MISHNAYOS SAID AT A SHIVA
There is a custom to say the mishnayos at a shiva house,
spelling out the Hebrew name of the deceased.

אות א
עֹומ ִדין ְל ִה ְת ַפ ֵּלּלֶ ,א ָלּא ִמּתֹוְך כֹ ֶּבד רֹאׁשֲ .ח ִס ִידים ָה ִראׁשֹונִ ים
א ֵאין ְ
ּומ ְת ַפ ְּל ִלים ,כְ ֵּדי ֶשׁיְ ּכַ וְ ּנּו ֶאת ִל ָבּם ַל ָמּקֹום.
ׁשֹוהים ָש ָׁעה ַא ַחת ִ -
ָהיּו ִ
ׁשֹואל ִב ְּשׁלֹומֹו ֹ -לא יְ ִש ֶׁיבּנּו; וַ ֲא ִפּלּו נָ ָחׁש כָ ּרּוְך ַעל ֲע ֵקבֹו
ֲא ִפּלּו ַה ֶמ ֶּלְך ֵ
 ֹלא יַ ְפ ִסיק:ׁשֹוא ִלין ַהגְ ָּש ִׁמים -
ב ַמזְ כִ ִּירין גְ ּבּורֹות גְ ָּש ִׁמים ִ -ב ְּת ִחיַ ּת ַה ֵמ ִּתים .וְ ֲ
אֹומ ָרּה
שׁנִ ים .וְ ַה ְב ָד ָּלה ְבּחֹונֵ ן ַה ָד ַּעתַ .ר ִבּי ֲע ִק ָיבא ֵ
ְב ִּב ְרכַ ּת ַה ָ ּ
אֹומרְ ,
ּהֹוד ָאה:
אֹומרְ ,ב ָ
יעזֶ ר ֵ
יעית ִב ְּפנֵ י ַע ְצ ָמּהַ .ר ִבּי ֱא ִל ֶ
ְב ָּרכָ ה ְר ִב ִ
מֹודים
מֹודים ִ
אֹומרַ :על ַקן ִצּפֹור יַ גִ ּיעּו ַר ֲח ֶמיָך וְ ַעל טֹוב יִ זָ ּכֵ ר ְש ֶׁמָך ִ
ג ָה ֵ
עֹובר ִל ְפנֵ י ַה ֵת ָּבה ,וְ ָט ָעה  -יַ ֲעבֹור ַא ֵחר ַת ְּח ָתּיו.
 ְמ ַש ְׁת ִּקין אֹותֹוָ .ה ֵּאֹותּה ָש ָׁעהִ .מנַ ּיִ ן הּוא ַמ ְת ִחיל? ִמ ְת ִח ַלּת ַה ְב ָּרכָ ה
וְ ֹלא יְ ֵהא ַס ְר ָבן ְב ָ
ֶש ָׁט ָּעה ָבּה:
עֹובר ִל ְפנֵ י ַה ֵת ָּבה ֹ -לא יַ ֲענֶ ה ַא ַחר ַהכֹ ֲּהנִ ים ָ -א ֵמןִ ,מ ְפּנֵ י ַה ֵטּרּוף.
ד ָה ֵ
שׂא ֶאת כַ ָּפּיו .וְ ִאם ַה ְב ָט ָחתֹוֶ ,שׁהּוא
וְ ִאם ֵאין ָשׁם כֹ ֵּהן ֶא ָלּא הּוא ֹ -לא יִ ָ ּ
שׁאי:
נֹושׂא ֶאת כַ ָּפּיו ,וְ חֹוזֵ ר ִל ְת ִפ ָלּתֹו ַ -ר ַ ּ
ֵ
ימן ַרע
יח ִצּבּור הּוא ִ -ס ָ
ימן ַרע לֹו .וְ ִאם ְש ִׁל ַ
ה ַה ִמ ְּת ַפ ֵּלּל וְ ָט ָעה ִ -ס ָ
ׁשׁלּוחֹו ֶשׁל ָא ָדם כְ ּמֹותֹוָ .א ְמרּו ָע ָליו ַעל ַר ִבּי ֲחנִ ינָ א
ׁשֹול ָחיוִ .מ ְפּנֵ י ֶש ְ ּ
ְל ְ
אֹומר :זֶ ה ַחי וְ זֶ ה ֵמתָ .א ְמרּו לֹו
חֹולים ,וְ ֵ
ּדֹוסא ֶ -ש ָׁהיָ ה ִמ ְת ַפ ֵּלּל ַעל ַה ִ
ֶבּן ָ
יֹוד ַע ֲאנִ י ֶשׁהּוא
ׁגּורה ְת ִּפ ָל ִּתי ְב ִּפי ֵ -
יֹוד ַע? ָא ַמר ָל ֶהםִ ,אם ְש ָ
ִמנַ ּיִ ן ַא ָתּה ֵ
יֹוד ַע ֲאנִ י ֶשׁהּוא ְמט ָֹרף:
ְמ ֻק ָבּל .וְ ִאם ָלאו ֵ -

אות ב
נֹוׂש ִאין ֶאת ּכַ ֵּפ ֶיהן ַא ְר ַּבע ְּפ ָע ִמים
א ִּב ְׁש ָ
לׁשה ְפ ָר ִקים ַּב ָּשׁנָ ה ּכ ֲֹהנִ ים ְ
ּובנְ ִע ַילת ְׁש ָע ִריםַּ ,ב ַּת ֲענִ ּיֹות
ּוב ִּמנְ ָחה ִ
ּמּוסף ַ
ַּבּיֹוםַּ ,ב ַּשׁ ֲח ִריתַּ ,ב ָ
ּפּורים:
ּוביֹום ַהּכִ ִ
ַ
ּוב ַּמ ֲע ָמדֹות ְ
ב ֵאּלּו ֵהן ַמ ֲע ָמדֹותְ ,ל ִפי ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (במדבר כח)ַ ,צו ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲא ֵל ֶהם ֶאת ָק ְר ָּבנִ י ַל ְח ִמי ,וְ כִ י ֵה ַיאְך ָק ְר ָּבנֹו ֶׁשל ָא ָדם ָק ֵרב,
עֹומד ַעל ּגַ ָּביוִ ,ה ְת ִקינּו נְ ִב ִיאים ָה ִראׁשֹונִ ים ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ַּבע
וְ הּוא ֵאינֹו ֵ
ירּוׁש ַליִ ם ֶׁשל ּכ ֲֹהנִ ים,
ּומ ְׁש ָמר ָהיָ ה ַמ ֲע ָמד ִּב ָ
ִמ ְׁש ָמרֹותַ .על ּכָ ל ִמ ְׁש ָמר ִ
ּולוִ ּיִ ם
ֶׁשל ְלוִ ּיִ ם ,וְ ֶׁשל יִ ְׂש ְר ֵא ִליםִ .הּגִ ַ
יע זְ ַמן ַה ִּמ ְׁש ָמר ַל ֲעלֹותּ ,כ ֲֹהנִ ים ְ
קֹור ִאין
עֹולים ִל ָ
ִ
ירּוׁש ַליִ ם ,וְ יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁש ְּבאֹותֹו ִמ ְׁש ָמר ִמ ְתּכַ ּנְ ִסין ְל ָע ֵר ֶיהן וְ ְ
אׁשית:
ְּב ַמ ֲע ֵׂשה ְב ֵר ִ
בּועִ ,מּיֹום ֵׁשנִ י וְ ַעד
ג וְ ַאנְ ֵׁשי ַה ַּמ ֲע ָמד ָהיּו ִמ ְת ַעּנִ ין ַא ְר ָּב ָעה יָ ִמים ַּב ָּשׁ ַ
יׁשי .וְ ֹלא ָהיּו ִמ ְת ַעּנִ ין ֶע ֶרב ַׁש ָּבתִ ,מ ְּפנֵ י כְ בֹוד ַה ַּשׁ ָּבת .וְ ֹלא ְב ֶא ָחד
יֹום ֲח ִמ ִ
יעה וְ ַת ֲענִ ית וְ יָ מּותּוַּ .בּיֹום
נּוחה וָ עֹנֶ ג ִליגִ ָ
ַּב ַּשׁ ָּבתּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא יֵ ְצאּו ִמ ְּמ ָ
יׁשי,
יע ,וְ יִ ָּקוּו ַה ַּמיִ םַּ .ב ְּשׁ ִל ִ
יעַּ .ב ֵּשׁנִ י ,יְ ִהי ָר ִק ַ
אׁשית ,וִ יְ ִהי ָר ִק ַ
ָה ִראׁשֹוןְּ ,ב ֵר ִ
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יׁשי,
ארֹת ,וְ יִ ְׁש ְרצּו ַה ַּמיִ םַּ .ב ֲח ִמ ִ
יעי ,יְ ִהי ְמ ֹ
יִ ָּקוּו ַה ַּמיִ ם ,וִ יְ ִהי ְמאֹרֹתָּ .ב ְר ִב ִ
ּתֹוצא ָה ָא ֶרץ ,וַ יְ כֻ ּלּו ַה ָּשׁ ַמיִ ם.
ּתֹוצא ָה ָא ֶרץַּ .ב ִּשׁ ִּשׁיֵ ,
יִ ְׁש ְרצּו ַה ַּמיִ ם ,וְ ֵ
ּמּוסף.
ּוב ָ
אֹותּה ִּב ְׁשנַ יִ ם ,וְ ַה ְּק ַטּנָ ה ְּביָ ִחידַּ ,ב ַּשׁ ֲח ִרית ַ
קֹורין ָ
דֹולהִ ,
ָּפ ָר ָׁשה גְ ָ
קֹורין ֶאת ְׁש ַמעֶ .ע ֶרב ַׁש ָּבת ַּב ִּמנְ ָחה
קֹורין ַעל ִּפ ֶיהןּ ,כְ ִ
ּוב ִּמנְ ָחה נִ כְ נָ ִסין וְ ִ
ַ
ֹלא ָהיּו נִ כְ נָ ִסיןִ ,מ ְּפנֵ י כְ בֹוד ַה ַּשׁ ָּבת:
מּוסףֵ ,אין ּבֹו
ד ּכָ ל יֹום ֶׁשּיֶ ׁש ּבֹו ַה ֵּללֵ ,אין ּבֹו ַמ ֲע ָמד ַּב ַּשׁ ֲח ִריתָ .ק ְר ַּבן ָ
ַבּנְ ִע ָילהָ .ק ְר ַּבן ֵע ִציםֵ ,אין ּבֹו ַב ִּמנְ ָחהִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֲע ִק ָיבאָ .א ַמר לֹו ֶבן
מּוסףֵ ,אין ּבֹו ַב ִּמנְ ָחהָ .ק ְר ַּבן
הֹוׁש ַע ׁשֹונֶ הָ ,ק ְר ַּבן ָ
ַעּזַ איּ ,כָ ְך ָהיָ ה ַר ִּבי יְ ֻ
ֵע ִציםֵ ,אין ּבֹו ַבּנְ ִע ָילהָ .חזַ ר ַר ִּבי ֲע ִק ָיבא ִל ְהיֹות ׁשֹונֶ ה כְ ֶבן ַעּזַ אי:
הּודה.
ה זְ ַמן ֲע ֵצי כ ֲֹהנִ ים וְ ָה ָעםִּ ,ת ְׁש ָעהְּ .ב ֶא ָחד ְּבנִ ָיסןְּ ,בנֵ י ָא ַרח ֶּבן יְ ָ
הּודהַּ .ב ֲח ִמ ָּשׁה ְב ָאבְּ ,בנֵ י ַפ ְרעֹׁש ֶּבן
ְּב ֶע ְׂש ִרים ְּב ַתּמּוזְּ ,בנֵ י ָדוִ ד ֶּבן יְ ָ
הּודהְּ .ב ִׁש ְב ָעה בֹוְּ ,בנֵ י יֹונָ ָדב ֶּבן ֵרכָ בַּ .ב ֲע ָׂש ָרה בֹוְּ ,בנֵ י ְסנָ ָאה ֶבן
יְ ָ
ּולוִ ּיִ ם
ִּבנְ יָ ִמיןַּ .ב ֲח ִמ ָּשׁה ָע ָׂשר ּבֹוְּ ,בנֵ י זַ ּתּוא ֶבן יְ ָ
הּודה ,וְ ִע ָּמ ֶהם ּכ ֲֹהנִ ים ְ
קֹוצ ֵעי ְק ִציעֹותְּ .ב ֶע ְׂש ִרים
ּובנֵ י גֹונְ ֵבי ֱע ִלי ְּבנֵ י ְ
וְ כָ ל ִמי ֶׁש ָּט ָעה ְב ִׁש ְבטֹוְ ,
הּודה.
הּודהְּ .ב ֶע ְׂש ִרים ֶּב ֱאלּולְּ ,בנֵ י ָע ִדין ֶּבן יְ ָ
מֹואב ֶּבן יְ ָ
ּבֹוְּ ,בנֵ י ַפ ַחת ָ
ְּב ֶא ָחד ְּב ֵט ֵבת ָׁשבּו ְבנֵ י ַפ ְרעֹׁש ְׁשנִ ּיָ הְּ .ב ֶא ָחד ְּב ֵט ֵבת ֹלא ָהיָ ה בֹו ַמ ֲע ָמד,
מּוסף וְ ָק ְר ַּבן ֵע ִצים:
ֶׁש ָהיָ ה בֹו ַה ֵּלל וְ ָק ְר ַּבן ָ
בֹותינּו ְּב ִׁש ְב ָעה ָע ָׂשר ְּב ַתּמּוז וַ ֲח ִמ ָּשׁה
ו ֲח ִמ ָּשׁה ְד ָב ִרים ֵא ְרעּו ֶאת ֲא ֵ
ּוב ַטל ַה ָּת ִמיד,
ְּב ִת ְׁש ָעה ְב ָאבְּ .ב ִׁש ְב ָעה ָע ָׂשר ְּב ַתּמּוז נִ ְׁש ַּת ְּברּו ַהּלּוחֹותָ ,
ּתֹורה ,וְ ֶה ֱע ִמיד ֶצ ֶלם ַּב ֵהיכָ ל.
ּפֹוסטֹמֹוס ֶאת ַה ָ
וְ ֻה ְב ְק ָעה ָה ִעיר ,וְ ָׂש ַרף ַא ְ
בֹותינּו ֶׁשֹּלא יִ ּכָ נְ סּו ָל ָא ֶרץ ,וְ ָח ַרב ַה ַּביִ ת
ְּב ִת ְׁש ָעה ְב ָאב נִ גְ זַ ר ַעל ֲא ֵ
ּוב ְּשׁנִ ּיָ ה ,וְ נִ ְלּכְ ָדה ֵב ָיתר ,וְ נֶ ְח ְר ָׁשה ָה ִעירִ .מ ֶּשּׁנִ כְ נַ ס ָאב,
ָּב ִראׁשֹונָ ה ַ
ְמ ַמ ֲע ִטין ְּב ִׂש ְמ ָחה:
ּומ ְּלכַ ֵּבס,
ז ַׁש ָּבת ֶׁש ָחל ִּת ְׁש ָעה ְב ָאב ִל ְהיֹות ְּבתֹוכָ ּהָ ,אסּור ִמ ְּל ַס ֵּפר ִ
יׁשי ֻמ ָּת ִרין ִמ ְּפנֵ י כְ בֹוד ַה ַּשׁ ָּבתֶ .ע ֶרב ִּת ְׁש ָעה ְב ָאב ֹלא יֹאכַ ל ָא ָדם
ּוב ֲח ִמ ִ
ַ
ְׁשנֵ י ַת ְב ִׁש ִיליןֹ ,לא יֹאכַ ל ָּב ָׂשר וְ ֹלא יִ ְׁש ֶּתה יָ יִ ןַ .ר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמ ִל ֵיאל
הּודה ְמ ַחּיֵ ב ִּבכְ ִפּיַ ת ַה ִּמ ָּטה ,וְ ֹלא הֹודּו לֹו ֲחכָ ִמים:
אֹומר ,יְ ַׁשּנֶ הַ .ר ִּבי יְ ָ
ֵ
טֹובים ְליִ ְׂש ָר ֵאל ּכַ ֲח ִמ ָּשׁה
ח ָא ַמר ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמ ִל ֵיאלֹ ,לא ָהיּו יָ ִמים ִ
יֹוצאֹות ִּבכְ ֵלי ָל ָבן
ּפּוריםֶׁ ,ש ָּב ֶהן ְּבנֹות יְ ָ
ָע ָׂשר ְּב ָאב ּוכְ יֹום ַהּכִ ִ
רּוׁש ַליִ ם ְ
אּוליןֶׁ ,שֹּלא ְל ַבּיֵ ׁש ֶאת ִמי ֶׁש ֵאין לֹוּ .כָ ל ַהּכֵ ִלים ְטעּונִ ין ְט ִב ָילה.
ְׁש ִ
אֹומרֹותָּ ,בחּור,
יֹוצאֹות וְ חֹולֹות ַּבּכְ ָר ִמיםֶ .
ּובנֹות יְ ָ
ּומה ָהיּו ְ
רּוׁש ַליִ ם ְ
ְ
בֹורר ָלְךַ .אל ִּת ֵּתן ֵעינֶ יָך ַבּנֹויֵּ ,תן ֵעינֶ יָך
ָׂשא נָ א ֵעינֶ יָך ְּור ֵאהָ ,מה ַא ָּתה ֵ
ַב ִּמ ְׁש ָּפ ָחהֶׁ .ש ֶקר ַה ֵחן וְ ֶה ֶבל ַהּי ִֹפיִ ,א ָּשׁה יִ ְר ַאת ה’ ִהיא ִת ְת ַה ָּלל (משלי
לּוה ַב ְּשׁ ָע ִרים ַמ ֲע ֶׂש ָיה .וְ כֵ ן הּוא
אֹומרְּ ,תנּו ָלּה ִמ ְּפ ִרי יָ ֶד ָיה ,וִ ַיה ְל ָ
לא) .וְ ֵ
אֹומרְ ,צ ֶאינָ ה ְּור ֶאינָ ה ְּבנֹות ִצּיֹון ַּב ֶּמ ֶלְך ְׁשֹלמֹה ָּב ֲע ָט ָרה ֶׁש ִע ְּט ָרה ּלֹו
ֵ
ּוביֹום ִׂש ְמ ַחת ִלּבֹו (שיר השירים ג)ְּ .ביֹום ֲח ֻתּנָ תֹו ,זֶ ה
ִאּמֹו ְּביֹום ֲח ֻתּנָ תֹו ְ
ּוביֹום ִׂש ְמ ַחת ִלּבֹו ,זֶ ה ִּבנְ יַ ן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשֶׁ ,שּיִ ָּבנֶ ה ִב ְמ ֵה ָרה
ַמ ַּתן ָ
ּתֹורהְ .
ְביָ ֵמינּוָ .א ֵמן:

24-hour telephone service (773) 743-0074
chevrakadishachicago.org • info@ChevraKadishaChicago.org
Jewish Sacred Society, P.O. Box 597585, Chicago, IL 60659

