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אות א 
א ֵאין עֹוְמִדין ְלִהְתַפֵּלּל, ֶאָלּא ִמּתֹוְך כֶֹּבד ֹראׁש. ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים 

ָהיּו ׁשֹוִהים ָשָׁעה ַאַחת - ּוִמְתַפְּלִלים, ְכֵּדי ֶשְׁיַּכְוּנּו ֶאת ִלָבּם ַלָמּקֹום. 
ֲאִפּלּו ַהֶמֶּלְך ׁשֹוֵאל ִבְּשׁלֹומֹו - ֹלא ְיִשׁיֶבּנּו; ַוֲאִפּלּו ָנָחׁש ָכּרּוְך ַעל ֲעֵקבֹו 

- ֹלא ַיְפִסיק:

ב ַמְזִכּיִרין ְגּבּורֹות ְגָּשִׁמים - ִבְּתִחַיּת ַהֵמִּתים. ְוׁשֹוֲאִלין ַהְגָּשִׁמים - 

ְבִּבְרַכּת ַהָשִּׁנים. ְוַהְבָדָּלה ְבּחֹוֵנן ַהָדַּעת. ַרִבּי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, אֹוְמָרּה 
ְבָּרָכה ְרִביִעית ִבְּפֵני ַעְצָמּה. ַרִבּי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ְבּהֹוָדָאה:

ג ָהאֹוֵמר: ַעל ַקן ִצּפֹור ַיִגּיעּו ַרֲחֶמיָך ְוַעל טֹוב ִיָזֵּכר ְשֶׁמָך מֹוִדים מֹוִדים 

- ְמַשְׁתִּקין אֹותֹו. ָהעֹוֵבר ִלְפֵני ַהֵתָּבה, ְוָטָעה - ַיֲעבֹור ַאֵחר ַתְּחָתּיו. 
ְוֹלא ְיֵהא ַסְרָבן ְבּאֹוָתּה ָשָׁעה. ִמַנִּין הּוא ַמְתִחיל? ִמְתִחַלּת ַהְבָּרָכה 

ֶשָׁטָּעה ָבּה:

ד ָהעֹוֵבר ִלְפֵני ַהֵתָּבה - ֹלא ַיֲעֶנה ַאַחר ַהכֲֹּהִנים - ָאֵמן, ִמְפֵּני ַהֵטּרּוף. 

ְוִאם ֵאין ָשׁם כֵֹּהן ֶאָלּא הּוא - ֹלא ִיָשּׂא ֶאת ַכָּפּיו. ְוִאם ַהְבָטָחתֹו, ֶשׁהּוא 
נֹוֵשׂא ֶאת ַכָּפּיו, ְוחֹוֵזר ִלְתִפָלּתֹו - ַרַשּׁאי:

ה ַהִמְּתַפֵּלּל ְוָטָעה - ִסיָמן ַרע לֹו. ְוִאם ְשִׁליַח ִצּבּור הּוא - ִסיָמן ַרע 

ְלׁשֹוְלָחיו. ִמְפֵּני ֶשְׁשּׁלּוחֹו ֶשׁל ָאָדם ְכּמֹותֹו. ָאְמרּו ָעָליו ַעל ַרִבּי ֲחִניָנא 
ֶבּן ּדֹוָסא - ֶשָׁהָיה ִמְתַפֵּלּל ַעל ַהחֹוִלים, ְואֹוֵמר: ֶזה ַחי ְוֶזה ֵמת. ָאְמרּו לֹו 
ִמַנִּין ַאָתּה יֹוֵדַע? ָאַמר ָלֶהם, ִאם ְשׁגּוָרה ְתִּפָלִּתי ְבִּפי - יֹוֵדַע ֲאִני ֶשׁהּוא 

ְמֻקָבּל. ְוִאם ָלאו - יֹוֵדַע ֲאִני ֶשׁהּוא ְמֹטָרף:

אות ב 
ָנה ֹּכֲהִנים נֹוְׂשִאין ֶאת ַּכֵּפיֶהן ַאְרַּבע ְּפָעִמים  א ִּבְׁשלָׁשה ְפָרִקים ַּבּׁשָ

ֲחִרית, ַּבּמּוָסף ּוַבִּמְנָחה ּוִבְנִעיַלת ְׁשָעִרים, ַּבַּתֲעִנּיֹות  ַּבּיֹום, ַּבּׁשַ
ּוַבַּמֲעָמדֹות ּוְביֹום ַהִּכּפּוִרים:

ב ֵאּלּו ֵהן ַמֲעָמדֹות, ְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר כח(, ַצו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ֶאת ָקְרָּבִני ַלְחִמי, ְוִכי ֵהיַאְך ָקְרָּבנֹו ֶׁשל ָאָדם ָקֵרב, 
ְוהּוא ֵאינֹו עֹוֵמד ַעל ַּגָּביו, ִהְתִקינּו ְנִביִאים ָהִראׁשֹוִנים ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע 

ִמְׁשָמרֹות. ַעל ָּכל ִמְׁשָמר ּוִמְׁשָמר ָהָיה ַמֲעָמד ִּבירּוָׁשַלִים ֶׁשל ֹּכֲהִנים, 
ֶׁשל ְלִוִּים, ְוֶׁשל ִיְׂשְרֵאִלים. ִהִּגיַע ְזַמן ַהִּמְׁשָמר ַלֲעלֹות, ֹּכֲהִנים ּוְלִוִּים 

עֹוִלים ִלירּוָׁשַלִים, ְוִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּבאֹותֹו ִמְׁשָמר ִמְתַּכְּנִסין ְלָעֵריֶהן ְוקֹוְרִאין 
ְּבַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית:

בּוַע, ִמּיֹום ֵׁשִני ְוַעד  ג ְוַאְנֵׁשי ַהַּמֲעָמד ָהיּו ִמְתַעִּנין ַאְרָּבָעה ָיִמים ַּבּׁשָ

ָּבת. ְוֹלא ְבֶאָחד  יֹום ֲחִמיִׁשי. ְוֹלא ָהיּו ִמְתַעִּנין ֶעֶרב ַׁשָּבת, ִמְּפֵני ְכבֹוד ַהּׁשַ
ָּבת, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ֵיְצאּו ִמְּמנּוָחה ָוֹעֶנג ִליִגיָעה ְוַתֲעִנית ְוָימּותּו. ַּבּיֹום  ַּבּׁשַ

ִליִׁשי,  ִני, ְיִהי ָרִקיַע, ְוִיָּקוּו ַהַּמִים. ַּבּׁשְ ָהִראׁשֹון, ְּבֵראִׁשית, ִוְיִהי ָרִקיַע. ַּבּׁשֵ

ִיָּקוּו ַהַּמִים, ִוְיִהי ְמֹאֹרת. ָּבְרִביִעי, ְיִהי ְמֹאֹרת, ְוִיְׁשְרצּו ַהַּמִים. ַּבֲחִמיִׁשי, 
ַמִים.  י, ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ, ַוְיֻכּלּו ַהּׁשָ ּׁשִ ִיְׁשְרצּו ַהַּמִים, ְוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ. ַּבּׁשִ

ֲחִרית ּוַבּמּוָסף.  ָּפָרָׁשה ְגדֹוָלה, קֹוִרין אֹוָתּה ִּבְׁשַנִים, ְוַהְּקַטָּנה ְּבָיִחיד, ַּבּׁשַ
ּוַבִּמְנָחה ִנְכָנִסין ְוקֹוִרין ַעל ִּפיֶהן, ְּכקֹוִרין ֶאת ְׁשַמע. ֶעֶרב ַׁשָּבת ַּבִּמְנָחה 

ָּבת: ֹלא ָהיּו ִנְכָנִסין, ִמְּפֵני ְכבֹוד ַהּׁשַ

ֲחִרית. ָקְרַּבן מּוָסף, ֵאין ּבֹו  ד ָּכל יֹום ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ַהֵּלל, ֵאין ּבֹו ַמֲעָמד ַּבּׁשַ

ַבְּנִעיָלה. ָקְרַּבן ֵעִצים, ֵאין ּבֹו ַבִּמְנָחה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא. ָאַמר לֹו ֶבן 
ַעַּזאי, ָּכְך ָהָיה ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ׁשֹוֶנה, ָקְרַּבן מּוָסף, ֵאין ּבֹו ַבִּמְנָחה. ָקְרַּבן 

ֵעִצים, ֵאין ּבֹו ַבְּנִעיָלה. ָחַזר ַרִּבי ֲעִקיָבא ִלְהיֹות ׁשֹוֶנה ְכֶבן ַעַּזאי:

ה ְזַמן ֲעֵצי ֹכֲהִנים ְוָהָעם, ִּתְׁשָעה. ְּבֶאָחד ְּבִניָסן, ְּבֵני ָאַרח ֶּבן ְיהּוָדה. 

ה ְבָאב, ְּבֵני ַפְרֹעׁש ֶּבן  ְּבֶעְׂשִרים ְּבַתּמּוז, ְּבֵני ָדִוד ֶּבן ְיהּוָדה. ַּבֲחִמּׁשָ
ְיהּוָדה. ְּבִׁשְבָעה בֹו, ְּבֵני יֹוָנָדב ֶּבן ֵרָכב. ַּבֲעָׂשָרה בֹו, ְּבֵני ְסָנָאה ֶבן 

ה ָעָׂשר ּבֹו, ְּבֵני ַזּתּוא ֶבן ְיהּוָדה, ְוִעָּמֶהם ֹּכֲהִנים ּוְלִוִּים  ִּבְנָיִמין. ַּבֲחִמּׁשָ
ְוָכל ִמי ֶׁשָּטָעה ְבִׁשְבטֹו, ּוְבֵני גֹוְנֵבי ֱעִלי ְּבֵני קֹוְצֵעי ְקִציעֹות. ְּבֶעְׂשִרים 

ּבֹו, ְּבֵני ַפַחת מֹוָאב ֶּבן ְיהּוָדה. ְּבֶעְׂשִרים ֶּבֱאלּול, ְּבֵני ָעִדין ֶּבן ְיהּוָדה. 
ְּבֶאָחד ְּבֵטֵבת ָׁשבּו ְבֵני ַפְרֹעׁש ְׁשִנָּיה. ְּבֶאָחד ְּבֵטֵבת ֹלא ָהָיה בֹו ַמֲעָמד, 

ֶׁשָהָיה בֹו ַהֵּלל ְוָקְרַּבן מּוָסף ְוָקְרַּבן ֵעִצים:

ה  ה ְדָבִרים ֵאְרעּו ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ְּבִׁשְבָעה ָעָׂשר ְּבַתּמּוז ַוֲחִמּׁשָ ו ֲחִמּׁשָ

ְּבִתְׁשָעה ְבָאב. ְּבִׁשְבָעה ָעָׂשר ְּבַתּמּוז ִנְׁשַּתְּברּו ַהּלּוחֹות, ּוָבַטל ַהָּתִמיד, 
ְוֻהְבְקָעה ָהִעיר, ְוָׂשַרף ַאּפֹוְסֹטמֹוס ֶאת ַהּתֹוָרה, ְוֶהֱעִמיד ֶצֶלם ַּבֵהיָכל. 

ְּבִתְׁשָעה ְבָאב ִנְגַזר ַעל ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשֹּלא ִיָּכְנסּו ָלָאֶרץ, ְוָחַרב ַהַּבִית 
ִּנְכַנס ָאב,  ִנָּיה, ְוִנְלְּכָדה ֵביָתר, ְוֶנְחְרָׁשה ָהִעיר. ִמּׁשֶ ָּבִראׁשֹוָנה ּוַבּׁשְ

ְמַמֲעִטין ְּבִׂשְמָחה:

ז ַׁשָּבת ֶׁשָחל ִּתְׁשָעה ְבָאב ִלְהיֹות ְּבתֹוָכּה, ָאסּור ִמְּלַסֵּפר ּוִמְּלַכֵּבס, 

ָּבת. ֶעֶרב ִּתְׁשָעה ְבָאב ֹלא ֹיאַכל ָאָדם  ּוַבֲחִמיִׁשי ֻמָּתִרין ִמְּפֵני ְכבֹוד ַהּׁשַ
ְׁשֵני ַתְבִׁשיִלין, ֹלא ֹיאַכל ָּבָׂשר ְוֹלא ִיְׁשֶּתה ָיִין. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל 

אֹוֵמר, ְיַׁשֶּנה. ַרִּבי ְיהּוָדה ְמַחֵּיב ִּבְכִפַּית ַהִּמָּטה, ְוֹלא הֹודּו לֹו ֲחָכִמים:

ה  ח ָאַמר ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל, ֹלא ָהיּו ָיִמים טֹוִבים ְלִיְׂשָרֵאל ַּכֲחִמּׁשָ

ָעָׂשר ְּבָאב ּוְכיֹום ַהִּכּפּוִרים, ֶׁשָּבֶהן ְּבנֹות ְירּוָׁשַלִים יֹוְצאֹות ִּבְכֵלי ָלָבן 
ְׁשאּוִלין, ֶׁשֹּלא ְלַבֵּיׁש ֶאת ִמי ֶׁשֵאין לֹו. ָּכל ַהֵּכִלים ְטעּוִנין ְטִביָלה. 

ּוְבנֹות ְירּוָׁשַלִים יֹוְצאֹות ְוחֹולֹות ַּבְּכָרִמים. ּוֶמה ָהיּו אֹוְמרֹות, ָּבחּור, 
ָׂשא ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה, ָמה ַאָּתה בֹוֵרר ָלְך. ַאל ִּתֵּתן ֵעיֶניָך ַבּנֹוי, ֵּתן ֵעיֶניָך 
ה ִיְרַאת ה’ ִהיא ִתְתַהָּלל )משלי  ַבִּמְׁשָּפָחה. ֶׁשֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהֹּיִפי, ִאּׁשָ
ָעִרים ַמֲעֶׂשיָה. ְוֵכן הּוא  לא(. ְואֹוֵמר, ְּתנּו ָלּה ִמְּפִרי ָיֶדיָה, ִויַהְללּוָה ַבּׁשְ

אֹוֵמר, ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה ְּבנֹות ִצּיֹון ַּבֶּמֶלְך ְׁשֹלֹמה ָּבֲעָטָרה ֶׁשִעְּטָרה ּלֹו 
ִאּמֹו ְּביֹום ֲחֻתָּנתֹו ּוְביֹום ִׂשְמַחת ִלּבֹו )שיר השירים ג(. ְּביֹום ֲחֻתָּנתֹו, ֶזה 

ַמַּתן ּתֹוָרה. ּוְביֹום ִׂשְמַחת ִלּבֹו, ֶזה ִּבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ֶׁשִּיָּבֶנה ִבְמֵהָרה 
ְבָיֵמינּו. ָאֵמן:

There is a custom to say the mishnayos at a shiva house,  
spelling out the Hebrew name of the deceased.

MISHNAYOS SAID AT A SHIVA
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אות ג 
ר, ֵעָדיו ֵמֲאחֹוָריו. ָּפׁשּוט ֶׁשָּכְתבּו ֵעָדיו  א ֵּגט ָּפׁשּוט, ֵעָדיו ִמּתֹוכֹו. ּוְמֻקּׁשָ

ר ֶׁשָּכְתבּו ֵעָדיו ִמּתֹוכֹו, ְׁשֵניֶהם ְּפסּוִלים. ַרִּבי ֲחִניָנא  ֵמֲאחֹוָריו ּוְמֻקּׁשָ
ר ֶׁשָּכְתבּו ֵעָדיו ִמּתֹוכֹו, ָּכֵׁשר, ִמְּפֵני ֶׁשָּיכֹול  ֶבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ְמֻקּׁשָ

ַלֲעׂשֹותֹו ָפׁשּוט. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ַהֹּכל ְּכִמְנַהג ַהְּמִדיָנה:

ר, ִּבְׁשֹלָׁשה. ָּפׁשּוט ֶׁשָּכתּוב ּבֹו ֵעד  ב ֵּגט ָּפׁשּוט, ֵעָדיו ִּבְׁשָנִים. ּוְמֻקּׁשָ

ר ֶׁשָּכתּוב ּבֹו ְׁשֵני ֵעִדים, ְׁשֵניֶהם ְּפסּוִלין. ָּכַתב ּבֹו זּוִזין  ֶאָחד, ּוְמֻקּׁשָ
ְמָאה ְדִאּנּון ִסְלִעין ֶעְׂשִרין, ֵאין לֹו ֶאָּלא ֶעְׂשִרין. זּוִזין ְמָאה ְדִאּנּון ְּתָלִתין 

ָּתִים.  ִסְלִעין, ֵאין לֹו ֶאָּלא ָמֶנה. ְכַסף זּוִזין ְּדִאּנּון, ְוִנְמַחק, ֵאין ָּפחּות ִמּׁשְ
ָנִים. ַּדְרּכֹונֹות ְּדִאּנּון,  ְּכַסף ִסְלִעין ְּדִאּנּון, ְוִנְמַחק, ֵאין ָּפחּות ִמּׁשְ

ָּתִים. ָּכתּוב ּבֹו ִמְלַמְעָלה ָמֶנה ּוִמְּלַמָּטה ָמאַתִים,  ְוִנְמַחק, ֵאין ָּפחּות ִמּׁשְ
ִמְלַמְעָלה ָמאַתִים ּוִמְּלַמָּטה ָמֶנה, ַהֹּכל הֹוֵלְך ַאַחר ַהַּתְחּתֹון. ִאם ֵּכן, 

ָלָּמה כֹוְתִבין ֶאת ָהֶעְליֹון, ֶׁשִאם ִּתָּמֵחק אֹות ַאַחת ִמן ַהַּתְחּתֹון, ִיְלַמד ִמן 
ָהֶעְליֹון:

ה ַאף  ג ּכֹוְתִבין ֵּגט ָלִאיׁש ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ִאְׁשּתֹו ִעּמֹו, ְוַהּׁשֹוֵבר ָלִאּׁשָ

ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ַּבְעָלּה ִעָּמּה, ּוִבְלַבד ֶׁשְּיֵהא ַמִּכיָרן, ְוַהַּבַעל נֹוֵתן ָׂשָכר. 
ּכֹוְתִבין ְׁשָטר ְלֹלֶוה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ַמְלֶוה ִעּמֹו, ְוֵאין ּכֹוְתִבין ְלַמְלֶוה, 

ַעד ֶׁשְּיֵהא ֹלֶוה ִעּמֹו, ְוַהֹּלֶוה נֹוֵתן ָׂשָכר. ּכֹוְתִבין ְׁשָטר ְלמֹוֵכר ַאף ַעל ִּפי 
ֶׁשֵאין לֹוֵקַח ִעּמֹו. ְוֵאין ּכֹוְתִבין ְללֹוֵקַח, ַעד ֶׁשְּיֵהא מֹוֵכר ִעּמֹו, ְוַהּלֹוֵקַח 

נֹוֵתן ָׂשָכר:

ד ֵאין ּכֹוְתִבין ְׁשָטֵרי ֵארּוִסין ְוִנּׂשּוִאין ֶאָּלא ִמַּדַעת ְׁשֵניֶהם, ְוֶהָחָתן 

נֹוֵתן ָׂשָכר. ֵאין ּכֹוְתִבין ְׁשָטֵרי ֲאִריסּות ְוַקְּבָלנּות ֶאָּלא ִמַּדַעת ְׁשֵניֶהם, 
ְוַהְמַקֵּבל נֹוֵתן ָׂשָכר. ֵאין ּכֹוְתִבין ְׁשָטֵרי ֵברּוִרין ְוָכל ַמֲעֵׂשה ֵבית ִּדין 
ֶאָּלא ִמַּדַעת ְׁשֵניֶהם, ּוְׁשֵניֶהם נֹוְתִנין ָׂשָכר. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל 

אֹוֵמר, ְׁשֵניֶהם ּכֹוְתִבין ְׁשַנִים, ָלֶזה ְלַעְצמֹו ְוָלֶזה ְלַעְצמֹו:

ה ִמי ֶׁשָּפַרע ִמְקָצת חֹובֹו ְוִהְׁשִליׁש ֶאת ְׁשָטרֹו ְוָאַמר לֹו, ִאם ֹלא ָנַתִּתי 

ְלָך ִמָּכאן ְוַעד יֹום ְּפלֹוִני ֶּתן לֹו ְׁשָטרֹו, ִהִּגיַע ְזַמן ְוֹלא ָנַתן, ַרִּבי יֹוֵסי 
אֹוֵמר, ִיֵּתן. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֹלא ִיֵּתן:

ו ִמי ֶׁשִּנְמַחק ְׁשַטר חֹובֹו, ְמִעיִדין ָעָליו ֵעִדים, ּוָבא ִלְפֵני ֵבית ִּדין 

ְועֹוִׂשין לֹו ִקּיּום, ִאיׁש ְּפלֹוִני ֶבן ְּפלֹוִני ִנְמַחק ְׁשָטרֹו ְּביֹום ְּפלֹוִני, ּוְפלֹוִני 
ּוְפלֹוִני ֵעָדיו. ִמי ֶׁשָּפַרע ִמְקָצת חֹובֹו, ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַיֲחִליף. ַרִּבי יֹוֵסי 

אֹוֵמר, ִיְכּתֹוב ׁשֹוֵבר. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, ִנְמָצא ֶזה ָצִריְך ִלְהיֹות ׁשֹוֵמר 
ׁשֹוְברֹו ִמן ָהַעְכָּבִרים. ָאַמר לֹו ַרִּבי יֹוֵסי, ָּכְך ָיֶפה לֹו, ְוֹלא יּוַרע ּכֹחֹו ֶׁשל 

ֶזה:

ז ְׁשֵני ַאִחין, ֶאָחד ָעִני ְוֶאָחד ָעִׁשיר, ְוִהִּניַח ָלֶהן ֲאִביֶהן ֶמְרָחץ ּוֵבית 

ָכר ָלֶאְמַצע. ֲעָׂשָאן ְלַעְצָמן, ֲהֵרי ֶהָעִׁשיר אֹוֵמר  ַהַּבד, ֲעָׂשָאן ְלָׂשָכר, ַהּׂשָ
ֶלָעִני, ַקח ְלָך ֲעָבִדים ְוִיְרֲחצּו ַבֶּמְרָחץ, ַקח ְלָך ֵזיִתים ּובֹא ַוֲעֵׂשם ְּבֵבית 

ַהָּבד. ְׁשַנִים ֶׁשָהיּו ְבִעיר ַאַחת, ֵׁשם ֶאָחד יֹוֵסף ֶּבן ִׁשְמעֹון ְוֵׁשם ַאֵחר 
יֹוֵסף ֶּבן ִׁשְמעֹון, ֵאין ְיכֹוִלין ְלהֹוִציא ְׁשָטר חֹוב ֶזה ַעל ֶזה ְוֹלא ַאֵחר ָיכֹול 

ְלהֹוִציא ֲעֵליֶהן ְׁשָטר חֹוב. ִנְמָצא ְלֶאָחד ֵּבין ְׁשָטרֹוָתיו ְׁשָטרֹו ֶׁשל יֹוֵסף 
ֶּבן ִׁשְמעֹון ָּפרּוַע, ְׁשָטרֹות ְׁשֵניֶהן ְּפרּוִעין. ֵּכיַצד ַיֲעׂשּו, ְיָׁשֵלׁשּו. ְוִאם ָהיּו 

ְמֻׁשָּלִׁשים, ִיְכְּתבּו ִסיָמן. ְוִאם ָהיּו ְמֻסָּמִנין, ִיְכְּתבּו ֹּכֵהן. ָהאֹוֵמר ִלְבנֹו, 
ְׁשָטר ֵּבין ְׁשָטרֹוַתי ָּפרּוַע ְוֵאיִני יֹוֵדַע ֵאיֶזהּו, ְׁשָטרֹות ֻּכָּלן ְּפרּוִעין. ִנְמָצא 

ְלֶאָחד ָׁשם ְׁשַנִים, ַהָּגדֹול ָּפרּוַע ְוַהָּקָטן ֵאינֹו ָפרּוַע. ַהַּמְלֶוה ֶאת ֲחֵברֹו ַעל 
ְיֵדי ָעֵרב, ֹלא ִיָּפַרע ִמן ֶהָעֵרב. ְוִאם ָאַמר ַעל ְמָנת ֶׁשֶאָּפַרע ִמִּמי ֶׁשֶאְרֶצה, 

ִיָּפַרע ִמן ֶהָעֵרב. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ִאם ֵיׁש ְנָכִסים ַלֹּלֶוה, 
ֵּבין ָּכְך ּוֵבין ָּכְך ֹלא ִיָּפַרע ִמן ֶהָעֵרב. ְוֵכן ָהָיה ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל 
ה ִּבְכֻתָּבָתּה ְוָהָיה ַבְעָלּה ְמָגְרָׁשּה, ַיִּדיֶרָּנה ֲהָנָאה,  אֹוֵמר, ֶהָעֵרב ָלִאּׁשָ

ֶׁשָּמא ַיֲעׂשּו ְקנּוְנָיא ַעל ְנָכִסים ֶׁשל ֶזה ְוַיֲחִזיר ֶאת ִאְׁשּתֹו:

ח ַהַּמְלֶוה ֶאת ֲחֵברֹו ִּבְׁשָטר, ּגֹוֶבה ִמְּנָכִסים ְמֻׁשְעָּבִדים. ַעל ְיֵדי ֵעִדים, 

גֹוֶבה ִמְּנָכִסים ְּבֵני חֹוִרין. הֹוִציא ָעָליו ְּכַתב ָידֹו ֶׁשהּוא ַחָּיב לֹו, ּגֹוֶבה 
ִמְּנָכִסים ְּבֵני חֹוִרין. ָעֵרב ַהּיֹוֵצא ְלַאַחר ִחּתּום ְׁשָטרֹות, ּגֹוֶבה ִמְּנָכִסים 

ְּבֵני חֹוִרין. ַמֲעֶׂשה ָבא ִלְפֵני ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ְוָאַמר, ּגֹוֶבה ִמְּנָכִסים ְּבֵני 
חֹוִרין. ָאַמר לֹו ֶּבן ַנָּנס, ֵאינֹו גֹוֶבה ֹלא ִמְּנָכִסים ְמֻׁשְעָּבִדים ְוֹלא ִמְּנָכִסים 

ְּבֵני חֹוִרין. ָאַמר לֹו, ָלָּמה. ָאַמר לֹו, ֲהֵרי ַהחֹוֵנק ֶאת ֶאָחד ַּבּׁשּוק ּוְמָצאֹו 
ֲחֵברֹו ְוָאַמר לֹו ַהַּנח לֹו, ָּפטּור, ֶׁשֹּלא ַעל ֱאמּוָנתֹו ִהְלָוהּו. ֶאָּלא ֵאיֶזהּו 
ָעֵרב ֶׁשהּוא ַחָּיב, ַהְלֵוהּו ַוֲאִני נֹוֵתן ְלָך, ַחָּיב, ֶׁשֵּכן ַעל ֱאמּוָנתֹו ִהְלָוהּו. 

ָאַמר ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל, ָהרֹוֶצה ֶׁשַּיְחִּכים, ַיֲעסֹוק ְּבִדיֵני ָממֹונֹות, ֶׁשֵאין ְלָך 
ִמְקצֹוַע ַּבּתֹוָרה ָּגדֹול ֵמֶהן, ֶׁשֵהן ְּכַמְעָין ַהּנֹוֵבַע. ְוָהרֹוֶצה ֶׁשַּיֲעסֹוק ְּבִדיֵני 

ָממֹונֹות, ְיַׁשֵּמׁש ֶאת ִׁשְמעֹון ֶּבן ַנָּנס:

אות ד 
א ִּדיֵני ָממֹונֹות, ִּבְׁשֹלָׁשה. ְּגֵזלֹות ַוֲחָבלֹות, ִּבְׁשֹלָׁשה. ֶנֶזק ַוֲחִצי ֶנֶזק, 

ה, ִּבְׁשֹלָׁשה. ָהאֹוֵנס ְוַהְמַפֶּתה  ַּתְׁשלּוֵמי ֶכֶפל ְוַתְׁשלּוֵמי ַאְרָּבָעה ַוֲחִמּׁשָ
ְוַהּמֹוִציא ֵׁשם ַרע, ִּבְׁשֹלָׁשה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, מֹוִציא 

ֵׁשם ַרע, ְּבֶעְׂשִרים ּוְׁשֹלָׁשה, ִמְּפֵני ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ִדיֵני ְנָפׁשֹות:

ב ַמּכֹות, ִּבְׁשֹלָׁשה. ִמּשּׁום ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ָאְמרּו, ְּבֶעְׂשִרים ּוְׁשֹלָׁשה. 

ָנה, ִּבְׁשֹלָׁשה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר.  ִעּבּור ַהֹחֶדׁש, ִּבְׁשֹלָׁשה. ִעּבּור ַהּׁשָ
ה נֹוְׂשִאין  ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ִּבְׁשֹלָׁשה ַמְתִחיִלין, ּוַבֲחִמּׁשָ

ְונֹוְתִנין, ְוגֹוְמִרין ְּבִׁשְבָעה. ְוִאם ָּגְמרּו ִבְׁשֹלָׁשה, ְמֻעֶּבֶרת:

ג ְסִמיַכת ְזֵקִנים ַוֲעִריַפת ֶעְגָלה, ִּבְׁשֹלָׁשה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ִׁשְמעֹון. ְוַרִּבי 

ה. ַהֲחִליָצה ְוַהֵּמאּוִנין, ִּבְׁשֹלָׁשה. ֶנַטע ְרָבִעי  ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַּבֲחִמּׁשָ
ּוַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ֶׁשֵאין ָּדָמיו ְידּוִעין, ִּבְׁשֹלָׁשה. ַהֶהְקֵּדׁשֹות, ִּבְׁשֹלָׁשה. 
ָהֲעָרִכין ַהִּמַּטְלְטִלין, ִּבְׁשֹלָׁשה. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֶאָחד ֵמֶהן ֹּכֵהן. 

ְוַהַּקְרָקעֹות, ִּתְׁשָעה ְוֹכֵהן. ְוָאָדם, ַּכּיֹוֵצא ָבֶהן:

ד ִּדיֵני ְנָפׁשֹות, ְּבֶעְׂשִרים ּוְׁשֹלָׁשה. ָהרֹוֵבַע ְוַהִּנְרָּבע, ְּבֶעְׂשִרים ּוְׁשֹלָׁשה, 

ה ְוֶאת ַהְּבֵהָמה, ְואֹוֵמר )שם( ְוֶאת  ֶׁשֶנֱאַמר )ויקרא כ( ְוָהַרְגָּת ֶאת ָהִאּׁשָ
ַהְּבֵהָמה ַּתֲהֹרגּו. ׁשֹור ַהִּנְסָקל, ְּבֶעְׂשִרים ּוְׁשֹלָׁשה, ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות כא( 
ַהּשֹׁור ִיָּסֵקל ְוַגם ְּבָעָליו יּוָמת, ְּכִמיַתת ְּבָעִלים ָּכְך ִמיַתת ַהּׁשֹור. ַהְּזֵאב 
ְוָהֲאִרי, ַהֹּדב ְוַהָּנֵמר ְוַהַּבְרְּדָלס ְוַהָּנָחׁש, ִמיָתָתן ְּבֶעְׂשִרים ּוְׁשֹלָׁשה. ַרִּבי 

ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ָּכל ַהּקֹוֵדם ְלָהְרָגן, ָזָכה. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ִמיָתָתן 
ְּבֶעְׂשִרים ּוְׁשֹלָׁשה:
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ֶקר ְוֹלא ֶאת ֹּכֵהן ָּגדֹול,  ֶבט ְוֹלא ֶאת ְנִביא ַהּׁשֶ ה ֵאין ָּדִנין ֹלא ֶאת ַהּׁשֵ

ֶאָּלא ַעל ִּפי ֵבית ִּדין ֶׁשל ִׁשְבִעים ְוֶאָחד. ְוֵאין מֹוִציִאין ְלִמְלֶחֶמת 
ָהְרׁשּות, ֶאָּלא ַעל ִּפי ֵבית ִּדין ֶׁשל ִׁשְבִעים ְוֶאָחד. ֵאין מֹוִסיִפין ַעל 

ָהִעיר ְוַעל ָהֲעָזרֹות, ֶאָּלא ַעל ִּפי ֵבית ִּדין ֶׁשל ִׁשְבִעים ְוֶאָחד. ֵאין עֹוִׂשין 
ָבִטים, ֶאָּלא ַעל ִּפי ֵבית ִּדין ֶׁשל ִׁשְבִעים ְוֶאָחד. ֵאין  ַסְנֶהְדִרּיֹות ַלּׁשְ

עֹוִׂשין ִעיר ַהִּנַּדַחת, ֶאָּלא ַעל ִּפי ֵבית ִּדין ֶׁשל ִׁשְבִעים ְוֶאָחד. ְוֵאין עֹוִׂשין 
ִעיר ַהִּנַּדַחת ַּבְּסָפר, ְוֹלא ְׁשֹלָׁשה, ֲאָבל עֹוִׂשין ַאַחת אֹו ְׁשָּתִים:

ו ַסְנֶהְדִרי ְגדֹוָלה ָהְיָתה ֶׁשל ִׁשְבִעים ְוֶאָחד, ּוְקַטָּנה ֶׁשל ֶעְׂשִרים 

ּוְׁשֹלָׁשה. ּוִמַּנִין ַלְּגדֹוָלה ֶׁשִהיא ֶׁשל ִׁשְבִעים ְוֶאָחד, ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר יא( 
ֶאְסָפה ִּלי ִׁשְבִעים ִאיׁש ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל, ּוֹמֶׁשה ַעל ַּגֵּביֶהן, ֲהֵרי ִׁשְבִעים 

ְוֶאָחד. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִׁשְבִעים. ּוִמַּנִין ַלְּקַטָּנה ֶׁשִהיא ֶׁשל ֶעְׂשִרים 
ּוְׁשֹלָׁשה, ֶׁשֶּנֱאַמר )שם לה( ְוָׁשְפטּו ָהֵעָדה ְוגֹו’ ְוִהִּצילּו ָהֵעָדה, ֵעָדה 

ׁשֹוֶפֶטת ְוֵעָדה ַמֶּצֶלת, ֲהֵרי ָכאן ֶעְׂשִרים. ּוִמַּנִין ָלֵעָדה ֶׁשִהיא ֲעָׂשָרה, 
ֶׁשֶּנֱאַמר )שם יד( ַעד ָמַתי ָלֵעָדה ָהָרָעה ַהֹּזאת, ָיְצאּו ְיהֹוֻׁשַע ְוָכֵלב. 
ּוִמַּנִין ְלָהִביא עֹוד ְׁשֹלָׁשה, ִמַּמְׁשַמע ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות כג( ֹלא ִתְהֶיה 
ַאֲחֵרי ַרִּבים ְלָרֹעת, ׁשֹוֵמַע ֲאִני ֶׁשֶאְהֶיה ִעָּמֶהם ְלטֹוָבה, ִאם ֵּכן ָלָּמה 

ֶנֱאַמר )שם( ַאֲחֵרי ַרִּבים ְלַהֹּטת, ֹלא ְכַהָּטָיְתָך ְלטֹוָבה ַהָּטָיְתָך ְלָרָעה. 
ַהָּטָיְתָך ְלטֹוָבה ַעל ִּפי ֶאָחד, ַהָּטָיְתָך ְלָרָעה ַעל ִּפי ְׁשַנִים, ְוֵאין ֵּבית ִּדין 

ָׁשקּול, מֹוִסיִפין ֲעֵליֶהם עֹוד ֶאָחד, ֲהֵרי ָכאן ֶעְׂשִרים ּוְׁשֹלָׁשה. ְוַכָּמה 
ְיֵהא ְבִעיר ּוְתֵהא ְראּוָיה ְלַסְנֶהְדִרין, ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים. ַרִּבי ְנֶחְמָיה אֹוֵמר, 

ָמאַתִים ּוְׁשלִׁשים, ְּכֶנֶגד ָׂשֵרי ֲעָׂשרֹות:

אות ה
א ָהָיה קֹוֵרא ַבּתֹוָרה, ְוִהִּגיַע ְזַמן ַהִּמְקָרא, ִאם ִּכֵּון ִלּבֹו, ָיָצא. ְוִאם ָלאו, 

ֹלא ָיָצא. ַּבְּפָרִקים ׁשֹוֵאל ִמְּפֵני ַהָּכבֹוד ּוֵמִׁשיב, ּוָבֶאְמַצע ׁשֹוֵאל ִמְּפֵני 
ַהִּיְרָאה ּוֵמִׁשיב, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ָּבֶאְמַצע ׁשֹוֵאל ִמְּפֵני 

ַהִּיְרָאה, ּוֵמִׁשיב ִמְּפֵני ַהָּכבֹוד, ַּבְּפָרִקים ׁשֹוֵאל ִמְּפֵני ַהָּכבֹוד, ּוֵמִׁשיב 
ָׁשלֹום ְלָכל ָאָדם:

ב ֵאּלּו ֵהן ֵּבין ַהְּפָרִקים, ֵּבין ְּבָרָכה ִראׁשֹוָנה ִלְׁשִנָּיה, ֵּבין ְׁשִנָּיה ִלְׁשַמע, 

ּוֵבין ְׁשַמע ִלְוָהָיה ִאם ָׁשֹמַע, ֵּבין ְוָהָיה ִאם ָׁשֹמַע ְלַוֹּיאֶמר, ֵּבין ַוֹּיאֶמר 
ֶלֱאֶמת ְוַיִּציב. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֵּבין ַוֹּיאֶמר ֶלֱאֶמת ְוַיִּציב ֹלא ַיְפִסיק. 

ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ָקְרָחה, ָלָּמה ָקְדָמה ְׁשַמע ִלְוָהָיה ִאם ָׁשֹמַע, ֶאָּלא 
ְכֵדי ֶׁשְּיַקֵּבל ָעָליו ֹעל ַמְלכּות ָׁשַמִים ְּתִחָּלה, ְוַאַחר ָּכְך ְיַקֵּבל ָעָליו עֹל 
ִמְצֹות. ְוָהָיה ִאם ָׁשֹמַע ְלַוֹּיאֶמר, ֶׁשְוָהָיה ִאם ָׁשֹמַע נֹוֵהג ַּבּיֹום ּוַבַּלְיָלה, 

ַוֹּיאֶמר ֵאינֹו נֹוֵהג ֶאָּלא ַּבּיֹום:

ג ַהּקֹוֵרא ֶאת ְׁשַמע ְוֹלא ִהְׁשִמיַע ְלָאְזנֹו, ָיָצא. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ֹלא ָיָצא. 

