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151a ( המשנה  )�152a ( יפות פירות ושל שחוק ושל ס� של ) 

 

    ַהֶ+ֶמ ַהֶ+ֶמ ַהֶ+ֶמ ַהֶ+ֶמ     ֶתְחַ *ֶתְחַ *ֶתְחַ *ֶתְחַ *    "א"א"א"א    ֲאֶ רֲאֶ רֲאֶ רֲאֶ ר    ַעדַעדַעדַעד :ֵחֶפ)ֵחֶפ)ֵחֶפ)ֵחֶפ)    ָבֶה�ָבֶה�ָבֶה�ָבֶה�    ִליִליִליִלי    ֵאי'ֵאי'ֵאי'ֵאי'    ֹ&אַמרֹ&אַמרֹ&אַמרֹ&אַמר    ֲאֶ רֲאֶ רֲאֶ רֲאֶ ר    ָ ִני�ָ ִני�ָ ִני�ָ ִני�    ְוִהִ%יע�ְוִהִ%יע�ְוִהִ%יע�ְוִהִ%יע� ָהָרָעהָהָרָעהָהָרָעהָהָרָעה    ְיֵמיְיֵמיְיֵמיְיֵמי    ָיֹבא�ָיֹבא�ָיֹבא�ָיֹבא�    "א"א"א"א    ֲאֶ רֲאֶ רֲאֶ רֲאֶ ר    ַעדַעדַעדַעד    ְ�ח�ֹרֶתי�ְ�ח�ֹרֶתי�ְ�ח�ֹרֶתי�ְ�ח�ֹרֶתי�    ִ�יֵמיִ�יֵמיִ�יֵמיִ�יֵמי    �ֹוְרֶאי��ֹוְרֶאי��ֹוְרֶאי��ֹוְרֶאי�    ֶאתֶאתֶאתֶאת    �ְזֹכר�ְזֹכר�ְזֹכר�ְזֹכר .1
 ְוָחְ כ� ִמֵעט� ִ-י ַה1ֲֹחנֹות �ָבְטל� ֶהָחִיל .ְנֵ י ְוִהְתַעְ�ת� ַהַ�ִית ֹ ְמֵרי ֶ ָ,ז/ע� ַ�,ֹו�: ַהָ%ֶ �ַהָ%ֶ �ַהָ%ֶ �ַהָ%ֶ �    .ַחר.ַחר.ַחר.ַחר    ֶהָעִבי�ֶהָעִבי�ֶהָעִבי�ֶהָעִבי�    ְוָ ב�ְוָ ב�ְוָ ב�ְוָ ב�    ְוַה-ֹוָכִבי�ְוַה-ֹוָכִבי�ְוַה-ֹוָכִבי�ְוַה-ֹוָכִבי�    ֵרחַ ֵרחַ ֵרחַ ֵרחַ ְוַה,ָ ְוַה,ָ ְוַה,ָ ְוַה,ָ     ְוָהאֹורְוָהאֹורְוָהאֹורְוָהאֹור
�ֹות ָהֹראֹות ְ%ר� :ָ�ֲאר/  5ֶ�ֶַר* ְוַחְתַחִ&י� ִיָרא� ִמָ%ֹב4ַ  ַ%� :ַהִ+יר ְ�נֹות ָ-ל ְוִיַ+ח� ַה23ִֹור ְלקֹול ק��ְויָ  ַה1ֲַחָנה קֹול ִ�ְ ַפל ַ�+�ק ְדָלַתִי� ְוס/
)    ַהֶ-ֶס9ַהֶ-ֶס9ַהֶ-ֶס9ַהֶ-ֶס9    ֶחֶבלֶחֶבלֶחֶבלֶחֶבל    יֵָרֵתקיֵָרֵתקיֵָרֵתקיֵָרֵתק    "א"א"א"א    ֲאֶ רֲאֶ רֲאֶ רֲאֶ ר    ַעדַעדַעדַעד: ַה8ְֹפִדי� ַב+�ק ְוָסְבב� עֹוָלמוֹ  ֵ�ית ֶאל ָה7ָד� ֹהֵל* ִ-י ָהֲאִב,ֹוָנה ְוָתֵפר ֶהָחָגב ְוִיְסַ&ֵ�ל ַהָ+ֵקד ְוָיֵנא) )ְוָתר/ )ְוָתר/ )ְוָתר/     ְוָתר/
 ז< קהלת יב:א    :ְנָתָנ4 ֲאֶ ר ָהֱא"ִהי� ֶאל ָ& �ב ְוָהר�חַ  ְ-ֶ ָהָיה ָה7ֶר) ַעל ֶהָעָפר ְוָיֹ ב :ַה�ֹורַה�ֹורַה�ֹורַה�ֹור    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ַהַ%ְלַ%לַהַ%ְלַ%לַהַ%ְלַ%לַהַ%ְלַ%ל    ְוָנֹר)ְוָנֹר)ְוָנֹר)ְוָנֹר)    ַהַ>��עַ ַהַ>��עַ ַהַ>��עַ ַהַ>��עַ     ַעלַעלַעלַעל    ַ-דַ-דַ-דַ-ד    ְוִתָ+ֶברְוִתָ+ֶברְוִתָ+ֶברְוִתָ+ֶבר    ַהָ;ָהבַהָ;ָהבַהָ;ָהבַהָ;ָהב    %/ַ:ת%/ַ:ת%/ַ:ת%/ַ:ת

