, אפי’ היתה המקוה שלימה, והנופלים פחות מג’ לוגין, אפ”ה נפסלה, זה הכלל כל הפוסל 
מראה,  משום  פוסל  אינו  לוגין  ג’  משום  הפוסל  וכל  שאובין,  לוגין  ג’  משום  פוסל  אינו  מראה  משום 
(ה) שינוי מראה אינו פוסל רק במי גשמים ולא במי מעיינות, [כך כתב הראב”ד בשער המים [ד’ כ”ד 
א’] , ונ”ל דמסתבר כוותיה מדמייתי תנא דיני שינוי מראה בפרקן גבי דיני שאובין דלעיל מינה, והרי 
שאובין רק במי מקוה פוסל וכולה הנך דלעיל רק במקוה מיירי, דאילו מעין אפי’ פחות ממ’ סאה אינו 
נפסל משאובין, א”כ גם פסול מראית המים ג”כ רק במי מקוה מיירי, ולפ”ז מקואות שלנו החפורים 
במקום מעיינות שבתחתיתן, א”א שיפסלו בשינוי מראה, וצ”ע כיון דשינוי מראה במקוה רק מגזירת 
טבילה במי פירות אסור, וכמ”ש הראב”ד לעיל מינה בעצמו, א”כ מ”ש מעין ממי גשמים, וי”ל דוקא 
מי גשמים גזרינן גבייהו אטו מי גשמים, מדשניהן תלושין] , (ו) מי מקוה שנשתנה מראיתן, שוב אין 
היא  ולפיכך אם אח”כ חזרו למראיתן הרי  זמן שמראית המים משונה,  כל  לוגין שאובין,  בג’  נפסלין 
בכשרותה [ועי’ רמב”ם פ”ז ממקואות, וי”ד ר”א סכ”ה וכ”ו וכ”ז וכ”ח וכ”ט]: ִּבְׁשלָׁשה ֻלִּגין - מדעכ”פ 

תפארת ישראל – יכין (המשך)

ר‘‘ע מברטנורה     מקואות פרק ז משנה ג    
 כשר מראיו  את  ושינו 
    
אותו  פוסלים  ואין  
 בשינוי מראה
  מוחל    
ימתין עד 
  גשמים שירדו 

ממלא 
    בכתף



ֲעָנִבים, ֵהִדיַח  י  ְוַסּלֵ ֵזיִתים  י  ַסּלֵ ּבוֹ 
יוֵֹסי  י  ַרּבִ ר.  ׁשֵ ּכָ ַמְרָאיו,  ֶאת  ּנּו  ְוׁשִ
ין,  ֻלּגִ ה  לׁשָ ׁשְ ּבִ אוֹתוֹ  ּפוְֹסִלין  ַבע  ַהּצֶ ֵמי  אוֵֹמר, 
ַיִין  ְלתוֹכוֹ  ָנַפל  ַמְרֶאה.  ּנּוי  ׁשִ ּבְ ּפוְֹסִלין אוֹתוֹ  ְוֵאיָנן 
ין  ה, ַיְמּתִ יַצד ַיֲעׂשֶ סּול. ּכֵ ּנּו ֶאת ַמְרָאיו, ּפָ ּומַֹחל, ְוׁשִ
ְלַמְרֵאה  ַמְרֵאיֶהן  ְוַיְחְזרּו  ִמים  ְגׁשָ ְרדּו  ּיֵ ׁשֶ ַעד  לוֹ 
ֵתף  ּכָ ּבַ א  ְמַמּלֵ ְסָאה,  ִעים  ַאְרּבָ בוֹ  ָהיּו  ִים.  ַהּמָ
ִים: ְחְזרּו ַמְרֵאיֶהן ְלַמְרֵאה ַהּמָ ּיַ ְונוֵֹתן ְלתוֹכוֹ ַעד ׁשֶ
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  Mikvaos 7:3 (cont.)  

ַיִין  ְלתוֹכוֹ  ָנַפל 
ֶאת  ּנּו  ְוׁשִ ּומַֹחל, 
יַצד  סּול. ּכֵ ַמְרָאיו, ּפָ
לוֹ  ין  ַיְמּתִ ה,  ַיֲעׂשֶ
ִמים  ְגׁשָ ְרדּו  ּיֵ ׁשֶ ַעד 
ַמְרֵאיֶהן  ְוַיְחְזרּו 
ָהיּו  ִים.  ַהּמָ ְלַמְרֵאה 
ְסָאה,  ִעים  ַאְרּבָ בוֹ 
ְונוֵֹתן  ֵתף  ּכָ ּבַ א  ְמַמּלֵ
ְחְזרּו  ּיַ ׁשֶ ַעד  ְלתוֹכוֹ 
ְלַמְרֵאה  ַמְרֵאיֶהן 

ִים: ַהּמָ

שאובין הן:  ְּבִׁשּנּוי ַמְרֶאה - מדאין בהצבע ממש, והמים שיש בהן ממש, הרי אין צבען בטבע, רק 
שנצבעו מהשרף שנכנס לתוכן מהשרשים ועשבים שנשרו או נתבשלו בהן, והרי השרף ההוא 
לא הי’ בעין מקודם, ולפיכך אפי’ שינו מראית המקוה אם רק לא היו ג’ לוגין, או בשהיו ג’ לוגין 
והכי קיי”ל [שם]  וירדו למקוה חסירה דרך רביי’ והמשכה אף ששינו מראית המקוה כשירה, 
ַיִין ּומַֹחל - זיעת זיתים, וה”ה שרף פירות שהוא אדום בטבע:  - למקוה חסירה:  ָנַפל ְלתֹוכֹו   :
- מדרבנן מדמתחזי כטובל במי פירות, וה”ה במקוה שלימה נמי פסולה מה”ט, ואפ”ה  ָּפסּול 
נקט חסירה, משום סיפא, דאילו שלימה יכול לתקנה שימלא בכתף לתוכה, משא”כ בחסירה: 
ֶׁשֵּיְרדּו ְגָׁשִמים - דלמלאות בכתף א”א דהרי בחסר עסקינן: ָהיּו בֹו ַאְרָּבִעים ְסָאה - מים כשרים 
שנשתנו מראיתן ע”י יין וכדומה: ְמַמֵּלא ַּבָּכֵתף - דהרי מקוה שלימה אינה נפסלת מכל שאובין 

שבעולם:

תפארת ישראל – יכין (המשך)

A beverage in the water
If however wine or olive-residue fell into a Mikvah 
and changed its color, the Mikvah is invalid. 

This is because the discolored water might be mistaken 
for an invalid beverage.

How should one remedy this? If the Mikvah does 
not yet contain its 40 se’ah quota, one must wait 
for the rainfall that enough rain may flow into the 
Mikvah to restore its appearance to that of water. 
If, however, the Mikvah originally had the quota of 
40 se’ah, one may manually add water until its 
appearance reverts to that of water. 

Once the Mikvah contains a valid 40 se’ah, we do not 
concern ourselves with any amount of “drawn water” 
subsequently added.



ר‘‘ע מברטנורה     מקואות פרק ז משנה ד    
אין בו מראה מים ארבעים 
 סאה
     





ִמְקָצת  ּנּו  ְוׁשִ מַֹחל  אוֹ  ַיִין  ְלתוֹכוֹ  ָנַפל 
ַמִים  ַמְרֵאה  ּבוֹ  ֵאין  ִאם  ַמְרָאיו, 
ּבוֹ: ִיְטּבוֹל  לֹא  ֶזה  ֲהֵרי  ְסָאה,  ִעים  ַאְרּבָ

ָנַפל ְלתֹוכֹו - למקוה שלימה: ְוִׁשּנּו ִמְקָצת ַמְרָאיו - ר”ל שנשתנה עי”ז מראית המים בצד א’ של המקוה: 
ּבֹו - אפי’ באותו צד שמראהו כמים, דהמים שנשתנו אין דינן כמים כלל, ונמצא שאין כאן מ’ סאה מים, 

ולפיכך אפי’ יש מ’ סאה בהמים שלא נשתנו, אסור עכ”פ לטבול בהצד שנשתנה [ש”ך ר”א ס”ק ס”ז]:

תפארת ישראל – יכין

נ
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We continue with the theme of the previous Mishnah, that even a perfectly 
kosher Mikvah is disqualified if its color is changed by a non-water beverage. 
Our Mishnah discusses a case where only part of the Mikvah is discolored.

אוֹ  ַיִין  ְלתוֹכוֹ  ָנַפל 
ִמְקָצת  ּנּו  ְוׁשִ מַֹחל 
ֵאין  ִאם  ַמְרָאיו, 
ַמִים  ַמְרֵאה  ּבוֹ 
ֲהֵרי  ְסָאה,  ִעים  ַאְרּבָ
ּבוֹ: ִיְטּבוֹל  לֹא  ֶזה 

  Mikvaos 7:4  
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If wine or olive-residue fell into a kosher Mikvah 
and only discolored part of the Mikvah, if the 

Mikvah does not still contain at least 40 se’ah with 
a water-like appearance, he should not immerse 
himself in the Mikvah. In order to use the Mikvah 
there must remain at least 40 se’ah of unchanged 
water.

Either way, one may not use the discolored part of the 
Mikvah.



קְֹרטוֹב  ְלתוָֹכן  ְוָנַפל  ַמִים,  ין  ֻלּגִ ה  לׁשָ ׁשְ
ְוָנְפלּו  ִין,  ַהּיַ ַמְרֵאה  ּכְ ַמְרֵאיֶהן  ַוֲהֵרי  ַיִין, 
ין ַמִים  ֻלּגִ ה  לׁשָ ׁשְ ְקֶוה, לֹא ְפָסלּוהּו.  ַלּמִ
ַוֲהֵרי  ָחָלב,  קְֹרטוֹב  ְלתוָֹכן  ְוָנַפל  קְֹרטוֹב,  ָחֵסר 
ְקֶוה, לֹא ְפָסלּוהּו.  ִים, ְוָנְפלּו ַלּמִ ַמְרֵאה ַהּמַ ַמְרֵאיֶהן ּכְ
ְרֶאה: ן נּוִרי אוֵֹמר, ַהּכֹל הוֵֹלְך ַאַחר ַהּמַ י יוָֹחָנן ּבֶ ַרּבִ

ר‘‘ע מברטנורה     מקואות פרק ז משנה ה    

- משום שאובין, דאין שאובין  ְפָסלּוהּו  - החסירה ממ’ סאה, ולא שינו מראיתה: א  ַלִּמְקֶוה  ְוָנְפלּו 
פוסלין רק במים, אבל הנך מדמראיתן כיין, דינן כיין שאינו פוסל בג’ לוגין, רק בשינוי מראה, והרי לא 
- לאו דוקא קורטוב, אלא חסר משהו, רק  קְֹרטֹוב  ָחֵסר  ר”א סק”ס]:  [ש”ך  שינו מראית מי המקוה 
נקט קורטב שהיא מדה קטנה ידועה, ומשום סיפא וכלעיל: ַוֲהֵרי ַמְרֵאיֶהן - ר”ל אע”ג שמראיהן וכו’: 
א ְפָסלּוהּו - מדאינן ג’ לוגין מים, ונקט ברישא יין מדאיירי שנשתנה מראית הג’ לוגין, וזה מצוי רק 
ביין ולא בחלב, ונקט בסיפא חלב, מדאיירי שלא נשתנה מראית הג’ לוגין, וזה מצוי רק בחלב ולא ביין 
[רטו”ז ר”א ס”ק ל”ג]: ַהּכֹל הֹוֵל ַאַחר ַהַּמְרֶאה - דאע”ג דאין כאן ג’ לוגין מים, וגם החלב שנתערב בהן 

אינו פוסל המקוה, אפ”ה כיון שהן יחד ג’ לוגין ומראיתן כמים, פוסלין המקוה:

ֹ

תפארת ישראל – יכין

 ונפלו למקוה לא פסלוהו

הכל     
הולך אחר המראה


   
    
    



ש
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  Mikvaos 7:5  

In completing the basic 40 se’ah quota of a Mikvah, nothing but uncollected 
rainwater or equivalent precipitation may be used. In the event that other 
liquids are used, the Mikvah is not kosher.

However, there is still a halachic distinction drawn between non-eligible water 
and other liquids. Where three log of “drawn water” (collected water, and 
hence unfit) completes the 40 se’ah, it conclusively disqualifies the Mikvah. 
This means that even if we were to subsequently add an equivalent amount of 
kosher rainwater, the Mikvah would not become valid. Other liquids, however, 
have a more lenient status. Whilst they do not validate the Mikvah, it is still 
open to completion simply by adding the missing amount of rainwater.

How should we treat a mixture of water and other liquids? Our Mishnah 
discusses whether such a mixture takes on the more stringent characteristic 
of water to conclusively disqualify the Mikvah, or whether it retains the more 
lenient status of other beverages to only temporarily disqualify the Mikvah.

ַמִים,  ין  ֻלּגִ ה  לׁשָ ׁשְ
קְֹרטוֹב  ְלתוָֹכן  ְוָנַפל 
ַמְרֵאיֶהן  ַוֲהֵרי  ַיִין, 
ִין,  ַהּיַ ַמְרֵאה  ּכְ
לֹא  ְקֶוה,  ַלּמִ ְוָנְפלּו 

ְפָסלּוהּו.

The first case – a wine mixture with the appearance 
of wine.

Consider three log of water, into which falls 
the tiny amount of a Kortov (1/64 log) of wine, 

so that it has the appearance of wine. When 
this mixture subsequently falls into a deficient 
Mikvah thereby completing it, the Mikvah is not 
invalidated. Although the addition to the Mikvah 
contains a problematic 3 log of water, considering 
that it has the appearance of wine, we give the whole 
mixture the more lenient status of wine. It therefore 
does not invalidate the Mikvah.

