
משנה על פי נוסח כתב יד קאופמן, על פי הנקדן המגיה.
הניקוד תוקן על פי כללי הדקדוק בנוגע למלא וחסר, ולפי הצליל לגבי קמץ ופתח, צרי וסגול, המתחלפים בכתב יד קאופמן

מתוך הגיה ספרדית. 
שינויי מספור ההלכות צוינו. 

מסכת ברכות 

פרק א
מסכת ברכות פרק א משנה א 

א
יַתתי ּממ ֵאא ִבבים?  ֵאמ ּמר רֲעע יַתב יַתמע  שש אאת  ִברין  קו

ּמתן,  ּממ שתרו ִבב יַתכל  ללא ִבסים  ּמנ שכ ִבנ ִבנים  רֲעה לכ יַתה אש ּמעה  ּמש ִבמ
ּמנה.  ּמהִבראשו ארת  למ שש יַתא ּמה יַתעד סו ף 

אזר.  אע ִבלי אא ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

רֲעחוצות.  יַתעד 
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר

יַתחר.  יַתש יַתה יַתעמוד  אלה  רֲעע יַתי אש יַתעד 

ב
אתה;  שש ִבמ יַתה ֵאבית  ִבמ ּמניו  ּמב ּמבאו  אש אשה  רֲעע יַתמ

שמרו לו:  ּמא
יַתמע." שש אאת  ּמקִברינו  ללא  "

אהם:  ּמל יַתמר  ּמא  
יַתחר,  יַתש יַתה יַתעמוד  ּמלה  ּמע ללא  ִבאם  "

שקרות". ִבל אתם  יַתא ּמתִברין   ממ

ג
יַתבד,  של ִבב ללא זו  שו

רֲעחוצות",  יַתעד  ִבמים " ּמכ רֲעח שמרו  ּמא אש ּמכל  ּמלא  אא
יַתחר. יַתש יַתה יַתעמוד  אלה  רֲעע יַתי אש יַתעד  ּמתן  ּמו שוצ ִבמ

ד 
ִבחים]  ּמס שפ יַתלת  ִבכי רֲעא יַתו ּמבִברים, [ ֵאא שו ִבבים  ּמל רֲעח ֵאטר  שק (באותיות, אבל נמחק על ידי הנקדן)אה

יַתחר;  יַתש יַתה יַתעמוד  אלה  רֲעע יַתי אש יַתעד  ּמתן  ּמו שוצ ִבמ

ה
ּמחד,  אא שליום  ִבלים  ּמכ אא אנ יַתה ּמכל 

יַתחר.  יַתש יַתה יַתעמוד  אלה  רֲעע יַתי אש יַתעד  ּמתן  ּמו שוצ ִבמ



ו
רֲעחוצות"?  יַתעד  ִבמים " ּמכ רֲעח שמרו  ּמא ּממה  ּמל ֵאכן,  ִבאם 

ּמרה. ֵאבי רֲעע ּמה ִבמן  ּמדם  ּמא ּמה אאת  ִבחיק  יַתהשר של ּמלא  אא

מסכת ברכות פרק א משנה ב 
ז

ּמחִברים?  שש יַתב יַתמע  שש אאת  יַתתי קוִברין  ּממ ֵאא ֵאמ
ּמבן;  ּמל יַתל אלת  ֵאכ שת ֵאבין  ִבכירו  יַתי אש ִבמ

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמתן,  יַתר ּמכ יַתל אלת  ֵאכ שת ֵאבין 

ּממה.  יַתח יַתה ֵאנ ץ  ּמה יַתעד 
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר
ּמשעות,  ללש  ּמש יַתעד 

ּמשעות.  ּמשלוש  שב למד  רֲעע יַתל ִבכין  ּמל שמ ֵאני  שב ארְך  אד ֵאכן  אש
ִבסיד,  שפ ִבה ללא  ּמלְך  אא שו ּמכן  ִבמ ֵארא  יַתהּקו

ּמרה. יַתבתו ֵארא  אשהוא קו ּמדם  ּמא שכ

מסכת ברכות פרק א משנה ג 
ח

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
שקרו,  שוִי יַתיּטו  ּמדם  ּמא ּמה ּמכל  אעארב  ּמב

יַתמר:  אא אנ אש למדו,  יַתע יַתי אקר  לב יַתב ו
אמָך".  שבקו שבָך ו שכ ּמש שב ּמבִברים ו, ז) " שד )

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית 
יַתמר:  אא אנ אש ּמכן,  יַתדשר שכ ּמדם קוִברין  ּמא ּמה ּמכל 

ארְך".  אד יַתב שתָך  שכ אל שב ּמבִברים ו, ז) "ו שד )
אמָך"?  שבקו שבָך ו שכ ּמש שב יַתמר "  אא אנ ּממה  ּמל ֵאכן,  ִבאם 
ִבבים,  שכ ּמדם שו ּמא ֵאני  שב ארְך  אד אש ּמעה  ּמש שב ּמלא,  אא

ִבדין.  שמ ּמדם עו ּמא ֵאני  שב ארְך  אד אש ּמעה  ּמש שב ו

ט
יַתטשרפון:  ִבבי  אר יַתמר  ּמא

ארְך,  אד יַתב ּמבא  ִבתי  ּמהִיי ִבני  רֲעא
יַתמי,  יַתש ֵאבית  ֵארי  שב ִבד שכ שקרות,  ִבל ִבתי  ֵאּטי ִבה שו

ִבטים.  שס ֵאל יַתה ֵאני  שפ ִבמ ִבמי  שוצ יַתע שב ִבתי  שנ יַתכ ִבס שו
שמרו לו:  ּמא

ּממְך,  שוצ יַתע שב ּמלחוב  ּמת  ּמהִיי יַתדי  שכ
ֵאלל. אה ֵאבית  ֵארי  שב ִבד יַתעל  ּמת  יַתבשר ּמע אש

מסכת ברכות פרק א משנה ד 
י



ּמה,  ארי רֲעח יַתא של יַתחת  יַתא שו ּמה  אני ּמפ של יַתתִים  שש ֵארְך  ּמב שמ יַתחר  יַתש יַתב
ּמה,  ארי רֲעח יַתא של יַתתִים  שש ּמה ו אני ּמפ של יַתתִים  שש אעארב  ּמב ו

ּמרה. ּמוצ שק יַתחת  יַתא שו ּמכה,  מר רֲעא יַתחת   יַתא
ֵאצר;  יַתק של יַתשי  יַתר ֵאאינו  רֲעאִבריְך,  יַתה של שמרו  ּמא אש ּממקום 

רֲעאִבריְך.  יַתה של יַתשי  יַתר ֵאאינו  ֵאצר,  יַתק של
לתם;  שח יַתל ללא  אש יַתשי  יַתר ֵאאינו  לתם,  שח יַתל
לתם. שח יַתל יַתשי  יַתר ֵאאינו  לתם,  שח יַתל ללא  אש שו

מסכת ברכות פרק א משנה ה 
יא

ֵאלילות.  יַתב יַתרִים  שוצ ִבמ יַתאת  ִבוצי שי ִברין  ִבכי שז יַתמ
ּמיה:  שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  יַתמר שר ּמא
ּמנה,  ּמש ִבעים  שב ִבש אבן  שכ ִבני  רֲעא ֵארי  רֲעה

ֵאלילות,  יַתב יַתרִים  שוצ ִבמ יַתאת  ִבוצי שי ֵאמר  ּמא ֵאת אש ִבתי  ִבכי ּמז ללא  שו
יַתמר:  אא אנ אש ּממה,  אבן זו ּמש ּה  ּמר שד אש יַתעד 

יַתרִים,  שוצ ִבמ אר ץ  אא ֵאמ שתָך  ֵאוצא אאת יום  לכר  שז ִבת יַתען  יַתמ של ּמבִברים טז, ג) " שד )
אייָך",  יַתח ֵאמי  שי לכל 

ִבמים,  ּמי יַתה אייָך"  יַתח ֵאמי  שי "
ֵאלילות.  יַתה אייָך"  יַתח ֵאמי  שי לכל  "

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
אזה,  יַתה ּמלם  ּמהעו אייָך"  יַתח ֵאמי  שי "

יַתח. ִבשי ּממ יַתה אאת ימות  ִבביא  ּמה של אייָך"  יַתח ֵאמי  שי לכל  "

פרק ב 
מסכת ברכות פרק ב משנה א 

א
ּמרא;  שק ִבמ יַתה יַתמן  שז יַתע  ִבגי ִבה שו ּמרה,  יַתבתו ֵארא  ּמיה קו ּמה

ּמוצא,  ּמי ִבלבו,  אאת  ֵאון  ִבכ ִבאם 
ּמוצא.  ּמי ללא  ּמלאו,  ִבאם  שו

ִבקים,  ּמר שפ יַתב ו
ִבשיב,  ֵאמ ּמכבוד ו יַתה ֵאני  שפ ִבמ ֵאאל  שו

יַתוצע,  שמ אא ּמב ו
ִבשיב,  ֵאמ ּמאה ו שר ִבי יַתה ֵאני  שפ ִבמ ֵאאל  שו

ִבאיר.  ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

יַתוצע,  שמ אא ּמב
ּמכבוד,  יַתה ֵאני  שפ ִבמ ִבשיב  ֵאמ ּמאה, ו שר ִבי יַתה ֵאני  שפ ִבמ ֵאאל  שו

ִבקים,  ּמר שפ יַתב ו
ּמדם. ּמא ּמה ּמכל  של ּמשלום  ִבשיב  ֵאמ ּמכבוד, ו יַתה ֵאני  שפ ִבמ ֵאאל  שו



מסכת ברכות פרק ב משנה ב 
ִבקים:  ּמר שפ יַתה ֵאבין  ֵאהן  ֵאאלו 

ּמיה,  ִבנ שש יַתל ּמנה  ּמהִבראשו ּמכה  ּמר שב ֵאבין 
יַתמע",  שש ִבל" ּמיה  ִבנ שש ֵאבין  ו

יַתע",  למ ּמש ִבאם  ּמיה  ּמה שו ִבל" יַתמע"  שש ֵאבין " ו
אמר",  ליא יַתו של" יַתע"  למ ּמש ִבאם  ּמיה  ּמה שו ֵאבין "

ִבציב".  יַתי שו אמת  אא אל" אמר"  ליא יַתו ֵאבין "
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבציב",  יַתי שו אמת  אא אל" אמר"  ליא יַתו ֵאבין "
ִבסיק.  שפ יַתי ללא 

ג
ּמחה:  ּמקשר אבן  יַתע  מש שיהו ִבבי  אר יַתמר  ּמא

יַתע" ?  למ ּמש ִבאם  ּמיה  ּמה שו ִבל" יַתמע"  שש ּממה " שד ּמק ּממה  ּמל שו
ּמלה,  ִבח שת יַתמִים  ּמש שלכות  יַתמ ּמליו  ּמע ֵאבל  יַתק שי ּמלא  אא

שוצֹות.  ִבמ לעל  ּמליו  ּמע ֵאבל  יַתק שי ּמכְך  יַתחר  יַתא שו
אמר" ?  ליא יַתו של" יַתע"  למ ּמש ִבאם  ּמיה  ּמה שו "

ּמלה,  שי יַתל יַתב יַתביום ו ֵאהג  יַתע" נו למ ּמש ִבאם  ּמיה  ּמה שו אש"
יַתביום. ּמלא  אא ֵאהג  ֵאאינו נו אמר"  ליא יַתו "

מסכת ברכות פרק ב משנה ג 
ד

שזנו,  ּמא של יַתע  ִבמי שש ִבה ללא  שו יַתמע  שש אאת  ֵארא  יַתהּקו
ּמוצא.  ּמי

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ּמוצא.  ּמי ללא 

ּמה,  אתי שבאותו ֵאדק  שק ִבד ללא  שו ּמרא  ּמק
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ּמוצא.  ּמי
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמוצא.  ּמי ללא 
ּמוצא.  ּמי ללא  יַתע  ֵאר שפ יַתמ של ֵארא  יַתהּקו

ּמעה.  ּמּט אש שמקום  ִבל לזר  שח יַתי ּמעה,  ּמט שו ּמרא  ּמק
 

מסכת ברכות פרק ב משנה ד 
ה

ּמבְך,  שד ִבנ יַתה לראש  שב ּמלן או  ִבאי ּמה לראש  שב ִברין  ִבנים קו ּממ מא ּמה
ּמלה. ִבפ שת יַתב ֵאכן  רֲעעשות  יַתל ּמשִיים  יַתר ּמנן  ֵאאי אש יַתמה 

מסכת ברכות פרק ב משנה ה 



ו
ּמהִבראשון,  ּמלה  שי יַתל שב יַתמע  שש יַתית  ִבּקשר ִבמ ּמפטור  ּמתן  ּמח
אשה.  רֲעע יַתמ ּמשה  ּמע ללא  ִבאם  ּמבת,  יַתש ֵאאי  ּמוצ יַתעד מו שו

ּמשא.  ּמנ אש ּמלה  שי יַתל שב ּמרא  ּמּק אש ֵאאל  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר שב אשה  רֲעע יַתמ
שמרו לו:  ּמא

ּמהִבראשון?  ּמלה  שי יַתל שב יַתמע  שש יַתית  ִבּקשר ִבמ ּמפטור  ּמתן  ּמח אש ּמתנו  שד יַתמ ִבל ללא 
אהן:  ּמל יַתמר  ּמא

אכם  ּמל יַתע  ֵאמ ִבני שו ֵאאי
יַתחת. יַתא ּמעה  ּמש יַתמִים  ּמש שלכות  יַתמ ִבני  אמ ִבמ ֵאּטל  יַתב של

מסכת ברכות פרק ב משנה ו 
ז

ששתו.  ִבא ּמתה  ֵאמ אש ּמהִבראשון  ּמלה  שי יַתל שב יַתח ץ  ּמר
שמרו לו:  ּמא

ִבלשרחו ץ?  ּמאסור  ֵאבל  ּמא אש ּמתנו  שד יַתמ ִבל ללא 
אהם:  ּמל יַתמר  ּמא

ִבני. ּמא ֵאנס  שט שס יַתא ּמדם,  ּמא ּמה ּמכל  ּמאר  שש ִבכ ִבני  ֵאאי

מסכת ברכות פרק ב משנה ז 
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שבדו,  יַתע ִבבי  שט ֵאמת  אש שכ ו
ִבמים.  שנחו יַתת ּמליו  ּמע ֵאבל  ִבק
ּמדיו:  ִבמי של יַתת שמרו לו  ּמא

ִבדים?  ּמב רֲעע ּמה יַתעל  ִבמין  שנחו יַתת ִבלין  שב יַתק שמ ֵאאין  אש ּמתנו  שד יַתמ ִבל ללא 
אהם:  ּמל יַתמר  ּמא

ִבדים,  ּמב רֲעע ּמה ּמכל  ּמאר  שש ִבכ ִבדי  שב יַתע ִבבי  שט ֵאאין 
ּמיה. ּמה ֵאשר  ּמכ

מסכת ברכות פרק ב משנה ח 
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ּמתן,  ּמח
ּמהִבראשון,  ּמלה  שי יַתל שב יַתמע  שש אאת  שקרות  ִבל אוצה  ִבאם רו

ֵארא.  קו
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר

לּטל. ֵאשם ִי יַתה אאת  ִבלּטול  אוצה  ּמהרו ּמכל  ללא 

 
פרק ג 

מסכת ברכות פרק ג משנה א 



א
ּמניו,  ּמפ של ּמּטל  ממ ֵאמתו  אש ִבמי 

ִבלין.  ִבפ שת יַתה ִבמן  יַתמע ו שש יַתית  ִבּקשר ִבמ ּמפטור 
אהן,  ֵאפי ִבחלו ֵאפי  ִבחלו שו אהן  ֵאפי ִבחלו שו ּמּטה  ִבמ יַתה ֵאאי  שש נו
ּמּטה;  ִבמ יַתה יַתחר  יַתא של אש אאת  שו ּמּטה,  ִבמ יַתה ֵאני  שפ ִבל אש אאת 

ִברין,  שפטו אהן  ּמב ארְך  לוצ ּמּטה  ִבמ יַתל אש אאת 
ִבבין.  ּמי יַתח אהן  ּמב ארְך  לוצ ּמּטה  ִבמ יַתל ֵאאין  אש אאת  שו

ּמלה. ִבפ שת יַתה ִבמן  ִברין  שפטו ֵאאלו  ּמו ֵאאלו 

מסכת ברכות פרק ג משנה ב 
ב

ּמזרו,  ּמח שו ֵאמת  יַתה אאת  שברו  ּמק
שגמור  ִבל שו ִבחיל  שת יַתה של ִבלין  שיכו ִבאם 

ּמרה,  יַתלשו ִבגיעו  יַתי ללא  אש יַתעד 
ִבחילו;  שת יַתי

ּמלאו,  ִבאם  שו
ִבחילו.  שת יַתי ללא 

ּמרה,  יַתבשו ִבדין  שמ ּמהעו
ִברין,  שפטו ִבמין  ִבני שפ יַתה
ִבבין. ּמי יַתח ִבנין  ִבחיוצו יַתה שו

מסכת ברכות פרק ג משנה ג 
ג

ִבנים,  יַתט שק ִבדים ו ּמב רֲעע יַתו ִבשים  ּמנ
ִבלין,  ִבפ שת יַתה ִבמן  יַתמע ו שש יַתית  ִבּקשר ִבמ שפטוִברין 

ּממזון. יַתה יַתכת  ִבבשר שב ּמזה ו שמזו יַתב ּמלה ו ִבפ שת יַתב ִבבין  ּמי יַתח שו

מסכת ברכות פרק ג משנה ד 
ד

אקִברי,  יַתעל  יַתב
ֵארְך,  ּמב שמ ֵאאינו  שו ִבלבו  שב ֵאהר  יַתהשר שמ
ּמה;  ארי רֲעח יַתא של ללא  שו ּמה  אני ּמפ של ללא 

ּממזון,  יַתה יַתעל  שו
ּמניו.  ּמפ של ֵארְך  ּמב שמ ֵאאינו  שו ּמריו,  רֲעח יַתא של ֵארְך  ּמב שמ

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  אר
אהם. ֵארי רֲעח יַתא של אהם ו ֵאני שפ ִבל ֵארְך  ּמב שמ

מסכת ברכות פרק ג משנה ה 
ה

ּמלה,  ִבפ שת יַתב ֵאמד  ּמיה עו ּמה
אקִברי,  יַתעל  יַתב אשהוא  יַתכר  שז ִבנ שו



ֵאצר.  יַתק שי ּמלא  אא ִבסיק,  שפ יַתי ללא 
שטבול,  ִבל יַתרד  ּמי

יַתכוּסות,  שת ִבה של רֲעעלות ו יַתל ּמיכול  ִבאם 
ּממה,  יַתח יַתה ֵאנ ץ  ּמת ללא  אש יַתעד  שקרות  ִבל שו

ֵארא;  שק שוִי אוּסה  יַתכ שת שוִי אלה  רֲעע יַתי
ּמלאו,  ִבאם  שו

ֵארא.  שק שוִי יַתמִים  יַתב אוּסה  יַתכ שת ִי
אוּסה  יַתכ שת ללא ִי ּמבל  רֲעא

ששּמרה,  ִבמ יַתה ֵאמי  שב ללא  שו ִבעים  ּמר ּמה יַתמִים  שב ללא 
יַתמִים.  ּמכן  שלתו ִבטיל  ּמי אש יַתעד 

ּמאה?  יַתהצו ִבמן  אהן,  ֵאמ ִבחיק  שר יַתי ּממה  יַתכ
יַתאמות. יַתבע  יַתאשר

מסכת ברכות פרק ג משנה ו 
ו

אקִברי,  ּמאה  אשּמר ּמזב 
יַתרע,  אז יַתבת  שכ ִבש ּמטה  של ּמפ אש ּמדה  ִבנ שו

ּמדה,  ִבנ יַתאת  אשּמר אשת  אמ יַתש שמ יַתה שו
ּמלה;  ִבבי שט ִבכין  שוצִברי

ֵאטר. ּמדה פו שיהו ִבבי  אר

 פרק ד 
מסכת ברכות פרק ד משנה א 

א
רֲעחוצות;  יַתעד  יַתחר,  יַתש יַתה יַתלת  ִבפ שת

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  אר
ּמשעות.  יַתבע  יַתאשר יַתעד 

אעארב;  ּמה יַתעד  ּמחה  שנ ִבמ יַתה יַתלת  ִבפ שת
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  אר
ּמחה.  שנ ִבמ יַתה יַתלג  שפ יַתעד 

יַתבע.  אק ּמל ּה  ֵאאין  אעארב,  ּמה יַתלת  ִבפ שת
יַתהיום;  ּמכל  ִבפים  ּמס יַתלמו אש שו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמשעות. יַתבע  אש יַתעד 

מסכת ברכות פרק ד משנה ב 
ב

ֵאלל  יַתפ שת ִבמ ּמיה  ּמה ּמנה  ּמּק יַתה אבן  ּמיא  שנ שנחו ִבבי  אר
ּמרה.  ּמוצ שק ּמלה  ִבפ שת ּמאתו  ִבוצי ִבבי ּמרש ו שד ִבמ יַתה ֵאבית  של ּמסתו  ֵאני שכ ִבב



שמרו לו:  ּמא
ּמלה זו?  ִבפ שת ִבל ּממקום  יַתמה 

אהם:  ּמל יַתמר  ּמא
ֵאלל  יַתפ שת ִבמ ִבני  רֲעא ִבתי  ּמס ֵאני שכ ִבב "

ִבדי,  ּמי יַתעל  ּמלה  ּמּק יַתת יַתרע  אא את ללא  אש
ִבקי." של אח יַתעל  ּמיה  ּמד ֵאתן הו ִבני נו רֲעא ִבתי  ּמא ִבוצי ִבבי ו

מסכת ברכות פרק ד משנה ג 
ג

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר
ששֵארה.  אע אנה  ששמו ּמדם  ּמא ֵאלל  יַתפ שת ִבמ ּמכל יום  שב

ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  אר
ששֵארה.  אע אנה  ששמו ֵאעין  ֵאמ

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  אר
ִבפיו,  שב ּמלתו  ִבפ שת ּמרה  שג ּמש ִבאם 
ששֵארה;  אע אנה  ששמו ֵאלל  יַתפ שת ִבמ

ּמלאו,  ִבאם  שו
ששֵארה. אע אנה  ששמו ֵאעין  ֵאמ

מסכת ברכות פרק ד משנה ד 
ד

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  אר
יַתבע,  אק ּמלתו  ִבפ שת אשה  ּמהעו
ִבנים.  רֲעחנו יַתת ּמלתו  ִבפ שת ֵאאין 

ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  אר
ּמנה,  ּמכ יַתס שמקום  ִבב ֵאלְך  יַתה שמ יַתה

ששֵארה,  אע אנה  ששמו ֵאעין  ֵאמ ּמרה  ּמוצ שק ּמלה  ִבפ שת ֵאלל  יַתפ שת ִבמ
ֵאמר:  שואו

ֵאאל;  ששּמר ֵאאת ִי שמָך  יַתע אאת  ֵאשם  יַתה יַתשע  "הו
אניָך;  ּמפ של אהם  ֵאכי ּמוצשר ִבעבור  ּמה יַתשת  ּמר ּמפ ּמכל 

ּמלה". ִבפ שת יַתע  ֵאמ ּמתה יי שו יַתא ּמברוְך 

מסכת ברכות פרק ד משנה ה 
ה

רֲעחמור,  יַתה יַתעל  ּמרכוב  ּמיה  ּמה
ֵארד;  ֵאי

ֵארד,  ֵאלי ּמיכול  ֵאאינו  ִבאם 
ּמניו;  ּמפ אאת  ִבזיר  שח יַתי

ּמניו,  ּמפ אאת  ִבזיר  שח יַתה של ּמיכול  ֵאאינו  ִבאם 
ִבשים. ּמד ּקּק יַתה אדש  לק ֵאבית  אגד  אנ שכ ִבלבו  אאת  ֵאון  יַתכ שי



מסכת ברכות פרק ד משנה ו 
ו

ּמדא,  שס יַתא שב ּמקרון, או  שב ּמנה, או  ִבפי שס ִבב ֵאשב  ּמיה יו ּמה
ִבשים. ּמד ּקּק יַתה אדש  לק ֵאבית  אגד  אנ שכ ִבלבו  אאת  ֵאון  יַתכ שי

(מסכת ברכות פרק ד משנה ז) 
ֵאמר:  ּמיה או שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  אר

ִבעיר.  יַתבר  רֲעח יַתב ּמלא  אא ִבפים  ּמס יַתהמו יַתלת  ִבפ שת ֵאאין 
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ִבעיר.  יַתבר  רֲעח יַתב ללא  אש שו ִבעיר  יַתבר  רֲעח יַתב
ששמו:  ִבמ ֵאמר  ּמדה או שיהו ִבבי  אר
ִבעיר,  יַתבר  רֲעח איש  אש ּממקום  ּמכל 

ִבפין. ּמס יַתהמו יַתלת  ִבפ שת ִבמ ּמפטור  ִבחיד  ּמי יַתה

 פרק ה 
מסכת ברכות פרק ה משנה א 

א
לראש.  אבד  לכ ִבמתוְך  ּמלא  אא ֵאלל  יַתפ שת ִבה של ִבדין  שמ ֵאאין עו

ִבנים  ּמהִבראשו ִבדים  ִבסי רֲעח
ִבלים,  של יַתפ שת ִבמ יַתחת ו יַתא ּמעה  ּמש ִבהים  ּמהיו שו

ּממקום.  יַתל ּמבם  ִבל אאת  יַתכשונו  שי אש ֵאדי  שכ
ששלומו,  ִבב ֵאאל  אלְך שו אמ יַתה ִבפלו  רֲעא יַתו

אבנו;  ִבשי שי ללא 
ֵאקבו,  רֲעע יַתעל  ּמכרוְך  ּמחש  ּמנ ִבפלו  רֲעא

ִבסיק. שפ יַתי ללא 

מסכת ברכות פרק ה משנה ב 
ב

ִבתים,  ֵאמ יַתה יַתית  יַתח שת ִבב ִבמים  ּמש שג שגבורות  ִברין  ִבכי שז יַתמ
ִבנים,  ּמש יַתה יַתכת  ִבבשר שב ִבמים  ּמש שג ִבלים  רֲעא שושו

יַתעת.  יַתד יַתה ֵאנן  שבחו ּמלה  ּמד שב יַתה שו
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  אר

ּממ ּה.  שוצ יַתע של ִבעית  ִבבי ּמכה שר ּמר שב ּמר ּה  שמ או
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  אר

ּמיה. ּמד יַתבהו

מסכת ברכות פרק ה משנה ג 
ג

ֵאמר:  ּמהאו
אמיָך",  רֲעח יַתר ִבגיעו  יַתי ִבוצפור  יַתקן  יַתעל  "



אמָך",  שש ֵאכר  ּמז יַתעל טוב ִי שו"
ִבדים"  ִבדים, מו "מו
ִבקים אותו.  שת יַתש שמ

ּמעה,  ּמט שו ּמבה  ֵאת יַתה ֵאני  שפ ִבל ֵאבר  ּמהעו
ּמתיו,  שח יַתת ֵאחר  יַתא רֲעעבור  יַתי

ּמעה.  ּמש ּמת ּה  שבאו ּמבן  ּמסשר ֵאהא  שי ללא 
ִבחיל?  שת יַתמ יַתנִין הוא  שמ

אזה. ּמעה  ּמּט אש ּמכה  ּמר שב יַתה יַתלת  ִבח שת ִבמ

מסכת ברכות פרק ה משנה ד 
ד

ּמבה  ֵאת יַתה ֵאני  שפ ִבל ֵאבר  ּמהעו
ֵאמן",  ּמא ִבנים " רֲעה לכ יַתה יַתחר  יַתא אנה  רֲעע יַתי ללא 

ֵאּטרו ף.  יַתה ֵאני  שפ ִבמ
ּמלא הוא,  אא ֵאהן  לכ ּמשם  ֵאאין  ִבאם  שו

ּמפיו.  יַתכ אאת  ּמשא  ללא ִי
ִבהיא  ּמחתו  ּמט שב יַתא ִבאם  שו

ּמלתו,  ִבפ שת ִבל ֵאזר  שוחו ּמפיו  יַתכ אאת  ֵאשא  אשהוא נו
יַתשי. יַתר

מסכת ברכות פרק ה משנה ה 
ה

ּמעה,  ּמט שו ֵאלל  יַתפ שת ִבמ יַתה
יַתרע לו;  ּממן  ִבסי

ִבוצבור הוא,  יַתח  ִבלי שש ִבאם  שו
ּמחיו,  של שלשו יַתרע  ּממן  ִבסי

שכמותו.  ּמדם  ּמא ּמל אש ששלוחו  אש
ּמסה,  אבן דו ּמנא  ִבני רֲעח ִבבי  אר יַתעל  ּמליו,  ּמע שמרו  ּמא

ֵאמר:  שואו ִבלין,  יַתהחו יַתעל  ֵאלל  יַתפ שת ִבמ ּמיה  ּמה אש
ֵאמת".  אזה  שו" יַתחי",  אזה  "

שמרו לו:  ּמא
יַתע?  ֵאד ּמתה יו יַתא יַתנִין  שמ

אהם:  ּמל יַתמר  ּמא
ִבפי,  שב ִבתי  ּמל ִבפ שת ּמרה  שג ּמש ִבאם 
ּמבל;  מק שמ אשהוא  ִבני  רֲעא יַתע  ֵאד יו

ּמלאו,  ִבאם  שו
לטּמר ף. שמ אשהוא  ִבני  רֲעא יַתע  ֵאד יו

 פרק ו 



מסכת ברכות פרק ו משנה א 
א

ֵאפרות?  יַתה יַתעל  ִבכין  ּמבשר שמ יַתוצד  ֵאכי
ֵאמר:  ּמלן הוא או ִבאי ּמה ֵאפרות  יַתעל 

ֵאע ץ",  ּמה שפִברי  ֵארא  "בו
יַתיִין,  יַתה ִבמן  חו ץ 

ֵאמר:  יַתיִין הוא או יַתה יַתעל  אש
אפן".  אג יַתה שפִברי  ֵארא  "בו

ֵאמר:  אר ץ הוא או ּמא ּמה ֵאפרות  יַתעל  שו
ּממה",  ּמד רֲעא ּמה שפִברי  ֵארא  "בו

יַתפת,  יַתה ִבמן  חו ץ 
ֵאמר:  יַתפת הוא או יַתה יַתעל  אש

אר ץ".  ּמא ּמה ִבמן  אחם  אל ִבוציא  יַתהמו "
ֵאמר:  ּמרקות הוא או שי יַתה יַתעל  שו

ּממה".  ּמד רֲעא ּמה שפִברי  ֵארא  "בו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  אר

ִבאים". ּמש שד ֵאני  ִבמי ֵארא  "בו

מסכת ברכות פרק ו משנה ב 
ב

ּממה",  ּמד רֲעא ּמה שפִברי  ֵארא  ּמלן "בו ִבאי ּמה ֵאפרות  יַתעל  יַתרְך  ֵאב
ּמוצא;  ּמי

ֵאע ץ",  ּמה שפִברי  ֵארא  אר ץ "בו ּמא ּמה ֵאפרות  יַתעל  שו
ּמוצא.  ּמי ללא 

ּמברו",  שד ִבב ּמיה  שה ִבנ לכל  יַתה אש יַתמר " ּמא ִבאם  ּמלם,  מכ יַתעל  שו
ּמוצא. ּמי

מסכת ברכות פרק ו משנה ג 
ג

ֵאמר:  אר ץ או ּמא ּמה ִבמן  ּמליו  ִבגדו ֵאאין  אש ּמבר  ּמד יַתעל 
ּמברו".  שד ִבב ּמיה  שה ִבנ לכל  יַתה אש "

ֵאמר:  שבלות הוא או יַתהנו יַתעל  שו יַתבאי  יַתהגו יַתעל  שו אמ ץ  לח יַתה יַתעל 
ּמברו".  שד ִבב ּמיה  שה ִבנ לכל  יַתה אש "

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  אר
ּמליו. ּמע ִבכין  ּמבשר שמ ֵאאין  ּמלה,  ּמל שק ִבמין  אשהוא  ּמכל 

מסכת ברכות פרק ו משנה ד 
ד

ֵאבה,  יַתהשר ִבנים  ִבמי ּמניו  ּמפ של ּמהיו 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  אר

ּמעה,  שב ִבש ִבמין  ִבמ אהן  ֵאני ֵאבי ֵאיש  ִבאם 



ֵארְך.  ּמב שמ ּמליו הוא  ּמע
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

אוצה. שר ִבי אש אהן  ֵאמ אזה  ֵאאי יַתעל  ֵארְך  ּמב שמ

מסכת ברכות פרק ו משנה ה 
ה

ּממזון,  יַתה ֵאני  שפ ִבל אש יַתיִין  יַתה יַתעל  יַתרְך  ֵאב
ּממזון.  יַתה יַתחר  יַתא של אש יַתיִין  יַתה אאת  יַתטר  ּמפ

ּממזון,  יַתה ֵאני  שפ ִבל אש ארת  אפ יַתפשר יַתה יַתעל  יַתרְך  ֵאב
ּממזון.  יַתה יַתחר  יַתא של אש ארת  אפ יַתפשר יַתה אאת  יַתטר  ּמפ

יַתפת,  יַתה יַתעל  יַתרְך  ֵאב
ּמריות;  שפ יַתפשר יַתה אאת  יַתטר  ּמפ

ּמריות,  שפ יַתפשר יַתה יַתעל 
יַתפת.  יַתה אאת  יַתטר  ּמפ ללא 
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ּמרה. ֵאד שק ֵאשה  רֲעע יַתמ ללא  יַתא ף 

מסכת ברכות פרק ו משנה ו 
ו

ִבבין,  שש ּמהיו יו
שוצמו;  יַתע של ֵארְך  ּמב שמ ּמחד  אא שו ּמחד  אא ּמכל 

יַתסבו,  ֵאה
ּמלם.  מכ של ֵארְך  ּמב שמ ּמחד  אא

ּממזון,  יַתה שבתוְך  יַתיִין  אהם  ּמל ּמבא 
שוצמו;  יַתע של ֵארְך  ּמב שמ ּמחד  אא שו ּמחד  אא ּמכל 

ּממזון,  יַתה יַתחר  יַתא של
ּממר,  שג ִבמ יַתה יַתעל  ֵאמר  שואו ּמלם,  מכ של ֵארְך  ּמב שמ ּמחד  אא
ּממר  שג ִבמ יַתה אאת  ִבאין  ִבבי שמ ֵאאין  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ּמדה. שוּסעו יַתה יַתחר  יַתא של ּמלא  אא

מסכת ברכות פרק ו משנה ז 
ז

ִבעמו,  יַתפת  ּמלה ו ִבח שת יַתכ יַתח  ִבלי ּממ ִבביאו לו  ֵאה
יַתפת,  יַתה אאת  ֵאטר  יַתח ופו ִבלי ּממ יַתה יַתעל  ֵארְך  ּמב שמ

ּמלה לו.  ֵאפ שט יַתפת  יַתה אש
ּמלל:  שכ יַתה אזה 

ּמלה,  ֵאפ שט ִבעמו  שו ּמּקר  ִבע אשהוא  ּמכל 
ּמלה. ֵאפ שּט יַתה אאת  ֵאטר  ּמּקר ופו ִבע ּמה יַתעל  ֵארְך  ּמב שמ

מסכת ברכות פרק ו משנה ח 
ח



ִבנים,  שוִברמו ִבבים  ּמנ רֲעע יַתו ִבנים  ֵאא שת יַתכל  ּמא
ּמרכות.  שב ּמשלוש  אהן  ֵאלי רֲעע ֵארְך  ּמב שמ

ֵאאל.  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר ֵארי  שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

יַתחת.  יַתא ּמכה  ּמר שב
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  אר

שמזונו,  שוהוא  אלק,  אש יַתכל  ּמא אש ִבפלו  רֲעא
ּמרכות.  שב ללש  ּמש ּמריו  רֲעח יַתא ֵארְך  ּמב שמ

שמאו,  ִבוצ של יַתמִים  אתה  יַתהשו
ּמברו".  שד ִבב ּמיה  שה ִבנ לכל  יַתה אש ֵאמר " או

ֵאמר:  יַתטשרפון או ִבבי  אר
ּמנן". שסרו אח שו יַתרבות  ּמפשות  שנ ֵארא  "בו

 פרק ז 
מסכת ברכות פרק ז משנה א 

א
ֵאמן.  יַתז של ִבבין  ּמי יַתח יַתחת  יַתא שכ שכלו  ּמא אש ּמשה  לל שש

יַתמאי,  שד יַתכל  ּמא
ּממתו,  שתרו ּמלה  שּט ִבנ אש ֵאשר ִבראשון  רֲעע יַתמ ו

שפדו,  ִבנ אש ֵאדש  שק אה שו ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ו
יַתזִית,  יַתכ יַתכל  ּמא אש ּממש  יַתש יַתה

ִבתי,  יַתהכו שו
אהן. ֵאלי רֲעע ִבנין  שמ יַתז  שמ

ב
אבל,  אט יַתכל  ּמא ּמבל  רֲעא

ּממתו,  שתרו ּמלה  שּט ִבנ ללא  אש ֵאשר ִבראשון  רֲעע יַתמ ו
שפדו,  ִבנ ללא  אש ֵאדש  שק אה שו ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ו

יַתזִית,  יַתכ ִבמ ּמפחות  יַתכל  ּמא אש ּממש  יַתש יַתה
שכִברי,  ּמנ יַתה שו

אהן. ֵאלי רֲעע ִבנין  שמ יַתז שמ ֵאאין 
(מסכת ברכות פרק ז משנה ב) 

ִבנים,  יַתט שק ִבדים, ו ּמב רֲעע יַתו ִבשים,  ּמנ
אהן.  ֵאלי רֲעע ִבנין  שמ יַתז שמ ֵאאין 

ִבנין?  שמ יַתז שמ ֵאהן  ּממה  יַתכ יַתעד 
יַתזִית.  יַתכ יַתעד 

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  אר
ּמוצה. ֵאבי יַתכ יַתעד 



מסכת ברכות פרק ז משנה ג 
ד

ִבנין?  שמ יַתז שמ יַתוצד  ֵאכי
ֵארְך";  ּמב שנ ֵאמר " ּמשה או לל שש ִבב

ּמבשרכו".  ֵאמר " ּמוהוא או ּמשה  לל שש ִבב
ֵאהינו";  לל ֵאלא ֵארְך  ּמב שנ ֵאמר " ּמשּמרה או רֲעע יַתב

ּמבשרכו". ֵאמר " ּמוהוא או ּמשּמרה  רֲעע  יַתב
אשר ִברבוא.  אע ּמחד  אא שו ּמשּמרה  רֲעע ּמחד  אא

ה
ֵאהינו";  לל אא יַתליי  ֵארְך  ּמב שנ ֵאמר " ּמאה או ֵאמ שב

ּמבשרכו".  ֵאמר " ּמוהוא או ּמאה  ֵאמ שב
ֵאאל";  ששּמר ֵאהי ִי לל אא ֵאהינו  לל אא יַתליי  ֵארְך  ּמב שנ ֵאמר " אל ף או אא ּמב

ּמבשרכו".  ֵאמר " ּמוהוא או אל ף  אא ּמב
ֵאאל,  ששּמר ֵאהי ִי לל אא ֵאהינו  לל אא יַתליי  ֵארְך  ּמב שנ ֵאמר " ּמבִברבוא או

ּמבאות";  שוצ ֵאהי  לל אא
ּמבשרכו".  ֵאמר " ּמוהוא או ּמבִברבוא 

ּמריו:  רֲעח יַתא ִבנין  ּמכְך עו ֵארְך,  ּמב שמ אשהוא  ּמין  שנ ִבע שכ
ּמבאות,  שוצ ֵאהי  לל אא ֵאאל,  ששּמר ֵאהי ִי לל אא ֵאהינו  לל אא ּמברוְך יי  "

שלנו".  יַתכ ּמא אש ּממזון  יַתה יַתעל  ִבבים,  שכרו יַתה ֵאשב  יו
ֵאמר:  ִבלי או ִבלי ּמג יַתה ֵאסה  ִבבי יו אר

ִבכין,  ּמבשר שמ ֵאהם  ּמהל  ּמּק יַתה לרב  ִבפי  של
ִבלים סח, כז)  ִבה שת יַתמר: ( אא אנ אש

ֵאאל".  ששּמר שמקור ִי ִבמ ּמני  לד רֲעא ִבהים  אאל ּמבשרכו  ֵאהלות  שק יַתמ שב "

ו
ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  אר יַתמר  ּמא

אסת,  אנ שכ יַתה ֵאבית  שב ִבוצינו  ּממ יַתמה 
ִבטים,  ּמע ממ שמ ּמחד  אא שו ִבבים  מר שמ ּמחד  אא

אאת יי".  ּמבשרכו  ֵאמר " או
ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי אר

ּמרְך". לב שמ יַתה אאת יי  ּמבשרכו  "

מסכת ברכות פרק ז משנה ד 
ז

יַתחת,  יַתא שכ שכלו  ּמא אש ּמשה  לל שש
ֵאלק;  ּמח ֵאל ּמשִיים  יַתר ּמנן  ֵאאי

ּמשה.  ִבמ רֲעח ֵאכן  שו ּמעה,  ּמב יַתאשר ֵאכן  שו
ּמשּמרה.  רֲעע יַתעד  ִבקין,  ּמל שח אנ ּמשה  ִבש

ששִברים. אע שיהו  אש יַתעד  ִבקין,  ּמל שח אנ ּמנן  ֵאאי ּמשּמרה  רֲעע יַתו



מסכת ברכות פרק ז משנה ה 
ח

ּמחד,  אא יַתבִית  שב שכלות  ּמהיו או אש רֲעחבורות  ֵאתי  שש
ֵאאלו,  אאת  ֵאאלו  ִבאים  ּמתן רו ּמוצ שק ִבמ אש יַתמן  שז ִבב

ִבזמון.  יַתל ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ּמלאו,  ִבאם 

ּממן.  שוצ יַתע של ִבנין  שמ יַתז שמ ֵאאלו  שו ּממן  שוצ יַתע של ִבנין  שמ יַתז שמ ֵאאלו 
יַתיִין,  יַתה יַתעל  ִבכין  ּמבשר שמ ֵאאין 
יַתמִים,  שלתוכו  ֵאתן  ִבי אש יַתעד 

אזר.  אע ִבלי אא ִבבי  אר ֵארי  שב ִבד
שמִברין:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ִבכין. ּמבשר שמ

פרק ח 
מסכת ברכות פרק ח משנה א 

א
ּמדה.  שסעו ִבב ֵאלל  אה ֵאבית  של יַתמי  יַתש ֵאבית  ֵאבין  אש ּמבִברים  שד ֵאאלו 

שמִברין:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
יַתיִין.  יַתה יַתעל  ֵארְך  ּמב שמ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו יַתהיום,  יַתעל  ֵארְך  ּמב שמ

שמִברין:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
יַתהיום. יַתעל  ֵארְך  ּמב שמ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו יַתיִין,  יַתה יַתעל  ֵארְך  ּמב שמ

מסכת ברכות פרק ח משנה ב 
ב

שמִברין:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
יַתהכוס.  אאת  ִבגין  שז ּמכְך מו יַתחר  יַתא שו יַתדִים,  ּמי יַתל ִבלים  שט נו

שמִברין:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
יַתדִים. ּמי יַתל ִבלים  שט ּמכְך נו יַתחר  יַתא שו יַתהכוס,  אאת  ִבגין  שז מו

מסכת ברכות פרק ח משנה ד 
ג

שמִברין:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
יַתדִים.  ּמי יַתל ִבלים  שט ּמכְך נו יַתחר  יַתא שו יַתבִית,  יַתה אאת  ִבדין  שב יַתכ שמ

שמִברין:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
יַתבִית. יַתה אאת  ִבדין  שב יַתכ שמ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו יַתדִים,  ּמי יַתל ִבלים  שט נו

מסכת ברכות פרק ח משנה ג 
ד

שמִברין:  יַתמי או יַתש ֵאבית 



ּמחן.  של מש יַתה יַתעל  ּמח ּה  ִבני יַתמ ּמפא, ו יַתמ יַתב ּמדיו  ּמי אאת  יַתח  ֵאנ יַתק שמ
שמִברין:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

אסת. אכ יַתה יַתעל 

מסכת ברכות פרק ח משנה ה 
ה

שמִברין:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ּמלה.  ּמד שב יַתה שו ִבמים,  ּמש שב ּממזון, ו ֵאנר, ו

שמִברין:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמלה.  ּמד שב יַתה שו ּממזון,  ִבמים, ו ּמש שב ֵאנר, ו

שמִברין:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ֵאאש".  ּמה שמאור  ּמרא  ּמב אש "

שמִברין:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ֵאאש". ּמה ֵארי  שמאו ֵארא  "בו

מסכת ברכות פרק ח משנה ו 
ו

ִבכין  ּמבשר שמ ֵאאין 
יַתלגוִים;  אש ִבמים  ּמש שב יַתה יַתעל  ללא  שו ֵאנר  יַתה יַתעל  ללא 

ִבתים;  ֵאמ יַתל אש ִבמים  ּמש שב יַתה יַתעל  ללא  שו ֵאנר  יַתה יַתעל  ללא  שו
ּמרה.  ּמז ּמדה  רֲעעבו ֵאני  שפ ִבל אש ִבמים  ּמש שב יַתה יַתעל  ללא  שו ֵאנר  יַתה יַתעל  ללא  שו

שלאורו. ֵאיאותו  אש יַתעד  ֵאנר  יַתה יַתעל  ִבכין  ּמבשר שמ ֵאאין 

מסכת ברכות פרק ח משנה ז 
ז

יַתרְך,  ֵאב ללא  שו יַתכח  ּמש שו יַתכל  ּמא אש ִבמי 
שמִברין:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ֵארְך.  ּמב ִבוי שמקומו  ִבל לזר  שח יַתי
שמִברין:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

יַתכר.  שז ִבנ אש שמקום  ִבב ֵארְך  ּמב שי
ֵארְך?  ּמב שמ יַתתי הוא  ּממ אא יַתעד 

ּמעיו. ֵאמ שב ּממזון  יַתה ֵאכל  יַתא שת ִבי אש ֵאדי  שכ יַתעד 

מסכת ברכות פרק ח משנה ח 
ח

ּממזון,  יַתה יַתחר  יַתא של יַתיִין  אהן  ּמל ּמבא 
יַתהכוס,  ּמלא אותו  אא ּמשם  ֵאאין  שו

שמִברין:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ּממזון.  יַתה יַתעל  ֵארְך  ּמב שמ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו יַתיִין,  יַתה יַתעל  ֵארְך  ּמב שמ

שמִברין:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
יַתיִין.  יַתה יַתעל  ֵארְך  ּמב שמ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו ּממזון,  יַתה יַתעל  ֵארְך  ּמב שמ



ֵארְך,  ּמב שמ יַתה ֵאאל  ששּמר יַתחר ִי יַתא ֵאמן  ּמא ִבנין  עו
ֵארְך,  ּמב שמ יַתה ִבתי  יַתהכו יַתחר  יַתא ֵאמן  ּמא ִבנין  ֵאאין עו שו

ּמכה. ּמר שב יַתה ּמכל  יַתמע  שש ִבי אש יַתעד 

 פרק ט 
מסכת ברכות פרק ט משנה א 

א
ֵאמר:  ֵאאל, או ששּמר שלִי ִבוּסים  ִבנ אעשו בו  אנ אש ּממקום  אאה  ּמהרו

אזה".  יַתה ּממקום  יַתב ֵאתינו  רֲעאבו יַתל ִבוּסים  ִבנ ּמשה  ּמע אש ּמברוְך  "
ֵאמר:  ּמרה, או ּמז ּמדה  רֲעעבו אמנו  ִבמ ּמרה  שק שע אנ אש ּממקום 

ֵאוצנו". יַתאשר ֵאמ ּמרה  ּמז ּמדה  רֲעעבו יַתקר  ּמע אש ּמברוְך  "

מסכת ברכות פרק ט משנה ב 
ב

ִבקים,  ּמר שב יַתה יַתעל  שו יַתהזועות,  יַתעל  שו ִבקים,  ִבזי יַתה יַתעל 
ֵאמר:  ּמהרוחות, הוא או יַתעל  שו ִבמים,  ּמע ּמהשר יַתעל  שו

ּמלם".  ֵאלא עו ּממ אשכחו  ּמברוְך  "
ּמבעות,  שג יַתה יַתעל  שו ּמהִברים,  אה יַתעל 
ּמהרות,  שנ יַתה יַתעל  שו ִבמים,  יַתי יַתה יַתעל  שו
ֵאמר:  ּמברות, הוא או שד ִבמ יַתה יַתעל  שו

ִבשית".  ֵארא שב אשה  ּמברוְך עו "
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  אר

ֵאמר:  ּמגדול או יַתה ּמים  יַתה אאת  אאה  ּמהרו
ּמגדול",  יַתה ּמים  יַתה אאת  ּמשה  ּמע אש ּמברוְך  "

ִבקים.  ּמר שפ ִבל אאהו  אשהוא רו יַתמן  שז ִבב
ִבמים,  ּמש שג יַתה יַתעל 

ֵאמר:  שבשורות טובות הוא או יַתעל  שו
ִבטיב";  ֵאמ יַתה שו יַתהּטוב  ּמברוְך  "

ֵאמר:  ּמרעות הוא או ּמה ששמועות  יַתעל  שו
אמת". אא ּמה יַתין  יַתד ּמברוְך  "

מסכת ברכות פרק ט משנה ג 
ג

ּמדש,  ּמח יַתבִית  ּמנה  ּמב
ֵאמר:  ִבשים, או ּמד רֲעח ִבלים  ֵאכ ּמנה  ּמק שו

אזה".  יַתה יַתמן  שז ִבל ּמענו  ִבגי ִבה אש ּמברוְך  "
ּמבה,  יַתהּטו יַתעל  ֵאעין  ֵאמ ּמעה  ּמר ּמה יַתעל  ֵארְך  ּמב שמ

ּמעה.  ּמר ּמה יַתעל  ֵאעין  ֵאמ ּמבה  יַתהּטו יַתעל  שו
יַתבר,  ּמע אש של ֵאעק  יַתהצו



ּמששוא.  יַתלת  ִבפ שת ֵארי זו  רֲעה

ד
יַתוצד?  ֵאכי

יַתמר:  ּמא שו ארת,  אב מע שמ ששתו  ִבא ּמתה  שי ּמה
ּמכר",  ּמז ִבתי  שש ִבא ֵאלד  ֵאת אש ּמרוצון  ִבהי  שי "

ּמששוא.  יַתלת  ִבפ שת ֵארי זו  רֲעה
ארְך,  אד יַתב ּמבא  ּמיה  ּמה

יַתמר:  ּמא שו ִבעיר,  ּמב ּמוחות  שוצ יַתמע קול  ּמש שו
ִבתי",  ֵאבי שבתוְך  ֵאאלו  שיהוא  ללא  אש ּמרוצון  ִבהי  שי "

ּמששוא. יַתלת  ִבפ שת ֵארי זו  רֲעה
(מסכת ברכות פרק ט משנה ד) 

יַתתִים,  שש ֵאלל  יַתפ שת ִבמ יַתרְך  שכ ִבל ּמנס  שכ ִבנ יַתה
ּמאתו.  ִבוצי ִבבי יַתחת  יַתא שו ּמסתו  ֵאני שכ ִבב יַתחת  יַתא

ֵאמר:  יַתזי או יַתע אבן 
ּמאתו.  ִבוצי ִבבי יַתתִים  שש ּמסתו ו ֵאני שכ ִבב יַתתִים  שש יַתבע,  יַתאשר

יַתבר,  ּמע אש של ּמיה  ּמד ֵאתן הו שונו
לבא. ּמל ִבתיד  ּמע אל ֵאעק  שווצו

מסכת ברכות פרק ט משנה ה 
ה

ּמעה,  ּמר ּמה יַתעל  ֵארְך  ּמב של ּמיב  יַתח
ּמבה,  יַתהּטו יַתעל  ֵארְך  ּמב שמ אשהוא  ֵאשם  יַתכ

יַתמר:  אא אנ ּמבִברים ו,ה) אש שד )

אהיָך,  אאל ֵאאת יי  ּמת  שב יַתה ּמא שו "
אדָך".  לא שמ ּמכל  שב ששָך ו שפ יַתנ ּמכל  שב שבָך ו ּמב של ּמכל  שב

אריָך,  ּמוצ שי ֵאני  שש ִבב שבָך",  ּמב של ּמכל  שב "
ּמרע;  אוצר  ֵאי שב אוצר טוב ו ֵאי שב

אשָך;  שפ יַתנ אאת  ֵאטל  ִבפלו הוא נו רֲעא ששָך",  שפ יַתנ ּמכל  שב "
אנָך.  ּמממו ּמכל  שב אדָך",  לא שמ ּמכל  שב "

ֵאחר:  יַתא ּמבר  ּמד
אדָך",  לא שמ ּמכל  שב "

ּמלְך,  ֵאדד  אשהוא מו ּמדה  ִבמ ּמדה ו ִבמ ּמכל  שב
לאד.  שמ לאד  שמ ּמכל  שב אדה לו  ֵאוי מו אה לכל  יַתב

ו
ּמרח,  שז ִבמ יַתה יַתער  יַתש אגד  אנ שכ לראשו  אאת  ּמדם  ּמא ֵאקל  ּמי ללא 

ִבשים.  ּמד ּקּק יַתה אדש  לק ֵאבית  אגד  אנ שכ ּמון  מכ שמ אשהוא 
יַתעלו,  שנ יַתמ שב שקלו ו יַתמ שב יַתבִית  יַתה יַתהר  של ֵאנס  ּמכ ללא ִי

שגלו,  יַתר יַתעל  אש יַתבק  רֲעא יַתב ּמדתו, ו שנ מפ רֲעא יַתב ו
ּמיה,  יַתדשר שנ יַתפ יַתק אשנו  רֲעע יַתי ללא  שו



אמר.  לח ּמו יַתּקל  ִבמ ּמקה  ִבקי ושר

ז
ּמהיו:  ּמדש  שק ִבמ יַתב ּמהיו  אש ּמרכות  שב יַתה יַתתם  ּמכל חו

ּמלם".  ּמהעו ִבמן  "
שמרו:  ּמא שו ִבנים  ִבמי יַתה שקלו  של ִבּק אש ִבמ

ּמחד",  אא ּמלא  אא ּמלם  ֵאאין עו "
שמִברין:  שיהוא או אש ִבקינו  שת ִבה

ּמלם".  ּמהעו יַתעד  שו ּמלם  ּמהעו ִבמן  "
ֵאשם,  יַתב ֵאברו  רֲעח ששלום  אאת  ֵאאל  ּמדם שו ּמא ֵאהא  שי אש ִבקינו  שת ִבה שו

יַתמר:  אא אנ  (רות ב,ד)אש
אחם,  אל ֵאבית  ִבמ ּמבא  יַתעז  לב ֵאנה  ִבה שו "
אכם,  ּממ ִבע שוצִברים יי  יַתלּקו אמר  ליא יַתו

שכָך יי".  אר ּמב שי שמרו לו,  ליא יַתו
ֵאמר:   (שופטים ו,יב)שואו

ּמחִיל".  אה ִבגבור  שמָך  ִבע "יי 
ֵאמר:   (משלי כג,כב)שואו

אמָך".  ִבא ּמנה  שק ּמז ִבכי  ּמתבוז  יַתאל  "
ִבלים קיט,קכו) ִבה שת אתָך". ( ּמר ֵאפרו תו ֵאה יַתליי  רֲעעשות  יַתל ֵאעת  " 

ֵאמר:  ּמתן או ּמנ ִבבי  אר
יַתליי.  רֲעעשות  יַתל ֵאעת  אתָך,  ּמר ֵאפרו תו ֵאה

חסלת מסכת ברכות 

 מסכת פאה 

פרק א 

מסכת פאה פרק א משנה א 
א

ֵאשעור:  אהן  ּמל ֵאאין  אש ּמבִברים  שד ֵאאלו 
ּמאיון,  ֵאר ּמה שו ִברין,  ִבבכו יַתה שו ּמאה,  ֵאפ יַתה

ּמרה.   שלמוד תו יַתת שו אסד,  אח ִבמילות  שג ו
אזה,  יַתה ּמלם  ּמבעו אהן  ֵאתי ֵאפרו ִבמ ֵאכל  ּמדם או ּמא אש ּמבִברין  שד ֵאאלו 

ּמבא:  יַתה ּמלם  ּמבעו אמת לו  אי יַתק ארן  אּק יַתה שו
ִבדים,  ּמס רֲעח ִבמילות  שג ֵאאם, ו ּמו ּמאב  ִבכבוד 
ֵאברו;  רֲעח יַתל ּמדם  ּמא ֵאבין  ּמשלום  יַתאת  ּמב רֲעה יַתו

ּמלם.  מכ אגד  אנ שכ ּמרה  שלמוד תו יַתת שו



מסכת פאה פרק א משנה ב 
ב

ִבשים,  ִבש ִבמ ּמאה  ֵאפ יַתל ִבתין  רֲעח ֵאאין פו
ּממרו:  ּמא אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף  שו

ֵאשעור,  ּמאה  ֵאפ יַתל ֵאאין 
אדה,  ּמש יַתה אדל  לג ִבפי  של לכל  יַתה

ִביים,  ִבנ רֲעע ּמה ִבפי רוב  של ו
ּמוה.  ּמנ רֲעע ּמה ִבפי  של ו

מסכת פאה פרק א משנה ג 
ג

אדה,  ּמש יַתה יַתלת  ִבח שת ִבמ ּמאה  ֵאפ ִבנין  שת נו
ּמע ּה.   ּמוצ שמ אא ֵאמ ו

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  אר
ֵאשעור.   יַתב יַתבוּסו ף  ֵאתן  ִבי אש יַתבד  של ִבב ו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  אר
ּמאה;  ֵאפ ֵאשם  ִבמ ֵאמְך לו  ּמחד, סו אא יַתלח  אק ֵאיר  ִבש ִבאם 

ֵאקר.  שב אה ֵאשם  ִבמ ּמלא  אא ֵאתן  ֵאאינו נו ּמלאו,  ִבאם  שו

מסכת פאה פרק א משנה ד 
ד

ּמאה:  ֵאפ יַתב שמרו  ּמא ּמלל  שכ
ּממר,  שש ִבנ שו אכל  לא אשהוא  ּמכל 

אר ץ,  ּמא ּמה ִבמן  ּמליו  ִבגדו שו
יַתחת,  יַתא שכ ּמטתו  ִבקי של ו
ִבּקיום,  יַתל ִבניסו  שכ יַתמ ו

ּמאה.   ֵאפ יַתב ּמיב  יַתח
אזה.  יַתה ּמלל  שכ יַתב ִבניות  שט ִבּק יַתה שו ּמאה  שתבו יַתה

מסכת פאה פרק א משנה ה 
ה

ּמלן:  ִבאי ּמב ו
ִבבין,  ּמחרו אה שו ּמהאוג, 

ִבדים,  ֵאק שש יַתה שו ִבזים,  אאגו ּמה שו
ִבנים,  ּמהִברמו שו ִבנים,  ּמפ שג יַתה
ּממִברים,  שת יַתה שו ִבתים,  ֵאזי יַתה

ּמאה.  ֵאפ יַתב ִבבין  ּמי יַתח

מסכת פאה פרק א משנה ו 
ו



ששרות,  יַתע יַתמ יַתה ִבמן  ּמפטור  ּמאה ו ֵאפ ֵאשם  ִבמ ֵאתן  ּמלם הוא נו שלעו
יַתרח.   ּממ שי אש יַתעד 

ששרות,  יַתע יַתמ יַתה ִבמן  ּמפטור  ֵאקר ו שב אה ֵאשם  ִבמ ֵאתן  שונו
יַתרח.   ּממ שי אש יַתעד 

ששרות,  יַתע יַתמ יַתה ִבמן  ּמפטור  ּמלעופות ו שו ּמיה  יַתח יַתל שו ּממה  ֵאה שב יַתל ִבכיל  רֲעא יַתמ
יַתרח.   ּממ שי אש יַתעד 

ששרות,  יַתע יַתמ יַתה ִבמן  ּמפטור  יַתע ו ֵאר שוזו ארן  לג יַתה ִבמן  ֵאטל  נו
יַתרח.   ּממ שי אש יַתעד 

ּמבה.   ִבקי רֲעע ִבבי  אר ֵארי  שב ִבד
אהם,  ּמל אש ששרות  יַתע יַתמ יַתה ארן,  לג יַתה אאת  יַתקח  ּמל אש ֵאלִבוי  שו ֵאהן  לכ

ֵארחו.   ּממ שי אש יַתעד 
ששרות,  יַתע יַתמ יַתב ּמיב  יַתח אדה  ִבדיש ופו שק יַתמ יַתה

ּמבר.  שז ִבג יַתה יַתרח  ּממ שי אש יַתעד 

פרק ב 

מסכת פאה פרק ב משנה א 
א

ּמאה:  ֵאפ יַתל ִבקין  ִבסי שפ יַתמ ֵאאלו  שו
ִבלית,  ששלו יַתה שו יַתחל,  יַתנ יַתה

ִבבים,  יַתר ּמה ארְך  אד שו ִבחיד,  ּמי יַתה ארְך  אד שו
ִבחיד,  ּמי יַתה ִבביל  שש ִבבים, ו יַתר ּמה ִבביל  שש ו

ִבמים,  ּמש שג יַתה ִבבימות  ּממה ו יַתח יַתה ִבבימות  יַתע  ּמּקבו יַתה שו
ֵאחר.   יַתא יַתרע  אז שו ִבניר,  יַתה שו יַתהבור, 
ִבסיק.   שפ יַתמ יַתחת  יַתש יַתל ֵאוצר  יַתהּקו

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  אר ֵארי  שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

יַתרש.  ּמח ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא ִבסיק,  שפ יַתמ ֵאאינו 

מסכת פאה פרק ב משנה ב 
ב

יַתחת,  יַתא שכ ֵאוצר  ּמּק ִבה של ּמלה  שיכו ּמנ ּה  ֵאאי אש יַתמִים  יַתה יַתמת  יַתא
ֵאמר: <יודה> ּמדה או שיהו ִבבי  אר

אקת.   אס שפ יַתמ
ֵאדרון,  ּמע ֵאי ֵאדר  שע יַתמ יַתב אשר  רֲעא ּמהִברים  אה ּמכל  שו

ּמליו,  ֵאכ שב רֲעעבור  יַתל ּמיכול  ּמקר  ּמב יַתה ֵאאין  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
לכל.  יַתל ּמאה  ֵאפ ֵאתן  הוא נו

מסכת פאה פרק ב משנה ג 



ג
ִבעים,  ּמר שז ִבל ִבסיק  שפ יַתמ לכל  יַתה

ֵאדר.   ּמג ּמלא  אא ּמלן  ִבאי ּמל ִבסיק  שפ יַתמ ֵאאינו  שו
ֵאתש,  ּמער כו ֵאש ּמיה  ּמה ִבאם 

לכל.  יַתל ּמאה  ֵאפ ֵאתן  ּמלא נו אא ִבסיק,  שפ יַתמ ֵאאינו 

מסכת פאה פרק ב משנה ד 
[ד]

אזה.   אאת  אזה  ִבאים  ּמהרו ּמכל  ִבבין  ּמחרו אל שו
ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר יַתמר  ּמא

ּמבא,  יַתא ֵאבית  ּמהיו  ִבגין  רֲעה נו
יַתח,  ּמהרו ּמכל  שב אהם  ּמל ּמהיו  אש ִבתים  ֵאזי יַתל יַתחת  יַתא ּמאה  ֵאפ ִבנין  שת נו

אזה;  אאת  אזה  ִבאים  ּמהרו ּמכל  ִבבים  ּמחרו אל שו
ששמו:  ִבמ ֵאמר  ּמוצדוק או ִבבי  ִבבשר ּמזר  ּמע של אא ִבבי  אר
ִבעיר.  ּמה ּמכל  שב אהם  ּמל ּמהיו  אש ִבבין  ּמחרו אל יַתא ף 

מסכת פאה פרק ב משנה ה 
ה

ּמחד,  אא ִבמין  ֵאדהו  ּמש אאת  יַתע  ֵאר יַתהזו
ּמרנות,  ּקג ֵאתי  שש אשה  אשהוא עו ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

יַתחת.   יַתא ּמאה  ֵאפ ֵאתן  נו
ִבנים,  ִבמי ֵאני  שש ּמע ּה  ּמר שז

יַתחת,  יַתא ארן  לג אשה  אשהוא עו ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ֵאפאות.   ֵאתי  שש ֵאתן  נו

ִבּטים,  ִבח ֵאני  ִבמי ֵאני  שש ֵאדהו  ּמש אאת  יַתע  ֵאר יַתהזו
יַתחת;  יַתא ּמאה  ֵאפ ֵאתן  יַתחת, נו יַתא ארן  לג ּמאן  ּמש רֲעע ִבאם 

ֵאפאות.  ֵאתי  שש ֵאתן  ּמרנות, נו ּקג ֵאתי  שש

מסכת פאה פרק ב משנה ו 
ו

ֵאאל,  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר ֵאני  שפ ִבל ּמפה  שוצ ִבמ יַתה ִבאיש  שמעון  ִבש ִבבי  אר יַתרע  ּמז אש אשה  רֲעע יַתמ
ּמאלו.   ּמש שו ִבזית  ּמג יַתה יַתכת  שש ִבל של ּמעלו  שו

ּמלר:  שב ִבל יַתה יַתנחום  יַתמר  ּמא
ּמשא,  ּמי שמ ִבבי  אר ֵאמ ִבני  רֲעא ּמבל  מק שמ

ּמבא,  יַתא ֵאמ ֵאבל  ִבּק אש
יַתהזוגות,  ִבמן  ֵאבל  ִבּק אש

ִבאים,  ִבבי שנ יַתה ִבמן  שבלו  ִבּק אש
יַתני:  ִבוּסי ִבמ אשה  למ של ּמכה  ּמל רֲעה

ִבּטים,  ִבח ֵאני  ִבמי ֵאני  שש ֵאדהו  ּמש אאת  יַתע  ֵאר יַתהזו
יַתחת;  יַתא ּמאה  ֵאפ ֵאתן  יַתחת, נו יַתא ארן  לג ּמאן  ּמש רֲעע ִבאם 

ֵאפאות.  ֵאתי  שש ֵאתן  ּמרנות, נו ּקג ֵאתי  שש



מסכת פאה פרק ב משנה ז 
ז

ִבטים,  שס אל ּמה  ּמוצרו שק ּמה גוִים,  ּמוצרו שּק אש אדה  ּמש
ּממה,  ֵאה שב יַתח או  ּמהרו ּמת ּה  יַתר שב ִבש ִבלים,  ּממ שנ ּמה  שסמו ִבקשר

ּמרה.   שפטו
ּמי ּה,  שוצ אח ִבטים  שס אל שוצרו  ּמק שו ּמי ּה  שוצ אח יַתוצר  ּמק

ּממה.  ּמּק יַתב ִבוציר  ּמק יַתבת  אשחו ּמרה,  שפטו
(מסכת פאה פרק ב משנה ח) 

ּמי ּה,  שוצ אח יַתוצר הוא  ּמק שו ּמי ּה  שוצ אח ִבטים  שס אל שוצרו  ּמק
יַתוצר.   ּמּק אש ּממה  ִבמ ּמאה  ֵאפ ֵאתן  נו
ּמי ּה,  שוצ אח יַתכר  ּממ ּמי ּה ו שוצ אח יַתוצר  ּמק
לכל.   יַתל ּמאה  ֵאפ ֵאתן  יַתח נו ֵאק יַתהלו

ּמי ּה,  שוצ אח ִבדיש  שק ִבה שו ּמי ּה  שוצ אח יַתוצר  ּמק
לכל.  יַתל ּמאה  ֵאפ ֵאתן  ּמבר, הוא נו שז ִבג יַתה יַתיד  ִבמ אדה  יַתהפו

 
פרק ג 

מסכת פאה פרק ג משנה א 
א

ִבתים,  ֵאזי יַתה ֵאבין  אש ּמאה  שתבו יַתה שבנות  של יַתמ
שמִברין:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

יַתחת.   יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  ִבמ ּמאה  ֵאפ
שמִברין:  ֵאלל או אה ֵאבית 
לכל.   יַתה יַתעל  יַתחת  יַתא ֵאמ

ִבבין,  ּמר לע שמ ֵאשי שורות  ּמרא ּמהיו  ִבאם  אש ִבדים  ומו
לכל.  יַתה יַתעל  יַתחת  יַתא ֵאמ ּמאה  ֵאפ ֵאתן  אשהוא נו

מסכת פאה פרק ג משנה ב 
ב

ִבחים,  יַתל ִבחים  ּמל שק ֵאיר  ִבש שו ֵאדהו  ּמש אאת  ֵאמר  יַתנ שמ יַתה
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  אר

ּמחד.   אא שו ּמחד  אא ּמכל  ִבמ ּמאה  ֵאפ ֵאתן  נו
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
לכל.   יַתה יַתעל  ּמחד  אא ֵאמ

ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  ִבלשר ִבמים  ּמכ רֲעח ִבדים  ומו
שמקומות,  ּמשה  לל שש ִבב ּמדל  שר יַתח ּמבת או  שש יַתע  ֵאר שבזו

ּמחד.  אא שו ּמחד  אא ּמכל  ִבמ ּמאה  ֵאפ ֵאתן  אשהוא נו



מסכת פאה פרק ג משנה ג 
ג

ארן,  לג יַתל ִבשים  ֵאב שי ֵאים  יַתק שמ יַתלשוק ו ִבחים  יַתל ִבלים  ּמוצ שב ִבליק  רֲעח יַתמ יַתה
ּממן.  שוצ יַתע של ֵאאלו  ּמל שו ּממן  שוצ יַתע של ֵאאלו  ּמל ּמאה  ֵאפ ֵאתן  נו

ארם.   אכ יַתב ֵאכן  שו ִבנים,  רֲעאפו יַתב ֵאכן  שו
ֵאיר.  ִבש אש יַתמה  יַתעל  ּמאר  לש שמ יַתה ִבמן  ֵאתן  ֵאדל נו ֵאמ יַתה

ּמיד,  יַתחת  יַתא ֵאמ ִבליק  רֲעח יַתמ יַתה
לכל.  יַתה יַתעל  ּמאר  לש שמ יַתה ִבמן  ֵאתן  נו

מסכת פאה פרק ג משנה ד 
ד

ּמאה;  ֵאפ יַתב ּמיבות  יַתח ִבלים  ּמוצ שב יַתל אש ּממהות  ִבא ּמה
ֵאטר.   ֵאסה פו ִבבי יו אר

ּמרק,  ּמי יַתה ֵאבין  אש ִבלים  ּמוצ שב יַתה שבנות  של יַתמ
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו אר

יַתחת,  יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  ִבמ ּמאה  ֵאפ
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
לכל.  יַתה יַתעל  יַתחת  יַתא ֵאמ

(מסכת פאה פרק ג משנה ה) 
ּמלקו,  ּמח אש ִבחים  יַתא ּמה

ֵאפאות;  ֵאתי  שש ִבנין  שת נו
שתפו,  יַתת שש ִבנ שו שזרו  ּמח

יַתחת.   יַתא ּמאה  ֵאפ ִבנין  שת נו
ּמלן,  ִבאי ּמה אאת  שקחו  ּמל אש יַתנִים  שש

יַתחת.   יַתא ּמאה  ֵאפ ִבנין  שת נו
שדרומו,  אזה  שו שוצפונו  אזה  יַתקח  ּמל

שוצמו,  יַתע של ּמאה  ֵאפ ֵאתן  אזה נו
שוצמו.   יַתע של ּמאה  ֵאפ ֵאתן  אזה נו שו

ה
ֵאדהו,  ּמש שבתוְך  ּמלן  ִבאי ֵאחי  של ִבק ֵאכר  יַתהמו

ּמחד.   אא שו ּמחד  אא ּמכל  ִבמ ּמאה  ֵאפ ֵאתן  נו
ּמדה:  שיהו ִבבי  אר יַתמר  ּמא

יַתתי?  ּממ אא
אדה;  ּמש יַתה יַתעל  יַתב ֵאיר  ִבש ללא  אש יַתמן  שז ִבב

אדה,  ּמש יַתה יַתעל  יַתב ֵאיר  ִבש ִבאם  ּמבל  רֲעא
לכל.  יַתל ּמאה  ֵאפ ֵאתן  הוא נו

מסכת פאה פרק ג משנה ו 
[ו]

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  אר



ּמיב>  יַתח ּמאה. < ֵאפ יַתב אבת  אי יַתח יַתבע  לר ֵאבית  יַתקע  יַתקשר
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  אר

אשה>  ּמהעו יַתתִים. < ּמסא ּמשה  ּמהעו
ֵאמר:  יַתטשרפון או ִבבי  אר

ִבחים.   ּמפ שט ּמשה  ִבש יַתעל  ּמשה  ִבש
יַתע> מש שיהו ֵאמר: < ּמרה או ִבתי שב אבן  ּמדה  שיהו ִבבי  אר

ששנות.   ִבל שו שקוצור  ִבל ֵאדי  שכ
ּמריו.   ּמב שד ִבכ ּמכה  ּמל רֲעה יַתו

ז
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  אר

ּמאה,   ֵאפ יַתב ּמיב  יַתח אשהוא  ּמכל  יַתקע  יַתקשר
ִבבכוִברים,  יַתב ו

שזבול,  שפרו ּמליו  ּמע שכתוב  ִבל שו
ּמריות,  שח יַתא אהן  ּמל ֵאאין  אש ִבסים  ּמכ שנ ִבעמו  שקנות  ִבל שו

ּמקה.  ּמז רֲעח יַתב ּמטר ו שש ִבב אס ף ו אכ יַתב

מסכת פאה פרק ג משנה ז 
ח

יַתרע,  ֵאמ ֵאכב  ּמש ּמסיו  ּמכ שנ ֵאתב  יַתהכו
אשהוא,  ּמכל  יַתקע  יַתקשר ֵאיר  ִבש

אמת> שי יַתק ּמנתו  ּמת יַתמ אמת; < אי יַתק ּמנתו  שת יַתמ
אשהוא,  ּמכל  יַתקע  יַתקשר יַתיר  ִבש ללא 

אמת.   אי יַתק ּמנתו  שת יַתמ ֵאאין 
ּמניו,  ּמב של ּמסיו  ּמכ שנ ֵאתב  יַתהכו

אשהוא,  ּמכל  יַתקע  יַתקשר ששתו  ִבא של יַתתב  ּמכ שו
ּמת ּה.   ּמב מת שכ ּמדה  שב ִבא
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו אר
ּמה,  אלי ּמע ּמלה  שב ִבק ִבאם 

ּמל ּה,  יַתתב  ּמכ ללא  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ּמת ּה.  ּמב מת שכ ּמדה  שב ִבא

מסכת פאה פרק ג משנה ח 
ט

שבדו,  יַתע של ּמסיו  ּמכ שנ ֵאתב  יַתהכו
אבן חוִברין;   ּמוצא  ּמי

אשהוא,  ּמכל  יַתקע  יַתקשר ֵאיר  ִבש
אבן חוִברין.   ּמוצא  ּמי ללא 
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  אר

אבן חוִברין,  ּמלם הוא  שלעו
יַתמר:  ליא אש יַתעד 



ִבדי,  שב יַתע ִבני  שפלו ִבאיש  של ִבנים  שנתו יַתסי  ּמכ שנ ּמכל  ֵארי  רֲעה
אהן.  ּמב אש ֵאמִברבוא  ּמחד  אא ֵאמ חו ץ 

 פרק ד 

מסכת פאה פרק ד משנה א 
א

יַתקע.   יַתּקשר יַתל ּמבר  מח שמ ִבב אנת  את ִבנ ּמאה  ֵאפ יַתה
ּמקל,  ּמד יַתב ִבלית ו ּמד יַתב

ִביים.   ִבנ רֲעע ּמל ֵאלק  יַתח שמ יַתבִית מוִבריד ו יַתה יַתעל  יַתב
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  אר

ִבזים.   אאגו ֵאקי  ִבלי רֲעח יַתב יַתא ף 
ֵאלק,  יַתח של שמִברים  ּמעה או שש ִבת שו ִבעים  שש ִבת ִבפלו  רֲעא

לבז,  ּמל ֵאמר  ּמחד או אא שו
ּמכה.  ּמל רֲעה יַתכ יַתמר  ּמא אש ִבעין  שמ אזה שו ּמל

מסכת פאה פרק ד משנה ב 
ב

ֵאכן.  ֵאאינו  ּמקל,  ּמד יַתב ִבלית ו ּמד יַתב ו
לבז,  ּמל שמִברים  ּמעה או שש ִבת שו ִבעים  שש ִבת ִבפלו  רֲעא

ֵאלק,  יַתח של ֵאמר  ּמחד או אא שו
ּמכה.  ּמל רֲעה יַתכ יַתמר  ּמא אש ִבעין  שמ אזה שו ּמל

מסכת פאה פרק ד משנה ג 
ג

ּמאר,  שש יַתה יַתעל  יַתרק  ּמז שו ּמאה  ֵאפ יַתה ּמוצת  שק ִבמ יַתטל  ּמנ
שכלום.   ּמב ּה  ֵאאין לו 

ּמה,  אלי ּמע ֵאליתו  יַתט יַתרס  ּמפ ּמה,  אלי ּמע יַתפל לו  ּמנ
אמנו. <אותו>  ִבמ ּמת ּה  ִברים או ִבבי רֲעע יַתמ
ּמחה.  שכ ִבש יַתה אמר  לע שב ֵאכן  שו אקט,  אל יַתב ֵאכן  שו

מסכת פאה פרק ד משנה ד 
ד

ּמאה,  ֵאפ
ּמגלות,  יַתמ יַתב ּמת ּה  שוצִברין או ֵאאין קו

מדמות,  יַתּקשר יַתב ּמת ּה  שקִברין או ֵאאין עו שו
ֵאעהו.  ֵאר אאת  ִבאיש  יַתיכו  ללא  אש ֵאדי  שכ
(מסכת פאה פרק ד משנה ה) 

יַתביום:  ּמעיות  שב יַתה ּמשלוש 
ּמחה.   שנ ִבמ יַתב רֲעחוצות ו יַתב יַתחר ו יַתש יַתב



ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר
לחתו.   שפ ללא ִי אש ֵאדי  שכ ּמלא  אא שמרו  ּמא ללא 

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  אר
ִבסיפו.   ללא יו אש ֵאדי  שכ ּמלא  אא שמרו  ּמא ללא 

אבל,  אח יַתה יַתעל  ִבטין  ִבקי של יַתמ ּמהיו  ֵאמר  ּמנ ֵאבית  של אש
ּממן.  ּמא שו ּממן  ּמא ּמכל  ִבמ ּמאה  ֵאפ ִבנין  שת שונו

מסכת פאה פרק ד משנה ו 
ה

יַתיר,  יַתג שת ִבנ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו ֵאדהו  ּמש אאת  יַתוצר  ּמּק אש שכִברי  ּמנ
ּמאה.  ֵאפ יַתה ִבמן  ּמחה ו שכ ִבש יַתה ִבמן  אקט ו אל יַתה ִבמן  ּמפטור 

ּמחה,  שכ ִבש יַתב ֵאיב  יַתח שמ ּמדה  שיהו ִבבי  אר
ִבעמור.  ּמה יַתעת  ּמש שב ּמלא  אא ּמחה  שכ ִבש יַתה ֵאאין  אש

מסכת פאה פרק ד משנה ז 
ו

ּמיב.   יַתח ּממה,  ּמק ּמדה  ּמפ ּממה ו ּמק ִבדיש  שק ִבה
ּמיב.   יַתח ּממִברים,  ּקע ּמדה  ּמפ ּממִברים ו ּקע
ּמרה,  שפטו ּממִברים,  ּקע ּמדה  ּמפ ּממה ו ּמק

ּמרה.  שפטו ּמתה  שי ּמה ּמת ּה,  ּמב יַתעת חו ּמש שב אש

מסכת פאה פרק ד משנה ח 
ז

ֵאוצא בו:  יַתכיו
ּמתיו,  ֵאפרו ִבדיש  שק יַתמ יַתה

ּמין,  ּמד שפ ששרות, ו יַתע יַתמ יַתה יַתנת  שלעו ּמבאו  ללא  אש יַתעד 
ִבבין.   ּמי יַתח

ּמין, ּמד שפ ששרות, ו יַתע יַתמ יַתה יַתנת  שלעו ּמבאו  אש ִבמ
ִבבין.   ּמי יַתח

ּמבר,  שז ִבג יַתה ּמרן  ּממ שג ּממרו ו שג ִבנ ללא  אש יַתעד  ּמשן  ִבדי שק ִבה
ִברין,  שפטו ּמין,  ּמד שפ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו

ִברין.  שפטו ּמהיו  ּמתן  ּמב יַתעת חו ּמש שב אש

מסכת פאה פרק ד משנה ט 
ח

יַתמר:  ּמא שו ּמאה,  ֵאפ יַתה אאת  ֵאּקט  ִבל אש ִבמי 
ִבני",  ּמע ִבני  שפלו ִבאיש  של אזה  ֵארי  רֲעה "

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  אר
ּמכה לו.   ּמז

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמוצא ִבראשון.   שמ ִבנ אש ִבני  ּמע אל ּמנה  אנ שת ִי



שכִברי,  ּמנ יַתל אש ּמאה  ֵאפ יַתה שו ּמחה  שכ ִבש יַתה שו אקט  אל יַתה
ִבקיר.  שב ִבה ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא ששרות,  יַתע יַתמ יַתב ּמיב  יַתח

מסכת פאה פרק ד משנה י 
ט

אקט?  אל אזה הוא  ֵאאי 
ּמרה.   ִבוצי שּק יַתה יַתעת  ּמש שב ֵאשר  יַתהנו

ֵאוצר,  ּמיה קו ּמה
שמוצו,  מק ללא  שמ יַתלש  ּמת ּמידו,  ללא  שמ יַתוצר  ּמק
אר ץ,  ּמא יַתעל  ּמידו  ִבמ יַתפל  ּמנ ּמכהו קו ץ,  ִבה

יַתבִית.   יַתה יַתעל  יַתב של אש אזה  ֵארי  רֲעה
ִביים.   ִבנ רֲעע ּמל ּמגל,  יַתמ יַתה ּמיד, תוְך  יַתה תוְך 

יַתבִית.   יַתה יַתעל  יַתב של ּמגל,  יַתמ יַתה יַתחר  יַתא ּמיד,  יַתה יַתחר  יַתא
ּמגל,  יַתמ יַתה לראש  ּמיד,  יַתה לראש 

ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי אר
ִביים.  ִבנ רֲעע ּמל

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  אר
יַתבִית.  יַתה יַתעל  יַתב של

מסכת פאה פרק ד משנה יא 
י

ּממה,  ּמּק יַתה שבתוְך  אש ִבלים  ּממ שנ ֵארי  ּמר לח
יַתבִית;  יַתה יַתעל  יַתב של אש ֵאהן  ֵארי  רֲעה

שוצִברים,  יַתהּקו יַתחר  יַתא של אש
ִביים,  ִבנ רֲעע ּמל ִבנים  שליו אע ּמה

יַתבִית.   יַתה יַתעל  יַתב של אש ִבנים  שחתו יַתת יַתה שו
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ִביים,  ִבנ רֲעע ּמל לכל  יַתה
אקט.  אל אקט  אל ֵאפק  שוּס אש

 
פרק ה 

מסכת פאה פרק ה משנה א 
א

ּמתיו,  שח יַתת יַתּקט  מל ללא  אש ִבדיש  ּמג
ִביים.   ִבנ רֲעע ּמל אש ֵאהן  ֵארי  רֲעה אר ץ,  ּמא ּמב שגעות  יַתהנו ּמכל 

ּממִברים,  ּקע ּמה אאת  ּמרה  שז ִבפ אש יַתח  ּמהרו שו
ִבדין> שמ רֲעעשות, <עו יַתל ּמיה  אקט שראו אל ּממה  יַתכ ּמת ּה  ִבדין או שמ או

ִביים.   ִבנ רֲעע יַתל ֵאתן  נו



ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
ּמל ּה.  שפ ִבנ ֵאדי  שכ ִביים  ִבנ רֲעע יַתל ֵאתן  נו

מסכת פאה פרק ה משנה ב 
ב

ּממה,  ּמּק יַתל יַתע  ִבגי יַתמ ּמש ּה  לרא שו ִבוציר  ּמּק יַתב אש אלת  לב ִבש
יַתבִית,  יַתה יַתעל  יַתב של אש ִבהיא  ֵארי  רֲעה ּממה,  ּמּק יַתה ִבעם  ארת  אוצ שק ִבנ ִבאם 

ִביים.   ִבנ רֲעע ּמל אש ִבהיא  ֵארי  רֲעה ּמלאו,  ִבאם  שו
ִבדיש,  ּמג יַתב ּמבה  ּמעשר שת ִבנ אש אקט  אל יַתל אש אלת  לב ִבש

ֵאתן לו.   שונו יַתחת  יַתא אלת  לב ִבש ֵאשר  יַתע שמ
אזר:  אע ִבלי אא ִבבי  אר יַתמר  ּמא

אזה> ִבבשרשותו? < ּמבא  ללא  אש ּמבר  ּמד ִבלי ף  רֲעח יַתמ אזה  יַתה ִבני  ּמע אה ּמאְך  ֵאהי ִבכי  שו
ִבדיש,  ּמג יַתה ּמכל  שב ִבני  ּמע אה אאת  אכה  יַתז שמ ּמלא  אא

ֵאתן לו.  שונו יַתחת  יַתא אלת  לב ִבש ֵאשר  יַתע שמ ו

מסכת פאה פרק ה משנה ג 
ג

יַתח.   ֵאפ יַתבּטו ִבלין  שג של יַתג שמ ֵאאין 
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  אר ֵארי  שב ִבד
ִברין,  ִבתי יַתמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו
ּמשר.  שפ אא אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת פאה פרק ה משנה ד 
ד

יַתרְך,  ּמוצ שו ּממקום,  של ּממקום  ִבמ ֵאבר  ּמיה עו ּמה אש יַתבִית  יַתה יַתעל  יַתב
ִבני,  ּמע יַתשר  שע יַתמ ּמאה ו ֵאפ ּמחה ו שכ ִבש אקט,  אל לּטל  ִי

ֵאלם.   יַתש שי ֵאביתו  של לזר  שח יַתי אש שכ ו
אזר.   אע ִבלי אא ִבבי  אר ֵארי  שב ִבד

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמעה.  ּמש ּמת ּה  שבאו ּמיה  ּמה ִבני  ּמע

מסכת פאה פרק ה משנה ה 
ה

ִביים,  ִבנ רֲעע ּמה ִבעם  ִבלי ף  רֲעח יַתמ יַתה
ּמפטור,  אשלו  שב

ּמיב.   יַתח ִביים  ִבנ רֲעע ּמל אש שב ו
רֲעאִבריסות,  יַתב אדה  ּמש שבלו  ִבּק אש יַתנִים  שש

ִבני,  ּמע יַתשר  שע יַתמ שלקו  אח אזה  ּמל ֵאתן  אזה נו
ִבני.   ּמע יַתשר  שע יַתמ שלקו  אח אזה  ּמל ֵאתן  אזה נו שו

לוצר,  שק ִבל אדה  ּמש ֵאבל  יַתק שמ יַתה
ִבני.   ּמע יַתשר  שע יַתמ שב ּמאה ו ֵאפ יַתב ּמחה ו שכ ִבש יַתב אקט ו אל יַתב ּמאסור 



ּמדה:  שיהו ִבבי  אר יַתמר  ּמא
יַתתי?  ּממ אא

יַתע;  ִבבי ִבלשר שו ִבליש  שש ִבל ּמוצה,  שח יַתמ של אמנו  ִבמ ּמל ּה  שב ִבּק אש יַתמן  שז ִבב
יַתמר לו:  ּמא ִבאם  ּמבל  רֲעא

ּמלְך,  אש ֵאוצר  ּמתה קו יַתא אש יַתמה  ִבליש  שש
ּמאה,  ֵאפ יַתב ּמחה ו שכ ִבש יַתב אקט,  אל יַתב ּמתר  ממ

ִבני.  ּמע יַתשר  שע יַתמ שב ּמאסור  שו

מסכת פאה פרק ה משנה ו 
ו

ֵאדהו,  ּמש אאת  ֵאכר  יַתהמו
ּמאסור.   יַתח  ֵאק יַתהלו שו ּמתר  ממ ֵאכר  יַתהמו

ּמריו.   רֲעח יַתא שבנו  ֵאּקט  יַתל שי אש ּמנת  שמ יַתעל  ֵאעל  יַתהפו אאת  ּמדם  ּמא לכר  ללא ִיסשס
ֵאּקט,  יַתל של ִביים  ִבנ רֲעע ּמה אאת  יַתח  ִבני יַתמ ֵאאינו  אש ִבמי 

ּמלאו,  ּמחד  אא אאת  שו ּמחד,  אא אאת  יַתח  ִבני יַתמ אשהוא  או 
אהן,  ֵאמ ּמחד  אא אאת  יַתע  ֵאי יַתס שמ אשהוא  או 

ִביים.  ִבנ רֲעע ּמה אאת  ֵאזל  אזה גו ֵארי  רֲעה
יַתמר:  אא אנ אזה  ֵאלי כב,כח)יַתעל  שש ִבמ ) 

ּמלם".  שגבול עו ֵאוּסג  יַתת יַתאל  "

מסכת פאה פרק ה משנה ז 
ז

ִבלים,  רֲעע ֵאכחוהו פו שש אש אמר  לע ּמה
יַתבִית,  יַתה יַתעל  יַתב ּמכחו  שש ללא  שו

ִבלים,  רֲעע ֵאכחוהו פו שש ללא  שו יַתבִית,  יַתה יַתעל  יַתב ּמכחו  שש
יַתּקש,  יַתב ִבחפוהו  אש ּמניו או  ּמפ שב ִביים  ִבנ רֲעע ּמה שמדו  ּמע

ּמחה.  שכ ִבש ֵאאינו  אזה  ֵארי  רֲעה

מסכת פאה פרק ה משנה ח 
ח

ּממסות,  יַתלכו שו ּמבעות  שלכו ֵאמר  יַתע שמ יַתה
ּממִברים,  ּקע ּמל שו ּמרה  ּמר רֲעח יַתל שו

ּמחה.   שכ ִבש ֵאאין לו 
ארן,  לג יַתל שו אמנו  ִבמ

ּמחה.  שכ ִבש ֵאיש לו 
ִבדיש,  ּמג יַתל ֵאמר  יַתע שמ יַתה
ּמחה,  שכ ִבש ֵאיש לו 

ארן,  לג יַתל שו אמנו  ִבמ
ּמחה.   שכ ִבש ֵאאין לו 

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
ּמכה,  ּמלא שמ יַתמר  שג אשהוא  שמקום  ִבל ֵאמר  יַתע שמ יַתה ּמכל 



ּמחה;  שכ ִבש ֵאיש לו 
ּמחה.  שכ ִבש ֵאאין לו  ארן,  לג יַתל שו אמנו  ִבמ
ּמכה,  ּמלא שמ יַתמר  שג ֵאאינו  אש שמקום 

ּמחה;  שכ ִבש ֵאאין לו 
ארן,  לג יַתל שו אמנו  ִבמ

ּמחה.  שכ ִבש ֵאיש לו 

 
פרק ו 

מסכת פאה פרק ו משנה א 
א

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ֵאקר.   שב אה ִביים  ִבנ רֲעע ּמל ֵאקר  שב אה

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמּטה.   ִבמ שש ִבכ ִברים,  ִבשי רֲעע ּמל יַתא ף  יַתקר  שב ּמי אש יַתעד  ֵאקר,  שב אה ֵאאינו 

יַתקב,  יַתקב  של אש אדה  ּמש יַתה ֵארי  ּממ ּקע ּמכל 
ֵאכחו,  שש ִבבים, ו יַתק יַתעת  יַתב יַתאשר של אש ּמחד  אא שו

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ּמחה;  שכ ִבש ֵאאינו 

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמחה.  שכ ִבש

מסכת פאה פרק ו משנה ב 
ב

ִבדיש,  ּמג יַתל שו ּמפה  ּמג יַתל ּמסמוְך  אשהוא  אמר  לע ּמה
ֵאכחו,  שש ִבלים, ו ֵאכ יַתל שו ּמקר  ּמב יַתל שו

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ּמחה;  שכ ִבש ֵאאינו 

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמחה.  שכ ִבש

מסכת פאה פרק ו משנה ג 
ג

ֵאשי שורות,  ּמרא
יַתח,  ִבכי שגדו מו אנ שכ אש אמר  לע ּמה

ֵאכחו,  שש ִבעיר, ו ּמל ִבליכו  שלהו ִבזיק בו  אח אה אש אמר  לע ּמה
ּמחה.  שכ ִבש ֵאאינו  אש ִבדים  מו

מסכת פאה פרק ו משנה ד 



ד
ֵאשי שורות:  ּמרא ֵאהן  ֵאאלו 

ּמרה,  יַתהשו יַתוצע  שמ אא ֵאמ ִבחילו  שת ִבה אש יַתנִים  שש
ּמדרום,  יַתל ּמניו  ּמפ אזה  שו ּמצפון  יַתל ּמניו  ּמפ אזה 

אהם,  ֵארי רֲעח יַתא של אהם ו ֵאני שפ ִבל שכחו  ּמש
ּמחה,  שכ ִבש אהם  ֵאני שפ ִבל אש

ּמחה.   שכ ִבש ֵאאינו  אהם  ֵארי רֲעח יַתא של אש שו
ּמרה,  יַתהשו לראש  ֵאמ ִבחיל  שת ִבה אש ִבחיד  ּמי

ּמריו,  רֲעח יַתא של ּמניו ו ּמפ של יַתכח  ּמש שו
ּמחה,  שכ ִבש ֵאאינו  ּמניו  ּמפ של אש

ּמחה,  שכ ִבש ּמריו  רֲעח יַתא של אש
ּמתשוב'.   יַתבל  אשהוא ' ֵאני  שפ ִבמ

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
ּמחה,  שכ ִבש ּמתשוב',  יַתבל  אשהוא ' ּמכל 

ּמחה.  שכ ִבש ֵאאינו  ּמתשוב',  יַתבל  ֵאאינו ' אש ּמכל  שו

מסכת פאה פרק ו משנה ה 
ה

ּמחה,  שכ ִבש ּממִברים,  ּקע ֵאני  שש
ּמחה.   שכ ִבש ּמנן  ֵאאי ּמשה  לל שש ו

ּמחה,  שכ ִבש ִבבין,  ּמחרו אה שו ִבתים  ֵאזי ֵארי  ִבוצבו ֵאני  שש
ּמחה.   שכ ִבש ּמנן  ֵאאי ּמשה  לל שש ו

ּמחה,  שכ ִבש ּמתן,  שש ִבפ ֵאני  שוצ ֵאני חו שש
ּמחה.   שכ ִבש ּמנן  ֵאאי ּמשה  לל שש ו

ארט,  אפ שגִברים,  יַתגשר ֵאני  שש
ארט.   אפ ּמנן  ֵאאי ּמשה  לל שש ו
אקט,  אל ִבלים,  ּקב ִבש ֵאתי  שש
אקט.   אל ּמנן  ֵאאי ּמשלוש  ו

ֵאלל.   אה ֵאבית  ֵארי  שב ִבד שכ ֵאאלו 
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית  ּמלם,  מכ יַתעל  שו

ִביים,  ִבנ רֲעע ּמל ּמשה  לל שש
יַתבִית.  יַתה יַתעל  יַתב של ּמעה  ּמב יַתאשר שו

מסכת פאה פרק ו משנה ו 
ו

ֵאכחו,  שש יַתתִים ו ּמסא איש בו  אש אמר  לע ּמה
ּמחה;  שכ ִבש ֵאאינו 

יַתתִים,  ּמסא אהם  ּמב ּממִברים ו ּקע ֵאני  שש
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר

יַתבִית.  יַתה יַתעל  יַתב של
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו



ִביים.   ִבנ רֲעע ּמל
ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר יַתמר  ּמא
ּממִברים,  ּקע ּמה לרב  ֵאמ ִבכי  שו

יַתבִית,  יַתה יַתעל  יַתב של אש יַתח  לכ ִבפי  יו
יַתח?  לכ יַתרע  או הו

שמרו לו:  ּמא
יַתח.   לכ ִבפי  יו

אהם:  ּמל יַתמר  ּמא
ֵאכחו,  שש יַתתִים ו ּמסא ּמחד ובו  אא אמר  לע אשהוא  יַתמן  שז ִבב ִבאם  ּממה 

ּמחה,  שכ ִבש ֵאאינו 
יַתתִים,  ּמסא אהן  ּמב ּממִברים ו ּקע ֵאני  שש

ּמחה?  שכ ִבש שיהו  ללא  אש ִבדין  ֵאאינו 
שמרו לו:  ּמא

ִבדיש,  ּמג יַתכ אשהוא  ּמחד  אא אמר  לע שב ּמת  יַתמשר ּמא ִבאם  ללא! 
ֵאריכות?  שכ ִבכ ֵאהן  אש ּממִברים  ּקע ֵאני  שש ִבב יַתמר  לתא

מסכת פאה פרק ו משנה ז 
ז

ּמח ּה,  ֵאכ שש יַתתִים ו ּמסא ּמב ּה  איש  אש ּממה  ּמק
ּמחה;  שכ ִבש ּמנ ּה  ֵאאי

יַתתִים,  ּמסא רֲעעשות  יַתל ִבהיא  ּמיה  ִבאם שראו יַתתִים,  ּמסא ּמב ּה  ֵאאין 
יַתח,  ֵאפ יַתלּטו אש ִבהיא  ִבפלו  רֲעא

ששעוִברים.  <עמוה> ִבל אש ּמוה  שנ יַתע ִבהיא  ִבאלו  שכ ּמת ּה  ִבאים או רו

מסכת פאה פרק ו משנה ח 
ח

ּממה.  ּמּק יַתה אאת  שו אמר  לע ּמה אאת  אלת  אצ יַתמ ּממה  ּמק
ּממה.   ּמּק יַתה אאת  ללא  שו אמר  לע ּמה אאת  ללא  ִבציל  יַתמ ֵאאינו  אמר  לע ּמה

אמר?  לע ּמה אאת  אלת  אצ יַתמ ִבהיא  אש ּממה  ּמק ִבהיא  ֵאאיזו 
ּמחה,  שכ ִבש ּמנה  ֵאאי אש ּמכל 
ּמחד.  אא יַתלח  אק ִבפלו  רֲעא

מסכת פאה פרק ו משנה ט 
ט

ּמרה,  רֲעעקו ּמנה  ֵאאי אש ּמאה  שס ּמרה ו רֲעעקו ּמאה  שתבו ּמאה  שס
ּמלן,  ִבאי ּמב ֵאכן  שו

ִבפין.  ּמטשר שוצ ִבמ ּמנן  ֵאאי ִבלים  ּמוצ שב יַתה שו יַתהשום 
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו אר

יַתוצע,  שמ אא ּמב ִבני  ּמע אה ּמבאת שרשות  ִבאם 
ִבפין,  ּמטשר שוצ ִבמ ּמנן  ֵאאי

ִבפין.  ּמטשר שוצ ִבמ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה ּמלאו,  ִבאם  שו



מסכת פאה פרק ו משנה י 
י

ּממה,  מל רֲעא יַתל יַתחת או  יַתש יַתל ּמנה  שת ִבנ אש ּמאה  שתבו
ִבלים,  ּמוצ שב יַתה שו יַתהשום  מגדות  רֲעא יַתו יַתהשום  ֵאדי  ִבגי רֲעא יַתב ֵאכן  שו

ּמחה.   שכ ִבש אהם  ּמל ֵאאין 
אר ץ,  ּמא ּמב ִבנים  שטמו ּמכל 

ִבלים,  ּמוצ שב יַתה שו יַתהשום  יַתהלו ף,  שכגון 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמחה.  שכ ִבש אהם  ּמל ֵאאין 
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמחה.  שכ ִבש אהם  ּמל ֵאיש 

מסכת פאה פרק ו משנה יא 
יא

אמה,  יַתהוּסו שו ֵאמר,  יַתע שמ יַתה שו ּמלה,  שי יַתל יַתב ֵאוצר  יַתהּקו
ּמחה.  שכ ִבש ֵאיש לו 

יַתגס,  יַתה יַתגס  יַתה אאת  ִבלּטול  ֵאון  יַתכ שת ִבמ ּמיה  ּמה ִבאם 
ּמחה.   שכ ִבש ֵאאין לו 

יַתמר:  ּמא ִבאם 
לּטל",  אא ִבני  רֲעא יַתח  ֵאכ ִבני שו רֲעא אש יַתמה  ּמנת  שמ יַתעל  ֵאוצר  ִבני קו רֲעא ֵארי  רֲעה "

ּמחה.  שכ ִבש ֵאיש לו 

 
פרק ז 

מסכת פאה פרק ז משנה א 
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אדה,  ּמש יַתב ֵאשם  איש לו  אש יַתזִית  ּמכל 
ֵאכחו,  שש רֲעעתו, ו יַתש שב ּמפה  שנטו יַתה יַתזִית  שכ

ּמחה.   שכ ִבש ֵאאינו 
רֲעאמוִברים?  ּמבִברים  שד ֵאמי  יַתב

שמקומו.  ִבב ּמשיו ו רֲעע יַתמ שב ששמו ו ִבב
ִבני> ּמש שב ִבני; <שפכוני;  ּמש ֵאבי ִבני או  ּמכ שפ ּמש ּמיה  ּמה אש ששמו,  ִבב

ֵאבה;  יַתהשר אשה  אשהוא עו ּמשיו,  רֲעע יַתמ שב
ּמוצה.   ִבפשר יַתה יַתוצד  שב יַתגת או  יַתה יַתוצד  שב ֵאמד  אשהוא עו שמקומו,  ִבב

ִבתים,  ֵאזי יַתה ּמכל  ּמאר  שש ו
ּמחה.   שכ ִבש ּמנה  ֵאאי ּמשה  לל שש ּמחה,  שכ ִבש יַתנִים  שש

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו אר
ִבתים.  ֵאזי יַתל ּמחה  שכ ִבש ֵאאין 



מסכת פאה פרק ז משנה ב 
ב

ִבנים,  שב של יַתמ ֵאני  שש ִבל אש ּמשלוש שורות  ֵאבין  ֵאמד  ּמוצא עו שמ ִבנ אש יַתזִית 
ּמחה.   שכ ִבש ֵאאינו  ֵאכחו,  שש ו

ּמחה.   שכ ִבש ֵאאינו  ֵאכחו,  שש יַתתִים ו ּמסא איש בו  אש יַתזִית 
ִבחילו בו.  שת ִבה ללא  אש יַתמן  שז ִבב רֲעאמוִברים?  ּמבִברים  שד ֵאמי  יַתב

ִבחיל בו,  שת ִבה ִבאם  ּמבל  רֲעא
ֵאכחו,  שש רֲעעתו, ו יַתש שב ּמפה  שנטו יַתה יַתזִית  שכ ִבפלו  רֲעא

ּמחה.   שכ ִבש ֵאיש לו 
לראשו.   שב ֵאיש לו  ּמתיו,  שח יַתת איש לו  אש יַתמן  שז ּמכל 

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  אר
ּמבא.  רֲעח יַתמ יַתה ֵאלְך  יַתה שת ִבת אש ִבמ

מסכת פאה פרק ז משנה ג 
ג

ארט?  אפ אזה הוא  ֵאאי 
ּמרה.   ִבוצי שב יַתה יַתעת  ּמש שב ֵאשר  יַתהנו

ֵאוצר,  ּמיה בו ּמה
ִבלים,  ּמע אב יַתבְך  שס ּמה ששכול,  אא ּמה אאת  יַתק ץ  ּמע

יַתרד,  שפ ִבנ שו אר ץ  ּמא ּמל יַתפל  ּמנ
יַתבִית.   יַתה יַתעל  יַתב של אש ֵארי הוא  רֲעה

ֵאוצר,  אשהוא בו ּמעה  ּמש שב אפן  אג יַתה יַתחת  יַתת ּמלה  יַתכ של יַתכ יַתח  ִבני יַתמ יַתה
ִביים;  ִבנ רֲעע ּמה אאת  ֵאזל  אזה גו ֵארי  רֲעה

יַתמר:  אא אנ אזה  ֵאלי כב,כח)יַתעל  שש ִבמ ) 
ּמלם".  שגבול עו ֵאוּסג  יַתת יַתאל  "

מסכת פאה פרק ז משנה ה 
ד

ִבנים,  ּמפ שג יַתב ֵאדל  ֵאמ יַתה
אשלו,  שבתוְך  ֵאדל  ֵאמ אשהוא  ֵאשם  יַתכ

ִביים.   ִבנ רֲעע ּמל אש שב ֵאדל  ֵאמ ּמכְך הוא 
ּמדה.   שיהו ִבבי  אר ֵארי  שב ִבד
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  אר
יַתשי,  יַתר אשלו הוא  שב

ִביים.  ִבנ רֲעע ּמל אש שב יַתשי  יַתר ֵאאינו 

מסכת פאה פרק ז משנה ד 
ה

אלת?  אל ִבהיא עו ֵאאי זו 
אט ף. אנ ללא  שו ֵאת ף  ּמכ ללא  ּמל ּה  ֵאאין  אש   ּמכל 



ִביים.   ִבנ רֲעע ּמל ֵאפק,  ּמס ִבאם 
ּמבה,  יַתאשרכו שב אש אלת  אל עו

ששכול,  אא ּמה ִבעם  אוצת  אר שק ִבנ ִבאם 
יַתבִית,  יַתה יַתעל  יַתב של אש ִבהיא  ֵארי  רֲעה

ִביים.   ִבנ רֲעע ּמל אש ִבהיא  ֵארי  רֲעה ּמלאו,  ִבאם  שו
ִבחיד,  ּמי ֵאגר  יַתגשר

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  אר
ששכול.  אא

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
אלת.  אל עו

מסכת פאה פרק ז משנה ז 
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אלת,  אל מכלו עו אש ארם  אכ
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  אר

יַתבִית.  יַתה יַתעל  יַתב של
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  אר

ִביים.   ִבנ רֲעע ּמל
אזר:  אע ִבלי אא ִבבי  אר יַתמר  ּמבִברים כד,כא)ּמא שד )

ֵאלל",  שתעו ללא  לוצר...  שב ִבת ִבכי  "
ֵאללות?  יַתנִין עו שמ ִבוציר,  ּמב ֵאאין  ִבאם 

ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר לו שר שקּמרא יט,י)ּמא ִבי יַתו )

ֵאלל",  שתעו ללא  שמָך  יַתכשר שו "
ֵאללות.   מכלו עו ִבפלו  רֲעא
יַתמר:  אא אנ ּממה  ּמל ֵאכן,  ִבאם 

ֵאלל"?  שתעו ללא  לוצר...  שב ִבת ִבכי  "
ִבוציר.  ּמב יַתל אדם  לק ֵאללות  ּמבעו ִביים  ִבנ רֲעע ּמל ֵאאין 

מסכת פאה פרק ז משנה ו 
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ִבעי,  ּמב ארם שר אכ
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ֵאבעור;  ֵאאין לו  שו אמש,  לח ֵאאין לו 
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

איש לו.  
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ֵאללות,  ֵאיש לו עו שו ארט  אפ ֵאיש לו 
ּממן.  שוצ יַתע של ִבדין  ִביים פו ִבנ רֲעע ּמה שו

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
יַתגת.  יַתל מכלו 



מסכת פאה פרק ז משנה ח 
ח

ֵאללות,  ּמהעו ּמדעו  ללא נו אש יַתעד  יַתכשרמו  אאת  ִבדיש  שק יַתמ יַתה
ִביים.   ִבנ רֲעע ּמל ֵאללות  ּמהעו ֵאאין 

ֵאללות,  ּמהעו שדעו  אשנו ִבמ
ִביים.   ִבנ רֲעע ּמל ֵאללות  ּמהעו

ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא
ֵאדש.   שק אה יַתל ִבלים  ִבגדו יַתכר  שש שתנו  ֵאכן, ִי ִבאם 

ּמעִבריס?  אב ּמחה  שכ ִבש ִבהיא  ֵאאיזו 
ּמל ּה;  שּט ִבל שו ּמידו  אאת  שפשוט  ִבל ּמיכול  ֵאאינו  אש ּמכל 

ִבליות?  שג ּמר ּמב ו
ּמנה.  אמ ֵאהי רֲעעבור  יַתי אש ִבמ

 
פרק ח 

מסכת פאה פרק ח משנה א 
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אקט?  אל יַתב ּמתִברין  ממ ּמדם  ּמא ּמה ּמכל  יַתתי  ּממ אא ֵאמ
ּמנמושות.   יַתה שלכו  יַתה שי אש ִבמ

ֵאללות?  ּמבעו ארט ו אפ יַתב ו
לבאו.   ּמי שו ארם  אכ יַתב ִביים  ִבנ רֲעע ּמה שלכו  יַתה שי אש ִבמ

ִבתים?  ֵאזי יַתב ו
ּמיה.   ִבנ שש ּמעה  ֵאבי שר ֵארד  ֵאת אש ִבמ

ּמדה:  שיהו ִבבי  אר יַתמר  ּמא
אהם  ֵאתי ֵאזי ִבקין  שס ּמנן מו ֵאאי אש ֵאיש  ללא  רֲעה יַתו

ּמיה?  ִבנ שש ּמעה  ֵאבי שר יַתחר  יַתא של ּמלא  אא
ֵאוצא,  ִבני יו ּמע אה ֵאהא  שי אש ֵאדי  שכ ּמלא  אא

ּמוּסרות.  ִבא ּמעה  ּמב יַתאשר שב ּמלא  אא ִבביא  ֵאמ ֵאהא  שי ללא  שו

מסכת פאה פרק ח משנה ב 
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ּמתן,  רֲעע יַתש שב ּמאה  ֵאפ יַתה יַתעל  שו ּמחה,  שכ ִבש יַתה יַתעל  שו אקט,  אל יַתה יַתעל  ִבנים  ּממ אא אנ
ּמנתו.   שש ּמכל  שב ִבני  ּמע יַתשר  שע יַתמ יַתעל  שו

ּמלם.   שלעו ּממן  אא אנ ֵאלִבוי  אבן  ו
ֵאכן.  ִבגין  רֲעה ּמדן נו ּמא ֵאני  שב ארְך  אד אש ּמבר  ּמד יַתעל  ּמלא  אא ִבנין  ּממ אא אנ ּמנן  ֵאאי

מסכת פאה פרק ח משנה ג 
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ִבּטים,  ִבח יַתה יַתעל  ִבנין  ּממ אא אנ



יַתפת.   יַתה יַתעל  ללא  שו יַתמח,  אּק יַתה יַתעל  ללא  ִבנין  ּממ אא אנ ּמנן  ֵאאי שו
ארז, <השעורה> לא ּמל אש ּמרה  שוּסעו יַתה יַתעל  ִבנין  ּממ אא אנ
ּמשל.   מב שמ ֵאבין  יַתחי  ֵאבין  ּמליו  ּמע ִבנין  ּממ אא אנ ּמנן  ֵאאי שו

יַתהפול,  יַתעל  ִבנין  ּממ אא אנ
ִבלים.   ּמש מב שמ ֵאבין  ִביים  יַתח ֵאבין  ִבסים,  שגִברי יַתה יַתעל  ִבנין  ּממ אא אנ ּמנן  ֵאאי שו

יַתמר:  אמן לו אש יַתה יַתעל  ִבנין  ּממ אא אנ
ִבני הוא",  ּמע יַתשר  שע יַתמ של אש "

יַתמר:  ּמליו לו ּמע ִבנין  ּממ אא אנ ּמנן  ֵאאי שו
ִבנּקו ף הוא".  ֵאתי  ֵאזי של אש "

מסכת פאה פרק ח משנה ד 
ד

יַתחי,  ּמרק  ּמי יַתה יַתעל  ִבנין  ּממ אא אנ
ּמשל,  מב שמ ּמליו  ּמע ִבנין  ּממ אא אנ ּמנן  ֵאאי שו

ּמעט,  ממ שמ ּמבר  ּמד ּמיה לו  ּמה ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא
ּמפסו.  יַתל ִבמ ִבוציא  שהיות מו ִבל יַתבִית  יַתה יַתעל  יַתב ארְך  אד ֵאכן  אש

מסכת פאה פרק ח משנה ה 
ה

ארן  לג יַתב ִביים  ִבנ רֲעע ּמל ִבתין  רֲעח ֵאאין פו
ששעוִברים.   יַתקב  שו ִבּטים  ִבח יַתקב  ִבוצי  רֲעח ֵאמ

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
יַתקב.   ִבוצי  רֲעח

שגרות,  שגרו יַתקב  שו ִבמין  שוּס מכ ִבוצי  ֵאח ּמו יַתקב 
ּמלה.   ֵאב שד אנה  ּממ או 

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  אר
ארס.   ּמפ

יַתיִין.  ִבוצי לוג  רֲעח
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  אר

ִבעית.   ִבבי שר
אמן.  אש ִבעית  ִבבי שר

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  אר
ִבנית.   ִבמי שש

ֵאמר:  ּמשאול או ּמבה  יַתא ֵאפרות,  יַתה ּמכל  ּמאר  שש ו
שסעודות.  ֵאתי  שש שמזון  אהן  ּמב יַתּקח  שוִי ֵארם  שכ שמ ִבי אש ֵאדי  שכ

מסכת פאה פרק ח משנה ו 
ו

ֵאאל.   שששר שבִי ִבים, ו ִבו של יַתב ִבנים, ו רֲעה לכ יַתב ּמרה  רֲעאמו ּמדה זו  ִבמ
ּמוצה.   שח יַתמ ֵאתן  שונו ּמוצה  שח יַתמ ֵאטל  ִבציל, נו יַתמ ּמיה  ּמה

ּמעט,  ממ ּמבר  ּמד ּמיה לו  ּמה



אהן.  ֵאני ֵאבי ִבקין  של יַתח שמ ֵאהן  שו אהם,  ֵאני שפ ִבל ֵאתן  נו

מסכת פאה פרק ח משנה ז 
ז

ִבחין> רֲער ּממקום, <פותחין; פו של ּממקום  ִבמ ֵאבר  ּמהעו ִבני  ּמע אל ִבתין  רֲעח ֵאאין פו
יַתלע.   אוּס יַתב ִבאין  שס יַתבע  יַתאשר ֵאמ שדיון  שנ יַתבפו ּמכר  ִבכ ִבמ

ּמנה.   ִבלי יַתסת  ּמנ יַתפשר ִבנין לו  שת ּמלן, נו
שסעודות.   ּמשלוש  שמזון  ִבנין לו  שת יַתבת, נו ּמש

שסעודות,  ֵאתי  שש שמזון  איש לו  אש ִבמי 
שמחוי;  יַתת יַתה ִבמן  לּטל  ללא ִי
ששֵארה,  אע יַתבע  יַתאשר שמזון 
ּמפה.   מּק יַתה ִבמן  לּטל  ללא ִי

יַתנִים,  שש ִבב ֵאבית  שג ִבנ ּמפה  מּק יַתה שו
ּמשה.  לל שש ִבב אקת  אל יַתח שת ִבמ ו

מסכת פאה פרק ח משנה ח 
ח

יַתתִים זוז,  ּממא איש לו  אש ִבמי 
ִבני.   ּמע יַתשר  שע יַתמ ּמאה ו ֵאפ ּמחה ו שכ ִבש אקט,  אל לּטל  ללא ִי

ּמנר,  ִבדי ֵאסר  ּמח יַתתִים  ּממא ּמהיו לו 
יַתחת,  יַתא שכ ִבנין לו  שת אל ף נו אא ִבפלו  רֲעא

לּטל.   אזה ִי ֵארי  רֲעה
יַתעל חובו, <לכתובת> יַתב של ששתו או  ִבא יַתבת  מת שכ ִבב ִבנים  ּמכ שש ממ שמ ּמהיו 

לּטל.   אזה ִי ֵארי  רֲעה
ִבמישו.  שש יַתת ֵאלי  שכ אאת  שו ֵאביתו  אאת  לכר  שמ ִבל ִבבין אותו  שי יַתח שמ ֵאאין 

מסכת פאה פרק ח משנה ט 
ט

ִבשים זוז,  ִבמ רֲעח איש לו  אש ִבמי 
אהן,  ּמב ֵאתן  שונו ֵאשא  הוא נו

לּטל.   ללא ִי אזה  ֵארי  רֲעה
ֵאטל,  שונו ִבלּטול  ּמוצִבריְך  ֵאאינו  אש ִבמי  ּמכל  שו

שבִבריות. <לביריות>  יַתל ֵארְך  ּמט שוצ ִבי אש יַתעד  ּמנה  שק ִבז יַתה ִבמן  ֵאמת  ֵאאינו 
ֵאטל,  ֵאאינו נו שו ִבלּטול  ּמוצִבריְך  אשהוא  ִבמי  ּמכל  שו

אשלו.  ִבמ ֵאחִברים  רֲעא יַתל ֵאנס  יַתפשר שי אש יַתעד  ּמנה  שק ִבז יַתה ִבמן  ֵאמת  ֵאאינו 
יַתמר:  אא אנ אזה  ּמיה יז,ז)יַתעל  שמ שר   (ִי

יַתטחו".  שב ִבמ ּמיה יי  ּמה שו יַתביי  יַתטח  שב אשר ִי רֲעא אבר  אג יַתה ּמברוְך   <המגיה מוסיף:>"
ִבדין,  יַתה אאת  אּטה  יַתמ יַתחד ו לש יַתח  ֵאק אשלו ּמין  יַתד ֵאכן  שו

ּמניו,  ֵאעי ּמנה  ֵאה שכ ִבת אש יַתעד  ּמנה  שק ִבז יַתה ִבמן  ֵאמת  ֵאאינו 
יַתמר:  אא אנ ששמות כג,ח)אש ) 

ִבחים".   שק ִבפ ֵאור  יַתע שי יַתחד  יַתהש ִבכי  ּמּקח,  ִבת ללא  יַתחד  לש שו "



חסלת מסכת פאה 

 מסכת דמי 

פרק א 

מסכת דמי פרק א משנה א 
א

יַתמי:  שד ִבב אש ִבלים  יַתּק יַתה
ִבתים,  ִבשי יַתה
ִבמין,  ּמהִברי שו

ּמרִברין,  שז מע ּמה שו
יַתח,  שבנות שו ו

ּממה,  שק ִבש שבנות  ו
ּמרה,  ּממ שת יַתה שבלות  שונו

ּמנם, <והגופנים> שפ ּמג יַתה שו
ּמפה.  ּמוצ שנ יַתה שו
ּמדה:  ִבביהו ו

ּמהאוג, 
אמ ץ,  לח יַתה שו

ּמבר.   שס ִבכ יַתה שו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  אר

ּמרה.  שפ מד יַתל אש ִבמ שפטורות, חו ץ  ִבתים  ִבשי יַתה ּמכל 
ּממה.  שק ִבש ֵאמי  ֵאמִברי שפטוִברים, חו ץ  ִבמים  ִברי ּמה ּמכל 

ּמּטפות.  מס שמ יַתה ִבמן  שפטורות, חו ץ  ּממה  שק ִבש שבנות  ּמכל 

מסכת דמי פרק א משנה ב 
ב

יַתמי,  שד יַתה
ֵאבעור,  ֵאאין לו  שו אמש,  לח ֵאאין לו 

ֵאנן,  ּמלאו ּמכל  אא אנ שו
ֵאוצא,  שויו יַתלִים  ּמש ִבלירו ּמנס  שכ ִבנ שו

ִבכים,  ּמר שד יַתב ֵאמעוטו  אאת  ִבדים  שב יַתא שמ ו
שגדו,  אנ שכ ֵאכל  שואו אר ץ  ּמא ּמה יַתעם  של ִבנין אותו  שת שונו

אס ף,  אכ יַתעל  אס ף  אכ ִבלין אותו  של יַתח שמ ו
אשת,  לח שנ יַתעל  אשת  לח שנ ו



ֵאפרות,  יַתה יַתעל  אשת  לח שנ אשת ו לח שנ יַתעל  אס ף  אכ
ֵאפרות.   יַתה אאת  אדה  שפ שוִי לזר  שח יַתי אש יַתבד  של ִבב ו

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  אר ֵארי  שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

יַתלִים.  ּמש ִבבירו שכלו  ּמא ֵאי שו ֵאפרות  יַתה ּמעלו  ֵאי

מסכת דמי פרק א משנה ג 
ב

ּממה,  ֵאה שב יַתל שו יַתרע  אז יַתל יַתח  ֵאק יַתהלו
ּמלעורות,  יַתמח  אק

ֵאנר,  יַתל אמן  אש
יַתמי.   שד יַתה ִבמן  ּמפטור  ִבלים,  ֵאכ יַתה אאת  ּמלסוְך בו  אמן  אש

יַתמי.   שד יַתה ִבמן  ּמפטור  ּמלן,  יַתה של ִבזיב ו ּמג ִבמ
אר ץ,  ּמא ּמה יַתעם  יַתלת  יַתח

ּממע,  מד שמ יַתה שו
ֵאשר,  רֲעע יַתמ אס ף  אכ שב יַתח  ּמלקו יַתה שו

יַתמי.   שד יַתה ִבמן  שפטוִברין  ּמנחות,  שמ ֵארי  ִבשי שו
ִבבין;  שי יַתח שמ יַתמי  יַתש ֵאבית  ּמעֵארב,  אמן  אש

שטִברין.  ֵאלל פו אה ֵאבית  ו

מסכת דמי פרק א משנה ד 
ד

יַתמי,  שד יַתה
ִבבין בו,  ּמעשר שמ

ִבפין בו,  שת יַתת שש ִבמ ו
ּמליו,  ּמע ִבכין  ּמבשר שמ ו
ּמליו,  ּמע ִבנין  שמ יַתז שמ ו

ּממשות.   שש יַתה ֵאבין  לרם  ּמע ִבשין אותו  שפִברי יַתמ ו
ּמלִבראשון,  ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ִבדים  שק ִבה ִבאם  ּמהא 

שכלום.   ּמכְך  שב ֵאאין 
ּמתיו,  שבעו שוצ אא שב ּמסְך  ִבדי  ִבגשר יַתה אש אמן  אש

יַתמי,  שד ִבב ּמיב  יַתח
אמר,  אצ יַתב ֵאתן  ּמוּסרוק נו יַתה אש שו

יַתמי.  שד יַתה ִבמן  ּמפטור 

 
פרק ב 

מסכת דמי פרק ב משנה א 



א
ּממקום:  ּמכל  שב יַתמי  שד ששִברים  יַתע שת ִבמ ּמבִברים  שד ֵאאלו 

ִבבין,  ּמחרו אה שו ּממִברים,  שת יַתה שו ּמלה,  ֵאב שד יַתה
ּממן.   שכ יַתה שו ארז,  לא ּמה

אר ץ,  ּמא ּמל שבחו ץ  אש ארז  לא ּמה
ּמפטור.  אמנו,  ִבמ ֵאמש  יַתת שש ִבמ יַתה ּמכל 

מסכת דמי פרק ב משנה ב 
ב

ּממן,  אא אנ שהיות  ִבל ּמליו  ּמע ֵאבל  יַתק שמ יַתה
ֵאכל,  אשהוא או אאת  ֵאשר  יַתע שמ

ֵאכר,  אשהוא מו אאת  שו
יַתח,  ֵאק אשהוא לו אאת  שו

אר ץ.   ּמא ּמה יַתעם  אוצל  ֵאא יַתח  ֵאר ּמא שת ִבמ ֵאאינו  שו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּממן.  אא אנ אר ץ,  ּמא ּמה יַתעם  אוצל  ֵאא יַתח  ֵאר ּמא שת ִבמ יַתה
שמרו לו:  ּמא

ּממן,  אא אנ ֵאאינו  שוצמו  יַתע יַתעל 
ֵאחִברים?  רֲעא יַתל אש יַתעל  ּממן  אא אנ ֵאהא  שי יַתוצד  ֵאכי

מסכת דמי פרק ב משנה ג 
ג

ֵאבר,  ּמח שהיות  ִבל ּמליו  ּמע ֵאבל  יַתק שמ יַתה
ֵאבש,  ּמי שו יַתלח  אר ץ  ּמא ּמה יַתעם  של ֵאכר  ֵאאינו מו

יַתלח,  אמנו  ִבמ יַתח  ֵאק ֵאאינו לו שו
אר ץ,  ּמא ּמה יַתעם  אוצל  ֵאא יַתח  ֵאר ּמא שת ִבמ ֵאאינו  שו

שכסותו.   ִבב שוצלו  אא ּמאשרחו  שמ ללא  שו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמּקה,  יַתד ּממה  ֵאה שב ֵאדל  יַתג שי ללא  יַתא ף 
ששחוק,  ִבב ּמדִברים ו שנ ִבב ּמפרו ץ  ֵאהא  שי ללא  שו

ִבתים,  ֵאמ יַתל ֵאמא  יַתּט ִבמ ֵאהא  שי ללא  שו
ּמרש.   שד ִבמ יַתה ֵאבית  שב ֵאמש  יַתש שמ ו

שמרו לו:  ּמא
ּמלל. < שכ יַתל ֵאאלו  ּמבאו  ּמלא בגו ף הטקסט:ללא  אא  אילו>בשולים: נ"א 

מסכת דמי פרק ב משנה ד 
ד

ִבמים,  שחתו יַתנ יַתה
שפִבריש,  יַתה של ִבמים  ּמכ רֲעח ּמתן  שיבו או ִבח ללא 
ּמלה.   יַתח שו ֵאשר  רֲעע יַתמ יַתמת  שתרו ֵאדי  שכ ּמלא  אא



יַתמי.   שד יַתה אאת  לכר  שמ ִבל ּמשִיים  יַתר ּמנן  ֵאאי ִבנים  ּמו שנ יַתח יַתה
יַתמי.   שד יַתה אאת  לכר  שמ ִבל ּמשִיין  יַתר ּמוּסה  יַתג ּמדה  ִבמ שב ִבעים  ִבפי שש יַתמ יַתה ּמכל 

ּמוּסה,  יַתג ּמדה  ִבמ שב ִבעין  ִבפי שש יַתמ יַתה ֵאהן  ֵאאלו  שו
ּמאה. שתבו ֵארי  שכ ִבוּסיטונות ומו יַתה  שכגון 

מסכת דמי פרק ב משנה ה 
ה

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  אר
ּמּקה,  יַתד יַתב ֵאדד  ּממ ִבה של יַתדשרכו  אש אאת 

ּמוּסה,  יַתג יַתב ּמדדו  שמ ו
ּמּקה,  יַתד יַתב ּמדדו  שמ ּמוּסה, ו יַתג יַתב

ּמוּסה.  יַתג יַתל ּמּקה  יַתד ּמלה  ֵאפ שט
ּמוּסה?  יַתג ּמדה  ִבמ ִבהיא  ֵאאי זו 
ִבבים,  יַתק אשת  לל שש ֵאבש,  ּמי יַתב

ּמנר.   ִבדי יַתלח,  יַתב ו
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו אר

ּמרק,  ּמי יַתל אש מקפות  שו ִבבים,  ּמנ רֲעע ֵאלי  יַתס שו ִבנים,  ֵאא שת ֵאלי  יַתס
ּמרה, <באכסרה> שס שכ יַתא ּמרן  שכ אשהוא מו יַתמן  שז ִבב

ּמפטור. 

 
פרק ג 

מסכת דמי פרק ג משנה א 
א

יַתמי,  שד ִביים  ִבנ רֲעע ּמה אאת  ִבלים  ִבכי רֲעא יַתמ
יַתמי.   שד ּמיה  שנ יַתס שכ יַתא ּמה אאת  ִבלין  ִבכי רֲעא יַתמ

יַתמי.   שד ּמליו  רֲעע אאת פו ִבכיל  רֲעא יַתמ ּמיה  ּמה ֵאאל  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר
ּמקה,  ּמד שוצ ֵאאי  ּמב יַתג

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ֵאשר,  יַתע שמ ֵאאינו  אש ִבמי  של ּמשר  מע שמ יַתה אאת  ִבנין  שת נו

ֵאשר.  יַתע שמ ִבל ּמשר  מע שמ ֵאאינו  אש אאת  שו
ּמּקן.   מת שמ ִבלין  שכ ּמדם או ּמא ּמה ּמכל  שוצאו  שמ ִבנ

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמתם,  שס ִבקין  של יַתח שמ ּמתם ו שס ִבבים  גו

ֵאּקן.  יַתת שי ֵאּקן  יַתת של אוצה  ּמהרו שו

מסכת דמי פרק ג משנה ב 
ב



יַתמשואו,  ִבמ ֵאקל  ּמה של ּמרק  ּמי ֵאלי  רֲעע לזם  שח יַתל אוצה  ּמהרו
ֵאשר.   יַתע שי אש יַתעד  ִבליְך  שש יַתי ללא 

ִבזיר,  שח יַתה של יַתלְך  שמ ִבנ שו יַתהשוק  ִבמן  ּמרק  ּמי יַתח  ֵאק יַתהלו
ֵאשר,  יַתע שי אש יַתעד  ִבזיר  שח יַתי ללא 

ּמין.   שנ ִבמ ּמלא  אא ּמוּסר  מח שמ ֵאאינו  אש
יַתח,  ֵאק שולו ֵאמד  ּמיה עו ּמה

אמנו,  ִבמ אפה  ּמי ֵאחר  יַתא ֵאען  ּמאה טו ּמר שו
יַתשְך.  ּממ ללא  אש ֵאני  שפ ִבמ ִבזיר,  שח יַתה של ּמתר  ממ

מסכת דמי פרק ג משנה ג
ג

ּמלן,  שכ ּמא של ּמלן  ּמט שנ שו ארְך  אד יַתב ֵאפרות  ֵאוצא  יַתהמו
ִבניע,  שוצ יַתה של יַתלְך  שמ ִבנ שו

ֵאשר.   יַתע שי אש יַתעד  יַתע  ִבני שוצ יַתי ללא 
ֵאבדו,  ליא ללא  אש ִבביל  שש ִבב ּמלן  ּמט שנ ּמלה  ִבח שת ִבמ ִבאם 

ּמפטור.  
יַתמי, < שד שכרו  ּממ של יַתשי  יַתר ֵאאין  אש ּמבר  ּמד שכרו>בשוליים: נ"אּמכל  ּממ של  

יַתמי.   שד ֵאברו  רֲעח יַתל יַתלח  שש ללא ִי
יַתדי,  יַתו יַתב ִבתיר  יַתמ ֵאסה  ִבבי יו שר

אענו.  ִבדי אשיו יַתבד  של ִבב ו

מסכת דמי פרק ג משנה ד 
ד

ִבתי,  יַתהכו ּמטחון  של ִבּטין  ִבח ִבליְך  יַתהמו
אר ץ,  ּמא ּמה יַתעם  ּמטחון  של או 

ִבעית;  ִבבי שש יַתל שו ששרות  יַתע יַתמ יַתל ּמתן  ּמק שז אח שכ
יַתמי.   שד שכִברי,  ּמנ יַתה ּמטחון  של

ִבתי,  אוצל כו ֵאא ּמתיו  ֵאפרו ִבקיד  שפ יַתמ יַתה
אר ץ,  ּמא ּמה יַתעם  אוצל  ֵאא

ִבעית;  ִבבי שש יַתל שו ששרות  יַתע יַתמ יַתל ּמתן  ּמק שז אח שכ
ּמתיו.   ֵאפרו שכ שכִברי,  ּמנ יַתה אוצל  ֵאא

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  אר
יַתמי.  שד

מסכת דמי פרק ג משנה ה 
ה

ִבקית,  שד שנ יַתלפו ֵאתן  יַתהנו
ּמל ּה,  ֵאתן  אשהוא נו אאת  ֵאשר  יַתע שמ

ּמנה,  אמ ִבמ ֵאטל  אשהוא נו אאת  שו
ֵאל ף. יַתח של ּמדה  רֲעחשו ִבהיא  אש ֵאני  שפ   ִבמ



ֵאסה:  ִבבי יו אר יַתמר  ּמא
ִבאים,  ּממ יַתר ּמל ּמרִיים  שח יַתא ּמאנו  ֵאאין 

יַתבד.  של ִבב ּמנה  אמ ִבמ ֵאטל  אשהוא נו יַתמה  ּמלא  אא ֵאשר  יַתע שמ ֵאאינו 

מסכת דמי פרק ג משנה ו 
ו

רֲעחמותו,  יַתל ֵאתן  יַתהנו
ּמנה,  אמ ִבמ ֵאטל  אשהוא נו אאת  שו ּמל ּה  ֵאתן  אשהוא נו אאת  ֵאשר  יַתע שמ

ֵאקל.   של יַתק שת ִבמ יַתה ֵאל ף  יַתח של ּמדה  רֲעחשו ִבהיא  אש ֵאני  שפ ִבמ
ּמדה:  שיהו ִבבי  אר יַתמר  ּמא

ּמנ ּה.   ּמת רֲעח ֵאמ ּמשה  ּמת ּה ובו ִבב אאת  ֵאּקן  יַתת של ִבהיא  ּמוצה  רו
ִבעית,  ִבבי שש רֲעחמותו  יַתל ֵאתן  שבנו ּמדה  שיהו ִבבי  אר אדה  מו

ִבעית.  ִבבי שש ּמת ּה  ִבב אאת  ִבכיל  רֲעא יַתה של ּמדה  רֲעחשו ּמנה  ֵאאי אש

 
פרק ד 

מסכת דמי פרק ד משנה א 
א

ששרות,  יַתע יַתמ יַתה יַתעל  ּממן  אא אנ ֵאאינו  אש ִבמי  ִבמ ֵאפרות  יַתח  ֵאק יַתהלו
ששּמרן,  יַתע של יַתכח  ּמש שו

ִבפיו.   יַתעל  ֵאכל  שואו ּמבת  יַתש יַתב רֲעאלו  שו
ּמבת,  יַתש ֵאאי  ּמוצ ּמכה מו ֵאש ּמח

ֵאשר.   יַתע שי אש יַתעד  יַתכל  ליא ללא 

ב
ּמוצאו,  שמ ללא 

ששרות:  יַתע יַתמ יַתה יַתעל  ּממן  אא אנ ֵאאינו  אש ּמחד  אא יַתמר לו  ּמא
ִבפיו.   יַתעל  ֵאכל  ֵאהן", או ּמשִברין  מע שמ "

ּמבת,  יַתש ֵאאי  ּמוצ ּמכה מו ֵאש ּמח
ֵאשר.   יַתע שי אש יַתעד  יַתכל  ליא ללא 

ג
ּממ ּה,  שמקו ִבל ּמרה  שז ּמח אש יַתמי  שד ִבל אש ֵאשר  רֲעע יַתמ יַתמת  שתרו

ֵאמר:  ֵאשזוִברי או יַתה שמעון  ִבש ִבבי  אר
ִבפיו.  יַתעל  ֵאכל  שואו רֲעאלו  לחל שו יַתב יַתא ף 

מסכת דמי פרק ד משנה ב 
ד



שוצלו,  אא יַתכל  ליא אש ֵאברו  רֲעח אאת  ִבדיר  יַתמ יַתה
ששרות,  יַתע יַתמ יַתה יַתעל  ִבמינו  רֲעא יַתמ ֵאאינו  שוהוא 

ּמבת> יַתש שב ּמנה, < ּמהִבראשו ּמבת  יַתש יַתב ִבעמו  ֵאכל  או
ששרות,  יַתע יַתמ יַתה יַתעל  ִבמינו  רֲעא יַתמ ֵאאינו  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ֵאהן.   ּמשִברים  מע שמ יַתמר לו  ליא אש יַתבד  של ִבב ו
ּמיה,  ִבנ שש ּמבת  יַתש שב ו

ּמיה,  ּמנ רֲעה אמנו  ִבמ ֵאדר  אשהוא נו ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ֵאשר.  יַתע שי אש יַתעד  יַתכל  ליא ללא 

מסכת דמי פרק ד משנה ג 
ה

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  אר
יַתמי.   שד ִבל אש ִבני  ּמע יַתשר  שע יַתמ של ֵאשם  שקרוא  ִבל ּמוצִבריְך  ּמדם  ּמא ֵאאין 

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
שפִבריש.  יַתה של ּמוצִבריְך  ֵאאינו  שו ֵאשם,  ֵארא  קו

מסכת דמי פרק ד משנה ד 
ו

יַתמי,  שד ִבל אש ֵאשר  רֲעע יַתמ יַתמת  שתרו ִבל ֵאשם  ּמרא  ּמּק אש ִבמי 
ּמבת.   יַתש יַתב ֵאלם  שּט ללא ִי יַתדי,  יַתו יַתל אש ִבני  ּמע יַתשר  שע יַתמ של ו

שוצלו,  אא יַתכל  ללא ִבדים  שלמו ִבני  ּמע ֵאהן או  לכ ּמיה  ּמה ִבאם 
ֵאעם.  ִבדי אשיו יַתבד  של ִבב שכלו, ו ליא שו לבאו  ּמי

מסכת דמי פרק ד משנה ה 
ז

ששרות:  יַתע יַתמ יַתה יַתעל  ּממן  אא אנ ֵאאינו  אש ִבמי  של ֵאמר  ּמהאו
ֵאשר",  יַתע שמ אשהוא  ִבמי  ִבמ ּממן ו אא אנ אשהוא  ִבמי  ִבמ ִבלי  יַתקח  "

ּממן.   אא אנ ֵאאינו 
ִבני",  שפלו ִבאיש  "
ּממן.   אא אנ אזה  ֵארי  רֲעה

יַתמר לו:  ּמא אמנו,  ִבמ יַתּקח  ִבל יַתלְך  ּמה
ּממן",  אא אנ אשהוא  ֵאחר  יַתא ֵאמ ּמלְך  ִבתי  שח יַתק ּמל שו ִבתיו,  ּמוצא שמ ללא  "

ּממן.  אא אנ ֵאאינו 

מסכת דמי פרק ד משנה ו 
ח

יַתמר:  ּמא שו ּמשם,  ּמדם  ּמא ִבכיר  יַתמ ֵאאינו  שו ִבעיר,  ּמל ּמנס  שכ ִבנ יַתה
ֵאשר?"  יַתע שמ ּמכן  ִבמי  ּממן, ו אא אנ ּמכן  ִבמי  "

ִבני",  רֲעא ּמחד: " אא יַתמר לו  ּמא
ּממן.   אא אנ ֵאאינו 



ִבני",  שפלו ִבאיש  יַתמר לו: " ּמא
ּממן.   אא אנ אזה  ֵארי  רֲעה

יַתמר לו:  ּמא אמנו,  ִבמ יַתקח  ּמל שו יַתלְך  ּמה
ּמשן?"  ּמי ֵאכר  ּמכן מו ִבמי  "

יַתמר לו:  ּמא
ִבלי",  שוצ אא ּמחְך  ּמל שש אש ִבמי  "

אזה,  אאת  אזה  ִבלים  שמ יַתכגו ֵאהם  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ִבנים.  ּממ אא אנ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

מסכת דמי פרק ד משנה ז 
ט

ִבעיר,  ּמל שנסו  שכ ִבנ אש ּממִברים  יַתח יַתה
אהן:  ֵאמ ּמחד  אא יַתמר  ּמא

ּמשן",  ּמי ֵאבִברי  רֲעח יַתל אש שו ּמדש,  ּמח ִבלי  אש "
ּמּקן",  מת שמ ֵאבִברי  רֲעח יַתל אש שו ּמּקן,  מת שמ ֵאאינו  ִבלי  אש "

ִבנין.   ּממ אא אנ ּמנן  ֵאאי
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  אר

ִבנין.  ּממ אא אנ

 
פרק ה 

מסכת דמי פרק ה משנה א 
א

ֵאשר?  יַתע שמ יַתוצד  ֵאכי שחתום,  יַתנ יַתה ִבמן  יַתח  ֵאק יַתהלו
ּמלה,  יַתח שו ֵאשר  שע יַתמ יַתמת  שתרו ֵאדי  שכ ֵאטל  נו

ֵאמר:  שואו
ּמכאן,  ֵאיש  אש ּמאה  ֵאמ ִבמ ּמחד  אא "
ֵאשר,  שע יַתמ אזה  יַתוצד  שב אזה  ֵארי  רֲעה
ּמסמוְך לו.  ֵאשר  רֲעע יַתמ ּמאר  שש ו

ּמליו,  ּמע ֵאשר  רֲעע יַתמ יַתמת  שתרו ּמעשוי  ֵאשר  רֲעע יַתמ ִבתי  ִבשי ּמע אש אזה 
ּמלה.  יַתח ּמאר  שש יַתה שו

שדרומו,  ִבב שוצפונו ו ִבב ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ו
ּממעות".  יַתה יַתעל  ּמלל  מח שמ ו

מסכת דמי פרק ה משנה ב 
ב

יַתחת,  יַתא שכ ֵאשר  רֲעע יַתמ יַתמת  שתרו ּממה ו שתרו שפִבריש  יַתה של אוצה  ּמהרו
ֵאמר:  שואו ִבליש  שש ּמשה ו ששלו ִבשים ו לל שש ִבמ ּמחד  אא ֵאטל  נו



ּמכן,  ֵאיש  אש יַתמה  ִבמ ּמאה  ֵאמ ִבמ ּמחד  אא "
ִבלין,  מח אזה  יַתוצד  שב אזה  ֵארי  רֲעה

לכל,  יַתה יַתעל  ּממה  שתרו ּמאר  שש ו
ֵאשר,  רֲעע יַתמ אזה  יַתוצד  שב אזה  ֵארי  רֲעה ּמכן  ֵאיש  אש ִבלין  מח יַתמה 

ּמסמוְך לו;  ֵאשר  רֲעע יַתמ ּמאר  שש ו
ּמליו,  ּמע ֵאשר  רֲעע יַתמ יַתמת  שתרו ּמעשוי  ֵאשר  רֲעע יַתמ ִבתי  ִבשי ּמע אש אזה 

ּמלה;  יַתח ּמאר  שש ו
שדרומו,  ִבב שוצפונו ו ִבב ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ו

ּממעות".  יַתה יַתעל  ּמלל  מח שמ ו

מסכת דמי פרק ה משנה ג 
ג

שחתום,  יַתנ יַתה ִבמן  יַתח  ֵאק יַתהלו
ֵאשר> רֲעע יַתמ אנת, < אנ יַתהצו יַתעל  ּממה  יַתח יַתה ִבמן  ֵאשר  יַתע שמ

ּממה,  יַתח יַתה יַתעל  אנת  אנ יַתהצו ִבמן  ו
ֵאבה.   יַתהשר ִבסים  ּמפ שּט ִבמ ִבפלו  רֲעא

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאסר,  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ֵאמר:  ִבני או רֲעא אש
ּמחד,  אא של אש ִבמ ּמהיו  אמש  אא של אש ִבּטים  ִבח

ּמחד.   אא של אש ִבמ ּמהיו  יַתליום  אש שו
ֵאשר,  רֲעע יַתמ יַתמת  שתרו ִבב ֵאסר  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ּמלה.  יַתח יַתב ִבתיר  יַתמ ו

מסכת דמי פרק ה משנה ד 
ד

ּמטר,  ּמל שפ יַתה ִבמן  יַתח  ֵאק יַתהלו
ֵאשר>  רֲעע יַתמ ּמטפוס. < שו ּמטפוס  ּמכל  ִבמ ֵאשר  יַתע שמ

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
לכל.   יַתה יַתעל  ּמחד  אא ֵאמ

שנפול,  יַתמ יַתה ִבמן  יַתח  ֵאק שבלו ּמדה  שיהו ִבבי  אדה שר מו
ּמחד.  אא שו ּמחד  אא ּמכל  ִבמ ֵאשר  יַתע שמ אשהוא 

מסכת דמי פרק ה משנה ה 
ה

ִבני,  ּמע אה ִבמן  יַתח  ֵאק יַתהלו
ּמלה,  ֵאב שד ֵאחי  של ִבפ יַתפת או  שפרוסות  שתנו לו  ִבנ אש ִבני  ּמע אה ֵאכן  שו

ּמחד;  אא שו ּמחד  אא ּמכל  ִבמ ֵאשר  יַתע שמ
ֵאטל.   שונו ֵאלל  שגרות בו שגרו יַתב ּממִברים ו שת יַתב ו



ּמדה:  שיהו ִבבי  אר יַתמר  ּמא
יַתתי?  ּממ אא

ּמבה,  מר שמ ּמנה  ּמת יַתמ יַתה אש יַתמן  שז ִבב
אטת,  אע ממ שמ ּמנה  ּמת יַתמ יַתה אש יַתמן  שז ִבב ּמבל  רֲעא

ּמחד.  אא שו ּמחד  אא ּמכל  ִבמ ֵאשר  יַתע שמ

מסכת דמי פרק ה משנה ו 
ו

ִבוּסיטון,  יַתה ִבמן  יַתח  ֵאק יַתהלו
ּמיה,  ִבנ שש אמנו  ִבמ יַתקח  ּמל שו יַתזר  ּמח שו
אזה,  יַתעל  אזה  ִבמ ֵאשר  יַתע שי ללא 

יַתהוּסוג,  ֵאמאותו  ִבפלו  רֲעא
ִבמין.   יַתה ֵאמאותו  ִבפלו  רֲעא
יַתמר:  ִבוּסיטון לו יַתה ּממן  אא אנ

ֵאהם.  ּמחד  אא של אש ִבמ

מסכת דמי פרק ה משנה ז 
ז

יַתבִית,  יַתה יַתעל  יַתב ִבמ יַתח  ֵאק יַתהלו
ּמיה,  ִבנ שש אמנו  ִבמ יַתקח  ּמל שו יַתזר  ּמח שו

אזה,  יַתעל  אזה  ִבמ ֵאשר  יַתע שמ
מקפות,  ֵאתי  שש ִבמ ִבפלו  רֲעא

ּמירות.   רֲעע ֵאתי  שש ִבמ ִבפלו  רֲעא
יַתבשוק,  ּמרק  ּמי ֵאכר  ּמיה מו ּמה אש יַתבִית  יַתה יַתעל  יַתב

ּמתיו,  יַתגנו ִבמ ִבאין לו  ִבבי שמ אש יַתמן  שז ִבב
לכל; <מאחד> יַתה יַתעל  יַתחת  יַתא ֵאמ ֵאשר  יַתע שמ

ֵאחרות,  רֲעא יַתגנות  ִבמ ו
יַתחת. <אחד ואחד> יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  ִבמ ֵאשר  יַתע שמ

מסכת דמי פרק ה משנה ח 
ח

שמקומות,  ֵאני  שש ִבמ אבל  אט יַתח  ֵאק יַתהלו
אזה,  יַתעל  אזה  ִבמ ֵאשר  יַתע שמ

ּממרו:  ּמא אש ֵאני  שפ ִבמ
ארְך.  לוצ של ּמלא  אא אבל  אט לכר  שמ ִבל יַתשי  יַתר ּמדם  ּמא ֵאאין 

מסכת דמי פרק ה משנה ט 
ט

יַתלגוִים,  אש יַתעל  ֵאאל  ששּמר שלִי אש ִבמ ששִברים  יַתע שמ
ֵאאל,  ששּמר שלִי אש יַתעל  יַתלגוִים  אש ִבמ ו



ִבתים,  יַתלכו אש יַתעל  ֵאאל  ששּמר שלִי אש ִבמ ו
ִבתים.   יַתלכו אש יַתעל  ִבתים  יַתלכו אש ִבמ ו

ִבתים.  יַתלכו אש יַתעל  ִבתים  יַתלכו אש ִבמ ֵאסר  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר

מסכת דמי פרק ה משנה י 
י

אר ץ. <באר ץ>  ּמא ּמכ ֵארי הוא  רֲעה ּמנקוב,  ִבוצי ץ  ּמע
ּמנקוב,  ִבוצי ץ  ּמע יַתעל  אר ץ  ּמא ּמה ִבמן  ּמתיַתרם 

אר ץ,  ּמא ּמה יַתעל  ּמנקוב  ִבוצי ץ  ּמע ֵאמ ו
ּממה.   שתרו ּממתו  שתרו

ּמנקוב, <מי שאינו> יַתה יַתעל  ּמנקוב  ֵאאינו  אש ִבמ
לרם.   שת שוִי לזר  שח יַתי שו ּממה,  שתרו

ּמנקוב,  ֵאאינו  אש יַתעל  ּמנקוב  יַתה ִבמן 
יַתכל> לתא ֵאכל, < ּמא ֵאת ללא  שו ּממה,  שתרו

ששרות.  יַתע יַתמ ּממה ו שתרו ּמה  אלי ּמע ִבוציא  אשיו יַתעד 

מסכת דמי פרק ה משנה יא 
יא

יַתמי,  שד יַתה יַתעל  יַתמי  שד יַתה ִבמן  ּמתיַתרם 
יַתדאי,  יַתו יַתה יַתעל  יַתמי  שד יַתה ִבמן 

לרם.   שת שוִי לזר  שח יַתי שו ּממה,  שתרו
יַתמי,  שד יַתה יַתעל  יַתדאי  יַתו יַתה ִבמן 

יַתכל> לתא ֵאכל, < ּמא ֵאת ללא  שו ּממה,  שתרו
ששרות.  יַתע יַתמ ּממה ו שתרו ּמה  אלי ּמע ִבוציא  אשיו יַתעד 

 
פרק ו 

מסכת דמי פרק ו משנה א 
א

ֵאאל,  ששּמר ִבי ִבמ אדה  ּמש ֵאבל  יַתק שמ יַתה
ִבתי,  יַתהכו ִבמן  שכִברי, ו ּמנ יַתה ִבמן  ו

אהם.   ֵאני שפ ִבל ֵאלק  חו
ֵאאל,  ששּמר ִבי ִבמ אדה  ּמש ֵאכר  יַתהחו

ֵאתן לו.   שונו ֵארם  תו
ּמדה:  שיהו ִבבי  אר יַתמר  ּמא

יַתתי?  ּממ אא
ִבמין,  יַתה ֵאמאותו  אדה ו ּמש יַתה ּמת ּה  ֵאמאו יַתתן לו  ּמנ אש יַתמן  שז ִבב

ֵאחר,  יַתא ִבמין  ִבמ ארת או  אח יַתא אדה  ּמש ִבמ יַתתן לו  ּמנ ִבאם  ּמבל  רֲעא



ֵאתן לו.  שונו ֵאשר  יַתע שמ

מסכת דמי פרק ו משנה ב 
ב

שכִברי,  ּמנ יַתה ִבמן  אדה  ּמש ֵאכר  יַתהחו
ֵאתן לו.   שונו ֵאשר  יַתע שמ
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  אר

יַתהגוי,  ִבמן  ּמתיו  רֲעאבו ֵאדה  שש ֵאבל  יַתק שמ יַתה יַתא ף 
ֵאתן לו.  שונו ֵאשר  יַתע שמ

מסכת דמי פרק ו משנה ג 
ג

ֵאאל,  ששּמר ִבי ִבמ אדה  ּמש שבלו  ִבּק אש ֵאלִבוי  שו ֵאהן  לכ
ִבלין,  מח יַתב ִבקין  של אשחו ֵאשם  יַתכ
ּממה.   שתרו ִבב ִבקין  של ּמכְך חו

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  אר
אהן,  ּמל אש ששרות  יַתע יַתמ יַתה
ּמבאו.  ֵאכן  ּמנת  שמ יַתעל  אש

מסכת דמי פרק ו משנה ד 
ד

ֵאלִבוי,  ִבמ ֵאהן ו לכ ִבמ ֵאבל  ִבּק אש ֵאאל  ששּמר ִי
ִבלים. ּמע שב יַתל ששרות  יַתע יַתמ   יַתה

ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי אר
ִבמי,  של יַתש שירו ִבמ אדה  ּמש ֵאבל  ִבּק אש ִבני  ּמת יַתּקשר יַתה

ִבמי.   של יַתש ִבלירו ִבני  ֵאש ֵאשר  שע יַתמ
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

יַתלִים.  ּמש ִבבירו שכלו  ּמא של רֲעעלות ו יַתל ִבני  ּמת יַתּקשר יַתה ּמיכול הוא 

מסכת דמי פרק ו משנה ה 
ה

אמן,  אש יַתל ִבתים  ֵאזי ֵאבל  יַתק שמ יַתה
ִבלין,  מח יַתב ִבקים  של אשחו ֵאשם  יַתכ
ּממה.   שתרו ִבב ִבקין  של ּמכְך חו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  אר
ֵאלִבוי,  ִבמ ֵאהן,  לכ ִבמ ֵאבל  ִבּק אש ֵאאל  ששּמר ִי

ּמכר,  ּמש ִבוצית  רֲעח יַתמ של אמן או  אש יַתל ִבתים  ֵאזי
ִבלים.  ּמע שב יַתל ששרות  יַתע יַתמ יַתה

מסכת דמי פרק ו משנה ו 



ו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ֵאבר.   ּמח אל ּמלא  אא ּמתיו  ֵאזי אאת  ּמדם  ּמא לכר  שמ ללא ִי
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ֵאשר.   יַתע שמ ִבל יַתא ף 
יַתמי.  יַתש ֵאבית  ֵארי  שב ִבד שכ ִבגין  רֲעה ּמהיו נו ֵאלל  אה ֵאבית  ֵאעי  שוצנו ו

מסכת דמי פרק ו משנה ז 
ז

יַתחת,  יַתא יַתגת  שלתוְך  אהן  ֵאמי יַתכשר אאת  שוצרו  ּמב אש יַתנִים  שש
ֵאשר,  יַתע שמ ֵאאינו  אש ּמחד  אא שו ֵאשר  יַתע שמ ּמחד  אא

אשהוא.  ּממקום  ּמכל  שב שלקו  אח שו אשלו  אאת  ֵאשר  יַתע שמ ֵאשר  יַתע שמ יַתה

מסכת דמי פרק ו משנה ח 
ח

רֲעאִבריסות,  יַתב אדה  ּמש יַתה אאת  שבלו  ִבּק אש יַתנִים  שש
שתפו,  יַתת שש ִבנ אש ּמישרשו, או  אש או 

יַתמר לו:  ּמיכול הוא לו
ִבני,  שפלו שמקום  ִבב אש ִבּטים  ִבח ּמתה  יַתא לטל  "

ִבני,  שפלו שמקום  ִבב אש ִבּטים  ִבח ִבני  רֲעא יַתו
ִבני,  שפלו שמקום  ִבב אש יַתיִין  ּמתה  יַתא

ִבני".   שפלו שמקום  ִבב אש יַתיִין  ִבני  רֲעא יַתו
יַתמר לו:  ליא ללא  ּמבל  רֲעא

ששעוִברים,  ִבני  רֲעא יַתו ִבּטים,  ִבח ּמתה  יַתא לטל  "
אמן".  אש יַתה אאת  לּטל  אא ִבני  רֲעא יַתו יַתיִין,  ּמתה  יַתא לטל 

מסכת דמי פרק ו משנה ט 
ט

אר ץ,  ּמא ּמה יַתעם  אהם  ִבבי רֲעא ּמישרשו  אש אר ץ  ּמא ּמה יַתעם  שו ֵאבר  ּמח
יַתמר לו:  ּמיכול הוא לו

ִבני,  שפלו שמקום  ִבב אש ִבּטים  ִבח ּמתה  יַתא לטל  "
ִבני,  שפלו שמקום  ִבב אש ִבּטים  ִבח ִבני  רֲעא יַתו

ִבני,  שפלו שמקום  ִבב אש יַתיִין  ּמתה  יַתא
ִבני".   שפלו שמקום  ִבב אש יַתיִין  ִבני  רֲעא יַתו

יַתמר לו:  ליא ללא  ּמבל  רֲעא
ששעוִברים,  ִבני  רֲעא יַתו ִבּטים,  ִבח ּמתה  יַתא לטל  "

ֵאבש".  ּמי יַתה אאת  לּטל  אא ִבני  רֲעא יַתו יַתלח,  יַתה אאת  ּמתה  יַתא לטל 

מסכת דמי פרק ו משנה י 
י



אהם גוי,  ִבבי רֲעא אאת  ּמישרשו  אש שוגוי  ֵאגר 
יַתמר לו:  ּמיכול הוא לו

ּממעות,  ִבני  רֲעא יַתו ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו ּמתה  יַתא לטל  "
ֵאפרות".   ִבני  רֲעא יַתו יַתיִין,  ּמתה  יַתא

ּמאסור.  ֵאגר,  יַתה ִבלשרשות  ּמבאו  אש ִבמ

מסכת דמי פרק ו משנה יא 
יא

יַתמר:  ּמא שו ּמיה  שר שבסו ֵאפרות  ֵאכר  יַתהמו
ֵאהן",  ֵאאל  ששּמר אר ץ ִי אא של אש ִבמ "

ֵאשר;  יַתע של ּמיב  יַתח
ֵאהן", ּמשִברין  מע שמ "

ִבתיר.   ִבה אש אפה  יַתה יַתסר הוא  ּמא אש אפה  יַתה אש ּממן,  אא אנ  
ֵאהן",  ִבלי  אש ִבמ "
ֵאשר;  יַתע של ּמיב  יַתח

ֵאהן",  ּמשִברין  מע שמ "
ִבתיר.   ִבה אש אפה  יַתה יַתסר הוא  ּמא אש אפה  יַתה אש ּממן,  אא אנ

ּמיה,  שר שבסו אדה  ּמש איש לו  אש יַתע  ּמידו ִבאם 
ֵאשר.  יַתע של ּמיב  יַתח

מסכת דמי פרק ו משנה יב 
יב

ֵאבר:  ּמח של יַתמר  ּמא אש אר ץ  ּמא ּמה יַתעם 
ּמרק,  ּמי יַתדת  מג רֲעא ִבלי  יַתקח  "

יַתחת",  יַתא ִבקין  שס שקלו ִבלי  יַתקח 
ּמפטור.   ּמתם ו שס יַתח  ֵאק לו

יַתמר:  ּמא ִבאם 
ֵאבִברי",  רֲעח יַתל אש שוזו  ִבלי,  אש "זו 

ּמעשרבו,  שת ִבנ שו
ּמאה.  ֵאמ ֵאהן  ִבפלו  רֲעא ֵאשר,  יַתע של ּמיב  יַתח

 
פרק ז 

מסכת דמי פרק ז משנה א 
א

שוצלו, <המזמין> אא יַתכל  ליא אש ֵאברו  רֲעח אאת  ֵאמן  יַתז שמ יַתה
ששרות,  יַתע יַתמ יַתה יַתעל  ִבמינו  רֲעא יַתמ ֵאאינו  שוהוא 

ּמבת:  יַתש יַתה אעארב  ֵאמ ֵאמר  או



ּמחר,  ּממ של שפִבריש  יַתה של ִבתיד  ּמע ִבני  רֲעא אש יַתמה  "
ֵאשר,  רֲעע יַתמ ֵארי הוא  רֲעה

ּמסמוְך לו. <המעשר> ֵאשר  רֲעע יַתמ ּמאר  שש ו
ּמליו.  ּמע ֵאשר  רֲעע יַתמ יַתמת  שתרו ּמעשוי  ֵאשר  רֲעע יַתמ ִבתי  ִבשי ּמע אש אזה 

שדרומו,  ִבב שוצפונו, ו ִבב ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ו
ּממעות."  יַתה יַתעל  ּמלל  מח שמ ו

מסכת דמי פרק ז משנה ב 
ב

יַתהכוס,  אאת  שזגו לו  ּממ
ֵאמר:  או

יַתהכוס,  ֵאלי  שבשו ֵאיר  יַתש של ִבתיד  ּמע ִבני  רֲעא אש יַתמה  "
ֵאשר,  רֲעע יַתמ ֵארי הוא  רֲעה

ּמסמוְך לו.  ֵאשר  רֲעע יַתמ ּמאר  שש ו
ּמליו.  ּמע ֵאשר  רֲעע יַתמ יַתמת  שתרו ּמעשוי  ֵאשר  רֲעע יַתמ ִבתי  ִבשי ּמע אש אזה 

ּממעות."  יַתה יַתעל  ּמלל  מח שמ ִבפיו ו שב ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ו

מסכת דמי פרק ז משנה ג 
ג

יַתבִית,  יַתה יַתעל  יַתב של ִבמין  רֲעא יַתמ ֵאאינו  אש ֵאעל  פו
ֵאמר:  שואו יַתחת  יַתא ארת  אג שגרו ֵאטל  נו
ּמה,  ארי רֲעח יַתא ּמבאות  יַתה יַתשע  ֵאת שו "זו 

ֵאכל,  ִבני או רֲעא אש ִבעים  שש ִבת יַתעל  ֵאשר  רֲעע יַתמ רֲעעשויות 
אהם;  ֵאלי רֲעע ֵאשר  רֲעע יַתמ יַתמת  שתרו ּמיה  רֲעעשו שוזו 

רֲעחרונות,  יַתא ּמב ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ו
ּממעות."   יַתה יַתעל  ּמלל  מח שמ ו

ד
יַתחת.   יַתא ארת  אג שגרו ֵאשְך  שוחו

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
לסְך,  שח יַתי ללא 

יַתבִית.   יַתה יַתעל  יַתב של אש שכתו  יַתלא שמ ֵאעט  יַתמ שמ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו אר

לסְך,  שח יַתי ללא 
ִבדין.  ֵאבית  יַתני  שת אשהוא 

מסכת דמי פרק ז משנה ד 
ה

ִבתים,  יַתהכו ֵאבין  ִבמ יַתיִין  יַתח  ֵאק יַתהלו
ֵאמר:  או



שפִבריש,  יַתה של ִבתיד  ּמע ִבני  רֲעא אש ִבגים  ּמל ֵאני  שש "
ּממה,  שתרו ֵאהן  ֵארי  רֲעה
ֵאשר,  רֲעע יַתמ ּמשּמרה,  רֲעע יַתו

ִבני",  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ּמעה,  שש ִבת שו
אתה. <ומחל> שושו ֵאחל  ֵאמ

מסכת דמי פרק ז משנה ה 
ו

ֵאביתו,  שבתוְך  אבל  אּט יַתל אש ִבנים  ֵאא שת ּמהיו לו 
אדה,  ּמש יַתב ּמרש או  שד ִבמ יַתה ֵאבית  שב שוהוא 

ֵאמר:  או
שפִבריש,  יַתה של ִבתיד  ּמע ִבני  רֲעא אש ִבנים  ֵאא שת ֵאתי  שש "

ּממה,  שתרו ֵאהן  ֵארי  רֲעה
ֵאשר,  רֲעע יַתמ אשר,  אע שו

ִבני."   ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ יַתשע,  ֵאת שו

ז
ֵאמר:  יַתמי, או שד ּמהיו 

ּמחר,  ּממ של שפִבריש  יַתה של ִבתיד  ּמע ִבני  רֲעא אש יַתמה  "
ֵאשר,  רֲעע יַתמ ֵארי הוא  רֲעה

ּמסמוְך לו.  ֵאשר  רֲעע יַתמ ּמאר  שש ו
ֵאשר,  רֲעע יַתמ ִבתי  ִבשי ּמע אש אזה 

ּמליו,  ּמע ֵאשר  רֲעע יַתמ יַתמת  שתרו ּמעשוי 
שדרומו,  ִבב שוצפונו, ו ִבב ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ו

ּממעות.  יַתה יַתעל  ּמלל  מח שמ ו

מסכת דמי פרק ז משנה ו 
ח

אבל,  אּט יַתל אש יַתכלות  של יַתכ ֵאתי  שש ּמניו  ּמפ של ּמהיו 
יַתמר:  ּמא

ּמבזו",  ששרות זו  יַתע יַתמ "
אשארת;  מע שמ ּמנה  ּמהִבראשו

ּמבזו",  ּמלזו  אש שו ּמבזו,  ּמלזו  אש "
אשארת.  מע שמ ּמנה  ּמהִבראשו

ּמת ּה, <וחברתה> אבשר רֲעח יַתב ּמלה  יַתכ של יַתכ ששרות  יַתע יַתמ אהן  ֵאתי ששרו יַתע יַתמ
ֵאשם.  ּמרא  ּמק

מסכת דמי פרק ז משנה ז 
ט

ִבלין,  מח ּמאה  ֵאמ אבל,  אט ּמאה  ֵאמ



יַתחת.   יַתא שו ּמאה  ֵאמ ֵאטל  נו
ֵאשר,  רֲעע יַתמ ּמאה  ֵאמ אבל,  אט ּמאה  ֵאמ

יַתחת.   יַתא שו ּמאה  ֵאמ ֵאטל  נו
ֵאשר,  רֲעע יַתמ ּמאה  ֵאמ ִבנים,  ּמּק מת שמ ִבלין  מח ּמאה  ֵאמ

אשר.   אע ּמו ּמאה  ֵאמ ֵאטל  נו

י
ֵאשר;  רֲעע יַתמ ִבעים  שש ִבת אבל,  אט ּמאה  ֵאמ

ֵאשר,  רֲעע יַתמ ִבנים  ששמו אבל,  אט ִבעים  שש ִבת
שכלום.   ִבסיד  שפ ִבה ללא 

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
אבה,  מר שמ אבל  אּט יַתה אש יַתמן  שז ּמכל 

שכלום.  ִבסיד  שפ ִבה ללא 

מסכת דמי פרק ז משנה ח 
יא

יַתיִין,  ֵאדי  יַתכ אשר  אע אשר  אע של אש אשר שורות  אע ּמהיו לו  אש ִבמי 
יַתמר:  ּמא שו

אשר",  ּמע ֵאמ יַתחת  יַתא ּמנה  ִבחיוצו יַתה ּמרה  "שו
ִבהיא,  ֵאאי זו  יַתע  ּמידו ֵאאין  שו

ּמסן;  שכ ִבביות לו ּמח ֵאתי  שש ֵאטל  נו
ֵאשר",  רֲעע יַתמ יַתחת  יַתא ּמנה  ִבחיוצו יַתה ּמרה  ִבוצי שו רֲעח "

ִבהיא,  ֵאאיזו  יַתע  ּמידו ֵאאין  שו
ִבויות;  ּמז יַתבע  יַתאשר ֵאמ ִבביות  ּמח יַתבע  יַתאשר ֵאטל  נו

אשר",  אע ֵאמ יַתחת  יַתא ּמרה  "שו
ִבהיא,  ֵאאי זו  יַתע  ּמידו ֵאאין  שו

ּמסן;  שכ יַתחת לו יַתא ּמרה  ֵאטל שו נו
אשר",  אע ֵאמ יַתחת  יַתא ּמרה  ִבוצי שו רֲעח "

ִבהיא,  ֵאאי זו  יַתע  ּמידו ֵאאין  שו
ּמסן;  שכ ֵאתי שורות לו שש ֵאטל  נו

אשר",  אע ֵאמ יַתחת  יַתא ִבבית  ּמח "
ִבהיא,  ֵאאי זו  יַתע  ּמידו ֵאאין  שו

ִבבית.   ּמח שו ִבבית  ּמח ּמכל  ִבמ ֵאטל  נו

חסלת מסכת דמי 

 מסכת כלאים 



פרק א 

מסכת כלאים פרק א משנה א 
א

ִבנין  יַתהזו שו ִבּטים  ִבח יַתה
אזה.   ּמב אזה  יַתאִים  של ִבכ ּמנן  ֵאאי

ּמעל,  אלת שו לב ִבש שו ששעוִברים  יַתה
ִבשיפון,  יַתה שו ִבמין  שוּס מכ יַתה

ִבפיר,  יַתוּס יַתה שו יַתהפול 
יַתח,  ֵאפ יַתהּטו שו ּמדן  שק ּמפשר יַתה

ִבעית,  ששעו יַתה שו ּמבן  ּמל יַתה ופול 
אזה.  ּמב אזה  יַתאִים  של ִבכ ּמנן  ֵאאי

מסכת כלאים פרק א משנה ב 
ב

אזה.   ּמב אזה  יַתאִים  של ִבכ ּמנן  ֵאאי שפפון  של יַתמ יַתה שו ִבּקשות  יַתה
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

יַתאִים.   של ִבכ
ִבלים,  יַתג ארת  אז רֲעח ארת,  אז רֲעח

אדה,  ּמש ֵאשי  של מע ִבשים,  של מע
אדה,  ּמש ֵאשי  ֵארי שכ ִבשים,  ֵארי שכ

אדה, <כיסבר> ּמש יַתבר  שס מכ ּמבר,  שס מכ
שוצִברי,  ִבמ ּמדל  יַתחשר ּמדל,  יַתחשר

ּמוצה,  ּמהשרמו שו שוצִברית  ִבמ יַתעת  יַתל יַתד שו
ּמחרוב,  אה שו שוצִברי  ִבמ ופול 
אזה.  ּמב אזה  יַתאִים  של ִבכ ּמנן  ֵאאי

מסכת כלאים פרק א משנה ג 
ג

ּמנפוס,  יַתה שו אפת  אל יַתה
שבתור,  שתּמר יַתה שו שכרוב  יַתה

ִבנים.  שלעו יַתה שו ִבדים  ּמר שת יַתה
ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  ִבסי ף שר הו
ִבנית,  ּממ יַתהשו שו יַתהשום 
שלוצול,  יַתוצ שב יַתה שו ּמוצל  ּמב יַתה

שסלוס,  ּמל שפ יַתה שו ּמתשרמוס  יַתה שו
אזה.  ּמב אזה  יַתאִים  של ִבכ ּמנן  ֵאאי



מסכת כלאים פרק א משנה ד 
ד

ּמלן:  ִבאי ּמב ו
ִבלין,  ִבמי ּמט שס ּמר שּק יַתה שו ִבוּסין,  יַתג רֲעא ּמה
ּמרִברים,  שז ּמע ּמה שו ִבשים  ּמפִברי יַתה שו
אזה.   ּמב אזה  יַתאִים  של ִבכ ּמנן  ֵאאי

ּמרר,  שז יַתח יַתה שו יַתח  יַתתפו יַתה
ִבדים,  ֵאק שש יַתה שו ִבקים  שס יַתפשר יַתה
ִבמים,  ּמהִברי שו ִבפים  שז ִבשי יַתה שו

אזה,  ּמל אזה  ִבמין  ִבפי דו יַתעל  יַתא ף 
אזה.  ּמב אזה  יַתאִים  של ִבכ

מסכת כלאים פרק א משנה ה 
ה

ּמנפוס,  יַתה שו שצנון  יַתה
ּמסן,  שפ יַתל יַתה שו ּמדל  יַתחשר יַתה

ּמוצה,  ּמהשרמו שו שוצִברית  ִבמ יַתה ִבעם  ִבנית  ּמו שי יַתעת  יַתל יַתד שו
אזה,  ּמל אזה  ִבמין  ִבפי דו יַתעל  יַתא ף 

אזה.  ּמב אזה  יַתאִים  של ִבכ

מסכת כלאים פרק א משנה ו 
ו

אלב,  אכ יַתה שו ֵאאב  שז יַתה
ּמעל,  יַתהשו שו שפִברי  ּמכ יַתה אלב  אכ

ִבאים,  ּמב שצ יַתה שו ִבזים  ִבע ּמה
ִבלים,  ֵאח ּמהשר שו ִבלים  ֵאע שי יַתה

ארד,  אפ יַתה שו יַתהוּסוס 
רֲעחמור,  יַתה שו ארד  אפ יַתה
ּמערוד,  אה שו רֲעחמור  יַתה

אזה,  ּמל אזה  ִבמין  ִבפי דו יַתעל  יַתא ף 
אזה.  ּמב אזה  יַתאִים  של ִבכ

מסכת כלאים פרק א משנה ז 
ז

ּמלן,  ִבאי שב ּמלן  ִבאי ִבאין  ִבבי שמ ֵאאין 
ּמרק,  ּמי שב ּמרק  ּמי

ּמרק,  ּמי שב ּמלן  ִבאי ללא  שו
ּמלן.   ִבאי שב ּמרק  ּמי ללא  שו

ּמלן.  ִבאי שב ּמרק  ּמי ִבתיר  יַתמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר



מסכת כלאים פרק א משנה ח 
ח

ּממה,  שק ִבש יַתל אש ּמדן  יַתס שבתוְך  ּמרקות  שי ִבעים  שט ֵאאין נו
ּמנה,  ּמב של ּמדה  ִבק ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמגם  ֵאפי ִבבין  ִבכי יַתמשר ֵאאין 

ּמלן.   ִבאי שב ּמרק  ּמי אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ
רֲעחוצוב,  יַתה שלתוְך  ּמנה  ֵאא שת יַתל אש ִבעין ִיחור  שט ֵאאין נו

ִבקירו. <מחוק: שתהא> שמ אשהוא 
יַתח,  ִבּטי יַתב רֲעא ּמה שלתוְך  אפן  אג יַתל אש ּמרה  שזמו ִבבין  רֲעח ֵאאין תו

שלתוכו,  ּמה  אמי ֵאמי אקת  אר ֵאהא זו שת אש
ּמרק.   ּמי שב ּמלן  ִבאי אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

ִבמית,  ּמל יַתח יַתה שלתוְך  יַתעת  יַתל יַתד יַתרע  אז ִבנין  שת ֵאאין נו
יַתרתו,  שמ יַתש שמ ֵאהא  שת אש

ּמרק.  ּמי שב ּמרק  ּמי אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

מסכת כלאים פרק א משנה ט 
ט

אפן,  אג יַתה יַתחת  יַתת אנת  לנ שוצ אפת ו אל ֵאמן  יַתהּטו
ִבלין,  מג שמ ִבלים  ּמע אה ּמוצת  שק ִבמ ּמהיו  ִבאם 
יַתאִים,  של ִבכ ֵאשם  ִבמ ללא  ֵאשש  ֵאאינו חו

ששרות,  יַתע יַתמ ֵאשם  ִבמ ללא  שו
ִבעית,  ִבבי שש ֵאשם  ִבמ ללא  שו

ּמבת.   יַתש יַתב ִבלין  ּמּט ִבנ שו
יַתחת,  יַתא שכ ּמרה  ששעו ּמּטה ו ִבח יַתע  ֵאר יַתהזו

יַתאִים.   של ִבכ אזה  ֵארי  רֲעה
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  אר

יַתאִים,  של ִבכ ֵאאינו 
ּמרה,  ששעו ִבּטים ו ִבח ֵאתי  שש שיהוא  אש יַתעד 

ששעוִברים,  ֵאתי  שש ּמּטה ו ִבח או 
אמת.  אוּס מכ שו ּמרה  ששעו ּמּטה ו ִבח או 

 
פרק ב 

מסכת כלאים פרק ב משנה א 
א

ֵאחר,  יַתא ִבמין  ִבמ יַתרע  אז יַתבע  לר ּמב ּה  איש  אש ּמאה  שס ּמכל 
ֵאעט.  יַתמ שי

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
לבר.   ּמי



ִבנים.   ִבמי ֵאני  שש ִבמ ֵאבין  ּמחד,  אא ִבמין  ִבמ ֵאבין 
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ּמחד.   אא ִבמין  ִבמ ּמלא  אא שמרו  ּמא ללא 
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

יַתבע.  לר של ּמטֵאר ף  שוצ ִבמ ּמאה  שס ִבב יַתאִים  של ִבכ אשהוא  ּמכל 

מסכת כלאים פרק ב משנה ב 
ב

רֲעאמוִברים?  ּמבִברים  שד ֵאמי  יַתב
ִבנית,  שט ִבק שב ִבנית  שט ִבק ּמאה  שתבו ִבב ּמאה  שתבו

ּמאה.   שתבו ִבב ִבנית  שט ִבק שו ִבנית  שט ִבק שב ּמאה  שתבו
אמת,  אא אב

ִבלין  ּמכ אא אנ ּמנן  ֵאאי אש ּמנה  יַתג ֵאני  ִבזשרעו
ּמעה  ּמב יַתאשר שו ששִברים  אע ֵאמ ּמחד  אא ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ ו

ּמאה.   שס ֵאבית  של ֵאפל  שבנו
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ִבמיר,  שח יַתה של שמרו  ּמא אש ֵאשם  יַתכ
ֵאקל;  ּמה של יַתא ף 

ּמאה  שתבו יַתב ּמתן  שש ִבפ יַתה
ּמעה  ּמב יַתאשר שו ששִברים  אע ֵאמ ּמחד  אא אפת  אר ּמט שוצ ִבמ

ּמאה.  שס ֵאבית  של ֵאפל  שבנו

מסכת כלאים פרק ב משנה ג 
ג

ִבּטים,  ִבח ּמעה  שזרו ֵאדהו  ּמש ּמתה  שי ּמה
ששעוִברים,  ּמע ּה  שר ּמז של יַתלְך  שמ ִבנ שו

יַתפְך,  שויו יַתע,  ִבלי שת יַתת אש יַתעד  ּמל ּה  ִבתין  שמ יַתי
יַתרע.   שז ּמכְך ִי יַתחר  יַתא שו

יַתמר,  ליא ללא  ּמחה,  ֵאמ ִבוצ ִבאם 
יַתפְך,  ּמכְך או יַתחר  יַתא שו יַתרע  שז אא

יַתע.   ֵאר ּמכְך זו יַתחר  יַתא שו ֵאפְך  ּמלא הו אא
ּמחִבריש?  ֵאהא  שי ּממה  יַתכ שו
ּמעה.   ֵאבי ּמהשר ֵאמי  של יַתת שכ

ֵאמר:  ּמשאול או ּמבא  יַתא
ּמאה.  שס ֵאבית  של יַתבע  לר ֵאיר  יַתש שי ללא  אש ֵאדי  שכ

מסכת כלאים פרק ב משנה ד 
ד

ּמע ּה,  שּט ִבל יַתלְך  שמ ִבנ שו ּמעה,  שזרו
יַתמר:  ליא ללא 



יַתפְך",  ּמכְך או יַתחר  יַתא שו יַתּטע  אא "
יַתע.   ֵאט ּמכְך נו יַתחר  יַתא שו ֵאפְך,  ּמלא הו אא

ּמע ּה,  שר ּמז של יַתלְך  שמ ִבנ שו ּמעה,  שנטו
יַתמר:  ליא ללא 

ּמשֵארש,  רֲעא ּמכְך  יַתחר  יַתא שו יַתרע,  שז אא "
יַתע.   ֵאר ּמכְך זו יַתחר  יַתא שו ּמשֵארש,  שמ ּמלא  אא

יַתפח,  אּט ִבמ ּמפחות  יַתעד  ֵאמם  אוצה, גו ִבאם רו
ּמשֵארש.  שמ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו יַתע,  ֵאר שוזו

מסכת כלאים פרק ב משנה ה 
ה

ֵאבס או לו ף, <קרבס> שנ יַתק ּמעה  שזרו ֵאדהו  ּמש ּמתה  שי ּמה
אהן,  ֵאבי יַתג יַתעל  ּמבא  יַתע ו ֵאר ֵאהא זו שי ללא 

ִבנים.   ּמש ּמשלוש  של ּמלא  אא ּמנן עושות  ֵאאי אש
ֵאטס,  שס אא ֵאחי  שפ ִבס ּמב ּה  ּמעלו  אש ּמאה  שתבו

ֵאבה,  יַתהשר ִבנין  ִבמי אהן  ּמב ּמעלו  אש ּמרנות  ּקג יַתה שמקום  ֵאכן  שו
ִבבים,  ּמש רֲעע ֵאני  ִבמי יַתלת  שע אה אש ּמתן  של ִבת ֵאכן  שו

ֵאכש.   יַתנ של ִבבין אותו  שי יַתח שמ ֵאאין 
שמִברין לו:  יַתוּסח, או ִבכ ֵאכש או  ִבנ ִבאם 

ּמחד!"  אא ִבמין  ִבמ לכל חו ץ  יַתה אאת  לקר  רֲעע "

מסכת כלאים פרק ב משנה ו 
ו

ִבמין,  ּמכל  ִבמ אשר  אמ אשר  אמ ֵאדהו  ּמש רֲעעשות  יַתל אוצה  ּמהרו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

יַתח;  ִבתי ּמפ של אש ִבמים  ּמל שת ּמשה  לל שש
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית 

ִבני.   ּמשרו יַתה לעל  ּמה ללא  שמ
ֵאאלו.  ֵארי  שב ִבד שכ שהיות  ִבל ֵאאלו  ֵארי  שב ִבד ִבבים  שקרו ו

מסכת כלאים פרק ב משנה ז 
ז

ּמתר,  ממ ששעוִברים,  ִבל אש שבתוְך  ּמנס  שכ ִבנ ִבּטים  ִבח לתר  לראש  ּמיה  ּמה
ֵאדהו.   ּמש שכסו ף  אאה  ִבנשר אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ
ֵאחר,  יַתא ִבמין  ֵאברו  רֲעח יַתל אש שו ִבּטים  ִבח אשלו 

ִבמין.   יַתה ֵאמאותו  למְך לו  שס ִבל ּמתר  ממ
ִבּטים,  ִבח ֵאברו  רֲעח יַתל אש שו ִבּטים  ִבח אשלו 

ּמתן,  שש ִבפ יַתל אש אלם  את למְך לו  שס ִבל ּמתר  ממ
ֵאחר.   יַתא ִבמין  של אש אלם  את ללא  שו

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר



ִבנים.   ִבמי יַתה ּמכל  ּמחד  אא שו ּמתן  שש ִבפ יַתרע  אז ּמחד  אא
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו אר

ּמתן.   שש ִבפ יַתל אש אלם  את שב שבדוק  ִבל ּמתר  ממ ֵאדהו  ּמש יַתוצע  שמ אא שב

מסכת כלאים פרק ב משנה ח 
ח

יַתע,  ּמחִברי שו ּמדל  שר יַתח ּמאה  שתבו ֵאדה  שש ִבל ִבכין  שמ ֵאאין סו
יַתע.   ּמחִברי שו ּמדל  יַתחשר ּמרקות  שי ֵאדה  שש ִבל ִבכין  שמ ּמבל סו רֲעא

ִבניר,  יַתל שו יַתלבור,  ֵאמְך  סו
ארְך,  אד יַתל שו ּמפה,  ּמג יַתל שו

ִבחים,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע יַת ּה  לב ּמג אשהוא  ֵאדר  ּמג יַתל שו
ּמעה,  ּמב יַתאשר ּמחב  ּמר שו ּמשּמרה  רֲעע למק  ּמע אשהוא  ּמחִברי ץ  אל שו

אר ץ,  ּמא ּמה יַתעל  ֵאסְך  ֵאמ אשהוא  ּמלן  ִבאי ּמל שו
ּמעה.  ּמב יַתאשר ּמחב  ּמר שו ּמשּמרה  רֲעע יַת ּה  לב ּמג אשהוא  יַתלע  אוּס יַתל שו

מסכת כלאים פרק ב משנה ט 
ט

ִבמין,  ּמכל  ִבמ יַתחת  יַתר ּמק יַתחת  יַתר ּמק ֵאדהו  ּמש רֲעעשות  יַתל אוצה  ּמהרו
ּמעה> ּמב יַתאשר ּמאה, <שו שס ֵאבית  של ּמרחות  שק יַתבע  יַתאשר שו ששִברים  אע אשה  עו

יַתבע,  לר ֵאבית  יַתחת  יַתר שק ִבמ
אוצה.   שר ִבי אש ִבמין  ּמכל  ּמכ ּה  שבתו יַתע  ֵאר שוזו
יַתתִים,  שש יַתחת או  יַתא יַתחת  יַתר ּמק ּמתה  שי ּמה

ּמדל.   יַתחשר ּמען  שר זו
ּמדל,  יַתחשר ֵאעם  יַתר שז ללא ִי ּמשלוש, 

ּמדל. <שהוא נראה>  שר יַתח ֵאדה  שש ִבכ ֵאאית  ִבנשר ִבהיא  אש ֵאני  שפ ִבמ
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  אר ֵארי  שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

רֲעאסורות.   אשר  אע שו ּמתרות,  ממ ּמרחות  שק יַתשע  ֵאת
ֵאמר:  לקב או רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  אר

ֵאבית כור,  ֵאדהו  ּמש ּמכל  ִבפלו  רֲעא
יַתחת.  יַתא יַתחת  יַתר ּמּק ִבמ ּמכ ּה חו ץ  שבתו אשה  רֲעע יַתי ללא 

מסכת כלאים פרק ב משנה י 
י

יַתבע,  לר ֵאבית  שבתוְך  אשהוא  ּמכל 
יַתבע:  לר ֵאבית  יַתדת  ִבמ שב אלה  עו

יַתלע,  אוּס יַתה שו אבר  אּק יַתה שו אפן  אג יַתה יַתלת  שכ ּמא
יַתבע.   לר ֵאבית  יַתדת  ִבמ שב ִבלים  עו

יַתבע.   לר ֵאבית  ּמאה,  שתבו ִבב ּמאה  שתבו
ִבחים.   ּמפ שט ּמשה  ִבש ּמרק,  ּמי שב ּמרק  ּמי



ּמרק,  ּמי שב ּמאה  שתבו
יַתבע.   לר ֵאבית  ּמאה,  שתבו ִבב ּמרק  ּמי שו

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  אר
ִבחים.  ּמפ שט ּמשה  ִבש ּמאה,  שתבו ִבב ּמרק  ּמי

מסכת כלאים פרק ב משנה יא 
יא

ּמאה,  שתבו ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמטה  ּמאה נו שתבו
ּמרק,  ּמי ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמרק  ּמי שו

ּמרק,  ּמי ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמאה  שתבו
ּמאה,  שתבו ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמרק  ּמי שו

ִבנית.   ּמו שי יַתעת  יַתל יַתד ִבמ ּמתר, חו ץ  ממ לכל  יַתה
ֵאמר:  ִבבי או אר

שוצִברי;  ִבמ ִבּקשות ופול  יַתה יַתא ף 
יַתרי.  ּמב שד ִבמ אהם  ֵארי שב ִבד אאת  ִבני  רֲעא אאה  שורו

 פרק ג 

מסכת כלאים פרק ג משנה א 
א

ִבחים,  ּמפ שט ּמשה  ִבש יַתעל  ּמשה  ִבש ִבהיא  אש ּמגה  רֲעערו
ִבנין,  ֵאזשרעו ּמשה  ִבמ רֲעח ּמכ ּה  שבתו ִבעין  שר זו

ּמגה,  רֲעערו ּמה יַתבע רוחות  יַתאשר שב ּמעה  ּמב יַתאשר
יַתוצע.   שמ אא ּמב ּמחד  אא שו

יַתפח,  אט יַת ּה  לב ּמג ּמבל  ּמל ּה גו ּמיה  ּמה
ּמשר:  ּמע ּמשה  לל שש ּמכ ּה  שבתו ִבעין  שר זו
ּמבל,  שוגו ּמבל  ּמכל גו יַתעל  ּמשה  לל שש

יַתוצע.   שמ אא ּמב ּמחד  אא שו
ּמבל,  יַתהגו שבתוְך  אפת  אל יַתה לראש  יַתּטע  ללא ִי

ֵאלהו.   יַתמ שמ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ
ֵאמר: <יודה> ּמדה או שיהו ִבבי  אר

יַתוצע.  שמ אא ּמב ּמשה  ִבש

מסכת כלאים פרק ג משנה ב 
ב

ּמגה,  רֲעערו ּמב ִבעים  שר ֵאאין זו ִבעים  ּמר שז ִבמין  ּמכל 
ּמגה.   רֲעערו ּמב ִבעין  ּמרקות זושר שי ִבמין  ּמכל 

ִבעים;  ּמר שז ִבמין  ִבפים,  יַתהשו ִבנים  רֲעאפו ּמה שו ּמדל  יַתחשר יַתה



ּמרק.   ּמי ִבמין  ִבנים,  שמלו יַתג יַתה ִבנים  רֲעאפו
יַתעט,  ּממ שת ִבנ שו יַתפח  אט יַת ּה  לב ּמג אשהוא  ּמבל  גו

ּמלתו.   ִבח שת ִבמ ֵאשר  ּמכ ּמיה  ּמה אש ֵאשר,  ּמכ
יַתפח,  אט ִבּקין  ממ רֲעע ֵאהן  אש יַתמִים  יַתה יַתמת  יַתא שו אלם,  את יַתה

ִבנים,  ֵאזשרעו ּמשה  לל שש ּמכם  שבתו ִבעין  שר זו
יַתוצע.  שמ אא ּמב ּמחד  אא שו ּמכן,  ִבמ ּמחד  אא שו ּמכן,  ִבמ ּמחד  אא

מסכת כלאים פרק ג משנה ג 
ג

ֵאחר,  יַתא ּמרק  ּמי ֵאדה  שש שלתוְך  ּמנס  שכ ִבנ ּמרק  ּמי לתר  לראש  ּמיה  ּמה
ֵאדהו.   ּמש שכסו ף  אאה  ִבנשר אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ ּמתר,  ממ

ּמרק,  ּמי ּמעה  שזרו ֵאדהו  ּמש ּמתה  שי ּמה
ֵאחר,  יַתא ּמרק  ּמי של אש ּמרה  ּמכ ּה שו שבתו יַתּטע  ִבל ֵאּקש  יַתב שמ ו

ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי אר
לראשו.   יַתעד  שו אדה  ּמש יַתה לראש  ֵאמ ֵאלש  יַתפ שמ אלם  את יַתה ֵאהא  שי אש יַתעד 

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  אר
שמלואו.   יַתחב  לר שו ִבחים  ּמפ שט ּמשה  ִבש ארְך  לא

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  אר
ּמסה.  יַתפשר יַתה יַתחב  לר ללא  שמ ִבכ יַתחב  לר

מסכת כלאים פרק ג משנה ד 
ה

ִבאים,  ִבּקשו יַתל אש ֵאתי שורות  שש יַתע  ֵאט יַתהנו
ִבעים,  ִבדלו יַתל אש ֵאתי שורות  שש

שוצִברי,  ִבמ שלפול  אש ֵאתי שורות  שש
ּמתר.   ממ

ִבאים,  ִבּקשו יַתל אש ּמרה  שו
ִבעים,  ִבדלו יַתל אש ּמרה  שו

שוצִברי,  ִבמ שלפול  אש ּמרה  שו
ּמאסור.  