Jewish Sacred Society
CHEVRA KADISHA OF CHICAGO

MISHNAYOS SAID AT A SHIVA
אֹומר ִל ְבנֹו,
ימן .וְ ִאם ָהיּו ְמ ֻס ָּמנִ ין ,יִ כְ ְּתבּו ּכ ֵֹהןָ .ה ֵ
ְמ ֻׁש ָּל ִׁשים ,יִ כְ ְּתבּו ִס ָ
רּועין .נִ ְמ ָצא
יֹוד ַע ֵאיזֶ הּוְׁ ,ש ָטרֹות ּכֻ ָּלן ְּפ ִ
רּוע וְ ֵאינִ י ֵ
רֹותי ָּפ ַ
ְׁש ָטר ֵּבין ְׁש ָט ַ
ּומ ֻק ָּשׁרֵ ,ע ָדיו ֵמ ֲא ָ
א ּגֵ ט ָּפׁשּוטֵ ,ע ָדיו ִמּתֹוכֹוְ .
רּועַ .ה ַּמ ְלוֶ ה ֶאת ֲח ֵברֹו ַעל
רּוע וְ ַה ָּק ָטן ֵאינֹו ָפ ַ
חֹוריוָּ .פׁשּוט ֶׁשּכָ ְתבּו ֵע ָדיו ְל ֶא ָחד ָׁשם ְׁשנַ יִ םַ ,הּגָ דֹול ָּפ ַ
א
ינָ
נִ
ח
ֲ
י
ּב
ִ
ר
ַ
ים.
סּול
ִ
ּפ
ם
יה
ֶ
נֵ
ׁש
ּתֹוכֹו,
מ
ִ
יו
ד
ּומ ֻק ָּשׁר ֶׁשּכָ ְתבּו ֵע ָ
ֵמ ֲא ָ
ְ
ְ
חֹוריו ְ
יְ ֵדי ָע ֵרבֹ ,לא יִ ָּפ ַרע ִמן ֶה ָע ֵרב .וְ ִאם ָא ַמר ַעל ְמנָ ת ֶׁש ֶא ָּפ ַרע ִמ ִּמי ֶׁש ֶא ְר ֶצה,
אֹומרְ ,מ ֻק ָּשׁר ֶׁשּכָ ְתבּו ֵע ָדיו ִמּתֹוכֹוּ ,כָ ֵׁשרִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשּיָ כֹול
ֶבן ּגַ ְמ ִל ֵיאל ֵ
אֹומרִ ,אם יֵ ׁש נְ כָ ִסים ַלֹּלוֶ ה,
יִ ָּפ ַרע ִמן ֶה ָע ֵרבַ .ר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמ ִל ֵיאל ֵ
אֹומרַ ,הּכֹל ּכְ ִמנְ ַהג ַה ְּמ ִדינָ ה:
ַל ֲעׂשֹותֹו ָפׁשּוטַ .ר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמ ִל ֵיאל ֵ
ּובין ּכָ ְך ֹלא יִ ָּפ ַרע ִמן ֶה ָע ֵרב .וְ כֵ ן ָהיָ ה ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמ ִל ֵיאל
ֵּבין ּכָ ְך ֵ
אֹומרֶ ,ה ָע ֵרב ָל ִא ָּשׁה ִּבכְ ֻת ָּב ָתּה וְ ָהיָ ה ַב ְע ָלּה ְמגָ ְר ָׁשּה ,יַ ִּד ֶירּנָ ה ֲהנָ ָאה,
ֵ
ֹלׁשהָּ .פׁשּוט ֶׁשּכָ תּוב ּבֹו ֵעד
ּומ ֻק ָּשׁרִּ ,ב ְׁש ָ
ב ּגֵ ט ָּפׁשּוטֵ ,ע ָדיו ִּב ְׁשנָ יִ םְ .
ֶׁש ָּמא יַ ֲעׂשּו ְקנּונְ יָ א ַעל נְ כָ ִסים ֶׁשל זֶ ה וְ יַ ֲחזִ יר ֶאת ִא ְׁשּתֹו:
סּוליןּ .כָ ַתב ּבֹו זּוזִ ין
ּומ ֻק ָּשׁר ֶׁשּכָ תּוב ּבֹו ְׁשנֵ י ֵע ִדיםְׁ ,שנֵ ֶיהם ְּפ ִ
ֶא ָחדְ ,
ין
ת
ִ
ל
ָ
ּת
ּנּון
א
ִ
ד
ה
א
ָ
מ
ין
זּוזִ
ין.
ר
ִ
ׂש
ע
ֶ
א
ּל
ָ
א
ֶ
לֹו
ין
א
ֵ
ין,
ר
ִ
ׂש
ע
ֶ
ין
ע
ִ
ל
ס
ִ
ּנּון
א
ִ
ְמ ָאה ְד
ְ
ְ
ְ
ְ
ְ
ְ
ּגֹובה ִמּנְ כָ ִסים ְמ ֻׁש ְע ָּב ִדיםַ .על יְ ֵדי ֵע ִדים,
ח ַה ַּמ ְלוֶ ה ֶאת ֲח ֵברֹו ִּב ְׁש ָטרֶ ,
ִס ְל ִעיןֵ ,אין לֹו ֶא ָּלא ָמנֶ ה .כְ ַסף זּוזִ ין ְּד ִאּנּון ,וְ נִ ְמ ַחקֵ ,אין ָּפחּות ִמ ְּשׁ ָּתיִ ם.
ּגֹובה
הֹוציא ָע ָליו ּכְ ַתב יָ דֹו ֶׁשהּוא ַחּיָ ב לֹוֶ ,
חֹוריןִ .
גֹובה ִמּנְ כָ ִסים ְּבנֵ י ִ
ֶ
ּכְ ַסף ִס ְל ִעין ְּד ִאּנּון ,וְ נִ ְמ ַחקֵ ,אין ָּפחּות ִמ ְּשׁנָ יִ םַּ .ד ְרּכֹונֹות ְּד ִאּנּון,
ּגֹובה ִמּנְ כָ ִסים
ּיֹוצא ְל ַא ַחר ִחּתּום ְׁש ָטרֹותֶ ,
חֹוריןָ .ע ֵרב ַה ֵ
ִמּנְ כָ ִסים ְּבנֵ י ִ
ּומ ְּל ַמ ָּטה ָמ ַ
וְ נִ ְמ ַחקֵ ,אין ָּפחּות ִמ ְּשׁ ָּתיִ םּ .כָ תּוב ּבֹו ִמ ְל ַמ ְע ָלה ָמנֶ ה ִ
ּגֹובה ִמּנְ כָ ִסים ְּבנֵ י
חֹוריןַ .מ ֲע ֶׂשה ָבא ִל ְפנֵ י ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל וְ ָא ַמרֶ ,
אתיִ םְּ ,בנֵ י ִ
הֹולְך ַא ַחר ַה ַּת ְחּתֹוןִ .אם ּכֵ ן,
ּומ ְּל ַמ ָּטה ָמנֶ הַ ,הּכֹל ֵ
אתיִ ם ִ
ִמ ְל ַמ ְע ָלה ָמ ַ
גֹובה ֹלא ִמּנְ כָ ִסים ְמ ֻׁש ְע ָּב ִדים וְ ֹלא ִמּנְ כָ ִסים
חֹוריןָ .א ַמר לֹו ֶּבן נַ ּנָ סֵ ,אינֹו ֶ
ִ
ן
מ
ִ
ד
מ
ַ
ל
יִ
ּתֹון,
ח
ּת
ַ
ה
ַ
ן
מ
ִ
ת
ח
ַ
א
ַ
אֹות
ק
ח
ֵ
ּמ
ָ
ּת
ִ
ם
א
ִ
ׁש
ֶ
יֹון,
ל
ע
ֶ
ה
ָ
ת
א
כֹות ִבין ֶ
ְ
ְ
ְ
ָל ָּמה ְ
ּומ ָצאֹו
ְּבנֵ י ִ
חֹוריןָ .א ַמר לֹוָ ,ל ָּמהָ .א ַמר לֹוֲ ,ה ֵרי ַהחֹונֵ ק ֶאת ֶא ָחד ַּבּשּׁוק ְ
ָה ֶע ְליֹון:
ֲח ֵברֹו וְ ָא ַמר לֹו ַהּנַ ח לֹוָּ ,פטּורֶׁ ,שֹּלא ַעל ֱאמּונָ תֹו ִה ְלוָ הּוֶ .א ָּלא ֵאיזֶ הּו
נֹותן ְלָךַ ,חּיָ בֶׁ ,שּכֵ ן ַעל ֱאמּונָ תֹו ִה ְלוָ הּו.
ָע ֵרב ֶׁשהּוא ַחּיָ בַ ,ה ְלוֵ הּו וַ ֲאנִ י ֵ
ֹׁובר ָל ִא ָּשׁה ַאף
ּכֹות ִבין ּגֵ ט ָל ִאיׁש ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ֵאין ִא ְׁשּתֹו ִעּמֹו ,וְ ַהּש ֵ
ג ְ
רֹוצה ֶׁשּיַ ְחּכִ ים ,יַ ֲעסֹוק ְּב ִדינֵ י ָממֹונֹותֶׁ ,ש ֵאין ְלָך
ָא ַמר ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאלָ ,ה ֶ
נֹותן ָׂשכָ ר.
ּוב ְל ַבד ֶׁשּיְ ֵהא ַמּכִ ָירן ,וְ ַה ַּב ַעל ֵ
ַעל ִּפי ֶׁש ֵאין ַּב ְע ָלּה ִע ָּמּהִ ,
רֹוצה ֶׁשּיַ ֲעסֹוק ְּב ִדינֵ י
ּנֹוב ַע .וְ ָה ֶ
ּתֹורה ּגָ דֹול ֵמ ֶהןֶׁ ,ש ֵהן ּכְ ַמ ְעיָ ן ַה ֵ
צֹוע ַּב ָ
ִמ ְק ַ
ּכֹות ִבין ְל ַמ ְלוֶ ה,
ּכֹות ִבין ְׁש ָטר ְלֹלוֶ ה ַאף ַעל ִּפי ֶׁש ֵאין ַמ ְלוֶ ה ִעּמֹו ,וְ ֵאין ְ
ְ
ָממֹונֹות ,יְ ַׁש ֵּמׁש ֶאת ִׁש ְמעֹון ֶּבן נַ ּנָ ס:
ּכֹות ִבין ְׁש ָטר ְלמֹוכֵ ר ַאף ַעל ִּפי
ַעד ֶׁשּיְ ֵהא ֹלוֶ ה ִעּמֹו ,וְ ַהֹּלוֶ ה ֵ
נֹותן ָׂשכָ רְ .
ּלֹוק ַח
לֹוק ַחַ ,עד ֶׁשּיְ ֵהא מֹוכֵ ר ִעּמֹו ,וְ ַה ֵ
ּכֹות ִבין ְל ֵ
ֶׁש ֵאין ֵ
לֹוק ַח ִעּמֹו .וְ ֵאין ְ
נֹותן ָׂשכָ ר:
ֵ
ּׂואין ֶא ָּלא ִמ ַּד ַעת ְׁשנֵ ֶיהם ,וְ ֶה ָח ָתן
רּוסין וְ נִ ּש ִ
ּכֹות ִבין ְׁש ָט ֵרי ֵא ִ
ד ֵאין ְ
ֹלׁשה .נֶ זֶ ק וַ ֲח ִצי נֶ זֶ ק,
ֹלׁשהּ .גְ זֵ לֹות וַ ֲח ָבלֹותִּ ,ב ְׁש ָ
א ִּדינֵ י ָממֹונֹותִּ ,ב ְׁש ָ
ּכֹות ִבין ְׁש ָט ֵרי ֲא ִריסּות וְ ַק ְּב ָלנּות ֶא ָּלא ִמ ַּד ַעת ְׁשנֵ ֶיהם,
ֵ
נֹותן ָׂשכָ רֵ .אין ְ
ֹלׁשהָ .האֹונֵ ס וְ ַה ְמ ַפ ֶּתה
לּומי ַא ְר ָּב ָעה וַ ֲח ִמ ָּשׁהִּ ,ב ְׁש ָ
לּומי כֶ ֶפל וְ ַת ְׁש ֵ
ַּת ְׁש ֵ
רּורין וְ כָ ל ַמ ֲע ֵׂשה ֵבית ִּדין
ּכֹות ִבין ְׁש ָט ֵרי ֵב ִ
וְ ַה ְמ ַק ֵּבל ֵ
נֹותן ָׂשכָ רֵ .אין ְ
מֹוציא
אֹומ ִריםִ ,
ּמֹוציא ֵׁשם ַרעִּ ,ב ְׁש ָ
וְ ַה ִ
ֹלׁשהִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ ֲחכָ ִמים ְ
נֹותנִ ין ָׂשכָ רַ .ר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמ ִל ֵיאל
ּוׁשנֵ ֶיהם ְ
ֶא ָּלא ִמ ַּד ַעת ְׁשנֵ ֶיהםְ ,
ֹלׁשהִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשּיֶ ׁש ּבֹו ִדינֵ י נְ ָפׁשֹות:
ּוׁש ָ
ֵׁשם ַרעְּ ,ב ֶע ְׂש ִרים ְ
ּכֹות ִבין ְׁשנַ יִ םָ ,לזֶ ה ְל ַע ְצמֹו וְ ָלזֶ ה ְל ַע ְצמֹו:
ֵ
אֹומרְׁ ,שנֵ ֶיהם ְ
ֹלׁשה.
ּוׁש ָ
ב ַמּכֹותִּ ,ב ְׁש ָ
ֹלׁשהִ .מּשּׁום ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל ָא ְמרּוְּ ,ב ֶע ְׂש ִרים ְ
ה ִמי ֶׁש ָּפ ַרע ִמ ְק ָצת חֹובֹו וְ ִה ְׁש ִליׁש ֶאת ְׁש ָטרֹו וְ ָא ַמר לֹוִ ,אם ֹלא נָ ַת ִּתי
ֹלׁשהִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר.
ֹלׁשהִ .עּבּור ַה ָּשׁנָ הִּ ,ב ְׁש ָ
ִעּבּור ַהח ֶֹדׁשִּ ,ב ְׁש ָ
יֹוסי
יע זְ ַמן וְ ֹלא נָ ַתןַ ,ר ִּבי ֵ
ְלָך ִמּכָ אן וְ ַעד יֹום ְּפלֹונִ י ֶּתן לֹו ְׁש ָטרֹוִ ,הּגִ ַ
נֹוׂש ִאין
ֹלׁשה ַמ ְת ִח ִיליןַ ,
אֹומרִּ ,ב ְׁש ָ
ַר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמ ִל ֵיאל ֵ
ּוב ֲח ִמ ָּשׁה ְ
אֹומרֹ ,לא יִ ֵּתן:
הּודה ֵ
אֹומר ,יִ ֵּתןַ .ר ִּבי יְ ָ
ֵ
ֹלׁשהְ ,מ ֻע ֶּב ֶרת:
גֹומ ִרין ְּב ִׁש ְב ָעה .וְ ִאם ּגָ ְמרּו ִב ְׁש ָ
נֹותנִ ין ,וְ ְ
וְ ְ
ּובא ִל ְפנֵ י ֵבית ִּדין
ו ִמי ֶׁשּנִ ְמ ַחק ְׁש ַטר חֹובֹוְ ,מ ִע ִידין ָע ָליו ֵע ִדיםָ ,
ֹלׁשהִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון .וְ ַר ִּבי
ּופלֹונִ י ג ְס ִמיכַ ת זְ ֵקנִ ים וַ ֲע ִר ַיפת ֶעגְ ָלהִּ ,ב ְׁש ָ
וְ ִ
עֹוׂשין לֹו ִקּיּוםִ ,איׁש ְּפלֹונִ י ֶבן ְּפלֹונִ י נִ ְמ ַחק ְׁש ָטרֹו ְּביֹום ְּפלֹונִ יְ ,
ֹלׁשה .נֶ ַטע ְר ָב ִעי
יצה וְ ַה ֵּמאּונִ יןִּ ,ב ְׁש ָ
אֹומרַּ ,ב ֲח ִמ ָּשׁהַ .ה ֲח ִל ָ
הּודה ֵ
יֹוסי יְ ָ
אֹומר ,יַ ֲח ִליףַ .ר ִּבי ֵ
הּודה ֵ
ּופלֹונִ י ֵע ָדיוִ .מי ֶׁש ָּפ ַרע ִמ ְק ָצת חֹובֹוַ ,ר ִּבי יְ ָ
ְ
ֹלׁשה.
ֹלׁשהַ .ה ֶה ְק ֵּדׁשֹותִּ ,ב ְׁש ָ
דּועיןִּ ,ב ְׁש ָ
ּומ ֲע ֵׂשר ֵׁשנִ י ֶׁש ֵאין ָּד ָמיו יְ ִ
ַ
ׁשֹומר
הּודה ,נִ ְמ ָצא זֶ ה ָצ ִריְך ִל ְהיֹות ֵ
ׁשֹוברָ .א ַמר ַר ִּבי יְ ָ
אֹומר ,יִ כְ ּתֹוב ֵ
ֵ
אֹומרֶ ,א ָחד ֵמ ֶהן ּכ ֵֹהן.
הּודה ֵ
ֹלׁשהַ .ר ִּבי יְ ָ
ָה ֲע ָרכִ ין ַה ִּמ ַּט ְל ְט ִליןִּ ,ב ְׁש ָ
יּורע ּכֹחֹו ֶׁשל
יֹוסיּ ,כָ ְך יָ ֶפה לֹו ,וְ ֹלא ַ
ׁשֹוברֹו ִמן ָה ַעכְ ָּב ִריםָ .א ַמר לֹו ַר ִּבי ֵ
ְ
ּיֹוצא ָב ֶהן:
וְ ַה ַּק ְר ָקעֹותִּ ,ת ְׁש ָעה וְ כ ֵֹהן .וְ ָא ָדםּ ,כַ ֵ
זֶ ה:
ֹלׁשה,
ּוׁש ָ
ֹלׁשהָ .ה ֵ
ּוׁש ָ
רֹוב ַע וְ ַהּנִ ְר ָּבעְּ ,ב ֶע ְׂש ִרים ְ
ד ִּדינֵ י נְ ָפׁשֹותְּ ,ב ֶע ְׂש ִרים ְ
ּובית
יח ָל ֶהן ֲא ִב ֶיהן ֶמ ְר ָחץ ֵ
ז ְׁשנֵ י ַא ִחיןֶ ,א ָחד ָענִ י וְ ֶא ָחד ָע ִׁשיר ,וְ ִהּנִ ַ
אֹומר (שם) וְ ֶאת
ֶׁשנֶ ֱא ַמר (ויקרא כ) וְ ָה ַרגְ ָּת ֶאת ָה ִא ָּשׁה וְ ֶאת ַה ְּב ֵה ָמה ,וְ ֵ
אֹומר
ַה ַּבדֲ ,ע ָׂש ָאן ְל ָׂשכָ רַ ,ה ָּשׂכָ ר ָל ֶא ְמ ַצעֲ .ע ָׂש ָאן ְל ַע ְצ ָמןֲ ,ה ֵרי ֶה ָע ִׁשיר ֵ
ֹלׁשהֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (שמות כא)
ּוׁש ָ
ַה ְּב ֵה ָמה ַּת ֲהרֹגּוׁ .שֹור ַהּנִ ְס ָקלְּ ,ב ֶע ְׂש ִרים ְ
ֶל ָענִ יַ ,קח ְלָך ֲע ָב ִדים וְ יִ ְר ֲחצּו ַב ֶּמ ְר ָחץַ ,קח ְלָך זֵ ִיתים ּובֹא וַ ֲע ֵׂשם ְּב ֵבית
יּומתּ ,כְ ִמ ַיתת ְּב ָע ִלים ּכָ ְך ִמ ַיתת ַהּשֹׁורַ .הּזְ ֵאב
ַהּשֹׁור יִ ָּס ֵקל וְ גַ ם ְּב ָע ָליו ָ
יֹוסף ֶּבן ִׁש ְמעֹון וְ ֵׁשם ַא ֵחר
ַה ָּבדְׁ .שנַ יִ ם ֶׁש ָהיּו ְב ִעיר ַא ַחתֵׁ ,שם ֶא ָחד ֵ
ֹלׁשהַ .ר ִּבי
ּוׁש ָ
הֹוציא ְׁש ָטר חֹוב זֶ ה ַעל זֶ ה וְ ֹלא ַא ֵחר יָ כֹול וְ ָה ֲא ִריַ ,הּדֹב וְ ַהּנָ ֵמר וְ ַה ַּב ְר ְּד ָלס וְ ַהּנָ ָחׁשִ ,מ ָית ָתן ְּב ֶע ְׂש ִרים ְ
כֹולין ְל ִ
יֹוסף ֶּבן ִׁש ְמעֹוןֵ ,אין יְ ִ
ֵ
אֹומרִ ,מ ָית ָתן
ּקֹודם ְל ָה ְרגָ ן ,זָ כָ הַ .ר ִּבי ֲע ִק ָיבא ֵ
אֹומרּ ,כָ ל ַה ֵ
יעזֶ ר ֵ
ֱא ִל ֶ
יֹוסף
רֹותיו ְׁש ָטרֹו ֶׁשל ֵ
הֹוציא ֲע ֵל ֶיהן ְׁש ָטר חֹוב .נִ ְמ ָצא ְל ֶא ָחד ֵּבין ְׁש ָט ָ
ְל ִ
ֹלׁשה:
ּוׁש ָ
יצד יַ ֲעׂשּו ,יְ ָׁש ֵלׁשּו .וְ ִאם ָהיּו ְּב ֶע ְׂש ִרים ְ
רּועיןּ .כֵ ַ
רּועְׁ ,ש ָטרֹות ְׁשנֵ ֶיהן ְּפ ִ
ֶּבן ִׁש ְמעֹון ָּפ ַ

אות ג
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MISHNAYOS SAID AT A SHIVA
ה ֵאין ָּדנִ ין ֹלא ֶאת ַה ֵּשׁ ֶבט וְ ֹלא ֶאת נְ ִביא ַה ֶּשׁ ֶקר וְ ֹלא ֶאת ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול,
מֹוצ ִיאין ְל ִמ ְל ֶח ֶמת
ֶא ָּלא ַעל ִּפי ֵבית ִּדין ֶׁשל ִׁש ְב ִעים וְ ֶא ָחד .וְ ֵאין ִ
מֹוס ִיפין ַעל
ָה ְרׁשּותֶ ,א ָּלא ַעל ִּפי ֵבית ִּדין ֶׁשל ִׁש ְב ִעים וְ ֶא ָחדֵ .אין ִ
עֹוׂשין
ָה ִעיר וְ ַעל ָה ֲעזָ רֹותֶ ,א ָּלא ַעל ִּפי ֵבית ִּדין ֶׁשל ִׁש ְב ִעים וְ ֶא ָחדֵ .אין ִ
ַסנְ ֶה ְד ִרּיֹות ַל ְּשׁ ָב ִטיםֶ ,א ָּלא ַעל ִּפי ֵבית ִּדין ֶׁשל ִׁש ְב ִעים וְ ֶא ָחדֵ .אין
עֹוׂשין
עֹוׂשין ִעיר ַהּנִ ַּד ַחתֶ ,א ָּלא ַעל ִּפי ֵבית ִּדין ֶׁשל ִׁש ְב ִעים וְ ֶא ָחד .וְ ֵאין ִ
ִ
עֹוׂשין ַא ַחת אֹו ְׁש ָּתיִ ם:
ֹלׁשהֲ ,א ָבל ִ
ִעיר ַהּנִ ַּד ַחת ַּב ְּס ָפר ,וְ ֹלא ְׁש ָ
דֹולה ָהיְ ָתה ֶׁשל ִׁש ְב ִעים וְ ֶא ָחדְּ ,וק ַטּנָ ה ֶׁשל ֶע ְׂש ִרים
ו ַסנְ ֶה ְד ִרי גְ ָ
דֹולה ֶׁש ִהיא ֶׁשל ִׁש ְב ִעים וְ ֶא ָחדֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (במדבר יא)
ּומּנַ יִ ן ַלּגְ ָ
ֹלׁשהִ .
ּוׁש ָ
ְ
ֶא ְס ָפה ִּלי ִׁש ְב ִעים ִאיׁש ִמּזִ ְקנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאלּ ,ומ ֶֹׁשה ַעל ּגַ ֵּב ֶיהןֲ ,ה ֵרי ִׁש ְב ִעים
ּומּנַ יִ ן ַל ְּק ַטּנָ ה ֶׁש ִהיא ֶׁשל ֶע ְׂש ִרים
אֹומרִׁ ,ש ְב ִעיםִ .
הּודה ֵ
וְ ֶא ָחדַ .ר ִּבי יְ ָ
ֹלׁשהֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (שם לה) וְ ָׁש ְפטּו ָה ֵע ָדה וְ גֹו’ וְ ִה ִּצילּו ָה ֵע ָדהֵ ,ע ָדה
ּוׁש ָ
ְ
ּומּנַ יִ ן ָל ֵע ָדה ֶׁש ִהיא ֲע ָׂש ָרה,
ׁשֹופ ֶטת וְ ֵע ָדה ַמ ֶּצ ֶלתֲ ,ה ֵרי כָ אן ֶע ְׂש ִריםִ .
ֶ
הֹוׁש ַע וְ כָ ֵלב.
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שם יד) ַעד ָמ ַתי ָל ֵע ָדה ָה ָר ָעה ַהּזֹאת ,יָ ְצאּו יְ ֻ
ֹלׁשהִ ,מ ַּמ ְׁש ַמע ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמות כג) ֹלא ִת ְהיֶ ה
ּומּנַ יִ ן ְל ָה ִביא עֹוד ְׁש ָ
ִ
טֹובהִ ,אם ּכֵ ן ָל ָּמה
ׁשֹומ ַע ֲאנִ י ֶׁש ֶא ְהיֶ ה ִע ָּמ ֶהם ְל ָ
ַא ֲח ֵרי ַר ִּבים ְל ָרעֹתֵ ,
טֹובה ַה ָּטיָ ְתָך ְל ָר ָעה.
נֶ ֱא ַמר (שם) ַא ֲח ֵרי ַר ִּבים ְל ַהּטֹתֹ ,לא כְ ַה ָּטיָ ְתָך ְל ָ
טֹובה ַעל ִּפי ֶא ָחדַ ,ה ָּטיָ ְתָך ְל ָר ָעה ַעל ִּפי ְׁשנַ יִ ם ,וְ ֵאין ֵּבית ִּדין
ַה ָּטיָ ְתָך ְל ָ
ֹלׁשה .וְ כַ ָּמה
ּוׁש ָ
ָׁשקּולִ ,
מֹוס ִיפין ֲע ֵל ֶיהם עֹוד ֶא ָחדֲ ,ה ֵרי כָ אן ֶע ְׂש ִרים ְ
אֹומר,
ּות ֵהא ְראּויָ ה ְל ַסנְ ֶה ְד ִריןֵ ,מ ָאה וְ ֶע ְׂש ִריםַ .ר ִּבי נְ ֶח ְמיָ ה ֵ
יְ ֵהא ְב ִעיר ְ
לׁשיםּ ,כְ נֶ גֶ ד ָׂש ֵרי ֲע ָׂשרֹות:
ּוׁש ִ
ָמ ַ
אתיִ ם ְ

ָע ָׂשה ַמ ֲע ֶׂשהַ .מ ֲע ֶׂשה ְּב ַר ָּבן ּגַ ְמ ִל ֵיאל ֶׁש ָּק ָרא ַב ַּליְ ָלה ָה ִראׁשֹון ֶׁשּנָ ָׂשא.
ָא ְמרּו לֹו ַּת ְל ִמ ָידיוֹ ,לא ִל ַּמ ְד ָּתנּוַ ,ר ֵּבנּוֶׁ ,ש ָח ָתן ָּפטּור ִמ ְּק ִר ַיאת ְׁש ַמע
ׁשֹומ ַע ָלכֶ ם ְל ַב ֵּטל ִמ ֶּמּנִ י ַמ ְלכּות
ַּב ַּליְ ָלה ָה ִראׁשֹוןָ .א ַמר ָל ֶהםֵ ,אינִ י ֵ
ָׁש ַמיִ ם ֲא ִפּלּו ָׁש ָעה ֶא ָחת:
ו ָר ַחץ ַליְ ָלה ָה ִראׁשֹון ֶׁש ֵּמ ָתה ִא ְׁשּתֹוָ .א ְמרּו לֹו ַת ְל ִמ ָידיוֹ ,לא ִל ַּמ ְד ָּתנּו,
ַר ֵּבנּוֶׁ ,ש ָא ֵבל ָאסּור ִל ְרחֹץָ .א ַמר ָל ֶהםֵ ,אינִ י כִ ְׁש ָאר ּכָ ל ָא ָדםִ ,א ְס ְטנִ יס
ָאנִ י:
חּומיןָ .א ְמרּו לֹו ַּת ְל ִמ ָידיוֹ ,לא
ז ּוכְ ֶׁש ֵּמת ָט ִבי ַע ְבּדֹוִ ,ק ֵּבל ָע ָליו ַּתנְ ִ
חּומין ַעל ָה ֲע ָב ִדיםָ .א ַמר ָל ֶהםֵ ,אין
ִל ַּמ ְד ָּתנּו ַר ֵּבנּוֶׁ ,ש ֵאין ְמ ַק ְּב ִלין ַּתנְ ִ
ָט ִבי ַע ְב ִּדי ּכִ ְׁש ָאר ּכָ ל ָה ֲע ָב ִדיםּ ,כָ ֵׁשר ָהיָ ה:
קֹוראַ .ר ָּבן
ח ָח ָתן ִאם ָר ָצה ִל ְקרֹות ְק ִר ַיאת ְׁש ַמע ַליְ ָלה ָה ִראׁשֹוןֵ ,
רֹוצה ִלּטֹל ֶאת ַה ֵּשׁם יִ ּטֹל:
אֹומרֹ ,לא כָ ל ָה ֶ
ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמ ִל ֵיאל ֵ