Of course, neither would it complete the Mikvah.



ר‘‘ע מברטנורה     מקואות פרק ז משנה ה    
 ונפלו למקוה לא פסלוהו

הכל     
הולך אחר המראה


   
    
    



- משום שאובין, דאין שאובין  ְפָסלּוהּו  - החסירה ממ’ סאה, ולא שינו מראיתה: א  ַלִּמְקֶוה  ְוָנְפלּו 
פוסלין רק במים, אבל הנך מדמראיתן כיין, דינן כיין שאינו פוסל בג’ לוגין, רק בשינוי מראה, והרי לא 
- לאו דוקא קורטוב, אלא חסר משהו, רק  קְֹרטֹוב  ָחֵסר  ר”א סק”ס]:  [ש”ך  שינו מראית מי המקוה 
נקט קורטב שהיא מדה קטנה ידועה, ומשום סיפא וכלעיל: ַוֲהֵרי ַמְרֵאיֶהן - ר”ל אע”ג שמראיהן וכו’: 
א ְפָסלּוהּו - מדאינן ג’ לוגין מים, ונקט ברישא יין מדאיירי שנשתנה מראית הג’ לוגין, וזה מצוי רק 
ביין ולא בחלב, ונקט בסיפא חלב, מדאיירי שלא נשתנה מראית הג’ לוגין, וזה מצוי רק בחלב ולא ביין 
[רטו”ז ר”א ס”ק ל”ג]: ַהּכֹל הֹוֵל ַאַחר ַהַּמְרֶאה - דאע”ג דאין כאן ג’ לוגין מים, וגם החלב שנתערב בהן 

אינו פוסל המקוה, אפ”ה כיון שהן יחד ג’ לוגין ומראיתן כמים, פוסלין המקוה:

קְֹרטוֹב  ְלתוָֹכן  ְוָנַפל  ַמִים,  ין  ֻלּגִ ה  לׁשָ ׁשְ
ְוָנְפלּו  ִין,  ַהּיַ ַמְרֵאה  ּכְ ַמְרֵאיֶהן  ַוֲהֵרי  ַיִין, 
ין ַמִים  ֻלּגִ ה  לׁשָ ְקֶוה, לֹא ְפָסלּוהּו. ׁשְ ַלּמִ
ַוֲהֵרי  ָחָלב,  קְֹרטוֹב  ְלתוָֹכן  ְוָנַפל  קְֹרטוֹב,  ָחֵסר 
ְקֶוה, לֹא ְפָסלּוהּו.  ִים, ְוָנְפלּו ַלּמִ ַמְרֵאה ַהּמַ ַמְרֵאיֶהן ּכְ
ְרֶאה: ן נּוִרי אוֵֹמר, ַהּכֹל הוֵֹלְך ַאַחר ַהּמַ י יוָֹחָנן ּבֶ ַרּבִ

ש
ֹ

ש
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  Mikvaos 7:5 (cont.)  

ַמִים  ין  ֻלּגִ ה  לׁשָ ׁשְ
ְוָנַפל  קְֹרטוֹב,  ָחֵסר 
קְֹרטוֹב  ְלתוָֹכן 
ַמְרֵאיֶהן  ַוֲהֵרי  ָחָלב, 
ִים,  ַהּמַ ַמְרֵאה  ּכְ
לֹא  ְקֶוה,  ַלּמִ ְוָנְפלּו 

ְפָסלּוהּו.

נּוִרי  ן  ּבֶ יוָֹחָנן  י  ַרּבִ
הוֵֹלְך  ַהּכֹל  אוֵֹמר, 

ְרֶאה: ַאַחר ַהּמַ

The second case – a milk mixture with a waterlike 
appearance.

Now, consider 3 log of water minus a Kortov, into 
which falls one Kortov of milk so that the total 
3 log contains one Kortov of milk. Even though 
the mixture still looks like water, which should 
invalidate the Mikvah, nevertheless when it falls 
into a deficient Mikvah it does not invalidate it 
conclusively, seeing as it does not actually comprise 
a full 3 log of water. 

This first opinion in the Mishnah maintains that in 
order for any mixture to invoke the stringency of 3 log 
of water, it must both contain 3 full log of water and 

have the appearance of water.

Difference of opinion in the second case.
Rebbi Yochanan ben Nuri says that everything 
depends on the appearance of the mixture and 
not on the volume of pure water present. Rebbi 
Yochanan ben Nuri agrees with the first ruling in the 
Mishnah but not with the second. The wine mixture 
would still take on the leniency of wine, based on 
its appearance. In the case of the water-and-milk 
mixture, however, the water-like appearance of the 
mixture gives the entire 3 log the status of water. It 
would therefore irrevocably disqualify the Mikvah 
according to Rebbi Yochanan ben Nuri.



ר‘‘ע מברטנורה     מקואות פרק ז משנה ו    

ִני ָטהֹור - דאמרינן גוד אחית מים שע”ג  ִני ָטֵמא - מדנחסרו המים ע”י טבילת הראשון: ַאף ַהּׁשֵ ְוַהּׁשֵ
הראשון, מיהו דוקא בשטבל השני רק לחומרא בעלמא, כגון הטהור לחולין שטבל כדי לאכול מע”ש, או 
שטבל ממע”ש לתרומה, או מתרומה לקודש, או מקודש לחטאת, דכולן א”צ טבילה רק משום מעלה 
בעלמא מדרבנן, אבל בכל חייבי טביל’ מצד הדין בכה”ג מודה ר”י דהמים שע”ג הראשון אין מצטרפין 
 : [ר”א סס”ב]  קיי”ל  והכי  גוד אחית,  גם בטבל למעלה בעלמא לא אמרינן  ולת”ק   , א’]  י”ט  [כחגיגה 
ִהְטִּביל ּבֹו - במקוה מ’ סאה מצומצמת: ֶאת ַהָּסגֹוס - בגד עב: ָטהֹור - הטובל שם בעוד קצה הסגוס 
מחובר למים, ואפי’ לרבנן דלעיל דס”ל דלא אמרינן גוד אחית, התם שאני שאין מי המקוה מחוברין 
ללחלוחית שעל גוף הנטבל רק כעובי קליפת השום, והרי טופח ע”מ להטפיח אפי’ ע”ג שטח שוה אינו 
חיבור, כ”ש הכא דאיכא נמי קטפרס [כספ”ח דטהרות] , אבל הכא בסגוס עב, המים שבתוכו מחוברין 
למי המקוה במקום רחב: ֶׁשל עֹור - שהטבילן במקוה מצומצמת: ֶּדֶר ׁשּוֵליֶהם - ר”ל בפיהן למטה, דאז 
אף כשיעלן, ויהי’ קצת מהן למעלה מהמים, לא יהיו המים שעליהן ושבתוכן שאובין, מדאינן מתקב־

לין בתוכו, ומה”ט הטובל במקוה מצומצמת לעיל, לא פסלה כשעונה משם, ממים שזבו מעליו לתוך 
המקוה, דלא נעשו שאובין ע”ג, מיהו במטביל דבר ארוג שיש נקבים הרבה בהאריג, א”צ להעלותו דרך 

שוליו, כלעיל [פ”ו מ”ה]:

   טמא והשני 
   
 טהור השני  אף  
    

    
   
  “  

    
    

סגוס
 מקצתו נוגע במים טהור“
“

המים שבתוכן שאובים
ומעלה אותם דרך 

שוליהם

נוֹת,  ִעים ְסָאה ְמֻכּוָ ׁש ּבוֹ ַאְרּבָ ּיֶ ִמְקֶוה ׁשֶ
ַנִים ְוָטְבלּו ֶזה ַאַחר ֶזה, ָהִראׁשוֹן  ָיְרדּו ׁשְ
אוֵֹמר,  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ָטֵמא.  ִני  ֵ ְוַהּשׁ ָטהוֹר 
ִני  ֵ ִים, ַאף ַהּשׁ ּמַ ל ִראׁשוֹן נוְֹגעוֹת ּבַ ִאם ָהיּו ַרְגָליו ׁשֶ
גוֹס ְוֶהֱעָלהּו, ִמְקָצתוֹ נוֵֹגַע  יל ּבוֹ ֶאת ַהּסָ ָטהוֹר. ִהְטּבִ
יּהַ  ִהְגּבִ יָון ׁשֶ ל עוֹר, ּכֵ ֶסת ׁשֶ ר ְוַהּכֶ ִים, ָטהוֹר. ַהּכַ ּמַ ּבַ
אּוִבין.  ׁשְ תוָֹכן  ּבְ ׁשֶ ִים  ַהּמַ ִים,  ַהּמַ ִמן  ְפתוֵֹתיֶהם  ׂשִ
ֶרְך ׁשּוֵליֶהם: יָלן ּוַמֲעֶלה אוָֹתם ּדֶ ה, ַמְטּבִ יַצד ַיֲעׂשֶ ּכֵ
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A Mikvah must contain a minimum quota of 40 se’ah (200 gallons) and not 
one drop less. Our Mishnah addresses some interesting cases where water 
outside a Mikvah can still fill the quota.

  Mikvaos 7:6   

ּבוֹ  ׁש  ּיֶ ׁשֶ ִמְקֶוה 
ְסָאה  ִעים  ַאְרּבָ
ַנִים  ׁשְ ָיְרדּו  נוֹת,  ְמֻכּוָ
ַאַחר  ֶזה  ְוָטְבלּו 
ָטהוֹר  ָהִראׁשוֹן  ֶזה, 

ִני ָטֵמא. ֵ ְוַהּשׁ

אוֵֹמר,  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ
ל  ׁשֶ ַרְגָליו  ָהיּו  ִאם 
נוְֹגעוֹת  ִראׁשוֹן 
ִני  ֵ ַהּשׁ ַאף  ִים,  ּמַ ּבַ

ָטהוֹר.

Drops removed from a minimum quota Mikvah.

Where we have a Mikvah that contains 
exactly 40 se’ah, into which two people 

immerse themselves one after the other. The first 
becomes Tahor but not the second. This is because 
the Mikvah is inevitably depleted and disqualified 
by missing those drops that cling to the first person 
on his exit.

When the droplets count.
Rebbi Yehudah says that if the feet of the first 
person were in contact with the water whilst the 
second person immersed himself into the Mikvah, 
the second person is also Tahor. This is because 
the water clinging to the first person counts towards 
the 40 se’ah as long as he is still in contact with the 
main body of water.

This leniency of Rebbi Yehuda, however, is limited to 
Tum’ah D’Rabbonon but not to Tum’ah D’Oraysa.



ר‘‘ע מברטנורה     מקואות פרק ז משנה ו    

ִני ָטהֹור - דאמרינן גוד אחית מים שע”ג  ִני ָטֵמא - מדנחסרו המים ע”י טבילת הראשון: ַאף ַהּׁשֵ ְוַהּׁשֵ
הראשון, מיהו דוקא בשטבל השני רק לחומרא בעלמא, כגון הטהור לחולין שטבל כדי לאכול מע”ש, או 
שטבל ממע”ש לתרומה, או מתרומה לקודש, או מקודש לחטאת, דכולן א”צ טבילה רק משום מעלה 
בעלמא מדרבנן, אבל בכל חייבי טביל’ מצד הדין בכה”ג מודה ר”י דהמים שע”ג הראשון אין מצטרפין 
 : [ר”א סס”ב]  קיי”ל  והכי  גוד אחית,  גם בטבל למעלה בעלמא לא אמרינן  ולת”ק   , א’]  י”ט  [כחגיגה 
ִהְטִּביל ּבֹו - במקוה מ’ סאה מצומצמת: ֶאת ַהָּסגֹוס - בגד עב: ָטהֹור - הטובל שם בעוד קצה הסגוס 
מחובר למים, ואפי’ לרבנן דלעיל דס”ל דלא אמרינן גוד אחית, התם שאני שאין מי המקוה מחוברין 
ללחלוחית שעל גוף הנטבל רק כעובי קליפת השום, והרי טופח ע”מ להטפיח אפי’ ע”ג שטח שוה אינו 
חיבור, כ”ש הכא דאיכא נמי קטפרס [כספ”ח דטהרות] , אבל הכא בסגוס עב, המים שבתוכו מחוברין 
למי המקוה במקום רחב: ֶׁשל עֹור - שהטבילן במקוה מצומצמת: ֶּדֶר ׁשּוֵליֶהם - ר”ל בפיהן למטה, דאז 
אף כשיעלן, ויהי’ קצת מהן למעלה מהמים, לא יהיו המים שעליהן ושבתוכן שאובין, מדאינן מתקב־

לין בתוכו, ומה”ט הטובל במקוה מצומצמת לעיל, לא פסלה כשעונה משם, ממים שזבו מעליו לתוך 
המקוה, דלא נעשו שאובין ע”ג, מיהו במטביל דבר ארוג שיש נקבים הרבה בהאריג, א”צ להעלותו דרך 

שוליו, כלעיל [פ”ו מ”ה]:

   טמא והשני 
   
 טהור השני  אף  
    

    
   
  “  

    
    

סגוס
 מקצתו נוגע במים טהור“
“

המים שבתוכן שאובים
ומעלה אותם דרך 

שוליהם

נוֹת,  ִעים ְסָאה ְמֻכּוָ ׁש ּבוֹ ַאְרּבָ ּיֶ ִמְקֶוה ׁשֶ
ַנִים ְוָטְבלּו ֶזה ַאַחר ֶזה, ָהִראׁשוֹן  ָיְרדּו ׁשְ
אוֵֹמר,  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ָטֵמא.  ִני  ֵ ְוַהּשׁ ָטהוֹר 
ִני  ֵ ִים, ַאף ַהּשׁ ּמַ ל ִראׁשוֹן נוְֹגעוֹת ּבַ ִאם ָהיּו ַרְגָליו ׁשֶ
גוֹס ְוֶהֱעָלהּו, ִמְקָצתוֹ נוֵֹגַע  יל ּבוֹ ֶאת ַהּסָ ָטהוֹר. ִהְטּבִ
יּהַ  ִהְגּבִ יָון ׁשֶ ל עוֹר, ּכֵ ֶסת ׁשֶ ר ְוַהּכֶ ִים, ָטהוֹר. ַהּכַ ּמַ ּבַ
אּוִבין.  ׁשְ תוָֹכן  ּבְ ׁשֶ ִים  ַהּמַ ִים,  ַהּמַ ִמן  ְפתוֵֹתיֶהם  ׂשִ
ֶרְך ׁשּוֵליֶהם: יָלן ּוַמֲעֶלה אוָֹתם ּדֶ ה, ַמְטּבִ יַצד ַיֲעׂשֶ ּכֵ
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  Mikvaos 7:6 (cont.)  