ִבאים,  ִבּקשו יַתל אש ּמרה  שו
ִבעים,  ִבדלו יַתל אש ּמרה  שו

שוצִברי,  ִבמ שלפול  אש ּמרה  שו
ִבאים,  ִבּקשו יַתל אש ּמרה  שו
ִבתיר,  יַתמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר

שסִברין.  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

מסכת כלאים פרק ג משנה ה 
<ה>

יַתחת,  יַתא ּממא  שלתוְך גו יַתעת  יַתל יַתד שו ִבקשות  ּמדם  ּמא יַתע  ֵאט נו



אזה,  יַתוצד  של ּמטה  ֵאהא זו נו שת אש יַתבד  של ִבב ו
אזה.  יַתוצד  של ּמטה  שוזו נו

ּמכאן;  של ּמלזו  אש ּמער  ֵאש שו ּמכאן  של ּמלזו  אש ּמער  ֵאש אטה  שונו )
ִבמים  ּמכ רֲעח שסרו  ּמא אש יַתמה  ּמכל  אש

יַתעִין.)  ּמה ִבאית  יַתמשר ֵאני  שפ ִבמ ּמלא  אא שזרו  ּמג ללא 

מסכת כלאים פרק ג משנה ו 
<ד>

ִבלים,  ּמוצ שב ּמעה  שזרו ֵאדהו  ּמש ּמתה  שי ּמה
ִבעים,  ִבדלו יַתל אש ּמכ ּה שורות  שבתו יַתּטע  ִבל ֵאּקש  יַתב שמ ו

ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר
ֵאתי שורות,  שש ֵאקר  עו
יַתחת,  יַתא ּמרה  יַתע שו ֵאט שונו

ֵאתי שורות,  שש שמקום  ִבב ִבלים  ּמוצ שב ּממה  ּמק יַתח  ִבני יַתמ ו
ֵאתי שורות,  שש ֵאקר  שועו
יַתחת.   יַתא ּמרה  יַתע שו ֵאט שונו
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  אר
ֵאתי שורות,  שש ֵאקר  עו
ֵאתי שורות,  שש יַתע  ֵאט שונו

ֵאתי שורות,  שש שמקום  ִבב ִבלים  ּמוצ שב ּממה  ּמק יַתח  ִבני יַתמ ו
ֵאתי שורות,  שש ֵאקר  שועו
ֵאתי שורות.   שש יַתע  ֵאט שונו

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּממה,  יַתא ששֵארה  אע ֵאתים  שש ּמת ּה  אבשר רֲעח יַתל ּמרה  ֵאבין שו ֵאאין  ִבאם 

יַתתִים.  ֵאבינו אש יַתרע  אז יַתה אאת  ֵאים  יַתק שי ללא 

מסכת כלאים פרק ג משנה ז 
ז

ּמרק,  ּמי שכ ּמרק,  ּמי יַתב יַתעת  יַתל יַתד
יַתבע.   לר ֵאבית  ּמל ּה  ִבנין  שת ּמאה, נו שתבו ִבב

ּמאה,  שתבו ּמעה  שזרו ֵאדהו  ּמש ּמתה  שי ּמה
ִבעים,  ִבדלו יַתל אש ּמרה  ּמכ ּה שו שבתו יַתּטע  ִבל ֵאּקש  יַתב שמ ו

ִבחים.   ּמפ שט ּמשה  ִבש ּמת ּה  ּמד רֲעעבו ּמל ּה  ִבנין  שת נו
ּמה.   אני ּמפ של ִבמ לקר  רֲעע יַתי ּמלה,  ִבדי שג ִבה ִבאם 

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
יַתאמות.   יַתבע  יַתאשר ּמת ּה  ּמד רֲעעבו ּמל ּה  ִבנין  שת נו

ח
שמרו לו:  ּמא

אפן?  אג יַתה ִבמן  ִבמיר זו  שח יַתת רֲעה



אהם:  ּמל יַתמר  ּמא
אפן,  אג יַתה ִבמן  ּמרה  רֲעחמו אשזו  ִבוצינו  ּממ

ִבדית,  ִבחי שי אפן  אג יַתל אש
ִבחים,  ּמפ שט ּמשה  ִבש ּמת ּה  ּמד רֲעעבו יַתל ִבנין  שת נו

יַתבע.   לר ֵאבית  ִבדית  ִבחי שי יַתעת  יַתל יַתד יַתל שו
ֵאעאל:  ּממ שש ִבבי ִי ֵאשם שר ִבמ ֵאמר  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ּמאה,  שס ֵאבית  של ִבעים  ִבדלו ּמשה  לל שש ּמכל 
ּמאה.   שס ֵאבית  שלתוְך  יַתרע  אז ִבביא  ּמי ללא 

ִבתי  ּמר שפ אא ֵאט ף  יַתהעו אבן  ֵאסה  ִבבי יו שר
ֵאעאל:  ּממ שש ִבבי ִי ֵאשם שר ִבמ יַתמר  ּמא

ֵאבית כור,  של ִבעין  ִבדלו ּמשה  לל שש ּמכל 
ֵאבית כור.  שלתוְך  יַתרע  אז ִבביא  ּמי ללא 

 
פרק ד 

מסכת כלאים פרק ד משנה א 
א

ארם,  אכ יַתה יַתחת  יַתר ּמק
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

יַתאמות.   יַתבע  יַתאשר שו ששִברים  אע
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית 
ּממה.   יַתא ששֵארה  אע ֵאשש 

ארם,  אכ יַתה שמחול 
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ּממה;  יַתא ששֵארה  אע ֵאשש 

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּממה.   יַתא ששֵארה  אע ֵאתים  שש

ארם?  אכ יַתה יַתחת  יַתר ּמק ִבהיא  ֵאאי זו  שו
ּמוצעו;  שמ אא ֵאמ יַתרב  ּמח אש ארם  אכ

ּממה,  יַתא ששֵארה  אע ֵאשש  ּמשם  ֵאאין  ִבאם 
ּמשם> יַתל ּמשם.  < של יַתרע  אז ִבביא  ּמי ללא 

ּממה,  יַתא ששֵארה  אע ֵאשש  ּמשם  ּמהיו 
ּמדתו,  רֲעעבו ִבנין לו  שת נו
ּמתר.  יַתהמו אאת  יַתע  ֵאר שוזו

מסכת כלאים פרק ד משנה ב 
ב

ארם?  אכ יַתה שמחול  אזה הוא  ֵאאי 



ֵאדר.   ּמג יַתל ארם  אכ ֵאבין 
ּממה,  יַתא ששֵארה  אע ֵאתים  שש ּמשם  ֵאאין  ִבאם 

ּמשם.   של יַתרע  אז ִבביא  ּמי ללא 
ּממה,  יַתא ששֵארה  אע ֵאתים  שש ּמשם  ּמהיו 

ּמתר.  יַתהמו אאת  יַתע  ֵאר שוזו ּמדתו  רֲעעבו ִבנין לו  שת נו

מסכת כלאים פרק ד משנה ג 
ג

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  אר
ארם.   אכ יַתה שגדור  ּמלא  אא אזה  ֵאאין 

ארם?  אכ יַתה שמחול  אזה  ֵאאי  שו
ִבמים.   ּמר שכ יַתה ֵאני  שש ֵאבין 
ֵאדר?  ּמג אזה הוא  ֵאאי 

ִבחים.   ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע יַת ּה  לב ּמג אשהוא 
ּמחִברי ץ?  שו

ּמעה.  ּמב יַתאשר ּמחב  ּמר שו ּמשּמרה  רֲעע למק  ּמע אשהוא 

מסכת כלאים פרק ד משנה ד 
ד

ִבנים,  ּמּק יַתה יַתצת  ִבח שמ
ִבחים  ּמפ שט ּמשה  לל שש ֵאברו  רֲעח יַתל אנה  ּמק ֵאבין  ֵאאין  ִבאם 

ִבדי,  שג יַתה ֵאנס  ּמכ ִבי אש ֵאדי  שכ
ּמצה. ִבח שמ ִבכ ֵארי זו    רֲעה

יַתאמות,  אשר  אע יַתעד  יַתר ץ  שפ ִבנ אש ֵאדר  ּמג שו
יַתתח.  אפ יַתכ ֵארי הוא  רֲעה

ּמאסור.   ּמוצה  ִבפשר יַתה אגד  אנ שכ ֵאכן,  ִבמ ֵאתר  ּמי
ֵאבה,  יַתהשר ּמרוצות  שפ שפשרוצו בו  ִבנ

ּמתר.  ממ ּמפרו ץ,  יַתה יַתעל  אבה  מר שמ ֵאמד  ּמהעו ִבאם 
ֵאמד,  ּמהעו יַתעל  אבה  מר שמ ּמפרו ץ  יַתה ִבאם 

ּמאסור.  ּמוצה  ִבפשר יַתה אגד  אנ שכ

מסכת כלאים פרק ד משנה ה 
ה

ִבנים,  ּמפ שג ֵאמש  ּמח של אש ּמרה  יַתע שו ֵאט יַתהנו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ארם;  אכ
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ֵאתי שורות.   שש שיהו  אש יַתעד  ארם,  אכ ֵאאינו 
ארם,  אכ יַתב אש יַתאמות  יַתבע  יַתאשר יַתע  ֵאר יַתהזו ּמכְך  ִבפי של

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 



יַתחת.  יַתא ּמרה  ֵאדש שו ִבק
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ֵאתי שורות.  שש ֵאדש  ִבק

מסכת כלאים פרק ד משנה ו 
ו

ּמנב,  ּמז ּמוצא  יַתחת יו יַתא שו יַתתִים  שש אגד  אנ שכ יַתתִים  שש יַתע  ֵאט יַתהנו
ארם.   אכ אזה  ֵארי  רֲעה

יַתתִים,  שנ ִבב יַתחת  יַתא שו יַתתִים  שש אגד  אנ שכ יַתתִים  שש
יַתוצע,  שמ אא ּמב יַתחת  יַתא שו יַתתִים  שש אגד  אנ שכ יַתתִים  שש או 

ארם,  אכ ֵאאינו 
ּמנב.  ּמז ּמוצא  יַתחת יו יַתא שו יַתתִים  שש אגד  אנ יַתתִים  שש שיהו  אש יַתעד 

מסכת כלאים פרק ד משנה ז 
ז

אשלו,  שבתוְך  יַתחת  יַתא ּמרה  יַתע שו ֵאט יַתהנו
ֵאברו,  רֲעח יַתל אש שבתוְך  יַתחת  יַתא ּמרה  שושו

יַתוצע,  שמ אא ּמב ִבבים  יַתר ּמה ארְך  אד שו ִבחיד  ּמי יַתה ארְך  אד שו
ִבחים,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ֵאמ ּמנמוְך  אשהוא  ֵאדר  ּמג שו

ּמטשרפות.   שוצ ִבמ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ִבחים, <מעשרה> ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע יַת ּה  לב ּמג

ּמטשרפות.   שוצ ִבמ ּמנן  ֵאאי ֵאאלו 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  אר

ּמלן,  שע יַתמ של ִבמ ּמסן  ֵאעשר ִבאם 
ּמטשרפות.  שוצ ִבמ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

מסכת כלאים פרק ד משנה ח 
ח

ֵאתי שורות,  שש יַתע  ֵאט יַתהנו
יַתאמות,  אנה  ששמו אהן  ֵאני ֵאבי ֵאאין  שו

ּמשם.   יַתל יַתרע  אז ִבביא  ּמי ללא 
ּמשלוש,  ּמהיו 

ּממה,  יַתא ששֵארה  אע ֵאתים  שש ּמת ּה  אבשר רֲעח יַתל ּמרה  ֵאבין שו ֵאאין  ִבאם 
ּמשם.   יַתל יַתרע  אז ִבביא  ּמי ללא 

יַתנאי:  ִבכי רֲעח אבן  ּמנא  ִבני רֲעח ֵאשם  ִבמ ֵאמר  לקב או רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  אר
ִבעית,  ּמוצ שמ אא ּמה ּמבה  ּמחשר ִבפלו  רֲעא

ּממה,  יַתא ששֵארה  אע ֵאתים  שש ּמת ּה  אבשר רֲעח יַתל ּמרה  ֵאבין שו ֵאאין  שו
ּמשם,  יַתל יַתרע  אז ִבביא  ּמי ללא 
ּמען,  ּמט שנ ּמלה  ִבח שת ִבמ ִבאלו  אש

יַתאמות.  אנה  ששמו ִבב ּמתר  ממ ּמיה  ּמה



מסכת כלאים פרק ד משנה ט 
ט

ּממה,  יַתא ששֵארה  אע ֵאשש  ששֵארה  אע ֵאשש  יַתעל  יַתכשרמו  אאת  יַתע  ֵאט יַתהנו
ּמשם.   יַתל יַתרע  אז ִבביא  ּמה של ּמתר  ממ

ּמדה:  שיהו ִבבי  אר יַתמר  ּמא
יַתכשרמו,  אאת  יַתטע  ּמנ אש ּמחד  אא שב ִבמין  של יַתוצ שב אשה  רֲעע יַתמ

ּממה,  יַתא ששֵארה  אע ֵאשש  ששֵארה  אע ֵאשש  יַתעל 
ּמחד,  אא יַתוצד  של ֵאתי שורות  שש יַתער  ֵאס ֵאפְך  ּמיה הו ּמה

ִבניר,  יַתה אאת  יַתע  ֵאר שוזו
יַתרע,  אז יַתה שמקום  ִבל ּמער  ֵאש יַתה אאת  ֵאפְך  ּמיה הו ּמה ארת  אח יַתא ּמה ּמנה  ּמש שב

יַתהבור,  אאת  יַתע  ֵאר שוזו
ִבתירו.   ִבה שו ִבמים  ּמכ רֲעח ֵאני  שפ ִבל אשה  רֲעע יַתמ ּמבא  ו

שמִברים:  שמעון או ִבש ִבבי  אר ִבאיר,  ֵאמ ִבבי  אר
יַתאמות,  אנה  ששמו אנה  ששמו יַתעל  יַתכשרמו  אאת  יַתע  ֵאט יַתהנו יַתא ף 

ּמתר.  ממ

 פרק ה 

מסכת כלאים פרק ה משנה א 
א

יַתרב,  ּמח אש ארם  אכ
ּמאה,  שס ֵאבית  של ִבנים  ּמפ שג אשר  אע ֵאּקט  יַתל של ֵאיש בו  ִבאם 

ּמתן,  ּמכ של ִבה שכ שנטועות  ו
יַתדל.   ארם  אכ ֵארא  שק ִבנ אזה  ֵארי  רֲעה

ּמיה,  שב ִבעשרבו יַתע  ּמנטו אשהוא  ארם  אכ
ּמשלוש,  אגד  אנ יַתתִים  שש ֵאון  יַתכ של ֵאיש  ִבאם 

ארם,  אכ אזה  ֵארי  רֲעה
ארם.   אכ ֵאאינו  ּמלאו,  ִבאם  שו

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
ִבמים,  ּמר שכ ִבנית  שב יַתת שכ אאה  ִבנשר שוהוא  ִבאיל  הו

ארם.  אכ אזה  ֵארי  רֲעה

מסכת כלאים פרק ה משנה ב 
ב

יַתאמות,  יַתבע  יַתאשר ֵאמ ּמפחות  ּמפחות  יַתעד  יַתע  ּמנטו אשהוא  ארם  אכ
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ארם.  אכ ֵאאינו 



שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ארם,  אכ

ּמנן.  ֵאאי ִבאלו  שכ ִבעיות  ּמוצ שמ אא ּמה אאת  ִבאין  שורו

מסכת כלאים פרק ה משנה ג 
ג

ארם,  אכ יַתב ֵאבר  אשהוא עו ּמחִברי ץ 
ּמעה,  ּמב יַתאשר ּמחב  ּמר שו ּמשּמרה  רֲעע למק  ּמע

ֵאמר:  לקב או רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
לראשו,  יַתעד  שו ארם  אכ יַתה לראש  ֵאמ ֵאלש  יַתפ שמ ּמיה  ּמה ִבאם 

ִבמים,  ּמר שכ ֵאני  שש ֵאבין  שכ אאה  ִבנשר אזה  ֵארי  רֲעה
שבתוכו.  ִבעים  שוזושר

ּמלאו,  ִבאם  שו
יַתגת.   יַתכ ֵארי הוא  רֲעה

ארם,  אכ יַתב אש יַתגת  יַתה
ּמעה,  ּמב יַתאשר ּמבה  ּמח שר ּמשּמרה ו רֲעע ּמּקה  ממ רֲעע

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  אר
ּמכ ּה.  שבתו ִבעין  שר זו

שסִברין.   ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ארם,  אכ יַתב אש ּמרה  ֵאמ שו

ּמעה,  ּמב יַתאשר ּמבה  ּמח שר ּמשּמרה ו רֲעע ּמהה  שגבו
ּמש ּה.  לרא שב ִבעין  שר זו

ּמאסור.  ֵאתש,  ּמער כו ֵאש ּמיה  ּמה ִבאם 

מסכת כלאים פרק ה משנה ד 
ד

יַתקע, <שהיא> אנ יַתב יַתגת או  יַתב ּמעה  שנטו ּמתה  שי ּמה אש אפן  אג
ּמת ּה,  ּמד רֲעעבו ּמל ּה  ִבנין  שת נו
ּמתר.   יַתהמו אאת  יַתע  ֵאר שוזו

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו אר
יַתאמות,  יַתבע  יַתאשר ּמשם  ֵאאין  ִבאם 

ּמשם.   יַתל יַתרע  אז ִבביא  ּמי ללא 
ארם,  אכ יַתב אש יַתבִית  יַתה
שבתוכו.  ִבעין  שר זו

מסכת כלאים פרק ה משנה ה 
ה

ֵאים,  יַתק שמ יַתה ארם, או  אכ יַתב ּמרק  ּמי יַתע  ֵאט יַתהנו
ִבנים.   ּמפ שג ֵאמש  ּמח שו ִבעים  ּמב יַתאשר ֵאדש  יַתק שמ אזה  ֵארי  רֲעה

יַתתי?  ּממ אא



יַתבע,  יַתאשר יַתבע  יַתאשר יַתעל  שנטועות  ֵאהן  אש יַתמן  שז ִבב
ֵאמש.   ּמח ֵאמש  ּמח יַתעל  או 

ֵאשש,  ֵאשש  יַתעל  שנטועות  ּמהיו 
יַתבע,  אש יַתבע  אש יַתעל  או 

יַתח, < ּמהרו ּמכל  של ּממה  יַתא ששֵארה  אע ֵאתים  שש ֵאדש  יַתק שמ אזה  ֵארי  ששֵארה>בשוליים:רֲעה אע ֵאשש   נ"א 
ּמבעות.  מר שמ ללא  ּמבל  רֲעא מגלות  רֲעע

מסכת כלאים פרק ה משנה ו 
ו

יַתמר:  ּמא שו ארם  אכ יַתב ּמרק  ּמי אאה  ּמהרו
אטנו",  שק של אא יַתע לו  ִבגי יַתא אש שכ "

ּמתר.   ממ
אטנו",  שק של אא לזר  שח אא אש שכ "

ּמאסור.  יַתתִים,  ּממא שב ִבסי ף  ִבאם הו

מסכת כלאים פרק ה משנה ז 
ז

ִבעים,  ּמר שז אמנו  ִבמ שפלו  ּמנ שו ארם  אכ יַתב ֵאבר  ּמיה עו ּמה
ִבלים,  ּמב שז יַתה ִבעם  שוצאו  ּמי אש או 

יַתמִים,  יַתה ִבעם  או 
ּמריו,  רֲעח יַתא של יַתח  ּמהרו רֲעעיַתרתו  ִבס שו יַתע  ֵאר יַתהזו

ּמתר.   ממ
ּמניו,  ּמפ של יַתח  ּמהרו יַתרתו  רֲעע ִבס שו

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  אר
יַתפְך,  ִבבים, יו ּמש רֲעע ִבאם 
ֵאפ ץ,  יַתנ שי ִבביב,  ּמא ִבאם 

ֵאלק.  ּמד ִבת ּמגן,  ּמד ּמאה  ִבבי ֵאה ִבאם 

מסכת כלאים פרק ה משנה ח 
ח

ארם,  אכ יַתב ִבוצים  ֵאים קו יַתק שמ יַתה
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ֵאדש.  ִבק
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ִבמים.   שי יַתק שמ ּמכמוהו  אש ּמבר  ּמד ּמלא  אא ֵאדש  ִבק ללא 
אלְך,  אמ יַתה יַתנת  יַתש שושו ִבּקוּסוס,  יַתה שו ֵאארוס,  ּמה

ארם.   אכ יַתב יַתאִים  של ִבכ ּמנן  ֵאאי ִבעים,  ּמר שז ִבמין  ּמכל  שו
ֵאבס,  שנ יַתּק יַתה

ֵאמר:  יַתטשרפון או ִבבי  שר
ארם.  אכ יַתב יַתאִים  של ִבכ ֵאאינו 



שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
יַתאִים.   של ִבכ

ארם.  אכ יַתב יַתאִים  של ִבכ ּמרס,  שנ ִבּקי יַתה שו

 
פרק ו 

מסכת כלאים פרק ו משנה א 
א

ּמעִבריס?  אזה הוא  ֵאאי 
ִבנים,  ּמפ שג ֵאמש  ּמח של אש ּמרה  יַתע שו ֵאט יַתהנו

ִבחים,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע יַת ּה  לב ּמג אשהוא  ֵאדר  ּמג יַתוצד  שב
ּמשּמרה  רֲעע למק  ּמע אשהוא  ּמחִברי ץ  אה יַתוצד  שב או 

ּמעה,  ּמב יַתאשר ּמחב  ּמר שו
יַתאמות.   יַתבע  יַתאשר ּמדתו  רֲעעבו ִבנין לו  שת נו

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
אדה.   ּמש יַתל שו ִבנים  ּמפ שג יַתּקר  ִבע ֵאמ יַתאמות  יַתבע  יַתאשר ִבדין  שד מו

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
אדה.   ּמש יַתל שו ֵאדר  ּמג יַתה ִבמן 

אבן נוִברי:  ּמנן  ּמח ִבבי יו אר יַתמר  ּמא
ּמכְך!  שמִברין  ּמהאו ּמכל  ִבעין  טו

ֵאדר,  ּמג יַתל שו ִבנים  ּמפ שג יַתּקר  ִבע ֵאמ יַתאמות  יַתבע  יַתאשר ּמשם  איש  ִבאם  ּמלא  אא
ּמדתו,  רֲעעבו ִבנין לו  שת נו
ּמתר.   יַתהמו אאת  יַתע  ֵאר שוזו

אפן?  אג יַתה יַתדת  רֲעעבו ִבהיא  ּממה  יַתכ שו
יַתח.  ּמכל רו של ִבחים  ּמפ שט ּמשה  ִבש

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  אר
ּמשה.  לל שש

מסכת כלאים פרק ו משנה ב 
ב

ּמגה,  ֵאר שד יַתמ יַתה ִבמן  ֵאוצא  אשהוא יו ּמעִבריס 
ֵאמר:  לקב או רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  אר

מכלו,  אאת  ֵאוצר  אר ץ ובו ּמא ּמב ֵאמד  ִבאם עו
אדה,  ּמש יַתב יַתאמות  יַתבע  יַתאשר ֵאסר  אזה או ֵארי  רֲעה

ּמלאו,  ִבאם  שו
שגדו.   אנ שכ ּמלא  אא ֵאסר  ֵאאינו או

ֵאמר:  לקב) או רֲעע יַתי אבן  אזר ( אע ִבלי אא ִבבי  אר
ּמגה,  ֵאר שד יַתמ יַתב יַתחת  יַתא שו אר ץ  ּמא ּמב יַתחת  יַתא יַתע  ֵאט יַתהנו יַתא ף 



ִבחים,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ּמהה  שגבו ִבאם 
ּממ ּה,  ִבע אפת  אר ּמט שוצ ִבמ ּמנה  ֵאאי

ּמלאו,  ִבאם  שו
אזה> ּממ ּה. < ִבע אפת  אר ּמט שוצ ִבמ ֵארי זו  רֲעה

מסכת כלאים פרק ו משנה ג 
ג

ּמירות, <המדלי.  שפ ִבפי יַתא ּמוצת  שק ִבמ יַתעל  אפן  אג יַתה אאת  אלה  שד יַתמ >וכן כולםיַתה
ּמתר.  יַתהמו יַתחת  יַתת יַתרע  אז ִבביא  ּמי ללא 

ֵאדש.   ִבק ללא  ִבביא,  ֵאה ִבאם 
ּמאסור.   ּמדש,  ּמח אה ֵאלְך  ִבה ִבאם  שו

ּמרק.  שס יַתלן  ִבאי ּמוצת  שק ִבמ יַתעל  אלה  שד יַתמ יַתה ֵאכן  שו

מסכת כלאים פרק ו משנה ד 
ד

ּמכל,  רֲעא יַתמ יַתלן  ִבאי ּמוצת  שק ִבמ יַתעל  אפן  אג יַתה אאת  אלה  שד יַתמ יַתה
ּמתר.   יַתהמו יַתחת  יַתת יַתרע  אז ִבביא  ּמה של ּמתר  ממ

ארנו.   ִבזי שח יַתי ּמדש,  ּמח אה ֵאלְך  ִבה ִבאם 
ֵאעאל  ּממ שש ִבבי ִי אר אוצל  ֵאא יַתע  מש שיהו ִבבי  אר יַתלְך  ּמה אש אשה  רֲעע יַתמ

ִבזיז,  ּמע יַתפר  שכ ִבל
ּמנה.   ֵאא שת ּמוצת  שק ִבמ יַתעל  ּמלה  שד ממ ִבהיא  אש אפן  אג ּמאהו  אהשר שו

יַתמר לו:  ּמא
ּמתר?"  יַתהמו יַתחת  יַתת יַתרע  אז ִבביא  ּמה של ִבני  רֲעא ּממה  "

יַתמר לו:  ּמא
ּמתר."   ממ "

ּמיה,  שנ שג יַתמ יַתה ֵאבית  של ּמשם  ִבמ ּמלהו  אע אה שו
ּמרה,  יַתהּקו ּמוצת  שק ִבמ יַתעל  ּמלה  שד ממ ִבהיא  אש אפן  אג ּמאהו  אהשר שו

ֵאבה.   יַתהשר ּממה, ובו קורות  שק ִבש יַתל אש ּמדן  יַתס שבתוְך 
יַתמר לו:  ּמא

ּמאסור, <הקורא> ּמרה זו  יַתחת קו יַתת "
ּמתר."  ממ ּמאר  שש יַתה שו

מסכת כלאים פרק ו משנה ה 
ה

ּמרק?  שס יַתלן  ִבאי אזה הוא  ֵאאי 
ֵאפרות.   אשה  ֵאאינו עו אש ּמכל 

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  אר
ּמנה.   ֵאא שת יַתה ִבמן  יַתזִית ו יַתה ִבמן  ּמרק, חו ץ  שס יַתלן  ִבאי לכל  יַתה

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו אר
ֵאלמות,  שש ּמשדות  ִבעים  שט ּמכמוהו נו ֵאאין  אש ּמכל 



ּמרק.  שס יַתלן  ִבאי אזה  ֵארי  רֲעה

מסכת כלאים פרק ו משנה ו 
ו

שועוד.   יַתאמות  אנה  ששמו ּמעִבריס,  ֵאקי  שס ִבפ
ארם,  אכ יַתב ִבמים  ּמכ רֲעח שמרו  ּמא אש ִבמדות  ּמכל 

ּמעִבריס.   ֵאקי  שס ִבפ ִבמ שועוד', חו ץ  אהם ' ּמב ֵאאין 
ּמעִבריס?  ֵאקי  שס ִבפ ֵאהן  ֵאאלו 

ּמוצעו,  שמ אא ֵאמ יַתרב  ּמח אש ּמעִבריס 
ּמכן,  ִבמ ִבנים  ּמפ שג ֵאמש  ּמח שו ּמכן  ִבמ ִבנים  ּמפ שג ֵאמש  ּמח יַתתשירו בו  שש ִבנ

יַתאמות,  אנה  ששמו ּמשם  איש  ִבאם 
ּמשם;  יַתל יַתרע  אז ִבביא  ּמי ללא 
ּמועוד,  יַתאמות  אנה  ששמו

ּמתר.  יַתהמו אאת  יַתע  ֵאר שוזו ּמדתו,  רֲעעבו ִבנין לו  שת נו

מסכת כלאים פרק ו משנה ז 
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אלה,  ּמכ שו ארן  אק ִבמתוְך  אתל  לכ יַתה ִבמן  ֵאוצא  אשהוא יו ּמעִבריס 
ּמתר.   יַתהמו אאת  יַתע  ֵאר שוזו ּמדתו,  רֲעעבו ִבנין לו  שת נו

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו אר
יַתאמות,  יַתבע  יַתאשר ּמשם  ֵאאין  ִבאם 

ּמשם.  יַתל יַתרע  אז ִבביא  ּמי ללא 

מסכת כלאים פרק ו משנה ח 
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ּמעִבריס,  אה ִבמן  ִבאים  שוצ יַתהיו ִבנים  ּמּק יַתה
ּמקן,  שס ּמפ של אהם  ֵאלי רֲעע יַתחס 

ּמתר.   ממ ּמדן  שג אנ שכ
ּמדש,  ּמח אה אהן  ֵאלי רֲעע ֵאלְך  יַתה שי אש ֵאדי  שכ ּמאן  ּמש רֲעע

ּמאסור. 

מסכת כלאים פרק ו משנה ט 
ט

ּמעִבריס,  אה ִבמן  ֵאוצא  יַתהיו יַתרח  אפ יַתה
ּמיה בו,  שתלו אלת  אט שמטו ִבאלו  שכ   ּ ִבאין אותו רו

ּמאסור,  שגדו  אנ שכ
ִבלית.   ּמד יַתב ֵאכן  שו

ּמלן,  ִבאי ּמל ּמלן  ִבאי ֵאמ ּמרה  שזמו יַתח  ֵאת יַתהמו
ּמאסור.   ּמה  אתי שח יַתת

ִבמי,  שג יַתב אבל או  אח יַתב ּמק ּה  שפ ִבס



ּמתר.   ממ ִבספוק  יַתחת  יַתת
ּמדש,  ּמח אה ּמליו  ּמע ֵאלְך  יַתה שי אש ֵאדי  שכ ּמאן  ּמש רֲעע

ּמאסור. 

 
פרק ז 

מסכת כלאים פרק ז משנה א 
א

אר ץ,  ּמא ּמב אפן  אג יַתה אאת  ִבריְך  שב יַתמ יַתה
ִבחים,  ּמפ שט ּמשה  לל שש ּמב ּה  יַתג יַתעל  ּמפר  ּמע ֵאאין  ִבאם 

ּמה,  אלי ּמע יַתרע  אז ִבביא  ּמי ללא 
ִבוּסילון.   יַתב יַתעת או  יַתל יַתד יַתב ּמכ ּה  שבִברי ִבה ִבפלו  רֲעא

יַתלע,  אוּס יַתב ּמכ ּה  ִברי שב ִבה
ּמבעות,  שוצ אא ּמשלוש  ּמלא  אא ּמב ּה  יַתג יַתעל  ּמפר  ּמע ֵאאין  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ּמה.   אלי ּמע יַתרע  אז ִבביא  ּמה של ּמתר  ממ
אפן,  אג יַתב אש ּמבה  יַתאשרכו ּמה

ִבני.  ֵאש יַתה ּמּקר  ִבע ֵאמ ּמלא  אא ִבדין  שד ֵאאין מו

מסכת כלאים פרק ז משנה ב 
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ִבאין,  ִבנשר אהן  ֵארי ּמּק ִבע שו ִבנים  ּמפ שג ּמשלוש  ִבריְך  שב יַתמ יַתה
ֵאמר:  ּמוצדוק או ִבבי  ִבבשר ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר

אנה,  ששמו יַתעד  שו יַתאמות  יַתבע  יַתאשר ֵאמ אהן  ֵאני ֵאבי ֵאיש  ִבאם 
ּמטשרפות,  שוצ ִבמ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ּמטשרפות.   שוצ ִבמ ּמנן  ֵאאי ּמלאו,  ִבאם  שו
ּמשה,  שב ּמי אש אפן  אג

אשת.   אד יַתק שמ ּמנה  ֵאאי שו ּמרה  רֲעאסו
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  אר

ֵאדש.   יַתק שמ ֵאאינו  שו ּמאסור  אמר  אוצ אפן  אג יַתא ף 
ששמו: <לעזר> ִבמ ֵאמר  ּמוצדוק או ִבבי  ִבבשר ּמזר  ּמע של אא ִבבי  אר

ֵאדש.  יַתק שמ ֵאאינו  שו ּמאסור  אפן  אג ֵאבי  יַתג יַתעל  יַתא ף 

מסכת כלאים פרק ז משנה ג 
ג

ִבשין:  שד יַתק שמ ללא  שו שסִברין  ֵאאלו או
ארם, <הגפן> אכ יַתה ּמבן  ּמחשר יַתתר  מו

ארם,  אכ יַתה שמחול  יַתתר  מו
ּמעִבריס,  ֵאקי  שס ִבפ יַתתר  מו



ּמירות.   שפ ִבפי יַתא יַתתר  מו
אפן,  אג יַתה יַתחת  יַתת ּמבל  רֲעא

אפן,  אג יַתה יַתדת  רֲעעבו יַתו
ארם,  אכ יַתב אש יַתאמות  יַתבע  יַתאשר שו

ִבשין.  שד יַתק שת ִבמ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

מסכת כלאים פרק ז משנה ד 
ד

ֵאברו,  רֲעח יַתל אש ּמאתו  שתבו ֵאבי  יַתג יַתעל  שפנו  יַתג אאת  ֵאכְך  יַתס שמ יַתה
ּמריותו.   שח יַתא שב ּמיב  יַתח שו ֵאדש  ִבק אזה  ֵארי  רֲעה
שמִברים:  שמעון או ִבש ִבבי  ֵאסה ושר ִבבי יו אר

אשלו.  ֵאאינו  אש ּמבר  ּמד ֵאדש  יַתק שמ ּמדם  ּמא ֵאאין 

מסכת כלאים פרק ז משנה ה 
ה

ֵאסה:  ִבבי יו אר יַתמר  ּמא
ִבעית,  ִבבי שש יַתב יַתכשרמו  אאת  יַתרע  ּמז אש ּמחד  אא שב אשה  רֲעע יַתמ

יַתמר:  ּמא שו ּמבה,  ִבקי רֲעע ִבבי  ֵאני שר שפ ִבל אשה  רֲעע יַתמ ּמבא  ו
אשלו.  ֵאאינו  אש ּמבר  ּמד ֵאדש  יַתק שמ ּמדם  ּמא ֵאאין 

מסכת כלאים פרק ז משנה ו 
ו

ּמניו,  ּמפ של ִבמ ּמוצא  ּמי שו ארם  אכ יַתה אאת  יַתרע  ּמז אש ּמנס  יַתא ּמה
ֵאעד.   יַתבמו ִבפלו  רֲעא שוצרו  קו

ִבלים?  רֲעע יַתלפו ֵאתן  ּממה הוא נו יַתכ יַתעד 
ִבליש.   ּמש יַתעד 

ֵאלְך,  שוהו יַתדשרכו  שכ ֵאוצר  ֵאכן, קו ִבמ ֵאתר  ּמי
ֵאעד.   יַתהמו יַתחר  יַתא של ִבפלו  רֲעא

ּמנס?  יַתא ּמרא  שק ִבנ יַתתי  ּממ ִבא ֵאמ
יַתקע.  ּמש ִבי אש ִבמ

מסכת כלאים פרק ז משנה ז 
ז

ּמאה,  שתבו ֵאבי  יַתג יַתעל  ִבנים  ּמפ שג יַתה אאת  ּמלה  ִבעי של ִבע אש יַתח  ּמהרו
ּמיד.   ִבמ לדר  שג ִי

ּמתר.   ממ אנס,  לא ֵאאשרעו  ִבאם  שו
אפן,  אג יַתה יַתחת  יַתת ּמטה  ִבהיא נו אש ּמאה  שתבו

ּמרק,  ּמי יַתב ֵאכן  שו
ֵאדש.   יַתק שמ ֵאאינו  שו ִבזיר  שח יַתמ

אשת?  אד יַתק שת ִבמ ּמאה  שתבו יַתתי  ּממ ֵאא ֵאמ



ששִבריש.   יַתת אש ִבמ
ִבבים?  ּמנ רֲעע יַתו

ּמבן.   ּמל יַתה שכפול  רֲעעשו  יַתי אש ִבמ
ּמכ ּה,  ּמוצשר ּמכל  ּמשה  שב ּמי אש ּמאה  שתבו
ּמכם,  ּמוצשר ּמכל  ֵאשלו  ִבב אש ִבבים  ּמנ רֲעע יַתו

שדשות.  יַתק שת ִבמ ּמנן  ֵאאי

מסכת כלאים פרק ז משנה ח 
ח

ארם.   אכ יַתב ֵאדש  יַתק שמ ּמנקוב  ִבוצי ץ  ּמע
ֵאדש.   יַתק שמ ֵאאינו  ּמנקוב  ֵאאינו  אש שו

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  אר
ִבשים.   שד יַתק שת ִבמ ללא  שו רֲעאסוִברין  אזה  ּמו אזה 

ארם,  אכ יַתב ּמנקוב  ִבוצי ץ  ּמע ִבביר  רֲעע יַתמ יַתה
ּמאסור.  יַתתִים,  ּממא ִבסי ף  ִבאם הו

 
פרק ח 

מסכת כלאים פרק ח משנה א 
א

ֵאים,  יַתק של ִבמ יַתרע ו שז ִבל ִבמ ִברין  רֲעאסו ארם  אכ יַתה ֵאאי  של ִבכ
ּמיה.   ּמנ רֲעה יַתב ִברין  רֲעאסו יַתו

ֵאים,  יַתק של ִבמ יַתרע ו שז ִבל ִבמ רֲעאסוִברים  ִבעים  ּמר שז ֵאאי  של ִבכ
ּמלה.  ִבכי רֲעא יַתב ּמתִברים  ממ ו

ּמבר,  ּמד ּמכל  שב ּמתִברים  ממ ִבדים  ּמג שב ֵאאי  של ִבכ
יַתבש.   של ִבל ִבמ ּמלא  אא רֲעאסוִברין  ּמנן  ֵאאי שו

ֵאים,  יַתק של ֵאדל ו יַתג של ּמתִברין  ממ ּממה  ֵאה שב ֵאאי  של ִבכ
יַתע.   ִבבי יַתהשר של ִבמ ּמלא  אא רֲעאסוִברין  ּמנן  ֵאאי שו
אזה.  ִבעם  אזה  רֲעאסוִברין  ּממה  ֵאה שב ֵאאי  של ִבכ

מסכת כלאים פרק ח משנה ב 
ב

ּממה,  ֵאה שב ִבעם  ּממה  ֵאה שב
ּמיה,  יַתח ִבעם  ּמיה  יַתח שו

ּמיה,  יַתח ִבעם  ּממה  ֵאה שב
ּממה,  ֵאה שב ִבעם  ּמיה  יַתח שו

ּמאה,  ֵאמ שט ִבעם  ּמאה  ֵאמ שט
ּמרה,  שטהו ִבעם  ּמרה  שטהו ו



ּמרה,  שטהו ִבעם  ּמאה  ֵאמ שט ו
ּמאה,  ֵאמ שט ִבעם  ּמרה  שטהו ו

ִבהיג.  שנ יַתה של לשְך ו שמ ִבל שו לרש  רֲעח יַתל רֲעאסוִברין 

מסכת כלאים פרק ח משנה ג 
ג

ִבעים.   ּמב יַתאשר ּמה אאת  ֵאפג  ִבהיג סו שנ יַתמ יַתה
ִבעים.  ּמב יַתאשר ּמה אאת  ֵאפג  ּמּקרון סו יַתב ֵאשב  יַתהיו

ֵאטר.   ִבאיר פו ֵאמ ִבבי  אר
ִבלשרוצועות,  ּמרה  שקשו ִבהיא  אש ִבשית  ִבלי שש יַתה שו

ּמרה.  רֲעאסו

מסכת כלאים פרק ח משנה ד 
ד

יַתהוּסוס,  אאת  ששִברין  ֵאאין קו
ּמּקרון,  יַתה יַתחר  יַתא של ללא  שו ּמּקרון  יַתה ֵאדי  ּמד שוצ ִבל ללא 

ִבלים.   יַתמ שג יַתל ּמקם  שד שב ִבל יַתה אאת  ללא  שו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  אר

יַתהוּסוס,  ִבמן  ִבדים  ּמל יַתהנו ּמכל 
רֲעחמור,  אהן  ִבבי רֲעא אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

אזה.   ִבעם  אזה  ּמתִברין  ממ
רֲעחמור,  יַתה ִבמן  ִבדים  ּמל יַתהנו ּמכל  שו
אהם סוס,  ִבבי רֲעא אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

אזה.  ִבעם  אזה  ּמתִברין  ממ
רֲעחמור,  יַתה ִבמן  ִבדים  ּמל יַתהנו ִבעם  יַתהוּסוס  ִבמן  ִבדים  ּמל יַתהנו ּמבל  רֲעא

אזה.  ִבעם  אזה  רֲעאסוִברין 

מסכת כלאים פרק ח משנה ה 
ה

רֲעאסורות,  ּמטיות  שפרו יַתה
ּמתר.   ממ אמְך  אר ּמה שו

ּמיה.  יַתח אדה,  ּמש יַתה ֵאני  שד יַתא שו
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו אר

ּמדם.   ּמא שכ ֵאהל  ּמא שב שמאות  יַתט שמ
ּמיה.   יַתח ּמנִיים,  שוּס יַתה יַתדת  של מח שו ּמפד  ּמּק יַתה

ִבאים,  ּמנ שוּס יַתת יַתד של מח
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו אר

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ּמגע.  יַתמ יַתב ּמשה  ּמד רֲעע ּמכ שו ּמשא  יַתמ יַתב יַתזִית  יַתכ ּממא  יַתט שמ



מסכת כלאים פרק ח משנה ו 
ו

ּממה.   ֵאה שב ִבמין  ּמבר,  שושור 
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו אר

ּמיה.   יַתח ִבמין 
ּמיה.   יַתח ִבמין  אלב,  אכ

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  אר
ּממה.   ֵאה שב ִבמין 

ּממה.   ֵאה שב ִבמין  ִבזיר,  רֲעח יַתה
ּמיה.   יַתח ִבמין  רֲעערוד,  יַתה

ּמיה.   יַתח ִבמין  יַתהּקו ף,  שו ִבפיל  יַתה
לשְך.  שמ ִבל שו לרש  רֲעח יַתל ּמלם  מכ שב ּמתר  ממ ּמדם  ּמא שו

 פרק ט 

מסכת כלאים פרק ט משנה א 
א

ִבתים,  שש ִבפ אמר ו אוצ ּמלא  אא יַתאִים  של ִבכ ֵאשם  ִבמ ּמאסור  ֵאאינו 
ִבתים.   שש ִבפ אמר ו אוצ ּמלא  אא ִבעים  ּמג שנ ִבב ֵאמא  יַתּט ִבמ ֵאאינו  שו
ּמדש  שק ִבמ יַתה ֵאבית  שב ֵאמש  יַתש של ִבשים  שב ִבנים לו רֲעה לכ יַתה ֵאאין 

ִבתים.   שש ִבפ אמר ו אוצ ּמלא  אא
אזה,  ּמב אזה  ּמפן  ּמר שּט אש ִבלים  ֵאח שר אמר  אוצ שו ִבלים  יַתמ שג אמר  אוצ

ִבלים,  יַתמ שג יַתה ִבמן  לרב  ִבאם 
ּמתר;  ממ

ִבלים,  ֵאח ּמהשר ִבמן  לרב  ִבאם  שו
ּמאסור; 

ּמוצה,  שח יַתמ של ּמוצה  שח יַתמ
ּמאסור.  

אזה.  ּמב אזה  ּמפן  ּמר שּט אש ֵאבס  שנ יַתּק יַתה שו ּמתן  שש ִבפ יַתה ֵאכן  שו

מסכת כלאים פרק ט משנה ב 
ב

יַתאִים,  של ִבכ ֵאשם  ִבמ אהם  ּמב ֵאאין  ּמלְך  יַתכ יַתה שו ּמרִים  ֵאשי יַתה
יַתעִין.   ּמה ִבאית  יַתמשר ֵאני  שפ ִבמ ִברין  רֲעאסו ּמבל  רֲעא

יַתאִים,  של ִבכ ִבמשום  אהם  ּמב ֵאאין  ּמסתות  שכ יַתה שו ּמכִברים  יַתה
אהן.   ּמב יַתע  ֵאג ּמשרו נו שב ֵאהא  שי ללא  אש יַתבד  של ִבב ו

יַתאִים.   של ִבכ של רֲעעיַתראי  ֵאאין 
ּמשּמרה,  רֲעע ֵאבי  יַתג יַתעל  יַתאִים  של ִבכ יַתבש  של ללא ִי



אכס.  אמ יַתה אאת  לנב  שג ִבל ִבפלו  רֲעא

מסכת כלאים פרק ט משנה ג 
ג

יַתדִים,  ּמי יַתה שפחות  שט ִבמ
ּמפִברים,  שוּס יַתה שפחות  שט ִבמ

אפג,  אוּס יַתה שפחות  שט ִבמ
יַתאִים;  של ִבכ ֵאשם  ִבמ אהן  ּמב ֵאאין 

ֵאסר.   ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר
יַתאִים.  של ִבכ ֵאשם  ִבמ רֲעאסורות  ּמפִברים  יַתוּס יַתה שפחות  שט ִבמ

מסכת כלאים פרק ט משנה ד 
ד

רֲעחמור,  יַתל אש יַתעת  יַתד יַתמשר יַתה שו ֵאמת  יַתה ֵאכי  שכִברי יַתת
יַתאִים.   של ִבכ ֵאשם  ִבמ אהם  ּמב ֵאאין 

ֵאתפו,  שכ יַתעל  יַתעת  יַתד יַתמשר יַתה אאת  ֵאתן  ללא ִי
אבל.  אז יַתה אאת  ּמה  אלי ּמע ִבוציא  שלהו ִבפלו  רֲעא

מסכת כלאים פרק ט משנה ה 
ה

ּמכן,  יַתדשר שכ שכִברין  שכסות מו ֵארי  שכ מו
ּממה,  יַתח יַתה ֵאני  שפ ִבמ ּממה  יַתח יַתב יַתכשונו  שת ללא ִי

ִבמין.   ּמש שג יַתה ֵאני  שפ ִבמ ִבמין  ּמש שג יַתב ללא  שו
ֵאּקל.  יַתמ יַתב ִבלין  ִבשי שפ יַתמ ִבעים  שצנו יַתה שו

מסכת כלאים פרק ט משנה ו 
ו

ּמכן,  יַתדשר שכ שפִברין  שכסות תו ֵארי  שפ תו
ּממה,  יַתח יַתה ֵאני  שפ ִבמ ּממה  יַתח יַתב יַתכשונו  שת ללא ִי

ִבמים.   ּמש שג יַתה ֵאני  שפ ִבמ ִבמים  ּמש שג יַתב ללא 
אר ץ.  ּמא ּמב שפִברים  ִבעים תו שצנו יַתה שו

מסכת כלאים פרק ט משנה ז 
ז

ִבסים,  שד יַתבשר יַתה שו ִבסים  יַתבשר יַתה
ִבפינון,  יַתה רֲעעלות  שנ יַתמ ּמקיון ו ִבטי שמ של יַתד יַתה שו

לדק.   שב ִבי אש יַתעד  אהן  ּמב יַתבש  של ללא ִי
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ּמים,  יַתה יַתנת  ִבדי שמ ִבמ ּמים ו יַתה ֵאמחו ף  ִבאים  ּמב יַתה
ּמקה,  ִבדי שב ִבכין  שוצִברי ּמנן  ֵאאי



ֵאבס.   שנ יַתּק יַתב ּמתן  ּמק שז אח אש ֵאני  שפ ִבמ
ארד,  אז יַתל אש ּמעל  שנ יַתמ ו

יַתאִים.  של ִבכ ִבמשום  ֵאאין בו 

מסכת כלאים פרק ט משנה ח 
ח

ּמאִבריג,  שו ּמטווי  ּמלא  אא יַתאִים  של ִבכ ִבמשום  ּמאסור  ֵאאין 
יַתמר:  אא אנ ּמבִברים כב,יא)אש שד ) 

ֵאנז",  שט יַתע יַתש יַתבש  של ִבת ללא  "
שונוז.   ּמטווי  שו יַתע,  אשהוא שו ּמבר  ּמד
ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא אבן  שמעון  ִבש ִבבי  אר

ּמליו.  ּמע יַתמִים  ּמש יַתב אש ִבביו  ּמא אאת  ִבליז הוא  ֵאמ ּמנלוז ו

מסכת כלאים פרק ט משנה ט 
ט

רֲעאסוִברין,  ִבדים  ּמב של יַתה
ִבעים.   ֵאהן שו אש ֵאני  שפ ִבמ

ּמאסור,  ּמתן,  שש ִבפ יַתל אש שב אמר  אצ יַתל אש ִבפי ף 
ּמאִבריג.   ּמב ִברין  שז ֵאהן חו אש ֵאני  שפ ִבמ

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו אר
רֲעאסורות,  ּממן  ּמג יַתאשר ּמל אש ִבשיחות  שמ

ֵאשר.   ללא קו אש יַתעד  ֵאלל  אשהוא מו ֵאני  שפ ִבמ
ּמתן  שש ִבפ יַתל אש שו אמר  אצ יַתל אש יַתרט  שס לשר  שק ללא ִי

ּמניו,  שת ּממ אאת  לגר בו  שח יַתל
יַתוצע.  שמ אא ּמב ּמעה  ּמהשרוצו אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

מסכת כלאים פרק ט משנה י 
י

ִבסים  שב יַתהכו שואותות  ִבדים  ִבגשר יַתה אותות 
יַתאִים.   של ִבכ ֵאשם  ִבמ רֲעאסורות 
יַתחת,  יַתא ּמפה  ִבכי שת ֵאכ ף  יַתהתו

יַתאִים,  של ִבכ ֵאשם  ִבמ ּמב ּה  ֵאאין  שו ִבחבור,  ּמנה  ֵאאי
ּמפטור.   ּמבת,  יַתש יַתב ּמט ּה  שמ יַתהשו שו

ּמחד,  אא יַתצד  ִבמ ּמה  אשי ּמרא ֵאני  שש ּמשה  ּמע
יַתאִים,  של ִבכ ֵאשם  ִבמ ּמב ּה  איש  שו ִבחבור, 

ּמיב.   יַתח ּמבת,  יַתש יַתב ּמט ּה  שמ יַתהשו שו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  אר

ֵאלש.   יַתש שי אש יַתעד 
יַתאִים.   של ִבכ יַתב ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ ּמפה  מּק יַתה שו יַתשק  יַתה



חסלת כלאים 

מסכת שביעית 

פרק א 

מסכת שביעית פרק א משנה א 
א

ִבעית?  ִבבי שש אעארב  ּמלן  ִבאי ּמה ֵאדה  שש ִבשין  יַתתי חושר ּממ אא יַתעד 
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

אפִברי;  יַתל אפה  ּמי אשהוא  יַתמן  שז ּמכל 
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית 

ארת.  אוצ רֲעע ּמה יַתעד 
ֵאאלו. ֵארי  שב ִבד שכ שהיות  ִבל ֵאאלו  ֵארי  שב ִבד ִבבים  שקרו ו

(מסכת שביעית פרק א משנה ב) 
ּמלן?  ִבאי ּמה ֵאדה  שש ִבהיא  ֵאאי זו 

ּמאה,  שס ֵאבית  של ּמלנות  ִבאי ּמשה  לל שש ּמכל 
ּמלה  ֵאב שד יַתכר  ִבכ רֲעעשות  יַתל שראוִיים  ִבאם 

ִבקי,  של יַתט ִבאי ּמב אנה  ּממ ִבשים  ִבש של אש
ּמלן;  ִבבי שש ִבב ּמאה  שס ֵאבית  ּמכל  ִבשין  חושר

ֵאכן,  ִבמ ּמפחות 
אהן  ּמל ִבשין  שר ֵאאין חו

ּמוצה לו. יַתסלו חו שו ארה  ּמהאו ללא  שמ ּמלא  אא

מסכת שביעית פרק א משנה ג 
ב

ּמכל,  רֲעא יַתמ יַתלן  ִבאי ּמחד  אא שו ּמרק  שס יַתלן  ִבאי ּמחד  אא
ִבנים:  ֵאא שת ֵאהן  ִבאלו  שכ ּמתן  ִבאין או רו

ּמלה  ֵאב שד יַתכר  ִבכ רֲעעשות  יַתל שראוִיין  ִבאם 
ִבקי,  של יַתט ִבאי ּמב אנה  ּממ ִבשים  ִבש של אש

ּמלן;  ִבבי שש ִבב ּמאה  שס ֵאבית  ּמכל  ִבשין  חושר
ֵאכן,  ִבמ ּמפחות 

ּמכן. ּמוצשר ּמלא  אא אהן  ּמל ִבשין  שר ֵאאין חו

מסכת שביעית פרק א משנה ד 
ג



ּמלה,  ֵאב שד יַתכר  ִבכ אשה  ּמחד עו אא ּמיה  ּמה
ִבשין,  יַתנִים עו שש או 

ּמכן,  ּמוצשר ּמלא  אא אהן  ּמל ִבשין  שר ֵאאין חו
ּמעה.  שש ִבת יַתעד  שו ּמשה  לל שש ִבמ שיהוא  אש יַתעד 

ּמלן,  שע יַתמ של ּמשּמרה ו רֲעע ֵאמ ּמשּמרה,  רֲעע ּמהיו 
ִבשין,  ּמנן עו ֵאאי אש ֵאבין  ִבשין ו ֵאבין עו

ּמלן.  ִבבי שש ִבב ּמאה  שס ֵאבית  ּמכל  ִבשין  חושר
יַתמר:  אא אנ ששמות לד, כא)אש ) 

ששבת".  ִבת ִבוציר  ּמּק יַתב ּמחִבריש ו אב "

ה
ִבעית,  ִבבי שש ִבל אש ִבוציר  ּמק שו ּמחִבריש  יַתמר  ארְך לו לוצ ֵאאין 

ִבעית,  ִבבי שש יַתב ּמנס  שכ ִבנ אשהוא  ִבעית  ִבבי שש אעארב  של אש ּמחִבריש  ּמלא  אא
ִבעית.  ִבבי שש ֵאאי  ּמוצ ִבעם מו ֵאוצא  אשהוא יו ִבעית  ִבבי שש ִבל אש ִבוציר  ּמק שו

ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר
ִבוציר שרשות,  ּמק יַתא ף  ּמחִבריש שרשות,  ּממה 

ּמבה. אשהוא חו אמר  לע ּמה ִבוציר  שק ּמוצא  ּמי

מסכת שביעית פרק א משנה ה 
ו

ִבשים,  ּמנ רֲעא ּמשה  לל שש ִבל אש ּמלנות  ִבאי ּמשה  לל שש
ִבפים,  ּמטשר שוצ ִבמ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ּמלן.  ִבבי שש ִבב ּמאה  שס ֵאבית  ּמכל  ִבשים  שר שוחו
אהם?  ֵאני ֵאבי ֵאהא  שי ּממה  יַתכ

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
ּמליו. ֵאכ שב ֵאבר  ּמקר עו ּמב יַתה ֵאהא  שי אש ֵאדי  שכ

מסכת שביעית פרק א משנה ו 
ז

ּמאה,  שס ֵאבית  שבתוְך  ּמזרות  מפ שמ ִבטיעות  שנ אשר  אע
ּמנה.  ּמש יַתה לראש  יַתעד  ּמאה  שס ֵאבית  ּמכל  ִבשים  חושר
ּמטּמרה,  רֲעע ּמּקפות  ממ ּמרה או  רֲעעשויות שו ּמהיו 

ּמכן. ּמוצשר ּמלא  אא אהן  ּמל ִבשין  שר ֵאאין חו

מסכת שביעית פרק א משנה ז 
ח

ּמאה.  שס ֵאבית  שלתוְך  ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ ִבעים  ִבדלו יַתה שו ִבטיעות  שנ יַתה
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר

ּמאה,  שס ֵאבית  של ִבעים  ִבדלו ּמשּמרה  רֲעע
ּמנה. ּמש יַתה לראש  יַתעד  ּמאה  שס ֵאבית  ּמכל  ִבשין  חושר



מסכת שביעית פרק א משנה ח 
ט

ִבטיעות?  שנ שקשראו  ִבנ יַתתי  ּממ אא יַתעד 
ֵאמר:  ּמיה או שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר

ּמיחולו;  אש יַתעד 
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר

ִבנים;  ּמש יַתשע  ֵאת יַתעד 
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ּממ ּה.  שש ִבכ ּמעה  ִבטי שנ
ִבפים,  ִבל רֲעח ִבוציא  שוהו יַתמם  שג ִבנ אש ּמלן  ִבאי

ּמעה,  ִבטי שנ ִבכ ּמּטן,  יַתמ של יַתפח ו אּט ִבמ
ּמלן.  ִבאי ּמכ ּמלן,  שע יַתמ של יַתפח ו אּט ִבמ

שמעון. ִבש ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

 פרק ב 
מסכת שביעית פרק ב משנה א 

א
ִבעית?  ִבבי שש אעארב  ּמבן  ּמל יַתה ֵאדה  שש ִבב ִבשין  יַתתי חושר ּממ אא יַתעד 

ּמחה:  ֵאל יַתה אלה  שכ ִבת אש יַתעד 
ִבשין  שר ּמדן חו ּמא ֵאני  שב אש יַתמן  שז ּמכל 

ּמלעות.  שד ִבמ יַתב ּמשאות ו שק ִבמ יַתב יַתּטע  ִבל
שמעון:  ִבש ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמידו;  שב ּמחד  אא שו ּמחד  אא ּמכל  יַתרת  ּמת תו יַתת ּמנ
יַתסח,  אפ יַתה יַתעד  ּמבן,  ּמל יַתה ֵאדה  שש ִבב ּמלא  אא

ארת. אוצ רֲעע ּמה יַתעד  ּמלן  ִבאי ּמה ֵאדה  שש ִבב ו

מסכת שביעית פרק ב משנה ב 
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ּמלעות  שד ִבמ יַתב ּמשאות ו שק ִבמ יַתב שדִברין  יַתע שמ ִבלין ו שב יַתז שמ
ּמנה.  ּמש יַתה לראש  יַתעד 

ִבחים.  ּמל שש יַתה ֵאבית  ֵאכן  שו
ִבקים,  שב ּמא שמ ִבקים, ו ּמפשר שמ ִבלים,  שב יַתי שמ

ּמנה.  ּמש יַתה לראש  יַתעד  ִבנים  שש יַתע שמ ו
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

אלה  ּמע אה אאת  ֵאטל הוא  יַתא ף נו
ִבעית. ִבבי שש יַתב ששכול  אא ּמה ִבמן 

מסכת שביעית פרק ב משנה ג 
ג



ּמנה.  ּמש יַתה לראש  יַתעד  ִבלים  שּק יַתס שמ
ִבדין,  שר ּמז שמ ִבמין,  שס יַתקשר שמ

ּמנה.  ּמש יַתה לראש  יַתעד  ִבלים  שוּס יַתפ שמ ו
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר

ִבשית,  ִבמי רֲעח יַתל אש ּמל ּה  ִבפוּסו שכ ּמד ּה ו ֵאזרו שכ
ִבשית.  ִבש יַתל אש ֵאכן 

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמלן,  ִבאי ּמה יַתדת  רֲעעבו יַתב יַתשי  יַתר ִבני  רֲעא אש יַתמן  שז ּמכל 

ִבפוּסולו. שב ִבני  רֲעא יַתשי  יַתר

מסכת שביעית פרק ב משנה ד 
ד

ִבטיעות,  שנ יַתה אאת  ִבמין  רֲעה יַתז שמ
ּמתם,  ִבמין או שט שוקו ּמתן,  ִבכין או שוכושר

ִבתים,  ּמב אהן  ּמל ִבשין  שועו
ּמנה.  ּמש יַתה לראש  יַתעד  ּמתן  ִבקין או שש יַתמ ו
ֵאמר:  ּמוצדוק או ִבבי  ִבבשר ּמזר  ּמע של ִבבי  שר

ִבעית,  ִבבי שש יַתב יַתהלו ף  אאת  אקה הוא  שש יַתמ יַתא ף 
ּמּקר. ִבע ּמה יַתעל  ללא  ּמבל  רֲעא

מסכת שביעית פרק ב משנה ה 
ה

ּמתן  ִבבין או שּק יַתנ שמ ִבגים ו יַתפ יַתה אאת  ִבכים  ּמס
ּמנה.  ּמש יַתה לראש  יַתעד 

ִבעית,  ִבבי שש יַתל שנסו  שכ ִבנ אש ִבעית  ִבבי שש אעארב  ֵאגי  יַתפ
ִבעית,  ִבבי שש ֵאאי  ּמוצ שלמו שוצאו  ּמי אש ִבעית  ִבבי שש יַתל אש שו

ּמתן.  ִבבין או שּק יַתנ שמ ללא  שו ִבכים  ּמס ללא 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבכים,  ּמס ּמנן  ֵאאי ּמלסוְך,  רֲעהגו  ּמנ אש ּממקום 
ּמדה;  רֲעעבו ִבהיא  אש ֵאני  שפ ִבמ

ִבכים.  ּמס ּמלסוְך,  ללא  אש רֲעהגו  ּמנ אש ּממקום 
ֵאאלו,  ּמב ִבתיר  יַתמ שמעון  ִבש ִבבי  שר

ּמלן. ִבאי ּמה יַתדת  רֲעעבו יַתב יַתשי  יַתר אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

מסכת שביעית פרק ב משנה ו 
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ִבכין,  שבִברי יַתמ ֵאאין  ִבעין,  שט ֵאאין נו
ִבעית,  ִבבי שש אעארב  ִבבין  ִבכי יַתמשר ֵאאין  שו

ּמנה;  ּמש יַתה לראש  ֵאני  שפ ִבל ִבשים יום  לל שש ִבמ ּמפחות 
לקר.  רֲעע יַתי ִבכיב,  ִבהשר שבִבריְך או  ִבה יַתטע או  ּמנ ִבאם 

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר



ִבמים,  ּמי ּמשה  לל שש ִבל אטת  אל ּמנ ּה קו ֵאאי אש ּמבה  ּמכ יַתהשר ּמכל 
אטת.  אל ּמנה קו ֵאאי

שמִברים:  שמעון או ִבש ִבבי  ֵאסה ושר ִבבי יו שר
ּמבתות. יַתש ֵאתי  שש ִבל

מסכת שביעית פרק ב משנה ז 
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ִבמים  שש שמ יַתש יַתה שו ִבגים  ּמר שפ יַתה שו יַתחן  לד יַתה שו ארז  לא ּמה
ּמנה,  ּמש יַתה לראש  ֵאני  שפ ִבל ששִברישו  ִבה אש

ִבעית;  ִבבי שש יַתב ּמתִברים  ממ יַתבר, ו ּמע אש של ששִברים  יַתע שת ִבמ
ּמלאו,  ִבאם 

ּמאה. ּמב יַתה ּמנה  ּמש של ששִברין  יַתע שת ִבמ ִבעית ו ִבבי שש יַתב רֲעאסוִברין 

מסכת שביעית פרק ב משנה ח 
ח

ֵאמר:  ֵאשזוִברי או שמעון  ִבש ִבבי  שר
אהן.  ּמב ֵאוצא  יַתכיו ּמלה  ִבח שת ִבמ יַתרע  אז של ּמרעו  שז אש שוצִברי  ִבמ פול 

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
אהן.  ּמב ֵאוצא  יַתכיו ִבנים  שמלו יַתג יַתה ִבנים  רֲעאפו

ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר
ּמנה. ּמש יַתה לראש  ֵאני  שפ ִבל שמלו  ִבתשר אש ִבנין  שמלו יַתג יַתה ִבנין  רֲעאפו

מסכת שביעית פרק ב משנה ט 
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שוצִברי,  ִבמ ִבסים ופול  ּמוּסִברי יַתה ִבלים  ּמוצ שב יַתה
ּמנה,  ּמש יַתה לראש  ֵאני  שפ ִבל ִבשים יום  לל שש יַתמִים  אהן  ֵאמ יַתנע  ּממ אש

ִבעית;  ִבבי שש יַתב ּמתִברים  ממ יַתבר ו ּמע אש של ששִברין  יַתע שת ִבמ
ּמלאו,  ִבאם  שו

ּמאה.  ּמב יַתה ּמנה  ּמש של ששִברין  יַתע שת ִבמ ִבעית ו ִבבי שש יַתב רֲעאסוִברין 

י
ֵאתי עונות.  שש אהן  ֵאמ יַתנע  ּממ אש יַתעל,  יַתב יַתל אש שו

ִבאיר.  ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמשלוש.

מסכת שביעית פרק ב משנה י 
יא

יַתרע,  אז של ּממן  שי ִבּק אש ִבעים  ִבדלו יַתה
ּמנה,  ּמש יַתה לראש  ֵאני  שפ ִבל שקשו  ִבה ִבאם 

ּמדן,  ּמא אכל  לא ֵאמ ּמסלו  שפ ִבנ שו



ִבעית;  ִבבי שש יַתב ּממן  שי יַתק של ּמתר  ממ
ּמלאו,  ִבאם  שו

ִבעית.  ִבבי שש יַתב ּממן  שי יַתק של ּמאסור 
ִבעית.  ִבבי שש יַתב רֲעאסורות  אהן  ּמל אש ּממרות  שת יַתה

ּמבן.  ּמל ּמפר  ּמע שב ִבוצים  שב יַתר שמ
שמעון.  ִבש ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

ֵאסר.  רֲעעקב או יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
ִבעית.  ִבבי שש יַתב ארז  לא ּמב ִבסים  ּממשר שמ

שמעון.  ִבש ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ִבחים. שוּס יַתכ שמ ללא  ּמבל  רֲעא

 פרק ג 
מסכת שביעית פרק ג משנה א 

א
יַתפתות?  שש יַתא של ִבלים  ּמב שז ִבאין  ִבוצי יַתתי מו ּממ אא ֵאמ

ּמדה.  רֲעעבו ֵאדי  שב שסקו עו שפ ִבי אש ִבמ
ִבאיר.  ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּממתוק.  יַתה יַתבש  ִביי אש ִבמ
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ֵאשר. ּמּק ִבי אש ִבמ
(מסכת שביעית פרק ג משנה ב) 

ִבלים?  שב יַתז שמ ּממה  יַתכ יַתעד 
יַתפתות  שש יַתא ּמשלוש  ּמשלוש  יַתעד 

שפלות,  שש יַתמ אשר  אע אשר  אע של אש ּמאה  שס ֵאבית  של
אתְך.  אל אתְך  אל של אש שו

שפלות,  שש יַתמ יַתה יַתעל  ִבפין  ִבסי מו
יַתפתות.  שש יַתא ּמה יַתעל  ִבפין  ִבסי ֵאאין מו שו

ֵאמר:  ּמדה או ִבבי יו שר
יַתפתות. שש יַתא ּמה יַתעל  יַתא ף 

מסכת שביעית פרק ג משנה ג 
ב

ֵאדהו  ּמש אאת  ּמדם  ּמא אשה  עו
ּמאה.  שס ֵאבית  של יַתפתות  שש יַתא ּמשלוש  ּמשלוש 

ֵאכן, ִבמ ֵאתר  ִבוציב). ּמי רֲעח יַתמ ) 
שמעון.  ִבש ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שסִברין,  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמשה,  לל שש ִבמיק  רֲעע יַתי אש יַתעד 



ּמשה.  לל שש יַת ּה  ִבבי שג יַתי אש יַתעד  או 
ּמוצר.  שבלו או ִבז אאת  ּמדם  ּמא אשה  עו

ֵאסר,  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
ּמשה,  לל שש ִבמיק  רֲעע יַתי אש יַתעד 

ּמשה.  לל שש יַת ּה  ִבבי שג יַתי אש יַתעד  או 
ּמעט,  ממ שמ ּמבר  ּמד ּמיה לו  ּמה
ֵאלְך.  שוהו ּמליו  ּמע ִבסי ף  מו

ֵאסר,  ּמיה או שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר
ּמשה,  לל שש ִבמיק  רֲעע יַתי אש יַתעד 

ּמשה,  לל שש יַת ּה  ִבבי שג יַתי אש יַתעד  או 
יַתלע. אוּס יַתה יַתעל  ֵאתן  ִבי אש יַתעד  או 

מסכת שביעית פרק ג משנה ד 
ג

ֵאדהו  ּמש אאת  ֵאיר  יַתד שמ יַתה
יַתתִים,  ּמסא ֵאבית  של יַתהר  יַתס אשה  שועו

ִבעית,  ּמוצ שמ אא ּמה אאת  יַתח  ִבני יַתמ ּמשלוש רוחות ו ֵאקר  עו
ִבאים.  שס יַתעת  יַתב יַתאשר ֵאבית  ֵאיר  יַתד שמ ּמוצא  שמ ִבנ
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר

ִבאין.  שס יַתנת  ששמו ֵאבית 
ִבאים,  שס יַתעת  יַתב יַתאשר ֵאבית  ֵאדהו  ּמש ּמכל  ּמתה  שי ּמה

יַתעִין,  ּמה ִבאית  יַתמשר ֵאני  שפ ִבמ ּמוצת,  שק ִבמ אמנו  ִבמ ֵאיר  יַתש שמ
יַתהר  יַתוּס יַתה ִבמן  ִבאין  ִבוצי ומו

ִבלים. שב יַתז שמ יַתה ארְך  אד שכ ֵאדהו  ּמש שלתוְך  ֵאתן  שונו

מסכת שביעית פרק ג משנה ה 
ד

ֵאדהו,  ּמש שלתוְך  ּמלה  ִבח שת יַתכ ֵאוצב  שח יַתמ ּמדם  ּמא יַתתח  שפ ללא ִי
שביות,  ּממשר ּמשלוש  שיהו בו  אש יַתעד 

ּמשלוש,  יַתעל רום  ּמשלוש  יַתעל  ללש  ּמש ֵאהן  אש
ִבנים. ּמב רֲעא יַתבע  אש ּמו ששִברים  אע ּמרם  ֵאשעו

מסכת שביעית פרק ג משנה ו 
ה

יַתנִים,  שש יַתנִים  שש ששוי  יַתמ של אש ִבנים  ּמב רֲעא אשר  אע איש בו  אש ֵאדר  ּמג
ֵאטלו.  ּמנ ֵאאלו ִי ֵארי  רֲעה

ִבחין.  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ֵאדר  ּמג ֵאשעור 
ֵאוצב,  שח יַתמ ֵאכן,  ִבמ ּמפחות 

יַתפח.  אט אר ץ  ּמא ּמה ֵאמ ּמפחות  יַתעד  שממו  שוגו

ו



רֲעאמוִברים?  ּמבִברים  שד אמה  יַתב
אשלו;  ִבמתוְך 

ֵאברו,  רֲעח יַתל אש ִבמתוְך  ּמבל  רֲעא
לּטל.  אוצה ִי אשהוא רו יַתמה 
רֲעאמוִברים?  ּמבִברים  שד אמה  יַתב

ִבעית,  ִבבי שש אעארב  ֵאמ ִבחיל בו  שת ִבה ללא  אש יַתמן  שז ִבב
ִבעית,  ִבבי שש אעארב  ֵאמ ִבחיל בו  שת ִבה ִבאם  ּמבל  רֲעא

לּטל. אוצה ִי אשהוא רו יַתמה 

מסכת שביעית פרק ג משנה ז 
ז

ּמשה,  ֵאר רֲעח יַתמ יַתה ּמתן  יַתע שז שע ִבז אש ִבנים  ּמב רֲעא
יַתגלו,  שת ִבנ שו מכוּסות  שמ ּמהיו  אש או 

יַתנִים,  שש יַתנִים  שש ששוי  יַתמ של אש יַתתִים  שש אהם  ּמב ֵאיש  ִבאם 
ֵאטלו.  ּמנ ֵאאלו ִי ֵארי  רֲעה

ֵאדהו,  ּמש אאת  ֵאּקל  יַתס שמ יַתה
שליונות,  אע ּמה אאת  ֵאטל  נו

אר ץ.  ּמא ּמב שגעות  יַתהנו אאת  יַתח  ִבני יַתמ ו
שוצרורות,  ִבל אש ֵאגש  יַתגשר ֵאכן  שו

שליונות  אע ּמה אאת  ֵאטל  נו
אר ץ.  ּמא ּמב שגעות  יַתהנו אאת  יַתח  ִבני יַתמ ו

יַתקש,  יַתלע או  אס אהם  ֵאתי שח יַתת ֵאיש  ִבאם 
ֵאטלו. ּמנ ֵאאלו ִי ֵארי  רֲעה

מסכת שביעית פרק ג משנה ח 
ח

ּמאיות  ֵאג יַתה ִבפי  יַתעל  ֵארגות  שד יַתמ ִבנים  ֵאאין בו
ִבמים,  ּמש שג שסקו  ּמפ אש ִבמ ִבעית  ִבבי שש אעארב 
ִבעית;  ִבבי שש יַתל ּמנן  ִבקי שת יַתמ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

ִבמים,  ּמש שג שסקו  ּמפ אש ִבמ ִבעית  ִבבי שש יַתב אנה הוא  ּמבל בו רֲעא
ִבעית.  ִבבי שש ֵאאי  ּמוצ שלמו ּמנן  ִבקי שת יַתמ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

ּמפר,  ּמע אב למְך  שס ללא ִי שו
יַתחִי ץ.  אשהו  ּמבל עו רֲעא

ּמל ּה,  שּט ִבל שו ּמידו  אאת  לשט  שפ ִבל ּמיכול  אשהוא  אבן  אא ּמכל 
ֵאטל. ּמנ ִבת ֵארי זו  רֲעה

מסכת שביעית פרק ג משנה ט 
ט

ּממקום.  ּמכל  ִבמ ּמבאות  ֵאת ף  ּמכ ֵאני  שב יַתא
ּממקום.  ּמכל  ִבמ ּמאן  ִבבי ֵאמ ּמלן  שב יַתק שמ יַתה שו

ֵאת ף?  ּמכ ֵאני  שב יַתא ֵאהן  ֵאאלו  שו



ּמיד.  יַתחת  יַתא שב ֵאטל  ּמנ ִבה של ּמלה  שיכו ּמנה  ֵאאי אש ּמכל 
ִבאיר.  ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ּממן,  שש ִבכ ֵאת ף  ּמכ ֵאני  שב יַתא
ֵאת ף. ּמכ יַתה יַתעל  ּמשלוש  שו יַתתִים  שש ּמּטלות  ִבנ ֵאהן  אש ּמכל 

מסכת שביעית פרק ג משנה י 
י

ִבבים,  יַתר ּמה ִבלשרשות  ֵאבינו  ֵאדר  ּמג אנה  יַתהבו
יַתלע.  אוּס יַתה יַתעד  ִבמיק  שע יַתה של ּמתר  ממ

ּמפר?  ּמע אב אשה  רֲעע יַתי יַתמה 
ִבקינו.  שת יַתמ ִבבים ו יַתר ּמה ִבבשרשות  שברו  וצו

יַתע.  מש שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  ִבלין  שק של יַתק שמ ֵאאין  אש ארְך  אד שכ
ֵאּקן.  יַתת שי ללא  ּמכְך 

ּמפר?  ּמע אב אשה  רֲעע יַתי יַתמה 
ִבלין.  שב יַתז שמ יַתה ארְך  אד שכ ֵאדהו  ּמש שלתוְך  שברו  וצו

ּמעּמרה. שמ יַתח ו ִבשי שו ֵאפר בור  יַתהחו ֵאכן  שו

 פרק ד 
מסכת שביעית פרק ד משנה א 

א
שמִברין:  ּמהיו או ּמנה  לש ּמבִברא

אשלו,  ִבמתוְך  ִבבים  ּמש רֲעע יַתו ִבוצים  ֵאע ּמדם  ּמא ֵאּקט  יַתל שמ
ֵאברו,  רֲעח יַתל אש ִבמתוְך  ֵאּקט  יַתל שמ אשהוא  ארְך  אד שכ

יַתגס.  יַתה יַתגס  יַתה אאת 
ִבקינו,  שת ִבה ּמרה  ֵאב רֲעע ֵארי  שב אשיַתרבו עו ִבמ ו

ּמבה,  שבטו ללא  אש אזה  יַתל אש ִבמתוְך  ֵאּקט  יַתל שמ אזה  ֵאהא  שי אש
שמזונות. אהם  ּמל ֵאצ ץ  יַתק שי אש יַתמר  לוצארְך לו ֵאאין  שו

מסכת שביעית פרק ד משנה ב 
ב

ּמוצה,  ּמו יַתק שת ִבנ אש אדה  ּמש
ִבעית;  ִבבי שש ֵאאי  ּמוצ יַתרע מו ּמז ִבת
ּמרה,  ּמי יַתד ִבנ אש ּמבה או  ּמי יַתּט ִבנ אש

ִבעית.  ִבבי שש ֵאאי  ּמוצ יַתרע מו ּמז ִבת ללא 
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית  ּמבה,  ּמי יַתּט ִבנ אש אדה  ּמש

ִבעית;  ִבבי שש יַתב ּמה  אתי ֵאפרו ִבלין  שכ ֵאאין או



שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ִבלין.  שכ או

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ּמבה;  שבטו ִבעית  ִבבי שש ֵאפרות  ִבלין  שכ ֵאאין או

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמבה.  שבטו ללא  אש שו ּמבה  שבטו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמבִברים,  שד יַתה ִבחלו ף 

ֵאלל. אה ֵאבית  ֵארי  שמ מח ֵאמ יַתמי ו יַתש ֵאבית  ֵאלי  ּמּק ִבמ אזה 

מסכת שביעית פרק ד משנה ג 
ג

ִבעית,  ִבבי שש יַתב יַתהגוִים  ִבמן  ִברים  ִבני שכִברים  חו
ֵאאל.  ששּמר ִבי ִבמ ללא  ּמבל  רֲעא

ִבעית,  ִבבי שש יַתב ֵאדי גוִים  שי ִבקים  שז יַתח שמ ו
ֵאאל.  ששּמר ֵאדי ִי שי ללא  ּמבל  רֲעא

ּממם,  ששלו ִבב ִבלין  רֲעא שושו
ּמשלום. ֵאכי  יַתדשר ֵאני  שפ ִבמ

מסכת שביעית פרק ד משנה ד 
ד

ִבתים,  ֵאזי יַתב ֵאדל  ֵאמ יַתה
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

לגם.  ּמי
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ּמשֵארש.  שי
לגם.  ּמי אש יַתעד  ִבליק  רֲעח יַתמ שב ִבדים  מו

ֵאדל?  ֵאמ אזה הוא  ֵאאי  שו
יַתנִים.  שש ּמחד או  אא

ִבליק?  רֲעח יַתמ יַתה
אזה.  יַתוצד  שב אזה  ּמשה  לל שש

רֲעאמוִברים?  ּמבִברים  שד אמה  יַתב
אשלו,  ִבמתוְך 

ֵאברו,  רֲעח יַתל אש ִבמתוְך  ּמבל  רֲעא
ּמשֵארש. שי ִבליק  רֲעח יַתמ יַתה יַתא ף 

מסכת שביעית פרק ד משנה ה 
ה

ּמפר,  ּמע אב אפה  יַתח שי ללא  יַתזִית  יַתב יַתע  ִבקי שב יַתמ יַתה
יַתּקש.  יַתב ִבנים או  ּמב רֲעא ּמב אוּסה הוא  יַתכ שמ ּמבל  רֲעא

ּמפר,  ּמע אב אפה  יַתח שי ללא  ּממה,  שק ִבש ֵאוצ ץ קורות  יַתהּקו



יַתּקש.  יַתב ִבנים או  ּמב רֲעא ּמב אוּסה הוא  יַתכ שמ ּמבל  רֲעא
ִבעית,  ִבבי שש יַתב ּממה  שק ִבש יַתלת  שבתו ִבוצין  שוצ ֵאאין קו

ּמדה.  רֲעעבו ִבהיא  אש ֵאני  שפ ִבמ
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמאסור;  ּמכ ּה  יַתדשר שכ
ִבחים,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע יַת ּה  ִבבי שג יַתמ ּמלא  אא

אר ץ. ּמא ּמה יַתעם  ֵאמ ֵאמם  או גו

מסכת שביעית פרק ד משנה ו 
ו

ִבנים,  ּמק ֵאוצ ץ  יַתהּקו שו ִבנים  ּמפ שג יַתב ֵאנב  יַתז שמ יַתה
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

יַתפח.  אט ִבחיק  שר יַתי
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ּמרה,  ֵאג שמ יַתב ּמגל ו יַתמ יַתב ּמּקשרדום או  יַתב יַתדשרכו  שכ ֵאוצ ץ  קו
אוצה.  שר ִבי אש ִבמין  ּמכל  שב ו

יַתשח,  שפ ִבנ אש ּמלן  ִבאי
ִבעית.  ִבבי שש יַתב ששִברין אותו  קו

ִבסי ף. ללא יו אש ּמלא  אא אלה,  רֲעע יַתי אש ללא 

מסכת שביעית פרק ד משנה ז 
ז

ִבעית?  ִבבי שש יַתב ּמלן  ִבאי ּמה ֵאפרות  ִבלין  שכ יַתתי או ּממ אא ֵאמ
ִבגים,  יַתפ יַתה

אדה;  ּמש יַתב ִבפתו  אהן  ּמב ֵאכל  ִבריחו, או שז יַתי אש ִבמ
ֵאביתו.  שלתוְך  ֵאנס  ֵאחלו, כו ִבב

יַתע,  ּמשבו ֵאני  שש ּמאר  שש ִבב אהם  ּמב ֵאוצא  יַתכיו ֵאכן  שו
ששרות. יַתע יַתמ יַתב ִבבים  ּמי יַתח

מסכת שביעית פרק ד משנה ח 
ח

אסר,  לב יַתה
אדה;  ּמש יַתב ִבפתו  ֵאכל  יַתמִים, או ִבביא  ֵאה אש ִבמ

ֵאביתו.  שלתוְך  ֵאנס  ִבאיש, כו שב ִבה
יַתע,  ּמשבו ֵאני  שש ּמאר  שש ִבב ֵאוצא בו  יַתכיו ֵאכן  שו

ששרות. יַתע יַתמ יַתב ּמיב  יַתח

מסכת שביעית פרק ד משנה ט 
ט

ּמאה,  שס של ִבעית  ִבבי ִבניסו שר שכ ִבה אש ִבתים  ֵאזי
אדה.  ּמש יַתב ֵאכל  שואו יַתע  ֵאוצ פו



אדה.  ּמש יַתב ּמסְך  שו ֵאתש  ללג, כו ִבוצי  רֲעח ִבניסו  שכ ִבה
ִבליש,  שש ִבניסו  שכ ִבה

ֵאביתו.  שלתוְך  ֵאנס  שוכו אדה  ּמש יַתב ֵאתש  כו
יַתע,  ּמשבו ֵאני  שש ּמאר  שש ִבב אהן  ּמב ֵאוצא  יַתכיו ֵאכן  שו

ששרות.  יַתע יַתמ יַתב ִבבים  ּמי יַתח
ּמלן,  ִבאי ּמה ֵאפרות  ּמכל  ּמאר  שש ו

ִבעית. ִבבי שש יַתל ּמתן  ּמנ ּמכְך עו ששרות,  יַתע יַתמ יַתל ּמתן  ּמנ שכעו

מסכת שביעית פרק ד משנה י 
י

ִבעית?  ִבבי שש יַתב ּמלן  ִבאי ּמה אאת  ִבוצין  שוצ ֵאאין קו יַתתי  ּממ אא ֵאמ
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ִבוציא.  אשיו ִבמ ּמלן  ִבאי ּמה ּמכל 
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ֵאלשו,  יַתש שי אש ִבמ ִבבין  ּמחרו אה
ֵארעו,  ּמג שי אש ִבמ ִבנים  ּמפ שג יַתה שו
ִבניוצו,  ּמי אש ִבמ ִבתים  ֵאזי יַתה

ִבוציא.  אשיו ִבמ ּמלן  ִבאי ּמה ֵאפרות  ּמכל  ּמאר  שש ו
ּמלן,  ִבאי ּמה ּמכל 

ששרות,  יַתע יַתמ יַתה יַתנת  שלעו ּמבא  אש ּמון  ֵאכי
שוצוצו.  שלקו ּמתר  ממ

אוצנו?  שצ יַתק שי ללא  שו יַתזִית  יַתב ֵאהא  שי ּממה  יַתכ
יַתבע.  לר

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
יַתזִית. ִבפי  של לכל  יַתה

 פרק ה 
מסכת שביעית פרק ה משנה א 

א
ּמיה,  ִבנ שש אהן  ּמל ֵאיש  ִבעית  ִבבי שש יַתח,  שבנות שו

ִבנים.  ּמש ּמשלוש  של ֵאהן עושות  אש
ֵאמר:  ּמדה או ִבבי יו שר

ִבעית,  ִבבי שש ֵאאי  ּמוצ אהן מו ּמל אש ִבעית  ִבבי שש ּמסיות,  יַתפשר יַתה
ִבנים.  ּמש ֵאתי  שש ִבל ֵאהן עושות  אש

שמרו לו:  ּמא
יַתח. שבנות שו ּמלא  אא שמרו  ּמא ללא 

מסכת שביעית פרק ה משנה ב 
ב



ִבעית,  ִבבי שש יַתב יַתהלו ף  אאת  ֵאמן  יַתהּטו
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

יַתתִים,  ּמוּסא ִבמ לחת  שפ ללא ִי
ִבחים,  ּמפ שט ּמשה  לל שש יַתב ּה  לג יַתעל 

ּמביו.  יַתג יַתעל  ּמפר  ּמע יַתפח  אט שו
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ִבבים,  יַתק יַתעת  יַתב יַתאשר ֵאמ רֲעחתו  שפ ללא ִי
יַתפח,  אט יַתב ּה  לג יַתעל 

ּמביו.  יַתג יַתעל  ּמפר  ּמע יַתפח  אט שו
ּמדם. ּמא ּמה יַתסת  שדִברי שמקום  שמנו  שוטו

מסכת שביעית פרק ה משנה ג 
ג

ִבעית,  ִבבי שש ּמליו  ּמע ּמרה  שב ּמע אש לו ף 
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

שקטו;  ּמל ּמליו,  ּמע אאת  ִביים  ִבנ רֲעע ּמה שקטו  ּמל ִבאם 
ּמלאו,  ִבאם  שו

ִביים.  ִבנ רֲעע ּמל ששבון  אח אשה  רֲעע יַתי
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר

שקטו;  ּמל ּמליו,  ּמע אאת  ִביים  ִבנ רֲעע ּמה שקטו  ּמל ִבאם 
ּמלאו,  ִבאם  שו

ששבון. אח ִבעמו  ִביים  ִבנ רֲעע ּמל ֵאאין 

מסכת שביעית פרק ה משנה ד 
ד

ִבעית,  ִבבי שש יַתל ּמנס  שכ ִבנ אשהוא  ִבעית  ִבבי שש אעארב  של אש לו ף 
ִבנים,  ִבּקיוצו יַתה ִבלים  ּמוצ שב ֵאכן  שו
ִבדית,  ִבע של אש ּמאה  ֵאכן פו שו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ֵאע ץ;  ּמל אש ּממרופות  שב ּמת ּה  שקִברין או עו
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

אכת.  את יַתמ יַתל אש מדמות  יַתקשר שב
ּמלעות,  שצ יַתל אש ּמאה  שבפו ִבדים  מו

אכת. את יַתמ יַתל אש מדמות  יַתקשר שב ּמת ּה  שקִברין או אשעו

מסכת שביעית פרק ה משנה ה 
ה

ִבעית?  ִבבי שש ֵאאי  ּמוצ יַתּקח לו ף מו ִבל ּמדם  ּמא ּמתר  ממ יַתתי  ּממ אא ֵאמ
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמיד.  ִבמ
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו



ּמדש. ּמח אה אבה  ִבישר אש ִבמ

מסכת שביעית פרק ה משנה ו 
ו

ִבעית:  ִבבי שש יַתב ּמרם  שכ ּממ של יַתשי  יַתר ּממן  מא ּמה ֵאאין  אש ִבלים  ֵאכ ֵאאלו 
ּמה,  אלי ֵאכ ּמכל  שו ּמשה  ֵאר רֲעח יַתמ

ּמקר.  ּמד יַתה שו ארה,  שז ִבמ יַתה לעל,  ּמה
ּמיד,  יַתגל  יַתמ ֵאכר הוא  ּמבל מו רֲעא

ּמה.  אלי ֵאכ ּמכל  שו ּמלה  ּמג רֲעע ִבוציר,  ּמק יַתגל  יַתמ
ּמלל:  שכ יַתה אזה 

ּמאסור;  ּמרה,  ֵאב רֲעע יַתל אדת  אח מי שמ שכתו  יַתלא שמ אש ּמכל 
ּמתר. ממ ִבתיר,  יַתה של לסר ו אא אל

מסכת שביעית פרק ה משנה ז 
ז

אמן,  אש ֵאדי  יַתכ ֵאמש  ּמח ֵאכר  ֵאוצר מו יַתהיו
יַתיִין,  ֵאדי  יַתכ ששֵארה  אע ֵאמש  רֲעח יַתו

ֵאקר.  שב אה יַתה ִבמן  ִבביא  ּמה של יַתדשרכו  ֵאכן  אש
ּמתר.  ממ ֵאכן,  ִבמ ֵאתר  ּמי ִבביא  ֵאה ִבאם 

אר ץ,  ּמא ּמב יַתלגוִים  ֵאכר  ומו
אר ץ. ּמא ּמל ּמוצה  שבחו ֵאאל  ששּמר שלִי ו

מסכת שביעית פרק ה משנה ח 
ח

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ִבעית.  ִבבי שש יַתב אשת  אר ּמרה חו ּמפ לכר לו  שמ ללא ִי

ִברין,  ִבתי יַתמ ֵאלל  אה ֵאבית 
ּמט ּה.  שח ּמש של ּמיכול  אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

יַתרע.  אז יַתה יַתעת  ּמש שב ִבפלו  רֲעא ֵאפרות  ֵאכר לו  מו
ּמאתו,  שס ִבאיל לו  שש יַתמ

ארן.  לג איש לו  אש יַתע  ֵאד אשהוא יו ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ּממעות,  ֵארט לו  פו

ִבלים.  רֲעע איש לו פו אש יַתע  ֵאד אשהוא יו ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
רֲעאסוִברין. ֵאפרוש  שב ּמלם  מכ שו

מסכת שביעית פרק ה משנה ט 
ט

ּמשה  ִבא אלת  אא שש יַתמ
ִבעית  ִבבי שש יַתה יַתעל  ּמדה  רֲעחשו יַתה ּמת ּה  אבשר רֲעח יַתל

יַתתנור;  שו יַתחִים  ֵאר שו ּמרה,  ּמב שכ ּמפה ו ּמנ
ּממ ּה.  ִבע יַתחן  שט ִבת ללא  שו לבר  ּמת ללא  ּמבל  רֲעא



אר ץ  ּמא ּמה יַתעם  אשת  ֵאא של אלת  אא שש יַתמ ֵאבר  ּמח אשת  ֵאא
ּמרה;  ּמב שכ ּמפה ו ּמנ

ּממ ּה.  ִבע אדת  אּק יַתר שמ אנת ו אח שוטו ארת  אר ובו
יַתמִים,  יַתה אאת  ִבּטיל  יַתת אש ִבמ ּמבל  רֲעא

ּמל ּה,  שוצ אא יַתגע  ִבת ללא 
ּמרה.  ֵאב רֲעע ֵארי  שב ֵאדי עו שי ִבקין  שז יַתח שמ ֵאאין  אש

ּמשלום.  ֵאכי  יַתדשר ֵאני  שפ ִבמ ּמלא  אא שמרו  ּמא ללא  ּמלם  מכ שו
ִבעית,  ִבבי שש יַתב ֵאדי גוִים  שי ִבקים  שז יַתח שמ

ֵאאל.  ששּמר ֵאדי ִי שי ללא  ּמבל  רֲעא
ּממם,  ששלו ִבב ִבלים  רֲעא שושו

ּמשלום. ֵאכי  יַתדשר ֵאני  שפ ִבמ

 פרק ו 
מסכת שביעית פרק ו משנה א 

א
ִבעית:  ִבבי שש יַתל ּמרוצות  רֲעא ּמשלוש 
אבל,  ּמב ֵאלי  ִבזיקו עו אח אה אש ּמכל 
ִבזיב,  שג יַתעד  שו ֵאאל  ששּמר אר ץ ִי אא ֵאמ

ּמבד;  אע אנ ללא  שו ּמכל  אא אנ ללא 
יַתרִים,  שוצ ִבמ ֵאלי  ִבזיקו עו אח אה אש ּמכל  שו
ּמנה,  ּממ רֲעא יַתעד  שו ּמהר  ּמנ יַתה יַתעד  ִבזיב  שג ִבמ

ּמבד;  אע אנ ללא  ּמבל  רֲעא ּמכל  אא אנ
ִבנים,  שפ ִבל שו ּמנה  ּממ רֲעא ֵאמ ּמהר ו ּמנ יַתה ֵאמ

ּמבד. אע אנ שו ּמכל  אא אנ

מסכת שביעית פרק ו משנה ב 
ב

ּמיה,  שר שבסו ּמתלוש  יַתב ִבשים  עו
ּמבר.  מח שמ ִבב ללא  ּמבל  רֲעא

שמִברים,  יַתע שמ ִבכים ו שודושר שוזוִברים  ִבשים  ּמד
ִבקים.  שס ללא מו שו שוצִברים  ללא בו שו שוצִברים  ללא קו ּמבל  רֲעא

ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  שר יַתמר  ּמא ּמלל  שכ
אר ץ,  אא ּמב ּמתר  ממ ֵאוצא בו  יַתכיו אש ּמכל 

ּמיה. שר שבסו ִבשים אותו  עו

מסכת שביעית פרק ו משנה ג 
ג

ֵאמחו,  ִבוצ שו ִבמים  ּמש שג אהן  ֵאלי רֲעע ּמישרדו  אש ִבלים  ּמוצ שב
ששחוִברים,  אהן  ּמל אש ִבלים  ּמע אה ּמהיו  ִבאם 



רֲעאסוִברין; 
ּמתִברין.  ממ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה הוִבריקו, 

ֵאמר:  ּמנס או שג ִבטי שנ יַתא אבן  ּמיה  שנ יַתנ רֲעח ִבבי  שר
אהן,  ּמל אש ִבלין  ּמע אב ֵאלש  ּמת ִבה של ִבלין  שיכו ִבאם 

רֲעאסוִברין; 
ּמתִברין. ממ ִבעית  ִבבי שש ֵאאי  ּמוצ ֵאכן מו אגד  אנ שכ

מסכת שביעית פרק ו משנה ד 
ד

ּמדם  ּמא ּמתר  ממ יַתתי  ּממ אא ֵאמ
ִבעית?  ִבבי שש ֵאאי  ּמוצ ּמרק מו ּמי יַתּקח  ִבל

ֵאוצא בו.  יַתכיו אשה  רֲעע יַתי אש ִבמ
ִבכיר,  יַתב יַתה ּמשה  ּמע
ִבפיל.  ּמא ּמה יַתתר  מה

ּמיד. ִבמ ִבעית  ִבבי שש ֵאאי  ּמוצ ּמרק מו ּמי יַתּקח  ִבל ִבתיר  ִבה ִבבי  אר

מסכת שביעית פרק ו משנה ה 
ה

ִבעית  ִבבי שש ֵאפרות  ּמפה ו ששֵאר אמן  אש ִבאין  ִבוצי ֵאאין מו
אר ץ.  ּמא ּמל ּמוצה  שלחו אר ץ  ּמא ּמה ֵאמ

שמעון:  ִבש ִבבי  יַתמר שר ּמא
ֵאפרוש,  שב ִבתי  שע יַתמ ּמש

ּמיה,  שר שלסו ִבאין  ִבוצי אשמו
אר ץ. ּמא ּמל ּמוצה  שלחו ִבאין  ִבוצי ֵאאין מו שו

מסכת שביעית פרק ו משנה ו 
ו

אר ץ.  ּמא ּמל אר ץ  ּמא ּמל ּמוצה  ֵאמחו ּממה  שתרו ִבאין  ִבבי שמ ֵאאין 
שמעון:  ִבש ִבבי  יַתמר שר ּמא
ֵאפרוש,  שב ִבתי  שע יַתמ ּמש

ּמיה,  ִבמוּסושר ִבאין  ִבבי שמ אש
אר ץ. ּמא ּמל ּמוצה  ֵאמחו ִבאין  ִבבי שמ ֵאאין  שו

 פרק ז 
מסכת שביעית פרק ז משנה א 

א
ִבעית:  ִבבי שש יַתב שמרו  ּמא ּמגדול  ּמלל  שכ

ּמדם,  ּמא אכל  לא ֵאמ אשהוא  ּמכל 
ִבעים,  שב יַתהצו ִבמין  ִבמ ּממה  ֵאה שב אכל  לא ֵאמ ו



אר ץ,  ּמא ּמב ֵאים  יַתק שת ִבמ ֵאאינו  שו
ִבעית,  ִבבי שש ּממיו  ּמד של ִבעית ו ִבבי שש איש לו 

ֵאבעור.  ּממיו  ּמד של ֵאבעור ו איש לו 
אזה?  אזה  ֵאאי  שו

אטה,  ֵאלי לו ף שו רֲעע אזה 
ּמנא,  יַתד שנ יַתד יַתה ֵאלה  רֲעע יַתו

ִבשים,  של מע ּמה
ִבשים,  ֵארי שכ יַתה שו

ּמלה,  ִבגי ּמהשר
ּמלב;  ּמח אה ֵאנ ץ  שו

ּממה,  ֵאה שב אכל  לא ֵאמ
ּמדִברים;  יַתדשר יַתה שו ִבחים  יַתהחו

ִבעים,  שב יַתהצו ִבמין  ִבמ ו
ּמוצא;  שוקו ֵאטס  שס אא ֵאחי  שפ ִבס

ִבעית,  ִבבי שש אהן  ֵאמי שד ִבל שו ִבעית  ִבבי שש אהם  ּמל ֵאיש 
ֵאבעור. אהן  ֵאמי שד ִבל שו ֵאבעור  אהם  ּמל ֵאיש 

מסכת שביעית פרק ז משנה ב 
ב

ּממרו:  ּמא ֵאחר  יַתא ּמלל  שכ שועוד 
ּמדם  ּמא אכל  לא ֵאמ אשהוא  ּמכל 

ִבעים,  שב יַתהצו ִבמין  ִבמ ּממה ו ֵאה שב אכל  לא ֵאמ ו
אר ץ,  ּמא ּמב ֵאים  יַתק שת ִבמ ו

ִבעית,  ִבבי שש ּממיו  ּמד של ִבעית ו ִבבי שש איש לו 
ֵאבעור.  ּממיו  ּמד של ללא  שו ֵאבעור  ֵאאין לו 

אזה?  אזה  ֵאאי  שו
אטה,  יַתהלו ף שו יַתּקר  ִבע אזה 

ּמנה,  יַתד שנ יַתד יַתה יַתּקר  ִבע שו
ִבנין,  ּמב שק יַתעשר ּמה
ִבוצין,  ֵאבי של יַתח יַתה שו
ּמיה;  ּמר שכ מב יַתה שו

ִבעים,  שב יַתהצו ִבמין  ִבמ
ּמפה;  ּמכ ּמהשר שו ּמאה  יַתהפו

ִבעית,  ִבבי שש אהן  ֵאמי שד ִבל שו ִבעית  ִבבי שש אהן  ּמל ֵאיש 
ֵאבעור.  אהן  ֵאמי שד ִבל ללא  שו ֵאבעור  אהן  ּמל ֵאאין 

ג
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ּמנה.  ּמש יַתה לראש  יַתעד  רֲעעִברין  יַתב שת ִבמ אהן  ֵאמי שד
שמרו לו:  ּמא

ֵאבעור,  ֵאאין  אהן  ּמל



אהן. ֵאמי שד ִבל אמר  לח ּמו יַתקל 

מסכת שביעית פרק ז משנה ג 
ד

אשלו,  ֵאנ ץ  יַתה שו ֵאפי ִברמון  ִבל שק
ִבנים,  יַתע של יַתג יַתה שו ִבזים  אאגו ֵאפי  ִבל שק

ִבעית.  ִבבי שש אהן  ֵאמי שד ִבל שו ִבעית  ִבבי שש אהם  ּמל ֵאיש 
שוצמו;  יַתע של יַתע  ֵאב ּמבע וצו יַתצ יַתה

ּמכר,  ּמש שב יַתבע  שוצ ללא ִי
ִבעית;  ִבבי שש ֵאפרות  שב ּמרה  שסחו ִבשין  ֵאאין עו אש

שבכורות,  ִבב ללא  שו
שתרומות,  ִבב ללא  שו
ֵאבלות,  שנ ִבב ללא  שו
שטֵארפות,  ִבב ללא  שו
ִבוצים,  ּמק שש ִבב ללא  שו
ִבסים.  ּממ ִבבשר ללא  שו

יַתבשוק,  ֵאכר  אדה ומו ּמש יַתישרקות  יַתח  ֵאק אהא לו ללא ִי שו
ּמידו.  יַתעל  ֵאכר  שבנו מו ֵאקט ו ּמבל הוא לו רֲעא

ִבתיר,  שוהו שוצמו  יַתע של יַתקח  ּמל
שכרו. ּממ של ּמתר  ממ

מסכת שביעית פרק ז משנה ד 
ה

אגל,  אר ּמל שבנו או  ֵאתה  שש ִבמ של שבכור  יַתקח  ּמל
שכרו.  ּממ של ּמתר  ממ ּמוציַתרְך לו,  ללא  שו

ִבגים,  ּמד שו ּמיה, עופות  יַתח ֵאדי  ּמוצ
ִבאים,  ֵאמ שט ִבנים  ִבמי אהם  ּמל יַתמנו  שת ִבנ אש

ּמרן.  שכ ּממ של ּמתִברין  ממ
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

יַתדשרכו,  ִבפי  של ּמנה לו  יַתמ שת ִבנ אש ִבמי  יַתא ף 
ֵאכר,  יַתח ומו ֵאק לו

ֵאכן.  של ּממנותו  מא ֵאהא  שת ללא  אש יַתבד  של ִבב ו
שסִברין. ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

מסכת שביעית פרק ז משנה ה 
ו

ִבבין,  ּמחרו אה שו ִבדים  ּמר שז ֵאבי  יַתל לו
ִבעית.  ִבבי שש אהן  ֵאמי שד ִבל שו ִבעית  ִבבי שש אהן  ּמל ֵאיש 

ִבדים,  ּמט רֲעא ּמה שו ּמנה  שט ּמב יַתה שו ּמלה  ֵאא ּמה ֵאבי  יַתל לו
ִבעית,  ִבבי שש אהן  ֵאמי שד ִבל שו ִבעית  ִבבי שש אהן  ּמל ֵאיש 
ֵאבעור;  אהן  ֵאמי שד ִבל ללא  שו ֵאבעור  אהן  ּמל ֵאאין 



ֵאבעור,  ֵאיש  ִבלין  ּמע אל ּמבל  רֲעא
אהן. ִבבי רֲעא ֵאמ ששִברין  אשנו ֵאני  שפ ִבמ

מסכת שביעית פרק ז משנה ו 
ז

אטם,  לל יַתה שו אטב  אּק יַתה שו אפר  לכ יַתה שו ארד  או יַתה
ִבעית.  ִבבי שש אהן  ֵאמי שד ִבל שו ִבעית  ִבבי שש אהן  ּמל ֵאיש 

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ִבעית,  ִבבי שש אטב  אּק יַתל ֵאאין 

שפִברי. ֵאאינו  אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת שביעית פרק ז משנה ז 
ח

ּמשן,  ּמי אמן  אש שב ּמבשו  שכ אש ּמדש  ּמח ארד  או
ארד;  או יַתה אאת  ֵאּקט  יַתל שי

ֵאבעור.  יַתב ּמיב  יַתח ּמדש,  ּמח שב ּמשן  ּמי
ּמשן,  ּמי יַתיִין  שב ּמשן  ּמב שכ אש ִבשים  ּמד רֲעח ִבבים  ּמחרו

ֵאבעור.  יַתב ִבבין  ּמי יַתח ּמדש,  ּמח שב ִבנים  ּמש ִבוי
ּמלל:  שכ יַתה אזה 

יַתעם,  יַתט ֵאתן  שבנו אשהוא  ּמכל 
ִבמינו;  ֵאאינו  אש שב ִבמין  ֵאער  יַתב של ִבבים  ּמי יַתח

אשהוא.  ּמכל  ִבמינו,  שב ִבמין 
ּמנ ּה,  ִבמי שב ִבהיא  אש ּמכל  ארת  אס ִבעית או ִבבי שש

יַתעם. יַתט ֵאתן  שבנו ּמנ ּה,  ִבמי שב ללא  אש שו

 פרק ח 
מסכת שביעית פרק ח משנה א 

א
ִבעית:  ִבבי שש יַתב שמרו  ּמא ּמגדול  ּמלל  שכ

ּמדם,  ּמא אכל  לא של ּמחד  מי שמ יַתה ּמכל 
ּמדם,  ּמא ּמל ּממא  שג ּמל שמ אמנו  ִבמ ִבשין  ֵאאין עו

ּממה;  ֵאה שב ִבל יַתמר  לוצארְך לו ֵאאין  שו
ּמדם,  ּמא אכל  לא של ּמחד  מי שמ ֵאאינו  אש ּמכל  שו

ּמדם,  ּמא ּמל ּממא  שג ּמל שמ אמנו  ִבמ ִבשין  עו
ּממה;  ֵאה שב יַתל ללא  ּמבל  רֲעא
ּמחד  מי שמ ֵאאינו  אש ּמכל  שו

ּממה,  ֵאה שב אכל  לא של ללא  שו ּמדם  ּמא אכל  לא של ללא 
ּממה,  ֵאה שב אכל  לא שו ּמדם  ּמא אכל  לא ּמליו  ּמע יַתשב  ּמח

ֵארי שמ מח ּמליו  ּמע ִבנין  שת ּממה; נו ֵאה שב ֵארי  שמ מח שו ּמדם   ּמא



ִבוצים,  ֵאע ּמכ ֵארי הוא  רֲעה ִבוצים,  ֵאע ּמל ּמליו  ּמע יַתשב  ּמח
ִבנית. ּמּקשר יַתה שו ֵאאזוב  ּמה ּמאה  שוּס יַתה שכגון 

מסכת שביעית פרק ח משנה ב 
ב

ּמכה,  ִבסי ִבל שו ִבתּמיה  שש ִבל ּמלה  ִבכי רֲעא יַתל ּמנה  שת ִבנ ִבעית  ִבבי שש
יַתכל,  ללא יַתדשרכו  אש ּמבר  ּמד יַתכל  ללא
ּמלסוְך.  יַתדשרכו  אש ּמבר  ּמד ּמלסוְך  שו

אמ ץ,  לח ּמו יַתיִין  ּמיסוְך  ללא 
אמן.  אש יַתה אאת  ּמסְך הוא  ּמבל  רֲעא

ִבני.  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ שב ּממה ו שתרו ִבב ֵאכן  שו
ִבעית,  ִבבי שש אהן  ֵאמ יַתקל 

ֵאנר. יַתה יַתקת  ּמל שד יַתה של ּמנה  שת ִבנ אש

מסכת שביעית פרק ח משנה ג 
ג

ִבעית,  ִבבי שש ֵאפרות  שכִברין  ֵאאין מו
ּמין;  שנ ִבמ יַתב ללא  שו ּמקל,  שש ִבמ יַתב ללא  שו ּמדה,  ִבמ יַתב ללא 

ּמין,  שנ ִבמ יַתב ִבנים  ֵאא שת ללא  שו
ּמקל.  שש ִבמ יַתב ּמרק  ּמי ללא  שו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

מגדות.  רֲעא ללא  יַתא ף 
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

יַתבִית,  יַתב ֵאגד  ּמא ֵאה של יַתדשרכו  אש אאת 
יַתבשוק,  ִבדין אותו  שג או

ּמלב. ּמח אה ֵאנ ץ  שו ִבשים  ֵארי שכ יַתה שכגון 

מסכת שביעית פרק ח משנה ד 
ד

ֵאעל:  יַתלפו ֵאמר  ּמהאו
יַתהיום",  ּמרק  ּמי ִבלי  ֵאּקט  יַתל שו אזה,  ּמוּסר  ִבא ּמלְך  ֵאהי "

ּמתר;  ממ ּמכרו  שש
יַתהיום",  ּמרק  ּמי ִבלי בו  ֵאּקט  יַתל "

ּמאסור.  ּמכרו  שש
שדיון:  שנ שבפו ּמכר  ִבכ ִבמ שחתום  יַתנ יַתה ִבמן  יַתקח  ּמל

ּמלְך",  ִבביא  ּמא אדה  ּמש יַתישרקות  לקט  של אא אש שכ "
ּמתר;  ממ

ּמתם,  שס אמנו  ִבמ יַתקח  ּמל
ִבעית,  ִבבי שש ֵאמי  שד ִבמ ֵאלם לו  יַתש שי ללא 

ִבעית. ִבבי שש ֵאמי  שד ִבמ ִבעין חוב  ֵאאין פושר אש



מסכת שביעית פרק ח משנה ה 
ה

ִבנין  שת ֵאאין נו
ּמלן,  יַתב יַתל ללא  שו ּמיר,  יַתב יַתל ללא 

ּמפן;  יַתוּס יַתל ללא  שו ּמפר,  יַתוּס יַתל ללא  שו
ששתות.  ִבל ּמיר  יַתב יַתל ֵאתן הוא  ּמבל נו רֲעא
ּמנם. ִבח יַתנת  שת יַתמ ֵאתן  ּמלם הוא נו מכ של ו

מסכת שביעית פרק ח משנה ו 
ו

ִבעית,  ִבבי שש יַתל אש ִבנים  ֵאא שת
אוצה,  שק ממ יַתב ּמתן  ִבוצין או ֵאאין קו
ּמבה.  ּמחשר יַתב אוצה הוא  ּמבל קו רֲעא
יַתגת,  יַתב ִבבים  ּמנ רֲעע ִבכין  ֵאאין דושר
ּמבה.  ֵאר רֲעע יַתב ֵארְך הוא  ּמבל דו רֲעא

ּמכא,  שט ּמּק יַתב יַתבד ו יַתב ִבתים  ֵאזי ִבשין  ֵאאין עו שו
ּמדה.  ֵאדי יַתלבו ִבניס  שכ יַתמ ֵאתש ו ּמבל כו רֲעא

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמדה. ֵאדי יַתלבו ִבניס  שכ יַתמ יַתבד ו יַתה ֵאבית  שב ֵאחן הוא  יַתא ף טו

מסכת שביעית פרק ח משנה ז 
ז

ּממה,  שתרו ִבל אש אמן  אש שב ִבעית  ִבבי שש יַתל אש ּמרק  ּמי ִבלין  שש יַתב שמ ֵאאין 
שפסול.  ֵאדי  ִבלי אאנו  ִבבי שי ללא  אש

ִבתיר.  יַתמ שמעון  ִבש ִבבי  שר
ִבעית,  ִבבי שש יַתב ּמפש  שת ִבנ רֲעחרון  יַתא רֲעחרון  יַתא ּמה שו

ּמאסור. שוצמו  יַתע שפִברי  יַתה שו

מסכת שביעית פרק ח משנה ח 
ח

ּמאה  ֵאמ שט ּממה  ֵאה שב ּמקעות ו יַתקשר שו ִבדים  ּמב רֲעע ִבחין  שק ֵאאין לו
ִבעית;  ִבבי שש ֵאמי  שד ִבמ

שגדו.  אנ שכ יַתכל  ליא יַתקח,  ּמל ִבאם  שו
שלדות  ֵאני יו ִבק שו ּמזבות  ֵאני  ִבק ִבבים,  ּמז ֵאני  ִבק ִבאים  ִבבי שמ ֵאאין 

ִבעית;  ִבבי שש ֵאמי  שד ִבמ
שגדו.  אנ שכ יַתכל  ליא ִבביא,  ֵאה ִבאם  שו

ִבעית;  ִבבי שש יַתל אש אמן  אש שב ִבלים  ֵאכ ִבכים  ּמס ֵאאין 
שגדו. אנ שכ יַתכל  ליא ּמסְך,  ִבאם  שו

מסכת שביעית פרק ח משנה ט 
ט



ִבעית,  ִבבי שש יַתל אש אמן  אש שב ּמוּסכו  אש עור 
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ֵאלק.  ּמד ִי
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

שגדו.  אנ שכ יַתכל  ליא
ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  ֵאני שר שפ ִבל שמרו  ּמא
אזר:  אע ִבלי אא ִבבי  ּמיה שר ּמה ֵאמר  או

ִבעית,  ִבבי שש יַתל אש אמן  אש שב ּמוּסכו  אש עור 
ֵאלק.  ּמד ִי

אהם:  ּמל יַתמר  ּמא
לתקו!  שש

ֵאמר בו. אזר או אע ִבלי אא ִבבי  יַתר ּממה  אכם  ּמל יַתמר  לא ללא 

מסכת שביעית פרק ח משנה י 
י

ּמניו:  ּמפ של שמרו  ּמא שועוד 
אזר:  אע ִבלי אא ִבבי  ּמיה שר ּמה ֵאמר  או

ִבזיר.  רֲעח יַתשר  שב ֵאכל  שכאו ִבתים  יַתפת כו ֵאכל  ּמהאו
אהם:  ּמל יַתמר  ּמא

לתקו!  שש
ֵאמר בו. אזר או אע ִבלי אא ִבבי  יַתר ּממה  אכם  ּמל יַתמר  לא ללא 

מסכת שביעית פרק ח משנה יא 
יא

ִבעית,  ִבבי שש יַתל אש יַתּקש  יַתב אבן או  את יַתב ּמקה  ּמוּס מה אש ֵאח ץ  יַתמשר
ּמב ּה.  לח ץ  ִבלשר ּמתר  ממ

ֵאשב הוא,  יַתח שת ִבמ ִבאם  שו
יַתח ץ. ללא ִישר אזה  ֵארי  רֲעה

 פרק ט 
מסכת שביעית פרק ט משנה א 

א
ִבטים,  יַתהשו ִבזין  יַתישרבו יַתה שו ּמגם  ִבפי יַתה

ּמהִברים,  אב אש ּמבר  שס ִבכ שגלוגות,  יַתל רֲעח יַתה שו
ּמפר,  יַתא ּמל אש ֵאגר  יַתגשר יַתה שו ּמהרות,  שנ יַתל אש יַתפס  יַתכשר שו

ששרות,  יַתע יַתמ יַתה ִבמן  שפטוִברין 
ִבעית,  ִבבי שש יַתב ּמדם  ּמא ּמכל  ִבמ ִבחים  ּמק של ִבנ שו

ּממר.  שש ִבנ אהן  ּמב ֵאוצא  יַתכיו ֵאאין  אש
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר



ּמתִברין,  ממ ּמדל  יַתחשר ֵאחי  שפ ִבס
ּמרה.  ֵאב רֲעע ֵארי  שב אהם עו ֵאלי רֲעע ששדו  שח אנ ללא  אש

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמתִברין,  ממ ִבחין  ּמפ שוּס יַתה ּמכל 
שכרוב,  אא ֵאחי  שפ ִבוּס ִבמ חו ץ 

אדה.  ּמש יַתישרקות  שב אהן  ּמב ֵאוצא  יַתכיו ֵאאין  אש
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

רֲעאסוִברין. ִבחין  ּמפ שוּס יַתה ּמכל 

מסכת שביעית פרק ט משנה ב 
ב

ֵאבעור:  יַתל ּמרוצות  רֲעא ּמשלוש 
ִבליל;  ּמג שו ֵאדן,  שר יַתי יַתה אבר  ֵאע שו ּמדה,  שיהו

יַתחת.  יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  של ּמרוצות  רֲעא ּמשלוש  ּמשלוש  שו
אמק; ֵאע ּמה שו שחתון,  יַתת יַתה ִבליל  ּמג שו שליון,  אע ּמה ִבליל   ּמג

ּמלן,  שע יַתמ של ּמיה ו שנ יַתנ רֲעח יַתפר  שכ ִבמ
שליון;  אע ּמה ִבליל  ּמג ִבמים,  שק ִבש ֵאדל  יַתג שמ ֵאאינו  אש ּמכל 

ּמּטן,  יַתמ של ּמיה ו שנ יַתנ רֲעח יַתפר  שכ ִבמ
שחתון;  יַתת יַתה ִבליל  ּמג ִבמים,  שק ִבש ֵאדל  יַתג שמ אשהוא  ּמכל 

אמק.  ֵאע ּמה ּמיה,  אבשר שט שתחום  ו
ּמדה:  ִבביהו ו

אמק.  ֵאע ּמה שו ּמלה,  ֵאפ שש יַתה שו ּמהר,  ּמה
ּמדרום,  יַתלת  ֵאפ שש ִבכ יַתלת לוד  ֵאפ שש ו

אלְך.  אמ יַתה יַתהר  שכ ּמל ּה  אש ּמהר  ּמה ּמהר>שו ּמה שכ >

יַתחת. יַתא ּמנה  ִבדי שמ ּמים,  יַתה יַתעד  שו ֵאבית חורון  ִבמ

מסכת שביעית פרק ט משנה ג 
ג

ּמרוצות?  רֲעא ּמשלוש  ּממרו  ּמא ּממה  ּמל שו
יַתחת,  יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  ִבמ ִבלין  שכ שיהו או אש

ּמב ּה.  אש רֲעחרון  יַתא ּמה אלה  שכ ִבי אש יַתעד 
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ּמדה,  ִבביהו ּמלא  אא ּמרוצות  רֲעא ּמשלוש  שמרו  ּמא ללא 
אלְך.  אמ יַתה יַתהר  שכ ּמרוצות  רֲעא ּמה ּמכל  ּמאר  שש ו

ּממִברים. שת יַתל שו ִבתים  ֵאזי יַתל יַתחת  יַתא שכ ּמרוצות  רֲעא ּמה ּמכל 

מסכת שביעית פרק ט משנה ד 
ד

ּמקר,  שב ממ יַתה יַתעל  ִבלים  שכ או
ּמשמור.  יַתה ִבמן  ללא  ּמבל  רֲעא

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר



ּמשמור.  יַתה יַתעל  יַתא ף 
ּמרא,  שפ ִבד יַתה יַתעל  שו ִבחין  ּמפ שּט יַתה יַתעל  ִבלים  שכ או

ִבניות.  ּמו שת ִבוּס יַתה יַתעל  ללא  ּמבל  רֲעא
ֵאכרו,  ִבב אש יַתמן  שז ּמכל  ִבתיר  יַתמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר

יַתּקִי ץ. יַתה אלה  שכ ללא ִי אש יַתעד 

מסכת שביעית פרק ט משנה ה 
ה

יַתחת,  יַתא ִבבית  ּמח שב ִבשים  ּמב שכ ּמשה  לל שש ֵאבש  יַתהכו
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמהִבראשון.  יַתעל  ִבלים  שכ או
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר

רֲעחרון.  יַתא ּמה יַתעל  יַתא ף 
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר

אדה,  ּמש יַתה ִבמן  ִבמינו  אלה  ּמכ אש ּמכל 
ִבבית;  ּמח אה ִבמן  ִבמינו  ֵאער  יַתב שי

ּמריו.  ּמב שד ִבכ ּמכה  ּמל רֲעה יַתו
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ֵאבעור.  יַתל ּמחד  אא ּמרק  ּמי יַתה ּמכל 
ּמלה  ִבגי ִבבשר ִבלין  שכ או

ּמפה. שנטו ֵאבית  יַתעת  שק ִבב ִבמ ּמנִבריות  יַתוּס יַתה שכלו  ִבי אש יַתעד 

מסכת שביעית פרק ט משנה ו 
ו

ִבחים,  יַתל ִבבים  ּמש רֲעע ֵאּקט  יַתל שמ יַתה
ִבתיק;  ּממ יַתה יַתבש  ִביי אש יַתעד 

ֵאבש,  ּמי ֵאבב  יַתג שמ יַתה שו
ּמיה.  ִבנ שש ּמעה  ֵאבי ֵאתֵארד שר אש יַתעד 
ִבנים,  ּמפ שג ֵאלי  רֲעע יַתו ִבנים  ּמק ֵאלי  רֲעע
אהם;  ִבבי רֲעא ֵאמ ששרו  ִבי אש יַתעד 

ֵאבש,  ּמי ֵאבב  יַתג שמ יַתה
ּמיה.  ִבנ שש ּמעה  ֵאבי ֵאתֵארד שר אש יַתעד 

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ּמיה. ִבנ שש ּמעה  ֵאבי ֵארד שר ֵאת אש יַתעד  ּמלן,  מכ שב

מסכת שביעית פרק ט משנה ז 
ז

ֵאוצא בו,  יַתכיו
ִבמים,  ּמש שג יַתה יַתעד  ֵאברו  רֲעח יַתל יַתבִית  ִבכיר  שש יַתמ יַתה

ּמיה.  ִבנ שש ּמעה  ֵאבי ֵאתֵארד שר אש יַתעד 
ִבמים,  ּמש שג יַתה יַתעד  ֵאברו  רֲעח ֵאמ ּמיה  ּמנ רֲעה ּמדר  ממ יַתה



ּמיה.  ִבנ שש ּמעה  ֵאבי ֵאתֵארד שר אש יַתעד 
ֵאדסות?  יַתפשר יַתל ִבסים  ּמנ שכ ִבנ ִביים  ִבנ רֲעע ּמה יַתתי  ּממ אא יַתעד 

ּמיה.  ִבנ שש ּמעה  ֵאבי ֵאתֵארד שר אש יַתעד 
ִבפים  שושושר ִבנים  שה אנ יַתתי  ּממ אא ֵאמ

ִבעית?  ִבבי שש יַתל אש יַתּקש  יַתב אבן ו את יַתב
ּמיה. ִבנ שש ּמעה  ֵאבי שר ֵארד  ֵאת אש ִבמ

מסכת שביעית פרק ט משנה ח 
ח

ִבעית,  ִבבי שש ֵאפרות  ּמהיו לו  אש ִבמי 
ֵאבעור,  יַתה יַתעת  ּמש ּמעה  ִבגי ִבה שו

ּמחד.  אא שו ּמחד  אא ּמכל  של שסעודות  ּמשלוש  שמזון  ִבקין  של יַתח שמ
ֵאבעור,  יַתה יַתחר  יַתא ִבלים  שכ ִביים או ִבנ רֲעע ּמה שו

ִברים.  ִבשי רֲעע ללא  ּמבל  רֲעא
ּמדה.  ִבבי יו ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ִברים,  ִבשי רֲעע ּמחד  אא שו ִביים  ִבנ רֲעע ּמחד  אא
ֵאבעור. יַתה יַתחר  יַתא ִבלין  שכ או

מסכת שביעית פרק ט משנה ט 
ט

ִבעית,  ִבבי שש ֵאפרות  ּמהיו לו  אש ִבמי 
ּמנה,  ּמת יַתמ שתנו לו  ִבנ אש ּמשה או  ִבלירו שפלו לו  ּמנ אש

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
אהם.  ֵאלי שכ שלאו שתנו  ּמנ ִי
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמכר,  שש ִבנ ֵאטא  יַתהחו ֵאאין 
אהם,  ֵאלי שכ שלאו שכרו  ּממ ּמלא ִי אא

ּמדם.  ּמא ּמכל  של שלקו  יַתח שת אהם ִי ֵאמי שד ו
ּמת ּה,  ּמל יַתח ּממה  ּמר ללא הו אש יַתעד  ִבעית  ִבבי שש יַתוּסת  ִבע ֵאמ ֵאכל  ּמהאו

ּמתה. ִבמי ּמיב  יַתח

 פרק י 
מסכת שביעית פרק י משנה א 

א
ּמוה,  של יַתמ יַתה אאת  אטת  אמ שש יַתמ ִבעית  ִבבי שש

ּמטר.  שש ִבב ללא  אש שו ּמטר  שש ִבב
אטת.  אמ שש יַתמ ּמנה  ֵאאי ּמחנות  אה יַתפת  ּמּק יַתה

ּמוה,  של יַתמ ּמא ּה  ּמש רֲעע ִבאם  שו



אטת.  אמ שש יַתמ ֵארי זו  רֲעה
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ִבמיט.  שש יַתמ ּמהִבראשון 

ִבמיט;  שש יַתמ ֵאאינו  ִבכיר  ּמש יַתכר  שש
ּמוה,  של יַתמ ּמשאו  רֲעע ִבאם  שו
ִבמיט.  שש יַתמ אזה  ֵארי  רֲעה
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ִבעית,  ִבבי שש יַתל אקת  אס ִבהיא פו אש ּמכה  ּמלא שמ ּמכל 
אטת;  אמ שש יַתמ

ִבעית,  ִבבי שש יַתל אקת  אס ּמנ ּה פו ֵאאי אש שו
אטת. אמ שש יַתמ ּמנה  ֵאאי

מסכת שביעית פרק י משנה ב 
ב

ּמרה,  ּמפ יַתה אאת  ֵאחט  יַתהשו
ּמנה,  ּמש יַתה לראש  שב ּמק ּה  של ִבח שו

ִבמיט;  שש יַתמ ּמבר,  מע שמ אדש  לח יַתה ּמיה  ּמה ִבאם 
ִבמיט.  שש יַתמ ֵאאינו  ּמלאו,  ִבאם  שו

ּמרע,  ֵאשם  ִבוציא  יַתהמו שו אתה,  יַתפ שמ יַתה שו ֵאנס,  ּמהאו
ִבטין.  ִבמי שש יַתמ ּמנן  ֵאאי ִבדין,  ֵאבית  ֵאשה  רֲעע יַתמ ּמכל  שו

ששכון,  יַתמ יַתה יַתעל  אוה  של יַתמ יַתה
ִבדין,  ֵאבית  של ּמתיו  ּמטרו שש ֵאסר  יַתהמו שו

ִבטין. ִבמי שש יַתמ ּמנן  ֵאאי

מסכת שביעית פרק י משנה ג 
ג

ִבמיט.  שש יַתמ ֵאאינו  שזבול  שפרו
ֵאקן,  ּמז יַתה ֵאלל  אה ִבקין  שת ִבה אש ּמבִברים  שד יַתה ִבמן  ּמחד  אא אזה 
אזה,  אאת  אזה  שלוות  יַתל ִבמ ּמעם  ּמה שנעו  שמ ִבנ אש ּמאה  אשּמר
יַתמר:  אא אנ אש ּמרה,  יַתבתו ּמכתוב  אש יַתמה  יַתעל  שבִברים  ּמבִברים טו,ט)שועו שד ) 

ֵאמר,  שוגו למר"  ֵאלא יַתעל  יַתי ִבל שב שבָך  ּמב של ִבעם  ּמבר  ּמד איה  שה אפן ִי שלָך  אמר  ּמש ִבה "
שזבול. שפרו ֵאלל  אה ִבקין  שת ִבה

מסכת שביעית פרק י משנה ד 
ד

שזבול:  שפרו ִבל אש אזה הוא גופו 
אכם,  ּמל ִבני  רֲעא ֵאסר  "מו

ִבני,  שפלו ּממקום  שב אש ִבנים  ּמי יַתד יַתה שו ִבני  שפלו ִבני ו שפלו ִבאיש 
ִבלי,  איש  אש ּמכל חוב  אש

אוצה",  אאשר אש יַתמן  שז ּמכל  אבנו  שג אא אש
ִבדים. ֵאע ּמה ּמּטן או  יַתמ של ִבמין  שת ִבנים חו ּמי יַתד יַתה שו



מסכת שביעית פרק י משנה ה 
ה

ֵאשר,  ּמכ ּמדם  שק ממ יַתה שזבול  שפרו
ּמפסול.  ּמחר  מא שמ יַתה שו

ִבלין,  שפסו ִבמים  ּמד שק ממ יַתה ּמטֵארי חוב  שש
ֵאשִברין.  שכ ּמחִברין  מא שמ יַתה שו

ּמשה,  ִבמ רֲעח ֵאמ אוה  ּמחד לו אא
ּמחד.  אא שו ּמחד  אא ּמכל  של שזבול  שפרו ִבבין  שת כו

ּמחד,  אא ּמה ִבמן  ּמלִבוים  ּמשה  ִבמ רֲעח
ּמלם. מכ של ּמחד  אא שזבול  שפרו ּמלא  אא ֵאתב  ֵאאינו כו

מסכת שביעית פרק י משנה ו 
ו

יַתקע.  יַתּקשר יַתה יַתעל  ּמלא  אא שזבול  שפרו ִבבין  שת ֵאאין כו
ֵאאין לו,  ִבאם 

אשהוא.  ּמכל  ֵאדהו  ּמש שלתוְך  ֵאכהו  יַתז שמ
ִבעיר,  ּמב אנת  אכ שש ממ שמ אדה  ּמש ּמתה לו  שי ּמה

שזבול.  שפרו ּמה  אלי ּמע ִבבין  שת כו
ֵאמר:  ִבפית או שוצ ּמח ִבבי  שר

ששתו,  ִבא ֵאסי  שכ ִבנ יַתעל  ִבאיש  ּמל ִבבין  שת כו
ִבפים. שטרו ִבפי יַתא ֵאסי  שכ ִבנ יַתעל  ִבמים  שיתו יַתל שו

מסכת שביעית פרק י משנה ז 
ז

שדבוִברים,  ארת  או יַתכ
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
יַתקע,  יַתּקשר יַתכ ִבהיא  ֵארי  רֲעה

שזבול,  שפרו ּמה  אלי ּמע ִבבין  שת שוכו
ּממ ּה,  שמקו ִבב ּמאה  שמ מט אלת  אב יַתק שמ ּמנ ּה  ֵאאי שו

ּמיב.  יַתח ּמבת,  יַתש יַתב ּמנה  אמ ִבמ אדה  ּמהרו שו
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

יַתקע,  יַתּקשר יַתכ ּמנה  ֵאאי
שזבול,  שפרו ּמה  אלי ּמע ִבבין  שת ֵאאין כו שו

ּממ ּה,  שמקו ִבב ּמאה  שמ מט אלת  אב יַתק שמ ו
ּמפטור. ּמבת,  יַתש יַתב ּמנה  אמ ִבמ אדה  ּמהרו שו

מסכת שביעית פרק י משנה ח 
ח

ִבעית,  ִבבי שש יַתב ִבזיר חוב  רֲעח יַתמ יַתה
יַתמר לו:  ליא



ִבני".  ּמא ִבמיט  שש יַתמ "
יַתמר לו:  ּמא

ֵאכן",  ִבפי  יַתעל  יַתא ף  "
יַתמר:  אא אנ אש אמנו,  ִבמ ֵאבל  יַתק ּמבִברים טו,ב)שי שד ) 
ּמּטה".  ִבמ שש יַתה יַתבר  שד אזה  שו "

ט
ֵאוצא בו,  יַתכיו

ּמלט  שק ִבמ יַתה ִבעיר  של ּמלה  ּמג אש יַתח  ֵאוצ רו
שבדו,  יַתכ של ִבעיר  ּמה ֵאשי  שנ יַתא ּמרוצו  שו

אהם:  ּמל יַתמר  ליא
ִבני!"  ּמא יַתח  ֵאוצ "רו

שמרו לו:  ּמא
ֵאכן",  ִבפי  יַתעל  יַתא ף  "

יַתמר:  אא אנ אש אהן,  ֵאמ ֵאבל  יַתק ּמבִברים יט, ד)שי שד ) 
יַתח". ֵאוצ ּמהרו יַתבר  שד אזה  שו "

מסכת שביעית פרק י משנה ט 
י

ִבעית,  ִבבי שש יַתב ִבזיר חוב  רֲעח יַתמ יַתה
אמנו.  ֵאהי ּמחה  ִבמים נו ּמכ רֲעח יַתח  רו

ִבעמו,  ּמניו  ּמב שירו  יַתג שת ִבנ אש ֵאגר  יַתה ִבמן  אוה  יַתהלו
ּמניו;  ּמב של ִבזיר  שח יַתי ללא 

ִבזיר,  שח אה ִבאם  שו
אמנו.  ֵאהי ּמחה  ִבמים נו ּמכ רֲעח יַתח  רו

ּמכה;  ִבשי שמ ִבב ִבנין  שק ִבנ ִבלין  שט של יַתּט ִבמ יַתה ּמכל 
ּמברו,  שד אאת  ֵאים  יַתק שמ יַתה ּמכל 

אמנו.  ֵאהי ּמחה  ִבמים נו ּמכ רֲעח יַתח  רו

חסל מסכת שביעית 

מסכת תרומות 

פרק א 

מסכת תרומות פרק א משנה א 



א
לרמו,  שת ללא ִי ּמשה  ִבמ רֲעח

ּממה:  שתרו ּמתן  ּממ שתרו ֵאאין  ּמתּמרמו,  ִבאם  שו
ּמטן,  ּמּק יַתה שו אטה  יַתהשו שו ֵארש  ֵאח יַתה

אשלו,   ֵאאינו  אש אאת  ֵארם  יַתהתו שו
ִבבשרשות,  ִבפלו  רֲעא ֵאאל  ששּמר שלִי אש אאת  יַתרם  ּמת אש שכִברי  ּמנ

ּממה.  שתרו ּממתו  שתרו ֵאאין 

מסכת תרומות פרק א משנה ב 
ב

לרם.  שת ללא ִי יַתע  ֵאמ ֵאאינו שו שו ֵאבר  יַתד שמ יַתה ֵארש  ֵאח
ּממה.   שתרו ּממתו  שתרו ּמתיַתרם,  ִבאם 

ּממקום,  ּמכל  שב ִבמים  ּמכ רֲעח שברו  ִבד אש ֵארש  ֵאח
ֵאבר.  יַתד שמ ללא  שו יַתע  ֵאמ ללא שו ֵאאינו  אש

מסכת תרומות פרק א משנה ג 
ג

ּמערות,  שש ֵאתי  שש ִבביא  ֵאה ללא  אש ּמטן  ּמק
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּממה.   שתרו ּממתו  שתרו
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ּמדִברים,  שנ יַתנת  שלעו ּמבא  ללא  אש יַתעד  ִבאם 
ּממה;  שתרו ּממתו  שתרו ֵאאין 

ּמדִברים,  שנ יַתנת  שלעו ּמבא  אש ִבמ ִבאם 
ּממה.  שתרו ּממתו  שתרו

מסכת תרומות פרק א משנה ד 
ד

אמן,  אש יַתעל  ִבתין  ֵאזי ִבמין  ֵאאין תושר
יַתיִין.   יַתעל  ִבבים  ּמנ רֲעע ללא  שו

ּמתיַתרם,  ִבאם  שו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
אהן.  ּמב ּממן  שוצ יַתע יַתמת  שתרו
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ּממה.  שתרו ּמתן  ּממ שתרו ֵאאין 

מסכת תרומות פרק א משנה ה 
ה

ּמאה,  ֵאפ יַתה ִבמן  ּמחה ו שכ ִבש יַתה ִבמן  אקט,  אל יַתה ִבמן  ִבמין  ֵאאין תושר
ֵאקר,  שב אה יַתה ִבמן  ו



ּממתו,  שתרו ּמלה  שּט ִבנ ללא  אש ֵאשר ִבראשון  רֲעע יַתמ ִבמ ללא  שו
שפדו,  ִבנ ללא  אש ֵאדש  שק אה שו ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ִבמ ללא  שו

ּמפטור,  יַתה יַתעל  ּמיב  יַתח יַתה ִבמן  ללא  שו
ּמיב,  יַתח יַתה יַתעל  ּמפטור  יַתה ִבמן  ללא  שו

ּמבר,  מח שמ יַתה יַתעל  ּמתלוש  יַתה ִבמן  ללא  שו
ּמתלוש,  יַתה יַתעל  ּמבר  מח שמ יַתה ִבמן  ללא  שו

ּמשן,  ּמי יַתה יַתעל  ּמדש  ּמח אה ִבמן  ללא  שו
ּמדש,  ּמח אה יַתעל  ּמשן  ּמי יַתה ִבמן  ללא  שו

אר ץ,  ּמא ּמל ּמוצה  ֵאפרות חו יַתעל  אר ץ  ּמא ּמה ֵאפרות  ִבמ ללא  שו
אר ץ;  ּמא ּמה ֵאפרות  יַתעל  אר ץ  ּמא ּמל ּמוצה  ֵאפרות חו ִבמ ללא  שו

ּממה. <ואם תרם, אין תרומתו> שתרו ּמתן  ּממ שתרו ֵאאין  ּמתּמרמו,  ִבאם  שו

מסכת תרומות פרק א משנה ו 
ו

לרמו,  שת ללא ִי ּמשה  ִבמ רֲעח
ּממה:  שתרו ּמתן  ּממ שתרו ּמתשרמו,  ִבאם  שו

לרם,  ּמע אה שו ִבשכור,  יַתה שו ֵאלם,  ִבא ּמה
אקִברי,  יַתעל  יַתב אמה, ו יַתהוּסו שו

לרמו,  שת ללא ִי
ּממה.  שתרו ּמתן  ּממ שתרו ּמתּמרמו,  ִבאם  שו

מסכת תרומות פרק א משנה ז 
ז

ּמין,  שנ ִבמ יַתב ללא  שו ּמקל  שש ִבמ יַתב ללא  שו ּמדה  ִבמ יַתב ללא  ִבמין  ֵאאין תושר
ּממנוי.   יַתה אאת  שו ּמשקול  יַתה אאת  שו ּממדוד  יַתה אאת  ֵארם הוא  ּמבל תו רֲעא

ּמדה,  ִבמ יַתל אש ֵאהן  אש ּמפה  מּק יַתב יַתוּסל ו יַתב ִבמין  ֵאאין תושר
ּמשן.   ִבלי שש ּמין או  שוצ אח אהן  ּמב ֵארם הוא  ּמבל תו רֲעא

ּמי ּה,  שוצ אח ּמאה  שס ִבב לרם  שת ללא ִי
ּמדה.  ִבמ ּמי ּה  שוצ אח אש

מסכת תרומות פרק א משנה ח 
ח

ִבשים,  ּמת שכ ִבנ יַתה ִבתים  ֵאזי יַתעל  אמן  אש ִבמין  ֵאאין תושר
ּמרכות.  שד ִבנ יַתה ִבבים  ּמנ רֲעע יַתעל  יַתיִין  ללא  שו

לרם.   שת שוִי לזר  שח יַתי ּממה,  שתרו ּמתיַתרם  ִבאם  שו
ּממ ּה,  שוצ יַתע ֵאני  שפ ִבב יַתעת  יַתמ יַתד שמ ּמנה  ּמהִבראשו

אמש,  לח ּמה  אלי ּמע ִבבין  ּמי יַתח שו
ּמיה.  ִבנ שש ללא  ּמבל  רֲעא

מסכת תרומות פרק א משנה ט 



ט
ִבשין,  ּמב שכ ִבנ יַתה ִבתים  ֵאזי יַתעל  אמן  אש ִבמין  שותושר
ִבקין.   ִבוצמו ּמתן  רֲעעשו יַתל ִבבים  ּמנ רֲעע יַתעל  יַתיִין  שו

ּמלה,  ִבכי רֲעא יַתל ִבתים  ֵאזי יַתעל  אמן  אש ּמתיַתרם  אש ִבמי 
ּמלה,  ִבכי רֲעא יַתל ִבתים  ֵאזי יַתעל  ִבתים  ֵאזי שו

ּמלה,  ִבכי רֲעא יַתל ִבבים  ּמנ רֲעע יַתעל  יַתיִין  שו
ּמלה,  ִבכי רֲעא יַתל ִבבים  ּמנ רֲעע יַתעל  ִבבים  ּמנ רֲעע יַתו

ּמכן,  ּמדשר של יַתלְך  שמ ִבנ שו
לרם.  שת ִבל ּמוצִבריְך  ֵאאינו 

מסכת תרומות פרק א משנה י 
י

שכתו  יַתלא שמ ּמרה  שמ שג ִבנ אש ּמבר  ּמד ִבמ ִבמין  ֵאאין תושר
שכתו,  יַתלא שמ ּמרה  שמ שג ִבנ ללא  אש ּמבר  ּמד יַתעל 

שכתו  יַתלא שמ ּמרה  שמ שג ִבנ ללא  אש ּמבר  ּמד ִבמ ללא  שו
שכתו,  יַתלא שמ ּמרה  שמ שג ִבנ אש ּמבר  ּמד יַתעל 

שכתו  יַתלא שמ ּמרה  שמ שג ִבנ ללא  אש ּמבר  ּמד ִבמ ללא  שו
שכתו;  יַתלא שמ ּמרה  שמ שג ִבנ ללא  אש ּמבר  ּמד יַתעל 