אות ו

ּיֹוצא
ּומ ֵּבית ַה ִּשׁ ְביָ ה ,וְ ַה ֵ
ּמֹועדַ ,ה ָּבא ִמ ְּמ ִדינַ ת ַהּיָ םִ ,
א וְ ֵאּלּו ְמגַ ְּל ִחין ַּב ֵ
סּורין ,וְ ַה ְמנֻ ֶּדה ֶׁש ִה ִּתירּו לֹו ֲחכָ ִמים ,וְ כֵ ן ִמי ֶׁשּנִ ְׁש ַאל ְל ָחכָ ם
ִמ ֵּבית ָה ֲא ִ
עֹולה ִמ ֻּט ְמ ָאתֹו ְל ָט ֳה ָרתֹו:
וְ ֻה ַּתר ,וְ ַהּנָ זִ יר ,וְ ַה ְּמצ ָֹרע ָה ֶ
ּיֹוצא
ּומ ֵּבית ַה ִּשׁ ְביָ ה ,וְ ַה ֵ
ּמֹועדַ ,ה ָּבא ִמ ְּמ ִדינַ ת ַהּיָ םִ ,
ב וְ ֵאּלּו ְמכַ ְּב ִסין ַּב ֵ
סּורים ,וְ ַה ְמנֻ ֶּדה ֶׁש ִה ִּתירּו לֹו ֲחכָ ִמים ,וְ כֵ ן ִמי ֶׁשּנִ ְׁש ַאל ְל ָחכָ ם
ִמ ֵּבית ָה ֲא ִ
ּומ ְט ְּפחֹות ַה ְּס ָפגַ ,הּזָ ִבין
ּומ ְט ְּפחֹות ַה ַּס ָּפ ִרים ִ
וְ ֻה ַּתרִ ,מ ְט ְּפחֹות ַהּיָ ַדיִ ם ִ
עֹולין ִמ ֻּט ְמ ָאה ְל ָט ֳה ָרהֲ ,ה ֵרי ֵאּלּו
ּיֹולדֹות ,וְ כָ ל ָה ִ
וְ ַהּזָ בֹות וְ ַהּנִ ּדֹות וְ ַה ְ
סּורין:
ּוׁש ָאר ּכָ ל ָא ָדםֲ ,א ִ
ֻמ ָּת ִריןְ .
ׁשֹוב ִריןְּ ,דיָ ֵת ֵיקיַ ,מ ָּתנָ ה
ּדּוׁשי נָ ִׁשיםּ ,גִ ִּטין וְ ָ
ּמֹועדִ ,ק ֵ
ּכֹות ִבין ַּב ֵ
יע זְ ַמן ַה ִּמ ְק ָראִ ,אם ּכִ ּוֵן ִלּבֹו ,יָ ָצא .וְ ִאם ָלאו,
ּתֹורה ,וְ ִהּגִ ַ
קֹורא ַב ָ
א ָהיָ ה ֵ
ג וְ ֵאּלּו ְ
ּומאּונִ ים ,וְ ִׁש ְט ֵרי
יצה ֵ
ּבּוליןִ ,אּגְ רֹות ׁשּום וְ ִאּגְ רֹות ָמזֹוןִׁ ,ש ְט ֵרי ֲח ִל ָ
ּופרֹוזְ ִ
ׁשֹואל ִמ ְּפנֵ י
ּוב ֶא ְמ ַצע ֵ
ּומ ִׁשיבָ ,
ׁשֹואל ִמ ְּפנֵ י ַהּכָ בֹוד ֵ
ֹלא יָ ָצאַּ .ב ְּפ ָר ִקים ֵ
ְ
רּוריןּ ,וגְ זֵ רֹות ֵּבית ִּדין ,וְ ִאּגְ רֹות ֶׁשל ָרׁשּות:
ׁשֹואל ִמ ְּפנֵ י ֵב ִ
אֹומרָּ ,ב ֶא ְמ ַצע ֵ
הּודה ֵ
ּומ ִׁשיבִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאירַ .ר ִּבי יְ ָ
ַהּיִ ְר ָאה ֵ
יב
ׁש
ִ
ּומ
ֵ
בֹוד,
ּכָ
ה
ַ
י
נֵ
ּפ
מ
ִ
ל
ׁשֹוא
ֵ
ים
ק
ִ
ר
ָ
ּפ
ּב
ַ
בֹוד,
ּכָ
ה
ַ
י
נֵ
ּפ
מ
ִ
יב
ׁש
ִ
ּומ
ֵ
ַהּיִ ְר ָאה,
ְ
ְ
ְ
ּמֹועד .וְ ִאם ֵאינֹו ַמ ֲא ִמינֹו אֹו ֶׁש ֵאין לֹו ַמה
ּכֹות ִבין ִׁש ְט ֵרי חֹוב ַּב ֵ
ד ֵאין ְ
ָׁשלֹום ְלכָ ל ָא ָדם:
ּמֹועד ,וְ ֵאין
ּומזּוזֹותַּ ,ב ֵ
ּכֹות ִבין ְס ָפ ִריםְּ ,ת ִפ ִּלין ְ
ּיֹאכַ לֲ ,ה ֵרי זֶ ה יִ כְ ּתֹבֵ .אין ְ
אֹומר,
הּודה ֵ
ַמּגִ ִיהין אֹות ַא ַחתֲ ,א ִפּלּו ְּב ֵס ֶפר ָ(ה ֲעזָ ָרה) ֶעזְ ָראַ .ר ִּבי יְ ָ
ב ֵאּלּו ֵהן ֵּבין ַה ְּפ ָר ִקיםֵּ ,בין ְּב ָרכָ ה ִראׁשֹונָ ה ִל ְׁשנִ ּיָ הֵּ ,בין ְׁשנִ ּיָ ה ִל ְׁש ַמע,
יציתֹו:
ּומזּוזֹות ְל ַע ְצמֹו ,וְ טֹווֶ ה ַעל יְ ֵרכֹו ְּתכֵ ֶלת ְל ִצ ִ
ֵ
ֹאמר
ֹאמרֵּ ,בין וַ ּי ֶ
ּובין ְׁש ַמע ִלוְ ָהיָ ה ִאם ָׁשמ ַֹעֵּ ,בין וְ ָהיָ ה ִאם ָׁשמ ַֹע ְלוַ ּי ֶ
ֵ
ּכֹותב ָא ָדם ְּת ִפ ִּלין ְ
ֹאמר ֶל ֱא ֶמת וְ יַ ִּציב ֹלא יַ ְפ ִסיק.
אֹומרֵּ ,בין וַ ּי ֶ
הּודה ֵ
ֶל ֱא ֶמת וְ יַ ִּציבַ .ר ִּבי יְ ָ
ימּנּו ּגְ זֵ ַרת
ֹלׁשה יָ ִמים ק ֶֹדם ָל ֶרגֶ לָּ ,ב ְט ָלה ֵה ֶ
ּקֹובר ֶאת ֵמתֹו ְׁש ָ
ה ַה ֵ
א
ּל
ָ
א
ֶ
,
ֹע
ַ
מ
ׁש
ָ
ם
א
ִ
ה
יָ
ה
ָ
ל
ִ
ע
מ
ַ
ׁש
ה
מ
ָ
ד
ק
ָ
ה
ּמ
ָ
ל
ָ
ה,
ח
ָ
ר
הֹוׁש ַע ֶּבן ָק
ָא ַמר ַר ִּבי יְ ֻ
וְ
ְ
ְ
ְ
עֹולה
ֹלׁשיםִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ָא ְמרּוַׁ ,ש ָּבת ָ
ימּנּו ּגְ זֵ ַרת ְׁש ִ
ִׁש ְב ָעהְׁ .שמֹנָ הָּ ,ב ְט ָלה ֵה ֶ
כְ ֵדי ֶׁשּיְ ַק ֵּבל ָע ָליו עֹל ַמ ְלכּות ָׁש ַמיִ ם ְּת ִח ָּלה ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך יְ ַק ֵּבל ָע ָליו עֹל
עֹולין:
וְ ֵאינָ ּה ַמ ְפ ֶס ֶקתְ ,רגָ ִלים ַמ ְפ ִס ִיקין וְ ֵאינָ ן ִ
ּוב ַּליְ ָלה,
נֹוהג ַּבּיֹום ַ
ֹאמרֶׁ ,שוְ ָהיָ ה ִאם ָׁשמ ַֹע ֵ
ִמ ְצֹות .וְ ָהיָ ה ִאם ָׁשמ ַֹע ְלוַ ּי ֶ
אֹומרִ ,מ ֶּשׁ ָח ַרב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשֲ ,ע ֶצ ֶרת ּכְ ַׁש ָּבתַ .ר ָּבן
יעזֶ ר ֵ
ו ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
נֹוהג ֶא ָּלא ַּבּיֹום:
ֹאמר ֵאינֹו ֵ
וַ ּי ֶ
אֹומ ִרים,
אֹומר ,רֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה וְ יֹום ַהּכִ ִ
ּגַ ְמ ִל ֵיאל ֵ
ּפּוריםּ ,כָ ְרגָ ִלים .וַ ֲחכָ ִמים ְ
יֹוסי ֵ
יע ְל ָאזְ נֹו ,יָ ָצאַ .ר ִּבי ֵ
ּקֹורא ֶאת ְׁש ַמע וְ ֹלא ִה ְׁש ִמ ַ
ג ַה ֵ
אֹומרֹ ,לא יָ ָצאֹ .לא כְ ִד ְב ֵרי זֶ ה וְ ֹלא כְ ִד ְב ֵרי זֶ הֶ ,א ָּלא ֲע ֶצ ֶרת ּכָ ְרגָ ִלים ,רֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה וְ יֹום
ֹלא
ר
אֹומ
ֵ
ה
הּוד
ָ
י
ּב
ִ
ר
ַ
א,
צ
ָ
יָ
ר
אֹומ
ֵ
י
יֹוס
ֵ
י
ּב
ִ
ר
ַ
,
יה
ָ
ּיֹות
ֶ
אֹות
ִ
ּב
ק
ּד
ֵ
ק
ד
ִ
ֹלא
יְ
ְ
ְ
ָק ָרא וְ
ּפּורים ּכְ ַׁש ָּבת:
ַהּכִ ִ
ּקֹורא ְל ַמ ְפ ֵר ַעֹ ,לא יָ ָצאָ .ק ָרא וְ ָט ָעה ,יַ ֲחזֹר ְל ָמקֹום ֶׁש ָּט ָעה:
יָ ָצאַ .ה ֵ
רֹוביו ֶׁשל ֵמת ,וְ ֵאין
חֹול ִצין ,וְ ֵאין ַמ ְב ִריןֶ ,א ָּלא ְק ָ
קֹור ִעין ,וְ ֹלא ְ
ז ֵאין ְ
קֹורין ְּברֹאׁש ָה ִא ָילן אֹו ְברֹאׁש ַהּנִ ְד ָּבְךַ ,מה ֶּשׁ ֵאינָ ן ַר ָּשׁ ִאין
ד ָה ֻא ָּמנִ ין ִ
מֹוליכִ ין ְל ֵבית ָה ֵא ֶבל ֹלא ְּב ַט ְב ָלא
קּופהֵ .אין ִ
ַמ ְב ִרין ֶא ָּלא ַעל ִמ ָּטה זְ ָ
ַל ֲעׂשֹות ּכֵ ן ַּב ְּת ִפ ָּלה:
אֹומ ִרים ִּב ְרּכַ ת ֲא ֵב ִלים
קּוט ָלא וְ ֹלא ְב ָקנֹוןֶ ,א ָּלא ְב ַס ִּלים .וְ ֵאין ְ
וְ ֹלא ְב ִא ְס ְ
מֹוצ ֵאי ַׁש ָּבתִ ,אם ֹלא
ה ָח ָתן ָּפטּור ִמ ְּק ִר ַיאת ְׁש ַמע ַּב ַּליְ ָלה ָה ִראׁשֹון ַעד ָ
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MISHNAYOS SAID AT A SHIVA
ּופֹוט ִרין ֶאת ָה ַר ִּבים:
עֹומ ִדין ְּב ָ
ַּב ֵ
ּומנַ ֲח ִמין ְ
ׁשּורה ְ
ּמֹועדֲ ,א ָבל ְ
יחין ֶאת ַה ִּמ ָּטה ָּב ְרחֹובֶׁ ,שֹּלא ְל ַה ְרּגִ יל ֶאת ַה ֶה ְס ֵּפד ,וְ ֹלא ֶׁשל
ח ֵאין ַמּנִ ִ
ּמֹועד ְמ ַעּנֹותֲ ,א ָבל ֹלא ְמ ַט ְּפחֹות.
עֹולםִ ,מ ְּפנֵ י ַהּכָ בֹוד .נָ ִׁשים ַּב ֵ
נָ ִׁשים ְל ָ
אֹומרַ ,ה ְּסמּוכֹות ַל ִּמ ָּטהְ ,מ ַט ְּפחֹות:
ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל ֵ
ּובזֶ ה,
ּומ ַט ְּפחֹות ָּבזֶ ה ָ
ּוב ִ
ט ְּב ָר ֵ
פּוריםְ ,מ ַעּנֹותְ ,
אׁשי ֳח ָד ִׁשיםַּ ,ב ֲחנֻ ּכָ ה ְ
ֲא ָבל ֹלא ְמקֹונְ נֹות .נִ ְק ַּבר ַה ֵּמתֹ ,לא ְמ ַעּנֹות וְ ֹלא ְמ ַט ְּפחֹותֵ .איזֶ הּו
ִעּנּויֶׁ ,שּכֻ ָּלן עֹונֹות ּכְ ֶא ָחתִ .קינָ הֶׁ ,ש ַא ַחת ְמ ַד ֶּב ֶרת וְ כֻ ָּלן עֹונֹות ַא ֲח ֶר ָיה,
עּותּה ִקינָ הֲ .א ָבל
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (ירמיה ט) ,וְ ַל ֵּמ ְדנָ ה ְבנ ֵֹתיכֶ ם נֶ ִהי ,וְ ִא ָּשׁה ְר ָ
ּומ ָחה ה’
אֹומר (ישעיה כה)ִּ ,ב ַּלע ַה ָּמוֶ ת ָלנֶ ַצחָ ,
ֶל ָע ִתיד ָלבֹא הּוא ֵ
ֹלהים ִּד ְמ ָעה ֵמ ַעל ּכָ ל ָּפנִ ים וְ גֹו’:
ֱא ִ

רּודים ַעל ּגַ ֵּבי
יצהָ ,ט ֵמאְּ .פ ִ
רּודים ,וְ הּוא נֹוגֵ ַע ְּבכַ ֵּב ָ
ט נִ ְמ ָצא ַעל ּגַ ֵּבי ְפ ִ
יצהֵ ,אין ָט ֵמא ֶא ָּלא ְמקֹום ַמּגָ עֹו.
רּודיםַ ,אף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא נֹוגֵ ַע ְּבכַ ֵּב ָ
ְפ ִ
נִ ְמ ָצא ֵבין ּכ ֶֹתל ַלּזֵ ִיתיםָ ,טהֹור .נִ ְמ ָצא ַבּגַ גַ ,ה ַּמ ֲע ָטן ָטהֹור .נִ ְמ ָצא
הּוהא,
ַב ַּמ ֲע ָטןַ ,הּגַ ג ָט ֵמא .נִ ְמ ָצא ָׂשרּוף ַעל ַהּזֵ ִיתים ,וְ כֵ ן ַמ ְט ִלית ְמ ָ
הֹורהֶׁ ,שּכָ ל ַה ֻּט ְמאֹות ּכִ ְׁש ַעת ְמ ִצ ָיא ָתן:
ְט ָ

אות ח

אֹומר ַל ֲא ֵח ִרים,
ימּנָ ה ְמזֹון ָׁשֹלׁש ְס ֻעּדֹות ,וְ ֵ
א ָח ִבית ֶׁשּנִ ְׁש ְּב ָרהַ ,מ ִּצ ִילין ֵה ֶ
הֹוציא
סֹוח ִטין ֶאת ַה ֵּפרֹות ְל ִ
ּוב ְל ַבד ֶׁשֹּלא יִ ְסּפֹגֵ .אין ֲ
ּבֹאּו וְ ַה ִּצילּו ָלכֶ םִ ,
אֹומרִ ,אם ְל ֳאכָ ִלין,
הּודה ֵ
סּוריןַ .ר ִּבי יְ ָ
ֵמ ֶהן ַמ ְׁש ִקין ,וְ ִאם יָ ְצאּו ֵמ ַע ְצ ָמןֲ ,א ִ
ּיֹוצא ֵמ ֶהן ָאסּורַ .חּלֹות ְּד ַבׁש ֶׁש ִר ְּס ָקן
ּיֹוצא ֵמ ֶהן ֻמ ָּתר ,וְ ִאם ְל ַמ ְׁש ִקיןַ ,ה ֵ
ַה ֵ
יעזֶ ר ַמ ִּתיר:
סּורין .וְ ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ֵמ ֶע ֶרב ַׁש ָּבת וְ יָ ְצאּו ֵמ ַע ְצ ָמןֲ ,א ִ
ׁשֹורין אֹותֹו ְב ַח ִּמין ְּב ַׁש ָּבת ,וְ כֹל ֶׁשֹּלא
ב ּכֹל ֶׁש ָּבא ְב ַח ִּמין ֵמ ֶע ֶרב ַׁש ָּבתִ ,
ימ ַתי ְמ ַק ְּב ִלין ֻט ְמ ָאהִ .מ ֶּשּׁיַ ּזִ יעּו זֵ ַעת ַה ַּמ ֲע ָטןֲ ,א ָבל ֹלא
א זֵ ִיתים ֵמ ֵא ָ
יח
יחין אֹותֹו ְב ַח ִּמין ְּב ַׁש ָּבת ,חּוץ ִמן ַה ָּמ ִל ַ
ָבא ְב ַח ִּמין ֵמ ֶע ֶרב ַׁש ָּבתְ ,מ ִד ִ
לׁשה
אֹומרִׁ ,שעּור זֵ ָעה ְׁש ָ
זֵ ַעת ַה ֻּק ָּפהּ ,כְ ִד ְב ֵרי ֵבית ַׁש ָּמאיַ .ר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֵ
קּוליָ ס ָה ִא ְס ָּפנִ יןֶׁ ,ש ֲה ָד ָח ָתן זֹו ִהיא גְ ַמר
ַהּיָ ָׁשן ,וְ ָדגִ ים ְמ ִ
לּוחים ְק ַטּנִ ים וְ ְ
לׁשה זֶ ה ָלזֶ הַ .ר ָּבן ּגַ ְמ ִל ֵיאל
אֹומ ִריםִ ,מ ֶּשּׁיִ ְת ַח ְּברּו ְׁש ָ
יָ ִמיםֵּ .בית ִה ֵּלל ְ
ְמ ַלאכְ ָּתן:
אֹומ ִרים ּכִ ְד ָב ָריו:
ֵ
אֹומרִ ,מ ֶּשׁ ִּתּגָ ֵמר ְמ ַלאכְ ָּתן .וַ ֲחכָ ִמים ְ
ּוב ְל ַבד ֶׁשֹּלא יִ ְתּכַ ּוֵן
ימּנָ ה גְ רֹוגָ רֹותִ ,
ׁשֹובר ָא ָדם ֶאת ֶה ָח ִבית ֶל ֱאכֹל ֵה ֶ
ֵ
ב ּגָ ַמר ִמ ִּל ְמסֹק ֲא ָבל ָע ִתיד ִל ַּקחּ ,גָ ַמר ִמ ִּל ַּקח ֲא ָבל ָע ִתיד ִל ְלוֹותֵ ,א ְרעֹו ג
הּודה .וַ ֲחכָ ִמים
גּופה ֶׁשל ָח ִביתִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי יְ ָ
נֹוק ִבים ְמ ָ
ַל ֲעׂשֹות ּכְ ִלי .וְ ֵאין ְ
הֹורין.
ֵא ֶבל ,אֹו ִמ ְׁש ֶּתה ,אֹו אֹנֶ סֲ ,א ִפּלּו זָ ִבים וְ זָ בֹות ְמ ַה ְּלכִ ים ֲע ֵל ֶיהןְ ,ט ִ
קּובהֹ ,לא יִ ֵּתן ָע ֶל ָיה ַׁש ֲעוָ ה,
ּיֹוצא ַמ ִּת ִירין .וְ ֹלא יִ ְּק ֶבּנָ ה ִמ ִּצ ָּדּה .וְ ִאם ָהיְ ָתה נְ ָ
נָ ְפלּו ֲע ֵל ֶיהן ַמ ְׁש ִקין ְט ֵמ ִאיןֵ ,אין ָט ֵמא ֶא ָּלא ְמקֹום ַמּגָ ָען ,וְ ַהּמ ַֹחל ַה ֵ
יֹוחנָ ן ֶּבן
הּודהַ ,מ ֲע ֶׂשה ָבא ִל ְפנֵ י ַר ָּבן ָ
ִמ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא ְמ ָמ ֵר ַחָ .א ַמר ַר ִּבי יְ ָ
ֵמ ֶהן ָטהֹור:
חֹוׁש ָׁשנִ י לֹו ֵמ ַח ָּטאת:
זַ ּכַ אי ַּב ֲע ָרב ,וְ ָא ַמרְ ,
ג נִ גְ ְמ ָרה ְמ ַלאכְ ָּתןֲ ,ה ֵרי ֵאּלּו ֻמכְ ָׁש ִרין .נָ ְפלּו ֲע ֵל ֶיהן ַמ ְׁש ִקיןְ ,ט ֵמ ִאין.
נֹותנִ ין ַּת ְב ִׁשיל ְלתֹוְך ַהּבֹור ִּב ְׁש ִביל ֶׁשּיְ ֵהא ָׁשמּור ,וְ ֶאת ַה ַּמיִ ם ַהּיָ ִפים
ד ְ
יעזֶ ר ְמ ַט ֵהר ,וַ ֲחכָ ִמים ְמ ַט ְּמ ִאיןָ .א ַמר ַר ִּבי
ּיֹוצא ֵמ ֶהןַ ,ר ִּבי ֱא ִל ֶ
ַהּמ ַֹחל ַה ֵ
ּיֹוצא ִמן ַהּזֵ ִיתיםֶׁ ,שהּוא ָטהֹור .וְ ַעל ַמה ָּב ָר ִעים ִּב ְׁש ִביל ֶׁשּיִ ַּצּנּו ,וְ ֶאת ַהּצֹונֵ ן ַּב ַח ָּמה ִּב ְׁש ִביל ֶׁשּיֵ ַחּמּוִ .מי ֶׁשּנָ ְׁשרּו
ִׁש ְמעֹוןֹ ,לא נֶ ְח ְלקּו ַעל ַהּמ ַֹחל ַה ֵ
יע ֶל ָח ֵצר ַה ִחיצֹונָ ה,
חֹוׁשׁשִ .הּגִ ַ
כֵ ָליו ַּב ֶּד ֶרְך ְּב ַמיִ םְ ,מ ַה ֵּלְך ָּב ֶהן וְ ֵאינֹו ֵ
יעזֶ ר ְמ ַט ֵהר ,וַ ֲחכָ ִמים ְמ ַט ְּמ ִאין:
ּיֹוצא ִמן ַהּבֹורֶׁ ,ש ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ּנֶ ְח ְלקּוַ .על ַה ֵ
ׁשֹוט ָחן ַּב ַח ָּמהֲ ,א ָבל ֹלא כְ נֶ גֶ ד ָה ָעם:
ְ
ּגֹומר ֶאת זֵ ָיתיו וְ ִׁשּיֵ ר ֻק ָּפה ַא ַחת ,יִ ְּתנֶ ּנָ ה ְל ָענִ י ַהּכ ֵֹהןִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי
ד ַה ֵ
ּוב ֵמי ְט ֶב ְריָ א וְ נִ ְס ַּת ֵּפגֲ ,א ִפּלּו ְב ֶע ֶׂשר ֲאלּונְ ִטיאֹות,
ה ָה ֵ
רֹוחץ ְּב ֵמי ְמ ָע ָרה ְ
אֹומר,
יֹוליְך ֶאת ַה ַּמ ְפ ֵּת ַח ִמּיָ דַ .ר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֵ
אֹומרִ ,
הּודה ֵ
ֵמ ִאירַ .ר ִּבי יְ ָ
ֹלא יְ ִב ֵיאם ְּביָ דֹוֲ .א ָבל ֲע ָׂש ָרה ְבנֵ י ָא ָדם ִמ ְס ַּת ְּפגִ ין ַּב ֲאלּונְ ִטית ַא ַחת
ֵמ ֵעת ְל ֵעת:
אֹותּה ְּביָ ָדן:
ּומ ִב ִיאין ָ
ְּפנֵ ֶיהם יְ ֵד ֶיהם וְ ַרגְ ֵל ֶיהםְ ,
נֹוחין ִלכְ ּתֹׁשֲ ,ה ֵרי ֵאּלּו
ּכֹותׁש ֶׁשּיִ ְמּתֹנּו ֶׁשּיְ הּו ִ
יח זֵ ִיתים ַּב ֵ
ה ַה ַּמּנִ ַ
ּומ ַמ ְׁש ְמ ִׁשין ִּב ְבנֵ י ֵמ ַעיִ םֲ ,א ָבל ֹלא ִמ ְת ַע ְּמ ִלין וְ ֹלא ִמ ְתּגָ ְר ִדיןֵ .אין
ּובית ִה ֵּלל ו ָסכִ ין ְ
אֹומ ִריםֻ ,מכְ ָׁש ִריםֵ .
ֻמכְ ָׁש ִריםֶׁ .שּיִ ְמּתֹנּו ֶׁשּיִ ְמ ָל ֵחםֵּ ,בית ַׁש ַּמאי ְ
עֹוׂשין ַא ִּפ ְק ְטוִ זִ ין ,וְ ֵאין ְמ ַע ְּצ ִבין ֶאת ַה ָּק ָטן ,וְ ֵאין
ימה ,וְ ֵאין ִ
קֹור ִּד ָ
יֹור ִדין ְל ְ
ְ
ּפֹוצ ַע זֵ ִיתים ְּביָ ַדיִ ם ְט ֵמאֹותִ ,ט ְּמ ָאן:
אֹומ ִריםֵ ,אינָ ן ֻמכְ ָׁש ִריםַ .ה ֵ
ְ
ַמ ֲחזִ ִירין ֶאת ַה ֶּשׁ ֶברִ .מי ֶׁשּנִ ְפ ְר ָקה יָ דֹו וְ ַרגְ לֹוֹ ,לא יִ ְט ְר ֵפם ְּבצֹונֵ ןֲ ,א ָבל
יח זֵ ָיתיו ַּבּגַ ג ְלגַ ְרּגְ ָרםֲ ,א ִפּלּו ֵהן רּום ַא ָּמהֵ ,אינָ ן ֻמכְ ָׁש ִרים .נְ ָתנָ ן
ו ַה ַּמּנִ ַ
רֹוחץ הּוא כְ ַד ְרּכֹו ,וְ ִאם נִ ְת ַר ָּפא נִ ְת ַר ָּפא:
ֵ
לֹותם ַלּגַ ג ,נְ ָתנָ ן ַּבּגַ ג ֶׁשּיִ ְלקּו אֹו ֶׁשּיִ ְפ ְּת ֵחםֲ ,ה ֵרי
ַּב ַּביִ ת ֶׁשּיִ ְלקּו וְ ָע ִתיד ְל ַה ֲע ָ
ּיֹוליכֵ ם ְל ָמקֹום
ֵאּלּו ֻמכְ ָׁש ִרין .נְ ָתנָ ן ַּב ַּביִ ת ַעד ֶׁשּיְ ַׁש ֵּמר ֶאת ּגַ ּגֹו אֹו ַעד ֶׁש ִ
ַא ֵחרֵ ,אינָ ן ֻמכְ ָׁש ִרין:
קֹוצה
אֹומ ִריםֶ ,
ז ָר ָצה ִלּטֹל ֵמ ֶהן ַּבד ֶא ָחד אֹו ְׁשנֵ י ַב ִּדיןֵּ ,בית ַׁש ַּמאי ְ
גֹורלֹותֶ .א ָחד ּכָ תּוב ָע ָליו ַל ֵּשׁם וְ ֶא ָחד ּכָ תּוב
א ָט ַרף ַּב ַּק ְל ִּפי וְ ֶה ֱע ָלה ְׁשנֵ י ָ
י
ּב
ִ
ר
ַ
ה.
א
ָ
מ
ט
ֻ
ב
ה
אֹומ ִריםַ ,אף ְמ ַח ֶּפ
ְ
ְ
ּומ ַח ֶּפה ְב ָט ֳה ָרהֵּ .בית ִה ֵּלל ְ
ְב ֻט ְמ ָאה ְ
ימינֹו וְ רֹאׁש ֵּבית ָאב ִמ ְּשׂמֹאלֹוִ .אם ֶׁשל ֵׁשם ָע ָלה
ָע ָליו ַל ֲעזָ אזֵ לַ .ה ְּסגָ ן ִּב ִ
ּומֹוליְך ְל ֵבית ַה ַּבד ְּב ֻט ְמ ָאה:
ִ
חֹופר ְּב ַק ְר ֻּדּמֹות ֶׁשל ַמ ֶּתכֶ ת
אֹומרֵ ,
יֹוסי ֵ
ֵ
יׁשי כ ֵֹהן ּגָ דֹולַ ,הגְ ֵּב ַּה יְ ִמינֶ ָך .וְ ִאם ֶׁשל ֵׁשם ָע ָלה
אֹומר לֹוִ ,א ִ
ימינֹוַ ,ה ְּסגָ ן ֵ
ִב ִ
ֹאלָך .נְ ָתנֹו
יׁשי כ ֵֹהן ּגָ דֹולַ ,הּגְ ֵּב ַּה ְׂשמ ֶ
אֹומר לֹוִ ,א ִ
ח ַה ֶּשׁ ֶרץ ֶׁשּנִ ְמ ָצא ָב ֵר ַחיִ םֵ ,אין ָט ֵמא ֶא ָּלא ְמקֹום ַמּגָ עֹוִ .אם ָהיָ ה ַמ ְׁש ֶקה ִב ְׂשמֹאלֹו ,רֹאׁש ֵּבית ָאב ֵ
לֹומר ֹלא
ְמ ַה ֵּלְךַ ,הּכֹל ָט ֵמא .נִ ְמ ָצא ַעל ּגַ ֵּבי ֶה ָע ִלים ,יִ ָּשׁ ֲאלּו ַה ַּב ָּד ִדים ַ
אֹומרֹ ,לא ָהיָ ה
אֹומרַ ,ליְ יָ ַח ָּטאתַ .ר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל ֵ
ַעל ְׁשנֵ י ַה ְּשׂ ִע ִירים וְ ֵ
נָ גָ ְענּוִ .אם ָהיָ ה נֹוגֵ ַע ָּבאֹוםֲ ,א ִפּלּו ְב ַׂש ֲע ָרהָ ,ט ֵמא:
לֹומר ַח ָּטאתֶ ,א ָּלא ַליְ יָ  .וְ ֵהן עֹונִ ין ַא ֲח ָריוָּ ,ברּוְך ֵׁשם ּכְ בֹוד ַמ ְלכּותֹו
ָצ ִריְך ַ
עֹולם וָ ֶעד:
ְל ָ