ל  ׁשֶ ֶסת  ְוַהּכֶ ר  ַהּכַ
יּהַ  ִהְגּבִ ׁשֶ יָון  ּכֵ עוֹר, 
ִמן  ְפתוֵֹתיֶהם  ׂשִ
ִים  ַהּמַ ִים,  ַהּמַ
אּוִבין.  ׁשְ תוָֹכן  ּבְ ׁשֶ
יָלן  ה, ַמְטּבִ יַצד ַיֲעׂשֶ ּכֵ
ֶרְך  ּדֶ אוָֹתם  ּוַמֲעֶלה 

ׁשּוֵליֶהם:

ֶאת  ּבוֹ  יל  ִהְטּבִ
ְוֶהֱעָלהּו,  גוֹס  ַהּסָ
ִים,  ּמַ ּבַ נוֵֹגַע  ִמְקָצתוֹ 

ָטהוֹר.

Water removed by the fabric of a garment.
Similarly, if one would immerse a thick woolen 
garment into this Mikvah of exactly 40 se’ah and 
then lift it out, it is only in a case where part of the 
garment remains in contact with the water, that a 
person using the Mikvah becomes Tahor. Again, 
this is because the Mikvah would lose its quota by 
the water absorbed in the garment unless there is 
some contact with the Mikvah.

Water retained by a containing garment. 
Now, if this garment would actually be retaining 
the water such as a leather pillow or quilt, the 
water that it removes from the Mikvah is not only 
detached from the Mikvah but also disqualified 
by the container. Once they are lifted out of the 
Mikvah, the water contained inside is considered 
“drawn”. When that water is poured back, it can 
no longer complete the Mikvah. If there are 3 log 
of this water, it renders the Mikvah conclusively 
possul with no recourse. What should one do to 
retain the kosher status of the Mikvah? One should 
immerse and raise these articles upside down, 
so that no water is retained to fall back inside the 
Mikvah. The missing droplets might discount the 
Mikvah, but that may be easily remedied by adding 
the appropriate quantity of rainwater.



ר‘‘ע מברטנורה     מקואות פרק ז משנה ז    
 המטה את  בו  הטביל 
   

“
 העבה
שהמים 
   מקדמין 
   
מרודדים שמימיו  
    
“
“אפילו חבילי עצים וקניםכובש

היה מוליך ומביא במים
כיון שעבר הגל



י  ּפִ ַעל  ַאף  ה,  ּטָ ַהּמִ ֶאת  ּבוֹ  יל  ִהְטּבִ
יט ֶהָעֶבה, ְטהוָֹרה,  ּטִ ַרְגֶליָה ׁשוְֹקעוֹת ּבַ ׁשֶ
יָמיו  ּמֵ ִמין. ִמְקֶוה ׁשֶ ִים ְמַקּדְ ַהּמַ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ֲחִביֵלי  ֲאִפּלּו  ֵעִצים,  ֲחִבֵלי  ֲאִפּלּו  ּכוֵֹבׁש  ִדין,  ְמֻרּדָ
ַמַחט  ְוטוֵֹבל.  ְויוֵֹרד  ִים,  ַהּמַ חּו  ְתּפְ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָקִנים, 
מוִֹליְך  ָהָיה  ָעָרה,  ַהּמְ ַמֲעלוֹת  ַעל  ְנתּוָנה  ִהיא  ׁשֶ
ְטהוָֹרה: ל,  ַהּגַ ָעֶליָה  ָעַבר  ׁשֶ יָון  ּכֵ ִים,  ּמַ ּבַ ּוֵמִביא 

תפארת ישראל – יכין

ַּבִּטיט ֶהָעֶבה - שאינו נרוק, דאז אפי’ אצטרופי אינו מצטרף להשלים שיעור המקוה [כזבחים כ”ב א’] , 
רק מיירי שהי’ מ’ סאה מלבד הטיט, אלא מדרגלי המטה גבוהים, והמים מרודדים לא הי’ יכול לטבלה 
כולה תחת המים, להכי הוצרך לשקע רגליה בהטיט שתחת המים כדי שישטפו המים ע”ג: ִמְּפֵני ֶׁשַהַּמִים 
ר”ל לחלוח המים שע”ג הרגלים מקדימין לבא לתוך החורים שיעשו בהטיט ע”י תחיבת   - ְמַקְּדִמין 
הרגלים, קודם שיתחבם, והרי לחלוח מים הזה מחובר למי המקוה, ולהכי הו”ל כטובל כל המטה תוך 
המקוה, [ואין להקשות דעכ”פ הלחלוח ההוא שע”ג רגלי’ עומד בקטפרס, ואיך יחשב כמחובר למקוה, 
ומ”ש מלחלוח שע”ג ראשון [לעיל מ”ז] דלא אמרינן גוד אחית, כ”ש הכא דלא הו”ל למימר בהלחלוח 
הפרדתו  ונראה  לאויר,  מגולה  שהלחלוח  שאני  התם  י”ל  אסיק,  גוד  התחיבות,  תוך  הרגלים  שע”ג 
מהמים, משא”כ הכא הלחלוח שע”ג הרגלים בתוך גומות התחיבה הוא טמון תחת המים, הו”ל כשאר 
גומות שבשולי המקוה, שהמים שבתוכן כגוף המקוה דמו] , מיהו נ”ל דזהו דוקא שאין הטיט עב יותר 
משיעור האמור לעיל [ספ”ב] , דאל”כ אין המים מקדימין במקום התחיבה: ֶׁשֵּמיָמיו ְמֻרָּדִדין - שהמים 
שבה כרדודי פחים ואינן עמוקים כדי לכסות כל הגוף, אבל יש בהן מ’ סאה: ֲאִפּלּו ֲחִביֵלי ָקִנים - ר”ל 
מניח החבלים תוך המים בשפתן סביב, וכובש החבלים בדבר כבד למעלה, כדי שלא יצופו החבילות 
על המים אנה ואנה, אבל כשיושקעו החבילות בשפת המים סביב, יצומצם התפשטות המים באמצע 
החבילין, עד שיהיו עמוקים כראוי לכסות כל גוף הטובל: ַעל ַמֲעלֹות ַהְּמָעָרה - והמחט טמא’, ורוצה 
ויטמא  יחזור  ויעלנה,  יכול לטבלה במקוה להדיא, מדחושש שכשיחזור  ואי”ל דמיירי שאינו  לטבל’, 

ה
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Using a Mikvah involves immersing the whole of the person or article into 
the water. Our Mishnah refers to a minimum-quota Mikvah mentioned in the 
previous Mishnah, and the solution to various practical problems that arise.

ֶאת  ּבוֹ  יל  ִהְטּבִ
י  ּפִ ַעל  ַאף  ה,  ּטָ ַהּמִ
ׁשוְֹקעוֹת  ַרְגֶליָה  ׁשֶ
ֶהָעֶבה,  יט  ּטִ ּבַ
ֵני  ִמּפְ ְטהוָֹרה, 

ִמין. ִים ְמַקּדְ ַהּמַ ׁשֶ

יָמיו  ּמֵ ׁשֶ ִמְקֶוה 
ּכוֵֹבׁש  ִדין,  ְמֻרּדָ
ֵעִצים,  ֲחִבֵלי  ֲאִפּלּו 
ָקִנים,  ֲחִביֵלי  ֲאִפּלּו 
ִים,  חּו ַהּמַ ְתּפְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ְויוֵֹרד ְוטוֵֹבל.

  Mikvaos 7:7  

Immersing a large object in a small Mikvah.

If one immerses a bed into this minimum-quota 
Mikvah, where the Mikvah cannot contain the 

entire bed at once. Even though the legs of the 
bed need sink into the thick mud at the bottom 
of the Mikvah in order that the water should cover 
the top of the frame and, being thick, the mud is 
not considered part of the Mikvah. It nevertheless 
becomes Tahor because the legs were passed 
through the water before entering the mud.

Displacing the water in a small Mikvah.
Where one has such a Mikvah that is wide and 
therefore too shallow for a person to immerse 
himself, one may even weigh down bundles of 
wood or sticks to displace the water at any point 
and so raise the water level so that he can lower 
and immerse himself easily in the deeper part. The 
bundles do not halachically divide the Mikvah and 
upset the quota.



ויכול להטבילם בשעה שטובל  אותה בידיו שניות ע”י המים שע”ג המחט, ליתא, דהרי מקוה לפניו, 
המחט, ונמצא שלא יטמא המחט בשעה שיעלה אותה מטבילתה, אלא מיירי שהמחט נטמא’ במת, 
וחושש מליגע בה ולהטבילה, שהרי תטמאו, ואיך יטבלנה אח”כ והוא טמא, א”נ איירי שהאדם באמת 
כבר הוא אב הטומאה, וא”א להטבילה, א”נ שלהכי אינו מטביל המחט להדיא בהמקוה, דירא שמא 
בקטנותה תפול מידו ותאבד במי מקוה העמוקים: ָהָיה מֹוִלי ּוֵמִביא ַּבַּמִים - לנענע המים עליה בידו: 
ֵּכיָון ֶׁשָעַבר ָעֶליָה ַהַּגל, ְטהֹוָרה - ובלבד שלא יתלוש הגל, דאם נעקר הגל, אז אפי’ יהי’ בהגל מ’ סאה, 
עכ”פ כשישטוף הגל על המחט הו”ל זוחלין, והרי הכא במי מקוה מיירי שאין מטהרין בזוחלין, אלא 
הכא מיירי שלא נתלש הגל מהמקוה, דאז אע”ג שנתנענעו ונזחלו מימי הגל ממקום למקום, אפ”ה לא 
מחשבו זוחלין, דמדמחובר הגל למי המקוה, בטל לגבה, והרי עיקר המקוה באשבורן עומדת, גם זחילת 
הגל נידון כאשבורן, תדע דאי לא תימ’ הכי, א”כ הטובל במי מקוה, הכי ס”ד שיהי’ צריך לזהר לטבול 
בנחת שלא יתנועעו המים וישטפו עליו בגל, ויהי’ כטובל בזוחלין, והרי ע”י תנועה קטנה שיעשה בהמים 
יתהווה מהם גלים קטנים שישטפו ממעל לראשו וגופו, וכי ס”ד שעי”ז יהי’ כטובל בזוחלין, אע”כ כיון 

שעיקר המים שמחוברין לגלים הללו, הם אשבורן אף אם מקצת מהן הן זוחלין לית לן בה:

תפארת ישראל – יכין (המשך)

ר‘‘ע מברטנורה     מקואות פרק ז משנה ז    
 המטה את  בו  הטביל 
   

“
 העבה
שהמים 
   מקדמין 
   
מרודדים שמימיו  
    
“
“אפילו חבילי עצים וקניםכובש

היה מוליך ומביא במים
כיון שעבר הגל



י  ּפִ ַעל  ַאף  ה,  ּטָ ַהּמִ ֶאת  ּבוֹ  יל  ִהְטּבִ
יט ֶהָעֶבה, ְטהוָֹרה,  ּטִ ַרְגֶליָה ׁשוְֹקעוֹת ּבַ ׁשֶ
יָמיו  ּמֵ ִמין. ִמְקֶוה ׁשֶ ִים ְמַקּדְ ַהּמַ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ֲחִביֵלי  ֲאִפּלּו  ֵעִצים,  ֲחִבֵלי  ֲאִפּלּו  ּכוֵֹבׁש  ִדין,  ְמֻרּדָ
ַמַחט  ְוטוֵֹבל.  ְויוֵֹרד  ִים,  ַהּמַ חּו  ְתּפְ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָקִנים, 
מוִֹליְך  ָהָיה  ָעָרה,  ַהּמְ ַמֲעלוֹת  ַעל  ְנתּוָנה  ִהיא  ׁשֶ
ְטהוָֹרה: ל,  ַהּגַ ָעֶליָה  ָעַבר  ׁשֶ יָון  ּכֵ ִים,  ּמַ ּבַ ּוֵמִביא 

ה
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  Mikvaos 7:7 (cont.)  

ְנתּוָנה  ִהיא  ׁשֶ ַמַחט 
ָעָרה,  ַעל ַמֲעלוֹת ַהּמְ
ּוֵמִביא  מוִֹליְך  ָהָיה 
ָעַבר  ׁשֶ יָון  ּכֵ ִים,  ּמַ ּבַ

ל, ְטהוָֹרה: ָעֶליָה ַהּגַ

Immersing a needle.
A Tamei needle lying on steps leading to a Mikvah, 
on the water’s edge, may be immersed as follows: 
Were he to move the water forwards and back-
wards with his hand to create a wavelike effect, the 
needle is Tahor when a ripple washes over it, 
since it is thereby considered immersed in the main 
body of water. 