  ג, ב מלאכי :ֵאָליו ֶאְתֶכ� ְוָנָ@א ַחֵ%יֶכ�ַחֵ%יֶכ�ַחֵ%יֶכ�ַחֵ%יֶכ�    2ֶֶר 2ֶֶר 2ֶֶר 2ֶֶר     2ְֵניֶכ�2ְֵניֶכ�2ְֵניֶכ�2ְֵניֶכ�    ַעלַעלַעלַעל    ֶפֶר ֶפֶר ֶפֶר ֶפֶר     ֵזִריִתיֵזִריִתיֵזִריִתיֵזִריִתיוְ וְ וְ וְ  ַהֶ;ַרע ֶאת ָלֶכ� ֹגֵער ִהְנִני .2

  ו, פח תהלי� :ִנְגָזר� ִמָ,ְד� ְוֵהָ>ה עֹוד ְזַכְרָ&� "א ֲאֶ ר ֶקֶבר ֹ ְכֵבי ֲחָלִלי� ְ-מוֹ  ָחְפִ יָחְפִ יָחְפִ יָחְפִ י    ַ�ֵ>ִתי�ַ�ֵ>ִתי�ַ�ֵ>ִתי�ַ�ֵ>ִתי� .3

  ב, ט בראשית: ִנָ&נ� ְ�ֶיְדֶכ� ַהָ,� 5ְֵגי �ְבָכל ָהֲאָדָמה ִ&ְרֹמ@ ֲאֶ ר ְ�ֹכל ַהָ+ָמִי� עֹו9 ָ-ל ְוַעל 7ֶר)הָ  ַחַ,ת ָ-ל ַעל ִיְהֶיהִיְהֶיהִיְהֶיהִיְהֶיה    ְוִחְ&ֶכ�ְוִחְ&ֶכ�ְוִחְ&ֶכ�ְוִחְ&ֶכ�    �מֹוַרֲאֶכ��מֹוַרֲאֶכ��מֹוַרֲאֶכ��מֹוַרֲאֶכ� .4

  יג, מט תהלי�: ִנְדמ� ַ-ְ�ֵהמֹות ִנְמַ ל ָיִלי' ַ�ל ִ�יָקר ְו7ָד� .5

  יא, טו דברי�: ְ�.ְרֶצ� �ְלֶאְבֹיְנ� ַלֲעִנֶ,� ְל7ִחי� ָיְד� ֶאת ִ&ְפַ&ח 2ָֹתחַ  ֵלאֹמר ְמַצְ�� י7ֹנכִ  ֵ-' ַעל ָה7ֶר)ָה7ֶר)ָה7ֶר)ָה7ֶר)    ִמFֶֶרבִמFֶֶרבִמFֶֶרבִמFֶֶרב    ֶאְביֹו'ֶאְביֹו'ֶאְביֹו'ֶאְביֹו'    ֶיְח5ַלֶיְח5ַלֶיְח5ַלֶיְח5ַל    "א"א"א"א    ִ-יִ-יִ-יִ-י .6

  י, טו דברי�: ָיֶד� ִמְ ַלח �ְבֹכל ַמֲעֶ@� ְ�ָכל ֱא"ֶהי� ה' ְיָבֶרְכ� ַהֶ;ה ַה5ָָבר ִ�ְגַללִ�ְגַללִ�ְגַללִ�ְגַלל ִ-י לוֹ  ְ�ִתְ&� ְלָבְב� ֵיַרע ְו"א לוֹ  ִ&ֵ&' ָנתֹו' .7

  יח, יג דברי�: ַלֲאֹבֶתי� ִנְ ַ�ע ַ-ֲאֶ ר ְוִהְרֶ�� ְוִרַחְמ�ְוִרַחְמ�ְוִרַחְמ�ְוִרַחְמ�    ַרֲחִמי�ַרֲחִמי�ַרֲחִמי�ַרֲחִמי�    ְל�ְל�ְל�ְל�    ְוָנַת'ְוָנַת'ְוָנַת'ְוָנַת' ַא2וֹ  ֵמֲחרֹו' ה' ָי �ב ְלַמַע' ַהֵחֶר� ִמ' ְמא�ָמה ְ�ָיְד� ִיְדַ�ק ְו"א .8

 

I.  1המשנה : attending to צרכי המת 

a. Permitted: to oil and wash, but may not move a limb (אסור בטלטול) 

i. Challenge: from story of ר"מ and his student in (בית המרח 

1. Answer: transposing tiled floor for dirt floor likely; not so corpse for dirt floor 

ii. Question: what is added by "כל" (as in "כל צרכי המת")?  

1. Answer: putting cold metal on stomach to keep it from bloating  

a. And: to cork the orifices to keep the air from entering and bloating the body (v. 1) 

b. Permitted: to lay him on sand (to keep him cool)  

c. Permitted: to tie his jaw – not to close it, but to keep it from opening further 

i. Parallel: if a beam breaks, may use a כלי to prop it up – but not to push it up further 

II. 2משנה ה : closing eyes of מת 

a. בשבת: prohibited, even if after death 

b. בחול: prohibited with יציאת הנשמה (hastens death); considered שפיכות דמי� 

III. Tangential אגדות relating to degeneration of body and death (vv. 1-8)  

 

  