ָקָרא ְוֹלא ִדְקֵּדק ְּבאֹוִתּיֹוֶתיָה, ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר ָיָצא, ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר ֹלא 
ָיָצא. ַהּקֹוֵרא ְלַמְפֵרַע, ֹלא ָיָצא. ָקָרא ְוָטָעה, ַיֲחזֹר ְלָמקֹום ֶׁשָּטָעה:

ִאין  ֵאיָנן ַרּׁשָ ד ָהֻאָּמִנין קֹוִרין ְּבֹראׁש ָהִאיָלן אֹו ְבֹראׁש ַהִּנְדָּבְך, ַמה ּׁשֶ

ַלֲעׂשֹות ֵּכן ַּבְּתִפָּלה:

ה ָחָתן ָּפטּור ִמְּקִריַאת ְׁשַמע ַּבַּלְיָלה ָהִראׁשֹון ַעד מֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ִאם ֹלא 

ָעָׂשה ַמֲעֶׂשה. ַמֲעֶׂשה ְּבַרָּבן ַּגְמִליֵאל ֶׁשָּקָרא ַבַּלְיָלה ָהִראׁשֹון ֶׁשָּנָׂשא. 
ָאְמרּו לֹו ַּתְלִמיָדיו, ֹלא ִלַּמְדָּתנּו, ַרֵּבנּו, ֶׁשָחָתן ָּפטּור ִמְּקִריַאת ְׁשַמע 

ַּבַּלְיָלה ָהִראׁשֹון. ָאַמר ָלֶהם, ֵאיִני ׁשֹוֵמַע ָלֶכם ְלַבֵּטל ִמֶּמִּני ַמְלכּות 
ָׁשַמִים ֲאִפּלּו ָׁשָעה ֶאָחת:

ו ָרַחץ ַלְיָלה ָהִראׁשֹון ֶׁשֵּמָתה ִאְׁשּתֹו. ָאְמרּו לֹו ַתְלִמיָדיו, ֹלא ִלַּמְדָּתנּו, 

ַרֵּבנּו, ֶׁשָאֵבל ָאסּור ִלְרֹחץ. ָאַמר ָלֶהם, ֵאיִני ִכְׁשָאר ָּכל ָאָדם, ִאְסְטִניס 
ָאִני:

ז ּוְכֶׁשֵּמת ָטִבי ַעְבּדֹו, ִקֵּבל ָעָליו ַּתְנחּוִמין. ָאְמרּו לֹו ַּתְלִמיָדיו, ֹלא 

ִלַּמְדָּתנּו ַרֵּבנּו, ֶׁשֵאין ְמַקְּבִלין ַּתְנחּוִמין ַעל ָהֲעָבִדים. ָאַמר ָלֶהם, ֵאין 
ָטִבי ַעְבִּדי ִּכְׁשָאר ָּכל ָהֲעָבִדים, ָּכֵׁשר ָהָיה:

ח ָחָתן ִאם ָרָצה ִלְקרֹות ְקִריַאת ְׁשַמע ַלְיָלה ָהִראׁשֹון, קֹוֵרא. ַרָּבן 

ם ִיֹּטל: ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ֹלא ָכל ָהרֹוֶצה ִלֹּטל ֶאת ַהּׁשֵ

אות ו
ְבָיה, ְוַהּיֹוֵצא  א ְוֵאּלּו ְמַגְּלִחין ַּבּמֹוֵעד, ַהָּבא ִמְּמִדיַנת ַהָּים, ּוִמֵּבית ַהּׁשִ

ִמֵּבית ָהֲאסּוִרין, ְוַהְמֻנֶּדה ֶׁשִהִּתירּו לֹו ֲחָכִמים, ְוֵכן ִמי ֶׁשִּנְׁשַאל ְלָחָכם 
ְוֻהַּתר, ְוַהָּנִזיר, ְוַהְּמֹצָרע ָהעֹוֶלה ִמֻּטְמָאתֹו ְלָטֳהָרתֹו:

ְבָיה, ְוַהּיֹוֵצא  ב ְוֵאּלּו ְמַכְּבִסין ַּבּמֹוֵעד, ַהָּבא ִמְּמִדיַנת ַהָּים, ּוִמֵּבית ַהּׁשִ

ִמֵּבית ָהֲאסּוִרים, ְוַהְמֻנֶּדה ֶׁשִהִּתירּו לֹו ֲחָכִמים, ְוֵכן ִמי ֶׁשִּנְׁשַאל ְלָחָכם 
ְוֻהַּתר, ִמְטְּפחֹות ַהָּיַדִים ּוִמְטְּפחֹות ַהַּסָּפִרים ּוִמְטְּפחֹות ַהְּסָפג, ַהָּזִבין 

ְוַהָּזבֹות ְוַהִּנּדֹות ְוַהּיֹוְלדֹות, ְוָכל ָהעֹוִלין ִמֻּטְמָאה ְלָטֳהָרה, ֲהֵרי ֵאּלּו 
ֻמָּתִרין. ּוְׁשָאר ָּכל ָאָדם, ֲאסּוִרין:

ג ְוֵאּלּו ּכֹוְתִבין ַּבּמֹוֵעד, ִקּדּוֵׁשי ָנִׁשים, ִּגִּטין ְוׁשֹוָבִרין, ְּדָיֵתיֵקי, ַמָּתָנה 

ּוְפרֹוְזּבּוִלין, ִאְּגרֹות ׁשּום ְוִאְּגרֹות ָמזֹון, ִׁשְטֵרי ֲחִליָצה ּוֵמאּוִנים, ְוִׁשְטֵרי 
ֵברּוִרין, ּוְגֵזרֹות ֵּבית ִּדין, ְוִאְּגרֹות ֶׁשל ָרׁשּות:

ד ֵאין ּכֹוְתִבין ִׁשְטֵרי חֹוב ַּבּמֹוֵעד. ְוִאם ֵאינֹו ַמֲאִמינֹו אֹו ֶׁשֵאין לֹו ַמה 

ֹּיאַכל, ֲהֵרי ֶזה ִיְכֹּתב. ֵאין ּכֹוְתִבין ְסָפִרים, ְּתִפִּלין ּוְמזּוזֹות, ַּבּמֹוֵעד, ְוֵאין 
ַמִּגיִהין אֹות ַאַחת, ֲאִפּלּו ְּבֵסֶפר )ָהֲעָזָרה( ֶעְזָרא. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, 

ּכֹוֵתב ָאָדם ְּתִפִּלין ּוְמזּוזֹות ְלַעְצמֹו, ְוטֹוֶוה ַעל ְיֵרכֹו ְּתֵכֶלת ְלִציִציתֹו:

ה ַהּקֹוֵבר ֶאת ֵמתֹו ְׁשֹלָׁשה ָיִמים ֹקֶדם ָלֶרֶגל, ָּבְטָלה ֵהיֶמּנּו ְּגֵזַרת 

ִׁשְבָעה. ְׁשֹמָנה, ָּבְטָלה ֵהיֶמּנּו ְּגֵזַרת ְׁשֹלִׁשים, ִמְּפֵני ֶׁשָאְמרּו, ַׁשָּבת עֹוָלה 
ְוֵאיָנּה ַמְפֶסֶקת, ְרָגִלים ַמְפִסיִקין ְוֵאיָנן עֹוִלין:

ָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ֲעֶצֶרת ְּכַׁשָּבת. ַרָּבן  ו ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ִמּׁשֶ

ָנה ְויֹום ַהִּכּפּוִרים, ָּכְרָגִלים. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים,  ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ֹראׁש ַהּׁשָ
ָנה ְויֹום  ֹלא ְכִדְבֵרי ֶזה ְוֹלא ְכִדְבֵרי ֶזה, ֶאָּלא ֲעֶצֶרת ָּכְרָגִלים, ֹראׁש ַהּׁשָ

ַהִּכּפּוִרים ְּכַׁשָּבת:

ז ֵאין קֹוְרִעין, ְוֹלא חֹוְלִצין, ְוֵאין ַמְבִרין, ֶאָּלא ְקרֹוָביו ֶׁשל ֵמת, ְוֵאין 

ַמְבִרין ֶאָּלא ַעל ִמָּטה ְזקּוָפה. ֵאין מֹוִליִכין ְלֵבית ָהֵאֶבל ֹלא ְּבַטְבָלא 
ְוֹלא ְבִאְסקּוְטָלא ְוֹלא ְבָקנֹון, ֶאָּלא ְבַסִּלים. ְוֵאין אֹוְמִרים ִּבְרַּכת ֲאֵבִלים 
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ַּבּמֹוֵעד, ֲאָבל עֹוְמִדין ְּבׁשּוָרה ּוְמַנֲחִמין ּופֹוְטִרין ֶאת ָהַרִּבים:

ח ֵאין ַמִּניִחין ֶאת ַהִּמָּטה ָּבְרחֹוב, ֶׁשֹּלא ְלַהְרִּגיל ֶאת ַהֶהְסֵּפד, ְוֹלא ֶׁשל 

ָנִׁשים ְלעֹוָלם, ִמְּפֵני ַהָּכבֹוד. ָנִׁשים ַּבּמֹוֵעד ְמַעּנֹות, ֲאָבל ֹלא ְמַטְּפחֹות. 
ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר, ַהְּסמּוכֹות ַלִּמָּטה, ְמַטְּפחֹות:

ט ְּבָראֵׁשי ֳחָדִׁשים, ַּבֲחֻנָּכה ּוְבפּוִרים, ְמַעּנֹות, ּוְמַטְּפחֹות ָּבֶזה ּוָבֶזה, 

ֲאָבל ֹלא ְמקֹוְננֹות. ִנְקַּבר ַהֵּמת, ֹלא ְמַעּנֹות ְוֹלא ְמַטְּפחֹות. ֵאיֶזהּו 
ִעּנּוי, ֶׁשֻּכָּלן עֹונֹות ְּכֶאָחת. ִקיָנה, ֶׁשַאַחת ְמַדֶּבֶרת ְוֻכָּלן עֹונֹות ַאֲחֶריָה, 
ה ְרעּוָתּה ִקיָנה. ֲאָבל  ֶׁשֶּנֱאַמר )ירמיה ט(, ְוַלֵּמְדָנה ְבֹנֵתיֶכם ֶנִהי, ְוִאּׁשָ

ֶלָעִתיד ָלֹבא הּוא אֹוֵמר )ישעיה כה(, ִּבַּלע ַהָּמֶות ָלֶנַצח, ּוָמָחה ה’ 
ֱאֹלִהים ִּדְמָעה ֵמַעל ָּכל ָּפִנים ְוגֹו’:

אות ז
ַּיִּזיעּו ֵזַעת ַהַּמֲעָטן, ֲאָבל ֹלא  א ֵזיִתים ֵמֵאיָמַתי ְמַקְּבִלין ֻטְמָאה. ִמּׁשֶ

ֵזַעת ַהֻּקָּפה, ְּכִדְבֵרי ֵבית ַׁשָּמאי. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ִׁשעּור ֵזָעה ְׁשלָׁשה 
ִּיְתַחְּברּו ְׁשלָׁשה ֶזה ָלֶזה. ַרָּבן ַּגְמִליֵאל  ָיִמים. ֵּבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ִמּׁשֶ

ִּתָּגֵמר ְמַלאְכָּתן. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים ִּכְדָבָריו: אֹוֵמר, ִמּׁשֶ

ב ָּגַמר ִמִּלְמסֹק ֲאָבל ָעִתיד ִלַּקח, ָּגַמר ִמִּלַּקח ֲאָבל ָעִתיד ִלְלוֹות, ֵאְרעֹו 

ֵאֶבל, אֹו ִמְׁשֶּתה, אֹו ֹאֶנס, ֲאִפּלּו ָזִבים ְוָזבֹות ְמַהְּלִכים ֲעֵליֶהן, ְטהֹוִרין. 
ָנְפלּו ֲעֵליֶהן ַמְׁשִקין ְטֵמִאין, ֵאין ָטֵמא ֶאָּלא ְמקֹום ַמָּגָען, ְוַהֹּמַחל ַהּיֹוֵצא 

ֵמֶהן ָטהֹור:

ג ִנְגְמָרה ְמַלאְכָּתן, ֲהֵרי ֵאּלּו ֻמְכָׁשִרין. ָנְפלּו ֲעֵליֶהן ַמְׁשִקין, ְטֵמִאין. 

ַהֹּמַחל ַהּיֹוֵצא ֵמֶהן, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְמַטֵהר, ַוֲחָכִמים ְמַטְּמִאין. ָאַמר ַרִּבי 
ִׁשְמעֹון, ֹלא ֶנְחְלקּו ַעל ַהֹּמַחל ַהּיֹוֵצא ִמן ַהֵּזיִתים, ֶׁשהּוא ָטהֹור. ְוַעל ַמה 

ֶּנְחְלקּו. ַעל ַהּיֹוֵצא ִמן ַהּבֹור, ֶׁשַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְמַטֵהר, ַוֲחָכִמים ְמַטְּמִאין:

ד ַהּגֹוֵמר ֶאת ֵזיָתיו ְוִׁשֵּיר ֻקָּפה ַאַחת, ִיְּתֶנָּנה ְלָעִני ַהֹּכֵהן, ִּדְבֵרי ַרִּבי 

ֵמִאיר. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, יֹוִליְך ֶאת ַהַּמְפֵּתַח ִמָּיד. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, 
ֵמֵעת ְלֵעת:

ה ַהַּמִּניַח ֵזיִתים ַּבּכֹוֵתׁש ֶׁשִּיְמֹּתנּו ֶׁשְּיהּו נֹוִחין ִלְכֹּתׁש, ֲהֵרי ֵאּלּו 

ֻמְכָׁשִרים. ֶׁשִּיְמֹּתנּו ֶׁשִּיְמָלֵחם, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ֻמְכָׁשִרים. ּוֵבית ִהֵּלל 
אֹוְמִרים, ֵאיָנן ֻמְכָׁשִרים. ַהּפֹוֵצַע ֵזיִתים ְּבָיַדִים ְטֵמאֹות, ִטְּמָאן:

ו ַהַּמִּניַח ֵזיָתיו ַּבַּגג ְלַגְרְּגָרם, ֲאִפּלּו ֵהן רּום ַאָּמה, ֵאיָנן ֻמְכָׁשִרים. ְנָתָנן 

ַּבַּבִית ֶׁשִּיְלקּו ְוָעִתיד ְלַהֲעלֹוָתם ַלַּגג, ְנָתָנן ַּבַּגג ֶׁשִּיְלקּו אֹו ֶׁשִּיְפְּתֵחם, ֲהֵרי 
ֵאּלּו ֻמְכָׁשִרין. ְנָתָנן ַּבַּבִית ַעד ֶׁשְּיַׁשֵּמר ֶאת ַּגּגֹו אֹו ַעד ֶׁשּיֹוִליֵכם ְלָמקֹום 

ַאֵחר, ֵאיָנן ֻמְכָׁשִרין:

ז ָרָצה ִלֹּטל ֵמֶהן ַּבד ֶאָחד אֹו ְׁשֵני ַבִּדין, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, קֹוֶצה 

ְבֻטְמָאה ּוְמַחֶּפה ְבָטֳהָרה. ֵּבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ַאף ְמַחֶּפה ְבֻטְמָאה. ַרִּבי 
יֹוֵסי אֹוֵמר, חֹוֵפר ְּבַקְרֻּדּמֹות ֶׁשל ַמֶּתֶכת ּומֹוִליְך ְלֵבית ַהַּבד ְּבֻטְמָאה:

ֶרץ ֶׁשִּנְמָצא ָבֵרַחִים, ֵאין ָטֵמא ֶאָּלא ְמקֹום ַמָּגעֹו. ִאם ָהָיה ַמְׁשֶקה  ח ַהּׁשֶ

ֲאלּו ַהַּבָּדִדים לֹוַמר ֹלא  ְמַהֵּלְך, ַהֹּכל ָטֵמא. ִנְמָצא ַעל ַּגֵּבי ֶהָעִלים, ִיּׁשָ
ָנָגְענּו. ִאם ָהָיה נֹוֵגַע ָּבאֹום, ֲאִפּלּו ְבַׂשֲעָרה, ָטֵמא:

ט ִנְמָצא ַעל ַּגֵּבי ְפרּוִדים, ְוהּוא נֹוֵגַע ְּבַכֵּביָצה, ָטֵמא. ְּפרּוִדים ַעל ַּגֵּבי 

ְפרּוִדים, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשהּוא נֹוֵגַע ְּבַכֵּביָצה, ֵאין ָטֵמא ֶאָּלא ְמקֹום ַמָּגעֹו. 
ִנְמָצא ֵבין ֹּכֶתל ַלֵּזיִתים, ָטהֹור. ִנְמָצא ַבַּגג, ַהַּמֲעָטן ָטהֹור. ִנְמָצא 

ַבַּמֲעָטן, ַהַּגג ָטֵמא. ִנְמָצא ָׂשרּוף ַעל ַהֵּזיִתים, ְוֵכן ַמְטִלית ְמהּוָהא, 
ְטהֹוָרה, ֶׁשָּכל ַהֻּטְמאֹות ִּכְׁשַעת ְמִציָאָתן:

אות ח
א ָחִבית ֶׁשִּנְׁשְּבָרה, ַמִּציִלין ֵהיֶמָּנה ְמזֹון ָׁשֹלׁש ְסֻעּדֹות, ְואֹוֵמר ַלֲאֵחִרים, 

ֹּבאּו ְוַהִּצילּו ָלֶכם, ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא ִיְסֹּפג. ֵאין סֹוֲחִטין ֶאת ַהֵּפרֹות ְלהֹוִציא 
ֵמֶהן ַמְׁשִקין, ְוִאם ָיְצאּו ֵמַעְצָמן, ֲאסּוִרין. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִאם ְלֳאָכִלין, 
ַהּיֹוֵצא ֵמֶהן ֻמָּתר, ְוִאם ְלַמְׁשִקין, ַהּיֹוֵצא ֵמֶהן ָאסּור. ַחּלֹות ְּדַבׁש ֶׁשִרְּסָקן 

ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת ְוָיְצאּו ֵמַעְצָמן, ֲאסּוִרין. ְוַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַמִּתיר:

ב ֹּכל ֶׁשָּבא ְבַחִּמין ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת, ׁשֹוִרין אֹותֹו ְבַחִּמין ְּבַׁשָּבת, ְוֹכל ֶׁשֹּלא 

ָבא ְבַחִּמין ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת, ְמִדיִחין אֹותֹו ְבַחִּמין ְּבַׁשָּבת, חּוץ ִמן ַהָּמִליַח 
ַהָּיָׁשן, ְוָדִגים ְמלּוִחים ְקַטִּנים ְוקּוְלָיס ָהִאְסָּפִנין, ֶׁשֲהָדָחָתן זֹו ִהיא ְגַמר 

ְמַלאְכָּתן:

ג ׁשֹוֵבר ָאָדם ֶאת ֶהָחִבית ֶלֱאֹכל ֵהיֶמָּנה ְגרֹוָגרֹות, ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא ִיְתַּכּוֵן 

ַלֲעׂשֹות ְּכִלי. ְוֵאין נֹוְקִבים ְמגּוָפה ֶׁשל ָחִבית, ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה. ַוֲחָכִמים 
ַמִּתיִרין. ְוֹלא ִיְּקֶבָּנה ִמִּצָּדּה. ְוִאם ָהְיָתה ְנקּוָבה, ֹלא ִיֵּתן ָעֶליָה ַׁשֲעָוה, 
ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְמָמֵרַח. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, ַמֲעֶׂשה ָבא ִלְפֵני ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן 

ַזַּכאי ַּבֲעָרב, ְוָאַמר, חֹוְׁשָׁשִני לֹו ֵמַחָּטאת:

ד נֹוְתִנין ַּתְבִׁשיל ְלתֹוְך ַהּבֹור ִּבְׁשִביל ֶׁשְּיֵהא ָׁשמּור, ְוֶאת ַהַּמִים ַהָּיִפים 

ָּבָרִעים ִּבְׁשִביל ֶׁשִּיַּצּנּו, ְוֶאת ַהּצֹוֵנן ַּבַחָּמה ִּבְׁשִביל ֶׁשֵּיַחּמּו. ִמי ֶׁשָּנְׁשרּו 
ֵכָליו ַּבֶּדֶרְך ְּבַמִים, ְמַהֵּלְך ָּבֶהן ְוֵאינֹו חֹוֵׁשׁש. ִהִּגיַע ֶלָחֵצר ַהִחיצֹוָנה, 

ׁשֹוְטָחן ַּבַחָּמה, ֲאָבל ֹלא ְכֶנֶגד ָהָעם:

ה ָהרֹוֵחץ ְּבֵמי ְמָעָרה ּוְבֵמי ְטֶבְרָיא ְוִנְסַּתֵּפג, ֲאִפּלּו ְבֶעֶׂשר ֲאלּוְנִטיאֹות, 

ֹלא ְיִביֵאם ְּבָידֹו. ֲאָבל ֲעָׂשָרה ְבֵני ָאָדם ִמְסַּתְּפִגין ַּבֲאלּוְנִטית ַאַחת 
ְּפֵניֶהם ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם, ּוְמִביִאין אֹוָתּה ְּבָיָדן:

ו ָסִכין ּוְמַמְׁשְמִׁשין ִּבְבֵני ֵמַעִים, ֲאָבל ֹלא ִמְתַעְּמִלין ְוֹלא ִמְתָּגְרִדין. ֵאין 

יֹוְרִדין ְלקֹוְרִּדיָמה, ְוֵאין עֹוִׂשין ַאִּפְקְטִוִזין, ְוֵאין ְמַעְּצִבין ֶאת ַהָּקָטן, ְוֵאין 
ֶבר. ִמי ֶׁשִּנְפְרָקה ָידֹו ְוַרְגלֹו, ֹלא ִיְטְרֵפם ְּבצֹוֵנן, ֲאָבל  ַמֲחִזיִרין ֶאת ַהּׁשֶ

רֹוֵחץ הּוא ְכַדְרּכֹו, ְוִאם ִנְתַרָּפא ִנְתַרָּפא:

אות ט
ם ְוֶאָחד ָּכתּוב  א ָטַרף ַּבַּקְלִּפי ְוֶהֱעָלה ְׁשֵני גֹוָרלֹות. ֶאָחד ָּכתּוב ָעָליו ַלּׁשֵ