אות ז

אות ט
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MISHNAYOS SAID AT A SHIVA
לּולב נִ ָּטל
יֹוחנָ ן ֶּבן זַ ּכַ אי ֶׁשיְ ֵהא ָ
הֹורית ְּברֹאׁש ָׂש ִעיר ַה ִּמ ְׁש ַּת ֵּל ַח וְ ֶה ֱע ִמידֹו כְ נֶ גֶ ד ֵּבית ִמ ֶּשׁ ָח ַרב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשִ ,ה ְת ִקין ַר ָּבן ָ
ב ָק ַׁשר ָלׁשֹון ֶׁשל זְ ִ
ַּב ְּמ ִדינָ ה ִׁש ְב ָעה זֵ כֶ ר ַל ִּמ ְק ָּדׁש ,וְ ֶׁשּיְ ֵהא יֹום ָהנֵ ף ּכֻ ּלֹו ָאסּור:
סֹומְך
יטתֹוָּ .בא לֹו ֵא ֶצל ָּפרֹו ְׁשנִ ּיָ ה ,וְ ֵ
ִׁשּלּוחֹו ,וְ ַלּנִ ְׁש ָחט ּכְ נֶ גֶ ד ֵּבית ְׁש ִח ָ
אֹומרָ ,אּנָ א ַה ֵּשׁםָ ,עוִ ִיתי ָּפ ַׁש ְע ִּתי
ּומ ְתוַ ֶּדה .וְ כָ ְך ָהיָ ה ֵ
ְׁש ֵּתי יָ ָדיו ָע ָליו ִ
ד ָּב ִראׁשֹונָ ה ָהיּו ְמ ַק ְּב ִלין ֵעדּות ַהח ֶֹדׁש ּכָ ל ַהּיֹוםַּ .פ ַעם ַא ַחת נִ ְׁש ַּתהּו
דֹוׁשיָךָ .אּנָ א ַה ֵּשׁםּ ,כַ ֶּפר נָ א
ּובנֵ י ַא ֲהרֹן ַעם ְק ֶ
אתי ְל ָפנֶ יָך ֲאנִ י ֵ
ָח ָט ִ
ּוב ִיתי ְ
ָה ֵע ִדים ִמ ָּלבֹא ,וְ נִ ְת ַק ְל ְקלּו ַה ְלוִ ּיִ ם ַּב ִּשׁירִ .ה ְת ִקינּו ֶׁשֹּלא יְ הּו ְמ ַק ְּב ִלין
יָך
נֶ
פ
ָ
ל
י
את
ִ
ט
ָ
ח
ָ
ׁש
ֶ
י
ּת
ִ
ע
ׁש
ַ
ּפ
ָ
ׁש
ֶ
י
ית
ִ
וִ
ע
ָ
ׁש
ֶ
ים,
א
ִ
ט
ָ
ח
ֲ
ל
ַ
ים
ע
ִ
ׁש
ָ
ּפ
ל
ַ
ֹונֹות
ָל ֲע
ְ
וְ
ְ
וְ
וְ
ְ
וְ
נֹוהגִ ין אֹותֹו
ּול ַמ ְע ָלהֲ ,
ֶא ָּלא ַעד ַה ִּמנְ ָחה .וְ ִאם ָּבאּו ֵע ִדים ִמן ַה ִּמנְ ָחה ְ
מׁשה ַע ְב ֶּדָך (ויקרא
תֹורת ֶ
דֹוׁשָךּ ,כַ ּכָ תּוב ְּב ַ
ּובנֵ י ַא ֲהרֹן ַעם ְק ֶ
ֲאנִ י ֵ
ּוב ִיתי ְ
יֹוחנָ ן ֶּבן
ּול ָמ ָחר ק ֶֹדׁשִ .מ ֶּשׁ ָח ַרב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִה ְת ִקין ַר ָּבן ָ
ַהּיֹום ק ֶֹדׁש ְ
יָ
י
נֵ
פ
ל
ִ
ם
יכֶ
ֹאת
ֵ
ּט
ח
ַ
ֹל
ּכ
מ
ִ
ם
כֶ
ת
א
ֶ
ר
ה
ֵ
ט
ַ
ל
ם
יכֶ
ל
ֵ
ע
ֲ
ר
ּפ
ֵ
כַ
ה
ּזֶ
ה
ַ
ּיֹום
ב
ַ
י
טז)ּ ,כִ
ְ יְ
ְ
ְ
יְ
הֹוׁש ַע ֶּבן ָק ְר ָחה,
זַ ּכַ איֶׁ ,שּיְ הּו ְמ ַק ְּב ִלין ֵעדּות ַהח ֶֹדׁש ּכָ ל ַהּיֹוםָ .א ַמר ַר ִּבי יְ ֻ
עֹולם וָ ֶעד:
ִּת ְט ָהרּו .וְ ֵהן עֹונִ ין ַא ֲח ָריוָּ ,ברּוְך ֵׁשם ּכְ בֹוד ַמ ְלכּותֹו ְל ָ
יֹוחנָ ן ֶּבן זַ ּכַ איֶׁ ,ש ֲא ִפּלּו רֹאׁש ֵּבית ִּדין ְּבכָ ל ָמקֹום,
וְ עֹוד זֹאת ִה ְת ִקין ַר ָּבן ָ
הֹולכִ ין ֶא ָּלא ִל ְמקֹום ַהּו ַָעד:
ג ְׁש ָחטֹו וְ ִק ֵּבל ַּב ִּמזְ ָרק ֶאת ָּדמֹוּ ,ונְ ָתנֹו ְל ִמי ֶׁשהּוא ְמ ָמ ֵרס ּבֹו ַעל ָהר ֶֹבד
ֶׁשֹּלא יְ הּו ָה ֵע ִדים ְ
ָה ְר ִב ִ
כֹולל ַמ ְלכּויֹות
אֹומר ָאבֹות ּוגְ בּורֹות ְּוק ֻד ַּשׁת ַה ֵּשׁם ,וְ ֵ
יעי ֶׁש ַּב ֵהיכָ לּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא יִ ְקרֹׁש .נָ ַטל ַמ ְח ָּתה וְ ָע ָלה ְלרֹאׁש ַה ִּמזְ ֵּב ַח ,ה ֵס ֶדר ְּב ָרכֹותֵ ,
ימּיֹות ,וְ יָ ַרד
חֹותה ִמן ַה ְמ ֻעּכָ לֹות ַה ְּפנִ ִ
ּופּנָ ה גֶ ָח ִלים ֵא ָילְך וְ ֵא ָילְך ,וְ ֶ
ִ
ׁשֹופרֹות,
תֹוק ַעָ .
תֹוק ַע .זִ כְ רֹונֹות ,וְ ֵ
תֹוק ַעְ .ק ֻד ַּשׁת ַהּיֹום ,וְ ֵ
ִע ָּמ ֶהן ,וְ ֵאינֹו ֵ
ה:
ר
ָ
זָ
ע
ֲ
ּב
ָ
ׁש
ֶ
י
יע
ִ
ב
ִ
ר
ה
ָ
ד
ֹב
ֶ
ר
ה
ָ
ל
ע
ַ
ּה
יח
ָ
ּנִ
ה
ִ
ְ
וְ
נּורי.
יֹוחנָ ן ֶּבן ִ
ּוב ְרּכַ ת ּכ ֲֹהנִ יםִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ָ
הֹוד ָאה ִ
בֹודה וְ ָ
אֹומר ֲע ָ
תֹוק ַע .וְ ֵ
וְ ֵ
תֹוק ַע ַל ַּמ ְלכּויֹותָ ,ל ָּמה הּוא ַמזְ ּכִ ירֶ .א ָּלא
ָא ַמר לֹו ַר ִּבי ֲע ִק ָיבאִ ,אם ֵאינֹו ֵ
חֹותה
ּומ ָע ֶרה ְבתֹוְך ֶׁשל זָ ָהב ,וְ ַהּיֹום ֶ
ד ְּבכָ ל יֹום ָהיָ ה ֶ
חֹותה ְּב ֶׁשל ּכֶ ֶסף ְ
כֹולל ַמ ְלכּויֹות ִעם ְק ֻד ַּשׁת ַהּיֹום,
אֹומר ָאבֹות ּוגְ בּורֹות ְּוק ֻד ַּשׁת ַה ֵּשׁם ,וְ ֵ
ֵ
ּומ ָע ֶרה
ין
ּב
ִ
ק
ַ
ת
ע
ַ
ּב
ַ
ר
א
ַ
ל
ׁש
ֶ
ב
ה
חֹות
ֶ
יֹום
ל
כָ
ּב
יס.
נִ
מ
ַ
ְב ֶׁשל זָ ָהב ָ
ְ
ְ
ְ
ְ
ּובּה ָהיָ ה כְ
הֹוד ָאה
בֹודה וְ ָ
אֹומר ֲע ָ
תֹוק ַע .וְ ֵ
ׁשֹופרֹות ,וְ ֵ
תֹוק ַעָ .
תֹוק ַע .זִ כְ רֹונֹות ,וְ ֵ
וְ ֵ
ּובּה ָהיָ ה
לׁשת ַק ִּביןָ ,
חֹותה ְב ֶׁשל ְׁש ֶ
לׁשת ַק ִּבין ,וְ ַהּיֹום ֶ
ְבתֹוְך ֶׁשל ְׁש ֶ
ּוב ְרּכַ ת ּכ ֲֹהנִ ים:
ִ
ּומ ָע ֶרה ְבתֹוְך ֶׁשל
אֹומרְּ ,בכָ ל יֹום ֶ
יֹוסי ֵ
ַמכְ נִ יסַ .ר ִּבי ֵ
חֹותה ְב ֶׁשל ְס ָאה ְ
ל
כָ
ּב
יס.
נִ
מ
ַ
ה
יָ
ה
ָ
ּה
ּוב
ָ
ין,
ּב
ִ
ק
ַ
ת
לׁש
ֶ
ׁש
ל
ׁש
ֶ
ב
ה
חֹות
ֶ
ּיֹום
ה
ַ
ְׁש ֶ
ְ
כְ
ְ
ְ
לׁשת ַק ִּבין ,וְ
ׁשֹופרֹות.
ּפֹוח ִתין ֵמ ֲע ָׂש ָרה ַמ ְלכּויֹותֵ ,מ ֲע ָׂש ָרה זִ כְ רֹונֹותֵ ,מ ֲע ָׂש ָרה ָ
ו ֵאין ֲ
אֹומרִ ,אם ָא ַמר ָׁשלׁש ָׁשלׁש ִמּכֻ ָּלן ,יָ ָצאֵ .אין ַמזְ ּכִ ִירין
נּורי ֵ
יֹוחנָ ן ֶּבן ִ
יֹום ָהיְ ָתה כְ ֵב ָדה ,וְ ַהּיֹום ַק ָּלהְּ .בכָ ל יֹום ָהיְ ָתה יָ ָדּה ְק ָצ ָרה ,וְ ַהּיֹום ֲא ֻרּכָ הַ .ר ִּבי ָ
ְּבכָ ל יֹום ָהיָ ה זְ ָה ָבּה יָ רֹוק ,וְ ַהּיֹום ָאדֹםִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ְמנַ ֵחםְּ .בכָ ל יֹום
ּומ ְׁש ִלים ַּבּנָ ִביאַ .ר ִּבי
ּתֹורה ַ
ׁשֹופר ֶׁשל ֻּפ ְר ָענּותַ .מ ְת ִחיל ַּב ָ
זִ ּכָ רֹון ַמ ְלכּות וְ ָ
מֹוסיף ְמֹלא ָח ְפנָ יו.
ּופ ָרס ֵּבין ָה ַע ְר ַּביִ ם ,וְ ַהּיֹום ִ
ַמ ְק ִריב ְּפ ָרס ְּב ַׁש ֲח ִרית ְ
ּתֹורה ,יָ ָצא:
אֹומרִ ,אם ִה ְׁש ִלים ַּב ָ
יֹוסי ֵ
ֵ
ְּבכָ ל יֹום ָהיְ ָתה ַד ָּקה ,וְ ַהּיֹום ַּד ָּקה ִמן ַה ַּד ָּקה:
יע.
עֹובר ִל ְפנֵ י ַה ֵּת ָבה ְּביֹום טֹוב ֶׁשל רֹאׁש ַה ָּשׁנָ הַ ,ה ֵּשׁנִ י ַמ ְת ִק ַ
ז ָה ֵ
יֹור ִדין ְּב ַמ ֲע ָרבֹו ,וְ ַהּיֹום
ה ְּבכָ ל יֹום ּכ ֲֹהנִ ים ִ
עֹולים ְּב ִמזְ ָרחֹו ֶׁשל ּכֶ ֶבׁש וְ ְ
ּוב ְׁש ַעת ַה ַה ֵּללִ ,ראׁשֹון ַמ ְק ֵרא ֶאת ַה ַה ֵּלל:
ִ
עֹולם ּכ ֵֹהן
אֹומרְ ,ל ָ
הּודה ֵ
יֹורד ָּב ֶא ְמ ַצעַ .ר ִּבי יְ ָ
עֹולה ָב ֶא ְמ ַצע וְ ֵ
ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול ֶ
ׁשֹופר ֶׁשל רֹאׁש ַה ָּשׁנָ הֵ ,אין ַמ ֲע ִב ִירין ָע ָליו ֶאת ַה ְּתחּום ,וְ ֵאין ְמ ַפ ְּק ִחין
ָ
ח
יֹורד ָּב ֶא ְמ ַצעְּ .בכָ ל יֹום ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול ְמ ַק ֵּדׁש יָ ָדיו
עֹולה ָב ֶא ְמ ַצע וְ ֵ
ּגָ דֹול ֶ
עֹולין ְּב ִא ָילן ,וְ ֹלא רֹוכְ ִבין ַעל ּגַ ֵּבי ְב ֵה ָמה ,וְ ֹלא ָׁש ִטין
ָע ָליו ֶאת ַהּגַ לֹ ,לא ִ
עֹולם
אֹומרְ ,ל ָ
הּודה ֵ
וְ ַרגְ ָליו ִמן ַהּכִ ּיֹור ,וְ ַהּיֹום ִמן ַה ִּקיתֹון ֶׁשל זָ ָהבַ .ר ִּבי יְ ָ
ּובין
חֹותכִ ין אֹותֹו ֵּבין ְּב ָד ָבר ֶׁשהּוא ִמּשּׁום ְׁשבּותֵ ,
ַעל ְּפנֵ י ַה ַּמיִ ם ,וְ ֵאין ְ
ּכ ֵֹהן ּגָ דֹול ְמ ַק ֵּדׁש יָ ָדיו וְ ַרגְ ָליו ִמן ַה ִּקיתֹון ֶׁשל זָ ָהב:
ְּב ָד ָבר ֶׁשהּוא ִמּשּׁום ֹלא ַת ֲע ֶׂשהֲ .א ָבל ִאם ָר ָצה ִל ֵּתן ְלתֹוכֹו ַמיִ ם אֹו יַ יִ ן,
קֹועֲ ,א ָבל ִמ ְת ַע ְּס ִקין ִע ָּמ ֶהן ַעד
ו ְּבכָ ל יֹום ָהיּו ָׁשם ַא ְר ַּבע ַמ ֲע ָרכֹות ,וְ ַהּיֹום ָח ֵמׁשִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאירַ .ר ִּבי יִ ֵּתןֵ .אין ְמ ַעּכְ ִבין ֶאת ַה ִּתינֹוקֹות ִמ ִּל ְת ַ
אֹומרְּ ,בכָ ל יֹום
הּודה ֵ
אֹומרְּ ,בכָ ל יֹום ָׁשלׁש ,וְ ַהּיֹום ַא ְר ַּבעַ .ר ִּבי יְ ָ
יֹוסי ֵ
ֵ
ֹׁומ ַע ִמן ַה ִּמ ְת ַע ֵּסקֹ ,לא יָ ָצא:
ֶׁשּיִ ְל ְמדּו .וְ ַה ִּמ ְת ַע ֵּסקֹ ,לא יָ ָצא ,וְ ַהּש ֵ
ְׁש ַּתיִ ם ,וְ ַהּיֹום ָׁשלׁש:
יעה ּכְ ָׁשלׁש
ט ֵס ֶדר ְּת ִקיעֹותָׁ ,שלׁשֶׁ ,של ָׁשלׁש ָׁשלׁשִׁ .שעּור ְּת ִק ָ
ּומ ַׁשְך ַּב ְּשׁנִ ּיָ ה
רּועה ּכְ ָׁשלׁש יְ ָבבֹותָּ .ת ַקע ָּב ִראׁשֹונָ הָ ,
ְּתרּועֹותִׁ .שעּור ְּת ָ
ׁשֹופר,
כִ ְׁש ַּתיִ םֵ ,אין ְּביָ דֹו ֶא ָּלא ֶא ָחתִ .מי ֶׁש ֵּב ַרְך וְ ַא ַחר ּכָ ְך נִ ְת ַמּנָ ה לֹו ָ
יח ִצּבּור ַחּיָ בּ ,כָ ְך ּכָ ל
תֹוק ַע ָׁשלׁש ְּפ ָע ִמיםּ .כְ ֵׁשם ֶׁש ְּשׁ ִל ַ
יע וְ ֵ
ּומ ִר ַ
ּתֹוק ַע ֵ
ֵ
א יֹום טֹוב ֶׁשל רֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה ֶׁש ָחל ִל ְהיֹות ְּב ַׁש ָּבתַּ ,ב ִּמ ְק ָּדׁש ָהיּו ְ
מֹוציא ֶאת ָה ַר ִּבים
יח ִצּבּור ִ
אֹומרְׁ ,ש ִל ַ
תֹוק ִעים ,יָ ִחיד וְ יָ ִחיד ַחּיָ בַ .ר ָּבן ּגַ ְמ ִל ֵיאל ֵ
יֹוחנָ ן ֶּבן זַ ּכַ אי,
ֲא ָבל ֹלא ַב ְּמ ִדינָ הְ .מ ֶּשׁ ָח ַרב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשִ ,ה ְת ִקין ַר ָּבן ָ
חֹוב ָתן:
יְ ֵדי ָ
ּתֹוק ִעין ְּבכָ ל ָמקֹום ֶׁשּיֶ ׁש ּבֹו ֵבית ִּדיןָ .א ַמר ַר ִּבי ֶא ְל ָעזָ רֹ ,לא
ֶׁשּיְ הּו ְ
יֹוחנָ ן ֶּבן זַ ּכַ אי ֶא ָּלא ְביַ ְבנֶ ה ִּב ְל ָבדָ .א ְמרּו לֹוֶ ,א ָחד יַ ְבנֶ ה
ִה ְת ִקין ַר ָּבן ָ
וְ ֶא ָחד ּכָ ל ָמקֹום ֶׁשּיֶ ׁש ּבֹו ֵבית ִּדין:
רֹואה
רּוׁש ַליִ ם יְ ֵת ָרה ַעל יַ ְבנֶ הֶׁ ,שּכָ ל ִעיר ֶׁש ִהיא ָ
ב וְ עֹוד זֹאת ָהיְ ָתה יְ ָ
תֹוק ִעין ֶא ָּלא
רֹובה וִ ָ
ׁשֹומ ַעת ְּוק ָ
וְ ַ
ּוביַ ְבנֶ ה ֹלא ָהיּו ְ
ּתֹוק ִעיןְ .
יכֹולה ָלבֹאְ ,
ְּב ֵבית ִּדין ִּב ְל ָבד:
ּוב ְּמ ִדינָ ה יֹום ֶא ָחד.
ּלּולב נִ ָּטל ַּב ִּמ ְק ָּדׁש ִׁש ְב ָעהַ ,
ג ָּב ִראׁשֹונָ ה ָהיָ ה ַה ָ
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MISHNAYOS SAID AT A SHIVA
יצד .יֹום טֹוב ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ָחג ֶׁש ָחל ִל ְהיֹות ְּב ַׁש ָּבת,
לּולב ּכֵ ַ
ד ִמ ְצוַ ת ָ
אֹותן
סֹוד ִרין ָ
ן
ה
ֶ
מ
ֵ
ין
ל
ִ
ּב
ק
ַ
מ
ין
נִ
ּזָ
ח
ַ
ה
ַ
ת,
יִ
ּב
ַ
ה
ַ
ר
ה
ַ
ל
ן
יה
ֶ
ב
ֵ
לּול
ִ
וְ ְ
ְ ְ
וְ
ְ
מֹוליכִ ין ֶאת ְ
ּבֹורא ְּפ ִרי ָה ֵעץ,
אֹומרֵ ,
יצד ְמ ָב ְרכִ ין ַעל ַה ֵּפרֹותַ .על ֵּפרֹות ָה ִא ָילן ֵ
א ּכֵ ַ
אֹותם
ּומ ַל ְּמ ִדים ָ
ַעל ּגַ ב ָה ִא ְצ ַט ָּבא ,וְ ַהּזְ ֵקנִ ים ַמּנִ ִ
יחין ֶאת ֶׁש ָּל ֶהן ַּב ִּל ְׁשּכָ הְ .
ר
אֹומ
ֵ
ץ
ר
ֶ
א
ָ
ה
ָ
רֹות
ּפ
ֵ
ל
ע
ַ
ן.
פ
ֶ
ּגָ
ה
ַ
י
ר
ִ
ּפ
א
ּבֹור
ֵ
ר
אֹומ
ֵ
ן
יִ
ּיַ
ה
ַ
ל
ע
ַ
ׁש
ֶ
ן,
יִ
ּיַ
ה
ַ
ן
מ
חּוץ ִ
וְ
ְ
ימין
לּול ִבי ְביָ דֹוֲ ,ה ֵרי הּוא לֹו ְב ַמ ָּתנָ הְ .ל ָמ ָחר ַמ ְׁשּכִ ִ
יע ָ
לֹומרּ ,כָ ל ִמי ֶׁש ַּמּגִ ַ
ַ
ּמֹוציא ֶל ֶחם
אֹומר ַה ִ
ּבֹורא ְּפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה ,חּוץ ִמן ַה ַּפתֶׁ ,ש ַעל ַה ַּפת הּוא ֵ
ֵ
ּומּכִ ין ִאיׁש ֶאת
אֹותם ִל ְפנֵ ֶיהם .וְ ֵהן ְמ ַח ְּט ִפין ַ
זֹור ִקין ָ
ָ
ּוב ִאין ,וְ ַה ַחּזָ נִ ין ְ
אֹומר,
הּודה ֵ
ּבֹורא ְּפ ִרי ָה ֲא ָד ָמהַ .ר ִּבי יְ ָ
אֹומר ֵ
ִמן ָה ָא ֶרץ .וְ ַעל ַהיְ ָרקֹות ֵ
ֲח ֵברֹוּ .וכְ ֶׁש ָראּו ֵבית ִּדין ֶׁש ָּבאּו ִל ֵידי ַסּכָ נָ הִ ,ה ְת ִקינּו ֶׁשּיְ ֵהא כָ ל ֶא ָחד
ּבֹורא ִמינֵ י ְד ָׁש ִאים:
ֵ
נֹוטל ְּב ֵביתֹו:
וְ ֶא ָחד ֵ
ּבֹורא ְּפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה ,יָ ָצא .וְ ַעל ֵּפרֹות ָה ָא ֶרץ
ב ֵּב ַרְך ַעל ֵּפרֹות ָה ִא ָילן ֵ
מֹוצא.
ירּוׁש ַליִ ם ,וְ נִ ְק ָרא ָ
יצדָ ,מקֹום ָהיָ ה ְל ַמ ָּטה ִמ ָ
ה ִמ ְצוַ ת ֲע ָר ָבה ּכֵ ַ
א:
צ
ָ
יָ
ה,
יָ
ה
נִ
ֹל
ּכ
ה
ַ
ׁש
ֶ
ר
מ
ַ
א
ָ
ם
א
ִ
ם
ּל
ָ
ּכֻ
ל
ּבֹורא ְּפ ִרי ָה ֵעץֹ ,לא יָ ָצאַ .ע
ֵ
ְ
אֹותן
זֹוק ִפין ָ
ּומ ַל ְּק ִטין ִמ ָּשׁם ֻמ ְר ִּבּיֹות ֶׁשל ֲע ָר ָבהָ ,
ּוב ִאין וְ ְ
יֹור ִדין ְל ָׁשם ְ
ְ
פּופין ַעל ּגַ ֵּבי ַה ִּמזְ ֵּב ַחָּ .ת ְקעּו וְ ֵה ִריעּו וְ ָת ָקעּו.
אׁש ֶיהן ּכְ ִ
ְּב ִצ ֵּדי ַה ִּמזְ ֵּב ַח ,וְ ָר ֵ
אֹומר ֶׁש ַהּכֹלַ .על ַהח ֶֹמץ וְ ַעל
ג ַעל ָּד ָבר ֶׁש ֵאין ּגִ ּדּולֹו ִמן ָה ָא ֶרץ ֵ
יעה
הֹוׁש ָ
אֹומ ִריםָ ,אּנָ א ה’ ִ
ְּבכָ ל יֹום ַמ ִּק ִיפין ֶאת ַה ִּמזְ ֵּב ַח ַּפ ַעם ַא ַחת ,וְ ְ
אֹומר ֶׁש ַהּכֹלַ .על ֶה ָח ָלב וְ ַעל ַהּגְ ִבינָ ה וְ ַעל
ּגֹובאי ֵ
ּנֹובלֹות וְ ַעל ַה ַ
ַה ְ
יעה ּנָ א.
הֹוׁש ָ
אֹומרֲ ,אנִ י וָ הֹו ִ
הּודה ֵ
יחה ּנָ אַ .ר ִּבי יְ ָ
ּנָ אָ ,אּנָ א ה’ ַה ְצ ִל ָ
אֹומרּ ,כָ ל ֶׁשהּוא ִמין ְק ָל ָלה ֵאין
הּודה ֵ
אֹומר ֶׁש ַהּכֹלַ .ר ִּבי יְ ָ
יצים ֵ
ַה ֵּב ִ
וְ אֹותֹו ַהּיֹום ַמ ִּק ִיפין ֶאת ַה ִּמזְ ֵּב ַח ֶׁש ַבע ְּפ ָע ִמיםִּ .ב ְׁש ַעת ְּפ ִט ָיר ָתןָ ,מה
ְמ ָב ְרכִ ין ָע ָליו:
ּולָך,
יעזֶ ר ֵ
אֹומ ִרים ,י ִֹפי ְלָך ִמזְ ֵּב ַח ,י ִֹפי ְלָך ִמזְ ֵּב ַחַ .ר ִּבי ֱא ִל ֶ
אֹומרְ ,ליָ ּה ְ
ֵהן ְ
אֹומרִ ,אם יֵ ׁש ֵּבינֵ ֶיהם ִמ ִּמין
הּודה ֵ
ד ָהיּו ְל ָפנָ יו ִמינִ ים ַה ְר ֵּבהַ ,ר ִּבי יְ ָ
ּולָךִ ,מזְ ֵּב ַח:
ִמזְ ֵּב ַחְ .ליָ ּה ְ
אֹומ ִריםְ ,מ ָב ֵרְך ַעל ֵאיזֶ ה ֵמ ֶהם ֶׁשּיִ ְר ֶצה:
ִׁש ְב ָעהְ ,מ ָב ֵרְך ָע ָליו .וַ ֲחכָ ִמים ְ
אֹותן ֵמ ֶע ֶרב
ו ּכְ ַמ ֲע ֵׂשהּו ְבחֹל ּכָ ְך ַמ ֲע ֵׂשהּו ְב ַׁש ָּבתֶ ,א ָּלא ֶׁש ָהיּו ְמ ַל ְּק ִטין ָ
ה ֵּב ַרְך ַעל ַהּיַ יִ ן ֶׁש ִּל ְפנֵ י ַה ָּמזֹוןָּ ,פ ַטר ֶאת ַהּיַ יִ ן ֶׁש ְּל ַא ַחר ַה ָּמזֹוןֵּ .ב ַרְך ַעל
יֹוחנָ ן
אֹותן ְּבגִ יגִ ּיֹות ֶׁשל זָ ָהבּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא יִ כְ מֹׁשּוַ .ר ִּבי ָ
יחים ָ
ּומּנִ ִ
ַׁש ָּבת ַ
ַה ַּפ ְר ֶּפ ֶרת ֶׁש ִּל ְפנֵ י ַה ָּמזֹוןָּ ,פ ַטר ֶאת ַה ַּפ ְר ֶּפ ֶרת ֶׁש ְּל ַא ַחר ַה ָּמזֹוןֵּ .ב ַרְך ַעל
אֹותן ַּב ַּק ְר ַקע
חֹוב ִטין ָ
רֹוקה ֵ
ֶּבן ְּב ָ
אֹומרֲ ,ח ִרּיֹות ֶׁשל ֶּד ֶקל ָהיּו ְמ ִב ִיאין ,וְ ְ
ַה ַּפתָּ ,פ ַטר ֶאת ַה ַּפ ְר ֶּפ ֶרתַ .על ַה ַּפ ְר ֶּפ ֶרתֹ ,לא ָפ ַטר ֶאת ַה ָּפתֵּ .בית ַׁש ַּמאי
ְּב ִצ ֵּדי ַה ִּמזְ ֵּב ַח ,וְ אֹותֹו ַהּיֹום נִ ְק ָרא יֹום ִחּבּוט ֲח ִרּיֹות:
אֹומ ִריםַ ,אף ֹלא ַמ ֲע ֵׂשה ְק ֵד ָרה:
ְ
לּול ֵב ֶיהן וְ אֹוכְ ִלין ֶא ְתרֹוגֵ ֶיהן:
ׁשֹומ ִטין ֶאת ְ
ז ִמּיַ ד ַה ִּתינֹוקֹות ְ
יֹוׁש ִבין ֶל ֱאכֹלּ ,כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ְמ ָב ֵרְך ְל ַע ְצמֹוֵ .ה ֵסּבּוֶ ,א ָחד ְמ ָב ֵרְך
ו ָהיּו ְ
ּוב ִּשׂ ְמ ָחה
יצדְ .מ ַל ֵּמד ֶׁש ַחּיָ ב ָא ָדם ַּב ַה ֵּלל ַ
ח ַה ַה ֵּלל וְ ַה ִּשׂ ְמ ָחה ְׁשמֹנָ ה ּכֵ ַ
ְלכֻ ָּלןָּ .בא ָל ֶהם יַ יִ ן ְּבתֹוְך ַה ָּמזֹוןּ ,כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ְמ ָב ֵרְך ְל ַע ְצמֹוְ .ל ַא ַחר
ּובכְ בֹוד יֹום טֹוב ָה ַא ֲחרֹון ֶׁשל ָחגּ ,כִ ְׁש ָאר ּכָ ל יְ מֹות ֶה ָחגֻ .סּכָ ה ִׁש ְב ָעה
ִ
אֹומר ַעל ַה ֻּמגְ ָמרַ ,אף ַעל ִּפי ֶׁש ֵאין
ַה ָּמזֹוןֶ ,א ָחד ְמ ָב ֵרְך ְלכֻ ָּלם .וְ הּוא ֵ
מֹוריד ֶאת ַהּכֵ ִלים ִמן ַה ִּמנְ ָחה
יצדּ .גָ ַמר ִמ ֶּל ֱאכֹלֹ ,לא יַ ִּתיר ֻסּכָ תֹוֲ ,א ָבל ִ
ּכֵ ַ
ְמ ִב ִיאין ֶאת ַה ֻּמגְ ָמר ֶא ָּלא ְל ַא ַחר ַה ְּס ֻע ָּדה:
ּול ַמ ְע ָלהִ ,מ ְּפנֵ י כְ בֹוד יֹום טֹוב ָה ַא ֲחרֹון ֶׁשל ָחג:
ְ
ּופֹוטר ֶאת
יח ֵ
ּופת ִעּמֹוְ ,מ ָב ֵרְך ַעל ַה ָּמ ִל ַ
יח ַּב ְּת ִח ָּלה ַ
ז ֵה ִביאּו ְל ָפנָ יו ָמ ִל ַ
לׁשת ֻלּגִ ים ָהיָ ה
לֹוחית ֶׁשל זָ ָהב ַמ ֲחזֶ ֶקת ְׁש ֶ
יצדְ .צ ִ
ט נִ ּסּוְך ַה ַּמיִ ם ּכֵ ַ
ַה ַּפתֶׁ ,ש ַה ַּפת ְט ֵפ ָלה לֹו .זֶ ה ַהּכְ ָללּ ,כֹל ֶׁשהּוא ִע ָּקר וְ ִעּמֹו ְט ֵפ ָלהְ ,מ ָב ֵרְך
ּלֹוחִ .הּגִ יעּו ְל ַׁש ַער ַה ַּמיִ םָּ ,ת ְקעּו וְ ֵה ִריעּו וְ ָת ָקעּוָ .ע ָלה
ְמ ַמ ֵּלא ִמן ַה ִּשׁ ַ
ּופֹוטר ֶאת ַה ְּט ֵפ ָלה:
ַעל ָה ִע ָּקר ֵ
אֹומר,
הּודה ֵ
ּופנָ ה ִל ְׂשמֹאלֹוְׁ ,שנֵ י ְס ָפ ִלים ֶׁשל ּכֶ ֶסף ָהיּו ָׁשםַ .ר ִּבי יְ ָ
ַבּכֶ ֶבׁש ָ
ח ָאכַ ל ְּת ֵאנִ ים ֲענָ ִבים וְ ִרּמֹונִ יםְ ,מ ָב ֵרְך ַא ֲח ֵר ֶיהן ָׁשלׁש ְּב ָרכֹותִּ ,ד ְב ֵרי ַר ָּבן
ּומנֻ ָּק ִבין ּכְ ִמין
ֶׁשל ִסיד ָהיּוֶ ,א ָּלא ֶׁש ָהיּו ֻמ ְׁש ָח ִרין ְּפנֵ ֶיהם ִמ ְּפנֵ י ַהּיָ יִ ןְ .
אֹומר,
אֹומ ִריםְּ ,ב ָרכָ ה ַא ַחת ֵמ ֵעין ָׁשלׁשַ .ר ִּבי ֲע ִק ָיבא ֵ
ּגַ ְמ ִל ֵיאל .וַ ֲחכָ ִמים ְ
ְׁשנֵ י ֳח ָט ִמין ַּד ִּקיןֶ ,א ָחד ְמ ֻע ֶּבה וְ ֶא ָחד ַּדקּ ,כְ ֵדי ֶׁשּיְ הּו ְׁשנֵ ֶיהם ּכָ ִלין ְּב ַבת
ֹׁותה ַמיִ ם
ֲא ִפּלּו ָאכַ ל ֶׁש ֶלק וְ הּוא ְמזֹונֹוְ ,מ ָב ֵרְך ַא ֲח ָריו ָׁשלׁש ְּב ָרכֹותַ .הּש ֶ
ַא ַחתַ .מ ֲע ָר ִבי ֶׁשל ַמיִ םִ ,מזְ ָר ִחי ֶׁשל יָ יִ ןֵ .ע ָרה ֶׁשל ַמיִ ם ְלתֹוְך ֶׁשל יַ יִ ן ,וְ ֶׁשל
ּבֹורא נְ ָפׁשֹות
אֹומרֵ ,
אֹומר ֶׁש ַהּכֹל נִ ְהיֶ ה ִּב ְד ָברֹוַ .ר ִּבי ַט ְרפֹון ֵ
ִל ְצ ָמאֹוֵ ,
אֹומרְּ ,בֹלג ָהיָ ה ְמנַ ֵּסְך ּכָ ל ְׁשמֹנָ ה.
הּודה ֵ
יַ יִ ן ְלתֹוְך ֶׁשל ַמיִ ם ,יָ ָצאַ .ר ִּבי יְ ָ
ַרּבֹות:
אֹומ ִרים לֹוַ ,הגְ ַּבּה יָ ֶדָךֶׁ ,ש ַּפ ַעם ַא ַחת נִ ֵּסְך ֶא ָחד ַעל ּגַ ֵּבי ַרגְ ָליו,
וְ ַל ְמנַ ֵּסְך ְ
ְּורגָ מּוהּו כָ ל ָה ָעם ְּב ֶא ְתרֹוגֵ ֶיהן:
י ּכְ ַמ ֲע ֵׂשהּו ְבחֹל ּכָ ְך ַמ ֲע ֵׂשהּו ְב ַׁש ָּבתֶ ,א ָּלא ֶׁש ָהיָ ה ְמ ַמ ֵּלא ֵמ ֶע ֶרב ַׁש ָּבת
יחּה ַּב ִּל ְׁשּכָ ה .נִ ְׁש ְּפכָ ה
ּומּנִ ָ
ּלֹוחַ ,
ָח ִבית ֶׁשל זָ ָהב ֶׁש ֵאינָ ּה ְמ ֻק ֶּד ֶׁשתִ ,מן ַה ִּשׁ ַ
לּולב וַ ֲע ָר ָבהִׁ ,ש ָּשׁה וְ ִׁש ְב ָעהַ .ה ַה ֵּלל וְ ַה ִּשׂ ְמ ָחהְׁ ,שמֹנָ הֻ .סּכָ ה וְ נִ ּסּוְך
א ָ
סּולים
אֹו נִ ְתּגַ ְּל ָתהָ ,היָ ה ְמ ַמ ֵּלא ִמן ַהּכִ ּיֹורֶׁ ,ש ַהּיַ יִ ן וְ ַה ַּמיִ ם ַה ְּמגֻ ִּליןְּ ,פ ִ
ַה ַּמיִ םִׁ ,ש ְב ָעה .וְ ֶה ָח ִלילֲ ,ח ִמ ָּשׁה וְ ִׁש ָּשׁה:
ְלגַ ֵּבי ַה ִּמזְ ֵּב ַח:
יצד ,יֹום טֹוב ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ָחג ֶׁש ָחל ִל ְהיֹות ְּב ַׁש ָּבת,
לּולב ִׁש ְב ָעה ּכֵ ַ
ב ָ
ּוׁש ָאר ּכָ ל ַהּיָ ִמיםִׁ ,ש ָּשׁה:
ה,
ע
ָ
ב
ׁש
ִ
ָ
ְ
לּולב ְ
יעי ֶׁשל ֲע ָר ָבה ֶׁש ָחל ִל ְהיֹות ְּב ַׁש ָּבת,
יצד ,יֹום ְׁש ִב ִ
ג ֲע ָר ָבה ִׁש ְב ָעה ּכֵ ַ
ּוׁש ָאר ּכָ ל ַהּיָ ִמים ִׁש ָּשׁה:
ֲע ָר ָבה ִׁש ְב ָעהְ ,