ּמתיַתרם,  ִבאם  שו
ּממה.  שתרו ּממתו  שתרו

 
פרק ב 

מסכת תרומות פרק ב משנה א 
א

ֵאמא;  ּמּט יַתה יַתעל  ּמּטהור  יַתה ִבמן  ִבמין  ֵאאין תושר
ּממה.   שתרו ּמתן  ּממ שתרו ּמתּמרמו,  ִבאם  שו

ּמוצתו,  שק ִבמ ּממא  יַתּט ִבנ אש ּמלה  ֵאב שד ִבל אש ִבעגול  ּמה אמת,  אא אב
איש בו.   אש ֵאמא  ּמּט יַתה יַתעל  איש בו  אש ּמּטהור  יַתה ִבמן  ֵארם  תו

ּממה.   רֲעעֵאר ֵאכן  שו ּמרק,  ּמי יַתל אש ּמדה  מג רֲעא ֵאכן  שו
רֲעעֵארמות,  ֵאתי  שש מגדות,  רֲעא ֵאתי  שש ִבלין,  ִבעגו ֵאני  שש ּמהיו 

ּמרה,  שטהו יַתחת  יַתא שו ּמאה  ֵאמ שט יַתחת  יַתא
אזה.   יַתעל  אזה  ִבמ לרם  שת ללא ִי

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ֵאמא.  ּמּט יַתה יַתעל  ּמּטהור  יַתה ִבמן  ִבמין  תושר

מסכת תרומות פרק ב משנה ב 
ב



ּמּטהור.  יַתה יַתעל  ֵאמא  ּמּט יַתה ִבמן  ִבמין  ֵאאין תושר
ּמתיַתרם,  ִבאם  שו

ּממה,  שתרו ּממתו  שתרו ֵאגג,  שו
שכלום.   ּמשה  ּמע ללא  ִבזיד,  ֵאמ

אבל,  אט ֵאשר  שע יַתמ ּמיה לו  ּמה אש ֵאלִבוי  אבן  ֵאכן  שו
ֵאלְך,  שוהו ּמליו  ּמע שפִבריש  יַתמ ּמיה  ּמה
ּמעשוי,  ּמשה  ּמע אש יַתמה  ֵאגג,  שו
שכלום.   ּמשה  ּמע ללא  ִבזיד,  ֵאמ

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמלה,  ִבח שת ִבמ יַתע בו  ֵאד ּמיה יו ּמה ִבאם 

ֵאגג,  ִבפי שו יַתעל  יַתא ף 
שכלום.  ּמשה  ּמע ללא 

מסכת תרומות פרק ב משנה ג 
ג

ּמבת,  יַתש יַתב ִבלים  ֵאכ ִבביל  שט יַתמ יַתה
אהן,  ּמב ֵאמש  יַתת שש ֵאגג, ִי שו

אהן.   ּמב ֵאמש  יַתת שש ללא ִי ִבזיד,  ֵאמ
ּמבת,  יַתש יַתב ֵאשל  יַתב שמ יַתה שו ֵאשר  יַתע שמ יַתה

יַתכל,  ליא ֵאגג,  שו
יַתכל.   ליא ללא  ִבזיד,  ֵאמ

ּמבת,  יַתש יַתב יַתע  ֵאט יַתהנו
ֵאים,  יַתק שי ֵאגג,  שו
ֵאּקר.   יַתע שי ִבזיד,  ֵאמ
ִבעית,  ִבבי שש יַתב ו

לקר.  רֲעע יַתי ִבזיד,  ֵאמ ֵאבין  ֵאגג  ֵאבין שו

מסכת תרומות פרק ב משנה ד 
ד

ִבמינו.  ֵאאינו  אש יַתעל  ִבמין  ִבמ ִבמין  ֵאאין תושר
ּממה.   שתרו ּממתו  שתרו ֵאאין  ּמתיַתרם,  ִבאם  שו

ּמחד.   אא ִבּטים  ִבח ִבמין  ּמכל 
ּמחד.   אא ִבנים  ֵאא שת ִבמין  ּמכל 

ּמחד,  אא ּמלה  ֵאב שד שגרות ו שגרו ִבנים ו ֵאא שת ִבמין  ּמכל 
אזה.   יַתעל  אזה  ִבמ ֵארם  שותו
ֵאהן,  לכ ֵאיש  אש ּממקום  ּמכל 

אפה.  ּמי יַתה ִבמן  ֵארם  תו
ֵאהן,  לכ ֵאאינו  אש ּממקום  ּמכל 
ֵאים.   יַתק שת ִבמ יַתה ִבמן  ֵארם  תו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר



אפה.  ּמי יַתה ִבמן  ֵארם  ּמלם הוא תו שלעו

מסכת תרומות פרק ב משנה ה 
ה

ֵאלם,  ּמש ּמטן  ּמק ּמוצל  ּמב ִבמים  תושר
ּמגדול.   ּמוצל  ּמב ִבוצי  רֲעח ללא  ּמבל  רֲעא

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמגדול.   ּמוצל  ּמב ִבוצי  רֲעח ּמלא  אא ִבכי,  ללא 

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר ּמיה  ּמה ֵאכן  שו
שפִברים,  מכ יַתה יַתעל  ּמנה  ִבדי שמ ֵאני  שב ִבלים  ּמוצ שב ִבמים  תושר

ּמנה,  ִבדי שמ ֵאני  שב יַתעל  שפִברים  מכ ללא  ּמבל  רֲעא
ִבקין.  ִבטי ִבלי יַתכל פו רֲעא יַתמ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

מסכת תרומות פרק ב משנה ו 
ו

אבש,  אכ ֵאתי  ֵאזי יַתעל  אמן  אש ֵאתי  ֵאזי ִבמין  שותושר
אמן.  אש ֵאתי  ֵאזי יַתעל  אבש  אכ ֵאתי  ֵאזי ללא  שו

ּמשל,  מב שמ יַתה יַתעל  ּמשל  מב שמ ֵאאינו  אש יַתיִין  שו
ּמשל.   מב שמ ֵאאינו  אש יַתעל  ּמשל  מב שמ ללא  ּמבל  רֲעא

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
ֵאברו,  רֲעח יַתב יַתאִים  של ִבכ אשהוא  ּמכל 

אזה,  יַתעל  אזה  ִבמ לרם  שת ללא ִי
ּמרע,  ּמה יַתעל  אפה  ּמי יַתה ִבמן  ִבפלו  רֲעא

ֵאברו,  רֲעח יַתב יַתאִים  של ִבכ ֵאאינו  אש יַתעל  שו
ּמרע,  ּמה יַתעל  אפה  ּמי יַתה ִבמן  ֵארם  תו

אפה.   ּמי יַתה יַתעל  ּמרע  ּמה ִבמן  ללא  ּמבל  רֲעא
אפה,  ּמי יַתה יַתעל  ּמרע  ּמה ִבמן  ּמתיַתרם  ִבאם  שו

ּממה,  שתרו ּממתו  שתרו
ִבּטים,  ִבח יַתה יַתעל  ִבנים  יַתהזו ִבמן  חו ץ 

אכל.   לא ּמנן  ֵאאי אש
ּמחד.   אא ִבמין  שפפונות,  של יַתמ יַתה שו ִבּקשות  יַתה שו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ִבנים.  ִבמי ֵאני  שש

 
פרק ג 

מסכת תרומות פרק ג משנה א 
א



ּמרה,  ּממ ֵאוצאת  שמ ִבנ שו ִבקשות  ֵארם  יַתהתו
יַתח,  ּמסרו ּמוצא  שמ ִבנ שו יַתח  ִבּטי יַתב רֲעא

לרם.   שת שוִי לזר  שח יַתי שו ּממה,  שתרו
אמ ץ,  לח יַתל אש ֵאוצאת  שמ ִבנ שו יַתיִין  יַתל אש ִבבית  ּמח ֵארם  יַתהתו

ּממ ּה,  שתּמר ללא  אש יַתעד  אמ ץ  לח יַתל אש ּמתה  שי ּמה אש יַתע  ּמידו ִבאם 
ּממה;  שתרו ּמנה  ֵאאי

ּמוצה,  ִבמי שח אה ּממ ּה  שתּמר אש ִבמ ִבאם 
ּממה;  שתרו ֵארי זו  רֲעה

ֵאפק,  ּמס ִבאם 
לרם.   שת שוִי לזר  שח יַתי שו ּממה,  שתרו

ּממ ּה,  שוצ יַתע ֵאני  שפ ִבב יַתעת  יַתמ יַתד שמ ּמנה  ֵאאי ּמנה  ּמהִבראשו
אמש;  לח ּמה  אלי ּמע ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין  שו

ּמיה.  ִבנ שש יַתה ֵאכן  שו

מסכת תרומות פרק ג משנה ב 
ב

ִבלין,  מח יַתה שלתוְך  אהן  ֵאמ יַתחת  יַתא ּמלה  שפ ּמנ
ּמתן.   יַתע שמ יַתד שמ ּמנה  ֵאאי

ֵאחר,  יַתא ּממקום  של ּמיה  ִבנ שש ּמלה  שפ ּמנ
ּמתן.   יַתע שמ יַתד שמ ּמנה  ֵאאי

ּמחד,  אא ּממקום  של אהן  ֵאתי שש שפלו  ּמנ
ּמנה> יַתט שק ִבב אהם. < ֵאתי שש ִבב אש ּמנה  יַתט שק ִבכ שמעות  יַתד שמ

מסכת תרומות פרק ג משנה ג 
ג

אזה,  יַתחר  יַתא אזה  ּמתשרמו  אש ִבפין  ּמת יַתהשו
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ּממה.  שתרו אהם  ֵאני שש יַתמת  שתרו
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּממה.  שתרו ִבני  ֵאש יַתה יַתמת  שתרו ֵאאין 
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ֵאשעור,  יַתכ ּמהִבראשון  ּמתיַתרם  ִבאם 
ּממה,  שתרו ִבני  ֵאש יַתה יַתמת  שתרו ֵאאין 

ֵאשעור,  יַתכ ּמהִבראשון  ּמתיַתרם  ללא  ִבאם  שו
ּממה.  שתרו ִבני  ֵאש יַתה יַתמת  שתרו

מסכת תרומות פרק ג משנה ד 
ד

רֲעאמוִברים? ּמבִברים  שד ֵאמי   יַתב
ֵאבר.   ִבד אשלא  שב



ֵאביתו,  אבן  אאת  ּמשה  שר ִבה ּמבל  רֲעא
לרם,  שת ִבל ּמחתו  שפ ִבש אאת  שבדו, או  יַתע אאת  או 

ּממה.   שתרו ּממתו  שתרו
ֵאּטל,  ִבב

ֵאּטל,  ִבב ּמתיַתרם  ללא  אש יַתעד  ִבאם 
ּממה,  שתרו ּממתו  שתרו ֵאאין 

ֵאּטל,  ִבב ּמתיַתרם  אש ִבמ ִבאם  שו
ּממה.   שתרו ּממתו  שתרו

לרם,  שת ִבל אהם שרשות  ּמל ֵאאין  ִבלים,  רֲעע יַתהפו
שדרוכות,  יַתה ִבמן  חו ץ 

ּמיד.  ִבמ יַתגת  יַתה אאת  ִבמין  יַתט שמ ֵאהן  אש

מסכת תרומות פרק ג משנה ה 
ה

ֵאמר:  ּמהאו
שבתוכו,  אזה  ּמכִברי  יַתה יַתמת  שתרו "

שבתוכו,  ּמתיו  ששרו שע יַתמ ו
שבתוכו",  אזה  ֵאשר  רֲעע יַתמ יַתמת  שתרו ו

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ֵאשם.   ּמרא  ּמק

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
יַתמר:  ליא אש יַתעד 

שדרומו".   ִבב שוצפונו ו ִבב "
ֵאמר:  ּממה או ּמס רֲעח ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר

ֵאמר:  ּמהאו
ּמליו",  ּמע אמנו  ִבמ ּמכִברי  יַתמת  שתרו "

ֵאשם.   ּמרא  ּמק
ֵאמר:  לקב או רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר

ֵאמר:  ּמהאו
ּמליו",  ּמע ֵאשר  רֲעע יַתמ יַתמת  שתרו ּמעשוי  אזה  ֵאשר  רֲעע יַתמ ִבעשור  "

ֵאשם.  ּמרא  ּמק

מסכת תרומות פרק ג משנה ו 
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ִבבכוִברים,  יַתל ּממה  שתרו ִבדים  שק יַתמ יַתה
ּממה,  שתרו יַתל ֵאשר ִבראשון  רֲעע יַתמ

ּמלִבראשון,  ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ו
אשה',  רֲעע יַתת ללא  שב' ֵאבר  אשהוא עו ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

יַתמר:  אא אנ אש ּמעשוי,  ּמשה  ּמע אש ששמות כב,כח)יַתמה  ) 
ֵאחר".  יַתא שת ללא  רֲעעָך  שמ ִבד שו שתָך  ּמא ֵאל שמ "



מסכת תרומות פרק ג משנה ז 
ז

ּממה?  שתרו ִבל ִבבכוִברים  שדמו  יַתק שי אש יַתנִין  שמ ו
ִבשית,  ֵארא שו ּממה  שתרו ּמקרוי  אזה 

ִבשית!   ֵארא שו ּממה  שתרו ּמקרוי  אזה  שו
לכל,  יַתל ִבבכוִברים  ֵאהן  אש ִבבכוִברים,  יַתה שדמו  יַתק שי ּמלא  אא

ִבשית,  ֵארא ִבהיא  אש ּמלִבראשון,  ּממה  שתרו ו
ִבשית.  ֵארא איש בו  אש ִבני,  ֵאש יַתל ֵאשר ִבראשון  רֲעע יַתמ ו

מסכת תרומות פרק ג משנה ח 
ח

ֵאשר",  רֲעע יַתמ יַתמר " ּמא שו ּממה",  שתרו יַתמר " ֵאון לו יַתכ שת ִבמ יַתה
ּממה",  שתרו יַתמר " ּמא שו ֵאשר",  רֲעע יַתמ "
ִבמים",  ּמל שש יַתמר " ּמא שו ּמלה",  "עו
ּמלה",  יַתמר "עו ּמא שו ִבמים",  ּמל שש "

אזה",  ּמל יַתמר " ּמא שו אזה",  יַתה יַתבִית  יַתל ּמנס  שכ ִבנ ִבני  אשי "
אזה",  ּמל יַתמר " ּמא שו אזה",  ּמל אנה  שה אנ ִבני  אשי "

שכלום,  יַתמר  ּמא ללא 
ּמשִבוים.  ִבלבו  שו ִבפיו  ֵאהא  שי אש יַתעד 

מסכת תרומות פרק ג משנה ט 
ט

ִבתי,  יַתהכו שו שכִברי  ּמנ יַתה
ּממה,  שתרו ּמתן  ּממ שתרו

ֵאשר, <ומעשרותן> רֲעע יַתמ אהן  ֵאתי ששרו שע יַתמ ו
ֵאדש.   שק אה ּמשן  ֵאד שק אה שו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבעי.  ּמב ארם שר אכ שכִברי  ּמנ יַתל ֵאאין 
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

איש לו.  
אמש.  לח ּמה  אלי ּמע ִבבין  ּמי יַתח שו יַתעת,  יַתמ יַתד שמ שכִברי  ּמנ יַתה יַתמת  שתרו

ֵאטר.  שמעון פו ִבש ִבבי  ושר

 
פרק ד 
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ששרות,  יַתע יַתמ ּממה ו שתרו ּמוצת  שק ִבמ שפִבריש  יַתמ יַתה
ּמליו,  ּמע ּממה  שתרו אמנו  ִבמ ִבוציא  מו

ֵאחר.   יַתא ּממקום  של ללא  ּמבל  רֲעא
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ששרות.  יַתע יַתמ ּממה ו שתרו ֵאחר  יַתא ּממקום  ִבמ ִבוציא הוא  יַתא ף מו

מסכת תרומות פרק ד משנה ב 
ב

ּמרה,  שמגו יַתב ּמתיו  ֵאפרו ּמהיו  אש ִבמי 
ִבני,  ּמע אל ּמאה  שס ֵאלִבוי ו אבן  של ּמאה  שס יַתתן  ּמנ שו

ּמלן.   שכ שואו ִבאים  שס יַתנת  ששמו שפִבריש עוד  יַתמ ו
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ששבון.  אח ִבפי  של ּמלא  אא שפִבריש  יַתמ ֵאאינו 

מסכת תרומות פרק ד משנה ג 
ג

ּממה:  שתרו ֵאשעור 
ּמפה,  ּמי ּמחד] יַתעִין  אא ִבעים.[ ּמב יַתאשר   ֵאמ

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ִבשים.   לל שש ִבמ

ִבשים,  ִבמ רֲעח ֵאמ ִבנית,  ֵאבינו יַתה שו
ִבשים.   ִבש ִבמ ּמעה,  ּמר ּמה שו

ִבשים,  ִבש ִבמ ּמחד  אא ּמידו  שב ּמלה  ּמע שו ּמתיַתרם 
לרם.   שת ִבל ּמוצִבריְך  ֵאאינו  ּממה,  שתרו

ששרות.   יַתע יַתמ יַתב ּמיב  יַתח ִבסי ף,  שוהו יַתזר  ּמח
ּמחד,  אא שו ִבשים  ִבש ִבמ ּמידו  שב ּמלה  ּמע

ִבלמוד> ּמלמוד, < אשהוא  שכמות  לרם  שת שוִי לזר  שח יַתי ּממה,  שתרו
ּמין.   שנ ִבמ יַתב ּמקל ו שש ִבמ יַתב ּמדה ו ִבמ יַתב

ֵאמר: <יודה> ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמּק ף.  ממ יַתה ִבמן  ללא  אש

מסכת תרומות פרק ד משנה ד 
ד

ששלוחו:  ִבל ֵאמר  ּמהאו
לרם!"  שת ֵאוצא ו "

יַתבִית.   יַתה יַתעל  יַתב של אש שעתו  יַתד שב ֵארם  תו
יַתבִית,  יַתה יַתעל  יַתב של אש שעתו  יַתד יַתע  ֵאד ֵאאינו יו ִבאם  שו

ִבשים.   ִבמ רֲעח ֵאמ ּמחד  אא ִבנית  ֵאבינו יַתב ֵארם  תו
ּמשּמרה,  רֲעע ִבסי ף  ּמשּמרה או הו רֲעע יַתחת  ּמפ



ּממה.   שתרו ּממתו  שתרו
ּמחד,  אא ִבפלו  רֲעא ִבסי ף  שלהו יַתון  יַתכ שת ִבנ ִבאם 

ּממה.  שתרו ּממתו  שתרו ֵאאין 

מסכת תרומות פרק ד משנה ה 
ה

ּממה,  שתרו ִבב אבה  יַתמשר יַתה
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ֵאשר.  רֲעע יַתמ יַתמת  שתרו ִבכ ּמשּמרה,  רֲעע ֵאמ ּמחד  אא
ֵאשר,  שע יַתמ יַתמת  שתרו ּמנה  אש רֲעע יַתי ֵאכן,  ִבמ ֵאתר  ּמי

ֵאחר.   יַתא ּממקום  ִבמ ללא  ּמבל  רֲעא
ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר

ּממה.   שתרו ּמוצה  שח יַתמ ִבלין ו מח ּמוצה  שח יַתמ
שמִברים:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  יַתטשרפון ושר ִבבי  שר

ִבלין.  מח ּמשם  ֵאיר  יַתש שי אש יַתעד 

מסכת תרומות פרק ד משנה ו 
ו

ּמלה:  יַתכ של יַתכ יַתה אאת  רֲעעִברים  יַתש שמ ִבקים  ּמר שפ ּמשה  לל שש ִבב
יַתּקִי ץ.   יַתה יַתוצע  שמ אא שב ּמיפות ו שס ִבב יַתבכורות ו יַתב

ּמבח,  מש שמ אנה  יַתהמו
אמנו,  ִבמ ּמבח  מש שמ ֵאדד  יַתהמו שו

ּמתן.  שש ּמל שש ִבמ ּמבח  מש שמ ֵאקל  יַתהשו שו

מסכת תרומות פרק ד משנה ז 
ז

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמחד.   אא שו ּמאה  ֵאמ שב ּמלה  ּממה עו שתרו

ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר
ּמועוד.  ּמאה  ֵאמ שב

ֵאשעור.   ֵאאין לו  אזה,  ּמועוד"  "
ֵאמר:  ּמלם או מש שמ אבן  ֵאסה  ִבבי יו שר

ּמאה,  שס ּמאה  ֵאמ של יַתקב  ּמועוד"  "
יַתע.  ֵאמ יַתד שמ ִבל ששתות 

מסכת תרומות פרק ד משנה ח 
ח

ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר
ּמבנות,  של יַתה אאת  רֲעעלות  יַתמ ששחורות  ִבנים  ֵאא שת

ששחורות. <לבנות> יַתה אאת  רֲעעלות  יַתמ ּמבנות  של יַתה שו



ּמלה,  ֵאב שד ֵאלי  ִבעגו
ִבנים,  יַתט שּק יַתה אאת  ִבלים  רֲעע יַתמ ִבלים  שגדו יַתה
ִבלים.  שגדו יַתה אאת  ִבלים  רֲעע יַתמ ִבנים  יַתט שּק יַתה שו
ִבנים,  שב של יַתמ יַתה אאת  ִבלין  רֲעע יַתמ ִבלים  ִבעגו יַתה

ִבלים.   ִבעגו יַתה אאת  ִבלין  רֲעע יַתמ ִבנים  שב של יַתמ יַתה שו
ֵאסר.   אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  ושר

ּמלה,  שפ ּמנ יַתמה  יַתע  ּמידו יַתב
אאת זו,  רֲעעלות זו  יַתמ ֵאאין 

ּמלה,  שפ ּמנ יַתמה  יַתע  ּמידו ֵאאינו  אש שב ו
אאת זו.  רֲעעלות זו  יַתמ

מסכת תרומות פרק ד משנה ט 
ט

יַתוצד?  ֵאכי
ּמבנות:  של ִבשים  ִבמ רֲעח יַתו ששחורות  ִבנים  ֵאא שת ִבשים  ִבמ רֲעח

ּמרה,  ששחו ּמלה  שפ ּמנ
ּמתרות;  ממ ּמבנות  של רֲעאסורות ו ששחורות 

ּמנה,  ּמב של ּמלה  שפ ּמנ
ּמתרות;  ממ ששחורות  רֲעאסורות ו ּמבנות  של

ּמלה,  שפ ּמנ יַתמה  יַתע  ּמידו ֵאאינו  אש שב
אאת זו.   רֲעעלות זו  יַתמ

ִבמיר,  שח יַתמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  ּמבזו שר ו
ֵאקל.  ֵאמ יַתע  מש שיהו ִבבי  ושר

מסכת תרומות פרק ד משנה י 
י

ִבמיר:  שח יַתמ יַתע  מש שיהו ִבבי  ֵאקל ושר ֵאמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  ּמבזו שר ו
יַתכד,  יַתה ִבפי  יַתעל  ִבוציעות  שק שטּמרא  ִבל ֵארס  יַתבדו

ִבהיא,  ֵאאי זו  יַתע  ּמידו ֵאאין  שו
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

שפרודות, <כילו> ֵאהן  ִבאלו  שכ ּמתן  ִבאין או רו
שליונות.   אע ּמה אאת  רֲעעלות  יַתמ שחתונות  יַתת יַתה

ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר
יַתכד.  ּמאה  ֵאמ ּמשם  ֵאהא  שי אש יַתעד  אלה  רֲעע יַתת ללא 

מסכת תרומות פרק ד משנה יא 
יא

ּמי ּה,  ּמפ שק ּמרה ו שמגו ִבפי  יַתעל  ּמלה  שפ ּמנ אש ּממה  שתרו ּמאה  שס
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר



ּמאה.   ֵאמ ּמחד ו אא שב אלה  רֲעע יַתת ּמּקפוי,  יַתב ֵאיש  ִבאם 
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  ושר

אלה.   רֲעע יַתת ללא 
ּמרה,  שמגו ִבפי  יַתעל  ּמלה  שפ ּמנ אש ּממה  שתרו ּמאה  שס

ּמנה.   אפ שּק ִי
שמרו:  ּמא ּממה  ּמל ֵאכן,  ִבאם  שו

ּמחד?  אא שו ּמאה  ֵאמ שב ּמלה  ּממה עו שתרו
ֵאהן, <ואם אינו> שבלולות  ִבאם  יַתע  ּמידו ֵאאינו  אש שב

ּמלה.  שפ ּמנ יַתאִין  של או 

מסכת תרומות פרק ד משנה יב 
יב

שמגורות,  ֵאתי  שש מקפות,  ֵאתי  שש
אהן,  ֵאמ יַתחת  יַתא שלתוְך  ּממה  שתרו ּמאה  שס ּמלה  שפ ּמנ אש

ּמלה,  שפ ּמנ אהן  ֵאמ ֵאאי זו  של יַתע  ּמידו ֵאאין  שו
אאת זו.   רֲעעלות זו  יַתמ
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ּמירות,  רֲעע ֵאתי  שש ִבב ֵאהן  ִבפלו  רֲעא
אאת זו.  רֲעעלות זו  יַתמ

מסכת תרומות פרק ד משנה יג 
יג

ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא
ּמבה,  ִבקי רֲעע ִבבי  ֵאני שר שפ ִבל ּמבא  אשה  רֲעע יַתמ

ּמרק,  ּמי יַתל אש מגדות  רֲעא ִבשים  ִבמ רֲעח יַתב
ּממה,  שתרו ּמי ּה  שוצ אח ּמכן  שלתו אהן  ֵאמ יַתחת  יַתא ּמלה  שפ ּמנ אש

ּמניו:  ּמפ של ִבתי  יַתמשר ּמא שו
אלה,  רֲעע יַתת

ּמחד,  אא שו ִבשים  ִבמ רֲעח יַתב ּמלה  ּממה עו שתרו יַתה אש ללא 
ּמוצִיים.  רֲעח ֵאני  שש ּמאה ו ֵאמ ּמשם  ּמהיו  אש ּמלא  אא

 
פרק ה 

מסכת תרומות פרק ה משנה א 
א

ִבלין,  מח ּמאה  ֵאמ ִבמ ּמפחות  של ּמלה  שפ ּמנ אש ּמאה  ֵאמ שט ּממה  שתרו ּמאה  שס
ֵאדש,  שק אה יַתל ִבני, או  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ של ֵאשר ִבראשון, או  רֲעע יַתמ של או 

ּמקבו.   שר שטהוִברים ִי ֵאבין  ִבאים  ֵאמ שט ֵאבין 



ּמאה,  שוּס יַתה ּמת ּה  ּמתה או שי ּמה ּמרה  שטהו ִבאם 
ּממה,  שתרו ֵאמי  שד ִבב ִבנים  רֲעה לכ יַתל שכרו  ּממ ִי

ּמאה.   שס ּמת ּה  ֵאמי או שד ִבמ חו ץ 
ּמלה,  שפ ּמנ ֵאשר ִבראשון  רֲעע יַתמ של ִבאם  שו
ֵאשר.   רֲעע יַתמ יַתמת  שתרו ִבל ֵאשם  ּמרא  שק ִי

ּמלה,  שפ ּמנ ֵאדש  שק אה של ִבני ו ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ של ִבאם  שו
ּמפדו.   ֵאאלו ִי ֵארי  רֲעה

ִבלין,  מח יַתה ּמתן  ּמהיו או ִבאים  ֵאמ שט ִבאם  שו
ִבליות,  ּמק ִבדים או  ִבנּקו ֵאכלו  ּמא ֵאי

ֵאפרות,  ֵאמי  שב או ִילושו 
ִבעוּסות,  ּמל שלקו  יַתח שת או ִי

ּמוצה.  ֵאבי יַתכ ּמחד  אא ּממקום  שב ֵאהא  שי ללא  אש ֵאדי  שכ

מסכת תרומות פרק ה משנה ב 
ב

ּמאה,  ֵאמ שט ּממה  שתרו ּמאה  שס
שטהוִברים,  ִבלין  מח ּמאה  ֵאמ של ּמלה  שפ ּמנ אש
ֵאמר: <ליעזר> אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמשֵאר ף.   ִבת שו ֵאתרום 
ֵאמר: <שני> ִבני או רֲעא אש

יַתלת.   ּמע אש ּמאה  שס ִבהיא  ּמלה  שפ ּמנ אש ּמאה  שס
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ִבליות,  ּמק ִבדים או  ִבנּקו ֵאכל  ּמא ֵאת שו אלה  רֲעע יַתת
ֵאפרות,  ֵאמי  שב ִבתלוש  או 
ִבעוּסות,  ּמל ֵאלק  יַתח שת ִבת או 

ּמוצה.  ֵאבי יַתכ ּמחד  אא ּממקום  שב ֵאהי  שי ללא  אש ֵאדי  שכ

מסכת תרומות פרק ה משנה ג 
ג

ִבאים,  ֵאמ שט ִבלין  מח ּמאה  ֵאמ של ּמלה  שפ ּמנ אש ּמרה  שטהו ּממה  שתרו ּמאה  שס
ִבליות,  ּמק ִבדים או  ִבנּקו ֵאכל  ּמא ֵאת שו אלה  רֲעע יַתת

ֵאפרות,  ֵאמי  שב ִבתלוש  או 
ִבעוּסות,  ּמל ֵאלק  יַתח שת ִבת או 

ּמוצה.  ֵאבי יַתכ ּמחד  אא ּממקום  שב ֵאהא  שי ללא  אש ֵאדי  שכ

מסכת תרומות פרק ה משנה ד 
ד

ּמרה,  שטהו ּממה  שתרו ּמאה  שס ּמאה  ֵאמ של ּמלה  שפ ּמנ אש ּמאה  ֵאמ שט ּממה  שתרו ּמאה  שס
שסִברין,  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ִברין.   ִבתי יַתמ ֵאלל  אה ֵאבית  ו



יַתמי:  יַתש ֵאבית  של ֵאלל  אה ֵאבית  שמרו  ּמא
ּמזִברים,  יַתל ּמרה  רֲעאסו ּמרה  שטהו ִבאיל ו הו

ִבנים,  רֲעה לכ יַתל ּמרה  רֲעאסו ּמאה  ֵאמ שט יַתא ף  שו
ּמלה,  ּמרה עו שּטהו יַתמה 

אלה!   רֲעע יַתת ּמאה  ֵאמ שט יַתא ף 
יַתמי:  יַתש ֵאבית  אהם  ּמל שמרו  ּמא

ִבלים,  יַתּק יַתה ִבלים  מח יַתה אעלו  אה ִבאם  ללא! 
ּמרה,  שּטהו יַתה אאת  ּמזִברים,  יַתל ּמתִברים  ממ יַתה

ּמרה,  רֲעחמו ּממה  שתרו אלה  רֲעע יַתת
ּמאה?  ֵאמ שּט יַתה אאת  ּמזִברים,  יַתל ּמרה  רֲעאסו ּמה

אשהודו,  יַתחר  יַתא של
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  אר

ּמשֵאר ף.   ִבת שו ֵאתרום 
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמט ּה.  ִבמעו שב ּמדה  שב ּמא

מסכת תרומות פרק ה משנה ה 
ה

ּמאה,  ֵאמ של ּמלה  שפ ּמנ אש ּממה  שתרו ּמאה  שס
ֵאחר,  יַתא ּממקום  של ּמלה  שפ ּמנ שו ּמה ּה  ִבבי שג ִבה

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
יַתדי.   יַתו ּממה  שתרו ִבכ יַתעת  יַתמ יַתד שמ

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ששבון.  אח ִבפי  של ּמלא  אא יַתעת  יַתמ יַתד שמ ּמנה  ֵאאי

מסכת תרומות פרק ה משנה ו 
ו

ּממעו,  שד ִבנ שו ּמאה  ֵאמ ִבמ ּמפחות  של ּמלה  שפ ּמנ אש ּממה  שתרו ּמאה  שס
ֵאחר,  יַתא ּממקום  של ּממע  מד שמ יַתה ִבמן  יַתפל  ּמנ שו

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
יַתדי.   יַתו ּממה  שתרו ִבכ יַתעת  יַתמ יַתד שמ

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ששבון,   אח ִבפי  של ּמלא  אא יַתע  ִבמי שד יַתמ ּממע  מד שמ ֵאאין 

אמ ץ> ּמח יַתמ ששבון, < אח ִבפי  של ּמלא  אא ִבמי ץ  רֲעח יַתמ ּממ ץ  מח שמ יַתה ֵאאין  שו
ששבון.  אח ִבפי  של ּמלא  אא אוה  שק ִבמ יַתה אאת  ִבלין  שס ִבבין פו ששאו יַתמִים  ֵאאין  שו

מסכת תרומות פרק ה משנה ז 
ז

ּמאה,  ֵאמ של ּמלה  שפ ּמנ אש ּממה  שתרו ּמאה  שס
ארת,  אח יַתא ּמלה  שפ ּמנ שו ּמה ּה  ִבבי שג ִבה



ארת,  אח יַתא ּמלה  שפ ּמנ שו ּמה ּה  ִבבי שג ִבה
אתארת,  ממ ֵארי זו  רֲעה

ִבלין.  מח יַתל ּממה  שתרו אבה  יַתתשר אש יַתעד 

מסכת תרומות פרק ה משנה ח 
ח

ּמאה,  ֵאמ של ּמלה  שפ ּמנ אש ּממה  שתרו ּמאה  שס
ארת,  אח יַתא ּמלה  שפ ּמנ אש יַתעד  ּמה ּה  ִבבי שג יַתה של ִבפיק  שס ִבה ללא  שו

ּמרה.   רֲעאסו ֵארי זו  רֲעה
ִבתיר.  יַתמ שמעון  ִבש ִבבי  ושר

מסכת תרומות פרק ה משנה ט 
ט

ּמאה,  ֵאמ של ּמלה  שפ ּמנ אש ּממה  שתרו ּמאה  שס
רֲעחתו,  ּמפ ּמנן ו ּמח שט ו

ִבלין,  מח יַתה רֲעחתו  ּמפ אש ֵאשם  יַתכ
ּממה,  שתרו ּמתה  רֲעח ּמפ ּמכְך 

ּמתר.   ממ
ּמאה,  ֵאמ ִבמ ּמפחות  של ּמלה  שפ ּמנ אש ּממה  שתרו ּמאה  שס

ִבתירו,  שוהו ּמנן  ּמח שט ו
ִבלין,  מח יַתה ִבתירו  אשהו ֵאשם  יַתכ

ּממה,  שתרו ּמרה  ִבתי ּמכְך הו
ּמאסור.  

ּממה,  שתרו ִבל אש ִבמ ּמיפות  ִבלין  מח יַתל אש ִבּטים  ִבח אש יַתע  ּמידו ִבאם 
ּמתר.   ממ

ּמאה,  ֵאמ ִבמ ּמפחות  של ּמלה  שפ ּמנ אש ּממה  שתרו ּמאה  שס
ִבלין,  מח ּמשם  שפלו  ּמנ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו

ּמתר,  ממ ֵאגג,  ִבאם שו
ּמאסור.  ִבזיד,  ֵאמ ִבאם  שו

 
פרק ו 

מסכת תרומות פרק ו משנה א 
א

ֵאגג,  ּממה שו שתרו ֵאכל  ּמהאו
אמש.   לח שו ארן  אק ֵאלם  יַתש שמ

ּמוּסְך,  יַתה ּמחד  אא שו אתה  יַתהשו ּמחד  אא שו ֵאכל  ּמהאו ּמחד  אא
ּמאה,  ֵאמ שט ּממה  שתרו ּמחד  אא שו ּמרה  שטהו ּממה  שתרו ּמחד  אא



ּמש ּה.   שמ מח אמש  לח שו ּמש ּה  שמ מח ֵאלם  יַתש שמ
ִבנים,  ּמּק מת שמ ִבלים  מח ּמלא  אא ּממה  שתרו ֵאלם  יַתש שמ ֵאאינו 

ּממה,   שתרו ִבשים  אע אנ ֵאהם  שו
ּממה.   שתרו ִבמין  ששלו יַתת יַתה שו

לחל,  שמ ִבל ֵאהן  לכ יַתה ּמוצה  ּמר ִבאם 
ֵאחל.  ֵאאינו מו

מסכת תרומות פרק ו משנה ב 
ב

ּממה,  שתרו ּמלה  שכ ּמא אש ֵאאל  ששּמר יַתבת ִי
ֵאהן,  לכ יַתל ֵאשאת  ִבנ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו

ּמלה,  שכ ּמא ֵאהן  לכ ּמב ּה  ּמכה  ּמז ללא  אש ּממה  שתרו ִבאם 
ּממ ּה;  שוצ יַתע של אמש  לח שו ארן  אק אמת  אל יַתש שמ

ּמלה,  שכ ּמא ֵאהן  לכ ּמב ּה  ּמכה  ּמז אש ּממה  שתרו ִבאם 
ּממ ּה,  שוצ יַתע של אמש  לח שו ִבלים  ּמע שב יַתל ארן  אק אמת  אל יַתש שמ

שמרו:  ּמא אש ֵאני  שפ ִבמ
ֵאגג,  ּממה שו שתרו ֵאכל  ּמהאו
ִבלים,  ּמע שב יַתל ארן  אק ֵאלם  יַתש שמ
אוצה.  שר ִבי אש ִבמי  של אמש  לח שו

מסכת תרומות פרק ו משנה ג 
ג

ּממה,  שתרו ּמחיו  אאת אושר שו ּמליו  רֲעע אאת פו ִבכיל  רֲעא יַתמ יַתה
ארן,  אּק יַתה אאת  ֵאלם  יַתש שמ הוא 

אמש.   לח יַתה אאת  ִבמין  של יַתש שמ ֵאהן  שו
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

אמש,  לח שו ארן  אק ִבמין  של יַתש שמ ֵאהן 
ּמתן.  ּמד שסעו ֵאמי  שד אהן  ּמל ֵאלם  יַתש שמ שוהוא 

מסכת תרומות פרק ו משנה ד 
ד

ּמל ּה,  ּמכ רֲעא ללא  שו ּממה  שתרו ֵאנב  יַתהגו
ּממה.   שתרו ֵאמי  שד אפל  אכ ֵאמי  ששלו יַתת ֵאלם  יַתש שמ

ּמל ּה,  ּמכ רֲעא
אמש:  לח שו ִבנים  ּמר שק ֵאני  שש ֵאלם  יַתש שמ

ִבלין,  מח יַתה ִבמן  אמש  לח שו ארן  אק
ּממה.   שתרו ֵאמי  שד ארן  אק שו

יַתמה> שתרו ּמל ּה, < ּמכ רֲעא יַתו ֵאדש  שק אה יַתמת  שתרו יַתנב  ּמג
ארן,  אק שו ִבשין  ּממ ּקח ֵאני  שש ֵאלם  יַתש שמ



אפל.  ּמכ ֵאמי  ששלו יַתת ֵאדש  שק אה יַתב ֵאאין  אש

מסכת תרומות פרק ו משנה ה 
ה

ּמחה,  שכ ִבש יַתה ִבמן  אקט,  אל יַתה ִבמן  ִבמין  של יַתש שמ ֵאאין 
ֵאקר,  שב אה יַתה ִבמן  ּמאה ו ֵאפ יַתה ִבמן  ו

ּממתו,  שתרו ּמלה  שּט ִבנ אש ֵאשר ִבראשון  רֲעע יַתמ ִבמ ללא  שו
שפדו,  ִבנ אש ֵאדש  שק אה שו ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ִבמ ללא  שו
אדש.   לּק יַתה אאת  אדה  אדש פו לּק יַתה ֵאאין  אש

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאאלו.  ּמב ִברין  ִבתי יַתמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

מסכת תרומות פרק ו משנה ו 
ו

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ִבמינו,  ֵאאינו  אש יַתעל  ִבמין  ִבמ ִבמין  של יַתש שמ

ּמרע.   ּמה יַתעל  אפה  ּמי יַתה ִבמן  ֵאלם  יַתש שי אש יַתבד  של ִבב ו
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ִבמינו.  יַתעל  ִבמין  ִבמ ּמלא  אא ִבמין  של יַתש שמ ֵאאין 

ז
ִבעית,  ִבבי שש אעארב  של אש ִבאים  ִבקשו יַתכל  ּמא ִבאם  ּמכְך  ִבפי של

ִבעית,  ִבבי שש ֵאאי  ּמוצ שלמו אש ִבאים  ִבּקשו יַתל ִבתין  שמ יַתי
אהם.   ֵאמ ֵאלם  יַתש ִבוי

ֵאקל,  ֵאמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  אששר שמקום 
ִבמיר,  שח יַתמ ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  שר ּמשם  ִבמ

יַתמר:  אא אנ שקּמרא כב,יד)אש ִבי יַתו ) 
אדש",  לּק יַתה אאת  ֵאהן  לכ יַתל יַתתן  ּמנ שו "

אדש.   לק ּמעשות  ֵאה של ּמראוי  אשהוא  ּמכל 
אזר.   אע ִבלי אא ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

יַתכל.  ּמא אש אדש  לק אדש",  לּק יַתה אאת  ֵאהן  לכ יַתל יַתתן  ּמנ שו "

 פרק ז 

מסכת תרומות פרק ז משנה א 
א

ִבזיד,  ֵאמ ּממה  שתרו ֵאכל  ּמהאו



ארן,  אּק יַתה אאת  ֵאלם  יַתש שמ
אמש,   לח יַתה אאת  ֵאלם  יַתש שמ ֵאאינו 

ִבלין.   מח ִבמין  ששלו יַתת יַתה שו
ֵאחל.  לחל, מו שמ ִבל ֵאהן  לכ יַתה ּמוצה  ּמר ִבאם 

מסכת תרומות פרק ז משנה ב 
ב

ֵאאל,  ששּמר שלִי ֵאשאת  ִבנ אש ֵאהן  לכ יַתבת 
ּממה,  שתרו ּמלה  שכ ּמא ּמכְך  יַתחר  יַתא שו

ארן,  אּק יַתה אאת  אמת  אל יַתש שמ
אמש,  לח יַתה אאת  אמת  אל יַתש שמ ּמנ ּה  ֵאאי שו

ּמפה.   ששִברי ִבב ּמת ּה  ּמת ִבמי ו
ִבלין,  שפסו יַתה ּמכל  ִבמ ּמחד  אא של ֵאשאת  ִבנ

אמש,  לח שו ארן  אּק יַתה אמת  אל יַתש שמ
ֵאנק.   ּמח שב ּמת ּה  ּמת ִבמי ו

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ארן,  אּק יַתה אאת  אמת  אל יַתש שמ ּמוזו  זו 
אמש,  לח יַתה אאת  אמת  אל יַתש שמ ּמנה  ֵאאי שו

ּמפה.  ששִברי ִבב ּמתן  ּמת ִבמי ו

מסכת תרומות פרק ז משנה ג 
ג

ִבנים,  יַתט שק ּמניו  ּמב אאת  ִבכיל  רֲעא יַתמ יַתה
ִבנים,  יַתט שק ֵאבין  ִבלים ו שגדו ֵאבין  ּמדיו  ּמב רֲעע אאת  שו

אר ץ,  ּמא ּמל ּמוצה  יַתמת חו שתרו ֵאכל  ּמהאו
ּממה,  שתרו יַתזִית  יַתכ ִבמ ּמפחות  ֵאכל  ּמהאו

ארן,  אּק יַתה אאת  ֵאלם  יַתש שמ
אמש,  לח יַתה אאת  ֵאלם  יַתש שמ ֵאאינו  שו

ִבלין.   מח ִבמין  ששלו יַתת יַתה שו
ֵאחל.  לחל, מו שמ ִבל ֵאהן  לכ יַתה ּמוצה  ּמר ִבאם 

מסכת תרומות פרק ז משנה ד 
ד

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
אמש,  לח שו ארן  אק ֵאלם  יַתש שמ יַתה ּמכל 

ּממה;  שתרו ִבמין  ששלו יַתת יַתה
ֵאחל.   ֵאאינו מו לחל,  שמ ִבל ֵאהן  לכ יַתה ּמוצה  ּמר ִבאם 

אמש,  לח יַתה אאת  ֵאלם  יַתש שמ ֵאאינו  שו ארן  אּק יַתה אאת  ֵאלם  יַתש שמ יַתה ּמכל  שו
ִבלין;  מח ִבמין  ששלו יַתת יַתה



ֵאחל.  לחל, מו שמ ִבל ֵאהן  לכ יַתה ּמוצה  ּמר ִבאם 

מסכת תרומות פרק ז משנה ה 
ה

מקפות,  ֵאתי  שש
ִבלין,  מח יַתל אש יַתחת  יַתא שו ּממה  שתרו ִבל אש יַתחת  יַתא

אהן,  ֵאמ יַתחת  יַתא שלתוְך  ּממה  שתרו ּמאה  שס ּמלה  שפ ּמנ אש
ּמלה,  שפ ּמנ אהן  ֵאמ ֵאאי זו  של יַתע  ּמידו ֵאאין  שו

ֵאמר: <הוא> ִבני או רֲעא ֵארי  רֲעה
ּמלה.   שפ ּמנ ּממה  שתרו ִבל אש שלתוְך 

ִבלין,  מח יַתל אש ִבהיא  ֵאאי זו  שו ּממה  שתרו ִבל אש ִבהיא  ֵאאי זו  יַתע  ּמידו ֵאאין  שו

ו
אהן,  ֵאמ יַתחת  יַתא יַתכל  ּמא

ּמפטור; 
ּמיה,  ִבנ שש יַתה שו

ּמלה.   יַתח יַתב אבת  אי יַתח שו ּממה,  שתרו ִבכ ּמב ּה  ֵאהג  נו
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאטר.   ֵאסה פו ִבבי יו שר

ּמיה,  ִבנ שש יַתה אאת  ֵאחר  יַתא יַתכל  ּמא
ּמפטור.  

אהן,  ֵאתי שש אאת  ּמחד  אא יַתכל  ּמא
אהם.  ֵאתי שש ִבב אש ּמנה  יַתט שק ִבכ ֵאלם  יַתש שמ

מסכת תרומות פרק ז משנה ו 
ז

ִבלין,  מח יַתה שלתוְך  אהן  ֵאמ יַתחת  יַתא ּמלה  שפ ּמנ
ּמתן,  יַתע שמ יַתד שמ ּמנה  ֵאאי שו

ּמיה,  ִבנ שש יַתה שו
ּמלה.   יַתח יַתב אבת  אי יַתח שו ּממה,  שתרו ִבכ ּמב ּה  ֵאהג  נו

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאטר.   ֵאסה פו ִבבי יו שר

ֵאחר,  יַתא ּממקום  של ּמיה  ִבנ שש ּמלה  שפ ּמנ
ּמת ּה. <מדמעתן>  יַתע שמ יַתד שמ ּמנה  ֵאאי

ּמחד,  אא ּממקום  של אהן  ֵאתי שש שפלו  ּמנ
אהן.  ֵאתי שש ִבב אש ּמנה  יַתט שק ִבכ שמעות  יַתד שמ

מסכת תרומות פרק ז משנה ז 
ח

אהן,  ֵאמ יַתחת  יַתא אאת  יַתרע  ּמז



ּמפטור, 
ּמיה,  ִבנ שש יַתה שו

ּמלה.   יַתח יַתב אבת  אי יַתח שו ּממה,  שתרו ִבכ ּמב ּה  ֵאהג  נו
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאטר.   ֵאסה פו ִבבי יו שר

ּמיה,  ִבנ שש יַתה אאת  ֵאחר  יַתא יַתרע  ּמז
ּמפטור.  

אהן,  ֵאתי שש אאת  ּמחד  אא יַתרע  ּמז
ּמתר,  ממ אלה,  ּמכ יַתזשרעו  אש ּמבר  ּמד

ּמאסור.  אלה,  ּמכ יַתזשרעו  ֵאאין  אש ּמבר  ּמד שו

 
פרק ח 

מסכת תרומות פרק ח משנה א 
א

ּממה, <שאכלה> שתרו ִבב אלת  אכ ּמתה או שי ּמה אש ּמשה  ִבא ּמה
ִבליְך",  שע יַתב ֵאמת  ּמל ּה " שמרו  ּמא שו ּמבאו 

ֵאשְך";  ֵאגשר או "
ּממה,  שתרו ִבב ֵאכל  ּמיה או ּמה אש אבד  אע ּמה ֵאכן  שו

ּמבְך",  יַתר ֵאמת  שמרו לו " ּמא שו ּמבאו 
ֵאאל",  ששּמר שלִי ּמרְך  ּמכ שמ או "

ּמנה",  ּמת יַתמ ּמנְך  ּמת שנ או "
ִברין";  אבן חו ּמאְך  ּמש רֲעע או "

ּממה,  שתרו ִבב ֵאכל  ּמיה או ּמה אש ֵאהן  לכ ֵאכן  שו
ּמוצה,  רֲעחלו אבן  ּמשה או  שגרו אבן  אשהוא  יַתדע  שונו

אמש,  לח שו ארן  אק ֵאיב  יַתח שמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
ֵאטר.   יַתע פו מש שיהו ִבבי  שר

יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  שקִבריב  יַתמ ֵאמד ו ּמיה עו ּמה
ּמוצה,  רֲעחלו אבן  ּמשה או  שגרו אבן  אשהוא  יַתדע  שונו

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  שקִבריב  ִבה אש ּמבנות  ּמּקשר יַתה ּמכל 

ִבלים.  שפסו
ִבשיר.   שכ יַתמ יַתע  מש שיהו ִבבי  ושר

יַתעל מום,  יַתב אשהוא  יַתדע  נו
ּמלה.  שפסו ּמדתו  רֲעעבו

מסכת תרומות פרק ח משנה ב 
ב



אהם,  ִבפי שלתוְך  ּממה  שתרו ּמתה  שי ּמה אש ּמלם  מכ שו
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמלעו.  שב ִי
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר

ללטו.   שפ ִי
שמרו לו:  ּמא

ּממה",  שתרו יַתמת  יַתּט ִבנ ּמת", " ֵאמא שט ִבנ "
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

יַתלע.  שב ִי
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר
שפלוטו>  ללט. <ִי שפ ִי

ּממה",  שתרו ּמתה  שי ּמה ּמאה  ֵאמ שט ּמת", ו" ּמהִיי ֵאמא  ּמט ִבאם "
אבל,  אט אשהוא  יַתדע  או נו

ּממתו,  שתרו ּמלה  שּט ִבנ ללא  אש ֵאשר ִבראשון  רֲעע יַתמ או 
שפדו,  ִבנ ללא  אש ֵאדש  שק אה שו ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ או 
ִבפיהו,  שלתוְך  ֵאפש  ֵאש שפ יַתעם  יַתט יַתעם  ּמּט אש או 

ללט.  שפ אזה ִי ֵארי  רֲעה

מסכת תרומות פרק ח משנה ג 
ג

ששכול,  אא ּמב ֵאכל  ּמיה או ּמה
ֵאוצר,  ּמח אל ּמנה  ִבג יַתה ִבמן  יַתנס  שכ ִבנ שו

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
למר.  שג ִי

ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר
למר.  שג ללא ִי

ּמבת,  יַתש ֵאלי  ֵאלי ּמכה  ֵאש ּמח
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

למר.   שג ללא ִי
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר

למר.  שג ִי

מסכת תרומות פרק ח משנה ד 
ד

ּמלה,  יַתג שת ִבנ אש ּממה  שתרו ִבל אש יַתיִין 
ֵאפְך,  ּמש ִי

ִבלים.   מח יַתל אש יַתמר  לוצארְך לו ֵאאין  שו
ִבגלוי:  ֵאשם  ִבמ רֲעאסוִברין  ִבקין  שש יַתמ ּמשה  לל שש

ּמלב.  ּמח אה שו יַתיִין  יַתה שו יַתמִים  יַתה
ּמתִברים.   ממ ִבקין  שש יַתמ יַתה ּמכל  ּמאר  שש ו



רֲעאסוִברין?  ִבויהו  ששהו  ּממה ִי יַתכ
אתה.  שש שוִי ּמקרוב  ּממקום  ִבמ יַתחש  יַתר ּמה ֵאוצא  ֵאי אש ֵאדי  שכ

מסכת תרומות פרק ח משנה ה 
ה

ִבלין:  מג שמ יַתה יַתמִים  יַתה ֵאשעור 
ּמרה. <המידה>  ּממ יַתה אהן  ּמב יַתבד  לתא אש ֵאדי  שכ

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ֵאהן,  אש ּמכל  ִבלים,  ֵאכ יַתב

ּמאה.  שס ִבעים  ּמב יַתאשר ּמקעות,  יַתּקשר יַתב ו

מסכת תרומות פרק ח משנה ו 
ו

ִבנים,  ֵאא שת ֵארי  ִבנּקו
ִבבים,  ּמנ רֲעע יַתו

ִבאים,  ִבּקשו יַתה
ִבעים,  ִבדלו יַתה שו

ִבחים,  ִבּטי יַתב רֲעא ּמה שו
שפפונות,  של יַתמ יַתה שו
יַתכד,  יַתב ֵאהן  ִבפלו  רֲעא

ּמטן,  ּמק ּמחד  אא שו ּמגדול  ּמחד  אא
ּמבר,  מח שמ ּמחד  אא שו ּמתלוש  ּמחד  אא
ּמאסור.   ּמחה,  ֵאל ֵאיש בו  אש ּמכל 

ּמרה,  רֲעאסו ּמחש  ּמנ יַתה יַתכת  ִבשי שנ ו
ּמפשות.  שנ יַתנת  ּמכ יַתס ֵאני  שפ ִבמ

<כולה מן המגיה>משנה ז 

ִבגלוי.  ִבמשום  ּמרה  רֲעאסו יַתיִין  יַתל אש ארת  אמ יַתש שמ יַתה
ִבתיר.  יַתמ ּמיה  שמ אח שנ ִבבי  שר

מסכת תרומות פרק ח משנה ח 
ז

ּמאה,  שמ מט ֵאפק  שס ּמל ּה  יַתלד  אשנו ּממה  שתרו ִבל אש ִבבית  ּמח
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמפה,  ּמתשר יַתה שמקום  ִבב יַתחת  יַתנ ממ ּמתה  שי ּמה ִבאם 
ּמנע;  שוצ ממ יַתה שמקום  ִבב ּמנה  אח ִבני יַתי

ּמנה.  אוּס יַתכ שי ּמלה,  מג שמ ּמתה  שי ּמה ִבאם 
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר

ּמנע,  שוצ ממ יַתה שמקום  ִבב יַתחת  יַתנ ממ ּמתה  שי ּמה ִבאם 
ּמפה; <התרופה> ּמתשר יַתה שמקום  ִבב ּמנה  אח ִבני יַתי

ּמוּסה,  מכ שמ ּמתה  שי ּמה ִבאם 



ּמנה.   אל יַתג שי
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר
ּמבר.  ּמד ּמב ּה  ֵאדש  יַתח שי יַתאל 

מסכת תרומות פרק ח משנה ט 
ח

יַתגת> שב ּמנה, < שליו אע ּמה יַתגת  יַתב ּמרה  ּמב שש ִבנ אש ִבבית  ּמח
ּמאה,  ֵאמ שט ּמנה  שחתו יַתת יַתה

יַתע,  מש שיהו ִבבי  אזר ושר אע ִבלי אא ִבבי  אדה שר מו
ּמרה,  רֲעה יַתט שב ִבעית  ִבבי שר ּמנה  אמ ִבמ ִבציל  יַתה של ּמיכול  ִבאם  אש

ִבציל,  יַתי
ּמלאו,  ִבאם  שו

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּממא,  יַתּט ִבת שו ֵאתֵארד 

ּמדיו.  ּמי שב ּמנה  אא שמ יַתט שי יַתאל  שו

מסכת תרומות פרק ח משנה י 
ט

ּמכה,  ּמפ שש ִבנ אש אמן  אש יַתל אש ִבבית  ּמח ֵאכן  שו
יַתע,  מש שיהו ִבבי  אזר ושר אע ִבלי אא ִבבי  אדה שר מו

ּמרה,  רֲעה יַתט שב ִבעית  ִבבי שר ּמנה  אמ ִבמ ִבציל  יַתה של ּמיכול  ִבאם  אש
ִבציל,  יַתי

ּמלאו,  ִבאם  שו
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

יַתלע,  ּמב ִבת שו ֵאתֵארד 
ּמדיו.  ּמי שב ּמנה  אע של יַתב שי יַתאל  שו

מסכת תרומות פרק ח משנה יא 
י

יַתע:  מש שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא יַתעל זו  שו יַתעל זו 
ּמא ּה, <שני> שמ יַתט של ִבמ ּמה  אלי ּמע ּמהר  שז ממ ִבני  רֲעא אש ּממה  שתרו ִבהיא  ללא זו 

ּמל ּה.   שכ ּמא של ִבמ ּמלא  אא
יַתוצד? <כיוצד  ֵאכי ּמא ּה  שמ יַתט שת יַתבל  >מחוקו
ּממקום,  של ּממקום  ִבמ ֵאבר  ּמיה עו ּמה

ּמידו,  שב ּממה  שתרו ִבל אש ּמכרות  ִבכ שו
שכִברי:  ּמנ יַתמר לו  ּמא

ֵאמא,  יַתט רֲעא יַתו אהן  ֵאמ יַתחת  יַתא ִבלי  אתן  "
ּמלם",  מכ אאת  ֵאמא  יַתט שמ ִבני  רֲעא ֵארי  רֲעה ּמלאו,  ִבאם  שו

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמלם,  מכ אאת  ֵאמא  יַתט שי



אהן.   ֵאמ יַתחת  יַתא ֵאתן לו  יַתאל ִי שו
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר

יַתלע.  אוּס יַתה יַתעל  יַתחת  יַתא ּמניו  ּמפ של יַתח  ִבני יַתי

מסכת תרומות פרק ח משנה יב 
יא

אהם גוִים:  ּמל שמרו  ּמא אש ִבשים  ּמנ ֵאכן  שו
ֵאמא,  יַתט שנ אכם ו ִבמ יַתחת  יַתא ּמלנו  שתנו 

אכם,  של מכ אאת  ִבאין  שמ יַתט שמ ּמאנו  ֵארי  רֲעה ּמלאו,  ִבאם  שו
ּמלם,  מכ אאת  שמאו  יַתט שי

ֵאאל.  ששּמר ִבי ִבמ יַתחת  יַתא אפש  אנ אהם  ּמל שסרו  שמ יַתאל ִי שו

 
פרק ט 

מסכת תרומות פרק ט משנה א 
א

ּממה,  שתרו יַתע  ֵאר יַתהזו
יַתפְך,  ֵאגג, יו שו

ֵאים.   יַתק שי ִבזיד,  ֵאמ
ִבליש,  ּמש ּמאה  ִבבי ֵאה ִבאם 

ֵאים.   יַתק שי ִבזיד,  ֵאמ ֵאבין  ֵאגג  ֵאבין שו
ּמתן,  שש ִבפ יַתב ו

יַתפְך.  ִבזיד, יו ֵאמ

מסכת תרומות פרק ט משנה ב 
ב

ּמאה,  ֵאפ יַתב ּמחה ו שכ ִבש יַתב אקט ו אל יַתב אבת  אי יַתח שו
ִבטים,  שּק יַתל שמ ִבנים  רֲעה לכ ֵאיי  ִבנ רֲעע יַתו ֵאאל  ששּמר ֵאיי ִי ִבנ רֲעע יַתו

ִבנים  רֲעה לכ יַתל אהן  ּמל אש אאת  שכִברין  ֵאאל מו ששּמר ֵאיי ִי ִבנ רֲעע יַתו
אהן.   ּמל אש ִבמין  ּמד יַתה שו ּממה,  שתרו ֵאמי  שד ִבב

יַתטשרפון:  ִבבי  יַתמר שר ּמא
ִבנים,  רֲעה לכ ֵאיי  ִבנ רֲעע ּמלא  אא שּקטו  יַתל שי ללא 

אהם.   ִבפי שלתוְך  שתנו  שוִי שכחו  שש ֵאמא ִי אש
ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר לו שר ּמא

ֵאכן,  ִבאם 
שטהוִברים.  ּמלא  אא שּקטו  יַתל שי ללא 

מסכת תרומות פרק ט משנה ג 



ג
ֵאשר> שע יַתמ שב ִבני, <ו ּמע יַתשר  שע יַתמ שב ששרות ו יַתע יַתמ יַתב אבת  אי יַתח שו

ִבלים,  שט ִבנים נו רֲעה לכ ֵאיי  ִבנ רֲעע יַתו ֵאאל  ששּמר ֵאיי ִי ִבנ רֲעע יַתו
ּממה,  שתרו ֵאמי  שד ִבב ִבנים  רֲעה לכ יַתל אהן  ּמל אש אאת  שכִברין  ֵאאל מו ששּמר ֵאיי ִי ִבנ רֲעע יַתו

אהן.   ּמל אש ִבמים  ּמד יַתה שו
ּמבח.  מש שמ ֵאבט  יַתהחו

אשה?  רֲעע יַתי יַתוצד  ֵאכי ּמדש,  יַתה שו
ּממה,  ֵאה שב ֵארי  יַתוצשוא שב ֵאפיפות  שכ אלה  תו

ִבמין.  יַתה ֵאמאותו  ּמכן  שלתו ֵאתן  שונו
ּממה,  ֵאה שב יַתה אאת  ֵאמם  ללא זו ּמוצא  שמ ִבנ

ּממה.  שתרו יַתה אאת  ִבכיל  רֲעא יַתמ ללא  שו

מסכת תרומות פרק ט משנה ד 
ד

ּממה,  שתרו ּממה,  שתרו ֵאלי  ִבגדו
ִבלים.   מח ִבלים,  ִבגדו ֵאלי  ִבגדו שו

אבל,  אּט יַתה ּמבל  רֲעא
ֵאשר ִבראשון,  רֲעע יַתמ ו

ִבעית,  ִבבי שש ֵאחי  ִבפי שס ו
אר ץ,  ּמא ּמל יַתמת חו ץ  שתרו ו

ּממע,  מד שמ יַתה שו
ִבבכוִברים,  יַתה שו

ִבלין.   מח אהם  ֵאלי ִבגדו
ִבלים,  מח ִבני,  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ֵאדש ו שק אה ֵאלי  ִבגדו
ּמען> ּמר שז ּמען. < שר יַתז יַתמן  שז ִבב ּמתם  אדה או ופו

מסכת תרומות פרק ט משנה ה 
ה

ִבלים,  מח יַתל אש יַתחת  יַתא שו ּממה  שתרו ִבל אש ּמנה  שג ִבל ּמאה  ֵאמ
אלה.  ּמכ יַתזשרעו  אש ּמבר  ּמד שב ּמתִברים  ממ ּמלם  מכ

אלה,  ּמכ יַתזשרעו  ֵאאין  אש ּמבר  ּמד שב ּמבל  רֲעא
ּממה,  שתרו ִבל אש יַתחת  יַתא שו ִבלין  מח יַתל אש ּמאה  ֵאמ ִבפלו  רֲעא

רֲעאסוִברין.  ּמלם  מכ

מסכת תרומות פרק ט משנה ו 
ו

אבל,  אּט יַתה
אלה;  ּמכ יַתזשרעו  אש ּמבר  ּמד שב ּמתִברין  ממ ּמליו  ִבגדו

אלה,  ּמכ יַתזשרעו  ֵאאין  אש ּמבר  ּמד שב ּמבל  רֲעא
ִברין.   רֲעאסו ִבלין  ִבגדו ֵאלי  ִבגדו



אלה?  ּמכ יַתזשרעו  ֵאאין  אש ּמבר  ּמד אזה הוא  ֵאאי  שו
ִבלים.   ּמוצ שב יַתה שו יַתהשום  שו יַתהלו ף,  שכגון 

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ִברין.  ששעו ִבכ יַתהשום 

מסכת תרומות פרק ט משנה ז 
ז

ִבסיות,  רֲעח יַתב שכִברי  ּמנ יַתה ִבעם  ֵאכש  יַתנ שמ יַתה
אבל,  אט ּמתיו  ֵאפרו אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

יַתרי.   רֲעע אהן  ֵאמ ֵאכל  או
שמאו,  יַתּט ִבנ אש ּממה  שתרו ֵאלי  שת ִבש

ֵאמא. <ישתלו>  יַתט של ִבמ ּמהרו  ּמט ּמלן,  ּמת שש
אכל.   לא ּמה לגם  ּמי אש יַתעד  יַתכל  ללא ִבמ ִברין  רֲעאסו יַתו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
אנה.  שש שוִי לגם  ּמי אש יַתעד 

 פרק י 

מסכת תרומות פרק י משנה א 
א

ִבשים,  ּמד רֲעע שבתוְך  ּמתנו  שנ אש ּמוצל  ּמב
ּמתר;  ממ ֵאלם,  ּמש ִבאם 

יַתעם;  יַתט ֵאתן  שבנו שתכו,  ִבח ִבאם  שו
ִבשיל,  שב יַתת יַתה ּמכל  ּמאר  שש ו

ּמתְך,  מח שמ ֵאבין  ֵאלם,  ּמש ֵאבין 
יַתעם.   יַתט ֵאתן  שבנו

ּמנה,  רֲעח יַתוצ שב ִבתיר  יַתמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר
ּממה.  שה יַתז יַתה אאת  ִבלּטול  ּמלא  אא ֵאאינו  אש

מסכת תרומות פרק י משנה ב 
ב

ּמוצ ּה,  ֵאמ ִבח שו ּמוּסה  ִבע שלתוְך  ּמתנו  שנ שוּסקו ו אשִבר יַתח  יַתתפו
ּמרה.   רֲעאסו ֵארי זו  רֲעה

יַתמִים,  יַתל אש יַתהבור  שלתוְך  שפלו  ּמנ אש ששעוִברים 
ּממיו,  ֵאמי ִבאישו  שב ִבה אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ּמתִברין.  ממ ּממיו  ֵאמי

מסכת תרומות פרק י משנה ג 



ג
ּממה,  יַתח יַתפת  אדה  ּמהרו

ּממה,  שתרו ִבל אש יַתיִין  יַתל אש ִבבית  ּמח ִבפי  יַתעל  ּמנ ּה  ּמת שנ ו
ֵאסר,  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ִבתיר.   יַתמ ּמדה  שיהו ִבבי  ושר
ִבּטים,  ִבח יַתל אש שב ִבתיר  יַתמ ֵאסה  ִבבי יו שר

ששעוִברים,  ִבל אש שב ֵאסר  שואו
רֲעאבות.  ששעוִברים שו יַתה אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת תרומות פרק י משנה ד 
ד

ּממה,  שתרו ִבל אש ּממן  שכ ִבב ִבוּסיקו  ִבה אש יַתתנור 
יַתפת,  יַתה אאת  ּמפה בו  ּמא שו

אתארת,  ממ יַתפת  יַתה
ּממן.  שכ יַתח  ֵארי ּמלא  אא ּממן,  שכ יַתעם  יַתט ֵאאינו  אש

מסכת תרומות פרק י משנה ה 
ה

יַתמִים> יַתל אש יַתיִין, < יַתל אש יַתהבור  שלתוְך  ּמלה  שפ ּמנ אש ּמתן  של יַתת
ִבני,  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ שב ּממה ו שתרו ִבב

יַתעם,  יַתט ֵאתן  ִבל ֵאדי  שכ יַתרע  אז יַתב ֵאיש  ִבאם 
ֵאע ץ;  ּמב ללא  ּמבל  רֲעא

ֵאדש,  שק אה יַתב ארם ו אכ יַתה ֵאאי  של ִבכ שב ִבעית ו ִבבי שש יַתב ו
יַתעם.  יַתט ֵאתן  ִבל ֵאדי  שכ ֵאע ץ  ּמב יַתרע ו אז יַתב ֵאיש  ִבאם 

מסכת תרומות פרק י משנה ו 
ו

ֵאאי> של ִבכ של אש ארם, < אכ יַתה ֵאאי  של ִבכ של אש ּמתן  של יַתת ֵאלי  ִבב רֲעח ּמהיו לו  אש ִבמי 
ֵאלקו.   ּמד ִי

אבל,  אּט יַתל אש ּמתן  של יַתת ֵאלי  ִבב רֲעח ּמהיו לו 
אהם,  ּמב יַתרע  אז ּממה  יַתכ ֵאשב  יַתח שמ ֵאתש ו כו

יַתרע,  אז יַתה אאת  שפִבריש  יַתמ ו
ֵאע ץ.   ּמה אאת  שפִבריש  יַתה של ּמוצִבריְך  ֵאאינו  שו

יַתמר:  ליא ללא  שפִבריש,  ִבה ִבאם 
יַתרע",  אז יַתה אאת  ֵאתן  אא שו ֵאע ץ,  ּמה אאת  לּטל  אא שו לתש  שכ אא "

יַתרע.  אז יַתה ִבעם  ֵאע ץ  ּמה ֵאתן  ּמלא נו אא

מסכת תרומות פרק י משנה ז 
ז

ּממה,  שתרו ֵאתי  ֵאזי ִבעם  ּמשן  ּמב שכ אש ִבלין  מח ֵאתי  ֵאזי



ּממה,  שתרו ֵאעי  שפוצו ִבעם  ִבלין  מח ֵאעי  שפוצו
ּממה,  שתרו ֵאמי  ֵאל שש ִבעם  ִבלין  מח ֵאעי  שפוצו

ּממה,  שתרו ֵאמי  שב או 
ּמאסור. 

ּממה,  שתרו ֵאעי  שפוצו ִבעם  ִבלין  מח ֵאמי  ֵאל שש ּמבל  רֲעא
ּמתר.  ממ

מסכת תרומות פרק י משנה ח 
ח

ּמטהור:  ּמדג  ִבעם  ּמבשו  שכ אש ֵאמא  ּמט ּמדג 
יַתתִים,  ּמסא ִבזיק  רֲעח יַתמ אשהוא  ֵארב  ּמג ּמכל 

ּמדה,  ִבביהו ּמשּמרה זוז  רֲעע יַתקל  שש ִבמ איש בו  ִבאם 
ִבליל,  ּמג יַתב ִבעים  ּמל שס ֵאמש  ּמח ֵאהן  אש

ּמאסור.   ֵאוצירו  ֵאמא,  ּמט ּמדג 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
יַתתִים.   ּמסא שב ִבעית  ִבבי שר
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו ושר

ּמשר בו.  ּמע ּמשה  ִבש ִבמ ּמחד  אא

מסכת תרומות פרק י משנה ט 
ט

ִברין,  שטהו ִבבים  ּמג רֲעח ִבעם  ּמבשו  שכ ִבנ אש ִבאים  ֵאמ שט ִבבים  ּמג רֲעח
ּמרן.   ֵאוצי אאת  שסלו  ּמפ ללא 

ִבאים,  ֵאמ שט ִבבים  ּמג רֲעח ֵאוציר  יַתעל  ּמוצדוק  ִבבי  ִבעיד שר ֵאה
ּמטהור.  אשהוא 

מסכת תרומות פרק י משנה י 
י

ּמתִברים,  ממ אזה  ִבעם  אזה  ִבשין  ּמב שכ ִבנ יַתה ּמכל 
ִבסית:  ֵאח ּמה ִבעם  ּמלא  אא

ּממה,  שתרו ִבל אש ִבסית  ֵאח ִבעם  ִבלין  מח יַתל אש ִבסית  ֵאח
ּממה,  שתרו ִבל אש ּמרק  ּמי ִבעם  ִבלין  מח יַתל אש ִבסית  ֵאח

ּמאסור. 
ּממה,  שתרו ִבל אש ִבסית  ֵאח ִבעם  ִבלין  מח יַתל אש ּמרק  ּמי ּמבל  רֲעא

ּמתר.  ממ

מסכת תרומות פרק י משנה יא 
יא

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ִברין,  רֲעאסו ִבדים  ּמר שת יַתה ִבעם  ִבקים  ּמל שש ִבנ יַתה ּמכל 



יַתעם.   יַתּט יַתה אאת  ִבנין  שת ֵאהן נו אש ֵאני  שפ ִבמ
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

יַתעל,  יַתב יַתל אש שכרוב  ִבעם  ִבקי  אש יַתל אש שכרוב 
יַתע.   ֵאל אשהוא בו ֵאני  שפ ִבמ ּמאסור, 

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ּמתִברין,  ממ אזה  ִבעם  אזה  ִבלין  שש יַתב שת ִבמ יַתה ּמכל 

ּמשר.   ּמב יַתה ִבעם  ּמלא  אא
ֵאמר:  ִברי או אבן נו ּמנן  ּמח ִבבי יו שר

ארת,  אס אא אנ ּמנה  ֵאאי שו ארת  אס ֵאבד או ּמכ יַתה
יַתעת.  יַתל ּמנה בו ֵאאי שו אטת  אל ִבהיא פו אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת תרומות פרק י משנה יב 
יב

רֲעאסוִברין,  ִבלים  שב יַתת שב ּמלה  שש יַתב שת ִבנ אש ּמוצה  ֵאבי
ּמאסור,  ּמל ּה  אש שלמון  אח ִבפלו  רֲעא

יַתע.   ֵאל אשהוא בו ֵאני  שפ ִבמ
ּממה,  שתרו ִבל אש ּמלקות  שש ֵאמי  ִבשים ו ּמב שכ ֵאמי 

ּמזִברים.  יַתל רֲעאסוִברין 

 פרק יא 

מסכת תרומות פרק יא משנה א 
א

ּמיס,  יַתהמושר שלתוְך  שגרות  שגרו ּמלה ו ֵאב שד ִבנין  שת ֵאאין נו
ּמדן.  שב יַתא שמ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

ּמיס.   שר יַתלמו יַתיִין  יַתה אאת  ִבנין  שת ּמבל נו רֲעא
אמן,  אש יַתה אאת  ִבמין  שּט יַתפ שמ ֵאאין  שו

ִבלין.   ֵאמי ּמנ יַתיִין ִי יַתה אאת  ִבשים  ּמבל עו רֲעא
ּממה,  שתרו ִבל אש יַתיִין  ִבלים  שש יַתב שמ ֵאאין 

ִבעיטו.   שמ יַתמ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ
ִבתיר,  יַתמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר

ִבביחו.  שש יַתמ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

מסכת תרומות פרק יא משנה ב 
ב

ִבניות,  ּמו שת ִבס אמ ץ  לח שו ִבחים  יַתתפו ֵאיין  שו ּממִברים  שת יַתבש  שד
ּממה,  שתרו ִבל אש ֵאפרות  ֵאמי  ּמכל  ּמאר  שש ו
אמש.  לח שו ארן  אק ֵאיב  יַתח שמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר



ֵאטר.   יַתע פו מש שיהו ִבבי  שר
אקה.   שש יַתמ ֵאשם  ִבמ ֵאמא  יַתט שמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר

יַתע:  מש שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא
ִבמים, <היה כתוב: כמוני> ּמּט יַתפ ֵאני  ִבמי שב ִבקים  שש יַתמ ּמעה  שב ִבש ִבמים  ּמכ רֲעח ּממנו  ללא 

שמרו:  ּמא ּמלא  אא
ִבאין,  ֵאמ שט ִבקין  שש יַתמ ּמעה  שב ִבש

שטהוִברין.  ִבקין  שש יַתמ יַתה ּמכל  ּמאר  שש ו

מסכת תרומות פרק יא משנה ג 
ג

יַתבש,  שד ּממִברים  שת ִבשין  ֵאאין עו
יַתיִין,  ִבחים  יַתתפו ללא  שו

אמ ץ. לח ִבניות  ּמו שת ִבס ללא    שו
ֵאפרות,  יַתה ּמכל  ּמאר  שש ו

ִבני,  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ שב ּממה ו שתרו ִבב ּמתן  ּמי שר ִבב ִבמ ּמתן  ִבנין או יַתש שמ ֵאאין 
יַתבד.   של ִבב ִבבים  ּמנ רֲעע יַתו ִבתים  ֵאזי ּמלא  אא

ּמלה,  ּמעשר ֵאשם  ִבמ ִבעים  ּמב יַתאשר ִבגים  שפ ֵאאין סו
ִבבים.   ּמנ רֲעע ּמה ִבמן  ִבתים ו ֵאזי יַתה ִבמן  ֵאוצא  יַתהיו יַתעל  ּמלא  אא

ִבקין,  שש יַתמ ִבבכוִברים  ִבאין  ִבבי שמ ֵאאין  שו
ִבבים.   ּמנ רֲעע ּמה ִבמן  ִבתים ו ֵאזי יַתה ִבמן  ֵאוצא  יַתהיו ּמלא  אא

ֵאמא> יַתט שמ אקה, < שש יַתמ ֵאשם  ִבמ ֵאמא  יַתּט ִבמ ֵאאינו  שו
ִבבים.   ּמנ רֲעע ּמה ִבמן  ִבתים ו ֵאזי יַתה ִבמן  ֵאוצא  יַתהיו ּמלא  אא

יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ִבבים  שקִברי יַתמ ֵאאין 
ִבבים.  ּמנ רֲעע ּמה ִבמן  ִבתים ו ֵאזי יַתה ִבמן  ֵאוצא  יַתהיו ּמלא  אא

מסכת תרומות פרק יא משנה ד 
ד

שגרות,  שגרו ִבנים ו ֵאא שת ֵאוצי  שק ּמע
ּממה,  שתרו ִבל אש ִבבין  ּמחרו אה שו ִבסים  ֵאלי יַתכ יַתה שו

ּמזִברים.  יַתל רֲעאסוִברין 

מסכת תרומות פרק יא משנה ה 
ה

ּממה,  שתרו ֵאני  ִבע של יַתג
רֲעאסורות.  ּמסן,  שנ יַתכ שמ אשהוא  יַתמן  שז ּמכל 

ּמתרות.   ממ ּמכן,  ִבלי שש ִבה ִבאם 
ִבשים,  ּמד ּמּק יַתה שוצמות  יַתע ֵאכן  שו

ִברין,  רֲעאסו ּמסן,  שנ יַתכ שמ אשהוא  יַתמן  שז ּמכל 
ּמתִברין.   ממ ּמכן,  ִבלי שש ִבה ִבאם  שו

ּמתר.   ממ ּמסן  ממשר יַתה



רֲעאסורות.   ּמדשות,  רֲעח יַתל אש ִבבים  מס
ּמתרות.   ממ ּמשנות,  שי יַתל אש שו

ִבלין.   מח יַתב ֵאהג  אשהוא נו ארְך  אד שכ ּממה  שתרו ִבב ֵאהג  נו
ּמאה,  שוּס יַתל יַתבִים  יַתק יַתקב או  ֵאלת  יַתס שמ יַתה

ּמאר,  שש יַתה אאת  ֵאבד  יַתא שי ללא 
ּמנע.  שוצ ממ שמקום  ִבב אחנו  ִבני יַתי ּמלא  אא

מסכת תרומות פרק יא משנה ו 
ו

ּממה,  שתרו ֵאּטי  ִבח ּמנה  אמ ִבמ ּמנה  ִבפ אש ּמרה  שמגו
יַתחת,  יַתא יַתחת  יַתא ֵאּקט  יַתל שמ ֵאשב ו שהיות יו ִבל ִבבין אותו  שי יַתח שמ ֵאאין 

ִבלין.  מח ּמכ ּה  שלתו ֵאתן  שונו יַתדשרכו  שכ ֵאבד  יַתכ שמ ּמלא  אא

מסכת תרומות פרק יא משנה ז 
ז

ּמכה,  ּמפ שש ִבנ אש אמן  אש יַתל אש ִבבית  ּמח ֵאכן  שו
יַתח,  ֵאי ִבפ שיַתט יַתמ ֵאשב ו שהיות יו ִבל ִבבין אותו  שי יַתח שמ ֵאאין 
ִבלין.  מח יַתב ֵאהג  אשהוא נו ארְך  אד שכ ּמב ּה  ֵאהג  ּמלא נו אא

מסכת תרומות פרק יא משנה ח 
ח

ִבפים,  ִבט ּמשלוש  ֵאּט ף  ִבנ שו יַתכד  של יַתכד  ִבמ ארה  ּמע שמ יַתה
ִבלין.   מח ּמכ ּה  שלתו ֵאתן  נו

יַתצת,  ִבמ ּמנ ּה ו ִבכי ִבהשר
ּממה.   שתרו ֵארי זו  רֲעה

יַתמי, <בתרומה> שד ִבל אש ֵאשר  רֲעע יַתמ יַתמת  שתרו ִבב ֵאהא  שת ּממה  יַתכ שו
ֵאהן?  לכ יַתל ּמנה  אכ ִבלי שויו

ִבנית.  ִבמי שש ִבל ּמנה  ששמו ִבמ ּמחד  אא

מסכת תרומות פרק יא משנה ט 
ט

ּממה,  שתרו ֵאני  ִבש יַתכשר
ִבלין.   שג ּמנ יַתתשר יַתל שו ּמיה,  יַתח יַתל שו ּממה,  ֵאה שב יַתל ּמתן  ִבלין או ִבכי רֲעא יַתמ

ֵאהן,  לכ ִבמ ּמרה  ּמפ יַתכר  ּמוּס אש ֵאאל  ששּמר ִי
ּממה.  שתרו ֵאני  ִבש יַתכשר ּמל ּה  ִבכי רֲעא יַתמ

ֵאאל,  ששּמר ִבי ִבמ ּמרה  ּמפ יַתכר  ּמוּס אש ֵאהן  לכ שו
ּמליו,  ּמע ּמה  אתי שמזונו אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ּממה.   שתרו ֵאני  ִבש יַתכשר ּמל ּה  ִבכי רֲעא יַתי ללא 

ֵאהן,  לכ ִבמ ּמרה  ּמפ ּמשם  אש ֵאאל  ששּמר ִי
ּממה,  שתרו ֵאני  ִבש יַתכשר ּמל ּה  ִבכי רֲעא יַתי ללא 



ֵאאל,  ששּמר ִבי ִבמ ּמרה  ּמפ ּמשם  אש ֵאהן  לכ שו
ּממה.  שתרו ֵאני  ִבש יַתכשר ּמל ּה  ִבכי רֲעא יַתמ

מסכת תרומות פרק יא משנה י 
י

ּמסיות,  ֵאנ שכ ֵאתי  ּמב שב ּמפה  ששֵאר אמן  אש ִבקין  ִבלי שד יַתמ
ּמרשות,  שד ִבמ ֵאתי  ּמב שב ו

ִבלים,  ֵאפ רֲעא ּממבואות  שב ו
ֵאהן.   לכ ִבבשרשות  ִבלין,  יַתהחו ֵאבי  יַתג יַתעל  שו

ֵאהן,  לכ יַתל ֵאשאת  ִבנ אש ֵאאל  ששּמר יַתבת ִי
ּמה,  ִבבי ּמא אוצל  ֵאא לבא  ּמל ֵאדת  ִבלמו ִבהיא  שו

ּמת ּה.   ִבבשרשו ִבליק  שד יַתמ ּמה  ִבבי ּמא
אתה,  שש ִבמ יַתה ֵאבית  שב ִבקין  ִבלי שד יַתמ
אבל.   ֵאא ּמה ֵאבית  שב ללא  ּמבל  רֲעא

ּמדה.   שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

אבל,  ֵאא ּמה ֵאבית  שב
אתה.   שש ִבמ יַתה ֵאבית  שב ללא  ּמבל  רֲעא
ּמכן.   שו ּמכן  ֵאסר  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ּמכן.   שו ּמכן  ִבתיר  יַתמ שמעון  ִבש ִבבי  שר

חסלת מסכת תרומה 

 מסכת מעשרות 
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מסכת מעשרות פרק א משנה א 
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ששרות:  יַתע יַתמ יַתב שמרו  ּמא ּמלל  שכ
אר ץ,  ּמא ּמה ִבמן  ּמליו  ִבגדו שו ּממר,  שש ִבנ שו אכל,  לא אשהוא  ּמכל 

ששרות.   יַתע יַתמ יַתב ּמיב  יַתח
ּממרו:  ּמא ֵאחר  יַתא ּמלל  שכ שועוד 

אכל,  לא שוסופו  אכל  לא ּמלתו  ִבח שת אש ּמכל 
אכל,  לא ִבסי ף  שלהו שמרו  ִבש אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ּמגדול.  שו ּמקטון  ּמיב  יַתח
אכל,  לא ּמלתו  ִבח שת ֵאאין  אש ּמכל  שו



אכל,  לא ּמבל סופו  רֲעא
אשה> רֲעע יַתי אש אכל. < לא אשה  ּמע ֵאי אש יַתעד  ּמיב  יַתח ֵאאינו 

מסכת מעשרות פרק א משנה ב 
ב

ששרות?  יַתע יַתמ יַתב ִבבין  ּמי יַתח ֵאפרות  יַתה יַתתי  ּממ אא ֵאמ
ֵאחלו,  ִבשב אש ִבמ ִבנים,  ֵאא שת יַתה

ִבאישו,  שב ִבה אש ִבמ ִבשין,  ּמב ּקא ּמה שו ִבבין  ּמנ רֲעע ּמה שו
ִבדימו,  רֲעא יַתי אש ִבמ ִבתים,  יַתהתו שו ּמהאוג 
ִבדימו.   רֲעא יַתי אש ִבמ ִבמים,  מד רֲעא ּמה ּמכל  שו

יַתמוּסו,  ִבי אש ִבמ ִבנים,  ּמהִברמו
ששאור,  ִבטילו  ּמי אש ִבמ ּממִברים,  שת יַתה
ִבדים,  ִבגי ִבטילו  ּמי אש ִבמ ִבקין,  שס יַתפשר יַתה

ּמרה.   שמגו רֲעעשו  יַתי אש ִבמ ִבזים,  אאגו ּמה שו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמפה.  ִבל שק רֲעעשו  יַתי אש ִבמ ִבדים  ֵאק שש יַתה שו ִבזים  אאגו ּמה

מסכת מעשרות פרק א משנה ג 
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ֵאּקדו> ּמיַתנ שי אש ִבמ ֵאקדו, < ּמנ ִבי אש ִבמ ִבבים,  ּמחרו אה
ֵאּקדו>  ּמיַתנ שי אש ִבמ שקדו. < ּמנ ִבי אש ִבמ ששחוִברים  יַתה ּמכל  שו

ּמרִברים,  ִב שז אח ּמה שו ִבשים  ּמפִברי יַתה שו ִבלים  ִבמי ּמט שס ּמר שּק יַתה שו ִבסים  ּמג רֲעא ּמה
ֵארחו> ּמק שי אש ִבמ ֵארחו, < ּמּק ִבי אש ִבמ

ֵארחו>   ּמק שי אש ִבמ ֵארחו, < ּמּק ִבי אש ִבמ ִבנים  ּמב של יַתה ּמכל  שו
יַתמח,  שוצ ִבת אש ֵאדי  שכ ּמתן  של יַתת יַתה

ִבליש.  ּמש ִבניסו  שכ יַתי אש ִבמ ִבתים,  ֵאזי יַתה שו ּמאה  שתבו יַתה

מסכת מעשרות פרק א משנה ד 
ד

ּמרק:  ּמי יַתב ו
ִבאים,  ִבּקשו יַתה
ִבעים,  ִבדלו יַתה שו

ִבחים,  ִבּטי יַתב רֲעא ּמה שו
שפפונות.  של יַתמ יַתה שו

ִבגים> שתרו אא ּמה ִבגים, <שו שתרו אא ּמה שו ִבחים  יַתתפו יַתה
ִבנים.   יַתט שק ִבלים ו שגדו ִבבים  ּמי יַתח

ִבגים>  שתרו אא ּמה ּמנן. < שט ּמק שב ִבגים  שתרו אא ּמה אאת  ֵאטר  שמעון פו ִבש ִבבי  שר
ִבקים,  שמתו יַתה ִבמן  ּמפטור  ּממִברים,  יַתה ִבדים  ֵאק שש יַתב ּמיב  יַתח יַתה

ּממִברים.  יַתה ִבמן  ּמפטור  ִבקים,  שמתו יַתב ּמיב  יַתח יַתה שו



מסכת מעשרות פרק א משנה ה 
ה

ששרות?  יַתע יַתמ יַתל ּמנן  ּמגשר אזה הוא  ֵאאי  שו
ֵאּקס;  יַתפ שי אש ִבמ ִבעים,  ִבדלו יַתה שו ִבאים  ִבּקשו יַתה

ּממה.   ֵאר רֲעע ִבמיד  רֲעע יַתי אש יַתעד  ֵאּקס,  יַתפ שמ ֵאאינו  ִבאם  שו
ֵאלק;  ּמש ִבי ִבמ ִבּטיח,  יַתב רֲעא

אוצה.   שק ממ אשה  רֲעע יַתי אש יַתעד  ֵאלק,  יַתש שמ ֵאאינו  ִבאם 
יַתגד;  אשיו ִבמ ּמגד,  אא אנ יַתה ּמרק  ּמי

ִבלי;  אכ יַתה אאת  ֵאלא  יַתמ שי אש יַתעד  ֵאגד,  ֵאאינו או ִבאם  שו
ִבלי,  אכ יַתה אאת  ֵאלא  יַתמ שמ ֵאאינו  ִבאם  שו

ּמוצשרכו.   ּמכל  לקט  של ִבי אש יַתעד 
אפה;  יַתח שי אש יַתעד  ּמלה,  יַתכ של יַתכ

ִבלי;  אכ יַתה אאת  ֵאלא  יַתמ שי אש יַתעד  אפה,  יַתח שמ ֵאאינו  ִבאם  שו
ִבלי,  אכ יַתה אאת  ֵאלא  יַתמ שמ ֵאאינו  ִבאם  שו

ּמוצשרכו.   ּמכל  לקט  של ִבי אש יַתעד 
רֲעאמוִברים?  ּמבִברים  שד ֵאמי  יַתב

יַתלשוק.  ִבליְך  שבמו
ֵאביתו,  של ִבליְך  שבמו ּמבל  רֲעא

ֵאביתו.  של יַתע  ִבגי יַתמ אשהוא  יַתעד  יַתרי  רֲעע אהם  ֵאמ ֵאכל  או

מסכת מעשרות פרק א משנה ו 
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ּממה.   ֵאר רֲעע ִבמיד  רֲעע יַתי אש ִבמ ִבבים,  ּמחרו אה שו ִבקים  ִבצמו יַתה שו ּמרד  שפ יַתה
ֵאּקל;  יַתפ שי אש ִבמ ִבלים,  ּמוצ שב יַתה

ּממה.   ֵאר רֲעע ִבמיד  רֲעע יַתי אש ִבמ ֵאּקל,  יַתפ שמ ֵאאינו  ִבאם  שו
יַתח;  ֵאר ּממ שי אש ִבמ ּמאה,  שתבו

ּממה.   ֵאר רֲעע ִבמיד  רֲעע יַתי אש יַתעד  יַתח,  ֵאר ּממ שמ ֵאאינו  ִבאם 
לבר;  שכ ִבי אש ִבמ ִבניות,  שט ִבּק יַתה

יַתרח.   ּממ שי אש יַתעד  ֵאבר,  ֵאאינו כו ִבאם  שו
יַתרח, <שמירח> ּממ אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ִבדים,  ּמד שצ יַתה ִבמן  ִבעים, ו שט יַתהּקו ִבמן  ֵאטל  נו
אבן,  את יַתה שבתוְך  אש יַתמה  ִבמ ו

ֵאכל.  שואו

מסכת מעשרות פרק א משנה ז 
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אפה.  יַתק שי אש ִבמ יַתיִין,  יַתה
ּמפה,  ִבּק אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

אתה.   שושו ִבצנור,  יַתה ִבמן  ּמנה  שליו אע ּמה יַתגת  יַתה ִבמן  ֵאלט  קו
ּמקה.  ּמלעו ֵארד  ֵאי אש ִבמ אמן,  אש יַתה



יַתרד,  ּמי אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ִבצים,  יַתפ יַתה ֵאבין  ִבמ ֵאמל ו ּממ יַתה ִבמן  אקל ו ֵאע ּמה ִבמן  ֵאטל  נו

שמחוי,  יַתת יַתל שו ּמטה  ִבמי רֲעח יַתל ֵאתן  שונו
ִבחין.   ִבתי יַתמשר ֵאהן  אש שכ ּמפס  יַתל של ּמרה ו ֵאד שק ִבל ֵאתן  ללא ִי ּמבל  רֲעא

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ֵאתן,  לכל הוא נו יַתל

ֵאוציר.  שו אמ ץ  לח איש בו  אש ּמבר  ּמד ִבמ חו ץ 

מסכת מעשרות פרק א משנה ח 
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ִבעגול,  ּמה
אקנו.   ִבלי רֲעח יַתי אש ִבמ

אבל;  אּט יַתל אש ִבבים  ּמנ רֲעע ּמב ִבנים ו ֵאא שת יַתב ִבקים  ִבלי רֲעח יַתמ
ֵאסר.   ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ִבבים,  ּמנ רֲעע ּמב ִבליק  רֲעח יַתמ יַתה

יַתשר;  שכ ּמה ללא 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

יַתשר.   שכ ּמה
ּמידוש;  אש ִבמ שגרות,  שגרו
ֵאגל.   יַתע שי אש ִבמ ּמרה,  שמגו ו

ּמרה,  שמגו יַתב ֵאגל  יַתע שמ ִבבית ו ּמח אב ּמדש  ּמיה  ּמה
ּמרה,  שמגו יַתה ּמתה  רֲעח שפ ִבנ שו ִבבית  ּמח אה ּמרה  שב שש ִבנ

רֲעעיַתרי.   אהן  ֵאמ יַתכל  ליא ללא 
ִבתיר.  יַתמ ֵאסה  ִבבי יו שר

 
פרק ב 

מסכת מעשרות פרק ב משנה א 
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יַתמר:  ּמא שו יַתבשוק,  ֵאבר  ּמיה עו ּמה
ִבנים!  ֵאא שת אכם  ּמל שטלו 
שפטוִברים.  ִבלים ו שכ או

יַתדי.   יַתו ִבנים  שּק יַתת שמ אהן,  ֵאתי ּמב של ִבניסו  שכ ִבה ִבאם  ּמכְך,  ִבפי של
אכם!  ֵאתי ּמב של ִבניסו  שכ יַתה שו שטלו 
רֲעעיַתרי.  אהם  ֵאמ שכלו  ליא ללא 

אהם,  ֵאתי ּמב של ִבניסו  שכ ִבה ִבאם  ּמכְך,  ִבפי של
יַתמי.  שד ּמלא  אא ִבנים  שּק יַתת שמ ּמנן  ֵאאי



מסכת מעשרות פרק ב משנה ב 
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יַתמר:  ּמא שו ּמחנות,  אב יַתער או  יַתש יַתב ִבבים  שש ּמהיו יו
ִבנים!  ֵאא שת אכם  ּמל שטלו 
שפטוִברין,  ִבלין  שכ או

ִבבין.   ּמי יַתח ּמחנות  אה יַתעל  יַתב יַתער ו יַתש יַתה יַתעל  יַתב ו
ּמניו,  ּמפ אאת  ִבזיר  שח יַתי אש יַתעד  ֵאטר  ּמדה פו שיהו ִבבי  שר

ּמבתו.  ִבשי שי שמקום  אנה  יַתש שי אש יַתעד  או 

מסכת מעשרות פרק ב משנה ג 
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ּמדה,  ִבליהו ִבליל  ּמג יַתה ִבמן  ֵאפרות  אלה  רֲעע יַתמ יַתה
יַתלִים,  ּמש ִבלירו אלה  או עו

ֵאלְך,  אשהוא הו שמקום  ִבל יַתע  ִבגי יַתמ אשהוא  יַתעד  אהם  ֵאמ ֵאכל  או
ּמרה.   ּמז רֲעח יַתב ֵאכן  שו

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
ּמתה.   ִבבי שש יַתה שמקום  ִבל יַתע  ִבגי יַתמ אשהוא  יַתעד 

ּמירות,  רֲעע ּמב שזִברין  יַתח שמ יַתה ִבלים  שכ ּמהרו
ּמנה.   ִבלי יַתה שמקום  ִבל ִבעים  ִבגי יַתמ ֵאהן  אש יַתעד  ִבלים  שכ או

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ֵאביתו.  ּמהִבראשון הוא  יַתבִית  יַתה

מסכת מעשרות פרק ב משנה ד 
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ּמתן,  שכ יַתלא שמ ּמרה  שמ שג ִבנ ללא  אש יַתעד  ּממן  ּמר שת אש ֵאפרות 
רֲעעיַתרי;  אהן  ֵאמ יַתכל  ללא ִבמ ֵאסר  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ִבנים.   ֵאא שת יַתלת  יַתכ של יַתכ ִבמ ִברין, חו ץ  ִבתי יַתמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו
ּממ ּה,  שתּמר אש ִבנים  ֵאא שת יַתלת  יַתכ של יַתכ

ִבתיר,  יַתמ שמעון  ִבש ִבבי  שר
שסִברין.  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

מסכת מעשרות פרק ב משנה ה 
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ֵאברו:  רֲעח יַתל ֵאמר  ּמהאו
ִבנים,  ֵאא שת ֵאמש  ּמח ִבלי בו  אתן  שו אזה,  ּמוּסר  ִבא ּמלְך  ֵאהי

ֵאשר.   יַתע שי אש יַתעד  יַתכל  ליא ללא 
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמפטור,  יַתחת,  יַתא יַתחת  יַתא ֵאכל  או
ּמיב.   יַתח ֵאר ף,  ֵאוצ ִבאם  שו



ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא
יַתלִים,  ּמש ִבבירו ּמתה  שי ּמה אש ִבדים  ּמר שו יַתנת  ִבג שב אשה  רֲעע יַתמ

ּמוּסר,  ִבא ּמב יַתבע  יַתאשר ֵאמ ּמשלש ו ִבמ ּמכרות  שמ ִבנ ִבנים  ֵאא שת ּמהיו  שו
ּמלם.  ֵאמעו ֵאשר  רֲעע יַתמ ּממה ו שתרו ּמנה  אמ ִבמ יַתרש  שפ מה ללא  שו
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ֵאברו:  רֲעח יַתל ֵאמר  ּמהאו
ששִברים> אע שב ִבלי, < לבר  ּמא אש ִבנים  ֵאא שת אשר  אע שב אזה  ּמוּסר  ִבא ּמלְך  ֵאהי

ֵאכל;  שואו ֵארר  בו
ִבלי,  לבר  ּמא אש ששכול  אא ּמב

ֵאכל;  שואו ֵאגר  יַתגשר שמ
ִבלי,  לבר  ּמא אש ּמבִברמון 

ֵאכל;  שואו ֵארט  פו
ִבלי,  לבר  ּמא אש יַתח  ִבּטי יַתב רֲעא יַתב

ֵאכל.   שואו ֵאפ ף  סו
יַתמר לו:  ּמא ִבאם  ּמבל  רֲעא

ֵאאלו,  ִבנים  ֵאא שת ששִברים  אע שב
ֵאאלו,  לכלות  שש אא ֵאני  שש ִבב
ֵאאלו,  ִבנים  ֵאני ִברמו שש ִבב

ֵאאלו,  ִבחים  ִבּטי יַתב רֲעא ֵאני  שש ִבב
ּמפטור,  יַתדשרכו, ו שכ ֵאכל  או

יַתקע.  יַתּקשר יַתל ּמבר  מח שמ ִבב ּמנה  ּמּק אש ֵאני  שפ ִבמ
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ִבנים,  ֵאא שת יַתב ִבעמו  יַתקצות  של ֵאעל  יַתהפו אאת  ֵאכר  יַתהשו
יַתמר לו:  ּמא

ִבנים,  ֵאא שת יַתכל  לא אש ּמנת  שמ יַתעל 
ּמיב.   יַתח ֵאר ף,  ֵאוצ ִבאם  ּמפטור,  ֵאכל,  או

ִבני,  שב ִבני ו רֲעא יַתכל  לא אש ּמנת  שמ יַתעל 
ּמכִברי,  שש ִבב ִבני  שב יַתכל  ליא אש או 

ּמיב.   יַתח ֵאכל  שבנו או ּמפטור, ו ֵאכל  הוא או
ּמעה,  ִבוצי שּק יַתה יַתחר  יַתא של ּמעה ו ִבוצי שּק יַתה יַתעת  ּמש שב יַתכל  אשא ּמנת  שמ יַתעל 

ּמפטור,  ֵאכל  ּמעה, או ִבוצי שּק יַתה יַתעת  ּמש שב
ּמיב,  יַתח ֵאכל  ּמעה, או ִבוצי שּק יַתה יַתחר  יַתא של

ּמרה.   יַתהתו ִבמן  ֵאכל  ֵאאינו או אש
ּמלל:  שכ יַתה אזה 

ּמפטור,  ּמרה,  יַתהתו ִבמן  ֵאכל  או
ּמיב.  יַתח ּמרה,  יַתהתו ִבמן  ֵאכל  ֵאאינו או אש שו



מסכת מעשרות פרק ב משנה ח 
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ִבסים, שב יַתל שב אשה  ּמיה עו ּמה
יַתבע;  אש שבנות  ִבב יַתכל  ליא ללא 

יַתבע,  אש שבנות  ִבב
ִבסים.  שב יַתל שב יַתכל  ליא ללא 

שוצמו  יַתע אאת  יַתע הוא  ֵאנ ּמבל מו רֲעא
ֵאכל.   שואו ּמיפות  יַתה שמקום  ִבל יַתע  ִבגי יַתמ אשהוא  יַתעד 

ֵאברו,  רֲעח ִבעם  ִבלי ף  רֲעח יַתמ יַתה
יַתכל,  ללא אזה  שו יַתכל  ללא אזה 

ּמיב.   יַתח יַתקצות,  של אזה  שו יַתקצות  של אזה 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמיב,  יַתח יַתכל,  ללא ִבלי ף  רֲעח יַתמ יַתה
ּמפטור.  יַתקצות,  של ו

פרק ג
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יַתקצות,  של ֵאוצרו  רֲעח יַתב ִבנים  ֵאא שת ִבביר  רֲעע יַתמ יַתה
ִברין.   שפטו ִבלים  שכ ֵאביתו או ֵאני  שב ּמניו ו ּמב

ִבעמו,  אש ִבלים  רֲעע יַתהפו
ּמליו,  ּמע שמזונות  אהם  ּמל ֵאאין  אש יַתמן  שז ִבב

ִברין];  שפטו ִבלין ו שכ [או
שמזונות,  ּמליו  ּמע אהן  ּמל ֵאיש  ִבאם  ּמבל  רֲעא

ֵאכלו.  ליא ללא  ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
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אדה,  ּמש יַתל ּמליו  רֲעע ִבוציא פו יַתהמו
ֵאיש, כתוב על ידי מגיה על מקום מחוק> אש שמזונות, < ּמליו  ּמע אהם  ּמל ֵאאין  אש יַתמן  שז ִבב

שפטוִברין.  ִבלין  שכ או
ֵאאין, כתוב על ידי מגיה על מקום מחוק> שמזונות, < ּמליו  ּמע אהם  ּמל ֵאיש  ִבאם 

ּמנה,  ֵאא שת יַתה ִבמן  יַתחת  יַתא יַתחת  יַתא ִבלים  שכ או
אוצה.  שק ממ יַתה ִבמן  ללא  שו ּמפה,  מּק יַתה ִבמן  ללא  שו יַתוּסל,  יַתה ִבמן  ללא  ּמבל  רֲעא

מסכת מעשרות פרק ג משנה ג 
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ִבתים,  ֵאזי יַתב רֲעעשות  יַתל ֵאעל  יַתהפו אאת  ֵאכר  יַתהשו
יַתמר לו:  ּמא

ִבתים,  ֵאזי יַתכל  ללא ּמנת  שמ יַתעל 
ּמפטור,  ּמחד,  אא ּמחד  אא ֵאכל  או

ּמיב.   יַתח ֵאר ף,  ֵאוצ ִבאם  שו
ִבלים,  ּמוצ שב יַתב ֵאכש  יַתנ של

יַתמר לו:  ּמא
ּמרק,  ּמי יַתכל  ללא ּמנת  שמ יַתעל 

ֵאכל,  שואו אלה  ּמע אלה  ּמע ֵאטם  יַתקשר שמ
ּמיב.  יַתח ֵאר ף,  ֵאוצ ִבאם  שו

מסכת מעשרות פרק ג משנה ד 
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ארְך,  אד יַתב ִבוציוצות  שק ּמוצא  ּממ
ֵאדה> ּמש ִבוציוצות, <  שק ֵאדה  שש יַתוצד  שב ִבפלו  רֲעא

ארְך,  אד יַתעל  ּמטה  ִבהיא נו אש ּמנה  ֵאא שת ֵאכן  שו
ִבנים,  ֵאא שת ּמה  אתי שח יַתת ּמוצא  ּממ ו

ֵאזל,  ּמג ֵאשם  ִבמ ּמתרות  ממ
ששרות;  יַתע יַתמ יַתה ִבמן  שפטורות  ו

ִבבים.   ּמי יַתח ִבבים  ּמחרו אה שו ִבתים  ֵאזי יַתה
שגרות,  שגרו ּמוצא  ּממ

ּמיב;  יַתח ּמדם,  ּמא לרב  ּמדשרסו  ִבאם 
ּמפטור.   ּמלאו,  ִבאם  שו

ּמיב,  יַתח ּמלה,  ֵאב שד ֵאחי  של ִבפ ּמוצא  ּממ
ּמגמור.   ּמבר  ּמד ִבמ אש יַתע  ּמידו אש

ִבבין,  ּמחרו אה שו
יַתגג,  יַתה לראש  של ּמסן  שנ ִבכ ללא  אש יַתעד 
ּמפטור,  ּממה,  ֵאה שב יַתל אהן  ֵאמ מוִבריד 

ּמתר.  יַתהמו אאת  ִבזיר  שח יַתמ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ
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ששרות?  יַתע יַתמ יַתב אבת  אי יַתח ִבהיא  אש ֵאוצר  ּמח אזה  ֵאאי 
ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר

ּמכ ּה.   שבתו ּממִברים  שש ִבנ ִבלים  ֵאכ יַתה אש יַתהצוִברית,  ֵאוצר  ּמח
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ּמרה.   שפטו ֵאעל,  ּמחד נו אא שו יַתח  ֵאת ּמחד פו אא אש ּמכל 
ֵאמר:  ּמיה או שמ אח שנ ִבבי  שר

אבת.   אי יַתח ּמכ ּה,  שבתו יַתכל  ללא ִבמ ּמדם בוש  ּמא ֵאאין  אש ּמכל 
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר



שמִברין לו:  ֵאאין או שו ּמל ּה  ּמנס  שכ ִבנ אש ּמכל 
ֵאּקש?  יַתב שמ ּמתה  יַתא ּממה 

ּמרה.   שפטו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבמזו,  ִבנים  שפ ִבל ֵאוצרות זו  רֲעח ֵאתי  שש
ּמרה.  שפטו ּמנה  ִבחיוצו יַתה שו אבת,  אי יַתח ִבמית  ִבני שפ יַתה

מסכת מעשרות פרק ג משנה ו 
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ִברין,  שפטו יַתגגות  יַתה
אבת.   אי יַתח יַתה ֵאוצר  ּמח אל אש ֵאהן  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

אסת,  אפ יַתמשר ּמרה, ו שד יַתס שכ יַתא יַתער,  יַתש ֵאבית 
ֵאוצר:  ּמח אכ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ִבבין;  ּמי יַתח אבת,  אי יַתח ִבאם 
ִברין.  שפטו ּמרה,  שפטו ִבאם  שו

מסכת מעשרות פרק ג משנה ז 
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שפטוִברים.   ּמטיות,  שק של יַתא ּמה שו ִבנין  ּמג שר מב יַתה שו ִבפין  שצִברי יַתה
ּמסר,  ֵאני שג יַתכת  מס

ּמרה.   שפטו ִבלין,  שג ּמנ יַתתשר שו יַתחִים  ֵאר ּמב ּה  איש  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
שוצִברין,  יַתהיו יַתכת  מס

ּמרה.   שפטו ּמנה  ִבחיוצו יַתה שו אבת,  אי יַתח ִבמית  ִבני שפ יַתה
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ִבמים,  ּמש שג יַתה יַתרת  ִבדי שו ּממה  יַתח יַתה יַתרת  ִבדי ּמנה  ֵאאי אש ּמכל 
ּמרה.   שפטו

ּמחג,  אב ּמחג  אה יַתכת  מס
ֵאיב,  יַתח שמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר
שטִברין.  ִבמים פו ּמכ רֲעח יַתו
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ֵאוצר,  ּמח אב אדת  אמ ִבהיא עו אש ּמנה  ֵאא שת
ּמפטור,  יַתחת,  יַתא יַתחת  יַתא ֵאכל  או

ּמיב.   יַתח ֵאר ף,  ֵאוצ ִבאם  שו
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ִבפיו.   שב יַתחת  יַתא שו ששמאלו,  ִבב יַתחת  יַתא שו ִבמינו,  ִבבי יַתחת  יַתא
ּמש ּה,  לרא של ּמלה  ּמע

ֵאכל.  שואו ֵאחיקו  אאת  ֵאלא  יַתמ שמ
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ֵאוצר,  ּמח אב ּמעה  שנטו ִבהיא  אש אפן  אג
ששכול;  אא ּמה ּמכל  אאת  ֵאטל  נו

יַתח.   ִבּטי יַתב רֲעא ּמב ֵאכן  שו ּמבִברמון,  ֵאכן  שו
יַתטשרפון.   ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

יַתח.   ִבּטי יַתב רֲעא ּמב ֵאפ ף  שוסו ּמבִברמון,  ֵארט  ששכול, ופו אא ּמב ֵאגר  יַתגשר שמ
ֵאוצר,  ּמח אב ּמעה  שזרו ִבהיא  אש ּמבר  שס ִבכ
ֵאכל,  שואו אלה  ּמע אלה  ּמע ֵאטס  יַתקשר שמ

ּמיב.   יַתח ֵאר ף,  ֵאוצ ִבאם  שו
ֵאוצר,  ּמח אב אש ִבנית  ּמּקשר יַתה שו ֵאאזוב  ּמה שו ּמאה  ֵאוּסי יַתה

ִבבין.  ּמי יַתח ּממִברים,  שש ִבנ ּמהיו  ִבאם 
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ּמנה,  יַתג יַתל ּמטה  שונו ֵאוצר  ּמח אב אדת  אמ ִבהיא עו אש ּמנה  ֵאא שת
ּמפטור.   יַתדשרכו,  שכ ֵאכל  או

ֵאוצר,  ּמח אל ּמטה  שונו ּמנה  יַתג יַתב אדת  אמ עו
ּמפטור,  יַתחת  יַתא יַתחת  יַתא ֵאכל  או

ּמיב.   יַתח ֵאר ף,  ֵאוצ ִבאם  שו
אר ץ,  ּמא ּמל יַתלחו ץ  ּמטה  שונו אר ץ  ּמא ּמב אדת  אמ עו

אר ץ,  ּמא ּמל ּמטה  שונו אר ץ  ּמא ּמל יַתבחו ץ 
ּמּקר.   ִבע ּמה יַתחר  יַתא ֵאלְך  לכל הו יַתה

ּממה,  ּמעֵארי חו ֵאתי  ּמב שב ו
ּמּקר.   ִבע ּמה יַתחר  יַתא ֵאלְך  לכל הו יַתה

ּמלט,  שק ִבמ ֵארי  ּמע שב ו
יַתהנו ף.   יַתחר  יַתא ֵאלְך  לכל הו יַתה

יַתלִים,  ּמש ִבבירו ו
יַתהנו ף.  יַתחר  יַתא ֵאלְך  לכל הו יַתה

 פרק ד 
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ּמיב.   יַתח אדה,  ּמש יַתב יַתח  ֵאל יַתהמו ֵאלק,  יַתהשו ֵאבש,  יַתהכו
ּמפטור.   ּממה,  ּמד רֲעא ּמב ִבמיר  שכ יַתמ יַתה

ּמפטור.   אדה,  ּמש יַתב ֵאבל  יַתט שמ יַתה



ּמפטור.   אשאר ף,  יַתה ֵאוצא  ֵאי אש ִבתים  ֵאזי יַתע  ֵאוצ יַתהפו
ּמפטור.  ּמשרו,  שב יַתעל  ִבתים  ֵאזי ֵאחט  יַתהוּסו
ּמיב.   יַתח ּמידו,  שלתוְך  יַתתן  ּמנ שו יַתחט  ּמס ִבאם 

ּמפטור;  ִבשיל,  שב יַתת של ֵאפה  יַתק שמ יַתה
ּמטן.  ּמק שכבור  אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ ּמיב,  יַתח ּמרה,  ֵאד שק ִבל שו

מסכת מעשרות פרק ד משנה ב 
ב

ּמבת,  יַתש יַתב ִבנים  ֵאא שת שמנו  ּמּט אש ִבתינוקות 
ששּמרן,  יַתע של שכחו  ּמש שו

ֵאשרו.   יַתע שת ִבי אש יַתעד  ּמבת  יַתש ֵאאי  ּמוצ שלמו שכלו  ליא ללא 
ּמבת,  יַתש יַתלת  יַתכ של יַתכ

שטִברין,  יַתמי פו יַתש ֵאבית 
ִבבין.   שי יַתח שמ ֵאלל  אה ֵאבית  ו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ֵאברו,  רֲעח יַתל יַתלח  יַתש של ּמלה  יַתכ של יַתכ יַתה אאת  ֵאקט  יַתהלו יַתא ף 
ֵאשר.  יַתע שי אש יַתעד  יַתכל  ליא ללא 

מסכת מעשרות פרק ד משנה ג 
ג

ֵאטן,  שע יַתמ יַתה ִבמן  ִבתים  ֵאזי ֵאטל  יַתהנו
ֵאכל;  שואו יַתלח  אמ יַתב ּמחד  אא ּמחד  אא ֵאבל  טו

ּמיב.   יַתח ּמניו,  ּמפ של יַתתן  ּמנ שו יַתלח  ּממ ִבאם  שו
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמיב,  יַתח ּמּטהור,  יַתה ֵאטן  שע יַתמ יַתה ִבמן 
ּמפטור,  ֵאמא,  ּמּט יַתה ִבמן 

ּמתר.  יַתהמו אאת  ִבזיר  שח יַתמ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

מסכת מעשרות פרק ד משנה ד 
ד

יַתגת,  יַתה יַתעל  ִבתים  שו
ּמפטור.   ִבנין,  יַתהצו יַתעל  ֵאבין  ִבמין  יַתח יַתה יַתעל  ֵאבין 

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאיב.   יַתח שמ ּמוצדוק  ִבבי  ִבבשר ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמיב,  יַתח ִבמים  יַתח יַתה יַתעל 

ּמפטור.  ִבנין  יַתהצו יַתעל  שו

מסכת מעשרות פרק ד משנה ה 
ה



ששעוִברים,  ִבב ֵאל ף  יַתק שמ יַתה
ֵאכל.  שואו יַתחת  יַתא יַתחת  יַתא ֵאל ף  יַתק שמ

ּמיב.   יַתח ּמידו,  שלתוְך  יַתתן  ּמנ שו ֵאל ף  ִבק ִבאם  שו
ִבּטים,  ִבח יַתל אש ִבלילות  שמ ֵאלל  יַתהמו

ֵאכל.  שואו ּמיד,  של ּמיד  ִבמ אפה  יַתנ שמ
ּמיב.   יַתח ֵאחיקו,  שלתוְך  יַתתן  ּמנ שו ּמפה  ּמנ ִבאם  שו

יַתרע,  אז של ּמע ּה  ּמר שז אש ּמבר  שס ִבכ
ּמפטור.  ּמק ּה  ּמר שי
ּמרק,  ּמי של ּמע ּה  ּמר שז

ּמרק.   ּמי שו יַתרע  אז אשארת  יַתע שת ִבמ
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ֵאזיִברים.   שו ּמרק  ּמי שו יַתרע  אז אשארת  יַתע שת ִבמ ּמבת  ּמש יַתה
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמרק,  ּמי שו יַתרע  אז ֵאשר  יַתע שת ִבמ ֵאאינו 
יַתבד.  של ִבב ֵאגר  יַתגשר יַתה שו ִבלים  רֲעח יַתש יַתה ּמלא  אא

מסכת מעשרות פרק ד משנה ו 
ו

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר
ּמבן,  ּמל שלפול  אש שו ּמדל  יַתחשר יַתל אש שו ּמתן  של יַתת יַתל אש ּממרות  יַתת יַתה

ששרות.   יַתע יַתמ יַתב ּמיבות  יַתח
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ֵארס.   שפ יַתק שו ִבביונות  רֲעא יַתו ּממרות  יַתת שו ֵאשר  יַתע שת ִבמ אל ף  אצ יַתה
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ִבביונות,  רֲעא ּמלא  אא ֵאשר  יַתע שת ִבמ ֵאאינו 
אפִברי.  ֵאהן  אש ֵאני  שפ ִבמ

פרק ה 

מסכת מעשרות פרק ה משנה א 
א

אשלו,  ִבמתוְך  ִבלים  ּמת שש ֵאקר  ּמהעו
ּמפטור.   אשלו,  שלתוְך  יַתע  ֵאט שונו

ּמפטור.   יַתקע,  יַתּקשר יַתל ּמבר  מח שמ ִבב יַתקח  ּמל
ּמפטור.   ֵאברו,  רֲעח יַתל יַתלח  יַתש של יַתקט  ּמל

ֵאמר:  ּמיה או שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר
יַתבשוק,  ּמכִברים  שמ ִבנ אהן  ּמב ֵאוצא  יַתכיו ֵאיש  ִבאם 

ִבבים.  ּמי יַתח ֵאאלו  ֵארי  רֲעה



מסכת מעשרות פרק ה משנה ב 
ב

אשלו,  ִבמתוְך  שוצנונות  אפת ו אל ֵאקר  ּמהעו
ּמיב,  יַתח יַתרע,  אז של אשלו  שלתוְך  יַתע  ֵאט שונו

ּמנן.   ּמגשר אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ
ֵאמא.   יַתט של ִבמ רֲעהרו  ּמט ּמיה,  ִבל רֲעע ּמב ששִברישו  ִבה אש ִבלים  ּמוצ שב

ִבלים,  מג שמ ֵאהן  שו אלת,  לפ יַתמ אהם  ֵאלי רֲעע ּמלה  שפ ּמנ
אדה.  ּמש יַתב ִבעים  שנטו ִבכ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

מסכת מעשרות פרק ה משנה ג 
ג

ששרות,  יַתע יַתמ יַתה יַתנת  שלעו ּמבאו  אש ִבמ ּמתיו  ֵאפרו אאת  לכר  שמ ללא ִי
ששרות,  יַתע יַתמ יַתה יַתעל  ּממן  אא אנ ֵאאינו  אש ִבמי  של

ִבעית.   ִבבי שש יַתה יַתעל  ּמחשוד  אשהוא  ִבמי  של ִבעית  ִבבי שש יַתב ללא  שו
ֵאכרו,  ִבב ִבאם  שו

ּמאר.  שש יַתה אאת  ֵאכר  יַתבכורות ומו יַתה אאת  ֵאטל  נו

מסכת מעשרות פרק ה משנה ד 
ד

ּמגיו,  אאת זו שו שפתו  יַתג אאת  שו שבנו  יַתת אאת  ּמדם  ּמא לכר  שמ ללא ִי
ששרות,  יַתע יַתמ יַתה יַתעל  ּממן  אא אנ ֵאאינו  אש ִבמי  של

ִבקין.  שש יַתמ אהן  ֵאמ ִבוציא  שלהו
ִבוציא,  ִבאם הו שו

ּממה,  שתרו יַתה ִבמן  ּמפטור  ששרות ו יַתע יַתמ יַתב ּמיב  יַתח
ֵארם,  יַתהתו אש

ִבדין,  ּמד שצ יַתה יַתעל  שו ִבעים  ּמּט מּק יַתה יַתעל  ִבלבו  שב
אבן.  את יַתה שבתוְך  אש יַתמה  יַתעל  שו

מסכת מעשרות פרק ה משנה ה 
ה

ּמיה,  שר שבסו ּמרק  ּמי ֵאדה  שש יַתח  ֵאק יַתהלו
ּמיב,  יַתח ששרות,  יַתע יַתמ יַתה יַתנת  שלעו ּמבאו  ללא  אש יַתעד 

ּמפטור;  ששרות,  יַתע יַתמ יַתה יַתנת  שלעו ּמבאו  אש ִבמ
ֵאלְך.   שוהו יַתדשרכו  שכ ֵאקט  שולו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ֵאּקט.   יַתל ִבוי ִבלין  רֲעע לכר פו שש יַתא ף ִי

ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר יַתמר  ּמא
רֲעאמוִברים?  ּמבִברים  שד ֵאמי  יַתב

יַתקע;  יַתקשר ּמנה  ּמּק אש יַתמן  שז ִבב
יַתקע,  יַתקשר ּמנה  ּמק ללא  אש יַתמן  שז ִבב ּמבל  רֲעא



ששרות,  יַתע יַתמ יַתה יַתנת  שלעו ּמבא  ללא  אש יַתעד  ִבאם 
ּמפטור.  

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
ששבון.  אח ִבפי  של

מסכת מעשרות פרק ה משנה ו 
ו

ּמדה, <ונותן> ִבמ יַתב יַתמִים  יַתתן  ּמנ שו ֵאמד  יַתת שמ יַתה
ּמפטור.   ּמדתו,  ִבמ ֵאדי  שכ ּמוצא  ּממ ו

ֵאיב.   יַתח שמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר
ּמדתו,  ִבמ יַתעל  ֵאתר  ּמי ּמוצא  ּממ

ששבון.  אח ִבפי  של ֵאחר  יַתא ּממקום  ִבמ ּמליו  ּמע ִבוציא  מו

מסכת מעשרות פרק ה משנה ז 
ז

אבת,  אי יַתח יַתה ּממה  ֵאר רֲעע ּמה יַתוצד  שב ּמלנו  אש ִבלים  ּממ שנ יַתה ֵארי  ּמר חו
ִבבין,  ּמי יַתח ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ּמלה. <הגמור> שי יַתל יַתה ּמכל  שרִברין  ּמהיו גו ּמגמור  ּמבר  ּמד ִבמ אש יַתע  ּמידו אש

מסכת מעשרות פרק ה משנה ח 
ח

ּמפא,  ּמכ ּמלשר אש ּמוצל  ּמב ִבכי, ו אב יַתעל  יַתב שום 
שוצִבריות,  ִבמ יַתה ִבשים  ּמד רֲעע יַתו ִבקים,  של ִבּק יַתה ִבסים  שגִברי יַתה שו

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
ֵאקס.  ִבּקשר יַתה יַתא ף 

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ששרות,  יַתע יַתמ יַתה ִבמן  ִברין  שפטו ִבנים  שט ּמּק יַתה יַתא ף 

ִבעית.   ִבבי שש יַתב ּמדם  ּמא ּמכל  ִבמ ִבחים  ּמק של ִבנ שו
ִבשים,  ֵאר שכ יַתרע  אז שליון,  אע ּמה יַתרע לו ף  אז

שוצנונות,  אפת ו אל יַתרע  אז ִבלים,  ּמוצ שב יַתרע  אז
ִבלים,  ּמכ אא אנ ּמנן  ֵאאי אש ּמנה  ִבג ֵאני  ֵאזשרעו ּמאר  שש ו

ששרות,  יַתע יַתמ יַתה ִבמן  שפטוִברין 
ִבעית;  ִבבי שש יַתב ּמדן  ּמא ּמכל  ִבמ ִבחין  ּמק של ִבנ שו
ּממה,  שתרו אהם  ִבבי רֲעא אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ֵאכלו.   ּמא ֵאי ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

חסלת מעשרות



מסכת מעשר שני 

פרק א 

מסכת מעשר שני פרק א משנה א 
א

ִבני,  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ
שכִברין אותו,  ֵאאין מו

ִבנים אותו,  שכ שש יַתמ שמ ֵאאין  שו
ִבפים אותו,  ִבלי רֲעח יַתמ ֵאאין  שו
שגדו,  אנ שכ ִבלין  שק ללא שו שו

יַתלִים:  ּמש ִבבירו ֵאברו  רֲעח יַתל ּמדן  ּמא יַתמר  ליא ללא  שו
אמ ץ,   לח שו אמן  אש ִבלי  אתן  שו יַתיִין  ּמלְך  ֵאהא 

ֵאפרות.   יַתה ּמכל  ּמאר  שש ֵאכן  שו
ּמנם.  ִבח שתנות  יַתמ אזה  ּמל אזה  ִבנין  שת ּמבל נו רֲעא

מסכת מעשר שני פרק א משנה ב 
ב

ּממה,  ֵאה שב יַתשר  שע יַתמ
יַתחי,  ִבמים  ּמת שכִברין אותו  ֵאאין מו
ּמשחוט,  שו יַתחי  יַתעל מום  יַתב ללא  שו

ּמשה.   ִבא ּמה אאת  ִבשין בו  שד יַתק שמ ֵאאין  שו
שבכור,  יַתה

יַתחי,  ִבמים  ּמת שכִברין אותו  מו
ּמשחוט,  שו יַתחי  יַתעל מום  יַתב ו

ּמשה.   ִבא ּמה אאת  ִבשין בו  שד יַתק שמ ו
ִבסימון,  רֲעא יַתעל  ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ִבלין  של יַתח שמ ֵאאין 

ֵאוצא,  ֵאאינו יו אש יַתע  ֵאב שט יַתמ יַתה יַתעל  ללא  שו
ִבבשרשותו.  ּמנן  ֵאאי אש ּממעות  יַתה יַתעל  ללא  שו

מסכת מעשר שני פרק א משנה ג 
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ּמוה,  רֲעא יַתת יַתשר  שב ִבל ּמיה  יַתח שו ִבמים,  ּמל שש ֵאחי  שב ִבז של ּממה  ֵאה שב יַתח  ֵאק יַתהלו
ּמשר.   ּמב יַתה יַתעל  אבה  מר שמ ּמהעור  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף  ִבלין,  מח יַתל ּמהעור  ּמוצא  ּמי

שסתומות,  יַתיִין  ֵאדי  יַתכ
שסתומות,  ֵאכר  ּממ ִבה של ּמכן  יַתדשר אש שמקום 

ִבלין.   מח יַתל ֵאקן  שנ ִבּק יַתה ּמוצא  ּמי
ִבלין.   מח יַתל אהן  ֵאפי ִבל שק שוצאו  ּמי ִבדים,  ֵאק שש יַתה שו ִבזין  אאגו ּמה



ּממד,  ּמת יַתה
ֵאשר;  רֲעע יַתמ אס ף  אכ שב ּמקח  של ִבנ ֵאאינו  ִבמי ץ,  שח אה ללא  אש יַתעד 

ֵאשר.  רֲעע יַתמ אס ף  אכ שב ּמקח  של ִבנ ִבמי ץ,  שח אה אש ִבמ

מסכת מעשר שני פרק א משנה ד 
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ּמוה,  רֲעא יַתת יַתשר  שב ִבל ּממה  ֵאה שב ִבמים, ו ּמל שש ֵאחי  שב ִבז של ּמיה  יַתח יַתח  ֵאק יַתהלו
ִבלין.   מח יַתל ּמהעור  ּמוצא  ּמי ללא 

שסתומות,  שפתוחות או  יַתיִין  ֵאדי  יַתכ
שפתוחות,  ֵאכר  ּממ ִבה של ּמכן  יַתדשר אש שמקום 

ִבלין.   מח יַתל ֵאקן  שנ ִבּק יַתה ּמוצא  ּמי ללא 
ִבלי,  אכ יַתה ִבעם  ִבבים  ּמנ רֲעע ֵאלי  יַתס שו ִבנים  ֵאא שת ֵאלי  יַתס

ִבלין.  מח יַתל ִבלי  אכ ֵאמי  שד שוצאו  ּמי ללא 

מסכת מעשר שני פרק א משנה ה 
ה

יַתקע,  יַתּקשר יַתל ִברים  ּמב מח שמ יַתה ֵאפרות  יַתלח ו אמ יַתמִים ו יַתח  ֵאק יַתהלו
יַתלִים,  ּמש ִבלירו יַתע  ִבגי יַתה של ִבלין  שיכו ּמנן  ֵאאי אש ֵאפרות  או 

ֵאשר.   רֲעע יַתמ ּמנה  ּמק ללא 
ֵאפרות,  יַתח  ֵאק יַתהלו

ּממן;  שמקו ִבל ִבמים  ּמד שזרו  שח יַתי ֵאגג,  שו
ּממקום.   יַתב שכלו  ּמא ֵאי שו רֲעעלו  יַתי ִבזיד,  ֵאמ

ּמקבו.  שר ּמדש, ִי שק ִבמ ֵאאין  ִבאם  שו
(מסכת מעשר שני פרק א משנה ו) 

ּממה,  ֵאה שב יַתח  ֵאק יַתהלו
ּממ ּה> שמקו ִבל ּממן; < שמקו ִבל ּמה  אמי ּמד שזרו  שח יַתי ֵאגג,  שו

ּממקום.   יַתב ֵאכל  ּמא ֵאת שו אלה  רֲעע יַתת ִבזיד,  ֵאמ
ּמר ּה.  יַתיד עו יַתעל  ֵאבר  ּמּק ִבת ּמדש,  שק ִבמ ֵאאין  ִבאם 

מסכת מעשר שני פרק א משנה ז 
ו

ּמאה  ֵאמ שט ּממה  ֵאה שב ּמקעות, ו יַתקשר שו ִבדים  ּמב רֲעע ִבחין  שק ֵאאין לו
ִבני.  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ֵאמי  שד ִבמ

ּמדן.   שג אנ שכ יַתכל  ליא יַתקח,  ּמל ִבאם 
שלדות,  ֵאני יו ִבק ּמזבות,  ֵאני  ִבק ִבבים,  ּמז ֵאני  ִבק ִבאין  ִבבי שמ ֵאאין 

ּמשמות  רֲעא יַתו ּמּטאות  יַתח
ִבני.  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ֵאמי  שד ִבמ

ּמדן.   שג אנ שכ יַתכל  ליא ִבביא,  ֵאה ִבאם  שו
ּמלל:  שכ יַתה אזה 

ּמכה> ִבסי ִבלי ּמכה <שו ִבסי של ִבתּמיה ו שש ִבל שו ּמלה  ִבכי רֲעא יַתל אשהוא חו ץ  ּמכל 



שגדו.  אנ שכ יַתכל  ליא ִבני,  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ֵאמי  שד ִבמ

פרק ב 

מסכת מעשר שני פרק ב משנה א 
א

ּמכה,  ִבסי ִבל שו ִבתּמיה  שש ִבל ּמלה  ִבכי רֲעא יַתל ּמתן  ִבנ ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ
יַתכל,  ללא יַתדשרכו  אש ּמבר  ּמד יַתכל  ללא
ּמלסוְך.   יַתדשרכו  אש ּמבר  ּמד ּמלסוְך  שו

אמ ץ,  לח ּמו יַתיִין  ּמיסוְך  ללא 
אמן.   אש יַתה אאת  ּמסְך הוא  ּמבל  רֲעא

ִבני,  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ של אש אמן  אש ִבמין  שּט יַתפ שמ ֵאאין  שו
ּמּטם;  מפ שמ אמן  אש ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ֵאמי  שד ִבב ִבחין  שק ֵאאין לו שו

יַתיִין.   יַתה אאת  ֵאּטם הוא  יַתפ שמ ּמבל  רֲעא
ִבביחו,  שש ִבה שו ִבלים  שב יַתת יַתבש  שד שלתוכו  יַתפל  ּמנ

ששבון.   אח ִבפי  של יַתבח  אש יַתה
ִבביחו,  שש ִבה שו ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ של אש שפלוטות  יַתּק יַתה ִבעם  ששלו  יַתב שת ִבנ אש ִבגים  ּמד

ששבון.   אח ִבפי  של יַתבח  אש יַתה
ּמחה,  ִבבי שש ִבה שו ּמי ּה  ּמפ רֲעא אש ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ של אש ּמוּסה  ִבע שו

ִבני.   ֵאש יַתל יַתבח  אש יַתה
ּמלל:  שכ יַתה אזה 

ּמכר,  ִבנ ּמבחו  שש אש ּמכל 
ששבון;  אח ִבפי  של יַתבח  אש יַתה

ּמכר,  ִבנ ּמבחו  שש ֵאאין  אש ּמכל  שו
ִבני.  ֵאש יַתל ּמבח  שש יַתה

מסכת מעשר שני פרק ב משנה ב 
ב

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
יַתלִים.  ּמש ִבבירו ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ של אש אמן  אש ִבכים  ּמס ֵאאין 

ִברין.   ִבתי יַתמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו
שמעון:  ִבש ִבבי  ִבלשר שמרו לו  ּמא

ּמרה,  רֲעחמו ּממה  שתרו ִבב ֵאקל  ֵאה ִבאם 
יַתּקל?  יַתה ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ שב ֵאקל  ּמנ ללא 

אהם:  ּמל יַתמר  ּמא
ּמרה,  רֲעחמו ּממה  שתרו ִבב ֵאקל  ֵאה ּממה 

ּמתן,  של יַתת יַתב ִבנים ו ִבש יַתכשר יַתב ֵאקל  ֵאה אש ּממקום 
יַתּקל,  יַתה ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ שב ֵאקל  ּמנ



ּמתן?  של יַתת יַתב ִבנים ו יַתש יַתכשר יַתב ֵאקל  ֵאה ללא  אש ּממקום 

מסכת מעשר שני פרק ב משנה ג 
ג

ִבנים;  שמחו ִבוצ ֵאכל  ּמא ֵאת ִבני,  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ של אש ּמתן  של יַתת
ּממה,  שתרו ִבל אש שו

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ּמת ּה.  ּמפ ִבפי רֲעח ֵאמ ּמרה, חו ץ  רֲעה יַתט שב ּמה  אשי רֲעע יַתמ ּמכל 

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמת ּה.  ּמי ששִבר ִבמ ּמאה, חו ץ  שמ מט שב ּמה  אשי רֲעע יַתמ ּמכל 

מסכת מעשר שני פרק ב משנה ד 
ד

ִבני,  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ֵאני  ִבש יַתכשר
ִבאין.   שוצ שויו יַתלִים  ּמש ִבלירו ִבסים  ּמנ שכ ִבנ שו ִבנים,  שמחו ִבוצ שכלו  ּמא ֵאי

שמאו,  יַתּט ִבנ
ֵאמר:  יַתטשרפון או ִבבי  שר
ִבעוּסות.  ּמל שלקו  יַתח שת ִי
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמפדו.   ִי
ּממה,  שתרו ִבל אש שו

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ּמאה.  שמ מט שב ִבלים  ִבכי רֲעא יַתמ ּמרה, ו רֲעה יַתט שב ִבפים  ּמש שו שוִברים 

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמאה.   שמ מט שב ִבלין  ִבכי רֲעא יַתמ ִבפים ו ּמש שו ּמרה,  רֲעה יַתט שב שוִברים 

ֵאמר:  יַתמי או יַתש
ּמוצִבריד.   שכלו  ּמא ֵאי

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ּמאה.  שמ מט שב אהם  ֵאשי רֲעע יַתמ ּמכל 

מסכת מעשר שני פרק ב משנה ה 
ה

שזרו,  יַתפ שת ִבנ אש ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ שמעות  ִבלין ו מח שמעות 
ִבלים,  שש יַתי אש יַתעד  ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ של ֵאּקט  ִבל ֵאּקט,  ִבל אש יַתמה 

ִבלין.   מח ּמאר  שש יַתה שו
ששבון.   אח ִבפי  של יַתפן,  ּמח שו יַתלל  ּמב ִבאם 

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
ִבני,  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ של ִבטין,  שּק יַתל שת ִבמ יַתה

ששבון.  אח ִבפי  של ִבלין,  ּמל שב ִבנ יַתה שו



מסכת מעשר שני פרק ב משנה ו 
ו

ּמעשרבו,  שת ִבנ אש ִבלין  מח יַתל אש שו ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ של אש יַתלע  אס
ֵאמר:  שואו ּממעות  יַתלע  אס שב ִבביא  ֵאמ

ִבהיא,  אש ּממקום  ּמכל  שב ִבני,  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ של אש יַתלע  אס
ֵאאלו,  ּמה ּממעות  יַתה יַתעל  אלת  אל מח שמ

ּמה,  אלי ּמע ּמלן  של יַתח שמ אהן, ו ּמב אש ּמפה  ּמי יַתה אאת  ֵארר  ובו
ּממרו:  ּמא אש ֵאני  שפ ִבמ

יַתחק,  לד ִבמ אשת  לח שנ יַתעל  אס ף  אכ ִבלין  של יַתח שמ
אס ף.  אכ יַתה יַתעל  ּמלן  של יַתח שמ ֵאזר ו ּמלא חו אא ֵאכן,  ֵאים  יַתק שי אש ללא 

מסכת מעשר שני פרק ב משנה ז 
ז

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ּמהב.  ּמז ֵארי  ּמנ ִבדי ּמעיו  ּמל שס אאת  ּמדם  ּמא אשה  רֲעע יַתי ללא 

ִברין.   ִבתי יַתמ ֵאלל  אה ֵאבית  ו
ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמהב.  ּמז ֵארי  ּמנ ִבדי ּמפן  שס יַתכ אאת  יַתע  מש שיהו ִבבי  ִבלשר שו ֵאאל  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר של ִבתי  ִבשי ּמע ִבני  רֲעא

מסכת מעשר שני פרק ב משנה ח 
ח

ִבני,  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ שמעות  ִבמ יַתלע  אס ֵארט  יַתהפו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ּממעות.  יַתלע  אוּס יַתה ּמכל  שב

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּממעות.   אקל  אש שב אס ף ו אכ אקל  אש שב

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
אס ף.  אכ יַתה יַתעל  ֵאפרות  אס ף ו אכ ִבלין  של יַתח שמ ֵאאין 

ִברין.  ִבתי יַתמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

מסכת מעשר שני פרק ב משנה ט 
ט

יַתלִים,  ּמש ִבבירו ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ של אש יַתלע  אס ֵארט  יַתהפו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ּממעות.  יַתלע  אוּס יַתה ּמכל 

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּממעות.   אקל  אש שב אס ף ו אכ אקל  אש שב

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח ֵאני  שפ ִבל ִבנים  ּמד יַתה
ּממעות.   ּמנר  ִבדי שב אס ף ו אכ ּמנִברים  ִבדי ּמשה  לל שש ִבב

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר



ּממעות.   יַתעת  שב שבִבר אס ף ו אכ יַתעת  שב שבִבר אס ף, ו אכ ּמנִברים  ִבדי ּמשה  לל שש ִבב
ֵאמר:  יַתטשרפון או ִבבי  שר

אס ף.   אכ ֵארי  שפ שס יַתא יַתעת  שב יַתאשר
ֵאמר:  יַתמי או יַתש

ּמד ּה.  שג אנ שכ יַתכל  ליא שו ּמחנות,  אב ּמנה  אח ִבני יַתי

מסכת מעשר שני פרק ב משנה י 
י

שטהוִברים,  ּמתן  ּמוצ שק ִבמ ִבאים ו ֵאמ שט ּמניו  ּמב ּמוצת  שק ִבמ ּמהיו  אש ִבמי 
ֵאמר:  שואו יַתלע  אוּס יַתה אאת  יַתח  ִבני יַתמ

ּמליו;  ּמע אלת  אל מח שמ יַתלע זו  אס ִבתים,  שּטהוִברים שו יַתה אש יַתמה 
יַתחת.  יַתא יַתכד  ִבמ ִבתים  שטהוִברין שו ִבאין ו ֵאמ שט שוצאו  שמ ִבנ

 פרק ג 

מסכת מעשר שני פרק ג משנה א 
א

ֵאברו:  רֲעח יַתל ּמדן  ּמא יַתמר  ליא ללא 
ֵאלק!"  יַתח של יַתלִים  ּמש ִבלירו ֵאאלו  ּמה ֵאפרות  יַתה אאת  יַתעל  יַתה "

ֵאמר לו:  ּמלא או אא
יַתלִים!"   ּמש ִבבירו ֵאתם  שש ִבנ אש שו ֵאלם  שכ לנא אש ֵאלם  רֲעע יַתה "

ּמנם.  ִבח יַתנת  שת יַתמ אזה  ּמל אזה  ִבנין  שת ּמבל נו רֲעא

מסכת מעשר שני פרק ג משנה ב 
ב

ֵאשר,  רֲעע יַתמ אס ף  אכ שב ּממה  שתרו ִבחין  שק ֵאאין לו
ּמלתו.  ִבכי רֲעא יַתב ֵאעט  יַתמ שמ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

ִבתיר.   יַתמ שמעון  ִבש ִבבי  שר
שמעון:  ִבש ִבבי  אהם שר ּמל יַתמר  ּמא
ִבמים,  ּמל שש ֵאחי  שב ִבז יַתקל  ֵאה ִבאם 

ֵאמא,  ּמט שו ּמתר  שונו ִבפגול  ֵאדי  ִבלי ּמאן  ִבבי שמ אשהוא 
ּממה?  שתרו ִבב ֵאקל  ּמנ ללא 

שמרו לו:  ּמא
ִבמים,  ּמל שש ֵאחי  שב ִבז שב יַתקל  ֵאה ללא  יַתמה 

ּמזִברים,  יַתל ּמתִברים  ממ ֵאכן  אש
ּממה,  שתרו ִבב ֵאקל  ּמנ

ּמזִברים?  יַתל ּמרה  רֲעאסו ִבהיא  אש



מסכת מעשר שני פרק ג משנה ג 
ג

אהם,  ּמל יַתרְך  ּמוצ שו יַתלִים,  ּמש ִבבירו ּממעות  ּמהיו לו  אש ִבמי 
ֵאפרות,  ֵאברו  רֲעח יַתל שו
ֵאברו:  רֲעח יַתל ֵאמר  או

אתיָך."  ֵאפרו יַתעל  ִבלין  ּמל מח שמ ֵאאלו  ּמה ּממעות  יַתה ֵארי  רֲעה "
ּמרה,  רֲעה יַתט שב ּמתיו  ֵאפרו ֵאכל  אזה או ּמוצא  שמ ִבנ

ּמתיו.   ּממעו שב אשה וצושרכו  ּמלא עו יַתה שו
יַתמי.  שד ִבב ּמלא  אא אר ץ  ּמא ּמה יַתעם  של ֵאכן  יַתמר  ליא ללא 

מסכת מעשר שני פרק ג משנה ד 
ד

ּמנה,  ִבדי שמ יַתב ּממעות  יַתלִים ו ּמש ִבבירו ֵאפרות 
ֵאמר:  שואו

ֵאהם."   ּמה ֵאפרות  יַתעל  ִבלין  ּמל מח שמ ֵאאלו  ּמה ּממעות  יַתה ֵארי  רֲעה "
ּמנה,  ִבדי שמ יַתב ֵאפרות  יַתלִים ו ּמש ִבבירו ּממעות 

ֵאמר:  או
ֵאהם",  ּמה ּממעות  יַתה יַתעל  ִבלין  ּמל מח שמ ֵאאלו  ּמה ֵאפרות  יַתה ֵארי  רֲעה "

ֵאאלו> ּמה ֵאפרות  יַתעל  ִבלין  ּמל מח שמ ֵאהם  ּמה ּממעות  יַתה ֵארי  רֲעה <ס"א: 
יַתלִים.  ּמש ִבבירו שכלו  ּמא ֵאי שו ֵאפרות  יַתה רֲעעלו  יַתי אש יַתבד  של ִבב ו

מסכת מעשר שני פרק ג משנה ה 
ה

שוצאות,  שויו יַתלִים  ּמש ִבלירו ּמנסות  שכ ִבנ ּממעות 
ִבאין.   שוצ ּמנן יו ֵאאי שו ִבסין  ּמנ שכ ִבנ ֵאפרות 

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
ִבאין.  שוצ שויו ִבסין  ּמנ שכ ִבנ ֵאפרות  יַתא ף 

מסכת מעשר שני פרק ג משנה ו 
ו

יַתלִים,  ּמש שירו שבתוְך  שברו  ּמע שו ּמתן  שכ יַתלא שמ ּמרה  שמ שג ִבנ אש ֵאפרות 
יַתלִים.   ּמש ִבבירו ֵאכל  ּמא ֵאי שו אהם  ּמל אש ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ לזר  שח יַתי

ּמתן,  שכ יַתלא שמ ּמרה  שמ שג ִבנ ללא  אש שו
אוצה.  שק ממ יַתל ִבנים  ֵאא שת ֵאלי  יַתס שו יַתגת  יַתל ִבבים  ּמנ רֲעע ֵאלי  יַתס

ז
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

יַתלִים.  ּמש ִבבירו ֵאכל  ּמא ֵאי שו אהם  ּמל אש ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ לרם  שת שוִי לזר  שח יַתי
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ּממקום.   ּמכל  שב ֵאכל  ּמא ֵאי שו אדה  ּמפ ִי



שמעון:  ִבש ִבבי  שר ֵאשם  ִבמ ֵאמר  ּמדה או שיהו אבן  שמעון  ִבש ִבבי  שר
ֵאלל,  אה ֵאבית  יַתמי ו יַתש ֵאבית  שלקו  שח אנ ללא 
ּמתן,  שכ יַתלא שמ ּמרה  שמ שג ִבנ ללא  אש ֵאפרות  יַתעל 

ּממקום.   ּמכל  שב ֵאכל  ּמא ֵאי שו אהם  ּמל אש ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ אדה  ּמפ ִבי אש
ּמלקו?  שח אנ יַתמה  יַתעל  שו

ּמתן,  שכ יַתלא שמ ּמרה  שמ שג ִבנ אש ֵאפרות  יַתעל 
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית  אש

יַתלִים.  ּמש ִבבירו ֵאכל  ּמא ֵאי שו אהם  ּמל אש ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ לזר  שח יַתי
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ּממקום.   ּמכל  שב ֵאכל  ּמא ֵאי שו אדה  ּמפ ִי
אדה.  שפ ִבנ שו ֵאוצא  שויו ּמנס  שכ ִבנ יַתמאי,  שד יַתה שו

מסכת מעשר שני פרק ג משנה ז 
ח

יַתלחו ץ,  אטה  שונו ִבנים  שפ ִבב ֵאמד  אשהוא עו ּמלן  ִבאי
ִבנים,  שפ ִבל אטה  שונו יַתבחו ץ  ֵאמד  או עו

ִבנים,  שפ ִבל שכ ִבנים  שפ ִבל שו ּממה  יַתהחו אגד  אנ שכ ִבמ
יַתלחו ץ.   שכ יַתלחו ץ  שו ּממה  יַתהחו אגד  אנ שכ ִבמ

יַתלחו ץ,  ּמלן  ּמל רֲעח יַתו ִבנים  שפ ִבל אהן  ֵאחי שת ִבפ אש ִבדים  יַתב יַתה ֵאתי  ּמב
ִבנים,  שפ ִבל ּמלן  ּמל רֲעח יַתו יַתלחו ץ  אהן  ֵאחי שת ִבפ או 

שמִברין:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ִבנים.  שפ ִבל שכ לכל  יַתה

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ִבנים,  שפ ִבל שכ ִבנים  שפ ִבל שו ּממה  יַתהחו אגד  אנ שכ ִבמ
יַתלחו ץ.  שכ יַתלחו ץ  שו ּממה  יַתהחו אגד  אנ שכ ִבמ

מסכת מעשר שני פרק ג משנה ח 
ט

לחל,  יַתל שפתוחות  אדש ו לּק יַתב שבנויות  ּמשכות  של יַתה
אדש.   לק אהם  ֵאתי יַתגגו שו לחל  ּמכן  תו

אדש,  לּק יַתל שפתוחות  יַתבחול ו שבנויות 
לחל.   אהן  ֵאתי יַתגגו שו אדש  לק ּמכן  תו

לחל,  יַתל שו אדש  לּק יַתל שפתוחות  יַתבחול ו אדש ו לּק יַתב שבנויות 
אדש,  לק אדש,  לּק יַתל שו אדש  לּק יַתה אגד  אנ שכ ִבמ אהן  ֵאתי יַתגגו שו ּמכן  תו

לחל.  לחל,  יַתל שו לחל  יַתה אגד  אנ שכ ִבמ

מסכת מעשר שני פרק ג משנה ט 
י

ּממא,  יַתּט ִבנ שו יַתלִים  ּמש ִבבירו יַתנס  שכ ִבנ אש ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ
ּמאה,  שמ מּט יַתה יַתלד  שו ִבב ּממא  יַתּט ִבנ אש ֵאבין  ּמאה,  שמ מּט יַתה יַתאב  שב ּממא  יַתּט ִבנ אש ֵאבין 



יַתבחו ץ,  ִבמ ֵאבין  ִבנים,  שפ ִבב ִבמ ֵאבין 
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ִבנים,  שפ ִבב ֵאכל  ּמא ֵאי שו אדה  ּמפ לכל ִי יַתה
יַתבחו ץ.  ּמאה  שמ מּט יַתה יַתאב  שב ּממא  יַתּט ִבנ אש ִבמ חו ץ 

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
יַתבחו ץ,  ֵאכל  ּמא ֵאי שו אדה  ּמפ לכל ִי יַתה

ִבנים.  שפ ִבב ּמאה  שמ מּט יַתה יַתלד  שו ִבב ּממא  יַתּט ִבנ אש ִבמ חו ץ 

מסכת מעשר שני פרק ג משנה י 
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אדה.   ּמפ ּממא, ִי יַתּט ִבנ אש ֵאשר  רֲעע יַתמ אס ף  אכ שב יַתח  ֵאק יַתהלו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ֵאבר.   ּמּק ִי
ּמדה:  שיהו ִבבי  ִבלשר שמרו לו  ּמא

ּממא,  יַתּט ִבנ אש שוצמו  יַתע ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ִבאם  ּממה 
אדה;  שפ ִבנ ֵארי הוא  רֲעה

ּממא,  יַתּט ִבנ אש ֵאשר  רֲעע יַתמ אס ף  אכ שב יַתח  ֵאק יַתהלו
אדה?  ּמפ ִבי אש ִבדין  ֵאאינו 

אהם:  ּמל יַתמר  ּמא
שוצמו,  יַתע ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ שב אתם  יַתמשר רֲעא ִבאם  ללא! 