The small size of the needle makes it impractical to 
actually immerse it in the main body of the Mikvah.
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Any portable article (“Keli”) is eligible to contract Tum’ah 
from a corpse or other source providing that it has a receptacle 
or some practical use. Tum’ah is usually transferred by physi-
cal contact with the source of Tum’ah; with some exceptions. 
Where the particular item is designed to support the weight of 
a person, as in sitting, standing or lying down, it will contract 
Tum’ah merely by supporting certain severe types of Tum’ah 
without actually coming into contact with them. We call this 
“Tum’as Midras”, or “supporting Tum’ah”.

The absolute precondition to Tum’as Midras is that the article 
is designed or designated to support the Tum’ah. Without 
this intention, the article is like any other, and can only receive 
Tum’ah by physical contact.

Our Perek contains 17 Mishnayos, each of which describes 
three variations of one item. The first is even subject to Tamei 
Midras, the second is only Tamei by contact (“the Tum’ah of a 
corpse”) and the third is always Tahor since it is not regarded 
as a “Keli”.
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  Introduction 



ר‘‘ע מברטנורה     כלים פרק כד משנה א    

ְׁשלָׁשה ְתִריִסין ֵהם - ר”ל ג’ מיני תריסין הן, שכל א’ חלוק מחבירו בדינו: ְּתִריס ַהָּכפּוף - שכפוף כמין 
מרזב שיש לו שולים וב’ דפנות והלוחם מעמידו נגד גבהו כדי שיקיפו התריס מג’ צדדיו מחץ כי יעוף: 
ִמְדָרס - מדעשוי לשכוב בתוכו בשדה המלחמה, ואי”ל הרי א”ל להשוכב בתוכו עמוד ונעשה  ָטֵמא 
מלאכתנו, וי”ל הכא עשוי מתחלה גם לתשמיש זה בלילה שאינו שעת מלחמה, [וכמש”ל במרצופין 
ואינך רפ”כ סי’ ט”ז ועי’ רמב”ם פכ”ד מכלים הי”א] , מיהו כ”ש דמק”ט משאר טומאות, וכן בכל פרקן 
שלו  הב”ק  בנתקלקל  ורק  ב”ק  לו  באין  ואפי’  מ”ג]  פ”ו  [כנדה  טומאות  שאר  כ”ש  מדרס  המק”ט  כל 
מק”ט רק ממדרס ולא משאר טומאות [כרפ”כ] , אולם לרמב”ם [פ”ג מכלים] כללא דש”ס נדה הנ”ל 
לאו דוקא דהרי גם כלי הבא במדה מק”ט מדרס ולא טומאה אחרת ואין למדין מן הכללות [כעירובין 
ר”פ בכל מערבין]: ְוֶׁשְּמַׂשֲחִקין ּבֹו ַּבֻּקְנּפֹון - שלובשין השרים כשלוחמין בשחוק בטורניר [עפכ”ג מ”ב]: 
ָטֵמא ְטֵמא ֵמת - בנטמא במת נעשה אב, ומכ”ש בנגע בשאר אה”ט שנעשה רק ראשון, אבל אמק”ט 
מדרס, ואע”ג דחזי עכ”פ לישיבה עכ”פ מדאינו מיוחד לכך א”ל עמוד ונעשה מלאכתנו, ואע”ג דעכ”פ 
חזי לישיבה בלילה שאינו זמן שחוק טורניר [וכדלעיל סי’ ג] , וי”ל מדעשוי לשחוק שרים, הוא מקושט 
חזי  ולא  ביותר,  קטן  הוא   - ָהַעְרִבִּיין  קשוטיו:  שיתקלקלו  מחשש  עליו  שוכב  או  יושב  ואינו  ביותר, 
ללבשו, וגם לישיבה לא חזי, מדעשוי רק לשחוק הילדים של הערביין ולא שילבישוהו וא”כ אינו כלי 

תשמיש כלל:

  הן תריסין  שלשה 

תריס הכפוף  
    
טמא    
   מדרס

שמשחקים בו בקומפון

טמא טמא מת““

ודיצת הערביין



ה  לׁשָ פּוף, ׁשְ ַהּכָ ִריס  ּתְ ֵהם.  ְתִריִסין 
ּבוֹ  ֲחִקין  ׂשַ ּמְ ְוׁשֶ ִמְדָרס.  ָטֵמא 
ין ְטהוָֹרה  ְנּפוֹן, ָטֵמא ְטֵמא ֵמת. ְוִדיַצת ָהַעְרִבּיִ ּקֻ ּבַ

לּום: ִמּכְ

תפארת ישראל – יכין
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  Keilim 24:1  

ה ְתִריִסין ֵהם.  לׁשָ ׁשְ
פּוף, ָטֵמא  ַהּכָ ִריס  ּתְ

ִמְדָרס.

ּבוֹ  ֲחִקין  ׂשַ ּמְ ְוׁשֶ
ְנּפוֹן, ָטֵמא ְטֵמא  ּקֻ ּבַ

ֵמת. 

ין  ָהַעְרִבּיִ ְוִדיַצת 
לּום: ְטהוָֹרה ִמּכְ

There are three 
halachic types of 

shield:

A battle shield that is 
bent around the front 
and sides of the wearer, 
contracts the more stringent Tum’as Midras because 
it is used in battle as a makeshift sleeping surface.1

A simple round shield 
used on the tournament 
field receives only an 
ordinary Tum’ah; such 
as by direct contact 
with a corpse.2

The tiny shield which 
the Arab child uses as a 
plaything is completely 
Tahor since it has little 
or no practical use.3

1  One could argue that a shield should not be subject to the stringent “supporting Tum’ah” since 
its primary purpose is to protect the bearer and only happens to serve as an improvised bed. 
Nevertheless it is clear from the Mishnah that as long as the standard usage includes sitting or 
lying, the shield receives the more stringent status.

 See Rambam (Metamei Mishkav 7:8) where the same principle applies to ordinary clothes which are 
subject to this Tum’ah of sitting or lying even though they are obviously manufactured in order to 
wear. Since in practice it is normal to occasionally use clothing as a support, it is enough to give 
them that special status. Tosafos (Shabbos 83) however, seems to disagree (Mishnah Rishona).

 The Tiferes Yisrael however, maintains that this particular shield was originally manufactured 
with this purpose in mind.

2  The Tum’ah of a corpse includes any other source of Tum’ah by direct contact and excludes only 
“supporting Tum’ah”

3  Compare with the Mishnah in the previous perek (23:1) where a ball, does receive Tum’ah 
even though it is a toy. The Mishnah Rishona explains that a ball is also used by professional 
entertainers and is therefore viewed as a “utensil” and is susceptible to Tum’ah



ר‘‘ע מברטנורה     כלים פרק כד משנה ב    

תפארת ישראל – יכין

ְּכַקֶּתְדָרא - היא עגלה קצרה שאינה עשויה למשא ואינה רק רחבה כמושב איש מוקפ’ דפנות כשאר 
נמי עגלה של קטן דג”כ מטמא מדרס [כספ”ב דביצה] ה”ט משום דגם  ונ”ל דהא דלא חשיב  כסא, 
ויחדום  שלנו,  עגלות  וכעין  כמטה,  רק  כקתדרא  עשוי  באינו  דה”ה  נ”ל  ועוד  כקתדרא,  עשוי  הוא 
לישיבה מק”ט מדרס, רק דבזמן חכמי המשנה לא נהגו לעשותו לישיבה רק בתמונת קתדרא:  ְּכִמָּטה 
ל  - שארוכה ורחבה ביותר, ומיוחדת למלאות פרקמטיא, וא”ל להיושב בה עמוד ונעשה מלאכתנו: ְוׁשֶ
ֲאָבִנים - שעשוי להוליך בה אבנים גדולים, ונקובה בשוליה ובדפנותיה נקבים שגדולים טפי ממוציא 
רמון: ְטהֹוָרה ִמְּכלּום - דאע”ג דכלי העשוי לדברים שגדולים מרימון, שיעור נקיבתן כפי שהן [כפי”ז 
מ”א וג’] עכ”פ בנקוב כך רובו, נתבטל ממנו שם כלי [כרמב”ם פ”ו מכלים ה”ג] ונ”ל ראיה לדברי רבינו 
משבת [צה”ב ולפי הגי’ שהי’ לרבינו שם ועי’ רמב”ם פכ”ב ה”ב מטו”מ] וא”כ הכא דכולה נקובה כך 

אמק”ט כלל:

   כקתדרא
טמאה 
   מדרס
כמטה
   
    
טהורה מכלוםושל אבנים



לׁש  ְדָרא, ׁשָ ַקּתֶ ּכְ ָהֲעׂשּוָיה  ֵהם.  ֲעָגלוֹת 
ְטֵמָאה  ה,  ִמּטָ ּכְ ִמְדָרס.  ְטֵמָאה 

לּום: ל ֲאָבִנים, ְטהוָֹרה ִמּכְ ְטֵמא ֵמת. ְוׁשֶ

anything. However, if the gaps in the framework are individually less than the size of a pomegranate, we 
assume the cart must have been made to contain smaller stones. Since smaller stones do require “containing”, 
we give the cart “container” status. Thus, the size of the gaps merely indicates the intended usage of this 
cart.
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ֵהם.  ֲעָגלוֹת  לׁש  ׁשָ
ְדָרא,  ַקּתֶ ּכְ ָהֲעׂשּוָיה 

ְטֵמָאה ִמְדָרס. 

  Keilim 24:2  

ְטֵמא  ְטֵמָאה  ה,  ִמּטָ ּכְ
ֵמת. 

ְטהוָֹרה  ֲאָבִנים,  ל  ְוׁשֶ
לּום: ִמּכְ

There are three 
halachic types of 

cart:
The cart made in the 
shape of a chair is 
designed to accommo-
date a person and is therefore subject to Tum’as 
Midras.1 

A cart that is in the flat 
shape of a bed 2 is only 
subject to the ordinary 
Tum’ah: by direct con-
tact with a corpse.

The frame-cart used to 
transport large rocks 
is completely Tahor 
owing to the large gaps 
in its floor and sides.3

1 The shape is not really material; it is the intention in manufacture to transport a person. 
Consequently, even a flat cart would receive Tum’as Midras if it were designated as a bed. (Tiferes 
Yisrael)

2 This is designed to transport goods and not people, and is therefore not subject to “Tum’as 
Midras”.

3 The base and sides of this cart are built as a wooden frame whose gaps are larger than the size of 
a pomegranate (Shabbos 84a). Any container with gaps of this size loses its identity as a container 
(Rashi). Even though this rule does not apply where the container is still serviceable, (Keilim 
17:1,3) we always declare it Tahor if the majority of the container has gaps of this size (Tiferes 
Yisrael).

 The Mishnah Rishona finds this explanation lacking and suggests a different approach: The main 
consideration is whether the walls of this wagon play a part in containing the rocks. Where the 
rocks are large and heavy, they will stay put without the need for containing walls. The walls will 
not give the wagon the status of “container” since they were never really intended to “contain” 



ר‘‘ע מברטנורה     כלים פרק כד משנה ג    

תפארת ישראל – יכין

- דמיד כשעשאה יחדה לישיבה כשתסדק [כפ”כ  ִמְדָרס  ְטֵמָאה  - דלא חזיא תו ללישה:  ֶׁשִּנְסְּדָקה 
מ”ג]: ְטֵמָאה ְטֵמא ֵמת - בין שמחזקת כ”ש או שמחזקת הרבה רק לא מ’ סאה: ְוַהָּבָאה ַבִּמָּדה - ר”ל 
אם היא גדולה ביותר [כמו אנשי מדות] דהיינו שמחזקת מ”ס בלח [כפט”ו מ”א] ושיעורו אמה על 
אמה ברום ג’ אמות: ְטהֹוָרה ִמְּכלּום - מיהו במיוחדת למדרס, אז גם בבא במדה מק”ט מדרס, וכ”ש 

שאר טומאות, ואתיא הכא כר”י לעיל [פט”ו מ”א]:

מדרס טמאה  שנסדקה 
    
   
  מת טמא  טמאה 
הבאה במדה

טהורה מכלום



לׁש  ְוַעד ׁשָ לֹג  ֵני  ְ ִמּשׁ ֲעֵרָבה  ֵהן.  ֲעֵרבוֹת 
ְטֵמָאה  ָקה,  ְסּדְ ּנִ ׁשֶ ין  ַקּבִ ָעה  ׁשְ ּתִ
ה,  ּדָ ָאה ַבּמִ ֵלָמה, ְטֵמָאה ְטֵמא ֵמת. ְוַהּבָ ִמְדָרס. ׁשְ

לּום: ְטהוָֹרה ִמּכְ
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  Keilim 24:3  

ֵהן.  ֲעֵרבוֹת  לׁש  ׁשָ
לֹג  ֵני  ְ ִמּשׁ ֲעֵרָבה 
ין  ַקּבִ ָעה  ׁשְ ּתִ ְוַעד 
ְטֵמָאה  ָקה,  ְסּדְ ּנִ ׁשֶ

ִמְדָרס.

ֵלָמה, ְטֵמָאה ְטֵמא  ׁשְ
ֵמת. 

ה,  ּדָ ַבּמִ ָאה  ְוַהּבָ
לּום: ְטהוָֹרה ִמּכְ

There are three 
halachic kinds of 

kneading1 bowl:
A bowl whose volume 
is between 2 – 9 log 
and is cracked. 2 It is 
used, overturned, as a 
seat since it is useless for kneading, and therefore 
subject to Tum’as Midras.

An undamaged bowl3 
is only subject to the 
ordinary Tum’ah: of 
direct contact with a 
corpse.