אות כ

אות ל
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אות מ
קֹורין ֶאת ְׁש ַמע ְּב ַע ְר ִביתִ .מ ָּשׁ ָעה ֶׁש ַהּכ ֲֹהנִ ים נִ כְ נָ ִסים ֶל ֱאכֹל
ימ ַתי ִ
א ֵמ ֵא ָ
יעזֶ ר .וַ ֲחכָ ִמים
מּורה ָה ִראׁשֹונָ הִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
רּומ ָתןַ ,עד סֹוף ָה ַא ְׁש ָ
ִּב ְת ָ
אֹומרַ ,עד ֶׁשּיַ ֲע ֶלה ַעּמּוד ַה ָּשׁ ַחר.
אֹומ ִריםַ ,עד ֲחצֹותַ .ר ָּבן ּגַ ְמ ִל ֵיאל ֵ
ְ
ַמ ֲע ֶׂשה ֶׁש ָּבאּו ָבנָ יו ִמ ֵּבית ַה ִּמ ְׁש ֶּתהָ ,א ְמרּו לֹוֹ ,לא ָק ִרינּו ֶאת ְׁש ַמעָ .א ַמר
ָל ֶהםִ ,אם ֹלא ָע ָלה ַעּמּוד ַה ַּשׁ ַחרַ ,חּיָ ִבין ַא ֶּתם ִל ְקרֹות .וְ ֹלא זֹו ִּב ְל ַבד,
ֶא ָּלא ּכָ ל ַמה ֶּשׁ ָא ְמרּו ֲחכָ ִמים ַעד ֲחצֹותִ ,מ ְצוָ ָתן ַעד ֶׁשּיַ ֲע ֶלה ַעּמּוד
ַה ָּשׁ ַחרֶ .ה ְק ֵטר ֲח ָל ִבים וְ ֵא ָב ִריםִ ,מ ְצוָ ָתן ַעד ֶׁשּיַ ֲע ֶלה ַעּמּוד ַה ָּשׁ ַחר .וְ כָ ל
ַהּנֶ ֱאכָ ִלים ְליֹום ֶא ָחדִ ,מ ְצוָ ָתן ַעד ֶׁשּיַ ֲע ֶלה ַעּמּוד ַה ָּשׁ ַחרִ .אם ּכֵ ןָ ,ל ָּמה
ָא ְמרּו ֲחכָ ִמים ַעד ֲחצֹותּ ,כְ ֵדי ְל ַה ְר ִחיק ֶאת ָה ָא ָדם ִמן ָה ֲע ֵב ָרה:
קֹורין ֶאת ְׁש ַמע ְּב ַׁש ֲח ִריתִ .מ ֶּשּׁיַ ּכִ יר ֵּבין ְּתכֵ ֶלת ְל ָל ָבןַ .ר ִּבי
ימ ַתי ִ
ב ֵמ ֵא ָ
הֹוׁש ַע
גֹומ ָרּה ַעד ָהנֵ ץ ַה ַח ָּמהַ .ר ִּבי יְ ֻ
יעזֶ ר ֵ
ֱא ִל ֶ
אֹומרֵּ ,בין ְּתכֵ ֶלת ְלכַ ְר ִּתי .וְ ְ
אֹומרַ ,עד ָׁשֹלׁש ָׁשעֹותֶׁ ,שּכֵ ן ֶּד ֶרְך ְּבנֵ י ְמ ָלכִ ים ַל ֲעמֹד ְּב ָׁשֹלׁש ָׁשעֹות.
ֵ
ּתֹורה:
ּקֹורא ַב ָ
ּקֹורא ִמּכָ אן וְ ֵא ָילְך ֹלא ִה ְפ ִסידּ ,כְ ָא ָדם ַה ֵ
ַה ֵ
ּובּב ֶֹקר יַ ַע ְמדּו,
אֹומ ִריםָּ ,ב ֶע ֶרב ּכָ ל ָא ָדם יַ ּטּו וְ יִ ְק ְראּוַ ,
ג ֵּבית ַׁש ַּמאי ְ
אֹומ ִריםּ ,כָ ל ָא ָדם
קּומָךֵ .
ּוב ֶ
ּובית ִה ֵּלל ְ
ּוב ָׁשכְ ְּבָך ְ
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (דברים ו) ְ
ּוב ֶלכְ ְּתָך ַב ֶּד ֶרְךִ .אם ּכֵ ןָ ,ל ָּמה נֶ ֱא ַמר
ֵ
קֹורא כְ ַד ְרּכֹוֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (שם) ְ
ּוב ָׁש ָעה ֶׁש ְּבנֵ י ָא ָדם
ּוב ֶ
קּומָךְּ ,ב ָׁש ָעה ֶׁש ְּבנֵ י ָא ָדם ׁשֹוכְ ִביםְ ,
ּוב ָׁשכְ ְּבָך ְ
ְ
עֹומ ִדיםָ .א ַמר ַר ִּבי ַט ְרפֹוןֲ ,אנִ י ָהיִ ִיתי ָבא ַב ֶּד ֶרְך ,וְ ִה ֵּט ִתי ִל ְקרֹותּ ,כְ ִד ְב ֵרי
ְ
ֵבית ַׁש ַּמאי ,וְ ִסּכַ נְ ִּתי ְב ַע ְצ ִמי ִמ ְּפנֵ י ַה ִּל ְס ִטיםָ .א ְמרּו לֹוּ ,כְ ַדי ָהיִ ָית ָלחּוב
ְּב ַע ְצ ְמָךֶׁ ,ש ָע ַב ְר ָּת ַעל ִּד ְב ֵרי ֵבית ִה ֵּלל:
ּוב ֶע ֶרב ְׁש ַּתיִ ם ְל ָפנֶ ָיה
ד ַּב ַּשׁ ַחר ְמ ָב ֵרְך ְׁש ַּתיִ ם ְל ָפנֶ ָיה וְ ַא ַחת ְל ַא ֲח ֶר ָיהָ ,
ּוׁש ַּתיִ ם ְל ַא ֲח ֶר ָיהַ .א ַחת ֲא ֻרּכָ ה וְ ַא ַחת ְק ָצ ָרהָ .מקֹום ֶׁש ָא ְמרּו ְל ַה ֲא ִריְך,
ְ
ֵאינֹו ַר ַּשׁאי ְל ַק ֵּצרְ .ל ַק ֵּצרֵ ,אינֹו ַר ַּשׁאי ְל ַה ֲא ִריְךַ .ל ְחּתֹםֵ ,אינֹו ַר ַּשׁאי
ֶׁשֹּלא ַל ְחּתֹם .וְ ֶׁשֹּלא ַל ְחּתֹםֵ ,אינֹו ַר ַּשׁאי ַל ְחּתֹם:
ה ַמזְ ּכִ ִירין יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ַּב ֵּלילֹותָ .א ַמר ַר ִּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶּבן ֲעזַ ְריָ הֲ ,ה ֵרי
ֲאנִ י ּכְ ֶבן ִׁש ְב ִעים ָׁשנָ ה ,וְ ֹלא זָ כִ ִיתי ֶׁש ֵּת ָא ֵמר יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ַּב ֵּלילֹות,
אתָך
ַעד ֶׁש ְּד ָר ָׁשּה ֶּבן ָ
זֹומאֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (דברים טז) ְל ַמ ַען ִּתזְ ּכֹר ֶאת יֹום ֵצ ְ
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ּכֹל יְ ֵמי ַחּיֶ יָך .יְ ֵמי ַחּיֶ יָךַ ,הּיָ ִמיםּ .כֹל יְ ֵמי ַחּיֶ יָךַ ,ה ֵּלילֹות.
עֹולם ַהּזֶ הּ .כֹל יְ ֵמי ַחּיֶ יָךְ ,ל ָה ִביא ִלימֹות
אֹומ ִרים ,יְ ֵמי ַחּיֶ יָךָ ,ה ָ
וַ ֲחכָ ִמים ְ
יח:
ַה ָּמ ִׁש ַ

אות נ
ּומ ַט ְל ְט ִלין
א ֵ
נֹוטל ָא ָדם ֶאת ְּבנֹו וְ ָה ֶא ֶבן ְּביָ דֹו ,וְ כַ ְלּכַ ָּלה וְ ָה ֶא ֶבן ְּבתֹוכָ ּהְ .
אֹומרַ ,אף ַמ ֲע ִלין
הּודה ֵ
הֹורה וְ ִעם ַה ֻח ִּליןַ .ר ִּבי יְ ָ
רּומה ְט ֵמ ָאה ִעם ַה ְּט ָ
ְּת ָ
ּומ ָאה:
ֶאת ַה ְמ ֻד ָּמע ְּב ֶא ָחד ֵ
נֹופ ֶלתָ .היְ ָתה ֵבין
ב ָה ֶא ֶבן ֶׁש ַעל ִּפי ֶה ָח ִביתַ ,מ ָּטּה ַעל ִצ ָּדּה וְ ִהיא ֶ
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נֹוער
נֹופ ֶלתָ .מעֹות ֶׁש ַעל ַהּכַ רֵ ,
ּומ ָּטּה ַעל ִצ ָּדּה וְ ִהיא ֶ
ֶה ָח ִבּיֹותַ ,מגְ ִּב ַיּה ַ
נֹופלֹותָ .היְ ָתה ָע ָליו ַל ְׁש ֶל ֶׁשתְ ,מ ַקּנְ ָחּה ִּב ְס ַמ ְרטּוטָ .היְ ָתה
ֶאת ַהּכַ ר וְ ֵהן ְ
נֹותנִ ין ָע ֶל ָיה ַמיִ ם ַעד ֶׁש ִּתכְ ֶלה:
ֶׁשל עֹורְ ,
ּובית ִה ֵּלל
אֹומ ִריםַ ,מגְ ִּב ִיהין ִמן ַה ֻּשׁ ְל ָחן ֲע ָצמֹות ְּוק ִל ִּפיןֵ .
ג ֵּבית ַׁש ַּמאי ְ
ּומנַ ֲע ָרּהַ .מ ֲע ִב ִירין ִמ ִּל ְפנֵ י ַה ֻּשׁ ְל ָחן
אֹומ ִריםֵ ,
נֹוטל ֶאת ַה ַּט ְב ָלה כֻ ָּלּה ְ
ְ
רּורין ָּפחֹות ִמּכַ ּזַ יִ ת וְ ֵׂש ָער ֶׁשל ֲאפּונִ ין וְ ֵׂש ָער ֶׁשל ֲע ָד ִׁשיםִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא
ֵּפ ִ
ַמ ֲאכַ ל ְּב ֵה ָמהְ .ספֹוגִ ,אם יֶ ׁש לֹו עֹור ֵּבית ֲא ִחיזָ הְ ,מ ַקּנְ ִחין ּבֹו ,וְ ִאם ָלאו,
ּובין ּכָ ְך ,נִ ָּטל ְּב ַׁש ָּבת ,וְ ֵאינֹו
אֹומ ִרים ֵּבין ּכָ ְך ֵ
ֵאין ְמ ַקּנְ ִחין ּבֹו .וַ ֲחכָ ִמים ְ
ְמ ַק ֵּבל ֻט ְמ ָאה:

אות ס
הּודה
סּולהַ .ר ִּבי יְ ָ
בֹוהה ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ֶע ְׂש ִרים ַא ָּמהְּ ,פ ָ
א ֻסּכָ ה ֶׁש ִהיא גְ ָ
ֹלׁשה ְּד ָפנֹות,
בֹוהה ֲע ָׂש ָרה ְט ָפ ִחים ,וְ ֶׁש ֵאין ָלּה ְׁש ָ
ַמכְ ִׁשיר .וְ ֶׁש ֵאינָ ּה ּגְ ָ
ּפֹוס ִלין,
וְ ֶׁש ַח ָּמ ָתּה ְמ ֻר ָּבה ִמ ִּצ ָּל ָתּהְּ ,פ ָ
סּולהֻ .סּכָ ה יְ ָׁשנָ הֵּ ,בית ַׁש ַּמאי ְ
ּובית ִה ֵּלל ַמכְ ִׁש ִירין .וְ ֵאיזֹו ִהיא ֻסּכָ ה יְ ָׁשנָ הּ ,כָ ל ֶׁש ֲע ָׂש ָאּה ק ֶֹדם ֶל ָחג
ֵ
לׁשים יֹוםֲ .א ָבל ִאם ֲע ָׂש ָאּה ְל ֵׁשם ָחגֲ ,א ִפּלּו ִמ ְּת ִח ַּלת ַה ָּשׁנָ הּ ,כְ ֵׁש ָרה:
ְׁש ִ
עֹוׂשה ֻסּכָ תֹו ַת ַחת ָה ִא ָילןּ ,כְ ִאּלּו ֲע ָׂש ָאּה ְּבתֹוְך ַה ָּביִ תֻ .סּכָ ה ַעל ּגַ ֵּבי
ב ָה ֶ
אֹומרִ ,אם ֵאין
הּודה ֵ
סּולהַ .ר ִּבי יְ ָ
ֻסּכָ הָ ,ה ֶע ְליֹונָ ה כְ ֵׁש ָרה ,וְ ַה ַּת ְחּתֹונָ ה ְּפ ָ
ּיּורין ָּב ֶע ְליֹונָ הַ ,ה ַּת ְחּתֹונָ ה ּכְ ֵׁש ָרה:
ִּד ִ
ג ֵּפ ַרס ָע ֶל ָיה ָס ִדין ִמ ְּפנֵ י ַה ַח ָּמה ,אֹו ַּת ְח ֶּת ָיה ִמ ְּפנֵ י ַהּנְ ָׁשר ,אֹו ֶׁש ֵּפ ַרס ַעל
יטי ַה ִּמ ָּטה:
ּפֹורס הּוא ַעל ּגַ ֵּבי נַ ְק ִל ֵ
סּולהֲ .א ָבל ֵ
ּגַ ֵּבי ַה ִּקינֹוףְּ ,פ ָ
ד ִה ְד ָלה ָע ֶל ָיה ֶאת ַהּגֶ ֶפן וְ ֶאת ַה ְּד ַל ַעת וְ ֶאת ַה ִּקּסֹום וְ ִסּכֵ ְך ַעל ּגַ ָּבּה,
סּולה .וְ ִאם ָהיָ ה ִסּכּוְך ַה ְר ֵּבה ֵמ ֶהן ,אֹו ֶׁש ְּק ָצ ָצןּ ,כְ ֵׁש ָרה .זֶ ה ַהּכְ ָללּ ,כֹל
ְּפ ָ
ֶׁשהּוא ְמ ַק ֵּבל ֻט ְמ ָאה וְ ֵאין ּגִ ּדּולֹו ִמן ָה ָא ֶרץֵ ,אין ְמ ַסּכְ כִ ין ּבֹו .וְ כָ ל ָּד ָבר
ֶׁש ֵאינֹו ְמ ַק ֵּבל ֻט ְמ ָאה וְ גִ ּדּולֹו ִמן ָה ָא ֶרץְ ,מ ַסּכְ כִ ין ּבֹו:
ה ֲח ִב ֵילי ַקׁש וַ ֲח ִב ֵילי ֵע ִצים וַ ֲח ִב ֵילי זְ ָר ִדיןֵ ,אין ְמ ַסּכְ כִ ין ָּב ֶהן .וְ כֻ ָּלן
ֶׁש ִה ִּת ָירןּ ,כְ ֵׁשרֹות .וְ כֻ ָּלן ּכְ ֵׁשרֹות ַל ְּד ָפנֹות:
אֹוסר .נָ ַתן ָע ֶל ָיה נֶ ֶסר
הּודה .וְ ַר ִּבי ֵמ ִאיר ֵ
ו ְמ ַסּכְ כִ ין ִּבנְ ָס ִריםִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי יְ ָ
יׁשן ַּת ְח ָּתיו:
ּוב ְל ַבד ֶׁשֹלא יִ ַ
ֶׁשהּוא ָר ָחב ַא ְר ָּב ָעה ְט ָפ ִחיםּ ,כְ ֵׁש ָרהִ ,
אֹומ ִרים,
הּודה ֵ
ז ִּת ְק ָרה ֶׁש ֵאין ָע ֶל ָיה ַמ ֲעזִ ָיבהַ ,ר ִּבי יְ ָ
אֹומרֵּ ,בית ַׁש ַּמאי ְ
נֹוטל
אֹומ ִריםְ ,מ ַפ ְק ֵּפק אֹו ֵ
נֹוטל ַא ַחת ִמ ֵּבינְ ַתיִ םֵ ,
ְמ ַפ ְק ֵּפק וְ ֵ
ּובית ִה ֵּלל ְ
נֹוטל ַא ַחת ִמ ֵּבינְ ַתיִ ם ,וְ ֵאין ְמ ַפ ְק ֵּפק:
אֹומרֵ ,
ַא ַחת ִמ ֵּבינְ ַתיִ םַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר ֵ
ּפּודין אֹו ַב ֲא ֻרּכֹות ַה ִּמ ָּטהִ ,אם יֵ ׁש ֶרוַ ח ֵּבינֵ ֶיהן
ח ַה ְמ ָק ֶרה ֻסּכָ תֹו ְב ַׁש ִ
חֹוטט ְּבגָ ִדיׁש ַל ֲעׂשֹות ּבֹו ֻסּכָ הֵ ,אינָ ּה ֻסּכָ ה:
מֹותןּ ,כְ ֵׁש ָרהַ .ה ֵ
ּכְ ָ
ֹלׁשה
בֹוּה ִמן ָה ָא ֶרץ ְׁש ָ
ט ַה ְמ ַׁש ְל ֵׁשל ְּד ָפנֹות ִמ ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ָּטהִ ,אם ּגָ ַ
בֹוּה ִמן ָה ָא ֶרץ ֲע ָׂש ָרה ְט ָפ ִחים,
סּולהִ .מ ְּל ַמ ָּטה ְל ַמ ְע ָלהִ ,אם ּגָ ַ
ְט ָפ ִחיםְּ ,פ ָ
אֹומרּ ,כְ ֵׁשם ֶׁש ִּמ ְּל ַמ ָּטה ְל ַמ ְע ָלה ֲע ָׂש ָרה ְט ָפ ִחיםּ ,כָ ְך
יֹוסי ֵ
ּכְ ֵׁש ָרהַ .ר ִּבי ֵ
ִמ ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ָּטה ֲע ָׂש ָרה ְט ָפ ִחיםִ .ה ְר ִחיק ֶאת ַה ִּסּכּוְך ִמן ַה ְּד ָפנֹות