ּמטהור> ּממקום, <שו ּמרחוק  שב ּמטהור  שב אדה  שפ ִבנ ֵאכן הוא  אש
ֵאשר,  רֲעע יַתמ אס ף  אכ שב יַתח  ּמלקו שב שמרו  לתא

ּממקום?  ּמרחוק  שב ּמטהור  שב אדה  שפ ִבנ ֵאאינו  אש

מסכת מעשר שני פרק ג משנה יא 
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ֵאמת,  ֵאשר ו רֲעע יַתמ אס ף  אכ שב ּמקחו  של אש ִבבי  שוצ
יַתיד עורו.   יַתעל  ֵאבר  ּמּק ִי
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

אדה.   ּמפ ִי
ּממא,  יַתּט ִבנ שו ּמחטו  שש יַתחי ו ּמקחו  של

אדה.   ּמפ ִי
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ֵאבר.   ּמּק ִי
ּממא,  יַתּט ִבנ שו ּמשחוט  ּמקחו  של

ֵאפרות.  יַתכ ֵארי הוא  רֲעה

מסכת מעשר שני פרק ג משנה יב 
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ִבני,  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ של ּמניו  ֵאק שנ ִבק ִבאיל  שש יַתמ יַתה



ֵאשר.   רֲעע יַתמ ּמנה  ּמק ללא  ּמפן,  ּמג אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ּמתם,  שס ּמכן  שלתו יַתל ף  ּמז

ֵאשר;  רֲעע יַתמ ּמנה  ּמק ללא  ּמפן,  ּמג ללא  אש יַתעד 
ֵאשר.   רֲעע יַתמ ּמנה  ּמק ּמפן,  ּמג אש ִבמ

ּמאה;  ֵאמ יַתחת ו יַתא שב ּמפן, עולות  ּמג ללא  אש יַתעד 
ֵאהן.   אש ּמכל  שדשות  יַתק שמ ּמפן,  ּמג אש ִבמ

לכל;  יַתה יַתעל  יַתחת  יַתא ֵאמ ֵארם  ּמפן, תו ּמג ללא  אש יַתעד 
יַתחת.  יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  ִבמ ֵארם  ּמפן, תו ּמג אש ִבמ ו

מסכת מעשר שני פרק ג משנה יג 
יד

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
יַתגת;  יַתל ּמעארה  שמ יַתח ו ֵאת יַתפ שמ
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ּמערות.   של ּמוצִבריְך  ֵאאינו  שו יַתח  ֵאת יַתפ שמ
רֲעאמוִברים?  ּמבִברים  שד ֵאמי  יַתב

שסתומות,  ֵאכר  ּממ ִבה של ּמכן  יַתדשר אש שמקום  ִבב
שפתוחות,  ֵאכר  ּממ ִבה של ּמכן  יַתדשר אש שמקום  ִבב ּמבל  רֲעא

ִבלין.   מח יַתל ֵאקן  שנ ִבּק יַתה ּמוצא  ּמי ללא 
ּמדה,  ִבמ יַתב לכר  שמ ִבל שוצמו  יַתע יַתעל  ִבמיר  שח יַתה של ּמוצה  ּמר ִבאם  שו

ִבלין.   מח יַתל ֵאקן  שנ ִבּק יַתה ּמוצא  ּמי
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ֵאברו:  רֲעח יַתל ֵאמר  ּמהאו יַתא ף 
ּמלְך,  ֵאכר  ִבני מו רֲעא ִבבית זו  ּמח "

ִבלין.  מח יַתל ֵאקן  שנ ִבק ּמוצא  ּמי ּמנ ּה,  ֵאק שנ ִבּק ִבמ חו ץ 

 פרק ד 

מסכת מעשר שני פרק ד משנה א 
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יַתהזול,  שמקום  ִבל אקר  לי יַתה שמקום  ִבמ ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ של ֵאפרות  ִבליְך  יַתהמו
אקר,  לי יַתה שמקום  ִבל יַתהזול  שמקום  ִבמ או 

שמקומו.   יַתער  יַתש שכ ֵאדהו  פו
ִבעיר,  ּמל ארן  לג יַתה ִבמן  ֵאפרות  ִבביא  ֵאמ יַתה

ִבעיר,  ּמל יַתגת  יַתה ִבמן  יַתיִין  ֵאדי  יַתכ
שוצאות> לי ֵאביתו. <שו ִבמ ִבוציאות  ִבוי ִבני  ֵאש יַתל יַתבח  אש יַתה

מסכת מעשר שני פרק ד משנה ב 



ב
יַתהזול:  יַתער  יַתש שכ ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ִבדים  פו

יַתח,  ֵאק ִבני לו ּמו שנ יַתח יַתה אש שכמות 
ֵאכר;  אשהוא מו שכמות  ללא 
ֵארט,  ִבני פו ּמח של מש יַתה אש שכמות 

ּמוצֵאר ף.   שמ אשהוא  שכמות  ללא 
ּמרה.   ּמס שכ יַתא ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ִבדין  ֵאאין פו

ּמחד,  אא ִבפי  יַתעל  אדה  שפ ִבנ ִבעין,  שידו ּממיו  ּמד אש אאת 
ּמשה,  לל שש ִבפי  יַתעל  אדה  שפ ִבנ ִבעים,  שידו ּממיו  ּמד ֵאאין  אש אאת 

ִבקיבו,  שר ִבה אש ֵאפרות  יַתסס, ו ּמּק אש יַתיִין  יַתה שכגון 
ִבלידו.  שח אה אש ּממעות  ו

מסכת מעשר שני פרק ד משנה ג 
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יַתלע",  אס שב ֵאמר " יַתבִית או יַתה יַתעל  יַתב
יַתלע",  אס שב ֵאמר " ֵאחר או יַתא שו

ֵאדם,  יַתבִית קו יַתה יַתעל  יַתב
אמש.   לח ִבסי ף  אשהוא מו ֵאני  שפ ִבמ
יַתלע",  אס שב ֵאמר " יַתבִית או יַתה יַתעל  יַתב

ּמוּסר",  ִבא שו יַתלע  אס שב ֵאמר " ֵאחר או יַתא שו
ֵאדם,  ּמוּסר קו ִבא שו יַתלע  אוּס יַתל אש אאת 

ארן.   אּק יַתה יַתעל  ִבסי ף  אשהוא מו ֵאני  שפ ִבמ
אשלו,  ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ אדה  יַתהפו
ִבשיתו,  ִבמי רֲעח ּמליו  ּמע ִבסי ף  מו

ּמנה.  ּמת יַתמ יַתתן לו  ִבנ אש ֵאבין  אשלו,  אשהוא  ֵאבין 

מסכת מעשר שני פרק ד משנה ד 
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ִבני.   ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ יַתעל  ִבמים  רֲעעִברי יַתמ
יַתוצד?  ֵאכי

ִבלים,  שגדו יַתה ִבבתו  של שבנו ו ִבל ּמדם  ּמא ֵאמר  או
שבִברים:  ִבע ּמה ּמחתו  שפ ִבש של שבדו ו יַתע של ו

ֵאאלו,  ּמה ּממעות  יַתה אאת  ּמלְך  ֵאהי
אזה.   יַתה ֵאשר  רֲעע יַתמ יַתה אאת  ּמלְך  ֵאדה  שפ ו

ִבנים,  יַתט שּק יַתה ִבבתו  של שבנו ו ִבל ֵאכן  יַתמר  ליא ללא  ּמבל  רֲעא
ִבנים,  רֲעע יַתנ שכ יַתה ּמחתו  שפ ִבש של שבדו ו יַתע של

ּמידו.  שכ ּמדן  ּמי אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת מעשר שני פרק ד משנה ה 
ה



ּממעות,  ּמידו  שב ֵאאין  שו ארן  לג יַתב ֵאמד  ּמיה עו ּמה
ֵאברו:  רֲעח יַתל ֵאמר  או

ּמנה!  ּמת יַתמ ּמלְך  ִבנים  שנתו ֵאאלו  ּמה ֵאפרות  יַתה ֵארי  רֲעה
ֵאמר:  שואו ֵאזר  שוחו

יַתבִית.  יַתב אש ּממעות  יַתה יַתעל  ִבלין  ּמל מח שמ ֵאהן  ֵארי  רֲעה

מסכת מעשר שני פרק ד משנה ו 
ו

יַתלע,  אוּס יַתב אשר  אע ֵאמ אמנו  ִבמ יַתשְך  ּממ
יַתתִים,  שש ִבב יַתמד  ּמע אש יַתעד  שפדותו  ִבל ִבפיק  שס ִבה ללא 

יַתלע,  אוּס יַתב ֵאכר  יַתת שש ִבמ יַתלע ו אס ֵאתן לו  נו
אשלו.   ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ של אש יַתלע  אס
יַתתִים,  שש ִבב ֵאשר  רֲעע יַתמ אמנו  ִבמ יַתשְך  ּממ

יַתלע,  אס שב יַתמד  ּמע אש יַתעד  שפדותו  ִבל ִבפיק  שס ִבה ללא 
ּמליו,  מח ֵאמ יַתלע  אס ֵאתן לו  נו

אשלו.   ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ של אש יַתלע  אס שו
ּממיו.  ּמד ִבמ ִבנין  שת אר ץ, נו ּמא ּמה יַתעם  ּמיה  ּמה ִבאם  שו

מסכת מעשר שני פרק ד משנה ז 
ז

ֵאשם,  ּמרא  ּמק ללא  שו ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ אדה  יַתהפו
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

יַתדיו; 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ֵארש.   ּמפ של ּמוצִבריְך 
ּמה,  אשי ִבקדו שו ּמּט ּה  ִבג ֵאקי  שס ִבע יַתעל  ּמשה  ִבא ּמה ִבעם  ֵאבר  יַתד שמ ּמיה  ּמה

יַתרש,  ֵאפ ללא  שו ּמה  אשי ִבקדו שו ּמּט ּה  ִבג ּמל ּה  יַתתן  ּמנ
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

יַתדיו; 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ֵארש.  ּמפ של ּמוצִבריְך 

מסכת מעשר שני פרק ד משנה ח 
ח

שוציו,  אח ּמליו  ּמע יַתכל  ּמא שו ּמוּסר  ִבא יַתח  ִבני יַתמ יַתה
ֵאחר,  יַתא ּממקום  של יַתלְך  ּמה שו

שדיון,  שנ ּמפ יַתב ֵאוצא  ֵארי הוא יו רֲעה יַתו
ּמוּסר.   ִבא ּמליו עוד  ּמע ֵאכל  או

שוציו,  אח ּמליו  ּמע יַתכל  ּמא שו שדיון  שנ ּמפ יַתח  ִבני יַתמ יַתה
ּמוּסר,  ִבא ּמב ֵאוצא  ֵארי הוא יו רֲעה יַתו ֵאחר  יַתא ּממקום  של יַתלְך  ּמה שו



אלג.   אפ ּמליו עוד  ּמע ֵאכל  או
ִבני,  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ של אש ּמוּסר  ִבא יַתח  ִבני יַתמ יַתה

ּמוּסר.   ִבא ּמב ּמאה  ֵאמ ִבמ ּמחד  אא שו ּמוּסר  ִבא ּמשר  ּמע ּמחד  אא ּמליו  ּמע ֵאכל  או
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ּמשּמרה.   רֲעע לכל  יַתה
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ּמשר,  ּמע ּמחד  אא יַתדי  יַתו שב
ּמשּמרה.  רֲעע יַתמי  שד ִבב ו

מסכת מעשר שני פרק ד משנה ט 
ט

ִבאין,  שוצ שמ ִבנ יַתה ּממעות  יַתה ּמכל 
ִבלין,  מח ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ּממעות.   יַתה ִבעם  שו אס ף  אכ יַתה ִבעם  ּמהב  ּמז ֵארי  ּמנ ִבדי ִבפלו  רֲעא
ּמליו:  ּמע ּמכתוב  שו ארש  אח שבתוכו  ּמוצא  ּממ

ֵאשר,  רֲעע יַתמ
ֵאשר.  רֲעע יַתמ אזה  ֵארי  רֲעה

מסכת מעשר שני פרק ד משנה י 
י

ּמבן',  ּמקשר ּמליו ' ּמע ּמכתוב  שו ִבלי  אכ ֵאוצא  יַתהמו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ארס,  אח יַתל אש ּמיה  ּמה ִבאם 

ּמבן.   ּמקשר שבתוכו  אש יַתמה  ִבלין, ו מח הוא 
אכת,  את יַתמ יַתל אש ּמיה  ּמה ִבאם 

ִבלין.   מח שבתוכו  אש יַתמה  ּמבן, ו ּמקשר הוא 
שמרו לו:  ּמא

ּמבן.  ּמּקשר יַתב ִבלין  מח ִבסין  שנ שהיות כו ִבל ּמדם  ּמא ֵאני  שב ארְך  אד ֵאאין 

מסכת מעשר שני פרק ד משנה יא 
יא

ּמבן;  ּמקשר ּמליו קו ף,  ּמע ּמכתוב  שו ִבלי,  אכ ֵאוצא  יַתהמו
ֵאשר;  רֲעע יַתמ ֵאמם, 
יַתמי;  שד אלת,  ּמד
אבל;  אט ֵאטית, 

ּממה.  שתרו ּמתיו, 
ּממה.   שתרו יַתחת  יַתת ּמתיו  ִבבין  שת ּמהיו כו ּמנה  ּמכ יַתס יַתעת  ּמש שב אש

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ֵאהם.   ּמדן  ּמא ששמות  ּמלם  מכ

ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא



ֵאפרות,  ּמאה  ֵאל שמ ִבהיא  שו ִבבית,  ּמח ּמוצא  ּממ ִבפלו  רֲעא
ּממה',  שתרו ּמה ' אלי ּמע ּמכתוב  שו

ֵאמר:  ִבני או רֲעא אש ִבלין,  מח ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ּמנ ּה.  ִבפ ּממה, ו שתרו ּמתה  שי ּמה יַתקד  שת שש אא

מסכת מעשר שני פרק ד משנה יב 
יב

ִבוית זו,  ּמז שב ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ שבנו:  ִבל ֵאמר  ּמהאו
ארת,  אח יַתא ִבוית  ּמז שב ּמוצאו  שמ ו

ִבלין.   מח ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
אנה,  ּממ ּמשם  ֵארי  רֲעה

ִבלין.   מח ּמאר  שש יַתה יַתתִים,  ּממא ּמוצא  ּממ ו
יַתתִים,  ּממא

ֵאשר.  רֲעע יַתמ לכל  יַתה אנה,  ּממ ּמוצא  ּממ ו

פרק ה 

מסכת מעשר שני פרק ה משנה א 
א

ִבעי,  ּמב ארם שר אכ
ּממה,  ּמד רֲעא שזזות  שבקו ִבנים אותו  שי יַתוצ שמ

ִבסית,  יַתחשר שב ּמלה  ּמעשר ּמל אש שו
ִבוּסיד,  יַתב ּמברות  שק ִבל אש שו
ֵאפְך.   שושו אהה  שמ יַתמ ו

ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר יַתמר  ּמא
רֲעאמוִברים?  ּמבִברים  שד ֵאמי  יַתב

ִבעית.   ִבבי שש יַתב
ּממעות,  יַתה אאת  ִבחין  ִבני יַתמ ִבעים  שצנו יַתה שו

שמִברים:  שואו
אזה,  ִבמ ּמקט  של ִבנ יַתה ּמכל  "

ֵאאלו."  ּמה ּממעות  יַתה יַתעל  ּמלל  מח שמ

מסכת מעשר שני פרק ה משנה ב 
ב

יַתוצד.   ּמכל  של ּמחד  אא יַתלְך יום  רֲעה יַתמ יַתלִים  ּמש ִבלירו אלה  ִבעי עו ּמב ארם שר אכ
ּממ ּה?  שתחו ִבהיא  ֵאאי זו  שו

ּמדרום,  יַתה ִבמן  יַתלת  ֵאאי
ּמצפון,  יַתה ִבמן  יַתבת  שקשר יַתע שו



רֲעעּמרב,  יַתמ יַתה ִבמן  שולוד 
ּמרח.   שז ִבמ יַתה ִבמן  ֵאדן  שר יַתי יַתה שו

ֵאפרות,  יַתה אשּמרבו  ִבמ ו
ּממה.   יַתלחו ּמסמוְך  אדה  שפ ִבנ ֵאהא  שי אש ִבקינו  שת ִבה

ּמבר,  ּמד יַתה ּמיה  ּמה יַתני  שת ו
ִבישרוצו,  אש יַתתי  ּממ אא

ּמיה.   ּמה אש שכמות  ִבל ּמבר  ּמד יַתה לזר  שח יַתי
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

יַתני,  שת אזה, ו יַתה יַתני  שת יַתה ּמיה  ּמה ּמדש  שק ִבמ יַתה ֵאבית  יַתרב  ּמח אש ִבמ
ּמדש,  שק ִבמ יַתה ֵאבית  אנה  ּמב ִבי אש יַתתי  ּממ אא
ּמיה.  ּמה אש שכמות  ִבל ּמבר  ּמד יַתה לזר  שח יַתי

מסכת מעשר שני פרק ה משנה ג 
ג

ִבעי,  ּמב ארם שר אכ
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ֵאבעור;  ֵאאין לו  אמש,  לח ֵאאין לו 
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

איש לו.  
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ֵאללות,  ֵאיש לו עו ארט,  אפ ֵאיש לו 
ּממן;  שוצ יַתע של ִבדין  ִביים פו ִבנ רֲעע ּמה שו

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
יַתגת.  יַתל מכלו 

מסכת מעשר שני פרק ה משנה ד 
ד

ִבעי?  ּמב יַתטע שר אנ ִבדין  יַתוצד פו ֵאכי
ֵאמר:  שואו ּמשה,  לל שש ִבפי  יַתעל  יַתוּסל  יַתה אאת  יַתח  ִבני יַתמ

יַתלע,  אס שב שפדות לו  ִבל אוצה  ּמדם רו ּמא ּממה  יַתכ
ֵאביתו?  ִבמ ִבוציאות  שי ִבוציא  שלהו ּמנת  שמ יַתעל 

ֵאמר:  שואו ּממעות,  יַתה אאת  יַתח  ִבני יַתמ
ֵאאלו,  ּמה ּממעות  יַתה יַתעל  ּמלל  מח שמ אזה  ִבמ ּמקט  של ִבנ יַתה ּמכל 

יַתלע.  אס שב ִבלים  יַתס ּמכְך  שו ּמכְך  ִבמ ו

מסכת מעשר שני פרק ה משנה ה 
ה

ּמששויו.   שכ ֵאדהו  ִבעית פו ִבבי שש יַתב ו
ּמקר,  שב ממ לכל  יַתה ּמיה  ּמה ִבאם 

ּמטה.   ִבקי של יַתכר  שש ּמלא  אא ֵאאין לו 



אשלו,  ִבעי  ּמב שר יַתטע  אנ אדה  יַתהפו
ִבשיתו,  ִבמי רֲעח ּמליו  ּמע ִבסי ף  מו

ּמנה.  ּמת יַתמ יַתתן לו  ִבנ אש ֵאבין  אשלו ו אשהוא  ֵאבין 

מסכת מעשר שני פרק ה משנה ו 
ו

יַתסח,  אפ יַתל אש ּמהִבראשון  אעארב יום טוב 
ִבעית,  ִבבי שש ִבל אש שו ִבעית  ִבבי ּמלשר אש

ֵאבעור.   יַתה ּמיה  ּמה
ֵאבעור?  יַתה ּמיה  ּמה יַתוצד  ֵאכי

ּמה,  אלי ּמע שב ִבל ֵאשר  רֲעע יַתמ יַתמת  שתרו ּממה ו שתרו ִבנין  שת נו
ּמליו,  ּמע שב ִבל ֵאשר ִבראשון  רֲעע יַתמ ו

ֵאשר>  רֲעע יַתמ ּמליו. <ו ּמע שב ִבל ִבני  ּמע יַתשר  שע יַתמ ו
ּממקום.   ּמכל  שב רֲעעִברין  יַתב שת ִבמ ִבבכוִברין  יַתה שו ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ו

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּממה.   שתרו ִבב ִבנים  רֲעה לכ יַתל ִבנין  ּמת ִבנ ִברין  ִבבכו יַתה

ִבשיל,  שב יַתת יַתה
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ֵאער.  יַתב של ּמוצִבריְך 
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית 
ּמער.  לב שמ ִבכ ֵארי הוא  רֲעה

מסכת מעשר שני פרק ה משנה ז 
ז

אזה,  יַתה יַתמן  שז ִבב ֵאפרות  ּמהיו לו  אש ִבמי 
ֵאבעור,  יַתה יַתעת  ּמש ּמעה  ִבגי ִבה שו

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
אס ף;  אכ יַתה יַתעל  ּמלן  של יַתח של ּמוצִבריְך 

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ֵאפרות.  ֵאהן  אש ּמחד  אא שו אס ף  אכ ֵאהן  אש ּמחד  אא

מסכת מעשר שני פרק ה משנה ח 
ח

ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא
ּמנה,  ּמבִבראשו

ִבדינות:  שמ יַתב אש ִבתים  ּמב ֵאלי  רֲעע יַתב אוצל  ֵאא ִבחים  של ּמהיו שו
אכם,  ֵאתי ֵאפרו אאת  ִבקינו  שת יַתה שו רֲעהרו  יַתמ "
ֵאבעור!"   יַתה יַתעת  ּמש יַתע  ִבגי יַתת ללא  אש יַתעד 

ֵאמד:  ִבל שו ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  שר ּמבא  אש יַתעד 
ששרות,  יַתע יַתמ יַתה יַתנת  שלעו ּמבאו  ללא  אש ֵאפרות  יַתה ּמכל 



ֵאבעור.  יַתה ִבמן  שפטוִברין 

מסכת מעשר שני פרק ה משנה ט 
ט

אמנו,  ִבמ ִבקים  ּמתיו שרחו ֵאפרו ּמהיו  אש ִבמי 
ֵאשם.   אהם  ּמל לראת  שק ִבל ּמוצִבריְך  שו) )

ִבנים,  ֵאק שז יַתה שו ֵאאל  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר שב אשה  רֲעע יַתמ
ּמנה,  ִבפי שס ִבב ִבאים  ּמב ּמהיו  אש

ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר יַתמר  ּמא
יַתע, <שני> מש ִבליהו ּמנתון  ּמלמוד  ִבתיד  ּמע ִבני  רֲעא אש ִבעשור 

ּמכר לו. <מוסכר> שש ממ שמקומו  ו
ּמלמוד, <שני> ִבתיד  ּמע ִבני  רֲעא אש ֵאחר  יַתא ִבעשור 

ִביים,  ִבנ רֲעע ּמל אכה בו  שז ִבי אש ּמבה  ִבקי רֲעע יַתל ּמנתון 
ּמכר לו. <מוסכר>   שש ממ שמקומו  ו

יַתע:  מש שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא
ּמיה, <שיני> שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא של ּמנתון  ּמלמוד  ִבתיד  ּמע ִבני  רֲעא אש ִבעשור 

ּמכר לו. <מוסכר>   שש ממ שמקומו  ו
ּמכר.  ּמש אזה  ִבמ אזה  שבלו  יַתק שת ִבנ שו

מסכת מעשר שני פרק ה משנה י 
י

ִבדים.   יַתו שת ִבמ ּמהיו  שביום טוב  ּמחה  שנ ִבמ יַתב
יַתהִבודוי?  ּמיה  ּמה יַתוצד  ּמבִברים כו,יג)ֵאכי שד ) 

יַתבִית",  יַתה ִבמן  אדש  לּק יַתה ִבתי  יַתעשר ִבב "
ִבעי.   ּמב יַתטע שר אנ שו ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ אזה 

ֵאלִבוי.   ֵאשר  רֲעע יַתמ אזה  ֵאלִבוי",  יַתל ִבתיו  יַתת שנ "
ֵאשר.   רֲעע יַתמ יַתמת  שתרו אזה  ִבתיו",  יַתת שנ יַתגם  שו "

ִבני,  ּמע ֵאשר  רֲעע יַתמ אזה  ּמנה",  ּממ של יַתא ּמל שו ּמיתום  יַתל ֵאגר  יַתל "
ּמאה,  ֵאפ יַתה שו ּמחה  שכ ִבש יַתה שו אקט  אל יַתה

יַתהִבודוי.   אאת  ִבבין  שכ יַתע שמ ּמנן  ֵאאי אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ּמלה.  יַתח יַתבִית", זו  יַתה ִבמן  "

מסכת מעשר שני פרק ה משנה יא 
יא

ִבני",  ּמת ִבוי ִבוצ אשר  רֲעא שתָך  ּמו שוצ ִבמ ּמכל  שכ ּמבִברים כו,יג)" שד )  
ּמלִבראשון,  ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ִבדים  שק ִבה ִבאם  ּמהא 

יַתודות.   שת ִבה של ּמיכול  ֵאאינו 
אתיָך",  שוצֹו ִבמ ִבמ ִבתי  יַתבשר ּמע ללא  "

ִבמינו,  ֵאאינו  אש יַתעל  ִבמין  ִבמ ִבתי  שש יַתר שפ ִבה ללא 
ּמבר,  מח שמ יַתה יַתעל  ּמתלוש  יַתה ִבמן  ללא 



ּמתלוש,  יַתה יַתעל  ּמבר  מח שמ יַתה ִבמן  ו
ּמשן,  ּמי יַתה יַתעל  ּמדש  ּמח אה ִבמן  ללא  שו

ּמדש.   ּמח אה יַתעל  ּמשן  ּמי יַתה ִבמן  ללא  שו
ִבתי",  שח ּמכ ּמש ללא  שו "

ּמליו.  ּמע ּממְך  שש ִבכיר  שז יַתה של ִבמ ּמכְך ו ּמבשר של ִבמ ִבתי  שח יַתכ ּמש ללא 

מסכת מעשר שני פרק ה משנה יב 
יב

אמנו",  ִבמ ִבני  לא שב ִבתי  של יַתכ ּמא ללא  ּמבִברים כו,יד)" שד ) 
ּמנה,  ִבני רֲעא יַתב ּמכלו  רֲעא ִבאם  ּמהא 
יַתודות.   שת ִבה של ּמיכול  ֵאאינו 

ֵאמא",  ּמט שב אמנו  ִבמ ִבתי  יַתעשר ִבב ללא  שו "
ּמאה,  שמ מט שב שפִברישו  ִבה ִבאם  ּמהא 

יַתודות.   שת ִבה של ּמיכול  ֵאאינו 
ֵאמת",  של אמנו  ִבמ ִבתי  יַתת ּמנ ללא  שו "

ֵאמת,  יַתל ִבכים  שכִברי יַתת שו ּמארון  אמנו  ִבמ ִבתי  שח יַתק ּמל ללא 
ֵאחִברים.   רֲעא ִבנים  שנ שלאו ִבתיו  יַתת שנ ללא  שו

ּמהי",  אאל שבקול יי  ִבתי  שע יַתמ ּמש "
ּמרה.   ִבחי שב יַתה ֵאבית  של ִבתיו  ֵאבא רֲעה

ִבני",  ּמת ִבוי ִבוצ אשר  רֲעא שככל  ִבתי  ִבשי ּמע "
ִבתי בו.  שח יַתמ ִבש שו ִבתי  שח יַתמ ּמש

מסכת מעשר שני פרק ה משנה יג 
יג

יַתמִים",  ּמש יַתה ִבמן  ששָך  שד ּמק שמעון  ִבמ ּמפה  ִבקי שש יַתה ּמבִברים כו,טו)" שד )   
ֵאלינו,  ּמע ּמת  שר יַתז ּמג אש יַתמה  ִבשינו  ּמע

ּמתנו:  שח יַתט שב ִבה אש יַתמה  ֵאשה  רֲעע ּמתה,  יַתא יַתא ף 
יַתמִים,  ּמש יַתה ִבמן  ששָך  שד ּמק שמעון  ִבמ ּמפה  ִבקי שש יַתה "

ֵאאל",  ששּמר אאת ִי שמָך  יַתע אאת  ֵארְך  ּמב ו
ּמבנות.   שב ִבנים ו ּמב שב

ּמלנו",  ּמתה  יַתת ּמנ אשר  רֲעא ּממה  ּמד רֲעא ּמה ֵאאת  שו "
ּממה.   ֵאה שב שלדות  יַתי שב ּמטר ו ּממ שב יַתטל ו שב

ּמבש",  שד ּמלב ו ּמח יַתבת  ּמז אר ץ  אא ֵאתינו,  רֲעאבו יַתל ּמת  שע יַתב שש ִבנ אשר  רֲעא יַתכ "
ֵאפרות.  יַתב יַתעם  יַתט ֵאתן  ִבת אש ֵאדי  שכ

מסכת מעשר שני פרק ה משנה יד 
יד

ּממרו:  ּמא ּמכאן  ִבמ
ִבדים,  יַתו שת ִבמ ִברים  ֵאז שמ יַתמ ֵאאל ו ששּמר ִי

ּמרִברים,  שח מש שמ ִבדים  ּמב רֲעע ללא  שו ֵאגִברים  ללא  ּמבל  רֲעא



אר ץ.   ּמא ּמב אלק  ֵאח אהם  ּמל ֵאאין  אש
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ִבים,  ִבו של ִבנים ו רֲעה לכ ללא  יַתא ף 
אר ץ.   ּמא ּמב אלק  ֵאח שטלו  ּמנ ללא  אש

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ּמרש.  שג ִבמ ֵארי  ּמע אהן  ּמל ֵאיש 

מסכת מעשר שני פרק ה משנה טו 
יה

ֵאשר.   רֲעע יַתמ יַתה יַתית  ּמד ִבביר הו אע אה ּמגדול  ֵאהן  לכ ּמנן  ּמח יו
ִבפין.   שק יַתהנו אאת  שו שמעושרִברין,  יַתה אאת  ֵאּטל  ִבב יַתא ף הוא 

יַתלִים.   ּמש ִבבירו אכה  יַתמ ִבּטיש  יַתפ יַתה ּמיה  ּמה ּממיו  ּמי יַתעד  שו
יַתמי.   שד יַתה יַתעל  ששאול  ִבל ּמוצִבריְך  ּמדם  ּמא ֵאאין  ּממיו  ּמי שב ו

חסל מעשר שני

 מסכת חלה 

פרק א 

מסכת חלה פרק א משנה א 
א

ּמלה:  יַתח יַתב ִבבין  ּמי יַתח ּמבִברים  שד ּמשה  ִבמ רֲעח
ִבּטין,  ִבח יַתה

ששעוִברים,  יַתה שו
ִבמים,  שוּס מכ יַתה שו

ּמעל,  אלת שו לב ִבש שו
ִבפין. <ושיפון>  ִבשי יַתה שו

ּמלה,  יַתח יַתב ִבבין  ּמי יַתח ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
אזה,  ִבעם  אזה  ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ ו

יַתסח,  אפ יַתה ֵאני  שפ ִבל ִבמ ּמדש  ּמח אב ִברין  רֲעאסו יַתו
אמר.   לע ּמה ֵאני  שפ ִבל ִבמ לוצר  שק ִבל ִבמ ו

אמר,  לע ּמל אדם  לק ששִברישו  ִבה ִבאם 
ּמרן,  ִבתי יַתמ אמר  לע ּמה

ּמלאו,  ִבאם  שו



ּמבא.  יַתה אמר  לע ּמה לבא  ּמי אש יַתעד  רֲעאסוִברין 

מסכת חלה פרק א משנה ב 
ב

יַתסח,  אפ יַתב ּמצה  יַתמ יַתזִית  יַתכ אהן  ֵאמ ֵאכל  ּמהאו
ּמבתו.  ֵאדי חו שי ּמוצא  ּמי

ֵאמ ץ,  ּמח יַתזִית  יַתכ
ֵארת.   ּמכ ִבה יַתב ּמיב  יַתח

ִבנין,  ִבמי יַתה ּמכל  שב אהן  ֵאמ ּמחד  אא ּמעיַתרב  שת ִבנ
יַתסח.   אפ יַתב ֵאבר  אזה עו ֵארי  רֲעה

ּמאה,  שתבו יַתה ִבמן  יַתפת ו יַתה ִבמן  ֵאדר  יַתהנו
אהן.   ּמב ּמאסור 

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

אהן.   ֵאמ ּמלא  אא ּמאסור  ֵאאינו  ּמגן  ּמד יַתה ִבמן  ֵאדר  יַתהנו
ששרות.  יַתע יַתמ יַתב ּמלה ו יַתח יַתב ִבבין  ּמי יַתח שו

מסכת חלה פרק א משנה ג 
ג

ששרות:  יַתע יַתמ יַתה ִבמן  שפטוִברין  ּמלה ו יַתח יַתב ִבבין  ּמי יַתח ֵאאלו 
ֵאקר,  שב אה יַתה שו ּמאה,  ֵאפ יַתה שו ּמחה,  שכ ִבש יַתה שו אקט,  אל יַתה

ּממתו,  שתרו ּמלה  שּט ִבנ אש ֵאשר ִבראשון  רֲעע יַתמ ו
שפדו,  ִבנ אש ֵאדש  שק אה שו ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ו

אמר,  לע ּמה יַתתר  מו
ִבליש.   ּמש ּמאה  ִבבי ֵאה ללא  אש ּמאה  שתבו ו

ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר
ִבליש,  ּמש ּמאה  ִבבי ֵאה ללא  אש ּמאה  שתבו

ּמלה.  יַתח יַתה ִבמן  ּמרה  שפטו

מסכת חלה פרק א משנה ד 
ד

ּמלה:  יַתח יַתה ִבמן  שפטוִברין  ששרות ו יַתע יַתמ יַתב ִבבין  ּמי יַתח ֵאאלו 
ִבמים,  שש שמ יַתש יַתה שו ִבגין,  ּמר שפ יַתה יַתחן,  לד יַתה שו ארז,  לא ּמה

ִבנים,  ּמש שב ִבד יַתה שו ִבנין,  ּמג ּמפ ִבוּסי יַתה שו
ִבטים,  ּמקִברי שס ִבא ּמה eskhar<שו tí ēs<מין לחמית אפויה על גריל :

ּממע,  מד שמ יַתה שו ֵארת  שס יַתמ יַתלת  יַתח
ּמלה.  יַתח יַתה ִבמן  שפטוִברין 

מסכת חלה פרק א משנה ה 
ה



ִבנים,  ּמג שפ ִבס ּמפ ּה  שוסו ִבנים  ּמג שפ ִבס ּמת ּה  ּמל ִבח שת אש ּמוּסה  ִבע
ּמוּסה,  ִבע ּמפ ּה  שוסו ִבנים  ּמג שפ ִבס ּמת ּה  ּמל ִבח שת

ּמלה.   יַתח יַתב אבת  אי יַתח
ּמיבות.  יַתח ּמקאות  שב שּקנו יַתה ֵאכן  שו

מסכת חלה פרק א משנה ו 
ו

ּמוּסה,  ִבע שמ יַתה
שטִברין,  יַתמי פו יַתש ֵאבית 

ִבבין.   שי יַתח שמ ֵאלל  אה ֵאבית  ו
ּמטה,  ִבלי שח אה

ִבבין,  שי יַתח שמ יַתמי  יַתש ֵאבית 
שטִברין.   ֵאלל פו אה ֵאבית  ו

ִבזיר,  ּמנ ֵאקי  ִבקי ּמדה ושר יַתחלות תו
ּמפטור;  שוצמו,  יַתע של ּמאן  ּמש רֲעע

ּמיב.  יַתח יַתבשוק,  לכר  שמ ִבל

מסכת חלה פרק א משנה ז 
ז

ֵאלק, <סאור> יַתח של ששאור  ּמשה  ּמע אש שחתום  יַתנ
ּמלה.   יַתח יַתב ּמיב  יַתח

ששאור, <סאור> אהם  ּמל רֲעעשות  יַתל שחתום  יַתנ יַתל שתנו  ּמנ אש ִבשים  ּמנ שו
ֵאשעור,  יַתכ אהן  ֵאמ יַתחת  יַתא של אש שב ֵאאין  ִבאם 

ּמלה.  יַתח יַתה ִבמן  ּמרה  שפטו

מסכת חלה פרק א משנה ח 
ח

ִבבים,  ּמל שכ יַתה יַתוּסת  ִבע
ּמנה,  אמ ִבמ ִבלים  שכ ִבעים או ּמהרו אש יַתמן  שז ִבב

ּמלה.   יַתח יַתב אבת  אי יַתח
ּמב ּה,  ִבבים  ּמעשר שמ ו

ּמב ּה,  ִבפין  שת יַתת שש ִבמ ו
ּמה,  אלי ּמע ִבכין  ּמבשר שמ ו
ּמה,  אלי ּמע ִבנין  שמ יַתז שמ ו

שביום טוב,  ֵאשית  אע אנ שו
יַתסח.   אפ יַתב ּמבתו  ֵאדי חו שי ּמדם  ּמא ּמב ּה  ֵאוצא  שויו

ּמנה,  אמ ִבמ ִבלין  שכ ִבעים או ּמהרו ֵאאין  ִבאם 
ּמלה;  יַתח יַתב אבת  אי יַתח ּמנה  ֵאאי
ּמב ּה,  ִבבין  ּמעשר שמ ֵאאין  שו

ּמב ּה,  ִבפין  שת יַתת שש ִבמ ֵאאין  שו



ּמה,  אלי ּמע ִבכין  ּמבשר שמ ֵאאין  שו
ּמה,  אלי ּמע ִבנין  שמ יַתז שמ ֵאאין  שו

שביום טוב,  ֵאשית  שע אנ ּמנה  ֵאאי שו
יַתסח.   אפ יַתב ּמבתו  ֵאדי חו שי ּמב ּה  ֵאוצא  ּמדם יו ּמא ֵאאין  שו
ִבלין.  ּמכ ּקא יַתאת  שמ מט ּממא  יַתט שמ ּמכְך,  ֵאבין  ּמכְך ו ֵאבין 

מסכת חלה פרק א משנה ט 
ט

ּממה,  שתרו יַתה שו ּמלה  יַתח יַתה
אמש,  לח שו ּמתה  ִבמי אהן  ֵאלי רֲעע ִבבין  ּמי יַתח

ּמזִברים,  יַתל ִברין  רֲעאסו יַתו
ֵאהן,  לכ ֵאסי  שכ ִבנ ֵאהן  שו

ּמאה,  ֵאמ ּמחד ו אא שב ִבלין  שועו
אמש,  אש שעֵארב  יַתה שו יַתדִים  ּמי יַתוצת  ִבחי שר ִבנים  שטעו ו
ֵאמא,  ּמּט יַתה יַתעל  ּמּטהור  יַתה ִבמן  ִבלים  ּמּט ִבנ ּמנן  ֵאאי שו
ּמגמור.   יַתה ּמבר  ּמד יַתה ִבמן  ּמּק ף ו ממ יַתה ִבמן  ּמלא  אא

ֵאמר:  ּמהאו
ּממה",  שתרו ִבני  ּמגשר ּמכל  "
ּמלה",  יַתח ִבתי  ּמוּס ִבע ּמכל  שו"

שכלום,  יַתמר  ּמא ללא 
ּמוצת.  שק ִבמ ֵאיר  יַתש שי אש יַתעד 

פרק ב 

מסכת חלה פרק ב משנה א 
א

אר ץ,  ּמא ּמל שנסו  שכ ִבנ אש אר ץ  ּמא ּמל ּמוצה  ֵאפרות חו
ּמלה.   יַתח יַתב ִבבין  ּמי יַתח

ּמשם,  יַתל ּמכאן  ִבמ שוצאו  ּמי
ֵאיב,  יַתח שמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
ֵאטר.  ּמבה פו ִבקי רֲעע ִבבי  שר

מסכת חלה פרק ב משנה ב 
ב

אר ץ,  ּמא ּמל ּמנה  ִבפי שס ִבב ּמבא  אש אר ץ  ּמא ּמל ּמוצה  יַתפר חו רֲעע
ִבעית.   ִבבי שש יַתב ששרות ו יַתע יַתמ יַתב ּמיב  יַתח

ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא
יַתתי?  ּממ אא

אשת.   אש ּמנה גו ִבפי שוּס יַתה אש יַתמן  שז ִבב



ֵאפרות,  ֵאמי  שב ּמשה  ִבנלו אש ּמוּסה  ִבע
ּמלה,  יַתח יַתב אבת  אי יַתח

ּמאבות.  לס שמ יַתדִים  ּמי שב אלת  אכ אא אנ שו

מסכת חלה פרק ב משנה ג 
ג

ּממה,  מר רֲעע ּמת ּה  ּמל יַתח ּמוצה  שוקו אבת  אש ּמשה יו ִבא ּמה
ּממ ּה,  שוצ יַתע אאת  יַתכוּסות  של ּמלה  שיכו ִבהיא  אש ֵאני  שפ ִבמ

ִבאיש.   ּמה ללא  ּמבל  רֲעא
ּמרה,  רֲעה יַתט שב ּמוּסתו  ִבע רֲעעשות  יַתל ּמיכול  ֵאאינו  אש ִבמי 

ִבבים,  יַתק ּמנה  אש רֲעע יַתי
ּמאה.   שמ מט שב ּמנה  אש רֲעע יַתי יַתאל  שו

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ִבבים.  יַתק ּמנה  אש רֲעע יַתי ללא  ּמאה,  שמ מט שב ּמנה  אש רֲעע יַתי

ּמרה,  שּטהו יַתל ֵארא  אשהוא קו ֵאשם  יַתכ אש
ּמאה:  ֵאמ שּט יַתל ֵארא  ּמכְך הוא קו

ֵאשם,  שב ּמלה  יַתח ֵארא  ּמלזו קו שו ֵאשם,  שב ּמלה  יַתח ֵארא  ּמלזו קו
ֵאשם.  של אלק  ֵאח אהם  ּמב ֵאאין  ִבבים,  יַתק ּמבל  רֲעא

מסכת חלה פרק ב משנה ד 
ד

אזה,  ּמב אזה  שגעו  ּמנ שו ִבבים  יַתק ּמוּסתו  ִבע אשה  ּמהעו
ּמישובו.   אש יַתעד  ּמלה  יַתח יַתה ִבמן  שפטוִברים 

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
יַתוּסל,  יַתל ֵאתן  שונו אדה  ּמהרו יַתא ף 

ּמלה.  יַתח יַתל ּמפן  ּמוצשר שמ יַתוּסל  יַתה

מסכת חלה פרק ב משנה ה 
ה

יַתמח,  אק ּמלתו  יַתח שפִבריש  יַתמ יַתה
ֵאהן.  לכ יַתיד  שב ֵאזל  ּמג שו ּמלה,  יַתח ּמנה  ֵאאי
ּמלה;  יַתח יַתב אבת  אי יַתח ּממ ּה  שוצ יַתע ּמוּסה  ִבע ּמה
ֵאשעור,  יַתכ איש בו  ִבאם  יַתמח,  אּק יַתה שו

ּמזִברים.   יַתל ּמרה  רֲעאסו יַתו ּמלה,  יַתח יַתב ּמיב  יַתח
יַתע.   מש שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

שמרו לו:  ּמא
ּמזר.   ֵאקן  ּמז ּמש ּה  ּמפ שק אשה ו רֲעע יַתמ

אהן:  ּמל יַתמר  ּמא
ֵאחִברים.  רֲעא יַתל ֵאּקן  ִבת שו שוצמו  יַתע של ֵאקל  של ִבק יַתא ף הוא 



מסכת חלה פרק ב משנה ו 
ו

ּמלה.   יַתח יַתב ִבבים  ּמי יַתח יַתמח  אק ִבעים  ּמב אשת שר ֵאמ רֲעח
ּמנן,  ּמס ממשר ּמרן ו ששאו ֵאהן ו

ִבבין.   ּמי יַתח ִבעים  ּמב אשת שר ֵאמ רֲעח
ּמכן,  שלתו יַתזר  ּמח שו ּמכן,  ִבמתו ּמנן  ּמס ממשר יַתּטל  ִבנ

שפטוִברים.  ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

מסכת חלה פרק ב משנה ז 
ז

ּמעה.   ּמב יַתאשר שו ששִברים  אע ֵאמ ּמחד  אא ּמלה,  יַתח יַתה ֵאשעור 
שוצמו,  יַתע של ּמוּסה  ִבע אשה  ּמהעו

שבנו,  ִבל ֵאתה  שש ִבמ של אשה  ּמהעו שו
ּמעה.   ּמב יַתאשר שו ששִברים  אע ֵאמ ּמחד  אא

יַתבשוק,  לכר  שמ ִבל אשה  אשהוא עו שחתום  יַתנ
יַתבשוק,  לכר  שמ ִבל ּמשה  ִבהיא עו אש ּמשה  ִבא ּמה ֵאכן  שו

ּמנה.   ששמו ִבעים ו ּמב יַתאשר ֵאמ ּמחד  אא
ּמסה,  רֲעאנו אגת או  אג ּמת ּה, שו ּמוּס ִבע יַתמאת  יַתּט ִבנ

ּמנה.   ששמו ִבעים ו ּמב יַתאשר ֵאמ ּמחד  אא
ּמדה,  ִבזי שמ יַתמאת  יַתּט ִבנ

ּמעה,  ּמב יַתאשר שו ששִברים  אע ֵאמ ּמחד  אא
ּמכר.  שש ִבנ ֵאטא  ֵאהא חו שי ללא  אש ֵאדי  שכ

מסכת חלה פרק ב משנה ח 
ח

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ֵאמא.   ּמּט יַתה יַתעל  ּמּטהור  יַתה ִבמן  אלת  אט נו

יַתוצד?  ֵאכי
ּמאה,  ֵאמ שט ּמוּסה  ִבע שו ּמרה  שטהו ּמוּסה  ִבע

יַתוצע,  שמ אא ּמב ּמוצה  ֵאבי יַתכ ִבמ ּמפחות  ֵאתן  שונו ּמת ּה  ּמל יַתח ּממה  ּמר ללא הו אש ּמוּסה  ִבע ֵאמ ּמלה  יַתח ֵאדי  שכ ֵאטל  נו
ּמּק ף.  ממ יַתה ִבמן  לּטל  אשִי ֵאדי  שכ

שסִברין.  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

 פרק ג 

מסכת חלה פרק ג משנה א 
א

ּמוּסה,  ִבע ּמה ִבמן  רֲעעיַתרי  ִבלין  שכ או



ִברין.   ששעו ִבב ֵאטם  שמ יַתּט ִבת שו ִבּטים  ִבח יַתב ֵאגל  של יַתג שת ִבת אש יַתעד 
ששעוִברין,  ִבב ּממ ּה  שט שמ ִבט שו ִבּטים  ִבח יַתב ּמל ּה  שג של ִבג

ּמתה.   ִבמי ּמיב  יַתח ּמנה  אמ ִבמ ֵאכל  ּמהאו
ּמת ּה,  ּמל יַתח יַתהת  יַתב שג יַתמ יַתמִים,  יַתה אאת  אנת  את ִבהיא נו אש ּמון  ֵאכי

יַתמח.  אק ִבעים  ּמב אשת שר ֵאמ רֲעח ּמשם  ֵאהא  שי אש יַתבד  של ִבב ו

מסכת חלה פרק ג משנה ב 
ב

ּמת ּה,  ּמוּס ִבע ּמעה  יַתמ שד ִבנ
ּמפטור;  ּממע  מד שמ יַתה אש ּמרה,  שפטו ּמלה,  שג של ִבג ללא  אש יַתעד 

אבת.   אי יַתח ּמלה  שג של ִבג אש ִבמ
ּמאה,  שמ מט ֵאפק  שס ּמל ּה  יַתלד  נו

ּמאה;  שמ מט שב אשה  ּמע ֵאת ּמלה,  שג של ִבג ללא  אש יַתעד 
ּמרה.  רֲעה יַתט שב אשה  ּמע ֵאת ּמלה,  שג של ִבג אש ִבמ

מסכת חלה פרק ג משנה ג 
ג

ּמת ּה,  ּמוּס ִבע ּמשה  ִבדי שק ִבה
אבת.   אי יַתח ּמת ּה,  יַתי ּמד שפ ּמלה, ו שג של ִבג ללא  אש יַתעד 

אבת.   אי יַתח ּמת ּה,  יַתי ּמד שפ ּמלה, ו שג של ִבג אש ִבמ
ּמלה,  ֵאג של ִבג ללא  אש יַתעד  ּמת ּה  יַתש ִבדי שק ִבה

ּמת ּה,  יַתי ּמד שפ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו ּמבר,  שז ִבג יַתה ּמל ּה  שג של ִבג שו
ּמרה.  שפטו ּמתה  שי ּמה ּמת ּה  ּמב יַתעת חו ּמש שב אש ּמרה,  שפטו

מסכת חלה פרק ג משנה ד 
ד

ֵאוצא בו:  יַתכיו
ּמתיו,  ֵאפרו ִבדיש  שק יַתמ יַתה

ִבבין;  ּמי יַתח ּמין,  ּמד שפ ששרות, ו יַתע יַתמ יַתה יַתנת  שלעו ּמבאו  ללא  אש יַתעד 
ּמין, ּמד שפ ששרות, ו יַתע יַתמ יַתה יַתנת  שלעו ּמבאו  אש ִבמ

ִבבין.   ּמי יַתח
שמרו,  שג ִבנ ללא  אש יַתעד  ּמשן  ִבדי שק ִבה

ּמין,  ּמד שפ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו ּמבר,  שז ִבג יַתה ּמרן  ּממ שג ו
ִברין.  שפטו ּמהיו  ּמתן  ּמב יַתעת חו ּמש שב אש שפטוִברין, 

מסכת חלה פרק ג משנה ה 
ה

ּמוּסה,  ִבע רֲעעשות לו  יַתל ֵאאל  ששּמר שלִי יַתתן  ּמנ אש שכִברי  ּמנ
ּמלה.  יַתח יַתה ִבמן  ּמרה   שפטו

ּמנה,  ּמת יַתמ ּמנ ּה לו  ּמת שנ



ּמיב, <נתגלגל> יַתח ֵאגל,  של ִבג ללא  אש יַתעד 
ּמפטור. <תחת המחוק: משנתגלגל>  ֵאגל  של ִבג אש ִבמ

שכִברי,  ּמנ יַתה ִבעם  ּמוּסה  ִבע אשה  ּמהעו
ֵאשעור,  שכ ֵאאל  ששּמר שלִי אש שב ֵאאין  ִבאם 

ּמלה.  יַתח יַתה ִבמן  ּמפטור 

מסכת חלה פרק ג משנה ו 
ו

יַתיר,  יַתג שת ִבנ אש ֵאגר 
ּמוּסה:  ִבע ּמתה לו  שי ּמה שו

ּמפטור,  יַתיר,  יַתג שת ִבנ ללא  אש יַתעד  ֵאשת  שע אנ
ּמיב;   יַתח יַתיר,  יַתג שת ִבנ אש ִבמ
ּמיב,  יַתח ֵאפק,  ּמס ִבאם 

אמש.   לח ּמה  אלי ּמע ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין  שו
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

יַתתנור. יַתב ּממה  שּקִברי יַתה יַתחר  יַתא ֵאלְך  לכל הו  יַתה

מסכת חלה פרק ג משנה ז 
ז

ארז,  לא ּמה ִבמן  ִבּטים ו ִבח יַתה ִבמן  ּמוּסה  ִבע אשה  ּמהעו
ּמלה,  יַתח יַתב אבת  אי יַתח ּמגן,  ּמד יַתעם  יַתט ּמב ּה  איש  ִבאם 
יַתסח;  אפ יַתב ּמבתו  ֵאדי חו שי ּמדם  ּמא ּמב ּה  ֵאוצא  שויו

ּמלה,  יַתח יַתב אבת  אי יַתח ּמנה  ֵאאי ּמגן,  ּמד יַתעם  יַתט ּמב ּה  ֵאאין  ִבאם 
יַתסח.  אפ יַתב ּמבתו  ֵאדי חו שי ּמב ּה  ֵאוצא  ּמדם יו ּמא ֵאאין  שו

מסכת חלה פרק ג משנה ח 
ח

ּמת ּה,  ּמל יַתח ּממה  ּמר ללא הו אש ּמוּסה  ִבע ֵאמ ששאור  ֵאטל  יַתהנו
ּמת ּה,  ּמל יַתח ּממה  ּמר אשהו ּמוּסה  ִבע שלתוְך  ֵאתן  שונו

ֵאחר,  יַתא ּממקום  ִבמ ּמסה  ּמנ יַתפשר ֵאיש לו  ִבאם 
ששבון,  אח ִבפי  של ִבוציא  מו

לכל. יַתה יַתעל  יַתחת  יַתא ּמלה  יַתח ִבוציא  ּמלאו, מו ִבאם   שו
(מסכת חלה פרק ג משנה ט) 

ֵאוצא בו:  יַתכיו
ִבנּקו ף, <מסיק> ֵאתי  ֵאזי ִבעם  ּמעשרבו  שת ִבנ אש אסק  אמ ֵאתי  ֵאזי

ֵאללות,  ֵאבי עו שנ ִבע ִבעם  ּמעשרבו  שת ִבנ אש ִבוציר  ּמב ֵאבי  שנ ִבע
ֵאחר,  יַתא ּממקום  ִבמ ּמסה  ּמנ יַתפשר ֵאיש לו  ִבאם 

ששבון,  אח ִבפי  של ִבוציא  מו
לכל,  יַתל ֵאשר  רֲעע יַתמ יַתמת  שתרו ּממה ו שתרו ִבוציא  ּמלאו, מו ִבאם  שו

ששבון.  אח ִבפי  של ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ֵאשר ו רֲעע יַתמ ּמאר  שש יַתה שו



מסכת חלה פרק ג משנה י 
ט

ארז, <סאור> לא ּמה יַתוּסת  ִבע שלתוְך  ֵאתן  שונו ִבּטים  ִבח יַתוּסת  ִבע ֵאמ ששאור  ֵאטל  יַתהנו
ּמלה,  יַתח יַתב אבת  אי יַתח ּמגן,  ּמד יַתעם  יַתט ּמב ּה  איש  ִבאם 

ּמרה.   שפטו ּמלאו,  ִבאם  שו
שמרו:  ּמא ּממה  ּמל ֵאכן,  ִבאם 

אשהוא?  ּמכל  ֵאסר  אבל או אּט יַתה
יַתעם.  יַתט ֵאתן  שבנו ִבמינו  שב ללא  אש ִבמינו,  שב ִבמין 

פרק ד 

מסכת חלה פרק ד משנה א 
א

אזה,  ּמב אזה  שגעו  ּמנ שו ִבבים,  יַתק ֵאני  שש ּמעשו  אש ִבשים  ּמנ ֵאתי  שש
שפטוִברין.   ּמחד,  אא ִבמין  ִבמ ֵאהן  ִבפלו  רֲעא

יַתחת,  יַתא ּמשה  ִבא של אש ֵאהן  אש יַתמן  שז ִבב
ּמפטור.  ִבמינו,  שב ללא  אש שו ּמיב,  יַתח ִבמינו,  שב ִבמין 

מסכת חלה פרק ד משנה ב 
ב

ִבמינו?  שב ִבמין  אזה הוא  ֵאאי 
לכל,  יַתה ִבעם  ּמטשרפות  שוצ ִבמ ּמנן  ֵאאי ִבּטים  ִבח יַתה

ִבמים.   שוּס מכ יַתה ִבעם  ּמלא  אא
לכל,  יַתה ִבעם  ּמטשרפות  שוצ ִבמ ששעוִברים  יַתה

ִבּטים.   ִבח יַתה ִבמן  חו ץ 
ֵאמר:  ִברי או אבן נו ּמנן  ּמח ִבבי יו שר

אזה.  ִבעם  אזה  ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ ִבנים  ִבמי יַתה ּמאר  שש

מסכת חלה פרק ד משנה ג 
ג

יַתוצע,  שמ אא ּמב ּממה  שתרו יַתקב  שו ארז  לא יַתקב  שו ִבבים,  יַתק ֵאני  שש
ּמטשרפות>  שוצ ִבמ ִבפין. < ּמטשר שוצ ִבמ ּמנן  ֵאאי
יַתוצע,  שמ אא ּמב ּמלתו  יַתח ּמלה  שּט ִבנ אש ּמבר  ּמד

ּמלה.  יַתח יַתב יַתיב  יַתח שת ִבנ ּמבר  שכ אש ִבפין,  ּמטשר שוצ ִבמ

מסכת חלה פרק ד משנה ד 
ד



אזה,  ּמב אזה  ששכו  ּמנ אש ּמשן  ּמי יַתקב  שו ּמדש  ּמח יַתקב 
ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר

יַתוצע.  שמ אא ּמה ִבמן  לּטל  ִי
שסִברין.   ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

יַתּקב,  יַתה ִבמן  ּמלה  יַתח ֵאטל  יַתהנו
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ּמלה.  יַתח
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמלה.  יַתח ּמנה  ֵאאי

מסכת חלה פרק ד משנה ה 
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ּמתן,  ּמל יַתח ּמלה  שּט ִבנ אש ִבבים  יַתק ֵאני  שש
שוצמו,  יַתע ֵאני  שפ ִבב אזה  ּמל אש שו שוצמו  יַתע ֵאני  שפ ִבב אזה  ּמל אש

יַתחת,  יַתא ּמוּסה  ִבע ּמאן  ּמש רֲעע יַתו יַתזר  ּמח
ֵאטר,  ּמבה פו ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ִבבין.   שי יַתח שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו
ּמקלו.  שמרו  מח ּמוצא  שמ ִבנ

מסכת חלה פרק ד משנה ו 
ו

ּמת ּה  ּמל יַתח ּממה  ּמר ללא הו אש ּמוּסה  ִבע ֵאמ ּמלה  יַתח ֵאדי  שכ ּמדם  ּמא ֵאטל  נו
ּמרה,  רֲעה יַתט שב ּמת ּה  רֲעעשו יַתל

יַתמי,  שד יַתלת  יַתח ֵאלְך  שוהו ּמה  אלי ּמע שפִבריש  יַתמ שהיות  ִבל
יַתרח,  ּמוּס ִבת אש יַתעד 

ֵאמא,  ּמּט יַתה יַתעל  ּמּטהור  יַתה ִבמן  אלת  אּט ִבנ יַתמי  שד יַתלת  יַתח אש
ּמּק ף.  ממ יַתה ִבמן  ללא  אש שו

מסכת חלה פרק ד משנה ז 
ז

ּמיה,  שר שבסו יַתלגוִים  ִבסים  רֲעאִברי ּמהיו  אש ֵאאל  ששּמר ִי
ִבעית,  ִבבי שש יַתב ששרות ו יַתע יַתמ יַתב אהם  ֵאתי ֵאפרו ֵאיב  יַתח שמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר

ֵאטר.   ֵאאל פו ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר
ּמיה.  שר שבסו יַתחלות  ֵאתי  שש
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

יַתחת.   יַתא ּמלה  יַתח
אזר.   אע ִבלי אא ִבבי  ִבלשר אש ּמּקלו  ִבמ ֵאאל  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר של אש ּמקלו  רֲעחזו  ּמא

ִבכים.  ּמר שד ֵאתי  שש ִבב ֵאאל  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר ֵארי  שב ִבד שכ להג  שנ ִבל שזרו  ּמח



מסכת חלה פרק ד משנה ח 
ח

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר
ּמלה:  יַתח יַתל ּמרוצות  רֲעא ּמשלוש 

יַתחת.   יַתא ּמלה  יַתח ִבזיב,  שג יַתעד  שו ֵאאל  ששּמר אר ץ ִי אא
ּמנם,  ּממ רֲעא יַתעד  שו ּמהר  ּמנ יַתה יַתעד  שו ִבזיב  שג ִבמ

ֵאהן.  לכ יַתל יַתחת  יַתא שו ּמלאור  יַתחת  יַתא יַתחלות,  ֵאתי  שש
ֵאשעור.   ּמל ּה  ֵאאין  ֵאהן  לכ יַתל אש שו ֵאשעור,  ּמל ּה  איש  ּמלאור  אש

ִבנים,  שפ ִבל שו ּמנם  ּממ רֲעא ֵאמ ּמהר ו ּמנ יַתה ֵאמ
ֵאהן.   לכ יַתל יַתחת  יַתא שו ּמלאור  יַתחת  יַתא יַתחלות,  ֵאתי  שש

ֵאשעור,  ּמל ּה  איש  ֵאהן  לכ יַתל אש שו ֵאשעור,  ּמל ּה  ֵאאין  ּמלאור  אש
ּמל ּה.   שכ שטבול יום או ו

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ּמלה.   ִבבי שט ּמוצִבריְך  ֵאאינו 

ט
שלדות.   יַתליו שו ִבנדות  יַתל שו ּמזבות,  יַתל שו ִבבים  ּמז יַתל ּמרה  רֲעאסו יַתו

ּמחן,  של מש יַתה יַתעל  ּמזר  יַתה ִבעם  אלת  אכ אא אנ שו
ֵאהן.  לכ ּמכל  של אנת  את ִבנ שו

מסכת חלה פרק ד משנה ט 
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ֵאהן:  לכ ּמכל  של ִבנין  ּמת ִבנ ֵאאלו 
ִבמים,  ּמר רֲעח יַתה

שבכורות,  יַתה שו
ֵאבן,  יַתה שדיון  ִבפ ו

רֲעחמור,  אטר  אפ שדיון  ִבפ ו
ּמבה,  ֵאּק יַתה שו יַתיִים  ּמח של יַתה שו יַתע  שזרו יַתה שו

ֵאגז,  יַתה ִבשית  ֵארא שו
ּמפה,  ששֵאר אמן  אש שו

יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאשי  שד ּמק שו
ּמדש,  שק ִבמ יַתה ֵאשי  שד ּמק שו

ִבבכוִברים.   יַתה שו
ִבבכוִברים.   יַתב ֵאסר  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּממה,  שתרו ֵאני  ִבש יַתכשר
ִבתיר,  יַתמ ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  שר
שסִברין.  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

מסכת חלה פרק ד משנה י 
יא



שיתור,  יַתב ִבמ יַתחלות  ִבביא  ֵאה יַתע  שתקו ִבאיש  יַתתי  יַתנ
אמנו.   ִבמ שבלו  ִבק ללא  שו

ּמיה,  שדִבר שנ יַתס שכ אל רֲעא ֵאמ אהן  ֵאתי יַתחלו ִבביאו  ֵאה ּמיה  שדִבר שנ יַתס שכ אל רֲעא ֵאשי  שנ יַתא
אהן.   ֵאמ שבלו  ִבק ללא  שו

ארת,  אוצ רֲעע ּמל אדם  לק אהם  ֵארי ִבבכו ִבביאו  ֵאה ִבעים  ּמב שוצ יַתהר  ֵאשי  שנ יַתא
אהן,  ֵאמ שבלו  ִבק ללא  שו

ּמרה:  יַתבתו אש ּמכתוב  יַתה ֵאני  שפ ששמות כג,טז)ִבמ ) 
אדה".  ּמש יַתב יַתרע  שז ִבת אשר  רֲעא אשיָך  רֲעע יַתמ ֵארי  ִבבכו ִבוציר  ּמּק יַתה יַתחג  שו "

מסכת חלה פרק ד משנה יא 
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אבל,  ּמב ִבמ שבכורות  ּמלה  אע אה ּמטס  ִבטי רֲעא אבן 
אמנו.   ִבמ שבלו  ִבק ללא  שו

אמן,  אש ּמו יַתיִין  ּמריו  ִבבכו ִבביא  ֵאה ֵאהן  לכ יַתה ֵאס ף  יו
אמנו.   ִבמ שבלו  ִבק ללא  שו

ֵאביתו  ֵאני  שב ּמניו ו ּמב ּמלה  אע אה יַתא ף הוא 
יַתלִים,  ּמש ִבבירו ּמטן  ּמק יַתסח  אפ רֲעעשות  יַתל

ִבזירוהו,  שח אה שו
ּמבה.   ּמבר חו ּמד יַתה יַתבע  ּמּק ללא ִי אש

ּמיא, <האותיות: מאפמייא> שמ יַתפ שס ִבאי ֵאמ ּמריו  ִבבכו ִבביא  ֵאה שסטון  רֲעאִברי
שמרו:  ּמא אש ֵאני  שפ ִבמ אמנו,  ִבמ שבלו  ִבק שו

ּמיה,  שבסושר אנה  יַתהּקו
יַתלִים.   ּמש ִבבירו אש ּמוד  יַתפשר יַתב אנה  שכקו

יג
ֵאנים:  רֲעה לכ יַתל ּמתנו  ִבנ ּמתנות  יַתמ יַתבע  יַתאשר שו ששִברים  אע

יַתבע  יַתאשר שו ּמדש,  שק ִבמ יַתב אשר  שואע יַתלִים  ּמש ִבלים. ִבבירו שגבו ִבב אשר  אע
ּמדש:  שק ִבמ יַתב אש אשר  אע ֵאאלו 

ּמּטאת,  יַתח
ּמהעו ף,  יַתּטאת  יַתח שו

יַתדי,  יַתו ּמשם  ּמא שו
ּמתלוי,  ּמשם  ּמא שו

ִבוצבור,  ֵאמי  של יַתש ֵאחי  שב ִבז שו
ּמרע, לוצ שמ ִבל אש אמן  אש ללג  שו

אמר,  לע ּמה יַתתר  ומו
אחם,  אל יַתה ֵאתי  שש ו
ִבנים,  ּמפ יַתה אחם  אל שו
ּמנחות.  שמ ֵארי  ִבשי שו

יד



יַתבע  יַתאשר יַתלִים:ֵאאלו  ּמש ִבבירו  אש
שבכורות,  יַתה
ִבבכוִברים,  יַתה שו

ּמדה,  ִבמתו ּמרם  יַתהמו שו
ִבזיר,  ּמנ ֵאאיל  שו

ִבשים.  ּמד ּמּק יַתה שועורות 

יה
ִבלים: שגבו ִבב אש אשר  אע ֵאאלו 

ּממה,  שתרו
ֵאשר,  רֲעע יַתמ יַתמת  שתרו ו

ּמלה,  יַתח שו
ֵאגז,  יַתה ִבשית  ֵארא שו

ּמתנות,  יַתמ יַתה שו
ֵאבן,  יַתה שדיון  ִבפ ו

רֲעחמור,  אטר  אפ שדיון  ִבפ ו
ּמזה,  מח רֲעא ֵאדה  שש שו

ִבמים, ּמר רֲעח יַתה ֵאדה  שש שו
ֵאגר.  יַתה אזל  אג שו

אהן,  ּמב ִבקי  ּמב ֵאאין  אש ֵאהן  לכ ּמכל 
ּמנה. ּמת יַתמ ִבנין לו  שת ֵאאין נו

חסלת מסכתא חלה

 מסכת ערלה 

פרק א 

מסכת ערלה פרק א משנה א 
א

יַתלּקורות,  שו ּמיג  שוּס יַתל יַתע  ֵאט יַתהנו
ּמלה.   ּמעשר ּמה ִבמן  ּמפטור 

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
יַתמר:  ּמא ִבפלו  רֲעא

ּמיג,  שוּס יַתל ִבחיוצון  יַתה שו ּמכל  רֲעא יַתמ של ִבמי  ִבני שפ יַתה



ּמיב,  יַתח ִבמי  ִבני שפ יַתה
ּמפטור.  ִבחיוצון  יַתה שו

מסכת ערלה פרק א משנה ב 
ב

יַתע,  ּמנטו שוצאו  ּממ אר ץ,  ּמא ּמל ֵאתינו  רֲעאבו ּמבאו  אש ֵאעת 
ּמפטור.  

ֵאבשו,  ִבכ ללא  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף  שטעו,  ּמנ
ּמיב.   יַתח

ִבבים,  יַתר ּמל יַתע  ֵאט יַתהנו
ּמיב.  יַתח

ֵאטר.   ּמדה פו שיהו ִבבי  שר
ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  יַתע  ֵאט יַתהנו

יַתטע,  ּמנ אש שכִברי  ּמנ שו
יַתטע,  ּמנ אש ּמלן  שז ּמג יַתה שו

ּמנה,  ִבפי שס ִבב יַתע  ֵאט יַתהנו שו
ּמליו,  ֵאא ֵאמ אלה  ּמהעו שו

ּמלה.  ּמעשר ּמב ּמיב  יַתח

מסכת ערלה פרק א משנה ג 
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ִבעמו,  יַתלע  אוּס יַתה שו יַתקר  אע אנ אש ּמלן  ִבאי
ִבעמו,  יַתלע  אוּס יַתה שו ּמהר  ּמנ ּמטפו  שש
ּמפטור,   שחיות,  ִבל ּמיכול  ִבאם 

ּמיב.   יַתח ּמלאו,  ִבאם  שו
ִבצדו,  ִבמ יַתלע  אוּס יַתה יַתקר  שע אנ

ּמשה,  ֵאר רֲעח יַתמ יַתה יַתעתו  שז שע ִבז אש או 
ּמפר,  ּמע אכ ּמשאו  רֲעע יַתו יַתעתו  שז שע ִבז אש או 

ּמפטור.   שחיות,  ִבל ּמיכול  ִבאם 
ּמיב.  יַתח ּמלאו,  ִבאם  שו

מסכת ערלה פרק א משנה ד 
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לשארש,  יַתתיַתיר בו  שש ִבנ שו יַתקר,  שע אנ אש ּמלן  ִבאי
ּמפטור.  

לשארש?  יַתב ֵאהא  שי ּממה  יַתכ שו
ֵאמר  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר

ּמתא:  ִבבשרתו ִבאיש  ּמדה  שיהו אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר ֵאשם  ִבמ
ִבמיתון.  של אש יַתחט  יַתמ שכ



מסכת ערלה פרק א משנה ה 
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ּמכה,  ֵאר שב יַתקר ובו  שע אנ אש ּמלן  ִבאי
ּמנה,  אמ ִבמ איה  ּמח שוהוא 

ּמכה.   ֵאר שב ִבכ שהיות  ִבל ּמנה  ֵאק שז יַתה ּמרה  שז ּמח
ּמקה,  ּמס שפ ִבנ שו ּמנה,  ּמש יַתחר  יַתא ּמנה  ּמש ּמכה  ִברי שב ִבה

ּמקה.   ּמס שפ ִבנ אש ּמעה  ּמש ִבמ אנה  מו
ִבנים,  ּמפ שג ִבספוק 

ִבספוק,  יַתעל  ִבספוק 
ּמתר.   ממ אר ץ,  ּמא ּמב ּמכה  ִברי שב ִבה אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
ּמתר,  ממ אפה,  ּמי ּמח ּה  לכ אש שמקום 
ּמאסור.   יַתרע,  ּמח ּה  לכ אש שמקום 

ֵאפרות,  ּמאה  ֵאל שמ ִבהיא  שו ּמקה  ּמס שפ ִבנ אש ּמכה  ֵאר שב
ּמאסור.  יַתתִים,  ּממא שב ִבסי ף  ִבאם הו

מסכת ערלה פרק א משנה ו 
ו

ִבטיעות,  שנ ִבב ּמעשרבו  שת ִבנ אש ארם  אכ יַתה ֵאאי  של ִבכ של אש שו ּמלה  ּמעשר ּמל אש ּמעה  ִבטי שנ
לקט,  של ללא ִי אזה  ֵארי  רֲעה

יַתתִים, <באחת> ּממא ּמחד ו אא שב אלה  רֲעע יַתי יַתקט,  ּמל ִבאם  שו
לקט.   של ִבל ֵאון  יַתכ שת ללא ִי אש יַתבד  של ִבב ו

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
לקט,  של ִבל יַתון  יַתכ שת ִבנ ִבאם 

יַתתִים.  ּממא ּמחד ו אא שב אלה  רֲעע יַתי

מסכת ערלה פרק א משנה ז 
ז

יַתדר,  ּממ שוּס יַתה שו ִבנים,  ּמפ שג ֵאמי  ִבבין, ו יַתל יַתהלו שו ִבלים,  ּמע אה
ִבזיר,  ּמנ יַתב ִבעי ו ּמב ּמבשר ּמלה,  ּמעשר ּמב ּמתִברים  ממ

ֵאשּמרה.   רֲעא ּמב ִברין  רֲעאסו יַתו
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

אפִברי.   אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ ּמאסור  יַתדר  ּממ שוּס יַתה
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמאסור.   ּמלה,  ּמעשר ּמה אשאר ף  שב ִבמיד  רֲעע יַתמ יַתה
יַתע:  מש שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא
ֵאפרוש,  שב ִבתי  שע יַתמ ּמש

ּמאסור, ִבלים,  ּמע אה אשאר ף  שב ִבמיד  רֲעע יַתמ יַתה אש
ּמתר,  ממ ּמּקִברים,  ִבע ּמה אשאר ף  שב
ּמאסור,  ִבגים,  יַתפ יַתה אשאר ף  שב



אפִברי.  ֵאהן  אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת ערלה פרק א משנה ח 
ח

ִבנים,  יַתוצ יַתחשר יַתה שו שקלות,  שנקו יַתע
אהם, <והזוגים> ּמל אש ּממד  ּמת יַתה שו ִבגים,  ּמז יַתה שו

אשלו,  ֵאנ ץ  יַתה שו ִבנים  ֵאפי ִברמו ִבל שק
ִבנים,  יַתע של יַתג יַתה שו ִבזים,  אאגו ֵאפי  ִבל שק

ִבזיר,  ּמנ יַתב ֵאשּמרה, ו רֲעא ּמב ּמלה, ו ּמעשר ּמב רֲעאסוִברים 
ִבעי. <ברביעי>  ּמב ּמבשר ּמתִברין  ממ ו

רֲעאסורות.  ּמלם  מכ שבלות  יַתהנו שו

מסכת ערלה פרק א משנה ט 
ט

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ּמלה,  ּמעשר ּמל אש ֵאיחור  ִבעים  שט נו

ּמלה,  ּמעשר ּמל אש אאגוז  ִבעין  שט ֵאאין נו שו
אפִברי.   אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

ּמלה.  ּמעשר ּמל אש שניות  יַתכפו שב ִבבין  ִבכי יַתמשר ֵאאין  שו

פרק ב 

מסכת ערלה פרק ב משנה א 
א

ֵאשר,  רֲעע יַתמ יַתמת  שתרו ּממה, ו שתרו יַתה
יַתמי,  שד ִבל אש ֵאשר  רֲעע יַתמ יַתמת  שתרו ו

ִבבכוִברים,  יַתה שו ּמלה,  יַתח יַתה
ּמאה,  ֵאמ ּמחד ו אא שב ִבלים  עו

אזה,  ִבעם  אזה  ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ ו
ּמהִברים. <ואינו וצריך. קו מעל אינו>  של ּמוצִבריְך  שו

ארם  אכ יַתה ֵאאי  של ִבכ שו ּמלה  ּמעשר ּמה
יַתתִים,  ּממא ּמחד ו אא שב ִבלים  עו
אזה,  ִבעם  אזה  ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ ו

ֵאאינו' מוס ף בגיליון>  שו ּמהִברים. <ווצריך. ' של ּמוצִבריְך  ֵאאינו  שו
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ִבפין.   ּמטשר שוצ ִבמ ּמנן  ֵאאי
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

יַתעם,  יַתט ֵאתן  שבנו ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ



יַתסר.  ללא לו ּמבל  רֲעא

מסכת ערלה פרק ב משנה ב 
ב

ּמלה,  ּמעשר ּמה אאת  ּמלה  רֲעע יַתמ ּממה  שתרו יַתה
ּממה.   שתרו יַתה אאת  ּמלה  ּמעשר ּמה שו

יַתוצד?  ֵאכי
ּמאה,  ֵאמ של ּמלה  שפ ּמנ אש ּממה  שתרו ּמאה  שס

ּמלה,  ּמעשר ִבבים  יַתק אשת  לל שש שפלו  ּמנ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו
ארם,  אכ יַתה ֵאאי  של ִבכ של אש ִבבים  יַתק אשת  לל שש או 

ּמלה,  ּמעשר ּמה אאת  ּמלה  רֲעע יַתמ ּממה  שתרו יַתה אש ִבהיא  זו 
ּממה.  שתרו יַתה אאת  ּמלה  ּמעשר ּמה שו

מסכת ערלה פרק ב משנה ג 
ג

יַתאִים,  של ִבכ יַתה אאת  ּמלה  רֲעע יַתמ ּמלה  ּמעשר ּמה
ּמלה,  ּמעשר ּמה אאת  ִבלין  רֲעע יַתמ יַתאִים  של ִבכ יַתה שו

ּמלה.   ּמעשר ּמה אאת  ּמלה  ּמעשר ּמה שו
יַתוצד?  ֵאכי

יַתתִים,  ּממא של ּמלה  שפ ּמנ אש ּמלה  ּמעשר ּמאה  שס
ּמלה,  ּמעשר שועוד  ּמאה  שס ּמלה  שפ ּמנ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו

ארם,  אכ יַתה ֵאאי  של ִבכ של אש שועוד  ּמאה  שס או 
יַתאִים,  של ִבכ יַתה אאת  ּמלה  רֲעע יַתמ ּמלה  ּמעשר ּמה אש ִבהיא  זו 

ּמלה,  ּמעשר ּמה אאת  יַתאִים  של ִבכ יַתה שו
ּמלה.  ּמעשר ּמה אאת  ּמלה  ּמעשר ּמה שו

מסכת ערלה פרק ב משנה ד 
ד

יַתע> ֵאמ יַתד שמ יַתע < ֵאמ יַתד שמ יַתה שו ֵאבל  יַתת שמ יַתה שו ֵאמ ץ  יַתח שמ יַתה ּמכל 
ארם,  אכ יַתה ֵאאי  של ִבכ שב ּמלה ו ּמעשר ּמב ּממה ו שתרו יַתב

ֵאסר.   או
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ֵאמא.   יַתט שמ יַתא ף 
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ֵאמא,  יַתט שמ ֵאאינו  ּמלם  שלעו

ּמוצה.  ֵאבי יַתכ ֵאהא בו  שי אש יַתעד 

מסכת ערלה פרק ב משנה ה 
ה

ּממה, <ידמה> שת יַתי יַתפר  שכ ִבאיש  יַתתי  שס דו



יַתמר:  ּמא שו יַתמי,  יַתש ֵאבית  ֵאדי  ִבמי של יַתת ִבמ ּמיה  ּמה
יַתמר:  ּמא שו ֵאקן,  ּמז יַתה יַתמי  יַתש אאת  ִבתי  של יַתא ּמש

ּמוצה.  ֵאבי יַתכ ֵאהא בו  שי אש יַתעד  ֵאמא  יַתט שמ ֵאאינו  ּמלם  שלעו

מסכת ערלה פרק ב משנה ו 
ו

ּממרו:  ּמא ּממה  ּמל שו
ִבמיר, <המדמע> שח יַתה של ִבמינו  שב ִבמין  יַתע  ֵאמ יַתד שמ ֵאבל  יַתת שמ יַתה שו ֵאמ ץ  יַתח שמ יַתה ּמכל 

ֵאקל  ּמה של ִבמיר] ו שח יַתה של ִבמינו? [ו ֵאאינו  אש שב ִבמין 
יַתוצד?  ֵאכי

ִבּטים,  ִבח יַתוּסת  ִבע שלתוְך  יַתפל  ּמנ אש ִבּטים  ִבח יַתל אש ששאור 
ֵאמ ץ,  יַתח של ֵאדי  שכ איש בו  שו

ּמאה,  ֵאמ ּמחד ו אא שב רֲעעלות  יַתה של איש בו  אש ֵאבין 
ּמאה, <לעלות> ֵאמ ּמחד ו אא שב רֲעעלות  יַתה של ֵאאין בו  אש ֵאבין 

ּמאסור.  
ּמאה, <לעלות>  ֵאמ ּמחד ו אא שב רֲעעלות  יַתה של ֵאאין בו 

ֵאמ ץ,  יַתח של ֵאדי  שכ איש בו  אש ֵאבין 
ֵאמ ץ,  יַתח של ֵאדי  שכ ֵאאין בו  אש ֵאבין 

ּמאסור. 

מסכת ערלה פרק ב משנה ז 
ז

ִבמינו,  ֵאאינו  אש שב ִבמין  ִבמיר  שח יַתה של ֵאקל ו ּמה של
יַתוצד?  ֵאכי

ִבשים,  ּמד רֲעע ִבעם  ששלו  יַתב שת ִבנ אש ִבסין  שגִברי
יַתעם,  יַתט ֵאתן  שבנו אהן  ּמב ֵאיש  שו

ּמאה,  ֵאמ ּמחד ו אא שב רֲעעלות  יַתל אהן  ּמב ֵאיש  אש ֵאבין 
ּמאה,  ֵאמ ּמחד ו אא שב רֲעעלות  יַתל אהן  ּמב ֵאאין  אש ֵאבין 

ּמאסור.  
יַתעם,  יַתט ֵאתן  שבנו אהן  ּמב ֵאאין 

ּמאה,  ֵאמ ּמחד ו אא שב רֲעעלות  יַתל אהן  ּמב ֵאיש  אש ֵאבין 
ּמאה,  ֵאמ ּמחד ו אא שב רֲעעלות  יַתל אהן  ּמב ֵאאין  אש ֵאבין 

ּמתר.  ממ

מסכת ערלה פרק ב משנה ח 
ח

ִבלין, <סאור. וכן כולם> מח יַתוּסת  ִבע שלתוְך  יַתפל  ּמנ אש ִבלין  מח יַתל אש ששאור 
ֵאמ ץ,  יַתח של ֵאדי  שכ איש בו  שו

ּממה,  שתרו ִבל אש ששאור  יַתפל  ּמנ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו
ארם,  אכ יַתה ֵאאי  של ִבכ של אש ששאור  או 



ֵאמ ץ,  יַתח של ֵאדי  שכ איש בו  ִבאם 
ּמאסור. 

מסכת ערלה פרק ב משנה ט 
ט

ּמוצ ּה,  שמ ִבח שו ּמוּסה  ִבע שלתוְך  יַתפל  ּמנ אש ִבלין  מח יַתל אש ששאור 
ּממה,  שתרו ִבל אש ששאור  יַתפל  ּמנ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו

ארם,  אכ יַתה ֵאאי  של ִבכ של אש ששאור  או 
ֵאמ ץ,  יַתח של ֵאדי  שכ איש בו  ִבאם 

ּמאסור. 
ִבתיר.  יַתמ שמעון  ִבש ִבבי  שר

מסכת ערלה פרק ב משנה י 
י

ִבלים,  שב יַתת
ּמשה,  לל שש ִבמ ּמחד, או  אא ִבמין  ִבמ ֵאשמות  ּמשה  לל שש יַתנִים ו שש

ִבפין.   ּמטשר שוצ ִבמ ּמאסור, ו
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ּמחד,  אא ִבמין  ִבמ ֵאשמות  ֵאני  שש
ּמחד,  אא ֵאשם  ִבמ ִבנים  ִבמי ֵאני  שש או 

ִבפין.  ּמטשר שוצ ִבמ ּמנן  ֵאאי

מסכת ערלה פרק ב משנה יא 
יא

ּמוּסה,  ִבע שלתוְך  שפלו  ּמנ אש ּממה  שתרו ִבל אש שו ִבלין  מח יַתל אש ששאור 
ֵאמ ץ,  יַתח של ֵאדי  שכ אזה  ּמב ללא  שו ֵאמ ץ  יַתח של ֵאדי  שכ אזה  ּמב ללא 

ֵאמוצו,  ִבח שו ּמטשרפו  שוצ ִבנ שו
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמבא.   ִבני  רֲעא רֲעחרון  יַתא ּמה יַתחר  יַתא
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

יַתבוּסו ף,  ֵאבין  ּמלה  ִבח שת יַתב ִבאוּסור  יַתפל  ּמנ אש ֵאבין 
ֵאמ ץ.  יַתח של ֵאדי  שכ ֵאהא בו  שי אש יַתעד  ֵאסר  ֵאאינו או ּמלם  שלעו

מסכת ערלה פרק ב משנה יב 
יב

יַתמי,  יַתש ֵאבית  ֵאדי  ִבמי של יַתת ִבמ ּמיה  ּמה ּמרה  ִבבי יַתה ִבאיש  אזר  אע יו
יַתמר:  ּמא שו

ּמרח,  שז ִבמ יַתה יַתער  יַתש שב ֵאמד  ֵאקן עו ּמז יַתה ֵאאל  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר אאת  ִבתי  של יַתא ּמש
יַתמר:  ּמא שו

ֵאסר,  ֵאאינו או ּמלם  שלעו



ֵאמ ץ.  יַתח של ֵאדי  שכ ֵאהא בו  שי אש יַתעד 

מסכת ערלה פרק ב משנה יג 
יג

ֵאמא,  ּמט אמן  אש שב ּמכן  ּמוּס אש ִבלים  ֵאכ
ּמטהור,  אמן  אש שב ּמכן  ּמס שו יַתזר  ּמח שו
ּמטהור,  אמן  אש שב ּמכן  ּמוּס אש או 
ֵאמא,  ּמט אמן  אש שב ּמכן  ּמס שו יַתזר  ּמח שו

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמבא.  ִבני  רֲעא ּמהִבראשון  יַתחר  יַתא

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
רֲעחרון.  יַתא ּמה יַתחר  יַתא

מסכת ערלה פרק ב משנה יד 
יד

ּמוּסה, <כרם> ִבע שלתוְך  שפלו  ּמנ אש ארם  אכ יַתה ֵאאי  של ִבכ של אש שו ּממה  שתרו ִבל אש ששאור 
ֵאמ ץ,  יַתח של ֵאדי  שכ אזה  ּמב ללא  שו ֵאמ ץ  יַתח של ֵאדי  שכ אזה  ּמב ללא 

ֵאמוצו,  ִבח שו ּמטשרפו  שוצ ִבנ שו
ִבנים.   רֲעה לכ יַתל ּמתר  ממ ּמזִברים ו יַתל ּמאסור 

ִבנים.  רֲעה לכ יַתל שו ּמזִברים  יַתל ִבתיר  יַתמ שמעון  ִבש ִבבי  שר

מסכת ערלה פרק ב משנה טו 
יה

ּמרה,  ֵאד שק שלתוְך  שפלו  ּמנ אש ארם  אכ יַתה ֵאאי  של ִבכ של אש שו ּממה  שתרו ִבל אש ִבלים  שב יַתת
ֵאבל,  יַתת של ֵאדי  שכ אזה  ּמב ללא  שו ֵאבל,  יַתת של ֵאדי  שכ אזה  ּמב ללא 

ֵאבלו,  ִבת שו ּמטשרפו  שוצ ִבנ שו
ִבנים.   רֲעה לכ יַתל ּמתר  ממ ּמזִברים, ו יַתל ּמאסור 

ִבנים. רֲעה לכ יַתל שו ּמזִברים  יַתל ִבתיר  יַתמ שמעון  ִבש ִבבי   שר

מסכת ערלה פרק ב משנה טז 
יו

ִבשים,  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמק של אש ּמכה  ִבת רֲעח
ּמתר,  יַתלנו אש שו ִבפגול  יַתל אש שו

ִבלין,  מח יַתל אש ִבתכות  רֲעח יַתה ִבעם  ששלו  יַתב שת ִבנ אש
ִבנים.   רֲעה לכ יַתל ּמתר  ממ ּמזִברים ו יַתל ּמאסור 

ִבנים.  רֲעה לכ יַתל שו ּמזִברים  יַתל ִבתיר  יַתמ שמעון  ִבש ִבבי  שר
(מסכת ערלה פרק ב משנה יז) 

ִבשים,  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמק יַתשר  שב
ִבלים,  יַתק ִבשים  ּמד ּמק יַתשר  שב ו

ּמוה, רֲעא יַתת יַתה יַתשר  שב ִבעם  ששלו  יַתב שת ִבנ  אש



שּטהוִברים.  יַתל ּמתר  ממ ִבאים ו ֵאמ שּט יַתל ּמאסור 

פרק ג 

מסכת ערלה פרק ג משנה א 
א

ּמלה,  ּמעשר ֵאפי  ִבל שק ִבב ּמבעו  שצ אש אגד  אב
ֵאלק.   ּמד ִי

ֵאחִברים,  רֲעא יַתב ּמעיַתרב  שת ִבנ
ֵאלקו.   ּמד ּמלם ִי מכ

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

יַתתִים.  ּממא ּמחד ו אא שב אלה  רֲעע יַתי

מסכת ערלה פרק ג משנה ב 
ב

אגד,  אב יַתב ּמרגו  רֲעא יַתו ּמלה  ּמעשר ֵאפי  ִבל שק ִבב ִבוּסיט  יַתה ללא  שמ יַתע  ֵאב יַתהצו
אזה הוא,  ֵאאי  יַתע  ּמידו ֵאאין  שו

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
אגד.   אב יַתה ֵאלק  ּמד ִי

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
יַתתִים.  ּממא ּמחד ו אא שב אלה  רֲעע יַתי

מסכת ערלה פרק ג משנה ג 
ג

אגד,  אב יַתב שבכור  יַתה אמר  אצ ִבמ ִבוּסיט  יַתה ללא  שמ ֵארג  ּמהאו
אגד;  אב יַתה ֵאלק  ּמד ִי

רֲעחמור,  אטר  אפ ִבמ ִבזיר, ו ּמנ יַתער  שש ִבמ
יַתשק,  יַתב

יַתשק.   יַתה ֵאלק  ּמד ִי
ִבשין,  ּמד שק ממ יַתב ו

ֵאהן.  אש ּמכל  ִבשין  שד יַתק שמ

מסכת ערלה פרק ג משנה ד 
ד

ּמלה,  ּמעשר ֵאפי  ִבל שק ִבב ששלו  ִבב אש ִבשיל  שב יַתת
ֵאלק.   ּמד ִי

ֵאחִברים,  רֲעא יַתב ּמעיַתרב  שת ִבנ



יַתתִים.  ּממא ּמחד ו אא שב אלה  רֲעע יַתי

מסכת ערלה פרק ג משנה ה 
ה

ּמלה,  ּמעשר ֵאפי  ִבל שק ִבב ִבוּסיקו  ִבה אש יַתתנור 
יַתפת,  יַתה אאת  ּמפה בו  ּמא שו

יַתפת.   יַתה ֵאלק  ּמד ִבת
ֵאחרות,  רֲעא יַתב ּמבה  ּמעשר שת ִבנ

יַתתִים.  ּממא ּמחד ו אא שב אלה  רֲעע יַתת

מסכת ערלה פרק ג משנה ו 
ו

ארם,  אכ יַתה ֵאאי  של ִבכ של אש ּמתן  של יַתת ֵאלי  ִבב רֲעח ּמהיו לו  אש ִבמי 
ֵאלקו.   ּמד ִי

ֵאחִברים,  רֲעא יַתב ּמעשרבו  שת ִבנ
ֵאלקו.   ּמד ּמלם ִי מכ

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

יַתתִים.  ּממא ּמחד ו אא שב רֲעעלו  יַתי

מסכת ערלה פרק ג משנה ז 
ז

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  ּמיה שר ּמה אש
ֵאדש.   יַתק שמ ּממנות,  ִבה של יַתדשרכו  אש אאת 

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמבִברים.   שד ּמשה  ִבש ּמלא  אא ֵאדש  יַתק שמ ֵאאינו 

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ּמעה.   שב ִבש

ח
ֵאהן:  ֵאאלו 

ּמרְך,  שפ ֵאזי  אאגו
ּמדן,  ּמב ֵאני  שוִברמו

שסתומות,  ִבביות  ּמח
ִבדים,  ּמר שת שלפות  שוחו

שכרוב,  אא ֵאסי  של ּמק שו
ִבנית.   ּמו שי יַתעת  יַתל יַתד שו

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
יַתבִית.   יַתה יַתעל  יַתב של אש ּמכרות  ִבכ יַתא ף 

ּמלה,  ּמעשר ּמלה,  ּמעשר ּמל ּמראוי  ּמה



ארם. <כרם> אכ יַתה ֵאאי  של ִבכ ארם,  אכ יַתה ֵאאי  של ִבכ של ו

מסכת ערלה פרק ג משנה ח 
ט

ִבזים,  אאגו ּמה שצעו  יַתפ שת ִבנ
ִבנים,  ּמהִברמו שזרו  יַתפ שת ִבנ
ִבביות,  רֲעח יַתה שתחו  יַתפ שת ִבנ

ִבעים,  ִבדלו יַתה שתכו  יַתח שת ִבנ
ּמכרות,  ִבכ יַתה ּמפשרסו  שת ִבנ

יַתתִים.  ּממא ּמחד ו אא שב רֲעעלו  יַתי

מסכת ערלה פרק ג משנה ט 
י

ּמלה,  ּמעשר ּמה ֵאפק  שס
ּמאסור,  ֵאאל,  ששּמר אר ץ ִי אא שב

ּמתר,  ממ ּמיא  שר שבסו ו
יַתח,  ֵאק שולו ֵארד  אר ץ, יו ּמא ּמל ּמוצה  שבחו ו
ֵאקט.   אאנו לו שר ללא ִי אש יַתבד  של ִבב ו

ּמרק,  ּמי יַתע  ּמנטו ארם  אכ
ּמוצה לו,  ּמכר חו שמ ִבנ ּמרק  ּמי שו
ּמאסור,  ֵאאל  ששּמר אר ץ ִי אא שב

ּמתר,  ממ ּמיא  שר שבסו ו
ֵאקט,  שולו ֵארד  אר ץ, יו ּמא ּמל ּמוצה  שבחו ו

ּמיד.   יַתב לקט  של ללא ִי אש יַתבד  של ִבב ו
ּממקום,  ּמכל  שב ּמרה  יַתהתו ִבמן  ּמאסור  ּמדש  ּמח אה

ּמכה,  ּמל רֲעה ּמלה  ּמעשר ּמה שו
שפִברים.   ֵארי סו שב ִבד ִבמ יַתאִים  של ִבכ יַתה שו

חסלת מסכת ערלה

מסכת ביכורים 

פרק א 

מסכת ביכורים פרק א משנה א 
א

שוקוִברין,  ִבבכוִברים  ִבאים  ִבבי שמ ֵאיש 



ללא קוִברין,  שו ִבאים  ִבבי שמ
ִבאין.   ִבבי שמ ּמנן  ֵאאי אש ֵאיש  שו
ִבאין:  ִבבי שמ ּמנן  ֵאאי אש ֵאאלו 
אשלו,  שלתוְך  יַתע  ֵאט יַתהנו

ִבבים.  יַתר ּמל אש ִבחיד או  ּמי יַתל אש שלתוְך  שבִבריְך  ִבה שו
ִבבים  יַתר ּמל אש ִבמתוְך  ִבחיד או  ּמי יַתל אש ִבמתוְך  ִבריְך  שב יַתמ יַתה

אשלו.  שלתוְך 
אשלו,  שלתוְך  שבִבריְך  ִבה שו אשלו  שבתוְך  יַתע  ֵאט יַתהנו

יַתוצע,  שמ אא ּמב ִבבים  יַתר ּמה ארְך  אד שו ִבחיד  ּמי יַתה ארְך  אד שו
ִבביא.   ֵאמ ֵאאינו  אזה  ֵארי  רֲעה

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ִבביא.  ֵאמ אזה  ּמב

מסכת ביכורים פרק א משנה ב 
ב

ִבביא?  ֵאמ ֵאאינו  יַתעם  יַתט אזה  ֵאאי ֵאמ
יַתמר:  אא אנ אש ֵאשם  ששמות כג,יט)ִבמ ) 

שתָך",  ּממ שד יַתא ֵארי  ִבבכו ִבשית  ֵארא "
אתָך.   ּממ שד יַתא ֵאמ ִבלים  ִבגדו יַתה ּמכל  שיהו  אש יַתעד 

רֲעחכורות> יַתה ּמחכורות, <שו יַתה שו ִבסים,  רֲעאִברי ּמה
ּמלן,  שז ּמג יַתה שו ּמקִבריקון,  ִבוּסי יַתה שו

ִבאין,  ִבבי שמ ֵאאין 
יַתמר:  אא אנ אש ֵאשם  ִבמ יַתעם,  יַתּט יַתה ֵאמאותו 

שתָך".  ּממ שד יַתא ֵארי  ִבבכו ִבשית  ֵארא "

מסכת ביכורים פרק א משנה ג 
ג

ִבנים;  ִבמי יַתה יַתעת  שב ִבש ִבמ ִבבכוִברים חו ץ  ִבאין  ִבבי שמ ֵאאין 
ּמהִברים,  אב אש ּממִברים  שת יַתה ִבמן  ללא  שו
ִבקים,  ּממ רֲעע ּמב אש ֵאפרות  יַתה ִבמן  ללא  שו

ּמחר.   שב ממ יַתה ִבמן  ּמנן  ֵאאי אש אמן  אש ֵאתי  ֵאזי ִבמ ללא  שו
ארת.   אוצ רֲעע ּמל אדם  לק ִבבכוִברים  ִבאין  ִבבי שמ ֵאאין 

ארת,  אוצ רֲעע ּמל אדם  לק אהם  ֵארי ִבבכו ִבביאו  ֵאה ִבעים  שוצבו יַתהר  ֵאשי  שנ יַתא
ּמרה  יַתבתו אש ּמכתוב  יַתה ֵאני  שפ ִבמ אהן,  ֵאמ שבלו  ִבק ללא  ששמות כג,טז)שו ) 

אדה".  ּמש יַתב יַתרע  שז ִבת אשר  רֲעא אשיָך  רֲעע יַתמ ֵארי  ִבבכו ִבוציר  ּמּק יַתה יַתחג  שו "

מסכת ביכורים פרק א משנה ד 
ד

ללא קוִברין:  שו ִבאין  ִבבי שמ ֵאאלו 
יַתמר:  ּמיכול לו ֵאאינו  אש ֵארא,  ֵאאינו קו שו ִבביא  ֵאמ ֵאגר  ּמבִברים כו,ג)יַתה שד ) 



ּמלנו".   אתת  ּמל ֵאתינו  רֲעאבו יַתל יַתבע יי  שש ִבנ אשר  רֲעא "
ֵארא.   שוקו ִבביא  ֵאמ ֵאאל,  ששּמר ִבי ִבמ ִבאמו  ּמתה  שי ּמה ִבאם  שו
ֵאמר:  שוצמו, או יַתע ֵאבין  של ֵאבינו  ֵאלל  יַתפ שת ִבמ אשהוא  שכ ו

ֵאאל'.   ששּמר רֲעאבות ִי ֵאהי  לל אא '
ֵאמר:  אסת, או אנ שכ יַתה ֵאבית  שב אשהוא  שכ ו

אכם'.   ֵאתי רֲעאבו ֵאהי  לל אא '
ֵאמר:  ֵאאל או ששּמר ִבי ִבמ ִבאמו  ּמתה  שי ּמה ִבאם 

ֵאתינו'.  רֲעאבו ֵאהי  לל אא '

מסכת ביכורים פרק א משנה ה 
ה

ֵאמר:  לקב או רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמנה,  מה שכ ִבל ֵאשא  ּמנ ִבת ללא  ֵאגִברים  יַתבת  ּמשה  ִבא ּמה

ֵאאל.  ששּמר ִבי ִבמ ּממ ּה  ִבא ֵאהא  שת אש יַתעד 
ּמרִברים,  שח מש שמ ִבדים  ּמב רֲעע ּמחד  אא שו ֵאגִברים  ּמחד  אא

ּמשּמרה דורות,  רֲעע יַתעד  ִבפלו  רֲעא
ֵאאל.   ששּמר ִבי ִבמ ּממן  ִבא ֵאהא  שת אש יַתעד 

יַתח,  ִבלי ּמש יַתה שו אבד,  אע ּמה שו ִבפיס,  שטרו ִבפי יַתא ּמה
ִבגינוס,  שדרו שנ יַתא שו שמטום,  ּמּט יַתה שו ּמשה,  ִבא ּמה שו

ִברין,  ללא קו שו ִבאין  ִבבי שמ
יַתמר  ִבלין לו שיכו ּמנן  ֵאאי ּמבִברים כו,י)אש שד ) 

ִבלי יי".  ּמתה  יַתת ּמנ אשר  רֲעא "

מסכת ביכורים פרק א משנה ו 
ו

ֵאברו,  רֲעח יַתל אש שבתוְך  ּמלנות  ִבאי ֵאתי  שש אנה  יַתהּקו
ֵארא.  ֵאאינו קו שו ִבביא  ֵאמ
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ֵארא.   שוקו ִבביא  ֵאמ
ּמלן,  ִבאי ּמה יַתוצ ץ  שק ִבנ ּמין,  שע יַתמ יַתה יַתבש  ּמי

ֵארא.  ֵאאינו קו שו ִבביא  ֵאמ
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ֵארא.   שוקו ִבביא  ֵאמ
ּמכה,  מנ רֲעח יַתעד  שו ּמחג  אה ֵאמ
ֵארא;  ֵאאינו קו שו ִבביא  ֵאמ

ֵאמר:  ּמרה או ִבתי שב אבן  ּמדה  שיהו ִבבי  שר
ֵארא.  שוקו ִבביא  ֵאמ

מסכת ביכורים פרק א משנה ז 
ז



ֵאדהו,  ּמש אאת  יַתכר  ּממ ּמריו ו ִבבכו אאת  שפִבריש  ִבה
ֵארא.   ֵאאינו קו שו ִבביא  ֵאמ

ִבני,  ֵאש יַתה שו
ִבביא;  ֵאמ ֵאאינו  ִבמין,  יַתה ֵאמאותו 
ֵארא.   שוקו ִבביא  ֵאמ ֵאחר,  יַתא ִבמין  ִבמ

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ֵארא.  שוקו ִבביא  ֵאמ ִבמין  יַתה ֵאמאותו  יַתא ף 

מסכת ביכורים פרק א משנה ח 
ח

ּמריו,  ִבבכו אאת  שפִבריש  ִבה
ּממאו,  יַתּט ִבנ אש ּמבדו, או  ּמא ּמנבו,  שג ִבנ ּמזזו,  שב ִבנ ִבנמוקו, 

ֵארא,  ֵאאינו קו שו אהן  ֵאתי שח יַתת ֵאחִברים  רֲעא ִבביא  ֵאמ
אמש.  לח אהן  ֵאלי רֲעע ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין  ִביים,  ִבנ שש יַתה שו
ֵארא.  ֵאאינו קו שו ֵאפ ץ  ּמרה, נו ּמז רֲעע ּמב שמאו  יַתּט ִבנ

מסכת ביכורים פרק א משנה ט 
ט

יַתבִית?  יַתה יַתהר  של ֵאאם  ִבבי שי אש יַתעד  ּמתן  ּמריו שח יַתא שב ּמיב  יַתח אשהוא  יַתנִין  שמ
יַתמר:  אא אנ ששמות כג,יט)אש ) 

אהיָך",  אאל ֵאבית יי  ִבביא  ּמת שתָך  ּממ שד יַתא ֵארי  ִבבכו ִבשית  ֵארא "
יַתבִית.   יַתה יַתהר  של ֵאאם  ִבבי שי אש יַתעד  ּמתן  ּמריו שח יַתא שב ּמיב  יַתח אשהוא  ֵאמד  יַתל שמ

ּמרא,  ּמק שו ּמחד  אא ִבמין  ִבמ ִבביא  ֵאה אש ֵארי  רֲעה
ֵאחר,  יַתא ִבמין  ִבמ ִבביא  ֵאה שו יַתזר  ּמח שו

ֵארא.  ֵאאינו קו אזה  ֵארי  רֲעה

מסכת ביכורים פרק א משנה י 
י

ִברין,  שוקו ִבאין  ִבבי שמ ֵאאלו 
ּמחג,  אה יַתעד  שו ארת  אוצ רֲעע ּמה ִבמן 

ִבנים,  ִבמי יַתה יַתעת  שב ִבש ִבמ
ּמהִברים,  אב אש ֵאפרות  ִבמ ו

ִבקים,  ּממ רֲעע ּמב אש ּממִברים  שת ִבמ ו
אמן,  אש ֵאתי  ֵאזי ִבמ ו

ֵאדן.   שר יַתי יַתל אבר  ֵאע ֵאמ ו
ֵאמר:  ִבלי או ִבלי ּמג יַתה ֵאסה  ִבבי יו שר

ֵאדן,  יַתישר יַתל אבר  ֵאע ֵאמ ִבבכוִברים  ִבאין  ִבבי שמ ֵאאין 
ּמבש.  שד ּמלב ו ּמח יַתבת  ּמז אר ץ  אא ּמנה  ֵאאי אש

מסכת ביכורים פרק א משנה יא 



יא
ֵאברו,  רֲעח יַתל אש שבתוְך  ּמלנות  ִבאי ּמשה  לל שש אנה  יַתהּקו

ֵארא.   שוקו ִבביא  ֵאמ
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

יַתנִים.   שש ִבפלו  רֲעא
ּמקעו,  יַתקשר שו ּמלן  ִבאי ּמנה  ּמק

ֵארא.   שוקו ִבביא  ֵאמ
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִברין.  שוקו ִבאין  ִבבי שמ ּמחכורות  יַתה שו ִבסיות  רֲעאִברי ֵאלי  רֲעע יַתב יַתא ף 

פרק ב 

מסכת ביכורים פרק ב משנה א 
א

ִברין,  ִבבכו יַתה שו ּממה  שתרו יַתה
אמש,  לח שו ּמתה  ִבמי אהן  ֵאלי רֲעע ִבבין  ּמי יַתח

ּמזִברים,  יַתל ִברין  רֲעאסו יַתו
ֵאהן,  לכ ֵאסי  שכ ִבנ ֵאהן  שו

ּמאה,  ֵאמ ּמחד ו אא שב ִבלין  שועו
אמש.   אש שעֵארב  יַתה שו יַתדִים  ּמי יַתוצת  ִבחי שר ִבנים  שטעו ו

ִבבכוִברים,  יַתב ּממה ו שתרו ִבב ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ֵאשר.  רֲעע יַתמ יַתב ֵאכן  ֵאאין  אש יַתמה 

מסכת ביכורים פרק ב משנה ב 
ב

ּממה:  שתרו ִבב ֵאכן  ֵאאין  אש יַתמה  ִבבכוִברים  יַתב ֵאשר ו רֲעע יַתמ יַתב ֵאיש 
ּממקום,  יַתאת  ּמב רֲעה ִבנין  שטעו ִבבכוִברין  יַתה שו ֵאשר  רֲעע יַתמ יַתה אש

ֵאנן;  ּמלאו ִברין  רֲעאסו יַתו ִבודוי,  ִבנים  שטעו ו
ִבתיר.   יַתמ שמעון  ִבש ִבבי  שר

ֵאבעור.  יַתב ִבבין  ּמי יַתח שו
ֵאטר.   שמעון פו ִבש ִבבי  שר

יַתלִים,  ּמש ִבבירו ֵאכל  ּמא ֵאל ֵאהן  אש ּמכל  שסִברין  שואו
יַתלִים,  ּמש ִבבירו ֵאכל  ּמא ֵאל ִבמ רֲעאסוִברין  אהן  ֵאלי ִבגדו שו

ּממה.  ֵאה שב יַתל שו ּמזִברים  יַתל יַתא ף 
ִבתיר.   יַתמ שמעון  ִבש ִבבי  שר

ִבבכוִברים,  יַתב ֵאשר ו רֲעע יַתמ יַתב ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ּממה.  שתרו יַתב ֵאאין  אש יַתמה 



מסכת ביכורים פרק ב משנה ג 
ג

ִבבכוִברים:  יַתב ֵאאין  אש יַתמה  ֵאשר  רֲעע יַתמ יַתב ּממה ו שתרו יַתב ֵאיש 
ארן,  לג יַתה אאת  שסִברין  ֵאשר או רֲעע יַתמ יַתה שו ּממה  שתרו יַתה אש

ֵאשעור,  אהם  ּמל ֵאיש  שו
ֵאפרות,  יַתה ּמכל  שב ִבגין  רֲעה שונו

יַתבִית,  יַתה ֵאני  שפ ִבב ללא  אש שו יַתבִית  יַתה ֵאני  שפ ִבב
ּמלן> שז שקִבריקון ובגו ִבס רֲעחכורות וב יַתב ִבסים ו רֲעאִברי יַתב ּמלן.  <ו שז יַתבגו שקִבריקון ו ִבוּס יַתב ּמחכורות ו אב ִבסים ו רֲעאִברי ּמב ו

ֵאשר,  רֲעע יַתמ יַתב ּממה ו שתרו יַתב ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ִבבכוִברים.  יַתב ֵאאין  אש יַתמה 

מסכת ביכורים פרק ב משנה ד 
ד

ֵאשר:  רֲעע יַתמ יַתב ּממה ו שתרו יַתב ֵאאין  אש יַתמה  ִבבכוִברים  יַתב ֵאיש 
יַתקע,  יַתּקשר יַתל ּמבר  מח שמ ִבב ִבנים  שק ִבנ ִברים  ִבבכו יַתה אש

ִבבכוִברין,  ֵאדהו  ּמש ּמכל  ּמדן  ּמא אשה  שועו
ּמתן,  ּמריו שח יַתא שב ִבבין  ּמי יַתח שו

ּמנה.  ִבלי שו ּמפה  שתנו ִבשיר ו שו ּמבן  ּמקשר ִבנים  שטעו ו

מסכת ביכורים פרק ב משנה ה 
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ִבכים,  ּמר שד ֵאתי  שש ִבב ִבבכוִברים  יַתל ּמוה  ּמש ֵאשר  רֲעע יַתמ יַתמת  שתרו
ּממה> שתרו ִבל ִבכים: <שו ּמר שד ֵאתי  שש ִבב ּממה  שתרו יַתל שו

ֵאמא,  ּמּט יַתה יַתעל  ּמּטהור  יַתה ִבמן  אלת  אּט ִבנ
ִבבכוִברים,  יַתכ ּמּק ף  ממ יַתה ִבמן  ללא  אש שו

ארן,  לג יַתה אאת  ארת  אס שואו
ּממה> שתרו ִבכ ּממה. < שתרו יַתכ ֵאשעור  אהן  ּמל איש  שו

מסכת ביכורים פרק ב משנה ו 
ו

ּמחד.   אא ארְך  אד שב ּמרק  ּמי יַתל שו ִבכים,  ּמר שד ּמשה  לל שש ִבב ּמלן  ִבאי ּמל אוה  ּמש שתרוג  אא
ִבעית.   ִבבי שש יַתב ִבעי, ו ִבבי ּמבשר ּמלה, ו ּמעשר ּמב ּמלן  ִבאי ּמל אוה  ּמש

ִבעשורו.   ּמטתו  ִבקי של יַתעת  ּמש שב אש ּמרק,  ּמי יַתל שו
ֵאאל.   ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר ֵארי  שב ִבד
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמבר.  ּמד ּמכל  שב ּמלן  ִבאי ּמל אוה  ּמש

מסכת ביכורים פרק ב משנה ז 
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ּממה,  ֵאה שב יַתדם  של אוה  ּמש יַתתִים  שש ֵאכי  של יַתה שמ יַתדם 



ִבעים.  ּמר שז יַתה אאת  ִבשיר  שכ יַתה של
ּמליו.  ּמע ִבבים  ּמי יַתח ֵאאין  אשאר ץ,  יַתה יַתדם  שו

מסכת ביכורים פרק ב משנה ח 
ח

ּמיה,  יַתח יַתל אוה  ּמש ִבכים  ּמר שד איש בו  כוי, 
ּממה,  ֵאה שב יַתל אוה  ּמש ִבכים  ּמר שד איש בו  שו

ּממה,  ֵאה שב יַתל שו ּמיה  יַתח יַתל אוה  ּמש ִבכים  ּמר שד איש בו  שו
ּממה.  ֵאה שב יַתל ללא  שו ּמיה  יַתח יַתל ללא  אוה  ּמש ֵאאינו  אש איש בו  שו

מסכת ביכורים פרק ב משנה ט 
ט

ּמיה?  יַתח יַתל אוה  ּמש יַתוצד  ֵאכי
ּמיה,  יַתח יַתה יַתדם  שכ ִבכוּסוי  ּמטעון  ּמדמו 

שביום טוב.  ִבטין אותו  רֲעח ֵאאין שו שו
ּמדמו.   אאת  ִבוּסין  יַתכ שמ ֵאאין  ּמחטו,  שש ִבאם  שו

ֵאפק,  ּמס ּמאתו  שמ מט שו ּמיה,  יַתח יַתכ ּמלה  ֵאב שנ יַתאת  שמ מט שכ ֵאמא  יַתט שמ שלבו  אח שו
רֲעחמור.  אטר  אפ ִבדין בו  ֵאאין פו שו

מסכת ביכורים פרק ב משנה י 
י

ּממה?  ֵאה שב יַתל אוה  ּמש יַתוצד  ֵאכי
ֵארת.   ּמכ ּמליו  ּמע ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין  ּממה,  ֵאה שב אלב  ֵאח שכ ּמאסור  שלבו  אח

יַתלִים,  ּמש ִבבירו ֵאכל  ּמא ֵאל ֵאשר  רֲעע יַתמ אס ף  אכ שב ּמקח  של ִבנ ֵאאינו  שו
ּמבה.   ֵאּק יַתב יַתיִים ו ּמח של יַתב יַתע ו שזרו יַתב ּמיב  יַתח שו

ֵאטר,  אזר פו אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמיה.  ּמא ּמהשר ּמליו  ּמע ֵאברו  רֲעח ֵאמ ִבוציא  יַתהמו אש

מסכת ביכורים פרק ב משנה יא 
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ּממה?  ֵאה שב יַתל ללא  שו ּמיה  יַתח יַתל ללא  אוה  ּמש ֵאאינו  יַתוצד  ֵאכי
ּממה.   ֵאה שב יַתה ִבעם  שו ּמיה  יַתח יַתה ִבעם  יַתאִים  של ִבכ ֵאשם  ִבמ ּמאסור 

שבנו,  ִבל שמתו  אה שב ּמיתו ו יַתח ֵאתב  יַתהכו
יַתהכוי.   אאת  יַתתב לו  ּמכ ללא 

יַתמר:  ּמא ִבאם 
ּמיה",  יַתח אזה  אש ִבזיר  ּמנ ִבני  רֲעא ֵארי  רֲעה "

ּממה",  ֵאה שב או "
ִבזיר.   ּמנ אזה  ֵארי  רֲעה

ּממה,  ֵאה שב יַתל שו ּמיה  יַתח יַתל ּמשִבוים  ּמכיו  ּמר שד ּמכל  ּמאר  שש ו
אזה,  ּמכ שו אזה  ּמכ ּמטה  ִבחי שש ּמטעון  שו



יַתחי,  יַתה ִבמן  אבר  ֵאא ִבמשום  ּמלה ו ֵאב שנ ֵאשם  ִבמ ֵאמא  יַתט שמ ו
אזה.  ּמכ שו אזה  ּמכ

פרק ג 

מסכת ביכורים פרק ג משנה א 
א

ִבבכוִברים?  יַתה אאת  ִבשין  שפִברי יַתמ יַתוצד  ֵאכי
ֵאדהו,  ּמש שלתוְך  ּמדם  ּמא ֵארד  יו

ֵאכר,  ִבב אש ֵאכר, ִברמון  ִבב אש ששכול  אא ּמרה,  ֵאכ ִבב אש ּמנה  ֵאא שת אאה  שורו
ֵאמר:  שואו ִבמי  שג יַתב ששּמרן  שוקו
ִבבכוִברים".   ֵאאלו  ֵארי  רֲעה "

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ִבבכוִברים  ּמתם  ֵארא או שוקו ֵאזר  ֵאכן, חו ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

יַתקע.  יַתּקשר יַתה ִבמן  שלשו  ּמת ִבי אש יַתחר  יַתא ֵאמ

מסכת ביכורים פרק ג משנה ב 
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ִבבכוִברים?  יַתה אאת  ִבלין  רֲעע יַתמ יַתוצד  ֵאכי
ּממד,  רֲעע יַתמ יַתל אש ִבעירו  של שנסות  יַתכ שת ִבמ ּממד  רֲעע יַתמ יַתב אש ּמירות  רֲעע ּמה ּמכל 

ִבעיר.   ּמל אש ּמב ּה  ִבבשרחו ִבנים  ּמל שו
ִבתים.   ּמב יַתל ִבסים  ּמנ שכ ִבנ ּמהיו  ללא 

ֵאמר:  אנה או ממ שמ יַתה ּמיה  ּמה ִבכים  שש יַתמ יַתל ּמיה שו שמ  לא,ה)(ִישר
ֵאהינו".  לל אא אאל יי  ִבוציון  ּממא  שט ִבנ ּמדש  שק ִבמ שוו "קומו 

מסכת ביכורים פרק ג משנה ג 
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ִבבים.   ּמנ רֲעע יַתו ִבנים  ֵאא שת ִבאים  ִבבי שמ ִבבים  שּקרו יַתה
ִבקים.   ִבוצמו שו שגרות  שגרו ִבאין  ִבבי שמ ִבקים  ּמהשרחו

אהן,  ּממ ִבע ֵאלְך  יַתהשור הו שו
לראשו.   שב יַתזִית  יַתל אש ּמטּמרה  רֲעע יַתו ּמהב,  ּמז מוצפות  שמ ּמניו  יַתקשר שו

אהם,  ֵאני שפ ִבל אכה  יַתמ ִבליל  ּמח אה שו
יַתלִים.   ּמש ִבלירו ּמקרוב  ִבעין  ִבגי יַתמ אש יַתעד 

יַתלִים,  ּמש ִבלירו ּמקרוב  ִבגיעו  ִבה
אהם.   ֵארי ִבבכו אאת  שּטרו  ִבע שו אהם,  ֵאני שפ ִבל שלחו  ּמש

ּמתם.   ּמרא שק ִבל ִבאין  שוצ ּמבִברים יו שז ִבג יַתה שו ִבנים  ּמג שוּס יַתה שו יַתפחות  יַתה
ִבאין.   שוצ ּמהיו יו ִבסים  ּמנ שכ ִבנ יַתה שכבוד  ִבפי  של

יַתלִים  ּמש ִבבירו אש ִבניות  ּממ מא ֵאלי  רֲעע יַתב ּמכל 



ּממם:  ששלו ִבב ִבלים  רֲעא שושו אהם  ֵאני שפ ִבב ִבדים  שמ עו
ִבני,  שפלו ּממקום  ֵאשי  שנ יַתא ֵאחינו  יַתא "

ּמשלום!" שב אתם  ּמבא

מסכת ביכורים פרק ג משנה ד 
ד

אהם,  ֵאני שפ ִבל אכה  יַתמ ִבליל  ּמח אה
יַתבִית.   יַתה יַתהר  של ִבעין  ִבגי יַתמ אש יַתעד 

יַתבִית,  יַתה יַתהר  של ִבגיעו  ִבה
אלְך  אמ יַתה יַתפס  שגִברי יַתא ִבפלו  רֲעא

ּמנס,  שכ ִבנ שו ֵאתפו  שכ יַתעל  יַתוּסל  יַתה אאת  ֵאטל  נו
ּמרה.   ּמז רֲעע ּמל יַתע  ִבגי יַתמ אש יַתעד 

ּמרה,  ּמז רֲעע ּמל יַתע  ִבגי ִבה
ִבשיר:  יַתב ִבים  ִבו של יַתה שברו  ִבד ִבלים שו ִבה שת ל,ב)(

ִבני,  ּמת ִבלי ִבד ִבכי  שמָך יי  ִבמ רֲעארו "
ִבלי"  יַתבי  שי לא ּמת  שח יַתמ ִבש ללא  שו

(מסכת ביכורים פרק ג משנה ה) 
ּמהיו עולות,  ִבלים  יַתוּס יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  אש ּמזלות  יַתהגו

ִבנים.  רֲעה לכ יַתל ִבנים  ּמת ִבנ ּמדן  ּמי שב אש שו

מסכת ביכורים פרק ג משנה ו 
ה

ֵאתפו,  שכ יַתעל  יַתוּסל  יַתה ֵאדהו  עו
אהיָך"  אאל יַתליי  יַתהיום  ִבתי  שד יַתג ִבה ֵאמ" ֵארא  ּמבִברים כו,ג)שוקו שד ) 
ּמשה.   ּמר ּמפ יַתה ּמכל  אאת  ֵאמר  אשהוא גו יַתעד 

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ִבבי".   ּמא ֵאבד  לא ִבמי  יַתר רֲעא ּמבִברים כו,ה)יַתעד " שד ) 

ִבבי",  ּמא ֵאבד  לא ִבמי  יַתר רֲעא יַתל" יַתע  ִבגי ִבה
ּמתיו,  שפתו ִבש שב רֲעחזו  שואו ֵאתפו  שכ ִבמ יַתוּסל  יַתה אאת  מוִבריד 

ִבניפו,  שמ ּמתיו ו שח יַתת ּמידו  אאת  יַתח  ִבני יַתמ ֵאהן  לכ שו
ִבבי",  ּמא ֵאבד  לא ִבמי  יַתר רֲעא ֵאמ" ֵארא  שוקו

ּמשה.   ּמר ּמפ יַתה ּמכל  אאת  ֵאמר  אשהוא גו יַתעד 
ּמוצא.  ּמי שו ּמוה  רֲעח יַתת שש ִבה שו יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתה יַתוצד  שב ִבניחו  ִבה

מסכת ביכורים פרק ג משנה ז 
ו

ּמנה,  ּמבִבראשו
ֵארא,  שקרות קו ִבל יַתע  ֵאד אשהוא יו ִבמי  ּמכל 

שקִברין אותו.   יַתמ שקרות,  ִבל יַתע  ֵאד ֵאאינו יו אש ִבמי  ּמכל  שו
ִבביא.   ּמה של ִבמ שנעו  שמ ִבנ



שקִברין  יַתמ שיהוא  אש ִבקינו  שת ִבה
יַתע.  ֵאד ֵאאינו יו אש ִבמי  אאת  שו יַתע  ֵאד אשהוא יו ִבמי  אאת 

מסכת ביכורים פרק ג משנה ח 
ז

אהם  ֵארי ִבבכו אאת  ִבאים  ִבבי שמ ִברים  ִבשי רֲעע ּמה
ּמהב,  ּמז יַתל אש שו אס ף  אכ יַתל אש ּמלתות  שק ִבב

ּמתם  ִבאין או ִבבי שמ ִביים  ִבנ רֲעע ּמה שו
ּמפה,  שקלו ּמבה  ּמר רֲעע יַתל אש שו ּמוצִברים  שנ ֵאלי  יַתס שב

ִבנים.  רֲעה לכ יַתל ִבנים  ּמת ִבנ ִבבכוִברים  יַתה שו ִבלים  יַתוּס יַתה שו

מסכת ביכורים פרק ג משנה ט 
ח

ֵאמר:  ּמנס או יַתנ אבן  שמעון  ִבש ִבבי  שר
ִבנים.   ִבמי יַתה יַתעת  שב ִבש ִבמ ִבבכוִברים חו ץ  יַתה אאת  שּטִברים  יַתע שמ

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ִבנים.  ִבמי יַתה יַתעת  שב ִבש ִבמ ּמלא  אא ִבבכוִברים  יַתה אאת  שּטִברין  יַתע שמ ֵאאין 

מסכת ביכורים פרק ג משנה י 
ט

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ִבבכוִברים:  יַתב ִבמדות  ּמשלוש 

ִבבכוִברים.   יַתה ִבעּטור  שו ִבבכוִברים,  יַתה אפת  אס שותו ִבבכוִברים,  יַתה
ִבמינו.   שב ִבמין  ִבבכוִברים,  יַתה אפת  אס תו

ִבמינו.   ֵאאינו  אש שב ִבמין  ִבבכוִברים,  יַתה ִבעּטור  שו
ּמרה,  רֲעה יַתט שב אלת  אכ אא אנ ִברים  ִבבכו יַתה אפת  אס תו

יַתמי;  שד יַתה ִבמן  ּמרה  שפטו ו
יַתמי.  שד ִבב ּמיב  יַתח ִבבכוִברים  יַתה ִבעּטור  שו

מסכת ביכורים פרק ג משנה יא 
י <יא>

שמרו:  ּמא יַתתי  ּממ ֵאא
ִבבכוִברים?  יַתכ ִבבכוִברים  יַתה אפת  אס תו

אר ץ.   ּמא ּמה ִבמן  ּמאה  ּמב ִבהיא  אש יַתמן  שז ִבב
אר ץ,  ּמא ּמה ִבמן  ּמאה  ּמב ּמנה  ֵאאי ִבאם  שו

ִבבכוִברים.  יַתכ ּמנה  ֵאאי
(מסכת ביכורים פרק ג משנה יב) 

ּממרו:  ּמא ּממה  ּמל שו
ֵאהן?  לכ ֵאסי  שכ ִבנ ִברים  ִבבכו יַתה

ּמאה,  ֵאמ שט ּממה  ֵאה שב ּמקעות ו יַתקשר שו ִבדים  ּמב רֲעע אהן  ֵאמ אנה  אשהוא קו



שבחובו,  ּמלן  שט יַתעל חוב נו יַתב ו
ּמת ּה,  ּמב מת שכ ִבב ּמשה  ִבא ּמה שו

ּמרה.   אפר תו ֵאס שו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמבה.   שבטו ֵאבר  ּמח אל ּמלא  אא ּמתן  ִבנין או שת ֵאאין נו
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּממר,  שש ִבמ ֵאשי  שנ יַתא של ּמתן  ִבנים או שת נו
ּמדש.  שק ִבמ יַתה ֵאשי  שד ּמק שב אהן  ֵאני ֵאבי ִבקים  של יַתח שמ ֵאהן  שו

פרק ד 

מסכת ביכורים פרק ג משנה א 
א

ּמנס,  ִבגי שדרו שנ יַתא
ִבשים;  ּמנ רֲעא ּמל אוה  ּמש ִבכים  ּמר שד איש בו 

ִבשים;  ּמנ יַתל אוה  ּמש אשהוא  ִבכים  ּמר שד איש בו  שו
ִבשים;  ּמנ יַתל שו ִבשים  ּמנ רֲעא ּמל אוה  ּמש אשהוא  ִבכים  ּמר שד איש בו  שו

ִבשים.  ּמנ יַתל ללא  שו ִבשים  ּמנ רֲעא ּמל ללא  אוה  ּמש ֵאאינו  אש איש  שו

מסכת ביכורים פרק ג משנה ב 
ב

ִבשים?  ּמנ רֲעא ּמל אוה  ּמש יַתוצד  ֵאכי
ֵאמא> יַתט ִבמי ִבשים, < ּמנ רֲעא ּמכ אבן  לל יַתב ֵאמא  יַתט שמ

ִבשים,  ּמנ רֲעא ּמכ שלִיבום  ֵאקק  זו
ִבשים,  ּמנ רֲעא ּמכ ֵאפר  יַתת שס ִבמ ֵאּט ף ו יַתע שת ִבמ ו

ִבשים,  ּמנ רֲעא ּמכ ּמשא  ִבנ ללא  ּמבל  רֲעא ֵאשא  שונו
ִבשים. ּמנ רֲעא ּמכ ּמרה  יַתבתו רֲעאמורות  ּמה שוצֹות  ִבמ יַתה ּמכל  שב ּמיב  יַתח שו

מסכת ביכורים פרק ג משנה ג 
ג

ִבשים?  ּמנ יַתל אוה  ּמש יַתוצד  ֵאכי
ֵאמא> יַתט ִבמי ִבשים, < ּמנ יַתכ אדם  לא ּמב ֵאמא  יַתט שמ

ִבשים,  ּמנ יַתכ ִבשים  ּמנ רֲעא ּמה ִבעם  ֵאחד  שתיַתי ִבמ ֵאאינו  שו
ִבחית,  שש יַתת יַתבל  יַתעל  ללא  שו ִבּקי ף,  יַתת יַתבל  יַתעל  ללא  ֵאבר  ֵאאינו עו שו

ִבשים,  ּמנ יַתכ ִבתים  ֵאמ של ֵאמא  יַתּט ִבת יַתבל  יַתעל  ללא  שו
ִבשים,  ּמנ יַתכ ֵאעדות  ּמה ִבמן  ּמפסול  ו

ִבשים, ּמנ יַתכ ּמרה  ֵאב רֲעע יַתב ּמעל  שב ִבנ ֵאאינו  שו
ִבשים.  ּמנ יַתכ ּמנה  מה שכ יַתה ִבמן  ּמסל  שפ ִבנ שו



מסכת ביכורים פרק ג משנה ד 
ד

ִבשים?  ּמנ יַתל שו ִבשים  ּמנ רֲעא ּמל אוה  ּמש יַתוצד  ֵאכי
ִבשים,  ּמנ יַתכ שו ִבשים  ּמנ רֲעא ּמכ ּמלתו  של ִבק יַתעל  שו ּמכתו  יַתמ יַתעל  ִבבים  ּמי יַתח

ִבשים,  ּמנ יַתכ שו ִבשים  ּמנ רֲעא ּמכ יַתהר  לט יַתדם  יַתעל  ּמליו  ּמע אבת  אש שויו
ִבשים, ּמנ יַתכ שו ִבשים  ּמנ רֲעא ּמכ שגבול  יַתה ֵאשי  שד ּמק שב ֵאל ץ  שוחו
ִבשים, ּמנ יַתכ שו ִבשים  ּמנ רֲעא ּמכ ִבשים  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמק שב ֵאלק  שוחו
ִבשים.  ּמנ יַתכ שו ִבשים  ּמנ רֲעא ּמכ רֲעחלות  יַתנ יַתה ּמכל  שב ֵאחל  שונו

ִבזיר. ּמנ אזה  ֵארי  רֲעה ּמשה,  ִבא שו ִבאיש  אזה  אש ִבזיר  ּמנ ִבני  ֵארי רֲעה יַתמר  ּמא ִבאם  שו

מסכת ביכורים פרק ג משנה ה 
ה

ִבשים?  ּמנ יַתל ללא  שו ִבשים  ּמנ רֲעא ּמל ללא  אוה  ּמש ֵאאינו  יַתוצד  ֵאכי
ִבשים,  ּמנ יַתכ ללא  שו ִבשים  ּמנ רֲעא ּמכ ללא  ּמלתו  של ִבק יַתעל  ללא  שו ּמכתו  יַתמ יַתעל  ללא  ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין 

ִבשים,  ּמנ יַתכ ללא  שו ִבשים  ּמנ רֲעא ּמכ ללא  ּמרְך  אע אנ ֵאאינו  שו
ּמשה,  ִבא ללא  שו ִבאיש  ללא  אזה  ֵאאין  אש ִבזיר  ּמנ ִבני  ֵארי רֲעה יַתמר  ּמא ִבאם  שו

ִבזיר.   ּמנ ֵאאינו  אזה  ֵארי  רֲעה
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ּממ ּה הוא,  שוצ יַתע ֵאני  שפ ִבב ּמיה  ִבבשר ּמנס  ִבגי שדרו שנ יַתא
ִבהיא.   ּמשה  ִבא ִבאם  שו ִבאיש הוא  ִבאם  ּמליו  ּמע שכִבריז  יַתה של ִבמים  ּמכ רֲעח שכלו  ּמי ללא  שו

ֵאכן,  ֵאאינו  שמטום  ּמבל טו רֲעא
ּמשה.   ִבא אשהוא  ִבמים  ּמע שפ ִבאיש, ו אשהוא  ִבמים  ּמע שפ

חסלת מסכת בכורים 

חסלת סדרא דזרעים 

סדר מועד

מסכת שבת 

פרק א 



מסכת שבת פרק א משנה א 
א

ִבנים,  שפ ִבב יַתבע  יַתאשר ֵאהן  אש יַתתִים  שש ּמבת  יַתש יַתה ִבוציאות  שי
יַתבחו ץ.   יַתבע  יַתאשר ֵאהן  אש יַתתִים  שש ו

יַתוצד?  ֵאכי
ִבנים.  שפ ִבב יַתבִית  יַתה יַתעל  יַתב יַתבחו ץ, ו ֵאמד  ִבני עו ּמע אה

ִבנים,  שפ ִבל ּמידו  אאת  ִבני  ּמע אה יַתשט  ּמפ
יַתבִית,  יַתה יַתעל  יַתב של אש ּמידו  שלתוְך  יַתתן  ּמנ שו

ִבוציא,  שוהו ּמכ ּה  ִבמתו יַתטל  ּמנ אש או 
ּמפטור.   יַתבִית  יַתה יַתעל  יַתב ּמיב ו יַתח ִבני  ּמע אה

ב
יַתלחו ץ,  ּמידו  אאת  יַתבִית  יַתה יַתעל  יַתב יַתשט  ּמפ

ִבני,  ּמע אל אש ּמידו  שלתוְך  יַתתן  ּמנ שו
ִבניס,  שכ ִבה שו ּמכ ּה  ִבמתו יַתטל  ּמנ אש או 

ּמפטור.   ִבני  ּמע אה שו ּמיב  יַתח יַתבִית  יַתה יַתעל  יַתב

ג
ִבנים,  שפ ִבל ּמידו  אאת  ִבני  ּמע אה יַתשט  ּמפ
ּמכ ּה,  ִבמתו יַתבִית  יַתה יַתעל  יַתב יַתטל  ּמנ שו
ִבוציא,  שוהו ּמכ ּה  שלתו יַתתן  ּמנ אש או 

שפטוִברים.   אהם  ֵאני שש

ד
יַתלחו ץ,  ּמידו  אאת  יַתבִית  יַתה יַתעל  יַתב יַתשט  ּמפ

ּמכ ּה,  ִבמתו ִבני  ּמע אה יַתטל  ּמנ שו
ִבניס,  שכ ִבה שו ּמכ ּה  שלתו יַתתן  ּמנ אש או 

ִברין.  שפטו אהם  ֵאני שש

מסכת שבת פרק א משנה ב 
ה

ּמחה,  שנ ִבמ יַתל ּמסמוְך  ּמפר  יַתוּס יַתה ֵאני  שפ ִבל ּמדם  ּמא ֵאשב  ֵאי ללא 
ֵאלל.   יַתפ שת ִבי אש יַתעד 

ִבקי,  שס מבשר יַתל ללא  שו ֵאח ץ  יַתמשר יַתל ללא  ֵאנס  ּמכ ללא ִי
ִבדין.   ּמל ללא  שו יַתכל  ללא ללא  שו

ִבקין.   ִבסי שפ יַתמ ֵאאין  ִבחילו  שת ִבה ִבאם  שו
יַתמע,  שש יַתית  ִבקשר של ִבקין  ִבסי שפ יַתמ ו
ּמלה.  ִבפ שת ִבל ִבקין  ִבסי שפ יַתמ ֵאאין  שו



מסכת שבת פרק א משנה ג 
ו

ּמכה,  ֵאש רֲעח יַתל ּמסמוְך  רֲעחטו  יַתמ שב ּמיט  יַתח יַתה ֵאוצא  ֵאי ללא 
ֵאוצא;  ֵאי שו יַתכח  שש ֵאמא ִי אש

שלמוסו.   ּמק שב ּמלר  שב ִבל יַתה ללא  שו
אלא> יַתפ שי ּמליו, < ֵאכ אאת  אלה  יַתפ שי ללא  שו

ֵאנר.   יַתה שלאור  ֵארא  שק ללא ִי שו
ִברין,  ִבתינוקות קו יַתה ּמכן  ֵאאי ֵאמ אאה  ּמזן רו יַתח יַתה אמת  אא אב

ֵארא.   שק ללא ִי ּמבל הוא  רֲעא
ֵאוצא בו,  יַתכיו

ּמבה,  ּמז יַתה ִבעם  ּמזב  יַתה יַתכל  ליא ללא 
ּמרה.  ֵאב רֲעע ֵאגל  אהשר ֵאני  שפ ִבמ

מסכת שבת פרק א משנה ד 
ז

ּמלכות  רֲעה ֵאמ ֵאאלו 
ּמגרון> ּמגשריון, < אבן  ּמיה  ִבק שז ִבח אבן  ּמנה  ִבני רֲעח יַתית  ִבל רֲעע יַתב שמרו  ּמא אש

שּקרו.   יַתב של ּמעלו  אש
ֵאלל,  אה ֵאבית  יַתעל  יַתמי  יַתש ֵאבית  ּמרבו  שו שמנו  ִבנ
יַתביום.  שזרו בו  ּמג ּמבר  ּמד ּמשר  ּמע ּמנה  ששמו ו

מסכת שבת פרק א משנה ה 
ח

שמִברין:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ִבנים,  ִבש יַתכשר שו ִבנים  יַתמ שמ יַתס שדיו  ִברין  ֵאאין שו

שבעוד יום.  ִבמ ִבישורו  אש ֵאדי  שכ ּמלא  אא
ִברין.  ִבתי יַתמ ֵאלל  אה ֵאבית 

מסכת שבת פרק א משנה ו 
ט

שמִברין:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
יַתתנור,  יַתה שבתוְך  ּמתן  שש ִבפ יַתל אש ִבנין  מא ִבנין  שת ֵאאין נו

ִבבילו;  שה יַתי אש ֵאדי  שכ ּמלא  אא
ּמרה,  יַתליו אמר  אצ יַתה אאת  ללא 

יַתעִין.  ּמה אאת  ללט  שק ִבי אש ֵאדי  שכ ּמלא  אא
ִברין.   ִבתי יַתמ ֵאלל  אה ֵאבית 

י
שמִברין:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ִבגים,  ּמד שו שועופות  ּמיה  יַתח שמוצודות  ִבשין  ֵאאין פושר



שבעוד יום.  ִבמ ִביצודו  אש ֵאדי  שכ ּמלא  אא
ִברין.  ִבתי יַתמ ֵאלל  אה ֵאבית 

מסכת שבת פרק א משנה ז 
יא

שמִברין:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ּמליו,  ּמע ִבהין  ִבבי שג יַתמ ללא  שו ִבעמו  ִבנין  רֲעע ללא טו שו שכִברי  ּמנ יַתל שכִברין  ֵאאין מו

ּמקרוב.  ּממקום  של יַתע  ִבגי יַתי אש ֵאדי  שכ ּמלא  אא
ִברין.  ִבתי יַתמ ֵאלל  אה ֵאבית 

מסכת שבת פרק א משנה ח 
יב

שמִברין:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ּמדן,  שב מע ּמל ִבנין עורות  שת ֵאאין נו

שכִברי,  ּמנ ֵאבס  שלכו ִבלים  ֵאכ ללא  שו
שבעוד יום.  ִבמ ּמעשו  ֵאי אש ֵאדי  שכ ּמלא  אא

אמש.  אש יַתה ִבעם  ִברין  ִבתי יַתמ ֵאלל  אה ֵאבית  ּמלם,  מכ שו

מסכת שבת פרק א משנה ט 
יג

ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר יַתמר  ּמא
ּמבא,  יַתא ֵאבית  ּמהיו  ִבגין  רֲעה נו

שכִברי,  ּמנ ֵאבס  שלכו אהן  ּמל אש ּמבן  ּמל ִבלי  אכ ִבנין  שת ּמהיו נו אש
ּמבת.   יַתש יַתל אדם  לק ִבמים  ּמי אשת  לל שש

ֵאאלו,  ּמו ֵאאלו  ּמשִבוים  שו
יַתגת.  יַתה ֵאלי  ִבעגו שב יַתבד ו יַתה ֵאבית  יַתרת  שבקו ִבנין  רֲעע אשּטו

מסכת שבת פרק א משנה י 
יד

ּמוצה,  ֵאבי ֵאוצל ו ּמב ּמשר ו ּמב ִבלין  ֵאאין וצו
ִביצולו.   אש ֵאדי  שכ ּמלא  אא

ּמכה,  ֵאש רֲעח ִבעם  יַתתנור  יַתל יַתפת  יַתה אאת  ִבנין  שת ֵאאין נו
ִבלים,  ּמח אג יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמרה  ּמר רֲעח ללא  שו

ּמה.   אני ּמפ שקשרמו  ִבי אש ֵאדי  שכ ּמלא  אא
ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר

ּמל ּה.  אש שחתון  יַתת יַתה יַתרם  שק ִבי אש ֵאדי  שכ

מסכת שבת פרק א משנה יא 
יה

ּמכה,  ֵאש רֲעח ִבעם  יַתתנור  יַתל יַתסח  אפ יַתה אאת  ִבלים  שש של יַתש שמ



ִבזים> ִבחי רֲעא יַתמ ֵאקד. <= יַתהמו ֵאבית  יַתרת  שמדו ִבב ּמהאור  אאת  ִבזים  ִבחי שמ ו
ּמבן> ּמברו ּמבן.  < מר שב ּמהאור  יַתצת  ִבי אש ֵאדי  שכ ִבלין,  שגבו יַתב ו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ֵאהן.  אש ּמכל  ִבמים  ּמח אפ יַתב יַתא ף 

פרק ב 

מסכת שבת פרק ב משנה א 
א

ִבקים?  ִבלי שד יַתמ ֵאאין  ּממה  יַתב ִבקים ו ִבלי שד יַתמ ּממה  יַתב
אגש,  אל יַתב ללא  ִבקים  ִבלי שד יַתמ ֵאאין 

אסן,  לח יַתב ללא 
ּמלְך,  יַתכ יַתב ללא 

ּמדן,  ִבע ּמה יַתלת  ִבתי שפ ִבב ללא 
ּמבר,  שד ִבמ יַתה יַתלת  ִבתי שפ ִבב ללא  שו

ּממִים.  יַתה ֵאני  שפ יַתעל  אש ּמקה  ִבבירו ללא  שו
אפת,  אז יַתב ללא 

ּמוה,  רֲעע יַתש שב ללא  שו
ִבקיק,  אמן  אש שב ללא  שו

ּמפה,  ששֵאר אמן  אש שב ללא  שו
ּמיה,  של יַתא שב ללא  שו
אלב.   ֵאח יַתב ללא  שו

ֵאמר:  ִבדי או ּממ יַתה יַתנחום 
ּמשל.  מב שמ אלב  ֵאח שב ִבקין  ִבלי שד יַתמ

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמשל,  מב שמ ֵאאינו  אש ּמחד  אא שו ּמשל  מב שמ ּמחד  אא

ִבקין בו.  ִבלי שד יַתמ ֵאאין 

מסכת שבת פרק ב משנה ב 
ב

שביום טוב.   ּמפה  ששֵאר אמן  אש ִבקין  ִבלי שד יַתמ ֵאאין 
ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר
ּמרן,  שט ִבע ּמב ִבקין  ִבלי שד יַתמ ֵאאין 

ּמבת;  יַתש יַתה שכבוד  ֵאני  שפ ִבמ
ִבנים.   ּממ שש יַתה ּמכל  שב ִברין  ִבתי יַתמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

ג
ִבמין,  שש שמ יַתש אמן  אש שב
ִבזים,  אאגו אמן  אש שב



שוצנונות,  אמן  אש שב
ִבגים,  ּמד אמן  אש שב

יַתפּקועות,  אמן  אש שב
שט.   שפ ֵאנ יַתב ּמרן ו שט ִבע ּמב

ֵאמר:  יַתטשרפון או ִבבי  שר
יַתבד.  של ִבב יַתזִית  אמן  אש שב ּמלא  אא ִבקין  ִבלי שד יַתמ ֵאאין 

מסכת שבת פרק ב משנה ג 
ד

ֵאע ץ,  ּמה ִבמן  ֵאוצא  יַתהיו ּמכל 
ּמתן.   שש ִבפ ּמלא  אא ִבקין בו,  ִבלי שד יַתמ ֵאאין 

ֵאע ץ,  ּמה ִבמן  ֵאוצא  יַתהיו ּמכל  שו
ּמתן.   שש ִבפ ּמלא  אא ִבלים,  ּמה ּקא יַתאת  שמ מט ֵאמא  יַתט שמ ֵאאינו 

ּמב ּה,  רֲעה שב ִבה ללא  שו ּמל ּה  שפ ִבּק אש אגד  אב יַתה יַתלת  ִבתי שפ
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמב ּה.   ִבקין  ִבלי שד יַתמ ֵאאין  שו ּמאה,  ֵאמ שט
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  ושר

ּמב ּה.  ִבקין  ִבלי שד יַתמ ּמרה, ו שטהו

מסכת שבת פרק ב משנה ד 
ה

אמן,  אש ּמנה  אלא יַתמ ִבוי ּמוצה  ֵאבי יַתל אש ארת  אפ ששפו ּמדם  ּמא לּקב  ללא ִי
ֵאנר,  יַתה ִבפי  יַתעל  ּמנה  אנ שת שוִי

אפת,  אּט יַתנ שמ ֵאהא  שת אש ִבביל  שש ִבב
ארס.  אח יַתל אש ִבהיא  ִבפלו  רֲעא יַתו
ִבתיר.   יַתמ ּמדה  שיהו ִבבי  ושר

ּמלה,  ִבח שת ִבמ ֵאוצר  יַתהיו ּמר ּה  שב ִבח ִבאם 
ּמחד.   אא ִבלי  אכ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ ּמתר,  ממ

ֵאנר,  יַתה יַתוצד  שב ּמנה  אנ שת שוִי אמן  אש ּמרה  ּמע שּק יַתה אאת  ּמדם  ּמא ֵאלא  יַתמ שי ללא 
אבת.  אא ֵאהא שו שת אש ִבביל  שש ִבב ּמכ ּה  שבתו ּמלה  ִבתי שפ יַתה לראש  ֵאתן  שוִי

ִבתיר.  יַתמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר

מסכת שבת פרק ב משנה ה 
ו

ֵאני גוִים,  שפ ִבמ ֵארא  ּמי שת ִבמ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ ֵאנר  יַתה אאת  אבה  יַתכ שמ יַתה
ּמעה,  ּמר יַתח  ֵאני רו שפ ִבמ ִבטים,  שס אל ֵאני  שפ ִבמ

יַתשן,  ִביי אש אלה  יַתהחו ִבביל  שש ִבב ִבאם 
ּמפטור. 

ֵאנר,  יַתה יַתעל  ּמחס  שכ
אמן,  אש יַתה יַתעל  ּמחס  שכ



ּמלה,  ִבתי שפ יַתה יַתעל  ּמחס  שכ
ּמיב.   יַתח

ּמלם,  מכ שב ֵאטר  ֵאסה פו ִבבי יו שר
ּמלה,  ִבתי שפ יַתה ִבמן  חו ץ 

ּמחם.  אפ ּמש ּה  אשהוא עו ֵאני  שפ ִבמ

מסכת שבת פרק ב משנה ו 
ז

ּמתן:  שד ִבל יַתעת  ּמש שב ֵאמתות  ִבשים  ּמנ יַתה ֵאברות  רֲעע ּמשלוש  יַתעל 
ֵאנר.  יַתה יַתקת  ּמל שד יַתה שב ּמלה, ו יַתח יַתב ּמדה, ו ִבנ יַתב ִבהירות  שז ּמנן  ֵאאי אש יַתעל 

(מסכת שבת פרק ב משנה ז) 
ֵאביתו  שבתוְך  יַתמר  ּמדם לו ּמא ּמוצִבריְך  ּמבִברים  שד ּמשה  לל שש

ּמכה:  ֵאש רֲעח ִבעם  ּמבת  יַתש אעארב 
אתן?  יַתששר ִבע "
אתן?  שב יַתר ֵאע

ֵאנר!"  יַתה אאת  ִבליקו  שד יַתה
ּמכה,  ֵאש רֲעח ללא  ֵאפק  ּמס ּמכה,  ֵאש רֲעח ֵאפק  ּמס

יַתדי,  יַתו יַתה אאת  ששִברין  יַתע שמ ֵאאין 
ִבלים,  ֵאכ יַתה אאת  ִבלין  ִבבי שט יַתמ ֵאאין  שו
ֵאנרות,  יַתה אאת  ִבקין  ִבלי שד יַתמ ֵאאין  שו
יַתמי,  שד יַתה אאת  ששִברין  יַתע שמ ּמבל  רֲעא

ִבמין.  יַתח יַתה אאת  ִבנין  שמ שוטו ִבבין  ּמעשר שמ ו

פרק ג 

מסכת שבת פרק ג משנה א 
א

ּמבה,  ּמב שג יַתב יַתּקש או  יַתב ּמה  ִבוּסקו ִבה אש ּמרה  ִבכי
ִבשיל.   שב יַתת ּמה  אלי ּמע ִבנין  שת נו

לר ף,  שג ִבי אש יַתעד  ֵאתן  ללא ִי ִבוצים  ֵאע ּמב אפת או  אג יַתב
אפר.   ֵאא ּמה אאת  ֵאתן  ִבי אש יַתעד  או 

שמִברין:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ִבשיל.   שב יַתת ללא  ּמבל  רֲעא ִבמים  יַתח

שמִברין:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ִבשיל.   שב יַתת שו ִבמין  יַתח

שמִברין:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ִברין.  ִבזי שח יַתמ ללא  ּמבל  רֲעא ִבלין  שט נו

שמִברין:  ֵאלל או אה ֵאבית 
ִברין.  ִבזי שח יַתמ יַתא ף 



(מסכת שבת פרק ג משנה ב) 
ּמבה,  ּמב שג יַתב יַתּקש או  יַתב ִבוּסיקוהו  ִבה אש יַתתנור 
ּמביו.   יַתג יַתעל  ֵאמ ֵאבין  ִבמתוכו  ֵאבין  ֵאתן  ללא ִי
ּמבה,  ּמב שג יַתב יַתּקש או  יַתב ִבוּסיקוהו  ִבה אש יַתפח  מק

יַתרִים.  ִבכי יַתכ ִבהיא  ֵארי  רֲעה
ִבוצים,  ֵאע ּמב אפת או  אג יַתב
יַתתנור.  יַתכ ֵארי הוא  רֲעה

מסכת שבת פרק ג משנה ג 
ב

ֵאגל,  של יַתג שת ִבת אש ִבביל  שש ִבב יַתחם  ֵאמ יַתה יַתוצד  שב ּמוצה  ֵאבי ִבנין  שת ֵאאין נו
ּמדִברים.  שבסו ּמנה  אע ִבק שפ יַתי ללא  שו

ִבתיר.   יַתמ ֵאסה  ִבבי יו שר
אלה.  ּמצ ִבת אש ִבביל  שש ִבב ִבכים  ּמר שד יַתבק  רֲעא יַתב יַתבחול ו ּמנה  אנ שמ שט ללא ִי שו

מסכת שבת פרק ג משנה ד 
ג

ּמיה:  שר אב שט ֵאשי  שנ יַתא ּמעשו  אש אשה  רֲעע יַתמ
ִבמין.   יַתח יַתל אש ּממה  יַתא שלתוְך  ִבנין  יַתלצו אש ִבסלון  ִבביאו  ֵאה

ִבמין:  ּמכ רֲעח אהן  ּמל שמרו  ּמא
ּמבת,  יַתש ִבאם 

ּמבת,  יַתש יַתב ּמחמו  אשהו ִבמים  יַתח שכ
ִבתּמיה.  שש ִבב ּמוצה ו ִבחי ִבבשר רֲעאסוִברים 

שביום טוב,  ִבאם 
שביום טוב,  ּמחמו  אשהו ִבמים  יַתח שכ

ִבתּמיה.   שש ִבב ּמתִברין  ממ ּמוצה ו ִבחי שר ִבב רֲעאסוִברין 
ּמגרו ף,  יַתה ּמיר  של ממ

ּמבת.   יַתש יַתב אמנו  ִבמ ִבתין  שו
ּמפה,  שגרו ִבפי  יַתעל  יַתא ף  ֵאכי,  ִבטי שנ יַתא

ּמנה.  אמ ִבמ ִבתין  ֵאאין שו

מסכת שבת פרק ג משנה ה 
ד

ּמנהו,  ִבפ אש יַתחם  ֵאמ
ּמחמו,  ֵאי אש ִבביל  שש ִבב ִבנין  שבתוכו וצו ֵאתן  ללא ִי

ּמרן.   ִבשי שפ יַתה של ֵאדי  שכ יַתהכוס  שלתוְך  שלתוכו או  ֵאתן הוא  ּמבל נו רֲעא
ִבחין,  ּמת מר שמ ּמרן  ִבבי אע אה אש ּמרה  ֵאד שּק יַתה שו ּמפס  יַתל יַתה

ִבלין,  שב יַתת ּמכן  שלתו ֵאתן  ללא ִי
שמחוי.   יַתת יַתה שלתוְך  ּמרה או  ּמע שּק יַתה שלתוְך  ֵאתן  ּמבל הוא נו רֲעא

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר



ֵאתן,  לכל הוא נו יַתל
ֵאוציר.  שו אמ ץ  לח איש בו  אש ּמבר  ּמד ִבמ חו ץ 

מסכת שבת פרק ג משנה ו 
ה

אמן,  אש יַתה אאת  ֵאבל בו  יַתק של ֵאנר  יַתה יַתחת  יַתת ִבלי  אכ ִבנין  שת ֵאאין נו
ּמתר.   ממ שבעוד יום,  ִבמ ּמתנו  שנ ִבאם  שו

אמנו,  ִבמ ִבתין  ֵאנאו ֵאאין 
ּמכן.   יַתהמו ִבמן  ֵאאינו  אש ִבפי  של

ּמדש,  ּמח ֵאנר  ִבלין  שט של יַתט שמ
ּמשן.   ּמי ללא  ּמבל  רֲעא

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ִבלין,  שט של יַתּט ִבמ ֵאנרות  יַתה ּמכל 

ּמבת.   יַתש יַתב ֵאלק  ּמד יַתה ֵאנר  יַתה ִבמן  חו ץ 
ִבניוצווצות.  ֵאבל  יַתק של ֵאנר  יַתה יַתחת  יַתת ִבלי  אכ ִבנין  שת נו

אבה.  יַתכ שמ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ יַתמִים  שבתוכו  ֵאתן  ללא ִי

פרק ד 

מסכת שבת פרק ד משנה א 
א

ִבנים?  שמ ֵאאין טו ּממה  יַתב ִבנים, ו שמ ּממה טו יַתב
אבל,  אז יַתב ללא  אפת,  אג יַתב ללא  ִבנים  שמ ֵאאין טו
יַתבחול,  ללא  ִבוּסיד,  יַתב ללא  יַתלח,  אמ יַתב ללא 

ִבשים.  ֵאב שי ֵאבין  ִבחים  יַתל ֵאבין 
ִבבים,  ּמש רֲעע ּמב ללא  שו ִבכים  ממ יַתב ללא  שו ִבגין  מז יַתב ללא  אבן,  את יַתב ללא 

ִבחים,  יַתל ֵאהן  אש יַתמן  שז ִבב
ִבשים.   ֵאב שי אהן  ּמב ִבנים  שמ ּמבל טו רֲעא

ֵאפרות,  שב שכסות ו ִבב ִבנים  שמ טו
ּמתן  שש ִבפ יַתל אש ארת  לע שנ ִבב ּמנה ו ֵאפי יו שנ יַתכ שב ו

ִבשים.   ּמר ּמח אל אש ארת  לס שנ ִבב ו
ּמוּסה.  יַתג יַתב ִבתיר  יַתמ ּמּקה ו יַתד יַתב ֵאסר  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

מסכת שבת פרק ד משנה ב 
ב

ּמתן,  ִבלין או שט של יַתט שמ ִבחין, ו ּמל שש ִבב ִבנין  שמ טו
ּמתן.   ִבלין או שט של יַתט שמ ֵאאין  שו אמר,  אוצ ֵאזי  ִבג שב

אשה?  רֲעע יַתי יַתוצד  ֵאכי
שפלות.   ֵאהן נו שו ִבכוּסוי,  יַתה אאת  ֵאטל  נו



ֵאמר:  ּמיה או שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של ִבבי  שר
ּמפה,  מק

ֵאטל,  שונו ּמד ּה  ִבוצ יַתעל  ּמּט ּה  יַתמ
ִבזיר.   שח יַתה של ּמיכול  ֵאאינו  שו לּטל  ֵאמא ִי אש

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ִבזיר.   שח יַתמ ֵאטל ו נו

שבעוד יום,  ִבמ ּמוּסהו  ִבכ ללא  ִבאם 
יַתשְך.   שח את אש ִבמ אוּסנו  יַתכ שי ללא 

ּמלה,  יַתג שת ִבנ שו ּמוּסה  ִבכ
יַתכוּסותו.   של ּמתר  ממ

ִבּקיתון,  יַתה אאת  ֵאלא  יַתמ שמ
אסת.  אכ יַתה יַתחת  יַתת יַתכר או  יַתה יַתחת  יַתת של ֵאתן  שונו

פרק ה 

מסכת שבת פרק ה משנה א 
א

ּמוצא?  ּמנה יו ֵאאי ּממה  יַתב ּמוצא, ו ּממה יו ֵאה שב ּממה  יַתב
ּמסר,  שפ אא ּמב ּממל  ּמג יַתה ֵאוצא  יו

ּמטם, <והנקה> שח יַתב ּמקה  ּמנא יַתה שו
ּמיא,  שב שמ ּמר שפ שב ּמקס  שד שב ִבל יַתה שו

ֵאשיר,  יַתב יַתהוּסוס  שו
ֵאשיר  יַתה ֵאלי  רֲעע יַתב ּמכל  שו

ֵאשיר,  יַתב ִבכין  ּמש שמ ִבנ שו ֵאשיר  יַתב ִבאין  שוצ יו
ּממן.  שמקו ִבב ִבלין  שב שוטו אהן  ֵאלי רֲעע ִבזים  יַתמ ו

מסכת שבת פרק ה משנה ב 
ב

יַתעת,  יַתד יַתמשר יַתב ֵאוצא  רֲעחמור יו
ּמרה לו.  שקשו ִבהיא  אש יַתמן  שז ִבב

ִבבין;  שלבו ִבאין  שוצ ּמכִברין יו שז
ששחוזות,  שוצאות  ִבלין יו ֵאח שר

שכבונות,  שכבולות ו
שוצרורות.   ִבזים  ִבע ּמה שו

ּמלם,  מכ שב ֵאסר  ֵאסה או ִבבי יו שר
שכבונות.   יַתה ִבלים  ֵאח ּמהשר ִבמן  חו ץ 

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
שוצרורות,  שוצאות  ִבזים יו ִבע



ֵאלב.  ּמח ֵאל ללא  ּמבל  רֲעא ֵאבש,  יַתי של

מסכת שבת פרק ה משנה ג 
ג

ּמוצא?  ּמנה יו ֵאאי ּממה  יַתב ו
אלת,  אט שמטו ִבב ּממל  ּמג ֵאוצא  ֵאי ללא 

ּמרגול,  ללא  שו ּמעקוד  ללא 
ּממה.   ֵאה שב יַתה ּמכל  ּמאר  שש ֵאכן  שו

לשְך.   שמ שוִי אזה  ּמב אזה  ִבלים  יַתמ שג לשר  שק ללא ִי
ּמידו,  שלתוְך  ִבלין  ּמב רֲעח ֵאנס  יַתכ שמ ּמבל  רֲעא

לרְך.  שכ ללא ִי אש יַתבד  של ִבב ו

מסכת שבת פרק ה משנה ד 
ד

יַתעת,  יַתד יַתמשר יַתב ֵאוצא  רֲעחמור יו ֵאאין 
ּמרה לו,  שקשו ּמנה  ֵאאי אש יַתמן  שז ִבב

ּמפקוק,  אשהוא  ִבפי  יַתעל  יַתא ף  יַתבזוג,  ללא  שו
ּמוארו,  יַתוצ שב אש ּמלם  מס שב ללא  שו

שגלו.   יַתר שב אש ּמעה  ִבבשרוצו ללא  שו
ִבטין,  שבחו ִבאין  שוצ ִבלין יו שג ּמנ יַתתשר יַתה ֵאאין 

אהן.  ֵאלי שג יַתר שב אש ִבבשרוצועות  ללא  שו
אהן.  ּמל אש ּמיה  של יַתא ּמה יַתחת  יַתת אש ּמלה  ּמג רֲעע יַתב ִבאין  שוצ ּמכִברין יו שז יַתה ֵאאין 

רֲעחנונות,  שוצאות  ִבלין יו ֵאח שר ּמה ֵאאין 
ִבגימון,  יַתב ֵאוצא  אגל יו ֵאע ּמה ֵאאין  שו
ּמפד,  מּק יַתה שבעור  ּמרה  ּמפ ללא  שו

ּמה.   אני יַתקשר ֵאבין  אש ּמעה  ִבבשרוצו ללא  שו
ּמיה,  שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  ִבלשר אש ּמרתו  ּמפ

ּמה,  אני יַתקשר ֵאבין  אש ּמעה  ִבבשרוצו ּמוצא  ּמתה יו שי ּמה
ִבמים.  ּמכ רֲעח ִבכשרוצון  ללא  אש

פרק ו 

מסכת שבת פרק ו משנה א 
א

ּמוצא?  ּמנה יו ֵאאי ּממה  יַתב ּמוצא ו ּמשה יו ִבא ּממה  יַתב
אמר,  אוצ ֵאטי  שבחו ללא  ּמשה  ִבא ֵאוצא  ֵאת ללא 

ּמתן,  שש ִבפ ֵאטי  שבחו ללא  שו
ּמש ּה,  לרא שב אש ִבבשרוצועות  ללא 



ֵאפם;  שתיַתר אש יַתעד  אהן  ּמב לבל  שט ִבת ללא  שו
אפת,  אט שבטו ללא 

שתפוִברים,  ּמנן  ֵאאי אש יַתמן  שז ִבב ִבטים  שנבו יַתס שב ללא 
ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  ּמכבול  יַתב ללא  שו

ּמהב,  ּמז יַתל אש ִבעיר  שב ללא  שו
ּמלא,  יַתט שק ִבב ללא  שו
ִבמים,  ּמז שנ יַתב ללא  שו

ּמתם,  ּמה חו אלי ּמע ֵאאין  אש יַתעת  יַתב יַתט שב ללא  שו
ּמבה.   שנקו ּמנה  ֵאאי אש יַתחט  יַתמ שב ללא  שו

ּמּטאת.  יַתח אבת  אי יַתח ּמנה  ֵאאי ּמוצאת  ּמי ִבאם  שו

מסכת שבת פרק ו משנה ב 
ב

ּממר,  מס שמ יַתה ּמדל  שנ יַתס שב ִבאיש  ּמה ֵאוצא  ֵאי ללא 
ּמכה,  יַתמ שגלו  יַתר שב ֵאאין  אש יַתמן  שז ִבב ִבחיד  ּמי יַתב ללא  שו

ּמלה,  ִבפ שת ִבב ללא  שו
אחה,  שמ ממ יַתה ִבמן  ֵאאינו  אש יַתמן  שז ִבב יַתע  ִבמי ּמק שב ללא  שו

ּמין,  ִבששר שב ללא  שו
ּמדה,  שוּס יַתק שב ללא  שו

יַתפִים.   שג יַתמ שב ללא  שו
ּמּטאת.  יַתח ּמיב  יַתח ֵאאינו  ּמוצא,  ּמי ִבאם 

מסכת שבת פרק ו משנה ג 
ג

ּמבה,  שנקו יַתחט  יַתמ שב ּמשה  ִבא ֵאוצא  ֵאת ללא 
ּמתם,  ּמה חו אלי ּמע ֵאיש  אש יַתעת  יַתב יַתט שב ללא  שו

אלת,  אכ יַתבכו ללא  שו ּמיר,  של ּמכ שב ללא  שו
ּמיטוס.   של ִבפ של אש ִבחית  שוצלו ִבב ללא  שו
ּמּטאת.   יַתח אבת  אי יַתח ּמוצאת,  ּמי ִבאם  שו

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ּמיטוס.  של ִבפ של אש ִבחית  שוצלו ִבב אלת ו אכ יַתבכו שטִברין  ִבמים פו ּמכ רֲעח יַתו

מסכת שבת פרק ו משנה ד 
ד

אשת,  אּק יַתב ללא  שו יַתוּסִי ף,  יַתב ללא  ִבאיש  ּמה ֵאוצא  ֵאי ללא 
יַתמח.   לר ּמב ללא  שו ּמלה,  יַתא ּמב ללא  שו שתִבריס,  יַתב ללא  שו

ּמּטאת.   יַתח ּמיב  יַתח ּמוצא,  ּמי ִבאם 
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ֵאהם לו.   ִבטים  ִבשי שכ יַתת
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו



יַתמר:  אא אנ אש יַתני,  שג ִבל ּמלא  אא ּמנן לו  ּמיה ב,ד)ֵאאי שע יַתש שי ) 
ֵאמרות".   שז יַתמ של אהם  ֵאתי ִבניתו רֲעח יַתו ִבתים  ִבא של ּמתם  יַתחשרבו שתתו  ִבכ שו "

ּמבת.   יַתש יַתב ּמב ּה  ִבאין  שוצ ּמרה, יו שטהו בוִברית 
אהן.  ּמב ִבאין  שוצ ֵאאין יו ִבאין,  ֵאמ שט ִבלים  ּמכ שכ

מסכת שבת פרק ו משנה ה 
ה

ּמער,  ֵאש ֵאטי  שבחו ּמשה  ִבא ּמוצא  יו
ּממה;  ֵאה שב ִבל אש ִבמ ֵאבין  ּמת ּה  אבשר רֲעח יַתל אש ִבמ ֵאבין  ּמל ּה  אש ִבמ ֵאבין 

שתפוִברים,  ֵאהן  אש יַתמן  שז ִבב ִבטים  שלבו יַתס שב אפת, ו אט יַתבּטו
ֵאוצר,  ּמח אב שכִברית  ּמנ ּמאה  ֵאפ שב ּמכבול  יַתב

ּמל ּה,  ּמד שנ יַתס שב אש שבמוְך  ּמנ ּה, ו שז ּמא שב אש שבמוְך 
ּמת ּה,  ּמד ִבנ של ּמל ּה  ּמנה  ִבקי שת ִבה אש שבמוְך  ו

יַתלח,  אמ ֵאגר  יַתגשר שב ֵאפל, ו של ִבפ שב
ּמה,  ִבפי שלתוְך  ֵאתן  ִבת אש ּמבר  ּמד ּמכל  שב ו

ּמבת.   יַתש יַתב ּמלה  ִבח שת יַתכ ֵאתן  ִבת ללא  אש יַתבד  של ִבב
ִבזיר.   שח יַתת ללא  יַתפל,  ּמנ ִבאם 

ּמהב,  ּמז יַתל אש ֵאשן  שו אבת  את ֵאשן תו
ִבתיר,  יַתמ ִבבי  שר

שסִברין.  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

מסכת שבת פרק ו משנה ו 
ו

ִבנית,  ִבצ יַתה יַתעל  אש יַתלע  אס שב ִבאים  שוצ יו
ִבטים,  שבחו שוצאות  ּמבנות יו יַתה

אהם.   ֵאני שז ּמא שב אש ִבמים  ּמס שק ִבב ִבפלו  רֲעא
שפרופות,  ִבדיות  ּממ ִבביות שרעולות,  ּמר רֲעע

ּמדם,  ּמא ּמכל  שו
אוה.  יַתבהו ִבמים  ּמכ רֲעח שברו  ִבד אש ּמלא  אא

מסכת שבת פרק ו משנה ז 
ז

יַתע,  ֵאב שט יַתמ יַתה יַתעל  שו אאגוז  ּמה יַתעל  שו אבן  אא ּמה יַתעל  אפת  אר פו
ּמבת.  יַתש יַתב ּמלה  ִבח שת יַתכ לר ף  שפ ִבת ללא  אש יַתבד  של ִבב ו

מסכת שבת פרק ו משנה ח 
ח

אשלו.   יַתקב  שב ֵאוצא  יַתע יו ֵאּט ִבּק יַתה
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאסר.   ֵאסה או ִבבי יו ושר



ֵאמא.   ּמט ִבתים,  ִבתי שכ ִבקבול  ֵאבית  ֵאיש לו  ִבאם 
ּמרס,  שד ִבמ ִבאים  ֵאמ שט אשלו  שסמוכות 

ּמבת,  יַתש יַתב אהן  ּמב ִבאין  שוצ ֵאאין יו
ּמרה.   ּמז רֲעע ּמל אהם  ּמב ִבסין  ּמנ שכ ִבנ ֵאאין  שו

ּמרס,  שד ִבמ ִבאין  ֵאמ שט אשלו  שסמוכות  ֵאוּסא,  ִבכ
ּמבת,  יַתש יַתב אהן  ּמב ִבאין  שוצ ֵאאין יו

ּמרה.   ּמז רֲעע ּמל אהן  ּמב ִבסין  ּמנ שכ ִבנ ֵאאין  שו
שטהוִברים,  ִבמים,  ּמט שק יַתנ רֲעא

אהן.  ּמב ִבאין  שוצ ֵאאין יו

מסכת שבת פרק ו משנה ט 
ט

ּמשִברים,  שק ִבב ִבאין  שוצ ִבנים יו ּמב יַתה
ּמדם,  ּמא ּמכל  שו ִבגים,  יַתבזו ִבכים  ּמל שמ ֵאני  שב ו

אוה.  יַתבהו ִבמים  ּמכ רֲעח שברו  ִבד אש ּמלא  אא

מסכת שבת פרק ו משנה י 
י

יַתחשרגול,  יַתה יַתוצת  ֵאבי שב ִבאין  שוצ יו
ּמעל,  יַתלשו אש ֵאשן  שב ו
ּמצלוב,  יַתה ֵאמר  שס יַתמ שב ו

ּמאה.   ֵאשם שרפו ִבמ
ֵאסה.   ִבבי יו ֵארי שר שב ִבד

יַתבחול,  יַתא ף  ֵאסר  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  ושר
ִברי.  אאמו ּמה ֵאכי  יַתדשר ֵאשם  ִבמ

פרק ז 

מסכת שבת פרק ז משנה א 
א

ּמבת:  יַתש יַתב שמרו  ּמא ּמגדול  ּמלל  שכ
ּמבת,  יַתש יַתה יַתּקר  ִבע יַתח  ֵאכ יַתהשו ּמכל 

ֵאבה,  יַתהשר ּמבתות  יַתש שב ֵאבה  יַתהשר ּמלאכות  שמ ּמשה  ּמע שו
יַתחת.  יַתא ּמּטאת  יַתח ּמלא  אא ּמיב  יַתח ֵאאינו 

ּמבת,  יַתש יַתּקר  ִבע יַתע  ֵאד יַתהיו שו
ֵאבה,  יַתהשר ּמבתות  יַתש שב ֵאבה  יַתהשר ּמלאכות  שמ ּמשה  ּמע שו

ּמבת.  יַתש שו ּמבת  יַתש ּמכל  יַתעל  ּמיב  יַתח
ּמבת,  יַתש ִבהיא  אש יַתע  ֵאד יַתהיו שו



ֵאבה,  יַתהשר ּמבתות  יַתש שב ֵאבה  יַתהשר ּמלאכות  שמ ּמשה  ּמע שו
ּמכה.  ּמלא שמ ּמכה ו ּמלא שמ ּמכל  יַתעל  ּמיב  יַתח

יַתחת,  יַתא ּמכה  ּמלא שמ ֵאעין  ֵאמ ֵאבה  יַתהשר ּמלאכות  שמ אשה  ּמהעו
יַתחת.  יַתא ּמּטאת  יַתח ּמלא  אא ּמיב  יַתח ֵאאינו 

מסכת שבת פרק ז משנה ב 
ב

יַתחת:  יַתא ֵאסר  ּמח ִבעים  ּמב יַתאשר ּמלאכות,  שמ רֲעאבות 
יַתע,  ֵאר יַתהזו ֵארש,  יַתהחו

ארה;  יַתהזו שו ּמדש  יַתה ֵאמר,  יַתע שמ יַתה ֵאוצר,  יַתהּקו
אפה;  ּמהאו שו ּמלש,  יַתה ִבקיד,  יַתמשר יַתה ֵאחן,  יַתהּטו ֵארר,  יַתהבו

שבעו;  יַתהצו שו שפסו,  יַתנ שמ יַתה שו שבנו,  יַתל שמ יַתה אמר,  אצ יַתה אאת  ֵאזז  יַתהגו
ִברים,  ִבני ֵאתי  ּמב ֵאני  שש אשה  ּמהעו שו ִבסיְך,  ֵאמ יַתה שו ֵאוהו,  יַתהּטו שו

ִבטין;  ֵאני חו שש יַתע  ֵאוצ יַתהבו שו ִבטין,  ֵאני חו שש ֵארג  ּמהאו
ִבתיר,  יַתמ יַתה שו ֵאשר,  יַתהּקו

ִבפירות,  שת ֵאתי  שש ֵאפר  יַתהתו שו
ִבפירות.  שת ֵאתי  שש שתפור  ִבל ּמנת  שמ יַתעל  ֵארע  יַתהּקו

ג
ִבבי,  שוצ ּמצד  יַתה
רֲעחטו,  יַתהשו

שלחו,  יַתהמו שו ִבשיטו,  שפ יַתמ יַתה שו
שתכו;  יַתח שמ יַתה שו רֲעחקו,  יַתהמו שו שבדו,  יַתע שמ יַתה שו

ֵאתי אותות,  שש ֵאתב  יַתהכו
ֵאתי אותות;  שש שכתוב  ִבל ּמנת  שמ יַתעל  ֵאחק  יַתהמו שו

ד
ֵאתר;  יַתהוּסו שו אנה,  יַתהבו

ִבעיר;  שב יַתמ יַתה שו אבה,  יַתכ שמ יַתה שו
ִבּטיש;  יַתפ יַתב אכה  יַתמ יַתה שו

ִבלשרשות.  ֵאמשרשות  ִבוציא  יַתהמו שו
ּמלאכות,  שמ רֲעאבות  ֵאהן  ֵאאלו 

יַתחת.  יַתא ֵאסר  ּמח ִבעים  ּמב יַתאשר

מסכת שבת פרק ז משנה ג 
ה

ּממרו:  ּמא ֵאחר  יַתא ּמלל  שכ שועוד 
ּמכמוהו,  ִבעים  ִבני שוצ יַתמ ִבניע ו שוצ יַתה של ֵאשר  ּמכ יַתה ּמכל 

ּמּטאת.  יַתח ּמליו  ּמע ּמיב  יַתח ּמבת,  יַתש יַתב ִבוציאו  הו
ּמכמוהו,  ִבעים  ִבני שוצ יַתמ ֵאאין  שו ִבניע,  שוצ יַתה של ֵאשר  ּמכ ֵאאינו  אש ּמכל  שו



ִבניעו.  שוצ יַתמ של ּמלא  אא ּמיב  יַתח ֵאאינו  ּמבת,  יַתש יַתב ִבוציאו  הו

מסכת שבת פרק ז משנה ד 
ו

ּמרה;  ּמפ ִבפי  ללא  שמ ִבכ אבן,  את ִבוציא  יַתהמו
ּממל;  ּמג ִבפי  ללא  שמ ִבכ ּמוצה,  ּמע
אלה;  ּמט ִבפי  ללא  שמ ִבכ ִבמיר,  ּמע
ִבדי;  שג ִבפי  ללא  שמ ִבכ ִבבים,  ּמש רֲעע

ארת,  אג שגרו יַתכ ִבחים,  יַתל ִבלים,  ּמוצ שב ֵאלי  רֲעע יַתו ֵאלי שום  רֲעע
ִבדי.  שג ִבפי  ללא  שמ ִבכ ִבשים,  ֵאב ִבוי

אזה,  ִבעם  אזה  ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ ּמנן  ֵאאי
אהם.   ֵארי ֵאשעו שב ּמשוו  ללא  אש ֵאני  שפ ִבמ

ארת,  אג שגרו ִבכ ִבלים  ּמכ ּקא ִבוציא  יַתהמו
אזה,  ִבעם  אזה  ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ

אהם,  ֵארי ֵאשעו שב ּמשוו  אש ֵאני  שפ ִבמ
ּמנן.   ּמס ממשר ּמבן ו שוסו אהן  ֵאוצי שק ּמע שו אהם  ֵאני ִבעי של יַתג שו אהם  ֵאפי ִבל שּק ִבמ חו ץ 

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּממם.  ִבע ששלות  יַתב שת ִבמ יַתה ִבשים,  ּמד רֲעע ֵאפי  ִבל שּק ִבמ חו ץ 

פרק ח 

מסכת שבת פרק ח משנה א 
א

יַתהכוס;  יַתגת  ִבזי שמ ֵאדי  שכ יַתיִין,  ִבוציא  יַתהמו
ּמיה;  ִבמ שג ֵאדי  שכ ּמלב,  ּמח

ִבתית;  ּמכ יַתה יַתעל  ֵאתן  ִבל ֵאדי  שכ יַתבש,  שד
ּמטן;  ּמק אבר  ֵאא ּמלסוְך  ֵאדי  שכ אמן,  אש

ִבּקלוִברית.   יַתה אאת  ּמלשו ף  ֵאדי  שכ יַתמִים, 
ִבעית.   ִבבי ּמבשר ִבקין  שש יַתמ יַתה ּמכל  ּמאר  שש ו

ִבעית.   ִבבי ּמבשר ִבכין,  יַתפ יַתהשו ּמכל  שו
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ִבעית;  ִבבי ּמבשר ּמלם  מכ
ֵאאלו,  ּמה ֵאשעוִברים  יַתה ּמכל  שמרו  אא אנ ללא 

אהם.  ֵאעי ִבני שוצ יַתמ של ּמלא  אא

מסכת שבת פרק ח משנה ב 
ב

ּמפה;  מכ יַתל אזן  לא רֲעעשות  יַתל ֵאדי  שכ אבל,  אח ִבוציא  יַתהמו



ּמרה,  ּמב שכ יַתל שו ּמפה  ּמנ יַתל ּמתלוי  רֲעעשות  יַתל ֵאדי  שכ ִבמי,  שג
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמטן.   ּמּק יַתל ּמעל  שנ יַתמ יַתדת  ִבמ אמנו  ִבמ לּטל  ִבל ֵאדי  שכ
ִבסים.   שכ אשר מו אק ּמליו  ּמע לתב  שכ ִבל ֵאדי  שכ ּמיר,  שנ

ּמיב.   יַתח ִבסין,  שכ יַתלמו אש אשר  אק ִבוציא  יַתהמו
ּמיטום.  של ִבפ של אש ּמנה  יַתט שק ִבחית  שוצלו ִבפי  יַתעל  לרְך  שכ ִבל ֵאדי  שכ ּממחוק,  ּמיר  שנ

מסכת שבת פרק ח משנה ג 
ג

יַתע;  ִבמי ּמק רֲעעשות  יַתל ֵאדי  שכ עור, 
ִבלים,  ִבפ שת יַתב אש ּמנה  יַתט שק ּמשה  ּמר ּמפ ּמליו  ּמע לתב  שכ ִבל ֵאדי  שכ אל ף,  אק

ֵאאל";  ששּמר יַתמע ִי שש ִבהיא " אש
ֵאתי אותות;  שש לתב  שכ ִבל ֵאדי  שכ שדיו, 
יַתחת.  יַתא יַתעִין  שכחול  ִבל ֵאדי  שכ יַתחל,  לכ
מסכת שבת פרק ח משנה ד 

אבת;)  אש שב יַתש יַתה לראש  שב ֵאתן  ִבל ֵאדי  שכ אבק,  אד )
אקב;  אנ רֲעעשות  יַתל ֵאדי  שכ שפִברית,  ּמג שו אפת  אז

ּמטן;  ּמק אקב  אנ ִבפי  יַתעל  ֵאתן  ִבל ֵאדי  שכ ּמוה,  רֲעע יַתש

ד
אבת; אש שב יַתש יַתה לראש  שב ֵאתן  ִבל ֵאדי  שכ אבק,  אד

ּמהב.   ּמז ֵאפי  שלוצושר אש ִבפי כור  רֲעעשות  יַתל ֵאדי  שכ ִבסית,  יַתחשר
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

שטפוט.   יַתפ רֲעעשות  יַתל ֵאדי  שכ
ּמהב;  ּמז ֵאפי  שלוצושר אש ִבפי כור  יַתעל  ֵאתן  ִבל ֵאדי  שכ ִבבים,  סו

ּמבנות.   יַתב אש ּמנה  יַתט שק ּמלסוד  ֵאדי  שכ ִבסיד, 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

שנבול.   יַתכ רֲעעשות  יַתל ֵאדי  שכ
ֵאמר:  ּמיה או שמ אח שנ ִבבי  שר

ֵאפי.  שנטו יַתא רֲעעשות  יַתל ֵאדי  שכ

מסכת שבת פרק ח משנה ה 
ה

ִבפים.   יַתוצ יַתמשר יַתה יַתתם  שכחו ּממה,  ּמד רֲעא
ּמבה.   ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
שגרות.   ִבא ּמה יַתתם  שכחו

שכרוב.   אא של אש יַתלח  אק ֵאבל  יַתז של ֵאדי  שכ יַתדק,  שוחול  אבל  אז
ּמבה.   ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו



ּמשה.   ֵארי שכ ֵאבל  יַתז של ֵאדי  שכ
ִבסיד.   יַתכ ף  ללא  שמ יַתעל  ֵאתן  ִבל ֵאדי  שכ יַתגס,  חול 

שלמוס;  רֲעעשות קו יַתל ֵאדי  שכ אנה,  ּמק
ּמוּסס,  מר שמ אבה או  ּמע ּמיה  ּמה ִבאם  שו

ִבוצים,  ֵאבי יַתב אש ּמלה  יַתק ּמוצה  ֵאבי ֵאשל  יַתב של ֵאדי  שכ
ּמפס.  יַתל יַתב ּמנה  שנתו ּמפה ו שטרו

מסכת שבת פרק ח משנה ו 
ו

ּמוד.   יַתתשר רֲעעשות  יַתל ֵאדי  שכ אוצם,  אע
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמח ף.   רֲעעשות  יַתל ֵאדי  שכ

ֵאכד;  יַתכשר יַתה לראש  שב ּמב ּה  שגרור  ִבל ֵאדי  שכ ִבכית,  שזכו
ּמבעו ף.   לרק  שז ִבל ֵאדי  שכ אבן,  אא שוצרור או 

ֵאמר:  לקב או רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּממה.  ֵאה שב יַתב לרק  שז ִבל ֵאדי  שכ