ֹמאלֹו. ִאם ֶׁשל ֵׁשם ָעָלה  ָעָליו ַלֲעָזאֵזל. ַהְּסָגן ִּביִמינֹו ְוֹראׁש ֵּבית ָאב ִמּׂשְ
ִביִמינֹו, ַהְּסָגן אֹוֵמר לֹו, ִאיִׁשי ֹכֵהן ָּגדֹול, ַהְגֵּבַּה ְיִמיֶנָך. ְוִאם ֶׁשל ֵׁשם ָעָלה 
ִבְׂשֹמאלֹו, ֹראׁש ֵּבית ָאב אֹוֵמר לֹו, ִאיִׁשי ֹכֵהן ָּגדֹול, ַהְּגֵּבַּה ְׂשֹמאֶלָך. ְנָתנֹו 

ִעיִרים ְואֹוֵמר, ַלְיָי ַחָּטאת. ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר, ֹלא ָהָיה  ַעל ְׁשֵני ַהּׂשְ
ָצִריְך לֹוַמר ַחָּטאת, ֶאָּלא ַלְיָי. ְוֵהן עֹוִנין ַאֲחָריו, ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו 

ְלעֹוָלם ָוֶעד:
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ב ָקַׁשר ָלׁשֹון ֶׁשל ְזהֹוִרית ְּבֹראׁש ָׂשִעיר ַהִּמְׁשַּתֵּלַח ְוֶהֱעִמידֹו ְכֶנֶגד ֵּבית 

ִׁשּלּוחֹו, ְוַלִּנְׁשָחט ְּכֶנֶגד ֵּבית ְׁשִחיָטתֹו. ָּבא לֹו ֵאֶצל ָּפרֹו ְׁשִנָּיה, ְוסֹוֵמְך 
ם, ָעִויִתי ָּפַׁשְעִּתי  ְׁשֵּתי ָיָדיו ָעָליו ּוִמְתַוֶּדה. ְוָכְך ָהָיה אֹוֵמר, ָאָּנא ַהּׁשֵ

ם, ַּכֶּפר ָנא  ָחָטאִתי ְלָפֶניָך ֲאִני ּוֵביִתי ּוְבֵני ַאֲהרֹן ַעם ְקדֹוֶׁשיָך. ָאָּנא ַהּׁשֵ
ָלֲעֹונֹות ְוַלְּפָׁשִעים ְוַלֲחָטִאים, ֶׁשָעִויִתי ְוֶׁשָּפַׁשְעִּתי ְוֶׁשָחָטאִתי ְלָפֶניָך 

ֲאִני ּוֵביִתי ּוְבֵני ַאֲהרֹן ַעם ְקדֹוֶׁשָך, ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת מֶׁשה ַעְבֶּדָך )ויקרא 
טז(, ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמּכֹל ַחֹּטאֵתיֶכם ִלְפֵני ְיָי 

ִּתְטָהרּו. ְוֵהן עֹוִנין ַאֲחָריו, ָּברּוְך ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:

ג ְׁשָחטֹו ְוִקֵּבל ַּבִּמְזָרק ֶאת ָּדמֹו, ּוְנָתנֹו ְלִמי ֶׁשהּוא ְמָמֵרס ּבֹו ַעל ָהֹרֶבד 

ָהְרִביִעי ֶׁשַּבֵהיָכל, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְקֹרׁש. ָנַטל ַמְחָּתה ְוָעָלה ְלֹראׁש ַהִּמְזֵּבַח, 
ּוִפָּנה ֶגָחִלים ֵאיָלְך ְוֵאיָלְך, ְוחֹוֶתה ִמן ַהְמֻעָּכלֹות ַהְּפִניִמּיֹות, ְוָיַרד 

ְוִהִּניָחּה ַעל ָהֹרֶבד ָהְרִביִעי ֶׁשָּבֲעָזָרה:

ד ְּבָכל יֹום ָהָיה חֹוֶתה ְּבֶׁשל ֶּכֶסף ּוְמָעֶרה ְבתֹוְך ֶׁשל ָזָהב, ְוַהּיֹום חֹוֶתה 

ְבֶׁשל ָזָהב ּוָבּה ָהָיה ַמְכִניס. ְּבָכל יֹום חֹוֶתה ְבֶׁשל ַאְרַּבַעת ַקִּבין ּוְמָעֶרה 
ְבתֹוְך ֶׁשל ְׁשלֶׁשת ַקִּבין, ְוַהּיֹום חֹוֶתה ְבֶׁשל ְׁשלֶׁשת ַקִּבין, ּוָבּה ָהָיה 

ַמְכִניס. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ְּבָכל יֹום חֹוֶתה ְבֶׁשל ְסָאה ּוְמָעֶרה ְבתֹוְך ֶׁשל 
ְׁשלֶׁשת ַקִּבין, ְוַהּיֹום חֹוֶתה ְבֶׁשל ְׁשלֶׁשת ַקִּבין, ּוָבּה ָהָיה ַמְכִניס. ְּבָכל 

יֹום ָהְיָתה ְכֵבָדה, ְוַהּיֹום ַקָּלה. ְּבָכל יֹום ָהְיָתה ָיָדּה ְקָצָרה, ְוַהּיֹום ֲאֻרָּכה. 
ְּבָכל יֹום ָהָיה ְזָהָבּה ָירֹוק, ְוַהּיֹום ָאֹדם, ִּדְבֵרי ַרִּבי ְמַנֵחם. ְּבָכל יֹום 

ַמְקִריב ְּפָרס ְּבַׁשֲחִרית ּוְפָרס ֵּבין ָהַעְרַּבִים, ְוַהּיֹום מֹוִסיף ְמֹלא ָחְפָניו. 
ְּבָכל יֹום ָהְיָתה ַדָּקה, ְוַהּיֹום ַּדָּקה ִמן ַהַּדָּקה:

ה ְּבָכל יֹום ֹּכֲהִנים עֹוִלים ְּבִמְזָרחֹו ֶׁשל ֶּכֶבׁש ְויֹוְרִדין ְּבַמֲעָרבֹו, ְוַהּיֹום 

ֹּכֵהן ָּגדֹול עֹוֶלה ָבֶאְמַצע ְויֹוֵרד ָּבֶאְמַצע. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ְלעֹוָלם ֹּכֵהן 
ָּגדֹול עֹוֶלה ָבֶאְמַצע ְויֹוֵרד ָּבֶאְמַצע. ְּבָכל יֹום ֹּכֵהן ָּגדֹול ְמַקֵּדׁש ָיָדיו 

ְוַרְגָליו ִמן ַהִּכּיֹור, ְוַהּיֹום ִמן ַהִּקיתֹון ֶׁשל ָזָהב. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ְלעֹוָלם 
ֹּכֵהן ָּגדֹול ְמַקֵּדׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו ִמן ַהִּקיתֹון ֶׁשל ָזָהב:

ו ְּבָכל יֹום ָהיּו ָׁשם ַאְרַּבע ַמֲעָרכֹות, ְוַהּיֹום ָחֵמׁש, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַרִּבי 

יֹוֵסי אֹוֵמר, ְּבָכל יֹום ָׁשלׁש, ְוַהּיֹום ַאְרַּבע. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ְּבָכל יֹום 
ְׁשַּתִים, ְוַהּיֹום ָׁשלׁש:

אות י
ָנה ֶׁשָחל ִלְהיֹות ְּבַׁשָּבת, ַּבִּמְקָּדׁש ָהיּו תֹוְקִעים,  א יֹום טֹוב ֶׁשל ֹראׁש ַהּׁשָ

ָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ִהְתִקין ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי,  ֲאָבל ֹלא ַבְּמִדיָנה. ְמּׁשֶ
ֶׁשְּיהּו ּתֹוְקִעין ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ֵבית ִּדין. ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ֹלא 

ִהְתִקין ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי ֶאָּלא ְבַיְבֶנה ִּבְלָבד. ָאְמרּו לֹו, ֶאָחד ַיְבֶנה 
ְוֶאָחד ָּכל ָמקֹום ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ֵבית ִּדין:

ב ְועֹוד ֹזאת ָהְיָתה ְירּוָׁשַלִים ְיֵתָרה ַעל ַיְבֶנה, ֶׁשָּכל ִעיר ֶׁשִהיא רֹוָאה 

ְוׁשֹוַמַעת ּוְקרֹוָבה ִויכֹוָלה ָלֹבא, ּתֹוְקִעין. ּוְבַיְבֶנה ֹלא ָהיּו תֹוְקִעין ֶאָּלא 
ְּבֵבית ִּדין ִּבְלָבד:

ג ָּבִראׁשֹוָנה ָהָיה ַהּלּוָלב ִנָּטל ַּבִּמְקָּדׁש ִׁשְבָעה, ּוַבְּמִדיָנה יֹום ֶאָחד. 

ָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ִהְתִקין ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי ֶׁשְיֵהא לּוָלב ִנָּטל  ִמּׁשֶ
ַּבְּמִדיָנה ִׁשְבָעה ֵזֶכר ַלִּמְקָּדׁש, ְוֶׁשְּיֵהא יֹום ָהֵנף ֻּכּלֹו ָאסּור:

ד ָּבִראׁשֹוָנה ָהיּו ְמַקְּבִלין ֵעדּות ַהֹחֶדׁש ָּכל ַהּיֹום. ַּפַעם ַאַחת ִנְׁשַּתהּו 

יר. ִהְתִקינּו ֶׁשֹּלא ְיהּו ְמַקְּבִלין  ָהֵעִדים ִמָּלֹבא, ְוִנְתַקְלְקלּו ַהְלִוִּים ַּבּׁשִ
ֶאָּלא ַעד ַהִּמְנָחה. ְוִאם ָּבאּו ֵעִדים ִמן ַהִּמְנָחה ּוְלַמְעָלה, נֹוֲהִגין אֹותֹו 

ָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִהְתִקין ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן  ַהּיֹום ֹקֶדׁש ּוְלָמָחר ֹקֶדׁש. ִמּׁשֶ
ַזַּכאי, ֶׁשְּיהּו ְמַקְּבִלין ֵעדּות ַהֹחֶדׁש ָּכל ַהּיֹום. ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ָקְרָחה, 
ְועֹוד ֹזאת ִהְתִקין ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי, ֶׁשֲאִפּלּו ֹראׁש ֵּבית ִּדין ְּבָכל ָמקֹום, 

ֶׁשֹּלא ְיהּו ָהֵעִדים הֹוְלִכין ֶאָּלא ִלְמקֹום ַהָּוַעד:

ם, ְוכֹוֵלל ַמְלכּויֹות  ת ַהּׁשֵ ה ֵסֶדר ְּבָרכֹות, אֹוֵמר ָאבֹות ּוְגבּורֹות ּוְקֻדּׁשַ

ת ַהּיֹום, ְותֹוֵקַע. ִזְכרֹונֹות, ְותֹוֵקַע. ׁשֹוָפרֹות,  ִעָּמֶהן, ְוֵאינֹו תֹוֵקַע. ְקֻדּׁשַ
ְותֹוֵקַע. ְואֹוֵמר ֲעבֹוָדה ְוהֹוָדָאה ּוִבְרַּכת ֹּכֲהִנים, ִּדְבֵרי ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן נּוִרי. 
ָאַמר לֹו ַרִּבי ֲעִקיָבא, ִאם ֵאינֹו תֹוֵקַע ַלַּמְלכּויֹות, ָלָּמה הּוא ַמְזִּכיר. ֶאָּלא 
ת ַהּיֹום,  ם, ְוכֹוֵלל ַמְלכּויֹות ִעם ְקֻדּׁשַ ת ַהּׁשֵ אֹוֵמר ָאבֹות ּוְגבּורֹות ּוְקֻדּׁשַ

ְותֹוֵקַע. ִזְכרֹונֹות, ְותֹוֵקַע. ׁשֹוָפרֹות, ְותֹוֵקַע. ְואֹוֵמר ֲעבֹוָדה ְוהֹוָדָאה 
ּוִבְרַּכת ֹּכֲהִנים:

ו ֵאין ּפֹוֲחִתין ֵמֲעָׂשָרה ַמְלכּויֹות, ֵמֲעָׂשָרה ִזְכרֹונֹות, ֵמֲעָׂשָרה ׁשֹוָפרֹות. 

ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן נּוִרי אֹוֵמר, ִאם ָאַמר ָׁשלׁש ָׁשלׁש ִמֻּכָּלן, ָיָצא. ֵאין ַמְזִּכיִרין 
ִזָּכרֹון ַמְלכּות ְוׁשֹוָפר ֶׁשל ֻּפְרָענּות. ַמְתִחיל ַּבּתֹוָרה ּוַמְׁשִלים ַּבָּנִביא. ַרִּבי 

יֹוֵסי אֹוֵמר, ִאם ִהְׁשִלים ַּבּתֹוָרה, ָיָצא:

ִני ַמְתִקיַע.  ָנה, ַהּׁשֵ ז ָהעֹוֵבר ִלְפֵני ַהֵּתָבה ְּביֹום טֹוב ֶׁשל ֹראׁש ַהּׁשָ

ּוִבְׁשַעת ַהַהֵּלל, ִראׁשֹון ַמְקֵרא ֶאת ַהַהֵּלל:

ָנה, ֵאין ַמֲעִביִרין ָעָליו ֶאת ַהְּתחּום, ְוֵאין ְמַפְּקִחין  ח ׁשֹוָפר ֶׁשל ֹראׁש ַהּׁשָ

ָעָליו ֶאת ַהַּגל, ֹלא עֹוִלין ְּבִאיָלן, ְוֹלא רֹוְכִבין ַעל ַּגֵּבי ְבֵהָמה, ְוֹלא ָׁשִטין 
ַעל ְּפֵני ַהַּמִים, ְוֵאין חֹוְתִכין אֹותֹו ֵּבין ְּבָדָבר ֶׁשהּוא ִמּשּׁום ְׁשבּות, ּוֵבין 
ְּבָדָבר ֶׁשהּוא ִמּשּׁום ֹלא ַתֲעֶׂשה. ֲאָבל ִאם ָרָצה ִלֵּתן ְלתֹוכֹו ַמִים אֹו ַיִין, 

ִיֵּתן. ֵאין ְמַעְּכִבין ֶאת ַהִּתינֹוקֹות ִמִּלְתקֹוַע, ֲאָבל ִמְתַעְּסִקין ִעָּמֶהן ַעד 
ֶׁשִּיְלְמדּו. ְוַהִּמְתַעֵּסק, ֹלא ָיָצא, ְוַהּׁשֹוֵמַע ִמן ַהִּמְתַעֵּסק, ֹלא ָיָצא:

ט ֵסֶדר ְּתִקיעֹות, ָׁשלׁש, ֶׁשל ָׁשלׁש ָׁשלׁש. ִׁשעּור ְּתִקיָעה ְּכָׁשלׁש 

ִנָּיה  ְּתרּועֹות. ִׁשעּור ְּתרּוָעה ְּכָׁשלׁש ְיָבבֹות. ָּתַקע ָּבִראׁשֹוָנה, ּוָמַׁשְך ַּבּׁשְ
ִכְׁשַּתִים, ֵאין ְּבָידֹו ֶאָּלא ֶאָחת. ִמי ֶׁשֵּבַרְך ְוַאַחר ָּכְך ִנְתַמָּנה לֹו ׁשֹוָפר, 

ִליַח ִצּבּור ַחָּיב, ָּכְך ָּכל  ּתֹוֵקַע ּוֵמִריַע ְותֹוֵקַע ָׁשלׁש ְּפָעִמים. ְּכֵׁשם ֶׁשּׁשְ
ָיִחיד ְוָיִחיד ַחָּיב. ַרָּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ְׁשִליַח ִצּבּור מֹוִציא ֶאת ָהַרִּבים 

ְיֵדי חֹוָבָתן:
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א ֵּכיַצד ְמָבְרִכין ַעל ַהֵּפרֹות. ַעל ֵּפרֹות ָהִאיָלן אֹוֵמר, ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ, 

חּוץ ִמן ַהַּיִין, ֶׁשַעל ַהַּיִין אֹוֵמר ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן. ְוַעל ֵּפרֹות ָהָאֶרץ אֹוֵמר 
ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה, חּוץ ִמן ַהַּפת, ֶׁשַעל ַהַּפת הּוא אֹוֵמר ַהּמֹוִציא ֶלֶחם 

ִמן ָהָאֶרץ. ְוַעל ַהְיָרקֹות אֹוֵמר ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, 
ּבֹוֵרא ִמיֵני ְדָׁשִאים:

ב ֵּבַרְך ַעל ֵּפרֹות ָהִאיָלן ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה, ָיָצא. ְוַעל ֵּפרֹות ָהָאֶרץ 

ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ, ֹלא ָיָצא. ַעל ֻּכָּלם ִאם ָאַמר ֶׁשַהֹּכל ִנְהָיה, ָיָצא:

ג ַעל ָּדָבר ֶׁשֵאין ִּגּדּולֹו ִמן ָהָאֶרץ אֹוֵמר ֶׁשַהֹּכל. ַעל ַהֹחֶמץ ְוַעל 

ַהּנֹוְבלֹות ְוַעל ַהּגֹוַבאי אֹוֵמר ֶׁשַהֹּכל. ַעל ֶהָחָלב ְוַעל ַהְּגִביָנה ְוַעל 
ַהֵּביִצים אֹוֵמר ֶׁשַהֹּכל. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ָּכל ֶׁשהּוא ִמין ְקָלָלה ֵאין 

ְמָבְרִכין ָעָליו:

ד ָהיּו ְלָפָניו ִמיִנים ַהְרֵּבה, ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִאם ֵיׁש ֵּביֵניֶהם ִמִּמין 

ִׁשְבָעה, ְמָבֵרְך ָעָליו. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ְמָבֵרְך ַעל ֵאיֶזה ֵמֶהם ֶׁשִּיְרֶצה:

ה ֵּבַרְך ַעל ַהַּיִין ֶׁשִּלְפֵני ַהָּמזֹון, ָּפַטר ֶאת ַהַּיִין ֶׁשְּלַאַחר ַהָּמזֹון. ֵּבַרְך ַעל 

ַהַּפְרֶּפֶרת ֶׁשִּלְפֵני ַהָּמזֹון, ָּפַטר ֶאת ַהַּפְרֶּפֶרת ֶׁשְּלַאַחר ַהָּמזֹון. ֵּבַרְך ַעל 
ַהַּפת, ָּפַטר ֶאת ַהַּפְרֶּפֶרת. ַעל ַהַּפְרֶּפֶרת, ֹלא ָפַטר ֶאת ַהָּפת. ֵּבית ַׁשַּמאי 

אֹוְמִרים, ַאף ֹלא ַמֲעֵׂשה ְקֵדָרה:

ו ָהיּו יֹוְׁשִבין ֶלֱאֹכל, ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמָבֵרְך ְלַעְצמֹו. ֵהֵסּבּו, ֶאָחד ְמָבֵרְך 

ְלֻכָּלן. ָּבא ָלֶהם ַיִין ְּבתֹוְך ַהָּמזֹון, ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמָבֵרְך ְלַעְצמֹו. ְלַאַחר 
ַהָּמזֹון, ֶאָחד ְמָבֵרְך ְלֻכָּלם. ְוהּוא אֹוֵמר ַעל ַהֻּמְגָמר, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין 

ְמִביִאין ֶאת ַהֻּמְגָמר ֶאָּלא ְלַאַחר ַהְּסֻעָּדה:

ז ֵהִביאּו ְלָפָניו ָמִליַח ַּבְּתִחָּלה ּוַפת ִעּמֹו, ְמָבֵרְך ַעל ַהָּמִליַח ּופֹוֵטר ֶאת 

ַהַּפת, ֶׁשַהַּפת ְטֵפָלה לֹו. ֶזה ַהְּכָלל, ֹּכל ֶׁשהּוא ִעָּקר ְוִעּמֹו ְטֵפָלה, ְמָבֵרְך 
ַעל ָהִעָּקר ּופֹוֵטר ֶאת ַהְּטֵפָלה:

ח ָאַכל ְּתֵאִנים ֲעָנִבים ְוִרּמֹוִנים, ְמָבֵרְך ַאֲחֵריֶהן ָׁשלׁש ְּבָרכֹות, ִּדְבֵרי ַרָּבן 