24-hour telephone service (773) 743-0074
chevrakadishachicago.org • info@ChevraKadishaChicago.org
Jewish Sacred Society, P.O. Box 597585, Chicago, IL 60659

Jewish Sacred Society
CHEVRA KADISHA OF CHICAGO

MISHNAYOS SAID AT A SHIVA
ְל ָפנָ יוַ ,ה ְללּויָ ּה:
סּולה:
לׁשה ְט ָפ ִחיםְּ ,פ ָ
ְׁש ָ
אֹומ ִריםַ ,עד ֵאם ַה ָּבנִ ים ְׂש ֵמ ָחה.
ו ַעד ֵהיכָ ן הּוא ֵ
י ַּביִ ת ֶׁשּנִ ְפ ַחת וְ ִסּכֵ ְך ַעל ּגַ ָּביוִ ,אם יֵ ׁש ִמן ַהּכ ֶֹתל ַל ִּסּכּוְך ַא ְר ַּבע ַאּמֹות,
אֹומרֵּ ,בית ַׁש ַּמאי ְ
חֹותם ִּבגְ ֻא ָּלהַ .ר ִּבי
אֹומ ִריםַ ,עד ַח ָּל ִמיׁש ְל ַמ ְעיְ נֹו ָמיִ ם .וְ ֵ
יפּוה ְב ָד ָבר ֵ
דֹולהֶׁ ,ש ִה ִּק ָ
סּולה .וְ כֵ ן ָח ֵצר ֶׁש ִהיא ֻמ ֶּק ֶפת ַאכְ ַס ְד ָרהֻ .סּכָ ה גְ ָ
ְּפ ָ
ּובית ִה ֵּלל ְ
חֹותם.
בֹותינּו ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם ,וְ ֹלא ָהיָ ה ֵ
אֹומרֲ ,א ֶׁשר ּגְ ָא ָלנּו וְ גָ ַאל ֶאת ֲא ֵ
ַט ְרפֹון ֵ
סּולה:
ֶׁש ֵאין ְמ ַסּכְ כִ ים ּבֹוִ ,אם יֵ ׁש ַּת ְח ָּתיו ַא ְר ַּבע ַאּמֹותְּ ,פ ָ
מֹוע ִדים
יענּו ְל ֲ
בֹותינּו יַ ּגִ ֵ
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינּו וֵ ֵ
אֹומרּ ,כֵ ן ה’ ֱא ֵ
ַר ִּבי ֲע ִק ָיבא ֵ
ּפֹוסל,
יעזֶ ר ֵ
עֹוׂשה ֻסּכָ תֹו ּכְ ִמין ְצ ִריף ,אֹו ֶׁש ְּס ָמכָ ּה ְלכ ֶֹתלַ ,ר ִּבי ֱא ִל ֶ
יא ָה ֶ
אתנּו ְל ָׁשלֹוםְׂ ,ש ֵמ ִחים ְּב ִבנְ יַ ן ִע ֶירָך
וְ ִל ְרגָ ִלים ֲא ֵח ִרים ַה ָּב ִאים ִל ְק ָר ֵ
דֹולהֲ ,ע ָׂש ָאּה
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ֵאין ָלּה ּגָ ג ,וַ ֲחכָ ִמים ַמכְ ִׁש ִיריןַ .מ ְח ֶצ ֶלת ָקנִ ים ּגְ ָ
ּומן ַה ְּפ ָס ִחים כּו’ַ ,עד ָּברּוְך
בֹוד ֶתָך ,וְ נֹאכַ ל ָׁשם ִמן ַהּזְ ָב ִחים ִ
ִל ְׁשכִ ָיבהְ ,מ ַק ֶּב ֶלת ֻט ְמ ָאה וְ ֵאין ְמ ַסּכְ כִ ין ָּבּהְ .ל ִסּכּוְךְ ,מ ַסּכְ כִ ין ָּבּה וְ ֵאינָ ּה וְ ָׂש ִׂשים ַּב ֲע ָ
ַא ָּתה ה’ ּגָ ַאל יִ ְׂש ָר ֵאל:
דֹולהֲ ,ע ָׂש ָאּה
אֹומרַ ,א ַחת ְק ַטּנָ ה וְ ַא ַחת ּגְ ָ
יעזֶ ר ֵ
ְמ ַק ֶּב ֶלת ֻט ְמ ָאהַ .ר ִּבי ֱא ִל ֶ
ּגֹומר ָע ָליו ֶאת ַה ַה ֵּלל,
יעיֵ ,
יׁשיְ ,מ ָב ֵרְך ַעל ְמזֹונֹוְ .ר ִב ִ
ִל ְׁשכִ ָיבהְ ,מ ַק ֶּב ֶלת ֻט ְמ ָאה וְ ֵאין ְמ ַסּכְ כִ ין ָּבּהְ .ל ִסּכּוְךְ ,מ ַסּכְ כִ ין ָּבּה וְ ֵאינָ ּה ז ָמזְ גּו לֹו כֹוס ְׁש ִל ִ
רֹוצה ִל ְׁשּתֹות ,יִ ְׁש ֶּתה.
אֹומר ָע ָליו ִּב ְרּכַ ת ַה ִּשׁירֵּ .בין ַהּכֹוסֹות ַה ָּללּוִ ,אם ֶ
וְ ֵ
ְמ ַק ֶּב ֶלת ֻט ְמ ָאה:
יעיֹ ,לא יִ ְׁש ֶּתה:
יׁשי ָל ְר ִב ִ
ֵּבין ְׁש ִל ִ
יקֹומן .יָ ְׁשנּו ִמ ְק ָצ ָתן ,יֹאכְ לּוּ .כֻ ָּלןֹ ,לא
ח וְ ֵאין ַמ ְפ ִט ִירין ַא ַחר ַה ֶּפ ַסח ֲא ִפ ָ
אֹומר ,נִ ְתנַ ְמנְ מּו ,יֹאכְ לּו .נִ ְר ְּדמּוֹ ,לא יֹאכֵ לּו:
יֹוסי ֵ
יֹאכֵ לּוַ .ר ִּבי ֵ
ּנֹותרְ ,מ ַט ְּמ ִאין
א ַע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים ָסמּוְך ַל ִּמנְ ָחהֹ ,לא יֹאכַ ל ָא ָדם ַעד ֶׁש ֶּת ְח ָׁשְך .וַ ֲא ִפּלּו ָענִ י ט ַה ֶּפ ַסח ַא ַחר ֲחצֹותְ ,מ ַט ֵּמא ֶאת ַהּיָ ָדיִ םַ .ה ִּפּגּול וְ ַה ָ
ֶׁש ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ֹלא יֹאכַ ל ַעד ֶׁשּיָ ֵסב .וְ ֹלא יִ ְפ ֲחתּו לֹו ֵמ ַא ְר ַּבע ּכֹוסֹות ֶׁשל יַ יִ ן,
ֶאת ַהּיָ ָדיִ םֵּ .ב ַרְך ִּב ְרּכַ ת ַה ֶּפ ַסח ָּפ ַטר ֶאת ֶׁשל זֶ ַבחֵּ .ב ַרְך ֶאת ֶׁשל זֶ ַבח,
וַ ֲא ִפּלּו ִמן ַה ַּת ְמחּוי:
אֹומרֹ ,לא זֹו
ֹלא ָפ ַטר ֶאת ֶׁשל ֶּפ ַסחִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאלַ .ר ִּבי ֲע ִק ָיבא ֵ
אֹומ ִריםְ ,מ ָב ֵרְך ַעל ַהּיֹום ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך
ב ָמזְ גּו לֹו כֹוס ִראׁשֹוןֵּ ,בית ַׁש ַּמאי ְ
פֹוט ֶרת זֹו:
פֹוט ֶרת זֹו ,וְ ֹלא זֹו ֶ
ֶ
אֹומ ִריםְ ,מ ָב ֵרְך ַעל ַהּיַ יִ ן ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך ְמ ָב ֵרְך ַעל
ְמ ָב ֵרְך ַעל ַהּיָ יִ ןֵ .
ּובית ִה ֵּלל ְ
ַהּיֹום:
יע ְל ַפ ְר ֶּפ ֶרת ַה ַּפתֵ .ה ִביאּו
ג ֵה ִביאּו ְל ָפנָ יוְ ,מ ַט ֵּבל ַּב ֲחזֶ ֶרתַ ,עד ֶׁש ַּמּגִ ַ
חּוצה ָל ָא ֶרץ ֶׁשּנִ כְ נְ סּו ָל ָא ֶרץַ ,חּיָ ִבים ַּב ַח ָּלה .יָ ְצאּו ִמּכָ אן ְל ָׁשם,
א ֵּפרֹות ָ
ּוׁשנֵ י ַת ְב ִׁש ִיליןַ ,אף ַעל ִּפי ֶׁש ֵאין ֲחר ֶֹסת
ְל ָפנָ יו ַמ ָּצה וַ ֲחזֶ ֶרת וַ ֲחר ֶֹסת ְ
ּפֹוטר:
יעזֶ ר ְמ ַחּיֵ ב ,וְ ַר ִּבי ֲע ִק ָיבא ֵ
ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ּוב ִּמ ְק ָּדׁש ָהיּו ְמ ִב ִיאים
אֹומרִ ,מ ְצוָ הַ .
יעזֶ ר ְּב ַר ִּבי ָצדֹוק ֵ
ִמ ְצוָ הַ .ר ִּבי ֱא ִל ֶ
ח:
ס
ַ
ּפ
ָ
ְל ָפנָ יו ּגּופֹו ֶׁשל
חּוצה ָל ָא ֶרץ ֶׁש ָּבא ִב ְס ִפינָ ה ָל ָא ֶרץַ ,חּיֶ ֶבת ַּב ַּמ ַע ְׂשרֹות
ב ֲע ַפר ָ
גֹוׁש ֶׁשתִ .ע ָּסה
ימ ַתיִּ ,בזְ ַמן ֶׁש ַה ְּס ִפינָ ה ֶ
הּודהֵ ,א ָ
יעיתָ .א ַמר ַר ִּבי יְ ָ
ּוב ְּשׁ ִב ִ
ַ
ׁשֹואל ָא ִביו ,וְ ִאם ֵאין ַּד ַעת ַּב ֵּבןָ ,א ִביו
ד ָמזְ גּו לֹו כֹוס ֵׁשנִ י ,וְ כָ אן ַה ֵּבן ֵ
סֹואבֹות:
ּלֹוׁשה ְב ֵמי ֵפרֹותַ ,חּיֶ ֶבת ַּב ַח ָּלה ,וְ נֶ ֱאכֶ ֶלת ְּביָ ַדיִ ם ְמ ָ
ֶׁשּנִ ָ
ְמ ַל ְּמדֹוַ ,מה ּנִ ְׁש ַּתּנָ ה ַה ַּליְ ָלה ַהּזֶ ה ִמּכָ ל ַה ֵּלילֹותֶׁ ,ש ְּבכָ ל ַה ֵּלילֹות ָאנּו
אֹוכְ ִלין ָח ֵמץ ַ
כֹולה ְלכַ ּסֹות
קֹוצה ַח ָּל ָתּה ֲע ֻר ָּמהִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ִהיא יְ ָ
יֹוׁש ֶבת וְ ָ
ּומ ָּצהַ ,ה ַּליְ ָלה ַהּזֶ ה כֻ ּלֹו ַמ ָּצהֶׁ .ש ְּבכָ ל ַה ֵּלילֹות ָאנּו אֹוכְ ִלין ג ָה ִא ָּשׁה ֶ
י,
ל
ִ
צ
ָ
ר
ׂש
ָ
ּב
ָ
ין
ל
ִ
נּו
א
ָ
ילֹות
ּל
ֵ
ה
ַ
ל
כָ
ּב
ׁש
ֶ
רֹור.
מ
ָ
ה
ּזֶ
ה
ַ
ה
ל
ָ
ּל
ַ
ה
ְׁש ָאר יְ ָרקֹותַ ,
אֹוכְ
ְ
יְ
ַע ְצ ָמּהֲ ,א ָבל ֹלא ָה ִאיׁשִ .מי ֶׁש ֵאינֹו יָ כֹול ַל ֲעׂשֹות ִע ָּסתֹו ְב ָט ֳה ָרה ,יַ ֲע ֶׂשּנָ ה
ּומ ֻב ָּשׁלַ ,ה ַּליְ ָלה ַהּזֶ ה כֻ ּלֹו ָצ ִליֶׁ .ש ְּבכָ ל ַה ֵּלילֹות ָאנּו ַמ ְט ִּב ִילין
ָׁשלּוקְ ,
אֹומר ,יַ ֲע ֶׂשּנָ ה ְב ֻט ְמ ָאה וְ ַאל
ַק ִּבין ,וְ ַאל יַ ֲע ֶׂשּנָ ה ְב ֻט ְמ ָאה .וְ ַר ִּבי ֲע ִק ָיבא ֵ
ַּפ ַעם ַא ַחתַ ,ה ַּליְ ָלה ַהּזֶ ה ְׁש ֵּתי ְפ ָע ִמיםְ .
קֹורא ַל ְּט ֵמ ָאה,
הֹורהּ ,כָ ְך הּוא ֵ
קֹורא ַל ְּט ָ
ּול ִפי ַד ְעּתֹו ֶׁשל ֵּבןָ ,א ִביו ְמ ַל ְּמדֹו .יַ ֲע ֶׂשּנָ ה ַק ִּביםֶׁ ,שּכְ ֵׁשם ֶׁשהּוא ֵ
ֹל
ּכ
ֹר
מ
גְ
ּיִ
ׁש
ֶ
ד
ע
ַ
י,
ב
ִ
א
ָ
ד
אֹוב
ֵ
י
ּמ
ִ
ר
ַ
א
ֲ
דֹורׁש ֵמ
ּומ ַסּיֵ ם ְּב ֶׁש ַבח ,וְ ֵ
ַמ ְת ִחיל ִּבגְ נּות ְ
קֹורא ַח ָּלה ַב ֵּשׁםֲ ,א ָבל ַק ַּביִ ם ֵאין ָל ֶהם ֵח ֶלק
ּולזֹו ֵ
ְלזֹו ֵ
קֹורא ַח ָּלה ַב ֵּשׁם ְ
ַה ָּפ ָר ָׁשה כֻ ָּלּה:
ַּב ֵּשׁם:
ֹלׁשה ְד ָב ִרים ֵאּלּו ְּב ֶפ ַסח,
אֹומרּ ,כָ ל ֶׁשֹּלא ָא ַמר ְׁש ָ
ה ַר ָּבן ּגַ ְמ ִל ֵיאל ָהיָ ה ֵ
טּורים ִמן ַה ַח ָּלה ַעד ֶׁשּיִ ּשֹׁוכּו.
עֹוׂשה ִע ָּסתֹו ַק ִּבים וְ נָ גְ עּו זֶ ה ָבזֶ הְּ ,פ ִ
ד ָה ֶ
חֹובתֹו ,וְ ֵאּלּו ֵהןֶּ ,פ ַסחַ ,מ ָּצהָ ,
ֹלא יָ ָצא יְ ֵדי ָ
נֹותן ַל ַּסלַ ,ה ַּסל ְמ ָצ ְר ָפן ַל ַח ָּלה:
רֹודה וְ ֵ
אֹומרַ ,אף ָה ֶ
יעזֶ ר ֵ
ּומרֹורֶּ .פ ַסחַ ,על ׁשּום ֶׁש ָּפ ַסח ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
בֹותינּו
בֹותינּו ְב ִמ ְצ ַריִ םַ .מ ָּצהַ ,על ׁשּום ֶׁשּנִ גְ ֲאלּו ֲא ֵ
ַה ָּמקֹום ַעל ָּב ֵּתי ֲא ֵ
ה ַה ַּמ ְפ ִריׁש ַח ָּלתֹו ֶק ַמחֵ ,אינָ ּה ַח ָּלה ,וְ גָ זֵ ל ְּביַ ד ּכ ֵֹהןָ .ה ִע ָּסה ַע ְצ ָמּה,
בֹותינּו ְב ִמ ְצ ָריִ ם.
ְב ִמ ְצ ַריִ םָ .מרֹורַ ,על ׁשּום ֶׁש ֵּמ ְררּו ַה ִּמ ְצ ִרים ֶאת ַחּיֵ י ֲא ֵ
סּורה ְלזָ ִרים,
ַחּיֶ ֶבת ַּב ַח ָּלה .וְ ַה ֶּק ַמחִ ,אם יֶ ׁש ּבֹו כַ ִּשׁעּורַ ,חּיֶ ֶבת ַּב ַח ָּלה ,וַ ֲא ָ
ְּבכָ ל ּדֹור וָ דֹור ַחּיָ ב ָא ָדם ִל ְראֹות ֶאת ַע ְצמֹו כְ ִאּלּו הּוא יָ ָצא ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם,
הֹוׁש ַעָ .א ְמרּו לֹוַ ,מ ֲע ֶׂשה ְּוק ָפ ָׁשּה זָ ֵקן זָ רָ .א ַמר ָל ֶהםַ ,אף הּוא
ִּד ְב ֵרי ַר ִּבי יְ ֻ
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר (שמות יג) ,וְ ִהּגַ ְד ָּת ְל ִבנְ ָך ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹרַּ ,ב ֲעבּור זֶ ה ָע ָׂשה
ִק ְל ֵקל ְל ַע ְצמֹו וְ ִת ֵּקן ַל ֲא ֵח ִרים:
אתי ִמ ִּמ ְצ ָריִ םְ .ל ִפיכָ ְך ֲאנַ ְחנּו ַחּיָ ִבין ְלהֹודֹותְ ,ל ַה ֵּללְ ,ל ַׁש ֵּב ַח,
ה’ ִלי ְּב ֵצ ִ
ּומ ְר ָסנָ ן ֲח ֵמ ֶׁשת
ּוׂשא ָֹרן וְ ֻס ָּבן ֻ
ו ֲח ֵמ ֶׁשת ְר ָב ִעים ֶק ַמחַ ,חּיָ ִבים ַּב ַח ָּלהֵ .הם ְ
בֹותינּו
ּול ַק ֵּלסְ ,ל ִמי ֶׁש ָע ָׂשה ַל ֲא ֵ
ְל ָפ ֵארְ ,ל ֵ
רֹומםְ ,ל ַה ֵּדרְ ,ל ָב ֵרְךְ ,ל ַע ֵּלהְ ,
טּורין:
ְר ָב ִעיםַ ,חּיָ ִבין .נִ ַּטל ֻמ ְר ָסנָ ן ִמּתֹוכָ ן וְ ָחזַ ר ְלתֹוכָ ןֲ ,ה ֵרי ֵאּלּו ְפ ִ
הֹוצ ָיאנּו ֵמ ַע ְבדּות ְל ֵחרּותִ ,מּיָ גֹון ְל ִׂש ְמ ָחה,
וְ ָלנּו ֶאת ּכָ ל ַהּנִ ִּסים ָה ֵאּלּוִ ,
עֹוׂשה ִע ָּסה ְל ַע ְצמֹו,
ז ִׁשעּור ַה ַח ָּלהֶ ,א ָחד ֵמ ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ָּב ָעהָ .ה ֶ
ֹאמר
ּומ ִּשׁ ְעּבּוד ִלגְ ֻא ָּלה .וְ נ ַ
ּומ ֲא ֵפ ָלה ְלאֹור ּגָ דֹולִ ,
ּומ ֵא ֶבל ְליֹום טֹובֵ ,
ֵ

אות ע

אות פ
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MISHNAYOS SAID AT A SHIVA
ט ֵא ֶפר ּכָ ֵׁשר ֶׁשּנְ ָתנֹו ַעל ּגַ ֵּבי ַה ַּמיִ ם ֶׁש ֵאינָ ן ְראּויִ ין ְל ַק ֵּדׁשְ ,מ ַט ְּמ ִאין ֶאת
ּובגּופֹוֶ .את ַה ָּטהֹור ְל ַח ָּטאתֹ ,לא ְביָ ָדיו וְ ֹלא
ַה ָּטהֹור ִל ְת ָ
רּומהְּ ,ביָ ָדיו ְ
ְבגּופֹו:

עֹוׂשה
עֹוׂשה ְל ִמ ְׁש ֵּתה ְבנֹוֶ ,א ָחד ֵמ ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ָּב ָעה .נַ ְחּתֹום ֶׁשהּוא ֶ
וְ ָה ֶ
עֹוׂשה ִל ְמּכֹר ַּבּשּׁוקֶ ,א ָחד ֵמ ַא ְר ָּב ִעים
ִל ְמּכֹר ַּבּשּׁוק ,וְ כֵ ן ָה ִא ָּשׁה ֶׁש ִהיא ָ
ּוׁשמֹנָ ה.
ּוׁשמֹנָ ה .נִ ְט ֵמאת ִע ָּס ָתּה ׁשֹוגֶ גֶ ת אֹו ֲא ָ
נּוסהֶ ,א ָחד ֵמ ַא ְר ָּב ִעים ְ
ְ
חֹוטא נִ ְׂשּכָ ר:
נִ ְט ֵמאת ְמזִ ָידהֶ ,א ָחד ֵמ ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ָּב ָעהּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא יְ ֵהא ֵ
הֹורה
יצדִ ,ע ָּסה ְט ָ
אֹומר ,נִ ֶּט ֶלת ִמן ַה ָּטהֹור ַעל ַה ָּט ֵמאּ .כֵ ַ
יעזֶ ר ֵ
ח ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
נֹותן ָּפחֹות
הּורם ַח ָּל ָתּה ,וְ ֵ
נֹוטל ּכְ ֵדי ַח ָּלה ֵמ ִע ָּסה ֶׁשֹּלא ָ
וְ ִע ָּסה ְט ֵמ ָאהֵ ,
טֹועם ַהּיֹוםֵ ,אינֹו ָאסּור ֶא ָּלא ַעד ֶׁש ֶּת ְח ָׁשְךַׁ .ש ָּבת זֹו,
א קֹונָ ם יַ יִ ן ֶׁש ֲאנִ י ֵ
אֹוס ִרין:
ִמּכַ ֵּב ָ
יצה ָּב ֶא ְמ ַצעּ ,כְ ֵדי ֶׁשּיִ ּטֹל ִמן ַה ֻּמ ָּקף .וַ ֲחכָ ִמים ְ
ָאסּור ְּבכָ ל ַה ַּשׁ ָּבת ,וְ ַׁש ָּבת ֶׁש ָע ְב ָרה .ח ֶֹדׁש זֶ הָ ,אסּור ְּבכָ ל ַהח ֶֹדׁש ,וְ רֹאׁש
ח ֶֹדׁש ְל ַה ָּבאָׁ .שנָ ה זֹוָ ,אסּור ְּבכָ ל ַה ָּשׁנָ ה ,וְ רֹאׁש ַה ָּשׁנָ ה ֶל ָע ִתיד ָלבֹא.
יעית ֶׁש ָע ְב ָרה .וְ ִאם ָא ַמר יֹום ֶא ָחד,
ּוׁש ִב ִ
בּוע זֶ הָ ,אסּור ְּבכָ ל ַה ָּשׁ ַ
ָׁש ַ
בּועְ ,
בּוע ֶא ָחדָ ,אסּור ִמּיֹום ְליֹום:
ַׁש ָּבת ֶא ָחת ,ח ֶֹדׁש ֶא ָחדָׁ ,שנָ ה ֶא ָחתָׁ ,ש ַ
אֹומר ,יַ ּזֶ ה ְׁש ֵּתי
יעזֶ ר ֵ
לֹוחית ֶׁשּנָ ַפל ְלתֹוכָ ּה ַמיִ ם ּכָ ל ֶׁש ֵהןַ ,ר ִּבי ֱא ִל ֶ
א ְצ ִ
יעַ .עד ֶׁשּיְ ֵהאָ ,אסּור ַעד ֶׁשּיֵ ֵצאַ .עד ִל ְפנֵ י
ב ַעד ַה ֶּפ ַסחָ ,אסּור ַעד ֶׁשּיַ ּגִ ַ
יחּנָ ה
אֹומר ,יַ ּנִ ֶ
יעזֶ ר ֵ
ּפֹוס ִלין .יָ ַרד ְלתֹוכָ ּה ַטלַ ,ר ִּבי ֱא ִל ֶ
ַהּזָ יֹות .וַ ֲחכָ ִמים ְ
אֹומרָ ,אסּור ַעד
יֹוסי ֵ
יעַ .ר ִּבי ֵ
אֹומרָ ,אסּור ַעד ֶׁשּיַ ּגִ ַ
ַה ֶּפ ַסחַ ,ר ִּבי ֵמ ִאיר ֵ
ּומי ֵפרֹות,
ּפֹוס ִלין .נָ ַפל ְלתֹוכָ ּה ַמ ְׁש ִקין ֵ
ַב ַח ָּמה וְ ַה ַּטל ֶ
עֹולה .וַ ֲחכָ ִמים ְ
ֶׁשּיֵ ֵצא:
רֹוׁשם,
יְ ָע ֶרה וְ ָצ ִריְך ְלנַ ּגֵ בְּ .דיֹו ,קֹומֹוס ,וְ ַקנְ ַקנְ ּתֹום ,וְ כָ ל ָּד ָבר ֶׁשהּוא ֵ
יְ ָע ֶרה וְ ֵאינֹו ָצ ִריְך ְלנַ ּגֵ ב:
יע .זֶ ה
ג ַעד ַה ָּק ִצירַ ,עד ַה ָּב ִצירַ ,עד ַה ָּמ ִסיקֵ ,אינֹו ָאסּור ֶא ָּלא ַעד ֶׁשּיַ ּגִ ַ
ּיעָ .א ַמר ַעד
יעָ ,אסּור ַעד ֶׁשּיַ ּגִ ַ
בּוע וְ ָא ַמר ַעד ֶׁשּיַ ּגִ ַ
ַהּכְ ָללּ ,כֹל ֶׁשּזְ ַמּנֹו ָק ַ
ב נָ ַפל ְלתֹוכָ ּה ְׁש ָק ִצים ְּור ָמ ִׂשים וְ נִ ְת ַּב ְּקעּו ,אֹו ֶׁשּנִ ְׁש ַּתּנּו ַמ ְר ֵא ֶיהם,
בּועֵּ ,בין ָא ַמר ַעד ֶׁשּיְ ֵהאֵּ ,בין
ֶׁשּיְ ֵהאָ ,אסּור ַעד ֶׁשּיֵ ֵצא .וְ כֹל ֶׁש ֵאין זְ ַמּנֹו ָק ַ
פֹופ ֶרתַ .ר ִּבי
ּפֹוס ֶלתִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ִהיא כִ ְׁש ֶ
ּובין ּכָ ְך ֶ
ּפּוׁשיתֵּ ,בין ּכָ ְך ֵ
סּוליןִ .ח ִ
ְּפ ִ
יע:
יעֵ ,אינֹו ָאסּור ֶא ָּלא ַעד ֶׁשּיַ ּגִ ַ
ָא ַמר ַעד ֶׁשּיַ ּגִ ַ
בּואה
אֹומ ִריםַ ,ה ִּד ָירה וְ ַהּכִ ּנָ ה ֶׁש ַּב ְּת ָ
ִׁש ְמעֹון וְ ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
יעזֶ ר ֶּבן יַ ֲעקֹב ְ
ּכְ ֵׁש ִריםִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ֵאין ָּב ֶהם ֵל ָחה:
ד ַעד ַה ַּקיִ ץַ ,עד ֶׁשּיְ ֵהא ַה ַּקיִ ץַ ,עד ֶׁשיַ ְת ִחילּו ָה ָעם ְל ַהכְ נִ יס ַּבּכַ ְלּכַ ּלֹות.
ַעד ֶׁשּיַ ֲעבֹר ַה ַּקיִ ץַ ,עד ֶׁשּיְ ַק ְּפלּו ַה ַּמ ְקצּועֹותַ .עד ַה ָּק ִצירַ ,עד ֶׁשּיַ ְת ִחיל
ּפֹוס ִלין ,חּוץ ִמן
ג ָׁש ָתת ֵמ ֶהן ְּב ֵה ָמה אֹו ַחּיָ הְּ ,פ ִ
סּוליןּ .כָ ל ָהעֹופֹות ְ
ָה ָעם ִל ְקצֹרְ ,ק ִציר ִח ִּטין ֲא ָבל ֹלא ְק ִציר ְׂשע ִֹריםַ .הּכֹל ְל ִפי ְמקֹום נִ ְדרֹו,
ּפֹוס ִלין ,חּוץ ִמן
ַהּיֹונָ הִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ִהיא ֶ
מֹוצ ֶצתּ .כָ ל ַה ְּשׁ ָר ִצים ֵאינָ ם ְ
ִאם ָהיָ ה ָב ָהרָּ ,ב ָהר ,וְ ִאם ָהיָ ה ַב ִּב ְק ָעהַּ ,ב ִּב ְק ָעה:
אֹומרַ ,אף ַהּנָ ָחׁשִ ,מ ְּפנֵ י
ַה ֻח ְל ָּדהִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ִהיא ַמ ֶּל ֶקתַ .ר ָּבן ּגַ ְמ ִל ֵיאל ֵ
ר:
אֹומרַ ,אף ָה ַעכְ ָּב
יעזֶ ר ֵ
ֶׁש ִהיא ְמ ִק ָיאהַ .ר ִּבי ֱא ִל ֶ
יעה ְׁשנִ ּיָ הַ .ר ָּבן
ה ַעד ַהּגְ ָׁש ִמיםַ ,עד ֶׁשּיִ ְהיּו ַהּגְ ָׁש ִמיםַ ,עד ֶׁש ֵּת ֵרד ְר ִב ָ
יעהַ .עד ֶׁשּיִ ָּפ ְסקּו
יע זְ ַמּנָ ּה ֶׁשל ְר ִב ָ
אֹומרַ ,עד ֶׁשּיַ ּגִ ַ
ִׁש ְמעֹון ֶּבן ּגַ ְמ ִל ֵיאל ֵ
אֹומרָּ ,פסּולַ .ר ִּבי
יעזֶ ר ֵ
חֹוׁשב ַעל ֵמי ַח ָּטאת ִל ְׁשּתֹותַ ,ר ִּבי ֱא ִל ֶ
ד ַה ֵ
אֹומרַ ,עד
הּודה ֵ
גְ ָׁש ִמיםַ ,עד ֶׁשּיֵ ֵצא נִ ָיסן ּכֻ ּלֹוִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאירַ .ר ִּבי יְ ָ
מּוריםְּ ,ב ַמיִ ם
יֹוסיַּ ,ב ֶּמה ְד ָב ִרים ֲא ִ
אֹומרּ ,כְ ֶׁשּיַ ֶּטהָ .א ַמר ַר ִּבי ֵ
הֹוׁש ַע ֵ
יְ ֻ
טֹועם ַה ָּשׁנָ ה ,נִ ְת ַע ְּב ָרה ַה ָּשׁנָ הָ ,אסּור
ֶׁשּיַ ֲעבֹר ַה ֶּפ ַסח .קֹונָ ם יַ יִ ן ֶׁש ֵאינִ י ֵ
אֹומרּ ,כְ ֶׁשּיַ ֶּטה.
יעזֶ ר ֵ
ֶׁש ֵאינָ ם ְמ ֻק ָּד ִׁשיםֲ .א ָבל ְּב ַמיִ ם ַה ְמ ֻק ָּד ִׁשיןַ ,ר ִּבי ֱא ִל ֶ
ּבּורּהַ .עד רֹאׁש ֲא ָדרַ ,עד רֹאׁש ֲא ָדר ָה ִראׁשֹוןַ .עד סֹוף ֲא ָדרַ ,עד
ּוב ִע ָ
אֹומרּ ,כְ ֶׁשּיִ ְׁש ֶּתה .וְ ִאם ּגִ ְרּגֵ רּ ,כָ ֵׁשר:
הֹוׁש ַע ֵ
ַר ִּבי יְ ֻ
ָּבּה ְ
טֹועם ַעד ֶׁשּיְ ֵהא
אֹומר ,קֹונָ ם יַ יִ ן ֶׁש ֵאינִ י ֵ
הּודה ֵ
ה ֵמי ַח ָּטאת ֶׁשּנִ ְפ ְסלּוֹ ,לא יְ גַ ְּב ֵלם ְּב ִטיטֶׁ ,שֹּלא יַ ֲע ֵׂשם ַּת ָּק ָלה ַל ֲא ֵח ִרים .סֹוף ֲא ָדר ָה ִראׁשֹוןַ .ר ִּבי יְ ָ
ַה ֶּפ ַסחֵ ,אינֹו ָאסּור ֶא ָּלא ַעד ֵליל ַה ֶּפ ַסחֶׁ ,שֹּלא נִ ְתּכַ ּוֵן זֶ ה ֶא ָּלא ַעד ָׁש ָעה
אֹומרָּ ,ב ְטלּוָּ .פ ָרה ֶׁש ָּשׁ ָתת ֵמי ַח ָּטאתְּ ,ב ָׂש ָרּה ָט ֵמא ֵמ ֵעת
הּודה ֵ
ַר ִּבי יְ ָ
ֶׁש ֶּד ֶרְך ְּבנֵ י ָא ָדם ִל ְׁשּתֹות יָ יִ ן:
אֹומרָּ ,ב ְטלּו ְב ֵמ ֶע ָיה:
הּודה ֵ
ְל ֵעתַ .ר ִּבי יְ ָ
טֹועם ַעד ֶׁשּיְ ֵהא ַהּצֹוםֵ ,אינֹו ָאסּור ֶא ָּלא ַעד
ו ָא ַמר קֹונָ ם ָּב ָׂשר ֶׁש ֵאינִ י ֵ
יטם
ּוב ְס ִפינָ ה ,וְ ֹלא יְ ִׁש ֵ
ו ֵמי ַח ָּטאת וְ ֵא ֶפר ַח ָּטאתֹ ,לא יַ ֲע ִב ֵירם ְּבנָ ָהר ִ
ֵל ֵילי צֹוםֶׁ ,שֹּלא נִ ְתּכַ ּוֵן זֶ ה ֶא ָּלא ַעד ָׁש ָעה ֶׁש ֶּד ֶרְך ְּבנֵ י ָא ָדם ֶל ֱאכֹל ָּב ָׂשר.
עֹובר הּוא
ַעל ְּפנֵ י ַה ַּמיִ ם ,וְ ֹלא יַ ֲעמֹוד ְּב ַצד זֶ ה וְ יִ זְ ְר ֵקם ְל ַצד זֶ הֲ .א ָבל ֵ
טֹועם ַעד ֶׁש ְּת ֵהא ַׁש ָּבתֵ ,אינֹו
אֹומר ,קֹונָ ם ׁשּום ֶׁש ֵאינִ י ֵ
יֹוסי ְבנֹו ֵ
ּוביָ ָדיו ּכְ ִלי ֵר ָיקם ַה ָּטהֹור ַר ִּבי ֵ
ַב ַּמיִ ם ַעד ַצּוָארֹוֵ .
עֹובר הּוא ַה ָּטהֹור ְל ַח ָּטאת ְ
ָאסּור ֶא ָּלא ַעד ֵל ֵילי ַׁש ָּבתֶׁ ,שֹּלא נִ ְתּכַ ּוֵן זֶ ה ֶא ָּלא ַעד ָׁש ָעה ֶׁש ֶּד ֶרְך ְּבנֵ י
ּוב ַמיִ ם ֶׁש ֵאינָ ם ְמ ֻק ָּד ִׁשין:
ְל ַח ָּטאתְ ,
ָא ָדם ֶל ֱאכֹל ׁשּום:
הֹולכִ ין ַא ַחר ָהרֹב ְל ַט ֵּמא ,וְ ֵאין
ז ֵא ֶפר ּכָ ֵׁשר ֶׁשּנִ ְת ָע ֵרב ְּב ֵא ֶפר ִמ ְק ֶלהְ ,
נֹוטל ְל ָבנֶ יָך
אֹומר ַל ֲח ֵברֹו קֹונָ ם ֶׁש ֲאנִ י נֶ ֱהנֶ ה ְלָך ִאם ֵאין ַא ָּתה ָבא וְ ֵ
ז ָה ֵ
אֹומרְ ,מ ַק ְּד ִׁשין ְּבכֻ ָּלן:
יעזֶ ר ֵ
ְמ ַק ְּד ִׁשין ּבֹוַ .ר ִּבי ֱא ִל ֶ
ּוׁש ֵּתי ָח ִבּיֹות ֶׁשל יַ יִ ןֲ ,ה ֵרי זֶ ה יָ כֹול ְל ָה ֵפר ֶאת נִ ְדרֹו
ּכֹור ֶא ָחד ֶׁשל ִח ִּטין ְ
ּובגּופֹו.
ח ֵמי ַח ָּטאת ֶׁשּנִ ְפ ְסלּוְ ,מ ַט ְּמ ִאין ֶאת ַה ָּטהֹור ִל ְת ָ
רּומהְ ,ביָ ָדיו ְ
בֹודי.
בֹודי ,זֶ הּו כְ ִ
ֹאמר לֹוּ ,כְ לּום ָא ַמ ְר ָּת ֶא ָּלא ִמ ְּפנֵ י כְ ִ
ֶׁשֹּלא ַעל ִּפי ָחכָ ם ,וְ י ַ
וְ ֶאת ַה ָּטהֹור ְל ַח ָּטאתֹ ,לא ְביָ ָדיו וְ ֹלא ְבגּופֹו .נִ ְט ְמאּוְ ,מ ַט ְּמ ִאים ֶאת
נֹותן ִל ְבנִ י
אֹומר ַל ֲח ֵברֹו קֹונָ ם ֶׁש ַא ָּתה נֶ ֱהנֶ ה ִלי ִאם ֵאין ַא ָּתה ָבא וְ ֵ
וְ כֵ ן ָה ֵ
ּובגּופֹו .וְ ֶאת ַה ָּטהֹור ְל ַח ָּטאתְּ ,ביָ ָדיוֲ ,א ָבל ֹלא
ַה ָּטהֹור ִל ְת ָ
רּומה ְביָ ָדיו ְ
אֹומרָ ,אסּור ַעד
ּוׁש ֵּתי ָח ִבּיֹות ֶׁשל יַ יִ ןַ ,ר ִּבי ֵמ ִאיר ֵ
ּכֹור ֶא ָחד ֶׁשל ִח ִּטין ְ
ְבגּופֹו:
אֹומ ִריםַ ,אף זֶ ה יָ כֹול ְל ָה ֵפר ֶאת נִ ְדרֹו ֶׁשֹּלא ַעל ִּפי ָחכָ ם,
ֶׁשּיִ ֵּתן .וַ ֲחכָ ִמים ְ
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ֹאמר לֹוֲ ,ה ֵרי ֲאנִ י כְ ִאּלּו ִה ְת ַק ָּב ְל ִּתיָ .היּו ְמ ָס ְר ִבין ּבֹו ָל ֵׂשאת ַּבת ֲאחֹותֹו
וְ י ַ
עֹולם ,וְ כֵ ן ַה ְמגָ ֵרׁש ֶאת ִא ְׁשּתֹו וְ ָא ַמר
וְ ָא ַמר קֹונָ ם ֶׁש ִהיא נֶ ֱהנֵ ית ִלי ְל ָ
עֹולםֲ ,ה ֵרי ֵאּלּו ֻמ ָּתרֹות ֵל ָהנֹות לֹוֶׁ ,שֹּלא נִ ְתּכַ ּוֵן
קֹונָ ם ִא ְׁש ִּתי נֶ ֱהנֵ ית ִלי ְל ָ
זֶ ה ֶא ָּלא ְלׁשּום ִאיׁשּותָ .היָ ה ְמ ָס ֵרב ַּב ֲח ֵברֹו ֶׁשּיֹאכַ ל ֶא ְצלֹוָ ,א ַמר קֹונָ ם
טֹועם ָלְךֻ ,מ ָּתר ִלּכָ נֵ ס ְל ֵביתֹו
ְל ֵב ְיתָך ֶׁש ֵאינִ י נִ כְ נָ סִ ,ט ַּפת צֹונֵ ן ֶׁש ֵאינִ י ֵ
ּוׁש ִתּיָ ה:
וְ ִל ְׁשּתֹות ִמ ֶּמּנּו צֹונֵ ןֶׁ ,שֹּלא נִ ְתּכַ ּוֵן זֶ ה ֶא ָּלא ְלׁשּום ֲאכִ ָילה ְ

אות ר

חּוטין ַּב ְּת ִח ָּלה וְ ַא ַחת ַעל ָה ָא ִריג,
לׁשה ִ
אֹורג ְׁש ָ
אֹומרָ ,ה ֵ
יעזֶ ר ֵ
א ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
חּוטין:
אֹומ ִריםֵּ ,בין ַּב ְּת ִח ָּלה ֵּבין ַּבּסֹוףִׁ ,שעּורֹו ְׁשנֵ י ִ
ַחּיָ ב .וַ ֲחכָ ִמים ְ
ּוב ַּסלַ ,חּיָ ב.
עֹוׂשה ְׁשנֵ י ָב ֵּתי נִ ִירין ַּבּנִ ִיריןַּ ,ב ֵּקרֹוסַּ ,בּנָ ָפהַּ ,בּכְ ָב ָרה ַ
ב ָה ֶ
ּקֹור ַע ַעל ְמנָ ת ִל ְתּפֹר ְׁש ֵּתי ְת ִפירֹות:
ּתֹופר ְׁש ֵּתי ְת ִפירֹות ,וְ ַה ֵ
וְ ַה ֵ
טּורין .וְ ַה ְמ ַק ְל ֵקל ַעל
ּקֹור ַע ַּב ֲח ָמתֹו וְ ַעל ֵמתֹו ,וְ כָ ל ַה ְמ ַק ְל ְק ִליןְּ ,פ ִ
ג ַה ֵ
ְמנָ ת ְל ַת ֵּקןִׁ ,שעּורֹו כַ ְמ ַת ֵּקן:
ּצֹוב ַע וְ ַהּטֹווֶ הּ ,כִ ְמֹלא ר ַֹחב ַה ִּסיט ּכָ פּול.
ד ִׁשעּור ַה ְמ ַל ֵּבן וְ ַה ְמנַ ֵּפץ וְ ַה ֵ
חּוטיןִׁ ,שעּורֹו ּכִ ְמֹלא ַה ִּסיט:
אֹורג ְׁשנֵ י ִ
וְ ָה ֵ
ּוצ ִבי ַל ַּביִ תַ ,חּיָ ב .וַ ֲחכָ ִמים
הּודה ֵ
ה ַר ִּבי יְ ָ
אֹומרַ ,ה ָּצד ִצּפֹור ַל ִּמגְ ָּדל ְ
ּוצ ִבי ַל ַּביִ ת וְ ֶל ָח ֵצר וְ ַל ֵּב ָיב ִריןַ .ר ָּבן ִׁש ְמעֹון ֶּבן
אֹומ ִריםִ ,צּפֹור ַל ִּמגְ ָּדלְ ,
ְ
אֹומרֹ ,לא כָ ל ַה ֵּב ָיב ִרין ָׁשוִ ין .זֶ ה ַהּכְ ָללְ ,מ ֻח ַּסר ִצ ָידהָּ ,פטּור,
ּגַ ְמ ִל ֵיאל ֵ
וְ ֶׁש ֵאינֹו ְמ ֻח ַּסר ִצ ָידהַ ,חּיָ ב:
טּוריןֹ .לא
ו ְצ ִבי ֶׁשּנִ כְ נַ ס ַל ַּביִ ת וְ נָ ַעל ֶא ָחד ְּב ָפנָ יוַ ,חּיָ ב .נָ ֲעלּו ְׁשנַ יִ םְּ ,פ ִ
ּפֹוטר:
יָ כֹל ֶא ָחד ִלנְ עֹל וְ נָ ֲעלּו ְׁשנַ יִ םַ ,חּיָ ִבין .וְ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֵ
ּומ ְּל ָאהּוַ ,ה ֵּשׁנִ י ַחּיָ ב.
ז יָ ַׁשב ָה ֶא ָחד ַעל ַה ֶּפ ַתח וְ ֹלא ִמ ְּל ָאהּו ,יָ ַׁשב ַה ֵּשׁנִ י ִ
ּובא ַה ֵּשׁנִ י וְ יָ ַׁשב ְּב ִצּדֹוַ ,אף ַעל ִּפי
ּומ ְּל ָאהּוָ ,
יָ ַׁשב ָה ִראׁשֹון ַעל ַה ֶּפ ַתח ִ
ֶׁש ָע ַמד ָה ִראׁשֹון וְ ָה ַלְך לֹוָ ,ה ִראׁשֹון ַחּיָ ב וְ ַה ֵּשׁנִ י ָּפטּורָ .הא ְל ַמה ּזֶ ה
נֹועל ֶאת ֵּביתֹו ְל ָׁש ְמרֹו וְ נִ ְמ ָצא ְצ ִבי ָׁשמּור ְּבתֹוכֹו:
דֹומהְ ,ל ֵ
ֶ