מסכת שבת פרק ח משנה ז 
ז

ֵאברו.   רֲעח יַתל ִבצים  יַתפ ֵאבין  ֵאתן  ִבל ֵאדי  שכ ארס,  אח
ּמדה.   שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ּמהאור.   אאת  שחתות בו  יַתל ֵאדי  שכ
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ִבעית.   ִבבי שר ֵאבל  יַתק של ֵאדי  שכ
ּמבר,  ּמד יַתל ּמיה  ּמא שר ֵאאין  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ּמבר:  ּמד יַתל אכר  ּמיה ל,יד)ֵאז שע יַתש שי ) 
ּמיקוד".   ִבמ ֵאאש  שחתות  יַתל ארש  אח ּמתתו  ִבכ שמ ִבב ֵאוצא  ּממ ללא ִי שו "

ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר לו שר ּמא
ּמיה?  ּמא שר ּמשם  ִבמ

אבא".  אג ִבמ יַתמִים  רֲעחשו ף  יַתל שו "

פרק ט 
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ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר שר ּמא
ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו יַתל יַתנִין  שמ



ּמדה?  ִבנ יַתכ ּמשא  יַתמ יַתב ּממא  יַתט שמ ִבהיא  אש
יַתמר:  אא אנ ּמיה ל,כב)אש שע יַתש שי ) 

יַתמר לו".   לתא ֵאוצא  ּמוה,  ּמד שכמו  ֵארם  שז ִבת "
ּמשא,  יַתמ יַתב ּממא  יַתט שמ ּמדה  ִבנ יַתה ּממה 

ּמשא.  יַתמ יַתב ּממא  יַתט שמ ּמרה  ּמז ּמדה  רֲעעבו יַתא ף 
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ּמרה?  שטהו ִבהיא  אש ּמנה  ִבפי שס ִבל יַתנִין  שמ
יַתמר:  אא אנ ֵאלי ל,יט)אש שש ִבמ ) 

ּמים".   אלב  שב ּמיה  ִבנ ּקא ארְך  אד "
ִבחים,  ּמפ שט ּמשה  ִבש יַתעל  ּמשה  ִבש ִבהיא  אש ּמגה  רֲעערו יַתל יַתנִין  שמ

ִבנים,  ֵאזשרעו ּמשה  ִבמ רֲעח ּמכ ּה  שבתו ִבעים  שר אשזו
יַתוצע?  שמ אא ּמב ּמחד  אא שו ּמגה,  רֲעערו ּמה יַתבע רוחות  יַתאשר שב ּמעה  ּמב יַתאשר

יַתמר:  אא אנ ּמיה סא,יא)אש שע יַתש שי ) 
ּמח ּה,  שמ ִבוצ ִבוציא  אר ץ תו ּמא ּמכ ִבכי  "
יַתח".  ִבמי שוצ יַתת ּמה  אעי ֵאזרו ּמנה  יַתג שכ ו

ֵאכן,  יַתמר  אא אנ ללא 
יַתח".  ִבמי שוצ יַתת ּמה  אעי ֵאזרו ּמלא " אא
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ִבשי,  ִבלי שש יַתה יַתביום  יַתרע  אז יַתבת  שכ ִבש אטת  אל שלפו יַתנִין  שמ
ּמרה> שטהו ּמאה? <מחוק ע"י מגיה:  ֵאמ שט ִבהיא  אש

יַתמר:  אא אנ ששמות יט,טו)אש ) 
ִבמים, ּמי אשת  לל שש ִבנים ל שנכ אהיו  " 

ּמשה ִבא אאל  שגשו  ִבת ."  יַתאל 
ּמטן,  ּמּק יַתה אאת  ִבוצים  ִבחי יַתמשר אש יַתנִין  שמ

ּמבת?  יַתש יַתב שהיות  ִבל ּמחל  אש ִבשי  ִבלי שש יַתה יַתביום 
יַתמר:  אא אנ ִבשית לד,כה)אש ֵארא שב ) 

ִבבים". רֲעא לכ ּמתם  שהיו ִבב ִבשי,  ִבלי שש יַתה יַתביום  ִבהי  שי יַתו "  
שזהוִברית  ִבל אש ּמלשון  ששִברין  אשּקו יַתנִין  שמ

יַתח?  ֵאל יַתת שש ִבמ יַתה ִבעיר  ּמש יַתה לראש  שב
יַתמר:  אא אנ ּמיה א,יח)אש שע יַתש שי ) 

ִבבינו,  של יַתי אלג  אש יַתכ ִבנים,  ּמש יַתכ אכם  ֵאאי ּמט רֲעח שהיו  ִבאם ִי "
שהיו אמר ִי אצ יַתכ ּמלע,  יַתכתו ִבדימו  שא יַתי  ."ִבאם 
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ִבכפוִברים?  יַתה שביום  ִבתּמיה  שש ִבכ ִבהיא  אש ּמכה  ִבסי של יַתנִין  שמ



ּמבר,  ּמד יַתל ּמיה  ּמא שר ֵאאין  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
יַתמר:  אא אנ אש ּמבר,  ּמד יַתל אכר  ִבלים קט,יח)ֵאז ִבה שת ) 

ּמתיו". שוצמו יַתע שב אמן  אש יַתכ שו ִבקשרבו  שב יַתמִים  יַתכ לבא  ּמת יַתו " 
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ּמלה;  יַתק ּמוצה  ֵאבי ֵאשל  יַתב של ֵאדי  שכ ִבוצים,  ֵאע ִבוציא  יַתהמו
ּמלה;  יַתק ּמוצה  ֵאבי ֵאבל  יַתת של ֵאדי  שכ ִבלים,  שב יַתת

אזה.   ִבעם  אזה  ִבפים  ּמטשר שוצ ִבמ
ִבנים,  ֵאפי ִברמו ִבל שק ִבזים,  אאגו ֵאפי  ִבל שק

ּמכה.   ּמב שש ִבכ ּמטן  ּמק אגד  אב אהם  ּמב יַתע  שוצבו ִבל ֵאדי  שכ ּמאה,  ֵאטס ופו שס אא
ּמלג,  שש יַתא שו ּמיה  שנ ִבקימו אתר ובוִברית,  אנ יַתלִים,  שג יַתר ֵאמי 

ּמכה.   ּמב שש ִבכ ּמטן  ּמק אגד  אב אהם  ּמב ֵאבס  יַתכ של ֵאדי  שכ
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

אתם.  אכ יַתה יַתעל  ִבביר  רֲעע יַתה של ֵאדי  שכ

מסכת שבת פרק ט משנה ו 
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ִבהיא,  אש ּמכל  אלת,  אפ של ִבפ
אשהוא.   ּמכל  ּמרן,  שט ִבע

ֵאהם.  אש ּמכל  אהם,  ֵאתי שתכו יַתמ ֵאני  ִבמי ִבמים ו ּמש שב ֵאני  ִבמי
יַתח  ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאני  שב יַתא ֵאמ יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתה יַתפר  רֲעע ֵאמ

ֵאהם,  אש ּמכל  אהם,  ֵאתי שפחו שט ִבמ יַתקק  שמ ִבמ ּמפִברים  שס יַתקק  שמ ִבמ
ּמזן.   שנ ּמג של ּמתן  ִבעים או ִבני שוצ יַתמ אש ֵאני  שפ ִבמ

ֵאמר:  ּמדה או ִבבי יו שר
אשהוא,  ּמכל  ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו ֵאשי  שמ יַתש שמ ִבמ ִבוציא  יַתהמו יַתא ף 

יַתמר:  אא אנ ּמבִברים יג,יח)אש שד ) 
ארם".  ֵאח יַתה ִבמן  ּממה  שמאו שדָך  ּמי שב יַתבק  שד ללא ִי שו "
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ִבלין,  שכ ּמהרו יַתפת  מק ִבוציא  יַתהמו
ֵאבה,  יַתהשר ִבנים  ִבמי ּמב ּה  איש  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

יַתחת.   יַתא ּמּטאת  יַתח ּמלא  אא ּמיב  יַתח ֵאאינו 
ארת.   אג שגרו ִבכ ִבמ ּמפחות  ּמנה,  יַתג ֵאני  ֵאזשרעו

ֵאמר:  ּמרה או ִבתי שב אבן  ּמדה  שיהו ִבבי  שר
ּמשה.   ִבמ רֲעח

יַתנִים,  שש ִבאים,  ִבקשו יַתרע  אז
יַתנִים,  שש ִבעים,  שדלו יַתרע  אז

יַתנִים.   שש שוצִברי,  ִבמ יַתרע פול  אז



אשהוא;   ּמכל  יַתחי,  ּמגב  ּמח
ארת.   אג שגרו ִבכ ֵאמת, 

ִבהיא,  אש ּמכל  ּמתה,  ֵאמ ֵאבין  ּמיה  ּמח ֵאבין  ִבמים,  ּמר שכ ארת  לפ ִבוצ
ּמאה.   ִבלשרפו ּמת ּה  ִבעים או ִבני שוצ יַתמ אש ֵאני  שפ ִבמ

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
אשהוא,  ּמכל  ֵאמא  ּמט יַתחי  ּמגב  ּמח ִבוציא  יַתהמו יַתא ף 

ֵאחק בו.  יַתש של ּמטן  ּמּק יַתל ִבעים אותו  ִבני שוצ יַתמ אש ֵאני  שפ ִבמ
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ּמאה,  ִבלשרפו שו ּממא,  שג ִבדי של יַתרע,  אז של יַתע  ִבני שוצ יַתמ יַתה
אשהוא.   ּמכל  ּמליו  ּמע ּמיב  יַתח ּמבת,  יַתש יַתב ִבוציאו  הו

ֵאשעורו;   שכ ּמלא  אא ּמליו  ּמע ִבבים  ּמי יַתח ֵאאין  ּמדם  ּמא ּמכל  שו
ֵאשעורו.  שכ ּמלא  אא ּמיב  יַתח ֵאאינו  ִבניסו  שכ ִבה שו יַתזר  ּמח
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ּמפה,  מק שס יַתא ּמה יַתעל  ּמנם  ּמת שנ ִבלים ו ּמכ ּקא ִבוציא  יַתהמו
ּמפטור,  ֵאחר,  יַתא ּמאם  ִבוצי אשהו ֵאבין  ּמאם,  ִבוצי שוהו יַתזר  ּמח אש ֵאבין 

יַתחת.   יַתא יַתבת  שב שכתו  יַתלא שמ ּמשה  ּמע ללא  אש ֵאני  שפ ִבמ
ֵאפרות,  ּמאה  ֵאל שמ ִבהיא  אש ּמפה  מק

ּמנה,  ִבחיוצו יַתה ּמפה  מק שס יַתא ּמה יַתעל  ּמנה  שנתו ו
ּמפטור,  יַתבחו ץ,  ִבמ ֵאפרות  יַתה לרב  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ּמפה.  מּק יַתה ּמכל  אאת  ִבוציא  אשיו יַתעד 
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ששמאלו,  ִבב ֵאבין  ִבמינו  ִבבי ֵאבין  ִבוציא  יַתהמו
ּמיב,  יַתח ֵאתפו,  שכ יַתעל  ֵאחיקו, או  שבתוְך 

ּמהת;  שק ֵאני  שב ּמשא  יַתמ ֵאכן  אש
יַתפּקו,  יַתמשר שב ִבפיו ו שב שגלו,  יַתר שב ּמידו,  יַתחר  יַתא של

ּמּטן,  יַתמ של ּמה  ִבפי ּמדתו ו שנ מפ רֲעא יַתב ּמערו, ו שש ִבב שזנו ו ּמא שב
רֲעחלוקו,  יַתפת  רֲעח יַתב רֲעחלוקו, ו יַתל ּמדתו  שנ מפ רֲעא ֵאבין 

ּמפטור,  יַתדלו,  שנ יַתס שב יַתעלו ו שנ יַתמ שב
ִבאים.  ִבוצי יַתהמו ארְך  אד שכ ִבוציא  ללא הו אש
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ּמפטור;  ּמריו,  רֲעח יַתא של ּמבא לו  ּמניו ו ּמפ של ִבוציא  שלהו ֵאון  יַתכ שת ִבמ יַתה
ּמיב.   יַתח ּמניו,  ּמפ של ּמבא לו  ּמריו ו רֲעח יַתא של
ּמנר,  ֵאוּס יַתב ארת  אג יַתהחו ּמשה  ִבא ּמה אמת,  אא אב

אבת,  אי יַתח ּמה,  ארי רֲעח יַתא של ִבמ ֵאבין  ּמה ו אני ּמפ של ִבמ ֵאבין 
ֵאזר.   שהיות חו ִבל ּמראוי  ֵאכן  אש

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ִבקים.  שת ִבפ ֵאלי  שב יַתק שמ ִבב יַתא ף 
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ִבלי,  אכ יַתב ֵאשעור  יַתכ ִבמ ּמפחות  ִבלים  ּמכ ּקא ִבוציא  יַתהמו
ּמלה לו;  ֵאפ שט ִבלי  אכ יַתה אש ִבלי,  אכ יַתה יַתעל  יַתא ף  ּמפטור 

ּמּטה,  ִבמ יַתב יַתחי  יַתה אאת 
ּמלה לו;  ֵאפ שט ּמּטה  ִבמ יַתה אש ּמּטה,  ִבמ יַתה יַתעל  יַתא ף  ּמפטור 

ּמיב.   יַתח ּמּטה,  ִבמ יַתב ֵאמת  יַתה אאת  שו
ּמלה  ֵאב שנ יַתה ִבמן  יַתזִית  יַתכ שו ֵאמת  יַתה ִבמן  יַתזִית  יַתכ ֵאכן  שו

ִבבים.  ּמי יַתח אשאר ץ,  יַתה ִבמן  ּמשה  ּמד רֲעע ּמכ שו
ֵאטר.  שמעון פו ִבש ִבבי  שר

ו 
ּמיב.   יַתח ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  ּמכר  ִבכ ִבוציא  יַתהמו

שפטוִברים.   יַתנִים,  שש ִבוציאוהו  הו
ִבבים.  ּמי יַתח יַתנִים,  שש ִבוציאוהו  שוהו ִבוציאו  שלהו ּמחד  אא ּמיכול  ללא 

ֵאטר.   שמעון פו ִבש ִבבי  שר
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ּמניו,  ִבש שב ּמבזו, או  ּמניו זו  ּמפשר ִבוצ ֵאטל  יַתהנו
ּמקנו,  שז ֵאכן  שו ּמפמו,  שש ֵאכן  שו ּמערו,  שש ֵאכן  שו

אסת,  אק יַתהפו ֵאכן  שו אלת,  אח יַתהכו ֵאכן  שו אלת,  אד יַתהגו ֵאכן  שו
ּמּטאת,  יַתח ֵאיב  יַתח שמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר

ששבות.   ִבמשום  שסִברין  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמיב,  יַתח ּמנקוב,  ִבוצי ץ  ּמע ֵאמ ֵאלש  יַתהתו

ּמפטור.   ּמנקוב,  ֵאאינו  אש שו
אזה.  ּמב אזה ו ּמב ֵאטר  שמעון פו ִבש ִבבי  שר



פרק יא 
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ִבבים,  יַתר ּמה ִבלשרשות  ִבחיד  ּמי יַתה ֵאמשרשות  ֵארק  יַתהזו
ּמיב.   יַתח ִבחיד,  ּמי יַתה ִבלשרשות  ִבבים  יַתר ּמה ֵאמשרשות  או 

יַתוצע,  שמ אא ּמב ִבבים  יַתר ּמה ִבחיד ושרשות  ּמי יַתה ִבלשרשות  ִבחיד  ּמי יַתה ֵאמשרשות 
ֵאיב,  יַתח שמ ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  שר
שטִברים.  ִבמים פו ּמכ רֲעח יַתו

מסכת שבת פרק יא משנה ב 
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יַתוצד?  ֵאכי
ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  אגד זו  אנ שכ ּמראות זו  שוצ שקוצו ֵאתי  שש

ּמפטור.   ּמלזו,  ִבמזו  ֵארק  יַתהזו שו ִבשיט  יַתהמו שו
יַתחת,  יַתא ֵאטי  ּמי שד ִבב אהם  ֵאתי שש ּמהיו 

ּמפטור,  ֵארק  יַתהזו שו ּמיב,  יַתח ִבשיט  יַתהמו
ִבים.  ִבו של יַתה יַתדת  רֲעעבו ּמתה  שי ּמה ּמכְך  אש

ג
ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  יַתחר זו  יַתא ּמגלות זו  רֲעע ֵאתי  שש

ּמלזו,  ִבמזו  ִבשים  ּמר שּק יַתה אאת  ִבטים  ִבשי מו
ִבקים.   ללא זושר ּמבל  רֲעא

יַתלע,  אוּס יַתה שו יַתהבור  יַתית  של מח
ּמשּמרה, ותוקן על ידי המגיה> רֲעע ּמעה, <בפנים:  ּמב יַתאשר ִבבים  ּמח ּמשּמרה ור רֲעע ִבהים  שגבו ֵאהן  אש

ּמיב;   יַתח ּמבם,  יַתג יַתעל  ֵאתן  יַתהנו שו אהם  ֵאמ ֵאטל  יַתהנו
ּמפטור.  ֵאכן,  ִבמ ּמפחות 

מסכת שבת פרק יא משנה ג 
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אתל,  לכ יַתב יַתאמות  יַתבע  יַתאשר ֵארק  יַתהזו
ֵאויר,  ּמא שב ֵארק  שכזו ִבחים,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ֵאמ ּמלה  שע יַתמ של
אר ץ.   ּמא ּמב ֵארק  שכזו ִבחים,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ֵאמ ּמּטה  יַתמ של

ּמיב.   יַתח יַתאמות,  יַתבע  יַתאשר אר ץ  ּמא ּמב ֵארק  יַתהזו
יַתאמות,  יַתבע  יַתאשר שלתוְך  יַתרק  ּמז

ּמפטור;  יַתאמות,  יַתבע  יַתאשר של יַתגל חו ץ  של יַתג שת ִבנ שו
יַתאמות,  יַתבע  יַתאשר של חו ץ 

ּמיב.  יַתח יַתאמות,  יַתבע  יַתאשר שלתוְך  יַתגל  של יַתג שת ִבנ שו

מסכת שבת פרק יא משנה ד 



ה
ּמפטור.   יַתאמות,  יַתבע  יַתאשר ּמים  יַתב ֵארק  יַתהזו

אכת בו,  אל יַתה שמ ִבבים  יַתר ּמה יַתמִים ושרשות  יַתקק  שר ּמיה  ּמה ִבאם 
ּמיב.   יַתח יַתאמות,  יַתבע  יַתאשר שבתוכו  ֵארק  יַתהזו

יַתמִים?  יַתקק  שר ּממה הוא  יַתכ שו
ּמשה. תוקן בשוליים על ידי המגיה>  ִבמ רֲעח ֵאמ ּמפחות  ִבחים. <בפנים:  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ֵאמ ּמפחות 

אכת בו,  אל יַתה שמ ִבבים  יַתר ּמה יַתמִים ושרשות  יַתקק  שר
ּמיב.  יַתח יַתאמות,  יַתבע  יַתאשר שבתוכו  ֵארק  יַתהזו

מסכת שבת פרק יא משנה ה 
ו

ּמים,  יַתל ּמשה  ּמב יַתי יַתה ִבמן  ּמשה ו ּמב יַתי יַתל ּמים  יַתה ִבמן  ֵארק  יַתהזו
ּמת ּה,  אבשר רֲעח יַתל ּמנה  ִבפי שוּס יַתה ִבמן  ּמנה ו ִבפי שס ִבל ּמים  יַתה ִבמן  ו

ּמפטור.  
ּמבזו,  שקשורות זו  ִבפינות  שס

ּמלזו.   ִבמזו  ִבלים  שט של יַתט שמ
ּמּקפות,  ממ ִבפי  יַתעל  יַתא ף  שקשורות,  ּמנן  ֵאאי ִבאם 

ּמלזו.  ִבמזו  ִבלים  שט של יַתט שמ ֵאאין 

מסכת שבת פרק יא משנה ו 
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ּמידו,  ִבמ ֵאוצא  ֵאת ללא  אש יַתעד  יַתכר  שז ִבנ שו ֵארק  יַתהזו
ּמפה,  ששּמר ִבנ אש אלב, או  אכ ּמט ּה  ּמל שק ֵאחר,  יַתא ּמט ּה  ּמל שק

ּמפטור.  
ּמרה,  יַתחבו רֲעעשות  יַתל יַתרק  ּמז

ּממה,  ֵאה שב יַתב ֵאבין  ּמדם ו ּמא ּמב ֵאבין 
ּמרה,  יַתחבו ּמתה  שש אע אנ ללא  אש יַתעד  יַתכר  שז ִבנ שו

ּמפטור.  
ּמלל:  שכ יַתה אזה 

ּמּטאות,  יַתח ֵאבי  שי מח שמ ּמכל 
ּמגה.   ּמג שש ּמפן  שוסו ּמתן  ּמל ִבח שת ֵאהא  שת אש יַתעד  ִבבין  ּמי יַתח ּמנן  ֵאאי

ּמזדון,  ּמפן  שוסו ּמגה  ּמג שש ּמתן  ּמל ִבח שת
ּמגה,  ּמג שש ּמפן  שוסו ּמזדון  ּמתן  ּמל ִבח שת

שפטוִברים, 
ּמגה.  ּמג שש ּמפן  שוסו ּמתן  ּמל ִבח שת ֵאהא  שת אש יַתעד 

פרק יב 



מסכת שבת פרק יב משנה א 
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ּמיב?  יַתח ֵאהא  ִבוי אנה  שב ּממה ִי יַתכ אנה,  יַתהבו
ֵאתת,  יַתס שמ יַתה אשהוא,  ּמכל  אנה  יַתהבו

ּמוצד,  שע יַתמ יַתב ִבּטיש ו יַתפ יַתב אכה  יַתמ יַתה שו
ּמיב.   יַתח אשהוא,  ּמכל  יַתח  ֵאד יַתהּקו

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
ּמכה,  ּמלא שמ אשה  ּמהעו ּמכל 

ּמיב.   יַתח ּמבת,  יַתש יַתב אמת  אי יַתק שת ִבמ שכתו  יַתלא שמ ו
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר

ּמיב,  יַתח ּמכה,  ּמלא שמ יַתעת  ּמש שב ּמדן  יַתוּס יַתה יַתעל  ּמנס  ּמּקשר יַתב אכה  יַתמ יַתה יַתא ף 
ּמכה.  ּמלא שמ ֵאּקן  יַתת שמ ִבכ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

מסכת שבת פרק יב משנה ב 
ב

אשהוא,  ּמכל  ֵארש  יַתהחו
ּמיב.   יַתח אשהוא,  ּמכל  ֵארד  ּמז שמ יַתה שו ֵאסם,  יַתקשר שמ יַתה שו ֵאכש,  יַתנ שמ יַתה

ִבוצים,  ֵאע ֵאּקט  יַתל שמ יַתה
ֵאהן,  אש ּמכל  ֵאּקן,  יַתת של

ּמלה.   יַתק ּמוצה  ֵאבי ֵאשל  יַתב של ֵאדי  שכ ִבוּסיק,  יַתה של ִבאם 
ִבבים,  ּמש רֲעע ֵאּקט  יַתל שמ יַתה
ֵאהן,  אש ּמכל  ֵאּקן,  יַתת של

ִבדי.  שג ִבפי  ללא  שמ ִבכ ּממה,  ֵאה שב ִבל ִבאם 

מסכת שבת פרק יב משנה ג 
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ֵאתב,  יַתהכו
ששמאלו,  ִבב ֵאבין  ִבמינו  ִבבי ֵאבין 

ֵאשמות,  ֵאני  שש ִבמ ֵאבין  ּמחד,  אא ֵאשם  ִבמ ֵאבין 
ּמיב.   יַתח ּמלשון,  ּמכל  שב שמיונות,  ִבס ֵאני  שש ִבמ ֵאבין 

ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא
אשם> ֵאשם, <בכתב יד מנוקד: רו ֵאשם רו ִבמ ּמלא  אא ֵאתי אותות  שש שיבו  יַתח שת ִבנ ללא 

ּמכן,  שש ִבמ יַתה ֵאשי  יַתקשר יַתעל  ִבמים  שש ּמכְך רו אש
אבן זוגו.   אזה הוא  ֵאאי  יַתדע  ֵאלי

ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא
ּמגדול,  ֵאשם  ִבמ לטן  ּמק ֵאשם  ִבוצינו  ּממ

ֵאאל,  ששמו ִבמ שמעון ו ִבש ִבמ ֵאשם 
ֵאיאל.  ִבנ ּמד ִבמ ּמדן  שו ּמנחור,  ִבמ יַתח  לנ שו

מסכת שבת פרק יב משנה ד 
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ּמיב.   יַתח ּמחד,  אא ֵאלם  שע אה שב ֵאתי אותות  שש ֵאתב  יַתהכו

שנתוס,  יַתק יַתל יַתק שב שבקומוס ו ּמרא,  שק ִבוּס יַתב יַתוּסם,  יַתב שדיו,  יַתב יַתתב  ּמכ
ֵאשם,  אשהוא רו ּמבר  ּמד ּמכל  שב ו

ֵאקס,  שנ ִבפ ֵאחי  ֵאני לו שש יַתעל  שו ִבוית,  ּמז ֵאלי  שת ּמכ ֵאני  שש יַתעל 
אזה,  ִבעם  אזה  ִבגים  שה אנ ֵאהן  שו

ּמיב.   יַתח ּמשרו,  שב יַתעל  ֵאתב  יַתהכו
ּמשרו,  שב יַתעל  ֵארט  ּמס שמ יַתה שו

ּמּטאת,  יַתח ֵאיב  יַתח שמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
ֵאטר.  יַתע פו מש שיהו ִבבי  ושר

מסכת שבת פרק יב משנה ה 
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ֵאפרות,  ֵאמי  שב ִבקים,  שש יַתמ שב יַתתב  ּמכ
שפִברים,  יַתבק סו רֲעא יַתב ִבכים,  ּמר שד יַתבק  רֲעא יַתב

ּמפטור;  ֵאים,  יַתק שת ִבמ ֵאאינו  אש ּמבר  ּמד ּמכל  שב ו
יַתפּקו,  יַתמשר שב ִבפיו ו שב שגלו, ו יַתר שב ּמידו,  יַתחר  יַתא של

ּמתב, <לכתוב> שכ ִבל ּמסמוְך  יַתחת  יַתא יַתתב אות  ּמכ
ּמתב,  שכ ֵאבי  יַתג יַתעל  יַתתב  ּמכ

יַתזִין,  ֵאתי  שש יַתתב  ּמכ שו ֵאחת  שכתוב  ִבל יַתון  יַתכ שת ִבנ
ּמרה,  יַתבּקו ּמחד  אא שו אר ץ  ּמא ּמב יַתחת  יַתא

ֵאקס,  שנ ִבפ ֵאפי  יַתד ֵאני  שש יַתעל  שו יַתבִית,  יַתה ֵאלי  שת ּמכ ֵאני  שש יַתעל 
ּמפטור.   אזה,  ִבעם  אזה  ִבגים  שה אנ ּמנן  ֵאאי שו

ֵאריקון,  ּמט יַתחת נו יַתא יַתתב אות  ּמכ
ֵאיב,  יַתח שמ ּמרה  ִבתי שב אבן  יַתע  מש שיהו ִבבי  שר

שטִברין.  ִבמים פו ּמכ רֲעח יַתו

מסכת שבת פרק יב משנה ו 
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ֵאלמות,  שע אה ֵאני  שש ִבב ֵאתי אותות  שש ֵאתב  יַתהכו
יַתבִים,  יַתעשר ּמה ֵאבין  יַתחת  יַתא שו שחִברית  יַתש יַתב יַתחת  יַתא

ֵאיב,  יַתח שמ ֵאאל  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר
שטִברין.  ִבמים פו ּמכ רֲעח יַתו

פרק יג 

מסכת שבת פרק יג משנה א 
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ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר



ּמיב.   יַתח ּמאִבריג,  ּמה יַתעל  ּמחד  אא שו ּמלה  ִבח שת יַתב ִבטים  ּמשה חו לל שש ֵארג  ּמהאו
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

יַתבוּסו ף,  ֵאבין  ּמלה  ִבח שת יַתב ֵאבין 
ִבטים.  ֵאני חו שש ִבב ֵאשעורו 

מסכת שבת פרק יג משנה ב 
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ִברים,  ִבני ֵאתי  ּמב ֵאני  שש אשה  ּמהעו
ּמיב.   יַתח יַתוּסל,  יַתב ּמרה ו ּמב שכ יַתב ּמפה ו ּמנ יַתב ִבּקירוס ו יַתב ִברים ו ִבני יַתב

ִבפירות,  שת ֵאתי  שש ֵאפר  יַתהתו שו
ִבפירות.  שת ֵאתי  שש לפר  שת ִבל ּמנת  שמ יַתעל  ֵארע  יַתהּקו שו

מסכת שבת פרק יג משנה ג 
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ֵאמתו,  יַתעל  שו ּממתו  רֲעח יַתב ֵארע  יַתהּקו
שפטוִברים.   ִבלים  שק של יַתק שמ יַתה ּמכל 
ֵאּקן,  יַתת של ּמנת  שמ יַתעל  ֵאקל  של יַתק שמ יַתה שו

ֵאּקן.  יַתת שמ ִבכ ֵאשעורו 

מסכת שבת פרק יג משנה ד 
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אוה,  יַתהּטו שו יַתע  ֵאב יַתהצו ֵאפס,  יַתנ שמ יַתה שו ֵאבן  יַתל שמ יַתה ֵאשעור 
ּמכפול.   ִבוּסיט  יַתה יַתחב  לר ללא  שמ ִבכ ֵאשעורו 

ִבטים,  ֵאני חו שש ֵארג  ּמהאו
ִבוּסיט.  יַתה ללא  שמ ִבכ ֵאשעורו 

מסכת שבת פרק יג משנה ה 
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ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמיב.   יַתח יַתבִית,  יַתל ִבבי  שוצ ּמדל ו שג ִבמ יַתל ִבוצפור 

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמדל,  שג ִבמ יַתל ִבוצפור 

ִבבי  שוצ ּמנה ו ִבג ּמבִברים.  יַתל ִבבי יַתל שו ֵאוצר  ּמח אל שו
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר

ּמשִבוים.   ּמבִברים  ִבבי יַתה ּמכל  ללא 
ּמלל:  שכ יַתה אזה 

ּמפטור,  ּמדה,  ֵאוצי ּמוּסר  מח שמ יַתה ּמכל 
ּמיב.  יַתח ּמדה,  ֵאוצי יַתוּסר  מח שמ ֵאאינו  אש שו

מסכת שבת פרק יג משנה ו 
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יַתבִית,  יַתל יַתנס  שכ ִבנ אש ִבבי  שוצ

ּמיב.   יַתח ּמניו,  ּמפ שב ּמחד  אא יַתעל  ּמנ
ִברין.   שפטו יַתנִים,  שש רֲעעלו  ּמנ ִבאם 

שנעול,  ִבל ּמחד  אא ּמיכול  ללא 
ִבבין.   ּמי יַתח יַתנִים,  שש רֲעעלו  ּמנ שו

ֵאטר.  שמעון פו ִבש ִבבי  שר

מסכת שבת פרק יג משנה ז 
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ּמלהו,  ִבמ ללא  שו יַתתח  אפ יַתה יַתעל  ּמחד  אא יַתשב  ּמי
ּמיב.   יַתח ִבני  ֵאש יַתה ּמלהו,  ִבמ ִבני ו ֵאש יַתה יַתשב  ּמי

ּמלהו,  ִבמ יַתתח ו אפ יַתה יַתעל  ּמהִבראשון  יַתשב  ּמי
ִבוצדו,  שב יַתשב  ּמי שו ִבני  ֵאש יַתה ּמבא  ו

יַתלְך לו,  ּמה שו ּמהִבראשון  יַתמד  ּמע אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ּמפטור.   ִבני  ֵאש יַתה שו ּמיב  יַתח ּמהִבראשון 

אמה?  אזה דו יַתמה  של
שמרו,  ּמש של ֵאביתו  ֵאעל  שלנו

שבתוכו.  ּמשמור  ִבבי  שוצ ּמוצא  שמ ִבנ שו

פרק יד 
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א

ּמרה,  יַתבתו רֲעאמוִברים  ּמה ִבוצים  ּמר שש ּמנה  ששמו
ּמיב.   יַתח אהן,  ּמב ֵאבל  יַתהחו שו ּמדן  ּמצ יַתה

ִבסים,  ּממ ִבוצים ושר ּמק שש ּמכל  ּמאר  שש ו
ּמפטור.   אהן  ּמב ֵאבל  יַתהחו
ּמיב,  יַתח ארְך,  לוצ של ּמדן  ּמצ יַתה

ּמפטור.   ארְך,  לוצ של ללא  אש שו
ִבבשרשותו,  אש ּמועו ף  ּמיה  יַתח

ּמפטור,  ּמדן  ּמצ יַתה
ּמיב.  יַתח אהן  ּמב ֵאבל  יַתהחו שו

מסכת שבת פרק יד משנה ב 
ב

ּמבת,  יַתש יַתב ֵאמי  של אה ִבשין  ֵאאין עו
יַתלח,  אמ ֵאמי  אשה הוא  ּמבל עו רֲעא



ִבשיל.   שב יַתת יַתה שלתוְך  ֵאתן  שונו ִבפתו,  אהן  ּמב ֵאבל  שוטו
ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא

ֵאמי,  של אה ִבהיא  ללא  רֲעה יַתו
ּמטה?  שמעו ֵאבין  ּמבה,  מר שמ ֵאבין 

ּמתִברים:  ממ יַתה יַתלח  אמ ֵאמי  ֵאהן  ֵאאלו  שו
יַתלח.  אמ יַתה שלתוְך  יַתמִים או  יַתה שלתוְך  ּמלה  ִבח שת יַתב אמן  אש ֵאתן  נו

מסכת שבת פרק יד משנה ג 
ג

ּמבת,  יַתש יַתב שביון  ֵאאזו ִבלין  שכ ֵאאין או
ִבאים,  שבִברי יַתכל  רֲעא יַתמ ֵאאינו  אש ִבפי  של
אזר,  אע אאת יו ֵאכל הוא  ּמבל או רֲעא

אאה.   יַתאבוב רו אתה  שושו
ּמאה,  ִבלשרפו ּמדם  ּמא ֵאכל  ִבלים, או ּמכ ּקא ּמה ּמכל 

אתה,  ִבקים הוא שו שש יַתמ יַתה ּמכל  שו
ּמּקִברים,  ִבע ּמה שוכוס  ּמקִברים  שד ֵאמי  ִבמ חו ץ 

ּמקה;  ִבלירו ֵאהן  אש ֵאני  שפ ִבמ
שמאו,  ִבוצ של ּמקִברים  שד ֵאמי  אתה הוא  ּמבל שו רֲעא

ּמאה.  ִבלשרפו ללא  אש ּמּקִברים  ִבע אמן  אש ּמסְך  שו

מסכת שבת פרק יד משנה ד 
ד

ּמניו,  ִבש ֵאשש  יַתהחו
אמ ץ,  לח אהן  ּמב אמה  יַתג שי ללא 

יַתדשרכו,  שכ ֵאבל הוא  יַתט שמ ּמבל  רֲעא
ּמפא.   שתיַתר ִבנ ּמפא  שתיַתר ִבנ ִבאם  שו

ּמניו,  שת ּממ ֵאשש  יַתהחו
אמ ץ,  לח ּמו יַתיִין  ּמיסוְך  ללא 

ארד.   או אמן  אש ללא  אמן,  אש יַתה אאת  ּמסְך הוא  ּמבל  רֲעא
ארד,  או אמן  אש אהם  ֵאתי יַתמכו ֵאבי  יַתג יַתעל  ִבכים  ּמס ִבכים  ּמל שמ ֵאני  שב

יַתבחול.   ּמלסוְך  ּמכן  יַתדשר ֵאכן  אש
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ִבכים.  ּמל שמ ֵאני  שב ֵאאל  ששּמר ּמכל ִי

פרק טו 

מסכת שבת פרק טו משנה א 
א



אהן:  ֵאלי רֲעע ִבבין  ּמי יַתח אש ּמשִברים  שק ֵאאלו 
ִבנים.   ּמפ יַתוּס יַתה אשר  אק שו ִבלים  ּממ יַתג יַתה אשר  אק

ששּמרן,  ִבק יַתעל  ּמיב  יַתח אשהוא  ֵאשם  יַתכ
ּמרן.   ֵאת אה יַתעל  ּמיב  יַתח ּמכְך הוא 

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
ּמדיו,  ּמי ִבמ יַתחת  יַתא שב ִבתירו  יַתה של ּמיכול  אשהוא  אשר  אק ּמכל 

ּמליו.  ּמע ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין 

מסכת שבת פרק טו משנה ב 
ב

אהן  ֵאלי רֲעע ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין  אש ּמשִברים  שק ּמלְך  איש  שו
ִבנים.   ּמפ יַתוּס יַתה אשר  אק שכ ִבלים ו ּממ יַתג יַתה אשר  אק שכ

ּמחלוק,  ֵאחי  שת שפ יַתמ ּמשה  ִבא אשארת  קו
ּמיא,  שק אס ּמפ יַתל אש שו ּמכה,  ּמב שס ֵאטי  שוחו

ּמדל,  שנ יַתס שו ּמעל  שנ יַתמ ושרוצועות 
אמן,  אש ּמו יַתיִין  שונודות 
ּמשר.   ּמב יַתל אש ּמרה  ֵאד שק ו

ֵאמר:  לקב או רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
ֵאוצא.   ֵאת ללא  אש ִבביל  שש ִבב ּממה,  ֵאה שב ֵאני  שפ ִבל ששִברים  קו

אבל;  אח יַתב ללא  ּמבל  רֲעא ּמיא,  שק אס ּמפ שב ִבלי  שד ששִברים  קו
ִבתיר.   יַתמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר

ּמדה:  שיהו ִבבי  שר יַתמר  ּמא ּמלל  שכ
ּממא,  ּמי יַתק של אש ֵאאינו  אש אשר  אק ּמכל 

ּמליו.  ּמע ִבבים  ּמי יַתח ֵאאין 

מסכת שבת פרק טו משנה ג 
ג

ִבלים,  ֵאכ יַתה אאת  ִבלים  שפ יַתק שמ
ִבמים,  ּמע שפ ֵאמש  ּמח שו יַתבע  יַתאשר ִבפלו  רֲעא

ּמבת,  יַתש של ּמבת  יַתש ֵאלי  ֵאלי ִבמ ִבמּטות  יַתה אאת  ִבעים  ִבצי יַתמ ו
ּמבת.   יַתש ֵאאי  ּמוצ שלמו ּמבת  יַתש ִבמ ללא  ּמבל  רֲעא

ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר
ִבמּטות  יַתה אאת  ִבעים  ִבצי יַתמ

ּמבת.   יַתש יַתל ִבכפוִברים  יַתה ִבמיום 
ִבכפוִברים.   יַתה שליום  ִבבים  ֵאר שק ּמבת  יַתש ֵאבי  של אח

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ִבכפוִברים,  יַתה שליום  ִבבים  ֵאר שק ּמבת  יַתש יַתל אש ללא 
ּמבת.  יַתש יַתל ִבבים  ֵאר שק ִבכפוִברים  יַתה שליום  אש ללא  שו



פרק טז 

מסכת שבת פרק טז משנה א 
א

אדש,  לּק יַתה ֵאבי  שת ִבכ ּמכל 
ּמקה,  ֵאל שד יַתה ֵאני  שפ ִבמ ּמתן  ִבלין או ִבצי יַתמ

אהם.   ּמב ּמנן קוִברים  ֵאאי אש ֵאבין  אהן ו ּמב אשּקוִברים  ֵאבין 
ּמזה.   ִבני שג ִבנים  שטעו ּמלשון,  ּמכל  שב ִבבין  שכתו ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

אהן?  ּמב ֵאאין קוִברים  ּממה  ֵאני  שפ ִבמ
ּמרש.   שד ִבמ יַתה ֵאבית  ִבבּטול  ֵאני  שפ ִבמ

ב
אפר,  ֵאוּס יַתה ִבעם  אפר  ֵאוּס יַתה ֵאתק  ִבלין  ִבצי יַתמ

ִבלים,  ִבפ שת יַתה ִבעם  ִבלין  ִבפ שת ֵאתק  שו
ּממעות.   ּמכן  שבתו ֵאיש  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף  שו

ּמתן?  ִבלים או ִבצי יַתמ ּמכן  ֵאאי של ו
ּמלש.   מפ שמ ֵאאינו  אש ּממבוי  של

ֵאמר:  ּמרה או ִבתי שב אבן 
ּמלש.  מפ שמ ִבל יַתא ף 

מסכת שבת פרק טז משנה ב 
ג

שסעודות,  ּמשלוש  שמזון  ִבלים  ִבצי יַתמ
ּמדם,  ּמא ּמל ּמדם  ּמא ּמל ּמראוי  ּמה

ּממה.   ֵאה שב יַתל ּממה  ֵאה שב יַתל ּמראוי  ּמה שו
יַתוצד?  ֵאכי

ּמבת,  יַתש ֵאלי  ֵאלי שב ּמקה  ֵאל שד ּמלה  שפ ּמנ
שסעודות;  ּמשלוש  שמזון  ִבלים  ִבצי יַתמ

שסעודות;  ֵאתי  שש שמזון  ִבלים  ִבצי יַתמ שחִברית,  יַתש יַתב
יַתחת.   יַתא ּמדה  שסעו שמזון  ִבלים  ִבצי יַתמ ּמחה,  שנ ִבמ יַתב

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
שסעודות.  ּמשלוש  שמזון  ִבלים  ִבצי יַתמ ּמלם  שלעו

מסכת שבת פרק טז משנה ג 
ד

ּמכרות,  ִבכ ֵאלא  ּממ יַתסל  ִבלים  ִבצי יַתמ
ּמדה,  שסעו ּמאה  ֵאמ איש בו  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף  שו
יַתיִין.   יַתל אש ִבבית  ּמח שו ּמלה,  ֵאב שד ִבל אש ִבעגול  שו

ֵאחִברים:  רֲעא יַתל ֵאמר  שואו



אכם!   ּמל ִבצילו  יַתה שו בואו 
ּמבת.   יַתש יַתחר  יַתא ששבון  אח ִבעמו  ִבשין  ִבחים, עו שק ִבפ ּמהיו  ִבאם 

ּמתן?  ִבלים או ִבצי יַתמ ּמכן  ֵאאי של ו
אבת.   אר לע שמ יַתה ֵאוצר  ּמח אל
ֵאמר:  ּמרה או ִבתי שב אבן 

אבת.  אר לע שמ ּמנה  ֵאאי אש של יַתא ף 

מסכת שבת פרק טז משנה ד 
ה

ִבמישו,  שש יַתת ֵאלי  שכ ּמכל  אאת  ִבוציא  ּמשם הוא מו יַתל שו
לבש,  של ִבל ּמיכול  אשהוא  ּמכל  ֵאבש  שולו
לט ף.   רֲעע יַתל ּמיכול  אשהוא  ּמכל  ֵאט ף  שועו

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ִבלי.   אכ ּמשר  ּמע ּמנה  ששמו

ִבוציא,  ֵאבש ומו שולו ֵאזר  שוחו
ֵאחִברים:  רֲעא יַתל ֵאמר  שואו

ִבמי!  ִבע ִבצילו  יַתה שו בואו 

מסכת שבת פרק טז משנה ה 
ו

ֵאמר:  ּמנס או ּמנ אבן  שמעון  ִבש ִבבי  שר
ִבדי  שג ִבל אש ִבסין עור  פושר

ּמהאור,  אאת  אהן  ּמב יַתחז  ּמא אש ּמדל  שג ִבמ ּמבה ו ֵאתי שו ּמדה  ִבש ֵאבי  יַתג יַתעל 
ֵארְך.   ּמח שמ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

ּמוצה> ִבחי שמ ִבלים, < ֵאכ יַתה ּמכל  שב ּמצה  ִבח שמ ִבשין  עו
ִבנים,  ּמק ֵארי ֵאבין  ִבאים  ֵאל שמ ֵאבין 

ּמקה.   ֵאל שד יַתה לבר  רֲעע יַתת ללא  אש ִבביל  שש ִבב
יַתמִים,  ִבאים  ֵאל שמ ִבשים  ּמד רֲעח ארס  אח ֵאלי  שכ ִבב ֵאסר  ֵאסה או ִבבי יו שר

ּמהאור,  אאת  ֵאבל  יַתק של ִבלין  שיכו ּמנן  ֵאאי אש
ּמקה.  ֵאל שד יַתה אאת  ִבבין  יַתכ שמ ִבעים ו שּק יַתב שת ִבמ ֵאהן  שו

מסכת שבת פרק טז משנה ו 
ז

שמִברין לו:  ֵאאין או יַתכבות,  של ּמבא  אש שכִברי  ּמנ
אבה!  יַתכ שת ללא  ֵאבה!  יַתכ

אהם.  ֵאלי רֲעע ּמתתו  ִבבי שש ֵאאין  אש ֵאני  שפ ִבמ
ִבעין לו,  שמ ֵאאין שו יַתכבות,  של ּמבא  אש ּמטן  ּמק ּמבל  רֲעא

אהם.  ֵאלי רֲעע ּמתתו  ִבבי שש ֵאכן  אש

מסכת שבת פרק טז משנה ז 



ח
ֵאנר,  יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמרה  ּמע שק ִבפים  כו

ּמרה,  יַתבּקו לחז  אא את ללא  אש ִבביל  שש ִבב
ּמטן,  ּמּק יַתל אש ּמאה  יַתעל וצו שו

יַתשְך.   ִבת ללא  אש ּמרב,  שק יַתע יַתעל  שו
ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

יַתמר:  ּמא שו רֲעעּמרב,  יַתב יַתכי  יַתז אבן  ּמנן  ּמח ּמבן יו יַתר ֵאני  שפ ִבל ּמבא  אשה  רֲעע יַתמ
ּמּטאת.  יַתח ֵאמ ִבני לו  רֲעא ֵאשש  חו

מסכת שבת פרק טז משנה ח 
ט

ֵאנר,  יַתה אאת  ִבליק  שד ִבה אש שכִברי  ּמנ
ֵאאל;  ששּמר שלאורו ִי ֵאמש  יַתת שש ִבמ

ּמאסור.   ֵאאל,  ששּמר ִבביל ִי שש ִבב ִבאם  שו
שמתו,  אה שב ששקות  יַתה של יַתמִים  ֵאלא  ִבמ

ֵאאל;  ששּמר ּמריו ִי רֲעח יַתא אקה  שש יַתמ
ּמאסור.   ֵאאל,  ששּמר ִבביל ִי שש ִבב ִבאם  שו

ֵארד בו,  ֵאלי אבש  אכ ּמשה  ּמע
ֵאאל;  ששּמר ּמריו ִי רֲעח יַתא ֵארד  ֵאי

ּמאסור.   ֵאאל,  ששּמר ִבביל ִי שש ִבב ִבאם  שו
ּמנה,  ִבפי שס ִבב ִבאין  ּמב ּמהיו  אש ִבנים,  ֵאק שז יַתה שו ֵאאל  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר שב אשה  רֲעע יַתמ

ֵארד בו,  ֵאלי אבש  אכ ּמשה גוי  ּמע שו
ִבנים.  ֵאק שז יַתה ּמישרדו בו  שו

פרק יז 

מסכת שבת פרק יז משנה א 
א

ּמבת,  יַתש יַתב ִבלים  ּמּט ִבנ ִבלים  ֵאכ יַתה ּמכל 
אהן,  ּממ ִבע אהן  ֵאתי שלתו יַתד שו

ּמבת;  יַתש יַתב ּמרקו  ּמפ שת ִבנ אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
יַתבִית,  יַתה שלתות  יַתד של ִבמים  ּמנן דו ֵאאי אש

ּמכן.  יַתהמו ִבמן  ֵאאינו  אש ִבפי  של

מסכת שבת פרק יז משנה ב 
ב

ִבזים,  אאגו יַתע בו  ֵאצ יַתפ של ּמנס  ּמקשר ּמדם  ּמא ֵאטל  נו
ּמלה,  ֵאב שד יַתה אאת  שחתוְך בו  יַתל לדם  ּמקשר



ּמנה > ִבבי שג יַתה ּמנה, <  ִבבי שג יַתה אאת  ּמב ּה  ּמלגור  ּמרה  ֵאג שמ
שגרות,  שגרו יַתה אאת  ּמב ּה  לר ף  שג ִבל ּמפה  ֵאר שג יַתמ

ּמטן,  ּמּק יַתל ּמליו  ּמע ֵאתת  ּמל ֵאגז  יַתמשר יַתה אאת  שו יַתחת  יַתר ּמה אאת 
לחב בו,  שת ִבל ֵאכד  יַתכשר יַתה אאת  שו יַתהכוש  אאת  שו

יַתהּקו ץ,  אאת  לּטל בו  ִבל ּמיד  יַתל אש יַתחט  יַתמ
אלת.  אד יַתה אאת  ּמב ּה  יַתח  שפתו ִבל ּמּקִיים  יַתס של אש שו

מסכת שבת פרק יז משנה ג 
ג

ִבתים,  ֵאזי יַתל אש אנה  ּמק
ּמאה,  שמ מט ֵאבל  יַתק שמ לראשו,  שב אשר  אק ֵאיש  ִבאם 

ּמאה.   שמ מט ֵאבל  יַתק שמ ֵאאינו  ּמלאו,  ִבאם  שו
ּמבת.  יַתש יַתב ּמּטל  ִבנ ּמכְך,  ֵאבין  ּמכְך ו ֵאבין 

מסכת שבת פרק יז משנה ד 
ד

ּמבת,  יַתש יַתב ִבלים  ּמּט ִבנ ִבלים  ֵאכ יַתה ּמכל 
ּמשה.   ֵאר רֲעח יַתמ של אש ֵאתד  ּמי שו ּמגדול  יַתה ּמוּסר  יַתמ יַתה ִבמן  חו ץ 
ארְך.   לוצ של ללא  אש שו ארְך  לוצ של ִבלים  ּמּט ִבנ ִבלים  ֵאכ יַתה ּמכל 

ֵאמר:  ּמיה או שמ אח שנ ִבבי  שר
ארְך.  לוצ של ּמלא  אא ִבלים  ּמּט ִבנ ּמנן  ֵאאי

מסכת שבת פרק יז משנה ה 
ה

ִבלים, והמגיה הוסי ף ה"א> ּמּט ִבנ ִבלים, <כתוב:  ּמּט ִבנ אהן  ֵארי שב ִבש שו ּמבת,  יַתש יַתב ִבלים  ּמּט ִבנ ִבלים  ֵאכ יַתה ּמכל 
ּמכה:  ּמלא שמ ֵאעין  ֵאמ ִבשין  שיהו עו אש יַתבד  של ִבב ו

ִבבית,  ּמח אה ִבפי  אאת  אהן  ּמב יַתכוּסות  של ּמבה,  ֵאר רֲעע ֵארי  שב ִבש
יַתפְך.   יַתה ִבפי  אאת  אהן  ּמב יַתכוּסות  של ִבכית,  שזכו ֵארי  שב ִבש

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמתן:  שכ יַתלא שמ ֵאעין  ֵאמ ִבשין  שיהו עו אש יַתבד  של ִבב ו

ּמפה,  שק ִבמ ּמכן  שבתו ּמלוצוק  ּמבה  ֵאר רֲעע ֵארי  שב ִבש
אמן.  אש ּמכן  שבתו ּמלוצוק  ִבכית,  שזכו ֵארי  שב ִבש שו

מסכת שבת פרק יז משנה ו 
ו

ּמיא,  ֵאקרו שב אש אבן  אא ּמה
ּמב ּה;  ִבלין  יַתמ שמ אלת,  אפ ּמנה נו ֵאאי שו ּמב ּה  ִבלין  יַתמ שמ ִבאם 

ּמב ּה.   ִבלין  יַתמ שמ ֵאאין  ּמלאו,  ִבאם  שו
יַתח,  ִבפי ּמּט יַתב ּמרה  שקשו ִבהיא  אש ּמרה  שזמו

ּמבת.  יַתש יַתב ּמב ּה  ִבלין  יַתמ שמ



(מסכת שבת פרק יז משנה ז )
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

יַתחלון,  יַתה יַתקק  שפ
ִבקים בו,  שק ּמתלוי פו שו ּמקשור  אשהוא  יַתמן  שז ִבב

ִבקים בו.   שק ֵאאין פו ּמלאו,  ִבאם  שו
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ִבקין בו.  שק ּמכְך פו ֵאבין  ּמכְך ו ֵאבין 

מסכת שבת פרק יז משנה ח 
ז

ּמזה,  ִבחי רֲעא ֵאבית  אהם  ּמל ֵאיש  אש ִבלים  ֵאכ יַתה ֵאיי  שכסו ּמכל 
ּמבת.   יַתש יַתב ִבלין  ּמּט ִבנ
ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא

רֲעאמוִברים?  ּמבִברים  שד ֵאמי  יַתב
ּמקעות, <בכיסויי> יַתּקשר יַתה ֵאיי  שכסו ִבב

ִבלים,  ֵאכ יַתה ֵאיי  שכסו ִבב ּמבל  רֲעא
ּמבת.  יַתש יַתב ּמּטל  ִבנ ּמכְך  ֵאבין  ּמכְך ו ֵאבין 

פרק יח 

מסכת שבת פרק יח משנה א 
א

ּמאה,  שתבו יַתל אש שו אבן  את יַתל אש מקפות  ֵאמש  ּמח שו יַתבע  יַתאשר ִבפלו  רֲעא ִבנים  יַתפ שמ
ּמרש,  שד ִבמ יַתה ֵאבית  ִבבּטול  ֵאני  שפ ִבמ ִבחים ו ּמהאושר ֵאני  שפ ִבמ

ּמוצרות.   ּמהאו אאת  ללא  ּמבל  רֲעא
ּמרה,  שטהו ּממה  שתרו ִבנים  יַתפ שמ

יַתמי,  שד ו
ּממתו,  שתרו ּמלה  שּט ִבנ אש ֵאשר ִבראשון  רֲעע יַתמ ו

שפדו,  ִבנ אש ֵאדש  שק אה שו ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ו
ֵאבש,  ּמי יַתה ּמתשרמוס  יַתה

ִבזים,  ִבע ּמל ּמכל  רֲעא יַתמ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ
אבל,  אּט יַתה אאת  ללא  ּמבל  רֲעא

ּממתו,  שתרו ּמלה  שּט ִבנ ללא  אש ֵאשר ִבראשון  רֲעע יַתמ אאת  ללא  שו
שפדו,  ִבנ ללא  אש ֵאדש  שק אה שו ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ אאת  ללא  שו

יַתהלו ף,  אאת  ללא 
ּמדל.   יַתחשר יַתה אאת  ללא  שו

יַתבלו ף,  ִבתיר  יַתמ ֵאאל  ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
ִבבים.  יַתכל עושר רֲעא יַתמ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ



מסכת שבת פרק יח משנה ב 
ב

ִבדים,  ּמר שז ֵאלי  ִבבי רֲעח יַתו ִבוצים  ֵאע ֵאלי  ִבבי רֲעח יַתו יַתקש  ֵאלי  ִבבי רֲעח
ּממה,  ֵאה שב יַתכל  רֲעא יַתמ של ּמנן  ִבקי שת ִבה ִבאם 

ּמתן,  ִבלין או שט של יַתט שמ
ּמתן.   ִבלין או שט של יַתט שמ ֵאאין  ּמלאו,  ִבאם  שו

ִבחים  שפרו אא ּמה ֵאני  שפ ִבל יַתוּסל  יַתה אאת  ִבפים  כו
ֵאישרדו.   אש שו רֲעעלו  יַתי אש

ּמחה,  ּמר ּמב אש אלת  לג שנ יַתתשר
ֵאנס.   ּמכ ִבת אש יַתעד  ּמב ּה  ִבחין  דו

ִבחים.   ּמי שס ִבלים ו ּמג רֲעע ִבדים  יַתד שמ ו
ּמנ ּה.   שב אאת  ּמדה  יַתד שמ ּמשה  ִבא ּמה שו

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
יַתתי?  ּממ ֵאאי

יַתחת.  יַתא יַתח  ִבני יַתמ יַתחת ו יַתא ֵאטל  אשהוא נו יַתמן  שז ִבב
ֵארר,  ּמיה גו ּמה ִבאם  ּמבל  רֲעא

ּמאסור. 

מסכת שבת פרק יח משנה ג 
ג

שביום טוב,  ּממה  ֵאה שב יַתה אאת  ִבדין  של יַתי שמ ֵאאין 
ִבדים.   רֲעע יַתס שמ ּמבל  רֲעא

ּמבת,  יַתש יַתב ּמשה  ִבא ּמה אאת  ִבדין  של יַתי שמ
ּממקום,  של ּממקום  ִבמ ּממה  ּמכ רֲעח יַתל ִברין  שוקו

ּמבת.  יַתש יַתה אאת  ּמה  אלי ּמע ִבלין  של יַתח שמ ו
ִבּטבור.   יַתה אאת  ששִברים  קו

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ִבכים.   שת יַתא ף חו

ּמבת.  יַתש יַתב ִבשין  ּמלה עו ִבמי ֵאכי  ּמוצשר ּמכל 

פרק יט 

מסכת שבת פרק יט משנה א 
א

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמבת,  יַתש אעארב  ֵאמ ִבלי  אכ ִבביא  ֵאה ללא  ִבאם 

אלה;  מג שמ ּמבת  יַתש יַתב ִבביאו  שמ



ִבדים.   ֵאע ִבפי  יַתעל  ֵאוּסהו  יַתכ שמ ּמנה,  ּמכ יַתוּס יַתב ו

ב
אזר:  אע ִבלי אא ִבבי  יַתמר שר ּמא שועוד 

אזל.   יַתבשר רֲעעשות  יַתל שו ִבמים  ּמח אפ רֲעעשות  יַתל ִבוצים  ֵאע ִבתים  שר כו
ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  שר יַתמר  ּמא ּמלל  שכ

ּמבת,  יַתש אעארב  ֵאמ ּמעשות  ֵאה של ּמל ּה  ּמשר  שפ אא אש ּמכה  ּמלא שמ ּמכל 
ּמבת;  יַתש יַתה אאת  ּמחה  ּמנה דו ֵאאי

ּמבת  יַתש אעארב  ֵאמ ּמעשות  ֵאה של ּמל ּה  ּמשר  שפ אא ֵאאי  אש שו
ּמבת.  יַתש יַתה אאת  ּמחה  דו

מסכת שבת פרק יט משנה ב 
ג

ּמלה:  ִבמי ֵאכי  ּמוצשר ּמכל  ִבשים  עו
ִבוצים,  שוצ ִבעים, ומו שר ִבלים, ופו מו

יַתכמון.   שו ִבנית  ּמל שפ שס יַתא ּמה  אלי ּמע ִבנין  שת שונו
ּמבת,  יַתש אעארב  ֵאמ ֵאחק  ּמלאו שו ִבאם 

ֵאתן.   שונו ּמניו  ִבש שב ֵאעס  שולו
אמן,  אש ּמו יַתיִין  ּמטיַתר ף  ללא  ִבאם 

שוצמו.   יַתע של אזה  שו שוצמו  יַתע של אזה  ֵאתן  נו
ּמלה,  ִבח שת יַתכ ּמחלוק  ּמל ּה  ִבשין  ֵאאין עו שו

יַתמשרטוט.   שס ּמה  אלי ּמע ֵארְך  ּמבל כו רֲעא
ּמבת,  יַתש אעארב  ֵאמ ִבקין  שת ִבה ללא  ִבאם 

ִבביא,  ֵאמ ּמבעו ו שוצ אא יַתעל  ֵארְך  כו
ארת.  אח יַתא ֵאוצר  ּמח ֵאמ ִבפלו  רֲעא

מסכת שבת פרק יט משנה ג 
ד

ּמלה,  ִבמי יַתה יַתחר  יַתא של ּמלה ו ִבמי יַתה ֵאני  שפ ִבל ּמטן  ּמּק יַתה אאת  ִבוצים  ִבחי יַתמשר
ִבלי.   אכ יַתב ללא  ּמבל  רֲעא ּמיד,  יַתב ּמליו  ּמע ִבפים  של יַתז שמ ו

ֵאמר:  ּמיה או שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של ִבבי  שר
ּמבת,  יַתש יַתב שהיות  ִבל ּמחל  אש ִבשי  ִבלי שש יַתה יַתביום  ּמטן  ּמּק יַתה אאת  ִבוצים  ִבחי יַתמשר

יַתמר:  אא אנ ִבשית לד,כה) אש ֵארא שב )

ִבבים".   רֲעא לכ ּמתם  שהיו ִבב ִבשי  ִבלי שש יַתה יַתביום  ִבהי  שי יַתו "
ּמבת;  יַתש יַתה אאת  ּמליו  ּמע ִבלין  של יַתח שמ ֵאאין  ּמנס,  ִבגי שדרו שנ יַתא שו ֵאפק  ּמס

ּמנס.  ִבגי שדרו שנ יַתא שב ִבתיר  יַתמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר

מסכת שבת פרק יט משנה ד 
ה

ִבתינוקות,  ֵאני  שש ּמהיו לו  אש ִבמי 



ּמבת;  יַתש יַתב ּמלמול  ּמחד  אא שו ּמבת  יַתש אעארב  ּמלמול  ּמחד  אא
ּמיב.  יַתח ּמבת,  יַתש יַתב ּמבת  יַתש אעארב  של אש אאת  ּממל  יַתכח ו ּמש

ּמבת,  יַתש יַתב ּמלמול  ּמחד  אא שו ּמבת  יַתש יַתחר  יַתא ּמלמול  ּמחד  אא
ּמבת,  יַתש יַתב ּמבת  יַתש יַתחר  יַתא של אש אאת  ּממל  יַתכח ו ּמש

ּמּטאת,  יַתח ֵאיב  יַתח שמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
ֵאטר.  יַתע פו מש שיהו ִבבי  ושר

מסכת שבת פרק יט משנה ה 
ו

ּמשּמרה,  רֲעע יַתל ּמעה,  שש ִבת של ּמנה,  ששמו ִבל ִבנמול  ּמטן  ּמק
ּמשר,  ּמע ֵאנים  שש ִבל ּמשר,  ּמע ּמחד  אא של

ֵאתר.   ּמי ללא  שו ּמפחות  ללא 
ּמנה;  ששמו ִבל יַתדשרכו,  שכ

ּמעה;  שש ִבת של ִבנמול  ּממשות,  שש יַתה ֵאבין  יַתלד  נו
ּמשּמרה;  רֲעע יַתל ִבנמול  ּמבת,  יַתש אעארב  של ּממשות  שש יַתה ֵאבין 

ּמשר;  ּמע ּמחד  אא של ִבנמול  ּמבת,  יַתש יַתחר  יַתא יום טוב 
ּמשר.   ּמע ֵאנים  שש ִבל ִבנמול  ּמנה,  ּמש יַתה לראש  של אש ִבבים  ִבמים טו ּמי ֵאני  שש

אלה,  יַתהחו ּמטן  ּמק
שבִבריא.  יַתי אש יַתעד  ִבלין אותו  ֵאאין מו

מסכת שבת פרק יט משנה ו 
ז

ּמלה:  ִבמי יַתה אאת  ִבבים  שכ יַתע שמ יַתה ִבוצים  ִבוצי ֵאאלו 
ּמרה,  ּמט רֲעע ּמה אאת  אפה  יַתהחו

ּממה.   שתרו ִבב ֵאכל  ֵאאינו או שו
ּמשר,  ּמב יַתעל  יַתב ּמיה  ּמה ִבאם 

יַתעִין.   ּמה ִבאית  יַתמשר ֵאני  שפ ִבמ שּקנו  יַתת שמ
ּמלה,  ִבמי יַתה אאת  יַתרע  ּמפ ללא  שו ּממל 

ּממל.  ללא  ִבאלו  שכ

פרק כ 

מסכת שבת פרק כ משנה א 
א

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
שביום טוב,  ארת  אמ יַתש שמ יַתה אאת  ִבלין  תו

ּמבת.   יַתש יַתב ּמיה  שתלו ִבל ִבנין  שת שונו
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו



שביום טוב,  ארת  אמ יַתש שמ יַתה אאת  ִבלין  ֵאאין תו
ּמבת,  יַתש יַתב ּמיה  שתלו ִבל ִבנין  שת ֵאאין נו שו

שביום טוב.  ּמיה  שתלו ִבל ִבנין  שת ּמבל נו רֲעא

מסכת שבת פרק כ משנה ב 
ב

ּמצלו,  ִבי אש ִבביל  שש ִבב ּממִברים  שש ֵאבי  יַתג יַתעל  יַתמִים  ִבנין  שת נו
שוצִברית,  ִבמ ּמפה  ֵאפי שק ִבב ּמדִברין ו יַתבוּסו יַתיִין  יַתה אאת  ִבנים  שנ יַתס שמ

ּמדל,  יַתחשר יַתל אש אנת  אנ יַתס שמ ִבב ּמוצה  ֵאבי ִבנין  שת שונו
ּמבת.   יַתש יַתב ִבלין  ֵאמי ֵאיינו ִבשין  שועו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ִבגין,  ּמל יַתב שביום טוב  יַתבכוס,  ּמבת  יַתש יַתב

ִבבית.   ּמח אב ֵאעד  יַתבמו ו
ֵאמר:  ּמוצדוק או ִבבי  שר

ִבחים.  ּמהאושר ִבפי  של לכל  יַתה

מסכת שבת פרק כ משנה ג 
ג

ּמשִברים,  יַתבפו ִבתית  של ִבח יַתה אאת  ֵאאין שוִברים 
אמ ץ.   לח יַתה שלתוְך  ּמנ ּה  שת ּמבל נו רֲעא
ִבנים,  יַתש יַתכשר יַתה אאת  ֵאאין שוִברים  >vicia ervilia<צמח מספוא, שו

ּמתם,  ִבפים או ּמש ללא  שו
ּמלה.   יַתכ של יַתכ יַתה שלתוְך  ּמרה או  ּמב שכ יַתה שלתוְך  ֵאתן הוא  ּמבל נו רֲעא

ּמרה,  ּמב שכ יַתב אבן  את יַתה אאת  שבִברין  ֵאאין כו
יַתהמו ץ,  ֵארד  ֵאי אש ִבביל  שש ִבב יַת ּה  ּמגבו ּממקום  שב ּמנה  אנ שת ללא ִי שו
ֵאאבוס.  ּמה שלתוְך  ֵאתן  שונו ּמרה  ּמב שכ יַתב ֵאטל הוא  ּמבל נו רֲעא

מסכת שבת פרק כ משנה ד 
ד

ּמּטם,  יַתפ יַתה ֵאני  שפ ִבל ִבמ ִבפים  גושר
ִבעי.   אר ּמה ֵאני  שפ ִבמ ִבדים  ּמד שוצ ִבל ִבקים  של יַתס שמ ו

ּמסא.   ִבבי דו ֵארי שר שב ִבד
שסִברין.   ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּממה זו,  ֵאה שב ֵאני  שפ ִבל ִבמ ִבלין  שט נו
ּמבת.  יַתש יַתב ֵאני זו  שפ ִבל ִבנין  שת שונו

מסכת שבת פרק כ משנה ה 
ה

ּמידו,  שב אענו  שנ שע יַתנ שי ללא  ּמּטה,  ִבמ יַתה יַתעל  אש יַתּקש  יַתה
שבגופו.  שנעו  שע יַתנ שמ ּמלא  אא



ִבדין,  ּמס יַתכר או  ּמליו  ּמע ּמיה  ּמה אש ּממה, או  ֵאה שב יַתכל  רֲעא יַתמ ּמיה  ּמה ִבאם 
ּמידו.   שב שנעו  שע יַתנ שמ

ִברין,  ִבתי יַתמ ִבתים,  ּמב ֵאלי  רֲעע יַתב של אש ֵאבש  שכ יַתמ
ִבשים;  שב ללא כו ּמבל  רֲעא

יַתגע בו.   ללא ִי ִבסים,  שב יַתלכו אש שו
ֵאמר:  ּמדה או ִבבי יו שר

ּמבת,  יַתש אעארב  ֵאמ ּמתר  ממ ּמיה  ּמה ִבאם 
ּמטן.  שמ שושו ּמליו  ֵאכ אאת  ִבכיר  יַתמ

פרק כא 

מסכת שבת פרק כא משנה א 
א

ּמידו,  שב אבן  אא ּמה שו שבנו  אאת  ּמדם  ּמא ֵאטל  נו
ּמכ ּה.   שבתו אבן  אא ּמה שו ּמלה  יַתכ של יַתכ

ִבלין.   מח יַתה ִבעם  שו ּמאה  ֵאמ שּט יַתה ִבעם  ּמרה  שטהו ּממה  שתרו ִבלין  שט של יַתט שמ
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּממע> שמדו יַתה ּמאה. < ֵאמ ּמחד ו אא שב ּממע  מד שמ יַתה אאת  ִבלין  רֲעע יַתמ יַתא ף 

מסכת שבת פרק כא משנה ב 
ב

ִבבית,  ּמח אה ִבפי  יַתעל  אש אבן  אא ּמה
אלת.   אפ ִבהיא נו שו ּמד ּה,  ִבוצ יַתעל  ּמּט ּה  יַתמ

ִבביות,  רֲעח יַתה ֵאבין  ּמתה  שי ּמה
אלת.   אפ ִבהיא נו שו ּמד ּה,  ִבוצ יַתעל  ּמּט ּה  יַתמ ּמה ּה ו ִבבי שג יַתמ

שפלות.   ֵאהן נו שו יַתכר  יַתה אאת  ֵאער  יַתכר, נו יַתה יַתעל  אש ּממעות 
יַתמשרטוט.   שס ִבב ּמח ּה  שנ יַתק שמ אשת,  אל שש יַתל ּמליו  ּמע ּמתה  שי ּמה

ּמלעור,  אש יַתעל  ּמתה  שי ּמה
אלה.  שכ ִבת אש יַתעד  יַתמִים  ּמה  אלי ּמע ִבנין  שת נו

מסכת שבת פרק כא משנה ג 
ג

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית 
ּמוצמות. רֲעע יַתו ִבפים  ִבל שק ּמחן  של מש יַתה יַתעל  ֵאמ ִברין  ִבבי רֲעע יַתמ

שמִברים:  יַתמי או יַתש ובית 
ּמר ּה.   רֲעע שונו ּמל ּה  מכ ּמלה  שב יַתּט יַתה אאת  ֵאלק  יַתס שמ

יַתזִית,  יַתכ ִבמ ּמפחות  ֵאפרוִברים  ּמחן  של מש יַתה יַתעל  ֵאמ ִברין  ִבבי רֲעע יַתמ
ִבשים,  ּמד רֲעע יַתל אש שו ִבנים  רֲעאפו יַתל אש ּמער  ֵאש



ּממה.   ֵאה שב יַתכל  רֲעא יַתמ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ
ּמזה,  ִבחי רֲעא ֵאבית  ֵאיש לו עור  ִבאם  שספוג, 

ִבחין בו;  שנ יַתק שמ
ִבחין בו.   שנ יַתק שמ ֵאאין  ּמלאו,  ִבאם  שו

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמבת> יַתש יַתב ּמּטל  ִבנ ִבחים בו, ובמקומו כתב:  שנ יַתק שמ ּמבת, <מחוק על ידי המגיה:  יַתש יַתב ּמּטל  ִבנ ּמכְך  ֵאבין  ּמכְך ו ֵאבין 

פרק כב 

מסכת שבת פרק כב משנה א 
א

ּמרה,  ּמב שש ִבנ אש ִבבית  ּמח
שסעודות.   ּמשלוש  שמזון  ּמנה  אמ ִבמ ִבלין  ִבצי יַתמ
אכם!  ּמל ִבצילו  יַתה שו ֵאחִברים: בואו  רֲעא יַתל ֵאמר  שואו

ֵאפג.   יַתס שי ללא  אש יַתבד  של ִבב
ִבקין;  שש יַתמ אהן  ֵאמ ִבוציא  שלהו ֵאפרות  יַתה אאת  ִבטין  רֲעח ֵאאין סו

רֲעאסוִברים.   ּממן,  שוצ יַתע ֵאמ שוצאו  ּמי ִבאם 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמתר,  ממ אהן  ֵאמ ֵאוצא  יַתהיו ִבלים,  ּמכ ּקא ּמל ִבאם 
ּמאסור.   אהן  ֵאמ ֵאוצא  יַתהיו ִבקים,  שש יַתמ יַתל ִבאם  שו

ּמבת,  יַתש אעארב  ֵאמ ּמקן  שוּס אשִבר יַתבש  שד יַתחלות 
רֲעאסוִברים.  ּממן,  שוצ יַתע ֵאמ שוצאו  ּמי

ִבתיר.  יַתמ ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר

מסכת שבת פרק כב משנה ב 
ב

ּמבת,  יַתש יַתה ֵאני  שפ ִבל ִבמים  יַתח יַתב ּמבא  אש ּמכל 
ּמבת.  יַתש יַתב ִבמים  יַתח יַתב שוִברים אותו 

ּמבת,  יַתש יַתה ֵאני  שפ ִבל ִבמים  יַתח יַתב ּמבא  ללא  אש ּמכל  שו
ּמבת,  יַתש יַתב ִבמים  יַתח יַתב ִבחין אותו  ִבדי שמ

ּמנן, שפ שס ִבא ּמה ּמיס  של שוקו ּמשן  ּמי יַתה יַתח  ִבלי ּממ יַתה ִבמן  חו ץ 
ּמתן.  שכ יַתלא שמ יַתמר  שג ִבהיא  ּמתן  ּמח ּמד רֲעה אש

מסכת שבת פרק כב משנה ג 
ג

שגרות,  שגרו ּמנה  אמ ִבמ יַתכל  ללא ִבבית  ּמח אה אאת  ּמדם  ּמא ֵאבר  שו
ִבלי.   אכ ּמת ּה  רֲעעשו יַתל ֵאון  יַתכ שת ללא ִי אש יַתבד  של ִבב

ִבבית.   ּמח אל אש ּמפה  שמגו ִבבין  שק ֵאאין נו



ּמדה.   שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר: ֵאסה או ִבבי יו ושר

ּמד ּה.  ִבצ ִבמ ּמנה  אב שּק ללא ִי
ּמבה,  שנקו ּמתה  שי ּמה ִבאם 

ּמוה,  רֲעע יַתש ּמה  אלי ּמע ֵאתן  ללא ִי
יַתח.   ֵאר ּממ שמ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא
יַתמר:  ּמא שו שעּמרב,  יַתב יַתכי  יַתז אבן  ּמנן  ּמח ּמבן יו יַתר ֵאני  שפ ִבל ּמבא  אשה  רֲעע יַתמ

ּמּטאת.  יַתח ֵאמ ִבני לו  רֲעא ֵאשש  חו

מסכת שבת פרק כב משנה ד 
ד

ּמשמור,  ֵאהא  שי אש ִבביל  שש ִבב יַתהבור  שלתוְך  ִבשיל  שב יַתת ִבנין  שת נו
יַתצנו> ִבי אש יַתוצנו, < ֵאי אש ִבביל  שש ִבב ִבעים  ּמר ּמב ִבפים  ּמי יַתה יַתמִים  יַתה אאת  שו

ִבמין: כנראה כתוב תחת המחיקה: בחמה>  יַתח יַתב ּמחמו. < ֵאי אש ִבביל  שש ִבב ִבמין  יַתח יַתב ִבנים  יַתהצו אאת  שו
יַתמִים),  יַתב ארְך ( אד יַתב ּמליו  ֵאכ ששרו  ּמנ אש ִבמי 

ֵאשש.   ֵאאינו חו שו אהן  ּמב ֵאלְך  יַתה שמ
ּמנה,  ִבחיוצו יַתה ֵאוצר  ּמח אל יַתע  ִבגי ִבה

ּמעם.  ּמה אגד  אנ שכ ללא  ּמבל  רֲעא ּממה,  יַתח יַתב ּמחן  שט שו

מסכת שבת פרק כב משנה ה 
ה

ּמיה,  אבשר שט ֵאמי  שב ּמרה או  ּמע שמ יַתב ֵאח ץ  ּמהרו
שטיות.  שנ ּמל אשר  אע שב ִבפלו  רֲעא ֵאפג  יַתת שס ִבמ

ּמידו;  שב ֵאאם  ִבבי שי ללא 
יַתחת,  יַתא לית  ִבט שנ ּמל שב ִבגים  שפ יַתת שס ִבמ ּמדם  ּמא ֵאני  שב ּמשּמרה  רֲעע ּמבל  רֲעא

אהם,  ֵאלי שג יַתר שו אהם  ֵאדי שי אהם  ֵאני שפ
ּמתם> ּמדן. <או ּמי שב ּמת ּה  ִבאין או ִבבי שמ

מסכת שבת פרק כב משנה ו 
ו

ִבשין> יַתמ שת ִבמ ִבשין, <בפנים: ו שמ שש יַתמ שמ ִבכים ו ּמס
ִבדין.  ּמגשר שת ִבמ ללא  שו ִבלין  שמ יַתע שת ִבמ ללא  ּמבל  רֲעא

ּממא,  ִבפילו של ִבדין  שר ֵאאין יו
ּמבת,  יַתש יַתב ִבפיזון  ּמטא שק יַתאפי ִבשין  ֵאאין עו שו

ּמטן,  ּמּק יַתה אאת  ִבבין  שצ יַתע שמ ֵאאין  שו
אבר.   אש יַתה אאת  ִברין  ִבזי שח יַתמ ללא  שו

ּמפם> ֵאר שט ִבנים; <ִי יַתבוצו ֵאפם  שטשר ללא ִי שגלו,  יַתר ּמידו או  ּמקה  ּמר שפ ִבנ אש ִבמי 
ּמפא.  שתיַתר ִבנ ּמפא  שתיַתר ִבנ ִבאם  שו יַתדשרכו,  שכ ֵאח ץ הוא  ּמבל רו רֲעא



פרק כג 

מסכת שבת פרק כג משנה א 
א

אמן,  אש ֵאדי  יַתכ שו יַתיִין  ֵאדי  יַתכ ֵאברו  רֲעח ֵאמ ּמדם  ּמא ֵאאל  שו
ִבני!  ֵאו של יַתה יַתמר לו:  ליא ללא  אש יַתבד  של ִבב ו
ּמכרות.   ִבכ ּמת ּה  ֵאבשר רֲעח ֵאמ ּמשה  ִבא ֵאכן  שו

ִבמינו,  רֲעא יַתמ ֵאאינו  ִבאם 
ּמבת.   יַתש יַתה יַתחר  יַתא של ששבון  אח ִבעמו  אשה  שועו שוצלו  אא ֵאליתו  יַתט יַתח  ִבני יַתמ

ּמבת,  יַתש יַתב שהיות  ִבל ּמחל  אש יַתלִים  ּמש ִבבירו ִבחים  ּמס שפ אעארב  ֵאכן  שו
שסחו,  ִבפ אאת  ֵאכל  שואו שוצלו  אא ֵאליתו  יַתט יַתח  ִבני יַתמ
יַתחר יום טוב.  יַתא של ששבון  אח ִבעמו  אשה  שועו

מסכת שבת פרק כג משנה ב 
ב

ִבפיו,  ִבמ ּמתיו  שפרו יַתפשר אאת  שו ּמחיו  אאת אושר ּמדם  ּמא אנה  מו
ּמתב.   שכ יַתה ִבמן  ללא  ּמבל  רֲעא

ּמחן,  של מש יַתה יַתעל  ֵאביתו  ֵאני  שב ִבעם  שו ּמניו  ּמב ִבעם  ִבפיס  ֵאמ
ּמנה,  יַתט שק אגד  אנ שכ ּמלה  שגדו ּמנה  ּממ רֲעעשות  יַתל ֵאון  יַתכ שת ללא ִי אש יַתבד  של ִבב ו

ּמיא.   שב ֵאשם קו ִבמ
שביום טוב,  ִבשים  ּמד ּמּק יַתה יַתעל  ִבשים  ּמל רֲעח ִבלים  ִבטי שמ

ּממנות.  יַתה יַתעל  ללא  ּמבל  רֲעא

מסכת שבת פרק כג משנה ג 
ג

ּמבת, <לו מחוק> יַתש יַתב ִבלים  רֲעע לכר פו שש ללא ִי
ִבלים.   רֲעע לכר לו פו שש ִבל ֵאברו  רֲעח יַתל ּמדם  ּמא יַתמר  ליא ללא  שו

ֵאפרות,  ִבביא  ּמה של ִבלים ו רֲעע לכר פו שש ִבל שתחום  יַתה יַתעל  ִבכין  ִבשי שח יַתמ ֵאאין 
ּמידו.   שב ֵאפרות  ִבביא  ֵאמ למר, ו שש ִבל ִבשיְך הוא  שח יַתמ ּמבל  רֲעא

ּמשאול:  ּמבא  יַתא יַתמר  ּמא ּמלל  שכ
ֵאאינו> אש ּמרתו, < ִבמי רֲעא יַתב יַתכי  יַתז ִבני  רֲעא אש ּמכל 

ּמליו.  ּמע ִבשיְך  שח יַתה של ִבני  רֲעא יַתשי  יַתר

מסכת שבת פרק כג משנה ד 
ד

ּמלה,  יַתכ ֵאקי  שס ִבע יַתעל  יַתח  ֵאּק יַתפ של שתחום  יַתה יַתעל  ִבכים  ִבשי שח יַתמ
ִבכים.   שכִברי יַתת שו ּמארון  ִבביא לו  ּמה של ֵאמת,  יַתה ֵאקי  שס ִבע יַתעל  שו

ּמבת,  יַתש יַתב ִבלים  ִבלי רֲעח ִבביא  ֵאה אש גוי 



ֵאאל,  ששּמר אהן ִי ּמב ֵאפד  ּמוּס ללא ִי
ּמקרוב.   ּממקום  ִבמ ּמבאו  ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא

ֵאאל;  ששּמר ֵאבר בו ִי ּמּק אבר, ִי אק שפרו לו  ּמח שו ּמארון  ּמעשו לו 
ִבמית.  ּמל ֵאבר בו עו ּמּק ללא ִי ֵאאל,  ששּמר ִבביל ִי שש ִבב ִבאם 

מסכת שבת פרק כג משנה ה 
ה

ֵאמת,  יַתה ֵאכי  ּמוצשר ּמכל  ִבשין  עו
אבר.   ֵאא ִבזיזו בו  ּמי ללא  אש יַתבד  של ִבב ִבחים אותו, ו ִבדי שמ ִבכים ו ּמס

ּמתיו,  שח יַתת ִבמ יַתכר  יַתה אאת  ִבטים  שמ שו
ִבתין.   שמ יַתי אש ִבביל  שש ִבב יַתהחול  יַתעל  ִבלים אותו  ִבטי שמ ו

ִבחי,  אל יַתה אאת  ששִברים  קו
ִבסי ף.   ללא יו אש ּמלא  אא אלה,  רֲעע יַתי אש ללא 

ּמרה,  ּמב שש ִבנ אש ּמרה  ֵאכן קו שו
ּמּטה,  ִבמ יַתה רֲעארוכות  יַתב ֵאסל או  שפ יַתוּס יַתב ּמת ּה  ִבכין או שמ סו

ִבסי ף.   ללא תו אש ּמלא  אא אלה,  רֲעע יַתת אש ללא 
ּמבת,  יַתש יַתב ֵאמת  יַתה אאת  ִבוצים  שמ יַתע שמ ֵאאין 

אפש.   אנ יַתאת  ִבוצי שי ִבעם  יַתבחול  ללא  שו
אפש,  אנ יַתאת  ִבוצי שי ִבעם  ֵאמ ץ  יַתע שמ יַתה ּמכל  שו

ִבמים.  ּמד ֵאפְך  אזה שו ֵארי  רֲעה

פרק כד 

מסכת שבת פרק כד משנה א 
א

שכִברי.  ּמנ יַתל ִבכיסו  ֵאתן  ארְך, נו אד יַתב ִבשיְך  שח אה אש ִבמי 
רֲעחמור.   יַתה יַתעל  ִבניחו  יַתמ שכִברי,  ּמנ ִבעמו  ֵאאין  ִבאם  שו

ּמנה,  ִבחיוצו יַתה ֵאוצר  ּמח אל יַתע  ִבגי ִבה
ּמבת,  יַתש יַתב ִבלין  ּמּט ִבנ יַתה ִבלים  ֵאכ יַתה אאת  ֵאטל  נו

ִבלין,  ּמּט ִבנ ּמנן  ֵאאי אש שו
ִבלים.  שפ ִבּקים נו יַתש יַתה שו ִבלים,  ּמב רֲעח ִבתיר  יַתמ

מסכת שבת פרק כד משנה ב 
ב

ּממה,  ֵאה שב ֵאני  שפ ִבל ִבמיר  ּמע ֵאעי  ִבקי שפ ִברין  ִבתי יַתמ
ִבפים,  ֵאג יַתה אאת  ִבסים  שפ שס יַתפ שמ ו
ִברים.   ִבזי יַתה אאת  ללא  ּמבל  רֲעא

יַתחת  יַתש יַתה אאת  ללא  ִבקין  שוּס יַתר שמ ֵאאין 



ּממה,  ֵאה שב ֵאני  שפ ִבל ִבבין  ּמחרו אה אאת  ללא  שו
ּמוּסה.  יַתג ֵאבין  ּמּקה  יַתד ֵאבין 

ּמּקה.  יַתד יַתב ִבבין  ּמחרו אב ִבתיר  יַתמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר

מסכת שבת פרק כד משנה ג 
ג

ִבסים,  ללא דושר שו ּממל,  ּמג יַתה אאת  ִבסים  שב ֵאאין או
ִבטים.   ִבעי של יַתמ ּמבל  רֲעא

ִבלים,  ּמג רֲעע ּמה אאת  ִברין  ִבמי רֲעא יַתמ ֵאאין 
ּמתן.   ִבטים או ִבעי של יַתמ ּמבל  רֲעא
ִבלין,  שג ּמנ יַתתשר יַתל ִבטים  שק של יַתה שמ ו

ּמסן,  ממשר יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  יַתמִים  ִבנים  שת שונו
ִבלים.   שב ללא גו ּמבל  רֲעא

שדבוִברים  ֵאני  שפ ִבל יַתמִים  ִבנין  שת ֵאאין נו שו
ּמבְך,  יַתבשו אש ִבנים  ֵאני יו שפ ִבל שו

ִבלין,  שג ּמנ יַתתשר שו ִבזים  ּמו רֲעא ֵאני  שפ ִבל ִבנים  שת ּמבל נו רֲעא
ִבסיות.  ּמר ִבנים דו ֵאני יו שפ ִבל שו

מסכת שבת פרק כד משנה ד 
ד

ּממה,  ֵאה שב יַתה ֵאני  שפ ִבל ִבעים  ִבדלו יַתה אאת  ִבכים  שת יַתח שמ
ִבבים.   ּמל שכ יַתה ֵאני  שפ ִבל ּמלה  ֵאב שנ יַתה אאת  שו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמבת,  יַתש אעארב  ֵאמ ּמלה  ֵאב שנ ּמתה  שי ּמה ללא  ִבאם 

ּמכן.  יַתהמו ִבמן  ּמנה  ֵאאי אש ִבפי  של ּמרה,  רֲעאסו

מסכת שבת פרק כד משנה ה 
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ּמבת,  יַתש יַתב ּמדִברים  שנ ִברים  ִבפי שמ
ּמבת.   יַתש יַתה ארְך  לוצ של ֵאהן  אש ּמדִברים  שנ ִבלים  ּמא שש ִבנ שו

ּממאור,  יַתה אאת  ִבקים  שק פו
אוה.   שק ִבמ יַתה אאת  שו ֵאלת  שט יַתמ יַתה אאת  ִבדים  שד ומו

ּמוצדוק  ִבבי  ִבלשר אש ִבביו  ּמא ֵאמי  ִבבי אשה  רֲעע יַתמ
ִבנית,  שט ּמב אבן  ּמשאול  ּמבא  יַתא ֵאמי  ִבבי ו

יַתח  ִבפי ּמּט יַתב ּממאור  יַתה אאת  שקקו  ּמפ אש
ִבמי,  שג יַתב ּמדה  ִבק שמ יַתה אאת  ששרו  ּמק שו

ללא.   ִבאם  שו יַתפח  אט יַתח  ֵאת ִבגית פו ִבגי יַתב ֵאיש  ִבאם  יַתדע  ֵאלי
שדנו,  יַתמ ּמל אהן  ֵארי שב ִבד ִבמ

ּמבת.   יַתש יַתב ששִברים  שוקו ִבדים  שד ִבקים ומו שק אשפו



חסלת מסכת שבת 

מסכת עירובין 

פרק א 

מסכת עירובין פרק א משנה א 
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ּממה,  יַתא ששִברים  אע ֵאמ יַת ּה  ּמגבו אשהוא  ּממבוי 
ֵאעט.   יַתמ שי

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמוצִבריְך.   ֵאאינו 

יַתאמות,  אשר  אע ֵאמ ּמחב  ּמר ּמה
ֵאעט.  יַתמ שי

יַתתח,  אפ יַתה יַתרת  ֵאיש לו וצו ִבאם 
יַתאמות,  אשר  אע ֵאמ ּמחב  ּמר אשהוא  ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ֵאעט.  יַתמ של ּמוצִבריְך  ֵאאינו 

מסכת עירובין פרק א משנה ב 
ב

ּממבוי,  יַתה ֵאשר  שכ אה
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ּמרה;  שוקו ִבחי  אל
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ּמרה;  ִבחי או קו אל
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

יַתיִין.   ּמח של
ּמחד  אא ִבמיד  של יַתת יַתמר  ּמא ֵאעאל  ּממ שש ִבבי ִי שר ֵאשם  ִבמ

ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  ֵאני שר שפ ִבל
ֵאלל  אה ֵאבית  יַתמי ו יַתש ֵאבית  שלקו  שח אנ ללא 

יַתאמות,  יַתבע  יַתאשר ֵאמ ּמפחות  אשהוא  ּממבוי  יַתעל 
ּמרה;  שוקו ִבחי  אל ּמוצִבריְך  אשהוא 

ּמלקו?  שח אנ יַתמה  יַתעל  שו
אשר,  אע יַתעד  שו יַתאמות  יַתבע  יַתאשר ֵאמ יַתעל 

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית  אש
ּמרה;  שוקו ִבחי  אל



שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמרה.   ִבחי או קו אל או 
ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמלקו.  שח אנ אזה  יַתעל  שו אזה  יַתעל 

מסכת עירובין פרק א משנה ג 
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ּממרו,  ּמא אש ּמרה  קו
יַתח,  ּמאִברי ֵאבל  יַתק של ּמבה  ּמח שר

ִבחים.  ּמפ שט ּמשה  לל שש ִבל אש ּמנה  ֵאב של ִבוצי  רֲעח יַתח  ּמאִברי ּמה שו
יַתפח,  אט ּמבה  ּמח שר ֵאהא  שת אש ּמרה  יַתלּקו ּמי ּה  יַתד

ּמאשרכו.  של יַתח  ּמאִברי ֵאבל  יַתק של ֵאדי  שכ

מסכת עירובין פרק א משנה ד 
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יַתח,  ּמאִברי ֵאבל  יַתק של ּמבה  ּמח שר
יַתח.  <ובירייא> ּמאִברי ֵאבל  יַתק של ּמיה  ִבר שב ו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמיה.  שבִבר ּמנה  ֵאאי אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף  ּמבה  ּמח שר

מסכת עירובין פרק א משנה ה 
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ִבנים,  ּמּק יַתל אש יַתּקש או  יַתל אש ּמתה  שי ּמה
אכת;  את יַתמ יַתל אש ִבהיא  ִבכלו  ּמת ּה  ִבאין או רו

ּממה,  רֲעעקו
ּמטה;  שפשו ִבהיא  ִבכלו  ּמת ּה  ִבאין או רו

ּמלה,  מג רֲעע
יַתעת.   יַתב מר שמ ִבהיא  ִבכלו  ּמת ּה  ִבאין או רו

ִבחים,  ּמפ שט ּמשה  לל שש ּמפ ּה  ֵאּק אה שיַתב ּמב ּה  איש  ִבאם 
יַתפח.  אט יַתחב  לר ּמב ּה  איש  שו

(מסכת עירובין פרק א משנה ו) 
ּממרו,  ּמא אש יַתיִים  ּמח של

ִבחים,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ּמהן  שב ּמג
אשהוא.   ּמכל  ּמין  שב ּמע שו ּמבן  שח ּמר

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ִבחים.  ּמפ שט ּמשה  לל שש ּמבן  שח ּמר

מסכת עירובין פרק א משנה ז 
ו

יַתיִים,  ּמח של ִבשין  לכל עו יַתב



ִביים.  יַתח יַתח  איש בו רו אש ּמבר  ּמד שב ִבפלו  רֲעא
ֵאלל,  ֵאשם גו ִבמ ֵאמא  יַתט שמ ֵאסה  ִבבי יו שר

ֵאהר.   יַתט שמ ִבאיר  ֵאמ ִבבי  שר
ִבשים.  ּמנ ֵאּטי  ִבג ּמליו  ּמע ִבבין  שת כו
ֵאסל.  ִבלי פו ִבלי ּמג יַתה ֵאסה  ִבבי יו שר

מסכת עירובין פרק א משנה ח 
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ּמעה,  שק ִבב יַתב יַתנת  ּמח אש ּמרא  ּמי שש
ּממה,  ֵאה שב ֵאלי  שכ ּמה  ִבּקיפו ִבה
ּמכ ּה,  שבתו ִבלים  שט של יַתט שמ

ִבחים,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ּמהה  שגבו ֵאדר  ּמג ֵאהא  שי אש יַתבד  של ִבב ו
ּמין.   שנ ִבב יַתה יַתעל  ֵאתרות  שי ּמרוצות  שפ שיהו  ללא  שו

יַתאמות,  אשר  אע שב ִבהיא  אש ּמוצה  ִבפשר ּמכל 
יַתתח.  אפ יַתכ ִבהיא  אש ֵאני  שפ ִבמ אתארת,  ממ

ּמאסור.  ֵאכן,  ִבמ ֵאתר  יו

מסכת עירובין פרק א משנה ט 
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ִבלים  ּמב רֲעח ּמשה  לל שש ִבפים  ִבּקי יַתמ
אזה,  ִבמ ּמלה  שע יַתמ של אזה  שו אזה  ִבמ ּמלה  שע יַתמ של אזה 

ִבחים.   ּמפ שט ּמשה  לל שש ֵאברו  רֲעח יַתל אבל  אח ֵאבין  איה  שה ללא ִי אש יַתבד  של ִבב ו
יַתפח,  אט יַתעל  ֵאתר  ּמין יו שב ּמע ִבלים  ּמב רֲעח ֵאשעור 

ִבחים.  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע לכל  יַתה אש

מסכת עירובין פרק א משנה י 
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ִבנים,  ּמּק יַתב ִבפין  ִבּקי יַתמ
ִבחים.  ּמפ שט ּמשה  לל שש ֵאברו  רֲעח יַתל אנה  ּמק ֵאבין  איה  שה ללא ִי אש יַתבד  של ִבב

ֵאברו.   ִבד ּמרא  ּמי שש ִבב
ּמדה.   שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

אוה.   יַתבהו ּמלא  אא ּמרא  ּמי שש ִבב שברו  ִבד ללא 
ֵאעארב,  ּמל אש שו ִבתי  שש יַתל אש ּמנ ּה  ֵאאי אש ּמצה  ִבח שמ ּמכל 

ּמצה.   ִבח שמ ּמנה  ֵאאי
ּמדה. <יודה>  שיהו ִבבי  ִבבשר ֵאסה  ִבבי יו ֵארי שר שב ִבד

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמבִברים.   שד ֵאני  שש ִבמ ּמחד  אא

אנה:  רֲעח יַתמ יַתב שטרו  ּמפ ּמבִברים  שד ּמעה  ּמב יַתאשר
ּממקום,  ּמכל  ִבמ ִבוצים  ֵאע ִבאים  ִבבי שמ



יַתדִים,  ּמי יַתוצת  ִבחי ֵאמשר שפטוִברים  ו
יַתמי,  שד ִבמ ו

ּמעֵארב.  של ִבמ ו

פרק ב 

מסכת עירובין פרק ב משנה א 
א

ּמריות  ֵאבי יַתל ִבוּסים  יַתפ ִבשין  עו
ּמנה,  ששמו ִבכ ִבאים  ִבנשר ִבדין  שמ שדיו ּמעה  ּמב יַתאשר

ּמבה.   ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ּמשר,  ּמע ֵאנים  שש ִבכ ִבאים  ִבנשר ּמנה  ששמו
ִבטין.   שפשו ּמעה  ּמב יַתאשר שו ִבדין  שמ שדיו ּמעה  ּמב יַתאשר

ִבחים,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ּמהן  שב ּמג
ּמשה,  ִבש ּמבן  שח ּמר שו

אשהוא;  ּמכל  ּמין  שב ּמע שו
ּמבקות  ֵאתי שר שש ללא  שמ ִבכ אהן  ֵאני ֵאבי ו

ּמקר.   ּמב ּמשלוש  ּמשלוש  של אש
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
יַתבע,  יַתאשר יַתבע  יַתאשר של אש

ּמתרות,  ממ ללא  שו שקשורות 
ּמוצא.  יַתחת יו יַתא שו אסת  אנ שכ ִבנ יַתחת  יַתא

מסכת עירובין פרק ב משנה ב 
ב

ֵאאר,  שב יַתל שקִבריב  יַתה של ּמתר  ממ
ּמרה  ּמפ ֵאהא  שת אש יַתבד  של ִבב

ּמתה.   שושו ִבנים  שפ ִבב ִבמ ּמב ּה  מר שו ּמש ּה  לרא
אשהוא,  ּמכל  ִבחיק  יַתהשר של ּמתר  ממ

ִבוּסים.  יַתפ יַתב אבה  יַתישר אש יַתבד  של ִבב ו

מסכת עירובין פרק ב משנה ג 
ג

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
יַתתִים.   ּמסא ֵאבית  יַתעד 

שמרו לו:  ּמא



ֵאפ ף;  יַתּקשר יַתב ּמנה ו יַתג יַתב ּמלא  אא יַתתִים  ּמסא ֵאבית  שמרו  ּמא ללא 
ֵאוצר,  ּמח יַתהר או  יַתס ֵאדיר או  ּמיה  ּמה ִבאם  ּמבל  רֲעא

ִברין,  אשת כו ֵאמ רֲעח ֵאבית  ִבפלו  רֲעא
ּמתר.   ממ אשארת כוִברים,  רֲעע ֵאבית  או 

אשהוא,  ּמכל  ִבחיק  יַתהשר של ּמתר  ממ
ִבוּסים.  יַתפ יַתב אבה  יַתישר אש יַתבד  של ִבב ו

מסכת עירובין פרק ב משנה ד 
ד

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמת ּה,  יַתק שס שפ יַתמ ִבבים  יַתר ּמה ארְך  אד ּמתה  שי ּמה ִבאם 

ִבדים.   ּמד שוצ ִבל ּמנה  אק של יַתס שי
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמוצִבריְך.   ֵאאינו 
ִבחיד,  ּמי יַתה ִבבים ובור  יַתר ּמה ֵאאר  שב ּמחד  אא

ִבוּסין;  יַתפ אהם  ּמל ִבשין  עו
ִבחיד,  ּמי יַתה שלבור  ּמבל  רֲעא

ִבחים.   ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ּמהה  שגבו ּמצה  ִבח שמ ִבשין לו  עו
ּמבה.   ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

ֵאמר:  ּמבא או ּמב אבן  ּמדה  שיהו ִבבי  שר
יַתבד,  של ִבב ִבבים  יַתר ּמה ֵאאר  שב ִבל ּמלא  אא ִבוּסין  יַתפ ִבשין  ֵאאין עו

ִבחים.  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ּמהה  שגבו ּמרה  רֲעחגו ִבשין  ּמאר עו שש ִבל שו

מסכת עירובין פרק ב משנה ה 
ה

ּמבא:  ּמב אבן  ּמדה  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא שועוד 
ֵאפ ף,  יַתּקשר יַתה שו ּמנה  יַתג יַתה

יַתרִים,  ִבשי שו ִבעים  שב ִבש יַתעל  יַתרִים  ִבשי שו ִבעים  שב ִבש ֵאהן  אש
ִבחים,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ּמהה  ּמגבו ֵאדר  ּמג אפת  אּק ממ

ּמכ ּה,  שבתו ִבלים  שט של יַתט שמ
ּמרה,  ִבדי ֵאבית  ּמרה או  ֵאמ ּמב ּה שו ֵאהא  שי אש יַתבד  של ִבב

ִבעיר.   ּמל ּמכה  שסמו ֵאהא  שת אש או 

ו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמעּמרה,  שמ יַתח ו ִבשי שו ּמלא בור  אא ּמב ּה  ֵאאין  ִבפלו  רֲעא
ּמכ ּה.   שבתו ִבלין  שט של יַתט שמ
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ֵאאלו,  ּמכל  ִבמ יַתחת  יַתא ּמלא  אא ּמב ּה  ֵאאין  ִבפלו  רֲעא
ּמכ ּה,  שבתו ִבלין  שט של יַתט שמ



יַתרִים,  ִבשי שו ִבעים  שב ִבש יַתעל  יַתרִים  ִבשי שו ִבעים  שב ִבש ֵאהא  שת אש יַתבד  של ִבב

ז
ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר

יַתחת,  יַתא ּמאה  ֵאמ ִבפלו  רֲעא ּמב ּה  שח ּמר יַתעל  ֵאתר  ּמי ּמכ ּה  ּמאשר ּמיה  ּמה ִבאם 
ּמכ ּה.   שבתו ִבלין  שט של יַתט שמ ֵאאין 

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ּמב ּה,  שח ּמר שב יַתנִים  שש ִבב ּמכ ּה  ּמאשר ִבפלו  רֲעא

ּמכ ּה.  שבתו ִבלין  שט של יַתט שמ

מסכת עירובין פרק ב משנה ו 
ח

יַתעי:  של אא יַתמר  ּמא
אזר:  אע ִבלי אא ִבבי  ֵאמשר ִבתי  שע יַתמ ּמש

ֵאבית כור;  שכ ִבפלו  רֲעא
אמנו:  ִבמ ִבתי  שע יַתמ ּמש ֵאכן  שו

ֵאעֵארב,  ללא  שו אהן  ֵאמ ּמחד  אא יַתכח  ּמש אש ֵאוצר  ּמח ֵאשי  שנ יַתא
ִבוציא לו,  שלהו ִבמ ִבניס ו שכ יַתה של ִבמ ּמאסור  ֵאביתו 

ּמתר;  ממ אהם  ּמל ּמבל  רֲעא
אמנו,  ִבמ ִבתי  שע יַתמ ּמש ֵאכן  שו

יַתסח.   אפ יַתב ִבנים  ּמב שק יַתעשר שב ִבאים  שוצ אשיו
ֵאבר,  ּמח ִבלי  ִבתי  שש יַתּק ִבב ּמדיו ו ִבמי של יַתת ּמכל  יַתעל  ִבתי  שר יַתז ִבח שו

ִבתי.  ּמוצא ּממ ללא  שו

פרק ג 

מסכת עירובין פרק ג משנה א 
א

ִבפים,  שת יַתת שש ִבמ ִבבים ו ּמעשר שמ לכל  יַתב
יַתלח.   אמ יַתה ִבמן  יַתמִים ו יַתה ִבמן  חו ץ 
ֵאשר,  רֲעע יַתמ אס ף  אכ שב ּמקח  של ִבנ לכל  יַתה

יַתלח.   אמ יַתה ִבמן  יַתמִים ו יַתה ִבמן  חו ץ 
ּממזון,  יַתה ִבמן  ֵאדר  יַתהנו

יַתלח.   אמ יַתב יַתמִים ו יַתב ּמתר  ממ
ּממה.   שתרו ִבב ֵאאל  ששּמר שלִי יַתיִין ו יַתב ִבזיר  ּמנ יַתל ִבבים  ּמעשר שמ

ֵאמר:  שמכוס או מס
יַתרס.   שפ יַתה ֵאבית  שב ֵאהן  לכ יַתל ִבלין,  מח יַתב

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר



ּמברות,  שּק יַתה ֵאבין  יַתא ף 
יַתכל.  ללא שו ּמלחו ץ  ּמיכול  אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

מסכת עירובין פרק ג משנה ב 
ב

יַתמאי,  שד ִבב ִבבין  ּמעשר שמ
ּממתו,  שתרו ּמלה  שּט ִבנ אש ֵאשר ִבראשון  רֲעע יַתמ שב ו

שפדו;  ִבנ אש ֵאדש  שק אה שו ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ שב ו
ּממה,  שתרו ִבב ּמלה ו יַתח יַתב ִבנים  רֲעה לכ יַתה

אבל,  אּט יַתב ללא  ּמבל  רֲעא
ּממתו,  שתרו ּמלה  שּט ִבנ ללא  אש ֵאשר ִבראשון  רֲעע יַתמ שב ללא 

שפדו.   ִבנ ללא  אש ֵאדש  שק אה שו ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ שב ללא  שו
ּמטן,  ּמק שו אטה  ֵארש שו ֵאח יַתיד  שב ֵאערובו  אאת  יַתח  ֵאל יַתהשו

ֵאערוב.  ֵאאינו  ֵאערוב,  ּמב אדה  ֵאאינו מו אש ִבמי  יַתיד  שב או 
אמנו!  ִבמ שבלו  יַתק ֵאחר:  יַתא של יַתמר  ּמא ִבאם 

ֵאערוב.  אזה  ֵארי  רֲעה

מסכת עירובין פרק ג משנה ג 
ג

ּמלן,  ִבאי ּמב ּמתנו  שנ
ֵאערוב,  ֵאאינו  ִבחים,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ֵאמ ּמלה  שע יַתמ של

ִבחים,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ֵאמ ּמּטה  יַתמ של
ֵאערוב.   אזה  ֵארי  רֲעה

יַתבבור,  ּמתנו  שנ
ּממה,  יַתא ּמאה  ֵאמ למק  ּמע ִבפלו  רֲעא

ֵאערוב.   אזה  ֵארי  רֲעה
ּמטס,  שנ מּק יַתה לראש  שב אנה או  ּמּק יַתה לראש  שב ּמתנו  שנ

ּמנעו ץ,  שו ּמתלוש  אשהוא  יַתמן  שז ּמכל 
ּממה,  יַתא ּמאה  ֵאמ יַת ּה  ּמגבו ִבפלו  רֲעא

ֵאערוב.   אזה  ֵארי  רֲעה
יַתח,  ֵאת שפ יַתמ יַתה יַתבד  ּמא שו ּמניו  ּמפ של יַתעל  ּמנ שו ּמדל  שג ִבמ יַתב ּמתנו  שנ

ֵאערוב.   אזה  ֵארי  רֲעה
ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר

ֵאערוב.  ֵאאינו  שמקומו,  ִבב יַתח  ֵאת שפ יַתמ יַתה אש יַתע  ּמידו ֵאאין  ִבאם 

מסכת עירובין פרק ג משנה ד 
ד

שתחום,  יַתל יַתגל חו ץ  של יַתג שת ִבנ
ששיַתר ף,  ִבנ יַתגל, או  ּמליו  ּמע יַתפל  ּמנ שו

יַתמאת,  יַתּט ִבנ שו ּממה  שתרו או 



ֵאערוב,  ֵאאינו  שבעוד יום,  ִבמ
ֵאערוב.  אזה  ֵארי  רֲעה ּמכה,  ֵאש ּמח אש ִבמ

ֵאפק,  ּמס ִבאם 
שמִברים:  ּמדה או שיהו ִבבי  ִבאיר ושר ֵאמ ִבבי  שר

ּממל.   יַתג שו ּממר  יַתח אזה  ֵארי  רֲעה
שמִברים,  שמעון או ִבש ִבבי  ֵאסה ושר ִבבי יו שר

ֵאשר.   ּמכ ֵאערוב,  ּמה
ֵאסה:  ִבבי יו ֵאפק שר שוּס אש יַתמר  ּמא

ִבנים,  ֵאק שז ּמשה  ִבמ רֲעח ִבמשום  ּמלס  ּמט שב יַתא ִבעיד  ֵאה
ֵאשר.  ּמכ ֵאערוב  ּמה ֵאפק  שוּס אש

מסכת עירובין פרק ג משנה ה 
ה

ֵאמר:  שואו ֵאערובו  יַתעל  ּמדם  ּמא אנה  שת יַתמ
רֲעעּמרב;  יַתמ יַתל ִבבי  ֵאערו ּמרח,  שז ִבמ יַתה ִבמן  ּמבאו גוִים  ִבאם 

ּמרח;  שז ִבמ יַתל ִבבי  ֵאערו רֲעעּמרב,  יַתמ יַתה ִבמן  ּמבאו  ִבאם  שו
ֵאלְך;  ֵאא אוצה  אאשר אש ּממקום  של ּמכן,  ִבמ ּמכן ו ִבמ ּמבאו 

ּמבא>  ִבעיִברי. < ֵאני  שב ִבכ ִבני  רֲעא ֵארי  רֲעה ּמכן,  ִבמ ללא  שו ּמכן  ִבמ ללא  ּמבאו  ללא 

ו
ּמרח;  שז ִבמ יַתל ִבבי  ֵאערו ּמרח,  שז ִבמ יַתה ִבמן  ּמכם  ּמח ּמבא 

רֲעעּמרב;  יַתמ יַתל ִבבי  ֵאערו רֲעעּמרב,  יַתמ יַתה ִבמן  ּמבא 
ֵאלְך;  ֵאא אוצה  אאשר אש ּממקום  של ּמכן,  ִבמ ּמכן ו ִבמ ּמבא 

ִברי.   ִבעי ֵאני  שב ִבכ ִבני  רֲעא ֵארי  רֲעה ּמכן,  ִבמ ללא  שו ּמכן  ִבמ ללא  ּמבא  ללא 

ז
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

יַתרבו;  אוצל  ֵאא ֵאלְך לו  ֵאי יַתרבו,  אהם  ֵאמ ּמחד  אא ּמיה  ּמה ִבאם 
ֵאלְך.  ֵאי אוצה  שר ִבי אש ּממקום  של ּמתיו,  יַתרבו אהם  ֵאני שש ו

מסכת עירובין פרק ג משנה ו 
ח

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמבת,  יַתש יַתל ּמסמוְך  אשהוא  יום טוב 
ּמה,  ארי רֲעח יַתא של ִבמ ֵאבין  ּמה ו אני ּמפ של ִבמ ֵאבין 

ֵאמר:  שואו ִבבים  ֵאערו ֵאני  שש ּמדם  ּמא ּמעֵארב  שמ
רֲעעּמרב;  יַתמ יַתל ִבני  ֵאש יַתה שו ּמרח  שז ִבמ יַתל ּמהִבראשון  ִבבי  ֵאערו

ּמרח.   שז ִבמ יַתל ִבני  ֵאש יַתה שו רֲעעּמרב  יַתמ יַתל ּמהִבראשון 
ִברי;  ִבעי ֵאני  שב ִבכ ִבני  ֵאש יַתה שו ּמהִבראשון  ִבבי  ֵאערו
ִברי.   ִבעי ֵאני  שב ִבכ ּמהִבראשון  שו ִבני  ֵאש יַתה ִבבי  ֵאערו



ט
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמּקר;  ִבע ּמכל  ּמעֵארב  שמ ֵאאינו  יַתחת, או  יַתא יַתח  שלרו ּמעֵארב  שמ
ּמּקר.   ִבע ּמכל  ּמעֵארב  שמ ֵאאינו  ִבמים, או  ּמי ֵאני  שש ִבל ּמעֵארב  שמ או 

אשה?  רֲעע יַתי יַתוצד  ֵאכי
ּמבא לו;  שטלו ו ּמליו, נו ּמע ִבשיְך  שח יַתמ ּמבִבראשון,  ִבליכו  מו

ּמבא לו.   שכלו ו ּמליו, או ּמע ִבשיְך  שח יַתמ ִבני,  ֵאש יַתה שו
ֵאערובו.   שב ֵאכר  יַתת שש ִבמ ּמכתו ו ִבלי רֲעה יַתב ֵאכר  יַתת שש ִבמ ּמוצא  שמ ִבנ

ִבני.   ֵאש יַתל ֵאערוב  ֵאאינו  שו ּמלִבראשון  ֵאערוב  ּמלִבראשון,  יַתכל  אא אנ
אזר:  אע ִבלי אא ִבבי  אהם שר ּמל יַתמר  ּמא

מדשות.  שק ֵאתי  שש ֵאהן  אש ִבלי  אתם  יַתא ִבדים  מו

מסכת עירובין פרק ג משנה ז 
י

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
יַתבר,  יַתע שת ִבת ֵאמא  אש ֵארא  ּמי ּמיה  ּמה אש ּמנה  ּמש יַתה לראש 

ֵאמר:  שואו ִבבים  ֵאערו ֵאני  שש ּמדם  ּמא ּמעֵארב  שמ
רֲעעּמרב;  יַתמ יַתל ִבני  ֵאש יַתה שו ּמרח  שז ִבמ יַתל ּמהִבראשון  ִבבי  ֵאערו

ּמרח.   שז ִבמ יַתל ִבני  ֵאש יַתה שו רֲעעּמרב  יַתמ יַתל ּמהִבראשון 
ִברי;  ִבעי ֵאני  שב ִבכ ִבני  ֵאש יַתה שו ּמהִבראשון  ִבבי  ֵאערו
ִברי.   ִבעי ֵאני  שב ִבכ ּמהִבראשון  שו ִבני  ֵאש יַתה ִבבי  ֵאערו

ִבמים.  ּמכ רֲעח ללא הודו לו  שו

מסכת עירובין פרק ג משנה ח 
יא

ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא שועוד 
ּמהִבראשון,  שביום טוב  ּמלה  יַתכ של יַתכ יַתה יַתעל  ּמדם  ּמא אנה  שת יַתמ

ִבני.   ֵאש יַתב ּמל ּה  שכ שואו
ּמהִבראשון,  שביום טוב  ּמדה  של אשנו ּמוצה  ֵאבי ֵאכן  שו

ִבני.   ֵאש יַתב ֵאכל  ּמא ֵאת
ִבמים.  ּמכ רֲעח ללא הודו לו  שו

מסכת עירובין פרק ג משנה ט 
יב

ֵאמר:  יַתנס או ִבכי יַתאשר אבן  ּמסא  ִבבי דו שר
ֵאמר:  ּמנה או ּמש יַתה לראש  של אש שביום טוב  ּמבה  ֵאת יַתה ֵאני  שפ ִבל ֵאבר  ּמהעו

אזה,  יַתה אדש  לח יַתה לראש  אאת יום  ֵאוצנו  ִבלי רֲעח יַתה
ּמחר.   ּממ של ִבאם  שו יַתהיום  ִבאם 

ֵאמר:  ּמחר הוא או ּממ של ו



אמש.   אא של ִבאם  שו יַתהיום  ִבאם 
ִבמים.  ּמכ רֲעח ללא הודו לו  שו

פרק ד 
מסכת עירובין פרק ד משנה א

א
ּמעה,  ּמר יַתח  ִבוציאוהו גוִים או רו אשהו ִבמי 

יַתאמות.   יַתבע  יַתאשר ּמלא  אא ֵאאין לו 
ּמוצא.   ּמי ללא  ִבכלו  ִבזירוהו,  אח אה
ארת,  אח יַתא ִבעיר  של ִבליכוהו  הו
יַתהר,  יַתוּס יַתב ֵאדיר או  יַתב ּמתנוהו  שנ

שמִברים:  ּמיה או שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  ֵאאל ושר ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר
ּמל ּה.   מכ אאת  ֵאלְך  יַתה שמ

שמִברים:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  יַתע ושר מש שיהו ִבבי  שר
יַתאמות.   יַתבע  יַתאשר ּמלא  אא ֵאאין לו 

ּמים,  יַתב ּמתם  ּמנ ִבפי שס ּמגה  ִבלי שפ ִבה שו ִבסים,  ֵאדי שנ יַתל ֵאפ ִבמ ּמבאו  אש אשה  רֲעע יַתמ
ּמל ּה;  מכ אאת  שלכו  ִבה ּמיה  שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  ֵאאל ושר ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר

יַתאמות,  יַתבע  יַתאשר ֵאמ ּמזזו  ללא  ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתע ושר מש שיהו ִבבי  ושר
ּממן.  שוצ יַתע יַתעל  ִבמיר  שח יַתה של אשּמרוצו 

מסכת עירובין פרק ד משנה ב 
ב

ּמכה.   ֵאש ּמח אש יַתעד  ֵאמן  של יַתל שנסו  שכ ִבנ ללא  יַתחת  יַתא יַתעם  יַתפ
ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר של שמרו לו  ּמא

ֵארד?  ֵאלי ּמאנו  ּממה 
אהם:  ּמל יַתמר  ּמא

ֵאכל,  יַתת שס ִבמ ִבתי  ּמהִיי ּמבר  שכ אש ּמתר,  ממ
ּמכה.  ֵאש ּמח ללא  אש יַתעד  שתחום  יַתה שבתוְך  ּמהִיינו  שו

מסכת עירובין פרק ד משנה ג 
ג

שמרו לו:  ּמא ִבבשרשות,  ּמוצא  ּמי אש ִבמי 
אשה,  רֲעע יַתמ יַתה ּמשה  שע אנ ּמבר  שכ

יַתח;  ּמכל רו של ּממה  יַתא יַתפִים  של יַתא ֵאיש לו 
ּמוצא,  ּמי ללא  ִבכלו  שתחום,  יַתה שבתוְך  ּמיה  ּמה ִבאם 

ּממן.  שמקו ִבל ִברין  שז ִבציל חו יַתה של ִבאים  שוצ יַתהיו ּמכל  אש

מסכת עירובין פרק ד משנה ד 



ד
ארְך,  אד יַתב יַתשב  ּמי אש ִבמי 

ִבעיר,  ּמל ּמסמוְך  ֵארי הוא  רֲעה יַתו יַתמד  ּמע שו
ֵאנס,   ּמכ ללא ִי ּמכְך,  של ּמנתו  ּמו יַתכ ּמתה  שי ּמה ללא  שו ִבאיל  הו

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד שכ
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ֵאנס.   ּמכ ִי
ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

ֵאון.  יַתכ שת ִבמ ללא  שב יַתטשרפון  ִבבי  יַתנס שר שכ ִבנ שו ּמיה,  ּמה אשה  רֲעע יַתמ

מסכת עירובין פרק ד משנה ה 
ה

ּמכה,  ֵאש ּמח אש יַתעד  יַתדע  ּמי ללא  שו ארְך  אד יַתב יַתשן  ּמי אש ִבמי 
יַתח.   ּמכל רו של ּממה  יַתא יַתפִים  של יַתא ֵאיש לו 

אבן נוִברי.   ּמנן  ּמח ִבבי יו ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

יַתאמות.   יַתבע  יַתאשר ּמלא  אא ֵאאין לו 
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמען.   ּמוצ שמ אא שב שוהוא 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  ושר

ֵאלְך.   ֵאי אוצה  שר ִבי אש יַתח  אזה רו ֵאאי של
ֵארר לו,  ֵאב ִבאם  אש ּמדה,  שיהו ִבבי  שר אדה  ומו

רֲעחזור בו.  יַתל ּמיכל  ֵאאינו  אש

מסכת עירובין פרק ד משנה ו 
ו

יַתנִים,  שש ּמהיו 
אזה,  ּמל אש ּמתיו  יַתאמו שלתוְך  אזה  ּמל אש ּמתיו  יַתאמו ּמוצת  שק ִבמ

יַתוצע,  שמ אא ּמב ִבלין  שכ שואו ִבאין  ִבבי שמ
ֵאברו.   רֲעח יַתל אש שלתוְך  אשלו  ִבמתוְך  אזה  ִבוציא  ללא יו אש יַתבד  של ִבב

ּמשה,  לל שש ּמהיו 
יַתתִים,  שנ ִבב ּמלע  שב ממ ִבעי  ּמוצ שמ אא ּמה שו

ִבעמו,  ּמתִברין  ממ ֵאהן  שו אהן  ּממ ִבע ּמתר  ממ הוא 
אזה.   ִבעם  אזה  רֲעאסוִברין  ִבנים  ִבחיוצו יַתה יַתנִים  שש ו

ז
שמעון:  ִבש ִבבי  יַתמר שר ּמא

אמה?  ּמבר דו ּמד יַתה ּממה  של
ּמלזו,  שפתוחות זו  יַתה ֵאוצרות  רֲעח ּמשלוש  של

ִבבים.  יַתר ּמה ִבלשרשות  שפתוחות  ו



ִבעית,  ּמוצ שמ אא ּמה ִבעם  אהן  ֵאתי שש ֵאעשרבו 
ּממ ּה,  ִבע ּמתרות  ממ ֵאהן  שו אהן  ּממ ִבע ארת  את ממ ִבהיא 
ִבעם זו.  רֲעאסורות זו  ִבחיוצונות  יַתה יַתתִים  שש ו

מסכת עירובין פרק ד משנה ז 
ח

יַתשְך, שח את ֵאמא  אש ֵארא  ּמי ּמיה  ּמה שו ארְך  אד יַתב ּמבא  אש ִבמי 
יַתמר:  ּמא שו ֵאדר,  ּמג ּמלן או  ִבאי ִבכיר  יַתמ ּמיה  ּמה שו

ּמתיו,  שח יַתת ִבתי  ּמת ִבבי שש
שכלום.   יַתמר  ּמא ללא 
ּמּקרו,  ִבע שב ִבתי  ּמת ִבבי שש

ּממה,  יַתא יַתפִים  של יַתא ּמּקרו  ִבע יַתעד  שו ּמליו  שג יַתר שמקום  ִבמ ֵאלְך  יַתה שמ
ּממה.   יַתא יַתפִים  של יַתא ֵאביתו  יַתעד  שו ּמּקרו  ִבע ֵאמ ו

ּממה.  יַתא ִבפים  ּמל רֲעא יַתעת  יַתב יַתאשר ּמכה  ֵאש ּמח אש ִבמ ֵאלְך  יַתה שמ ּמוצא  שמ ִבנ

מסכת עירובין פרק ד משנה ח 
ט

יַתמר:  ּמא שו ּמכה,  ּמל רֲעה יַתב ִבקי  ּמב ֵאאינו  ִבכיר, או  יַתמ ֵאאינו  ִבאם 
ִבמי,  שמקו ִבב ִבתי  ּמת ִבבי שש

מגלות.   רֲעע יַתח,  ּמכל רו של ּממה  יַתא יַתפִים  של יַתא שמקומו  ּמכה לו  ּמז
ּמנס.   שג ִבטי שנ יַתא אבן  ּמנא  ִבני רֲעח ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
יַתעת,  יַתב מר שמ ּמלה  שב יַתט שכ ּמבעות,  מר שמ

ִבויות.  ּמז יַתה אאת  ּמכר  שש ִבנ ֵאהא  שי אש ֵאדי  שכ

מסכת עירובין פרק ד משנה ט 
י

ּממרו:  ּמא אש ִבהיא  זו 
ּמליו.   שג יַתר שב ּמעֵארב  שמ ִבני  ּמע אה

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
ִבני.   ּמע ּמלא  אא ּמלנו  ֵאאין 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבשיר,  ּמע ּמחד  אא שו ִבני  ּמע ּמחד  אא
ִבבים ּמעשר שמ שמרו  ּמא ללא  יַתפת] אש יַתב ִבשיר,  [ ּמע אה יַתעל  ֵאקל  ּמה של ּמלא  אא

ֵאמא> אש ּמליו. < שג יַתר שב ּמעֵארב  ִבוי ֵאוצא  ֵאי ללא  אש

מסכת עירובין פרק ד משנה י 
יא

ֵאברו,  רֲעח ִבזירו  שח אה שו ּמב ּה  ִבבים  ּמעשר שמ אש ִבעיר  של ֵאלְך  ֵאלי ּמוצא  ּמי אש ִבמי 
רֲעאסוִברים.   ִבעיר  ּמה ֵאני  שב ּמכל  שו ֵאלְך,  ֵאלי ּמתר  ממ הוא 



ּמדה.   שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ֵאעֵארב,  ללא  שו ּמעֵארב  של ּמיכל  אשהוא  ּמכל 
ּממל.  יַתג שו ּממר  יַתח אזה  ֵארי  רֲעה

מסכת עירובין פרק ד משנה יא 
יב

שתחום,  יַתל ּמוצא חו ץ  ּמי אש ִבמי 
ֵאנס.   ּמכ ללא ִי יַתחת,  יַתא ּממה  יַתא ִבפלו  רֲעא

ֵאמר:  ּמזר או ּמע של ִבבי  שר
ֵאנס.   ּמכ ללא ִי ּמשלוש,  שו ֵאנס,  ּמכ יַתתִים, ִי שש

שתחום,  יַתל ִבשיְך חו ץ  שח אה אש ִבמי 
ֵאנס.   ּמכ ללא ִי יַתחת,  יַתא ּממה  יַתא ִבפלו  רֲעא

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ֵאנס,  ּמכ ּממה, ִי יַתא ששֵארה  אע ֵאמש  רֲעח ִבפלו  רֲעא

ִבעין.  יַתהּטו ֵאני  שפ ִבמ ִבמדות,  יַתה אאת  ִבצין  יַתמ שמ ּממשוחות  יַתה ֵאאין  אש

פרק ה 

מסכת עירובין פרק ה משנה א 
א

ּמעִברים?  אה אאת  שבִברים  יַתע שמ יַתוצד  ֵאכי
ֵאוצא;  ּמפגום יו ּמנס  שכ ִבנ ּמפגום  ֵאוצא,  יַתבִית יו ּמנס  שכ ִבנ יַתבִית 

ִבחים,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע שגבוהות  ִבדיות  שגדו ּמשם  ּמהיו 
ּמרה,  ִבדי ֵאבית  אהן  ּמב ֵאיש  אש ּמפשות  שנ ּמשִברים ו שג

ּמדן,  שג אנ שכ ּמדה  ִבמ יַתה אאת  ִבאין  ִבוצי מו
יַתעת,  יַתב מר שמ ּמלה  שב יַתט שכ ּמתם  ִבשין או עו
ִבויות.  ּמז יַתה אאת  ּמכר  שש ִבנ ֵאהא  שי אש ֵאדי  שכ
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ִבעיר.   ּמל ֵאפ ף  יַתקשר ִבנין  שת נו
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמירות:  רֲעע ֵאתי  שש ֵאבין  שכ ּמלא  אא ֵאפ ף,  יַתּקשר יַתב שמרו  ּמא ללא 
יַתרִים,  ִבשי שו ִבעים  שב ִבש ּמלזו  ֵאיש  ִבאם 

יַתרִים,  ִבשי שו ִבעים  שב ִבש ּמלזו  שו
יַתחת.  יַתא שכ שהיות  ִבל אהם  ֵאתי שש ִבל ֵאפ ף  יַתקשר ּמשה  ּמע
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ִבשים:  ּמל מש שמ יַתה ּמפִברים  שכ ּמשה  לל שש ִבב ֵאכן  שו
ִבליש,  שש יַתחת ו יַתא שו ִבעים  ּמב יַתאשר שו ּמאה  ֵאמ ִבנים  ִבחיוצו יַתה ֵאני  שש ֵאבין  ֵאיש  ִבאם 

יַתחת.  יַתא שכ שהיות  ִבל ּמתן  שש ּמל שש ִבעי  ּמוצ שמ אא ּמה ּמשה  ּמע
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ּממה,  יַתא ִבשים  ִבמ רֲעח יַתל אש אבל  אח שב ּמלא  אא ִבדין  שד ֵאאין מו
ֵאתר.   ּמי ללא  שו ּמפחות  ללא 

ִבלבו.   אגד  אנ שכ ּמלא  אא ּמימוד  ללא  שו
ֵאדר,  ּמג יַתל שיא או  יַתג יַתל ִבגיעו  ִבה ֵאדד,  ּמיה מו ּמה

ּמדתו.   ִבמ של ֵאזר  שוחו ִבליעו  שב יַתמ
ּמדתו,  ִבמ של ֵאזר  שוחו ִבליעו  שב יַתמ ּמהר,  של ִבגיעו  ִבה

שתחום.   יַתל ֵאוצא חו ץ  ֵאי ללא  אש יַתבד  של ִבב ו
ִבליעו,  שב יַתה של ּמיכול  ֵאאינו  ִבאם 

ִבאיר:  ֵאמ ִבבי  ִבמשום שר יַתנאי  יַתי ִבבי  ִבבשר ִבתי  שס ִבבי דו יַתמר שר ּמא ּמבזו 
ּמהִברים.  אב ִבדים  שד יַתק שמ אש ִבתי  שע יַתמ ּמש
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אחה.   שמ ממ יַתה ִבמן  ּמלא  אא ִבדין  שד ֵאאין מו
ֵאחר,  יַתא ּממקום  של ֵאעט  ִבמ ּמחד ו אא ּממקום  של ּמבה  ִבר

ּמבה.  אשִבר שמקום  ִבל ִבעים  שמ שו
ּמחד,  אא של ֵאעט  ִבמ ּמחד ו אא של ּמבה  ִבר

אבה.   יַתר שמ של ִבעים  שמ שו
יַתמר:  ִבנים לו ּממ אא אנ ּמחה,  שפ ִבש ִבפלו  רֲעא אבד,  אע ִבפלו  רֲעא

ּמבת",  יַתש שתחום  ּמכאן  יַתעד  "
ִבמיר,  שח יַתה של ּמבר  ּמד יַתב ִבמים  ּמכ רֲעח שמרו  ּמא ללא  אש

ֵאקל.  ּמה של ּמלא  אא
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ִבבים,  יַתר ּמל אש ֵאשית  שע אנ אש ִבחיד  ּמי יַתל אש ִבעיר 
ּמל ּה.   מכ אאת  ִבבין  ּמעשר שמ

ִבחיד,  ּמי יַתל אש ֵאשית  שע אנ אש ִבבים  יַתר ּמל אש שו
ּמל ּה;  מכ אאת  ִבבין  ּמעשר שמ ֵאאין 

ּמדה,  ִבביהו אש ּמשה  ּמד רֲעח ִבעיר  שכ ּמל ּה  ּמוצה  ּמשה חו ּמע ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא
יַתדיוִברים.   ִבשים  ִבמ רֲעח ּמב ּה  איש  אש



ּמדה.   שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ֵאני> שש ֵאני  שש ִבל אש ִבתים. < ּמב ֵאני  שש ִבל אש ֵאוצרות  רֲעח ּמשלוש 
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רֲעעּמרב;  יַתמ יַתב ּמעֵארב לו  של שבנו  ִבל יַתמר  ּמא שו ּמרח,  שז ִבמ יַתב ּמיה  ּמה אש ִבמי 
ּמרח;  שז ִבמ יַתב ּמעֵארב לו  של שבנו  ִבל יַתמר  ּמא שו רֲעעּמרב,  יַתמ יַתב

ֵאכן,  ִבמ ֵאתר  ּמי ֵאעירובו  של ּממה ו יַתא יַתפִים  של יַתא ֵאביתו  של אמנו  ִבמ ֵאיש  ִבאם 
ֵאערובו;  של ּמאסור  שו ֵאביתו  של ּמתר  ממ

ֵאכן,  ִבמ ֵאתר  ּמי ֵאביתו  של ּממה ו יַתא יַתפִים  של יַתא ֵאערובו  של
ֵאביתו.   של ּמאסור  שו ֵאערובו  של ּמתר  ממ

שכלום.   ּמשה  ּמע ללא  ִבעיר,  ּמל אש ּמר ּה  ִבעבו שב ֵאערובו  אאת  ֵאתן  יַתהנו
ִבסיד.  שפ יַתמ יַתכר הוא  שש ִבנ אש יַתמה  שתחום,  יַתל ּמתנו חו ץ  שנ ִבאם 
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ּמנה,  יַתט שק ִבעיר  ּמכל  אאת  ִבכים  של יַתה שמ ּמלה  שגדו ִבעיר  ֵאשי  שנ יַתא
ּמלה.   שגדו ִבעיר  ּמכל  אאת  ִבכים  של יַתה שמ ּמנה  יַתט שק ִבעיר  ֵאשי  שנ יַתא שו

יַתוצד?  ֵאכי
ּמנה,  יַתט שק ִבעיר  שב ֵאערובו  אאת  יַתתן  ּמנ שו ּמלה  שגדו ִבעיר  ֵאמ ּמיה  ּמה אש ִבמי 

ּמלה,  שגדו ִבעיר  שב ֵאערובו  אאת  יַתתן  ּמנ שו ּמנה  יַתט שק ִבעיר  ֵאמ או 
ּממה.   יַתא יַתפִים  של יַתא ּמל ּה  ּמוצה  שוחו ּמל ּה  מכ אאת  ֵאלְך  יַתה שמ

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ּממה.  יַתא יַתפִים  של יַתא ּמלא  אא ֵאערובו  שמקום  ִבמ ֵאאין לו 
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ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  אהם שר ּמל יַתמר  ּמא
ּמעּמרה,  שמ יַתה ִבפי  יַתעל  ֵאערובו  אאת  ֵאתן  שבנו ִבלי  ִבדים  אתם מו יַתא ֵאאין 

ּממה?  יַתא יַתפִים  של יַתא ּמלא  אא ֵאערובו  שמקום  ִבמ ֵאאין לו  אש
שמרו לו:  ּמא

יַתדיוִברים,  ּמב ּה  ֵאאין  אש יַתמן  שז ִבב יַתתי?  ּממ ֵאאי
יַתדיוִברים,  ּמב ּה  איש  ּמבל  רֲעא

ּממה.   יַתא יַתפִים  של יַתא ּמל ּה  ּמוצה  שוחו ּמל ּה  מכ אאת  ֵאלְך  יַתה שמ
ּמביו>  יַתג ּמב ּה. < יַתג יַתעל  ֵאמ ּמכ ּה או  שבתו יַתקל  ּמוצא  שמ ִבנ
ּממה,  יַתא יַתפִים  של יַתא ִבנין לו  שת ּממרו, נו ּמא אש ֵאדד  יַתלמו שו

ּמרה.  ּמע שמ יַתב אלה  ּמכ ּמדתו  ִבמ ִבפלו סו ף  רֲעא אש
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ֵאוצר,  ּמח אב שכִברי  ּמנ יַתה ִבעם  ּמדר  יַתה
ֵאערוב,  ּמב אדה  ֵאאינו מו אש ִבמי  ִבעם  או 

ּמליו.   ּמע ֵאסר  אזה או ֵארי  רֲעה
ִבאיר.]   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד ]

ֵאמר:  לקב או רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
ֵאסר,  ֵאאינו או ּמלם  שלעו

אזה.  יַתעל  אזה  שסִברין  ֵאאל או ששּמר ֵאני ִי שש שיהו  אש יַתעד 
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ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר יַתמר  ּמא
יַתלִים,  ּמש ִבבירו ּממבוי  יַתב ּממנו  ִבע ּמדר  ּמיה  ּמה אש ּמחד  אא ִבקי  יַתוצדו שב אשה  רֲעע יַתמ

ּמבא:  יַתא ּמלנו  יַתמר  ּמא
ּממבוי,  יַתל ִבלים  ֵאכ יַתה ּמכל  אאת  ִבוציאו  שוהו רֲעהרו  יַתמ

אכם.   ֵאלי רֲעע ֵאסר  ליא שו ִבוציא  ללא יו אש יַתעד 
ארת:  אח יַתא ּמלשון  שב ֵאמר  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּממבוי,  יַתל אכם  ֵאכי ּמוצשר ּמכל  אאת  רֲעעשו  יַתו רֲעהרו  יַתמ
אכם.  ֵאלי רֲעע ֵאסר  ליא שו ִבוציא  ללא יו אש יַתעד 
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ֵאעֵארב,  ללא  שו אהם  ֵאמ ּמחד  אא יַתכח  ּמש אש ֵאוצר  ּמח ֵאשי  שנ יַתא
אהם,  ּמל שו ִבוציא, לו  שלהו ִבמ ִבניס ו שכ יַתה של ִבמ ּמאסור  ֵאביתו 

אהם.   ּמל שו ּמתִברים לו  ממ אהם  ּמל אש שו
רֲעאסוִברין;   ֵאהם  שו ּמתר  ממ ּמתם, הוא  שתנו לו שרשו ּמנ

אזה,  יַתעל  אזה  שסִברין  יַתנִים, או שש ּמהיו 
ֵאטל שרשות,  שונו ֵאתן שרשות  ּמחד נו אא אש

ִבלין שרשות.  שט ּמנן נו ֵאאי שו ִבנים שרשות  שת יַתנִים נו שש ו
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ִבנין שרשות?  שת יַתתי נו ּממ ֵאא ֵאמ
שבעוד יום.  ִבמ שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
יַתשְך.   שח את אש ִבמ שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ִבזיד,  ֵאמ ֵאבין  ֵאגג  ֵאבין שו ִבוציא,  שלהו יַתתן שרשות  ּמנ אש ִבמי 



ֵאסר.   אזה או ֵארי  רֲעה
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ֵאסר.  ֵאאינו או ֵאגג  שושו ֵאסר  ִבזיד או ֵאמ
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ִבנים,  ֵאכ שש ִבל ּמת ף  ּמיה שו ּמה אש יַתבִית  יַתה יַתעל  יַתב
ּמעֵארב;  של ִבכין  שוצִברי ּמנן  ֵאאי יַתיִין,  יַתב אזה  ּמל שו יַתיִין  יַתב אזה  ּמל

ּמעֵארב.   של ִבכין  שוצִברי אמן,  אש יַתב אזה  ּמל שו יַתיִין  יַתב אזה  ּמל
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ּמעֵארב.  של ִבכין  שוצִברי ֵאאין  אזה,  ּמחד  אא שו אזה  ּמחד  אא
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ּמחד,  אא ִבלין  שק שטִבר ִבב שבתו  ּמש אש רֲעחבורות  ֵאמש  ּמח
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ּמרה.  רֲעחבו יַתו ּמרה  רֲעחבו ּמכל  של ֵאערוב 
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמלם.   מכ של ּמחד  אא ֵאערוב 

ִבליות,  רֲעע ּמב ּמדִברים או  רֲעח יַתב ששרוִים  ּמתן  ּמוצ שק ִבמ ּמהיו  ִבאם  אש ִבדים,  מו
ּמרה.  רֲעחבו יַתו ּמרה  רֲעחבו ּמכל  של ֵאערוב  ִבכין  שוצִברי ֵאהן  אש
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ִבפים  ּמת יַתהשו ִבחין  יַתא ּמה
אהם,  ֵאתי ּמב שב ִבנים  ֵאש ִבוי אהם  ִבבי רֲעא יַתחן  של מש יַתעל  ִבלין  שכ ּמהיו או אש

ּמחד.   אא שו ּמחד  אא ּמכל  של ֵאערוב  ִבכין  שוצִברי
ֵאּטל שרשותו.   ִבב ֵאעֵארב,  ללא  שו אהן  ֵאמ ּמחד  אא יַתכח  ּמש ִבאם  ּמכְך,  ִבפי של

יַתתי?  ּממ ֵאאי
ּמחד> אא ֵאחר; < יַתא ּממקום  של ּמבן  ֵאערו אאת  ִבכין  ִבלי ֵאהן מו אש יַתמן  שז ִבב

ּמלן,  שוצ אא ּמבא  ֵאערוב  ּמיה  ּמה ִבאם  ּמבל  רֲעא
ֵאוצר,  ּמח אב יַתדיוִברים  אהן  ּממ ִבע ֵאאין  אש או 

ּמעֵארב.  של ִבכין  שוצִברי ּמנן  ֵאאי
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ּממבוי,  יַתל שפתוחות  ּמלזו ו שפתוחות זו  ֵאוצרות  רֲעח ֵאמש  ּמח
ּממבוי,  יַתב שתפו  יַתת שש ִבנ ללא  שו ֵאוצרות  רֲעח יַתב ֵאעשרבו 

ּממבוי. יַתב רֲעאסוִברים  יַתו ֵאוצרות  רֲעח יַתב ּמתִברין   ממ



ּמכן.   שו ּמכן  ּמתִברין  ממ ּממבוי,  יַתב שתפו  יַתת שש ִבנ ִבאם  שו
ּממבוי,  יַתב שתפו  יַתת שש ִבנ שו ֵאוצרות  רֲעח יַתב ֵאעשרבו 

ּמכן;  שו ּמכן  ּמתִברין  ממ ֵאעֵארב,  ללא  שו ֵאוצר  ּמח ֵאני  שב ִבמ ּמחד  אא יַתכח  ּמש
יַתת ף,  יַתת שש ִבנ ללא  שו ּממבוי  יַתה ֵאני  שב ִבמ

ּממבוי,  יַתב ִברין  רֲעאסו יַתו ֵאוצרות  רֲעח יַתב ּמתִברין  ממ
ִבתים.  ּמב יַתל ֵאוצר  ּמח אכ ֵאוצרות  רֲעח יַתל ּממבוי  יַתה אש
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ט

ִבמזו,  ִבנים  שפ ִבל ֵאוצרות זו  רֲעח ֵאתי  שש
ּמנה,  ִבחיוצו יַתה ּמבה  ֵאעשר ללא  שו ִבמית  ִבני שפ יַתה ּמבה  ֵאעשר

ּמרה;  רֲעאסו ּמנה  ִבחיוצו יַתה שו ארת  את ממ ִבמית  ִבני שפ יַתה
ִבמית,  ִבני שפ יַתה ּמבה  ֵאעשר ללא  שו ּמנה  ִבחיוצו יַתה ּמבה  ֵאעשר

רֲעאסורות.   אהן  ֵאתי שש
ּממ ּה,  שוצ יַתע של שוזו  ּממ ּה  שוצ יַתע של ּמבה זו  ֵאעשר

ּממ ּה.   שוצ יַתע ֵאני  שפ ִבב ארת  את ממ שוזו  ּממ ּה  שוצ יַתע ֵאני  שפ ִבב אתארת  ממ זו 
ּמנה,  ִבחיוצו יַתה ֵאסר  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ּמת ּה.  יַתר שס אגל או אר ּמה יַתסת  שדִברי אש
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ארת.  אס אגל או אר ּמה יַתסת  שדִברי ֵאאין 

מסכת עירובין פרק ו משנה י 
י

ֵאעֵארב,  ללא  שו ּמנה  ִבחיוצו יַתה ִבמן  ּמחד  אא יַתכח  ּמש
ּמרה;  רֲעאסו ּמנה  ִבחיוצו יַתה שו ארת  את ממ ִבמית  ִבני שפ יַתה

רֲעאסורות.   אהן  ֵאתי שש ֵאעֵארב,  ללא  שו ִבמית  ִבני שפ יַתה ִבמן 
ּמחד,  אא יַתכח  ּמש ּמחד,  אא ּממקום  שב ּמבן  ֵאערו אאת  שתנו  ּמנ

ֵאעֵארב,  ללא  שו ּמנה,  ִבחיוצו יַתה ִבמן  ֵאבין  ִבמית ו ִבני שפ יַתה ִבמן  ֵאבין 
רֲעאסורות.  אהן  ֵאתי שש

ּמעֵארב.  של ִבכין  שוצִברי ּמנן  ֵאאי ִבדים,  ִבחי ִבלי אש ּמהיו  ִבאם 

פרק ז 

מסכת עירובין פרק ז משנה א 
א

ֵאוצרות,  רֲעח ֵאתי  שש ֵאבין  אש יַתחלון 
ּמשּמרה,  רֲעע שבתוְך  ּמעה  ּמב יַתאשר יַתעל  ּמעה  ּמב יַתאשר

ּמחד;  אא ִבבים  ּמעשר שמ ּמרוצו,  ִבאם  יַתנִים,  שש ִבבין  ּמעשר שמ



ּמשּמרה,  רֲעע ֵאמ ּמלה  שע יַתמ של ּמעה או  ּמב יַתאשר יַתעל  ּמעה  ּמב יַתאשר ֵאמ ּמפחות 
ּמחד.  אא ִבבין  ּמעשר שמ ֵאאין  שו יַתנִים  שש ִבבין  ּמעשר שמ

מסכת עירובין פרק ז משנה ב 
ב

ּמעה,  ּמב יַתאשר ּמחב  ּמר שו ּמשּמרה  רֲעע יַת ּה  ּמגבו ֵאוצרות  רֲעח ֵאתי  שש ֵאבין  אש אתל  לכ
ּמחד.   אא ִבבין  ּמעשר שמ ֵאאין  שו יַתנִים  שש ִבבין  ּמעשר שמ

ֵאפרות,  לראשו  שב ּמהיו 
ִבלין,  שכ שואו ּמכן  ִבמ ִבלים  ֵאאלו עו

ִבלין,  שכ שואו ּמכאן  ִבמ ִבלין  ֵאאלו עו שו
ּמּטן>  יַתמ של ִבמ ּמּטן. < יַתמ של ללא יוִברידו  אש יַתבד  של ִבב

יַתנִים;  שש ִבבים  ּמעשר שמ יַתאמות,  אשר  אע יַתעד  אתל  לכ יַתה יַתר ץ  שפ ִבנ
יַתתח.  אפ יַתכ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ ּמחד,  אא ִבבין  ּמעשר שמ ּמרוצו,  ִבאם 
יַתנִים.  שש ִבבין  ּמעשר שמ ֵאאין  ּמחד,  אא ִבבין  ּמעשר שמ ֵאכן,  ִבמ ֵאתר  יו

מסכת עירובין פרק ז משנה ג 
ג

ֵאוצרות,  רֲעח ֵאתי  שש ֵאבין  אש ּמחִברי ץ 
ּמעה,  ּמב יַתאשר ּמחב  ּמר שו ּמשּמרה  רֲעע למק  ּמע

ּמחד,  אא ִבבין  ּמעשר שמ ֵאאין  שו יַתנִים  שש ִבבין  ּמעשר שמ
אבן;  את יַתקש או  ֵאלא  ּממ ִבפלו  רֲעא
שוצרורות,  ּמפר או  ּמע ֵאלא  ּממ

יַתנִים.  שש ִבבין  ּמעשר שמ ֵאאין  שו ּמחד  אא ִבבין  ּמעשר שמ

מסכת עירובין פרק ז משנה ד 
ד

ִבחים,  ּמפ שט ּמעה  ּמב יַתאשר ּמחב  ּמר אשהוא  אסר  אנ ּמליו  ּמע יַתתן  ּמנ
יַתנִים;  שש ִבבין  ּמעשר שמ אגד זו,  אנ שכ ּמריות זו  שוצ שכוצו ֵאתי  שש ֵאכן  שו

ּמחד;  אא ִבבין  ּמעשר שמ ּמרוצו  ִבאם 
ּמחד.  אא ִבבין  ּמעשר שמ ֵאאין  שו יַתנִים  שש ִבבין  ּמעשר שמ ֵאכן,  ִבמ ּמפחות 

מסכת עירובין פרק ז משנה ה 
ה

ִבחים,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע יַת ּה  ּמגבו ֵאוצרות  רֲעח ֵאתי  שש ֵאבין  אש ֵאבן  שת יַתמ
ּמחד.   אא ִבבין  ּמעשר שמ ֵאאין  שו יַתנִים  שש ִבבין  ּמעשר שמ

ּמכן.   ִבמ ִבלין  ִבכי רֲעא יַתמ ֵאאלו  שו ּמכן  ִבמ ִבלין  ִבכי רֲעא יַתמ ֵאאלו 
ִבחים,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ֵאמ אבן  את יַתה יַתעט  ּממ שת ִבנ

יַתנִים.  שש ִבבין  ּמעשר שמ ֵאאין  ּמחד,  אא ִבבין  ּמעשר שמ

מסכת עירובין פרק ז משנה ו 



ו
ּממבוי?  יַתב ִבפין  שת יַתת שש ִבמ יַתוצד  ֵאכי
ֵאמר:  שואו ִבבית  ּמח אה אאת  יַתח  ִבני יַתמ
ּממבוי!  יַתה ֵאני  שב ּמכל  של אזה  ֵארי  רֲעה

ִבלים,  שגדו יַתה ִבבתו  שבנו ו ֵאדי  שי יַתעל  אהם  ּמל אכה  יַתז שמ ו
שבִברים,  ִבע ּמה ּמחתו  שפ ִבש שו שבדו  יַתע ֵאדי  שי יַתעל  שו

ששתו.  ִבא ֵאדי  שי יַתעל  שו
ִבנים,  יַתט שּק יַתה ִבבתו  שבנו ו ֵאדי  שי יַתעל  ללא  אכה  יַתז שמ ֵאאינו  ּמבל  רֲעא

ִבנים,  רֲעע יַתנ שכ יַתה ּמחתו  שפ ִבש שו שבדו  יַתע ֵאדי  שי יַתעל  ללא  שו
ּמידו.  שכ ּמדן  ּמי אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת עירובין פרק ז משנה ז 
ז

אכל,  לא ּמה יַתעט  ּממ שת ִבנ
יַתע.   ִבדי שלהו ּמוצִבריְך  ֵאאינו  שו אכה,  יַתז שמ ִבסי ף ו מו

אהם,  ֵאלי רֲעע שספו  ִבנתו
יַתע.  ִבדי שלהו ּמוצִבריְך  שו אכה,  יַתז שמ ִבסי ף ו מו

מסכת עירובין פרק ז משנה ח 
ח

ֵאשעורו?  ּממה הוא  יַתכ
ִבבין,  מר שמ ֵאהן  אש יַתמן  שז ִבב

ּמלם.   מכ של שסעודות  ֵאתי  שש שמזון 
ִבטים,  ּמע ממ ֵאהן  אש יַתמן  שז ִבב

ארת,  אג שגרו ִבכ
ּמחד.  אא שו ּמחד  אא ּמכל  של ּמבת  יַתש יַתאת  ּמוצ שלהו

מסכת עירובין פרק ז משנה ט 
ט

ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא
רֲעאמוִברים?  ּמבִברים  שד ֵאמי  יַתב

ֵאערוב,  ּמה יַתלת  ִבח שת ִבב
ֵאערוב,  ּמה ֵארי  ִבשי שב ּמבל  רֲעא

אשהוא.   ּמכל 
ֵאוצרות,  רֲעח יַתב שמרו  ּמא ללא 

ִבתינוקות.  יַתה אאת  יַתכח  יַתש של ללא  אש ֵאדי  שכ ּמלא  אא

מסכת עירובין פרק ז משנה י 
י

ִבפין,  שת יַתת שש ִבמ ִבבין ו ּמעשר שמ לכל  יַתב



יַתלח.   אמ יַתה ִבמן  יַתמִים ו יַתה ִבמן  חו ץ 
אזר.   אע ִבלי אא ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  ושר

ֵאערוב.   ּמכר הוא  ִבכ
ּמסה,  שפרו ִבהיא  שו ּמאה  שס ֵאפה  רֲעא יַתמ ִבפלו  רֲעא

ּמב ּה;  ִבבין  ּמעשר שמ ֵאאין 
ִבבין בו.  ּמעשר שמ ֵאלם,  ּמש שוהוא  ּמוּסר  ִבא ּמכ ּמכר  ִבכ

מסכת עירובין פרק ז משנה יא 
שחתום,  יַתנ יַתל ִבני או  ּמו שנ יַתח יַתל ּמעה  ּממ ּמדם  ּמא ֵאתן  נו

ֵאערוב.   ּמב אכה לו  יַתז שי אש ֵאדי  שכ
אזר.   אע ִבלי אא ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמתיו.   ּממעו ּמזכו לו  ללא 

ּמתיו,  ּממעו ּמזכו לו  אש ּמדם,  ּמא ּמה ּמכל  ּמאר  שש ִבב ִבדים  מו
שעתו.   יַתד של ּמלא  אא ּמדם  ּמא ּמל ִבבין לו  ּמעשר שמ ֵאאין  אש

ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא
ִבמים;  שתחו יַתה ֵאבי  ֵאערו שב רֲעאמוִברים?  ּמבִברים  שד ֵאמי  יַתב

ֵאוצרות,  רֲעח ֵאבי  ֵאערו שב ּמבל  רֲעא
שעתו;  יַתד של ללא  אש שו שעתו  יַתד של ִבבין  ּמעשר שמ

ִבבין לו. ּמח ֵאאין  שו ּמניו,  ּמפ שב ללא  אש ּמדם  ּמא ּמל ִבכים  ּמז אש ִבפי  של

פרק ח 

מסכת עירובין פרק ח משנה א 
א

ִבמים?  שתחו יַתב ִבפין  שת יַתת שש ִבמ יַתוצד  ֵאכי
ֵאמר:  שואו ִבבית  ּמח אה אאת  יַתח  ִבני יַתמ

ִברי,  ִבעי ֵאני  שב ּמכל  של אזה  ֵארי  רֲעה
אתה.   שש ִבמ יַתה ֵאבית  של אבל או  ֵאא ּמה ֵאבית  של ֵאלְך  ֵאי אש ִבמי  ּמכל 

ּמתר.   ממ שבעוד יום,  ִבמ ּמליו  ּמע ֵאבל  ִבּק אש ִבמי  ּמכל 
ּמאסור;  ּמכה,  ֵאש ּמח אש ִבמ

יַתשְך.  שח את אש ִבמ ִבבין  ּמעשר שמ ֵאאין  אש

מסכת עירובין פרק ח משנה ב 
ב

ֵאשעורו?  ּממה הוא  יַתכ
ּמחד.   אא שו ּמחד  אא ּמכל  של שסעודות  ֵאתי  שש שמזון 



ּמבת.   יַתש יַתל ללא  ּמבל  רֲעא לחל  יַתל שמזונו 
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

לחל.   יַתב ללא  ּמבל  רֲעא ּמבת  יַתש יַתל
ֵאקל.   ּמה של ִבנים  שו יַתכ שת ִבמ ֵאאלו  שו ֵאאלו  שו
ֵאמר:  ּמקה או שברו אבן  ּמנן  ּמח ִבבי יו שר

יַתלע.   אוּס יַתב ִבאין  שס יַתבע  יַתאשר ֵאמ שדיון  שנ מפ יַתב ּמכר  ִבכ ִבמ
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

יַתּקב.   יַתל ּמשלש  ִבמ ּמכר  ִבכ יַתל ּמידות  ֵאתי  שש
ּמגע.   מנ שמ יַתה יַתבִית  של ּמי ּה  שוצ אח

ּמיה.  ִבו שג יַתה אאת  לסל  שפ ִבל ּמי ּה  שוצ אח ִבוצי  רֲעח יַתו

מסכת עירובין פרק ח משנה ג 
ג

ֵאעשרבו,  ללא  שו שכחו  ּמש אש ֵאוצר  ּמח ֵאשי  שנ יַתא
אסת,  אפ יַתמשר יַתב ִבחים,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע יַת ּה  ּמגבו אש ּמכל 

ֵאוצר.   ּמח אב ֵאכן,  ִבמ ּמפחות 
יַתלע,  אוּס יַתה שו יַתהבור  יַתית  של ּמח

אסת,  אפ יַתמשר יַתב ִבחים,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ִבהין  שגבו ֵאהן  אש
ֵאוצר.   ּמח אב ֵאכן,  ִבמ ּמפחות 

ּמכה.   שסמו ִבב רֲעאמוִברים?  ּמבִברים  שד ֵאמי  יַתב
אגת,  אל שפ ממ שב ּמבל  רֲעא

ֵאוצר.   ּמח אב ִבחים,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ּמהה  שגבו ִבהיא  ִבפלו  רֲעא
ּמכה?  שסמו אזה  ֵאאי 

ִבחים.  ּמפ שט ּמעה  ּמב יַתאשר ּמקה  ּמנה שרחו ֵאאי אש ּמכל 

מסכת עירובין פרק ח משנה ד 
ד

יַתער,  יַתש ֵאבית  שב ֵאערובו  אאת  ֵאתן  יַתהנו
ֵאערוב,  ֵאאינו  אסת,  אפ יַתמשר ּמרה ו שד יַתס שכ יַתא

ּמליו;  ּמע ֵאסר  ֵאאינו או ּמשם  ּמדר  יַתה שו
ּמקר,  ּמב יַתה ֵאבית  שב אבן,  את יַתה ֵאבית  שב

ּמוצרות,  ּמהאו ֵאבית  שב ִבוצים,  ֵאע ּמה ֵאבית  שב
ּמליו.   ּמע ֵאסר  ּמשם או ּמדר  יַתה שו ֵאערוב,  אזה  ֵארי  רֲעה

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
יַתבִית,  יַתה יַתעל  יַתב של אש ּמיד  יַתסת  ִבפי שת ּמשם  ֵאאין  ִבאם 

ּמליו.  ּמע ֵאסר  ֵאאינו או

מסכת עירובין פרק ח משנה ה 
ה



ארת,  אח יַתא ִבעיר  שב ששבות  ִבל יַתלְך  ּמה שו ֵאביתו  אאת  יַתח  ִבני יַתמ יַתה
ֵאסר.   אזה או ֵארי  רֲעה ֵאאל,  ששּמר ּמחד ִי אא שו שכִברי  ּמנ ּמחד  אא

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ֵאסר.   ֵאאינו או
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ֵאסר,  ֵאאינו או ֵאאל  ששּמר ֵאסר, ִי שכִברי או ּמנ
ּמבת.   יַתש יַתב ּמלבוא  ֵאאל  ששּמר ארְך ִי אד ֵאאין  אש

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ֵאביתו,  אאת  יַתח  ִבני ִבה ִבפלו  רֲעא

ִבעיר,  ּמה ּמת ּה  שבאו ִבבתו  אוצל  ֵאא ששבות  ִבל יַתלְך  ּמה שו
ִבלבו.  ִבמ יַתע  ִבוּסי ִבה ּמבר  שכ אש ֵאסר,  ֵאאינו או
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ֵאוצרות,  רֲעח ֵאתי  שש ֵאבין  אש בור 
ּמבת,  יַתש יַתב אמנו  ִבמ ִבלין  יַתמ שמ ֵאאין 

ִבחים,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ּמהה  שגבו ּמצה  ִבח שמ ּמעשו לו  ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא
שגנו.   ּמה ִבמתוְך  ֵאבין  ּמלן ו שע יַתמ של ִבמ ֵאבין  ּמּטן  יַתמ של ִבמ ֵאבין 

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
ּמּטן,  יַתמ של ִבמ שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ּמלן.   שע יַתמ של ִבמ שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

אהם.  ֵאני ֵאבי אש אתל  לכ יַתה ִבמן  ּמלה  שגדו ּמצה  ִבח שמ ֵאהא  שת ללא 
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ֵאוצר,  ּמח אב ארת  אב ִבהיא עו אש יַתמִים  יַתה יַתמת  יַתא
ּמבת,  יַתש יַתב אמנו  ִבמ ִבלים  יַתמ שמ ֵאאין 

ִבחים,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ּמהה  שגבו ּמצה  ִבח שמ ּמל ּה  ּמעשו  ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא
ּמאה.   ִבוצי ִבבי ּמסה ו ֵאני שכ ִבב
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמצה.   ִבח שמ ִבמשום  ִבתדון  ּמב ּה  יַתג יַתעל  אש אתל  לכ
ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

ֵאבל,  ּמא ּמל אש יַתמִים]  יַתה יַתמת [ יַתא שב אשה  רֲעע יַתמ
ּמבת.   יַתש יַתב ִבנים  ֵאק שז יַתה ִבפי  יַתעל  ּמנה  אמ ִבמ ִבלין  יַתמ שמ ּמהיו  אש

שמרו לו:  ּמא
ֵאשעור.  יַתכ ּמב ּה  ּמיה  ּמה ללא  אש ֵאני  שפ ִבמ
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ח
ּמיה> ּמה אש ּמים, < יַתה ִבמן  ּמלה  שע יַתמ של ִבהיא  אש ּמרא  שט שס שכסו

ּמבת,  יַתש יַתב ּמנה  אמ ִבמ ִבלין  יַתמ שמ ֵאאין 
ִבחים,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ּמהה  שגבו ּמצה  ִבח שמ ּמל ּה  ּמעשו  ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא

ּמּטן.   יַתמ של ִבמ ֵאבין  ּמלן ו שע יַתמ של ִבמ ֵאבין 
ִבמזו.   ּמלה  שע יַתמ של ּמטראות זו  שס שכסו ֵאתי  שש ֵאכן  שו

ּמנה,  שחתו יַתת יַתל ללא  שו ּמנה  שליו אע ּמל ּמעשו 
ּמעשרבו.  שי אש יַתעד  רֲעאסורות  אהן  ֵאתי שש
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יַתאמות,  יַתבע  יַתאשר ֵאמ ּמתה  שפחו ִבהיא  אש ֵאוצר  ּמח
ּמבת,  יַתש יַתב יַתמִים  ּמכ ּה  שלתו ִבכין  שפ ֵאאין שו

ּמקה  ּמל ּה עו ּמעשו  ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא
ּמּטן,  יַתמ של אקב ו אנ יַתה ִבמן  יַתתִים  ּמסא אקת  אז יַתח שמ

יַתבחו ץ,  ִבמ ֵאבין  ִבנים ו שפ ִבב ִבמ ֵאבין 
למר,  שק ִבל ּמוצִבריְך  יַתבחו ץ  ִבמ אש ּמלא  אא
למר.  שק ִבל ּמוצִבריְך  ֵאאין  ִבנים  שפ ִבב ִבמ ו
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ֵאמר:  לקב או רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  יַתאמות  יַתבע  יַתאשר ּמקמור  אשהוא  ִבביב 

ּמבת.   יַתש יַתב יַתמִים  שלתוכו  ִבכין  שפ ֵאאין שו
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּממה,  יַתא ּמאה  ֵאמ ֵאוצר  ּמח יַתגג או  ִבפלו  רֲעא
ִבביב,  יַתה ִבפי  יַתעל  לפְך  שש ללא ִי

ִבביב.   יַתל ִבדין  ֵאהן יושר שו יַתגג,  יַתה יַתעל  ֵאפְך הוא  ּמבל שו רֲעא
יַתאמות.  יַתבע  יַתאשר שלתוְך  ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ ּמרא  שד יַתס שכ יַתא שו ֵאוצר  ּמח אה
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אגד זו, <דיוטיות> אנ שכ ּמיטות זו  שד ֵאתי  שש ֵאכן  שו
ּמקה,  ּמעשו עו ללא  ּמתן  ּמוצ שק ִבמ ּמקה ו ּמעשו עו ּמתן  ּמוצ שק ִבמ

ּמתִברין,  ממ ּמקה  ּמעשו עו אש אאת 
ִברין.  רֲעאסו ּמקה  ּמעשו עו ללא  אש אאת  שו

פרק ט 
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ּמחד> אא יַתחת, < יַתא ִבעיר שרשות  ּמה יַתגגות  ּמכל 
ּמשּמרה.   רֲעע ּמנמוְך  ּמשּמרה או  רֲעע יַת ּה  ּמגבו יַתגג  איה  שה ללא ִי אש יַתבד  של ִבב

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

שוצמו.   יַתע ֵאני  שפ ִבב ּמחד שרשות  אא שו ּמחד  אא ּמכל 

ב
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ֵאפיפות,  יַתּקשר יַתה ּמחד  אא שו ֵאוצרות  רֲעח יַתה ּמחד  אא שו יַתגגות  יַתה ּמחד  אא
יַתחת]  יַתא ּמכ ּה,[שרשות  שבתו שבתו  ּמש אש ִבלים  ֵאכ  של

יַתבִית.  יַתה שבתוְך  שבתו  ּמש אש ִבלים  ֵאכ של ללא  ּמבל  רֲעא
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ּמטן,  ּמק של ּמסמוְך  ּמגדול  יַתגג 
ּמאסור.   ּמטן  ּמּק יַתה שו ּמתר,  ממ ּמגדול  יַתה

ּמנה,  יַתט שק ִבל ּמוצה  שפשר ִבנ אש ּמלה  שגדו ֵאוצר  ּמח
ּמרה,  רֲעאסו ּמנה  יַתט שּק יַתה שו אתארת,  ממ ּמלה  שגדו יַתה
ּמלה.   שגדו יַתל אש ּמח ּה  שת ִבפ שכ ִבהיא  אש ֵאני  שפ ִבמ

ד
ִבבים,  יַתר ּמה ִבלשרשות  ּמוצה  שפשר ִבנ אש ֵאוצר  ּמח
ִבחיד,  ּמי יַתה ִבלשרשות  ּמכ ּה  ִבמתו ִבניס  שכ יַתמ יַתה

ּמיב.   יַתח ּמכ ּה,  שלתו ִבחיד  ּמי יַתה ֵאמשרשות  או 
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ִבבים,  יַתר ּמה ִבלשרשות  ּמכ ּה  ִבמתו
ּמפטור,  ּמכ ּה,  שלתו

ִבלית.  שמ יַתכשר שכ ִבהיא  אש ֵאני  שפ ִבמ
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ּמה,  אתי ֵאתי רוחו שש ִבמ ִבבים  יַתר ּמה ִבלשרשות  ּמוצה  שפשר ִבנ אש ֵאוצר  ּמח
ּמתיו,  ֵאתי רוחו שש ִבמ יַתר ץ  שפ ִבנ אש יַתבִית  ֵאכן  שו

ּמייו,  ּמח של ּמרתו או  ּמלה קו שּט ִבנ אש ּממבוי  ֵאכן  שו
לבא.   ּמל ִבתיד  ּמע אל רֲעאסוִברים  יַתו ּמבת,  יַתש ּמת ּה  שבאו ּמתִברין  ממ

ּמדה.   שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד



ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
לבא,  ּמל ִבתיד  ּמע אל ּמתִברין  ממ ּמבת,  יַתש ּמת ּה  שבאו ּמתִברין  ממ ִבאם 