ַּגְמִליֵאל. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ְּבָרָכה ַאַחת ֵמֵעין ָׁשלׁש. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, 
ֲאִפּלּו ָאַכל ֶׁשֶלק ְוהּוא ְמזֹונֹו, ְמָבֵרְך ַאֲחָריו ָׁשלׁש ְּבָרכֹות. ַהּׁשֹוֶתה ַמִים 

ִלְצָמאֹו, אֹוֵמר ֶׁשַהֹּכל ִנְהֶיה ִּבְדָברֹו. ַרִּבי ַטְרפֹון אֹוֵמר, ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות 
ַרּבֹות:

אות ל
ְמָחה, ְׁשֹמָנה. ֻסָּכה ְוִנּסּוְך  ה ְוִׁשְבָעה. ַהַהֵּלל ְוַהּׂשִ א לּוָלב ַוֲעָרָבה, ִׁשּׁשָ

ה: ה ְוִׁשּׁשָ ַהַּמִים, ִׁשְבָעה. ְוֶהָחִליל, ֲחִמּׁשָ

ב לּוָלב ִׁשְבָעה ֵּכיַצד, יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ֶׁשל ָחג ֶׁשָחל ִלְהיֹות ְּבַׁשָּבת, 

ה: לּוָלב ִׁשְבָעה, ּוְׁשָאר ָּכל ַהָּיִמים, ִׁשּׁשָ

ג ֲעָרָבה ִׁשְבָעה ֵּכיַצד, יֹום ְׁשִביִעי ֶׁשל ֲעָרָבה ֶׁשָחל ִלְהיֹות ְּבַׁשָּבת, 

ה: ֲעָרָבה ִׁשְבָעה, ּוְׁשָאר ָּכל ַהָּיִמים ִׁשּׁשָ

ד ִמְצַות לּוָלב ֵּכיַצד. יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ֶׁשל ָחג ֶׁשָחל ִלְהיֹות ְּבַׁשָּבת, 

מֹוִליִכין ֶאת לּוְלֵביֶהן ְלַהר ַהַּבִית, ְוַהַחָּזִנין ְמַקְּבִלין ֵמֶהן ְוסֹוְדִרין אֹוָתן 
ַעל ַּגב ָהִאְצַטָּבא, ְוַהְּזֵקִנים ַמִּניִחין ֶאת ֶׁשָּלֶהן ַּבִּלְׁשָּכה. ּוְמַלְּמִדים אֹוָתם 
לֹוַמר, ָּכל ִמי ֶׁשַּמִּגיַע לּוָלִבי ְבָידֹו, ֲהֵרי הּוא לֹו ְבַמָּתָנה. ְלָמָחר ַמְׁשִּכיִמין 

ּוָבִאין, ְוַהַחָּזִנין זֹוְרִקין אֹוָתם ִלְפֵניֶהם. ְוֵהן ְמַחְּטִפין ּוַמִּכין ִאיׁש ֶאת 
ֲחֵברֹו. ּוְכֶׁשָראּו ֵבית ִּדין ֶׁשָּבאּו ִליֵדי ַסָּכָנה, ִהְתִקינּו ֶׁשְּיֵהא ָכל ֶאָחד 

ְוֶאָחד נֹוֵטל ְּבֵביתֹו:

ה ִמְצַות ֲעָרָבה ֵּכיַצד, ָמקֹום ָהָיה ְלַמָּטה ִמירּוָׁשַלִים, ְוִנְקָרא מֹוָצא. 

ם ֻמְרִּבּיֹות ֶׁשל ֲעָרָבה, ּוָבִאין ְוזֹוְקִפין אֹוָתן  יֹוְרִדין ְלָׁשם ּוְמַלְּקִטין ִמּׁשָ
ְּבִצֵּדי ַהִּמְזֵּבַח, ְוָראֵׁשיֶהן ְּכפּוִפין ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח. ָּתְקעּו ְוֵהִריעּו ְוָתָקעּו. 

ְּבָכל יֹום ַמִּקיִפין ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ַּפַעם ַאַחת, ְואֹוְמִרים, ָאָּנא ה’ הֹוִׁשיָעה 
ָּנא, ָאָּנא ה’ ַהְצִליָחה ָּנא. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֲאִני ָוהֹו הֹוִׁשיָעה ָּנא. 

ְואֹותֹו ַהּיֹום ַמִּקיִפין ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ֶׁשַבע ְּפָעִמים. ִּבְׁשַעת ְּפִטיָרָתן, ָמה 
ֵהן אֹוְמִרים, ֹיִפי ְלָך ִמְזֵּבַח, ֹיִפי ְלָך ִמְזֵּבַח. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ְלָיּה ּוְלָך, 

ִמְזֵּבַח. ְלָיּה ּוְלָך, ִמְזֵּבַח:

ו ְּכַמֲעֵׂשהּו ְבֹחל ָּכְך ַמֲעֵׂשהּו ְבַׁשָּבת, ֶאָּלא ֶׁשָהיּו ְמַלְּקִטין אֹוָתן ֵמֶעֶרב 

ַׁשָּבת ּוַמִּניִחים אֹוָתן ְּבִגיִגּיֹות ֶׁשל ָזָהב, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְכֹמׁשּו. ַרִּבי יֹוָחָנן 
ֶּבן ְּברֹוָקה אֹוֵמר, ֲחִרּיֹות ֶׁשל ֶּדֶקל ָהיּו ְמִביִאין, ְוחֹוְבִטין אֹוָתן ַּבַּקְרַקע 

ְּבִצֵּדי ַהִּמְזֵּבַח, ְואֹותֹו ַהּיֹום ִנְקָרא יֹום ִחּבּוט ֲחִרּיֹות:

ז ִמַּיד ַהִּתינֹוקֹות ׁשֹוְמִטין ֶאת לּוְלֵביֶהן ְואֹוְכִלין ֶאְתרֹוֵגיֶהן:

ְמָחה  ְמָחה ְׁשֹמָנה ֵּכיַצד. ְמַלֵּמד ֶׁשַחָּיב ָאָדם ַּבַהֵּלל ּוַבּׂשִ ח ַהַהֵּלל ְוַהּׂשִ

ּוִבְכבֹוד יֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ָחג, ִּכְׁשָאר ָּכל ְימֹות ֶהָחג. ֻסָּכה ִׁשְבָעה 
ֵּכיַצד. ָּגַמר ִמֶּלֱאֹכל, ֹלא ַיִּתיר ֻסָּכתֹו, ֲאָבל מֹוִריד ֶאת ַהֵּכִלים ִמן ַהִּמְנָחה 

ּוְלַמְעָלה, ִמְּפֵני ְכבֹוד יֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ָחג:

ט ִנּסּוְך ַהַּמִים ֵּכיַצד. ְצלֹוִחית ֶׁשל ָזָהב ַמֲחֶזֶקת ְׁשלֶׁשת ֻלִּגים ָהָיה 

ּלֹוַח. ִהִּגיעּו ְלַׁשַער ַהַּמִים, ָּתְקעּו ְוֵהִריעּו ְוָתָקעּו. ָעָלה  ְמַמֵּלא ִמן ַהּׁשִ
ַבֶּכֶבׁש ּוָפָנה ִלְׂשֹמאלֹו, ְׁשֵני ְסָפִלים ֶׁשל ֶּכֶסף ָהיּו ָׁשם. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, 

ֶׁשל ִסיד ָהיּו, ֶאָּלא ֶׁשָהיּו ֻמְׁשָחִרין ְּפֵניֶהם ִמְּפֵני ַהָּיִין. ּוְמֻנָּקִבין ְּכִמין 
ְׁשֵני ֳחָטִמין ַּדִּקין, ֶאָחד ְמֻעֶּבה ְוֶאָחד ַּדק, ְּכֵדי ֶׁשְּיהּו ְׁשֵניֶהם ָּכִלין ְּבַבת 

ַאַחת. ַמֲעָרִבי ֶׁשל ַמִים, ִמְזָרִחי ֶׁשל ָיִין. ֵעָרה ֶׁשל ַמִים ְלתֹוְך ֶׁשל ַיִין, ְוֶׁשל 
ַיִין ְלתֹוְך ֶׁשל ַמִים, ָיָצא. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ְּבֹלג ָהָיה ְמַנֵּסְך ָּכל ְׁשֹמָנה. 

ְוַלְמַנֵּסְך אֹוְמִרים לֹו, ַהְגַּבּה ָיֶדָך, ֶׁשַּפַעם ַאַחת ִנֵּסְך ֶאָחד ַעל ַּגֵּבי ַרְגָליו, 
ּוְרָגמּוהּו ָכל ָהָעם ְּבֶאְתרֹוֵגיֶהן:

י ְּכַמֲעֵׂשהּו ְבֹחל ָּכְך ַמֲעֵׂשהּו ְבַׁשָּבת, ֶאָּלא ֶׁשָהָיה ְמַמֵּלא ֵמֶעֶרב ַׁשָּבת 

ּלֹוַח, ּוַמִּניָחּה ַּבִּלְׁשָּכה. ִנְׁשְּפָכה  ָחִבית ֶׁשל ָזָהב ֶׁשֵאיָנּה ְמֻקֶּדֶׁשת, ִמן ַהּׁשִ
אֹו ִנְתַּגְּלָתה, ָהָיה ְמַמֵּלא ִמן ַהִּכּיֹור, ֶׁשַהַּיִין ְוַהַּמִים ַהְּמֻגִּלין, ְּפסּוִלים 

ְלַגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח:
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אות מ
ָעה ֶׁשַהֹּכֲהִנים ִנְכָנִסים ֶלֱאכֹל  א ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת ְׁשַמע ְּבַעְרִבית. ִמּׁשָ

ִּבְתרּוָמָתן, ַעד סֹוף ָהַאְׁשמּוָרה ָהִראׁשֹוָנה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר. ַוֲחָכִמים 
ַחר.  אֹוְמִרים, ַעד ֲחצֹות. ַרָּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ַעד ֶׁשַּיֲעֶלה ַעּמּוד ַהּׁשָ

ַמֲעֶׂשה ֶׁשָּבאּו ָבָניו ִמֵּבית ַהִּמְׁשֶּתה, ָאְמרּו לֹו, ֹלא ָקִרינּו ֶאת ְׁשַמע. ָאַמר 
ַחר, ַחָּיִבין ַאֶּתם ִלְקרֹות. ְוֹלא זֹו ִּבְלַבד,  ָלֶהם, ִאם ֹלא ָעָלה ַעּמּוד ַהּׁשַ

ָאְמרּו ֲחָכִמים ַעד ֲחצֹות, ִמְצָוָתן ַעד ֶׁשַּיֲעֶלה ַעּמּוד  ֶאָּלא ָּכל ַמה ּׁשֶ
ַחר. ְוָכל  ַחר. ֶהְקֵטר ֲחָלִבים ְוֵאָבִרים, ִמְצָוָתן ַעד ֶׁשַּיֲעֶלה ַעּמּוד ַהּׁשָ ַהּׁשָ

ַחר. ִאם ֵּכן, ָלָּמה  ַהֶּנֱאָכִלים ְליֹום ֶאָחד, ִמְצָוָתן ַעד ֶׁשַּיֲעֶלה ַעּמּוד ַהּׁשָ
ָאְמרּו ֲחָכִמים ַעד ֲחצֹות, ְּכֵדי ְלַהְרִחיק ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהֲעֵבָרה:

ַּיִּכיר ֵּבין ְּתֵכֶלת ְלָלָבן. ַרִּבי  ב ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת ְׁשַמע ְּבַׁשֲחִרית. ִמּׁשֶ

ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ֵּבין ְּתֵכֶלת ְלַכְרִּתי. ְוגֹוְמָרּה ַעד ָהֵנץ ַהַחָּמה. ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע 
אֹוֵמר, ַעד ָׁשֹלׁש ָׁשעֹות, ֶׁשֵּכן ֶּדֶרְך ְּבֵני ְמָלִכים ַלֲעֹמד ְּבָׁשֹלׁש ָׁשעֹות. 

ַהּקֹוֵרא ִמָּכאן ְוֵאיָלְך ֹלא ִהְפִסיד, ְּכָאָדם ַהּקֹוֵרא ַבּתֹוָרה:

ג ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ָּבֶעֶרב ָּכל ָאָדם ַיּטּו ְוִיְקְראּו, ּוַבֹּבֶקר ַיַעְמדּו, 

ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים ו( ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמָך. ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ָּכל ָאָדם 
קֹוֵרא ְכַדְרּכֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר )שם( ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֶרְך. ִאם ֵּכן, ָלָּמה ֶנֱאַמר 

ּוְבָׁשְכְּבָך ּוְבקּוֶמָך, ְּבָׁשָעה ֶׁשְּבֵני ָאָדם ׁשֹוְכִבים, ּוְבָׁשָעה ֶׁשְּבֵני ָאָדם 
עֹוְמִדים. ָאַמר ַרִּבי ַטְרפֹון, ֲאִני ָהִייִתי ָבא ַבֶּדֶרְך, ְוִהֵּטִתי ִלְקרֹות, ְּכִדְבֵרי 
ֵבית ַׁשַּמאי, ְוִסַּכְנִּתי ְבַעְצִמי ִמְּפֵני ַהִּלְסִטים. ָאְמרּו לֹו, ְּכַדי ָהִייָת ָלחּוב 

ְּבַעְצְמָך, ֶׁשָעַבְרָּת ַעל ִּדְבֵרי ֵבית ִהֵּלל:

ַחר ְמָבֵרְך ְׁשַּתִים ְלָפֶניָה ְוַאַחת ְלַאֲחֶריָה, ּוָבֶעֶרב ְׁשַּתִים ְלָפֶניָה  ד ַּבּׁשַ

ּוְׁשַּתִים ְלַאֲחֶריָה. ַאַחת ֲאֻרָּכה ְוַאַחת ְקָצָרה. ָמקֹום ֶׁשָאְמרּו ְלַהֲאִריְך, 
אי  אי ְלַהֲאִריְך. ַלְחֹּתם, ֵאינֹו ַרּׁשַ אי ְלַקֵּצר. ְלַקֵּצר, ֵאינֹו ַרּׁשַ ֵאינֹו ַרּׁשַ

אי ַלְחֹּתם: ֶׁשֹּלא ַלְחּתֹם. ְוֶׁשֹּלא ַלְחֹּתם, ֵאינֹו ַרּׁשַ

ה ַמְזִּכיִרין ְיִציַאת ִמְצַרִים ַּבֵּלילֹות. ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה, ֲהֵרי 

ֲאִני ְּכֶבן ִׁשְבִעים ָׁשָנה, ְוֹלא ָזִכיִתי ֶׁשֵּתָאֵמר ְיִציַאת ִמְצַרִים ַּבֵּלילֹות, 
ַעד ֶׁשְּדָרָׁשּה ֶּבן זֹוָמא, ֶׁשֶּנֱאַמר )דברים טז( ְלַמַען ִּתְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְתָך 

ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייָך. ְיֵמי ַחֶּייָך, ַהָּיִמים. ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייָך, ַהֵּלילֹות. 
ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ְיֵמי ַחֶּייָך, ָהעֹוָלם ַהֶּזה. ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייָך, ְלָהִביא ִלימֹות 

ַהָּמִׁשיַח:

אות נ
א נֹוֵטל ָאָדם ֶאת ְּבנֹו ְוָהֶאֶבן ְּבָידֹו, ְוַכְלַּכָּלה ְוָהֶאֶבן ְּבתֹוָכּה. ּוְמַטְלְטִלין 

ְּתרּוָמה ְטֵמָאה ִעם ַהְּטהֹוָרה ְוִעם ַהֻחִּלין. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַאף ַמֲעִלין 
ֶאת ַהְמֻדָּמע ְּבֶאָחד ּוֵמָאה:

ב ָהֶאֶבן ֶׁשַעל ִּפי ֶהָחִבית, ַמָּטּה ַעל ִצָּדּה ְוִהיא נֹוֶפֶלת. ָהְיָתה ֵבין 

ֶהָחִבּיֹות, ַמְגִּביַּה ּוַמָּטּה ַעל ִצָּדּה ְוִהיא נֹוֶפֶלת. ָמעֹות ֶׁשַעל ַהַּכר, נֹוֵער 
ֶאת ַהַּכר ְוֵהן נֹוְפלֹות. ָהְיָתה ָעָליו ַלְׁשֶלֶׁשת, ְמַקְּנָחּה ִּבְסַמְרטּוט. ָהְיָתה 

ֶׁשל עֹור, נֹוְתִנין ָעֶליָה ַמִים ַעד ֶׁשִּתְכֶלה:

ְלָחן ֲעָצמֹות ּוְקִלִּפין. ּוֵבית ִהֵּלל  ג ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ַמְגִּביִהין ִמן ַהּׁשֻ

ְלָחן  אֹוְמִרים, נֹוֵטל ֶאת ַהַּטְבָלה ֻכָּלּה ּוְמַנֲעָרּה. ַמֲעִביִרין ִמִּלְפֵני ַהּׁשֻ
ֵּפרּוִרין ָּפחֹות ִמַּכַּזִית ְוֵׂשָער ֶׁשל ֲאפּוִנין ְוֵׂשָער ֶׁשל ֲעָדִׁשים, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא 

ַמֲאַכל ְּבֵהָמה. ְספֹוג, ִאם ֶיׁש לֹו עֹור ֵּבית ֲאִחיָזה, ְמַקְּנִחין ּבֹו, ְוִאם ָלאו, 
ֵאין ְמַקְּנִחין ּבֹו. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים ֵּבין ָּכְך ּוֵבין ָּכְך, ִנָּטל ְּבַׁשָּבת, ְוֵאינֹו 

ְמַקֵּבל ֻטְמָאה:

אות ס
א ֻסָּכה ֶׁשִהיא ְגבֹוָהה ְלַמְעָלה ֵמֶעְׂשִרים ַאָּמה, ְּפסּוָלה. ַרִּבי ְיהּוָדה 

ַמְכִׁשיר. ְוֶׁשֵאיָנּה ְּגבֹוָהה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים, ְוֶׁשֵאין ָלּה ְׁשֹלָׁשה ְּדָפנֹות, 
ְוֶׁשַחָּמָתּה ְמֻרָּבה ִמִּצָּלָתּה, ְּפסּוָלה. ֻסָּכה ְיָׁשָנה, ֵּבית ַׁשַּמאי ּפֹוְסִלין, 
ּוֵבית ִהֵּלל ַמְכִׁשיִרין. ְוֵאיזֹו ִהיא ֻסָּכה ְיָׁשָנה, ָּכל ֶׁשֲעָׂשָאּה ֹקֶדם ֶלָחג 

ָנה, ְּכֵׁשָרה: ְׁשלִׁשים יֹום. ֲאָבל ִאם ֲעָׂשָאּה ְלֵׁשם ָחג, ֲאִפּלּו ִמְּתִחַּלת ַהּׁשָ

ב ָהעֹוֶׂשה ֻסָּכתֹו ַתַחת ָהִאיָלן, ְּכִאּלּו ֲעָׂשָאּה ְּבתֹוְך ַהָּבִית. ֻסָּכה ַעל ַּגֵּבי 

ֻסָּכה, ָהֶעְליֹוָנה ְכֵׁשָרה, ְוַהַּתְחּתֹוָנה ְּפסּוָלה. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִאם ֵאין 
ִּדּיּוִרין ָּבֶעְליֹוָנה, ַהַּתְחּתֹוָנה ְּכֵׁשָרה:

ג ֵּפַרס ָעֶליָה ָסִדין ִמְּפֵני ַהַחָּמה, אֹו ַּתְחֶּתיָה ִמְּפֵני ַהְּנָׁשר, אֹו ֶׁשֵּפַרס ַעל 

ַּגֵּבי ַהִּקינֹוף, ְּפסּוָלה. ֲאָבל ּפֹוֵרס הּוא ַעל ַּגֵּבי ַנְקִליֵטי ַהִּמָּטה:

ד ִהְדָלה ָעֶליָה ֶאת ַהֶּגֶפן ְוֶאת ַהְּדַלַעת ְוֶאת ַהִּקּסֹום ְוִסֵּכְך ַעל ַּגָּבּה, 

ְּפסּוָלה. ְוִאם ָהָיה ִסּכּוְך ַהְרֵּבה ֵמֶהן, אֹו ֶׁשְּקָצָצן, ְּכֵׁשָרה. ֶזה ַהְּכָלל, ּכֹל 
ֶׁשהּוא ְמַקֵּבל ֻטְמָאה ְוֵאין ִּגּדּולֹו ִמן ָהָאֶרץ, ֵאין ְמַסְּכִכין ּבֹו. ְוָכל ָּדָבר 