A bowl of very large 
dimensions (40 se’ah) 
is completely Tahor 
since it is not considered 
portable and subject to 
the laws of Tum’ah.4

1  The word  means trough or basin. The Rambam and Bartenura both here and in the previous 
referral in Keilim (20:2) only mention kneading.  The Rosh and Tiferes Yisrael (ibid.) write that it 
was primarily for washing the feet (see Ra’’sh).

2  It is only of practical use as a stool if it is no smaller than the volume of 2 log, and no larger than 
9 log. (Rosh ibid.)

3  Irrespective of size, as long as it is not 40 se’ah.

4  One of the conditions for Tum’ah is that the article must share the characteristic of a sack which 
is portable when full (See Vayikrah 11:32). The average container of 40 se’ah is not designed to 
be moved when filled to capacity.
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ר‘‘ע מברטנורה     ברכות פרק ה משנה א    

תפארת ישראל – יכין

- בכ”מ שעה לאו דוקא,  ַאַחת  ָׁשָעה  ובכפיפות ראש ממש מעט [א”ח צ”ה]:  בהכנעה   - ֹראׁש  ֹּכֶבד 
א ְיִׁשיֶבּנּו - ודיבור הוה  - ברוממות הקב”ה: ַהֶּמֶל - מלך ישראל דוקא:  והכא דוקא: ִלָּבם ַלָּמקֹום 
הפסק, ולא הליכה במקום הצורך: א ַיְפִסיק - דוקא בליכא סכנה, וקיי”ל דבהפסיק בשתיקה, בשהה 
לאו  ואם  לראש,  חוזר  אורחיה  כי  וחד  חד  כל  ב’]  י”ח  דף  [כמגילה  לסופה  מרישא  כולה  לגמור  כדי 
חוזר לתחלת ברכה שפסק בה, ובפסק בג’ ראשונות או אחרונות, בכל גוונא חוזר לתחלתן [א”ח ק”ד] 
ובהפסיק בדיבור, אם בשוגג דינו כשתיקה, ואם במזיד, בכל גוונא ובכל מקום חוזר לראש [שם קי”ד]:

  ראש כובד  מתוך 
    
  ‘
 אחת שעה  שוהים  
אפילו    
 בשלומו שואל  המלך 
    
   “
        אפילו נחש כרוך על עקבו



ּכֶֹבד  ִמּתוְֹך  א  ֶאּלָ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ עוְֹמִדין  ֵאין 
ׁשוִֹהים  ָהיּו  ָהִראׁשוִֹנים  ֲחִסיִדים  רֹאׁש. 
נּו ֶאת  ַכּוְ ּיְ ֵדי ׁשֶ ִלים, ּכְ ּלְ ָעה ַאַחת ּוִמְתּפַ ׁשָ
לֹא  לוֹמוֹ,  ׁשְ ּבִ ׁשוֵֹאל  ֶלְך  ַהּמֶ ֲאִפּלּו  קוֹם.  ַלּמָ ם  ִלּבָ

רּוְך ַעל ֲעֵקבוֹ, לֹא ַיְפִסיק: יֶבּנּו. ַוֲאִפּלּו ָנָחׁש ּכָ ְיׁשִ
ל ל

א
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  Berachos 5:1  
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Our Mishnah emphasizes the due importance and respect that one 
must attach to the Shemoneh Esrei. A person must realize that he is 
in the presence of Hashem and act accordingly. 

O
m
iא

ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ עוְֹמִדין  ֵאין 
ּכֶֹבד  ִמּתוְֹך  א  ֶאּלָ

רֹאׁש.

ָהִראׁשוִֹנים  ֲחִסיִדים 
ָעה  ׁשָ ׁשוִֹהים  ָהיּו 
ִלים,  ּלְ ּוִמְתּפַ ַאַחת 
ם  ִלּבָ ֶאת  נּו  ַכּוְ ּיְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ

קוֹם. ַלּמָ

ׁשוֵֹאל  ֶלְך  ַהּמֶ ֲאִפּלּו 
יֶבּנּו.  ְיׁשִ לוֹמוֹ, לֹא  ׁשְ ּבִ
רּוְך ַעל  ּכָ ַוֲאִפּלּו ָנָחׁש 

ֲעֵקבוֹ, לֹא ַיְפִסיק:

One should not start to daven unless he is in 
a serious frame of mind.

The pious people of earlier times, known as 
Chassidim, would wait for a whole hour and 
contemplate before davening, in order to direct 
and concentrate their hearts’ thoughts on Hashem’s 
greatness.

When reciting Shemoneh Esrei, even if the king 
greets him, one may not return the greeting and 
one may not interrupt one’s devotions even if there 
is a snake wrapped around his ankle. 

This applies only where there is no danger to life.



ר‘‘ע מברטנורה     פאה פרק ו משנה א    

תפארת ישראל – יכין

וכו’:  כלקט  עניים  ממתנת  דילפינן  ממעשר,  ופטור  הפקר  הו”ל  לעניים,  רק  הפקיר  אם   - ֶהְבֵקר 
דג’  מ”ה,  לקמן  לטעמייהו  אזלי   - ִׁשְכָחה  ֵאינֹו  לעשירים:  גם  מופקר  הכל  דבשביעית   - ִמָּטה  ַּכּׁשְ

שכחה, אבל ד’ אינו שכחה, ואית להו הכא רואין כאילו נחלקה לד’: ִׁשְכָחה - דלית להו רואין:

הבקר  אומרים  שמאי  בית 
    לעניים
     

    
    
    
    
  
אף לעשירים כשמטה




ים,  ָלֲעִנּיִ ֶהְבֵקר  אוְֹמִרים,  אי  ּמַ ׁשַ ית  ּבֵ
ֶהְפֵקר,  ֵאינוֹ  אוְֹמִרים,  ל  ִהּלֵ ּוֵבית  ֶהְבֵקר. 
ל  ּכָ ה.  ִמּטָ ְ ּשׁ ּכַ יִרים  ָלֲעׁשִ ַאף  ְפַקר  ּיֻ ׁשֶ ַעד 
ין  ַעת ַקּבִ ל ַאְרּבַ ל ַקב ַקב ְוֶאָחד ׁשֶ ֶדה ׁשֶ ָעְמֵרי ַהּשָׂ
ּוֵבית  ְכָחה.  ׁשִ ֵאינוֹ  אוְֹמִרים,  אי  ּמַ ׁשַ ית  ּבֵ ָכחוֹ,  ּוׁשְ

ְכָחה: ל אוְֹמִרים, ׁשִ ִהּלֵ

ב
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  Pe’ah 6:1 

Hefker is a renunciation of ownership. Property that is Hefker, 
ownerless, has certain characteristics such as an exemption from 
Maaser, the obligatory tithe. Of course, a person may pronounce 

his property available to a particular sector of the population since a person 
may do as he pleases with his property. But that may not necessarily class 
it as Hefker. It may simply be his explicit permission limited to a certain 
group of people and no more than that. It might not acquire any of the 
benefits associated with true free-for-all Hefker. This is subject to dispute 
in our Mishna.
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his proper
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אוְֹמִרים,  אי  ּמַ ׁשַ ית  ּבֵ
ים,  ָלֲעִנּיִ ֶהְבֵקר 

ֶהְבֵקר.

אוְֹמִרים,  ל  ִהּלֵ ּוֵבית 
ַעד  ֶהְפֵקר,  ֵאינוֹ 
יִרים  ְפַקר ַאף ָלֲעׁשִ ּיֻ ׁשֶ

ה. ִמּטָ ְ ּשׁ ּכַ

Beis Shammai rule that when one declares 
something ownerless only with respect to 

the poor, so that only poor people may come 
and claim it, it is still considered ownerless and 
receives the special status of ownerless property 
such as an exemption from maaser.

Beis Hillel rule that it only becomes truly 
ownerless in status when it is declared 
ownerless vis-à-vis the wealthy as well, so that 
the wealthy are also entitled to it, in the same 
way as Shmitta produce is completely free for 
all.



ר‘‘ע מברטנורה     פאה פרק ו משנה א    

תפארת ישראל – יכין

וכו’:  כלקט  עניים  ממתנת  דילפינן  ממעשר,  ופטור  הפקר  הו”ל  לעניים,  רק  הפקיר  אם   - ֶהְבֵקר 
דג’  מ”ה,  לקמן  לטעמייהו  אזלי   - ִׁשְכָחה  ֵאינֹו  לעשירים:  גם  מופקר  הכל  דבשביעית   - ִמָּטה  ַּכּׁשְ

שכחה, אבל ד’ אינו שכחה, ואית להו הכא רואין כאילו נחלקה לד’: ִׁשְכָחה - דלית להו רואין:

הבקר  אומרים  שמאי  בית 
    לעניים
     

    
    
    
    
  
אף לעשירים כשמטה




ים,  ָלֲעִנּיִ ֶהְבֵקר  אוְֹמִרים,  אי  ּמַ ׁשַ ית  ּבֵ
ֶהְפֵקר,  ֵאינוֹ  אוְֹמִרים,  ל  ִהּלֵ ּוֵבית  ֶהְבֵקר. 
ל  ּכָ ה.  ִמּטָ ְ ּשׁ ּכַ יִרים  ָלֲעׁשִ ַאף  ְפַקר  ּיֻ ׁשֶ ַעד 
ין  ַעת ַקּבִ ל ַאְרּבַ ל ַקב ַקב ְוֶאָחד ׁשֶ ֶדה ׁשֶ ָעְמֵרי ַהּשָׂ
ּוֵבית  ְכָחה.  ׁשִ ֵאינוֹ  אוְֹמִרים,  אי  ּמַ ׁשַ ית  ּבֵ ָכחוֹ,  ּוׁשְ

ְכָחה: ל אוְֹמִרים, ׁשִ ִהּלֵ

ב
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Sheaves omitted during collection by the reapers, under certain 
circumstances, may not be collected again. They are called Shikcha and 
must be left for the poor. One factor in deciding whether the sheaves are 
Shikcha is the number of sheaves forgotten. Where at least four sheaves 
are omitted together, all opinions agree that the owner may keep them.

ל  ֶדה ׁשֶ ל ָעְמֵרי ַהּשָׂ  ּכָ
ל  ׁשֶ ְוֶאָחד  ַקב  ַקב 
ָכחוֹ, ין ּוׁשְ ַעת ַקּבִ ַאְרּבַ

אי אוְֹמִרים,  ּמַ ית ׁשַ  ּבֵ
ּוֵבית  ְכָחה.  ׁשִ ֵאינוֹ 
אוְֹמִרים,  ל  ִהּלֵ

ְכָחה: ׁשִ

  Pe’ah 6:1 (cont.)  
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In a case where all the sheaves in a field are of 
one Kav in volume and there is one unusually 
large sheaf of four Kav in volume, and he forgot 
that single bundle. 

Beis Shammai rule that we consider this very 
large sheaf as comprising of four smaller, 
standard sheaves. It is therefore not classified 
as Shikcha and we allow the owner to retain 
this sheaf. Beis Hillel, however, rule that it is 
considered as only a single sheaf and is therefore 
Shikcha, the property of the poor.



ר‘‘ע מברטנורה ר‘‘ע מברטנורה    חולין פרק ז משנה א    

תפארת ישראל – יכין

ִּגיד ַהָּנֶׁשה - שאסור ברגלים האחרונים: נֹוֵהג ָּבָאֶרץ וכו’ - כולהו אגב תנינהו, מדאצטריך למתני דנוהג 
ּוַבֻּמְקָּדִׁשים - אפילו בעולה שכולה כליל, ומעלה הירך שלימה  במוקדשים, אף באותן שאין נאכלין: 
למזבח, מדאין מדרך הכבוד שיעלנה מפורעת, ושם למעלה מוציא הגיד ומשליכו על גל האפר שעל 
- ר”ל בשר שסביב הקולית של עוף, אינו מקיפו בעיגול סביב העצם  ָכף  ֶׁשֵאין לֹו  אמצעית המזבח: 
ִליל - כל ששלמו חדשיו ומצאו  כבבהמה, רק מונח שם רדוד, מיהו ביש לו כף אסור גידו: ְונֹוֵהג ַּבּׁשְ
ַהַּטָּבִחין  ְוֵאין  - של שליל:  ְוֶחְלּבוֹ  בגיד הנשה להחמיר:  וקיי”ל כת”ק   - ִליל  ַּבּׁשְ נֹוֵהג  ֵאינֹו  [ס”ה]:  חי 
ֶנֱאָמִנין - לומר שהוציאוהו, דמדיש להם הרבה בהמות טריחא להו מלתא לחטט אחריו בכל אחת, ותו 
מדיש להם הפסד ממון עי”ז: ְוַעל ַהֵחֶלב - חלב דעלמא דגם בניקור החלב חייש ר”מ דמשום טרחא לא 
יחטטו אחריו, וקיי”ל כרבנן, ואפ”ה אין לוקחין אפילו בשר מטבח ששוחט ומוכר בעצמו, אא”כ מוחזק 

בכשרות ביותר [ס”ה]:

   ובמוקדשים
    

 
   שאין לו כף 
     
    


ונוהג בשליל
ר’     
וחלבויהודה אומר אינו נוהג בשליל
ואין 

 הטבחים נאמנים

ָלָאֶרץ,  ּוְבחּוָצה  ָאֶרץ  ּבָ נוֵֹהג  ה  ׁשֶ ַהּנָ יד  ּגִ
ין  ֻחּלִ ּבַ ִית,  ַהּבַ ִבְפֵני  ּלֹא  ְוׁשֶ ִית  ַהּבַ ְפֵני  ּבִ
ָיֵרְך  ה, ּבְ ֵהָמה ּוַבַחּיָ ּבְ ים. ְונוֵֹהג ּבַ ׁשִ ְקּדָ ּוַבּמֻ
ֵני  עוֹף, ִמּפְ ל ְשמֹאל. ְוֵאינוֹ נוֵֹהג ּבָ ל ָיִמין ּוְבָיֵרְך ׁשֶ ׁשֶ
י ְיהּוָדה אוֵֹמר, ֵאינוֹ  ִליל. ַרּבִ ְ ּשׁ ֵאין לוֹ ָכף. ְונוֵֹהג ּבַ ׁשֶ
ֶנֱאָמִנין  ִחין  ּבָ ַהּטַ ְוֵאין  ר.  ֻמּתָ ְוֶחְלּבוֹ  ִליל.  ְ ּשׁ ּבַ נוֵֹהג 
י ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים אוְֹמִרים,  ְבֵרי ַרּבִ ה, ּדִ ׁשֶ יד ַהּנָ ַעל ּגִ

ֶנֱאָמִנין ָעָליו ְוַעל ַהֵחֶלב:

ל ׁ

ג
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The forbidden “Gid Hanasheh” is commonly translated as “sciatic 
nerve” and consists of certain veins found on the two hind hips of an 
animal. The hip joint resembles a ball (femur) and socket (pelvis) 

and the forbidden veins are within the dome-like flesh that fits over the ball. 
The ball-shape here is critical; where the flesh over the ball is flattened rather 
than convex, Gid Hanasheh does not apply.