ּמבת.  יַתש ּמת ּה  שבאו רֲעאסוִברים  לבא,  ּמל ִבתיד  ּמע אל רֲעאסוִברין  ִבאם 
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ִבתים,  ּמב ֵאני  שש ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמיה  ִבל רֲעע אנה  יַתהבו
ִבשים,  ּמל מפ שמ יַתה ּמשִברים  שג ֵאכן  שו

ּמבת.   יַתש יַתב אהן  ֵאתי שח יַתת ִבלין  שט של יַתט שמ
ּמדה.   שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שסִברין.   ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא שועוד 
ּמלש.   מפ שמ יַתה ּממבוי  יַתל ִבבין  ּמעשר שמ

שסִברין.  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

פרק י 
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ּמסן זוג זוג.   ִבני שכ יַתמ ִבלים,  ִבפ שת ֵאוצא  יַתהמו
יַתנִים.   שש יַתנִים  שש ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר

ּמשנות,  ִבבי רֲעאמוִברים?  ּמבִברים  שד ֵאמי  יַתב
ּמפטור.   ּמדשות,  רֲעח יַתב ּמבל  רֲעא

שכִבריכות,  ִבתים או  ּמב שוצ ּמאן  ּמוצ שמ
ּמאן.   ִבבי שמ אהם ו ֵאלי רֲעע ִבשיְך  שח יַתמ
ֵאלְך לו.  שוהו ּמוּסן  יַתכ שמ ּמנה,  ּמכ יַתוּס יַתב ו
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ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ֵאברו,  רֲעח יַתל ֵאברו  רֲעח יַתו ֵאברו,  רֲעח יַתל ּמנן  שת נו

ּמנה.   ִבחיוצו יַתה ֵאוצר  ּמח אל יַתע  ִבגי יַתמ אשהוא  יַתעד 
שבנו,  ֵאכן  שו

ּמנן>  שת ּמאה. <נו ֵאמ ֵאהן  ִבפלו  רֲעא ֵאברו,  רֲעח יַתל ֵאברו  רֲעח יַתו ֵאברו  רֲעח יַתל שתנו  נו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ֵאברו,  רֲעח יַתל ֵאברו  רֲעח יַתו ֵאברו  רֲעח יַתל ִבבית  ּמח ּמדם  ּמא ֵאתן  נו
שתחום.   יַתל ִבפלו חו ץ  רֲעא

שמרו לו:  ּמא



ּמה.  אלי ּמע שב ֵאלי  שג יַתר ֵאמ ֵאתר  ֵאלְך זו יו יַתה שת ללא 
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ּמפה,  מק שס יַתא ּמה יַתעל  אפר  ֵאוּס יַתב ֵארא  יַתהּקו
שוצלו.   אא שללו  ּמידו, גו ִבמ אפר  ֵאוּס יַתה יַתגל  של יַתג שת ִבנ

ּמידו,  ִבמ אפר  ֵאוּס יַתה יַתגל  של יַתג שת ִבנ שו יַתגג  יַתה לראש  שב ֵארא  ּמיה קו ּמה
שוצלו;  אא שללו  ִבחים, גו ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע יַתל יַתע  ִבגי ִבה ללא  אש יַתעד 
ּמתב.   שכ יַתה יַתעל  שפכו  ִבחים, הו ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע יַתל יַתע  ִבגי ִבה אש ִבמ

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
יַתהחוט,  ללא  שמ ִבכ ּמלא  אא אר ץ  ּמא ּמה ִבמן  ּמלק  מס שמ ֵאאין  ִבפלו  רֲעא

שוצלו.   אא שללו  גו
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

שוצלו,  אא שללו  שוצמו, גו יַתע אר ץ  ּמא ּמב ִבפלו  רֲעא
אדש.  לּק יַתה ֵאבי  שת ִבכ ֵאני  שפ ִבמ ֵאמד  ששבות עו ִבמשום  ּמבר  ּמד ֵאאין  אש
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יַתחלון,  ֵאני  שפ ִבל אש ִבזיז 
ּמבת.   יַתש יַתב אמנו  ִבמ ִבלין  שט שונו ּמליו  ּמע ִבנין  שת נו

ִבחיד,  ּמי יַתה ִבבשרשות  ּמדם  ּמא ֵאמד  עו
ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  ֵאטל  של יַתט שמ ו

ִבחיד,  ּמי יַתה ִבבשרשות  ֵאטל  של יַתט שמ ִבבים, ו יַתר ּמה ִבבשרשות 
יַתאמות.  יַתבע  יַתאשר של ִבוציא חו ץ  ללא יו אש יַתבד  של ִבב ו

(מסכת עירובין פרק י משנה ה) 
ִבחיד,  ּמי יַתה ִבבשרשות  ּמדם  ּמא למד  רֲעע יַתי ללא 

ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  ִבתין  שש יַתי שו
ִבחיד.   ּמי יַתה ִבבשרשות  ִבתין  שש יַתי שו ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות 

לרק.   ּמי ללא  ֵאכן  שו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבפיו,  שב יַתלש רוקו  ּמת אש ִבמ יַתא ף 
לרק.  ּמי אש יַתעד  יַתאמות  יַתבע  יַתאשר ֵאלְך  יַתה שי ללא 

מסכת עירובין פרק י משנה ו 
ה

ִבחיד,  ּמי יַתה ִבבשרשות  ּמדם  ּמא למד  רֲעע יַתי ללא 
ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  אתה  שש שוִי

ִבחיד,  ּמי יַתה ִבבשרשות  אתה  שש שוִי ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות 
מרבו  שו לראשו  ִבניס  שכ ִבה ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא

אתה.   אשהוא שו שמקום  ִבל



יַתגת.   יַתב ֵאכן  שו
ִבחים,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ֵאמ ּמּטה  יַתמ של ּמלה  ֵאחי שז יַתמ יַתה ִבמן  ּמדם  ּמא ֵאלט  קו

אתה.  שושו ּממקום  ּמכל  ִבמ ִבצנור, ו יַתה ִבמן 

מסכת עירובין פרק י משנה ז 
ו

ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  בור 
ִבחים,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ּמהה  שגבו ּמיתו  של ּמח שו

ּמביו,  יַתג יַתעל  אש יַתחלון 
ּמבת.   יַתש יַתב אמנו  ִבמ ִבלים  יַתמ שמ

ז
ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  ששפות  יַתא
ִבחים,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ּמהה  שגבו

ּמב ּה,  יַתג יַתעל  אש יַתחלון 
ּמבת.  יַתש יַתב יַתמִים  ּמכ ּה  שבתו ִבכים  שפ שו

מסכת עירובין פרק י משנה ח 
ח

אר ץ,  ּמא ּמה יַתעל  ֵאסְך  ֵאמ אשהוא  ּמלן  ִבאי
ִבחים,  ּמפ שט ּמשה  לל שש אר ץ  ּמא ּמה ִבמן  יַת ּה  ּמגבו ֵאאין נופו  ִבאם 

ּמתיו.   שח יַתת ִבלין  שט של יַתט שמ
ִבחים,  ּמפ שט ּמשה  לל שש אר ץ  ּמא ּמה ִבמן  ִבהין  שגבו ּמשיו  ּמשּמר

אהן.   ֵאלי רֲעע ֵאשב  ֵאי ללא 
אוצה,  שק ממ יַתב אש אלת  אד יַתה

אלת,  אוצ שח יַתמ ּמוצה ו ִבפשר יַתב אש ִבקין  ּמד רֲעח יַתו
אהן,  ּמב ִבלין  רֲעע ֵאאין נו

אר ץ.  ּמא ּמה ִבמן  ִבהין  שגבו ּמהיו  ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא

מסכת עירובין פרק י משנה ט 
ט

ִבחיד,  ּמי יַתה ִבבשרשות  ּמדם  ּמא למד  רֲעע יַתי ללא 
ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  יַתתח  שפ שוִי

ִבחיד,  ּמי יַתה ִבבשרשות  יַתתח  שפ שוִי ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות 
ִבחים.   ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ּמהה  שגבו ּמצה  ִבח שמ ּמעשו לו  ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמרו לו:  ּמא

יַתלִים,  ּמש ִבבירו ּמיה  ּמה אש ִבמים  ּמּט יַתפ יַתל אש שבשוק  אשה  רֲעע יַתמ
ִבלין,  רֲעע ּמהיו נו אש

יַתתח.   אפ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  אש יַתחלון  יַתב יַתח  ֵאת שפ יַתמ יַתה אאת  ִבחין  ִבני יַתמ ו



ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ּמיה.  ּמה ּממִברים  יַתצ יַתל אש שוק 

מסכת עירובין פרק י משנה י 
י

ּמרא,  שט שס שגלו לראשו  שב ֵאיש  אש אגר  אנ
ֵאסר,  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר
ִבתיר.   יַתמ ֵאסה  ִבבי יו ושר
ּמזר:  ּמע של ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמיה, <שבטיבירייה> שר אב שט ִבב אש ּמלה  שגדו יַתה אסת  אנ שכ ִבב אשה  רֲעע יַתמ
ֵאתר,  אה ִבגין בו  רֲעה ּמהיו נו אש

אהם.   ּמל שסרו  ּמא שו ִבנים  ֵאק שז יַתה שו ֵאאל  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר ּמבא  אש יַתעד 
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

אהם.  ּמל ִבתירו  ִבה שו ִבגין בו,  רֲעה ּמהיו נו ִבאוּסור 

מסכת עירובין פרק י משנה יא 
יא

ּמדש,  שק ִבמ יַתב ִבלים בו  רֲעע ּמרר, נו שג ִבנ יַתה אגר  אנ
ּמנה;  ִבדי שמ יַתב ללא  ּמבל  רֲעא

ּמאסור.   ּמכן  שו ּמכן  ּמנח,  ממ יַתה
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמנה.  ִבדי שמ יַתב ּמרר,  שג ִבנ יַתה שו ּמדש,  שק ִבמ יַתב ּמנח,  ממ יַתה

מסכת עירובין פרק י משנה יב 
יב

ּמדש,  שק ִבמ יַתב שחתון  יַתת יַתה ֵאוציר  ִבזיִברין  שח יַתמ
ּמנה;  ִבדי שמ יַתב ללא  ּמבל  רֲעא

ּמאסור.   ּמכן  שו ּמכן  שליון,  אע ּמה שו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמנה.  ִבדי שמ יַתב שחתון,  יַתת יַתה שו ּמדש,  שק ִבמ יַתב שליון,  אע ּמה

מסכת עירובין פרק י משנה יג 
ג

ּמדש,  שק ִבמ יַתב ּמיה  ִבט ִבזיִברין שר שח יַתמ
ּמנה;  ִבדי שמ יַתב ללא  ּמבל  רֲעא

ּמאסור.   ּמכן  שו ּמכן  ּמלה,  ִבח שת יַתכ
ּמדש,  שק ִבמ יַתב ּממה  ִבני ששִבריםם  קו

ּמנה;  ִבדי שמ יַתב ללא  ּמבל  רֲעא
ּמאסור.   ּמכן  שו ּמכן  ּמלה,  ִבח שת יַתכ
ּמדש,  שק ִבמ יַתב אלת  לב יַתי ִבכים  שת חו



ּמנה;  ִבדי שמ יַתב ללא  ּמבל  רֲעא
ּמאסור.  ּמכן  שו ּמכן  ִבלי,  שכ יַתב ִבאם 

מסכת עירובין פרק י משנה יד 
יד

ּמדש,  שק ִבמ יַתב ִבמי  ּקג ּמה  אלי ּמע ֵארְך  ּמבעו, כו שוצ אא שב ּמקה  ּמל אש ֵאהן  לכ
ּמנה;  ִבדי שמ יַתב ללא  ּמבל  רֲעא

ּמאסור.   ּמכן  שו ּמכן  ּמדם,  ִבוציא  שלהו ִבאם 

יה
אבש,  אכ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  יַתלח  אמ ִבקים  שז בו

ִבליק,  רֲעח יַתי ללא  אש ִבביל  שש ִבב
ּמבת,  יַתש יַתב יַתגל  של יַתג יַתב ּמלה  מג יַתה ִבמבור  ִבלים  יַתמ שמ ו

שביום טוב.  יַתקר  רֲעח ֵאאר  שב ִבמ ּמגדול ו יַתה ִבמבור 

מסכת עירובין פרק י משנה טו 
יו

ּמדש,  שק ִבמ יַתב ּמוצא  שמ ִבנ אש אשאר ץ 
ּמינו,  שמ אה שב ִבוציאו  ֵאהן מו לכ

ּמאה.   שמ מּט יַתה אאת  יַתשהות  של ללא  אש
ּמקה.   שברו אבן  ּמנן  ּמח ִבבי יו ֵארי שר שב ִבד

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  ושר
ֵאע ץ,  ּמל אש יַתבת  ּמוצ שב

ּמאה.   שמ מּט יַתה אאת  יַתהשרבות  של ללא  אש

יז
ִבאין אותו?  ִבוצי ּמכן מו ֵאאי ֵאמ

יַתח.   ֵאב שז ִבמ יַתל שו ּמלם  ּמהאו ֵאבין  ִבמ ּמלם,  ּמהאו ִבמן  ּמכל ו ֵאהי יַתה ִבמן 
ּמנס.   ּמנ אבן  שמעון  ִבש ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ּמּטאת,  יַתח ּמגתו  שג ִבש יַתעל  שו ֵארת  ּמכ שזדונו  יַתעל  ִבבין  ּמי יַתח אש ּממקום 

ִבאין אותו,  ִבוצי ּמשם מו ִבמ
ֵאתר.   שק יַתס שפ ּמליו  ּמע ִבפין  שמקומות, כו יַתה ּמכל  ּמאר  שש ו

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ִבמים,  ּמכ רֲעח ּמלְך  ִבתירו  ִבה אש ּממקום 

ּמלְך,  שתנו  ּמנ ּמלְך  אש ִבמ
ששבות.  ִבמשום  ּמלא  אא ּמלְך  ִבתירו  ִבה ללא  אש

חסלת עירובין



מסכת פסחים 

פרק א 

מסכת פסחים פרק א משנה א 
א

ּמשר,  ּמע ּמעה  ּמב יַתאשר של אור 
ֵאנר.   יַתה שלאור  ֵאמ ץ  ּמח אה אאת  ִבקין  שד בו

ֵאמ ץ,  ּמח ִבסין בו  ִבני שכ יַתמ ֵאאין  אש ּממקום  ּמכל 
ּמקה.   ִבדי שב ּמוצִבריְך  ֵאאינו 

ֵאת ף"?  יַתמשר יַתב ֵאתי שורות  שש ּממרו " ּמא ּממה  ּמל שו
ֵאמ ץ.   ּמח ִבסין בו  ִבני שכ יַתמ אש ּממקום  שב

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ֵאת ף;  יַתמשר יַתה ּמכל  ֵאני  שפ יַתעל  ֵאתי שורות  שש

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
שליונות.  אע ּמה ֵאהן  אש ִבחיוצונות,  יַתה ֵאתי שורות  שש

מסכת פסחים פרק א משנה ב 
ב

ּמדה  של מח ּמרה  ֵאגשר ֵאמא  אש ִבשין  שש ֵאאין חו
ּממקום.   של ּממקום  ִבמ יַתבִית ו של יַתבִית  ִבמ

ִבעיר,  ּמל ִבעיר  ֵאמ ֵאוצר או  ּמח אל ֵאוצר  ּמח ֵאמ ֵאכן,  ִבאם 
ּמבר סו ף.  ּמד יַתל ֵאאין 

מסכת פסחים פרק א משנה ג 
ג

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמשר,  ּמע ּמעה  ּמב יַתאשר ִבקים אור  שד בו

ֵאבעור;  יַתה יַתעת  ּמש שב שחִברית ו יַתש יַתב ּמשר  ּמע ּמעה  ּמב יַתאשר שב ו
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמשר,  ּמע ּמעה  ּמב יַתאשר שבאור  יַתדק  ּמב ללא 
ּמשר;  ּמע ּמעה  ּמב יַתאשר שב לדק  שב ִי

ּמשר,  ּמע ּמעה  ּמב יַתאשר שב יַתדק  ּמב ללא  ִבאם 
ֵאעד;  יַתהמו שבתוְך  לדק  שב ִי

ֵאעד,  יַתהמו שבתוְך  יַתדק  ּמב ללא 
ֵאעד.   יַתהמו יַתחר  יַתא של לדק  שב ִי

ּמעה,  שנ ִבוצ שב אחנו  ִבני יַתי ֵאיר  יַתש שמ אשהוא  יַתמה  ו



ּמריו.  רֲעח יַתא ּמקה  ִבדי שב ּמוצִבריְך  ֵאהי  שי ללא  אש ֵאדי  שכ

מסכת פסחים פרק א משנה ד 
ד

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  ִבר
ֵאמש,  ּמח ּמכל  ִבלים  שכ או

ֵאשש;  יַתלת  ִבח שת ִבב ִבפים  שושושר
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  יַתר

יַתבע,  יַתאשר ּמכל  ִבלים  שכ או
ֵאמש,  ּמח ּמכל  ִבלים  שותו

ֵאשש.  יַתלת  ִבח שת ִבב ִבפים  שושושר

מסכת פסחים פרק א משנה ה 
ה

ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא שועוד 
ּמדה > אשלתו שפסולות <  ּמדה  יַתלתו אש יַתחלות  ֵאתי  שש

ּמוה,  שט שס יַתא ּמה יַתגג  יַתעל  ּמנחות  ממ ו
ִבלים;  שכ ּמעם או ּמה ּמכל  ּמנחות,  ממ ֵאהן  אש יַתמן  שז ּמכל 

אהן,  ֵאמ יַתחת  יַתא ּמלה  שּט ִבנ
ִבפים;  ללא שושר שו ִבלים  שכ ללא או ִבלים,  תו

אהן,  ֵאתי שש שּטלו  ִבנ
ִבפין.   ּמעם שושר ּמה ּמכל  ִבחילו  שת ִבה

ו
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר

יַתבע,  יַתאשר ּמכל  ִבלים  ּמכ אא אנ ִבלים  מח
ֵאמש,  ּמח ּמכל  ּממה  שתרו ו

ֵאשש.  יַתלת  ִבח שת ִבב ִבפים  שושושר

מסכת פסחים פרק א משנה ו 
ז

ֵאמר:  ִבנים או רֲעה לכ יַתה יַתגן  שס ּמיה  שנ יַתנ רֲעח ִבבי  שר
ִבנים,  רֲעה לכ יַתל אש אהם  ֵאמי ִבמי

ּמאה,  שמ מּט יַתה יַתלד  שו ִבב ּממא  יַתּט ִבנ אש ּמשר  ּמב יַתה אאת  לר ף  שש ִבל ִבמ שנעו  שמ ִבנ ללא 
ּמאה,  שמ מּט יַתה יַתאב  שב ּממא  יַתּט ִבנ אש ּמשר  ּמב יַתה ִבעם 

ּמאתו.   שמ מט יַתעל  ּמאה  שמ מט ִבפין לו  ִבסי אשמו ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ח
ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  ִבסי ף שר הו
ִבנים,  רֲעה לכ יַתל אש אהן  ֵאמי ִבמי

שטבול יום,  ִבב יַתסל  שפ ִבנ אש אמן  אש יַתה אאת  ִבליק  שד יַתה של ִבמ שנעו  שמ ִבנ ללא 



ֵאמת,  ֵאמא  שט ִבב ּממא  יַתּט ִבנ אש ֵאנר  שב
ּמאתו.  שמ מט יַתעל  ּמאה  שמ מט ִבפין לו  ִבסי אשמו ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

מסכת פסחים פרק א משנה ז 
ט

ִבאיר:  ֵאמ ִבבי  יַתמר שר ּמא
שדנו,  יַתמ ּמל אהם  ֵארי שב ִבד ִבמ

יַתסח.   אפ יַתב ּמאה  ֵאמ שּט יַתה ִבעם  ּמרה  שטהו ּממה  שתרו ִבפים  אששושר
ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר לו שר ּמא
ּמדה.   ִבמ יַתה ִבהיא  ּמנה  ֵאאי

יַתע,  מש שיהו ִבבי  אזר ושר אע ִבלי אא ִבבי  אדה שר מו
ּממ ּה;  שוצ יַתע של שוזו  ּממ ּה  שוצ יַתע של ִבפין זו  אששושר

ּמלקו?  שח אנ ּממה  יַתעל  שו
ּמאה,  ֵאמ שּט יַתה יַתעל  שו ּמיה  שתלו יַתה יַתעל 

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  אששר
ּממ ּה;  שוצ יַתע של שוזו  ּממ ּה  שוצ יַתע של ּמשֵאר ף זו  ִבת

ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  ושר
יַתחת.  יַתא שכ אהם  ֵאתי שש

פרק ב 

מסכת פסחים פרק ב משנה א 
א

ּמכל,  ללא ּמתר  ממ אשהוא  ּמעה  ּמש ּמכל 
ּמלעופות,  שו ּמיה  יַתח יַתל שו ּממה  ֵאה שב יַתל ִבכיל  רֲעא יַתמ

שכִברי,  ּמנ יַתל שכרו  ומו
ּמיתו.   ּמנ רֲעה יַתב ּמתר  ממ ו

ּמיתו.   ּמנ רֲעה יַתב ּמאסור  יַתמנו,  שז ֵאבר  ִבע
יַתרִים.   ִבכי שו יַתתנור  ִבוּסיק בו  יַתי ללא 

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמפה;  ששֵאר ּמלא  אא ֵאמ ץ  ּמח ֵאבעור  ֵאאין 

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמים.  יַתל ִבטיל  ֵאמ יַתח או  ּמלרו ארה  שוזו ֵארר  ּמפ שמ

מסכת פסחים פרק ב משנה ב 
ב

יַתסח,  אפ יַתה ּמליו  ּמע יַתבר  ּמע אש שכִברי  ּמנ יַתל אש ֵאמ ץ  ּמח
ּמיה;  ּמנ רֲעה יַתב ּמתר  ממ

יַתמר:  אא אנ אש ּמאסור,  ֵאאל  ששּמר שלִי אש שו



ששמות יג,ז) ּמלְך". ( אאה  ּמר ֵאי ללא  " 
(מסכת פסחים פרק ב משנה ג) 

יַתסח,  אפ יַתה יַתחר  יַתא של ֵאמוצו  רֲעח יַתעל  ֵאאל  ששּמר אאת ִי ּמוה  של ִבה אש שכִברי  ּמנ
ּמיה;  ּמנ רֲעה יַתב ּמתר  ממ

יַתסח,  אפ יַתה יַתחר  יַתא של ֵאמוצו  רֲעח יַתעל  שכִברי  ּמנ יַתה אאת  ּמוה  של ִבה אש ֵאאל  ששּמר שוִי
ּמיה.   ּמנ רֲעה יַתב ּמאסור 

אלת,  לפ יַתמ ּמליו  ּמע ּמלה  שפ ּמנ אש ֵאמ ץ  ּמח
ּמער;  לב שמ ִבכ ֵארי הוא  רֲעה

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
ּמריו.  רֲעח יַתא ֵאפש  יַתח של ּמיכול  אלב  אכ יַתה ֵאאין  אש ּמכל 

מסכת פסחים פרק ב משנה ד 
ג

יַתסח,  אפ יַתב ֵאמ ץ  ּמח ּממה  שתרו ֵאכל  ּמהאו
אמש;  לח שו ארן  אק ֵאלם  יַתש שמ ֵאגג,  שו

ִבוצים.  ֵאע ֵאמי  שד ִבמ ִבמים ו ששלו יַתת ִבמ ּמפטור  ִבזיד,  ֵאמ

מסכת פסחים פרק ב משנה ה 
ד

יַתסח:  אפ יַתב ּמבתו  ֵאדי חו שי אהן  ּמב ֵאוצא  ּמדם יו ּמא אש ּמבִברים  שד ֵאאלו  שו
ִבשיפון  שב ּמעל ו אלת שו לב ִבש שב ִבמים ו שוּס מכ יַתב ששעוִברים ו יַתב ִבּטים ו ִבח יַתב

ּממתו,  שתרו ּמלה  שּט ִבנ אש ֵאשר ִבראשון  רֲעע יַתמ שב יַתמי ו שד ִבב ו
שפדו.   ִבנ אש ֵאדש  שק אה שו ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ שב ו

ּממה,  שתרו יַתב ּמלה ו יַתח יַתב ִבנים  רֲעה לכ יַתה
אבל,  אּט יַתב ללא  ּמבל  רֲעא

ּממתו,  שתרו ּמלה  שּט ִבנ ללא  אש ֵאשר ִבראשון  רֲעע יַתמ שב ללא  שו
שפדו.   ִבנ ללא  אש ֵאדש  שק אה שו ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ שב ללא  שו

ִבזיר,  ּמנ ֵאקי  ִבקי ּמדה ושר יַתחלות תו
אהן;  ּמב ֵאוצא  ֵאאינו יו שוצמו,  יַתע של ּמאן  ּמש רֲעע

אהן.  ּמב ֵאוצא  יַתבשוק, יו לכר  שמ ִבל

מסכת פסחים פרק ב משנה ו 
ה

יַתסח: אפ יַתב ּמבתו  ֵאדי חו שי אהן  ּמב ֵאוצא  ּמדם יו ּמא אש ּמרקות  שי ֵאאלו   שו
יַתמרור.   שב ּמנה ו ִבב רֲעח יַתחשר שב ּמכא ו ּממ שת ִבב ִבשים ו של מע ּמב ארת ו אז יַתח יַתב

ִבשין,  ֵאמ שכ ֵאבין  ִבחים,  יַתל ֵאבין  אהן  ּמב ִבאין  שוצ יו
ִבלים.   ּמש מב שמ ללא  שו ִבקין  ששלו ללא  שו ִבשין  שכבו ללא  ּמבל  רֲעא

יַתזִית.   יַתכ שב ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ
אהן,  ּמל אש יַתלח  אק שב ִבאין  שוצ שויו

יַתמאי,  שד יַתב ו
ּממתו,  שתרו ּמלה  שּט ִבנ אש ֵאשר ִבראשון  רֲעע יַתמ שב ו



שפדו.  ִבנ אש ֵאדש  שק אה שו ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ו

מסכת פסחים פרק ב משנה ז 
ו

ִבלים,  שג יַתתשרנו יַתל ּמסן  ממשר יַתה אאת  ֵאאין שוִברים 
ִבטין.   של ּמבל חו רֲעא

ֵאח ץ,  יַתמשר יַתל ּמד ּה  ּמי שב ֵאלְך  אשתו ּמסן  ממשר יַתה אאת  ששֵארי  ִבת ללא  ּמשה  ִבא ּמה
ֵאבש.   ּמי ּמשּמר ּה  שב יַתעל  ִבהיא  ּמפה  ּמש ּמבל  רֲעא

ּמכתו,  יַתמ יַתעל  ֵאתן  שוִי ִבּטין  ִבח ּמדם  ּמא לעס  של ללא ִי
ִבמיוצות.  שח יַתמ ֵאהן  אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת פסחים פרק ב משנה ח 
ז

אסת  לר רֲעח שלתוְך  יַתמח  אּק יַתה אאת  ִבנין  שת ֵאאין נו
יַתדל.   יַתחשר שלתוְך  ללא  שו
ּמיד;  ִבמ ֵאכל  ּמא ֵאי יַתתן  ּמנ ִבאם 
ֵאסר.   ִבאיר או ֵאמ ִבבי  יַתר

יַתסח  אפ יַתה אאת  ִבלין  שש יַתב שמ ֵאאין 
ֵאפרות;  ֵאמי  שב ללא  שו ִבקים  שש יַתמ שב ללא 

אהן.   ּמב ִבלין אותו  ִבבי שט יַתמ ִבכים ו ּמס ּמבל  רֲעא
ֵאפכו,  ּמש שחתום ִי יַתנ יַתל אש ּמשיו  ִבמי שש יַתת ֵאמי 

ִבוצים.  ִבמי שח יַתמ ֵאהן  אש ֵאני  שפ ִבמ

פרק ג 

מסכת פסחים פרק ג משנה א 
א

יַתסח:  אפ יַתב שבִברים  ֵאאלו עו שו
ִבלי,  שב יַתב יַתה יַתתח  מכ
ִבדי,  ּממ יַתה יַתכר  ֵאש

ִבמי,  רֲעאדו ּמה אמ ץ  לח
שוצִברי,  ִבמ יַתה ִבזיתום 

ִבעים,  ּמב יַתצ יַתל אש יַתמן  ֵאז
ִבחים,  ּמב יַתּט יַתל אש ּמלן  ֵאמי רֲעא יַתו
שפִברים.   יַתלוּסו אש ּמלן  שוקו
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ִבשים.   ּמנ ֵאלי  ִבטפו יַתא ף 

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
יַתסח.   אפ יַתב ֵאבר  אזה עו ֵארי  רֲעה ּמגן  ּמד ִבמין  אשהוא  ּמכל 



ּמרה,  ּמה שז יַתא שב ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ֵארת.  ּמכ ֵאשם  ִבמ אהן  ּמב ֵאאין  שו

מסכת פסחים פרק ג משנה ב 
ב

ּמבה,  ֵאר רֲעע ֵאקי  שד ִבס שב אש ֵאוצק  ּמב
ּמחד,  אא ּממקום  שב יַתזִית  יַתכ ֵאיש  ִבאם 

ֵאער,  יַתב של ּמיב  יַתח
ֵאמעוטו.   שב ֵאטל  ּמב ֵאכן,  ִבמ ּמפחות 

ּמאה:  שמ מּט יַתה יַתין  שנ ִבע של ֵאכן  שו
ֵאוצ ץ,  ּמליו, חו ּמע ִבפיד  שק ִבה ִבאם 
ִבקיומו,  שב אוצה הוא  ִבאם רו

ּמבה.   ֵאר רֲעע יַתכ ֵארי הוא  רֲעה
ֵארש,  ֵאח יַתה ֵאוצק  ּמב

ִבמי ץ,  שח אה אש ֵאוצא בו  יַתכיו ֵאיש  ִבאם 
ּמאסור.  אזה  ֵארי  רֲעה

מסכת פסחים פרק ג משנה ג 
ג

שביום טוב?  ּמאה  שמ מט יַתלת  יַתח ִבשין  שפִברי יַתמ יַתוצד  ֵאכי
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

אפה;  ּמא ֵאת אש יַתעד  ֵאשם  ּמל ּה  ּמרא  שק ִבת יַתאל 
ּמרהאבן  ִבתי ֵאמר: שב  או

ִבנים.   יַתלצו ִבטיל  ּמת
יַתע:  מש שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמליו  ּמע ּמהִברים  שז ממ אש ֵאמ ץ  ּמח אזה הוא  ללא 
ֵאוצא,  ּממ יַתבל ִי אאה ו ּמר ֵאי יַתבל 

אעארב,  ּמה יַתעד  ּמת ּה  יַתח שנ יַתמ ּמת ּה ו יַתש שפשר יַתמ ּמלא  אא
ּמוצה.  ִבמי שח אה ּמוצה,  ִבמי שח אה ִבאם  שו

מסכת פסחים פרק ג משנה ד 
ד

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר
יַתחת  יַתא שכ ּמלשות  ִבשים  ּמנ ּמשלוש 

יַתחר זו;  יַתא ּמחד זו  אא יַתתנור  שב שואופות 
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ֵאוצק,  ּמב יַתב ִבסיקות  רֲעע ִבשים  ּמנ ּמשלוש 
ּמפה.   יַתחת או יַתא שו אכת  אר יַתחת עו יַתא שו ּמשה  ּמל יַתחת  יַתא

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ּמשִבוים.   יַתתנוִברים  יַתה ּמכל  ללא  שו ִבוצים  ֵאע ּמה ּמכל  ללא  שו ִבשים  ּמנ יַתה ּמכל  ללא 

ּמלל:  שכ יַתה אזה 



ִבנין.  שבוצו לטש  של ִבת ּמפה  לתא

מסכת פסחים פרק ג משנה ה 
ה

ּמשֵאר ף,  ֵאסעור ִי
ּמפטור.  שכלו  ּמהאו שו

ּמשֵאר ף,  ִבסדוק ִי
ּמתה.   ִבמי ּמיב  יַתח שכלו  ּמהאו שו

ֵאסעור?  אזה הוא  ֵאאי 
ִבבים.   ּמג רֲעח ֵאני  יַתקשר שכ

ִבסדוק? 
אזה.   ּמב אזה  ּמקיו  ּמד שס ּמעשרבו  שת ִבנ אש

ּמדה.   שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

אזה> יַתב ּמתה; < ִבמי ּמיב  יַתח שכלו  ּמהאו אזה,  ּמו אזה 
ֵאסעור?  אזה הוא  ֵאאי 
ּמניו,  ּמפ ִבסיפו  שכ ִבה אש ּמכל 

ּמתיו.  ּמערו שש שמדו  ּמע אש ּמדם  ּמא שכ

מסכת פסחים פרק ג משנה ו 
ו

ּמבת,  יַתש יַתב שהיות  ִבל ּמחל  אש ּמשר  ּמע ּמעה  ּמב יַתאשר
ּמבת.   יַתש יַתה ֵאני  שפ ִבל ִבמ לכל  יַתה אאת  רֲעעִברים  יַתב שמ

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמנן.   יַתמ שז ִבב
ֵאמר:  ּמוצדוק או ִבבי  ִבבשר ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר

ּמנן.  יַתמ שז ִבב ִבלים  מח שו ּמבת  יַתש יַתה ֵאני  שפ ִבל ִבמ ּממה  שתרו

מסכת פסחים פרק ג משנה ז 
ז

שסחו,  ִבפ אאת  ששחוט  ִבל ֵאלְך  יַתההו
שבנו,  אאת  ּמלמול  שו

ִבמיו,  ּמח ֵאבית  שב ִבסים  ֵאארו יַתדת  שסעו יַתכל  ללא שו
יַתבִית;  יַתה שבתוְך  ֵאמ ץ  ּמח ֵאיש לו  אש יַתכר  שז ִבנ שו

ּמותו,  שוצ ִבמ שב שחזור  יַתל שו ֵאער  ּמב של שחזור ו יַתל ּמיכול  ִבאם 
שחזור;  יַתי

ִבלבו.   שב ֵאּטל  יַתב שי ּמלאו,  ִבאם  שו
יַתגִיס,  יַתה יַתיד  ִבמ ִבציל  יַתה של ו

ּמהר,  ּמנ יַתה יַתיד  ִבמ ו
ּמקה,  ֵאל שד יַתה יַתיד  ִבמ ו



ִבלבו,  שב ֵאּטל  יַתב שי שפלות,  יַתמ יַתה יַתיד  ִבמ ו
ּמיד.  ִבמ שחזור  יַתי שו ֵארשות  ּמה יַתתת  ִבבי שש ששבות  שוִי

מסכת פסחים פרק ג משנה ח 
ח

יַתלִים,  ּמש ִבמירו ּמוצא  ּמי אש ִבמי  ֵאכן  שו
אדש,  לּק יַתה יַתשר  שב ּמידו  שב ֵאיש  אש יַתכר  שז ִבנ שו

ִבפים,  יַתהצו ֵאבר  ִבע ִבאם 
שמקומו,  ִבב שושרפו 

ּמלאו,  ִבאם  שו
ּמכה.   ּמר רֲעע יַתמ יַתה ֵאוצי  רֲעע ֵאמ ּמרה  ִבבי יַתה ֵאני  שפ ִבל שושושרפו  ֵאזר  חו

ִברין?  שז ֵאהן חו ּממה  יַתכ יַתעד  שו
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

יַתזִית>  יַתכ ּמוצה. <מחוק ע"י מגיה:  ֵאבי יַתכ אזה  ּמו אזה 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמוצה> ֵאבי יַתכ יַתזִית.  <מחוק ע"י מגיה:  יַתכ שב אזה  ּמו אזה 
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

יַתזִית,  יַתכ אדש  לּק יַתה יַתשר  שב
ּמוצה.  ֵאבי יַתכ ֵאמ ץ  ּמח שו

פרק ד 

מסכת פסחים פרק ד משנה א 
א

רֲעחוצות,  יַתעד  ִבחים  ּמס שפ ֵאבי  יַתעשר שב ּמכה  ּמלא שמ רֲעעשות  יַתל רֲעהגו  ּמנ אש ּממקום 
ִבשין,  עו

רֲעעשות,  יַתל ללא  אש רֲעהגו  ּמנ אש ּממקום 
ִבשין.   ּמנן עו ֵאאי

ִבשין,  ּמנן עו ֵאאי אש ּממקום  של ִבשין  אשעו ּממקום  ִבמ ֵאלְך  יַתההו
ִבשין,  אשעו ּממקום  של ִבשין  ּמנן עו ֵאאי אש ּממקום  ִבמ או 

ּמשם,  ִבמ ּמוצא  ּמי אש ּממקום  יַתה ֵארי  שמ ּמח ּמליו  ּמע ִבנין  שת נו
ּמשם.   יַתל יַתלְך  ּמה אש ּממקום  יַתה ֵארי  שמ ּמח שו

שלקות.  שח יַתמ יַתה ֵאני  שפ ִבמ ּמדם,  ּמא אנה  יַתש שי יַתאל  שו

מסכת פסחים פרק ד משנה ב 
ב

ֵאוצא בו:  יַתכיו
ִבעית  ִבבי שש ֵאפרות  ִבליְך  יַתהמו

ּמכלו,  ללא  אש ּממקום  של ּמכלו  אש ּממקום  ִבמ



ּמכלו,  אש ּממקום  של ּמכלו  ללא  אש ּממקום  ִבמ או 
ֵאער.   יַתב של ּמיב  יַתח

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמתה.  יַתא יַתא ף  ּמלְך  ֵאבא  ּמה שו ֵאוצא 

מסכת פסחים פרק ד משנה ג 
ג

יַתלגוִים,  ּמּקה  יַתד ּממה  ֵאה שב שמכור  ִבל רֲעהגו  ּמנ אש ּממקום 
שכִברין;  מו

שמכור,  ִבל ללא  אש רֲעהגו  ּמנ אש ּממקום 
שכִברין.   ּמנן מו ֵאאי

שלקות.  שח יַתמ יַתה ֵאני  שפ ִבמ ּמדם,  ּמא אנה  יַתש שי יַתאל  שו
ּממקום,  ּמכל  שב

ּמוּסה,  יַתג ּממה  ֵאה שב אהם  ּמל שכִברין  ֵאאין מו
ששבוִברים;  ִבמים ו ֵאל שש ִבחים  ּמי שס ִבלים ו ּמג רֲעע

ּמרה;  ששבו ִבב ִבתיר  יַתמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר
יַתבוּסוס.  ִבתיר  יַתמ ּמרה  ִבתי שב אבן 

מסכת פסחים פרק ד משנה ד 
ד

ִבחים,  ּמס שפ ֵאלי  ֵאלי שב ִבלי  ּמוצ יַתכל  ללא רֲעהגו  ּמנ אש ּממקום 
ִבלין;  שכ או

יַתכל,  ללא ללא  אש רֲעהגו  ּמנ אש ּממקום 
ִבלין.   שכ ּמנן או ֵאאי

ִבכפוִברים,  יַתה ֵאלי יום  ֵאלי שב ֵאנר  יַתה אאת  ִבליק  שד יַתה של רֲעהגו  ּמנ אש ּממקום 
ִבקים;  ִבלי שד יַתמ

ִבליק,  שד יַתה של ללא  אש רֲעהגו  ּמנ אש ּממקום 
ִבקים;  ִבלי שד יַתמ ּמנן  ֵאאי

ּמרשות,  שד ִבמ ֵאתי  ּמב שב ּמסיות ו ֵאנ שכ ֵאתי  ּמב שב ִבקים  ִבלי שד יַתמ
ִבלים.  יַתהחו ֵאבי  יַתג יַתעל  שו ִבלים  ֵאפ רֲעא ּממבואות  שב ו

מסכת פסחים פרק ד משנה ה 
ה

ּמאב,  שב ּמעה  שש ִבת שב ּמכה  ּמלא שמ רֲעעשות  יַתל רֲעהגו  ּמנ אש ּממקום 
ִבשין;  עו

רֲעעשות,  יַתל ללא  אש רֲעהגו  ּמנ אש ּממקום 
ִבשין;  ּמנן עו ֵאאי
ּממקום,  ּמכל  שב

ִבלים.   ֵאט שב ִבמים  ּמכ רֲעח ֵאדי  ִבמי של יַתת
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר

ִבמים.   ּמכ רֲעח ֵאדי  ִבמי של יַתת שכ ּממן  שוצ יַתע ּמעם  ּמה ּמכל  רֲעעשו  יַתי



ו
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

רֲעחוצות,  יַתעד  ִבחים  ּמס שפ ֵאבי  יַתעשר שב ּמכה  ּמלא שמ ִבשין  ּמדה עו ִבביהו
ּמּקר.   ִבע ּמכל  ִבשין  ּמנן עו ֵאאי ִבליל  ּמג יַתב ו

ּמלה,  שי יַתל יַתב ו
שסִברין,  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ּממה.  יַתח יַתה ֵאנ ץ  ּמת אש יַתעד  ִברין  ִבתי יַתמ ֵאלל  אה ֵאבית  ו

מסכת פסחים פרק ד משנה ו 
ז

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
ּמשר,  ּמע ּמעה  ּמב יַתאשר של אדם  לק ּמב ּה  ִבחיל  שת ִבה אש ּמכה  ּמלא שמ ּמכל 

ּמשר;  ּמע ּמעה  ּמב יַתאשר שב ּמר ּה  שמ גו
ּמשר,  ּמע ּמעה  ּמב יַתאשר שב ּמלה  ִבח שת יַתכ ּמב ּה  ִבחיל  שת יַתי ללא  ּמבל  רֲעא

ּמר ּה.   שמ ּמג של ּמיכול  אשהוא  ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ִבחים:  ּמס שפ ֵאבי  יַתעשר שב ּמכה  ּמלא שמ ִבשין  ִבניות עו ּממ מא ּמשלוש 
ִבסים.   שב יַתהכו שו ּמפִברים  יַתוּס יַתה שו ִבטים  ּמי יַתח יַתה
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  ִבבשר ֵאסה  ִבבי יו שר

ִבנים.  ּמע שוצ ּמהרו יַתא ף 

מסכת פסחים פרק ד משנה ז 
ח

ּמשר.   ּמע ּמעה  ּמב יַתאשר שב ִבלים  שג יַתתשרנו יַתל ִבכים  יַתב ִבבים שו ִבשי מו
ּמחה,  ּמר ּמב אש אלת  לג שנ יַתתשר

ּממ ּה,  שמקו ִבל ּמת ּה  ִבזיִברין או שח יַתמ
ּמתה,  ֵאמ ִבאם  שו

ּמה.   אתי שח יַתת ארת  אח יַתא ִבבין  ִבשי מו
ּמשר,  ּמע ּמעה  ּמב יַתאשר שב ּממה  ֵאה שב ֵאלי  שג יַתר יַתחת  יַתת ִבמ ִבפין  גושר

ִבדים.   ּמד שוצ ִבל ִבקים  של יַתס שמ ֵאעד,  יַתבמו ו
ּממן,  מא ּמה ֵאבית  ִבמ ִבלים  ֵאכ ִבאין  ִבבי שמ ִבכים ו ִבלי מו

ֵאעד.  יַתהמו ארְך  לוצ של ּמנן  ֵאאי אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

מסכת פסחים פרק ד משנה ח 
ט

שיִבריחו;  ֵאשי  שנ יַתא ּמעשו  ּמבִברים  שד ּמשה  ִבש
ּמדן,  ּמי שב ֵאמחו  ּמשה  לל שש יַתעל 

ּמדן.   ּמי שב ֵאמחו  ללא  ּמשה  לל שש יַתעל  שו
ּמדן:  ּמי שב ֵאמחו  ללא  אש ֵאאלו  שו

ּמכל יום,  שב ִבלים  ּמק שד ִבבים  ִבכי יַתמשר



יַתמע,  שש אאת  ִבכים  שוכושר
אמר,  לע ּמה ֵאני  שפ ִבל ִבשים  שד שוגו שוצִברים  שוקו

ּמדן.   ּמי שב ֵאמחו  ללא  שו
ּמדן:  ּמי שב ֵאמחו  אש ֵאאלו  שו

ֵאדש,  שק אה יַתל אש ִבזיות  שמ יַתג שב ִברין  ִבתי יַתמ
ּמשִברים,  שנ יַתה יַתחת  יַתת ִבמ ִבלין  שכ שואו

ּמרק;  ּמי יַתל ּמאה  ֵאפ ִבנין  שת שונו
ִבמים.  ּמכ רֲעח ּמדן  ּמי שב ֵאמחו  ו

מסכת פסחים פרק ד משנה ט 
(בכתב יד קאופמן נמוצאת כהוספת מגיה בשוליים, בלי ניקוד)

אלְך,  אמ יַתה ּמיה  ִבק שז ִבח ּמשה  ּמע ּמבִברים  שד ּמשה  ִבש
ללא הודו לו:  ּמשה  לל שש יַתעל  שו ּמשה הודו לו  לל שש יַתעל 

ִבלים,  ּמב רֲעח אשל  ּמּטה  ִבמ יַתעל  ִבביו  ּמא שוצמות  יַתע ֵארר  ֵאג
שוהודו לו; 

אשת,  לח שנ יַתה יַתחש  שנ ֵאתת  ִבכ
שוהודו לו; 

אפר שרפואות,  ֵאס יַתנז  ּמג
שוהודו לו.  

ללא הודו לו:  ּמשה  לל שש יַתעל 
יַתאשור,  אלְך  אמ של ּמרן  שג ִבש שו ּמכל  ֵאהי יַתל אש ּמלתות  שד ֵאצ ץ  ִבק

ללא הודו לו;  שו
שליון,  אע ּמה ִבגיחון  ֵאמי  יַתתם  ּמס

ללא הודו לו;  שו
ּמסן,  ִבני שב ּמסן  ִבני ֵאבר  ִבע

ללא הודו לו.  שו

פרק ה 

מסכת פסחים פרק ה משנה א 
א

ּמוצה,  שח יַתמ אנה ו ששמו ִבב ּמחט  שש ִבנ ִבמיד  ּמת
ּמוצה.   שח יַתמ יַתשע ו ֵאת שב ֵארב  ּמק שו

ּמוצה,  שח יַתמ יַתבע ו אש שב ּמחט  שש ִבנ ִבחים,  ּמס שפ אעארב 
ּמוצה,  שח יַתמ אנה ו ששמו ִבב ֵארב  ּמק שו
ּמבת.   יַתש יַתב ֵאבין  יַתבחול  ֵאבין 

ּמבת,  יַתש אעארב  שהיות  ִבל ִבחים  ּמס שפ אעארב  ּמחל 
ּמוצה  שח יַתמ ֵאשש ו שב ּמחט  שש ִבנ



ּמוצה,  שח יַתמ יַתבע ו אש שב ֵארב  ּמק שו
ּמריו.  רֲעח יַתא יַתסח  אפ יַתה שו

מסכת פסחים פרק ה משנה ב 
ב

ששמו,  ִבל ללא  אש ּמחטו  שש אש יַתסח  אפ יַתה
ששמו,  ִבל ללא  אש יַתרק  ּמז שו ֵאלְך  ִבה שו ֵאבל  ִבק

ששמו,  ִבל ללא  אש שו ששמו  ִבל או 
ששמו,  ִבל שו ששמו  ִבל ללא  אש או 

ּמפסול.  
ששמו?  ִבל ללא  אש שו ששמו  ִבל יַתוצד  ֵאכי
ִבמים;  ּמל שש ֵאשם  של יַתסח ו אפ ֵאשם  של

ששמו?  ִבל שו ששמו  ִבל ללא  אש
יַתסח.  אפ יַתה ֵאשם  של ִבמים ו ּמל שש ֵאשם  של

מסכת פסחים פרק ה משנה ג 
ג

ּמייו,  שמנו ִבל ללא  אש שו ּמליו  שכ שלאו ללא  אש ּמחטו  שש
ִבאים,  ֵאמ שּט יַתל שו ִבלים  ֵאר רֲעע ּמל

ּמפסול.  
ּמליו,  שכ שלאו ללא  אש שו ּמליו  שכ שלאו
ּמייו,  שמנו ִבל ללא  אש שו ּמייו  שמנו ִבל

שּטהוִברים,  יַתל שו ִבאים  ֵאמ שּט יַתל שו ִבלים  ֵאר רֲעע ּמל שו ִבלים  יַתלמו
ֵאשר.   ּמכ

רֲעחוצות,  יַתל אדם  לק ּמחטו  שש
יַתמר בו:  אא אנ אש ּמפסול, 

ּמבִים".   יַתעשר ּמה ֵאבין  ששמות יב, ו) " )
ִבמיד,  ּמת יַתל אדם  לק

ּמדמו,  שב ֵארס  ּממ שמ ּמחד  אא ֵאהא  שי אש יַתבד  של ִבב ֵאשר, ו ּמכ
ִבמיד;  ּמת יַתה יַתדם  ֵארק  ּמז ִבי אש יַתעד 

יַתרק,  שז ִבנ ִבאם  שו
ֵאשר.  ּמכ

מסכת פסחים פרק ה משנה ד 
ד

ֵאמ ץ,  ּמח אה יַתעל  יַתסח  אפ יַתה אאת  ֵאחט  יַתהשו
אשה.   רֲעע יַתת ללא  שב ֵאבר  עו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבמיד.   ּמת יַתה יַתא ף 
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ּמשר,  ּמע ּמעה  ּמב יַתאשר שב יַתסח  אפ יַתה



ּמיב,  יַתח ששמו,  ִבל
ּמפטור;  ששמו,  ִבל ללא  אש שו
ִבחים,  ּמב שז יַתה ּמכל  ּמאר  שש ו

ּממן,  שש ִבל ללא  אש ֵאבין  ּממן ו שש ִבל ֵאבין 
ּמפטור.  

ֵאעד,  יַתבמו ו
ּמפטור,  ששמו,  ִבל

ּמיב;  יַתח ששמו,  ִבל ללא  אש
ִבחים,  ּמב שז יַתה ּמכל  ּמאר  אש שו

ּמיב,  יַתח ּממן,  שש ִבל ללא  אש ֵאבין  ּממן,  שש ִבל ֵאבין 
ּממ ּה.  שש ִבל ללא  אש ּמט ּה  ּמח שש אש ּמּטאת  יַתח יַתה ִבמן  חו ץ 

מסכת פסחים פרק ה משנה ה 
ה

ִבתים,  ִבכ ּמשלוש  שב ּמחט  שש ִבנ יַתסח  אפ יַתה
יַתמר:  אא אנ ששמות יב,ו)אש ) 

ֵאאל",  ששּמר יַתדת ִי רֲעע יַתהל  שק לכל  רֲעחטו אתו  ּמש שו "
ֵאאל.   ששּמר שוִי ּמדה  ֵאע שו ּמהל  ּמק

ּמרה,  ּמז רֲעע ּמה יַתלת  יַתמ שת ִבנ שו ּמנה  ּמהִבראשו יַתכת  ּמסה  שנ שכ ִבנ
ּמרה,  ּמז רֲעע ּמה שלתות  יַתד רֲעעלו  ּמנ
ּמקעו.   ּמת שו ֵאהִבריעו  שו שקעו  ּמת

ִבדים שורות שורות,  שמ ִבנים עו רֲעה לכ יַתה
ּמהב;  ּמז ֵאכי  ִבז יַתב אס ף ו אכ ֵאכי  ִבז יַתב אהם  ֵאדי ִבבי ו

אס ף,  אכ אס ף,  אכ ּמל ּה  מכ אש ּמרה  שו
ּמהב,  ּמז ּמהב,  ּמז ּמל ּה  מכ אש ּמרה  שושו

ִבבים.   ּמר לע שמ ּמהיו  ללא  שו
יַתלִים,  ִבכים שו ִבז יַתב יַתל ּמהיו  ללא  שו

ּמדם.  יַתה יַתרש  שק שוִי ִבניחום  יַתי ֵאמא  אש

מסכת פסחים פרק ה משנה ו 
ו

ֵאהן,  לכ יַתה ֵאבל  ִבק שו ֵאאל  ששּמר יַתחט ִי ּמש
ֵאברו,  רֲעח יַתל ֵאברו  רֲעח יַתו ֵאברו  רֲעח יַתל שתנו  נו

ּמקם.   ֵארי ּמה אאת  ִבזיר  שח יַתמ ֵאלא, ו ּממ יַתה אאת  ֵאבל  יַתק שמ
יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתה אוצל  ֵאא ּמּקרוב  יַתה ֵאהן  לכ

שיסוד.  יַתה אגד  אנ שכ יַתחת  יַתא ּמקה  ִברי שז זושרקו 

מסכת פסחים פרק ה משנה ז 
ז

ּמיה,  ִבנ שש ּמסה  שנ שכ ִבנ שו ּמנה  ּמהִבראשו יַתכת  ּמוצאת  ּמי
ִבשית.   ִבלי שש ּמסה  שנ שכ ִבנ שו ּמיה  ִבנ שש ּמוצאת  ּמי



ּמנה,  ּמהִבראשו ֵאשה  רֲעע יַתמ שכ
ִבשית.   ִבלי שש ּמיה ו ִבנ שש ֵאשה  רֲעע יַתמ ֵאכן 

ֵאלל.   יַתה יַתה אאת  ּמקשראו 
ּמשנו,  ּממרו,  ּמג ִבאם 

ֵאלשו,  ִבש ּמשנו,  ִבאם  שו
אהם.   ֵאמי ִבמי ֵאלשו  ִבש ללא  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ִבשית,  ִבלי שש יַתה יַתכת  של אש ּמה  אמי ּמי ִבמ

יַתמע יי",  שש ִבכי ִי ִבתי  שב יַתה ּמא של" ּמעה  ִבגי ִבה ללא 
ִבטים.  ּמע ממ שמ ּממ ּה  יַתע אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת פסחים פרק ה משנה ח 
ח

ּמבת,  יַתש יַתב ֵאשהו  רֲעע יַתמ ֵאכן  יַתבחול,  ֵאשהו  רֲעע יַתמ שכ
ּמרה,  ּמז רֲעע ּמה אאת  ִבחין  ִבדי שמ ִבנים  רֲעה לכ יַתה אש ּמלא  אא

ִבמים.   ּמכ רֲעח ִבכשרוצון  ללא  אש
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

אבת,  לר רֲעע יַתת יַתה יַתדם  ִבמ ֵאלא  יַתמ שמ ּמיה  ּמה כוס 
יַתח.   ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  יַתחת  יַתא ּמקה  ִברי שז זושרקו 

ִבמים.  ּמכ רֲעח ללא הודו לו  שו

מסכת פסחים פרק ה משנה ט 
ט

ִבטים?  ִבשי שפ יַתמ ִבלים ו יַתוצד תו ֵאכי
ִבדים,  יַתעמו ּמב ִבלים ו ּמת יַתבכו ִבעים  שקבו ּמהיו  אזל  יַתבשר יַתל אש ּמליות  שק שנ יַתא

ִבטים.   ִבשי שפ יַתמ ִבלים ו אהן תו ּמב אש
שתלות,  ִבל ּממקום  ֵאאין לו  אש ִבמי  ּמכל 
ּמשם,  ּמהיו  ִבקים  ּמל רֲעח ִבּקים  יַתד שקלות  יַתמ

ֵאברו,  רֲעח את ף  אכ יַתעל  שו ֵאתפו  שכ יַתעל  יַתח  ִבני יַתמ ו
ִבשיט.   שפ יַתמ אלה ו שותו

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמבת,  יַתש יַתב שהיות  ִבל ּמחל  אש ּמשר  ּמע ּמעה  ּמב יַתאשר

ֵאברו,  רֲעח את ף  אכ יַתעל  ּמידו  אאת  יַתח  ִבני יַתמ
ֵאתפו,  שכ יַתעל  ֵאברו  רֲעח יַתיד  שו

ִבשיט.  שפ יַתמ אלה ו שותו

מסכת פסחים פרק ה משנה י 
י

ּמריו,  אאמו אאת  ִבוציא  שוהו ּמרעו  שק
יַתח.   ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמרן  ִבטי שק ִבה שו אגס  אמ יַתב ּמנן  ּמת שנ

ּמנה,  ּמהִבראשו יַתכת  ּמוצאת  ּמי



יַתבִית,  יַתה יַתהר  של ּמל ּה  ּמבה  שש ּמי שו
ֵאחיל,  יַתב ּמיה  ִבנ שש

ּממ ּה.   שמקו ִבב ִבשית  ִבלי שש יַתה שו
ּמכה,  ֵאש רֲעח

אהם.  ֵאחי שס ִבפ אאת  ּמוצלו  שו שוצאו  ּמי

פרק ו 

מסכת פסחים פרק ו משנה א 
א

ּמבת:  יַתש יַתה אאת  ִבחין  יַתסח דו אפ יַתב ּמבִברים  שד ֵאאלו 
ּמדמו,  יַתקת  ִברי שז ּמטתו ו ִבחי שש

ּמביו;  ּמל רֲעח ֵאטר  שק אה שו ּמביו  ּמר שק ֵאמחוי  ו
ּמביו,  ּמר שק יַתחת  ּמד רֲעה יַתו ּמיתו  ִבל שוצ ּמבל  רֲעא

ִבחים.   ּמנן דו ֵאאי
שלתו,  יַתב יַתי יַתכת  ִבתי רֲעח יַתו שתחום  ִבל ִבמחו ץ  ּמאתו  ּמב רֲעה יַתו ֵאכבו  אהשר

ִבחים.   ּמנן דו ֵאאי
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ִבחים.  דו

מסכת פסחים פרק ו משנה ב 
ב

אזר:  אע ִבלי אא ִבבי  יַתמר שר ּמא
ּמכה,  ּמלא שמ ֵאשם  ִבמ ִבהיא  אש ּמטה,  ִבחי שש ִבאם  ּממה 

ּמבת,  יַתש יַתה אאת  ּמחה  דו
ששבות,  ֵאשם  ִבמ ֵאהן  אש ֵאאלו 
ּמבת?  יַתש יַתה אאת  שדחו  ללא ִי
יַתע:  מש שיהו ִבבי  יַתמר לו שר ּמא

ִבכיח,  יום טוב יו
ּמכה,  ּמלא שמ ֵאשם  ִבמ ִבתיר בו  ִבה אש

ששבות.   ֵאשם  ִבמ יַתסר בו  ּמא שו
אזר:  אע ִבלי אא ִבבי  יַתמר לו שר ּמא

יַתע?  מש שיהו אזה,  יַתמה 
ּמוה?  שוצ ִבמ יַתל ּמיה שרשות  ּמא שר ּממה  ו

ג
ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  ִבשיב שר ֵאה

יַתח,  ִבכי ּמיה תו ּמז יַתה
ששבות,  ֵאשם  ִבמ ִבהיא  שו ּמוה  שוצ ִבמ ִבהיא  אש



ּמבת;  יַתש יַתה אאת  ּמחה  ּמנה דו ֵאאי
ֵאאלו,  יַתעל  יַתמ ּה  שת ִבת יַתאל  ּמתה  יַתא יַתא ף 

ששבות,  ֵאשם  ִבמ ֵאהן  שו ּמוה  שוצ ִבמ ֵאהן  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף  אש
ּמבת.   יַתש יַתה אאת  שדחו  ללא ִי

ד
אזר:  אע ִבלי אא ִבבי  יַתמר לו שר ּמא

ּמדן;  ִבני  רֲעא ּמה  אלי ּמע שו
ּמכה,  ּמלא שמ ֵאשם  ִבמ ִבהיא  אש ּמטה,  ִבחי שש ִבאם  ּממה 

ּמבת,  יַתש יַתה אאת  ּמחה  דו
ששבות,  ֵאשם  ִבמ ִבהיא  אש ּמיה  ּמז יַתה
ּמבת?  יַתש יַתה אאת  ּמחה  ּמנה דו ֵאאי

ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר לו שר ּמא
ִבחלו ף! 

ששבות,  ֵאשם  ִבמ ִבהיא  אש ּמיה,  ּמז יַתה ִבאם  ּממה 
ּמבת,  יַתש יַתה אאת  ּמחה  ּמנה דו ֵאאי

ּמכה,  ּמלא שמ ֵאשם  ִבמ ִבהיא  אש ּמטה,  ִבחי שש יַתא ף 
ּמבת?  יַתש יַתה אאת  אחה  שד ִבת ללא 

ה
אזר:  אע ִבלי אא ִבבי  יַתמר לו שר ּמא

ּמבה!  ִבקי רֲעע "
ּמכתוב:  אש יַתמה  ּמת  יַתקשר יַתבר ט,ג)ּמע שד ִבמ שב ) 

רֲעעדו",  למ שב יַתבִים...  יַתעשר ּמה ֵאבין  "
ּמבת."   יַתש יַתב ֵאבין  יַתבחול  ֵאבין 

יַתמר לו:  ּמא
ּמטה!"   ִבחי שש ִבל ֵאעד  שכמו ֵאאלו  ּמל ֵאעד  ִבלי מו ֵאבא  ּמה "

ו
ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  שר יַתמר  ּמא ּמלל  שכ

ּמבת,  יַתש אעארב  ֵאמ ּמעשות  ֵאל ּמל ּה  ּמשר  שפ אא אש ּמכה  ּמלא שמ ּמכל 
ּמבת.   יַתש יַתה אאת  ּמחה  ּמנה דו ֵאאי

ּמטה,  ִבחי שש
ּמבת, <שאיפשר> יַתש אעארב  ֵאמ ּמעשות  ֵאל ּמל ּה  ּמשר  שפ אא ֵאאי  אש

ּמבת.  יַתש יַתה אאת  ּמחה  דו

מסכת פסחים פרק ו משנה ג 
ז

ּמגה?  ִבגי רֲעח ִבעמו  ִבאים  ִבבי ֵאמ יַתתי  ּממ ֵאאי
ּמעט.   ממ שמ ִבב ּמרה ו רֲעה יַתט שב יַתבחול  ּמבא  אשהוא  יַתמן  שז ִבב
ּמאה,  שמ מט שב אבה ו מר שמ ִבב ּמבת  יַתש יַתב ּמבא  אשהוא  יַתמן  שז ִבב



ּמגה.  ִבגי רֲעח ִבעמו  ִבאין  ִבבי שמ ֵאאין 

מסכת פסחים פרק ו משנה ד 
ח

לצאן,  יַתה ִבמן  ּמקר ו ּמב יַתה ִבמן  ּמאה  ּמב ּמתה  שי ּמה ּמגה  ִבגי רֲעח
ִבזים,  ִבע ּמה ִבמן  ִבשים ו ּמב שכ יַתה ִבמן 
ֵאקבות;  שנ יַתה ִבמן  ּמכִברים ו שז יַתה ִבמן 

ִבמים.  ּמי ֵאני  שש ִבל אלת  אכ אא אנ שו

מסכת פסחים פרק ו משנה ה 
ט

ּמבת,  יַתש יַתב ששמו  ִבל ללא  אש ּמחטו  שש אש יַתסח  אפ יַתה
ּמּטאת.  יַתח ּמליו  ּמע ּמיב  יַתח

יַתסח,  אפ יַתה ֵאשם  של ּמטן  ּמח שש אש ִבחים  ּמב שז יַתה ּמכל  ּמאר  שש ו
ֵאהן,  ּמנן שראוִיים  ֵאאי ִבאם 

ּמיב;  יַתח
ִבאם שראוִיין,  שו

ּמּטאת,  יַתח ֵאיב  יַתח שמ אזר  אע ִבלי ִבבי  שר
ֵאטר.   יַתע פו מש שיהו ִבבי  שר

י
אזר:  אע ִבלי אא ִבבי  יַתמר שר ּמא

ששמו,  ִבל ּמתר  ממ אשהוא  יַתסח,  אפ יַתה ִבאם  ּממה 
ּמיב,  יַתח ששמו,  אאת  ּמנה  ִבש אש שכ

ּממן,  שש ִבל רֲעאסוִברים  ֵאהם  אש ִבחים,  ּמב שז
ּממן,  שש אאת  ּמנה  ִבש אש שכ

ּמיב?  יַתח ֵאהא  שי אש ִבדין  ֵאאינו 
יַתע:  מש שיהו ִבבי  יַתמר לו שר ּמא

ּמאסור,  ּמבר  ּמד שב ּמנהו  ִבש אש יַתסח  אפ יַתב ּמת  יַתמשר ּמא ִבאם  ללא, 
ּמתר?  ממ ּמבר  ּמד שב ּמנן  ִבש אש ִבחים,  ּמב שז ִבב יַתמר  לתא

אזר:  אע ִבלי ִבבי  יַתמר לו שר ּמא
ִבכיחו,  ִבוצבור יו ֵארי  אאמו
ּממן,  שש ִבל ּמתִברין  ממ ֵאהן  אש

ּמיב.   יַתח ּממן  שש ִבל ֵאחט  יַתהשו שו
יַתע:  מש שיהו ִבבי  יַתמר לו שר ּמא

ִבוצבור,  ֵארי  אאמו אב ּמת  יַתמשר ּמא ִבאם  ללא, 
ּמבה,  שוצ ִבק אהן  ּמל ֵאיש  אש

ּמבה?  שוצ ִבק ֵאאין לו  אש יַתסח  אפ יַתב יַתמר  לתא
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ּמפטור.  ִבוצבור  ֵארי  אאמו ֵאשם  של ֵאחט  יַתהשו יַתא ף 



מסכת פסחים פרק ו משנה ו 
יא

ּמייו,  שמנו ִבל ללא  אש שו ּמליו  שכ שלאו ללא  אש ּמחטו  שש
ִבאים,  ֵאמ שּט יַתל שו ִבלים  ֵאר רֲעע ּמל

ּמיב.   יַתח
ּמליו,  שכ שלאו ללא  אש שו ּמליו  שכ שלאו
ּמייו,  שמנו ִבל ללא  אש שו ּמייו  שמנו ִבל

ִבלים,  ֵאר רֲעע ּמל שו ִבלים  יַתלמו
שּטהוִברים,  יַתל שו ִבאים  ֵאמ שּט יַתל שו

ּמפטור.  
יַתעל מום,  יַתב ּמוצא  שמ ִבנ שו ּמחטו  שש

ּמיב.   יַתח
אתר,  ֵאוּס יַתב ּמפה  שטֵאר ּמוצא  שמ ִבנ שו ּמחטו  שש

ּמפטור.  
אהן,  ֵאדי שי אאת  ִבלים  ּמע שב יַתה ששכו  ּממ אש יַתדע  שונו ּמחטו  שש

שמאו,  יַתּט ִבנ אש ֵאמתו, או  אש או 
ִבבשרשות.  יַתחט  ּמש אש ֵאני  שפ ִבמ ּמפטור, 

פרק ז 

מסכת פסחים פרק ז משנה א 
א

יַתסח?  אפ יַתה אאת  ִבלין  יַתוצד וצו ֵאכי
ּמלִברמון,  אש ששפוד 

ּמבתו,  שנקו ֵאבית  יַתעד  ִבפיו  ִבמתוְך  רֲעחבו  תו
שלתוכו.   ּמעיו  ֵאמ ֵאני  שב אאת  שו ּמעיו  ּמר שכ אאת  ֵאתן  שונו

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

אזה!  ִבבשול הוא  ִבמין  שכ
ּמוצה לו.  ּמלן חו ּמלא תו אא

מסכת פסחים פרק ז משנה ב 
ב

יַתסח  אפ יַתה אאת  ִבלין  ֵאאין וצו
ּמלה.  ּמכ שס יַתא שב ללא  שו ששפוד  ִבב  : מנגל, רשת שעל האש>eskhára<ללא 

ֵאמר:  ּמוצדוק או ִבבי  שר
שבדו:  יַתע ִבבי  שט ִבל יַתמר  ּמא אש ֵאאל  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר שב אשה  רֲעע יַתמ

ּמלה!"   ּמכ שס יַתא ּמה יַתעל  יַתסח  אפ יַתה אאת  ּמלנו  ֵאלה  שוצ ֵאוצא ו "
יַתתנור,  יַתל אש יַתחשרסו  שב יַתגע  ּמנ



שמקומו.   אאת  לל ף  שק ִי
ּמליו,  ּמע יַתזר  ּמח ארס,  אח יַתה יַתעל  שטבו  מר ֵאמ יַתט ף  ּמנ

שמקומו.   אאת  לּטל  ִי
אלת,  לוּס יַתה יַתעל  שטבו  מר ֵאמ יַתט ף  ּמנ

שמקומו.  אאת  למ ץ  שק ִי

מסכת פסחים פרק ז משנה ג 
ג

ּממה,  שתרו יַתל אש אמן  אש שב ּמסכו 
ִבנים,  רֲעה לכ יַתה יַתרת  רֲעחבו ִבאם 

ֵאכלו;  ליא
יַתחי,  ִבאם  ֵאאל,  ששּמר שלִי אש ִבאם 

אחנו,  ִבדי שי
ִבלי,  ּמוצ ִבאם  שו

ִבחיוצון.   יַתה אאת  לל ף  שק ִי
ִבני,  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ של אש אמן  אש שב ּמסכו 

ּמרה,  רֲעחבו ֵאני  שב יַתעל  ִבמים  ּמד אשנו  רֲעע יַתי ללא 
יַתלִים.  ּמש ִבבירו ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ִבדים  ֵאאין פו אש

מסכת פסחים פרק ז משנה ד 
ד

ּמאה,  שמ מט שב ִבאים  ּמב ּמבִברים  שד ּמשה  ִבמ רֲעח
ּמאה:  שמ מט שב ִבלים  ּמכ אא אנ ּמנן  ֵאאי שו

אמר,  לע ּמה
אחם,  אל יַתה ֵאתי  שש ו
ִבנים,  ּמפ יַתה אחם  אל שו

ִבוצבור,  ֵאמי  של יַתש ֵאחי  שב ִבז שו
ִבשים.   ּמד ּקח ֵאשי  ּמרא ֵארי  ִבעי שש ו

ּמאה,  שמ מט שב ּמכל  אא אנ ּמאה  שמ מט שב ּמבא  אש יַתסח  אפ יַתה
ּמלה.  ִבכי רֲעא יַתל ּמלא  אא ּמלתו  ִבח שת ִבמ ּמבא  ללא  אש

מסכת פסחים פרק ז משנה ה 
ה

ּמים,  יַתק אלב  ֵאח יַתה שו ּמשר,  ּמב יַתה ּממא  יַתּט ִבנ
ּמדם.   יַתה אאת  ֵארק  ֵאאינו זו

ּמים,  יַתק ּמשר  ּמב יַתה שו אלב,  ֵאח יַתה ּממא  יַתּט ִבנ
ּמדם.   יַתה אאת  ֵארק  זו

ֵאכן,  ֵאאינו  ִבשים  ּמד שק ממ יַתב ו
ּמים,  יַתק אלב  ֵאח יַתה שו ּמשר  ּמב יַתה ּממא  יַתּט ִבנ אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ּמדם.  יַתה אאת  ֵארק  זו



מסכת פסחים פרק ז משנה ו 
ו

מרבו,  ּמהל או  ּמק ּממא  יַתּט ִבנ
ּמטהור,  ּמהל  ּמּק יַתה שו ִבאין  ֵאמ שט ִבנים  רֲעה לכ יַתה ּמהיו  אש או 

ּמאה.   שמ מט שב אשה  ּמע ֵאי
ּמהל,  ּמּק יַתה ֵאמעוט  ּממא  יַתּט ִבנ

ּמהִבראשון,  אאת  ִבשין  שּטהוִברים עו יַתה
ִבני.  ֵאש יַתה אאת  ִבשין  ִבאים עו ֵאמ שּט יַתה שו

מסכת פסחים פרק ז משנה ז 
ז

ּמדמו,  אאת  יַתרק  שז ִבנ אש יַתסח  אפ יַתה
ֵאמא,  ּמט אשהוא  יַתדע  ּמכְך נו יַתחר  יַתא שו

אצה.   יַתר שמ ִבצי ץ  יַתה
יַתהגו ף,  ּממא  יַתּט ִבנ

אצה;  יַתר שמ ִבצי ץ  יַתה ֵאאין 
שמרו:  ּמא אש ֵאני  שפ ִבמ

יַתסח,  אפ ֵאשה  שועו ִבזיר  ּמנ
ּמדם,  יַתה יַתאת  שמ מט יַתעל  אצה  יַתר שמ ִבצי ץ  יַתה

יַתהגו ף.   יַתאת  שמ מט יַתעל  אצה  יַתר שמ ִבצי ץ  יַתה ֵאאין  שו
שתהום,  יַתה יַתאת  שמ מט ּממא  יַתּט ִבנ

אצה.  יַתר שמ ִבצי ץ  יַתה

מסכת פסחים פרק ז משנה ח 
ח

מרבו,  ֵאלם או  ּמש ּממא  יַתּט ִבנ
ּמכה.   ּמר רֲעע יַתמ יַתה ֵאוצי  רֲעע ֵאמ ּמרה  ִבבי יַתה ֵאני  שפ ִבל ִבפין אותו  שושר

ּמתר,  יַתהנו שו ֵאמעוטו,  ּממא  יַתּט ִבנ
אהן,  ֵאתי יַתגגו יַתעל  אהם  ֵאתי שוצרו יַתח שב ִבפים אותו  שושר

ּממן.   שוצ יַתע ֵאוצי  רֲעע ֵאמ
ּמרה,  ִבבי יַתה ֵאני  שפ ִבל ִבפין אותו  ִבנים שושר ּמק ִבצי יַתה

ּמכה.  ּמר רֲעע יַתמ יַתה ֵאוצי  רֲעע ֵאמ ּמהנות  ֵאל ִבביל  שש ִבב

מסכת פסחים פרק ז משנה ט 
ט

ּממא,  יַתּט ִבנ אש ּמוצא או  ּמי אש יַתסח  אפ יַתה
ּמיד.   ִבמ ּמשֵאר ף  ִי

ֵאמתו,  אש ִבלים או  ּמע שב יַתה יַתּטמו  ִבנ
ּמרתו <מחוק: וישר ף בששה עשר> יַתבר וצו מע שת

ּמפה.   ששִברי יַתה ֵאבית  של ֵאוצא  ֵאי שו
ֵאמר:  ּמקה או שברו אבן  ּמנן  ּמח ִבבי יו שר



ּמיד,  ִבמ ּמשֵאר ף  אזה ִי יַתא ף 
ִבלים.  שכ ֵאאין לו או אש

מסכת פסחים פרק ז משנה י 
י

ּמשר.   ּמע ּמשה  ִבש שב ּמששרפו  ּמתר ִי יַתהנו שו ִבדים  ִבגי יַתה שו ּמוצמות  רֲעע ּמה
ּמבת,  יַתש יַתב שהיות  ִבל ּמשר  ּמע ּמשה  ִבש ּמחל 

ּמשר,  ּמע ּמעה  שב ִבש שב ּמששרפו  ִי
אאת יום טוב.  ללא  שו ּמבת  יַתש יַתה אאת  ללא  ִבחים  ּמנן דו ֵאאי אש

מסכת פסחים פרק ז משנה יא 
יא

יַתרְך,  ּמה ִבדי  שג ִבב ֵאכל  ּמא ֵאי ּמגדול  יַתה שבשור  ּמכל  אא אנ יַתה ּמכל 
ִבסים.   שוּסחו יַתה שו יַתפִים  ּמנ שכ יַתה ֵאשי  ּמרא שב ו

ּמּטהור,  יַתה יַתסח  אפ יַתב אוצם  אע ּמה אאת  ֵאבר  יַתהשו
ִבעים;  ּמב יַתאשר אקה  אזה לו ֵארי  רֲעה

ֵאמא,  ּמּט יַתב ֵאבר  יַתהשו שו ּמּטהור,  יַתב ִבתיר  יַתהמו ּמבל  רֲעא
ִבעים.  ּמב יַתאשר אקה  ֵאאינו לו

מסכת פסחים פרק ז משנה יב 
יב

ּמוצתו,  שק ִבמ ּמוצא  ּמי אש אבר  ֵאא
אוצם,  אע ּמל יַתע  ִבגי יַתמ אש יַתעד  ֵאתְך  חו

ֵאתְך.   שוחו ארק,  אפ יַתל יַתע  ִבגי יַתמ אש יַתעד  ֵאל ף  שוקו
ִבפיס,  יַתבּקו ֵאוצ ץ  ִבשים, קו ּמד שק ממ יַתב ו
אוצם.   אע ּמה יַתרת  ִבבי שש ֵאאין בו  אש

ִבנים,  שפ ִבל שכ ִבנים  שפ ִבל שו אג ף  אא ּמה ִבמן 
יַתלחו ץ.   שכ יַתלחו ץ  שו אג ף  אא ּמה ִבמן 

ִבנים.  שפ ִבל שכ ּממה  יַתהחו ִבבי  לע שו יַתחלונות  יַתה שו

מסכת פסחים פרק ז משנה יג 
יג

ּמחד,  אא יַתבִית  שב שכלות  ּמהיו או אש רֲעחבורות  ֵאתי  שש
ִבלין,  שכ שואו ּמלְך  ֵאהי אהן  ֵאני שפ אאת  ִבכים  שפ ֵאאלו הו

ִבלים,  שכ שואו ּמלְך  ֵאהי אהם  ֵאני שפ אאת  ִבכים  שפ ֵאאלו הו שו
יַתוצע.   שמ אא ּמב יַתחם  ֵאמ יַתה שו

שמזוג,  ִבל ֵאמד  ּממש עו יַתש יַתה אש שכ ו
ּמניו,  ּמפ אאת  ִבזיר  שח יַתמ ִבפיו ו אאת  ֵאפ ץ  קו

ֵאכל.   שואו ּמרתו  רֲעחבו אוצל  ֵאא יַתע  ִבגי יַתמ אשהוא  יַתעד 
ּמלה> ּמכ יַתה אלת. <שו אכ שואו ּמה  אני ּמפ אאת  אכת  אפ ּמלה הו יַתכ יַתה שו



פרק ח 

מסכת פסחים פרק ח משנה א 
א

ּמל ּה,  שע יַתב ֵאבית  שב ִבהיא  אש יַתמן  שז ִבב ּמשה,  ִבא ּמה
ּמל ּה,  שע יַתב ּמה  אלי ּמע יַתחט  ּמש ּמה,  ִבבי ּמא ּמה  אלי ּמע יַתחט  ּמש

ּמל ּה.   שע יַתב של אש ִבמ יַתכל  לתא
ּמה,  ִבבי ּמא ֵאבית  שב רֲעעשות  יַתל ּמהִבראשון  אגל  אר ּמכה  של ּמה

ּמל ּה,  שע יַתב ּמה  אלי ּמע יַתחט  ּמש ּמה,  ִבבי ּמא ּמה  אלי ּמע יַתחט  ּמש
ּמוצה.   ִבהיא רו אש ּממקום  ִבמ יַתכל  לתא

ִבפים,  שטרו ִבפ יַתא ּמליו  ּמע רֲעחטו  ּמש אש ּמיתום 
אוצה.   אשהוא רו ּממקום  ִבמ יַתכל  ליא

ִבפים,  ּמת ֵאני שו שש ִבל אש אבד  אע
אהם.   ֵאני שש ִבל אש ִבמ יַתכל  ליא ללא 

אבן חוִברים,  שוציו  אח שו אבד  אע שוציו  אח אש ִבמי 
יַתרבו.  של אש ִבמ יַתכל  ליא ללא 

מסכת פסחים פרק ח משנה ב 
ב

שבדו:  יַתע של ֵאמר  ּמהאו
יַתסח",  אפ יַתה אאת  יַתלי  ּמע לחט  שש ֵאוצא ו "

יַתכל,  ליא ִבדי,  שג יַתחט  ּמש
יַתכל,  ליא אלה,  ּמט יַתחט  ּמש

ּמהִבראשון.   ִבמן  יַתכל  ליא אלה,  ּמט שו ִבדי  שג יַתחט  ּמש
יַתרבו,  יַתמר לו  ּמא ּממה  יַתכח  ּמש

אשה?  רֲעע יַתי יַתוצד  ֵאכי
יַתמר:  ליא שו אלה  ּמט שו ִבדי  שג לחט  שש ִי

ִבבי,  ִבלי שר יַתמר  ּמא ִבדי  שג ִבאם 
ִבלי;  אש אלה  ּמט שו אשלו  ִבדי  שג

ִבבי,  שר ִבלי  יַתמר  ּמא אלה  ּמט ִבאם  שו
ִבלי.   אש ִבדי  שג אשלו ו אלה  ּמט

יַתמר לו,  ּמא ּממה  יַתרבו  יַתכח  ּמש
ּמפה;  ששִברי יַתה ֵאבית  של שוצאו  ֵאי אהם  ֵאני שש
ִבני.  ֵאש יַתסח  אפ רֲעעשות  יַתל ִבמ שפטוִברים  ו

מסכת פסחים פרק ח משנה ג 
ג

ּמניו:  ּמב של ֵאמר  ּמהאו
יַתסח  אפ יַתה אאת  ֵאחט  ִבני שו רֲעא ֵארי  רֲעה "



יַתלִים",  ּמש ִבלירו אכם ִבראשון  ִבמ אלה  רֲעע יַתי אש ִבמי  של
ִבעיר,  ּמל מרבו  שו לראשו  ּמהִבראשון  ִבניס  שכ ִבה אש ּמון  ֵאכי

ִבעמו.  ּמחיו  אא אאת  ּמכה  ִבז שו שלקו  אח שב ּמכה   ּמז
ּמליו,  ּמע ִבנים  שמ ִבנ ּמלם  שלעו

ּמחד.   אא שו ּמחד  אא ּמכל  של יַתזִית  יַתכ ֵאהא בו  שי אש יַתעד 
אמנו,  ִבמ אהם  ֵאדי שי אאת  ִבכים  שש ִבנים ומו שמ ִבנ

לחט.   שש ִבי אש יַתעד 
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמדם.  יַתה ֵארק  ּמז ִבי אש יַתעד 

מסכת פסחים פרק ח משנה ד 
ד

שלקו,  אח יַתעל  ִבעמו  ֵאחִברים  רֲעא אנה  שמ יַתמ יַתה
אשלו,  אאת  ֵאתן לו  ִבל ּמשִיים  יַתר

אהם ּמל אש ִבמ ִבלין  שכ ֵאהן או שו אשלו  ִבמ ֵאכל  . הוא או

מסכת פסחים פרק ח משנה ה 
ה

ִבאיות,  שר ֵאתי  שש ּמאה  אשּמר ּמזב 
ִבעי.   ִבבי שש יַתב ּמליו  ּמע ִבטים  רֲעח שו

ּמשלוש,  ּמאה  ּמר
ִבני.   ִבמי שש יַתב ּמליו  ּמע ִבטין  רֲעח שו

אגד יום,  אנ שכ ארת יום  אמ ֵאכן שו שו
ִבני.   ֵאש יַתב ּמה  אלי ּמע ִבטין  רֲעח שו

ִבמים,  ּמי ֵאני  שש ּמאת  ּמר
ִבשי.   ִבלי שש יַתב ּמה  אלי ּמע ִבטים  רֲעח שו

ּמבה,  ּמז יַתה שו
ִבני.  ִבמי שש יַתב ּמה  אלי ּמע ִבטין  רֲעח שו

מסכת פסחים פרק ח משנה ו 
ז

יַתגל,  יַתב יַתח  ֵאּק יַתפ שמ יַתה שו ֵאנן  ּמהאו
רֲעאסוִברים,  ּמה ֵאבית  ִבמ ִבוציאו  שלהו ִבטיחוהו  שב ִבה אש ִבמי  ֵאכן  שו

יַתזִית,  יַתכ יַתכל  ללא ִבלין  שיכו ֵאהן  אש ֵאקן  ּמז יַתה שו אלה  יַתהחו
אהם.   ֵאלי רֲעע ִבטין  רֲעח שו

ּמלם,  מכ יַתעל  שו
ּממן,  שוצ יַתע ֵאני  שפ ִבב אהם  ֵאלי רֲעע ִבטים  רֲעח ֵאאין שו

ּמפסול.   ֵאדי  ִבלי ִבביאוהו  שי ללא  אש
שפסול,  אהם  ּמב יַתרע  ֵאא ִבאם  ּמכְך,  ִבפי של
ִבני,  ֵאש יַתסח  אפ רֲעעשות  יַתל ִבמ שפטוִברים 

יַתגל,  יַתב יַתח  ֵאּק יַתפ שמ יַתה ִבמן  חו ץ 



ּמלתו.  ִבח שת ִבמ ֵאמא  ּמט ּמיה  ּמה אש

מסכת פסחים פרק ח משנה ז 
(בכתב יד קאופמן, סדורה לפני משנה ו, 

ומעתקת שוב בשוליים לפני משנה ח)
ו

ִבחיד.   ּמי יַתה יַתעל  יַתסח  אפ יַתה אאת  ִבטין  רֲעח ֵאאין שו
ּמדה.   שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ִבתיר.   יַתמ ֵאסה  ִבבי יו שר

יַתזִית,  יַתכ יַתכל  ללא ִבלין  שיכו ּמנן  ֵאאי שו ּמאה  ֵאמ של אש ּמרה  רֲעחבו ִבפלו  רֲעא
אהם,   ֵאלי רֲעע ִבטים  רֲעח ֵאאין שו

ִבנים.  יַתט שק ִבדים ו ּמב רֲעע יַתו ִבשים  ּמנ יַתרת  רֲעחבו ִבשין  ֵאאין עו שו

מסכת פסחים פרק ח משנה ח 
ח

אעארב,  ּמל שסחו  ִבפ אאת  ֵאכל  שואו ֵאבל  ֵאנן טו ּמהאו
ִבשים.   ּמד ּמּק יַתב ללא  ּמבל  רֲעא

ֵאמתו,  יַתעל  יַתע  ֵאמ יַתהשו
ּמוצמות,  רֲעע ֵאּקט  יַתל שמ יַתה שו

ִבשים.   ּמד ּמּק יַתב ֵאכל  שואו ֵאבל  טו
ִבחים,  ּמס שפ אעארב  יַתיר  יַתג שת ִבנ אש ֵאגר 

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
אעארב;  ּמל שסחו  ִבפ אאת  ֵאכל  שואו ֵאבל  טו

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
אבר.  אּק יַתה ִבמן  ֵארש  שכפו ּמלה  ּמעשר ּמה ִבמן  ֵארש  יַתהפו

פרק ט 

מסכת פסחים פרק ט משנה א 
א

ּמקה,  ארְך שרחו אד שב ֵאמא או  ּמט ּמיה  ּמה אש ִבמי 
ּמהִבראשון,  אאת  ּמשה  ּמע ללא  שו

ִבני.   ֵאש יַתה אאת  אשה  רֲעע יַתי
ּמהִבראשון,  אאת  ּמשה  ּמע ללא  שו יַתנס  אא אנ יַתגג או  ּמש

ִבני.   ֵאש יַתה אאת  אשה  רֲעע יַתי
יַתמר:  אא אנ ּממה  ּמל ֵאכן,  ִבאם 

ּמקה"?  ארְך שרחו אד שב ֵאמא או  ּמט "
ֵארת,  ּמכ אה יַתה ִבמן  ִברין  שפטו ֵאאלו  אש

ֵארת.  ּמכ אה יַתב ִבבים  ּמי יַתח ֵאאלו  שו



מסכת פסחים פרק ט משנה ב 
ב

ּמקה?  ארְך שרחו אד ִבהיא  ֵאאי זו  שו
יַתלחו ץ,  שו ִבעית  ִבדי יַתהמו ִבמן 
יַתח.   ּמכל רו של ּמת ּה  ּמד ִבמ שכ ו
ּמבה.   ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

יַתלחו ץ.   שו ּמרה  ּמז רֲעע ּמה יַתפת  מק שס ִבא ֵאמ
ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא

יַתמר:  ֵאה, לו יַתעל  ּמנקוד  ּמכְך  ִבפי של
יַתדי,  יַתו ּמקה  ִבהיא שרחו אש ֵאני  שפ ִבמ ללא 

יַתלחו ץ.  שו ּמרה  ּמז רֲעע ּמה יַתפת  מק שס ִבא ֵאמ ּמלא  אא

מסכת פסחים פרק ט משנה ג 
ג

ִבני?  ֵאש יַתל ּמהִבראשון  ֵאבין  יַתמה 
ֵאוצא;  ּממ יַתבל ִי אאה ו ּמר ֵאי יַתבל  שב ּמאסור  ּמהִבראשון 

יַתבִית.   יַתב ִבעמו  ּמצה  יַתמ ֵאמ ץ ו ּמח ִבני,  ֵאש יַתה
ּמלתו,  ִבכי רֲעא יַתב ֵאלל  יַתה ּמטעון  ּמהִבראשון 

ּמלתו.   ִבכי רֲעא יַתב ֵאלל  יַתה ּמטעון  ֵאאינו  ִבני  ֵאש יַתה שו
ּמתן,  ּמי ִבש רֲעע יַתב ֵאלל  יַתה ִבנים  שטעו אזה  ּמו אזה  שו

שמרוִברים,  ּמצה ו יַתמ יַתעל  ִבלי  ּמוצ ִבלים  ּמכ אא אנ
ּמבת.  יַתש יַתה אאת  ִבחים  שודו

מסכת פסחים פרק ט משנה ד 
ד

ּמאה,  שמ מט שב ּמבא  אש יַתסח  אפ יַתה
שלדות;  שויו ִבנדות  ּמזבות,  שו ִבבים  ּמז אמנו  ִבמ שכלו  ליא ללא 

שפטוִברים.   ּמכלו,  ּמא ִבאם 
ּמדש.  שק ִבמ יַתה יַתאת  ִבבי יַתעל  יַתא ף  ֵאטר  אזר פו אע ִבלי אא ִבבי  שר

מסכת פסחים פרק ט משנה ה 
ה

יַתסח דורות?  אפ של יַתרִים  שוצ ִבמ יַתסח  אפ ֵאבין  יַתמה 
ּמעשור,  אב ִבמ ּמּקחו  יַתמ יַתרִים  שוצ ִבמ יַתסח  אפ

ֵאאזוב  יַתדת  מג רֲעא יַתו ּמיה  ּמז יַתה ּמטעון  שו
שמזוזות,  יַתה ֵאתי  שש יַתעל  שו ששקו ף  יַתמ יַתה יַתעל 

ּמחד.  אא ּמלה  שי יַתל ּמפזון  ִבח שב ּמכל  אא אנ שו
ּמעה.  שב ִבש ּמכל  ֵאהג  יַתסח דורות נו אפ ו



מסכת פסחים פרק ט משנה ו 
ו

יַתע:  מש שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא
ּמבה,  ֵאר שק יַתסח  אפ יַתה יַתרת  שתמו אש ִבתי  שע יַתמ ּמש

ּמבה,  ֵאר שק ּמנה  ֵאאי יַתסח  אפ יַתה יַתרת  שתמו ו
ֵארש.   ּמפ של ִבלי  ֵאאין  שו

ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר שר ּמא
ֵארש:  ּמפ רֲעא ִבני  רֲעא

יַתסח,  אפ יַתה יַתטת  ִבחי שש ִבל אדם  לק ּמוצא  שמ ִבנ אש יַתסח  אפ יַתה
ֵאכר,  ּממ שוִי ֵאאב,  ּמת שס ִבי אש יַתעד  אעה  שר ִי

ּמרתו;  שתמו ֵאכן  שו ִבמים,  ּמל שש ּממיו  ּמד שב ִבביא  ּמי שו
ּמרתו.  שתמו ֵאכן  שו ִבמים,  ּמל שש ִבביא  ּמי יַתסח,  אפ יַתה יַתחר  יַתא של

מסכת פסחים פרק ט משנה ז 
ז

שסחו,  ִבפ של ּמבה  ֵאק שנ שפִבריש  יַתמ יַתה
ִבנים,  ּמש ֵאתי  שש אבן  ּמכר  ּמז או 

ֵאכר,  ּממ שוִי ֵאאב,  ּמת שס ִבי אש יַתעד  אעה  שר ִי
ּמבה.   ּמד שנ ִבל ּממיו  ּמד שפלו  שוִי
ֵאמת,  שסחו ו ִבפ שפִבריש  יַתמ יַתה

יַתסח,  אפ ֵאשם  של ּמריו  רֲעח יַתא שבנו  אאנו  ִבבי שי ללא 
ִבמים.  ּמל שש ֵאשם  של ּמלא  אא

מסכת פסחים פרק ט משנה ח 
ח

ִבחים,  ּמב שז יַתב ּמעיַתרב  שת ִבנ אש יַתסח  אפ יַתה
שכרו,  ּממ שוִי ֵאאבו,  ּמת שס ִבי אש יַתעד  ִישרעו 

אזה,  ִבמין  ִבמ אהן  ּמב אש אפה  ּמי יַתה ֵאמי  שד ִבב ִבביא  ּמי שו
אזה,  ִבמין  ִבמ אהן  ּמב אש אפה  ּמי יַתה ֵאמי  שד ִבב ו

ֵאביתו.   ִבמ ּמתר  יַתהמו ִבסיד  שפ יַתי שו
שבכורות,  ִבב ּמעיַתרב  שת ִבנ
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ִבנים,  רֲעה לכ יַתה יַתרת  רֲעחבו ִבאם 
ֵאכלו.  ליא

מסכת פסחים פרק ט משנה ט 
ט

ּמח ּה,  שס ִבפ יַתבד  ּמא אש ּמרה  רֲעחבו
ּמחד:  אא של שמרו  ּמא

ֵאלינו!"  ּמע לחט  שש ֵאּקש, ו יַתב ֵאוצא ו "
יַתחט,  ּמש שו ּמוצא  ּממ יַתלְך ו ּמה שו



ּמחטו;  ּמש שו שקחו  ּמל ֵאהם  שו
יַתחט ִבראשון,  שש ִבנ אשלו  ִבאם 

ִבעמו;  ִבלין  שכ ֵאהן או שו אשלו,  ִבמ ֵאכל  הוא או
יַתחט ִבראשון,  שש ִבנ אהם  ּמל אש ִבאם  שו

אהם; ּמל אש ִבמ ִבלין  שכ ֵאהן או שו אשלו  ִבמ ֵאכל   הוא או
יַתחט ִבראשון,  שש ִבנ אהן  ֵאמ אזה  ֵאאי  יַתע  ּמידו ֵאאין  ִבאם  שו

יַתחת,  יַתא שכ אהם  ֵאני שש רֲעחטו  ּמש אש או 
ִבעמו,  ִבלים  שכ ּמנן או ֵאאי ֵאהם  שו אשלו,  ִבמ ֵאכל  הוא או

ּמפה,  ששִברי יַתה ֵאבית  של ֵאוצא  ֵאי אהם  ּמל אש שו
ִבני.  ֵאש יַתסח  אפ רֲעעשות  יַתל ִבמ שפטוִברים   ו

י
אהם:  ּמל יַתמר  ּמא

יַתלי!"  ּמע רֲעחטו  יַתש ִבתי,  שר יַתח ֵאא ִבאם  "
יַתחט,  ּמש שו ּמוצא  ּממ יַתלְך ו ּמה
ּמחטו;  ּמש שו שקחו  ּמל ֵאהן  שו

יַתחט ִבראשון,  שש ִבנ אהם  ּמל אש ִבאם 
אהן;  ּממ ִבע ֵאכל  שוהוא או אהם,  ּמל אש ִבמ ִבלין  שכ ֵאהן או

יַתחט ִבראשון,  שש ִבנ אשלו  ִבאם 
אהן;  ּמל אש ִבמ ִבלים  שכ ֵאהן או שו אשלו  ִבמ ֵאכל  הוא או

יַתחט ִבראשון,  שש ִבנ אהן  ֵאמ אזה  ֵאאי  יַתע  ּמידו ֵאאין 
יַתחת,  יַתא שכ אהם  ֵאני שש רֲעחטו  ּמש אש או 

אהם,  ּממ ִבע ֵאכל  ֵאאינו או שוהוא  אהם,  ּמל אש ִבמ ִבלים  שכ ֵאהם או
ּמפה,  ששִברי יַתה ֵאבית  של ֵאוצא  ֵאי אשלו  שו
ִבני.   ֵאש יַתסח  אפ רֲעעשות  יַתל ִבמ ּמפטור  ו

יא
שמרו לו,  ּמא שו אהם  ּמל יַתמר  ּמא
ּמהִבראשון;  ִבמן  ִבלים  שכ או

שמרו לו,  ּמא ללא  שו אהם  ּמל יַתמר  ּמא ללא 
אזה.  ּמב אזה  ּמרִיים  שח יַתא ּמנן  ֵאאי

מסכת פסחים פרק ט משנה י 
יב

אהם,  ֵאחי שס ִבפ ּמעשרבו  שת ִבנ אש רֲעחבורות  ֵאתי  שש
ּמחד,  אא אהם  ּמל ִבכים  שש ֵאאלו מו

ּמחד;  אא אהם  ּמל ִבכים  שש ֵאאלו מו שו
ֵאאלו,  אוצל  ֵאא ּמבא לו  ֵאאלו  ֵאמ ּמחד  אא

ֵאאלו;  אוצל  ֵאא ּמבא לו  ֵאאלו  ֵאמ ּמחד  אא שו
שמִברים:  ֵאהם או ּמכְך  שו

אזה,  יַתה יַתסח  אפ יַתה ּמלנו הוא  אש ִבאם 



ּמלנו;  אש יַתעל  ּמת  ֵאני שמ ִבנ שו ּמלְך  אש ִבמ שמשוכות  אדיָך  ּמי
אזה,  יַתה יַתסח  אפ יַתה ּמלְך הוא  אש ִבאם  שו

ּמלְך.   אש יַתעל  ִבנינו  שמ ִבנ שו ּמלנו  אש ִבמ שמשוכות  ֵאדינו  ּמי

יג
ּמשה,  ִבמ רֲעח ּמשה  ִבמ רֲעח יַתל אש רֲעחבורות  ֵאמש  ּמח ֵאכן  שו

ּמשּמרה,  רֲעע ּמשּמרה  רֲעע יַתל אש שו
ּמרה,  רֲעחבו יַתו ּמרה  רֲעחבו ּמכל  ִבמ ּמחד  אא אהם  ּמל ִבכים  ּמש שמ ִבנ

שמִברים.  ֵאהם או ּמכְך  שו
(מסכת פסחים פרק ט משנה יא) 

אהם,  ֵאחי שס ִבפ ּמעשרבו  שת ִבנ אש יַתנִים  שש
ּמחד;  אא ֵאשְך לו  אזה מו שו ּמחד  אא ֵאשְך לו  אזה מו

יַתהשוק,  ֵאמ ּמחד  אא ִבעמו  אנה  שמ יַתמ אזה 
יַתהשוק;  ֵאמ ּמחד  אא ִבעמו  אנה  שמ יַתמ אזה  שו

אזה,  אוצל  ֵאא ּמבא  אזה  שו אזה  אוצל  ֵאא ּמבא  אזה 
ֵאמר:  ּמכְך הוא או שו

אזה,  יַתה יַתסח  אפ יַתה ִבלי הוא  אש ִבאם 
ִבלי;  אש יַתעל  ּמת  ֵאני שמ ִבנ שו ּמלְך,  אש ִבמ שמשוכות  אדיָך  ּמי

אזה,  יַתה יַתסח  אפ יַתה ּמלְך הוא  אש ִבאם  שו
ּמלְך.  אש יַתעל  ִבתי  ֵאני שמ ִבנ שו ִבלי  אש ִבמ שמשוכות  יַתדי  ּמי

פרק י 

מסכת פסחים פרק י משנה א 
א

ּמחה אעארב  שנ ִבמ יַתל ּמסמוְך  ִבחים  ּמס שפ
יַתשְך.   שח את אש יַתעד  ּמדם  ּמא יַתכל  ליא ללא 

ֵאסב.   ֵאי אש יַתעד  יַתכל  ליא ללא  ֵאאל  ששּמר שבִי אש ִבני  ּמע ִבפילו  רֲעא
יַתיִין,  יַתל אש ּמעה כוסות  ּמב יַתאשר ֵאמ רֲעחתו לו  שפ ללא ִי

שמחוי.  יַתת יַתה ִבמן  ִבפלו  רֲעא

מסכת פסחים פרק י משנה ב 
ב

שזגו לו כוס ִבראשון,  ּממ
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

יַתהיום,  יַתעל  ֵארְך  ּמב שמ
יַתיִין;  יַתה יַתעל  ֵארְך  ּמב שמ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
יַתיִין,  יַתה יַתעל  ֵארְך  ּמב שמ



יַתהיום.  יַתעל  ֵארְך  ּמב שמ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו

מסכת פסחים פרק י משנה ג 
ג

ּמניו,  ּמפ של ִבביאו  ֵאה
יַתפת.   יַתה ארת  אפ יַתפשר של יַתע  ִבגי יַתמ אשהוא  יַתעד  ארת  אז רֲעח יַתב ֵאבל  יַתט שמ

אסת,  לר רֲעח יַתו ארת  אז רֲעח יַתו ּמצה  יַתמ ּמניו  ּמפ של ִבביאו  ֵאה
ּמוה.   שוצ ִבמ אסת  לר רֲעח ֵאאין  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ֵאמר:  ּמוצדוק או ִבבי  ִבבשר ּמזר  ּמע של ִבבי  שר
ּמוה.   שוצ ִבמ

יַתסח.  אפ יַתל אש ּמניו גופו  ּמפ של ִבאים  ִבבי שמ ּמדש  שק ִבמ יַתב ו

מסכת פסחים פרק י משנה ד 
ד

ִבני,  ֵאש שזגו לו כוס  ּממ
ֵאאל.   ֵאבן שו יַתה ֵאכן  שו

ֵאבן,  יַתב יַתעת  יַתד ֵאאין  ִבאם 
שמדו:  יַתל שמ ִבביו  ּמא

ֵאלילות?  יַתה ּמכל  ִבמ אזה  יַתה ּמלה  שי יַתל יַתה ּמנה  יַתת שש ִבנ יַתמה  "
יַתחת,  יַתא יַתעם  יַתפ ִבפלו  רֲעא ִבלים  שב יַתט שמ ּמאנו  ֵאאין  ֵאלילות  יַתה ּמכל  שב אש

ִבמים; ּמע שפ ֵאתי  שש אזה  יַתה ּמלה  שי יַתל יַתה
ּמצה,  יַתמ ֵאמ ץ ו ּמח ִבלין  שכ ּמאנו או ֵאלילות  יַתה ּמכל  שב אש

ּמצה;  יַתמ מכלו  אזה  יַתה ּמלה  שי יַתל יַתה
ּמשל,  מב שמ ּמשלוק ו ִבלי  ּמוצ ּמשר  ּמב ִבלים  שכ ּמאנו או ֵאלילות  יַתה ּמכל  שב אש

ִבלי." ּמוצ מכלו  אזה  יַתה ּמלה  שי יַתל יַתה
שמדו.   יַתל שמ ִבביו  ּמא ֵאבן  יַתל אש שעתו  יַתד ִבפי  של

ּמבח,  שש ִבב ֵאים  יַתס שמ שגנות ו ִבב ִבחיל  שת יַתמ
ִבבי"  ּמא ֵאבד  לא ִבמי  יַתר רֲעא ֵאמ " ֵארש  ּמבִברים כו,ה)שודו שד ) ,

ּמשה.  ּמר ּמפ יַתה ּמכל  ֵאמר  אשהוא גו יַתעד 

מסכת פסחים פרק י משנה ה 
ה

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר
יַתסח,  אפ יַתב ֵאאלו  ּמבִברים  שד ּמשה  ששלו יַתמר  ּמא ללא  אש ּמכל 

ּמבתו:  ֵאדי חו שי ּמוצא  ּמי ללא 
שמרוִברים.   ּמצה ו יַתמ יַתסח,  אפ "

יַתסח,  אפ
יַתרִים.  שוצ ִבמ שב ֵאתינו  רֲעאבו ֵאתי  ּמב יַתעל  ּממקום  יַתה יַתסח  ּמפ אש ֵאשם  יַתעל 

שמרוִברים, 
יַתרִים.   שוצ ִבמ שב ֵאתינו  רֲעאבו ֵאיי  יַתח אאת  ִביים  שוצִבר ִבמ יַתה ֵאמשררו  אש ֵאשם  יַתעל 

ּמצה,  יַתמ



ּמאלו.   שג ִבנ אש ֵאשם  יַתעל 
שלהודות,  ִבבים  ּמי יַתח ּמאנו  ּמכְך  ִבפי של

ֵאדל  יַתג של ֵאמם,  שלרו ֵאאר,  ּמפ של ֵאבח,  יַתש של ֵאלל,  יַתה של
ֵאאלו,  ּמה ִבוּסים  ִבנ יַתה ּמכל  אאת  ֵאתינו  רֲעאבו יַתל שו ּמלנו  ּמשה  ּמע אש ִבמי  של

ֵאחרות,  של שבדות  יַתע ֵאמ ּמאנו  ִבוצי שוהו
ּמי ּה."  שללו יַתה ּמניו  ּמפ של יַתמר  לנא שו

מסכת פסחים פרק י משנה ו 
ו

ֵאמר?  ּמכן הוא או ֵאאי יַתעד 
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ּמחה",  ֵאמ שש ִבנים  ּמב יַתה ֵאאם  יַתעד "
ֵאלל,  אה ֵאבית  ו

ּממִים".   שינו  שע יַתמ של ִבמיש  ּמל יַתח יַתעד "
ּמלה.   מא שג ִבב ֵאתם  שוחו

ז
ֵאמר:  יַתטשרפון או ִבבי  שר

יַתרִים,  שוצ ִבמ ִבמ ֵאתינו  רֲעאבו אאת  יַתאל  ּמג שו ּמלנו  ּמא שג אשר  רֲעא "
אזה", יַתה ּמלה  שי יַתל יַתה ּמענו  ִבגי ִבה שו

ֵאתם.   ֵאאינו חו שו
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ֵאתינו,  רֲעאבו ֵאהי  לל ֵאוא ֵאהינו  לל אא ֵאכן יי  "
ּמשלום,  של ֵאתנו  ּמרא שק ִבל ִבאים  ּמב יַתה ִבלים  ּמג ִבּמלשר ֵאענו  ִבגי יַתי

ּמלם,  יַתין עו שנ ִבב שב ִבחים  ֵאמ שש
ִבחים  ּמב שז יַתה ִבמן  ִבחים ו ּמס שפ יַתה ִבמן  יַתכל  ללא

ּמרוצון,  של ּמחְך  שב שז ִבמ ִבקיר  יַתעל  ּממם  ּמד יַתע  ִבגי יַתי אשר  רֲעא
ֵאתנו.   ּמל מא שג יַתעל  ּמלְך  אדה  שונו

ֵאאל". <גואל> ששּמר יַתאל ִי ּמג ּמתה יי,  יַתא ּמברוְך 

מסכת פסחים פרק י משנה ז 
ח

ִבשי,  ִבלי שש שזגו לו כוס  ּממ
שמזונו.  יַתעל  יַתרְך  ֵאב ו

ֵאלל,  יַתה יַתה אאת  ֵאמר  ִבעי, גו ִבבי שר
ִבשיר.   יַתה יַתכת  ִבבשר ּמליו  ּמע ֵאמר  שואו

ֵאאלו,  ּמה יַתהכוסות  ֵאבין 
אתה.  שש ששתות, ִי ִבל ּמוצה  ּמר ִבאם 

אתה.  שש ללא ִי ִבעי,  ִבבי ּמלשר ִבשי  ִבלי שש יַתה ֵאבין 
(מסכת פסחים פרק י משנה ח) 

ִבקימון.  ִבפי רֲעא יַתסח  אפ יַתה יַתחר  יַתא ִברים  ִבטי שפ יַתמ ֵאאין   : דברים הבאים אחר הסעודה>epikômon<שו



ֵאכלו.   ליא ללא  ּמלם  מכ שו ֵאכלו,  ליא ּמתם  ּמוצ שק ִבמ ששנו,  ּמי
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ֵאכלו,  ליא שנמו,  שמ יַתנ שת ִבנ ִבאם 
ֵאכלו.  ליא ללא  שדמו,  ִבנשר ִבאם  שו

מסכת פסחים פרק י משנה ט 
ט

יַתדִים.   ּמי יַתה אאת  ֵאמא  יַתט שמ רֲעחוצות  יַתחר  יַתא יַתסח  אפ יַתה
יַתדִים.   ּמי יַתה אאת  ִבאים  שמ יַתט שמ ּמתר  יַתהנו שו ִבפגול  יַתה
יַתבח,  אז ּמל אש אאת  יַתטר  ּמפ יַתסח,  אפ יַתה יַתכת  ִבבשר יַתרְך  ֵאב
יַתסח.   אפ יַתל אש אאת  יַתטר  ּמפ ללא  יַתבח,  אז ּמל אש אאת 

ֵאעאל.   ּממ שש ִבבי ִי ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ארת זו,  אט ללא זו פו
אטארת זו.  ללא זו פו שו

חסל פסח

מסכת שקלים

פרק א 

מסכת שקלים פרק א משנה א 
א

ּמדר,  ּמא שב ּמחד  אא שב
יַתאִים.  של ִבכ יַתה יַתעל  שו ִבלים  ּמק שש יַתה יַתעל  ִבעים  שמ יַתש שמ

ּמשר בו,  ּמע ּמשה  ִבמ רֲעח יַתב ו
ִבכים,  יַתר שכ יַתב ּמלה  ִבג שמ יַתה אאת  ִברין  קו

ּמהשרחובות,  אאת  שו ִבכים  ּמר שד יַתה אאת  ִבנים  שּק יַתת שמ ו
יַתמִים,  יַתה שקוות  ִבמ אאת  שו

ִבבים,  יַתר ּמה ֵאכי  ּמוצשר ּמכל  ִבשין  שועו
ּמברות,  שּק יַתה אאת  ִבנים  שי יַתוצ שמ ו

יַתאִים. של ִבכ יַתה יַתעל  יַתא ף  ִבאין  שוצ שויו

מסכת שקלים פרק א משנה ב 
ב



ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא
ּמנה,  ּמבִבראשו

אהם.  ֵאני שפ ִבל ִבכים  ִבלי שש יַתמ שקִברים ו ּמהיו עו
ּמרה,  ֵאב רֲעע ֵארי  שב אשיַתרבו עו ִבמ

ִבכים;  ּמר שד יַתה יַתעל  ִבכים  ִבלי שש יַתמ ּמהיו 
אדה. ּמש יַתה ּמכל  אאת  ִברים  ִבקי שב יַתמ שיהו  אש ִבקינו  שת ִבה

מסכת שקלים פרק א משנה ג 
ג

ּמשר בו,  ּמע ּמשה  ִבמ רֲעח יַתב
ּמנה.  ִבדי שמ יַתב ששבו  ּמי ּמחנות  של מש

ּמדש;  שק ִבמ יַתב ששבו  ּמי ּמשה,  ִבמ רֲעח יַתו ששִברים  אע שב
ֵאכן.  שש יַתמ של ִבחילו  שת ִבה ּמדש,  שק ִבמ יַתב ששבו  ּמי אש ִבמ

ִבנים?  שכ שש יַתמ שמ ִבמי  אאת  שו
ִבלים,  ֵאא שששר שוִי ִבים  שלִבו

ּמרִברים,  שח מש שמ ִבדים  ּמב רֲעע יַתו ֵאגִברים 
ִבנים.  יַתט שק ללא  שו ִבדים  ּמב רֲעע ללא  שו ִבשים  ּמנ ללא  ּמבל  רֲעא
ּמידו,  יַתעל  ששקול  ִבל ִבביו  ּמא ִבחיל  שת ִבה אש ּמטן  ּמק ּמכל  שו

ֵאסק.  ֵאאינו פו
ִבנים,  רֲעה לכ יַתה אאת  ִבנין  שכ שש יַתמ שמ ֵאאין  שו

ּמשלום. ֵאכי  יַתדשר ֵאני  שפ ִבמ

מסכת שקלים פרק א משנה ד 
ד

ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא
אנה,  שב יַתי שב ִברי  ּמב אבן כו ִבעיד  ֵאה

ֵאטא.  ֵאאינו חו ֵאקל  אשהוא שו ֵאהן  לכ ּמכל  אש
יַתכי:  יַתז אבן  ּמנן  ּמח ּמבן יו יַתר יַתמר לו  ּמא

ִבכי,  ללא 
ֵאטא,  ֵאקל, חו ֵאאינו שו אש ֵאהן  לכ ּמכל  אש ּמלא  אא

ּממן:  שוצ יַתע של אזה  ּמרא  שק ִבמ ִבשים  ִבנים דושר רֲעה לכ יַתה אש ּמלא  אא
ֵאכל"  ּמא ֵאת ללא  איה  שה ִבת ִבליל  ּמכ ֵאהן  לכ יַתחת  שנ ִבמ ּמכל  שו שקּמרא ו,טז)" ִבי יַתו ) 

ּמלנו,  אש ִבנים  ּמפ יַתה אחם  אל שו אחם  אל יַתה ֵאתי  שש אמר ו לע ּמה שו ִבאיל  הו
ִבלים?  ּמכ אא אנ ֵאהן  ּמאְך  ֵאהי

מסכת שקלים פרק א משנה ה 
ה

ּממרו:  ּמא אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ִבנים,  יַתט שק ִבדים ו ּמב רֲעע יַתו ִבשים  ּמנ ִבנים  שכ שש יַתמ שמ ֵאאין 

ּמדם.  ּמי ִבמ ִבלים  שב יַתק שמ ּמקלו,  ּמש ִבאם  ּמבל  רֲעא
ּמדם.  ּמי ִבמ ִבלים  שב יַתק שמ ֵאאין  ּמקלו,  ּמש אש ִבתי  שוכו שכִברי  ּמנ



שלדות;  ֵאני יו ִבק שו ּמזבות  ֵאני  ִבק שו ִבבין  ּמז ֵאני  ִבק ּמדם  ּמי ִבמ ִבלים  שב יַתק שמ ֵאאין 
ּמדם.  ּמי ִבמ ִבלים  שב יַתק שמ ּמשמות  רֲעא יַתו ּמּטאות  יַתח

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
ּמדב,  ִבנ שו ּמדר  ִבנ אשהוא  ּמכל 

ּמדם;  ּמי ִבמ ִבלים  שב יַתק שמ
ּמדב,  ִבנ ללא  שו ּמדר  ִבנ ללא  ֵאאינו  אש ּמכל  שו

ּמדם.  ּמי ִבמ ִבלים  שב יַתק שמ ֵאאין 
ּמרה: (עזרא ד,ג)  שז אע ֵאדי  שי יַתעל  ֵארש  ּמפ שמ ֵאכן הוא  שו

ֵאהינו". לל ֵאלא יַתבִית  שבנות  ִבל ּמלנו  ּמו אכם  ּמל ללא  "

מסכת שקלים פרק א משנה ו 
ו

שלבון:  ּמּק יַתב ִבבין  ּמי יַתח ֵאאלו  שו
ּמרִברים,  שח מש שמ ִבדים  ּמב רֲעע יַתו ֵאגִברים  ֵאאל  שששר שוִי ִבים  שלִבו
ִבנים.  יַתט שק ללא  שו ִבדים  ּמב רֲעע ללא  שו ִבשים  ּמנ ללא  ּמבל  רֲעא

ּמשה,  ִבא יַתיד  יַתעל  שו אבד,  אע יַתיד  יַתעל  ֵאקל  יַתהשו
ּמפטור.  ּמטן,  ּמּק יַתה יַתיד  יַתעל  שו ֵאהן,  לכ יַתיד  יַתעל  שו

ּמחד.  אא שלבון  ּמק ּמיב  יַתח ֵאברו,  רֲעח יַתיד  יַתעל  שו ּמידו  יַתעל 
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

שלבונות.  ּמק ֵאני  שש
אקל,  אש לּטל  ִבל יַתלע  אס ּמתן  ּמנ

שלבונות. ּמק ֵאני  שש ּמיב  יַתח

מסכת שקלים פרק א משנה ז 
ז

ֵאכנו  שש יַתיד  יַתעל  שו ִבני  ּמע יַתיד  יַתעל  ֵאקל  יַתהשו
ּמפטור.  ִבעירו,  אבן  יַתיד  יַתעל  שו

ּמיב.  יַתח ּמון,  של ִבה ִבאם  שו
שלבון,  ּמּק יַתב ִבבים  ּמי יַתח אש ִבפין  ּמת יַתהשו ִבחים  יַתא ּמה

ּממה;  ֵאה שב יַתשר  שע יַתמ ִבמ שפטוִברים 
ּממה,  ֵאה שב יַתשר  שע יַתמ שב ִבבים  ּמי יַתח אש שו

שלבון.  ּמּק יַתה ִבמן  שפטוִברים 
שלבון?  ּמק ּממה הוא  יַתכ שו

אס ף.  אכ ּמעה  ּממ
ִבאיר.  ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ִבוצי. ֵאח

פרק ב 



מסכת שקלים פרק ב משנה א 
א

ארְך.  אד יַתה יַתמוּסוי  ֵאני  שפ ִבמ ּמרכונות  שד ִבלים  ּמק שש ִבפין  ּמוצשר שמ
ּמדש,  שק ִבמ יַתב ּמפרות  ּמהיו שו אש ֵאשם  יַתכ

ּמנה.  ִבדי שמ יַתב ּמהיו  ּמכְך 
אהם, ֵאלי שק ִבש אאת  שלחו  ִבש אש ִבעיר  ּמה ֵאני  שב

ּמבדו,  ּמא אש ּמנבו או  שג ִבנ שו
ּמבִברים,  שז ִבג יַתל ִבעים  ּמב שש ִבנ ּממה,  שתרו יַתה ּממה  שתשר ִבנ ִבאם 

ִבעיר,  ּמה ֵאני  שב ִבל ִבעים  ּמב שש ִבנ ּמלאו,  ִבאם  שו
אהם.  ֵאתי שח יַתת ִבלים  שק ִבעיר שו ּמה ֵאני  שב ו

ִבבים,  ּמנ יַתג יַתה ִבזירום  שח אה אש ּמוצאו, או  שמ ִבנ
ִבלים,  ּמק שש ֵאאלו  ּמו ֵאאלו 

ּמאה. ּמב יַתה ּמנה  ּמש של אהם  ּמל ִבלים  ֵאאין עו שו

מסכת שקלים פרק ב משנה ב 
ב

ּמידו,  יַתעל  ששקול  ִבל ֵאברו  רֲעח יַתל שקלו  ִבש ֵאתן  יַתהנו
שוצמו,  יַתע ֵאדי  שי יַתעל  ּמקלו  שש ו
ּממה,  שתרו יַתה ּממה  שתשר ִבנ ִבאם 

יַתעל.  ּממ
ֵאדש,  שק אה יַתה ִבמן  שקלו  ִבש ֵאקל  יַתהשו

ּממה,  שתרו יַתה ּממה  שתשר ִבנ ִבאם 
ּממה,  ֵאה שב יַתה ּמבה  ּמקשר ִבאם  שו

יַתעל.  ּממ
ִבעית,  ִבבי שש ֵאמי  שד ִבמ ִבני, ו ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ִבמ

ּמדן. שג אנ שכ יַתכל  ליא

מסכת שקלים פרק ב משנה ג 
ג

יַתמר:  ּמא שו ּממעות  ֵאנס  יַתכ שמ יַתה
ִבלי",  שק ִבש ֵאאלו  ֵארי  רֲעה "
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ּמבה.  ּמד שנ ּמרן  ּמת מו
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ִבלים.  מח ּמרן  ּמת מו
ִבלי",  שק ִבש אהן  ֵאמ ִבביא  ּמא אש "
ִבלין.  מח ּמתר  יַתהמו אש ּמשִבוים 

ִבתי",  ּמּטא יַתח של ֵאאלו  "
ּמבה;  ּמד שנ ּמתר  יַתהמו אש ּמשִבוים 

ִבתי",  ּמּטא יַתח אהן  ֵאמ ִבביא  ּמא אש "



ִבלים. מח ּמתר  יַתהמו אש ּמשִבוים 

מסכת שקלים פרק ב משנה ד 
ד

שמעון:  ִבש ִבבי  יַתמר שר ּמא
ּמּטאת?  יַתח יַתל ִבלים  ּמק שש ֵאבין  יַתמה 

ּמבה,  שוצ ִבק אהם  ּמל ֵאיש  ִבלים,  ּמק שש יַתה אש ּמלא  אא
ּמבה.  שוצ ִבק ּמל ּה  ֵאאין  ּמּטאת  יַתח יַתל שו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמבה;  שוצ ִבק אהם  ּמל ֵאאין  ִבלים  ּמק שש ִבל יַתא ף 

ה
ּמלה,  יַתהגו ִבמן  ֵאאל  ששּמר ּמעלו ִי אש שכ אש

ּמרכונות,  שד ִבלים  שק ּמהיו שו
ִבעים,  ּמל שס ששקול  ִבל שזרו  ּמח
ִבעים,  ּמב שט ששקול  ִבל שזרו  ּמח

ּמנִברים.  ִבדי ששקול  ִבל שקשו  ִבב
שמעון:  ִבש ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמוה,  ּמש ּמלם  מכ יַתיד  ֵאכן,  ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ּמּטאת,  יַתח ּמבל  רֲעא

יַתתִים,  שש ִבב ִבביא  ֵאמ אזה  שו יַתלע,  אס שב ִבביא  ֵאמ אזה 
ּמשלוש. שב ִבביא  ֵאמ אזה  שו

מסכת שקלים פרק ב משנה ה 
ו

ִבלים.  מח ִבלים,  ּמק שש יַתתר  מו
ּמפה,  ֵאא ּמה ִברית  ִבשי רֲעע יַתתר  מו

שלדות,  ֵאני יו ִבק ּמזבות,  ֵאני  ִבק ִבבים,  ּמז ֵאני  ִבק יַתתר  מו
ּמשמות,  רֲעא יַתו ּמּטאות  יַתח

ּמבה.  ּמד שנ ּמרן  ּמת מו
ּמלל:  שכ יַתה אזה 

ּממה,  שש יַתא ִבמשום  שטא ו ֵאח ִבמשום  ּמבא  אשהוא  ּמכל 
ּמבה.  ּמד שנ ּמרן  ּמת מו

ז
ּמלה.  ּמלעו ּמלה  יַתתר עו מו
ּמחה.  שנ ִבמ יַתל ּמחה  שנ ִבמ יַתתר  מו

ִבמים.  ּמל שש ִבל ִבמים  ּמל שש יַתתר  מו
ִבמים.  ּמל שש ִבל יַתסח  אפ יַתה יַתתר  מו
ִברים.  ִבזי שנ ִבל ִברים  ִבזי שנ יַתתר  מו

ּמבה.  ּמד שנ ִבל ִבזיר  ּמנ יַתתר  מו



ששבוִיים.  ִבל ששבוִיים  יַתתר  מו
ּמשבוי.  שלאותו  ּמשבוי  יַתתר  מו

ִביים.  ִבנ רֲעע יַתל ִביים  ִבנ רֲעע יַתתר  מו
ִבני.  ּמע שלאותו  ִבני  ּמע יַתתר  מו
ִבתים.  ֵאמ יַתל ִבתים  ֵאמ יַתה יַתתר  מו
ּמשיו.  שר שליו ֵאמת  יַתה יַתתר  מו

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
ּמיהו.  ִבל ֵאא לבא  ּמי אש יַתעד  ּמנח  ממ ֵאהא  שי ֵאמת  יַתה יַתתר  מו

ֵאמר:  ּמתן או ּמנ ִבבי  שר
שברו. ִבק יַתעל  ּמפש  שנ ִבנים לו  ֵאמת, בו יַתה יַתתר  מו

פרק ג 

מסכת שקלים פרק ג משנה א 
א

ּמנה  ּמש יַתב ִבקים  ּמר שפ ּמשה  לל שש ִבב
ּמכה:  שש ִבל יַתה אאת  ִבמין  תושר

יַתסח,  אפ יַתה יַתרס  שפ ִבב
אוצארת,  רֲעע יַתרס  שפ ִבב
ּמחג,  אה יַתרס  שפ ִבב

ּממה.  ֵאה שב יַתשר  שע יַתמ של אש ּמרנות  ּקג ֵאהן  שו
ּמבה.  ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

ֵאמר:  יַתזי או יַתע אבן 
ּמדר,  רֲעא יַתב ּמעה  שש ִבת שו ששִברים  אע שב

ּמון,  ִבסי שב ּמחד  אא שב
אאלול.  אב ּמעה  שש ִבת שו ששִברים  אע שב

שמִברים:  שמעון או ִבש ִבבי  ּמזר ושר ּמע של ִבבי  שר
ּמסן,  ִבני שב ּמחד  אא שב
ּמון,  ִבסי שב ּמחד  אא שב

ששִברי.  ִבת שב ּמחד  אא שב
אאלול,  אב ּמעה  שש ִבת שו ששִברים  אע שב שמרו  ּמא ּממה  ּמל שו

ששִברי?  ִבת שב ּמחד  אא שב שמרו  ּמא ללא  שו
אשהוא יום טוב,  ֵאני  שפ ִבמ

שביום טוב,  ֵאשר  יַתע של ּמשר  שפ אא ֵאאי  שו
אאלול. אב ּמעה  שש ִבת שו ששִברים  אע שב ִבדימוהו  שק ִבה ּמכְך  ִבפי של

מסכת שקלים פרק ג משנה ב 
ב

ִבאים  שס ּמשלוש  ּמשלוש  של אש מקפות  ּמשלוש  שב



ּמכה,  שש ִבל יַתה אאת  ִבמין  תושר
אמ"ל.  ִבגי ֵאבי"ת  אל" ף  ּמא אהם  ֵאלי רֲעע ּמכתוב  שו

ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר
ּממ"א.  יַתג ּמט"א  ִבבי ּמפ"א  של יַתא אהם  ֵאלי רֲעע ּמכתוב  ִבנית  ּמו שי

ּמחפות,  ֵאפשרגוד  שב ללא  ּמנס  שכ ִבנ ֵארם  יַתהתו ֵאאין 
ּמדל,  שנ יַתס שב ללא  שו ּמעל,  שנ יַתמ שב ללא  שו

יַתע;  ִבמי ּמק שב ללא  שו ּמלה,  ִבפ שת ִבב ללא  שו
שמרו:  ליא שו ִבני,  שע יַתי ֵאמא  אש
ִבני,  שע אה ּמכה  שש ִבל יַתה רֲעעֹון  ֵאמ

שמרו:  ליא שו ִבשיר  שע יַתי ֵאמא  אש או 
ִבשיר;  שע אה ּמכה  שש ִבל יַתה יַתמת  שתרו ִבמ

שבִבריות  יַתה ֵאדי  שי ֵאוצאת  ּמל ּמוצִבריְך  ּמדם  ּמא אש
ּממקום,  יַתה ֵאדי  שי ֵאוצאת  ּמל ּמוצִבריְך  אשהוא  ארְך  אד שכ

יַתמר:  אא אנ  (במדבר לב,כב)אש
ֵאאל",  ששּמר ִבי ִבמ ֵאמיי ו ִבים  ִבק שנ אתם  שהִיי ִבו "

ֵאמר:   (משלי ג,ד)שואו
ּמדם". ּמא שו ִבהים  אאל ֵאני  ֵאעי שב אכל טוב  ֵאש שו ֵאחן  ּמוצא  שמ "ו

מסכת שקלים פרק ג משנה ג 
ג

ֵאאל  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר ֵאבית  של אש
ּמתיו,  שבעו שוצ אא ֵאבין  שקלו  ִבש שו ּמנס  שכ ִבנ ּמיה  ּמה

ֵארם,  יַתהתו ֵאני  שפ ִבל שוזושרקו 
ּמפה.  מּק יַתל רֲעחפו  שודו ֵאון  יַתכ שת ִבמ ֵארם  יַתהתו שו

אהם:  ּמל יַתמר  ליא אש יַתעד  ֵארם  ֵארם תו יַתהתו ֵאאין 
לרם",  שת אא "

שמִברים לו:  ֵאהן או שו
לרם!"  שת לרם,  שת לרם,  שת "

ִבמים. ּמע שפ ּמשלוש 

מסכת שקלים פרק ג משנה ד 
ד

ּמליות,  שב יַתט שק ִבב ּמפה  ִבח שו ּמנה,  ּמהִבראשו אאת  ּמתיַתרם 
ּמליות,  שב יַתט שק ִבב ּמפה  ִבח שו ּמיה,  ִבנ שש
ּמפ ּה.  יַתח שמ ּמיה  ּמה ללא  ִבשית  ִבלי שש

ּמפ ּה? יַתח שמ ּמיה  ּמה ללא  ּממה  ּמל שו
ּמתרום.  יַתה ּמבר  ּמד יַתה ִבמן  לרם  שת שוִי יַתכח  שש ֵאמא ִי אש

ֵאאל,  ששּמר אר ץ ִי אא ֵאשם  של ּמנה  ּמהִבראשו אאת  ּמתיַתרם 
ּמל ּה,  ִבפים  ּמּק ממ יַתה ִבכים  יַתר שכ יַתה ֵאשם  של ּמיה  ִבנ שש

ּמהשרחוקות. ִבדינות  שמ ֵאשם  של יַתדי ו ּממ ֵאשם  של אבל ו ּמב ֵאשם  של ִבשית  ִבלי שש



פרק ד 

מסכת שקלים פרק ד משנה א 
א

ּמב ּה?  ִבשין  ּמהיו עו ּממה  ּממה  שתרו יַתה
אהם,  ֵאכי שס ִבנ שו ִבפים  ּמס ִבדים ומו ִבמי שת ּמב ּה  ִבחין  שק לו

ִבנים,  ּמפ יַתה אחם  אל שו אחם  אל יַתה ֵאתי  שש אמר ו לע ּמה שו
ִבצבור.  יַתה שבנות  ּמקשר ּמכל  שו

ִבעית,  ִבבי שש יַתב ִבחים  ּמפ שס ֵארי  שמ שו
ּמכה.  שש ִבל יַתה יַתמת  שתרו ִבמ ּמרן  ּמכ שש ִבלים  שט נו

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ּמנם.  ִבח ֵאמר  ֵאדב שו יַתנ שת ִבמ אוצה  ּמהרו יַתא ף 

שמרו לו:  ּמא
ִבצבור. יַתל אש ִבמ ּמלא  אא ִבאים  ּמב ּמנן  ֵאאי אש ֵאמר  ּמתה או יַתא יַתא ף 

מסכת שקלים פרק ד משנה ב 
ב

שזהוִברית  ִבל אש ּמלשון  שו יַתח  ֵאל יַתת שש ִבמ יַתה ִבעיר  ּמש שו ּמרה  ּמפ
ּמכה.  שש ִבל יַתה יַתמת  שתרו ִבמ ִבאים  ּמב

ּמניו,  ּמר שק ֵאבין  אש ּמלשון  שו יַתח  ֵאל יַתת שש ִבמ יַתה ִבעיר  ּמש אבש  אכ שו ּמרה  ּמפ אבש  אכ
ּמה,  אתי שדלו שג ִבמ ִבעיר ו ּמה יַתמת  שוחו יַתמִים  יַתה יַתמת  יַתא שו

ִבעיר  ּמה ֵאכי  ּמוצשר ּמכל  שו
ּמכה.  שש ִבל יַתה ֵארי  ִבשי ִבמ ִבאים  ּמב

ֵאמר:  ּמשאול או ּמבא  יַתא
ּמרה,  ּמפ אבש  אכ

ּממן. שוצ יַתע של אש ִבמ ִבשין אותו  ִבלים עו שגדו ִבנים  רֲעה לכ

מסכת שקלים פרק ד משנה ג 
ג

אהן?  ּמב ִבשין  ּמהיו עו ּממה  ּמכה  שש ִבל ֵארי  ִבשי יַתתר  מו
ּמלתות,  שס ִבנים ו ּממ שש ֵאיינות ו אהן  ּמב ִבחין  שק לו

ֵאדש.  שק אה יַתל ּמכר  ּמש יַתה שו
ֵאעאל.  ּממ שש ִבבי ִי ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ִביים. ִבנ רֲעע ּמל אש ִבמ ללא  שו ֵאדש  שק אה יַתל אש שב שכִברין  יַתת שש ִבמ ֵאאין 

מסכת שקלים פרק ד משנה ד 
ד

ּמב ּה?  ִבשין  ּמהיו עו ּממה  ּממה  שתרו יַתה יַתתר  מו



ִבשים.  ּמד ּקּק יַתה אדש  לק ֵאבית  של ִבוצפוי  ּמהב  ּמז ֵאעי  ִברּקו
ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר

יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתה יַתקִי ץ  של ֵאפרות  יַתה יַתתר  מו
ּמשֵארת.  ֵאלי  שכ ִבל ּממה  שתרו יַתתר  ומו

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתה יַתקִי ץ  של ּממה  שתרו יַתתר  מו
ּמשֵארת.  ֵאלי  שכ ִבל ִבכים  ּמס שנ יַתתר  ומו

ֵאמר:  ִבנים או רֲעה לכ יַתה יַתגן  שס ּמיה  שנ יַתנ רֲעח ִבבי  שר
יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתה יַתקִי ץ  של ִבכים  ּמס שנ יַתתר  מו
ּמשֵארת.  ֵאלי  שכ ִבל ּממה  שתרו יַתתר  ומו

ֵאפרות. יַתב ִבדים  ּמהיו מו ללא  אזה  ּמו אזה  שו

מסכת שקלים פרק ד משנה ה 
ה

ּמב ּה?  ִבשין  ּמהיו עו ּממה  ארת  לט שּק יַתה יַתתר  מו
ִבנים,  ּממ מא ּמה יַתכר  שש ּמנה  אמ ִבמ ִבשין  שפִברי יַתמ

ִבנים,  ּממ מא ּמה ּממעות  יַתעל  ּמת ּה  ִבלים או של יַתח שמ ו
ּמרן,  ּמכ שש ִבב ִבנים  ּממ מא ּמל ּמת ּה  ִבנים או שת שונו

ּמשה.  ּמד רֲעח ּממה  שתרו ִבמ ּמת ּה  ִבחין או שק שולו ִברים  שז שוחו
יַתמנו,  שז ִבב ּמדש  ּמח ּמבא  ִבאם 

ּמשה,  ּמד רֲעח ּממה  שתרו ִבמ ּמת ּה  ִבחין או שק לו
ּמנה. ּמש שי יַתה ִבמן  ּמלאו,  ִבאם  שו

מסכת שקלים פרק ד משנה ו 
ו

ּמסיו,  ּמכ שנ ִבדיש  שק יַתמ יַתה
ִבצבור,  יַתה שבנות  ּמקשר של ּמבִברים שראוִיין  שד אהן  ּמב ּמהיו  שו

ּמרן.  ּמכ שש ִבב ִבנים  ּממ מא ּמל שתנו  ּמנ ִי
ּמבה.  ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
יַתזי:  יַתע אבן  יַתמר לו  ּמא

ּמדה,  ִבמ יַתה ִבהיא  ּמנה  ֵאאי
ִבנים,  ּממ מא ּמה יַתכר  שש אהן  ֵאמ ִבשין  שפִברי יַתמ ּמלא  אא
ִבנים,  ּממ מא ּמה ּממעות  יַתעל  ּמתן  ִבלין או של יַתח שמ ו

ּמרן,  ּמכ שש ִבב ִבנין  ּממ מא ּמל ּמתם  ִבנין או שת שונו
ּמשה. ּמד רֲעח ּממה  שתרו ִבמ ּמתם  ִבחים או שק שולו ִברים  שז שוחו

מסכת שקלים פרק ד משנה ז 
ז

ּמסיו,  ּמכ שנ ִבדיש  שק יַתמ יַתה
יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמיה  ּממה שראו ֵאה שב אהן  ּמב ּמתה  שי ּמה שו

ֵאקבות,  שנ ּמכִברים ו שז



ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ֵאכי עולות,  שוצִברי ִבל שכרו  ּממ ּמכִברים ִי שז

ִבמים,  ּמל שש ֵאחי  שב ִבז ֵאכי  שוצִברי ִבל ֵאכרו  ּממ ֵאקבות ִי שנ ו
אהם עולות,  ֵאמי שד ִבב ִבביא  ּמי שו

יַתבִית.  יַתה אדק  אב של ִבסים  ּמכ שנ ּמאר  שש ִבעם  שפלו  אהם ִי ֵאמי שד ו

ח
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר

שקשרבו עולות,  ּממן ִי שוצ יַתע ּמכִברים  שז
ִבמים,  ּמל שש ֵאחי  שב ִבז ֵאכי  שוצִברי ִבל שכרו  ּממ ֵאקבות ִי שנ ו

אהם עולות,  ֵאמי שד ִבב ִבביא  ּמי שו
יַתבִית.  יַתה אדק  אב של שפלו  ִבסים ִי ּמכ שנ ּמאר  שש ו

ט
ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר שר ּמא

אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר ֵארי  שב ִבד אאת  ִבני  רֲעא אאה  רו
יַתע,  מש שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד ִבמ

ּמדתו,  ִבמ אאת  ּמוה  שש ִבה אזר  אע ִבלי אא ִבבי  אשאר
יַתלק.  ּמח יַתע  מש שיהו ִבבי  ושר

יַתיס:  שפ יַתפ ִבבי  יַתמר שר ּמא
אהם,  ֵאני שש ֵארי  שב ִבד ִבתי  שע יַתמ ּמש

אזר,  אע ִבלי אא ִבבי  ֵארי שר שב ִבד שכ ֵאפרוש  שב ִבדיש  שק יַתמ יַתה
יַתע. מש שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד שכ ּמתם  שס ִבדיש  שק יַתמ יַתה שו

מסכת שקלים פרק ד משנה ח 
י

ּמסיו,  ּמכ שנ ִבדיש  שק יַתמ יַתה
יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמבִברים שראוִים  שד אהם  ּמב ּמהיו  שו

שועופות,  ִבנים  ּממ שש ֵאיינות ו
ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר

ִבמין,  יַתה ֵאכי אותו  שוצִברי ִבל שכרו  ּממ ִי
אהם עולות,  ֵאמי שד ִבב ִבביא  ּמי שו

יַתבִית. יַתה אדק  אב של שפלו  ִבסים ִי ּמכ שנ ּמאר  שש ו

מסכת שקלים פרק ד משנה ט 
יא

ִבשים יום,  לל שש ִבל יַתחת  יַתא
ּמכה.  שש ִבל יַתה אאת  רֲעעִברים  יַתש שמ

יַתבע,  יַתאשר ֵאמ ּמלתות  שס ֵאפק  שס ִבל ּמליו  ּמע ֵאבל  יַתק שמ יַתה ּמכל 
יַתבע;  יַתאשר ֵאמ ֵאפק  יַתס שי ללש,  ּמש ִבמ שמדו  ּמע

יַתבע;  יַתאשר ֵאמ ֵאפק  יַתס שי יַתבע,  יַתאשר ֵאמ שמדו  ּמע שו ללש,  ּמש ִבמ



ּמנה.  שליו אע ּמל ֵאדש  שק אה יַתיד  יַתה אש
ּמעה לו,  ִבלי שת ִבה אלת,  לס ּמעה  ִבלי שת ִבה ִבאם 

ִבמי ץ לו.  שח אה יַתיִין,  ִבמי ץ  שח אה ִבאם  שו
ּמתיו,  ּממעו אאת  ֵאבל  יַתק שמ ֵאאינו  שו
אצה. יַתר שמ יַתח  ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאהא  שי אש יַתעד 

פרק ה 

מסכת שקלים פרק ה משנה א 
א

ּמדש:  שק ִבמ יַתב ּמהיו  אש ִבנים  ממ שמ יַתה ֵאהן  ֵאאלו  שו
ּמתמות,  יַתהחו יַתעל  ּמחס  שנ ִבפי אבן  ּמנן  ּמח יו

ִבכים,  ּמס שנ יַתה יַתעל  ּמיה  ִבח רֲעא
ּמיסות,  שפ יַתה יַתעל  ֵאאל  ששמו אבן  שתּמיה  יַתמ

ִבנים;  ִבּק יַתה יַתעל  ּמיה  שח יַתת שפ
יַתכי.  שד ּממשר אזהוא  ּמיה  שח יַתת שפ

ּמיה?  שח יַתת שפ ששמו  ּמרא  שק ִבנ ּממה  ּמל שו
ּמשן,  שר שודו ּמבִברים  שד יַתח  ֵאת אשהוא פו

ּמלשון.  ִבעים  שב ִבש שב יַתע  ֵאד שויו

ב
ִבלי> רֲעח יַתעִים, < ֵאמ ִבלי  ּקח יַתעל  ּמיה  ִבח רֲעא אבן 

ִבחים,  ִבשי ֵאפר  ּמיה חו שנ שנחו
ּמכרוז,  ֵאני  ִבב שג

ּמעִברים,  שש יַתלת  ִבעי שנ יַתעל  ֵאבר  ִבג אבן 
יַתע,  ִבקי ּמפ יַתה יַתעל  ִבבי  ּמב אבן 

ֵאוצל,  של יַתצ יַתה יַתעל  ּמזה  יַתאשר אבן 
ִבשיר,  יַתה יַתעל  ֵאלִבוי  אבן  יַתרס  שג ּמה

ִבנים,  ּמפ יַתה אחם  אל ֵאשה  רֲעע יַתמ יַתעל  יַתגשרמו  ֵאבית 
ארת,  לט שּק יַתה ֵאשה  רֲעע יַתמ יַתעל  ּמנס  ִבטי שב יַתא ֵאבית 

ּמפשרכות,  יַתה יַתעל  ּמזר  ּמע של אא שו
שלבוש. <המלביש> יַתמ יַתה יַתעל  ּמחס  שנ ִבפי ו

מסכת שקלים פרק ה משנה ב 
ג

ּמבִברים,  שז ִבג ּמשה  לל שש ִבמ ִבתים  רֲעח ֵאאין פו
ִבלים,  יַתמשרכו ּמעה  שב ִבש ִבמ ו

יַתנִים,  שש ִבמ ּמפחות  ּמממון  שב ִבצבור  יַתה יַתעל  ּמרה  ּמר שס ִבשין  ֵאאין עו שו
יַתעִים,  ֵאמ ִבלי  ּקח יַתעל  אש ּמיה  ִבח רֲעא אבן  ִבמ חו ץ 



ּמפשרכות,  יַתה יַתעל  אש ּמזר  ּמע של אא שו
אהם. ֵאלי רֲעע ִבוצבור  שבלו  ִבק ּמתם  אשאו

מסכת שקלים פרק ה משנה ג 
ד

ּמדש,  שק ִבמ יַתב ּמהיו  ּמתמות  ּמעה חו ּמב יַתאשר
אהם:  ֵאלי רֲעע ּמכתוב  שו

ֵאטא.  שוחו ִבדי,  שג ּמכר,  ּמז אגל,  ֵאע
ֵאמר:  יַתזי או יַתע אבן 

אהם:  ֵאלי רֲעע ּמכתוב  ִבמית  ּמר רֲעא יַתו ּמהיו,  ּמשה  ִבמ רֲעח
ִבשיר.  ּמע ֵאטא  שוחו יַתדל  ֵאטא  ִבדי, חו שג יַתכר,  שד יַתגל,  ֵאע

ּמקר,  ּמב ֵאכי  שס ִבנ ִבעם  ֵאמש  יַתש שמ יַתגל  ֵאע
ֵאקבות;  שנ ּמכִברים ו שז ִבנים,  יַתט שק ִבלים ו שגדו

לוצאן,  ֵאכי  שס ִבנ ִבעם  ֵאמש  יַתש שמ ִבדי  שג
ֵאקבות,  שנ ּמכִברים ו שז ִבנים,  יַתט שק ִבלים ו שגדו

ִבלים;  ֵאאי ּמל אש ִבמ חו ץ 
יַתבד;  של ִבב ִבלים  ֵאאי ֵאכי  שס ִבנ ִבעם  ֵאמש  יַתש שמ יַתאִיל 

לוצּמרע. שמ ִבל אש ֵאהמות  שב ּמשלוש  ֵאכי  שס ִבנ ִבעם  ֵאמש  יַתש שמ ֵאטא  חו

מסכת שקלים פרק ה משנה ד 
ה

ִבכים,  ּמס שנ ֵאּקש  יַתב שמ אשהוא  ִבמי 
ּמנן,  ּמח אוצל יו ֵאא ֵאלְך לו  הו

ּמתמות,  יַתהחו יַתעל  אנה  ממ שמ אשהוא 
ּמתם.  אמנו חו ִבמ ֵאבל  יַתק שמ ּממעות ו ֵאתן לו  שונו

ּמיה,  ִבח רֲעא אוצל  ֵאא ּמבא לו 
ִבכים,  ּמס שנ יַתה יַתעל  אנה  ממ שמ אשהוא 

ּמתם,  ֵאתן לו חו שונו
ִבכים.  ּמס שנ אמנו  ִבמ ֵאבל  יַתק שמ ו

אזה,  אוצל  ֵאא אזה  ִבאין  ּמב אעארב  ּמל שו
ּמתמות,  יַתהחו אאת  ִבוציא  ּמיה מו ִבח רֲעא יַתו

ּממעות;  ּמדן  שג אנ שכ ֵאבל  יַתק שמ ו
ֵאדש,  שק אה יַתל ִבתירו  ִבתירו, הו ִבאם הו

ֵאביתו,  ִבמ ּמנן  ּמח ֵאלם יו יַתש שי רֲעחתו,  ּמפ ִבאם  שו
ּמנה. שליו אע ּמל ֵאדש  שק אה יַתיד  יַתה אש

מסכת שקלים פרק ה משנה ה 
ו

ּמתמו,  יַתבד חו ּמא אש ִבמי 
אעארב,  ּמה יַתעד  ִבנים לו  ִבתי שמ יַתמ

ִבנין לו;  שת ּמתמו, נו ֵאדי חו שכ שוצאו לו  ּממ ִבאם 



ּמיה לו;  ּמה ללא  ּמלאו,  ִבאם  שו
ִבאים. ּממ יַתר ּמה ֵאני  שפ ִבמ אהן  ֵאלי רֲעע ּמכתוב  יַתהיום  ּמכל  ֵאשם  שו

מסכת שקלים פרק ה משנה ו 
ז

ּמדש:  שק ִבמ יַתב ּמהיו  ּמשכות  של ֵאתי  שש
ּמשִיים,  רֲעח יַתכת  שש ִבל יַתחת,  יַתא
ִבלים.  ֵאכ יַתה יַתכת  שש ִבל יַתחת,  יַתא שו

ּמשִיים,  רֲעח יַתכת  שש ִבל
יַתשי,  שח יַתב ּמכ ּה  שלתו ִבנין  שת ֵאחט נו ֵאאי  שר ִי

יַתשי.  שח יַתב ּמכ ּה  ִבמתו ִבסין  שנ יַתפשר שת ִבמ ִבבים  ֵאני טו שב ִביים  ִבנ רֲעע יַתו
ִבלים,  ֵאכ יַתה יַתכת  שש ִבל

ִבלי,  אכ ֵאדב  יַתנ שת ִבמ אשהוא  ִבמי  ּמכל 
ּמכ ּה,  שלתו זושרקו 

ִבשים יום,  לל שש ִבל יַתחת  יַתא שו
ּמת ּה,  ִבחים או שת ּמבִברין פו שז ִבג יַתה

יַתבִית,  יַתה אדק  אב של ארְך  לוצ שוצאו בו  ּממ אש ִבלי  אכ
ִבחים אותו,  ִבני יַתמ

יַתאר> יַתש יַתה ּמכִברים, <שו שמ ִבנ ּמאר  שש יַתה שו
יַתבִית. יַתה אדק  אב יַתכת  שש ִבל של ִבלים  שפ אהם נו ֵאמי שד ו

פרק ו 

מסכת שקלים פרק ו משנה א 
א

ּמפרות,  ּמשר שו ּמע ּמשה  לל שש
ּמחנות,  של מש ּמשר  ּמע ּמשה  לל שש

ּמדש.  שק ִבמ יַתב ּמהיו  ּמויות  רֲעח יַתת שש יַתה ששֵארה  אע ללש  שש ו
ֵאאל  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר ֵאבית  של אש

ִבנים,  רֲעה לכ יַתה יַתגן  שס ּמיה  שנ יַתנ רֲעח ִבבי  ֵאבית שר של אש שו
ששֵארה.  אע יַתבע  יַתאשר שב רֲעחִבוין  יַתת שש ִבמ ּמהיו 

ֵאתּמרה?  שי ּמתה  שי ּמה ּמכן  ֵאאי שו
ִבוצים,  ֵאע ּמה ֵאדיר  אגד  אנ שכ

אהם,  ֵאתי רֲעאבו ֵאמ ּמדם  ּמי שב ארת  לס ּממ ֵאכן  אש
ּמגנוז. ּמארון  ּמה ּמשם  אש

מסכת שקלים פרק ו משנה ב 
ב

ֵאוּסק,  יַתע שת ִבמ ּמיה  ּמה אש ּמחד  אא ֵאהן  לכ שב אשה  רֲעע יַתמ



ּמה.  אתי ֵאברו רֲעח ֵאמ ּמנה  מש שמ ִבהיא  אש ּמפה  שוצ ּמהִבר אאת  ּמאה  ּמר שו
ֵאברו,  רֲעח יַתל יַתמר  ּמא שו ּמבא 

ּמבר,  ּמד יַתה אאת  שגמור  ִבל ִבפיק  שס ִבה ללא  שו
ּממתו,  שש ִבנ ּמתה  שוצ ּמי אש יַתעד 

ּמגנוז. ּמארון  ּמה ּמשם  אש ֵאיחוד  שב שדעו  ּמי שו

מסכת שקלים פרק ו משנה ג 
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ֵאאלו?  ּמה ּמויות  רֲעח יַתת שש יַתה ּמהיו  ּמכן  ֵאאי שו
ּמדרום,  יַתב יַתבע  יַתאשר שו ּמצפון,  יַתב יַתבע  יַתאשר

רֲעעּמרב,  יַתמ יַתב יַתתִים  שש ּמרח, ו שז ִבמ יַתב ּמשלוש 
ּמעִברים.  שש יַתה אגד  אנ שכ

רֲעעּמרב:  יַתמ יַתל ִבכים  שסמו ִביים  ִבמ שדרו ּמעִברים  שש
אלק,  אד יַתה יַתער  יַתש שליון,  אע ּמה יַתער  יַתש

יַתמִים.  יַתה יַתער  יַתש שבכורות,  יַתה יַתער  יַתש
יַתמִים?  יַתה יַתער  יַתש ששמו  ּמרא  שק ִבנ ּממה  ּמל שו

ּמחג.  אב ִבנוּסוְך  יַתל אש יַתמִים  יַתל אש ִבחית  שוצלו ִבסים  ִבני שכ יַתמ אשבו 
ֵאמר: <ליעזר> לקב או רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר

ִבאין  שוצ שהיות יו ִבל ִבדים  ִבתי רֲעע יַתו ִבכים  יַתפ שמ יַתמִים  יַתה בו 
יַתבִית.  יַתה יַתתן  שפ ִבמ יַתחת  יַתת ִבמ

ד
רֲעעּמרב:  יַתמ יַתל ִבכים  שסמו ּמצפון  יַתב ּמתן  ּממ מע של

ּמבן,  ּמקשר יַתה יַתער  יַתש ּמיה,  שנ ּמכ שי יַתער  יַתש
ִבשיר.  יַתה יַתער  יַתש ִבשים,  ּמנ יַתה יַתער  יַתש

ּמיה?  שנ ּמכ שי יַתער  יַתש ששמו  ּמרא  שק ִבנ ּממה  ּמל שו
ּמגלותו. <וגלותו> שב ּמיה  שנ ּמכ שי ּמוצא  ּמי אשבו 

ּמקנור,  ִבני יַתער  יַתש ּמרח  שז ִבמ יַתב אש שו
ּמהיו לו,  ִבשים  שפ אש שפ ֵאני  שש ו

ששמאלו.  ִבב ּמחד  אא שו ִבמינו  ִבבי ּמחד  אא
ֵאשם. אהן  ּמל ּמיה  ּמה ללא  אש רֲעעּמרב  יַתמ יַתב יַתנִים  שש ו

מסכת שקלים פרק ו משנה ד 
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ּמדש:  שק ִבמ יַתב ּמהיו  ּמחנות  של מש ּמשר  ּמע ּמשה  לל שש
יַתחִים,  שב שט ִבמ יַתה ֵאבית  שב יַתשִיש  יַתל אש ּמנה  ששמו

יַתבִים;  ּמר שּק יַתה אאת  ִבחין  ִבדי שמ אהן  ֵאלי רֲעע אש
אבש,  אכ יַתה רֲעעיַתרב  יַתמ שב יַתנִים  שש ו

אס ף.  אכ יַתל אש ּמחד  אא שו יַתשִיש  יַתל אש ּמחד  אא
ּמבִברים,  ֵאא ּמה אאת  ִבנים  שת יַתשִיש נו יַתל אש יַתעל 

ּמשֵארת;  ֵאלי  שכ ִבנים  שת אס ף נו אכ יַתל אש יַתעל  שו



יַתבִית,  יַתה יַתתח  אפ יַתעל  ִבנים  שפ ִבב ִבמ ּמלם  ּמבאו יַתנִים  שש ו
ּמהב.  ּמז יַתל אש ּמחד  אא שו יַתשִיש  יַתל אש ּמחד  אא

ּמסתו,  ֵאני שכ ִבב ִבנים  ּמפ יַתה אחם  אל אאת  ִבנין  שת יַתשִיש נו יַתל אש יַתעל 
ּמאתו,  ִבוצי ִבבי ּמהב  ּמז יַתל אש יַתעל  שו

ִבדים;  ִברי ללא מו שו אדש  לּק יַתב ִבלים  רֲעע יַתמ אש
ִבנים,  שפ ִבב ִבמ ּמהב  ּמז יַתל אש ּמחד  אא שו

ִבמיד. ּמת ִבנים  ּמפ יַתה אחם  אל ּמליו  ּמע אש

מסכת שקלים פרק ו משנה ה 
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ּמדש,  שק ִבמ יַתב ּמהיו  ּמפרות  ּמשר שו ּמע ּמשה  לל שש
אהם:  ֵאלי רֲעע ּמכתוב  שו

ִבקין,  ִבתי יַתע ִבלין  שק ִבת שו ִבתין  יַתד יַתח ִבלין  שק ִבת
ּמלה,  ֵאלי עו ּמז שוגו ִבנים  ִבק

ּמנה,  שלבו ִבוצים ו ֵאע
ארת,  לפ יַתכ יַתל ּמהב  ּמז
ּמבה.  ּמד שנ ִבל ּמשה  ִבש

ּמנה,  ּמש שו ּמנה  ּמש ּמכל  שב אש ִבתין,  יַתד יַתח ִבלין  שק ִבת
יַתקד,  שת שש אא יַתקל  ּמש ללא  אש ִבמי  ִבקין,  ִבתי יַתע שו

ּמאה;  ּמב יַתה ּמנה  ּמש של ֵאקל  שו

ז
ִברין;  ֵאהן תו ִבנים,  ִבק

ּמנה,  ֵאני יו שב ֵאהן  ּמלה,  ֵאלי עו ּמז שוגו
ּמלם עולות.  מכ

ּמדה.  שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמלה,  ּמחד עו אא שו ּמּטאת  יַתח ּמחד  אא ִבנים,  ִבק
ּמלם עולות. מכ ּמלה,  ֵאלי עו ּמז שוגו

מסכת שקלים פרק ו משנה ו 
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ֵאמר:  ּמהאו
ִבוצים",  ֵאע יַתלי  ּמע ֵארי  רֲעה "

ִברין;  ֵאז ִבגי ֵאני  שש ִבמ לחת  שפ ללא ִי
ּמנה",  שלבו "

אמ ץ;  לּק יַתה ִבמן  לחת  שפ ללא ִי
ּמהב",  ּמז "

ּמהב.  ּמז יַתנר  ִבדי ִבמ לחת  שפ ללא ִי
ּמבה.  ּמד שנ ִבל ּמשה  ִבש

ּמבה",  ּמד שנ "



ּמב ּה?  ִבשין  ּמהיו עו ּממה 
ּמב ּה עולות,  ִבחין  שק לו

ִבנים.  רֲעה לכ יַתל ּמהעורות  שו ֵאשם  יַתל ּמשר  ּמב יַתה
ּמגדול:  ֵאהן  לכ ּמדע  ּמי שיהו יַתרש  ּמד ּמרש  שד ִבמ אזה 

יַתליי"  יַתשם  ּמא לשם  ּמא ּמשם הוא,  ּמא שקּמרא ה,יט)" ִבי יַתו ) ,
ּמלל:  שכ יַתה אזה 

ּממה,  שש יַתא ִבמשום  ֵאחט ו ִבמשום  ּמבא  אשהוא  ּמכל 
שקחו בו עולות,  ּמל ִי

ִבנים.  רֲעה לכ יַתל ּמהעורות  שו ֵאשם,  יַתל ּמשר  ּמב יַתה
ִבמים:  ּמי יַתק ִבבים  שכתו ֵאני  שש שוצאו  שמ ִבנ

ֵאהן,  לכ יַתל ּמשם  ּמא שו יַתליי  ּמשם  ּמא
ֵאמר:   (מלכים ב יב,יז)שואו

ֵאבית יי,  ּמבא  ללא יו ּמּטאות  יַתח אס ף  אכ שו ּמשם  ּמא אס ף  אכ "
שהיו". ִבנים ִי רֲעה לכ יַתל

פרק ז 
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ּמבה:  ּמד שנ ִבל ִבלים  ּמק שש ֵאבין  שוצאו  שמ ִבנ אש ּממעות 
ִבלים,  ּמק שש ִבל שפלו  ִבלים, ִי ּמק שש ִבל ּמקרוב 

ּמבה;  ּמד שנ ִבל שפלו  ּמבה, ִי ּמד שנ ִבל
ּמבה.  ּמד שנ ִבל שפלו  ּמוצה, ִי שח יַתמ של ּמוצה  שח יַתמ

ּמנה:  שלבו ִבל ִבוצים  ֵאע ֵאבין 
ִבוצים,  ֵאע ּמל שפלו  ִבוצים, ִי ֵאע ּמל ּמקרוב 

ּמנה,  שלבו ִבל שפלו  ּמנה, ִי שלבו ִבל
ּמנה.  שלבו ִבל שפלו  ּמוצה, ִי שח יַתמ של ּמוצה  שח יַתמ

ּמלה:  ֵאלי עו ּמז שלגו ִבנים  ִבק ֵאבין 
ִבנים,  ִבּק יַתל שפלו  ִבנים, ִי ִבּק יַתל ּמקרוב 

ּמלה,  ֵאלי עו ּמז שלגו שפלו  ּמלה, ִי ֵאלי עו ּמז שלגו
ּמלה.  ֵאלי עו ּמז שלגו שפלו  ּמוצה, ִי שח יַתמ של ּמוצה  שח יַתמ

ִבני:  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ של ִבלין  מח ֵאבין 
ִבלין,  מח יַתל שפלו  ִבלין, ִי מח יַתל ּמקרוב 

ִבני,  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ של שפלו  ִבני, ִי ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ של
ִבני.  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ של שפלו  ּמוצה, ִי שח יַתמ של ּמוצה  שח יַתמ

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
ּמּקרוב;  יַתה יַתחר  יַתא ִבכים  של הו

ִבמיר. שח יַתה של ּמוצה,  שח יַתמ של ּמוצה  שח יַתמ



מסכת שקלים פרק ז משנה ב 
ב

ּממה,  ֵאה שב ֵארי  רֲעח ֵאני סו שפ ִבל שוצאו  שמ ִבנ אש ּממעות 
ֵאשר.  רֲעע יַתמ ּמלם  שלעו

ִבלין.  מח יַתבִית,  יַתה יַתהר  שב ו
יַתלִים,  ּמש ִבבירו ו

ִבלין,  מח ּמנה,  ּמש יַתה שימות  ּמכל  ּמאר  שש ִבב
ֵאשר. רֲעע יַתמ לכל  יַתה אגל,  אר ּמה יַתעת  ּמש שב ו

מסכת שקלים פרק ז משנה ג 
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ּמרה,  ּמז רֲעע ּמב ּמוצא  שמ ִבנ אש ּמשר  ּמב
ּמבִברים, עולות,  ֵאא

ּמּטאות,  יַתח ִבתיכות,  רֲעח יַתו
ִבמים.  ּמל שש ֵאחי  שב ִבז יַתלִים,  ּמש ִבבירו ו

אזה,  ּמו אזה 
ּמפה.  ששִברי יַתה ֵאבית  של ֵאוצא  ֵאי שו ּמרתו  ֵאבר וצו יַתע שת

ד
ִבלים,  שגבו יַתב ּמוצא  שמ ִבנ
ֵאבלות,  שנ ּמבִברים,  ֵאא

ּמתרות.  ממ ִבתיכות,  רֲעח יַתו
אבה,  מר שמ ּמשר  ּמב יַתה אש אגל,  אר ּמה יַתעת  ּמש שב ו

ּמתִברים. ממ ּמבִברים  ֵאא יַתא ף 

מסכת שקלים פרק ז משנה ד 
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אדר,  ֵאע יַתדל  שג ִבמ יַתעד  שו יַתלִים  ּמש ִבמירו ֵאוצאת  שמ ִבנ אש ּממה  ֵאה שב
יַתח:  ּמכל רו של ּמת ּה  ּמד ִבמ שכ

ִבמים.  ּמל שש ֵאחי  שב ִבז ֵאקבות,  שנ ּמכִברים, עולות ו שז
ֵאמר: <יודה> ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבחים,  ּמס שפ ִבחים,  ּמס שפ ִבל ּמראוי  ּמה יַתא ף 
ִבשים יום. לל שש אגל  אר ּמל אדם  לק

מסכת שקלים פרק ז משנה ה 
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ּמה,  אאי שוצ אאת מו ִבנים  שכ שש יַתמ שמ ּמהיו  ּמנה  ּמבִבראשו
ּמה.  אכי ּמס שנ ּממ ּה  ִבע ִבביא  ֵאמ אשהוא  יַתעד 

ִבחים.  שר ּמת ּה ובו ִבחים או ִבני יַתמ שהיות  ִבל שזרו  ּמח
ִבדין  ֵאבית  ִבקינו  שת ִבה

ִבצבור. יַתל אש ִבמ ִבאים  ּמב ּמה  אכי ּמס שנ שיהו  אש



מסכת שקלים פרק ז משנה ו 
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שמעון:  ִבש ִבבי  יַתמר שר ּמא
ִבדין,  ֵאבית  ִבקינו  שת ִבה ּמבִברים  שד ּמעה  שב ִבש

אהן.  ֵאמ ּמחד  אא אזה  שו
ּמים,  יַתה יַתנת  ִבדי שמ ִבמ ּמלתו  יַתלח עו ִבש אש גוי 

אשלו,  ִבמ ִבבים  ֵאר שק ִבכים,  ּמס שנ ּממ ּה  ִבע יַתלח  ִבש ִבאם 
ִבצבור.  יַתל אש ִבמ ִבבים  ֵאר שק ּמלאו,  ִבאם  שו
ִבחים,  ּמב שז יַתח  ִבני ִבה שו ֵאמת  אש ֵאגר  ֵאכן  שו

אשלו,  ִבמ ִבבים  ֵאר שק ִבכים,  ּמס שנ איש לו  ִבאם 
ִבצבור.  יַתל אש ִבמ ִבבים  ֵאר שק ּמלאו,  ִבאם  שו

ֵאמת,  אש ּמגדול  ֵאהן  לכ יַתעל  ִבדין הוא  ֵאבית  יַתני  שת
ִבצבור.  יַתל אש ִבמ ּמבה  ֵאר שק ּמחתו  שנ ִבמ ֵאהא  שת אש

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ִבשים.  יַתליושר אש ִבמ

ּמבה. ֵאר שק ּמתה  שי ּמה ּממה  ֵאל שש ו

מסכת שקלים פרק ז משנה ז 
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ִבוצים,  ֵאע ּמה יַתעל  שו יַתלח  אמ יַתה יַתעל 
אהם.  ּמב ִבתים  ֵאנאו ִבנים  רֲעה לכ יַתה שיהו  אש

ּמרה,  ּמפ יַתה יַתעל  שו
ִבלים> רֲעע ּמר ּה. <מו שפ אא שב ִבלים  רֲעע שיהו מו ללא  אש

שפסולות,  יַתה ִבנים  ִבּק יַתה יַתעל 
ִבצבור;  יַתל אש ִבמ ּמבאות  שיהו  אש

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ִבנים,  ִבּק יַתה אאת  ֵאפק  יַתס שמ יַתה
שפסולות. יַתה אאת  ֵאפק  יַתס שמ

פרק ח 
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שטהוִברים,  יַתלִים  ּמש ִבבירו ִבאים  שוצ שמ ִבנ יַתה ִבקים  ּמהרו ּמכל 
שליון.  אע ּמה ִבמשוק  חו ץ 

ִבאיר.  ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ּמנה,  ּמש יַתה שימות  ּמכל  ּמאר  שש ִבב



ִבאים,  ֵאמ שט יַתוצע  שמ אא ּמב אש
שטהוִברים;  ִבדים  ּמד שוצ ִבב אש שו

אגל,  אר ּמה יַתעת  ּמש שב ו
שטהוִברים,  יַתוצע  שמ אא ּמב אש
ִבאים,  ֵאמ שט ִבדים  ּמד שוצ ִבב אש שו

ִבדים. ּמד שוצ ִבל ִבקים  של יַתת שס ִבמ ִבטים  ֵאמעו יַתה אש ֵאני  שפ ִבמ אש

מסכת שקלים פרק ח משנה ב 
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יַתלִים,  ּמש ִבבירו ִבאים  שוצ שמ ִבנ יַתה ִבלים  ֵאכ יַתה ּמכל 
ִבאים,  ֵאמ שט ּמלה,  ִבבי שּט יַתה ֵאבית  של ּמדה  ִברי שי ארְך  אד

שטהוִברים,  ּמיה,  ִבל רֲעע ארְך  אד
ּמתן.  ּמי ּמל רֲעע ּמתן  ּמד ִברי ִבכי ללא  אש

ִבאיר.  ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

שטהוִברים,  ּמלם  מכ
ּמפה  ֵאר שג יַתמ יַתה שו יַתוּסל  יַתה ִבמן  חו ץ 

ּמברות. שק ִבל ִבדים  ּמח מי שמ יַתה ּמוצה  שמִברי יַתה שו

מסכת שקלים פרק ח משנה ג 
ג

ּמשר,  ּמע ּמעה  ּמב יַתאשר שב ֵאוצאת  שמ ִבנ אש ִבכין  שס
ּמיד;  ִבמ ּמב ּה  ֵאחט  שו

ִבביל.  שט יַתמ אנה ו ּמשר, שו ּמע ּמשה  לל שש ִבב
ִבביל.  שט יַתמ אנה ו אזה, שו ּמב אזה ו ּמב ִבפיס,  ּמק
ּמבת,  יַתש יַתב שהיות  ִבל ּמשר  ּמע ּמעה  ּמב יַתאשר ּמחל 

ּמיד.  ִבמ ּמב ּה  ֵאחט  שו
ּמיד.  ִבמ ּמב ּה  ֵאחט  ּמשר, שו ּמע ּמשה  ִבמ רֲעח יַתב

ִבכין,  שס ִבל ּמרה  שקשו ֵאוצאת  שמ ִבנ
ִבכין. שס ִבכ ֵארי זו  רֲעה

מסכת שקלים פרק ח משנה ד 
ד

ּמאה,  שמ מּט יַתה יַתלד  שו ִבב ּממאת  יַתּט ִבנ אש אכת  לר ּמפ
ִבנים,  שפ ִבב ּמת ּה  ִבלים או ִבבי שט יַתמ

ּמיד.  ִבמ ּמת ּה  ִבסים או ִבני שכ יַתמ ו
ּמאה,  שמ מּט יַתה יַתאב  שב ּממאת  יַתּט ִבנ אש

יַתבחו ץ,  ּמת ּה  ִבלין או ִבבי שט יַתמ
ֵאחיל,  יַתב ּמת ּה  ִבחים או שט שושו

אמש. אש שעֵארב  יַתה ּמכה  שוצִברי ִבהיא  אש ֵאני  שפ ִבמ
ּמשה,  ּמד רֲעח ּמתה  שי ּמה ִבאם 



ּמבא, <האיסטווה> שט שוצ ִבא ּמה יַתגג  יַתעל  ּמת ּה  ִבחין או שט שו
ּמאה. ּמנ ִבהיא  אש ּמת ּה  שכ יַתלא שמ אאת  ּמעם  ּמה ִבישראו  אש ֵאדי  שכ

מסכת שקלים פרק ח משנה ה 
ה

ֵאמר  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
אגן:  אוּס יַתה אבן  שמעון  ִבש ִבמשום 

יַתפח,  אט ּמי ּה  שב ּמע אכת,  לר ּמפ
אגת,  אר אא אנ ִברים  ִבני יַתנִים  שש ִבעים ו שב ִבש יַתעל 

ִבטים.  ּמעה חו ּמב יַתאשר שו ששִברים  אע ּממה  ִבני שו ּממה  ִבני ּמכל  יַתעל 
ּממה,  יַתא ִבעים  ּמב יַתאשר ּמכ ּה  ּמאשר
ּממה,  יַתא ששִברים  אע ּמב ּה  שח ּמר שו

ֵאשית; <ריבו> שע אנ ּמתה  שי ּמה יַתתִים ִברבוא  שש ִבנים ו ששמו ִבב ו
ּמנה,  ּמש ּמכל  שב ִבשין  יַתתִים עו שש ו

ּמת ּה. ִבלים או ִבבי שט יַתמ ִבנים  רֲעה לכ ֵאמאות  ללש  שש ו

מסכת שקלים פרק ח משנה ו 
ו

ּממא  יַתּט ִבנ אש ִבשים  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמק יַתשר  שב
ּמאה  שמ מּט יַתה יַתאב  שב ֵאבין 

ּמאה,  שמ מּט יַתה יַתלד  שו ִבב ֵאבין 
יַתבחו ץ,  ִבמ ֵאבין  ִבנים,  שפ ִבב ִבמ ֵאבין 

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ִבנים,  שפ ִבב ּמשֵאר ף  לכל ִי יַתה

יַתבחו ץ.  ּמאה  שמ מּט יַתה יַתאב  שב ּממא  יַתּט ִבנ אש ִבמ חו ץ 
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
יַתבחו ץ,  ּמשֵאר ף  לכל ִי יַתה

ִבנים. שפ ִבב ּמאה  שמ מּט יַתה יַתלד  שו ִבב ּממא  יַתּט ִבנ אש ִבמ חו ץ 

מסכת שקלים פרק ח משנה ז 
ז

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמאה,  שמ מּט יַתה יַתאב  שב ּממא  יַתּט ִבנ אש אאת 

יַתבחו ץ,  ֵאבין  ִבנים  שפ ִבב ֵאבין 
יַתבחו ץ;  ּמשֵאר ף  ִי

ּמאה,  שמ מּט יַתה יַתלד  שו ִבב ּממא  יַתּט ִבנ אש אאת  שו
ִבנים,  שפ ִבב ֵאבין  יַתבחו ץ  ֵאבין 

ִבנים.  שפ ִבב ּמשֵאר ף  ִי
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ּמפתו. ששִברי ֵאהא  שת ּמשם  ּמאתו,  שמ מט שמקום 



מסכת שקלים פרק ח משנה ח 
ח

רֲעעּמרב,  יַתמ יַתב ּמּטה  יַתמ של אבש ו אכ ִבוצי  רֲעח ֵאמ ִבנים  ּמת ִבנ ִבמיד  ּמת יַתה ֵארי  ּמב ֵאא
ּמרח,  שז ִבמ יַתב ּמּטה  יַתמ של אבש  אכ ִבוצי  רֲעח ֵאמ ִבנין  ּמת ִבנ ִבפין  ּמס יַתלמו אש שו

ּמלה.  שע יַתמ של ִבמ יַתח  ֵאב שז ִבמ יַתה לכב  יַתכשר יַתעל  ִבנים  ּמת ִבנ ִבשים  ּמד ּקח ֵאשי  ּמרא של אש שו
יַתבִית,  יַתה ֵאני  שפ ִבב ּמלא  אא ִבגין  רֲעה ּמנן נו ֵאאי ִבבכוִברים  יַתה שו ִבלים  ּמק שש יַתה

שבכורות  ּממה ו ֵאה שב יַתשר  שע יַתמ ּמגן ו ּמד יַתשר  שע יַתמ ּמבל  רֲעא
יַתבִית.  יַתה ֵאני  שפ ִבב ללא  אש שו יַתבִית  יַתה ֵאני  שפ ִבב ִבגין  רֲעה נו

ִבבכוִברים,  ִבלים ו ּמק שש ִבדיש  שק יַתמ יַתה
אדש.  לק אזה  ֵארי  רֲעה

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ֵאמר:  ּמהאו

אדש.  לק ּמנן  ֵאאי אדש",  לק ִבבכוִברים  "

סליק מסכת שקלים 

מסכת יומא

פרק א

מסכת יומא פרק א משנה א 
א

ִבכפוִברים,  יַתה שליום  אדם  לק ִבמים  ּמי יַתעת  שב ִבש
שדִברין,  אה יַתפשר יַתה יַתכת  שש ִבל של ֵאביתו  ִבמ ּמגדול  ֵאהן  לכ ִבשין  שפִברי יַתמ

ּמתיו,  שח יַתת ֵאחר  יַתא ֵאהן  לכ ִבנין לו  ִבקי שת יַתמ ו
שפסול.  יַתרע בו  ּמא שי ֵאמא  אש

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ִבנים לו,  ִבקי שת יַתמ ארת  אח יַתא ּמשה  ִבא יַתא ף 

ששתו,  ִבא ּמתמות  ֵאמא  אש
יַתמר:  אא אנ שקּמרא טז, ו)אש ִבי יַתו ) 

ששתו.  ִבא ִבהיא  ֵאביתו",  יַתעד  שב רֲעעדו ו יַתב "
ִבמים:  ּמכ רֲעח שמרו לו  ּמא

ּמבר סו ף. ּמד יַתל ֵאאין 

מסכת יומא פרק א משנה ב 
ב

ּמדם,  יַתה אאת  ֵארק  ִבמים הוא זו ּמי יַתה יַתעת  שב ִבש ּמכל 
ארת,  לט שּק יַתה אאת  ִבטיר  שק יַתמ ו



ֵאנרות,  יַתה אאת  ִבטיב  ֵאמ ו
אגל.  אר ּמה אאת  שו לראש  ּמה אאת  שקִבריב  יַתמ ו

ִבמים,  ּמי יַתה ּמכל  ּמאר  שש ו
שקִבריב,  יַתמ שקִבריב  יַתה של ּמוצה  ּמר ִבאם 

לראש,  ֵאמ אלק  ֵאח שקִבריב  יַתמ ּמגדול  ֵאהן  לכ אש
לראש. ּמב אלק  ֵאח ֵאטל  שונו

מסכת יומא פרק א משנה ג 
ג

ִבדין,  ֵאבית  ֵאני  שק ִבז ִבמ ִבנים  ֵאק שז שסרו לו  ּממ
שמִברים:  שואו יַתהיום,  אדר  ֵאס שב ּמניו  ּמפ של ִברין  שוקו

ִבפיָך,  שב ּמתה  יַתא ּמרא  שק ּמגדול,  ֵאהן  לכ ִבשי  ִבאי
ּמת.  שד יַתמ ּמל ללא  ֵאמא  אש ּמת או  שח יַתכ ּמש ֵאמא  אש

שחִברית,  יַתש יַתב ִבכפוִברים  יַתה אעארב יום 
ּמרח'  שז ִבמ יַתה יַתער  יַתש שב ִבדין אותו  ִבמי רֲעע יַתמ

ִבשים,  ּמב שכ ִבלים ו ֵאאי שו ּמפִברים  ּמניו  ּמפ של ִברין  ִבבי רֲעע יַתמ ו
ּמדה. רֲעעבו יַתב ִבגיל  ּמר שו ִבכיר  יַתמ ֵאהא  שי אש ֵאדי  שכ

מסכת יומא פרק א משנה ד 
ד

ִבמים,  ּמי יַתה יַתעת  שב ִבש ּמכל 
אתה.  שש ִבמ ּמכל ו רֲעא יַתמ אמנו  ִבמ ִבעים  שנ ּמהיו מו ללא 

ּמכה,  ֵאש רֲעח ִבעם  ִבכפוִברים  יַתה אעארב יום 
ֵאבה,  יַתהשר יַתכל  ללא ִבחים אותו  ִבני יַתמ ּמהיו  ללא 

ּמנה. ֵאש יַתה אאת  ִבביא  ֵאמ ּמכל  רֲעא יַתמ יַתה אש

מסכת יומא פרק א משנה ה 
ה

ּמנה,  מה שכ ֵאני  שק ִבז של ִבדין  ֵאבית  ֵאני  שק ִבז ּמסרוהו  שמ
ּמנס,  ִבטי שב יַתא ֵאבית  יַתית  ִבל רֲעע יַתל ִבליכוהו  הו
אהם.  ּמל שלכו  ּמה שו שטרו  שפ ִבנ שו ִבביעוהו  שש ִבה

שמרו לו:  ּמא שו
ּמגדול,  ֵאהן  לכ ִבשי  ִבאי "

ִבדין,  ֵאבית  ֵאחי  ששלו ּמאנו 
ִבדין,  ֵאבית  יַתח  ששלו ֵאחנו ו ששלו ּמתה  יַתא שו

אליָך  ּמע ּמאנו  ִבעים  ִבבי שש יַתמ
אזה,  יַתה יַתבִית  יַתב ששמו  אאת  ֵאכן  ִבש אש ִבמי  שב

ּמלְך."  יַתמשרנו  ּמא אש יַתמה  ּמכל  ִבמ ּמבר  ּמד אנה  יַתש שת ללא  אש
אכה,  ֵארש ובו שוהוא פו
ִבכין. ִבשין ובו ֵאהן פושר שו



מסכת יומא פרק א משנה ו 
ו

ֵארש,  ּמכם, דו ּמח ּמיה  ּמה ִבאם 
ּמניו.  ּמפ של ִבשין  שר ִבמים, דו ּמכ רֲעח ִבמיד  של יַתת ִבאם  שו

ֵארא,  שקרות, קו ִבל ִבגיל  ּמר ִבאם  שו
ּמניו.  ּמפ של ּמלאו, קוִברין  ִבאם  שו

ּמניו?  ּמפ של ִברין  ּממה קו יַתב ו
ִבמים.  ּמי יַתה ֵארי  שב ִבד שב ּמרה ו שז אע שב ִבאיוב ו שב

ֵאמר:  ּמטל או שקבו אבן  ּמיה  יַתכשר שז
ֵאיאל. ִבנ ּמד שב ּמניו  ּמפ של ִבתי  ּמקִברי ֵאבה  יַתהשר ִבמים  ּמע שפ

מסכת יומא פרק א משנה ז 
ז

ֵאנם,  שמ יַתנ שת ִבה של ֵאּקש  ִבב
ּמדה,  יַתר שוצ יַתבע  שוצ אא שב ּמניו  ּמפ של ִבכים  יַתמ ּמיה  שלִבו ֵאחי  ִבפשר

שמִברין לו:  שואו
ּמגדול,  ֵאהן  לכ ִבשי  ִבאי

ּמפה!  שוצ ּמהִבר יַתעל  יַתחת  יַתא ֵאפג  ּמה שו למד  רֲעע
ּמטה. ִבחי שש יַתה יַתמן  שז יַתע  ִבגי יַתמ אש יַתעד  ִבקין אותו  ִבסי רֲעע יַתמ ו

מסכת יומא פרק א משנה ח 
ח

יַתח  ֵאב שז ִבמ יַתה אאת  ִבמים  ּמכל יום תושר שב
ּמסמוְך לו,  אבר או  אג יַתה שּקרות  ִבמ
ּמריו;  רֲעח יַתא של ִבמ ֵאבין  ּמניו ו ּמפ של ִבמ ֵאבין 

רֲעחוצות,  ֵאמ ִבכפוִברים  יַתה שביום  ו
ּמנה;  ּמהִבראשו ארת  למ שש יַתא ֵאמ ִבלים  ּמג שר ּמב ו
יַתעת  יַתג יַתמ אבר  אג יַתה שקרות  ּמתה  שי ּמה ללא 

ֵאאל. ששּמר ִבי ִבמ ּמאה  ֵאל שמ ּמרה  ּמז רֲעע ּמתה  שי ּמה אש יַתעד 

פרק ב 

מסכת יומא פרק ב משנה א 
א

ּמנה,  ּמבִבראשו
יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתה אאת  לרם  שת ִבל אוצה  אשהוא רו ִבמי  ּמכל 

ֵארם;  תו
ִבבים,  מר שמ ֵאהן  אש יַתמן  שז ִבב

אבש,  אכ יַתב ִבלים  שועו ִבוצים  ּמר שו



ּמכה.  ּמז יַתאמות  יַתבע  יַתאשר שלתוְך  ֵאברו  רֲעח אאת  ֵאדם  יַתהּקו ּמכל  שו
ּמשִבוים,  יַתנִים  שש ּמהיו  ִבאם 
אהם:  ּמל ֵאמר  אנה או ממ שמ יַתה שו

ִבביעו!"  שוצ יַתה "
ִבאין?  ִבוצי ֵאהן מו ּממה  ו
יַתתִים,  שש יַתחת או  יַתא

ּמדש. שק ִבמ יַתב ּמדל  מג רֲעא ִבאין  ִבוצי ֵאאין מו שו

מסכת יומא פרק ב משנה ב 
ב

אבש,  אכ יַתב ִבלין  שועו ִבוצים  ּמר שו ּמשִבוים  יַתנִים  שש ּמהיו  אש אשה  רֲעע יַתמ
ֵאברו,  רֲעח אאת  אהן  ֵאמ ּמחד  אא יַתח ף  ּמד

שגלו.  יַתר ּמרה  שב שש ִבנ שו
ּמנה,  ּמכ יַתס ֵאדי  ִבלי ִבאין  ּמב ֵאהן  אש ִבדין  ֵאבית  אשּמראו  שכ ו

יַתפִיס.  יַתב ּמלא  אא יַתח  ֵאב שז ִבמ יַתה אאת  ִבמין  שיהו תושר ללא  אש ִבקינו  שת ִבה
ּמשם,  ּמהיו  ּמיסות  שפ יַתבע  יַתאשר

ּמהִבראשון. יַתפִיס  יַתה אזה 

מסכת יומא פרק ב משנה ג 
ג

ִבני,  ֵאש יַתה יַתפִיס  יַתה
ֵאחט,  ִבמי שו
ֵארק,  ִבמי זו

ִבמי,  ִבני שפ יַתה יַתח  ֵאב שז ִבמ יַתה אאת  ֵאשן  יַתד שמ ִבמי 
ּמרה,  שמנו יַתה אאת  ֵאשן  יַתד שמ ִבמי  ו

אבש:  אכ יַתל ּמבִברים  ֵאא אלה  רֲעע יַתמ ִבמי  ו
אגל,  אר ּמה שו לראש  ּמה
יַתדִים,  ּמי יַתה ֵאתי  שש ו
אגל,  אר ּמה שו אק ץ  לע ּמה
ּמרה,  ֵאג יַתה שו אזה  ּמח אה

ּמפנות,  שד יַתה ֵאתי  שש ו
יַתבִים,  ּמר שּק יַתה שו

אלת,  לוּס יַתה שו
ִבתים,  ִבב רֲעח יַתה שו

יַתיִין.  יַתה שו
ִבכים בו.  ּמז ּמשר  ּמע ּמשה  לל שש ו

יַתע:  מש שיהו ִבבי  ֵאשם שר ִבמ ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  ֵאני שר שפ ִבל יַתזי  יַתע אבן  יַתמר  ּמא
ֵארב. ּמק ּמיה  ּמה ִבהלוכו  ארְך  אד שכ

מסכת יומא פרק ב משנה ד 
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ִבשי:  ִבלי שש יַתה יַתפִיס  יַתה
ִבפיסו!"  ּמה שו לבאו  ארת,  לט שק ִבל ִבשים  ּמד רֲעח "

ִבעי,  ִבבי שר
ִבנים,  ּמש שי ִבעם  ִבשים  ּמד רֲעח

יַתח. ֵאב שז ִבמ יַתל אבש  אכ יַתה ִבמן  ּמבִברים  ֵאא אלה  רֲעע יַתמ ִבמי 
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ּמעה,  שש ִבת שב ֵארב  ּמק ִבמיד  ּמת
ּמשּמרה,  רֲעע יַתב

ּמשר,  ּמע יַתחד  אא שב
ּמשר,  ּמע ֵאנים  שש ִבב

ֵאתר.  ּמי ללא  שו ּמפחות  ללא 
ּמעה.  שש ִבת שב שוצמו  יַתע

יַתמִים,  יַתל אש ִבחית  שוצלו ּמחד  אא יַתיד  שב ּמחג  אב
ּמשּמרה.  רֲעע ֵארי  רֲעה

ּמשר:  ּמע ּמחד  אא שב יַתבִים  יַתעשר ּמה ֵאבין 
ּמעה,  שש ִבת שב שוצמו  יַתע

ֵארי> שז ִבג ִבוצים, < ֵאע ֵארי  שז ִבג ֵאני  שש ּמדם  ּמי שב יַתנִים  שש ו
ִבוצים. ֵאע ּמה אאת  יַתרבות  של

ּמשר:  ּמע ּמחד  אא שב ּמבת  יַתש יַתב ו
ּמעה,  שש ִבת שב שוצמו  יַתע הוא 

ִבנים.  ּמפ יַתה אחם  אל של אש ּמנה  שלבו ֵאכי  ִבז יַתב ֵאני  שש ּמדם  ּמי שב יַתנִים  שש ו
ּמחג,  אה שבתוְך  אש ּמבת  יַתש יַתב ו

יַתמִים. יַתל אש ִבחית  שוצלו ּמחד  אא יַתיד  שב

מסכת יומא פרק ב משנה ו 
ו

ּמשר:  ּמע ּמחד  אא שב ֵארב  ּמק יַתאִיל 
ּמשה,  ִבמ רֲעח יַתב ּמשר  ּמב יַתה

יַתנִים. שש יַתנִים  שש ִבב יַתיִין  יַתה שו אלת  לוּס יַתה שו יַתבִים  ּמר שּק יַתה שו
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ּמעה:  ּמב יַתאשר שו ששִברים  אע שב ֵארב  ּמק יַתפר 
אגל,  אר ּמה שו לראש  ּמה
ּמחד,  אא שב לראש  ּמה
יַתנִים;  שש ִבב אגל  אר ּמה שו
אגל,  אר ּמה שו אק ץ  לע ּמה
יַתנִים,  שש ִבב אק ץ  לע ּמה
יַתנִים;  שש ִבב אגל  אר ּמה שו



ּמרה,  ֵאג יַתה שו אזה  ּמח אה
ּמחד,  אא שב אזה  ּמח אה

ּמשה;  לל שש ִבב ּמרה  ֵאג יַתה שו
יַתנִים;  שש ִבב ּמידות  יַתה ֵאתי  שש

יַתנִים;  שש ִבב ּמפנות  שד יַתה ֵאתי  שש ו
ּמשה.  לל שש ּמשה  לל שש ִבב יַתיִין  יַתה שו אלת  לוּס יַתה שו יַתבִים  ּמר שּק יַתה שו

ֵאמי> יַתב רֲעאמוִברים? < ּמבִברים  שד אמה  יַתב
ִבצבור.  יַתה שבנות  ּמקשר שב

ִבחיד,  ּמי יַתה שבנות  ּמקשר שב ּמבל  רֲעא
שקִבריב.  יַתמ שקִבריב  יַתה של ּמוצה  ּמר ִבאם 

ּמשִבוים. ֵאאלו  ּמו ֵאאלו  ּמל אש ּמחן  ִבנתו שו ּמטן  ֵאש שפ אה

פרק ג 

מסכת יומא פרק ג משנה א 
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אנה:  ממ שמ יַתה אהם  ּמל יַתמר  ּמא
ּמטה.  ִבחי שש יַתה יַתמן  שז יַתע  ִבגי ִבה ִבאם  שוצאו ושראו  "

ֵאמר:  אאה או ּמהרו יַתע,  ִבגי ִבה ִבאם 
ִבקי!  מבשר

ֵאמר:  ֵאאל או ששמו אבן  שתּמיה  יַתמ
ּמרח,  שז ִבמ יַתה ּמכל  ֵאני  שפ יַתעל  ִבאיר  ֵאה

שברון?  אח שב אשהוא  יַתעד 
ֵאמר:  שוהוא או

ִבהן.