ֶׁשֵאינֹו ְמַקֵּבל ֻטְמָאה ְוִגּדּולֹו ִמן ָהָאֶרץ, ְמַסְּכִכין ּבֹו:

ה ֲחִביֵלי ַקׁש ַוֲחִביֵלי ֵעִצים ַוֲחִביֵלי ְזָרִדין, ֵאין ְמַסְּכִכין ָּבֶהן. ְוֻכָּלן 

ֶׁשִהִּתיָרן, ְּכֵׁשרֹות. ְוֻכָּלן ְּכֵׁשרֹות ַלְּדָפנֹות:

ו ְמַסְּכִכין ִּבְנָסִרים, ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה. ְוַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵסר. ָנַתן ָעֶליָה ֶנֶסר 

ֶׁשהּוא ָרָחב ַאְרָּבָעה ְטָפִחים, ְּכֵׁשָרה, ּוִבְלַבד ֶׁשֹלא ִייַׁשן ַּתְחָּתיו:

ז ִּתְקָרה ֶׁשֵאין ָעֶליָה ַמֲעִזיָבה, ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, 

ְמַפְקֵּפק ְונֹוֵטל ַאַחת ִמֵּביְנַתִים, ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ְמַפְקֵּפק אֹו נֹוֵטל 
ַאַחת ִמֵּביְנַתִים. ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, נֹוֵטל ַאַחת ִמֵּביְנַתִים, ְוֵאין ְמַפְקֵּפק:

ח ַהְמָקֶרה ֻסָּכתֹו ְבַׁשּפּוִדין אֹו ַבֲאֻרּכֹות ַהִּמָּטה, ִאם ֵיׁש ֶרַוח ֵּביֵניֶהן 

ְּכמֹוָתן, ְּכֵׁשָרה. ַהחֹוֵטט ְּבָגִדיׁש ַלֲעׂשֹות ּבֹו ֻסָּכה, ֵאיָנּה ֻסָּכה:

ט ַהְמַׁשְלֵׁשל ְּדָפנֹות ִמְלַמְעָלה ְלַמָּטה, ִאם ָּגבֹוַּה ִמן ָהָאֶרץ ְׁשֹלָׁשה 

ְטָפִחים, ְּפסּוָלה. ִמְּלַמָּטה ְלַמְעָלה, ִאם ָּגבֹוַּה ִמן ָהָאֶרץ ֲעָׂשָרה ְטָפִחים, 
ְּכֵׁשָרה. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ְּכֵׁשם ֶׁשִּמְּלַמָּטה ְלַמְעָלה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים, ָּכְך 

ִמְלַמְעָלה ְלַמָּטה ֲעָׂשָרה ְטָפִחים. ִהְרִחיק ֶאת ַהִּסּכּוְך ִמן ַהְּדָפנֹות 
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ְׁשלָׁשה ְטָפִחים, ְּפסּוָלה:

י ַּבִית ֶׁשִּנְפַחת ְוִסֵּכְך ַעל ַּגָּביו, ִאם ֵיׁש ִמן ַהֹּכֶתל ַלִּסּכּוְך ַאְרַּבע ַאּמֹות, 

ְּפסּוָלה. ְוֵכן ָחֵצר ֶׁשִהיא ֻמֶּקֶפת ַאְכַסְדָרה. ֻסָּכה ְגדֹוָלה, ֶׁשִהִּקיפּוָה ְבָדָבר 
ֶׁשֵאין ְמַסְּכִכים ּבֹו, ִאם ֵיׁש ַּתְחָּתיו ַאְרַּבע ַאּמֹות, ְּפסּוָלה:

יא ָהעֹוֶׂשה ֻסָּכתֹו ְּכִמין ְצִריף, אֹו ֶׁשְּסָמָכּה ְלֹכֶתל, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ּפֹוֵסל, 

ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ָלּה ָּגג, ַוֲחָכִמים ַמְכִׁשיִרין. ַמְחֶצֶלת ָקִנים ְּגדֹוָלה, ֲעָׂשָאּה 
ִלְׁשִכיָבה, ְמַקֶּבֶלת ֻטְמָאה ְוֵאין ְמַסְּכִכין ָּבּה. ְלִסּכּוְך, ְמַסְּכִכין ָּבּה ְוֵאיָנּה 
ְמַקֶּבֶלת ֻטְמָאה. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ַאַחת ְקַטָּנה ְוַאַחת ְּגדֹוָלה, ֲעָׂשָאּה 
ִלְׁשִכיָבה, ְמַקֶּבֶלת ֻטְמָאה ְוֵאין ְמַסְּכִכין ָּבּה. ְלִסּכּוְך, ְמַסְּכִכין ָּבּה ְוֵאיָנּה 

ְמַקֶּבֶלת ֻטְמָאה:

אות ע
א ַעְרֵבי ְפָסִחים ָסמּוְך ַלִּמְנָחה, ֹלא ֹיאַכל ָאָדם ַעד ֶׁשֶּתְחָׁשְך. ַוֲאִפּלּו ָעִני 

ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל ֹלא ֹיאַכל ַעד ֶׁשָּיֵסב. ְוֹלא ִיְפֲחתּו לֹו ֵמַאְרַּבע ּכֹוסֹות ֶׁשל ַיִין, 
ַוֲאִפּלּו ִמן ַהַּתְמחּוי:

ב ָמְזגּו לֹו כֹוס ִראׁשֹון, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ְמָבֵרְך ַעל ַהּיֹום, ְוַאַחר ָּכְך 

ְמָבֵרְך ַעל ַהָּיִין. ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ְמָבֵרְך ַעל ַהַּיִין, ְוַאַחר ָּכְך ְמָבֵרְך ַעל 
ַהּיֹום:

ג ֵהִביאּו ְלָפָניו, ְמַטֵּבל ַּבֲחֶזֶרת, ַעד ֶׁשַּמִּגיַע ְלַפְרֶּפֶרת ַהַּפת. ֵהִביאּו 

ְלָפָניו ַמָּצה ַוֲחֶזֶרת ַוֲחֹרֶסת ּוְׁשֵני ַתְבִׁשיִלין, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ֲחֹרֶסת 
ִמְצָוה. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְּבַרִּבי ָצדֹוק אֹוֵמר, ִמְצָוה. ּוַבִּמְקָּדׁש ָהיּו ְמִביִאים 

ְלָפָניו ּגּופֹו ֶׁשל ָּפַסח:

ד ָמְזגּו לֹו כֹוס ֵׁשִני, ְוָכאן ַהֵּבן ׁשֹוֵאל ָאִביו, ְוִאם ֵאין ַּדַעת ַּבֵּבן, ָאִביו 

ְמַלְּמדֹו, ַמה ִּנְׁשַּתָּנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות, ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו 
אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָּצה, ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻכּלֹו ַמָּצה. ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין 
ְׁשָאר ְיָרקֹות, ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ָמרֹור. ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָּבָׂשר ָצִלי, 

ל, ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻכּלֹו ָצִלי. ֶׁשְּבָכל ַהֵּלילֹות ָאנּו ַמְטִּביִלין  ָׁשלּוק, ּוְמֻבּׁשָ
ַּפַעם ַאַחת, ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ְׁשֵּתי ְפָעִמים. ּוְלִפי ַדְעּתֹו ֶׁשל ֵּבן, ָאִביו ְמַלְּמדֹו. 
ַמְתִחיל ִּבְגנּות ּוְמַסֵּים ְּבֶׁשַבח, ְודֹוֵרׁש ֵמֲאַרִּמי אֹוֵבד ָאִבי, ַעד ֶׁשִּיְגֹמר ּכֹל 

ַהָּפָרָׁשה ֻכָּלּה:

ה ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָהָיה אֹוֵמר, ָּכל ֶׁשֹּלא ָאַמר ְׁשֹלָׁשה ְדָבִרים ֵאּלּו ְּבֶפַסח, 

ֹלא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו, ְוֵאּלּו ֵהן, ֶּפַסח, ַמָּצה, ּוָמרֹור. ֶּפַסח, ַעל ׁשּום ֶׁשָּפַסח 
ַהָּמקֹום ַעל ָּבֵּתי ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצַרִים. ַמָּצה, ַעל ׁשּום ֶׁשִּנְגֲאלּו ֲאבֹוֵתינּו 

ְבִמְצַרִים. ָמרֹור, ַעל ׁשּום ֶׁשֵּמְררּו ַהִּמְצִרים ֶאת ַחֵּיי ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצָרִים. 
ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְכִאּלּו הּוא ָיָצא ִמִּמְצַרִים, 

ֶׁשֶּנֱאַמר )שמות יג(, ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר, ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה 
ה’ ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים. ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחָּיִבין ְלהֹודֹות, ְלַהֵּלל, ְלַׁשֵּבַח, 
ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלַהֵּדר, ְלָבֵרְך, ְלַעֵּלה, ּוְלַקֵּלס, ְלִמי ֶׁשָעָׂשה ַלֲאבֹוֵתינּו 

ְוָלנּו ֶאת ָּכל ַהִּנִּסים ָהֵאּלּו, הֹוִציָאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות, ִמָּיגֹון ְלִׂשְמָחה, 
ְעּבּוד ִלְגֻאָּלה. ְוֹנאַמר  ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ָּגדֹול, ּוִמּׁשִ

ְלָפָניו, ַהְללּוָיּה:

ו ַעד ֵהיָכן הּוא אֹוֵמר, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ַעד ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה. 

ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ַעד ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים. ְוחֹוֵתם ִּבְגֻאָּלה. ַרִּבי 
ַטְרפֹון אֹוֵמר, ֲאֶׁשר ְּגָאָלנּו ְוָגַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצָרִים, ְוֹלא ָהָיה חֹוֵתם. 

ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ֵּכן ה’ ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַיִּגיֵענּו ְלמֹוֲעִדים 
ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים ַהָּבִאים ִלְקָראֵתנּו ְלָׁשלֹום, ְׂשֵמִחים ְּבִבְנַין ִעיֶרָך 

ְוָׂשִׂשים ַּבֲעבֹוָדֶתָך, ְוֹנאַכל ָׁשם ִמן ַהְּזָבִחים ּוִמן ַהְּפָסִחים כּו’, ַעד ָּברּוְך 
ַאָּתה ה’ ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל:

ז ָמְזגּו לֹו כֹוס ְׁשִליִׁשי, ְמָבֵרְך ַעל ְמזֹונֹו. ְרִביִעי, ּגֹוֵמר ָעָליו ֶאת ַהַהֵּלל, 

יר. ֵּבין ַהּכֹוסֹות ַהָּללּו, ִאם רֹוֶצה ִלְׁשּתֹות, ִיְׁשֶּתה.  ְואֹוֵמר ָעָליו ִּבְרַּכת ַהּׁשִ
ֵּבין ְׁשִליִׁשי ָלְרִביִעי, ֹלא ִיְׁשֶּתה:

ח ְוֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶּפַסח ֲאִפיקֹוָמן. ָיְׁשנּו ִמְקָצָתן, ֹיאְכלּו. ֻּכָּלן, ֹלא 

ֹיאֵכלּו. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ִנְתַנְמְנמּו, ֹיאְכלּו. ִנְרְּדמּו, ֹלא ֹיאֵכלּו:

ט ַהֶּפַסח ַאַחר ֲחצֹות, ְמַטֵּמא ֶאת ַהָּיָדִים. ַהִּפּגּול ְוַהּנֹוָתר, ְמַטְּמִאין 

ֶאת ַהָּיָדִים. ֵּבַרְך ִּבְרַּכת ַהֶּפַסח ָּפַטר ֶאת ֶׁשל ֶזַבח. ֵּבַרְך ֶאת ֶׁשל ֶזַבח, 
ֹלא ָפַטר ֶאת ֶׁשל ֶּפַסח, ִּדְבֵרי ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ֹלא זֹו 

פֹוֶטֶרת זֹו, ְוֹלא זֹו פֹוֶטֶרת זֹו:

אות פ
א ֵּפרֹות חּוָצה ָלָאֶרץ ֶׁשִּנְכְנסּו ָלָאֶרץ, ַחָּיִבים ַּבַחָּלה. ָיְצאּו ִמָּכאן ְלָׁשם, 

ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְמַחֵּיב, ְוַרִּבי ֲעִקיָבא ּפֹוֵטר:

ב ֲעַפר חּוָצה ָלָאֶרץ ֶׁשָּבא ִבְסִפיָנה ָלָאֶרץ, ַחֶּיֶבת ַּבַּמַעְׂשרֹות 

ִביִעית. ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה, ֵאיָמַתי, ִּבְזַמן ֶׁשַהְּסִפיָנה גֹוֶׁשֶׁשת. ִעָּסה  ּוַבּׁשְ
ֶׁשִּנּלֹוָׁשה ְבֵמי ֵפרֹות, ַחֶּיֶבת ַּבַחָּלה, ְוֶנֱאֶכֶלת ְּבָיַדִים ְמסֹוָאבֹות:

ה יֹוֶׁשֶבת ְוקֹוָצה ַחָּלָתּה ֲעֻרָּמה, ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ְיכֹוָלה ְלַכּסֹות  ג ָהִאּׁשָ

ַעְצָמּה, ֲאָבל ֹלא ָהִאיׁש. ִמי ֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ִעָּסתֹו ְבָטֳהָרה, ַיֲעֶׂשָּנה 
ַקִּבין, ְוַאל ַיֲעֶׂשָּנה ְבֻטְמָאה. ְוַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ַיֲעֶׂשָּנה ְבֻטְמָאה ְוַאל 
ַיֲעֶׂשָּנה ַקִּבים, ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשהּוא קֹוֵרא ַלְּטהֹוָרה, ָּכְך הּוא קֹוֵרא ַלְּטֵמָאה, 

ם, ֲאָבל ַקַּבִים ֵאין ָלֶהם ֵחֶלק  ם ּוְלזֹו קֹוֵרא ַחָּלה ַבּׁשֵ ְלזֹו קֹוֵרא ַחָּלה ַבּׁשֵ
ם: ַּבּׁשֵ

ד ָהעֹוֶׂשה ִעָּסתֹו ַקִּבים ְוָנְגעּו ֶזה ָבֶזה, ְּפטּוִרים ִמן ַהַחָּלה ַעד ֶׁשִּיּׁשֹוכּו. 

ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ַאף ָהרֹוֶדה ְונֹוֵתן ַלַּסל, ַהַּסל ְמָצְרָפן ַלַחָּלה:

ה ַהַּמְפִריׁש ַחָּלתֹו ֶקַמח, ֵאיָנּה ַחָּלה, ְוָגֵזל ְּבַיד ֹּכֵהן. ָהִעָּסה ַעְצָמּה, 

עּור, ַחֶּיֶבת ַּבַחָּלה, ַוֲאסּוָרה ְלָזִרים,  ַחֶּיֶבת ַּבַחָּלה. ְוַהֶּקַמח, ִאם ֶיׁש ּבֹו ַכּׁשִ
ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע. ָאְמרּו לֹו, ַמֲעֶׂשה ּוְקָפָׁשּה ָזֵקן ָזר. ָאַמר ָלֶהם, ַאף הּוא 

ִקְלֵקל ְלַעְצמֹו ְוִתֵּקן ַלֲאֵחִרים:

ו ֲחֵמֶׁשת ְרָבִעים ֶקַמח, ַחָּיִבים ַּבַחָּלה. ֵהם ּוְׂשֹאָרן ְוֻסָּבן ּוֻמְרָסָנן ֲחֵמֶׁשת 

ְרָבִעים, ַחָּיִבין. ִנַּטל ֻמְרָסָנן ִמּתֹוָכן ְוָחַזר ְלתֹוָכן, ֲהֵרי ֵאּלּו ְפטּוִרין:

ז ִׁשעּור ַהַחָּלה, ֶאָחד ֵמֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה. ָהעֹוֶׂשה ִעָּסה ְלַעְצמֹו, 
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ְוָהעֹוֶׂשה ְלִמְׁשֵּתה ְבנֹו, ֶאָחד ֵמֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה. ַנְחּתֹום ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה 
ה ֶׁשִהיא עֹוָׂשה ִלְמֹּכר ַּבּׁשּוק, ֶאָחד ֵמַאְרָּבִעים  ִלְמֹּכר ַּבּׁשּוק, ְוֵכן ָהִאּׁשָ
ּוְׁשֹמָנה. ִנְטֵמאת ִעָּסָתּה ׁשֹוֶגֶגת אֹו ֲאנּוָסה, ֶאָחד ֵמַאְרָּבִעים ּוְׁשֹמָנה. 

ִנְטֵמאת ְמִזיָדה, ֶאָחד ֵמֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְיֵהא חֹוֵטא ִנְׂשָּכר:

ח ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ִנֶּטֶלת ִמן ַהָּטהֹור ַעל ַהָּטֵמא. ֵּכיַצד, ִעָּסה ְטהֹוָרה 

ְוִעָּסה ְטֵמָאה, נֹוֵטל ְּכֵדי ַחָּלה ֵמִעָּסה ֶׁשֹּלא הּוָרם ַחָּלָתּה, ְונֹוֵתן ָּפחֹות 
ִמַּכֵּביָצה ָּבֶאְמַצע, ְּכֵדי ֶׁשִּיֹּטל ִמן ַהֻּמָּקף. ַוֲחָכִמים אֹוְסִרין:

אות צ
א ְצלֹוִחית ֶׁשָּנַפל ְלתֹוָכּה ַמִים ָּכל ֶׁשֵהן, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ַיֶּזה ְׁשֵּתי 

ַהָּזיֹות. ַוֲחָכִמים ּפֹוְסִלין. ָיַרד ְלתֹוָכּה ַטל, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ַיִּניֶחָּנה 
ַבַחָּמה ְוַהַּטל עֹוֶלה. ַוֲחָכִמים ּפֹוְסִלין. ָנַפל ְלתֹוָכּה ַמְׁשִקין ּוֵמי ֵפרֹות, 

ְיָעֶרה ְוָצִריְך ְלַנֵּגב. ְּדיֹו, קֹומֹוס, ְוַקְנַקְנּתֹום, ְוָכל ָּדָבר ֶׁשהּוא רֹוֵׁשם, 
ְיָעֶרה ְוֵאינֹו ָצִריְך ְלַנֵּגב:

ב ָנַפל ְלתֹוָכּה ְׁשָקִצים ּוְרָמִׂשים ְוִנְתַּבְּקעּו, אֹו ֶׁשִּנְׁשַּתּנּו ַמְרֵאיֶהם, 

ְּפסּוִלין. ִחּפּוִׁשית, ֵּבין ָּכְך ּוֵבין ָּכְך ּפֹוֶסֶלת, ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ִכְׁשפֹוֶפֶרת. ַרִּבי 
ִׁשְמעֹון ְוַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעֹקב אֹוְמִרים, ַהִּדיָרה ְוַהִּכָּנה ֶׁשַּבְּתבּוָאה 

ְּכֵׁשִרים, ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ָּבֶהם ֵלָחה:

ג ָׁשָתת ֵמֶהן ְּבֵהָמה אֹו ַחָּיה, ְּפסּוִלין. ָּכל ָהעֹופֹות ּפֹוְסִלין, חּוץ ִמן 

ָרִצים ֵאיָנם ּפֹוְסִלין, חּוץ ִמן  ַהּיֹוָנה, ִמְּפֵני ֶׁשִהיא מֹוֶצֶצת. ָּכל ַהּׁשְ
ַהֻחְלָּדה, ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ַמֶּלֶקת. ַרָּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ַאף ַהָּנָחׁש, ִמְּפֵני 

ֶׁשִהיא ְמִקיָאה. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ַאף ָהַעְכָּבר:

ד ַהחֹוֵׁשב ַעל ֵמי ַחָּטאת ִלְׁשּתֹות, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ָּפסּול. ַרִּבי 

ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר, ְּכֶׁשַּיֶּטה. ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, ַּבֶּמה ְדָבִרים ֲאמּוִרים, ְּבַמִים 
ֶׁשֵאיָנם ְמֻקָּדִׁשים. ֲאָבל ְּבַמִים ַהְמֻקָּדִׁשין, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ְּכֶׁשַּיֶּטה. 

ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר, ְּכֶׁשִּיְׁשֶּתה. ְוִאם ִּגְרֵּגר, ָּכֵׁשר:

ה ֵמי ַחָּטאת ֶׁשִּנְפְסלּו, ֹלא ְיַגְּבֵלם ְּבִטיט, ֶׁשֹּלא ַיֲעֵׂשם ַּתָּקָלה ַלֲאֵחִרים. 

ָתת ֵמי ַחָּטאת, ְּבָׂשָרּה ָטֵמא ֵמֵעת  ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ָּבְטלּו. ָּפָרה ֶׁשּׁשָ
ְלֵעת. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ָּבְטלּו ְבֵמֶעיָה:

ו ֵמי ַחָּטאת ְוֵאֶפר ַחָּטאת, ֹלא ַיֲעִביֵרם ְּבָנָהר ּוִבְסִפיָנה, ְוֹלא ְיִׁשיֵטם 

ַעל ְּפֵני ַהַּמִים, ְוֹלא ַיֲעמֹוד ְּבַצד ֶזה ְוִיְזְרֵקם ְלַצד ֶזה. ֲאָבל עֹוֵבר הּוא 
ַבַּמִים ַעד ַצָּוארֹו. עֹוֵבר הּוא ַהָּטהֹור ְלַחָּטאת ּוְבָיָדיו ְּכִלי ֵריָקם ַהָּטהֹור 

ְלַחָּטאת, ּוְבַמִים ֶׁשֵאיָנם ְמֻקָּדִׁשין:

ז ֵאֶפר ָּכֵׁשר ֶׁשִּנְתָעֵרב ְּבֵאֶפר ִמְקֶלה, הֹוְלִכין ַאַחר ָהֹרב ְלַטֵּמא, ְוֵאין 

ְמַקְּדִׁשין ּבֹו. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ְמַקְּדִׁשין ְּבֻכָּלן:

ח ֵמי ַחָּטאת ֶׁשִּנְפְסלּו, ְמַטְּמִאין ֶאת ַהָּטהֹור ִלְתרּוָמה, ְבָיָדיו ּוְבגּופֹו. 

ְוֶאת ַהָּטהֹור ְלַחָּטאת, ֹלא ְבָיָדיו ְוֹלא ְבגּופֹו. ִנְטְמאּו, ְמַטְּמִאים ֶאת 
ַהָּטהֹור ִלְתרּוָמה ְבָיָדיו ּוְבגּופֹו. ְוֶאת ַהָּטהֹור ְלַחָּטאת, ְּבָיָדיו, ֲאָבל ֹלא 

ְבגּופֹו:

ט ֵאֶפר ָּכֵׁשר ֶׁשְּנָתנֹו ַעל ַּגֵּבי ַהַּמִים ֶׁשֵאיָנן ְראּוִיין ְלַקֵּדׁש, ְמַטְּמִאין ֶאת 

ַהָּטהֹור ִלְתרּוָמה, ְּבָיָדיו ּוְבגּופֹו. ֶאת ַהָּטהֹור ְלַחָּטאת, ֹלא ְבָיָדיו ְוֹלא 
ְבגּופֹו:

אות ק
א קֹוָנם ַיִין ֶׁשֲאִני טֹוֵעם ַהּיֹום, ֵאינֹו ָאסּור ֶאָּלא ַעד ֶׁשֶּתְחָׁשְך. ַׁשָּבת זֹו, 

ָּבת, ְוַׁשָּבת ֶׁשָעְבָרה. ֹחֶדׁש ֶזה, ָאסּור ְּבָכל ַהֹחֶדׁש, ְוֹראׁש  ָאסּור ְּבָכל ַהּׁשַ
ָנה ֶלָעִתיד ָלֹבא.  ָנה, ְוֹראׁש ַהּׁשָ ֹחֶדׁש ְלַהָּבא. ָׁשָנה זֹו, ָאסּור ְּבָכל ַהּׁשָ

בּוַע, ּוְׁשִביִעית ֶׁשָעְבָרה. ְוִאם ָאַמר יֹום ֶאָחד,  ָׁשבּוַע ֶזה, ָאסּור ְּבָכל ַהּׁשָ
ַׁשָּבת ֶאָחת, ֹחֶדׁש ֶאָחד, ָׁשָנה ֶאָחת, ָׁשבּוַע ֶאָחד, ָאסּור ִמּיֹום ְליֹום:

ב ַעד ַהֶּפַסח, ָאסּור ַעד ֶׁשַּיִּגיַע. ַעד ֶׁשְּיֵהא, ָאסּור ַעד ֶׁשֵּיֵצא. ַעד ִלְפֵני 

ַהֶּפַסח, ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ָאסּור ַעד ֶׁשַּיִּגיַע. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ָאסּור ַעד 
ֶׁשֵּיֵצא:

ג ַעד ַהָּקִציר, ַעד ַהָּבִציר, ַעד ַהָּמִסיק, ֵאינֹו ָאסּור ֶאָּלא ַעד ֶׁשַּיִּגיַע. ֶזה 

ַהְּכָלל, ֹּכל ֶׁשְּזַמּנֹו ָקבּוַע ְוָאַמר ַעד ֶׁשַּיִּגיַע, ָאסּור ַעד ֶׁשַּיִּגּיַע. ָאַמר ַעד 
ֶׁשְּיֵהא, ָאסּור ַעד ֶׁשֵּיֵצא. ְוֹכל ֶׁשֵאין ְזַמּנֹו ָקבּוַע, ֵּבין ָאַמר ַעד ֶׁשְּיֵהא, ֵּבין 

ָאַמר ַעד ֶׁשַּיִּגיַע, ֵאינֹו ָאסּור ֶאָּלא ַעד ֶׁשַּיִּגיַע:

ד ַעד ַהַּקִיץ, ַעד ֶׁשְּיֵהא ַהַּקִיץ, ַעד ֶׁשַיְתִחילּו ָהָעם ְלַהְכִניס ַּבַּכְלַּכּלֹות. 

ַעד ֶׁשַּיֲעֹבר ַהַּקִיץ, ַעד ֶׁשְּיַקְּפלּו ַהַּמְקצּועֹות. ַעד ַהָּקִציר, ַעד ֶׁשַּיְתִחיל 
ָהָעם ִלְקֹצר, ְקִציר ִחִּטין ֲאָבל ֹלא ְקִציר ְׂשֹעִרים. ַהֹּכל ְלִפי ְמקֹום ִנְדרֹו, 

ִאם ָהָיה ָבָהר, ָּבָהר, ְוִאם ָהָיה ַבִּבְקָעה, ַּבִּבְקָעה:

ה ַעד ַהְּגָׁשִמים, ַעד ֶׁשִּיְהיּו ַהְּגָׁשִמים, ַעד ֶׁשֵּתֵרד ְרִביָעה ְׁשִנָּיה. ַרָּבן 

ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ַעד ֶׁשַּיִּגיַע ְזַמָּנּה ֶׁשל ְרִביָעה. ַעד ֶׁשִּיָּפְסקּו 
ְגָׁשִמים, ַעד ֶׁשֵּיֵצא ִניָסן ֻּכּלֹו, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַעד 

ָנה, ָאסּור  ָנה, ִנְתַעְּבָרה ַהּׁשָ ֶׁשַּיֲעֹבר ַהֶּפַסח. קֹוָנם ַיִין ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם ַהּׁשָ
ָּבּה ּוְבִעּבּוָרּה. ַעד ֹראׁש ֲאָדר, ַעד ֹראׁש ֲאָדר ָהִראׁשֹון. ַעד סֹוף ֲאָדר, ַעד 
סֹוף ֲאָדר ָהִראׁשֹון. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, קֹוָנם ַיִין ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם ַעד ֶׁשְּיֵהא 
ַהֶּפַסח, ֵאינֹו ָאסּור ֶאָּלא ַעד ֵליל ַהֶּפַסח, ֶׁשֹּלא ִנְתַּכּוֵן ֶזה ֶאָּלא ַעד ָׁשָעה 

ֶׁשֶּדֶרְך ְּבֵני ָאָדם ִלְׁשּתֹות ָיִין:

ו ָאַמר קֹוָנם ָּבָׂשר ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם ַעד ֶׁשְּיֵהא ַהּצֹום, ֵאינֹו ָאסּור ֶאָּלא ַעד 

ֵליֵלי צֹום, ֶׁשֹּלא ִנְתַּכּוֵן ֶזה ֶאָּלא ַעד ָׁשָעה ֶׁשֶּדֶרְך ְּבֵני ָאָדם ֶלֱאֹכל ָּבָׂשר. 
ַרִּבי יֹוֵסי ְבנֹו אֹוֵמר, קֹוָנם ׁשּום ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם ַעד ֶׁשְּתֵהא ַׁשָּבת, ֵאינֹו 

ָאסּור ֶאָּלא ַעד ֵליֵלי ַׁשָּבת, ֶׁשֹּלא ִנְתַּכּוֵן ֶזה ֶאָּלא ַעד ָׁשָעה ֶׁשֶּדֶרְך ְּבֵני 
ָאָדם ֶלֱאֹכל ׁשּום:

ז ָהאֹוֵמר ַלֲחֵברֹו קֹוָנם ֶׁשֲאִני ֶנֱהֶנה ְלָך ִאם ֵאין ַאָּתה ָבא ְונֹוֵטל ְלָבֶניָך 

ּכֹור ֶאָחד ֶׁשל ִחִּטין ּוְׁשֵּתי ָחִבּיֹות ֶׁשל ַיִין, ֲהֵרי ֶזה ָיכֹול ְלָהֵפר ֶאת ִנְדרֹו 
ֶׁשֹּלא ַעל ִּפי ָחָכם, ְוֹיאַמר לֹו, ְּכלּום ָאַמְרָּת ֶאָּלא ִמְּפֵני ְכבֹוִדי, ֶזהּו ְכבֹוִדי. 

ְוֵכן ָהאֹוֵמר ַלֲחֵברֹו קֹוָנם ֶׁשַאָּתה ֶנֱהֶנה ִלי ִאם ֵאין ַאָּתה ָבא ְונֹוֵתן ִלְבִני 
ּכֹור ֶאָחד ֶׁשל ִחִּטין ּוְׁשֵּתי ָחִבּיֹות ֶׁשל ַיִין, ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ָאסּור ַעד 

ֶׁשִּיֵּתן. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ַאף ֶזה ָיכֹול ְלָהֵפר ֶאת ִנְדרֹו ֶׁשֹּלא ַעל ִּפי ָחָכם, 
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ְוֹיאַמר לֹו, ֲהֵרי ֲאִני ְכִאּלּו ִהְתַקָּבְלִּתי. ָהיּו ְמָסְרִבין ּבֹו ָלֵׂשאת ַּבת ֲאחֹותֹו 
ְוָאַמר קֹוָנם ֶׁשִהיא ֶנֱהֵנית ִלי ְלעֹוָלם, ְוֵכן ַהְמָגֵרׁש ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוָאַמר 

קֹוָנם ִאְׁשִּתי ֶנֱהֵנית ִלי ְלעֹוָלם, ֲהֵרי ֵאּלּו ֻמָּתרֹות ֵלָהנֹות לֹו, ֶׁשֹּלא ִנְתַּכּוֵן 
ֶזה ֶאָּלא ְלׁשּום ִאיׁשּות. ָהָיה ְמָסֵרב ַּבֲחֵברֹו ֶׁשֹּיאַכל ֶאְצלֹו, ָאַמר קֹוָנם 
ְלֵביְתָך ֶׁשֵאיִני ִנְכָנס, ִטַּפת צֹוֵנן ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם ָלְך, ֻמָּתר ִלָּכֵנס ְלֵביתֹו 

ְוִלְׁשּתֹות ִמֶּמּנּו צֹוֵנן, ֶׁשֹּלא ִנְתַּכּוֵן ֶזה ֶאָּלא ְלׁשּום ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה:

אות ר
א ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ָהאֹוֵרג ְׁשלָׁשה חּוִטין ַּבְּתִחָּלה ְוַאַחת ַעל ָהָאִריג, 

ַחָּיב. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֵּבין ַּבְּתִחָּלה ֵּבין ַּבּסֹוף, ִׁשעּורֹו ְׁשֵני חּוִטין:

ב ָהעֹוֶׂשה ְׁשֵני ָבֵּתי ִניִרין ַּבִּניִרין, ַּבֵּקרֹוס, ַּבָּנָפה, ַּבְּכָבָרה ּוַבַּסל, ַחָּיב. 

ְוַהּתֹוֵפר ְׁשֵּתי ְתִפירֹות, ְוַהּקֹוֵרַע ַעל ְמָנת ִלְתּפֹר ְׁשֵּתי ְתִפירֹות:

ג ַהּקֹוֵרַע ַּבֲחָמתֹו ְוַעל ֵמתֹו, ְוָכל ַהְמַקְלְקִלין, ְּפטּוִרין. ְוַהְמַקְלֵקל ַעל 

ְמָנת ְלַתֵּקן, ִׁשעּורֹו ַכְמַתֵּקן:

ד ִׁשעּור ַהְמַלֵּבן ְוַהְמַנֵּפץ ְוַהּצֹוֵבַע ְוַהּטֹוֶוה, ִּכְמֹלא ֹרַחב ַהִּסיט ָּכפּול. 

ְוָהאֹוֵרג ְׁשֵני חּוִטין, ִׁשעּורֹו ִּכְמֹלא ַהִּסיט:

ה ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַהָּצד ִצּפֹור ַלִּמְגָּדל ּוְצִבי ַלַּבִית, ַחָּיב. ַוֲחָכִמים 

אֹוְמִרים, ִצּפֹור ַלִּמְגָּדל, ּוְצִבי ַלַּבִית ְוֶלָחֵצר ְוַלֵּביָבִרין. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן 
ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ֹלא ָכל ַהֵּביָבִרין ָׁשִוין. ֶזה ַהְּכָלל, ְמֻחַּסר ִציָדה, ָּפטּור, 

ְוֶׁשֵאינֹו ְמֻחַּסר ִציָדה, ַחָּיב:

ו ְצִבי ֶׁשִּנְכַנס ַלַּבִית ְוָנַעל ֶאָחד ְּבָפָניו, ַחָּיב. ָנֲעלּו ְׁשַנִים, ְּפטּוִרין. ֹלא 

ָיֹכל ֶאָחד ִלְנעֹל ְוָנֲעלּו ְׁשַנִים, ַחָּיִבין. ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון ּפֹוֵטר:

ִני ַחָּיב.  ִני ּוִמְּלָאהּו, ַהּׁשֵ ז ָיַׁשב ָהֶאָחד ַעל ַהֶּפַתח ְוֹלא ִמְּלָאהּו, ָיַׁשב ַהּׁשֵ

ִני ְוָיַׁשב ְּבִצּדֹו, ַאף ַעל ִּפי  ָיַׁשב ָהִראׁשֹון ַעל ַהֶּפַתח ּוִמְּלָאהּו, ּוָבא ַהּׁשֵ
ִני ָּפטּור. ָהא ְלַמה ֶּזה  ֶׁשָעַמד ָהִראׁשֹון ְוָהַלְך לֹו, ָהִראׁשֹון ַחָּיב ְוַהּׁשֵ

דֹוֶמה, ְלנֹוֵעל ֶאת ֵּביתֹו ְלָׁשְמרֹו ְוִנְמָצא ְצִבי ָׁשמּור ְּבתֹוכֹו:

אות ש
א ׁשֹוֵאל ָאָדם ֵמֲחֵברֹו ַּכֵּדי ַיִין ְוַכֵּדי ֶׁשֶמן, ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא ֹיאַמר לֹו ַהְלֵוִני, 

ה ֵמֲחֶבְרָּתּה ִּכָּכרֹות. ְוִאם ֵאינֹו ַמֲאִמינֹו, ַמִּניַח ַטִּליתֹו ֶאְצלֹו  ְוֵכן ָהִאּׁשָ
ְועֹוֶׂשה ִעּמֹו ֶחְׁשּבֹון ְלַאַחר ַׁשָּבת. ְוֵכן ֶעֶרב ֶּפַסח ִּבירּוָׁשַלִים ֶׁשָחל ִלְהיֹות 
ְּבַׁשָּבת, ַמִּניַח ַטִּליתֹו ֶאְצלֹו ְונֹוֵטל ֶאת ִּפְסחֹו, ְועֹוֶׂשה ִעּמֹו ֶחְׁשּבֹון ְלַאַחר 

יֹום טֹוב:

ב מֹוֶנה ָאָדם ֶאת אֹוְרָחיו ְוֶאת ַּפְרְּפרֹוָתיו ִמִּפיו, ֲאָבל ֹלא ִמן ַהְּכָתב. 

ְלָחן, ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא ִיְתַּכֵּון ַלֲעׂשֹות  ּוֵמִפיס ִעם ָּבָניו ְוִעם ְּבֵני ֵביתֹו ַעל ַהּׁשֻ
ָמָנה ְגדֹוָלה ְּכֶנֶגד ְקַטָּנה, ִמּשּׁום ֻקְבָיא. ּוַמִּטיִלין ֲחָלִׁשים ַעל ַהָּקָדִׁשים 

ְּביֹום טֹוב, ֲאָבל ֹלא ַעל ַהָּמנֹות:

ג ֹלא ִיְׂשּכֹר ָאָדם ּפֹוֲעִלים ְּבַׁשָּבת, ְוֹלא ֹיאַמר ָאָדם ַלֲחֵברֹו ִלְׂשּכֹר לֹו 

פֹוֲעִלים. ֵאין ַמְחִׁשיִכין ַעל ַהְּתחּום ִלְׂשֹּכר ּפֹוֲעִלים ּוְלָהִביא ֵפרֹות, ֲאָבל 

ַמְחִׁשיְך הּוא ִלְׁשֹמר, ּוֵמִביא ֵפרֹות ְּבָידֹו. ְּכָלל ָאַמר ַאָּבא ָׁשאּול, ּכֹל 
אי ֲאִני ְלַהְחִׁשיְך ָעָליו: ֶׁשֲאִני ַזַּכאי ַּבֲאִמיָרתֹו, ַרּׁשַ

ד ַמְחִׁשיִכין ַעל ַהְּתחּום ְלַפֵּקַח ַעל ִעְסֵקי ַכָּלה, ְוַעל ִעְסֵקי ַהֵּמת ְלָהִביא 

לֹו ָארֹון ְוַתְכִריִכין. ּגֹוי ֶׁשֵהִביא ֲחִליִלין ְּבַׁשָּבת, ֹלא ִיְסֹּפד ָּבֶהן ִיְׂשָרֵאל, 
ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָּבאּו ִמָּמקֹום ָקרֹוב. ָעׂשּו לֹו ָארֹון ְוָחְפרּו לֹו ֶקֶבר, ִיָּקֵבר ּבֹו 

ִיְׂשָרֵאל, ְוִאם ִּבְׁשִביל ִיְׂשָרֵאל, ֹלא ִיָּקֵבר ּבֹו עֹוָלִמית:

ה עֹוִׂשין ָּכל ָצְרֵכי ַהֵּמת, ָסִכין ּוְמִדיִחין אֹותֹו, ּוִבְלַבד ֶׁשֹּלא ָיִזיזּו בֹו 

ֵאֶבר. ׁשֹוְמִטין ֶאת ַהַּכר ִמַּתְחָּתיו ּוַמִּטיִלין אֹותֹו ַעל ַהֹחל ִּבְׁשִביל 
ֶׁשַּיְמִּתין. קֹוְׁשִרים ֶאת ַהֶּלִחי, ֹלא ֶׁשַּיֲעֶלה, ֶאָּלא ֶׁשֹּלא יֹוִסיף. ְוֵכן קֹוָרה 

ֶׁשִּנְׁשְּבָרה, סֹוְמִכין אֹוָתּה ְּבַסְפָסל אֹו ַּבֲאֻרּכֹות ַהִּמָּטה, ֹלא ֶׁשַּתֲעֶלה, 
ֶאָּלא ֶׁשֹּלא תֹוִסיף. ֵאין ְמַעְּמִצין ֶאת ַהֵּמת ְּבַׁשָּבת, ְוֹלא ְבֹחל ִעם ְיִציַאת 

ֶנֶפׁש. ְוַהְמַעֵּמץ ִעם ְיִציַאת ֶנֶפׁש, ֲהֵרי ֶזה ׁשֹוֵפְך ָּדִמים:

אות ת
ַחר, ַעד ֲחצֹות. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַעד ַאְרַּבע ָׁשעֹות. ְּתִפַּלת  א ְּתִפַּלת ַהּׁשַ

ַהִּמְנָחה ַעד ָהֶעֶרב. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַעד ְּפַלג ַהִּמְנָחה. ְּתִפַּלת ָהֶעֶרב 
ֵאין ָלּה ֶקַבע. ְוֶׁשל מּוָסִפין ָּכל ַהּיֹום. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַעד ֶׁשַבע ָׁשעֹות:

ב ַרִּבי ְנחּוְנָיא ֶּבן ַהָּקָנה ָהָיה ִמְתַּפֵּלל ִּבְכִניָסתֹו ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש 

ּוִביִציָאתֹו ְּתִפָּלה ְקָצָרה. ָאְמרּו לֹו, ַמה ָּמקֹום ִלְתִפָּלה זֹו. ָאַמר ָלֶהם, 
ִּבְכִניָסִתי ֲאִני ִמְתַּפֵּלל ֶׁשֹּלא ֶתֱאַרע ַּתָקָלה ַעל ָיִדי, ּוִביִציָאִתי ֲאִני נֹוֵתן 

הֹוָדָיה ַעל ֶחְלִקי:

ג ַרָּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ְּבָכל יֹום ִמְתַּפֵּלל ָאָדם ְׁשֹמֶנה ֶעְׂשֵרה. ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע 

אֹוֵמר, ֵמֵעין ְׁשֹמֶנה ֶעְׂשֵרה. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ִאם ְׁשגּוָרה ְתִפָּלתֹו ְּבִפיו, 
ִיְתַּפֵּלל ְׁשֹמֶנה ֶעְׂשֵרה. ְוִאם ָלאו, ֵמֵעין ְׁשֹמֶנה ֶעְׂשֵרה:

ד ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ָהעֹוֶׂשה ְתִפָּלתֹו ֶקַבע, ֵאין ְּתִפָּלתֹו ַּתֲחנּוִנים. ַרִּבי 

ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר, ַהְמַהֵּלְך ִּבְמקֹום ַסָּכָנה, ִמְתַּפֵּלל ְּתִפָּלה ְקָצָרה. אֹוֵמר, 
ם ֶאת ַעְּמָך ֶאת ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל, ְּבָכל ָּפָרַׁשת ָהִעּבּור ִיְהיּו  הֹוַׁשע ַהּׁשֵ

ָצְרֵכיֶהם ְלָפֶניָך. ָּברּוְך ַאָּתה ה’ ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה:

ה ָהָיה רֹוֵכב ַעל ַהֲחמֹור, ֵיֵרד. ְוִאם ֵאינֹו ָיכֹול ֵליֵרד, ַיֲחִזיר ֶאת ָּפָניו, 

ְוִאם ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהֲחִזיר ֶאת ָּפָניו, ְיַכּוֵן ֶאת ִלּבֹו ְּכֶנֶגד ֵּבית ֹקֶדׁש 
ַהָּקָדִׁשים:

ו ָהָיה יֹוֵׁשב ִּבְסִפיָנה אֹו ְבָקרֹון אֹו ְבַאְסָּדה, ְיַכּוֵן ֶאת ִלּבֹו ְּכֶנֶגד ֵּבית 

ֹקֶדש ַהָּקָדִׁשים:

ז ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה אֹוֵמר, ֵאין ְּתִפַּלת ַהּמּוָסִפין ֶאָּלא ְּבֶחֶבר ִעיר. 

ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ְּבֶחֶבר ִעיר ְוֶׁשֹּלא ְבֶחֶבר ִעיר. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר 
מֹו, ָּכל ָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ֶחֶבר ִעיר, ַהָּיִחיד ָּפטּור ִמְּתִפַּלת ַהּמּוָסִפין: ִמּׁשְ
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כלים פרק כ״ד
א ְשׁלָשׁה ְתִריִסין ֵהם. ְתִּריס ַהָכּפּוף, ָטֵמא ִמְדָרס. ְוֶשְׁמַּשֲׂחִקין ּבֹו 

ַבֻּקְּנּפֹון, ָטֵמא ְטֵמא ֵמת. ְוִדיַצת ָהַעְרִבִיּין, ְטהֹוָרה ִמְכּלּום:

ב  ָשׁלׁש ֲעָגלֹות ֵהם. ָהֲעׂשּוָיה ְכַּקֶתְּדָרא, ְטֵמָאה ִמְדָרס. ְכִּמָטּה, ְטֵמָאה 

ְטֵמא ֵמת. ְוֶשׁל ֲאָבִנים, ְטהֹוָרה ִמְכּלּום:

ג  ָשׁלׁש ֲעֵרבֹות ֵהן. ֲעֵרָבה ִמְשֵּׁני ֹלג ְוַעד ִתְּשָׁעה ַקִבּין ֶשִׁנְּסְדָּקה, ְטֵמָאה 

ִמְדָרס. ְשֵׁלָמה, ְטֵמָאה ְטֵמא ֵמת. ְוַהָבָּאה ַבִמָּדּה, ְטהֹוָרה ִמְכּלּום:

ד  ָשׁלׁש ֵתּבֹות ֵהן. ֵתָּבה ֶשִׁפְּתָחּה ִמִצָּדּּה, ְטֵמָאה ִמְדָרס. ִמְלַמְעָלן, 

ְטֵמָאה ְטֵמא ֵמת. ְוַהָבָּאה ַבִמָּדּה, ְטהֹוָרה ִמְכּלּום:

ה  ְשׁלָשׁה ַתְרּבּוִסין ֵהן. ֶשׁל ַסָפִּרין, ָטֵמא ִמְדָרס. ֶשׁאֹוְכִלין ָעָליו, ָטֵמא 

ְטֵמא ֵמת. ְוֶשׁל ֵזיִתים, ָטהֹור ִמְכּלּום:

ו  ָשׁלׁש ְבִּסיָסיֹות ֵהן. ֶשִׁלְּפֵני ַהִמָּטּה ְוֶשִׁלְּפֵני סֹוְפִרים, ְטֵמָאה ִמְדָרס. 

ְוֶשׁל ְדֻּלְפִקי, ְטֵמָאה ְטֵמא ֵמת. ְוֶשׁל ִמְגָדּל, ְטהֹוָרה ִמְכּלּום:

ז  ָשׁלׁש ִפְּנְקָסיֹות ֵהן. ָהֲאִפיפֹוִרין, ְטֵמָאה ִמְדָרס. ְוֶשֶׁיּׁש ָבּּה ֵבּית ִקּבּול 

ַשֲׁעָוה, ְטֵמָאה ְטֵמא ֵמת. ַוֲחָלָקה, ְטהֹוָרה ִמְכּלּום:

ח  ָשׁלׁש ִמּטֹות ֵהן. ָהֲעׂשּוָיה ִלְשִׁכיָבה, ְטֵמָאה ִמְדָרס. ֶשׁל ַזָגִּגין, ְטֵמָאה 

ְטֵמא ֵמת. ְוֶשׁל ָסָרִגין, ְטהֹוָרה ִמְכּלּום:

ט  ָשׁלׁש ַמְשֵׁפּלֹות ֵהן. ֶשׁל ֶזֶבל, ְטֵמָאה ִמְדָרס. ֶשׁל ֶתֶּבן, ְטֵמָאה ְטֵמא 

ֵמת. ְוַהֻפְּחָלץ ֶשׁל ְגַּמִלּים, ָטהֹור ִמְכּלּום:

י  ְשׁלָשׁה ַמָפִּצים ֵהן. ָהֲעׂשּוָיה ִליִשׁיָבה, ְטֵמָאה ִמְדָרס. ֶשׁל ַצָבִּעין, 

ָטֵמא ְטֵמא ֵמת. ְוֶשׁל ִגּּתֹות, ָטהֹור ִמְכּלּום:

י”א  ָשׁלׁש ֲחָמתֹות ְוָשׁלׁש ּתּוְרְמִלּין ֵהן. ַהְמַקְבִּלין ַכִּשּׁעּור, ְטֵמִאין 

ִמְדָרס. ְוֶשֵׁאיָנן ְמַקְבִּלין ַכִּשּׁעּור, ְטֵמִאין ְטֵמא ֵמת. ְוֶשׁל עֹור ַהָדּג, ָטהֹור 
ִמְכּלּום:

י”ב  ְשׁלָשׁה עֹורֹות ֵהן. ֶהָעׂשּוי ְלָשִׁטיַח, ָטֵמא ִמְדָרס. ְלַתְכִריְך ַהֵכִּלים, 

ָטֵמא ְטֵמא ֵמת. ְוֶשׁל ְרצּועֹות ְוֶשׁל ַסְנָדִּלים, ְטהֹוָרה ִמְכּלּום:

י”ג  ְשׁלָשׁה ְסִדיִנין ֵהן. ֶהָעׂשּוי ִלְשִׁכיָבה, ָטֵמא ִמְדָרס. ְלִוילֹון, ָטֵמא 

ְטֵמא ֵמת. ְוֶשׁל צּורֹות, ָטהֹור ִמְכּלּום:

י”ד  ָשׁלׁש ִמְטָפּחֹות ֵהן. ֶשׁל ָיַדִים, ְטֵמָאה ִמְדָרס. ֶשׁל ְסָפִרין, ְטֵמָאה 

ְטֵמא ֵמת ְוֶשׁל ַתְּכִריְך )ְוֶשׁל( ִנְבֵלי ְבֵני ֵלִוי, ְטהֹוָרה ִמְכּלּום:

ט”ו  ְשׁלָשׁה ְפַרְקִליִנין ֵהן. ֶשׁל ָצֵדי ַחָיּה ָועֹוף, ָטֵמא ִמְדָרס. ֶשׁל ֲחָגִבין, 

ָטֵמא ְטֵמת ֵמת. ְוֶשׁל ַקָיִּצין, ָטהֹור ִמְכּלּום:

ט”ז  ָשׁלׁש ְסָבכֹות ֵהן. ֶשׁל ַיְלָדּה, ְטֵמָאה ֻטְמַאת ִמְדָרס. ֶשׁל זֵקָנה, 

ְטֵמָאה ְטֵמא ֵמת. ְוֶשׁל יֹוֵצאת ַלחּוץ, ְטהֹוָרה ִמְכּלּום:

י”ז  ָשׁלׁש ֻקּפֹות ֵהן. ְמהּוָהה ֶשְׁטָּלָיּה ַעל ַהְבִּרָיּה, הֹוְלִכין ַאַחר ַהְבִּרָיּה. 

ְקַטָנּה ַעל ַהְגּדֹוָלה, הֹוְלִכין ַאַחר ַהְגּדֹוָלה. ָהיּו ָשׁוֹות, הֹוְלִכין ַאַחר 
ַהְפִּניִמית. ַרִבּי ִשְׁמעֹון אֹוֵמר, ַכּף ֹמאְזַנִים ֶשְׁטָּלָיּה ַעל ׁשּוֵלי ַהֵמּיַחם 

ִמִבְּפִנים, ָטֵמא. ִמַבּחּוץ, ָטהֹור. ְטָלָיּה ַעל ִצָדּּה, ֵבּין ִמִבְּפִנים ֵבּין ִמַבּחּוץ, 
ָטהֹור:

מקואות פרק ז
א ֵיׁש ַמֲעִלין ֶאת ַהִמְּקֶוה ְוֹלא ּפֹוְסִלין, ּפֹוְסִלין ְוֹלא ַמֲעִלין, ֹלא ַמֲעִלין 

ְוֹלא ּפֹוְסִלין. ֵאּלּו ַמֲעִלין ְוֹלא ּפֹוְסִלין: ַהֶשֶּׁלג, ְוַהָבָּרד, ְוַהְכּפֹור, ְוַהְגִּליד, 
ְוַהֶמַּלח, ְוַהִטּיט ַהָנּרֹוק. ָאַמר ַרִבּי ֲעִקיָבא: ָהָיה ַרִבּי ִיְשָׁמֵעאל ָדּן ְכֶּנְגִדּי 

לֹוַמר: ַהֶשֶּׁלג ֵאינֹו ַמֲעֶלה ֶאת ַהִמְּקֶוה. ְוֵהִעידּו ַאְנֵשׁי ֵמיְדָבא ִמְשּׁמֹו, 
ֶשָׁאַמר ָלֶהם: ְצאּו ְוָהִביאּו ֶשֶׁלג ַוֲעׁשּו ִמְקֶוה ַבְּתִּחָלּה. ַרִבּי יֹוָחָנן ֶבּן 

נּוִרי אֹוֵמר: ֶאֶבן ַהָבָּרד ַכַּמִּים. ֵכּיַצד ַמֲעִלין ְולא ּפֹוְסִלין? ִמְקֶוה ֶשֶׁיּׁש 
ּבֹו ַאְרָבִּעים ְסָאה ָחֵסר ַאַחת, ָנַפל ֵמֶהם ְסָאה ְלתֹוכֹו, ְוֶהֱעַלּתּו, ִנְמְצאּו 

ַמֲעִלין ְוֹלא ּפֹוְסִלין.

ב ֵאּלּו ּפֹוְסִלין ְולא ַמֲעִלין: ַהַמִּים ֵבּין ְטֵמִאים ֵבּין ְטהֹוִרים, ּוֵמי ְכָבִשׁים, 

ּוֵמי ְשָׁלקֹות, ְוַהֶתֶּמד ַעד ֶשּׁלא ֶהֱחִמיץ. ֵכּיַצד ּפֹוְסִלין ְולא ַמֲעִלין? 
ִמְקֶוה ֶשֶׁיּׁש ּבֹו ַאְרָבִּעים ְסָאה ָחֵסר ֻקְרטֹוב, ְוָנַפל ֵמֶהן ֻקְרטֹוב ְלתֹוכֹו 

לא ֶהֱעָלהּו; ּפֹוְסלֹו ִבְּשׁלָשׁה ֻלִגּין. ֲאָבל ְשָׁאר ַהַמְּשִׁקין, ּוֵמי ֵפרֹות, 
ְוַהִצּיר, ְוַהֻמְּרָיס, ְוַהֶתֶּמד ִמֶשֶּׁהֱחִמיץ ְפָּעִמים ַמֲעִלין ּוְפָעִמים ֶשֵׁאיָנן 
ַמֲעִלין. ֵכּיַצד? ִמְקֶוה ֶשֶׁיּׁש ּבֹו ַאְרָבִּעים ְסָאה ָחֵסר ַאַחת, ָנַפל ְלתֹוכֹו 

ְסָאה ֵמֶהם - ֹלא ֶהֱעַלּתּו. ָהיּו ּבֹו ַאְרָבִּעים ְסָאה, ָנַתן ְסָאה ְוָנַטל ְסָאה 
ֲהֵרי ֶזה ָכֵּשׁר.

ג ֵהִדיַח ּבֹו ַסֵלּי ֵזיִתים ְוַסֵלּי ֲעָנִבים, ְוִשּׁנּו ֶאת ַמְרָאיו - ָכֵּשׁר. ַרִבּי 

יֹוֵסי אֹוֵמר: ֵמי ַהֶצַּבע ּפֹוְסִלין אֹותֹו ִבְּשׁלָשׁה ֻלִגּין, ְוֵאיָנן ּפֹוְסִלין אֹותֹו 
ְבִּשּׁנּוי ַמְרֶאה. ָנַפל ְלתֹוכֹו ַיִין ּומַחל, ְוִשּׁנּו ֶאת ַמְרָאיו - ָפּסּול. ֵכּיַצד 

ַיֲעֶשה? ַיְמִתּין לֹו ַעד ֶשֵׁיְּרדּו ְגָּשִׁמים, ְוַיְחְזרּו ַמְרֵאיֶהן ְלַמְרֵאה ַהַמִּים. 
ָהיּו ּבֹו ַאְרָבִּעים ְסָאה, ְמַמֵלּא ַבָּכֵּתף ְונֹוֵתן ְלתֹוכֹו, ַעד ֶשַׁיְּחְזרּו ַמְרֵאיֶהן 

ְלַמְרֵאה ַהַמִּים.

ד ָנַפל ְלתֹוכֹו ַיִין אֹו ֹמַחל ְוִשּׁנּו ִמקַצת ַמרָאיו, ִאם ֵאין ּבֹו ַמרֵאה ַמִים 

ַארָבִּעים ְסָאה, ֲהֵרי ֶזה לא ִיטּבֹול ּבֹו.

ה ְשֹׁלָשׁה לֹוִגין ַמִים, ְוָנַפל ְלתֹוָכן ֻקרטֹוב ַיִין, ַוֲהֵרי ַמרֵאיֶהן ְכַּמרֵאה 

ַהַיִּין, ְוָנְפלּו ַלִמּקָוה, לא ְפָסלּוהּו. ְשֹׁלָשׁה לֹוִגין ַמִים ָחֵסר ֻקרטֹוב, ְוָנַפל 
ְלתֹוָכן ֻקרטֹוב ָחָלב, ַוֲהֵרי ַמרֵאיֶהן ְכַּמרֵאה ַהַמִּים, ְוָנְפלּו ַלִמּקָוה, לא 

ְפָסלּוהּו. ִרִבּי יֹוָחָנן ֶבּן נּוִרי אֹוֵמר, ַהכֹּל הֹוֵלך ַאַחר ַהַמּרֶאה.

ו ִמקָוה ֶשֵׁיּׁש ּבֹו ַארָבִּעים ְסָאה ְמֻכָוּנֹות, ָיְרדּו ְשַׁנִים ְוָטְבלּו ֶזה ַאַחר 
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ֶזה, ָהִראׁשֹון ָטהֹור ְוַהֵשִּׁני ָטֵמא. ִרִבּי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִאם ָהיּו ַרגָליו 
ֶשָׁלּ ִראׁשֹון נֹוְגעֹות ַבַּמִּים, ַאף ַהֵשִּׁני ָטהֹור. ִהטִבּיל ּבֹו ֶאת ַהְסּגֹוס 

ְוֶהֱעָלהּו, ִמקָצתֹו נֹוֵגַע ַבַּמִּים, ָטהֹור. ַהַכּר ְוַהֶכֶּסת ֶשְׁלּעֹור, ֵכּיָון ֶשִׁהגִבּיַהּ 
ִשׂפתֹוֵתיֶהם ִמן ַהַמִּים, ַהַמִּים ֶשְׁבּתֹוָכן ְשׁאּוִבין. ֵכּיַצד ַיֲעֶשׂה. ַמטִבּיָלן 

ּוַמֲעֶלה אֹוָתם ֶדֶּרך ׁשּוֵליֶהם.

ז ִהטִבּיל ּבֹו ֶאת ַהִמָּטּה, ַאף ַעל ִפּי ֶשַׁרגֶליָה ׁשֹוְקעֹות ַבִּטּיט ֶהָעֶבה, 

ְטהֹוָרה, ִמְפֵּני ֶשַׁהַמִּים ְמַקְדִּמין. ִמקָוה ֶשֵׁמּיָמיו ְמרֹוָדִדין, ּכֹוֵבׁש ַאִפּלּו 
ֲחִבֵלּי ֵעִצים, ַאִפּלּו ֲחִבֵלּי ָקִנים, ְכֵּדי ֶשִׁיּתְפּחּו ַהַמִּים, ְויֹוֵרד ְוטֹוֵבל. ַמַחט 
ְשִׁהיא ְנתּוָנה ַעל ַמֲעלֹות ַהְמָּעָרה, ָהָיה מֹוִליך ּוֵמִביא ַבַּמִּים, ֵכּיָון ֶשָׁעַבר 

ָעֶליָה ַהַגּל, ְטהֹוָרה.

ַרִבּי ֲחַנְנָיא ֶבּן ֲעַקְשָׁיא אֹוֵמר: 

ָרָצה ַהָקּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא ְלַזּכֹות ֶאת ִיְשָׂרֵאל, ְלִפיָכְך ִהְרָבּה ָלֶהם ּתֹוָרה 
ּוִמְצֹות, ֶשֶׁנֱּאַמר )ישעיהו מב, כא(: “ה’ ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו, ַיְגִדּיל ּתֹוָרה 

ְוַיְאִדּיר”:

ְוֶנֶפׁש ַהֵשִּׁנית ְבִּיְשָׂרֵאל ִהיא ֵחֶלק ֱאלֹוַהּ ִמַמַּעל ַמָמּׁש

MISHNAYOS SAID AT A SHIVA