ּומ ִביא ֵפרֹות ְּביָ דֹוּ .כְ ָלל ָא ַמר ַא ָּבא ָׁשאּולּ ,כֹל
ַמ ְח ִׁשיְך הּוא ִל ְׁשמֹרֵ ,
ֶׁש ֲאנִ י זַ ּכַ אי ַּב ֲא ִמ ָירתֹוַ ,ר ַּשׁאי ֲאנִ י ְל ַה ְח ִׁשיְך ָע ָליו:
ד ַמ ְח ִׁשיכִ ין ַעל ַה ְּתחּום ְל ַפ ֵּק ַח ַעל ִע ְס ֵקי כַ ָּלה ,וְ ַעל ִע ְס ֵקי ַה ֵּמת ְל ָה ִביא
לֹו ָארֹון וְ ַתכְ ִריכִ יןּ .גֹוי ֶׁש ֵה ִביא ֲח ִל ִילין ְּב ַׁש ָּבתֹ ,לא יִ ְסּפֹד ָּב ֶהן יִ ְׂש ָר ֵאל,
ֶא ָּלא ִאם ּכֵ ן ָּבאּו ִמ ָּמקֹום ָקרֹובָ .עׂשּו לֹו ָארֹון וְ ָח ְפרּו לֹו ֶק ֶבר ,יִ ָּק ֵבר ּבֹו
עֹול ִמית:
יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ ִאם ִּב ְׁש ִביל יִ ְׂש ָר ֵאלֹ ,לא יִ ָּק ֵבר ּבֹו ָ
ּוב ְל ַבד ֶׁשֹּלא יָ זִ יזּו בֹו
יחין אֹותֹוִ ,
ּומ ִד ִ
ִ
ה
עֹוׂשין ּכָ ל ָצ ְרכֵ י ַה ֵּמתָ ,סכִ ין ְ
ּומ ִּט ִילין אֹותֹו ַעל ַהחֹל ִּב ְׁש ִביל
ׁשֹומ ִטין ֶאת ַהּכַ ר ִמ ַּת ְח ָּתיו ַ
ֵא ֶברְ .
קֹורה
יֹוסיף .וְ כֵ ן ָ
קֹוׁש ִרים ֶאת ַה ֶּל ִחיֹ ,לא ֶׁשּיַ ֲע ֶלהֶ ,א ָּלא ֶׁשֹּלא ִ
ֶׁשּיַ ְמ ִּתיןְ .
אֹותּה ְּב ַס ְפ ָסל אֹו ַּב ֲא ֻרּכֹות ַה ִּמ ָּטהֹ ,לא ֶׁש ַּת ֲע ֶלה,
סֹומכִ ין ָ
ֶׁשּנִ ְׁש ְּב ָרהְ ,
תֹוסיףֵ .אין ְמ ַע ְּמ ִצין ֶאת ַה ֵּמת ְּב ַׁש ָּבת ,וְ ֹלא ְבחֹל ִעם יְ ִצ ַיאת
ֶא ָּלא ֶׁשֹּלא ִ
ׁשֹופְך ָּד ִמים:
נֶ ֶפׁש .וְ ַה ְמ ַע ֵּמץ ִעם יְ ִצ ַיאת נֶ ֶפׁשֲ ,ה ֵרי זֶ ה ֵ
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אֹומרַ ,עד ַא ְר ַּבע ָׁשעֹותְּ .ת ִפ ַּלת
הּודה ֵ
א ְּת ִפ ַּלת ַה ַּשׁ ַחרַ ,עד ֲחצֹותַ .ר ִּבי יְ ָ
אֹומרַ ,עד ְּפ ַלג ַה ִּמנְ ָחהְּ .ת ִפ ַּלת ָה ֶע ֶרב
הּודה ֵ
ַה ִּמנְ ָחה ַעד ָה ֶע ֶרבַ .ר ִּבי יְ ָ
אֹומרַ ,עד ֶׁש ַבע ָׁשעֹות:
הּודה ֵ
מּוס ִפין ּכָ ל ַהּיֹוםַ .ר ִּבי יְ ָ
ֵאין ָלּה ֶק ַבע .וְ ֶׁשל ָ
ב ַר ִּבי נְ חּונְ יָ א ֶּבן ַה ָּקנָ ה ָהיָ ה ִמ ְת ַּפ ֵּלל ִּבכְ נִ ָיסתֹו ְל ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁש
יצ ָיאתֹו ְּת ִפ ָּלה ְק ָצ ָרהָ .א ְמרּו לֹוַ ,מה ָּמקֹום ִל ְת ִפ ָּלה זֹוָ .א ַמר ָל ֶהם,
ּוב ִ
ִ
נֹותן
יצ ָיא ִתי ֲאנִ י ֵ
ּוב ִ
ִּבכְ נִ ָיס ִתי ֲאנִ י ִמ ְת ַּפ ֵּלל ֶׁשֹּלא ֶת ֱא ַרע ַּת ָק ָלה ַעל יָ ִדיִ ,
הֹודיָ ה ַעל ֶח ְל ִקי:
ָ
הֹוׁש ַע
אֹומרְּ ,בכָ ל יֹום ִמ ְת ַּפ ֵּלל ָא ָדם ְׁשמֹנֶ ה ֶע ְׂש ֵרהַ .ר ִּבי יְ ֻ
ג ַר ָּבן ּגַ ְמ ִל ֵיאל ֵ
גּורה ְת ִפ ָּלתֹו ְּב ִפיו,
אֹומרִ ,אם ְׁש ָ
אֹומרֵ ,מ ֵעין ְׁשמֹנֶ ה ֶע ְׂש ֵרהַ .ר ִּבי ֲע ִק ָיבא ֵ
ֵ
יִ ְת ַּפ ֵּלל ְׁשמֹנֶ ה ֶע ְׂש ֵרה .וְ ִאם ָלאוֵ ,מ ֵעין ְׁשמֹנֶ ה ֶע ְׂש ֵרה:
עֹוׂשה ְת ִפ ָּלתֹו ֶק ַבעֵ ,אין ְּת ִפ ָּלתֹו ַּת ֲחנּונִ יםַ .ר ִּבי
אֹומרָ ,ה ֶ
יעזֶ ר ֵ
ד ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
אֹומר,
אֹומרַ ,ה ְמ ַה ֵּלְך ִּב ְמקֹום ַסּכָ נָ הִ ,מ ְת ַּפ ֵּלל ְּת ִפ ָּלה ְק ָצ ָרהֵ .
הֹוׁש ַע ֵ
יְ ֻ
הֹוׁשע ַה ֵּשׁם ֶאת ַע ְּמָך ֶאת ְׁש ֵא ִרית יִ ְׂש ָר ֵאלְּ ,בכָ ל ָּפ ָר ַׁשת ָה ִעּבּור יִ ְהיּו
ַ
ׁשֹומ ַע ְּת ִפ ָּלה:
ָצ ְרכֵ ֶיהם ְל ָפנֶ יָךָּ .ברּוְך ַא ָּתה ה’ ֵ
ה ָהיָ ה רֹוכֵ ב ַעל ַה ֲחמֹור ,יֵ ֵרד .וְ ִאם ֵאינֹו יָ כֹול ֵל ֵירד ,יַ ֲחזִ יר ֶאת ָּפנָ יו,
ֹאמר לֹו ַה ְלוֵ נִ י ,וְ ִאם ֵאינֹו יָ כֹול ְל ַה ֲחזִ יר ֶאת ָּפנָ יו ,יְ כַ ּוֵן ֶאת ִלּבֹו ּכְ נֶ גֶ ד ֵּבית ק ֶֹדׁש
ּוב ְל ַבד ֶׁשֹּלא י ַ
ׁשֹואל ָא ָדם ֵמ ֲח ֵברֹו ּכַ ֵּדי יַ יִ ן וְ כַ ֵּדי ֶׁש ֶמןִ ,
ֵ
א
ַה ָּק ָד ִׁשים:
יח ַט ִּליתֹו ֶא ְצלֹו
וְ כֵ ן ָה ִא ָּשׁה ֵמ ֲח ֶב ְר ָּתּה ּכִ ּכָ רֹות .וְ ִאם ֵאינֹו ַמ ֲא ִמינֹוַ ,מּנִ ַ
יֹות
ה
ל
ִ
ל
ח
ָ
ׁש
ֶ
ם
יִ
ל
ַ
ירּוׁש
ָ
עֹוׂשה ִעּמֹו ֶח ְׁשּבֹון ְל ַא ַחר ַׁש ָּבת .וְ כֵ ן ֶע ֶרב ֶּפ ַסח ִּב
וְ ֶ
ְ
יֹוׁשב ִּב ְס ִפינָ ה אֹו ְב ָקרֹון אֹו ְב ַא ְס ָּדה ,יְ כַ ּוֵן ֶאת ִלּבֹו ּכְ נֶ גֶ ד ֵּבית
ו ָהיָ ה ֵ
נֹוטל ֶאת ִּפ ְסחֹו ,וְ ֶ
יח ַט ִּליתֹו ֶא ְצלֹו וְ ֵ
ְּב ַׁש ָּבתַ ,מּנִ ַ
עֹוׂשה ִעּמֹו ֶח ְׁשּבֹון ְל ַא ַחר ק ֶֹדש ַה ָּק ָד ִׁשים:
יֹום טֹוב:
ּמּוס ִפין ֶא ָּלא ְּב ֶח ֶבר ִעיר.
אֹומרֵ ,אין ְּת ִפ ַּלת ַה ָ
ז ַר ִּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶּבן ֲעזַ ְריָ ה ֵ
רֹותיו ִמ ִּפיוֲ ,א ָבל ֹלא ִמן ַהּכְ ָתב.
אֹור ָחיו וְ ֶאת ַּפ ְר ְּפ ָ
ב מֹונֶ ה ָא ָדם ֶאת ְ
אֹומר
הּודה ֵ
אֹומ ִריםְּ ,ב ֶח ֶבר ִעיר וְ ֶׁשֹּלא ְב ֶח ֶבר ִעירַ .ר ִּבי יְ ָ
וַ ֲחכָ ִמים ְ
ּוב ְל ַבד ֶׁשֹּלא יִ ְתּכַ ּוֵן ַל ֲעׂשֹות
ּומ ִפיס ִעם ָּבנָ יו וְ ִעם ְּבנֵ י ֵביתֹו ַעל ַה ֻּשׁ ְל ָחןִ ,
ֵ
ּמּוס ִפין:
ִמ ְּשׁמֹוּ ,כָ ל ָמקֹום ֶׁשּיֵ ׁש ֶח ֶבר ִעירַ ,הּיָ ִחיד ָּפטּור ִמ ְּת ִפ ַּלת ַה ָ
ּומ ִּט ִילין ֲח ָל ִׁשים ַעל ַה ָּק ָד ִׁשים
דֹולה ּכְ נֶ גֶ ד ְק ַטּנָ הִ ,מּשּׁום ֻק ְביָ אַ .
ָמנָ ה גְ ָ
ְּביֹום טֹובֲ ,א ָבל ֹלא ַעל ַה ָּמנֹות:
ֹאמר ָא ָדם ַל ֲח ֵברֹו ִל ְׂשּכֹר לֹו
ּפֹוע ִלים ְּב ַׁש ָּבת ,וְ ֹלא י ַ
ג ֹלא יִ ְׂשּכֹר ָא ָדם ֲ
ּול ָה ִביא ֵפרֹותֲ ,א ָבל
פֹוע ִליםֵ .אין ַמ ְח ִׁשיכִ ין ַעל ַה ְּתחּום ִל ְׂשּכֹר ֲ
ֲ
ּפֹוע ִלים ְ
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MISHNAYOS SAID AT A SHIVA
These 3 perakim of mishnayos are learned following mincha at a shiva house.

כלים פרק כ״ד
ׁלשׁה ְת ִר ִיסין ֵהםְ .ת ִּריס ַהכָ ּפּוףָ ,ט ֵמא ִמ ְד ָרס .וְ ֶש ְׁמ ַּש ֲׂח ִקין ּבֹו
א ְש ָ
הֹורה ִמכְ ּלּום:
יצת ָה ַע ְר ִביִ ּיןְ ,ט ָ
ַב ֻּקּנְ ּפֹוןָ ,ט ֵמא ְט ֵמא ֵמת .וְ ִד ַ
ב ָשׁלׁש ֲעגָ לֹות ֵהםָ .ה ֲעׂשּויָ ה כְ ַּק ֶת ְּד ָראְ ,ט ֵמ ָאה ִמ ְד ָרס .כְ ִּמ ָטּהְ ,ט ֵמ ָאה
הֹורה ִמכְ ּלּום:
ְט ֵמא ֵמת .וְ ֶשׁל ֲא ָבנִ יםְ ,ט ָ
שׁנֵ י ֹלג וְ ַעד ִת ְּש ָׁעה ַק ִבּין ֶשׁנִ ְּס ְד ָּקהְ ,ט ֵמ ָאה
ג ָשׁלׁש ֲע ֵרבֹות ֵהןֲ .ע ֵר ָבה ִמ ְ ּ
הֹורה ִמכְ ּלּום:
ִמ ְד ָרסְ .ש ֵׁל ָמהְ ,ט ֵמ ָאה ְט ֵמא ֵמת .וְ ַה ָב ָּאה ַב ִמ ָּדּהְ ,ט ָ
ד ָשׁלׁש ֵתּבֹות ֵהןֵ .ת ָּבה ֶש ִׁפ ְּת ָחּה ִמ ִצ ָּדּּהְ ,ט ֵמ ָאה ִמ ְד ָרסִ .מ ְל ַמ ְע ָלן,
הֹורה ִמכְ ּלּום:
ְט ֵמ ָאה ְט ֵמא ֵמת .וְ ַה ָב ָּאה ַב ִמ ָּדּהְ ,ט ָ
ּבּוסין ֵהןֶ .שׁל ַס ָפ ִּריןָ ,ט ֵמא ִמ ְד ָרסֶ .שׁאֹוכְ ִלין ָע ָליוָ ,ט ֵמא
ׁלשׁה ַת ְר ִ
ה ְש ָ
ְט ֵמא ֵמת .וְ ֶשׁל זֵ ִיתיםָ ,טהֹור ִמכְ ּלּום:
סֹופ ִריםְ ,ט ֵמ ָאה ִמ ְד ָרס.
ו ָשׁלׁש ְב ִּס ָיסיֹות ֵהןֶ .ש ִׁל ְּפנֵ י ַה ִמ ָּטּה וְ ֶש ִׁל ְּפנֵ י ְ
הֹורה ִמכְ ּלּום:
וְ ֶשׁל ְד ֻּל ְפ ִקיְ ,ט ֵמ ָאה ְט ֵמא ֵמת .וְ ֶשׁל ִמגְ ָדּלְ ,ט ָ
יפֹוריןְ ,ט ֵמ ָאה ִמ ְד ָרס .וְ ֶשׁיֶ ּׁש ָבּּה ֵבּית ִקּבּול
ז ָשׁלׁש ִפּנְ ְק ָסיֹות ֵהןָ .ה ֲא ִפ ִ
הֹורה ִמכְ ּלּום:
ַש ֲׁעוָ הְ ,ט ֵמ ָאה ְט ֵמא ֵמת .וַ ֲח ָל ָקהְ ,ט ָ
ח ָשׁלׁש ִמּטֹות ֵהןָ .ה ֲעׂשּויָ ה ִל ְשׁכִ ָיבהְ ,ט ֵמ ָאה ִמ ְד ָרסֶ .שׁל זַ גָ ּגִ יןְ ,ט ֵמ ָאה
הֹורה ִמכְ ּלּום:
ְט ֵמא ֵמת .וְ ֶשׁל ָס ָרגִ יןְ ,ט ָ
ט ָשׁלׁש ַמ ְש ֵׁפּלֹות ֵהןֶ .שׁל זֶ ֶבלְ ,ט ֵמ ָאה ִמ ְד ָרסֶ .שׁל ֶת ֶּבןְ ,ט ֵמ ָאה ְט ֵמא
ֵמת .וְ ַה ֻפ ְּח ָלץ ֶשׁל גְ ַּמ ִלּיםָ ,טהֹור ִמכְ ּלּום:
יש ָׁיבהְ ,ט ֵמ ָאה ִמ ְד ָרסֶ .שׁל ַצ ָב ִּעין,
ׁלשׁה ַמ ָפ ִּצים ֵהןָ .ה ֲעׂשּויָ ה ִל ִ
י ְש ָ
ָט ֵמא ְט ֵמא ֵמת .וְ ֶשׁל גִ ּּתֹותָ ,טהֹור ִמכְ ּלּום:
ּשׁעּורְ ,ט ֵמ ִאין
ּתּור ְמ ִלּין ֵהןַ .ה ְמ ַק ְב ִּלין כַ ִ ּ
י”א ָשׁלׁש ֲח ָמתֹות וְ ָשׁלׁש ְ
ּשׁעּורְ ,ט ֵמ ִאין ְט ֵמא ֵמת .וְ ֶשׁל עֹור ַה ָדּגָ ,טהֹור
ִמ ְד ָרס .וְ ֶש ֵׁאינָ ן ְמ ַק ְב ִּלין כַ ִ ּ
ִמכְ ּלּום:
יחָ ,ט ֵמא ִמ ְד ָרסְ .ל ַתכְ ִריְך ַהכֵ ִּלים,
ׁלשׁה עֹורֹות ֵהןֶ .ה ָעׂשּוי ְל ָש ִׁט ַ
י”ב ְש ָ
הֹורה ִמכְ ּלּום:
ָט ֵמא ְט ֵמא ֵמת .וְ ֶשׁל ְרצּועֹות וְ ֶשׁל ַסנְ ָד ִּליםְ ,ט ָ
ׁלשׁה ְס ִדינִ ין ֵהןֶ .ה ָעׂשּוי ִל ְשׁכִ ָיבהָ ,ט ֵמא ִמ ְד ָרסְ .לוִ ילֹוןָ ,ט ֵמא
י”ג ְש ָ
ְט ֵמא ֵמת .וְ ֶשׁל צּורֹותָ ,טהֹור ִמכְ ּלּום:
י”ד ָשׁלׁש ִמ ְט ָפּחֹות ֵהןֶ .שׁל יָ ַדיִ םְ ,ט ֵמ ָאה ִמ ְד ָרסֶ .שׁל ְס ָפ ִריןְ ,ט ֵמ ָאה
הֹורה ִמכְ ּלּום:
ְט ֵמא ֵמת וְ ֶשׁל ַתּכְ ִריְך (וְ ֶשׁל) נִ ְב ֵלי ְבנֵ י ֵלוִ יְ ,ט ָ
ׁלשׁה ְפ ַר ְק ִלינִ ין ֵהןֶ .שׁל ָצ ֵדי ַחיָ ּה וָ עֹוףָ ,ט ֵמא ִמ ְד ָרסֶ .שׁל ֲחגָ ִבין,
ט”ו ְש ָ
ָט ֵמא ְט ֵמת ֵמת .וְ ֶשׁל ַקיָ ִּציןָ ,טהֹור ִמכְ ּלּום:
ט”ז ָשׁלׁש ְס ָבכֹות ֵהןֶ .שׁל יַ ְל ָדּהְ ,ט ֵמ ָאה ֻט ְמ ַאת ִמ ְד ָרסֶ .שׁל ֵזקנָ ה,
הֹורה ִמכְ ּלּום:
יֹוצאת ַלחּוץְ ,ט ָ
ְט ֵמ ָאה ְט ֵמא ֵמת .וְ ֶשׁל ֵ
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הֹולכִ ין ַא ַחר ַה ְב ִּריָ ּה.
י”ז ָשׁלׁש ֻקּפֹות ֵהןְ .מ ָ
הּוהה ֶש ְׁט ָּליָ ּה ַעל ַה ְב ִּריָ ּהְ ,
הֹולכִ ין ַא ַחר
הֹולכִ ין ַא ַחר ַהגְ ָ
ְק ַטנָ ּה ַעל ַהגְ ָ
ּדֹולהָ .היּו ָשׁוֹותְ ,
ּדֹולהְ ,
ּיחם
ׁשּולי ַה ֵמ ַ
אֹומר ,כַ ּף מֹאזְ נַ יִ ם ֶש ְׁט ָּליָ ּה ַעל ֵ
ימיתַ .ר ִבּי ִש ְׁמעֹון ֵ
ַה ְפּנִ ִ
ִמ ִב ְּפנִ יםָ ,ט ֵמאִ .מ ַבּחּוץָ ,טהֹורְ .ט ָליָ ּה ַעל ִצ ָדּּהֵ ,בּין ִמ ִב ְּפנִ ים ֵבּין ִמ ַבּחּוץ,
ָטהֹור:

מקואות פרק ז
ּפֹוס ִלין וְ ֹלא ַמ ֲע ִליןֹ ,לא ַמ ֲע ִלין
ּפֹוס ִליןְ ,
א יֵ ׁש ַמ ֲע ִלין ֶאת ַה ִמ ְּקוֶ ה וְ ֹלא ְ
ש ֶׁלג ,וְ ַה ָב ָּרד ,וְ ַהכְ ּפֹור ,וְ ַהגְ ִּליד,
ּפֹוס ִליןַ :ה ֶ ּ
ּפֹוס ִליןֵ .אּלּו ַמ ֲע ִלין וְ ֹלא ְ
וְ ֹלא ְ
וְ ַה ֶמ ַּלח ,וְ ַה ִטּיט ַהנָ ּרֹוקָ .א ַמר ַר ִבּי ֲע ִק ָיבאָ :היָ ה ַר ִבּי יִ ְש ָׁמ ֵעאל ָדּן כְ ּנֶ גְ ִדּי
שׁמֹו,
ש ֶׁלג ֵאינֹו ַמ ֲע ֶלה ֶאת ַה ִמ ְּקוֶ ה .וְ ֵה ִעידּו ַאנְ ֵשׁי ֵמ ְיד ָבא ִמ ְ ּ
לֹומרַ :ה ֶ ּ
ַ
יֹוחנָ ן ֶבּן
ֶש ָׁא ַמר ָל ֶהםְ :צאּו וְ ָה ִביאּו ֶש ֶׁלג וַ ֲעׁשּו ִמ ְקוֶ ה ַב ְּת ִּח ָלּהַ .ר ִבּי ָ
ּפֹוס ִלין? ִמ ְקוֶ ה ֶשׁיֶ ּׁש
אֹומרֶ :א ֶבן ַה ָב ָּרד כַ ַּמּיִ ם .כֵ ַ
נּורי ֵ
ִ
ּיצד ַמ ֲע ִלין וְ לא ְ
ּבֹו ַא ְר ָב ִּעים ְס ָאה ָח ֵסר ַא ַחת ,נָ ַפל ֵמ ֶהם ְס ָאה ְלתֹוכֹו ,וְ ֶה ֱע ַלּתּו ,נִ ְמ ְצאּו
ּפֹוס ִלין.
ַמ ֲע ִלין וְ ֹלא ְ
ּומי כְ ָב ִשׁים,
הֹוריםֵ ,
ּפֹוס ִלין וְ לא ַמ ֲע ִליןַ :ה ַמּיִ ם ֵבּין ְט ֵמ ִאים ֵבּין ְט ִ
ב ֵאּלּו ְ
ּפֹוס ִלין וְ לא ַמ ֲע ִלין?
ּומי ְש ָׁלקֹות ,וְ ַה ֶת ֶּמד ַעד ֶשּׁלא ֶה ֱח ִמיץ .כֵ ַ
ֵ
ּיצד ְ
ִמ ְקוֶ ה ֶשׁיֶ ּׁש ּבֹו ַא ְר ָב ִּעים ְס ָאה ָח ֵסר ֻק ְרטֹוב ,וְ נָ ַפל ֵמ ֶהן ֻק ְרטֹוב ְלתֹוכֹו
ּומי ֵפרֹות,
ׁלשׁה ֻלגִ ּיןֲ .א ָבל ְש ָׁאר ַה ַמ ְּש ִׁקיןֵ ,
ּפֹוסלֹו ִב ְּש ָ
לא ֶה ֱע ָלהּו; ְ
ּופ ָע ִמים ֶש ֵׁאינָ ן
וְ ַה ִצּיר ,וְ ַה ֻמ ְּריָ ס ,וְ ַה ֶת ֶּמד ִמ ֶ ּ
ש ֶׁה ֱח ִמיץ ְפ ָּע ִמים ַמ ֲע ִלין ְ
ּיצד? ִמ ְקוֶ ה ֶשׁיֶ ּׁש ּבֹו ַא ְר ָב ִּעים ְס ָאה ָח ֵסר ַא ַחת ,נָ ַפל ְלתֹוכֹו
ַמ ֲע ִלין .כֵ ַ
ְס ָאה ֵמ ֶהם ֹ -לא ֶה ֱע ַלּתּוָ .היּו ּבֹו ַא ְר ָב ִּעים ְס ָאה ,נָ ַתן ְס ָאה וְ נָ ַטל ְס ָאה
ֲה ֵרי זֶ ה כָ ֵּשׁר.
יח ּבֹו ַס ֵלּי זֵ ִיתים וְ ַס ֵלּי ֲענָ ִבים ,וְ ִשּׁנּו ֶאת ַמ ְר ָאיו  -כָ ֵּשׁרַ .ר ִבּי
ג ֵה ִד ַ
ּפֹוס ִלין אֹותֹו
ּפֹוס ִלין אֹותֹו ִב ְּש ָ
יֹוסי ֵ
ֵ
ׁלשׁה ֻלגִ ּין ,וְ ֵאינָ ן ְ
אֹומרֵ :מי ַה ֶצ ַּבע ְ
ּיצד
ּומחל ,וְ ִשּׁנּו ֶאת ַמ ְר ָאיו ָ -פּסּול .כֵ ַ
ְב ִּשּׁנּוי ַמ ְר ֶאה .נָ ַפל ְלתֹוכֹו יַ יִ ן ַ
יַ ֲע ֶשה? יַ ְמ ִתּין לֹו ַעד ֶשׁיֵ ְּרדּו גְ ָּש ִׁמים ,וְ יַ ְחזְ רּו ַמ ְר ֵא ֶיהן ְל ַמ ְר ֵאה ַה ַמּיִ ם.
נֹותן ְלתֹוכֹוַ ,עד ֶשׁיַ ְּחזְ רּו ַמ ְר ֵא ֶיהן
ָהיּו ּבֹו ַא ְר ָב ִּעים ְס ָאהְ ,מ ַמ ֵלּא ַבּכָ ֵּתף וְ ֵ
ְל ַמ ְר ֵאה ַה ַמּיִ ם.
ראה ַמיִ ם
ראיוִ ,אם ֵאין ּבֹו ַמ ֵ
קצת ַמ ָ
ד נָ ַפל ְלתֹוכֹו יַ יִ ן אֹו מ ַֹחל וְ ִשּׁנּו ִמ ַ
רב ִּעים ְס ָאהֲ ,ה ֵרי זֶ ה לא יִ טּבֹול ּבֹו.
ַא ָ
ראה
רא ֶיהן כְ ַּמ ֵ
ֹׁלשׁה לֹוגִ ין ַמיִ ם ,וְ נָ ַפל ְלתֹוכָ ן ֻקרטֹוב יַ יִ ן ,וַ ֲה ֵרי ַמ ֵ
ה ְש ָ
ֹׁלשׁה לֹוגִ ין ַמיִ ם ָח ֵסר ֻקרטֹוב ,וְ נָ ַפל
ַהיַ ּיִ ן ,וְ נָ ְפלּו ַל ִמּקוָ ה ,לא ְפ ָסלּוהּוְ .ש ָ
ראה ַה ַמּיִ ם ,וְ נָ ְפלּו ַל ִמּקוָ ה ,לא
רא ֶיהן כְ ַּמ ֵ
ְלתֹוכָ ן ֻקרטֹוב ָח ָלב ,וַ ֲה ֵרי ַמ ֵ
ּראה.
הֹולך ַא ַחר ַה ַמ ֶ
אֹומרַ ,הכֹּל ֵ
נּורי ֵ
יֹוחנָ ן ֶבּן ִ
ְפ ָסלּוהּוִ .ר ִבּי ָ
רב ִּעים ְס ָאה ְמכֻ וָ ּנֹות ,יָ ְרדּו ְשׁנַ יִ ם וְ ָט ְבלּו זֶ ה ַא ַחר
ו ִמקוָ ה ֶשׁיֵ ּׁש ּבֹו ַא ָ
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MISHNAYOS SAID AT A SHIVA
גליו
אֹומרִ ,אם ָהיּו ַר ָ
הּודה ֵ
שׁנִ י ָט ֵמאִ .ר ִבּי יְ ָ
זֶ הָ ,ה ִראׁשֹון ָטהֹור וְ ַה ֵ ּ
טבּיל ּבֹו ֶאת ַה ְסּגֹוס
שׁנִ י ָטהֹורִ .ה ִ
ֶש ָׁלּ ִראׁשֹון נֹוגְ עֹות ַב ַּמּיִ םַ ,אף ַה ֵ ּ
גב ַּיהּ
קצתֹו נֹוגֵ ַע ַב ַּמּיִ םָ ,טהֹורַ .הכַ ּר וְ ַהכֶ ֶּסת ֶש ְׁלּעֹור ,כֵ ּיוָ ן ֶש ִׁה ִ
וְ ֶה ֱע ָלהּוִ ,מ ָ
טב ָּילן
ּיצד יַ ֲע ֶשׂהַ .מ ִ
ׁאּובין .כֵ ַ
ׂפתֹות ֶיהם ִמן ַה ַמּיִ םַ ,ה ַמּיִ ם ֶש ְׁבּתֹוכָ ן ְש ִ
ֵ
ִש
ׁשּול ֶיהם.
אֹותם ֶד ֶּרך ֵ
ּומ ֲע ֶלה ָ
ַ
ׁשֹוקעֹות ַב ִּטּיט ֶה ָע ֶבה,
טבּיל ּבֹו ֶאת ַה ִמ ָּטּהַ ,אף ַעל ִפּי ֶש ַׁר ֶ
ז ִה ִ
גל ָיה ְ
ּכֹובׁש ַא ִפּלּו
רֹוד ִדיןֵ ,
ּימיו ְמ ָ
הֹורהִ ,מ ְפּנֵ י ֶש ַׁה ַמּיִ ם ְמ ַק ְד ִּמיןִ .מקוָ ה ֶש ֵׁמ ָ
ְט ָ
טֹובלַ .מ ַחט
יֹורד וְ ֵ
ּתפּחּו ַה ַמּיִ ם ,וְ ֵ
ֲח ִב ֵלּי ֵע ִציםַ ,א ִפּלּו ֲח ִב ֵלּי ָקנִ ים ,כְ ֵּדי ֶשׁיִ ְ
ּומ ִביא ַב ַּמּיִ ם ,כֵ ּיוָ ן ֶש ָׁע ַבר
מֹוליך ֵ
ְש ִׁהיא נְ תּונָ ה ַעל ַמ ֲעלֹות ַה ְמ ָּע ָרהָ ,היָ ה ִ
הֹורה.
ָע ֶל ָיה ַהגַ ּלְ ,ט ָ

אֹומר:
ַר ִבּי ֲחנַ נְ יָ א ֶבּן ֲע ַק ְשׁיָ א ֵ
ּתֹורה
ָר ָצה ַה ָקּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא ְלזַ ּכֹות ֶאת יִ ְש ָׂר ֵאלְ ,ל ִפיכָ ְך ִה ְר ָבּה ָל ֶהם ָ
ּתֹורה
ּומ ְצֹותֶ ,שׁנֶ ֱּא ַמר (ישעיהו מב ,כא)“ :ה’ ָח ֵפץ ְל ַמ ַען ִצ ְדקֹו ,יַ גְ ִדּיל ָ
ִ
וְ יַ ְא ִדּיר”:

לֹוהּ ִמ ַמ ַּעל ַמ ָמּׁש
שׁנִ ית ְבּיִ ְש ָׂר ֵאל ִהיא ֵח ֶלק ֱא ַ
וְ נֶ ֶפׁש ַה ֵ ּ
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