מסכת יומא פרק ג משנה ב 
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ּמכְך?  של ּמוצשרכו  ּממה  ּמל שו
ּמנה,  ּמב של יַתה שמאור  ּמלה  ּמע יַתחת  יַתא יַתעם  יַתפ

ּמרח.  שז ִבמ יַתה ִבאיר  ֵאה אש ִבדמו  שו
ִבמיד,  ּמת יַתה אאת  רֲעחטו  ּמש

ּמפה.  ששֵאר יַתה ֵאבית  של ִבוציאוהו  שוהו
ּמלה.  ִבבי שּט יַתה ֵאבית  של ּמגדול  ֵאהן  לכ שוהוִברידו 

ּמדש:  שק ִבמ יַתב ּמיה  ּמה ּמלל  שכ יַתה אזה 
ּמלה,  ִבבי שט ּמטעון  ּמליו  שג יַתר אאת  ֵאסְך  ֵאמ יַתה ּמכל 

יַתלִים. שג יַתר שו יַתדִים  ּמי ִבקדוש  ּמטעון  יַתמִים  יַתל ִבטיל  ֵאמ יַתה ּמכל  שו

מסכת יומא פרק ג משנה ג 



ג
ּמדה,  רֲעעבו ּמל שו ּמרה  ּמז רֲעע ּמל ּמנס  שכ ִבנ ּמדם  ּמא ֵאאין 

ֵאבל  אשהוא טו יַתעד  ּמטהור,  ִבפלו  רֲעא
יַתביום,  ִבבילות בו  שט ֵאמש  ּמח

ּמוה,  יַתפשר יַתה ֵאבית  שב אדש  לּק יַתב ּמלם  מכ שו
ּמבד. של ִבב ִבמזו  חו ץ 
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ּמעם.  ּמה ֵאבין  של ֵאבינו  יַתלבו ץ  אש ִבדין  ּמס ֵאפשרסו 
יַתשט,  ּמפ ּמליו ו שג יַתר שו ּמדיו  ּמי ֵאדש  ִבק
יַתפג.  יַתת שס ִבנ שו ּמלה  ּמע יַתבל,  ּמט שו יַתרד  ּמי

יַתבש,  ּמל שו ּמהב  ּמז ֵאדי  שג ִבב ִבביאו לו  ֵאה
ּמליו.  שג יַתר שו ּמדיו  ּמי ֵאדש  ִבק

ה
ִבמיד.  ּמת יַתה אאת  ִבביאו לו  ֵאה

ּמידו,  יַתעל  ּמטה  ִבחי שש ֵאחר  יַתא ֵארק  ֵאמ ּמרוצו, ו שק
ּמרקו.  שז ּמדם ו יַתה אאת  ֵאבל  ִבק שו

ֵאנרות,  יַתה אאת  ִבטיב  ֵאה של ִבטיר ו שק יַתה של יַתנס  שכ ִבנ
ּמבִברים  ֵאא ּמה אאת  שו לראש  ּמה אאת  שקִבריב  יַתה של

יַתיִין. יַתה אאת  שו ִבתים  ִבב רֲעח יַתה אאת  שו
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ּמבִברים.  ֵאא ּמל ּמדם  יַתה ֵאבין  ּמבה  ֵאר שק ּמתה  שי ּמה יַתחר  יַתש יַתל אש לטארת  שק
ִבכים.  ּמס שנ יַתל ּמבִברים  ֵאא ֵאבין  ּמבה  ֵאר שק ּמתה  שי ּמה יַתבִים  יַתעשר ּמה ֵאבין  של אש

ֵאנס,  שט שס יַתא ֵאקן או  ּמז ּמגדול  ֵאהן  לכ ּמיה  ּמה ִבאם 
ִבנים,  יַתהצו שלתוְך  ִבלים  ִבטי שמ ִבמים ו יַתח ִבמים לו  יַתח שמ

ּמתם. ּמנ ִבוצ ּמתפוג  אש ִבביל  שש ִבב

מסכת יומא פרק ג משנה ו 
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ּמוה,  יַתפשר יַתה ֵאבית  של ִבביאוהו  אה
ּמתה.  ּמי ּמה אדש  לּק יַתב ו

ּמעם.  ּמה ֵאבין  של ֵאבינו  יַתלבו ץ  אש ִבדין  ּמס ֵאפשרסו לו 
ּמליו,  שג יַתר שו ּמדיו  ּמי ֵאדש  ִבק

יַתבל,  ּמט שו יַתרד  ּמי שו
יַתפג.  יַתת שס ִבנ שו ּמלה  ּמע

ּמבן,  ּמל ֵאדי  שג ִבב ִבביאו לו  ֵאה
ּמליו. שג יַתר שו ּמדיו  ּמי ֵאדש  ִבק שו יַתבש  ּמל שו
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אנה.  ּממ ּמשר  ּמע ֵאנים  שש ִבל אש ִבסים  ִבפילו ּמלבוש  ּמיה  ּמה יַתחר,  יַתש יַתב
ֵאמאות זוז.  אנה  למ שש ִבל אש שדִבוי  שנ ִבה יַתבִים,  יַתעשר ּמה ֵאבין 

ִבאיר.  ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

אנה,  ּממ ּמשר  ּמע ּמנה  ששמו ִבל אש ּמלבוש  ּמיה  ּמה יַתחר,  יַתש יַתב
אנה,  ּממ ּמשר  ּמע ֵאנים  שש ִבל אש יַתבִים,  יַתעשר ּמה ֵאבין 

אנה.  ּממ ִבשים  לל שש לכל  יַתה
ֵאדש.  שק אה יַתה ִבמן  ֵאטל  ֵאאלו נו

אשלו. ִבמ ִבסי ף  ִבסי ף, מו שלהו ּמוצה  ּמר ִבאם 
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ּמפרו,  אוצל  ֵאא ּמבא לו 
יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתל שו ּמלם  ּמהאו ֵאבין  ֵאמד  ּמיה עו ּמה ּמפר  ו

רֲעעּמרב;  יַתמ יַתל ּמניו  ּמפ ּמדרום ו לראשו 
רֲעעּמרב,  יַתמ יַתל ּמניו  ּמפ ּמרח ו שז ִבמ יַתב ֵאמד  ֵאהן עו לכ יַתה

ּמדה.  יַתו שת ִבנ שו ּמליו  ּמע ּמדיו  ּמי ֵאתי  שש יַתמְך  ּמס שו
ֵאמר:  ּמיה או ּמה ּמכְך  שו

ֵאשם,  יַתה ּמנא  ּמא
אניָך,  ּמפ של ִבתי  ּמטא ּמח ִבתי,  שע יַתש ּמפ ִבתי,  ּמעִבוי

ִבתי.  ֵאבי ִבני ו רֲעא
ֵאשם,  יַתה ּמנא  ּמא

ִבאים> ּמּט יַתח יַתל ִבאים, <שו ּמט רֲעח יַתל שו ִבעים  ּמש שפ יַתל רֲעעֹונות  ּמל ּמנא  ֵאפר  יַתכ
אניָך,  ּמפ של ִבתי  ּמטא ּמח אש שו ִבתי,  שע יַתש ּמפ אש ִבתי,  ּמעִבוי אש

ִבתי,  ֵאבי ִבני ו רֲעא
למר:  ֵאלא אדָך  שב יַתע אשה  יַתרת מ שבתו ּמכתוב  שקּמרא טז,ל)יַתכ ִבי יַתו ) 

אכם,  ֵאלי רֲעע ֵאפר  יַתכ שי אזה  יַתה יַתביום  ִבכי  "
ֵאני יי"  שפ ִבל אכם  ֵאתי לּטא יַתח לכל  ִבמ אכם  שת אא ֵאהר  יַתט של

ּמריו:  רֲעח יַתא ִבנין  ֵאהן עו שו
אעד". ּמו ּמלם  שלעו שלכותו  יַתמ שכבוד  ֵאשם  ּמברוְך  "

(מסכת יומא פרק ג משנה ט) 
ּמרה,  ּמז רֲעע ּמה יַתרח  שז ִבמ של ּמבא לו 

ֵאבח,  שז ִבמ יַתה שוצפון  ִבל
ששמאלו.  ִבמ ּמאב  ֵאבית  לראש  שו ִבמינו  ִבבי אגן  אוּס יַתה שו

ִברים,  ִבעי שש ֵאני  שש ּמשם  שו
ּמרלות.  ֵאני גו שש ּמב ּה  ּמשם ו ּמתה  שי ּמה ִבפי  של יַתק שו

ּמהיו,  יַתע  שכרו שש אא של אש
ּמהב,  ּמז יַתל אש ּמלא  שמ יַתג אבן  ּמאן  ּמש רֲעע



ּמבח. שש ִבל ִברין אותו  ִבכי שז יַתמ
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ִבכיור,  יַתל יַתדד  ּמשר  ּמע ֵאנים  שש ּמשה  ּמע ִבטין  ּמק אבן 
יַתנִים; שש ּמלא  אא ּמהיו בו  ללא   אש

ִבכיור,  יַתל אנה  שכ ֵאמ ּמשה  ּמע יַתא ף הוא 
ּמנה.  ִבלי יַתב ִבלים  ּמס שפ ִבנ ּממיו  ֵאמי שיהו  ללא  אש

אלְך  אמ יַתה יַתבז  שנ ממ
ּמהב.  ּמז יַתל אש ִבכפוִברים  יַתה שליום  אש ִבלים  ֵאכ יַתה שידות  ּמכל  ּמשה  ּמע

ִבאמו  ִבני  של ֵאה
ּמכל;  ֵאהי יַתל אש שתחו  ִבפ יַתעל  ּמהב  ּמז יַתל אש אשת  אר שפ ִבנ ּמתה  שש ּמע

ּמהב,  ּמז יַתל אש ּמלה  שב יַתט ּמתה  שש ּמע ִבהיא  יַתא ף  שו
ּמה.  אלי ּמע ּמבה  שכתו ּמטה  יַתשת שו ּמר ּמפ אש
ּמתיו,  שלתו יַתד של ִבוּסים  ִבנ אעשו  אנ ּמקנור,  ִבני

ּמבח. שש ִבל ִברין אותו  ִבכי שז יַתמ

מסכת יומא פרק ג משנה יא 
יא

יַתני:  שג ִבל ֵאאלו  שו
יַתגשרמו,  ֵאבית 

ִבנים.  ּמפ יַתה אחם  אל ֵאשה  רֲעע יַתמ יַתעל  ֵאמד  יַתל של ּמרוצו  ללא 
ּמנס,  ִבטי שב יַתא ֵאבית 

לטארת.  שּק יַתה ֵאשה  רֲעע יַתמ יַתעל  ֵאמד  יַתל של ּמרוצו  ללא 
ִבשיר,  יַתב ארק  אפ יַתע  ֵאד ּמיה יו ּמה ֵאלִבוי  אבן  ּמדס  שג ּמה

ֵאמד;  יַתל של ּמוצה  ּמר ללא  שו
ּמתב.  שכ יַתה ֵאשה  רֲעע יַתמ יַתעל  ֵאמד  יַתל של ּמוצה  ּמר ללא  ּמוצר  שמ יַתק אבן 

יַתמר:  אא אנ ִבנים  ּמהִבראשו  (משלי י,ז)יַתעל 
ּמכה",  ּמר שב ִבל ִבדיק  יַתוצ אכר  ֵאז "

יַתמר:  אא אנ ֵאאלו  יַתעל  שו
ּמקב". שר ִבעים ִי ּמש שר ֵאשם  שו "

פרק ד 

מסכת יומא פרק ד משנה א 
א

ּמרלות.  ֵאני גו שש ּמלה  אע אה שו ִבפי  של יַתּק יַתב ּמטיַתר ף 
ֵאשם",  יַתל ּמליו " ּמע ּמכתוב  ּמחד  אא

ֵאזל".  ּמזא רֲעע יַתל ּמליו " ּמע ּמכתוב  ּמחד  אא שו



ִבמינו,  ִבבי ּמלה  ּמע ֵאשם  יַתל אש ִבאם 
ֵאמר:  אגן או אוּס יַתה

ּמגדול,  ֵאהן  לכ ִבשי  ִבאי
ּמנְך!  ִבמי שי יַתב ּה  שג יַתה

ּמלה,  ּמע ששמאלו  ִבב ִבאם  שו
ֵאמר לו:  ּמאב או ֵאבית  לראש 

ּמגדול,  ֵאהן  לכ ִבשי  ִבאי
ּמלְך!  למא שש אאת  יַתב ּה  שג יַתה

ֵאמר:  שואו ִברים  ִבעי שש ֵאני  שש יַתעל  ּמנם  ּמת שנ
ּמּטאת.  יַתח יַתליי 

ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר
ּמּטאת",  יַתח יַתמר " ּמוצִבריְך לו ּמיה  ּמה ללא 

יַתליי".  ּמלא " אא
ּמריו:  רֲעח יַתא ִבנין  ֵאהן עו שו

אעד. ּמו ּמלם  שלעו שלכותו  יַתמ שכבוד  ֵאשם  ּמברוְך 

מסכת יומא פרק ד משנה ב 
ב

יַתח,  ֵאל יַתת שש ִבמ יַתה ִבעיר  ּמש לראש  שב שזהוִברית  ִבל אש ּמלשון  יַתשר  ּמק
ִבשלוחו,  ֵאבית  אגד  אנ שכ ִבמידו  אע אה

ּמטתו.  ִבחי שש ֵאבית  אגד  אנ שכ ּמחט  שש ִבנ יַתל שו
ּמיה,  ִבנ שש ּמפרו  אוצל  ֵאא ּמבא לו 

ּמדה.  יַתו שת ִבנ שו ּמליו  ּמע ּמדיו  ּמי ֵאתי  שש יַתמְך  ּמס שו
ֵאמר:  ּמיה או ּמה ּמכְך  שו

ֵאשם,  יַתה ּמנא  ּמא
אניָך,  ּמפ של ִבתי  ּמטא ּמח ִבתי,  שע יַתש ּמפ ִבתי,  ּמעִבוי

אשיָך.  שקדו יַתעם  לרן  רֲעה יַתא ֵאני  שב ִבתי ו ֵאבי ִבני ו רֲעא
ֵאשם,  יַתה ּמנא  ּמא

ִבאים,  ּמט רֲעח יַתל שו ִבעים  ּמש שפ יַתל שו רֲעעֹונות  ּמל ּמנא  אפר  יַתכ
אניָך,  ּמפ של ִבתי  ּמטא ּמח אש שו ִבתי  שע יַתש ּמפ אש שו ִבתי  ּמעִבוי אש

אשיָך,  שקדו יַתעם  לרן  רֲעה יַתא ֵאני  שב ִבתי ו ֵאבי ִבני ו רֲעא
ּמרא טז,ל)  שק ִבי יַתו אדָך ( שב יַתע אשה  יַתרת מ שבתו ּמכתוב  יַתכ

אכם,  שת אא ֵאהר  יַתט של אכם  ֵאלי רֲעע ֵאפר  יַתכ שי אזה  יַתה יַתביום  ִבכי  "
ּמהרו".  שט ִבת ֵאני יי  שפ ִבל אכם  ֵאתי יַתחּטא ִבמכל 

ּמריו:  רֲעח יַתא ִבנין  ֵאהן עו שו
אעד. ּמו ּמלם  שלעו שלכותו  יַתמ שכבוד  ֵאשם  ּמברוְך 

מסכת יומא פרק ד משנה ג 
ג

ּמדמו,  אאת  ּמרק  שז ִבמ יַתב ֵאבל  ִבק שו ּמחטו  שש
ֵארס בו  ּממ שמ אשהוא  ִבמי  של ּמתנו  שנ



ּמכל,  ֵאהי יַתב אש ִבעי  ִבבי ּמהשר אבד  לר ּמה יַתעל 
יַתרש.  שק ללא ִי אש ֵאדי  שכ
ּמתה,  שח יַתמ יַתה אאת  יַתטל  ּמנ

ּמתה,  ּמח שו ֵאבח,  שז ִבמ יַתה לראש  של ּמלה  ּמע שו
ּמרה. ּמז רֲעע ּמב אש אבד  לר ּמה יַתעל  ּמח ּה  ִבני ִבה שו יַתרד  ּמי שו

מסכת יומא פרק ד משנה ד 
ד <ג>

אס ף,  אכ יַתל אש שב אתה  ּמכל יום חו שב
ּמהב,  ּמז יַתל אש שלתוְך  ּמעארה  שמ ו
ּמהב,  ּמז יַתל אש שב אתה  יַתהיום חו שו

ִבניס.  שכ יַתמ ּמיה  ּמה ּמב ּה  ו

ה <ד>
ִבבים,  יַתק יַתעת  יַתב יַתאשר של אש שב אתה  ּמכל יום חו שב

ִבבים,  יַתק אשת  ששל ִבל אש שלתוְך  ּמעארה  שמ ו
ִבבים,  יַתק אשת  ששל ִבל אש שב אתה  יַתהיום חו שו

ִבניס.  שכ יַתמ ּמיה  ּמה ּמב ּה  ו

ו
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ּמאה,  שס ִבל אש שב אתה  ּמכל יום חו שב
ִבבים,  יַתק אשת  ששל ִבל אש שבתוְך  ּמעארה  שמ ו
ִבבים,  יַתק אשת  ששל ִבל אש שב אתה  יַתהיום חו שו

ִבניס.  שכ יַתמ ּמיה  ּמה ּמב ּה  ו

ז
ּמדה,  ֵאב שכ ּמתה  שי ּמה ּמכל יום  שב

ּמלה.  יַתק יַתהיום  שו
ּמרה,  ּמוצ שק ּמד ּה  ּמי ּמתה  שי ּמה ּמכל יום  שב

ּמכה.  מר רֲעא יַתהיום  שו
לרק,  ּמי ּמב ּה  ּמה שז ּמיה  ּמה ּמכל יום  שב

לדם.  ּמא יַתהיום  שו
ֵאחם.  יַתנ שמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

רֲעחִברית  יַתש יַתב ארס  ּמפ שקִבריב  יַתמ ּמכל יום  שב
יַתבִים,  יַתעשר ּמה ֵאבין  ארס  ּמפ ו

ּמניו.  שפ ּמח ללא  שמ ִבסי ף  יַתהיום מו שו
ּמּקה,  יַתד ּמתה  שי ּמה ּמכל יום  שב
ּמּקה. יַתד יַתה ִבמן  ּמּקה  יַתד יַתהיום  שו

מסכת יומא פרק ד משנה ה 



ח
אבש,  אכ יַתל אש ּמרחו  שז ִבמ שב ִבלים  ִבנים עו רֲעה לכ ּמכל יום  שב

רֲעעּמרבו,  יַתמ שב ִבדים  שר שויו
יַתוצע.  שמ אא ּמב ִבדים  שר שויו יַתוצע  שמ אא ּמב ִבלים  יַתהיום עו שו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
יַתוצע.  שמ אא ּמב ֵארד  שויו יַתוצע  שמ אא ּמב אלה  ּמגדול עו ֵאהן  לכ ּמלם  שלעו

ט
ִבכיור,  יַתה ִבמן  ּמליו  שג יַתר שו ּמדיו  ּמי ֵאדש  יַתק שמ ּמגדול  ֵאהן  לכ ּמכל יום  שב

ּמהב.  ּמז יַתל אש ִבּקיתון  יַתה ִבמן  יַתהיום  שו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמליו  שג יַתר שו ּמדיו  ּמי ֵאדש  יַתק שמ ּמגדול  ֵאהן  לכ ּמלם  שלעו
ּמהב. ּמז יַתל אש ִבּקיתון  יַתה ִבמן 

מסכת יומא פרק ד משנה ו 
י

רֲעעּמרכות,  יַתמ יַתבע  יַתאשר ּמשם  ּמהיו  ּמכל יום  שב
ֵאמש.  ּמח יַתהיום  שו

ִבאיר.  ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ּמשלוש,  ּמכל יום  שב

יַתבע.  יַתאשר יַתהיום  שו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

יַתתִים,  שש ּמכל יום  שב
ּמשלוש. יַתהיום  שו

פרק ה 

מסכת יומא פרק ה משנה א 
א

ּמתה,  שח יַתמ יַתה אאת  שו יַתכ ף  יַתה אאת  ִבוציאו לו  הו
יַתכ ף.  יַתה שלתוְך  יַתתן  ּמנ שו ּמניו  שפ ּמח ללא  שמ יַתפן  ּמח

שדלו,  מג ִבפי  של ּמגדול  יַתה
שטנו;  מק ִבפי  של ּמטן  ּמּק יַתה שו
ּמתן.  ּמד ִבמ ּמתה  שי ּמה ּמכְך  שו

ששמאלו.  ִבב יַתכ ף  יַתה אאת  שו ִבמינו  ִבבי ּמתה  שח יַתמ יַתה אאת  יַתטל  ּמנ
ּמפשרכות  יַתה ֵאתי  שש ֵאבין  של יַתע  ִבגי יַתמ אש יַתעד  ּמכל,  ֵאהי יַתב ֵאלְך  יַתה שמ

ֵאבין מחוק על ידי הנקדן> אדש ו לק ִבשים, < ּמד ּקּק יַתה אדש  לק ֵאבין  אדש ו לק ֵאבין  ִבדילות  שב יַתמ יַתה
ּממה.  יַתא אהן  ֵאני ֵאבי ו



ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
יַתבד,  של ִבב יַתחת  יַתא אכת  לר ּמפ ּמלא  אא ּמשם  ּמיה  ּמה ללא 

יַתמר:  אא אנ ששמות כו,לג)אש ) 
אכם  ּמל אכת  לר ּמפ יַתה ּמלה  ִבדי שב ִבה שו "

ִבשים".  ּמד ּקּק יַתה אדש  לק ֵאבין  אדש ו לּק יַתה ֵאבין 

ב
ּמדרום,  יַתה ִבמן  ּמפה  שפרו ּמנה  ִבחיוצו יַתה

ּמצפון.  יַתה ִבמן  ִבמית  ִבני שפ יַתה שו
ּמצפון,  יַתל יַתע  ִבגי יַתמ אש יַתעד  אהם,  ֵאני ֵאבי ֵאלְך  יַתה שמ ו

ּמדרום,  יַתל ּמניו  ּמפ יַתפְך  ּמה שו
אכת,  לר ּמפ יַתה ִבעם  ששמאלו  ִבל ֵאלְך  יַתה שמ

ּמארון.  ּמל יַתע  ִבגי יַתמ אש יַתעד 
ּמארון,  ּמל יַתע  ִבגי ִבה

ִבדים.  יַתב יַתה ֵאני  שש ֵאבין  ּמתה  שח יַתמ יַתה אאת  יַתתן  ּמנ
ִבלים,  ּמח אג ֵאבי  יַתג יַתעל  ארת  לט שּק יַתה אאת  יַתבר  ּמוצ

ּמשן.  ּמע יַתבִית  יַתה ּמלא  יַתמ שת ִבנ שו
ּמסתו,  ֵאני שכ ֵאבית  ארְך  אד שכ ּמבא לו  ּמוצא ו ּמי

ִבחיוצון,  יַתה יַתבִית  יַתב ּמרה  ּמוצ שק ּמלה  ִבפ שת ֵאלל  יַתפ שת ִבמ
רֲעאִבריְך,  יַתמ ּמיה  ּמה ללא  שו

ֵאאל. ששּמר אאת ִי ִבעית  שב יַתה של ללא  אש

מסכת יומא פרק ה משנה ב 
ג

ּמארון,  ּמה יַתּטל  ִבנ אש ִבמ
ִבנים,  ּמהִבראשו ִבאים  ִבבי שנ יַתה ִבמימות  ּמשם  ּמתה  שי ּמה אבן  אא

ֵאראת,  שק ִבנ ּמיה  ִבת שש ו
ּמבעות,  שוצ אא ּמשלוש  אר ץ  ּמא ּמה ִבמן  ּמהה  שגבו

ֵאתן. ּמיה נו ּמה ּמה  אלי ּמע שו

מסכת יומא פרק ה משנה ג 
ד

ֵארס בו,  ּממ שמ אשהוא  ִבמי  ִבמ ּמדם  יַתה אאת  יַתטל  ּמנ
יַתנס,  שכ ִבנ אש שמקום  ִבל יַתנס  שכ ִבנ
יַתמד,  ּמע אש שמקום  ִבב יַתמד  ּמע שו

ּמּטן,  יַתמ של יַתבע  אש שו ּמלן  שע יַתמ של יַתחת  יַתא אמנו  ִבמ ּמזה  ִבה שו
יַתהזות  של ֵאון  יַתכ שת ִבמ ּמיה  ּמה ללא  שו

ִבלי ף.  שוצ יַתמ שכ ּמלא  אא ּמּטן,  יַתמ של ללא  שו ּמלן  שע יַתמ של ללא 
אנה:  ּמיה מו ּמה ּמכְך  שו

יַתחת,  יַתא שו יַתחת  יַתא
יַתתִים,  שש יַתחת ו יַתא



ּמשלוש,  שו יַתחת  יַתא
יַתבע,  יַתאשר שו יַתחת  יַתא
ֵאמש,  ּמח שו יַתחת  יַתא
ֵאשש,  שו יַתחת  יַתא

יַתבע.  אש ּמו יַתחת  יַתא
ּמכל. ֵאהי יַתב ּמיה  ּמה אש ּמהב  ּמז יַתה יַתכן  יַתעל  ִבניחו  ִבה שו ּמוצא  ּמי

מסכת יומא פרק ה משנה ד 
ה

ִבעיר,  ּמש יַתה אאת  ִבביאו לו  ֵאה
ּמדמו.  אאת  יַתרק  ּמז שו ּמחטו  שש ו
יַתמד,  ּמע אש שמקום  ִבב יַתמד  ּמע שו

ּמּטן,  יַתמ של יַתבע  אש שו ּמלן  שע יַתמ של יַתחת  יַתא אמנו  ִבמ ּמזה  ִבה
יַתהזות  של ֵאון  יַתכ שת ִבמ ּמיה  ּמה ללא  שו

ִבלי ף.  שוצ יַתמ שכ ּמלא  אא ּמּטן,  יַתמ של ללא  שו ּמלן  שע יַתמ של ללא 
אנה...  ּמיה מו ּמה ּמכְך  שו

ּמכל.  ֵאהי יַתב ּמיה  ּמה אש ִבני  ֵאש יַתה יַתכן  יַתעל  ִבניחו  ִבה שו ּמוצא  ּמי
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

יַתבד.  של ִבב ּמחד  אא יַתכן  ּמלא  אא ּמשם  ּמיה  ּמה ללא 

ו
ִבעיר,  ּמש יַתה יַתדם  יַתח  ִבני ִבה שו ּמפר  יַתה יַתדם  יַתטל  ּמנ

יַתבחו ץ,  ִבמ ּמארון  ּמה אגד  אנ שכ אש אכת  לר ּמפ יַתה יַתעל  אמנו  ִבמ ּמזה  ִבה שו
ּמּטן,  יַתמ של יַתבע  אש שו ּמלן  שע יַתמ של יַתחת  יַתא

יַתהזות  של ֵאון  יַתכ שת ִבמ ּמיה  ּמה ללא  שו
ִבלי ף.  שוצ יַתמ שכ ּמלא  אא ּמּטן,  יַתמ של ללא  שו ּמלן  שע יַתמ של ללא 

אנה...  ּמיה מו ּמה ּמכְך  שו
ּמפר,  יַתה יַתדם  יַתח  ִבני ִבה שו ִבעיר  ּמש יַתה יַתדם  יַתטל  ּמנ

יַתבחו ץ,  ִבמ ּמארון  ּמה אגד  אנ שכ אש אכת  לר ּמפ יַתה יַתעל  אמנו  ִבמ ּמזה  ִבה שו
ּמּטן,  יַתמ של יַתבע  אש שו ּמלן  שע יַתמ של יַתחת  יַתא

יַתהזות  של ֵאון  יַתכ שת ִבמ ּמיה  ּמה ללא  שו
ִבלי ף.  שוצ יַתמ שכ ּמלא  אא ּמּטן,  יַתמ של ללא  שו ּמלן  שע יַתמ של ללא 

אנה...  ּמיה מו ּמה ּמכְך  שו
ִבעיר,  ּמש יַתה יַתדם  שלתוְך  ּמפר  יַתה יַתדם  ֵאעּמרה 

ּמקן. ֵארי ּמה שבתוְך  ֵאלא  ּממ יַתה אאת  יַתתן  ּמנ שו
(מסכת יומא פרק ה משנה ה) 

ֵאני יי"  שפ ִבל אשר  רֲעא ֵאבח  שז ִבמ יַתה אאל  ּמוצא  ּמי שו שקּמרא טז,יח)" ִבי יַתו ) 
ּמהב.  ּמז יַתה יַתבח  שז ִבמ אזה 

ז
ֵארד.  שויו ֵאּטא  יַתח שמ ִבחיל  שת ִבה



ִבחיל?  שת יַתמ ּמכן הוא  ֵאאי ֵאמ
ִבנית,  שוצפו ִבחית  ּמר שז ִבמ ארן  אּק ִבמ

ִבבית,  ּמר רֲעע יַתמ ִבנית  שוצפו
ִבמית,  שדרו ִבבית  ּמר רֲעע יַתמ
ִבחית,  ּמר שז ִבמ ִבמית  שדרו

ִבחיוצון,  יַתה יַתח  ֵאב שז ִבמ יַתעל  ּמּטאת  יַתח יַתב ִבחיל  שת יַתמ אשהוא  ּממקום 
ִבמי.  ִבני שפ יַתה יַתח  ֵאב שז ִבמ יַתעל  ֵאמר  ּמשם הוא גו

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ֵאּטא.  יַתח שמ ֵאמד ו ּמיה עו ּמה שמקומו  ִבב

ּמלן,  שע יַתמ של ּמּטן  יַתמ של ִבמ ֵאתן  ּמלם הוא נו מכ יַתעל  שו
ּמניו,  ּמפ של ּמתה  שי ּמה אש ִבמזו  חו ץ 

ּמּטן. יַתמ של ּמלן  שע יַתמ של ִבמ ֵאתן  ּמיה נו ּמה אש
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ִבמים.  ּמע שפ יַתבע  אש יַתח  ֵאב שז ִבמ יַתל אש ּמהרו  שט יַתעל  ּמזה  ִבה
ֵאפְך  ּמיה שו ּמה ּמדם  יַתה ֵארי  ִבשי

ִבחיוצון,  יַתה יַתח  ֵאב שז ִבמ של אש ִבבי  ּמר רֲעע יַתמ שיסוד  יַתעל 
ִבמי.  שדרו יַתה שיסוד  יַתעל  ֵאפְך  ּמיה שו ּמה ִבחיוצון  יַתה יַתח  ֵאב שז ִבמ של אש שו

שדרון,  ִבק יַתחל  יַתנ של ִבאין  שוצ שויו ּממה  יַתא שב ִבבין  ּמעשר שת ִבמ ֵאאלו  ּמו ֵאאלו 
אבל,  אז של ִבנים  ּמנ יַתג יַתל ּמכִברים  שמ ִבנ שו

אהן. ּמב ִבלין  רֲעע ומו

מסכת יומא פרק ה משנה ז 
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אדר.  ֵאס יַתעל  ּמאמור  ּמה ִבכפוִברים  יַתה ֵאשה יום  רֲעע יַתמ ּמכל 
ֵאברו,  רֲעח יַתל אשה  רֲעע יַתמ ִבדים  שק ִבה

שכלום.  ּמשה  ּמע ללא 
ּמפר,  יַתה יַתדם  של ִבעיר  ּמש יַתה יַתדם  ִבדים  שק ִבה

ּמפר.  יַתה יַתדם  יַתחר  יַתא שו ִבעיר  ּמש יַתה יַתדם  ִבמ אזה  יַתי שו לזר  שח יַתי
ּמדם,  יַתה יַתפְך  שש ִבנ ִבנים  שפ ִבב ִבמ ּמתנות  יַתמ יַתה אאת  יַתמר  ּמג ללא  אש יַתעד  ִבאם 

ִבנים.  שפ ִבב ִבמ ּמלה  ִבח שת יַתכ אזה  יַתי שו לזר  שח יַתי שו ֵאחר  יַתא ּמדם  ִבביא  ּמי
ּמהב,  ּמז יַתה יַתבח  שז ִבמ שב ֵאכן  שו ּמכל,  ֵאהי יַתב ֵאכן  שו

ּממן.  שוצ יַתע ֵאני  שפ ִבב ּמרה  ּמפ יַתכ שו ּמרה  ּמפ יַתכ ּמלם  מכ אש
שמִברים:  שמעון או ִבש ִבבי  ּמזר ושר ּמע של ִבבי  שר

ִבחיל. שת יַתמ ּמשם הוא  ִבמ יַתסק,  ּמפ אש ּממקום  ִבמ

פרק ו 
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ִבכפוִברים,  יַתה ֵארי יום  ִבעי שש ֵאני  שש
ּמשִבוים  שיהו  אש ּמתן  ּמו שוצ ִבמ

יַתחת.  יַתא שכ ּמתן  ּמח ִבקי של ִבמין ו ּמד שב ּממה ו שבקו אאה ו יַתמשר שב
ֵאשִברים.  שכ ּמשִבוים,  ּמנן  ֵאאי אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ֵאשִברים.  שכ ּמחר,  ּממ של ּמחד  אא שו יַתהיום  ּמחד  אא יַתקח  ּמל
אהם,  ֵאמ ּמחד  אא ֵאמת 

ֵאמת,  שגִבריל  ִבה ללא  אש יַתעד  ִבאם 
ִבני;  ֵאש יַתל יַתּקח זוג  ִי

ֵאמת,  שגִבריל  ִבה אש ִבמ ִבאם  שו
ּמלה.  ִבח שת יַתכ אהם  ֵאלי רֲעע שגִבריל  יַתי שו יַתנִים  שש ִבביא  ּמי

ב
יַתמר,  ליא שו

ֵאמת:  ֵאשם  יַתל אש ִבאם 
ּמתיו";  שח יַתת ֵאים  יַתק שת ֵאשם" ִי יַתל ּמרל " יַתהגו ּמליו  ּמע ּמלה  ּמע אש אזה  "

ֵאמת:  ֵאזל  ּמזא רֲעע יַתל אש ִבאם  שו
ּמתיו".  שח יַתת ֵאים  יַתק שת ֵאזל" ִי ּמזא רֲעע יַתל ּמרל " יַתהגו ּמליו  ּמע ּמלה  ּמע אש אזה  "

ֵאכר,  ּממ שוִי ֵאאב  ּמת שס ִבי אש יַתעד  אעה  שר ִבני ִי ֵאש יַתה
ּמבה,  ּמד שנ ִבל ּממיו  ּמד שפלו  שוִי

ּמתה.  ֵאמ ִבוצבור  יַתּטאת  יַתח ֵאאין  אש
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמתמות. 
ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא שועוד 

יַתח;  ֵאל יַתת שש ִבמ יַתה ּמימות  ּמדם,  יַתה יַתפְך  שש ִבנ
ּמדם. יַתה ֵאפְך  ּמש יַתח, ִי ֵאל יַתת שש ִבמ יַתה ֵאמת 
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יַתח  ֵאל יַתת שש ִבמ יַתה ִבעיר  ּמש אוצל  ֵאא ּמבא לו 
ּמדה.  יַתו שת ִבנ שו ּמליו  ּמע ּמדיו  ּמי ֵאתי  שש יַתמְך  ּמס שו

ֵאמר:  ּמיה או ּמה ּמכְך  שו
ֵאשם,  יַתה ּמנא  ּמא

ֵאאל.  ששּמר ֵאבית ִי שמָך  יַתע אניָך  ּמפ של שטאו  ּמח ששעו,  ּמפ ּמעוו, 
ֵאשם...  יַתה ּמנא  ּמא
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ִבליכו.  אשהו ִבמי  של ּמסרו  שמ
ִבליכו,  שלהו ֵאשִברים  שכ לכל  יַתה



יַתבע,  אק ִבלים  שגדו ִבנים  רֲעה לכ יַתה ּמשה  ּמע אש ּמלא  אא
ִבליכו.  שלהו ֵאאל  ששּמר אאת ִי ִבחים  ִבני יַתמ ּמהיו  ללא  שו

ֵאסי:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא
ִברין,  ִבצפו ִבמ ּמלא  ששא יַתעד  ִבליכו  שוהו אשה  רֲעע <כך>יַתמ

ּמיה. ּמה ֵאאל  ששּמר שוִי

מסכת יומא פרק ו משנה ד 
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ִביים,  ִבל שב יַתב יַתה ֵאני  שפ ִבמ ִבשין לו  אבש עו אכ שו
ּמערו,  שש ִבב ִבשים  של יַתת שמ ּמהיו  אש

שמִברין לו:  שואו
ֵאוצא!"  שו לטל  ֵאוצא,  שו לטל  "

ּמנה.  ּמהִבראשו ּמכה  מס יַתעד  יַתלִבוים אותו  שמ ּמהיו  יַתלִים  ּמש שירו ֵארי  ִבּקי יַתי
יַתעד וצוק,  שו יַתלִים  ּמש ִבמירו מסכות  אשר  אע

ֵאריס,  ִבעים  שש ִבת
ִבמיל.  ּמכל  של ּמוצה  שח יַתמ ּמעה ו שב ִבש

 מסכת יומא פרק ו משנה ה 
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שמִברים לו:  ּמכה או מס שו ּמכה  מס ּמכל  יַתעל  שו
יַתמִים".  ֵארי  רֲעה יַתו ּממזון  ֵארי  רֲעה "

ּמכה,  מס של ּמכה  מוּס ִבמ יַתלִבוים אותו  שמ ו
אהן,  ּמב אש רֲעחרון  יַתא ּמה ֵאמ חו ץ 

יַתלצוק,  ִבעמו  יַתע  ִבגי יַתמ ֵאאינו  אש
ּמשיו. רֲעע יַתמ אאת  אאה  שורו ּמרחוק  ֵאמ ֵאמד  ּמלא עו אא
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אשה?  ּמיה עו ּמה ּממה  ו
שזהוִברית,  ִבל אש ּמלשון  יַתלק  ּמח

ּמניו,  יַתקשר ֵאבין  יַתשר  ּמק שוציו  אח שו יַתלע  אוּס יַתב יַתשר  ּמק שוציו  אח
ּמריו;  רֲעאחו יַתל רֲעחפו  שודו
ֵארד,  שויו ֵאגל  של יַתג שת ִבמ ו

ּמהר,  ּמה ִבוצית  רֲעח יַתמ של יַתע  ִבגי יַתמ ּמיה  ּמה ללא  שו
ּמבִברים.  ֵאא ּמבִברים  ֵאא ּמשה  אע אנ אשהוא  יַתעד 

ּמנה,  רֲעחרו יַתא ּמה ּמכה  מס יַתחת  יַתת יַתשב לו  ּמי שו ּמבא 
יַתשְך.  אח את אש יַתעד 

ִבדים?  ּמג שב ִבאין  שמ יַתט שמ יַתתי  ּממ ֵאא ֵאמ ו
יַתלִים.  ּמש שירו יַתמת  שלחו ֵאוצא  ֵאי אש ִבמ

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
יַתלצוק. ּמיתו  ִבח שד יַתעת  ּמש ִבמ
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ִבפים.  ּמר שש ִבנ יַתה ִבעיר  ּמש יַתה אוצל  ֵאא שו יַתפר  יַתה אוצל  ֵאא ּמבא לו 
אהם,  ֵארי אאמו אאת  ִבוציא  שוהו ּמעם  ּמר שק

יַתח.  ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמרם  ִבטי שק ִבה שו אגס  אמ יַתב ּמנם  ּמת שנ
ּמפה.  ֵאר שש יַתה ֵאבית  של ּמאן  ִבוצי שוהו שקלות  יַתמ יַתב ּמען  ּמל שק

ִבדים?  ּמג שב ִבאין  שמ יַתט שמ יַתתי  ּממ ֵאאי ֵאמ
ּמרה.  ּמז רֲעע ּמה יַתמת  שלחו שוצאו  ֵאי אש ִבמ

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמבן. מר שב ּמהאור  יַתצת  ִבי אש ִבמ
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ּמגדול:  ֵאהן  לכ של שמרו לו  ּמא
ּמבר.  שד ִבמ יַתל ִבעיר  ּמש יַתע  ִבגי ִבה

ּמבר?  שד ִבמ יַתל ִבעיר  ּמש יַתע  ִבגי ִבה אש ִבעין  שד ּמהיו יו יַתנִין  שמ ו
ּמדִברין,  יַתבוּסו ִבפין  ִבני שמ ִבשין, ו ּמהיו עו ּמכיות  ִבדשר

ּמבר.  שד ִבמ יַתל ִבעיר  ּמש יַתע  ִבגי ִבה אש ִבעים  שד שויו

י
ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

אהם?  ּמל ּמיה  ּמה ּמגדול  ּממן  ִבסי ללא  רֲעה יַתו
רֲעחרודו;  ֵאבית  יַתעד  שו יַתלִים  ּמש ִבמירו ִבלין  ִבמי אשת  ששלו

ִבמיל,  ֵאדי  שכ ִבהים  שושו ִבמיל,  ִברים  שז שוחו ִבמיל,  ִבכים  של הו
ּמבר.  שד ִבמ יַתל ִבעיר  ּמש יַתע  ִבגי ִבה אש ִבעים  שד שויו

פרק ז 
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שקרות.  ִבל ּמגדול  ֵאהן  לכ ּמבא לו 
ֵארא,  ֵאדי בו ץ קו שג ִבב שב אוצה  ִבאם רו

אשלו.  ִבמ ּמבן  ּמל ֵאלית  שט שס אא שב ּמלאו,  ִבאם  שו
ּמרה,  אפר תו ֵאס ֵאטל  אסת נו אנ שכ יַתה יַתזן  יַתח

אסת,  אנ שכ יַתה לראש  של שתנו  שונו
אגן,  אוּס יַתל שתנו  אסת נו אנ שכ יַתה לראש  שו
ּמגדול,  ֵאהן  לכ של שתנו  אגן נו אוּס יַתה שו



ֵאמד,  ֵארא עו שוקו ֵאבל  יַתק שמ ֵאמד ו ּמגדול עו ֵאהן  לכ שו
ּמעשור".  אב יַתאְך  שו" ֵארי מות"  רֲעח יַתא ֵארא " שוקו

ֵאחיקו,  שב ּמח ּה  ִבני יַתמ ּמרה ו יַתהתו אאת  ֵאלל  שוגו
ֵאמר:  שואו

ּמכתוב.  אכם  ֵאני שפ ִבל ִבתי  ּמּקִברי אש יַתמה  ִבמ ֵאתר  "יו
ִבדים  שפקו יַתה יַתמש  שבחו אש ּמעשור"  אב "ו

אפה.  יַתעל  ֵארא  שוקו
ּמרכות:  שב אנה  ששמו ּמה  אלי ּמע ֵארְך  ּמב שמ ו

ּמרה,  יַתהתו יַתעל 
ּמדה,  רֲעעבו ּמה יַתעל  שו
ּמיה,  ּמד יַתההו יַתעל  שו

ּמעֹון,  אה יַתלת  ִבחי שמ יַתעל  שו
ּמדש,  שק ִבמ יַתה יַתעל  שו
ֵאאל,  ששּמר יַתעל ִי שו
ִבנים,  רֲעה לכ יַתה יַתעל  שו

ּמלה. ִבפ שת יַתה ּמאר  שש יַתעל  שו
(מסכת יומא פרק ז משנה ב) 

ֵארא,  אשהוא קו ּמגדול  ֵאהן  לכ אאה  ּמהרו
ִבפים,  ששּמר ִבנ יַתה ִבעיר  ּמש שו יַתפר  אאה  ֵאאינו רו שו

ִבפים,  ששּמר ִבנ יַתה ִבעיר  ּמש שו יַתפר  אאה  ּמהרו שו
ֵארא.  אשהוא קו ּמגדול  ֵאהן  לכ אאה  ֵאאינו רו

יַתשי,  יַתר ֵאאינו  אש ֵאני  שפ ִבמ ללא 
ּמקה,  שרחו ארְך  אד ּמתה  שי ּמה אש ּמלא  אא

יַתחת. יַתא שכ ּמתה  שי ּמה אהם  ֵאני שש אכת  אלא שמ ו

מסכת יומא פרק ז משנה ג 
ב

ּמרא,  ּמק ֵאדי בו ץ  שג ִבב שב ִבאם  שו
יַתשט,  ּמפ ּמליו ו שג יַתר שו ּמדיו  ּמי ֵאדש  ִבק
יַתפג.  יַתת שס ִבנ שו ּמלה  ּמע יַתבל,  ּמט שו יַתרד  ּמי

ּמהב,  ּמז ֵאדי  שג ִבב ִבביאו לו  ֵאה
ּמליו.  שג יַתר שו ּמדיו  ּמי ֵאדש  ִבק יַתבש,  ּמל שו

ג
ּמעם,  ּמה ֵאאיל  אאת  שו ֵאאילו  אאת  ּמשה  ּמע שו ּמוצא  ּמי

ִבמים.  ִבמי שת ִבשים  ּמב שכ יַתעת  שב ִבש אאת  שו
אזר.  אע ִבלי אא ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ִבבים,  ֵאר שק ּמהיו  יַתחר  יַתש יַתל אש ִבמיד  ּמת יַתה ִבעם 
יַתבחו ץ  ּמשה  אע אנ יַתה ִבעיר  ּמש שו ּמלה  ּמהעו יַתפר  ּמבל  רֲעא
יַתבִים. יַתעשר ּמה ֵאבין  של אש ִבמיד  ּמת יַתה ִבעם  ִבבים  ֵאר שק ּמהיו 



(מסכת יומא פרק ז משנה ד) 
יַתשט,  ּמפ ּמליו ו שג יַתר שו ּמדיו  ּמי ֵאדש  ִבק

יַתפג.  יַתת שס ִבנ שו ּמלה  ּמע שו יַתבל  ּמט שו יַתרד  ּמי שו
יַתבש,  ּמל שו ּמבן  ּמל ֵאדי  שג ִבב ִבביאו לו  ֵאה

ּמליו.  שג יַתר שו ּמדיו  ּמי ֵאדש  ִבק

ד
ּמתה.  שח יַתמ יַתה אאת  שו יַתכ ף  יַתה אאת  ִבוציא  שלהו יַתנס  שכ ִבנ

יַתשט,  ּמפ ּמליו ו שג יַתר שו ּמדיו  ּמי ֵאדש  ִבק
יַתפג.  יַתת שס ִבנ שו ּמלה  ּמע יַתבל,  ּמט שו יַתרד  ּמי

יַתבש,  ּמל שו ּמהב  ּמז ֵאדי  שג ִבב ִבביאו לו  ֵאה
ּמליו.  שג יַתר שו ּמדיו  ּמי ֵאדש  ִבק

ה
יַתבִים  יַתעשר ּמה ֵאבין  של אש לטארת  שּק יַתה אאת  ִבטיר  שק יַתה של יַתנס  שכ ִבנ

ֵאנרות.  יַתה אאת  ִבטיב  ֵאה של ו
יַתשט.  ּמפ ּמליו ו שג יַתר שו ּמדיו  ּמי ֵאדש  ִבק

יַתבש.  ּמל שו שוצמו  יַתע ֵאדי  שג ִבב ִבביאו לו  ֵאה
ֵאביתו.  יַתעד  יַתלִבוים אותו  שמ

ּמביו,  רֲעה ּמכל או של אשה  יום טוב עו
ּמשלום. שב ּמוצא  ּמי אש

מסכת יומא פרק ז משנה ה 
ו

ִבלים,  ֵאכ ּמנה  ששמו ִבב ֵאמש  יַתת שש ִבמ ּמגדול  ֵאהן  לכ
ּמעה:  ּמב יַתאשר שב שדיוט  אה יַתה שו

ֵאנט.  שב יַתא שב אפת ו אנ שוצ ִבמ שב יַתסִים,  שנ שכ ִבמ שב אנת ו לת שכ ִבב
ּמגדול:  ֵאהן  לכ ּמליו  ּמע ִבסי ף  מו

ִבוצי ץ.  שו ִבעיל  שמ ֵאאפוד ו שו אשן  לח
ִבמים.  מת שו שבאוִברים  ִבלים  ּמא שש ִבנ ֵאאלו  שב

שדיוט,  אה יַתל אהן  ּמב ִבלים  ּמא שש ִבנ ּמנן  ֵאאי שו
ִבדין,  ֵאבית  של אלְך ו אמ יַתל ּמלא  אא
ִבצבור בו. יַתה ארְך  לצ אש ִבמי  של ו

פרק ח 

מסכת יומא פרק ח משנה א 
א



ִבתּמיה  שש ִבב ּמלה ו ִבכי רֲעא יַתב ּמאסור  ִבכפוִברים  יַתה יום 
ּמּטה.  ִבמ יַתה ִבמיש  שש יַתת שב ּמדל ו שנ יַתוּס יַתה יַתלת  ִבעי שנ ִבב ּמכה ו ִבסי שב ּמוצה ו ִבחי שר ִבב ו

אהם,  ֵאני שפ אאת  רֲעחוצו  שר ּמלה ִי יַתכ יַתה שו אלְך  אמ יַתה שו
ּמדל.  שנ יַתוּס יַתה אאת  לעל  שנ ִבת ּמיה  יַתח יַתה שו

אזר,  אע ִבלי אא ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שסִברין. ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

מסכת יומא פרק ח משנה ב 
ב

ִבכפוִברים  יַתה שביום  ֵאכל  ּמהאו
ּמת ּה,  ּמנ ִבעי של יַתג שכ ּמה ו ּמכמו ּמוּסה  יַתג יַתה אבת  את שככו

ּמיב.  יַתח ּממיו,  שג ּמל ללא  שמ ִבכ אתה  יַתהשו שו
אבת,  את יַתככו של ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ ִבלים  ּמכ ּקא ּמה ּמכל 

ּממיו.  שג ּמל ללא  שמ ִבכ של ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ ִבקים  שש יַתמ יַתה ּמכל  שו
ִבפים. ּמטשר שוצ ִבמ ּמנן  ֵאאי אתה  יַתהשו שו ֵאכל  ּמהאו

מסכת יומא פרק ח משנה ג 
ג

ּמחד,  אא ֵאלם  שע אה שב ּמתה  ּמש שו יַתכל  ּמא
יַתחת.  יַתא ּמּטאת  יַתח ּמלא  אא ּמיב  יַתח ֵאאינו 

ּמּטאות.  יַתח ֵאתי  שש ּמיב  יַתח ּמכה,  ּמלא שמ ּמשה  ּמע שו יַתכל  ּמא
ּמלה,  ִבכי רֲעא יַתל ּמנן שראוִיים  ֵאאי אש ִבלים  ּמכ ּקא יַתכל  ּמא
ִבתּמיה,  שש ִבל ּמנן שראוִיין  ֵאאי אש ִבקים  שש יַתמ ּמתה  ּמש

ּמפטור. ּמיס,  ממשר ֵאוציר או  ּמתה  ּמש
(מסכת יומא פרק ח משנה ד) 

ִבתינוקות,  יַתה
ִבכפוִברים,  יַתה שביום  ּמתם  ִבנין או יַתע שמ ֵאאין 

יַתתִים,  שש אדם  לק שו ּמנה  ּמש אדם  לק ּמתם  ִבכין או שנ יַתח שמ ּמבל  רֲעא
שוצֹות. ִבמ יַתל ִבלים  ִבגי שר שיהו  אש ִבביל  שש ִבב

מסכת יומא פרק ח משנה ה 
ד

ּמחה,  ֵאהִברי אש ּמרה  ּמב עו
ּמש ּה.  שפ יַתנ ִבשיב  ּמת אש יַתעד  ּמת ּה  ִבלין או ִבכי רֲעא יַתמ

ִביים;  ִבק שב ִבפי  יַתעל  ִבלין אותו  ִבכי רֲעא יַתמ אלה,  חו
ִביים,  ִבק שב ּמשם  ֵאאין  ִבאם  שו

שוצמו,  יַתע ִבפי  יַתעל  ִבלין  ִבכי רֲעא יַתמ
יַתדי. יַתמר  ליא אש יַתעד 

מסכת יומא פרק ח משנה ו 
ה



שלמוס,  ּמב רֲעחזו  ּמא אש ִבמי 
ִבאים,  ֵאמ שט ּמבִברים  שד ִבפלו  רֲעא ִבלין אותו  ִבכי רֲעא יַתמ

ּמניו.  ֵאעי ֵאיאורו  אש יַתעד 
אטה,  אלב שו אכ ּמשכו  שנ אש ִבמי 

אשלו.  ֵאבד  ּמכ יַתה יַתוצר  רֲעח ֵאמ ִבלין אותו  ִבכי רֲעא יַתמ ֵאאין 
ִבתיר.  יַתמ ּמרש  ּמח אבן  שתּמיה  יַתת יַתמ ִבבי  ושר

ּמרש:  ּמח אבן  שתּמיה  יַתת יַתמ ִבבי  יַתמר שר ּמא שועוד 
ִבפיו,  שב ֵאשש  יַתהחו

ּמבת,  יַתש יַתב יַתסם  שבתוכו  ִבלין  ִבטי שמ
ּמפשות,  שנ ֵאפק  שס אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

ּמבת. יַתש יַתה אאת  אחה  ּמפשות דו שנ ֵאפק  שס ּמכל  שו

מסכת יומא פרק ח משנה ז 
ו

אלת,  לפ יַתמ ּמליו  ּמע ּמלה  שפ ּמנ אש ִבמי 
ּמשם,  ֵאאינו  ֵאפק  ּמס ּמשם,  ֵאפק הוא  ּמס

ֵאמת,  ֵאפק  ּמס יַתחי,  ֵאפק  ּמס
ֵאאל,  ששּמר ֵאפק ִי ּמס שכִברי,  ּמנ ֵאפק  ּמס

ּמליו.  ּמע ִבחים  שּק יַתפ שמ
ּמליו,  ּמע ִבחין  שּק יַתפ שמ יַתחי,  ּמוצאוהו  שמ

ִבניחוהו. יַתי ֵאמת,  ִבאם  שו

מסכת יומא פרק ח משנה ח 
ז

שפִברים.  יַתכ שמ יַתדאי  יַתו ּמשם  ּמא שו ּמּטאת  יַתח
ּמבה.  שתשו יַתה ִבעם  שפִברים  יַתכ שמ ִבכפוִברים  יַתה שויום  ּמתה  ִבמי

יַתקלות,  ֵאברות  רֲעע יַתעל  ארת  אפ יַתכ שמ ּמבה  שתשו יַתה
אשה;  רֲעע יַתת ללא  יַתעל  שו ֵאשה  רֲעע יַתעל  שו
ּמלה,  ִבהיא תו רֲעחמורות  יַתה יַתעל  שו

ֵאפר. יַתכ ִבוי ִברים  ִבכפו יַתה ּמיבוא יום  אש יַתעד 

מסכת יומא פרק ח משנה ט 
ח

ֵאמר:  ּמהאו
ּמאשוב",  שו ֵאטא  אח אא ּמאשוב,  שו ֵאטא  אח אא "

ּמבה.  שתשו רֲעעשות  יַתל ּמידו  שב ִבקים  ִבפי שס יַתמ ֵאאין 
ֵאפר",  יַתכ שמ ִבכפוִברים  יַתה שויום  ֵאטא,  אח אא "

ֵאפר.  יַתכ שמ ִבכפוִברים  יַתה ֵאאין יום 
ּממקום,  יַתל ּמדם  ּמא ֵאבין  אש ֵאברות  רֲעע

ֵאפר,  יַתכ שמ ִבכפוִברים  יַתה יום 
ֵאברו,  רֲעח יַתל ּמדם  ּמא ֵאבין  אש שו



ֵאפר,  יַתכ שמ ִבכפוִברים  יַתה ֵאאין יום 
ֵאברו.  רֲעח אאת  אצה  יַתר שי אש יַתעד 

ט
ּמיה:  שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  יַתרש שר ּמד אאת זו 
ּמהרו",  שט ִבת ֵאני יי  שפ ִבל אכם  ֵאתי לּטא יַתח ִבמכל  שקּמרא טז,ל)" ִבי יַתו ) 

ּממקום,  יַתל ּמדם  ּמא ֵאבין  אש ֵאברות  רֲעע
ֵאפר;  יַתכ שמ ִבכפוִברים  יַתה יום 

ֵאברו,  רֲעח יַתל ּמדם  ּמא ֵאבין  אש ֵאברות  רֲעע
ֵאפר,  יַתכ שמ ִבכפוִברים  יַתה ֵאאין יום 

ֵאברו.  רֲעח אאת  אצה  יַתר שי אש יַתעד 

י
ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר שר ּמא
ֵאאל!  ששּמר אכם ִי ששֵארי יַתא

ִברין,  רֲעה יַתּט ִבמ אתם  יַתא ִבמי  ֵאני  שפ ִבל
אכם?  שת אא ֵאהר  יַתט שמ ִבמי  ו

יַתמר:  אא אנ אש יַתמִים,  ּמש יַתב אש אכם  ִבבי  (יחזקאל לו,כה)רֲעא
אתם";  יַתהשר שט שטהוִברים ו יַתמִים  אכם  ֵאלי רֲעע ִבתי  שק יַתר ּמז שו "

ֵאמר:   (ירמיה יז,יג)שואו
ֵאאל יי",  ששּמר ֵאוה ִי שק ִבמ "

ִבאים,  ֵאמ שּט יַתה אאת  ֵאהר  יַתט שמ אוה  שק ִבמ ּממה 
ֵאאל. ששּמר אאת ִי ֵאהר  יַתט שמ ּמברוְך הוא  ּמּקדוש  יַתה יַתא ף 

חסלת כיפורים

מסכת סוכה

פרק א 

מסכת סוכה פרק א משנה א 
א

ּמלה;  שפסו ּממה  יַתא ששִברים  אע ֵאמ ּמהה  שגבו ִבהיא  אש ּמכה  מס
ִבשיר.  שכ יַתמ ּמדה  שיהו ִבבי  ושר

ִבחים,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ּמהה  שגבו ּמנ ּה  ֵאאי אש שו
ּמפנות,  שד ּמשלוש  ּמל ּה  ֵאאין  אש שו



ּמלה.  שפסו ּמת ּה  ּמל ִבצ ִבמ ּמבה  מר שמ ּמת ּה  ּממ יַתח אש שו

ב
ּמנה,  ּמש שי יַתה ּמכה  מס

ִבלין,  שס יַתמי פו יַתש ֵאבית 
ִברין.  ִבשי שכ יַתמ ֵאלל  אה ֵאבית  ו
ּמנה?  ּמש שי יַתה ִבהיא  ֵאאי זו 

ִבשים יום. לל שש ּמחג  אל אדם  לק ּמא ּה  ּמש רֲעע אש ּמכל 
ּמחג,  אה ֵאשם  של ּמא ּה  ּמש רֲעע ִבאם  שו

ֵאשּמרה. שכ ּמנה,  ּמש יַתה יַתלת  ִבח שת ִבמ ִבפלו  רֲעא

מסכת סוכה פרק א משנה ב 
ג

ּמלן,  ִבאי ּמה יַתחת  יַתת ּמכתו  מס אשה  ּמהעו
יַתבִית.  יַתה שבתוְך  ּמא ּה  ּמש רֲעע ִבאלו  שכ

ּמכה,  מס ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמכה  מס
ֵאשּמרה,  שכ ּמנה  שליו אע ּמה

ּמלה.  שפסו ּמנה  שחתו יַתת יַתה שו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמנה,  שליו אע ּמב יַתדיוִברים  ֵאאין  ִבאם 
ֵאשּמרה. שכ ּמנה  שחתו יַתת יַתה

מסכת סוכה פרק א משנה ג 
ד

ּממה,  יַתח יַתה ֵאני  שפ ִבמ ִבדין  ּמס ּמה  אלי ּמע יַתרס  ּמפ
ּמשר,  ֵאנ יַתה ֵאני  שפ ִבמ ּמה  אתי שח יַתת או 

ּמלה.  שפסו ִבּקנו ף,  יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  יַתרס  ּמפ אש או 
ּמּטה. ִבמ יַתה ֵאטי  ֵאלי שק ִבנ יַתעל  ֵארס הוא  ּמבל פו רֲעא

מסכת סוכה פרק א משנה ד 
ה

אפן,  אג יַתה אאת  ּמה  אלי ּמע ּמלה  שד ִבה
ִבּקוּסוס,  יַתה אאת  שו יַתעת,  יַתל יַתד יַתה אאת  שו

ּמלה.  שפסו ּמבן,  יַתג יַתעל  ֵאכְך  ִבס שו
אהן,  ֵאמ ֵאבה  יַתהשר ִבסכוְך  ּמיה  ּמה ִבאם 

ֵאשּמרה.  שכ ּמוצן,  ּמוצ שּק אש או 
ּמלל:  שכ יַתה אזה 

ּמאה,  שמ מט ֵאבל  יַתק שמ אשהוא  ּמבר  ּמד
אר ץ,  ּמא ּמה ִבמן  ּמליו  ִבגדו ֵאאין  ִבאם 

ִבכין בו. שכ יַתס שמ ֵאאין 
 



מסכת סוכה פרק א משנה ה 
ו

ִבדים,  ּמר שז ֵאלי  ִבב רֲעח יַתו ִבוצים  ֵאע ֵאלי  ִבב רֲעח יַתו יַתקש  ֵאלי  ִבב רֲעח
אהן.  ּמב ִבכין  שכ יַתס שמ ֵאאין 

ֵאשרות.  שכ ּמרן  ִבתי ִבה ִבאם 
ּמפנות. שד ִבל ֵאשרות  שכ ּמלם  מכ שו

מסכת סוכה פרק א משנה ו 
ז

ּמסִברים.  שנ יַתב ִבכים  שכ יַתס שמ
ּמדה.  שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאסר.  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ִבחים,  ּמפ שט ּמעה  ּמב יַתאשר ּמחב  ּמר אשהוא  אסר  אנ ּמה  אלי ּמע יַתתן  ּמנ
ֵאשּמרה,  שכ

ּמתיו. שח יַתת ּמשן  ללא ִיי אש יַתבד  של ִבב ו

מסכת סוכה פרק א משנה ז 
ח

ּמבה,  ֵאזי רֲעע יַתמ ּמה  אלי ּמע ֵאאין  אש ּמרה  שק ִבת
ֵאלל:  אה ֵאבית  ֵאשם  ִבמ יַתמר  ּמא ּמדה  שיהו ִבבי  שר

יַתתִים.  שנ ִבב ִבמ יַתחת  יַתא ֵאטל  ֵאפק או נו שק יַתפ שמ או 
ֵאמר:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

יַתתִים;  שנ ִבב ִבמ יַתחת  יַתא ֵאטל  שונו ֵאפק  שק יַתפ שמ
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ֵאפק. שק יַתפ של ּמוצִבריְך  ֵאאינו  שו יַתתִים  שנ ִבב ִבמ יַתחת  יַתא ֵאטל  נו

מסכת סוכה פרק א משנה ח 
ט

ּמּטה,  ִבמ יַתה מרכות  רֲעא יַתב ִבדין או  ששפו ִבב ּמכתו  מס ארה  ּמק שמ יַתה
ּמתן,  שכמו אהן  ֵאני ֵאבי יַתוח  אר ֵאיש  ִבאם 

ֵאשּמרה.  שכ
ּמכה,  מס רֲעעשות לו  יַתל ִבדיש  ּמג יַתב ֵאטט  יַתהחו

ּמכה. מס ּמנה  ֵאאי

מסכת סוכה פרק א משנה ט 
י

ּמּטן,  יַתמ של ּמלן  שע יַתמ של ִבמ ּמפנות  שד ֵאשל  של יַתש שמ יַתה
ִבחים,  ּמפ שט ּמשה  לל שש אר ץ  ּמא ּמה ִבמן  ּמהה  שגבו ִבאם 

ּמלה;  שפסו
ּמלן,  שע יַתמ של ּמּטן  יַתמ של ִבמ

ִבחים,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע אר ץ  ּמא ּמה ִבמן  ּמהה  שגבו ִבאם 



ֵאשּמרה.  שכ
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ִבחין,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ּמלן  שע יַתמ של ּמּטן  יַתמ של ִבמ אש ֵאשם  יַתכ
ִבחין.  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ּמּטן  יַתמ של ּמלן  שע יַתמ של ִבמ ּמכְך 

ִבחים,  ּמפ שט ּמשה  לל שש ּמפנות  שד יַתה ִבמן  ִבוּסכוְך  יַתה אאת  ִבחיק  ִבהשר
ּמלה. שפסו

מסכת סוכה פרק א משנה י 
יא

ּמביו,  יַתג יַתעל  ֵאכְך  ִבס שו יַתחת  שפ ִבנ אש יַתבִית 
יַתאמות,  יַתבע  יַתאשר ִבוּסכוְך  יַתל אתל  לכ יַתה ֵאבין  ֵאיש  ִבאם 

ּמלה.  שפסו
ּמרה.  שד יַתס שכ יַתא אפת  אּק ממ ִבהיא  אש ֵאוצר  ּמח אב ֵאכן  שו

ִבכים בו,  שכ יַתס שמ ֵאאין  אש ּמבר  ּמד שב ּמה  ִבּקיפו ִבה אש ּמלה  שגדו ּמכה  מס
יַתאמות,  יַתבע  יַתאשר ּמתיו  שח יַתת ֵאיש  ִבאם 

ּמלה. שפסו

מסכת סוכה פרק א משנה יא
יב

שוצִברי ף,  ִבמין  שכ ּמכתו  מס אשה  ּמהעו
אתל,  לכ יַתל ּמכ ּה  ּממ שוּס אש או 
ֵאסל,  אזר פו אע ִבלי אא ִבבי  שר
יַתגג;  ּמל ּה  ֵאאין  אש ֵאני  שפ ִבמ
ִברין.  ִבשי שכ יַתמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

ּמלה,  שגדו אלת  אוצ רֲעח יַתמ ִבנים,  ּמק אלת  אוצ רֲעח יַתמ
ּמבה,  ִבכי שש ִבל ּמא ּה  ּמש רֲעע

ּמב ּה;  ִבכים  שכ יַתס שמ ֵאאין  שו ּמאה  שמ מט אלת  אב יַתק שמ
ִבוּסכוְך,  יַתל שו

ּמאה.  שמ מט אלת  אב יַתק שמ ּמנ ּה  ֵאאי שו ּמב ּה,  ִבכים  שכ יַתס שמ

יג
ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר

ּמנה,  יַתט שק יַתחת  יַתא שו ּמלה  שגדו יַתחת  יַתא
ּמבה,  ִבכי שש ִבל ּמא ּה  ּמש רֲעע

ּמב ּה;  ִבכים  שכ יַתס שמ ֵאאין  שו ּמאה  שמ מט אלת  אב יַתק שמ
ִבוּסכוְך,  יַתל שו

ּמאה. שמ מט אלת  אב יַתק שמ ּמנ ּה  ֵאאי שו ּמב ּה  ִבכים  שכ יַתס שמ

פרק ב 



מסכת סוכה פרק ב משנה א 
א

ּמבתו.  ֵאדי חו שי ּמוצא  ּמי ללא  ּמכה  מוּס יַתב ּמּטה  ִבמ יַתה יַתחת  יַתת ֵאשן  ּמי יַתה
ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמהִיינו,  ִבגין  רֲעה נו
ִבנים.  ֵאק שז יַתה ֵאני  שפ ִבל ִבמּטות  יַתה יַתחת  יַתת ִבנים  ֵאש שי

שמעון:  ִבש ִבבי  יַתמר שר ּמא
ֵאאל,  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר של אש שבדו  יַתע ִבבי  שט ִבב אשה  רֲעע יַתמ

ּמּטה.  ִבמ יַתה יַתחת  יַתת ֵאשן  ּמי ּמיה  ּמה אש
ִבנים:  ֵאק שז יַתל ֵאאל  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר יַתמר  ּמא

ִבמים,  ּמכ רֲעח ִבמיד  של יַתת אשהוא  ִבדי,  שב יַתע ִבבי  שט אתם  ִבאי שר
ּמכה,  מוּס יַתה ִבמן  שפטוִברים  ִבדים  ּמב רֲעע אש יַתע  ֵאד שויו

ּמּטה.  ִבמ יַתה יַתחת  יַתת ֵאשן לו  ּמי שו
שדנו,  יַתמ ּמל ֵאכנו  יַתדשר ִבפי  של

ּמבתו. ֵאדי חו שי ּמוצא  ּמי ללא  ּמּטה  ִבמ יַתה יַתחת  יַתת ֵאשן  ּמי יַתה אש

מסכת סוכה פרק ב משנה ב 
ב

ֵאשּמרה.  שכ ּמּטה  ִבמ יַתה ֵאעי  ּמר שכ ִבל ּמכתו  מס ֵאמְך  יַתהוּסו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּממ ּה,  שוצ יַתע ֵאני  שפ ִבב למד  רֲעע יַתל ּמלה  שיכו ּמנה  ֵאאי ִבאם 
ּמלה.  שפסו

ג
אלת,  אל שב מד שמ יַתה ּמכה  מס

ּמת ּה,  ּממ יַתח ֵאמ ּמבה מר שמ ּמת ּה  ּמל ִבצ אש שו
ֵאשּמרה.  שכ

יַתבִית,  ִבמין  שכ ּמבה  מע שמ יַתה שו
ּמכ ּה,  ִבמתו ִבאים  ִבנשר ִבבים  ּמכ יַתהכו ֵאאין  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ֵאשּמרה. שכ

מסכת סוכה פרק ב משנה ג 
ד

ּמלה,  ּמג רֲעע ּמה לראש  שב ּמכתו  מס אשה  ּמהעו
ּמנה,  ִבפי שוּס יַתה לראש  שב או 

שביום טוב.  ּמל ּה  ִבלין  שועו ֵאשּמרה,  שכ
ּממל,  ּמג יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמלן או  ִבאי ּמה לראש  שב

שביום טוב.  ּמל ּה  ִבלין  ֵאאין עו שו ֵאשּמרה,  שכ
ּמלן,  ִבאי ּמב יַתחת  יַתא שו ּמדם  ּמא ֵאדי  ִבבי יַתתִים  שש

ּמדם,  ּמא ֵאדי  ִבבי יַתחת  יַתא שו ּמלן  ִבאי ּמב יַתתִים  שש או 
שביום טוב.  ּמב ּה  ִבלין  ֵאאין עו שו ֵאשּמרה,  שכ



ּמלן,  ִבאי ּמב יַתחת  יַתא שו ּמדם  ּמא ֵאדי  ִבבי ּמשלוש 
שביום טוב.  ּמל ּה  ִבלים  שועו ֵאשּמרה,  שכ

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
ּמלן,  ִבאי ּמה ֵאטל  ּמנ ִבי אש ּמכל 

רֲעעמוד,  יַתל ּמלה  שיכו ִבהיא  שו
שביום טוב. ּמל ּה  ִבלים  עו

מסכת סוכה פרק ב משנה ד 
ה

ּמלנות,  ִבאי ּמה ֵאבין  ּמכתו  מס אשה  ּמהעו
ֵאשּמרה.  שכ ּמפנות,  שד ּמלנות  ִבאי ּמה שו

ּמכה.  מוּס יַתה ִבמן  שפטוִברים  ּמוה  שוצ ִבמ ֵאחי  ששלו
ּמכה.  מוּס יַתה ִבמן  שפטוִברין  אהם  ֵאשי שמ יַתש שמ ִבלים ו חו

ּמכה. (עדיי) מוּס יַתל רֲעעיַתרי חו ץ  ִבתים  שושו ִבלים  שכ או

מסכת סוכה פרק ב משנה ה 
ו

יַתכי  יַתז אבן  ּמנן  ּמח ּמבן יו יַתר ֵאני  שפ ִבל ִבביאו  ֵאה אש אשה  רֲעע יַתמ
ִבשיל,  שב יַתת יַתה אאת  לעם  שט ִבל

יַתמִים.  יַתל אש ִבלי  שד ּמתבות ו ֵאתי כו שש ֵאאל  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר של ו
שמרו:  ּמא

ּמכה!"  מוּס יַתל רֲעעלום  יַתה "
ּמוצה,  ֵאבי יַתכ ִבמ ּמפחות  אכל  לא ּמוצדוק  ִבבי  ִבלשר שתנו לו  ּמנ אש שכ ו

ּמכה,  מוּס יַתל ּמכלו חו ץ  רֲעא יַתו ּמפה  יַתמ יַתב ּמטלו  שנ
ּמריו. רֲעח יַתא יַתרְך  ֵאב ללא  שו

מסכת סוכה פרק ב משנה ו 
ז

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמכה,  מוּס יַתב יַתכל  ללא ּמדם  ּמא ּמיב  יַתח שסעודות  ששֵארה  אע יַתבע  יַתאשר

ּמלה.  שי יַתל יַתב יַתחת  יַתא שו יַתביום  יַתחת  יַתא
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמבה,  שוצ ִבק ּמבר  ּמד יַתל ֵאאין 

יַתבד.  של ִבב ּמהִבראשון  ֵאלי יום טוב  ֵאלי ִבמ חו ץ 
אזר:  אע ִבלי אא ִבבי  יַתמר שר ּמא שועוד 

ּמהִבראשון,  ֵאלי יום טוב  ֵאלי שב יַתכל  ּמא ללא  אש ִבמי 
רֲעחרון.  יַתא ּמה ֵאלי יום טוב  ֵאלי שב ִבלים  שש יַתי

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ִבמין,  ששלו יַתת ּמבר  ּמד יַתל ֵאאין 

יַתמר: (קהלת א, טו)  אא אנ אזה  יַתעל 
שתקן,  ִבל יַתכל  ללא יו ּמות  מע שמ "



ּממנות". ִבה של יַתכל  ללא יו שסרון  אח שו

מסכת סוכה פרק ב משנה ז 
ח

ּמכה,  מוּס יַתב מרבו  שו לראשו  ּמיה  ּמה אש ִבמי 
יַתבִית,  יַתה שבתוְך  ּמחנו  של מש שו

ִבלין,  שס יַתמי פו יַתש ֵאבית 
ִברין.  ִבשי שכ יַתמ ֵאלל  אה ֵאבית  ו

יַתמי:  יַתש ֵאבית  של ֵאלל  אה ֵאבית  שמרו  ּמא
ֵאלל  אה ֵאבית  ֵאני  שק ִבז שו יַתמי  יַתש ֵאבית  ֵאני  שק ִבז שלכו  ּמה אש אשה  רֲעע יַתמ

ִבני,  יַתהחורו אבן  ּמנן  ּמח אאת יו ֵאּקר  יַתב של
ּמכה,  מוּס יַתב מרבו  שו לראשו  ּמוצאוהו  שמ ו

יַתבִית.  יַתה שבתוְך  ּמחנו  של מש שו
יַתמי:  יַתש ֵאבית  אהם  ּמל שמרו  ּמא

ּמיה?  ּמא שר ּמשם  ִבמ
שמרו לו:  ּמא ֵאהן  יַתא ף 

ּמתה) שי ּמה ֵאהג, ( ּמת נו ּמהִיי ֵאכן  ִבאם  "
אמיָך. ּמי ִבמ ּמכה  מס יַתות  שוצ ִבמ ּמת  שמ יַתי ִבק ללא 

מסכת סוכה פרק ב משנה ח 
ט

ּמכה.  מוּס יַתה ִבמן  שפטוִברים  ִבנים  יַתט שק ִבדים ו ּמב רֲעע יַתו ִבשים  ּמנ
ּמכה.  מוּס יַתב ּמיב  יַתח ִבאמו  של ּמוצִבריְך  ֵאאינו  אש ּמטן  ּמק ּמכל  שו

ֵאקן,  ּמז יַתה יַתמי  יַתש של אש ּמלתו  יַתכ ּמדה  של ּמי אש אשה  רֲעע יַתמ
ּמבה,  ֵאזי רֲעע יַתמ יַתה אאת  ֵאחת  ִבפ ו

ּמטן. ּמּק יַתה ִבביל  שש ִבב ּמּטה  ִבמ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ֵאכְך  ִבס שו

מסכת סוכה פרק ב משנה ט 
י

ִבמים,  ּמי יַתה יַתעת  שב ִבש ּמכל 
יַתרי.  רֲעע ֵאביתו  אאת  שו יַתבע  אק ּמכתו  מס אאת  ּמדם  ּמא אשה  עו

ִבמים,  ּמש שג שרדו  ּמי
יַתפנות?  של ּמתר  ממ יַתתי  ּממ אא ֵאמ

ּמפה.  שק ִבמ יַתה יַתרח  שס ִבת אש ִבמ
ּמשל:  ּממ ִבלים אותו  שש מו

אמה?  ּמברדו ּמד יַתה ּממה  של
ּמניו,  שלקו שמזוג  ִבל ּמבא  אש אבד  אע של

ּמניו. ּמפ יַתעל  ִבּקיתון  יַתה יַתפְך  ּמש שו

פרק ג 



מסכת סוכה פרק ג משנה א 
א

ּמפסול.  ֵאבש,  ּמי יַתה שו ּמגזול  יַתה ּמלב  לו
ּמפסול.  יַתחת,  יַתד ִבנ יַתה ִבעיר  של אש שו ֵאשּמרה  רֲעא ּמל אש
ּמפסול.  ּמליו,  ּמע שפשרוצו  ִבנ לראשו,  יַתטם  שק ִבנ

ֵאשר;  ּמכ ּמליו,  ּמע שפשרדו  ִבנ
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמלן.  שע יַתמ של ִבמ אדנו  שג יו

ֵאשרות.  שכ אזל  יַתבשר יַתה יַתהר  ֵאני  ִבוצ שו
יַתע בו,  ֵאנ רֲעע יַתנ של ֵאדי  שכ ִבחים  ּמפ שט ּמשה  לל שש איש בו  אש ּמלב  ּמכל לו

ֵאשר. ּמכ

מסכת סוכה פרק ג משנה ב 
ב

ּמפסול.  ֵאבש,  ּמי יַתה שו ּמגזול  יַתה יַתדס  רֲעה
ּמפסול.  יַתחת,  יַתד ִבנ יַתה ִבעיר  של אש שו ֵאשּמרה  רֲעא ּמל אש

ּמליו,  ּמע שפשרוצו  ִבנ לראשו,  יַתטם  שק ִבנ
ּמפסול;  ּמליו,  ּמע ֵאמ מרבות  שמ ּמביו  ּמנ רֲעע ּמהיו  אש או 

ֵאשר.  ּמכ ּמטן,  רֲעע ִבמ ִבאם 
שביום טוב. ִבטין  רֲעע יַתמ שמ ֵאאין 

מסכת סוכה פרק ג משנה ג 
ג

ּמלה.  שפסו ּמשה  ֵאב ִבוי ּמלה  שגזו ּמבה  ּמר רֲעע
ּמלה.  שפסו יַתחת,  יַתד ִבנ יַתה ִבעיר  של אש שו ֵאשּמרה  רֲעא ּמל אש

ּמה,  אלי ּמע שפשרוצו  ִבנ ּמש ּה,  לרא יַתטם  שק ִבנ
ּמלה.  שפסו אפת,  אוצ שפ יַתצ יַתה שו

יַתעל,  יַתב יַתל אש שו ּמה  אלי ּמע ּמוצת  שק ִבמ ששרו  ּמנ אש שו ּמשה  ֵאמי שכ
ֵאשּמרה. שכ

מסכת סוכה פרק ג משנה ד 
ד

ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר
רֲעעּמרבות,  ֵאתי  שש ִבוּסים ו יַתד רֲעה ּמשה  לל שש

ּמחד;  אא שתרוג  אא שו ּמחד  אא ּמלב  לו
ּמקטום.  ֵאאינו  אש ּמחד  אא שו ִבמים  שקטו יַתנִים  שש ִבפלו  רֲעא

ֵאמר:  יַתטשרפון או ִבבי  שר
ִבמים.  שקטו ּמתן  שש ּמל שש ִבפלו  רֲעא

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ּמחד,  אא שתרוג  אא שו ּמחד  אא ּמלב  אשלו ֵאשם  יַתכ



יַתחת. יַתא ּמבה  ּמר רֲעע יַתו ּמחד  אא יַתדס  רֲעה ּמכְך 

מסכת סוכה פרק ג משנה ה 
ה

ּמפסול.  ֵאבש,  ּמי יַתה שו ּמגזול  יַתה שתרוג  אא
ּמפסול.  יַתחת,  יַתד ִבנ יַתה ִבעיר  של אש שו ֵאשּמרה  רֲעא ּמל אש

ּמפסול.  ּמלה  ּמעשר של אש שו
ּמפסול.  ּמאה  ֵאמ שט ּממה  שתרו ִבל אש שו

לּטל,  ללא ִי ּמרה  שטהו ִבל אש
ֵאשר.  ּמכ יַתטל,  ּמנ ִבאם  שו

ִבלין,  שס יַתמי פו יַתש ֵאבית  יַתמי,  שד ִבל אש
ִברין.  ִבשי שכ יַתמ ֵאלל  אה ֵאבית  ו

לּטל,  ללא ִי יַתלִים  ּמש ִבבירו ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ של אש
ֵאשר. ּמכ יַתטל  ּמנ ִבאם  שו

מסכת סוכה פרק ג משנה ו 
ו

מרבו,  יַתעל  ִבזית  ּמז רֲעח ּמלת  ּמע
שמתו,  יַתּט ִבפ ּמלה  שּט ִבנ

יַתדק,  שס ִבנ יַתל ף,  שק ִבנ יַתּקב,  ִבנ
ּמפסול.  אשהוא,  ּמכל  יַתסר  ּמח
ֵאמעוטו,  יַתעל  ִבזית  ּמז רֲעח ּמלת  ּמע

שקוצו,  ּמע יַתּטל  ִבנ
ֵאשר.  ּמכ אשהוא,  ּמכל  יַתסר  ּמח ללא  שו יַתּקב  ִבנ

ּמפסול.  ִבשי  יַתהכו שתרוג  אא
ּמתן,  יַתר יַתכ שכ לרק  ּמי יַתה שו

ִבשיר,  שכ יַתמ ִבאיר  ֵאמ ִבבי  שר
ֵאסל. ּמדה פו שיהו ִבבי  ושר

מסכת סוכה פרק ג משנה ז 
ז

ּמטן,  ּמק שתרוג  אא ֵאשעור 
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

אאגוז;  ּמכ
ֵאמר:  ּמדה או ִבבי יו ושר

ּמוצה.  ֵאבי יַתכ
ּמגדול,  יַתב ו

יַתחת.  יַתא ּמידו  שב אהם  ֵאני שש אאת  לחז  אא אי אש ֵאדי  שכ
ּמדה.  שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ּמדיו. ּמי ֵאתי  שש ִבב ִבפלו  רֲעא



מסכת סוכה פרק ג משנה ח 
ח

ִבמינו.  ִבמ ּמלא  אא ּמלב  יַתהלו אאת  ִבדים  שג ֵאאין או
ּמדה.  שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
ּמחה.  ִבשי שמ ִבב ִבפלו  רֲעא
ִבאיר:  ֵאמ ִבבי  יַתמר שר ּמא

יַתלִים,  ּמש שירו ֵאשי  שנ יַתא שב אשה  רֲעע יַתמ
אהן  ֵאבי יַתל אאת לו ִבדים  שג ּמהיו או אש

ּמהב.  ּמז יַתל אש ִבגימונות  שב
(מסכת סוכה פרק ג משנה ט) 

ִבעים?  שנ שע יַתנ שמ ּמהיו  ּמכן  ֵאאי שו
ּמוסו ף,  ּמלה  ִבח שת יַתליי"  שב"הודו 

ּמנא".  ּמעה  ִבשי ּמנא יי הו ּמא שב" יַתא ף 
ֵאלל.  אה ֵאבית  ֵארי  שב ִבד שכ

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ּמנא".  ּמחה  ִבלי שוצ יַתה ּמנא יי  ּמא שב" יַתא ף 

ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר שר ּמא
יַתע,  מש שיהו ִבבי  ִבבשר ֵאאל ו ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר שב ִבתי  ּמהִיי אפה  וצו

אהם,  ֵאבי יַתל אאת לו ִבפים  ּמטשר שמ ּמהיו  ּמעם  ּמה ּמכל  אש
יַתבד.  של ִבב ּמנא"  ּמעה  ִבשי ּמנא יי הו ּמא שב" ּמלא  אא שנעו  שע ִבנ ללא  ֵאהן  שו

ט
ּמלב,  ּמידו לו שב ּמיה  ּמה ללא  שו ארְך  אד יַתב ּמבא  אש ִבמי 

ּמחנו.  של מש יַתעל  לּטל  ֵאביתו, ִי של ֵאנס  ּמכ ִבי אש שכ
יַתבִים,  יַתעשר ּמה ֵאבין  לּטל  שחִברית, ִי יַתש יַתב יַתטל  ּמנ ללא  ִבאם  שו

ּמלב. יַתללו ֵאשר  ּמכ יַתהיום  ּמכל  אש

מסכת סוכה פרק ג משנה י 
י

שקִברים אותו,  יַתמ ּמטן  ּמק ּמשה או  ִבא אבד או  אע ּמיה  ּמה אש ִבמי 
שמִברים,  ֵאהן או אש יַתמה  אהם  ֵארי רֲעח יַתא אנה  שוהוא עו

ּמרה,  ֵאא שמ ֵאהא לו  שת שו
ֵארא אותו,  שק יַתמ ּמגדול  ּמיה  ּמה ִבאם 

ּמי ּה". שללו יַתה ּמריו " רֲעח יַתא אנה  שוהוא עו

מסכת סוכה פרק ג משנה יא
יא

לפל;  שכ לפל, ִי שכ ִבל רֲעהגו  ּמנ אש ּממקום 
לשט;  שפ לשט, ִי שפ ִבל



ֵארְך.  ּמב שי ּמריו,  רֲעח יַתא ֵארְך  ּמב של
ּמנה.  ִבדי שמ יַתה יַתהג  שנ ִבמ שכ לכל  יַתה

ִבעית,  ִבבי שש יַתב ֵאברו  רֲעח ֵאמ ּמלב  יַתח לו ֵאק יַתהלו
ּמנה,  ּמת יַתמ שתרוג  אא ֵאתן לו  נו

ִבעית. ִבבי שש יַתב ּמּקחו  ִבל יַתשי  יַתר ֵאאינו  אש

מסכת סוכה פרק ג משנה יב
יב

ּמעה,  שב ִבש ּמדש  שק ִבמ יַתב ּמּטל  ִבנ ּמלב  ּמיה לו ּמה ּמנה  ּמבִבראשו
ּמחד.  אא ּמנה יום  ִבדי שמ יַתב ו

יַתכי,  יַתז אבן  ּמנן  ּמח ּמבן יו יַתר ִבקין  שת ִבה ּמדש  שק ִבמ יַתה ֵאבית  יַתרב  ּמח אש ִבמ
ּמעה,  שב ִבש ּמנה  ִבדי שמ יַתב ּמּטל  ִבנ ּמלב  ֵאהא לו שי אש

ּמדש,  שק ִבמ יַתל אכר  ֵאז
ּמאסור. מכלו  אנ ף  אה ֵאהא יום  שי אש שו

מסכת סוכה פרק ג משנה יג
יג

ּמבת,  יַתש יַתב שהיות  ִבל ּמחל  אש ּמחג  אל אש ּמהִבראשון  יום טוב 
אסת.  אנ שכ יַתה ֵאבית  של אהם  ֵאבי יַתל אאת לו ִבכים  ִבלי ּמעם מו ּמה ּמכל 

ֵאטל,  שונו אשלו  אאת  ִבכיר  יַתמ ּמחד  אא שו ּמחד  אא ּמכל 
ּממרו:  ּמא אש ֵאני  שפ ִבמ

ּמבתו  ֵאדי חו שי ֵאוצא  ּמדם יו ּמא ֵאאין 
ּמחג  אל אש ּמהִבראשון  שביום טוב 

ֵאברו,  רֲעח יַתל אש יַתלבו  שבלו
ּמחג,  אה שימות  ּמכל  ּמאר  שש ו

ֵאברו. רֲעח יַתל אש יַתלבו  שבלו ּמבתו  ֵאדי חו שי ּמדם  ּמא ֵאוצא  יו

מסכת סוכה פרק ג משנה יד 
יד

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו יַתר
ּמבת,  יַתש יַתב שהיות  ִבל ּמחל  אש ּמחג  אל אש ּמהִבראשון  שביום טוב 

ּמפטור,  ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  ּמלב  יַתהלו אאת  ִבוציא  שוהו יַתכח  ּמש
ִבבשרשות. ִבוציאו  אשהו ֵאני  שפ ִבמ

(מסכת סוכה פרק ג משנה טו) 
ּמל ּה  שע יַתב יַתיד  ִבמ ּמנ ּה ו שב יַתיד  ִבמ ּמשה  ִבא אלת  אב יַתק שמ

ּמבת.  יַתש יַתב יַתמִים  יַתל ארת  אז שח יַתמ ו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ִברים,  ִבזי רֲעח יַתמ ּמבת  יַתש יַתב

ִבפים,  ִבסי שביום טוב מו
ִבפים. ִבלי רֲעח יַתמ ֵאעד  יַתבמו ו

ּמלב. יַתבלו ּמיב  יַתח יַתע  ֵאנ רֲעע יַתנ של יַתעת  יַתד ֵאיש בו  אש ּמטן  ּמק ּמכל  שו



פרק ד 

מסכת סוכה פרק ד משנה א 
א

ּמעה;  שב ִבש שו ּמשה  ִבש ּמבה  ּמר רֲעע יַתו ּמלב  לו
ּמנה;  ששמו ּמחה  שמ ִבש יַתה שו ֵאלל  יַתה יַתה
ּמעה;  שב ִבש יַתמִים  יַתה ִבנוּסוְך  שו ּמכה  מס

ּמשה. ִבש שו ּמשה  ִבמ רֲעח ִבליל  ּמח אה שו
(מסכת סוכה פרק ד משנה ב) 

יַתוצד?  ֵאכי ּמעה,  שב ִבש ּמלב  לו
ּמבת,  יַתש יַתב שהיות  ִבל ּמחל  אש ּמחג  אל אש ּמהִבראשון  יום טוב 

ּמעה;  שב ִבש ּמלב  לו
ּמשה. ִבש ִבמים,  ּמי יַתה ּמכל  ּמאר  שש ו

מסכת סוכה פרק ד משנה ג 
ב

יַתוצד?  ֵאכי ּמעה,  שב ִבש ּמבה  ּמר רֲעע
ּמבת,  יַתש יַתב שהיות  ִבל ּמחל  אש ּמבה  ּמר רֲעע יַתל אש ִבעי  ִבבי שש יַתה יום 

ּמעה;  שב ִבש ּמבה  ּמר רֲעע
ּמשה. ִבש ִבמים,  ּמי יַתה ּמכל  ּמאר  שש ו

מסכת סוכה פרק ד משנה ד 
ג

יַתוצד?  ֵאכי ּמלב  יַתהלו יַתות  שוצ ִבמ
יַתבִית,  יַתה יַתהר  של אהם  ֵאבי יַתל אאת לו ִבכים  ִבלי ּמעם מו ּמה ּמכל 

ּמדם,  ּמי ִבמ ִבלים  שב יַתק שמ ִבנים  ּמז יַתח יַתה שו
ּמוה,  שט שס ִבא ּמה יַתגג  יַתעל  ּמתם  שדִברים או שוסו

ּמכה.  שש ִבל יַתב אהן  ּמל אש אאת  ִבחים  ִבני יַתמ ִבנים  ֵאק שז יַתה שו
יַתמר:  ּמתם לו ִבדים או שמ יַתל שמ ו

ּמידו,  של ִבבי  יַתל יַתע לו ִבגי ִבה אש ִבמי  ּמכל  "
ּמנה."  ּמת יַתמ ֵארי הוא לו  רֲעה

ִבאים,  ּמב ִבמים ו ִבכי שש יַתמ ּמרת  ּקח ּממ של ו
אהם,  ֵאני שפ ִבל ִבקים  שר יַתז שמ ִבנים  ּמז יַתח יַתה שו

ֵאברו.  רֲעח אאת  ִבאיש  ִבכים  יַתמ ִבפים ו שּט יַתח שמ ֵאהן  שו
ּמנה,  ּמכ יַתס ֵאדי  ִבלי ִבאים  ּמב ֵאהם  אש ִבדין  ֵאבית  אשּמראו  שכ ו
ֵאביתו. שב ֵאטל  ּמחד נו אא שו ּמחד  אא ּמכל  ֵאהא  שי אש ִבקינו  שת ִבה

מסכת סוכה פרק ד משנה ה 



ד
יַתוצד?  ֵאכי ּמבה  ּמר רֲעע יַתות  שוצ ִבמ

ּמוצא.  ּמרא מו שק ִבנ יַתלִים  ּמש ִבמירו ּמּטה  יַתמ של ּמיה  ּמה ּממקום 
ּמבה,  ּמר רֲעע יַתל אש שביות  ּממשר ּמשם  ִבמ ִבטים  שּק יַתל שמ ּמשם ו יַתל ִבדים  יושר

יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאדי  ּמד שוצ ִבל ּמתם  ִבפים או שק שוזו ִבאים  ּמב ו
יַתח.  ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ִבפים  שכפו אהם  ֵאשי ּמרא שו

ּמקעו.  ּמת שו ֵאהִבריעו  שו שקעו  ּמת
יַתחת,  יַתא יַתעם  יַתפ יַתח  ֵאב שז ִבמ יַתה אאת  ִבפים  ִבּקי יַתמ ּמכל יום  שב

שמִברים:  שואו
ּמנא,  ּמעה  ִבשי ּמנא יי הו ּמא "
ּמנא!".  ּמעה  ִבשי שוהו ּמנא  ּמא

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמנא,  ּמעה  ִבשי שוהו שוהוא  ִבני  רֲעא "
ּמנא!"  ּמעה  ִבשי שוהו שוהוא  ִבני  רֲעא

ִבמים.  ּמע שפ יַתבע  אש יַתח  ֵאב שז ִבמ יַתה אאת  ִבפים  ִבּקי יַתמ יַתהיום  אותו 

ּמתן, <ליתא בכ"י קאופמן> ּמר ִבטי שפ יַתעת  ּמש שב )
שמִברים?  ֵאהן או ּממה 
יַתח!  ֵאב שז ִבמ ּמלְך,  ִבפי  לי "
יַתח!"  ֵאב שז ִבמ ּמלְך,  ִבפי  לי

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
יַתח!  ֵאב שז ִבמ ּמלְך  שו ּמי ּה  של "
יַתח!")  ֵאב שז ִבמ ּמלְך  שו ּמי ּה  של

מסכת סוכה פרק ד משנה ו 
ה

ּמבת,  יַתש יַתב ֵאשהו  רֲעע יַתמ ֵאכן  יַתבחול,  ֵאשהו  רֲעע יַתמ שכ
ּמבת,  יַתש אעארב  ֵאמ ּמתם  ִבטים או שּק יַתל שמ ּמהיו  אש ּמלא  אא

ּמהב,  ּמז יַתל אש ִבגיות  ִבגי שב ּמתם  ִבחין או ִבני יַתמ ו
למשו.  שכ ללא ִי אש ֵאדי  שכ

ֵאמר:  ּמקה או שברו אבן  ּמנן  ּמח ִבבי יו שר
ִבטים  שּק יַתל שמ ּמהיו  ּמקל  ּמד יַתל אש רֲעחִבריות 

יַתח. ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ִבטים  שב שוחו
רֲעחִבריות. ִבחבוט  ּמרא יום  שק ִבנ ּמיה  ּמה יַתהיום  אותו 

(מסכת סוכה פרק ד משנה ז) 
אהם,  ֵאבי יַתל אאת לו ִבטים  שמ ִבתינוקות שו יַתה ּמיד  ִבמ

אהם. ֵאגי שתרו אא אאת  ִבלים  שכ שואו

מסכת סוכה פרק ד משנה ח 
ו

יַתוצד?  ֵאכי ּמנה,  ששמו ּמחה  שמ ִבש יַתה שו ֵאלל  יַתה יַתה



ּמחג,  אל אש רֲעחרון  יַתא ּמה שכבוד יום טוב  ִבב ּמיב  יַתח ּמדם  ּמא אש ֵאמד  יַתל שמ
ּמחג.  אה שימות  ּמכל  ּמאר  שש ִבכ
יַתוצד?  ֵאכי ּמעה,  שב ִבש ּמכה  מס

יַתכל,  ללא ִבמ יַתמר  ּמג
ּמכתו;  מס אאת  ֵאתיר  ּמי ללא 

ּמלן,  שע יַתמ של ּמחה ו שנ ִבמ יַתה ִבמן  ִבלים  ֵאכ יַתה אאת  ּמבל מוִבריד הוא  רֲעא
רֲעחרון. יַתא ּמה שכבוד יום טוב  ִבביל  שש ִבב

מסכת סוכה פרק ד משנה ט 
ז

יַתוצד?  ֵאכי ּמעה,  שב ִבש יַתמִים  יַתה ִבנוּסוְך 
יַתח.  ִבשילו יַתה ִבמן  ֵאלא  יַתמ שמ ּמיה  ּמה ִבגים  ּמל אשת  ששל אקת  אז רֲעח יַתמ ּמהב  ּמז יַתל אש ִבחית  שוצלו

יַתמִים,  יַתה יַתער  יַתש של ִבגיעו  ִבה
ּמקעו.  ּמת שו ֵאהִבריעו  שו שקעו  ּמת

ששמאלו,  ִבל ּמנה  ּמפ אבש ו אכ יַתב ּמלה  ּמע
ּמשם.  ּמהיו  אס ף  אכ יַתל אש ִבלים  ּמפ שס ֵאני  שש ו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמהיו,  ִבוּסיד  יַתל אש

יַתיִין.  יַתה ֵאני  שפ ִבמ ּמחִברים  שש ממ ּמהיו  אש ּמלא  אא
ִבבין > ּמּק מנ יַתמ ִבּקים; < ו יַתד ִבמים  שט לח ֵאני  שש ִבמין  שכ ִבבין  ּמּק מנ שמ ו

ֵאדק,  ֵאמ ּמחד  אא שו אבה  מע שמ ּמחד  אא
יַתחת.  יַתא יַתבת  שב ִבלים  ּמכ אהם  ֵאני שש שיהו  אש ֵאדי  שכ

ח
יַתמִים,  יַתל אש ִבבי  ּמר רֲעע יַתמ
יַתיִין.  יַתל אש ִבחי  ּמר שז ִבמ

יַתיִין,  יַתל אש שבתוְך  יַתמִים  יַתל אש ּמרה  ֵאעי
ּמוצא.  ּמי יַתמִים,  יַתל אש שבתוְך  יַתיִין  יַתל אש או 

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמנה.  ששמו ּמכל  ֵאוּסְך  יַתנ שמ ּמיה  ּמה ללג  ִבמ

שמִברין לו:  ֵאוּסְך או יַתנ שמ יַתל שו
ּמדְך!"  ּמי אאת  יַתב ּה  שג יַתה "

ּמליו,  שג יַתר יַתעל  ֵאוּסְך  ִבנ יַתחת  יַתא יַתעם  יַתפ אש
אהן. ֵאגי שתרו אא שב ּמעם  ּמה ּמכל  ּמגמוהו  ושר

מסכת סוכה פרק ד משנה י 
ט

יַתבחול,  ֵאשהו  רֲעע יַתמ שכ
ּמבת.  יַתש יַתב ֵאשהו  רֲעע יַתמ ֵאכן 

ּמבת  יַתש אעארב  ֵאמ ֵאלא  יַתמ שמ ּמיה  ּמה אש יַתבל  רֲעא
יַתח.  ִבשילו יַתה ִבמן  אשת  אד מק שמ ּמנ ּה  ֵאאי אש ּמהב  ּמז יַתל אש ִבבית  ּמח



ּמכה.  שש ִבל יַתב ּמח ּה  ִבני יַתמ ּמיה  ּמה
ּמתה,  ּמל יַתג שת ִבנ ּמכה או  ּמפ שש ִבנ

ִבכיור,  יַתה ִבמן  ּמל ּה  יַתמ שמ ּמיה  ּמה
יַתח. ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ֵאמ ִבלים  שפסו ִבלים  מג שמ יַתה יַתיִין  יַתה שו יַתמִים  יַתה אש

פרק ה 

מסכת סוכה פרק ה משנה א 
א

ּמשה;  ִבש שו ּמשה  ִבמ רֲעח ִבליל  ּמח אה
ּמבה,  רֲעא יַתהשו ֵאבית  של אש ִבליל  ּמח אזה 

אאת יום טוב.  ללא  שו ּמבת  יַתש יַתה אאת  ללא  אחה  ֵאאינו דו אש
שמרו:  ּמא

ּמבה,  רֲעא יַתהשו ֵאבית  יַתחת  שמ ִבש ּמאה  ּמר ללא  אש ִבמי 
ּממיו. ּמי ִבמ ּמחה  שמ ִבש ּמאה  ּמר ללא 

מסכת סוכה פרק ה משנה ב 
ב

ּמחג  אל אש ּמהִבראשון  ֵאאי יום טוב  ּמוצ מו
ִבשים,  ּמנ יַתה יַתרת  ּמז רֲעע יַתל ִבדים  שר ּמהיו יו

ּמגדול.  ִבתּקון  ּמשם  ִבנים  שּק יַתת שמ ו
ּמשם,  ּמהיו  ּמהב  ּמז יַתל אש שמנורות  ו

אהם,  ֵאשי ּמרא שב ּמהב  ּמז יַתל אש ִבלים  ּמפ שס ו
ּמרה,  שמנו ּמרה ו שמנו ּמכל  יַתעל  ּמלמות  מס ּמעה  ּמב יַתאשר שו

ּמנה,  מה שכ ֵאחי  ִבפשר ִבמ ִבדים  ּמל שי ּמעה  ּמב יַתאשר שו
ללג,  ששִברים  אע שו ּמאה  ֵאמ של אש אמן  אש ֵאדי  יַתכ שו יַתיִין  ֵאדי  יַתכ אהם  ֵאדי ִבבי ו

אפל. ֵאס שו אפל  ֵאס ּמכל  שלתוְך  ִבלין  ִבטי שמ ֵאהן  שו

מסכת סוכה פרק ה משנה ג 
ג

ִבעים,  ִבקי שפ יַתמ ּמהיו  אהם  ֵאני ּמי שמ אה ֵאמ ִבנים ו רֲעה לכ יַתה ֵאסי  שנ שכ ִבמ ֵאאי  ּמל שב ִבמ
ִבקים.  ִבלי שד יַתמ ּמהיו  אהם  ּמב ו

יַתלִים  ּמש ִבבירו ֵאוצר  ּמח ּמתה  שי ּמה ללא 
ּמבה. רֲעא יַתהשו ֵאבית  ֵאמאור  ּמרה  ִבאי שמ ּמתה  שי ּמה ללא  אש

מסכת סוכה פרק ה משנה ד 
ד

אשה  רֲעע יַתמ יַתה ֵאשי  שנ יַתא שו ִבדים  ִבסי רֲעח יַתה



רֲעאבוקות,  יַתב אהם  ֵאני שפ ִבל ִבדים  שּק יַתר שמ ּמהיו 
ּמבחות.  שש מת ֵארי  שב ִבד אהם  ֵאני שפ ִבל שמִברין  שואו

יַתתִים,  של ִבוצ שמ ִבב ִבלים ו ּמב שנ ִבב ִבכנורות ו שב ִבים  ִבו של יַתה
ּמפר,  שס ִבמ ללא  שב ִבשיר  ֵאלי  שכ ּמכל  שב ו

רֲעעלות  יַתמ ששֵארה  אע ֵאמש  רֲעח יַתעל 
ִבשים,  ּמנ יַתה יַתרת  ּמז רֲעע יַתל ֵאאל  ששּמר יַתרת ִי ּמז רֲעע ֵאמ יַתהיושרדות 

ִבלים,  ִבת יַתב אש רֲעעלות  יַתמ יַתה ִבשיר  ששֵארה  אע ֵאמש  רֲעח אגד  אנ שכ
ִבשיר.  יַתב ִבדין  שמ ִבים עו ִבו של יַתה אהן  ֵאלי רֲעע אש

ה
שליון,  אע ּמה יַתער  יַתש שב ִבנים  רֲעה לכ ֵאני  שש שמדו  ּמע

ִבשים,  ּמנ יַתה יַתרת  ּמז רֲעע יַתל ֵאאל  ששּמר יַתרת ִי ּמז רֲעע ֵאמ ֵארד  יַתהיו
ּמדם.  ּמי שב שוצרות  רֲעחוצו ֵאתי  שש ו

אבר,  אג יַתה ּמרא  ּמק
ּמקעו.  ּמת שו ֵאהִבריעו  שו שקעו  ּמת

ִברית,  ִבשי רֲעע ּמלה  רֲעע יַתמ של ִבגיעו  ִבה
ּמקעו.  ּמת שו ֵאהִבריעו  שו שקעו  ּמת

ּמרה,  ּמז רֲעע ּמל ִבגיעו  ִבה
ּמקעו.  ּמת שו ֵאהִבריעו  שו שקעו  ּמת

ִבכים,  של שוהו ִבעים  שק ּמהיו תו
ּמרח.  שז ִבמ יַתל ֵאוצא  יַתהיו יַתער  יַתש של ִבעים  ִבגי יַתמ אש יַתעד 

ּמרח,  שז ִבמ יַתל ֵאוצא  יַתהיו יַתער  יַתש של ִבגיעו  ִבה
שמרו: ּמא שו רֲעעּמרב,  יַתמ יַתל אהן  ֵאני שפ שפכו  ּמה שו
אזה,  יַתה ּממקום  יַתב ּמהיו  אש ֵאתינו  רֲעאבו ֵאקאל " שז אח שי ח,טז)(

ּממה,  שד ֵאק אהם  ֵאני שפ יַתכל יי ו ֵאהי אאל  אהם  ֵארי לח רֲעא "
אמש";  ּמש יַתל ּממה  שד ֵאק רֲעחִבוים  יַתת שש ִבמ ּממה  ֵאה שו

ֵאנינו!"  ֵאעי ּמי ּה  של ּמי ּה ו של ּמאנו 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

יַתמר:  ִבנין אותו לו ּמהיו שו
ֵאנינו!" ֵאעי ּמי ּה  של ּמי ּה, ו של ּמאנו  "

מסכת סוכה פרק ה משנה ה 
ו

ּמדש,  שק ִבמ יַתב ּמעה  ִבקי שת יַתחת  יַתא שו ששִברים  אע ֵאמ ִבתים  רֲעח ֵאאין פו
אנה.  ששמו ִבעים ו ּמב יַתאשר יַתעל  ִבפים  ִבסי ללא מו שו

ּמעה:  ִבקי שת יַתחת  יַתא שו ששִברים  אע ּמשם  ּמהיו  ּמכל יום  שב
ּמעִברים,  שש יַתה יַתחת  ִבתי שפ ִבל ּמשלוש 

יַתחר,  יַתש יַתל אש ִבמיד  ּמת של יַתשע  ֵאת שו
יַתבִים.  יַתעשר ּמה ֵאבין  של אש ִבמיד  ּמת של יַתשע  ֵאת שו
יַתשע.  ֵאת ִבפים עוד  ִבסי ִבפים מו ּמס יַתבמו ו

ֵאשש:  ִבפים עוד  ִבסי ּמבת מו יַתש אעארב  שב ו



ּמכה,  ּמלא שמ יַתה ִבמן  ּמעם  ּמה אאת  ִבטיל  שב יַתה של ּמשלוש 
לחל.  של אדש  לק ֵאבין  ִבדיל  שב יַתה של ּמשלוש  שו

ז
ּמחג,  אה שבתוְך  אש ּמבת  יַתש אעארב 

אנה:  ששמו ִבעים ו ּמב יַתאשר ּמשם  ּמהיו 
ּמעִברים,  שש יַתחת  ִבתי שפ ִבל ּמשלוש 

שליון,  אע ּמה יַתער  יַתש של ּמשלוש 
שחתון,  יַתת יַתה יַתער  יַתש של ּמשלוש  שו

יַתמִים,  יַתה ִבמלוי  של ּמשלוש 
יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמשלוש  שו
יַתחר,  יַתש יַתל אש ִבמיד  ּמת של יַתשע  ֵאת שו

יַתבִים,  יַתעשר ּמה ֵאבין  של אש ִבמיד  ּמת של יַתשע  ֵאת שו
ִבפים,  ּמס יַתלמו יַתשע  ֵאת שו

ּמכה,  ּמלא שמ יַתה ִבמן  ּמעם  ּמה אאת  ִבטיל  שב יַתה של ּמשלוש  שו
לחל. של אדש  לק ֵאבין  ִבדיל  שב יַתה של ּמשלוש  שו

מסכת סוכה פרק ה משנה ו 

ח
ּמחג,  אל אש ּמהִבראשון  יום טוב 

ּמפִברים,  ּמשר  ּמע ּמשה  לל שש ּמשם  ּמהיו 
ּמחד.  אא ִבעיר  ּמש שו יַתנִים,  שש ִבלים  ֵאאי שו

ּממרות. שש ִבמ אנה  ששמו ִבל ִבשים  ּמב שכ ּמשר  ּמע ּמעה  ּמב יַתאשר ּמשם  יַתתשירו  שש ִבנ

ט
יַתנִים,  שש יַתנִים  שש ִבבים  שקִברי יַתמ ִבנים  רֲעה לכ ּמשה  ִבש ּמהִבראשון  יַתביום 

ּמחד.  אא ּמחד  אא ּמאר  שש יַתה שו
יַתנִים,  שש יַתנִים  שש ִבבים  שקִברי יַתמ ּמשה  ִבמ רֲעח ִבני,  ֵאש יַתב

ּמחד.  אא ּמחד  אא ּמאר  שש יַתה שו
יַתנִים,  שש יַתנִים  שש ִבבים  שקִברי יַתמ ּמעה  ּמב יַתאשר ִבשי  ִבלי שש יַתב

ּמחד.  אא ּמחד  אא ּמאר  שש יַתה שו
יַתנִים,  שש יַתנִים  שש ִבבים  שקִברי יַתמ ּמשה  ששלו ִבעי  ִבבי ּמבשר

ּמחד.  אא ּמחד  אא ּמאר  שש יַתה שו
יַתנִים,  שש יַתנִים  שש ִבבים  שקִברי יַתמ יַתנִים  שש ִבשי  ִבמי רֲעח יַתב

ּמחד.  אא ּמחד  אא ּמאר  שש יַתה שו
יַתנִים,  שש יַתנִים  שש שקִבריב  יַתמ ּמחד  אא ִבשי  ִבש יַתב

ּמחד.  אא ּמחד  אא ּמאר  שש יַתה שו
ּמשִבוים.  ּמלם  מכ ִבעי  ִבבי שש יַתב

ִבלים.  ּמג ּמכשר יַתפִיס  יַתל שזרו  ּמח ִבני  ִבמי שש יַתב
שמרו:  ּמא



יַתהיום,  ּמפִברים  שקִבריב  יַתמ ּמיה  ּמה אש ִבמי 
ּמחר,  ּממ של שקִבריב  יַתמ ּמיה  ּמה ללא 

ּמלה. ִבל רֲעח ִברין  שז ּמלא חו אא

מסכת סוכה פרק ה משנה ז 
י

ּמנה,  ּמש יַתב ִבקים  ּמר שפ ּמשה  לל שש ִבב
ִבלים  ּמג ֵארי שר אאמו אב ּמשִבוים  ּממרות  שש ִבמ יַתה ּמכל  ּמהיו 

ִבנים.  ּמפ יַתה אחם  אל ִבחלוק  שב ו
שמִברים לו:  ארת או אוצ רֲעע ּמב ו

ֵאמ ץ!  ּמח ּמלְך  ֵאהי ּמצה,  יַתמ ּמלְך  ֵאהי "
ֵאמ ץ!"  ּמח ּמלְך  ֵאהי ּמצה,  יַתמ ּמלְך  ֵאהי

יַתע,  ּמקבו יַתמנו  שז אש ּממר  שש ִבמ
ּמדבות  שנ ּמדִברים ו שנ ִבדים,  ִבמי שת שקִבריב  יַתמ הוא 

ִבצבור.  יַתה שבנות  ּמקשר ּמכל  שו
לכל.  יַתה יַתעל  שקִבריב  יַתמ הוא 

ּמבת,  יַתש יַתל ּמסמוְך  ּמהִבראשון  אשהוא יום טוב  יַתמן  שז ִבב
ּמה,  ארי רֲעח יַתא של ִבמ ֵאבין  ּמה ו אני ּמפ של ִבמ ֵאבין 

ִבנים. ּמפ יַתה אחם  אל ִבחלוק  שב ּמשִבוים  ּממרות  שש ִבמ יַתה ּמכל  ּמהיו 

מסכת סוכה פרק ה משנה ח 
יא

יַתתִים,  שנ ִבב ִבסיק  שפ יַתה של ּמחד  אא ּמחל יום 
יַתע,  ּמקבו יַתמנו  שז אש ּממר  שש ִבמ

יַתחלות,  אשר  אע ֵאטל  הוא נו
יַתתִים.  שש ֵאטל  ֵאכב נו יַתע שת ִבמ יַתה שו
ּמנה,  ּמש יַתה שימות  ּמכל  ּמאר  שש ִבב

ֵאשש,  ֵאטל  ּמנס נו שכ ִבנ יַתה
ֵאשש.  ֵאטל  ֵאוצא נו יַתהיו שו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
יַתבע,  אש ֵאטל  ּמנס נו שכ ִבנ יַתה

ֵאמש.  ּמח ֵאטל  ֵאוצא נו יַתהיו שו
ּמצפון,  יַתב ִבקים  של ִבסין חו ּמנ שכ ִבנ יַתה

ּמדרום.  יַתב ִבאין  שוצ שויו
ּמדרום,  יַתב ּמלם  שלעו אקת  אל ּמגה חו של ִבב

ּמעה,  שקבו ּמת ּה  שע יַתב יַתט שו
ּממה.  שסתו ּמנ ּה  יַתחלו שו

 
חסלת מסכת סוכה 



 מסכת ביוצה 

פרק א 

מסכת ביוצה פרק א משנה א 
א

שביום טוב,  ּמדה  של אשנו ּמוצה  ֵאבי
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ֵאכל.  ּמא ֵאת
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ֵאכל.   ּמא ֵאת ללא 
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

אבת.   את יַתככו ֵאמ ץ  ּמח שו יַתזִית,  יַתכ ששאור 
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

יַתזִית.  יַתכ אזה  ּמו אזה 

מסכת ביוצה פרק א משנה ב 
ב

שביום טוב,  ּמועו ף  ּמיה  יַתח ֵאחט  יַתהשו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

אוּסה. <מחוק: בדקל>  יַתכ ִבוי ּמקר  ּמד יַתב לפר  שח יַתי
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

לחט,  שש ללא ִי
ּמכן.  ּמפר מו ּמע ּמיה לו  ּמה ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא

ִבדים,  ומו
אוּסה, <מחוק: בדקל> יַתכ ִבוי ּמקר  ּמד יַתב לפר  שח יַתי אש יַתחט  ּמש ִבאם  אש

ּמכן.  ּמרה מו ִבכי יַתה אפר  ֵאא אש

מסכת ביוצה פרק א משנה ג 
ג

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ּמבְך,  שלשו ּמבְך  ִבמשו ּמלם  מוּס יַתה אאת  ִבכים  ִבלי ֵאאין מו

יַתחלון.  של יַתחלון  ֵאמ ֵאּטהו  יַתמ ּמבל  רֲעא
ִברין.   ִבתי יַתמ ֵאלל  אה ֵאבית  ו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

שבעוד יום.   ִבמ יַתנע  שע ִבנ ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא לּטל,  ללא ִי
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו



ֵאמר:  שואו ֵאמד  עו
ֵאטל. ִבני נו רֲעא אזה  ּמו  אזה 

מסכת ביוצה פרק א משנה ד 
ד

ִבנים,  ּמב של ּמוצא  ּממ ששחוִברים ו ֵאמן  ִבז
ששחוִברים;  ּמוצא  ּממ ִבנים ו ּמב של

ּמשה,  לל שש ּמוצא  ּממ יַתנִים ו שש
רֲעאסוִברין.  

יַתנִים,  שש ּמוצא  ּממ ּמשה ו לל שש
ּמתִברים.   ממ

ֵאּקן,  יַתה ֵאני  שפ ִבל ּמוצא  ּממ ֵאּקן, ו יַתה שבתוְך 
רֲעאסוִברין.  

ֵאהם,  ּמלא  אא ּמשם  ֵאאין 
ּמתִברין.  ממ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

מסכת ביוצה פרק א משנה ה 
ה

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
שביום טוב.  ִבסין  שתִברי יַתה אאת  ִבקין  של יַתס שמ ֵאאין 

ִבזיר. רֲעח יַתה של יַתא ף  ִברין  ִבתי יַתמ ֵאלל  אה ֵאבית    ו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ּמשר.  ּמב ּמליו  ּמע ֵאצב  יַתק של ִבלי  אע ּמה אאת  ִבלין  שט ֵאאין נו
ִברין. ִבתי יַתמ ֵאלל  אה ֵאבית    ו

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ּמסה,  שדִברי יַתה ֵאבית  ֵאני  שפ ִבל ּמהעור  אאת  ִבנין  שת ֵאאין נו

אהנו,  ִבבי שג יַתי ללא  שו
ּמשר.  ּמב ִבעמו  ֵאיש  ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא

ִברין.   ִבתי יַתמ ֵאלל  אה ֵאבית  ו

ו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ּמלב,  יַתהלו אאת  ללא  שו ּמטן  ּמּק יַתה אאת  ללא  ִבאין  ִבוצי ֵאאין מו
ִבבים.  יַתר ּמה ִבבשרשות  ּמרה  אפר תו ֵאס אאת  ללא  שו

ִברין.  ִבתי יַתמ ֵאלל  אה ֵאבית  ו

מסכת ביוצה פרק א משנה ו 
ז

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
שביום טוב,  ֵאהן  לכ יַתל ּמתנות  יַתמ ּמלה ו יַתח ִבכין  ִבלי ֵאאין מו
יַתהיום.  ֵאמ אשהושרמו  ֵאבין  אמש ו אא ֵאמ ּמרמו  אשהו ֵאבין 



ִברין.   ִבתי יַתמ ֵאלל  אה ֵאבית  ו
ֵאלל:  אה ֵאבית  של יַתמי  יַתש ֵאבית  שמרו  ּמא

ּמוה:  ּמש ּמרה  ֵאז שג
ֵאהן,  לכ יַתל ּמנה  ּמת יַתמ ּמתנות,  יַתמ ּמלה ו יַתח

ֵאהן;  לכ יַתל ּמנה  ּמת יַתמ ּממה  שתרו ו
ּממה,  שתרו יַתה אאת  ִבכים  ִבלי ֵאאין מו אש ֵאשם  יַתכ

ּמתנות.   יַתמ יַתה אאת  ִבליכו  ללא יו ּמכְך 
ֵאלל:  אה ֵאבית  אהם  ּמל שמרו  ּמא

ּמת ּה,  ּממ ּמר רֲעה יַתב יַתכי  יַתז ֵאאינו  אש ּממה,  שתרו ִבב אתם  יַתמשר רֲעא ִבאם  ללא, 
ּמתם!  ּממ ּמר רֲעה יַתב יַתכי  יַתז אשהוא  ּמתנות,  יַתמ שב שמרו  לתא

מסכת ביוצה פרק א משנה ז 
ח

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ֵאע ץ,  ּמל אש ּממדוְך  שב ִבכין  ִבנדו ִבלין  שב יַתת

ּמפרור.   יַתה ֵאע ץ  שב יַתפְך ו יַתב אבן,  אא ּמל אש ּממדוְך  שב יַתלח  אמ יַתה שו
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

אבן,  אא ּמל אש ּממדוְך  שב ּמכן  יַתדשר שכ ִבכין  ִבנדו ִבלין  שב יַתת
ֵאע ץ.  ּמל אש ּממדוְך  שב יַתלח  אמ יַתה שו

מסכת ביוצה פרק א משנה ח 
ט

שביום טוב,  ִבנית  שט ִבק ֵארר  יַתהבו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
אכל.   לא אכל  לא ֵארר  בו

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
שמחוי,  יַתת יַתב ֵאחיקו, ו שב יַתדשרכו ו שכ ֵארר  בו

ּמרה.   ּמב שכ יַתב ללא  שו ּמפה,  ּמנ יַתב ללא  שו ּמלה,  שב יַתּט יַתב ללא  ּמבל  רֲעא
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר
אלה.  שושו יַתח  ִבדי ֵאמ יַתא ף 

מסכת ביוצה פרק א משנה ט 
י

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ּממנות.   ּמלא  אא שביום טוב  ִבחים  של יַתש שמ ֵאאין 

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ִבטים.   ששחו ִביים ו יַתח ּמועו ף  ּמיה  יַתח ּממה  ֵאה שב ִבחין  של יַתש שמ

ִבניות,  שט ִבק שו ּמלתות  שס ִבנים ו ּממ שש ֵאיינות  ִבחין  של יַתש שמ
ּמאה.   שתבו ללא  ּמבל  רֲעא

ּמאה.  שתבו ִבב יַתא ף  ִבתיר  יַתמ שמעון  ִבש ִבבי  שר



מסכת ביוצה פרק א משנה י 
יא

ִבלים,  ֵאכ ִבחין  של יַתש שמ
שתפוִברים,  ּמנן  ֵאאי אש ֵאבין  שתפוִברין ו ֵאבין 

יַתאִים,  של ִבכ אהם  ּמב ֵאיש  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ֵאעד.  יַתהמו ארְך  לוצ של ֵאהן  שו

ּממר,  מס שמ ּמדל  שנ יַתס ללא  ּמבל  רֲעא
ּמתפור.   ֵאאינו  אש ּמעל  שנ יַתמ ללא  שו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמבן,  ּמל ּמעל  שנ יַתמ ללא  יַתא ף 
ּממן.   מא ּמצִבריְך  אש ֵאני  שפ ִבמ

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
שביום טוב,  ִבתין בו  ֵאנאו אש ּמכל 

ִבחין אותו.  של יַתש שמ

פרק ב 

מסכת ביוצה פרק ב משנה א 
א

ּמבת,  יַתש אעארב  שהיות  ִבל ּמחל  אש יום טוב 
ּמבת,  יַתש יַתל ִבמיום טוב  ּמלה  ִבח שת יַתכ ֵאשל  יַתב שי ללא 

שליום טוב,  ֵאשל הוא  יַתב שמ ּמבל  רֲעא
ּמבת, יַתש יַתל ִבתיר  ִבתיר, הו ִבאם הו  שו

אעארב יום טוב,  ֵאמ ִבשיל  שב יַתת אשה  שועו
ּמבת.   יַתש יַתל ּמליו  ּמע ֵאמְך  שוסו

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ִבלין.  ִבשי שב יַתת ֵאני  שש

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמחד.  אא ִבשיל  שב יַתת

ּמליו,  ּמע אש ּמוצה  ֵאבי שב ּמדג ו שב ִבדים  מו
ִבלין.   ִבשי שב יַתת ֵאני  שש ֵאהן  אש

יַתבד,  ּמא אש ּמכלו, או  רֲעא
ּמלה.  ִבח שת יַתכ ּמליו  ּמע ֵאשל  יַתב שי ללא 

אשהוא,  ּמכל  אמנו  ִבמ ֵאיר  ִבש
ּמבת.  יַתש יַתב ּמליו  ּמע ֵאמְך  סו

מסכת ביוצה פרק ב משנה ב 
ב

ּמבת,  יַתש יַתחר  יַתא של שהיות  ִבל ּמחל 



שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ּמבת.  יַתש יַתה ֵאני  שפ ִבל ִבמ לכל  יַתה אאת  ִבלין  ִבבי שט יַתמ

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמבת,  יַתש יַתה ֵאני  שפ ִבל ִבמ ִבלים,  ֵאכ

ּמבת.  יַתש יַתב ּמדם,  ּמא שו

מסכת ביוצה פרק ב משנה ג 
ג

ּמרה,  רֲעה יַתט של אבן  אא ִבלי  שכ ִבב יַתמִים  יַתה אאת  ִבקין  ִבשי יַתמ ֵאהם  אש ּמשִבוים 
ִבביל.  שט יַתה של ללא  ּמבל  רֲעא

ּמרה.  רֲעחבו יַתל ּמרה  רֲעחבו ֵאמ יַתגב ו של יַתגב  ִבמ ִבלים  ִבבי שט יַתמ

מסכת ביוצה פרק ב משנה ד 
ד

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
אהם,  ֵאלי רֲעע ִבכין  שמ ֵאאין סו שו ִבמים  ּמל שש ִבאין  ִבבי שמ

ללא עולות.   ּמבל  רֲעא
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

אהם.  ֵאלי רֲעע ִבכין  שמ שוסו שועולות  ִבמים  ּמל שש ִבאין  ִבבי שמ

מסכת ביוצה פרק ב משנה ה 
ה

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ּמליו,  שג יַתר של ִבמים  יַתח ּמדם  ּמא ֵאחם  ּמי ללא 

ִבתּמיה.   שש ִבל ֵאכן שראוִיים  ִבאם  ּמלא  אא
ִברין.   ִבתי יַתמ ֵאלל  אה ֵאבית  ו

ּמד ּה.  שג אנ שכ ֵאמם  יַתח שת ִבמ ּמרה ו שמדו אשה  עו

מסכת ביוצה פרק ב משנה ו 
ו

ּמבִברים  שד ּמשה  לל שש
יַתמי:  יַתש ֵאבית  ֵארי  שב ִבד שכ ִבמיר  שח יַתמ ֵאאל  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר

ּמבת,  יַתש יַתל ִבמיום טוב  ִבמים  יַתח יַתה אאת  ִבנים  שמ ֵאאין טו
שביום טוב,  ּמרה  שמנו יַתה אאת  ִבפין  שק ֵאאין זו שו

ִבקים. ִבקי שר ּמלא  אא שגִבריוצות  ּמתן  ִבפ ִבפין  ֵאאין או   שו
ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר יַתמר  ּמא

ּמבא,  יַתא ֵאבית  של אש אהם  ֵאמי ִבמי
ִבקים.   ִבקי שר ּמלא  אא שגִבריוצות,  ּמתן  ִבפ אאת  ִבפין  ּמהיו או ללא 

שמרו לו:  ּמא
ִבביָך, ּמא ֵאבית  של אהם  ּמל אשה  רֲעע יַתנ  יַתמה 

ֵאאל,  ששּמר ּמכל ִי יַתעל  ִבלים  ִבק שמ ּממן ו שוצ יַתע יַתעל  ִברים  ִבמי שח יַתמ ּמהיו  אש



ּקחִברי.  ּמו שגִבריוצות  ּמתן  ִבפ ִבפין  שהיות או ִבל

מסכת ביוצה פרק ב משנה ז 
ז

ֵאקל:  ּמה של ּמבִברים  שד ּמשה  לל שש יַתמר  ּמא יַתא ף הוא 
ִבמּטות,  יַתה ֵאבין  ִבדין  שב יַתכ שמ

שביום טוב,  ּממר  שג ִבמ יַתה אאת  ִבחים  ִבני יַתמ ו
ִבחים.   ּמס שפ ֵאלי  ֵאלי שב ּמלס  מק שמ ִבדי  שג ִבשין  שועו

שסִברין.  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

מסכת ביוצה פרק ב משנה ח 
ח

ִבתיר,  יַתמ ּמיה  שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  ּמבִברים שר שד ּמשה  לל שש
שסִברין: ִבמים או ּמכ רֲעח  יַתו

ֵאבין  אש ּמעה  ִבבשרוצו ּמוצא  ּמרתו יו ּמהּמפ אני ּמר , שק
שביום טוב,  ּממה  ֵאה שב יַתה אאת  ִבדים  ּמקשר שמ <מגרדים במגרדת; מוציאים תולעים>ו

אהם.   ּמל אש יַתחִים  ֵאר ּמב ִבלים  שפ של ִבפ יַתה אאת  ִבקים  רֲעח שושו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

שביום טוב,  ּממה  ֵאה שב יַתה אאת  ִבדים  ּמקשר שמ ֵאאין 
ּמרה,  יַתחבו אשה  אשהוא עו ֵאני  שפ ִבמ

ִבפים.  שוצ יַתקשר שמ ּמבל   <מגרדים במגרדת עץ> רֲעא
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ִבדים,  ּמקשר שמ ֵאאין 
ִבפים.  שוצ יַתקשר שמ ללא  יַתא ף 

מסכת ביוצה פרק ב משנה ט 
ט

ִבלים:  ֵאכ ּמשה  לל שש ֵאשם  ִבמ ּמאה  ֵאמ שט ִבלין  שפ של ִבפ יַתל אש יַתחִים  ֵאר ּמה
ִבקבול,  ֵאלי  שכ ִבמשום 

שתכות,  יַתמ ֵאלי  שכ ֵאשם  ִבמ
ּמרה.  ּמב שכ ִבמשום 

(מסכת ביוצה פרק ב משנה י) 
ּמרס,  שד ִבמ ּמאה  ֵאמ שט ּמטן  ּמּק יַתל אש ּמלה  ּמג רֲעע

ּמבת,  יַתש יַתב אלת  אּט ִבנ שו
ִבלים.   ֵאכ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמלא  אא ארת  אר שג ִבנ ּמנה  ֵאאי

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמרִברים,  שג ִבנ ּמנן  ֵאאי ִבלים  ֵאכ יַתה ּמכל 

ּמלה,  ּמג רֲעע ּמה ִבמן  חו ץ 
אשת.  ּמב ִבהיא כו אש ֵאני  שפ ִבמ



פרק ג 

מסכת ביוצה פרק ג משנה א 
א

ּמבִברין,  ִבבי יַתה ִבמן  ִבגים  ּמד ִבדים  ּמוצ ֵאאין 
שמזונות.  אהם  ֵאני שפ ִבל ִבנין  שת ֵאאין נו שו

ִברים,  ּמב ִבבי יַתה ִבמן  ּמועו ף  ּמיה  יַתח ִבדין  ּמוצ ּמבל  רֲעא
שמזונות.   אהם  ֵאני שפ ִבל ִבנים  שת שונו

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
ּמשִבוים.   ּמבִברים  ִבבי יַתה ּמכל  ללא 

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
ּמאסור,  ּמדה,  ִבוצי ּמוּסר  מח שמ יַתה ּמכל 

ּמתר.  ממ ּמדה,  ִבוצי ּמוּסר  מח שמ ֵאאינו  אש שו

מסכת ביוצה פרק ג משנה ב 
ב

ִבגים  ּמד שו שועופות  ּמיה  יַתח שמוצודות 
אעארב יום טוב,  ֵאמ ּמאן  ּמש רֲעע אש
שביום טוב,  אהן  ֵאמ לּטל  ללא ִי

שבעוד יום.   ִבמ ִבנצודו  אש יַתע  ּמידו ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא
ּמחד,  אא שבגוי  אשה  רֲעע יַתמ

יַתמר:  ּמא שו ֵאאל,  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר של ִבגים  ּמד ִבביא  ֵאה אש
ֵאהן,  ּמתִברין  ממ "

אמנו."  ֵאהי ֵאבל  יַתק של ִבני  ֵאאין שרוצו אש ּמלא  אא

מסכת ביוצה פרק ג משנה ג 
ג

לחט,  שש ללא ִי אנת,  אכ מס שמ ּממה  ֵאה שב
יַתע  ּמידו ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא

שבעוד יום.   ִבמ ִבלי  ּמוצ יַתזִית  יַתכ ּמנה  אמ ִבמ יַתכל  ללא לכל  ּמי אשהוא 
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ּמת ּה.   ּמח ִבבי שט ֵאבית  ִבמ יַתחי  יַתזִית  יַתכ ִבפלו  רֲעא
ּמּטה;  ִבמ יַתב יַתבמוט ו ּמנה  אא ִבבי שי ללא  אדה  ּמש יַתב ּמט ּה  ּמח שש

ּמבִברים.  ֵאא ּמבִברים  ֵאא ּמידו  שב ּמא ּה  ִבבי ֵאמ ּמבל  רֲעא

מסכת ביוצה פרק ג משנה ד 
ד

יַתלבור,  יַתפל  ּמנ אש שבכור 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
אאה,  שר שוִי אחה  שמ ממ ֵארד  ֵאי



לחט;  שש שוִי אלה  רֲעע יַתי איש בו מום,  ִבאם 
לחט.   שש ללא ִי ּמלאו,  ִבאם  שו

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
אעארב יום טוב,  ֵאמ ּמכר  ִבנ ֵאאין מומו  אש ּמכל 

ּמכן.  יַתהמו ִבמן  אזה  ֵאאין 

מסכת ביוצה פרק ג משנה ה 
ה

ּממ ּה.   שמקו ִבמ ּמנה  אז ִבזי שי ללא  ּמתה,  ֵאמ אש ּממה  ֵאה שב
ּמה,  אלי ּמע יַתטשרפון  ִבבי  אאת שר רֲעאלו  ּמש שו אשה  רֲעע יַתמ

יַתמאת,  יַתּט ִבנ אש ּמלה  יַתח יַתה יַתעל  שו
יַתאל,  ּמש שו ּמרש  שד ִבמ יַתה ֵאבית  של יַתנס  שכ ִבנ שו

שמרו לו:  ּמא שו
ּממם."  שמקו ִבמ ֵאזם  ִבזי שי ללא  "

מסכת ביוצה פרק ג משנה ו 
ו

שביום טוב,  ּמלה  ִבח שת יַתכ ּממה  ֵאה שב יַתה יַתעל  ִבנים  שמ ִבנ ֵאאין 
אעארב יום טוב,  ֵאמ ּמה  אלי ּמע ִבנים  שמ ִבנ ּמבל  רֲעא

אהם.   ֵאני ֵאבי ִבקין  של יַתח שמ ִבטין ו רֲעח שושו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבפיס.   יַתהּקו אגד  אנ שכ ִבלי או  אכ יַתה אגד  אנ שכ ּמשר  ּמב ּמדם  ּמא ֵאקל  שו
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמּקר.  ִבע ּמכל  יַתנִים  שז למא יַתכ ף  שב ִבחין  ִבגי שש יַתמ ֵאאין 

מסכת ביוצה פרק ג משנה ז 
ז

ִבכין,  שוּס יַתה אאת  ִבזין  ִבחי שש יַתמ ֵאאין 
ּמת ּה.   אבשר רֲעח ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמא ּה  ִבשי יַתמ ּמבל  רֲעא

ּמבח:  יַתּט יַתל ּמדם  ּמא יַתמר  ליא ללא 
ּמשר",  ּמב ּמנר  ִבדי שב ִבלי  לכר  שמ "

אהם.  ֵאני ֵאבי ִבקים  של יַתח שמ ֵאהם  שו ֵאחט  ּמבל שו רֲעא

מסכת ביוצה פרק ג משנה ח 
ח

ִבני:  ּמו שנ יַתח יַתל ּמדם  ּמא ֵאמר  או
ּמדה.   ִבמ יַתב ללא  ּמבל  רֲעא אזה",  ִבלי  אכ ִבלי  ֵאלא  יַתמ "

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
אלאנו.   יַתמ שי ללא  ּמדה,  ִבמ יַתל אש ִבלי  אכ ּמיה  ּמה ִבאם 

ִבנית,  שט ּמב אבן  ּמשאול  שב אשה  רֲעע יַתמ
אעארב יום טוב,  ֵאמ ּמתיו  ִבמדו אאת  ֵאלא  יַתמ שמ ּמיה  ּמה אש



שביום טוב.   ּמלקוחות  יַתל ּמנן  שת שונו
ֵאמר:  ּמשאול או ּמבא  יַתא
ֵאכן.   אשה  ֵאעד עו יַתבמו
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ֵאכן,  אשה  יַתבחול עו יַתא ף 
ִבמדות.   יַתה ִבמצוי  ֵאני  שפ ִבמ

ט
ֵאברו:  רֲעח יַתל ּמדם  ּמא ֵאמר  או

ּמין".  שנ ִבמ שב ִבזים  אאגו או ִבוצים  ֵאבי ִבלי  אתן  "
ֵאביתו.  שבתוְך  אנה  שהיות מו ִבל יַתבִית  יַתה יַתעל  יַתב ארְך  אד ֵאכן  אש

פרק ד 

מסכת ביוצה פרק ד משנה א 
א

ּממקום,  של ּממקום  ִבמ יַתיִין  ֵאדי  יַתכ ִבביא  ֵאמ יַתה
ּמפה,  מּק יַתב יַתוּסל ו יַתב ֵאאם  ִבבי שי ללא 

ּמניו.   ּמפ של ֵאתפו  שכ יַתעל  ִבביא הוא  ֵאמ ּמבל  רֲעא
אבן,  את יַתה אאת  ִבליְך  יַתהמו

ּמריו> יַתאחו של ּמריו, < רֲעאחו יַתל ּמפה  מּק יַתה אאת  ִבשיל  שפ יַתי ללא 
ּמידו.   שב ּמל ּה  שט ּמלא נו אא

אבן,  את יַתה יַתמת  ֵאר רֲעע יַתב ִבלין  ִבחי שת יַתמ
אוצה.  שק ממ יַתב אש ִבוצים  ֵאע ּמב ללא  ּמבל  רֲעא

מסכת ביוצה פרק ד משנה ב 
ב

ּמכה,  מוּס יַתה ִבמן  ִבוצים  ֵאע ִבלין  שט ֵאאין נו שו
ּמל ּה.   ּמוּסמוְך  יַתה ִבמן  ּמלא  אא

ּמנס,  מכ שמ יַתה ִבמן  אדה ו ּמש יַתה ִבמן  ִבוצים  ֵאע ִבאים  ִבבי שמ
ּמזר.   מפ שמ יַתה ִבמן  ִבפלו  רֲעא ֵאפ ף,  יַתּקשר יַתה ִבמן 

ֵאפ ף?  יַתקשר אזה הוא  ֵאאי  שו
ִבעיר.   ּמל ּמסמוְך  אשהוא  ּמכל 

ּמדה.   שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

יַתחת,  יַתת יַתבפו ִבסים לו  ּמנ שכ ִבנ אש ּמכל 
ּמבת.  יַתש שתחום  שבתוְך  ִבפלו  רֲעא



מסכת ביוצה פרק ד משנה ג 
ג

יַתהּקורות,  ִבמן  ִבוצים  ֵאע ִבעין  שּק יַתב שמ ֵאאין 
שביום טוב;  ּמרה  ּמב שש ִבנ אש ּמרה  יַתהּקו ִבמן  ללא  שו

ּמרה,  ֵאג שמ יַתב ללא  שו ּמגל  יַתמ יַתב ללא  שו ּמּקשרדום  יַתב ללא  ִבעים  שּק יַתב שמ ֵאאין 
ִבפיס.   יַתבּקו ּמלא  אא

ֵאפרות,  ֵאלא  ּממ אשהוא  יַתבִית 
יַתחת,  שפ ִבנ שו ּמסתום  שו

יַתחת.   יַתפ יַתה שמקום  ִבמ ֵאטל  נו
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ֵאטל.  שונו ּמלה  ִבח שת יַתכ ֵאחת  פו

מסכת ביוצה פרק ד משנה ד 
ד

ֵאנר,  יַתה אאת  ִבחים  שת ֵאאין פו
ִבלי;  ֵאכ אשה  אשהוא עו ֵאני  שפ ִבמ

ִבמים,  ּמח אפ ִבשין  ֵאאין עו שו
יַתנִים.   שש ִבל ּמלה  ִבתי שפ יַתה אאת  ִבכים  שת ֵאאין חו שו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ֵאנרות.  ֵאני  שש ִבל ּמבאור  ּמכ ּה  שת חו

מסכת ביוצה פרק ד משנה ה 
ה

ארס,  אח יַתה אאת  שבִברים  ֵאאין שו
יַתח,  ִבלי ּממ שוצלות בו  ִבל ּמיר  שנ יַתה אאת  ִבכין  שת ֵאאין חו שו

יַתרִים,  ִבכי שו יַתתנור  ִבפים  ֵאאין גושר שו
ִבשין.  שב יַתכ שמ ּמבל  רֲעא

ִבביות  רֲעח ֵאתי  שש ִבפין  ִבּקי יַתמ ֵאאין  שו
ּמרה,  ֵאד שּק יַתה אאת  אהן  ֵאלי רֲעע ששפות  ִבל

יַתעת,  יַתּק יַתב יַתב ּמרה  ֵאד שּק יַתה אאת  ִבכין  שמ ֵאאין סו שו
אלת.  אד יַתה ֵאכן  שו

שביום טוב.  ֵאּקל  יַתמ יַתב ּממה  ֵאה שב יַתה אאת  ִבגין  ִבהי שנ יַתמ ֵאאין  שו

מסכת ביוצה פרק ד משנה ו 
ו

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמניו,  ִבש רֲעחוצות בו  יַתל ּמסם  ֵאקי ּמדם  ּמא ֵאטל  נו

ִבליק,  שד יַתמ ֵאוצר ו ּמח אה ִבמן  ֵאבב  יַתג שמ ו
ּמכן.   ֵאוצר מו ּמח אב אש יַתמה  ּמכל  אש

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ִבליק.  שד יַתמ ּמניו ו ּמפ של ִבמ ֵאבב  יַתג שמ יַתא ף 



מסכת ביוצה פרק ד משנה ז 
ז

ּמהאור,  אאת  ִבאין  ִבוצי ֵאאין מו
ִבנים,  ּמב רֲעא ּמה ִבמן  ללא  שו ִבוצים  ֵאע ּמה ִבמן  ללא 

יַתמִים.  יַתה ִבמן  ללא  שו ּמפר  ּמע אה ִבמן  ללא  שו
אהם.   ֵאלי רֲעע שוצלות  ִבל ִבפים  ּמע שר ּמה אאת  ִבנים  שב יַתל שמ ֵאאין  שו

אזר:  אע ִבלי אא ִבבי  יַתמר שר ּמא שועוד 
ִבעית,  ִבבי שש יַתב ּמבת  יַתש אעארב  אוצה  שק ממ יַתה יַתעל  ּמדם  ּמא ֵאמד  עו

ֵאמר:  שואו
ּמחר."   ּממ של ֵאכל  ִבני או רֲעא ּמכן  ִבמ "

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
יַתמר:  ליא שו לשם  שר ִבי אש יַתעד 

ּמכאן.  יַתעד  שו ּמכן  ִבמ

פרק ה 

מסכת ביוצה פרק ה משנה א 
א

שביום טוב,  ּמבה  מר רֲעא ארְך  אד ֵאפרות  ִבלים  ִבחי שש יַתמ
ּמבת.  יַתש יַתב ללא  ּמבל  רֲעא

אל ף,  אד יַתה ֵאני  שפ ִבמ ִבלים  ֵאכ יַתב ֵאפרות  יַתה אאת  ִבוּסים  יַתכ שמ ו
אמן.   אש ֵאדי  יַתכ שו יַתיִין  ֵאדי  יַתכ ֵאכן  שו

ּמבת.  יַתש יַתב אל ף  אד יַתה יַתחת  יַתת ִבלי  אכ ִבנין  שת נו

מסכת ביוצה פרק ה משנה ב 
ב

ששבות  ִבמשום  ּמליו  ּמע ִבבים  ּמי יַתח אש ּמכל 
ּמבת,  יַתש יַתב ּמוה  שוצ ִבמ ִבמשום  ִבמשום שרשות ו ו