ָאֶרץ  ה נוֵֹהג ּבָ ׁשֶ יד ַהּנָ ּגִ
ְפֵני  ּבִ ָלָאֶרץ,  ּוְבחּוָצה 
ִבְפֵני  ּלֹא  ְוׁשֶ ִית  ַהּבַ
ְק־ ּוַבּמֻ ין  ֻחּלִ ּבַ ִית,  ַהּבַ

ים. ׁשִ ּדָ

ה,  ֵהָמה ּוַבַחּיָ ּבְ ְונוֵֹהג ּבַ
ּוְבָיֵרְך  ָיִמין  ל  ׁשֶ ָיֵרְך  ּבְ

ל ְשמֹאל.  ׁשֶ

  Chullin 7:1  

T
n
a

and the fo

ג

עוֹף,  ּבָ נוֵֹהג  ְוֵאינוֹ 
ֵאין לוֹ ָכף.  ֵני ׁשֶ ִמּפְ

The prohibition of Gid Hanasheh applies both 
within the land of Eretz Yisrael and outside 

the land of Eretz Yisrael, both in the time of the 
Beis HaMikdash and where there is no Beis 
HaMikdash, both to privately used animals and to 
the consecrated, sacrificial animals. 

Even the Gid Hanasheh of a sacrifice must be 
discarded.

 

It applies to domestic animals as well as commonly 
wild animals, and is forbidden from both the veins 
of the right and left hip.

It does not apply to most birds because they do 
not have the rounded, spoon-like flesh covering 
the hip ball.



ר‘‘ע מברטנורה ר‘‘ע מברטנורה    חולין פרק ז משנה א    

תפארת ישראל – יכין

ִּגיד ַהָּנֶׁשה - שאסור ברגלים האחרונים: נֹוֵהג ָּבָאֶרץ וכו’ - כולהו אגב תנינהו, מדאצטריך למתני דנוהג 
ּוַבֻּמְקָּדִׁשים - אפילו בעולה שכולה כליל, ומעלה הירך שלימה  במוקדשים, אף באותן שאין נאכלין: 
למזבח, מדאין מדרך הכבוד שיעלנה מפורעת, ושם למעלה מוציא הגיד ומשליכו על גל האפר שעל 
- ר”ל בשר שסביב הקולית של עוף, אינו מקיפו בעיגול סביב העצם  ָכף  ֶׁשֵאין לֹו  אמצעית המזבח: 
ִליל - כל ששלמו חדשיו ומצאו  כבבהמה, רק מונח שם רדוד, מיהו ביש לו כף אסור גידו: ְונֹוֵהג ַּבּׁשְ
ַהַּטָּבִחין  ְוֵאין  - של שליל:  ְוֶחְלּבוֹ  בגיד הנשה להחמיר:  וקיי”ל כת”ק   - ִליל  ַּבּׁשְ נֹוֵהג  ֵאינֹו  [ס”ה]:  חי 
ֶנֱאָמִנין - לומר שהוציאוהו, דמדיש להם הרבה בהמות טריחא להו מלתא לחטט אחריו בכל אחת, ותו 
מדיש להם הפסד ממון עי”ז: ְוַעל ַהֵחֶלב - חלב דעלמא דגם בניקור החלב חייש ר”מ דמשום טרחא לא 
יחטטו אחריו, וקיי”ל כרבנן, ואפ”ה אין לוקחין אפילו בשר מטבח ששוחט ומוכר בעצמו, אא”כ מוחזק 

בכשרות ביותר [ס”ה]:

   ובמוקדשים
    

 
   שאין לו כף 
     
    


ונוהג בשליל
ר’     
וחלבויהודה אומר אינו נוהג בשליל
ואין 

 הטבחים נאמנים

ָלָאֶרץ,  ּוְבחּוָצה  ָאֶרץ  ּבָ נוֵֹהג  ה  ׁשֶ ַהּנָ יד  ּגִ
ין  ֻחּלִ ּבַ ִית,  ַהּבַ ִבְפֵני  ּלֹא  ְוׁשֶ ִית  ַהּבַ ְפֵני  ּבִ
ָיֵרְך  ה, ּבְ ֵהָמה ּוַבַחּיָ ּבְ ים. ְונוֵֹהג ּבַ ׁשִ ְקּדָ ּוַבּמֻ
ֵני  עוֹף, ִמּפְ ל ְשמֹאל. ְוֵאינוֹ נוֵֹהג ּבָ ל ָיִמין ּוְבָיֵרְך ׁשֶ ׁשֶ
י ְיהּוָדה אוֵֹמר, ֵאינוֹ  ִליל. ַרּבִ ְ ּשׁ ֵאין לוֹ ָכף. ְונוֵֹהג ּבַ ׁשֶ
ֶנֱאָמִנין  ִחין  ּבָ ַהּטַ ְוֵאין  ר.  ֻמּתָ ְוֶחְלּבוֹ  ִליל.  ְ ּשׁ ּבַ נוֵֹהג 
י ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים אוְֹמִרים,  ְבֵרי ַרּבִ ה, ּדִ ׁשֶ יד ַהּנָ ַעל ּגִ

ֶנֱאָמִנין ָעָליו ְוַעל ַהֵחֶלב:

ל ׁ

ג
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י  ַרּבִ ִליל.  ְ ּשׁ ּבַ ְונוֵֹהג 
ֵאינוֹ  אוֵֹמר,  ְיהּוָדה 
ְוֶחְלּבוֹ  ִליל.  ְ ּשׁ ּבַ נוֵֹהג 

ר. ֻמּתָ

  Chullin 7:1 (CONT.)  

ֶנֱאָמִנין  ִחין  ּבָ ַהּטַ ְוֵאין 
ְבֵרי  ּדִ ה,  ׁשֶ ַהּנָ יד  ּגִ ַעל 
ַוֲחָכִמים  ֵמִאיר.  י  ַרּבִ
אוְֹמִרים, ֶנֱאָמִנין ָעָליו 

ְוַעל ַהֵחֶלב:

It does apply to an animal fetus; however Rebbi 
Yehudah says that it does not apply to a fetus, 
additionally Rebbi Yehudah maintains that the 
other fats usually forbidden in a domestic animal 
are permitted in the case of a fetus.

The butchers are not trusted in connection with 
the Gid Hanasheh to say that they have purged the 
hindquarters. This is the opinion of Rebbi Meir; the 
Chachomim however say that they are depend-
able in this matter and are likewise trusted with 
regard to purging the forbidden fats.





 

תהילים על הקבר 
תהילים קי”ט 

תפילה לאחר הלימוד
א-ל מלא רחמים

קדיש

 PSALMS AT THE CEMETERY

PSALM 119 (BY HEBREW ALPHABET)

PRAYER FOLLOWING 
MEMORIAL STUDY

MEMORIAL PRAYER
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ה. ִרים ָנאָוה ְתִהּלָ יהָוה ַלְיׁשָ יִקים ּבַ נּו ַצּדִ ַרּנְ א  

רּו לוֹ. ֵנֶבל ָעׂשוֹר ַזּמְ ִכּנוֹר ּבְ הוֹדּו ַליהָוה ּבְ ב  

ְתרּוָעה. ן ּבִ יר ָחָדׁש ֵהיִטיבּו ַנּגֵ ירּו לוֹ ׁשִ ׁשִ ג  

ֱאמּוָנה. הּו ּבֶ ַבר ְיהָוה ְוָכל ַמֲעׂשֵ ר ּדְ י ָיׁשָ ּכִ ד  

ט ֶחֶסד ְיהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ. ּפָ אֵֹהב ְצָדָקה ּוִמׁשְ ה  

ל ְצָבָאם. יו ּכָ ַמִים ַנֲעׂשּו ּוְברּוַח ּפִ ְדַבר ְיהָוה ׁשָ ּבִ ו  

הוֹמוֹת. אוָֹצרוֹת ּתְ ם נֵֹתן ּבְ ד ֵמי ַהּיָ ּנֵ ּכֵֹנס ּכַ ז  

ֵבי ֵתֵבל. ל יֹׁשְ ּנּו ָיגּורּו ּכָ ל ָהָאֶרץ ִמּמֶ ִייְראּו ֵמְיהָוה ּכָ ח  

ֲעמֹד. ה ַוּיַ ִהי הּוא ִצּוָ י הּוא ָאַמר ַוּיֶ ּכִ ט  

ים. בוֹת ַעּמִ ְיהָוה ֵהִפיר ֲעַצת ּגוִֹים ֵהִניא ַמְחׁשְ י  

בוֹת ִלּבוֹ ְלדֹר ָודֹר. ֲעמֹד ַמְחׁשְ ֲעַצת ְיהָוה ְלעוָֹלם ּתַ יא  

ַחר ְלַנֲחָלה לוֹ. ר ְיהָוה ֱאלָֹהיו ָהָעם ּבָ ֵרי ַהּגוֹי ֲאׁשֶ ַאׁשְ יב  

ֵני ָהָאָדם. ל ּבְ יט ְיהָוה ָרָאה ֶאת ּכָ ַמִים ִהּבִ ָ ִמּשׁ יג  

ֵבי ָהָאֶרץ. ל יֹׁשְ יַח ֶאל ּכָ ּגִ ְבּתוֹ ִהׁשְ כוֹן ׁשִ ִמּמְ יד  

יֶהם. ל ַמֲעׂשֵ ִבין ֶאל ּכָ ם ַהּמֵ ַהּיֵֹצר ַיַחד ִלּבָ טו  

ָרב ּכַֹח. ֵצל ּבְ ּבוֹר לֹא ִיּנָ ָרב ָחִיל ּגִ ע ּבְ ֶלְך נוֹׁשָ ֵאין ַהּמֶ טז  

ט. ֶקר ַהּסּוס ִלְתׁשּוָעה ּוְברֹב ֵחילוֹ לֹא ְיַמּלֵ ׁשֶ יז  

ה ֵעין ְיהָוה ֶאל ְיֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדוֹ. ִהּנֵ יח  

ָרָעב. ם ּוְלַחּיוָֹתם ּבָ ֶות ַנְפׁשָ יל ִמּמָ ְלַהּצִ יט  

נּו הּוא. ָתה ַליהָוה ֶעְזֵרנּו ּוָמִגּנֵ נּו ִחּכְ ַנְפׁשֵ כ  

ם ָקְדׁשוֹ ָבָטְחנּו. י ְבׁשֵ נּו ּכִ ַמח ִלּבֵ י בוֹ ִיׂשְ ּכִ כא 

ר ִיַחְלנּו ָלְך. ֲאׁשֶ ָך ְיהָוה ָעֵלינּו ּכַ ְיִהי ַחְסּדְ כב  

 

      תהילים לג      
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1.  Let the righteous exult with Hashem, it is beautifully fitting for the 
virtuous to give praise. 

2.  Give thanks to Hashem on the harp; sing hymns to Him with a ten-
stringed lyre. 

3.  Sing in renewed song, expertly make music with trumpeting sounds. 
4.  For the decree of Hashem is just, and all His doings are correct. 
5.  He loves to practice both charity and strict justice; but ultimately Hashem’s 

kindness fills the earth. 
6.  Through the decree of Hashem the heavens were fashioned, and all their 

hosts through the breath of His mouth. 
7.  He gathers on heights the waters of the sea and places the great depths 

into secure storage places. 
8.  Let the whole earth fear Hashem, may all the dwellers of the globe 

tremble on His account. 
9.  For He merely said and it came into being, He commanded and it stood 

firm. 
10. Hashem thwarts the counsel of nations; frustrates the intentions of 

peoples. 
11. The counsel of Hashem shall endure forever; His intentions shall last for 

all generations. 
12. Fortunate is the nation that Hashem is its G-d, and fortunate are the 

people He has chosen as His heritage. 
13. From the heavens Hashem observes and sees all mankind. 
14. From His established dwelling-place he scrutinizes all dwellers on earth.  
15. He who all-alike created their hearts and thoughts, and understands the 

intention behind all their actions. 
16. A king is not necessarily delivered by large armies nor is the strong saved 

by great physical strength. 
17. The horse is vain to bring its rider salvation and with all his great strength 

he will not escape. 
18. Behold! The eye of Hashem is on those who fear Him; those who aspire 

to His kindness. 
19. To save their soul from death and to sustain them in time of famine. 
20. Our soul yearns for Hashem; therefore he is our helper and shield. 
21. For through Him our hearts will be glad; for we have trusted in His holy 

Name. 
22. May Your kindness, Hashem be bestowed on us in the same measure as 

we have yearned for You.

  Tehillim 33  



י ָחִסיִתי ָבְך. ְמֵרִני ֵאל ּכִ ם ְלָדִוד ׁשָ ִמְכּתָ א  
ל ָעֶליָך. ה טוָֹבִתי ּבַ ָאַמְרּתְ ַליהָוה ֲאדָֹני ָאּתָ ב  

ל ֶחְפִצי ָבם. יֵרי ּכָ ה ְוַאּדִ ָאֶרץ ֵהּמָ ר ּבָ ים ֲאׁשֶ ְקדוֹׁשִ ג  
א  ם ּוַבל ֶאּשָׂ יֶהם ִמּדָ יְך ִנְסּכֵ ל ַאּסִ בוָֹתם ַאֵחר ָמָהרּו ּבַ ִיְרּבּו ַעּצְ ד  

ָפָתי.  מוָֹתם ַעל ׂשְ ֶאת ׁשְ
ה ּתוִֹמיְך ּגוָֹרִלי. ְיהָוה ְמָנת ֶחְלִקי ְוכוִֹסי ַאּתָ ה  

ְפָרה ָעָלי.  ִעִמים ַאף ַנֲחָלת ׁשָ ּנְ ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי ּבַ ו  
רּוִני ִכְליוָֹתי.  ר ְיָעָצִני ַאף ֵלילוֹת ִיּסְ ֲאָבֵרְך ֶאת ְיהָוה ֲאׁשֶ ז  

ל ֶאּמוֹט. י ִמיִמיִני ּבַ י ָתִמיד ּכִ יִתי ְיהָוה ְלֶנְגּדִ ּוִ ׁשִ ח  
ּכֹן ָלֶבַטח.  ִרי ִיׁשְ ׂשָ בוִֹדי ַאף ּבְ ֶגל ּכְ י ַוּיָ ַמח ִלּבִ ָלֵכן ׂשָ ט  

ַחת. ן ֲחִסיְדָך ִלְראוֹת ׁשָ אוֹל לֹא ִתּתֵ י ִלׁשְ י לֹא ַתֲעזֹב ַנְפׁשִ ּכִ י  
יִמיְנָך ֶנַצח. ֶניָך ְנִעמוֹת ּבִ ָמחוֹת ֶאת ּפָ ים ׂשַֹבע ׂשְ ּתוִֹדיֵעִני אַֹרח ַחּיִ יא 

       תהילים טז      
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1.  A crowning saying of David: “Guard me Hashem for I have put my 
trust in You”. 

2.  Declare to Hashem “You are my Master” since all my benefits I 
receive from You are not owed to me by my virtue. 

3.  Rather they were given to me by virtue of the holy ones buried 
in the ground and the mightily righteous through whom all my 
desires are fulfilled. 

4.  May their distress increase - those who hurry towards other gods, 
I shall not follow their example to pour their blood libations nor 
carry their name on my lips. 

5.  Hashem is the only portion I have allotted to my part in faith, You 
have shown me my apportion in spirituality. 

6.  My segment has fallen to me on pleasant ground, and to me my 
part is beautiful. 

7.  I will bless Hashem for having counseled me to take this path 
and at night, my conscience represented by the kidneys similarly 
chastises me. 

8.  I have set the awe of Hashem before me perpetually for I know 
that He is at my right side, to ensure that I will never falter. 

9. This following is why my heart was glad and my soul rejoiced, 
even my flesh dwelt securely: 

10. For I know that You will not cast off my soul in the grave, You will 
not allow the soul of Your pious one to see the oblivion. 

11. You will show me the path of life, an unendingly satiating sense 
of rejoicing which is amongst those in Your inner circle near Your 
countenance, who enjoy the pleasantries at Your right, forever.

   Tehillim 16  



       תהילים קיט        

תוַֹרת ְיהָוה. ֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך ַההְֹלִכים ּבְ ַאׁשְ א  
ָכל ֵלב ִיְדְרׁשּוהּו. ֵרי נְֹצֵרי ֵעדָֹתיו ּבְ ַאׁשְ ב  

ְדָרָכיו ָהָלכּו. ַאף לֹא ָפֲעלּו ַעְוָלה ּבִ ג  

מֹר ְמאֹד. ֶדיָך ִלׁשְ יָתה ִפּקֻ ה ִצּוִ ַאּתָ ד  
יָך. מֹר ֻחּקֶ ַאֲחַלי ִיּכֹנּו ְדָרָכי ִלׁשְ ה  

ל ִמְצו ֶֹתיָך. יִטי ֶאל ּכָ ַהּבִ ָאז לֹא ֵאבוֹׁש ּבְ ו  
ֵטי ִצְדֶקָך. ּפְ ָלְמִדי ִמׁשְ ר ֵלָבב ּבְ יֹׁשֶ אוְֹדָך ּבְ ז  
ַעְזֵבִני ַעד ְמאֹד. מֹר ַאל ּתַ יָך ֶאׁשְ ֶאת ֻחּקֶ ח 

ְדָבֶרָך. מֹר ּכִ ַער ֶאת ָאְרחוֹ ִלׁשְ ה ּנַ ה ְיַזּכֶ ּמֶ ּבַ ט 
ְצו ֶֹתיָך. ִני ִמּמִ ּגֵ ׁשְ יָך ַאל ּתַ ּתִ י ְדַרׁשְ ָכל ִלּבִ ּבְ י 

י ִאְמָרֶתָך ְלַמַען לֹא ֶאֱחָטא ָלְך. י ָצַפְנּתִ ִלּבִ ּבְ יא 

יָך. ֵדִני ֻחּקֶ ה ְיהָוה ַלּמְ רּוְך ַאּתָ ּבָ יב 

ֵטי ִפיָך. ּפְ י ּכֹל ִמׁשְ ְרּתִ ָפַתי ִסּפַ ׂשְ ּבִ יג 

ל הוֹן. ַעל ּכָ י ּכְ ּתִ ׂשְ ֶדֶרְך ֵעְדו ֶֹתיָך ׂשַ ּבְ יד 

יָטה אְֹרחֶֹתיָך. יָחה ְוַאּבִ ִפּקּוֶדיָך ָאׂשִ ּבְ טו 
ָבֶרָך. ח ּדְ ּכַ ע לֹא ֶאׁשְ ֲעׁשָ ּתַ ֻחּקֶֹתיָך ֶאׁשְ ּבְ טז 

א

ב
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  Tehillim 119  

א

ב

1. Fortunate are those of the virtuous path, when they walk 
according to Hashem’s Torah. 

2. Fortunate are the guardians of His testimonies when they 
seek them with all their heart.

3. Fortunate are those who not only did no wrong, they also 
actively walk in his ways.

4. You Yourself have instructed us to keep Your statutes; 
therefore one must guard them greatly.

5. My supplications are: that my ways may be established in 
a manner as to keep Your statutes.

6. Thereby I will not feel embarrassed when I gaze at all of 
Your commandments.

7. I will gain an understanding how to praise You with 
integrity of heart when I study Your righteous laws.

8. I shall greatly guard Your statutes – enable me to – 
therefore do not forsake me.

9. How shall a youth justify his way of life? – by keeping it in 
accordance with Your words.

10. I have sought you with all my heart – do not let 
me be mistaken in the true understanding of Your 
commandments.

11 I have secreted Your sayings in my heart, so that I may not 
sin towards You.

12 I thank You Hashem, for enabling me to understand, please 
continue to teach me Your statutes.

13. For with my lips I related and taught the law of Your word.
14. I rejoiced with the path of Your testimonies as one 

rejoices over a great fortune.
15. I shall discuss Your commands and carefully observe Your 

ways.
16. I shall busy myself with Your statutes so that I shall not 

forget Your word.



ְמָרה ְדָבֶרָך.ג ָך ֶאְחֶיה ְוֶאׁשְ מֹל ַעל ַעְבּדְ ּגְ יז  

יָטה ִנְפָלאוֹת ִמּתוָֹרֶתָך. ל ֵעיַני ְוַאּבִ ּגַ יח  

י ִמְצו ֶֹתיָך. ּנִ ר ִמּמֶ ְסּתֵ ר ָאנִֹכי ָבָאֶרץ ַאל ּתַ ּגֵ יט  

ֶטיָך ְבָכל ֵעת. ּפָ י ְלַתֲאָבה ֶאל ִמׁשְ ְרָסה ַנְפׁשִ ּגָ כ  
ְצו ֶֹתיָך. ִֹגים ִמּמִ ַעְרּתָ ֵזִדים ֲארּוִרים ַהּשׁ ּגָ כא  

י. י ֵעדֶֹתיָך ָנָצְרּתִ ה ָובּוז ּכִ ל ֵמָעַלי ֶחְרּפָ ּגַ כב  

יָך. ֻחּקֶ יַח ּבְ ָך ָיׂשִ רּו ַעְבּדְ י ִנְדּבָ ִרים ּבִ בּו ׂשָ ם ָיׁשְ ּגַ כג  

י ֲעָצִתי. ָעי ַאְנׁשֵ ֲעׁשֻ ם ֵעדֶֹתיָך ׁשַ ּגַ כד  

       תהילים קיט      
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17. Confer upon Your servant the wherewithal to live so that I 
may keep Your word.

18. Open my eyes that I may gaze at the hidden things in 
Your Torah

19. I am a transient dweller on earth – do not hide any 
commandments from me.

20. My soul is broken with yearning for Your laws at all 
times – since – 

21. You have loudly admonished the cursed wanton sinners 
who stray from Your commandments.

22. Remove disgrace and indignity from me, for I have kept 
Your testimonies.

23. Even though rulers sit to speak deridingly of me 
concerning my Torah study, Your servant will still discuss 
Your statutes.

24. Your testimonies are even my preoccupying concern and 
act as my advisors.

ג

  Tehillim 119  



לזכר
ִלְפּתַֹח  דוֹל  ַהּגָ ָך  ַחְסּדְ ּבְ ִעּמוֹ  ָנא  ּוְגמוֹל 
ֵעֶדן,  ַגן  ֲעֵרי  ׁשַ ָוֶחֶסד,  ַרֲחִמים  ֲעֵרי  ׁשַ לוֹ 
ה.  ּוְבִחּבָ ַאֲהָבה  ּבְ ָמתוֹ  ִנׁשְ ֶאת  ל  ּוְתַקּבֵ
ְלהוִֹליכוֹ  ים  דוֹׁשִ ַהּקְ ַמְלָאֶכיָך  לוֹ  ַלח  ּוׁשְ
מוֹת  ים ֵאֶצל ִנׁשְ ַחת ֵעץ ַהַחּיִ יבוֹ ּתַ ּוְלהוֹׁשִ
ְדָקִנּיוֹת ַוֲחִסיִדים ַוֲחִסידוֹת  יִקים ְוַהּצִ ּדִ ַהּצַ
יעוֹ  ּבִ ּוְלַהׂשְ ִכיָנְתָך,  ׁשְ יו  ִמּזִ ֵלָהנוֹת 
ָינּוַח  ְוַהּגּוף  יִקים.  ּדִ ַלּצַ פּון  ַהּצָ ִמּטּוְבָך 
ְמָחה  ּוְבׂשִ ֶחְדָוה  ּבְ ְנכוָֹנה  ְמנּוָחה  ּבִ ֶבר  ּקֶ ּבַ
ַעל  ָינּוחּו  לוֹם  ׁשָ ָיבֹא  ִדְכִתיב,  ּכְ לוֹם,  ּוְבׁשָ
ַיְעְלזּו  ּוְכִתיב,  ְנכוֹחוֹ.  הוֵֹלְך  בוָֹתם  ּכְ ִמׁשְ
בוָֹתם.  ּכְ ִמׁשְ ַעל  ְיַרְננּו  ָכבוֹד  ּבְ ֲחִסיִדים 
ַכְבּתָ  ְוׁשָ ִתְפָחד  לֹא  ב  ּכַ ׁשְ ּתִ ִאם  ּוְכִתיב, 
ֵמִחּבּוט  אוֹתוֹ  מֹר  ְוִתׁשְ ָנֶתָך,  ׁשְ ְוָעְרָבה 
ְוִתְסַלח  ְוִתְמחֹל  ְותוֵֹלָעה.  ה  ֵמִרּמָ ֶבר  ַהּקֶ
ָאֶרץ  ּבָ יק  ַצּדִ ֵאין  י  ּכִ ָעיו  ׁשָ ּפְ ל  ּכָ ַעל  לוֹ 
יַע  ּפִ ְוַתׁשְ ֶיֱחָטא.  ְוֹלא  טוֹב  ה  ַיֲעׂשֶ ר  ֲאׁשֶ
יִקים,  ּדִ פּון ַלּצַ ָמתוֹ ֵמרֹב טּוב ַהּצָ לוֹ ּוְלִנׁשְ
ָצַפְנּתָ  ר  ֲאׁשֶ טּוְבָך  ַרב  ָמה  ִדְכִתיב,  ּכְ
ַעְצמוָֹתיו  ל  ּכָ ׁשֵֹמר  ּוְכִתיב,  יֵרֶאיָך,  ּלִ
ַטח  ּבֶ ּכֹן  ְוִיׁשְ ָרה.  ּבָ ִנׁשְ לֹא  ה  ֵמֵהּנָ ַאַחת 
ֵני  ּפְ ִיְרֶאה  ְוַאל  ַחד ָרָעה,  ִמּפַ ֲאָנן  ְוׁשַ ָדד  ּבָ
ְצרוֹר  ּבִ ְצרּוָרה  ֵהא  ּתְ ָמתוֹ  ְוִנׁשְ ֵגיִהּנֹם. 
ל  ִתים ִעם ּכָ ת ַהּמֵ ְתִחּיַ ים ְלַהֲחיוֹתוֹ ּבִ ַהַחּיִ

ן ְיִהי ָרצוֹן, ָאֵמן: ָרֵאל, ּכֵ ֵמֵתי ִיׂשְ

לנקבה
ִלְפּתַֹח  דוֹל  ַהּגָ ָך  ַחְסּדְ ּבְ ּה  ִעּמָ ָנא  ּוְגמוֹל 
ֵעֶדן,  ַגן  ֲעֵרי  ׁשַ ָוֶחֶסד,  ַרֲחִמים  ֲעֵרי  ׁשַ ָלּה 
ה.  ּוְבִחּבָ ַאֲהָבה  ּבְ ָמָתּה  ִנׁשְ ֶאת  ל  ּוְתַקּבֵ
ְלהוִֹליָכּה  ים  דוֹׁשִ ַהּקְ ַמְלָאֶכיָך  ָלּה  ַלח  ּוׁשְ
מוֹת  ים ֵאֶצל ִנׁשְ ַחת ֵעץ ַהַחּיִ יָבּה ּתַ ּוְלהוֹׁשִ
ְדָקִנּיוֹת ַוֲחִסיִדים ַוֲחִסידוֹת  יִקים ְוַהּצִ ּדִ ַהּצַ
יָעּה  ּבִ ּוְלַהׂשְ ִכיָנְתָך,  ׁשְ יו  ִמּזִ ֵלָהנוֹת 
ָינּוַח  ְוַהּגּוף  יִקים.  ּדִ ַלּצַ פּון  ַהּצָ ִמּטּוְבָך 
ְמָחה  ּוְבׂשִ ֶחְדָוה  ּבְ ְנכוָֹנה  ְמנּוָחה  ּבִ ֶבר  ּקֶ ּבַ
ַעל  ָינּוחּו  לוֹם  ׁשָ ָיבֹא  ִדְכִתיב,  ּכְ לוֹם,  ּוְבׁשָ
ַיְעְלזּו  ּוְכִתיב,  ְנכוֹחוֹ.  הוֵֹלְך  בוָֹתם  ּכְ ִמׁשְ
בוָֹתם.  ּכְ ִמׁשְ ַעל  ְיַרְננּו  ָכבוֹד  ּבְ ֲחִסיִדים 
ַכְבּתָ  ְוׁשָ ִתְפָחד  לֹא  ב  ּכַ ׁשְ ּתִ ִאם  ּוְכִתיב, 
ֵמִחּבּוט  אוָֹתּה  מֹר  ְוִתׁשְ ָנֶתָך,  ׁשְ ְוָעְרָבה 
ְוִתְסַלח  ְוִתְמחֹל  ְותוֵֹלָעה.  ה  ֵמִרּמָ ֶבר  ַהּקֶ
ָאֶרץ  ּבָ יק  ַצּדִ ֵאין  י  ּכִ ֶעיָה.  ׁשָ ּפְ ל  ּכָ ַעל  ָלּה 
יַע ָלּה  ּפִ ה טוֹב ְולֹא ֶיֱחָטא. ְוַתׁשְ ר ַיֲעׂשֶ ֲאׁשֶ
יִקים,  ּדִ ַלּצַ פּון  ַהּצָ טּוב  ֵמרֹב  ָמָתּה  ּוְלִנׁשְ
ָצַפְנּתָ  ר  ֲאׁשֶ טּוְבָך  ַרב  ָמה  ִדְכִתיב,  ּכְ
ַעְצמוָֹתיו  ל  ּכָ ׁשֵֹמר  ּוְכִתיב,  יֵרֶאיָך,  ּלִ
ַטח  ּבֶ ּכֹן  ְוִתׁשְ ָרה.  ּבָ ִנׁשְ לֹא  ה  ֵמֵהּנָ ַאַחת 
ֵני  ַחד ָרָעה, ְוַאל ִתְרֶאה ּפְ ֲאָנן ִמּפַ ָדד ְוׁשַ ּבָ
ְצרוֹר  ּבִ ְצרּוָרה  ֵהא  ּתְ ָמָתּה  ְוִנׁשְ ֵגיִהּנֹם. 
ל  ִתים ִעם ּכָ ת ַהּמֵ ְתִחּיַ ים ְלַהֲחיוָֹתּה ּבִ ַהַחּיִ

ן ְיִהי ָרצוֹן, ָאֵמן: ָרֵאל, ּכֵ ֵמֵתי ִיׂשְ

       תפלה אחר הלימוד בעד נפטר      

ר ִאיׁש, ִיְהֶיה ָאָנא  ׂשַ ל ּבְ ל ַחי ְורּוַח ּכָ ָיְדָך ֶנֶפׁש ּכָ ר ּבְ ְיָי ָמֵלא ַרֲחִמים ֲאׁשֶ
ַמת (פב”פ) ָלַמְדנּו ֲעבּור ִעּלּוי ִנׁשְ ָנא ְלָפֶניָך ּתוָֹרֵתנּו ׁשֶ
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Please Hashem who is filled with compassion, in Whose hand is 
the soul of every living and the spirit of every flesh of mankind. 

May our Torah that we have studied be an elevation for the soul of 
(name and father of deceased) and grace him/her in your great kindness 
to open for him/her the gates of compassion and kindness, the 
gates of Gan Eden and receive his/her soul with love and affection. 
Send him/her your holy angels to usher him/her and seat him/her 
under the Tree of life, in the company of the souls of righteous men 
and women and pious men and women, to enjoy the glory of the 
Divine presence and to satiate him/her with the benefits secreted 
for the righteous. May the earthly body rest in the grave in proper 
contentment, in pleasure, gladness and peace. As it is written “May 
he come in peace and rest on his final bed for he has conducted 
himself correctly” and as it is written “Let the pious greatly rejoice 
with Hashem’s honor, they will be openly glad at their resting 
place”. It is also written “When you lay down you shall not fear 
and you shall sleep so that your slumber may be pleasant. Guard 
him/her from the affliction of the grave, from maggots and worms. 
Please forgive and atone for all his/her transgressions for there is 
no such righteous person who does only good and does not sin at 
all. Confer on him/her and his/her soul a part of the great benefits 
that are hidden away for the righteous as it is written “How great is 
Your goodness You have secreted for those who fear You” and it is 
written “He guards all his/her bones so that not one of them should 
be broken” May he/she rest securely, alone, serenely from fear of 
evil. May he/she not see the opening of Gehinnom. And may his/
her soul be attached to the bond of the living so that he/she may be 
revived at the revival of the dead together with all the deceased of 

Israel, so may it be Your will, Amen.

  Tefillah said after the Mishnayos   



     א-ל מלא רחמים      

ִכיָנה ֵאל  ְ ְנֵפי ַהּשׁ רוִֹמים ַהְמֵצא ְמנּוָחה ְנכוָֹנה ַעל ּכַ ּמְ ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשוֵֹכן ּבַ
ַמת  ִנׁשְ ֶאת  ַמְזִהיִרים  ָהָרִקיַע  זַֹהר  ּכְ ּוְטהוִֹרים  ים  ְקדוֹׁשִ ַמֲעלוֹת  ּבְ

(פב“פ)

לזכר:

ָנַדב  (שפלוני)  ֲעבּור  ּבַ ְלעוָֹלמוֹ  ָהַלְך  ׁשֶ
ָלֵכן  ָמתוֹ,  ִנׁשְ ַרת  ַהְזּכָ ַעד  ּבְ ִלְצָדָקה 
ָנָפיו  ּכְ ֵסֶתר  ּבְ יֵרהּו  ַיְסּתִ ָהַרֲחִמים  ַעל  ּבַ
ֶאת  ים  ַהַחּיִ ְצרוֹר  ּבִ ְוִיְצרֹר  ְלעוָֹלִמים 
לוֹם ַעל  ָ ּשׁ ָמתוֹ ְיָי הּוא ַנֲחָלתוֹ ְוָינּוַח ּבְ ִנׁשְ

בוֹ ְונֹאַמר ָאֵמן: ּכָ ִמׁשְ

לנקבה:

(שפלוני)  ֲעבּור  ּבַ ְלעוָֹלָמּה  ָהְלָכה  ׁשֶ
ָמָתּה, ָלֵכן  ַרת ִנׁשְ ַעד ַהְזּכָ ָנַדב ִלְצָדָקה ּבְ
ָנָפיו  ּכְ ֵסֶתר  ּבְ יָרּה  ַיְסּתִ ָהַרֲחִמים  ַעל  ּבַ
ֶאת  ים  ַהַחּיִ ְצרוֹר  ּבִ ְוִיְצרֹר  ְלעוָֹלִמים 
לוֹם  ָ ּשׁ ָמָתּה ְיָי  הּוא ַנֲחָלָתּה ְוָתנּוַח ּבְ ִנׁשְ

ָבּה ְונֹאַמר ָאֵמן: ּכָ ַעל ִמׁשְ
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 פרקי
תהילים
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 א-ל מלא
רחמים

קדיש

הלכות

G-d, replete with compassion, who abides in the heavens, 

allow proper peace on the wings of the Shechinah, 

together with those martyrs and pure ones who shine as the 

brightness of the heavens, to the soul of (name of deceased and father) 

who has passed into the next world, in the merit that (name of 

the one pledging) pledges to give charity for this memorial of his/

her soul. Therefore may the Master of all compassion shield 

him/her in the protection of His wings forever and attach his/

her soul together with the eternally living, Hashem is his/her 

heritage and may he/she rest in peace on his/her final resting 

place, let us say Amen.

  Memorial Prayer  



     קדיש דרבנן      

74

ל  ַדּ י ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ִיְתַגּ ָעְלָמא ִדּ א, ְבּ ֵמּה ַרָבּ ׁש ְשׁ ְוִיְתַקַדּ

יכוֹן  ַחֵיּ ְבּ יֵחּה]  ְמִשׁ ִויָקֵרב  ְרָקֵנּה  ֻפּ [ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתּה 

ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. ְוִאְמרּו ָאֵמן ית ִיְשָׂרֵאל ַבּ י ְדָכל ֵבּ ּוְביוֵֹמיכוֹן ּוְבַחֵיּ

א  א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמּה ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ

ֵמּה  ל ְשׁ ה ְוִיְתַהָלּ ר ְוִיְתַעֶלּ ׂא ְוִיְתַהָדּ ַאר ְוִיְתרוַֹמם ְוִיְתַנֵשּ ח ְוִיְתָפּ ַבּ ַתּ ַרְך ְוִיְשׁ ִיְתָבּ

יָרָתא  ְרָכָתא ְוִשׁ ל ִבּ ל] ִמן ָכּ א ִמָכּ א [בעשי”ת - ּוְלֵעָלּ ִריְך הּוא. ְלֵעָלּ א ְבּ ְדֻקְדָשׁ

ָעְלָמא. ְוִאְמרּו ָאֵמן ֲאִמיָרן ְבּ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַדּ ְבּ ְשׁ ֻתּ

ל  ְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהוֹן. ְוַעל ָכּ ל ַתּ ְלִמיֵדיהוֹן ְוַעל ָכּ ָנן ְוַעל ַתּ ַעל ִיְשָׂרֵאל ְוַעל ַרָבּ

ֲאַתר  ָכל  ְבּ ְוִדי  ָהֵדין  ַקִדיָשא]   - ְבַאְתָרא [בא‘‘י  י  ִדּ אוַֹרְיָתא  ְבּ ָעְסִקין  ְדּ ָמאן 

י ֲאִריֵכי ּוְמזוֵֹני  א ְוַרֲחֵמי ְוַחֵיּ א ְוִחְסָדּ א ִחָנּ ָלָמא ַרָבּ ַוֲאַתר ְיֵהא ְלהוֹן ּוְלכוֹן ְשׁ

א ְוַאְרָעא ְוִאְמרּו ָאֵמן  ַמָיּ ְרָקָנא ִמן ֳקָדם ֲאבּוהּון ְדִבְשׁ ְרִויֵחי ּופְוּ

ִיְשָֹרֵאל  ל  ָכּ ְוַעל  ָעֵלינּו  [טוִֹבים]  ים  ְוַחִיּ א  ַמָיּ ְשׁ ִמן  א  רָבּ ָלָמה  ְשׁ ְיֵהא 

ְוִאְמרּו ָאֵמן.

ל ִיְשָֹרֵאל  לוֹם ָעֵלינּו, ְוַעל ָכּ ַרֲחָמיו] ַיֲעֶשֹה ָשׁ ְמרוָֹמיו, הּוא [ְבּ לוֹם ִבּ עוֶֹשֹה ָשׁ

ְוִאְמרּו ָאֵמן
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  Kaddish D’Rabbanan  

May His great Name be acclaimed and sanctified 
(Amen)

In the world that He created in accordance with His will, and 
may His revealed kingdom reign (and may His redemption 
blossom and His annointed draw near) during your lifetime 
and days, and during the lifetimes of all the House of Yisrael, 
speedily and very soon, and declare Amen.

May His great Name be blessed for ever and evermore.

Blessed, praised, glorified and elevated, exalted, beautified, 
esteemed and lauded, be the Name of the Holy One, Blessed 
be He. Far beyond any benediction, hymns, praises and 
consolations that may be said on this world, and declare 
Amen.

Upon Yisrael, the Rabbis, their disciples, and all their 
subsequent disciples and all who engage in the study of Torah 

both in this (in Israel - holy) place and in every place. May they 
and you have much peace, favor, kindness, compassion, long 
life, liberal sustenance and redemption from our Father who 
is in heaven and on earth and declare Amen.

May there be abundant peace from heaven and good life 
upon us and all of Yisrael, and declare Amen.

He Who makes peace on His heights, may He grant peace 
upon us and all of Israel, and declare Amen.