שביום טוב.   ּמליו  ּמע ִבבין  ּמי יַתח
ששבות:  ִבמשום  ֵאהן  ֵאאלו  שו

ּמלן,  ִבאי ּמב ִבלים  ללא עו
ּממה,  ֵאה שב ֵאבי  יַתג יַתעל  ִבבים  שכ ללא רו שו

יַתמִים,  יַתה ֵאני  שפ יַתעל  ִבטים  ּמש ללא  שו
ִבקים,  שפ יַתס שמ ללא  שו
ִבחים,  שפ יַתט שמ ללא  שו
ִבדים.   שּק יַתר שמ ללא  שו

ִבמשום שרשות:  ֵאהן  ֵאאלו  שו
ִבנים,  ּמד ללא 



ִבשים,  שד יַתק שמ ללא  שו
ִבוצין,  של ללא חו שו
ִבמין.   שב יַתי שמ ללא  שו

ּמוה:  שוצ ִבמ ֵאשם  ִבמ ֵאהן  ֵאאלו  שו
ִבשין,  ִבדי שק יַתמ ללא 

ִבמים,  רֲעחִברי יַתמ ללא  שו
ִבכים,  רֲעעִברי יַתמ ללא  שו

ששרות.   יַתע יַתמ ּממה ו שתרו ִבהים  ִבבי שג יַתמ ללא  שו
שביום טוב,  ֵאאלו  ּמכל 

ּמבת.   יַתש יַתב יַתמר  ּמוצִבריך לו ֵאאין 
ּמבת  יַתש יַתל ֵאבין יום טוב  ֵאאין 
יַתבד.  של ִבב אפש  אנ אכל  לא ּמלא  אא

מסכת ביוצה פרק ה משנה ג 
ג

ִבלים. ּמע שב יַתה ֵאלי  שג יַתר שכ ִבלים  ֵאכ יַתה שו ּממה  ֵאה שב   יַתה
אעה,  ּמלרו שבנו או  ִבל שמתו  אה שב ֵאסר  יַתהמו

ּמליו. שג יַתר שכ ֵאאלו  ֵארי    רֲעה
יַתבִית  יַתב אש ִבחים  יַתא ּמה ִבמן  ּמחד  אא של ִבדין  ּמח מי שמ ִבלים  ֵאכ

ּמליו,  שג יַתר שכ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ִבכין.  של ּמלם הו מכ אש ּממקום  ִבל ִבדין,  ּמח מי שמ ּמנן  ֵאאי אש שו

מסכת ביוצה פרק ה משנה ד 
ד 

אעארב יום טוב,  ֵאמ ֵאברו  רֲעח ֵאמ ִבלים  ֵאכ ֵאאל  יַתהשו
ֵאאל;  יַתהשו ֵאלי  שג יַתר שכ

ִבאיל. שש יַתמ יַתה ֵאלי  שג יַתר שכ   שביום טוב, 
ּמת ּה, ּמר ֵאד שק ִבל ִבלים  שב יַתת ּמת ּה  ֵאבשר רֲעח ֵאמ ּמלה  רֲעא ּמש אש ּמשה  ִבא ּמה

ּמת ּה,  ּמוּס ִבע של יַתלח  אמ יַתמִים ו ו
אהם.   ֵאתי שש ֵאלי  שג יַתר שכ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

יַתלח,  אמ יַתב יַתמִים ו יַתב ֵאטר  ּמדה פו שיהו ִבבי  שר
ּממש.  יַתמ אהם  ּמב ֵאאין  אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת ביוצה פרק ה משנה ה 
ה

ִבלים,  ּמע שב יַתה ֵאלי  שג יַתר שכ אלת,  אח יַתג יַתה
ּממקום.   ּמכל  שב אבת  אה של יַתש יַתה שו

ּמב ּה,  ִבלין  רֲעע ֵאדש, מו שק אה יַתל אש אלת  אח יַתג
ִבלים. רֲעע ללא מו שו ִבנים  שה אנ ללא  אבת,  אה של יַתש יַתה   שו

ּמיב,  יַתח ִבבים,  יַתר ּמה ִבלשרשות  אלת  אח יַתג ִבוציא  יַתהמו )
ּמפטור.)   אבת,  אה של יַתש שו



ו 
ִבחיד,  ּמי יַתה ֵאלי  שג יַתר שכ ִבחיד,  ּמי יַתל אש ֵאאר  שב

ִבעיר,  ּמה ּמת ּה  ֵאשי או שנ יַתא ֵאלי  שג יַתר שכ ִבעיר,  ּמה ֵאשי  שנ יַתא של אש שו
ֵאלא.  יַתמ שמ יַתה ֵאלי  שג יַתר שכ אבל,  ּמב ֵאלי  שלעו אש שו

מסכת ביוצה פרק ה משנה ו 
ז

ארת,  אח יַתא ִבעיר  שב ּמתיו  ֵאפרו ּמהיו  אש ִבמי 
שוצלו,  אא לבא  ּמל ִבעיר  ּמה ּמת ּה  ֵאני או שב ֵאעשרבו  שו

ּמתיו,  ֵאפרו ִבמ ִבביאו לו  ּמי ללא 
ּמכמוהו.  ּמתיו  ֵאפרו ֵאעֵארב הוא,  ִבאם  שו

מסכת ביוצה פרק ה משנה ז 
ח

ִבחים,  שר שוצלו או אא ֵאמן  ִבז אש ִבמי 
ּממנות,  ּמדן  ּמי שב ִבליכו  ללא יו

אהם  ֵאתי ּממנו שב ֵאחר  יַתא אהם  ּמל ּמכה  ִבז ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא
אעארב יום טוב.   ֵאמ

ּמבִבריות,  שד ִבמ יַתה אאת  ִבטים  רֲעח שושו ִבקים  שש יַתמ ֵאאין 
ּמיתות.   יַתב יַתה אאת  ִבטים  רֲעח שושו ִבקים  שש יַתמ ּמבל  רֲעא

ּמיתות?  יַתב ֵאהן  ֵאאלו 
ִבעיר,  ּמב ּמלנות  יַתה
ּמבִבריות?  שד ִבמ יַתה שו

ּמפר.  רֲעא ּמב ּמלנות  יַתה

חסלת ביוצה

מסכת ראש השנה

פרק א 

מסכת ראש השנה פרק א משנה א 
א

ֵאהן:  ִבנים  ּמש ֵאשי  ּמרא ּמעה  ּמב יַתאשר
ּמסן,  ִבני שב ּמחד  אא שב

ִבלים;  ּמג ּמלשר שו ִבכים  ּמל שמ יַתל ּמנה  ּמש יַתה לראש 



אאלול,  אב ּמחד  אא שב
ּממה;  ֵאה שב יַתשר  שע יַתמ של ּמנה  ּמש יַתה לראש 

שמִברים:  שמעון או ִבש ִבבי  ּמזר ושר ּמע של אא ִבבי  שר
ששִברי;  ִבת שב ּמחד  אא שב

ב
ששִברי,  ִבת שב ּמחד  אא שב

ִבטין > ִבמי שש יַתל שו ֵאבלות, <  יַתליו שו ִבּטין  ִבמ שש יַתל שו ִבנים  ּמש יַתל ּמנה  ּמש יַתה לראש 
ּמרקות;  ִבלי שו ּמעה  ִבטי שנ ִבל

ּמבט,  שש ִבב ּמחד  אא שב
ּמלן,  ִבאי ּמל ּמנה  ּמש יַתה לראש 

יַתמי;  יַתש ֵאבית  ֵארי  שב ִבד שכ
שמִברין:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ּמשר בו. ּמע ּמשה  ִבמ רֲעח יַתב

מסכת ראש השנה פרק א משנה ב 
ג

ִבנדון:  ּמלם  ּמהעו ִבקים  ּמר שפ ּמעה  ּמב יַתאשר שב
ּמאה;  שתבו יַתה יַתעל  יַתסח  אפ יַתב

ּמלן;  ִבאי ּמה ֵאפרות  יַתעל  ארת  אוצ רֲעע ּמב ו
ּמנה,  ּמש יַתה לראש  שב ו

שמרון,  שבנו ִבכ ּמניו  ּמפ של שבִברים  ּמלם עו ּמהעו ֵאאי  ּמב ּמכל 
יַתמר:  אא אנ ִבלים לג,טו)אש ִבה שת ) 

ּמבם,  ִבל יַתחד  יַתי ֵאוצר  יַתהי "
אהם";  ֵאשי רֲעע יַתמ ּמכל  אאל  ִבבין  ֵאמ יַתה

יַתמִים. יַתה יַתעל  ִבנים  ִבנדו ּמחג  אב ו

מסכת ראש השנה פרק א משנה ג 
ד

ִבאים:  שוצ ִבחים יו ששלו ִבשים  ּמד ּקח ּמשה  ִבש יַתעל 
יַתסח;  אפ יַתה ֵאני  שפ ִבמ ּמסן,  ִבני יַתעל 

ִבנית;  שע יַתת יַתה ֵאני  שפ ִבמ ּמאב,  יַתעל 
ּמנה;  ּמש יַתה לראש  ֵאני  שפ ִבמ אאלול,  יַתעל 

רֲעעדות;  יַתהמו יַתנת  ּמּק יַתת ֵאני  שפ ִבמ ששִברי,  ִבת יַתעל 
ּמכה;  מנ רֲעח יַתה ֵאני  שפ ִבמ ֵאלו,  שס ִבכ יַתעל 
יַתהפוִברים.  ֵאני  שפ ִבמ ּמדר,  רֲעא יַתעל 

ּמים,  יַתק ּמדש  שק ִבמ יַתה אש שכ ו
ּמטן. ּמק יַתסח  אפ ֵאני  שפ ִבמ ּמיר,  ִבא יַתעל  יַתא ף  ִבאים  שוצ יו

מסכת ראש השנה פרק א משנה ד 
ה



ּמבת:  יַתש יַתה אאת  ִבלים  של יַתח שמ ִבשים  ּמד ּקח ֵאני  שש יַתעל 
ששִברי,  ִבת יַתעל  שו ּמסן  ִבני יַתעל 

ּמיה,  שלסושר ִבאין  שוצ ִבחים יו ששלו אהם  ּמב אש
ּמעדות;  יַתהמו אאת  ִבנין  שּק יַתת שמ ּמהיו  אהן  ּמב ו

ּמים,  יַתק ּמדש  שק ִבמ יַתה ֵאבית  אש שכ ו
ּמלם,  מכ יַתעל  יַתא ף  ִבלים  של יַתח שמ

ּמבן. ּמּקשר יַתה יַתנת  ּמּק יַתת ֵאני  שפ ִבמ

מסכת ראש השנה פרק א משנה ה 
ו

ִבליל,  רֲעע יַתב ּמאה  ִבנשר ללא  אש ֵאבין  ִבליל ו רֲעע יַתב ּמאה  ִבנשר אש ֵאבין 
ּמבת.  יַתש יַתה אאת  ּמליו  ּמע ִבלים  של יַתח שמ

ֵאמר:  ֵאסי או ִבבי יו שר
ִבליל,  רֲעע יַתב ּמאה  ִבנשר ִבאם 

ּמבת. יַתש יַתה אאת  ּמליו  ּמע ִבלין  של יַתח שמ ֵאאין 

מסכת ראש השנה פרק א משנה ו 
ז

ִבעים זוג,  ּמב יַתאשר ֵאמ ֵאתר  שברו יו ּמע אש אשה  רֲעע יַתמ
שבלוד.  ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  ּמבן שר שכ ִבע שו

ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר יַתלח לו  ּמש
ִבבים,  יַתר ּמה אאת  ּמתה  יַתא ֵאכב  יַתע שמ ִבאם 
ּמלבוא. ִבתיד  ּמע אל ּמלן  שש יַתכ שמ ּמת  ֵאוצא שמ ִבנ

מסכת ראש השנה פרק א משנה ז 
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ֵאלכו;  ֵאי אדש,  לח יַתה אאת  אשּמראו  שבנו  ּמאב ו
אזה,  ִבעם  אזה  ִבפים  ּמטשר שוצ ִבמ אש ללא 

אהם,  ֵאמ ּמחד  אא ֵאסל  ּמפ ֵאמא ִי אש ּמלא  אא
ֵאחר.  יַתא ִבעם  ִבני  ֵאש יַתה ּמטֵאר ף  שוצ ִי

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ִבבים,  שּקרו יַתה ּמכל  שו שבנו,  ּמאב ו
אדש.  לח יַתה ֵאעדות  של ֵאשִברים  שכ

ט
ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא

ֵאפא,  ּמהרו ּמיה  ִבב שבטו אשה  רֲעע יַתמ
יַתלִים,  ּמש ִבבירו אדש  לח יַתה אאת  ּמאה  אשּמר

ּמרר,  שח מש שמ יַתה שבדו  יַתע שו שבנו  הוא ו
שבנו,  אאת  שו ִבנים אותו  רֲעה לכ יַתה שבלו  ִבק שו

שבדו.  יַתע אאת  שסלו  ּמפ ו



מסכת ראש השנה פרק א משנה ח 
י

ִבלין:  שפסו יַתה ֵאהן  ֵאאלו 
ּמיא,  שב מּק יַתב ֵאחק  יַתש שמ יַתה
ִבבית,  ּמבִבר אוה  של יַתמ יַתה שו
ִבנים,  ֵאחי יו שפִברי יַתמ ו

ִבעית,  ִבבי שש ֵארי  רֲעח שוסו
ִבדים.  ּמב רֲעע יַתו

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
ּמל ּה,  ֵאשּמרה  שכ ּמשה  ִבא ּמה ֵאאין  אש ֵאעדות  ּמה ּמכל 

ּמל ּה. ֵאשִברים  שכ ּמנן  ֵאאי ֵאהן  יַתא ף 

מסכת ראש השנה פרק א משנה ט 
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ֵאלְך,  יַתה של ּמיכול  ֵאאינו  שו אדש  לח יַתה אאת  ּמאה  אשּמר ִבמי 
רֲעחמור,  יַתה יַתעל  ִבכים אותו  ִבלי מו

ּמּטה;  ִבמ יַתב ִבפלו  רֲעא
שקלות;  יַתמ ּמדם  ּמי שב ִבחין  שק אהם, לו ּמל אדה  ִבאם וצו

ּמקה,  ארְך שרחו אד ּמתה  שי ּמה ִבאם  שו
שמזונות.  ּמדן  ּמי שב ִבחין  שק לו

ּמויום,  ּמלה  שי יַתל יַתלְך  רֲעה יַתמ יַתעל  אש
אדש,  לח יַתה ֵאעדות  של ִבאין  שוצ שויו ּמבת  יַתש יַתה אאת  ִבלים  של יַתח שמ

יַתמר:  אא אנ שקּמרא כג,ד)אש ִבי יַתו ) 
אדש,  לק ֵאאי  ּמר שק ִבמ ֵאדי יי,  רֲעע אלה מו ֵאא "
ּמדם". רֲעע שבמו ּמתם  לא שקשראו  ִבת אשר  רֲעא

פרק ב 

מסכת ראש השנה פרק ב משנה א 
א

ִברין אותו,  ִבכי יַתמ ּמנן  ֵאאי ִבאם 
ִבעידו.  יַתה של ֵאחר  יַתא ִבעמו  ִבחין  של יַתש שמ

ּמנה,  ּמבִבראשו
ּמדם;  ּמא ּמה ּמכל  ִבמ אדש  לח יַתה ֵאעדות  ִבלים  שב יַתק שמ ּמהיו 

ִבנים,  ִבמי יַתה שקלו  של ִבּק אש ִבמ
ִברים. ִבכי יַתמ יַתה ִבמן  ּמלא  אא ִבלים  שב יַתק שמ שיהו  ללא  אש ִבקינו  שת ִבה

(מסכת ראש השנה פרק ב משנה ב) 
יַתמשואות;  ִבאים  ִבשי יַתמ ּמהיו  ּמנה  ּמבִבראשו



ִבתים,  יַתהכו שקלו  של ִבּק אש ִבמ
ִבאין. שוצ ִבחים יו ששלו שיהו  אש ִבקינו  שת ִבה

מסכת ראש השנה פרק ב משנה ג 
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יַתמשואות?  ִבאים  ִבשי יַתמ יַתוצד  ֵאכי
ִבכים,  מר רֲעא ארז  אא ּמל אש שנסות  מל שכ ִבאין  ִבבי שמ

ּמתן,  שש ִבפ יַתל אש ארת  לע שנ אמן ו אש ֵאוצי  רֲעע יַתו ִבנים  ּמק שו
ּמהר,  ּמה לראש  של אלה  שועו ּמחה,  ִבשי שמ ִבב ֵארְך  שוכו

ּמהאור,  אאת  אהן  ּמב ִבצית  יַתמ ו
אלה ומוִבריד,  רֲעע יַתמ ִבביא ו ֵאמ ִבליְך ו ומו

ֵאברו  רֲעח אאת  אאה  אשהוא רו יַתעד 
ִבני,  ֵאש יַתה ּמהר  ּמה לראש  שב ֵאכן  אשה  אשהוא עו

ִבשי. ִבלי שש יַתה ּמהר  ּמה לראש  שב ֵאכן  שו

מסכת ראש השנה פרק ב משנה ד 
ג

ִבאים?  ִבשי יַתמ ּמהיו  יַתנִין  שמ
ּמבא,  שט יַתסשר של ּמחה  שש ִבמ יַתה יַתהר  ֵאמ

ּמנא, <לגריפוניא> ִבפי שגרו ִבל ּמבא  שט יַתוּסשר ִבמ ו
ּמרן,  שו יַתח של ּמנא  ִבפי שגרו ִבמ ו

ִבתין;  של ִבב ֵאבית  של ּמרן  שו יַתח ֵאמ ו
ּמזזו,  ללא  ִבתין  של ִבב ֵאבית  ִבמ ו

אלה ומוִבריד,  רֲעע יַתמ ִבביא ו ֵאמ ִבליְך ו ּמלא מו אא
ּמניו  ּמפ של ּמלה  יַתהגו ּמכל  אאה  אשהוא רו יַתעד 

ֵאאש. ּמה יַתרת  שמדו ִבכ

מסכת ראש השנה פרק ב משנה ה 
ד

יַתלִים,  ּמש ִבבירו ּמתה  שי ּמה ּמלה  שגדו ֵאוצר  ּמח
ֵאראת,  שק ִבנ ּמתה  שי ּמה ֵאזק  שע יַתי ֵאבית  ו

ִבסין,  שנ יַתכ שת ִבמ ִבדים  ֵאע ּמה ּמכל  ּמשם  יַתל שו
ּמשם.  ּמתן  ִבקין או שד ִבדין בו ֵאבית  ו

אהם,  ּמל ִבשין  שגדולות עו שסעודות  ו
לבא.  ּמל ִבלים  ִבגי שר שיהו  אש ִבביל  שש ִבב

ה
יַתהיום.  ּמכל  ּמשם  ִבמ ִבזים  ּמז ּמהיו  ללא  ּמנה  ּמבִבראשו

ֵאקן,  ּמז יַתה ֵאאל  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר ִבקין  שת ִבה
יַתח.  ּמכל רו של ּממה  יַתא יַתפִים  של יַתא ִבכים  של יַתה שמ שיהו  אש

יַתבד,  של ִבב ללא זו  שו



ֵאלד,  יַתי של ּמאה  ּמב יַתה ּממה  ּמכ רֲעח יַתא ף  ּמלא  אא
ּמהר,  ּמנ יַתה יַתיד  ִבמ יַתגִיס ו יַתה יַתיד  ִבמ ִבציל  יַתה של ּמבא  יַתה

שפלות,  יַתמ יַתה יַתיד  ִבמ ּמקה  ֵאל שד יַתה יַתיד  ִבמ
ִבעיר,  ּמה ֵאשי  שנ יַתא שכ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

יַתח. ּמכל רו של ּממה  יַתא יַתפִים  של יַתא אהם  ּמל ֵאיש  שו

מסכת ראש השנה פרק ב משנה ו 
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ִבדים?  ֵאע ּמה אאת  ִבקין  שד יַתוצד בו ֵאכי
ּמבא ִבראשון,  אש זוג 

ִבקין אותו ִבראשון.  שד בו
אהם,  ּמב אש ּמגדול  יַתה אאת  ִבסים  ִבני שכ יַתמ

שמִברים לו:  שואו
ּמנה,  ּמב של יַתה אאת  ּמת  ִבאי ּמר יַתוצד  ֵאכי למר,  אא
ּממה?  יַתח יַתה יַתחר  יַתא של ּממה או  יַתח יַתה ֵאני  שפ ִבל

ּממ ּה?  שדרו ִבל ּמנ ּה או  שוצפו ִבל
אטה?  ּמיה נו ּמה יַתאִין  של יַת ּה, ו ּמגבו ּמיה  ּמה ּממה  יַתכ

ּמחב?  ּמר ּמיה  ּמה ּממה  יַתכ שו
ּממה",  יַתח יַתה ֵאני  שפ ִבל יַתמר " ּמא ִבאם  שו

שכלום.  יַתמר  ּמא ללא 

ז
ִבקין אותו.  שד ִבני ובו ֵאש יַתה אאת  ִבסין  ִבני שכ יַתמ ּמהיו 

ִבנים,  ּמו מכ שמ אהם  ֵארי שב ִבד שוצאו  שמ ִבנ
אמת.  אי מק שמ ּמתן  ֵאעדו

יַתהזוגות,  ּמכל  ּמאר  שש ו
ּמבִברים;  שד ֵאשי  ּמרא ּמתן  ִבלין או רֲעא שו

אהן,  ּמל ִבכים  שוצִברי ֵאהן  אש ללא 
אפש,  אנ ֵאחי  יַתפ שב שוצאו  ֵאי ללא  אש ּמלא  אא

לבא. ּמל ִבלים  ִבגי שר שיהו  אש ִבביל  שש ִבב

מסכת ראש השנה פרק ב משנה ז 
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ֵאמר:  ִבדין או ֵאבית  לראש 
ּמדש! מק  שמ

ּמריו:  רֲעח יַתא ִבנים  ּמעם עו ּמה ּמכל  שו
ּמדש!  מק שמ ּמדש,  מק שמ

יַתמנו,  שז ִבב ּמאה  ִבנשר ללא  אש ֵאבין  יַתמנו ו שז ִבב ּמאה  ִבנשר אש ֵאבין 
ִבשים אותו.  שד יַתק שמ

ֵאמר:  ּמוצדוק או ִבבי  ִבבשר ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר
יַתמנו,  שז ִבב ּמאה  ִבנשר ללא  ִבאם 



ִבשים אותו,  שד יַתק שמ ֵאאין 
יַתמִים. ּמש שדשוהו  ִבק ּמבר  שכ אש

מסכת ראש השנה פרק ב משנה ח 
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ּמבנות  של שדמות וצורות 
ּמיתו,  ִבל רֲעע יַתב ֵאאל  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר של ּמהיו לו 

אתל,  לכ יַתב ּמלא ו שב יַתּט יַתב
ֵאמר:  שואו שדיוטות  אה יַתה אאת  אאה  יַתמשר אהן  ּמב אש

אזה?  ּמכ ּמת או  ִבאי ּמר אזה  ּמכ רֲעה
שמרו:  ּמא שו יַתנִים  שש ּמבאו  אש אשה  רֲעע יַתמ

רֲעעּמרב.  יַתמ יַתב ִבבית  יַתעשר שו ּמרח,  שז ִבמ יַתב שחִברית  יַתש ִבאינוהו  שר
אבן נוִברי:  ּמנן  ּמח ִבבי יו יַתמר שר ּמא

ֵאהם!  אקר  אש ֵאדי  ֵאע
ֵאאל. <ליוונה> ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר ּמלן  שב ִבק אנה  שב יַתי של ּמבאו  אש שכ ו

י
שמרו:  ּמא שו יַתנִים  שש ּמבאו  שועוד 

יַתמנו,  שז ִבב ִבאינוהו  שר
ּמאה.  ִבנשר ללא  ִבעבורו,  שב ּמלה  שי יַתל יַתב ו

ֵאאל.  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר ּמלן  שב ִבק שו
ּמנס:  ִבכי יַתאשר אבן  ּמסא  ִבבי דו יַתמר שר ּמא

ֵאהם!  אקר  אש ֵאדי  ֵאע
ּמדה,  ּמל ּמי אש ּמשה  ִבא ּמה יַתעל  ִבדין  ִבעי שמ ּמאְך  ֵאהי

ּמה?  אני ִבש ֵאבין  ּמס ּה  ֵאר שכ ּמחר  ּממ של ו
יַתע:  מש שיהו ִבבי  יַתמר לו שר ּמא
אריָך. ּמב שד אאת  ִבני  רֲעא אאה  רו

מסכת ראש השנה פרק ב משנה ט 
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ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר יַתלח לו  ּמש
אליָך,  ּמע ִבני  רֲעא ֵאזר  גו

ּמתְך,  ּממעו שב ּמלְך ו שק יַתמ שב ִבלי  שוצ אא לבא  ּמת אש
ּמנְך.  ששבו אח שב שהיות  ִבל ִבכפוִברים  יַתה ּמחל יום  אש שביום 

ֵאוצר.  ֵאמ ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  ּמוצאו שר שמ יַתלְך ו ּמה
יַתמר לו:  ּמא

שלמוד,  ִבל ִבלי  איש 
ּמעשוי,  ֵאאל,  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר ּמשה  ּמע אש יַתמה  ּמכל  אש

יַתמר:  אא אנ שקּמרא כג,ד) אש ִבי יַתו )

אדש,  לק ֵאאי  ּמר שק ִבמ ֵאדי יי  רֲעע אלה מו ֵאא "
ּמתם";  לא שקשראו  ִבת אשר  רֲעא



ּמנן,  יַתמ שז ִבב ללא  אש ֵאבין  ּמנן,  יַתמ שז ִבב ֵאבין 
ֵאאלו.  ּמלא  אא רֲעעדות  ִבלי מו ֵאאין 

יב
ּמנס,  ִבכי יַתאשר אבן  ּמסא  ִבבי דו אוצל שר ֵאא ּמבא לו 

יַתמר לו:  ּמא
ִבדין  ּמל ּמאנו  ִבאין  ּמב ִבאם 

ֵאאל,  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר של אש ִבדינו  ֵאבית  יַתחר  יַתא
ִבדין  ּמל ּמאנו  ִבכין  שוצִברי

ִבדין  שו ִבדין  ֵאבית  ּמכל  יַתחר  יַתא
ּמשיו;  שכ יַתע יַתעד  שו אשה  ִבמימות מ יַתמד  ּמע אש

יַתמר:  אא אנ ששמות כד,ט)אש ) 
ִבביהוא,  רֲעא יַתו יַתדב  ּמנ לרן,  רֲעה יַתא שו אשה  יַתעל מ יַתי יַתו "

ֵאאל",  ששּמר ֵאני ִי שק ִבז ִבמ ִבעים  שב ִבש שו
ִבנים?  ֵאק שז יַתל אש ּמתן  ששמו ּמפשרשו  שת ִבנ ללא  ּממה  ּמל שו

ּמשה  לל שש ּמשה ו לל שש ּמכל  אש ּמדְך,  שמ יַתל של ּמלא  אא
ֵאאל,  ששּמר יַתעל ִי ִבדין  ֵאבית  שמדו  ּמע אש
אשה.  שלמ אש ִבדינו  ֵאבית  שכ ֵאהן  ֵארי  רֲעה

ּמידו,  שב ּמתיו  ּממעו שקלו ו יַתמ יַתטל  ּמנ
ֵאאל,  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר אוצל  ֵאא אנה  שב יַתי של יַתלְך  ּמה שו

ששבונו.  אח שכ שהיות  ִבל ִבכפוִברים  יַתה ּמחל יום  אש שביום 
לראשו,  שב ּמשקו  שנ ֵאאל ו ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר יַתמד  ּמע

יַתמר לו:  ּמא שו
ִבדי!  ִבמי של יַתת שו ִבבי  אר ּמשלום,  שב בוא 

ּממה,  שכ ּמח יַתב ִבבי  אר
יַתרי. ּמב שד אאת  אליָך  ּמע ּמת  של יַתב ִבּק אש ִבדי  ִבמי של יַתת שו

פרק ג 

מסכת ראש השנה פרק ג משנה א 
א

ֵאאל;  ששּמר ּמכל ִי שו ִבדין  ֵאבית  ּמראוהו 
ִבדים;  ֵאע ּמה שקרו  שח אנ

ּמכה,  ֵאש ּמח אש יַתעד  ּמדש"  מק שמ יַתמר " ִבפיקו לו שס ִבה ללא 
ּמבר.  מע שמ אזה  ֵארי  רֲעה

יַתבד,  של ִבב ִבדין  ֵאבית  ּמראוהו 
שמרו:  ליא שו אהם,  ֵאני שפ ִבל ִבעידו  ּמי שו יַתנִים  שש שמדו  יַתע יַתי

ּמדש!  מק שמ ּמדש,  מק שמ
ִבדין,  ֵאבית  ֵאהן  שו ּמשה  לל שש ּמראוהו 



ִבחיד,  ּמי יַתה אוצל  ֵאא אהם  ֵארי ֵאב רֲעח ֵאמ ִבשיבו  שויו יַתנִים  שש שמדו  יַתע יַתי
שמרו:  ליא שו אהם,  ֵאני שפ ִבב ִבעידו  ּמי שו

ּמדש!  מק שמ ּמדש,  מק שמ
שוצמו. יַתע ֵאדי  שי יַתעל  ּממן  אא אנ ִבחיד  ּמי יַתה ֵאאין  אש

מסכת ראש השנה פרק ג משנה ב 
ב

ּמרה,  ּמפ יַתל אש ִבמ ֵאשִברין חו ץ  שכ ּמפרות  יַתהשו ּמכל 
ארן.  אק ִבהיא  אש ֵאני  שפ ִבמ
ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא

ארן,  אק שקשראו  ִבנ ּמפרות  יַתהשו ּמכל  ללא  רֲעה יַתו
יַתמר:  אא אנ  (יהושע ו,ה)אש

ֵאבל,  יַתהיו ארן  אק שב לשְך  שמ ִבב ּמיה  ּמה שו "
ּמפר". יַתהשו אאת קול  אכם  רֲעע שמ ּמש שכ

(מסכת ראש השנה פרק ג משנה ג) 
ּמפשוט,  ֵאעל  ּמי יַתל אש ּמנה  ּמש יַתה לראש  של אש ּמפר  שו

ּמהב,  ּמז אפה  מוצ שמ ִבפיו  ו
ִבדים.  ּמד שוצ ִבב שוצרות  רֲעחוצו ֵאתי  שש ו

שצרות,  יַתק שמ שוצרות  רֲעחוצו יַתו רֲעאִבריְך  יַתמ ּמפר  שו
ּמפר. יַתבשו יַתהיום  יַתות  שוצ ִבמ אש

מסכת ראש השנה פרק ג משנה ד 
ג

ִבפים,  שכפו ּמכִברים  שז יַתל אש שב ִבניות  שע יַתת שב ו
אס ף,  אכ אפה  מוצ שמ ִבפיו  ו

יַתוצע.  שמ אא ּמב שוצרות  רֲעחוצו ֵאתי  שש ו
רֲעאִבריכות,  יַתמ שוצרות  רֲעחוצו יַתו ֵאצר  יַתק שמ ּמפר  שו

שוצרות. רֲעחוצו יַתב יַתהיום  יַתות  שוצ ִבמ אש

מסכת ראש השנה פרק ג משנה ה 
ד

ּמרכות.  שב ִבל שו ּמעה  ִבקי שת ִבל ּמנה  ּמש יַתה לראש  שו ֵאבל  יַתהיו אוה  ּמש
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמכִברים,  שז יַתל אש שב ִבעים  שק ּמנה תו ּמש יַתה לראש  שב
ִבלים. ֵאע ּמי יַתל אש שב ֵאבל  יַתביו ו

מסכת ראש השנה פרק ג משנה ו 
ה

ּמפסול.  שבקו,  ִבד שו יַתדק  שס ִבנ אש ּמפר  שו
ּמפסול.  ּמפרות,  יַתהשו ֵארי  שב ִבש ֵאבק  ִבד

ּמתמו,  שס יַתּקב ו ִבנ



ּמפסול,  ּמעה  ִבקי שת יַתה אאת  ֵאכב  יַתע שמ ִבאם 
ֵאשר. ּמכ ּמלאו,  ִבאם  שו

מסכת ראש השנה פרק ג משנה ז 
ו

יַתהבור,  שלתוְך  יַתע  ֵאק יַתהתו
לתס,  ִבפי יַתה שלתוְך  יַתחדות, או  יַתה שלתוְך  או 

ּמוצא,  ּמי יַתמע,  ּמש ּמפר  ִבאם קול שו
ּמוצא.  ּמי ללא  יַתמע,  ּמש ּמרה  ּמב רֲעה ִבאם קול  שו

אסת,  אנ שכ יַתה ֵאבית  יַתחר  יַתא ֵאבר  ּמיה עו ּמה אש ִבמי  ֵאכן  שו
אסת,  אנ שכ יַתה ֵאבית  של ּמסמוְך  ֵאביתו  ּמיה  ּמה אש או 

ּמלה,  ִבג שמ ּמפר או קול  יַתמע קול שו ּמש שו
ּמוצא,  ּמי ִבלבו,  ֵאון  ִבכ ִבאם 

ּמוצא;  ּמי ללא  ּמלאו,  ִבאם  שו
יַתמע,  ּמש אזה  שו יַתמע  ּמש אזה  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ֵאון. ִבכ ללא  אזה  שו ִבלבו,  ֵאון  ִבכ אזה 

מסכת ראש השנה פרק ג משנה ח 
ז

ששמות יז,יא) ּמידו, ( אשה  ִברים מ ּמי אשר  רֲעא יַתכ ּמיה  ּמה שו " 
ֵאלק."  ּממ רֲעע יַתבר  ּמג שו ּמידו,  יַתח  ִבני ּמי אשר  רֲעא יַתכ שו ֵאאל,  ששּמר יַתבר ִי ּמג שו

ּממה,  ּמח של ִבמ אשה עושות  שלמ אש ּמדיו  ּמי ִבכי  שו
ּממה?  ּמח של ִבמ שברות  ּמדיו שו ּמי או 

ּמלן,  שע יַתמ של ֵאפי  יַתל שכ ִבלים  שכ יַתת שס ִבמ ֵאאל  ששּמר ּמהיו ִי אש יַתמן  שז ּמכל  ּמלא  אא
יַתמִים,  ּמש יַתב אש אהם  ִבבי רֲעא יַתל ּמבם  ִבל אאת  ִבנים  שו יַתכ שמ ו

ִברים,  שב יַתג שת ִבמ ּמהיו 
ִבלים.  שפ ּמהיו נו ּמלאו,  ִבאם  שו

ח
ֵאוצא בו:  יַתכיו  (במדבר כא,ח)שו

אשה:  למ אאל  אמר יי  ליא יַתו "
ֵאנס,  יַתעל  לאתו  ִבשים  שו ּמשּמר ף  שלָך  ֵאשה  רֲעע
ּמחי".  ּמו לאתו  ּמאה  ּמר שו ּמנשוְך,  יַתה ּמכל  ּמיה  ּמה שו

איה?  יַתח שמ ִבמית ו ֵאמ ּמחש  ּמנ ִבכי  שו
ּמלן,  שע יַתמ של ֵאפי  יַתל שכ ִבלים  שכ יַתת שס ִבמ ֵאאל  ששּמר ִבי אש ּמהיו  אש יַתמן  שז ּמכל  ּמלא  אא

יַתמִים,  ּמש יַתב אש אהם  ִבבי רֲעא יַתל ּמבם  ִבל אאת  ִבדים  שב שע יַתש שמ ו
ִבפים,  יַתר שת ִבמ ּמהיו 

ִבקים.  ִבנמו ּמהיו  ּמלאו,  ִבאם  שו

ט
ּמטן  ּמק שו אטה  ֵארש שו ֵאח



ּמתן.  ּמב ֵאדי חו שי ִבבים  יַתר ּמה אאת  ִבוציא  ֵאאינו מו
ּמלל:  שכ יַתה אזה 

ּמבר,  ּמד יַתב ּמיב  יַתח ֵאאינו  אש ּמכל 
ּמתן. ּמב ֵאדי חו שי ִבבים  יַתר ּמה אאת  ִבוציא  ֵאאינו מו

פרק ד 

מסכת ראש השנה פרק ד משנה א 
א

ּמנה  ּמש יַתה לראש  של אש יום טוב 
ּמבת,  יַתש יַתב שהיות  ִבל ּמחל  אש

ִבעים,  שק ּמדש תו שק ִבמ יַתב
ּמנה.  ִבדי שמ יַתב ללא  ּמבל  רֲעא

ּמדש,  שק ִבמ יַתה ֵאבית  יַתרב  ּמח אש ִבמ
יַתכי,  יַתז אבן  ּמנן  ּמח ּמבן יו יַתר ִבקין  שת ִבה

ִבדין.  ֵאבית  איש בו  אש ּממקום  ּמכל  שב ִבעים  שק שיהו תו אש
ּמזר:  ּמע של אא ִבבי  יַתמר שר ּמא

ִבעים שק שיהו תו אש יַתכי  יַתז אבן  ּמנן  ּמח ּמבן יו יַתר ִבקין  שת ִבה ללא 
יַתבד.  של ִבב אנה  שב יַתי שב ּמלא  אא

שמרו לו:  ּמא
ִבדין. ֵאבית  איש בו  אש ּממקום  ּמכל  ּמחד  אא שו אנה  שב יַתי ּמחד  אא

מסכת ראש השנה פרק ד משנה ב 
ב

אנה,  שב יַתי יַתעל  ּמרה  ֵאת שי יַתלִים  ּמש שירו ּמתה  שי ּמה שועוד זו 
יַתעת,  יַתמ שושו ּמאה  ִבהיא רו אש ִבעיר  ּמכל  אש

לבא,  ּמל ּמלה  ִבויכו ּמבה  שקרו ו
ּמב ּה.  ִבעים  שק תו

ִבעים,  שק ּמהיו תו ללא  אנה  שב יַתי שב ו
יַתבד. של ִבב ִבדין  ֵאבית  שב ּמלא  אא

מסכת ראש השנה פרק ד משנה ג 
ג

ּמּטל  ִבנ ּמלב  יַתהלו ּמיה  ּמה ּמנה,  ּמבִבראשו
ּמעה,  שב ִבש ּמדש  שק ִבמ יַתב

ּמחד.  אא ּמנה יום  ִבדי שמ יַתב ו
ּמדש,  שק ִבמ יַתה ֵאבית  יַתרב  ּמח אש ִבמ

יַתכי,  יַתז אבן  ּמנן  ּמח ּמבן יו יַתר ִבקין  שת ִבה
ּמעה <במקדש> שב ִבש ּמנה  ִבדי שמ יַתב ּמּטל  ִבנ ּמלב  יַתהלו ֵאהא  שי אש



ּמדש;  שק ִבמ יַתל אכר  ֵאז
ּמאסור.  מכלו  אנ ף  אה ֵאהא יום  שי אש שו

מסכת ראש השנה פרק ד משנה ד 
ד

ּמנה,  ּמבִבראשו
יַתהיום.  ּמכל  אדש  לח יַתה ֵאעדות  ִבלין  שב יַתק שמ ּמהיו 

לבא,  ּמל ִבמ ִבדים  ֵאע ּמה ּמתהו  שש ִבנ יַתחת  יַתא יַתעם  יַתפ
ִבשיר.  יַתב ִבים  ִבו של יַתה שקלו  של יַתק שת ִבנ שו

ּמחה.  שנ ִבמ יַתה יַתעד  ּמלא  אא ִבלין  שב יַתק שמ שיהו  ללא  אש ִבקינו  שת ִבה
ּמלן,  שע יַתמ של ּמחה ו שנ ִבמ יַתה ִבמן  ּמבאו 

אדש.  לק ּמחר  ּממ של אדש ו לק יַתהיום  ִבגים אותו  רֲעה נו
ּמדש,  שק ִבמ יַתה ֵאבית  יַתרב  ּמח אש ִבמ

יַתכי,  יַתז אבן  ּמנן  ּמח ּמבן יו יַתר ִבקין  שת ִבה
יַתהיום.  ּמכל  אדש  לח יַתה ֵאעדות  ִבלין  שב יַתק שמ שיהו  אש

ה
ּמחה:  ּמקשר אבן  יַתע  מש שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

יַתכי,  יַתז אבן  ּמנן  ּמח ּמבן יו יַתר ִבקין  שת ִבה אזה  שועוד 
ּממקום,  ּמכל  שב ִבדין  ֵאבית  לראש  ִבפלו  רֲעא אש

ִבכים,  של ִבדים הו ֵאע ּמה שיהו  ללא  אש
יַתעד. יַתו יַתה שמקום  ִבל ּמלא  אא

מסכת ראש השנה פרק ד משנה ה 
ו

ּמרכות:  שב אדר  ֵאס
ֵאשם,  יַתה יַתשת  מד שק שגבורות ו ּמאבות ו ֵאמר  או
יַתע;  ֵאק ֵאאינו תו שו ּממם,  ִבע ִבכיות  של יַתמ ֵאלל  שוכו

יַתע;  ֵאק שותו יַתהיום,  יַתשת  מד שק
יַתע;  ֵאק שותו שכרונות,  ִבז
יַתע;  ֵאק שותו ּמפרות,  שו

ִבנים.  רֲעה לכ יַתכת  ִבבשר ּמיה ו ּמד שוהו ּמדה  רֲעעבו ֵאמר  שואו
אבן נוִברי.  ּמנן  ּמח ִבבי יו ֵארי שר שב ִבד

ז
ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר לו שר ּמא

ִבכיות,  של יַתמ של יַתע  ֵאק ֵאאינו תו ִבאם 
ִבכיר?  שז יַתמ ּממה הוא  ּמל

ֵאשם,  יַתה יַתשת  מד שק שגבורות ו ּמאבות ו ֵאמר  ּמלא או אא
יַתע;  ֵאק שותו יַתהיום,  יַתשת  מד שק ִבעם  ִבכיות  של יַתמ ֵאלל  שוכו

יַתע;  ֵאק שותו שכרונות,  ִבז



יַתע;  ֵאק שותו ּמפרות,  שו
ִבנים. רֲעה לכ יַתכת  ִבבשר ּמיה ו ּמד שוהו ּמדה  רֲעעבו ֵאמר  שואו

מסכת ראש השנה פרק ד משנה ו 
ח

ִבכיות,  של יַתמ אשר  אע ֵאמ ִבתים  רֲעח ֵאאין פו
שכרונות,  ִבז ּמשּמרה  רֲעע ֵאמ ו
ּמפרות.  ּמשּמרה שו רֲעע ֵאמ

ֵאמר:  ִברי או אבן נו ּמנן  ּמח ִבבי יו שר
ּמוצא.  ּמי ּמשלוש,  ּמשלוש  ּמרן  ּממ רֲעא ִבאם 

ּמענות.  מפשר יַתל אש ּמפר  שושו ִבכיות  של יַתמ שכרון  ִבז ִברים  ִבכי שז יַתמ ֵאאין 
ִבביא.  ּמנ יַתב ִבלים  שש יַתמ ּמרה ו יַתבתו ִבחיל  שת יַתמ

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ּמוצא. ּמי ּמרה,  יַתבתו ִבלים  שש ִבה ִבאם 

מסכת ראש השנה פרק ד משנה ז 
ט

ּמבה  ֵאת יַתה ֵאני  שפ ִבל ֵאבר  ּמהעו
ּמנה,  ּמש יַתה לראש  של אש שביום טוב 

יַתע;  ִבקי שת יַתמ ִבני  ֵאש יַתה
ֵאלל,  יַתה יַתה יַתעת  ּמש שב ו

ֵאלל. יַתה יַתה אאת  ֵארא  שק יַתמ ּמהִבראשון 

מסכת ראש השנה פרק ד משנה ח 
י

ּמנה,  ּמש יַתה לראש  של אש ּמפר  שו
שתחום,  יַתה אאת  ּמליו  ּמע ִברים  ִבבי רֲעע יַתמ ֵאאין 

יַתגל,  יַתה אאת  ּמליו  ּמע ִבחין  שּק יַתפ שמ ֵאאין  שו
ּמלן,  ִבאי ּמב ִבלין  ללא עו שו

ּממה,  ֵאה שב ֵאבי  יַתג יַתעל  ִבבים  שכ ללא רו שו
יַתמִים;  יַתה ֵאני  שפ יַתעל  ִבטים  ּמש ללא  שו

ִבכים אותו,  שת ֵאאין חו שו
ששבות,  ִבמשום  אשהוא  ּמבר  ּמד שב ֵאבין 

אשה.  רֲעע יַתת ללא  ִבמשום  אשהוא  ּמבר  ּמד שב ֵאבין 
ֵאתן.  יַתיִין, ִי יַתמִים או  שבתוכו  ֵאתן  ִבל ּמוצה  ּמר ִבאם  ּמבל  רֲעא

יַתע,  לק שת ִבל ִבמ ִבתינוקות  יַתה אאת  ִבבין  שכ יַתע שמ ֵאאין 
ּממדו; <מתעשקין> של ִבי אש יַתעד  אהן  ּמב ִבקין  שוּס יַתע שת ִבמ ּמבל  רֲעא

ּמוצא;  ּמי ללא  ֵאוּסק  יַתע שת ִבמ יַתה שו
ּמוצא. ּמי ללא  ֵאוּסק  יַתע שת ִבמ יַתה ִבמן  יַתע  ֵאמ יַתהשו שו

מסכת ראש השנה פרק ד משנה ט 



יא
ִבקיעות,  שת אדר  ֵאס

ּמשלוש.  ּמשלוש  של אש ּמשלוש 
שתרועות.  ּמשלוש  ֵאדי  שכ ּמעה  ִבקי שת ֵאשעור 
ּמבבות.  יַתי ּמשלוש  ֵאדי  שכ ּמעה  שתרו ֵאשעור 

יַתתִים,  שש ִבב ּמיה  ִבנ שש יַתב יַתשְך  ּממ ּמנה ו ּמבִבראשו יַתקע  ּמת
יַתחת.  יַתא ּמלא  אא ּמידו  שב ֵאאין 

ּמפר,  ּמנה לו שו יַתמ שת ִבנ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו יַתרְך  ֵאב אש ִבמי 
יַתע,  ֵאק שותו יַתע  ֵאמִברי יַתע ו ֵאק תו

ִבמים.  ּמע שפ ּמשלוש  יַתע  ֵאק שותו יַתע  ֵאמִברי יַתע ו ֵאק תו
ּמיב,  יַתח ִבצבור  יַתה יַתח  ִבלי שש אש ֵאשם  יַתכ

ּמיב.  יַתח ִבחיד  ּמי שו ִבחיד  ּמי ּמכל  ּמכְך 
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר

ּמתן.  ּמב ֵאדי חו שי ִבבים  יַתר ּמה אאת  ִבוציא  ִבצבור מו יַתה יַתח  ִבלי שש

חסלת ראש השנה

 מסכת תענית 

פרק א 

מסכת תענית פרק א משנה א 
א

ִבמים?  ּמש שג שגבורות  ִברין  ִבכי שז יַתמ יַתתי  ּממ אא ֵאמ
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי ִבבי  שר

ּמחג.   אל אש ּמהִבראשון  ִבמיום טוב 
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר

רֲעחרון.   יַתא ּמה ִבמיום טוב 
יַתע:  מש שיהו ִבבי  יַתמר לו שר ּמא

ּמחג,  אב ּמלה  ּמל שק ּממן  ִבסי ּמלא  אא ִבמים  ּמש שג יַתה ֵאאין  שו ִבאיל  הו
ִבכיר?  שז יַתמ ּממה  ּמל

אזר:  אע ִבלי אא ִבבי  יַתמר לו שר ּמא
ּמלא   אא ֵאמר  ֵאאינו או יַתא ף הוא 

אשם,  אג יַתה ִבריד  יַתח ומו ּמהרו ִבשיב  יַתמ
ּמנתו.   שבעו
יַתמר לו:  ּמא
ֵאכן,  ִבאם 



ִבכיר.  שז יַתמ ֵאהא  שי ּמלם  שלעו

מסכת תענית פרק א משנה ב 
ב

ִבמים.   ּמש שג ִבל ּמסמוְך  ּמלא  אא ִבמים  ּמש שג ִבלים  רֲעא ֵאאין שו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמחג,  אל אש רֲעחרון  יַתא ּמה שביום טוב  ּמבה  ֵאת יַתה ֵאני  שפ ִבל ֵאבר  ּמהעו
ִבכיר;  שז יַתמ רֲעחרון  יַתא ּמה

ִבכיר.   שז יַתמ ֵאאינו  ּמהִבראשון  שו
יַתסח,  אפ יַתל אש ּמהִבראשון  שביום טוב  ו

ִבכיר  שז יַתמ ּמהִבראשון 
ִבכיר.   שז יַתמ ֵאאינו  רֲעחרון  יַתא ּמה שו

ג
ִבלין?  רֲעא יַתתי שו ּממ אא יַתעד 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

יַתסח.   אפ יַתה רֲעעבור  יַתי אש יַתעד 
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
ּמסן,  ִבני ֵאוצא  ֵאי אש יַתעד 

יַתמר:  אא אנ  (יואל ב,כג)אש
ּמבִבראשון".  שלקוש  יַתמ ארה [יורה] ו אשם מו אג אכם  ּמל ארד  יַתויו "

מסכת תענית פרק א משנה ג 
ד

ִבמים.   ּמש שג ִבלין  רֲעא ּמון שו שש אח יַתמשר שב ּמשה  לל שש ִבב
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר

ּמחג,  אה יַתחר  יַתא ּמשר יום  ּמע ּמשה  ִבמ רֲעח ּמעה בו,  שב ִבש שב
ּמרת.  שפ יַתהר  שנ ִבל ֵאאל  ששּמר שבִי אש רֲעחרון  יַתא ּמה יַתע  ִבגי יַתי אש ֵאדי  שכ

מסכת תענית פרק א משנה ד 
ה

ִבמים,  ּמש שג ּמישרדו  ללא  שו ּמון  שש אח יַתמשר שב ּמשר  ּמע ּמעה  שב ִבש יַתע  ִבגי ִבה
ִבנים.   יַתע שת ִבמ ִבדים  ִבחי שי יַתה ִבחילו  שת ִבה
ּמכה,  ֵאש ּמח אש ִבמ ִבתים  שושו ִבלים  שכ או

ּמכה,  ִבסי ִבבי ּמוצה ו ִבחי ִבבשר ּמכה ו ּמלא שמ ִבב ּמתִברים  ממ ו
ּמּטה.  ִבמ יַתה ִבמיש  שש יַתת שב ּמדל ו שנ יַתוּס יַתה יַתלת  ִבעי שנ ִבב ו

מסכת תענית פרק א משנה ה 
ו (תוספת בוצד)

ִבמים,  ּמש שג שרדו  ּמי ללא  שו ֵאלו  שס ִבכ אדש  לח לראש  יַתע  ִבגי ִבה
ִבצבור;  יַתה יַתעל  ִבניות  שע יַתת ּמשלוש  ִברין  שז ִבדין גו ֵאבית 



ּמכה,  ֵאש ּמח אש ִבמ ִבתין  שושו ִבלין  שכ או
ּמכה,  ִבסי שב ּמוצה ו ִבחי שר ִבב ּמכה ו ּמלא שמ ִבב ּמתִברין  ממ ו
ּמּטה.  ִבמ יַתה ִבמיש  שש יַתת שב ּמדל ו שנ יַתוּס יַתה יַתלת  ִבעי שנ ִבב ו

(מסכת תענית פרק א משנה ו) 
שענו,  אנ ללא  שו ֵאאלו  שברו  ּמע

ִבצבור.   יַתה יַתעל  ֵאחרות  רֲעא ִבניות  שע יַתת ּמשלוש  ִברים  שז ִבדין גו ֵאבית 
שבעוד יום,  ִבמ ִבתים  שושו ִבלים  שכ או

ּמכה,  ִבסי ִבבי ּמוצה ו ִבחי ִבבשר ּמכה ו ּמלא שמ ִבב ִברין  רֲעאסו יַתו
ּמּטה,  ִבמ יַתה ִבמיש  שש יַתת שב ּמדל ו שנ יַתוּס יַתה יַתלת  ִבעי שנ ִבב ו

ּמוצאות.   רֲעח אמשר יַתה אאת  ִבלין  רֲעע שונו

ז
שענו,  אנ ללא  שו ֵאאלו  שברו  ּמע

יַתבע,  אש ִברים עוד  שז ִבדין גו ֵאבית 
ִבצבור.   יַתה יַתעל  ִבניות  שע יַתת ששֵארה  אע ללש  שש ֵאהן  אש

ּמהִבראשונות?  יַתעל  ֵאתרות  שי ֵאאלו  ּממה  ו
רֲעחנויות.   יַתה אאת  ִבלים  רֲעע שונו ִבעים  שתִברי יַתמ ֵאאלו  ּמב אש

ּמכה,  ֵאש רֲעח ִבעם  ִבטים  ּממ ִבני  ֵאש יַתב ו
ּמבת.  יַתש יַתה שכבוד  ֵאני  שפ ִבמ ּמתִברין,  ממ ִבשי  ִבמי רֲעח יַתב ו

מסכת תענית פרק א משנה ז 
ח

שענו,  אנ ללא  שו ֵאאלו  שברו  ּמע
ּמתן,  יַתמ שב ּמשא ו יַתמ שב ִבטים  רֲעע יַתמ שמ

ּמעה,  ִבטי שנ ִבב ּמין ו שנ ִבב שב
ִבאים,  ִבנשו שב ִבסים ו ֵאארו שב

ֵאברו,  רֲעח יַתל ּמדם  ּמא ֵאבין  ּמשלום  יַתלת  ֵאא שש ִבב ו
ּממקום.   יַתה ֵאני  שפ ִבל ִבפים  שנזו ּמדם  ּמא ֵאני  שב ִבכ

ּמסן.   ִבני ֵאוצא  ֵאי אש יַתעד  ִבנים  יַתע שת ִבמ שזִברים ו ִבדים חו ִבחי שי יַתה שו
ּמלה,  ּמל שק יַתמן  ִבסי ִבמים,  ּמש שג ּמבאו  ּמסן ו ִבני ּמוצא  ּמי

יַתמר:  אא אנ ֵאאל א יב,יז)אש ששמו ) 
יַתהיום,  ִבּטים  ִבח ִבוציר  שק רֲעהלא  "

ֵאמר.  שוגו ּמטר"  ּממ ֵאתן קולות ו שוִי אאל יי  ּמרא  שק אא

פרק ב 

מסכת תענית פרק ב משנה א 
א

יַתוצד?  ֵאכי ִבניות  שע יַתת אדר  ֵאס



ִבעיר;  ּמל אש ּמב ּה  ִבלשרחו ּמבה  ֵאת יַתה אאת  ִבאין  ִבוצי מו
ּמבה,  ֵאת יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמלה  שק יַתמ אפר  ֵאא ִבנין  שת שונו
ִבדין;  ֵאבית  יַתאב  לראש  שב ִבשיא ו ּמנ יַתה לראש  שב ו
לראשו.   שב ֵאתן  שונו ֵאטל  ּמחד נו אא שו ּמחד  אא ּמכל  שו

ִבשים:  ִבכבו ֵארי  שב ִבד אהם  ֵאני שפ ִבל ֵאמר  אהן או ּמב אש ֵאקן  ּמז יַתה
ֵאוה:  שנ ִבני ֵאשי  שנ יַתא שב יַתמר  אא אנ ללא  ֵאחינו,  יַתא

ּמתם",  ִבני רֲעע יַתת אאת  שו ּמּקם  יַתש אאת  ִבהים  אאל ּמה יַתישרא  יַתו "
ּמלא  אהם, (יונה ג,י)אא ֵאשי רֲעע יַתמ אאת  ִבהים  אאל ּמה יַתישרא  יַתו " 

ּמעה";  ּמר ּמה ּמכם  יַתדשר ִבמ ּמשבו  ִבכי 
ֵאמר?  ּממהוא או ּמלה  ּמב יַתּק יַתב  (יואל ב,יג)ו

אכם,  ֵאדי שג ִבב יַתאל   שו אכם  שב יַתב של ִבקשרעו  שו "
אכם" וגו'.  ֵאהי לל אא אאל יי  שושובו 

מסכת תענית פרק ב משנה ב 
ב

ּמלה,  ִבפ שת ִבב שמדו  ּמע
ִבגיל,  ּמר שו ֵאקן  ּמז ּמבה  ֵאת יַתה ֵאני  שפ ִבל ִבדין  ומוִברי

ּמקם,  ֵארי ֵאביתו  ִבנים ו ּמב ֵאיש לו  שו
ּמלה.   ִבפ שת יַתב ֵאלם  ּמש ִבלבו  ֵאהא  שי אש ֵאדי  שכ

ּמרכות:  שב יַתבע  יַתאשר שו ששִברים  אע אהם  ֵאני שפ ִבל ֵאמר  שואו
ּמכל יום,  שב אש ששֵארה  אע אנה  ששמו

ֵאשש, אהם עוד  ֵאלי רֲעע ִבסי ף  ומו
(מסכת תענית פרק ב משנה ג) 

ֵאהן:  ֵאאלו  שו
ּמפרות,  שושו שכרונות  ִבז

ִבלי",  ּמתה  ּמר ּמצ יַתב אאל יי  "
ּמהִברים",  אה אאל  יַתני  ֵאעי ּמשא  אא "
ִבתיָך יי",  ּמרא שק ִבּקים  יַתמ רֲעע יַתמ ִבמ "

לט ף".   רֲעע יַתי ִבכי   ִבני  ּמע של ּמלה  ִבפ שת "

ג
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמפרות,  שושו שכרונות  ִבז יַתמר  ּמוצִבריְך לו ּמיה  ּמה ללא 
אהם:  ֵאתי שח יַתת ֵאמר  ּמלא או אא

שוגו',  אבר"  אד אר ץ,  ּמא ּמב איה  שה ִבכי ִי ּמעב  ּמר "
ּמיהו  שמ שר אאל ִי יַתבר יי  שד ּמיה  ּמה אשר  רֲעא "

ּמצרות",  יַתב יַתה ֵארי  שב ִבד יַתעל 
אהם.  ֵאתי ּמתמו ֵאמר חו שואו
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ֵאמר:  ּמנה הוא או ּמהִבראשו יַתעל 
ּמיה,  ִבר יַתהמו יַתהר  שב ּמהם  ּמר שב יַתא אאת  ּמנה  ּמע אש ִבמי 

אזה;  יַתה יַתהיום  אכם  שת יַתק רֲעע יַתוצ שבקול  יַתמע  שש שוִי אכם  שת אא אנה  רֲעע יַתי הוא 
ֵאאל.   ששּמר ֵאאל ִי ּמתה יי גו יַתא ּמברוְך 

ה
ֵאמר:  ּמיה הוא או ִבנ שש יַתה יַתעל 

יַתים סו ף,  יַתעל  אכם  ֵאתי רֲעאבו אאת  ּמנה  ּמע אש ִבמי 
אזה;  יַתה יַתהיום  אכם  שת יַתק רֲעע יַתוצ שבקול  יַתמע  שש שוִי אכם  שת אא אנה  רֲעע יַתי הוא 

ּמכחות.   שש ִבנ יַתה ֵאכר  ּמתה יי זו יַתא ּמברוְך 

ו
ֵאמר:  ִבשית הוא או ִבלי שש יַתה יַתעל 

ּמגל,  של ִבג יַתב יַתע  מש שיהו אאת  ּמנה  ּמע אש ִבמי 
אזה;  יַתה יַתהיום  אכם  שת יַתק רֲעע יַתוצ שבקול  יַתמע  שש שוִי אכם  שת אא אנה  רֲעע יַתי הוא 

ּמעה.   שתרו יַתע  ֵאמ ּמתה יי שו יַתא ּמברוְך 

ז
ֵאמר:  ִבעית הוא או ִבבי ּמהשר יַתעל 

ּמפה,  שוצ ִבמ יַתב ֵאאל  ששמו אאת  ּמנה  ּמע אש ִבמי 
אזה;  יַתה יַתהיום  אכם  שת יַתק רֲעע יַתוצ שבקול  יַתמע  שש שוִי אכם  שת אא אנה  רֲעע יַתי הוא 

ּמקה.   ּמע שוצ יַתע  ֵאמ ּמתה יי שו יַתא ּמברוְך 

ח
ֵאמר:  ִבשית הוא או ִבמי רֲעח יַתה יַתעל 

אמל,  יַתכשר יַתה יַתהר  שב ּמיהו  ִבל ֵאא אאת  ּמנה  ּמע אש ִבמי 
אזה;  יַתה יַתהיום  אכם  שת יַתק רֲעע יַתוצ שבקול  יַתמע  שש שוִי אכם  שת אא אנה  רֲעע יַתי הוא 

ּמלה.   ִבפ שת יַתע  ֵאמ ּמתה יי שו יַתא ּמברוְך 

ט
ֵאמר:  ִבשית הוא או ִבש יַתה יַתעל 

ּמגה,  ּמד יַתה ֵאעי  שמ ִבמ ּמנה  אאת יו ּמנה  ּמע אש ִבמי 
אזה;  יַתה יַתהיום  אכם  שת יַתק רֲעע יַתוצ שבקול  יַתמע  שש שוִי אכם  שת אא אנה  רֲעע יַתי הוא 

ּמרה.   ּמוצ ֵאעת  שב אנה  ּמהעו ּמתה יי  יַתא ּמברוְך 

י
ֵאמר:  ִבעית הוא או ִבבי שש יַתה יַתעל 

יַתלִים,  ּמש ִבבירו שבנו  למה  לל שש אאת  שו ּמדִבוד  אאת  ּמנה  ּמע אש ִבמי 
אזה;  יַתה יַתהיום  אכם  שת יַתק רֲעע יַתוצ שבקול  יַתמע  שש שוִי אכם  שת אא אנה  רֲעע יַתי הוא 

אר ץ.  ּמא ּמה יַתעל  ֵאחם  יַתר שמ יַתה ּמתה יי  יַתא ּמברוְך 
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ּמתה  שפ של אח ִבבי  ֵאמי שר ִבבי אשה  רֲעע יַתמ
שדיון,  יַתתשר אבן  ּמיה  שנ יַתנ רֲעח ִבבי  ֵאמי שר ִבבי ו

ּמבה,  ֵאת יַתה ֵאני  שפ ִבל ּמחד  אא יַתבר  ּמע אש
ּמכה,  ּמר שב יַתה ּמכל  אאת  יַתמר  ּמג שו

ּמריו:  רֲעח יַתא ּמענו  שו
שקעו!"  ִבת ִבנים,  רֲעה לכ יַתה שקעו,  ִבת ֵאמן.   ּמא "

ּמיה,  יַתהמוִבר יַתהר  שב ִבבינו  ּמא ּמהם  ּמר שב יַתא אאת  ּמנה  ּמע אש ִבמי 
אזה.   יַתה יַתהיום  אכם  שת יַתק רֲעע יַתוצ שבקול  יַתמע  שש שוִי אכם  שת אא אנה  רֲעע יַתי הוא 

ּמהִבריעו!  לרן,  רֲעה יַתא ֵאני  שב ּמהִבריעו 
יַתים סו ף,  יַתעל  אכם  ֵאתי רֲעאבו אאת  ּמנה  ּמע אש ִבמי 

אזה.   יַתה יַתהיום  אכם  שת יַתק רֲעע יַתוצ שבקול  יַתמע  שש שוִי אכם  שת אא אנה  רֲעע יַתי הוא 
שמרו:  ּמא שו ִבמים,  ּמכ רֲעח אוצל  ֵאא ּמבר  ּמד ּמבא  אש שכ ו

ּמרח.  שז ִבמ יַתער  יַתש שב ּמלא  אא ֵאכן,  ִבגים  רֲעה ּמהיו נו ללא 
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ּמהִבראשונות,  ִבניות  שע יַתת ּמשלוש 
ִבמים,  ִבלי שש יַתמ ללא  שו ִבנים  יַתע שת ִבמ ּממר  שש ִבמ ֵאשי  שנ יַתא

ִבנים.   יַתע שת ִבמ ּמהיו  ללא  ּמאב  ֵאבית  ֵאשי  שנ יַתא שו
ִבניות,  שש ּמשלוש 

ִבמים,  ִבלי שש יַתמ ִבנים ו יַתע שת ִבמ ּממר  שש ִבמ ֵאשי  שנ יַתא
ִבמים.   ִבלי שש יַתמ ללא  שו ִבנים  יַתע שת ִבמ ּמאב  ֵאבית  ֵאשי  שנ יַתא שו

רֲעחרונות,  יַתא יַתבע  אש
ִבמים.   ִבלי שש יַתמ ִבנים ו יַתע שת ִבמ ֵאאלו  ּמו ֵאאלו 

יַתע.   מש שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמהִבראשונות,  ִבניות  שע יַתת ּמשלוש 
ִבנים.   יַתע שת ִבמ ּמהיו  ללא  ֵאאלו  ּמו ֵאאלו 

ִבניות,  שש ּמשלוש 
ִבמים,  ִבלי שש יַתמ ללא  שו ִבנים  יַתע שת ִבמ ּממר  שש ִבמ ֵאשי  שנ יַתא

ִבנים.   יַתע שת ִבמ ּמהיו  ללא  ּמאב  ֵאבית  ֵאשי  שנ יַתא שו
רֲעחרונות,  יַתא יַתבע  אש שו

ִבמים,  ִבלי שש יַתמ ִבנים ו יַתע שת ִבמ ּממר  שש ִבמ ֵאשי  שנ יַתא
ִבמים.  ִבלי שש יַתמ ללא  שו ִבנים  יַתע שת ִבמ ּמאב  ֵאבית  ֵאשי  שנ יַתא שו
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ֵאלילות,  יַתב יַתיִין  ששתות  ִבל ּמתִברין  ממ ּממר  שש ִבמ ֵאשי  שנ יַתא



ִבמים;  ּמי יַתב ללא  ּמבל  רֲעא
ּמלה.   שי יַתל יַתב ללא  שו יַתביום  ללא  ּמאב,  ֵאבית  ֵאשי  שנ יַתא שו

ּממד  רֲעע יַתמ ֵאשי  שנ יַתא שו ּממר  שש ִבמ ֵאשי  שנ יַתא
ֵאבס,  יַתכ של ִבמ ֵאפר ו יַתס של ִבמ רֲעאסוִברין 

ּמבת.  יַתש יַתה שכבוד  ֵאני  שפ ִבמ ּמתִברין,  ממ ִבשי  ִבמי רֲעח יַתב ו
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יַתפד",  שס ִבמ של ּמלא  ִבדי ִבנית " שע יַתת יַתלת  ִבג שמ ִבב ּמכתוב  יַתה ּמכל 
ּמתר.   ממ ּמריו  רֲעח יַתא של ּמאסור, ו ּמניו  ּמפ של

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ּמאסור.   ּמריו  רֲעח יַתא של ּמניו ו ּמפ של

ּמיא",  ּמנ יַתע שת ִבה של ּמלא  ִבדי "
ּמתר;  ממ ּמריו  רֲעח יַתא של ּמניו ו ּמפ של

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ּמתר.  ממ ּמריו  רֲעח יַתא של ּמאסור, ו ּמניו  ּמפ של
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ִבשי,  ִבמי רֲעח יַתב ּמלה  ִבח שת יַתכ ִבצבור  יַתה יַתעל  ִבנית  שע יַתת ִברין  שז ֵאאין גו
ּמעִברים;  שש יַתה יַתע  ִבקי שב יַתה של ללא  אש

ּמהִבראשונות,  ִבניות  שע יַתת ּמשלוש  ּמלא  אא
ִבני,  ֵאש שו ִבשי  ִבמי רֲעח יַתו ִבני  ֵאש

ִבניות,  שש ּמשלוש  שו
ִבשי.   ִבמי רֲעח יַתו ִבני  ֵאש ִבשי  ִבמי רֲעח

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ִבשי,  ִבמי רֲעח יַתב ּמהִבראשונות  ֵאאין  אש ֵאשם  יַתכ

רֲעחרונות.  יַתא ללא  שו ִבניות  שש ללא  ּמכְך 
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ִבשים,  ּמד ּקח ֵאשי  ּמרא שב ִבנית  שע יַתת ִברין  שז ֵאאין גו
יַתבפוִברים.   ּמכה ו מנ רֲעח יַתב

ִבקין.   ִבסי שפ יַתמ ֵאאין  ִבחילו,  שת ִבה ִבאם 
ֵאאל.   ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר ֵארי  שב ִבד

ִבאיר:  ֵאמ ִבבי  יַתמר שר ּמא
ִבקים",  ִבסי שפ יַתמ ֵאאין  ֵאאל " ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר יַתמר  ּמא אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ִבמין.   ִבלי שש יַתמ ֵאאין  אש ּמיה  ּמה אדה  מו
ּמבת.  יַתש אעארב  שב שהיות  ִבל ּמחל  אש ּמאב  שב ּמעה  שש ִבת ֵאכן  שו
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ּמנה.   ּמעה ִבראשו ֵאבי ִבבשר ּמאמור  ּמה ֵאאלו  ִבניות  שע יַתת אדר  ֵאס
ּמיד.   ִבמ אהם  ֵאלי רֲעע ִבעים  שתִברי יַתמ ּמשנו,  אש ִבחים  ּממ שוצ ּמבל  רֲעא

ִבמים,  ּמש שג שסקו  ּמפ אש ֵאכן  שו
ִבעים יום,  ּמב יַתאשר אשם  אג של אשם  אג ִבמ

ּמיד,  ִבמ אהם  ֵאלי רֲעע ִבעין  שתִברי יַתמ
ארת.  לצ יַתב יַתכת  יַתמ ִבהיא  אש ֵאני  שפ ִבמ
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ִבחין,  ּממ שוצ ִבל שרדו  ּמי
ּמלן,  ִבאי ּמל ללא  ּמבל  רֲעא

ִבחין,  ּממ שוצ ִבל ללא  ּמבל  רֲעא ּמלן  ִבאי ּמל
אזה,  ּמל שו אזה  ּמל

ּמערות,  שמ יַתל ללא  שו ִבחים  ִבשי יַתל ללא  שו יַתלבורות  ללא  ּמבל  רֲעא
ּמיד.  ִבמ אהן  ֵאלי רֲעע ִבעין  שתִברי יַתמ
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ִבמים,  ּמש שג ּמה  אלי ּמע ּמישרדו  ללא  אש ִבעיר  ֵאכן  שו
ּמכתוב:  ּמעמוס ד,ז)יַתכ ) 

ּמחת,  אא ִבעיר  יַתעל  ִבתי  יַתטשר שמ ִבה שו "
ִבטיר,  שמ יַתא ללא  יַתחת  יַתא ִבעיר  יַתעל  שו

ֵאטר,  ּממ ִבת יַתחת  יַתא ּמקה  של אח
ּמבש".   ִבתי ּמה  אלי ּמע ִבטיר  שמ יַתת ללא  אשר  רֲעא ּמקה  של אח שו

יַתעת,  שתיַתר יַתמ ּמנא ו יַתע שת ִבמ ִבעיר  ּמה ּמת ּה  או
שתִבריעות.   יַתמ ללא  שו יַתענות  שת ִבמ ּמה  אתי ִבביבו שס ּמכל  שו

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  אר שו
יַתענות.  שת ִבמ ללא  שו שתִבריעות  יַתמ

מסכת תענית פרק ג משנה ד 
ד

אלת,  לפ יַתמ אבר או  אד ּמב ּה  איש  אש ִבעיר  ֵאכן  שו
יַתעת;  שתיַתר יַתמ ּמנה ו יַתע שת ִבמ ִבעיר  ּמה ּמת ּה  או

שתִבריעות.   יַתמ ללא  שו יַתענות  שת ִבמ ּמה  אתי ִבביבו שס ּמכל  שו
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

יַתענות.   שת ִבמ ללא  שו שתִבריעות  יַתמ



ה
אבר?  אד אזה הוא  ֵאאי 

ִבלי,  שג יַתר ֵאמאות  ֵאמש  רֲעח ּמאה  ִבוצי יַתהמו ִבעיר 
ִבתים  ֵאמ ּמשה  לל שש ּמנה  אמ ִבמ שוצאו  ּמי

אזה.   יַתחר  יַתא אזה  ִבמים  ּמי ּמשה  לל שש ִבל

מסכת תענית פרק ג משנה ה 
ו

ּממקום:  ּמכל  שב ִבעים  שתִברי יַתמ ֵאאלו  יַתעל 
ּמרקון,  ֵאי יַתה יַתעל  שו ּמדפון  ִבש יַתה יַתעל 
ִבסיל,  ּמח אה יַתעל  שו אבה  יַתאשר ּמה יַתעל 

ארב.   אח יַתה יַתעל  שו ּמעה  ּמר ּמיה  יַתח יַתעל  שו
ּמה,  אלי ּמע ִבעים  שתִברי יַתמ

אכת.  אל יַתה שמ ּמכה  יַתמ ִבהיא  אש ֵאני  שפ ִבמ
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אהם,  ֵארי ּמע של יַתלִים  ּמש ִבמירו ִבנים  ֵאק שז שרדו  ּמי אש אשה  רֲעע יַתמ
ִבנית  רֲעע יַתת שזרו  ּמג שו

שקלון.   שש יַתא שב ּמדפון  ִבש יַתתנור  ִבפי  ללא  שמ ִבכ ּמאה  ִבנשר אש יַתעל 
ִבנית,  רֲעע יַתת שזרו  ּמג שועוד 

ֵאדן.   שר יַתי יַתה אבר  ֵאע שב ִבתינוקות  ֵאני  שש ִבבים  ֵאא שז שכלו  ּמא אש יַתעל 
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ִבנשראו.  אש יַתעל  ּמלא  אא שכלו  ּמא אש יַתעל  ללא 

מסכת תענית פרק ג משנה ז 
ח

ּמבת:  יַתש יַתב ִבעים  שתִברי יַתמ ֵאאלו  יַתעל  שו
ּמהר,  ּמנ ּמה גוִים או  ִבּקיפו ִבה אש ִבעיר  יַתעל 

ּמים.   יַתב אפת  אר ּמּט ִבמ יַתה ּמנה  ִבפי שוּס יַתה יַתעל  שו
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ּמקה.   ּמע שוצ ִבל ללא  ּמבל  רֲעא ּמרה  שז אע של
ֵאמר:  ִבני או שמ ִבת יַתה שמעון  ִבש

אבר.   אד יַתה יַתעל  יַתא ף 
ִבמים.  ּמכ רֲעח ללא הודו לו  שו

מסכת תענית פרק ג משנה ח 
ט

ִבצבור,  יַתה יַתעל  לבא  ּמת אש ּמרה  ּמוצ ּמכל  יַתעל 
ִבמים.   ּמש שג לרב  ֵאמ ּמה, חו ץ  אלי ּמע ִבעים  שתִברי יַתמ



ּמגל:  שע יַתמ יַתה ִבני  שלחו שמרו  ּמא אש אשה  רֲעע יַתמ
ִבמים.   ּמש שג שרדו  ֵאי אש ֵאלל  יַתפ שת ִבה

אהם:  ּמל יַתמר  ּמא
ִבחים,  ּמס שפ ֵארי  יַתתנו ִבניסו  שכ יַתה שו שוצאו 

יַתמּקו.   ללא ִי אש ִבביל  שש ִבב
ִבמים.   ּמש שג ּמישרדו  ללא  שו יַתלל,  יַתפ שת ִבה

י
ּמכ ּה,  שבתו יַתמד  ּמע שו ּמגה  ּמעג עו

ּמניו:  ּמפ של יַתמר  ּמא שו
ּמלם,  ּמלעו אש יַתרבונו 

יַתלי,  ּמע אהם  ֵאני שפ ּמשמו  אניָך  ּמב
אניָך.   ּמפ של יַתבִית  אבן  שכ ִבני  רֲעא אש

ּמגדול,  יַתה שמָך  ִבש שב ִבני  רֲעא ּמבע  שש ִבנ
ּמכן,  ִבמ ּמזז  ִבני  ֵאאי אש

אניָך.   ּמב יַתעל  ֵאחם  שתיַתר אש יַתעד 

יא
ִבפים.   שּט יַתנ שמ ִבמים  ּמש שג יַתה ִבחילו  שת ִבה

יַתמר:  ּמא
ִבתי,  של יַתא ּמש ּמכְך  ללא 

ּמערות.   שמ ִבחים ו ִבשי ֵאמי בורות  שש ִבג ּמלא  אא
יַתע ף.   יַתז שב שרדו  ּמי

יַתמר:  ּמא
ִבתי,  של יַתא ּמש ּמכְך  ללא 

ּמבה.   ּמד שנ ּמכה ו ּמר שב ּמרוצון,  ֵאמי  שש ִבג ּמלא  אא
ּמנן,  שק ִבת שכ שרדו  ּמי

יַתבִית  יַתה יַתהר  של יַתלִים  ּמש ִבמירו ֵאאל  ששּמר ּמעלו ִי אש יַתעד 
ִבמים.   ּמש שג יַתה ֵאני  שפ ִבמ
שמרו לו:  ּמא שו ּמבאו 

ֵארדו,  ֵאי אש אהם  ֵאלי רֲעע ּמת  של יַתל יַתפ שת ִבה אש ֵאשם  יַתכ
אהם.   ּמל שלכו  ֵאי אש ֵאלל  יַתפ שת ִבה ּמכְך 

אהם:  ּמל יַתמר  ּמא
ִבעים.   יַתהּטו אבן  אא ּמחת  שמ ִבנ ִבאם  שוצאו ושראו 

יב
ּמטח:  ּמש אבן  שמעון  ִבש יַתלח לו  ּמש

יַתנדות, ִבל ּמתה  יַתא ּמוצִבריְך 
ּמלְך,  אשה  אע אא ּממה  ּמבל  רֲעא

ּממקום,  יַתה ֵאני  שפ ִבל ֵאּטא  יַתח שת ִבמ ּמתה  יַתא שו
אשה לו שרוצונו.   שועו ִבביו  ּמא של ֵאּטא  יַתח שת ִבמ אשהוא  ֵאבן  שכ



ֵאמר:  ּמכתוב או יַתה אליָך  ּמע ֵאלי כג,כה)שו שש ִבמ ) 
אתָך".  שד יַתל ֵאגל יו ּמת שו אמָך  ִבא שו ִבביָך  ּמא יַתמח  שש "ִי

מסכת תענית פרק ג משנה ט 
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ִבמים,  ּמש שג אהם  ּמל ּמישרדו  שו ִבנים  יַתע שת ִבמ ּמהיו 
ִבלימו;  שש יַתי ללא  ּממה,  יַתח יַתה ֵאנ ץ  ּמה של אדם  לק

ִבלימו.   שש יַתי ּממה  יַתח יַתה ֵאנ ץ  ּמה יַתחר  יַתא של
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ִבלימו,  שש יַתי ללא  רֲעחוצות,  יַתל אדם  לק
ִבלימו.   שש יַתי רֲעחוצות,  יַתחר  יַתא

יד
שבלוד,  ִבנית  רֲעע יַתת שזרו  ּמג אש אשה  רֲעע יַתמ

רֲעחוצות.   יַתל אדם  לק ִבמים  ּמש שג אהם  ּמל ּמישרדו  שו
יַתטשרפון:  ִבבי  אהם שר ּמל יַתמר  ּמא

רֲעעשו יום טוב.   יַתו ששתו  שכלו ו ִבא שו שוצאו 
ּמעשו יום טוב,  שו ּמשתו  שו שכלו  ּמא שו שוצאו  ּמי שו

ּמגדול.  יַתה ֵאלל  יַתה ּמקשראו  שו יַתבִים  יַתעשר ּמה ֵאבין  ּמבאו  ו
ּמגדול? יַתה ֵאלל  יַתה אזה הוא  ֵאאי  שו

שסדו.  יַתח ּמלם  שלעו ִבכי  ִבהים  לל אא ּמה ֵאהי  לל ֵאלא הודו 
שסדו.  יַתח ּמלם  שלעו ִבכי  ִבנים  לד רֲעא ּמה ֵאני  לד רֲעא יַתל הודו 

פרק ד 

מסכת תענית פרק ד משנה א 
א

ּמנה,  ּמש יַתב ִבקים  ּמר שפ ּמשה  לל שש ִבב
יַתביום,  ִבמים  ּמע שפ יַתבע  יַתאשר אהן  ֵאפי יַתכ אאת  ִבאין  שש ִבנים נו רֲעה לכ יַתה

ּמעִברים:  שש יַתלת  ִבעי שנ ִבב ּמחה ו שנ ִבמ יַתב ּמס ף ו יַתבמו שחִברית ו יַתש יַתב
ִבכפוִברים.  יַתה שביום  ּממדות ו רֲעע יַתמ שב ִבניות ו שע יַתת יַתב

מסכת תענית פרק ד משנה ב 
ב

ּממדות?  רֲעע יַתמ יַתה ֵאהן  ֵאאלו 
יַתמר:  אא אנ אש ִבפי  יַתבר כח,ב)של שד ִבמ שב ) 

אהם,  ֵאלי רֲעא ּמת  יַתמשר ּמא שו ֵאאל  ששּמר ֵאני ִי שב אאת  יַתוצו  "
יַתשי";  ִבא של ִבמי  שח יַתל ִבני  ּמב ּמקשר אאת 

ֵארב,  ּמק ּמדם  ּמא ּמל אש ּמבנו  ּמקשר ּמאְך  ֵאהי ִבכי  שו
ּמביו?  יַתג יַתעל  ֵאמד  ֵאאינו עו שוהוא 



ִבנים  ּמהִבראשו ִבאים  ִבבי שנ יַתה ִבקינו  שת ִבה אש ּמלא  אא
ּממרות;  שש ִבמ ּמעה  ּמב יַתאשר שו ששִברים  אע

יַתלִים,  ּמש ִבבירו יַתעמוד  ּמיה  ּמה ּממר  שש ִבמ ּממר ו שש ִבמ ּמכל  יַתעל 
ֵאאל.   ששּמר שלִי אש שו ִבים  ִבו של יַתל אש שו ִבנים,  רֲעה לכ יַתל אש

ּממר,  שש ִבמ יַתה יַתמן  שז יַתע  ִבגי ִבה
יַתלִים,  ּמש ִבבירו ִבלים  ּמיו עו שלִבו ּמניו ו רֲעה לכ

ּממר,  שש ִבמ יַתה שבאותו  אש ֵאאל  ששּמר שוִי
ִבשית.  ֵארא שב ֵאשה  רֲעע יַתמ ִבאים  שוקושר אהם  ֵארי ּמע של ִבסים  שנ יַתכ שת ִבמ

מסכת תענית פרק ד משנה ג 
יַתע,  ּמשבו יַתב ִבמים  ּמי ּמעה  ּמב יַתאשר ִבנין  יַתע שת ִבמ ּמהיו  ּממד  רֲעע יַתמ יַתה ֵאשי  שנ יַתא שו )

ִבשי.   ִבמי רֲעח יַתעד יום  שו ִבני  ֵאש ִבמיום 
ּמבת,  יַתש אעארב  ִבנין  יַתע שת ִבמ ּמהיו  ללא  שו

ּמבת;  יַתש יַתה שכבוד  ֵאני  שפ ִבמ
ּמבת,  יַתש יַתב ּמחד  אא שב ללא  שו

אנג,  ּמוע ּמחה  שמנו ִבמ שוצאו  ֵאי ללא  אש ֵאדי  שכ
ּמימותו. )  שו ִבנית  רֲעע יַתת שו ּמעה  ִבגי ִבלי

ג
יַתע".   ִבקי ּמר ִבהי  שי ִבשית", " ֵארא שב ּמהִבראשון " יַתביום 

יַתמִים".   יַתה ּמּקוו  יַתע", "ִי ִבקי ּמר ִבהי  שי ִבני " ֵאש יַתב
לרת".   לא שמ ִבהי  שי יַתמִים", " יַתה ּמּקוו  ִבשי "ִי ִבלי שש יַתב

יַתמִים".   יַתה שששרוצו  לרת", "ִי לא שמ ִבהי  שי ִבעי " ִבבי ּמבשר
אר ץ".   ּמא ּמה ֵאוצא  יַתמִים", "תו יַתה שששרוצו  ִבשי "ִי ִבמי רֲעח יַתב

אר ץ",  ּמא ּמה ֵאוצא  ִבשי "תו ִבש יַתב
ּמאם".   ּמב שוצ ּמכל  שו אר ץ  ּמא ּמה שו יַתמִים  ּמש יַתה מכלו  שי יַתו "

ד
יַתנִים,  שש ִבב ּמת ּה  ִברין או ּמלה קו שגדו ּמשה  ּמר ּמפ

ִבחיד;  ּמי יַתב ּמנה  יַתט שּק יַתה שו
ּמחה,  שנ ִבמ יַתב ּמס ף ו יַתבמו שחִברית ו יַתש יַתב

אהן,  ִבפי יַתעל  ִברין  שוקו ִבסין  ּמנ שכ ִבנ
יַתמע.   שש אאת  ִברין  שכקו

ִבסין,  ּמנ שכ ִבנ ּמהיו  ללא  ּמחה  שנ ִבמ יַתב ּמבת  יַתש אעארב 
ּמבת.  יַתש יַתה שכבוד  ֵאני  שפ ִבמ

מסכת תענית פרק ד משנה ד 
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שחִברית;  יַתש יַתמד  רֲעע יַתמ ֵאאין בו  ֵאלל,  יַתה איש בו  אש ּמכל יום 
ּמלה;  ִבעי שנ ֵאאין בו  ּמס ף,  יַתבן מו ּמקשר
ּמחה.   שנ ִבמ ֵאאין בו  ִבוצים,  ֵאע יַתבן  ּמקשר



ּמבה.   ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
יַתזי:  יַתע אבן  יַתמר לו  ּמא

אנה:  יַתע שו מש שיהו ִבבי  ּמיה שר ּמה ּמכְך 
ּמחה;  שנ ִבמ ֵאאין בו  ּמס ף,  יַתבן מו ּמקשר

ּמלה.   ִבעי שנ ֵאאין בו  ִבוצים,  ֵאע יַתבן  ּמקשר
יַתזי.  יַתע אבן  ֵארי  שב ִבד שכ אנה  שהיות שו ִבל ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתזר שר ּמח

מסכת תענית פרק ד משנה ה 
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ּמעה.   שש ִבת שב ּמעם  ּמה שו ִבנים  רֲעה לכ ֵאוצי  רֲעע יַתמן  שז
ּמדה;  שיהו אבן  יַתרח  ּמא ֵאני  שב ּמסן,  ִבני שב ּמחד  אא שב

ּמדה;  שיהו אבן  ּמדִבוד  ֵאני  שב יַתתמוז,  שב ששִברים  אע שב
ּמדה;  שיהו אבן  יַתפשרעש  ֵאני  שב ּמאב,  שב ּמשה  ִבמ רֲעח יַתב

ּמכב;  ֵאר אבן  ּמדב  ּמנ ֵאני יו שב ּמעה בו,  שב ִבש שב
ִבמין;  ּמי שנ ִבב אבן  ּמאה  ּמנ שס ֵאני  שב ּמשּמרה בו,  רֲעע יַתב

ּמדה,  שיהו אבן  ֵאאל  יַתזתו ֵאני  שב ּמשר בו,  ּמע ּמשה  ִבמ רֲעח יַתב

ז
שבטו,  ִבש ּמעה  ּמּט אש ִבמי  ּמכל  שו ִבים  ִבו של ִבנים ו רֲעה לכ אהם  ּממ ִבע שו

ִבוציעות.   שק ֵאעי  שוצ ֵאני קו שב ִבלי,  רֲעע ֵאבי  שנ לג ֵאני  שב ו
ּמדה;  שיהו אבן  ּמאב  יַתחת מו יַתפ ֵאני  שב ששִברים בו,  אע שב
ּמדה;  שיהו אבן  ִבדין  יַתע ֵאני  שב אאלול,  אב ששִברים  אע שב
ּמיה.   ִבנ שש יַתפשרעוש  ֵאני  שב ּמשבו  ֵאבת  ֵאט שב ּמחד  אא שב

ּממד,  רֲעע יַתמ ּמיה בו  ּמה ללא  ֵאבת,  ֵאט שב ּמחד  אא שב
ִבוצים.  ֵאע יַתבן  ּמקשר שו ּמס ף  יַתבן מו ּמקשר ֵאלל,  יַתה ּמיה בו  ּמה אש

מסכת תענית פרק ד משנה ו 
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ֵאתינו  רֲעאבו אאת  ֵאאשרעו  ּמבִברים  שד ּמשה  ִבמ רֲעח
יַתתמוז,  שב ּמשר  ּמע ּמעה  שב ִבש שב

ּמאב.   שב ּמעה  שש ִבת שב ּמשה  ִבמ רֲעח יַתו
יַתתמוז,  שב ּמשר  ּמע ּמעה  שב ִבש שב

יַתהלוחות,  שברו  יַתת שש ִבנ
ִבמיד,  ּמת יַתה יַתטל  ּמב ו

ִבעיר,  ּמה ּמעה  ּמק שב ּמה שו
ּמרה,  יַתהתו אאת  שטמוס  שס ִבפי יַתא ּמשיַתר ף  שו

ּמכל.   ֵאהי יַתב אלם  אוצ ִבמיד  אע אה שו
ּמאב,  שב ּמעה  שש ִבת שב

אר ץ,  ּמא ּמל שנסו  ּמכ ללא ִי אש ֵאתינו  רֲעאבו יַתעל  יַתזר  שג ִבנ
ּמיה,  ִבנ שש יַתב ּמנה ו ּמבִבראשו יַתבִית  יַתה יַתרב  ּמח שו

ֵאתר,  ֵאבית  ּמדה  שכ של ִבנ שו



ִבעיר.   ּמה ּמשה  שחשר אנ שו

ט
ּמחה.  שמ ִבש שב ִבטים  רֲעע יַתמ שמ ּמאב,  יַתנס  שכ ִבנ אש ִבמ
(מסכת תענית פרק ד משנה ז) 

ּמכ ּה,  שבתו שהיות  ִבל ּמאב  שב ּמעה  שש ִבת ּמחל  אש ּמבת  יַתש
ֵאבס,  יַתכ של ִבמ ֵאפר ו יַתס של ִבמ ּמאסוִברים 

ּמבת.   יַתש יַתה שכבוד  ֵאני  שפ ִבמ ּמתִברים,  ממ ִבשי  ִבמי רֲעח יַתב ו

י
ּמאב,  שב ּמעה  שש ִבת אעארב 

ִבלים,  ִבשי שב יַתת ֵאני  שש ּמדם  ּמא יַתכל  ליא ללא 
יַתיִין.   אתה  שש ללא ִי שו ּמשר  ּמב יַתכל  ליא ללא 
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר

אנה.   יַתש שי
ּמּטה;  ִבמ יַתה יַתית  ִבפ שכ ִבב ֵאיב  יַתח שמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר

ִבמים.  ּמכ רֲעח ללא הודו לו  שו

מסכת תענית פרק ד משנה ח 
יא

ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר יַתמר  ּמא
ֵאאל  ששּמר שלִי ִבבים  ִבמים טו ּמי ּמהיו  ללא 

ִבכפוִברים,  יַתה שכיום  ּמאב ו שב ּמשר  ּמע ּמשה  ִבמ רֲעח יַתכ
ִבלים,  ששאו ּמבן  ּמל ֵאלי  שכ ִבב ִבאין  שוצ יַתלִים יו ּמש שירו ֵאני  שב אהן  ּמב אש

ֵאאין לו;  אש ִבמי  אאת  ֵאיש  יַתב של ללא  אש
ּמלה.   ִבבי שט ִבנים  שטעו ִבלים  ֵאכ יַתה ּמכל 

ִבמים.   ּמר שכ יַתב שוחולות  שוצאות  יַתלִים יו ּמש שירו שבנות  ו

יב
שמרות?  ּמהיו או ּממה  ו

ֵאאה,  ּמבחור ושר אניָך  ֵאעי ּמנא  ּמשא 
ּמלְך.   ֵארר  שת בו יַתא ּממה 

יַתבנוי,  אניָך  ֵאעי ֵאתן  ִבת יַתאל 
ּמחה.   ּמפ שש ִבמ יַתב אניָך  ֵאעי ֵאתן 

ִבפי,  יַתהי אבל  אה שו ֵאחן  יַתה אקר  אש ")
ּמלל"  יַתה שת ִבת ִבהיא  יַתאת יי  שר ּמשה ִי ֵאלי לא,ל)ִבא שש ִבמ ) ;

ֵאמר:  ּמשם,לא)שואו ּמשם  ) 
ּמה,  אדי ּמי שפִברי  ִבמ ּמל ּה  שתנו  "

ּמה". )  אשי רֲעע יַתמ ּמעִברים  שש יַתב ּמה  שללו יַתה ִבוי



ֵאמר:  ֵאכן הוא או  (שיר השירים ג,יא)שו
למה,  לל שש אלְך  אמ יַתב ִבוציון  שבנות  ּמנה  אאי ּמנה ושר אאי שוצ "

ִבלבו";  יַתחת  שמ ִבש שביום  ּמנתו ו מת רֲעח שביום  ִבאמו  שּטּמרה לו  ִבע אש ּמטּמרה  רֲעע יַתב
ּמרה,  יַתתן תו יַתמ ּמנתו", זו  מת רֲעח שביום  "

ּמדש,  שק ִבמ יַתה ֵאבית  יַתין  שנ ִבב אזה  ִבלבו",  יַתחת  שמ ִבש שביום  "ו
ֵאמינו.  ּמי שב ּמרה  ֵאה שמ ִבב אנה  ּמב ִבי אש ּמרוצון  ִבהי  שי

חסלת מסכת תענית

 מסכת מגילה 

פרק א 

מסכת מגילה פרק א משנה א 
א

ּמשר,  ּמע ּמחד  אא שב ֵאראת  שק ִבנ ּמלה  ִבג שמ
ּמשר,  ּמע ֵאנים  שש ִבב

ּמשר,  ּמע ּמשה  לל שש ִבב
ּמשר,  ּמע ּמעה  ּמב יַתאשר שב
ּמשר,  ּמע ּמשה  ִבמ רֲעח יַתב

ֵאתר.   ּמי ללא  שו ּמפחות  ללא 
ִבבן נון,  יַתע  מש שיהו ִבמימות  ּממה  ִבפים חו ּמּק ממ יַתה ִבכים  יַתר שכ

ּמשר.   ּמע ּמשה  ִבמ רֲעח יַתב קוִברים 
ּמשר,  ּמע ּמעה  ּמב יַתאשר שב שגדולות קוִברים  ּמירות  רֲעע יַתו ּמפִברים  שכ

ּמסה.  ֵאני שכ יַתה שליום  ִבמים  ִבדי שק יַתמ ּמפִברים  שכ יַתה אש ּמלא  אא

מסכת מגילה פרק א משנה ב 
ב

יַתוצד?  ֵאכי
ִבני,  ֵאש יַתב ּמשר  ּמע ּמעה  ּמב יַתאשר שהיות יום  ִבל ּמחל 

יַתביום,  שגדולות קוִברים בו  ּמירות  רֲעע יַתו ּמפִברים  שכ
ּמחר.   ּממ של ּממה  ּמּקפות חו ממ ו

ג
ִבעי,  ִבבי ּמבשר ִבשי או  ִבלי שש יַתב שהיות  ִבל ּמחל 



ּמסה,  ֵאני שכ יַתה שליום  ִבמין  ִבדי שק יַתמ ּמפִברים  שכ
יַתביום,  ִברין בו  שגדולות קו ּמירות  רֲעע יַתו

ּמחר.   ּממ של ּממה  ּמּקפות חו ממ ו

ד
ִבשי,  ִבמי רֲעח יַתב שהיות  ִבל ּמחל 

יַתביום,  ִברין בו  שגדולות קו ּמירות  רֲעע יַתו ּמפִברים  שכ
ּמחר.   ּממ של ּממה  ּמּקפות חו ממ ו

ה
ּמבת,  יַתש אעארב  שהיות  ִבל ּמחל 

ּמסה,  ֵאני שכ יַתה שליום  ִבמין  ִבדי שק יַתמ ּמפִברים  שכ
יַתביום.   ִברין בו  ּממה קו ּמּקפות חו ממ שגדולות ו ּמירות  רֲעע יַתו

ו
ּמבת,  יַתש יַתב שהיות  ִבל ּמחל 

ּמסה,  ֵאני שכ יַתה שליום  שוקוִברין  ִבמין  ִבדי שק יַתמ שגדולות  ּמירות  רֲעע יַתו ּמפִברים  שכ
ּמחר.   ּממ של ּממה  ּמּקפות חו ממ ו

ז
ּמבת,  יַתש יַתחר  יַתא שהיות  ִבל ּמחל 

ּמסה,  ֵאני שכ יַתה שליום  ִבמין  ִבדי שק יַתמ ּמפִברים  שכ
יַתביום,  שגדולות קוִברים בו  ּמירות  רֲעע יַתו

ּמחר.  ּממ של ּממה  ּמּקפות חו ממ ו

מסכת מגילה פרק א משנה ג 
ח

ּמלה?  שגדו ִבעיר  ִבהיא  ֵאאי זו 
יַתכל>   ִבנים. < ּמל שט ּמשּמרה בו רֲעע ּמב ּה  איש  אש ּמכל 

ּמפר.   שכ אזה  ֵארי  רֲעה ֵאכן,  ִבמ ּמפחות 
ּממרו:  ּמא ֵאאלו  שב

רֲעחִברין.   יַתא שמ ללא  שו ִבמין  ִבדי שק יַתמ
ֵאהל,  שק יַתה שו ּמגה,  ִבגי רֲעח יַתו ּמאב,  שב ּמעה  שש ִבת שו ִבנים,  רֲעה לכ ֵאוצי  רֲעע יַתמן  שז ּמבל  רֲעא

ִבמים.   ִבדי שק יַתמ ללא  שו רֲעחִברים  יַתא שמ
רֲעחִברים,  יַתא שמ ללא  שו ִבמים  ִבדי שק יַתמ ּממרו  ּמא אש ֵאני  שפ ִבמ

ִבנים.   שביו אא ּמל ּמתנות  יַתמ ִבנית ו רֲעע יַתת שב אפד ו ֵאס שב ּמתִברים  ממ

ט
ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

יַתתי?  ּממ אא
ִבשי;  ִבמי רֲעח יַתב ִבני ו ֵאש יַתב ִבסים  ּמנ שכ ִבנ אש ּממקום 



ִבשי,  ִבמי רֲעח יַתב ללא  שו ִבני  ֵאש יַתב ללא  ִבסים  ּמנ שכ ִבנ ֵאאין  אש ּממקום  ּמבל  רֲעא
ּמנ ּה.  יַתמ שז ִבב ּמת ּה  ִברין או קו

מסכת מגילה פרק א משנה ד 
י

ּמהִבראשון,  ּמדר  רֲעא יַתב ּמלה  ִבג שמ יַתה אאת  ּמקשראו 
ּמנה,  ּמש יַתה ּמרה  שב יַתע שת ִבנ

ִבני.   ֵאש יַתה ּמדר  רֲעא יַתב ּמת ּה  קוִברים או
ִבני,  ֵאש יַתה ּמדר  רֲעא יַתל ּמהִבראשון  ּמדר  רֲעא ֵאבין  ֵאאין 

ִבנים.  שביו אא ּמל ּמתנות  יַתמ ּמלה ו ִבג שמ יַתאת  שקִברי ּמלא  אא

מסכת מגילה פרק א משנה ה 
יא

יַתבד.   של ִבב אפש  אנ אכל  לא ּמלא  אא ּמבת  יַתש יַתל ֵאבין יום טוב  ֵאאין 
ִבכפוִברים,  יַתה שליום  ּמבת  יַתש ֵאבין  ֵאאין 

ֵארת.  ּמכ ִבה יַתב שזדונו  אזה  שו ּמדם  ּמא ֵאדי  ִבבי שזדונו  אזה  אש ּמלא  אא

מסכת מגילה פרק א משנה ו 
יב

ּמכל,  רֲעא יַתמ אמנו  ִבמ ּמדר  ממ יַתל שו ֵאברו  רֲעח ֵאמ ּמיה  ּמנ רֲעה ּמדר  ממ יַתה ֵאבין  ֵאאין 
אפש.   אנ אכל  לא אהן  ּמב ִבשין  ֵאאין עו אש ִבלים  ֵאכ שו אגל  אר ּמה יַתסת  שדִברי ּמלא  אא

ּמדבות,  שנ ִבל ּמדִברים  שנ ֵאבין  ֵאאין 
ּמתן,  ּמריו שח יַתא שב ִבבים  ּמי יַתח ּמדִברים  שנ יַתה אש ּמלא  אא

ּמתן.  ּמריו שח יַתא שב ִבבים  ּמי יַתח ּמנן  ֵאאי ּמדבות  שנ ו

מסכת מגילה פרק א משנה ז 
יג

ּמבן.   ּמקשר ּמלא  אא ּמשלוש  אאה  שלרו ִבאיות  שר ֵאתי  שש אאה  ּמהרו ּמזב  ֵאבין  ֵאאין 
ּמלט,  שח ממ לוצּמרע  שמ ִבל ּמגר  שס ממ ּמרע  לוצ שמ ֵאבין  ֵאאין 

ּממה.   שפִברי ּמעה ו שפִברי ּמלא  אא
ֵאלט,  שח אה ִבמתוְך  ּמטהור  של ֵאגר  שס אה ִבמתוְך  ּמטהור  ֵאבין  ֵאאין 

ּקפִברים.  ִבוצ שו יַתחת  יַתל שג ִבת ּמלא  אא

מסכת מגילה פרק א משנה ח 
יד

שמזוזות,  ִבלים ו ִבפ שת ִבל ּמפִברים  שס ֵאבין  ֵאאין 
ּמלשון,  ּמכל  שב ִבבים  ּמת שכ ִבנ ּמפִברים  שוּס יַתה אש ּמלא  אא

רֲעאשוִברית.   ּמלא  אא ּמתבות  שכ ִבנ ּמנן  ֵאאי שמזוזות  ִבלים ו ִבפ שת ו
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר

ִבנית.  ּמו שי ּמלא  אא שתבו  ּמכ ִבי אש ִבתירו  ִבה ללא  ּמפִברים  שס ִבב יַתא ף 



מסכת מגילה פרק א משנה ט 
יה

ִבדים,  ּמג שב ֵאבה  מר שמ ִבל ּמחה  שש ִבמ יַתה אמן  אש שב יַתח  ּממשו ֵאהן  לכ ֵאבין  ֵאאין 
שוצוות.   ִבמ יַתה ּמכל  יַתעל  ּמבא  יַתה ּמיַתפר  ּמלא  אא

יַתבר,  ּמע אש ֵאהן  לכ של ֵאמש  יַתש שמ ֵאהן  לכ ֵאבין  ֵאאין 
ּמפה.  ֵאאי ּמה ִברית  ִבשי רֲעע יַתו ִברים  ִבכפו יַתה יַתפר יום  ּמלא  אא

מסכת מגילה פרק א משנה י 
יו

ִבחים.   ּמס שפ ּמלא  אא ּמנה  יַתט שק ּממה  ּמב של ּמלה  שגדו ּממה  ּמב ֵאבין  ֵאאין 
ּמלל:  שכ יַתה אזה 

ּממה,  ּמב יַתב ֵארב  ּמק ּמדב,  ִבנ שו ּמדר  ִבנ אשהוא  ּמכל 
ּממה.  ּמב יַתב ֵארב  ּמק ֵאאינו  ּמדב,  ִבנ ללא  שו ּמדר  ִבנ ללא  ֵאאינו  אש ּמכל  שו

מסכת מגילה פרק א משנה יא 
[יז]

יַתלִים,  ּמש ִבלירו ללה  ִבשי ֵאבין  ֵאאין 
ללה  ִבשי שב אש ּמלא  אא

אאה,  ּמהרו ּמכל  שב ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ִבלים ו יַתק ִבשים  ּמד ּמק ִבלין  שכ או
ּממה.   יַתהחו ִבמן  ִבנים  שפ ִבל יַתלִים  ּמש ִבבירו ו

ּמכאן,  שו ּמכאן  שו
ִבעים.   ּמל שּק יַתה ִבמן  ִבנים  שפ ִבל ִבלים  ּמכ אא אנ ִבשים  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמק

ֵאתר,  אה ּמה  ארי רֲעח יַתא ֵאיש  ללה  ִבשי יַתשת  מד שק
ֵאתר.  אה ּמה  ארי רֲעח יַתא ֵאאין  יַתלִים  ּמש שירו יַתשת  מד שק ו

פרק ב 

מסכת מגילה פרק ב משנה א 
א

ּמוצא.   ּמי ללא  יַתיע,  ֵאר שפ יַתמ של ּמלה  ִבג שמ יַתה אאת  ֵארא  יַתהּקו
אפה,  יַתעל  ּמא ּה  ּמר שק
יַתתשרגום,  ּמא ּה  ּמר שק

ּמוצא.   ּמי ללא  ּמלשון,  ּמכל  שב
יַתעז.   יַתל שב ּמלעוזות  יַתל ּמבל קוִברים  רֲעא

ּמוצא.  ּמי רֲעאשוִברית,  יַתמע  ּמש אש ּמלעוז  יַתה שו

מסכת מגילה פרק ב משנה ב 
ב



ּמוצא.   ּמי יַתנם,  שמ יַתנ שת ִבנ ִבגים,  ֵאסרו ּמא ּה  ּמר שק
ּמה ּה,  ִבגי יַתמ ּמש ּה ו שר שודו ּמב ּה  שת ּמיה כו ּמה

ּמוצא;  ּמי ִבלבו,  ֵאון  ִבכ ִבאם 
ּמוצא.   ּמי ללא  ּמלאו,  ִבאם  שו

ּמרא,  שק ִבוּס יַתב יַתוּסם ו יַתב ּמבה  שכתו ּמתה  שי ּמה
שנתוס,  יַתק של יַתק שב שבקומוס ו

ּמוצא,  ּמי ללא  שתּמרא,  שפ ִבד יַתה יַתעל  שו ּמיר  שנ יַתה יַתעל 
שדיו.  יַתב אפר  ֵאוּס יַתה יַתעל  רֲעאשוִברית  ּמבה  שכתו ֵאהא  שת אש יַתעד 

מסכת מגילה פרק ב משנה ג 
ג

יַתרְך,  שכ ִבל יַתלְך  ּמה אש ִבעיר  אבן 
ִבעיר,  ּמל יַתלְך  ּמה אש יַתרְך  שכ אבן  ו

שמקומו,  ִבל רֲעחזור  יַתל ִבתיד  ּמע ִבאם 
שמקומו,  ִבב ֵארא  קו

אהן.   ּממ ִבע ֵארא  ּמלאו, קו ִבאם  שו
ּמלה,  ִבג שמ יַתה אאת  ּמדם  ּמא ֵארא  ּמכן קו ֵאהי ֵאמ ו

ּמבתו?  ֵאדי חו שי ּמב ּה  ֵאוצא  יו
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ּמל ּה.   מכ
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ִבדי".   שיהו ִבאיש  ֵאמ"
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

אלה".  ֵאא ּמה ּמבִברים  שד יַתה יַתחר  יַתא ֵאמ"

מסכת מגילה פרק ב משנה ד 
ד

ּמלה,  ִבג שמ יַתה אאת  שקרוא  ִבל ֵאשִברים  שכ לכל  יַתה
ּמטן.   ּמק שו אטה  ֵארש, שו ֵאח ֵאמ חו ץ 
ּמטן.   ּמּק יַתב ִבשיר  שכ יַתמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר

ּמלה,  ִבג שמ יַתה אאת  ֵאאין קוִברין 
ִבזים,  יַתמ ללא  שו ִבלים,  שב ללא טו שו ִבלים,  ללא מו שו
לבל,  שט ִבת ללא  אגד יום  אנ שכ ארת יום  אמ ֵאכן שו שו

ּממה.   יַתח יַתה ֵאנ ץ  ּמת אש יַתעד 
יַתחר,  יַתש יַתה יַתעמוד  ּמלה  ּמע אש ִבמ ּמעשו  אש ּמלם  מכ שו

ֵאשר.  ּמכ

מסכת מגילה פרק ב משנה ה 
ה

ֵאשר  ּמכ יַתהיום  ּמכל 
ּמלה,  ִבג שמ יַתה יַתאת  שקִברי ִבל



ֵאלל,  יַתה יַתה יַתאת  שקִברי ִבל שו
ּמפר,  יַתהשו יַתעת  ִבקי שת ִבל שו
ּמלב,  יַתהלו יַתלת  ִבטי שנ ִבל שו

ִבפין,  ּמס יַתהמו יַתלת  ִבפ שת ִבל שו
ִבפין,  ּמס יַתלמו שו

ּמפִברים,  יַתה שלִבודוי  ו
ֵאשר,  רֲעע יַתמ יַתה שלִבודוי  ו

ִבכפוִברים.  יַתה שלִבודוי יום  ו

ו
ּמכה,  ִבמי שס ִבל
ּמטה,  ִבחי שש ִבל
ּמפה,  שתנו ִבל
ּמשה,  ּמג יַתה של

ּמוצה,  ִבמי שק ִבל
ּמרה,  ּמט שק יַתה של ו
ּמקה,  ִבלי שמ ִבל
ּמלה,  ּמב יַתק של ו
ּמיה,  ּמז יַתה של ו

ּמטה,  יַתית סו ּמק שש יַתה של ו
ּמלה,  שג אע ּמה יַתפת  רֲעעִברי יַתל שו
ּמרע.  לוצ שמ יַתה יַתרת  רֲעה יַתט של ו

מסכת מגילה פרק ב משנה ו 
ז

ֵאשר  ּמכ ּמלה  שי יַתל יַתה ּמכל 
אמר,  לע ּמה יַתרת  ִבוצי שק ִבל

ּמבִברים.   ֵאא שו ִבבים  ּמל רֲעח ִבטיר  שק יַתה של ו
ּמלל:  שכ יַתה אזה 

יַתביום,  ּמותו  שוצ ִבמ אש ּמבר  ּמד
יַתהיום,  ּמכל  ֵאשר  ּמכ

ּמלה,  שי יַתל יַתב ּמותו  שוצ ִבמ אש ּמבר  ּמד שו
ּמלה.  שי יַתל יַתה ּמכל  ֵאשר  ּמכ

פרק ג 

מסכת מגילה פרק ג משנה א 
א

ִבעיר,  ּמל אש ּמב ּה  שכרו שרחו ּממ אש ִבעיר  ּמה ֵאני  שב



אסת;  אנ שכ יַתה ֵאבית  ּממיו  ּמד שב ִבחים  שק לו
ּמבה;  ֵאת ִבחים  שק אסת, לו אנ שכ יַתה ֵאבית 

ּמפחות;  שט ִבמ ִבחים  שק ּמבה, לו ֵאת
ּמפִברים;  שס ִבחים  שק ּמפחות, לו שט ִבמ

ּמרה.   ִבחים תו שק ּמפִברים, לו שס
ּמרה,  שכרו תו ּממ ִבאם  ּמבל  רֲעא

ּמפִברים;  שס שקחו  ללא ִי
ּמפחות;  שט ִבמ שקחו  ללא ִי ּמפִברים,  שס

ּמבה;  ֵאת שקחו  ללא ִי ּמפחות,  שט ִבמ
אסת;  אנ שכ יַתה ֵאבית  שקחו  ללא ִי ּמבה,  ֵאת

ּמהשרחוב.  אאת  שקחו  ללא ִי אסת,  אנ שכ יַתה ֵאבית 
אהם.   ּמתֵארי שבמו ֵאכן  שו

ב
ִבחיד,  ּמי יַתל ִבבים  יַתר ּמל אש ִבמ אאת  שכִברים  ֵאאין מו
ּמשתו.   מד שּק ִבמ ִבדים אותו  ִברי אשמו ֵאני  שפ ִבמ

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמרו לו:  ּמא

ּמנה!  יַתט שק ִבעיר  של ּמלה  שגדו ִבעיר  ֵאמ ללא  יַתא ף  ֵאכן,  ִבאם 

מסכת מגילה פרק ג משנה ב 
ג

יַתני:  שת יַתעל  ּמלא  אא אסת  אנ שכ יַתה ֵאבית  שכִברין  ֵאאין מו
ִבזירוהו.   שח יַתי ִבישרוצו,  אש יַתתי  ּממ אא

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמלם,  יַתכר עו שמ ִבמ שכִברין אותו  מו
ּמבִברים:  שד ּמעה  ּמב יַתאשר ֵאמ חו ץ 

יַתמִים.   יַתה ֵאבית  של ּמלה, ו ִבבי שט ִבל ִבקי,  שס מבשר יַתל שו ֵאח ץ,  יַתמשר יַתל
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ֵאוצר,  ּמח ֵאשם  של שכִברין אותו  מו
אשה.  רֲעע יַתי אוצה  שר ִבי אש יַתמה  יַתח,  ֵאק יַתהלו שו

מסכת מגילה פרק ג משנה ג 
[ד]

ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא שועוד 
יַתרב,  ּמח אש אסת  אנ שכ יַתה ֵאבית 

שלתוכו,  ִבדים  ִבפי שס יַתמ ֵאאין 
ִבלים,  ּמב רֲעח שלתוכו  ִבלים  ִבשי שפ יַתמ ֵאאין  שו
שמוצודות,  שלתוכו  ִבסים  ֵאאין פושר שו
ֵאפרות,  יַתגגו  יַתעל  ִבחים  שט ֵאאין שו שו



ּמיא,  יַתדשר שנ יַתפ יַתק ִבשין אותו  ֵאאין עו שו
יַתמר:  אא אנ שקּמרא כו,לא)אש ִבי יַתו ) 

אכם",  ֵאשי שד שק ִבמ אאת  ִבתי  ִבשמו רֲעה יַתו "
ִבמים.   ֵאמ שיהו שו אש שכ יַתא ף  ּמתן  ּמש מד שק

ללש,  שת ללא ִי ִבבים,  ּמש רֲעע ּמעלו בו 
אפש.  אנ שגמות  יַתע ֵאני  שפ ִבמ

מסכת מגילה פרק ג משנה ד 
ה

ּמבת,  יַתש יַתב שהיות  ִבל ּמחל  אש ּמדר  רֲעא יַתל אש אדש  לח לראש 
ִבלים.   ּמק שש יַתשת  ּמר ּמפ שב ִברים  קו
ּמבת,  יַתש שבתוְך  שהיות  ִבל ּמחל 

יַתבר,  ּמע אש של ִבמים  ִבדי שק יַתמ
ארת.   אח יַתא ּמבת  יַתש של ִבקים  ִבסי שפ יַתמ ו

ו
ּמזכור",  ּמיה, " ִבנ שש יַתב

ּממה",  מד רֲעא ּמרה  ּמפ ִבשית, " ִבלי שש יַתב
אכם",  ּמל אזה  יַתה אדש  לח יַתה ִבעית, " ִבבי ּמבשר

ּמרן.   שד ִבס של ִברים  שז ִבשית, חו ִבמי רֲעח יַתב
ִבקים:  ִבסי שפ יַתמ לכל  יַתב

ִבשים,  ּמד ּקח ֵאשי  ּמרא שב
יַתבפוִברים,  ּמכה ו מנ רֲעח יַתב

ִבניות,  רֲעע יַתת יַתב
ּממדות,  רֲעע יַתמ יַתב ו

ִבכפוִברים.  יַתה שביום  ו

מסכת מגילה פרק ג משנה ה 
ז

ִבנים.   רֲעה לכ יַתרת  שבתו אש רֲעעדות  יַתשת מו ּמר ּמפ שב יַתסח קוִברים  אפ יַתב
מבעות".   ּמש ּמעה  שב ִבש ארת, " אוצ רֲעע ּמב

אדש".   לח יַתל ּמחד  אא שב ִבעי  ִבבי שש יַתה אדש  לח יַתב ּמנה, " ּמש יַתה לראש  שב
ֵארי מות".   רֲעח יַתא ִבכפוִברים, " יַתה שביום 

ּמחג,  אל אש ּמהִבראשון  שביום טוב 
ִבנים,  רֲעה לכ יַתרת  שבתו אש רֲעעדות  יַתשת מו ּמר ּמפ שב ִברים  קו

ּמחג.  אה שבנות  ּמקשר שב ּמחג, קוִברים  אה שימות  ּמכל  ּמאר  שש ו

מסכת מגילה פרק ג משנה ו 
ח

ּמכה,  מנ רֲעח יַתב
ִבאים.   ִבשי שנ יַתב



יַתבפוִברים, 
ֵאלק".   ּממ רֲעע לבא  ּמי יַתו "
ִבשים,  ּמד ּקח ֵאשי  ּמרא שב

אכם".   ֵאשי שד ּמח ֵאשי  ּמרא שב "ו
ּממדות,  רֲעע יַתמ יַתב

ִבשית.   ֵארא שב ֵאשה  רֲעע יַתמ שב
ִבניות,  שע יַתת יַתב

ּמללות.   שק ּמרכות ו שב
ּמללות,  שק ִבב ִבקין  ִבסי שפ יַתמ ֵאאין 

ּמלם.   מכ אאת  ֵארא  ּמחד קו אא ּמלא  אא
ּמחה,  שנ ִבמ יַתב ּמבת  יַתש יַתב ִבשי ו ִבמי רֲעח יַתב ִבני ו ֵאש יַתב

ּמרן> שד ִבוּס יַתכ ּמרן, < שד ִבס שכ קוִברים 
ששבון,  אח יַתה ִבמן  אהם  ּמל אלה  ֵאאינו עו שו

יַתמר:  אא אנ שקּמרא כג,מד)אש ִבי יַתו ) 
ֵאאל",  ששּמר ֵאני ִי שב אאל  ֵאדי יי  רֲעע למ אאת  אשה  למ ֵאבר  יַתד שי יַתו "

יַתמנו.  שז ִבב ּמחד  אא שו ּמחד  אא ּמכל  שיהו קוִברין  אש ּמתן  ּמו שוצ ִבמ

פרק ד 

מסכת מגילה פרק ד משנה א 
א

ֵאשב.   ֵאמד יו ּמלה, עו ִבג שמ יַתה אאת  ֵארא  יַתהּקו
יַתנִים,  שש ּמה  ּמראו שק ּמחד,  אא ּמא ּה  ּמר שק

שוצאו.   ּמי
ֵארְך;  ּמב שי ֵארְך,  ּמב של רֲעהגו  ּמנ אש שמקום 

ֵארְך.   ּמב שי ללא  ֵארְך,  ּמב של ללא  אש שו
ּמחה,  שנ ִבמ יַתב ּמבת  יַתש יַתב ִבשי ו ִבמי רֲעח יַתב ִבני ו ֵאש יַתב

ּמשה.  לל שש ִברין  קו
אהן.  ֵאלי רֲעע ִבפים  ִבסי ֵאאין מו שו אהן,  ֵאמ ִבתים  רֲעח ֵאאין פו

ִבביא.   ּמנ יַתב ִברים  ִבטי שפ יַתמ ֵאאין  שו
ּמרה,  יַתבתו ֵאתם  יַתהחו שו יַתח  ֵאת יַתהפו
ּמה.  ארי רֲעח יַתא של ּמה ו אני ּמפ של ֵארְך  ּמב שמ

(מסכת מגילה פרק ד משנה ב) 
ֵאעד,  יַתלמו אש מחלו  שב ִבשים ו ּמד ּקח ֵאשי  ּמרא שב

ּמעה.  ּמב יַתאשר קוִברים 
אהם,  ֵאלי רֲעע ִבפין  ִבסי ֵאאין מו שו אהם  ֵאמ ִבתים  רֲעח ֵאאין פו

ִבביא.   ּמנ יַתב ִברים  ִבטי שפ יַתמ ֵאאין  שו
ּמרה,  יַתבתו ֵאתם  יַתהחו שו יַתח  ֵאת יַתהפו
ּמה.   ארי רֲעח יַתא של ּמה ו אני ּמפ של ֵארְך  ּמב שמ



ּמלל:  שכ יַתה אזה 
ֵאאינו יום טוב,  שוהוא  ּמס ף  איש בו מו אש ּמכל 

ּמעה.   ּמב יַתאשר ִברין  קו

ב
ּמשה.   ִבמ רֲעח שביום טוב, 

ּמשה.   ִבש ִבכפוִברים,  יַתה שביום 
ּמעה.   שב ִבש ּמבת,  יַתש יַתב

אהן,  ֵאמ ִבתים  רֲעח ֵאאין פו
אהם,  ֵאלי רֲעע ִבפים  ִבסי ּמבל מו רֲעא

ִבביא.   ּמנ יַתב ִברים  ִבטי שפ יַתמ ו
ּמרה,  יַתבתו ֵאתם  יַתהחו שו יַתח  ֵאת יַתהפו
ּמה.  ארי רֲעח יַתא של ּמה ו אני ּמפ של ֵארְך  ּמב שמ

מסכת מגילה פרק ד משנה ג 
ד

יַתמע,  שש אאת  ִבסים  ֵאאין פושר
ּמבה,  ֵאת יַתה ֵאני  שפ ִבל שבִברים  ֵאאין עו שו

אהם,  ֵאפי יַתכ ִבאים  שש ֵאאין נו שו
ּמרה,  יַתבתו ִברין  ֵאאין קו שו

ִבביא,  ּמנ יַתב ִברים  ִבטי שפ יַתמ ֵאאין  שו
ּמשב,  ּממד ומו רֲעע יַתמ ִבשין  ֵאאין עו שו

ִבנים,  ּמת רֲעח יַתו ִבלים  ֵאב רֲעא יַתכת  ִבבשר שמִברים  ֵאאין או שו
ֵאשם,  שב ּממזון  יַתה יַתעל  ִבנים  שמ יַתז שמ ֵאאין  שו

ּמשּמרה.   רֲעע ֵאמ ּמפחות 
ֵאהן,  לכ שו ּמעה  שש ִבת ּמקעות,  יַתּקשר יַתב ו

אהן.  ּמב ֵאוצא  יַתכיו ּמדם  ּמא שו

מסכת מגילה פרק ד משנה ד 
ה

ִבקים.   שפסו ּמשה  לל שש ִבמ לחת  שפ ללא ִי ּמרה  יַתבתו ֵארא  יַתהּקו
ּמחד,  אא ּמפסוק  ִבמ ֵאתר  ּממן יו שג ּמתשר יַתל ֵארא  שק ללא ִי

ּמשה.   לל שש ִבביא  ּמנ יַתב ו
ִבשיות,  ּמר ּמפ ּמשלוש  ּמתם  שש ּמל שש ּמהיו  ִבאם 

ּמחד.   אא ּמחד  אא קוִברים 
ּמרה.   יַתבתו ִבגים  של יַתד שמ ֵאאין  שו ִבביא  ּמנ יַתב ִבגים  של יַתד שמ

ֵאלג?  יַתד שמ ּממה הוא  יַתכ יַתעד  שו
ּממן.  שג ּמתשר יַתה ִבסיק  שפ יַתי ללא  אש ֵאדי  שכ יַתעד 

מסכת מגילה פרק ד משנה ה 
ו



ִבביא,  ּמנ יַתב ִבטיר  שפ יַתמ יַתה
יַתמע,  שש אאת  ֵארס  הוא פו

ּמבה,  ֵאת יַתה ֵאני  שפ ִבל ֵאבר  שוהוא עו
ּמפיו.   יַתכ אאת  ֵאשא  שוהוא נו

ּמטן,  ּמק ּמיה  ּמה ִבאם  שו
ּמדיו.  ּמי יַתעל  שבִברים  יַתרבו עו ִבביו או  ּמא

מסכת מגילה פרק ד משנה ו 
ז

ֵאגם,  יַתתשר שמ ּמרה ו יַתבתו ֵארא  ּמטן קו ּמק
יַתמע,  שש אאת  ֵארס  ֵאאינו פו ּמבל  רֲעא
ּמבה,  ֵאת יַתה ֵאני  שפ ִבל ֵאבר  ֵאאינו עו שו
ּמפיו.   יַתכ אאת  ֵאשא  ֵאאינו נו שו

ֵאגם,  יַתתשר שמ יַתמע ו שש אאת  ֵארס  יַתח פו ֵאח פו
ּמרה,  יַתבתו ֵארא  ֵאאינו קו ּמבל  רֲעא
ּמבה,  ֵאת יַתה ֵאני  שפ ִבל ֵאבר  ֵאאינו עו שו
ּמפיו.   יַתכ אאת  ֵאשא  ֵאאינו נו שו

ֵאגם.  יַתתשר שמ יַתמע ו שש אאת  ֵארס  ֵאמא פו סו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּממיו,  ּמי ִבמ שמאורות  ּמאה  ּמר ללא  אש ּמכל 
יַתמע.  שש אאת  לרס  שפ ללא ִי

מסכת מגילה פרק ד משנה ז 
ח

ִבמים,  ּמדיו מו ּמי שב איש  אש ֵאהן  לכ
ּמפיו.   יַתכ אאת  ּמשא  ללא ִי
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ֵאטס,  שס אא שוצבועות  ּמדיו  ּמי ּמהיו  אש ִבמי  יַתא ף 
ּמפיו,  יַתכ אאת  ּמשא  ללא ִי

ִבלים בו.  שכ יַתת שס ִבמ ּמעם  ּמה אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת מגילה פרק ד משנה ח 
ט

ֵאמר:  ּמהאו
ִבעים",  שוצבו ִבב ּמבה  ֵאת יַתה ֵאני  שפ ִבל ֵאבר  ִבני עו ֵאאי "

לבר;  רֲעע יַתי ללא  ִבנים  ּמב של ִבב יַתא ף 
ֵאבר",  ִבני עו ֵאאי ּמדל  שנ יַתס שב "
לבר.   רֲעע יַתי ללא  ֵאח ף  ּמי יַתא ף 

ּמלה,  מג רֲעע ּמלתו  ִבפ שת אשה  ּמהעו
ּמוה.   שוצ ִבמ ּמב ּה  ֵאאין  אש ֵאני  שפ ִבמ ּמנה,  ּמכ יַתס

ּמידו,  יַתפס  יַתעל  שוצחו או  ִבמ יַתעל  ּמנ ּה  ּמת שנ



ִבמינות.   יַתה ארְך  אד ֵארי זו  רֲעה
שקלו, <שלינוקלו> ִבנ של אש ּמיד  ֵאבית  יַתעל  ּמנ ּה  ּמת שנ ּמהב, ו ּמז ּמפ ּה  ִבוצ

ִבנים.  ִבחיוצו יַתה ארְך  אד ֵארי זו  רֲעה

מסכת מגילה פרק ד משנה ט 
י

ֵאמר:  ּמהאו
ִבבים!"  ּמבשרכוָך טו שי "

ִבמינות;  יַתה ארְך  אד ֵארי זו  רֲעה
אמיָך!"  רֲעח יַתר ִבגיעו  יַתי ִבוצפור  יַתקן  יַתעל  "

אמָך!"  שש ֵאכר  ּמז יַתעל טוב ִי שו "
ִבדים",  ִבדים מו "מו
ִבקים אותו.   שת יַתש שמ
ּמריות,  רֲעע ּמב אנה  יַתכ שמ יַתה
ִבקים אותו.   שת יַתש שמ

ֵאמר:  שקּמרא יח,כא)ּמהאו ִבי יַתו )

אלְך",  למ יַתל ִבביר  רֲעע יַתה של ֵאתן  ִבת ללא  רֲעעָך  שר יַתז ִבמ "ו
ּמתא",  ּמי ּממ יַתאשר שב ּמרא  ּמב שע יַתמ של ֵאתן  ִבת ּמלא  ּמעְך  שר יַתז ִבמן  "

ּמפה.  ִבזי שנ ִבב ִבקים אותו  שת יַתש שמ

מסכת מגילה פרק ד משנה י 
יא

ֵאגם.   יַתתשר ִבמ ללא  שו ֵארא  שק ִבנ ֵאבן  ֵאשה שראו רֲעע יַתמ
ֵאגם.   יַתתשר ִבמ ֵארא ו שק ִבנ ּממר  ּמת ֵאשה  רֲעע יַתמ

ֵאגם,  יַתתשר ִבמ ֵארא ו שק ִבנ ּמהִבראשון  אגל  ֵאע ֵאשה  רֲעע יַתמ
ֵאגם.   יַתתשר ִבמ ללא  שו ֵארא  שק ִבנ ִבני  ֵאש יַתה שו

ִבנים,  רֲעה לכ יַתכת  ִבבשר
שמנון,  יַתא שו ּמדִבוד  ֵאשה  רֲעע יַתמ ו

ִבמים.   שג יַתתשר ִבמ ללא  שו שקִברים  ִבנ ללא 
ּמבה.   ּמכ אמשר יַתב ִברים  ִבטי שפ יַתמ ֵאאין 

ִבתיר.   יַתמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

יַתלִים".   ּמש שירו אאת  יַתדע  שב"הו ִברין  ִבטי שפ יַתמ ֵאאין 

חסל מגילה 

מסכת מועד קטן



מסכת משקין

פרק א 

מסכת מועד קטן פרק א משנה א 
א

ִבעית,  ִבבי שש יַתב ֵאעד ו יַתבמו ִבחים  ּמל שש יַתה ֵאבית  ִבקין  שש יַתמ
ּמלה,  ִבח שת יַתכ ּמוצא  ּמי אש ּמין  שע יַתמ ִבמ ֵאבין 

ּמלה.  ִבח שת יַתכ ּמוצא  ּמי ללא  אש ּמין  שע יַתמ ִבמ ֵאבין  ו
ִבקין  שש יַתמ ֵאאין  ּמבל  רֲעא

ִבּקילון.  יַתה ֵאמי  ִבמ ללא  שו ִבמים  ּמש שג ֵאמי  ִבמ ללא 
ִבנים. ּמפ שג יַתל ִבגיות  ִבשין עו ֵאאין עו שו

מסכת מועד קטן פרק א משנה ב 
ב

ֵאמר:  ּמיה או שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר
ִבעית.  ִבבי שש יַתב ֵאעד ו יַתבמו ּמלה  ִבח שת יַתכ ּממה  יַתא ּמה אאת  ִבשים  ֵאאין עו

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ִבעית,  ִבבי שש יַתב ּמלה  ִבח שת יַתכ ּממה  יַתא ּמה אאת  ִבשים  עו

ּמלה.  ּמק של מק שמ יַתה אאת  ִבנין  שּק יַתת שמ ו
ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  אש יַתמִים  יַתה ֵאלי  שלקו ִבק אאת  ִבנין  שּק יַתת שמ ו

ּמתם.  ִבטין או שט שוחו
ּמהשרחובות,  אאת  שו ִבכים  ּמר שד יַתה אאת  ִבנין  שּק יַתת שמ ו

יַתמִים,  יַתה שקוות  ִבמ אאת  שו
ִבבים,  יַתר ּמה ֵאכי  ּמוצשר ּמכל  ִבשין  שועו

ּמברות,  שּק יַתה יַתעל  ִבנים  שי יַתוצ שמ ו
יַתאִים. של ִבכ יַתה יַתעל  יַתא ף  ִבאין  שוצ שויו

מסכת מועד קטן פרק א משנה ג 
ג

ֵאמר:  לקב או רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמלן,  ִבאי ּמל ּמלן  ִבאי ֵאמ יַתמִים  יַתה אאת  ִבכים  שש מו
אדה.  ּמש יַתה ּמכל  אאת  ששקו  יַתי ללא  אש יַתבד  של ִבב ו

ֵאעד,  יַתהמו ֵאני  שפ ִבל ּמשתו  ללא  אש ִבעים  ּמר שז
ֵאעד;  יַתבמו ששקום  יַתי ללא 

אזה. ּמב אזה ו ּמב ִברים  ִבתי יַתמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

מסכת מועד קטן פרק א משנה ד 
ד

ּמבִברים  שכ יַתע ּמה אאת  שו ֵאאשות  ּמה אאת  ִבדין  ּמוצ



ּמבן,  ּמל יַתה ֵאדה  שש ִבמ ּמלן ו ִבאי ּמה ֵאדה  שש ִבמ
ִבעית.  ִבבי שש יַתב ֵאעד ו יַתבמו יַתדשרכו  שכ

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
יַתדשרכו,  שכ ּמלן  ִבאי ּמה ֵאדה  שש ִבמ

יַתדשרכו.  שכ ללא  אש ּמבן  ּמל יַתה ֵאדה  שש ִבמ ו
ֵאעד,  יַתבמו ּמוצה  ִבפשר יַתה אאת  ּמקִברים  שמ ו

יַתדשרכו. שכ אנה  ִבעית בו ִבבי שש יַתב ו

מסכת מועד קטן פרק א משנה ה 
ה

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
ֵאעד, יַתבמו ּמלה  ִבח שת יַתב ִבעים  ּמג שנ יַתה אאת  ִבאין  רו

ִבמיר.  שח יַתה של ללא  ּמבל  רֲעא ֵאקל,  ּמה של
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ִבמיר.  שח יַתה של ללא  שו ֵאקל  ּמה של ללא 
ִבאיר:  ֵאמ ִבבי  יַתמר שר ּמא שועוד 

ִבאמו,  שו ִבביו  ּמא שוצמות  יַתע ּמדם  ּמא ֵאּקט  יַתל שמ
ּמחה לו.  שמ ִבש אש ֵאני  שפ ִבמ
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

אבל הוא לו.  ֵאא
אדנו,  ִבפי שס יַתי ללא  שו ֵאמתו  יַתעל  ֵארר  שיעו ללא 

ִבשים יום. לל שש אגל  אר ּמל אדם  לק

מסכת מועד קטן פרק א משנה ו 
ו

ֵאעד,  יַתבמו ּמברות  שק ִבכים ו שפִברין כו ֵאאין חו
ִבכים,  יַתהכו אאת  ִבכים  שנ יַתח שמ ּמבל  רֲעא

ֵאעד,  יַתבמו אכת  אר שב ִבנ ִבשין  שועו
ֵאוצר.  ּמח אב ֵאמת  יַתה ִבעם  ּמארון  שו

ֵאסר,  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמסִברים. שנ ִבעמו  ֵאיש  ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא

מסכת מועד קטן פרק א משנה ז 
ז

ֵאעד,  יַתבמו ִבשים  ּמנ ִבאים  שש ֵאאין נו
ּממנות,  של יַתא ללא  שו שבתולות  ללא 

ִבמין.  שב יַתי שמ ללא  שו
ּמשתו,  שגרו אאת  ִבזיר הוא  שח יַתמ ּמבל  רֲעא

ּמחה לו.  שמ ִבש אש ֵאני  שפ ִבמ
ֵאעד.  יַתבמו ּמה  אטי ִבשי שכ יַתת ּמשה  ִבא ּמשה  שועו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר



ּמתסוד,  ללא 
ּמל ּה. ִבנוול  אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

מסכת מועד קטן פרק א משנה ח 
ח

יַתדשרכו,  שכ ֵאפר  שדיוט תו אה יַתה
ֵאלב.  יַתכ שמ ּממן  מא ּמה שו

ִבמּטות.  יַתה אאת  ִבגין  ּמסשר שמ ו
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ִבחים. שת יַתמ שמ יַתא ף 

מסכת מועד קטן פרק א משנה ט 
ט

ֵאעד.  יַתבמו יַתחִים  ֵאר שו יַתרִים  ִבכי שו יַתתנור  ִבדין  ִבמי רֲעע יַתמ
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמלה. ִבח שת יַתכ יַתחִים  ֵאר ּמה אאת  ִבשין  שב יַתכ שמ יַתא ף 
(מסכת מועד קטן פרק א משנה י) 

שדיוט,  אה ֵאשה  רֲעע יַתמ אסת  אפ יַתמשר יַתל שו יַתגג  יַתל אקה  רֲעע יַתמ ִבשין  עו
ּממן.  מא ֵאשה  רֲעע יַתמ ללא  ּמבל  רֲעא

ִבקין  ּמד שוּס יַתה אאת  ִבפים  ּמש
אגל,  אר ּמב ּמיד ו יַתב ּמלה,  ִבגי שע יַתמ יַתב ּמתם  ִבלים או ִבגי שע יַתמ ו

יַתוצִים.  ּמל רֲעח יַתמ שב ללא  ּמבל  רֲעא
ּמברו,  שש ִבנ אש יַתח  ֵאת שפ יַתמ יַתה שו שנעול  יַתמ יַתה שו ּמרא  יַתהּקו שו ִבצנור  יַתה שו ִבציר  יַתה

ֵאעד,  יַתבמו ּמנן  שּק יַתת שמ
ֵאעד.  יַתבמו שכתו  יַתלא שמ אאת  ֵאון  יַתכ שי ללא  אש יַתבד  של ִבב ו

ֵאעד,  יַתבמו אהן  ֵאמ יַתכל  ללא ּמיכול  אשהוא  ִבשים  ּמב שכ ּמכל  שו
ּמשן. שב כו

פרק ב 

מסכת מועד קטן פרק ב משנה א 
א

ּמתיו,  ֵאזי אאת  יַתפְך  ּמה אש ִבמי 
שטעוהו,  ִבה אש אנס, או  לא אבל או  ֵאא ֵאאשרעו  שו

ֵאעד.  יַתהמו יַתחר  יַתא של ּמח ּה  ִבני יַתמ ּמנה ו ּמרא ִבראשו ֵאען קו טו
ּמדה.  שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

יַתדשרכו. שכ ּמג ף  שו ֵאמר  שוגו ֵאל ף  זו



מסכת מועד קטן פרק ב משנה ב 
ב

יַתהבור,  שבתוְך  ֵאיינו  ּמיה  ּמה אש ִבמי  ֵאכן  שו
שטעוהו,  ִבה אש אנס או  לא אבל או  ֵאא ֵאאשרעו  שו

יַתדשרכו.  שכ ּמג ף  שו ֵאמר  שוגו ֵאל ף  זו
ֵאסה.  ִבבי יו ֵארי שר שב ִבד

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ִבדים,  ִבלמו אשה לו  עו

ִבמי ץ. שח יַתי ללא  אש ִבביל  שש ִבב

מסכת מועד קטן פרק ב משנה ג 
ג

ִבבים,  ּמנ יַתג יַתה ֵאני  שפ ִבמ ּמתיו  ֵאפרו אאת  ּמדם  ּמא ִבניס  שכ יַתמ
ששּמרה,  ִבמ יַתה ִבמן  ּמתנו  שש ִבפ אלה  שושו

יַתבד,  לתא ללא  אש ִבביל  שש ִבב
ֵאעד.  יַתבמו שכתו  יַתלא שמ אאת  ֵאון  יַתכ שי ללא  אש יַתבד  של ִבב ו
ֵאבדו. ליא ֵאעד, יַתבמו ּמתן  שכ יַתלא שמ ִבכשונו  ִבאם  ּמלן,  מכ שו

מסכת מועד קטן פרק ב משנה ד 
ד

ּממה,  ֵאה שב ִבדים ו ּמב רֲעע ִבתים,  ּמב ִבחין  שק ֵאאין לו
ֵאעד,  יַתהמו ארְך  לוצ של ּמלא  אא

ֵאכר,  יַתהמו ארְך  לוצ של או 
יַתכל.  ללא יַתמה  ֵאאין לו  אש

יַתבִית,  של יַתבִית  ִבמ ִבנין  יַתפ שמ ֵאאין 
ֵאוצרו,  רֲעח יַתל אנה הוא  יַתפ שמ ּמבל  רֲעא

ּמחה לו. שמ ִבש ִבהיא  אש ֵאני  שפ ִבמ
ּממן.  מא ּמה ֵאבית  ִבמ ִבלים  ֵאכ ִבאים  ִבבי שמ ֵאאין 

ארת. אח יַתא ֵאוצר  ּמח של ּמנם  יַתפ שמ אהם,  ּמל ֵאשש  ִבאם חו

מסכת מועד קטן פרק ב משנה ה 
ה

יַתּקש.  יַתב ִבוציעות  שּק יַתה אאת  ִבפים  יַתח שמ
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבבין.  יַתע שמ יַתא ף 
ִבלים,  ֵאכ שו שכסות  ֵאפרות,  ֵארי  שכ מו

ֵאעד.  יַתהמו ארְך  לוצ של ּמעה  שנ ִבוצ שב שכִברין  מו
שגרוסות  יַתה שו ּמרשושות  ּמה שו ִבדים  ּמי יַתצ יַתה
ֵאעד.  יַתהמו ארְך  לוצ של ּמעה  שנ ִבוצ שב ִבשין  עו

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר



ּממן. שוצ יַתע יַתעל  ִבמירו  שח אה ֵאהם 

פרק ג 

מסכת מועד קטן פרק ג משנה א 
א

ֵאעד:  יַתבמו ִבחין  של יַתג שמ ֵאאלו  שו
ּמיה,  שב ִבש יַתה ֵאבית  ִבמ ּמים, ו יַתה יַתנת  ִבדי שמ ִבמ ּמבא  יַתה

רֲעאסוִברין,  ּמה ֵאבית  ִבמ ֵאוצא  יַתהיו שו
ִבמים;  ּמכ רֲעח ִבתירו לו  ִבה אש אדה  מנ שמ יַתה שו
יַתתר,  מה שו ּמכם  ּמח אל יַתאל  שש ִבנ אש ִבמי  ֵאכן  שו

לוצּמרע,  שמ יַתה שו ִבזיר,  ּמנ יַתה
ּמרתו. רֲעה יַתט של ּמאתו  שמ מּט ִבמ אלה  ּמהעו שו

מסכת מועד קטן פרק ג משנה ב 
ב

ֵאעד:  יַתבמו ִבסין  שב יַתכ שמ ֵאאלו  שו
ּמיה,  שב ִבש יַתה ֵאבית  ִבמ ּמים, ו יַתה יַתנת  ִבדי שמ ִבמ ּמבא  יַתה

רֲעאסוִברים,  ּמה ֵאבית  ִבמ ֵאוצא  יַתהיו שו
ִבמים;  ּמכ רֲעח ִבתירו לו  ִבה אש אדה  מנ שמ יַתה שו
יַתתר;  מה שו ּמכם  ּמח אל יַתאל  שש ִבנ אש ִבמי  ֵאכן  שו

ּמפג;  שוּס יַתה שפחות  שט ִבמ ּמפִברים ו יַתוּס יַתה שפחות  שט ִבמ יַתדִים ו ּמי יַתה שפחות  שט ִבמ
שלדות,  יַתהיו שו ִבנדות  יַתה שו ּמזבות  יַתה שו ִבבין  ּמז יַתה

ּמרה,  רֲעה יַתט של ּמאה  שמ מּט ִבמ ִבלין  ּמהעו ּמכל  שו
ּמתִברין;  ממ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

רֲעאסוִברין. ּמדם  ּמא ּמכל  ּמאר  שש ו

מסכת מועד קטן פרק ג משנה ג 
ג

ֵאעד:  יַתבמו ִבבין  שת ֵאאלו כו שו
ּמבִברין,  שושו ִבּטים  ִבג ִבשים,  ּמנ ֵאשי  ִבקדו
ִבלים,  שזבו שפרו ּמנה ו ּמת יַתמ ֵאקי,  ֵאתי ּמי שד
ּממזון,  שגרות  ִבא שו שגרות שום  ִבא

ִברין,  ֵאברו ֵארי  ּמט שש ִבנים ו ֵאמאו ּמוצה ו ִבלי רֲעח ֵארי  ּמט שש
ִבלשרשות. אש שגרות  ִבא שו ִבדין  ֵאבית  ֵאזרות  שג ו

מסכת מועד קטן פרק ג משנה ד 
ד



ֵאעד,  יַתבמו ּמטֵארי חוב  שש ִבבין  שת ֵאאין כו
יַתכל,  ליא יַתמה  ֵאאין לו  אש ִבמינו או  רֲעא יַתמ ֵאאינו  ִבאם  שו

לתב.  שכ אזה ִי ֵארי  רֲעה
ֵאעד,  יַתבמו שמזוזות  ִבלין ו ִבפ שת ּמפִברים,  שס ִבבין  שת ֵאאין כו

יַתחת,  יַתא ִבהין אות  ִבגי יַתמ ֵאאין  שו
ּמרה.  ּמז רֲעע ּמה אפר  ֵאס שב ִבפלו  רֲעא

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
שוצמו,  יַתע של שמזוזות  ִבלים ו ִבפ שת ּמדם  ּמא ֵאתב הוא  כו

ּמוציתו. ִבוצי של אלת  ֵאכ שת ֵארכו  שי יַתעל  אוה  שוטו

מסכת מועד קטן פרק ג משנה ה 
ה

אגל,  אר ּמל אדם  לק ִבמים  ּמי ּמשה  לל שש ֵאמתו  אאת  ֵאבר  יַתהּקו
ּמעה;  שב ִבש יַתרת  ֵאז שג אמנו  ִבמ ּמלה  שט ּמב
אגל,  אר ּמל אדם  לק ִבמים  ּמי ּמנה  ששמו

ִבשים,  לל שש יַתרת  ֵאז שג אמנו  ִבמ ּמלה  שט ּמב
ּממרו:  ּמא אש ֵאני  שפ ִבמ

אקת;  אס שפ יַתמ ּמנ ּה  ֵאאי שו ּמלה  ּמבת עו יַתש
ִבלין. ּמנן עו ֵאאי שו ִבקין  ִבסי שפ יַתמ ִבלים  ּמג שר

מסכת מועד קטן פרק ג משנה ו 
ו

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמבת.  יַתש יַתכ ארת  אוצ רֲעע ּמדש,  שק ִבמ יַתה ֵאבית  יַתרב  ּמח אש ִבמ

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר
ִבלים.  ּמג ּמכשר ִברים  ִבכפו יַתה שויום  ּמנה  ּמש יַתה לראש 

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
אזה,  ֵארי  שב ִבד שכ ללא  שו אזה  ֵארי  שב ִבד שכ ללא 

ִבלים,  ּמג ּמכשר ארת  אוצ רֲעע ּמלא  אא
ּמבת. יַתש יַתכ ִבכפוִברים  יַתה שויום  ּמנה  ּמש יַתה לראש 

מסכת מועד קטן פרק ג משנה ז 
ז

שבִברים,  יַתמ ללא  שו ִבוצים,  של ללא חו שו ִבעים,  ֵאאין קושר
ֵאמת;  יַתל אש ּמביו  שקרו ּמלא  אא

שזקופות.  ִבמּטות  יַתעל  ּמלא  אא שבִברים  יַתמ ֵאאין  שו
אבל,  ֵאא ּמה ֵאבית  של ִבכים  ִבלי ֵאאין מו שו

ּמּקנון,  יַתב ללא  שו ּמלא,  שט שסקו יַתא שב ללא  שו ּמלא  שב יַתּט יַתב ללא 
ִבלים.  יַתוּס יַתב ּמלא  אא

ֵאעד,  יַתבמו ִבלים  ֵאב רֲעא יַתכת  ִבבשר שמִברים  ֵאאין או שו
ִבמין  רֲעח יַתנ שמ ּמרה ו יַתבשו ִבדים  שמ ּמבל עו רֲעא



ִבבים. יַתר ּמה אאת  שטִברים  ופו

מסכת מועד קטן פרק ג משנה ח 
ח

ּמבשרחוב,  ּמּטה  ִבמ יַתה אאת  ִבחין  ִבני יַתמ ֵאאין 
ֵאפד;  שס אה יַתה אאת  ִבגיל  יַתהשר של ללא  אש

ּמכבוד.  יַתה ֵאני  שפ ִבמ ִבשים,  ּמנ יַתל אש ללא  שו
שפחות.  יַתט שמ ללא  שו יַתענות,  שמ ֵאעד  יַתבמו ִבשים  ּמנ

ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר
שפחות. יַתט שמ ּמּטה  ִבמ יַתל שוּסמוכות  יַתה

מסכת מועד קטן פרק ג משנה ט 
ט

יַתבפוִברים,  ּמכה ו מנ רֲעח יַתב ִבשים,  ּמד ּקח ֵאשי  ּמרא שב ו
שפחות;  יַתט שמ ללא  שו יַתענות  שמ

שננות.  שמקו ללא  אזה  ּמב אזה ו ּמב
שפחות.  יַתט שמ ללא  שו יַתענות  שמ ללא  ֵאמת,  יַתה יַתבר  שק ִבנ

ֵאעינוי?  אזה הוא  ֵאאי 
יַתחת;  יַתא שכ ּמלן עונות  מכ אש

ּמנה?  ִבקי שו
ּמה,  ארי רֲעח יַתא ּמלן עונות  מכ שו ארת,  אב יַתד שמ יַתחת  יַתא אש

יַתמר:  אא אנ  (ירמיה ט,יט)אש
ִבהי,  אנ אכם  ֵאתי לנ שב ּמנה  שד ֵאמ יַתל שו "
ּמנה".  ִבקי ּמת ּה  ּמשה שרעו ִבא שו

ֵאמר?  ּממה הוא או לבא  ּמל ִבתיד  ּמע אל ּמבל   (ישעיה כה,ח)רֲעא
יַתוצח,  אנ ּמל אות  ּממ יַתה יַתלע  ִבב "

שוגו'.  ִבנים"  ּמפ ּמכל  יַתעל  ֵאמ ּמעה  שמ ִבד ִבהים  לל אא ּמחה יי  ּממ ו

סליק מסכת מועד קטן 

 מסכת חגיגה 

פרק א 

מסכת חגיגה פרק א משנה א 
א



ּמיה,  ִבא ִבבשר ִבבין  ּמי יַתח לכל  יַתה
ּמטן,  ּמק שו אטה,  ֵארש, שו ֵאח ֵאמ חו ץ 

ּמנס,  ִבגי שדרו שנ יַתא שו שמטום,  שוטו
ּמרִברים,  שח מש שמ ּמנן  ֵאאי אש ִבדים  ּמב רֲעע יַתו ִבשים,  ּמנ

ֵאמא,  יַתהוּסו שו ֵאגר  ִבח יַתה
ֵאקן,  ּמז יַתה שו אלה  יַתהחו

ּמליו.   שג יַתר שב רֲעעלות  יַתל ּמיכול  ֵאאינו  אש ּמכל 
ּמטן?  ּמק אזה הוא  ֵאאי 

ִבביו,  ּמא של אש ּמפיו  ֵאת שכ יַתעל  לכב  ִבלשר ּמיכול  ֵאאינו  אש ּמכל 
יַתבִית.   יַתה יַתהר  של יַתלִים  ּמש ִבמירו רֲעעלות  יַתל שו

יַתמי.   יַתש ֵאבית  ֵארי  שב ִבד
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ִבביו,  ּמא של אש ּמידו  שב אאחוז  אל ּמיכול  ֵאאינו  אש ּמכל 
יַתבִית,  יַתה יַתהר  של יַתלִים  ּמש ִבמירו רֲעעלות  יַתל שו

יַתמר:  אא אנ ששמות כג,יד)אש ) 
ִבלים".  ּמג ּמשלוש שר "

מסכת חגיגה פרק א משנה ב 
ב

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
אס ף,  אכ ֵאתי  שש ּמיה,  ִבא ּמהשר
אס ף. אכ ּמעה  ּממ ּמגה,  ִבגי רֲעח   יַתו

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
אס ף,  אכ ּמעה  ּממ ּמיה,  ִבא ּמהשר
אס ף.  אכ ֵאתי  שש ּמגה,  ִבגי רֲעח יַתו

מסכת חגיגה פרק א משנה ג 
ג

ִבלים,  מח יַתה ִבמן  ּמבאות  ֵאעד  יַתבמו עולות 
ֵאשר.   רֲעע יַתמ יַתה ִבמן  ִבמים  ּמל שש ו

יַתסח,  אפ יַתל אש ּמהִבראשון  שביום טוב 
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ִבלים.   מח יַתה ִבמן 
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ֵאשר.  רֲעע יַתמ יַתה ִבמן 

מסכת חגיגה פרק א משנה ד 
ד

ּמתן  ּמב ֵאדי חו שי ִבאין  שוצ ֵאאל יו ששּמר ִי
ּממה,  ֵאה שב יַתשר  שע יַתמ שב ּמדבות ו שנ ִבב ּמדִברים ו שנ ִבב
שבכור,  יַתב ּמשם ו ּמא ּמב ּמּטאת ו יַתח יַתב ִבנים  רֲעה לכ יַתה שו



יַתבשוק,  אזה ו ּמח אב
ּמנחות.  שמ ִבב ללא  שו ּמבעופות  ללא  ּמבל  רֲעא

מסכת חגיגה פרק א משנה ה 
ה

ִבלים> ּמכ ּקאו ִבטים, < ּמע ממ שמ ִבסים  ּמכ שנ ִבבים ו מר שמ ִבלים  שכ איש לו או אש ִבמי 
ּמעטות;  ממ שמ שועולות  ִבבין  מר שמ ִבמים  ּמל שש ִבביא  ֵאמ

ִבלים> ּמכ ּקאו ִבבים, < מר שמ ִבסים  ּמכ שנ ִבטים ו ּמע ממ שמ ִבלים  שכ או
ִבטים;  ּמע ממ שמ ִבמים  ּמל שש מרבות ו שמ ִבביא עולות  ֵאמ

שמרו:  ּמא אזה  יַתעל  ּמעט,  ממ שמ אזה  ּמו אזה 
אס ף;  אכ ֵאתי  שש אס ף ו אכ ּמעה  ּממ

יַתמר:  אא אנ אזה  יַתעל  אבה,  מר שמ אזה  ּמו ּמבִברים טז,יז)אזה  שד ) 
ּמידו,  יַתנת  שת יַתמ שכ ִבאיש  "

ּמלְך".  יַתתן  ּמנ אשר  רֲעא אהיָך  אאל יַתכת יי  ִבבשר שכ

מסכת חגיגה פרק א משנה ו 
ו

ּמחג,  אל אש ּמהִבראשון  שביום טוב  יַתחג  ללא  אש ִבמי 
רֲעחרון.   יַתא ּמה שויום טוב  אגל  אר ּמה ּמכל  אאת  ֵאגג  חו

ּמריותו.   שח יַתא שב ּמיב  יַתח ֵאאינו  יַתחג,  ללא  שו אגל  אר ּמה יַתבר  ּמע
יַתמר:  אא אנ אזה  אלת א,טו)יַתעל  אה לק ) 

לקן,  שת ִבל יַתכל  ללא יו ּמות  מע שמ "
ּממנות".  ִבה של יַתכל  ללא יו שסרון  אח שו

מסכת חגיגה פרק א משנה ז 
ז

ֵאמר:  ּמיא או שס יַתנ שמ אבן  שמעון  ִבש ִבבי  שר
ֵאקן?  ּמת ִבה של ּמיכול  ֵאאינו  אש ּמות  מע שמ אזה הוא  ֵאאי 

ֵאזר;  שמ יַתמ ִבליד  שוהו ּמיה  אעשר ּמה יַתעל  ּמבא  יַתה אזה 
ֵאזל,  יַתבגו ֵאנב ו יַתבגו יַתמר  לתא ִבאם 

ֵאקן.   ּמת ִבה של לזר ו שח יַתל ּמיכול הוא 
ֵאמר:  יַתחי או אבן יו שמעון  ִבש ִבבי  שר

ּמות  מע שמ ֵאאין קוִברין 
יַתבר,  יַתות כ יַתע שת ִבנ שו ּמלה  ִבח שת ִבמ ּמּקן  מת שמ ּמיה  ּמה אש ִבמי  של ּמלא  אא

אזה?  אזה  ֵאאי  שו
ּמרה.  יַתהתו ִבמן  יַתרש  ֵאפ אש ִבמים  ּמכ רֲעח ִבמיד  של יַתת אזה 
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ֵאויר,  ּמא שב ִבחין  שר ּמדִברים פו שנ ֵאתר  אה
ֵאמכו.   ּמוּס ִבי אש יַתמה  יַתעל  אהם  ּמל ֵאאין  שו



ִבעילות,  שמ ִבגיגות ו רֲעח יַתו ּמבת  יַתש שלכות  ִבה
ּמרה,  ּמע שס ִבב שתלוִים  ּמרִברים  רֲעה יַתכ

מרבות.   שמ ּמלכות  רֲעה יַתו ּמעט  ממ שמ ּמרא  שק ִבמ
רֲעעבודות,  ּמה שו ִבנים  ִבדי יַתה

ּמריות,  רֲעע יַתה שו ּממאות  שּט יַתה שו ּמהרות  שּט יַתה שו
ֵאמכו.   ּמוּס ִבי אש יַתמה  יַתעל  אהם  ּמל ֵאיש 

ּמרה.  ֵאפי תו ֵאהן גו ֵאהן 

פרק ב 
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ּמשה,  לל שש ִבב ּמריות  רֲעע ּמב ִבשים  שר ֵאאין דו
יַתנִים,  שש ִבב ִבשית  ֵארא שב ֵאשה  רֲעע יַתמ שב ללא  שו

ִבחיד,  ּמי יַתב ּמבה  ּמכ אמשר יַתב ללא  שו
שעתו.   יַתד ִבמ ִבבין  ֵאה שו ּמכם  ּמח ּמיה  ּמה ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא

ּמבִברים,  שד ּמעה  ּמב יַתאשר שב ֵאכל  יַתת שס ִבמ יַתה ּמכל 
ּמלם: <ּמרתוי!; כילו> ּמלעו ּמבא  ללא  ִבאלו  שכ ּמראוי לו 

ּמּטה,  יַתמ של יַתמה  ּמלה, ו שע יַתמ של יַתמה 
ּמאחור. <בפנים>  של יַתמה  ִבנים ו ּמפ של יַתמה 

שכבוד קונו,  יַתעל  ּמחס  ללא  אש ּמכל 
ּמלם: <ּמרתוי!; כילו> ּמלעו ּמבא  ללא  ִבאלו  שכ ּמראוי לו 
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למְך,   שס ִבל ללא  אש ֵאמר  אזר או אע אבן יו ֵאסה  יו
למְך.   שס ִבל ֵאמר  ּמנן או ּמח אבן יו ֵאסה  יו

למְך,   שס ִבל ללא  אש ֵאמר  ּמיה או שח יַתר שפ אבן  יַתע  מש שיהו
למְך.   שס ִבל ֵאמר  ִבלי או שב יַתאשר ּמה יַתתי  יַתמ

למְך,   שס ִבל ללא  אש ֵאמר  יַתבי או ּמט אבן  ּמדה  שיהו
למְך.   שס ִבל ֵאמר  ּמטח או ּמש אבן  שמעון  ִבש שו

למְך,   שס ִבל ֵאמר  ּמיה או שע יַתמ שש
למְך.   שס ִבל ללא  אש ֵאמר  שליון או יַתט שב יַתא

ּמלקו.   שח אנ ללא  ֵאחם  יַתנ שמ ֵאלל ו אה
יַתמי.   יַתש יַתנס  שכ ִבנ שו ֵאחם  יַתנ שמ ּמוצא  ּמי

למְך,   שס ִבל ֵאמר  ֵאלל או אה
למְך.   שס ִבל ללא  אש ֵאמר  יַתמי או יַתש
ִבאים,  ִבשי שנ ּמהיו  ִבנים  ּמהִבראשו
ִבדין.  ֵאבית  רֲעאבות  ִביים  ִבנ שש יַתה שו
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שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
אהם,  ֵאלי רֲעע ִבכין  שמ ֵאאין סו שו ִבמים  ּמל שש ִבאין  ִבבי שמ

ללא עולות.   ּמבל  רֲעא
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

אהן.  ֵאלי רֲעע ִבכין  שמ שוסו שועולות  ִבמים  ּמל שש ִבאין  ִבבי שמ
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ּמבת,  יַתש אעארב  שהיות  ִבל ּמלה  ּמח אש אוצארת  רֲעע
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ּמבת.   יַתש יַתה יַתחר  יַתא של יַתח  שטבו יום 
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
יַתח.   שטבו ּמל ּה יום  ֵאאין 

ּמבת,  יַתש יַתב שהיות  ִבל ּמלה  ּמח ִבאם  אש ִבדים  מו
ּמבת.   יַתש יַתחר  יַתא של יַתח  שטבו אשיום 

ּמליו,  ֵאכ שב ֵאבש  יַתל שת ִבמ ּמגדול  ֵאהן  לכ ֵאאין  שו
ִבנית,  רֲעע יַתת שב אפד ו ֵאס שב ּמתִברים  ממ

שמִברים:  ּמהאו ֵארי  שב ִבד אאת  ֵאים  יַתק של ללא  אש
ּמבת.  יַתש יַתחר  יַתא של אוצארת  רֲעע

מסכת חגיגה פרק ב משנה ה 
ה

ּממה,  שתרו ִבל שו ֵאשר  רֲעע יַתמ יַתל שו ִבלין  מח יַתל יַתדִים  ּמי יַתל ִבלים  שט נו
ִבלים.  ִבבי שט יַתמ אדש  לּק יַתל שו

ּמּטאת,  יַתח יַתל שו
ּממא גופו.  יַתּט ִבנ ּמדיו,  ּמי יַתּטמו  ִבנ ִבאם 
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ֵאשר.   רֲעע יַתמ יַתל ּמאסור  ִבלים,  מח יַתל יַתזק  רֲעח ּמה שו ִבלים  מח יַתל ֵאבל  יַתהּטו
ּממה.   שתרו ִבל ּמאסור  ֵאשר,  רֲעע יַתמ יַתל יַתזק  רֲעח ּמה שו ֵאשר  רֲעע יַתמ יַתל ֵאבל  יַתהּטו
אדש.   לּק יַתל ּמאסור  ּממה,  שתרו ִבל יַתזק  רֲעח ּמה שו ּממה  שתרו ִבל ֵאבל  יַתהּטו

ּמּטאת.   יַתח יַתל ּמאסור  אדש,  לּק יַתל יַתזק  רֲעח ּמה שו אדש  לּק יַתל ֵאבל  יַתהּטו
יַתּקל.   יַתל ּמתר  מה אמר,  לח יַתל ֵאבל  יַתהּטו

יַתבל. <כילו> ּמט ללא  ִבאלו  שכ יַתזק,  רֲעח ּמה ללא  שו יַתבל  ּמט
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ִבשים.   ּמפרו יַתל ּמרס  שד ִבמ אר ץ  ּמא ּמה יַתעם  ֵאדי  שג ִבב
ּממה.   שתרו ֵאלי  שכ שלאו ּמרס  שד ִבמ ִבשין  ּמפרו ֵאדי  שג ִבב

אדש.   לּק יַתל ּמרס  שד ִבמ ּממה  שתרו ֵאלי  שכ ֵאדי או שג ִבב
ּמנה,  מה שכ ִבב אש ִבסיד  ּמח ּמיה  ּמה אזר  אע אבן יו ֵאסה  יו

אדש.   לּק יַתל ּמרס  שד ִבמ שחתו  יַתפ שט ִבמ ּמתה  שי ּמה שו
ּממיו,  ּמי ּמכל  אדש  לּק יַתה יַתרת  רֲעה יַתט יַתעל  ֵאכל  ּמיה או ּמה ּמדא  שג שד מג אבן  ּמנן  ּמח יו

ּמּטאת.  יַתח יַתל ּמרס  שד ִבמ שחתו  יַתפ שט ִבמ ּמתה  שי ּמה שו

פרק ג 
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ּממה,  שתרו ִבב ִבמ אדש  לּק יַתב אמר  לח
אדש.  לּק יַתב ִבמ ּממה  שתרו ִבב אמר  לח שו
ּממה:  שתרו ִבב ִבמ אדש  לּק יַתב אמר  לח

ּממה,  שתרו ִבב ִבלים  ֵאכ שבתוְך  ִבלים  ֵאכ ִבלין  ִבבי שט יַתמ אש
אדש.   לּק יַתב ללא  ּמבל  רֲעא

ּמעה,  ִבבי שוצ ֵאבית  ּמותוְך ו יַתרִים  רֲעאחו
אדש.   לּק יַתב ללא  ּמבל  רֲעא ּממה,  שתרו ִבב

ּמרס,  שד ִבמ יַתה אאת  ֵאשא  יַתהנו
אדש.   לּק יַתה אאת  ללא  ּמבל  רֲעא ּממה,  שתרו יַתה אאת  ֵאשא  נו

אדש.   לּק יַתל ּמרס  שד ִבמ ּממה  שתרו ֵאלי  שכ ֵאדי או שג ִבב
ּממה,  שתרו יַתה יַתדת  ִבמ אדש  לּק יַתה יַתדת  ִבמ שכ ללא 

ֵאשר,  ּמכְך קו יַתחר  יַתא שו ִבביל  שט יַתמ ֵאגב ו יַתנ שמ ִבתיר ו יַתמ אדש  לּק יַתב אש
ִבביל.  שט יַתמ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו ֵאשר  ּממה קו שתרו ִבב ו
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ּמרה,  רֲעה יַתט שב ּממִברים  שג ִבנ יַתה ִבלים  ֵאכ
אדש,  לּק יַתב ּמלה  ִבבי שט ִבכים  שוצִברי

ּממה.   שתרו ִבב ללא  ּמבל  רֲעא
אדש,  לּק יַתל שבתוכו  אש יַתמה  ּמוצֵאר ף  שמ ִבלי  אכ יַתה

ּממה.   שתרו ִבל ללא  ּמבל  רֲעא
ּמפסול,  אדש  לּק יַתב ִבעי  ִבבי ּמהשר
ּממה.   שתרו ִבב ִבשי  ִבלי שש יַתה שו

ּממה,  שתרו יַתב ו
ּמדיו,  ּמי ִבמ יַתחת  יַתא יַתמאת  יַתּט ִבנ ִבאם 

ּמרה;  שטהו ּמת ּה  אבשר רֲעח
אהן,  ֵאתי שש ִבביל  שט יַתמ אדש,  לּק יַתב ו



אדש,  לּק יַתב ּמת ּה  אבשר רֲעח אאת  ּממא  יַתט שמ ּמיד  יַתה שו
ּממה.  שתרו ִבב ללא  ּמבל  רֲעא

מסכת חגיגה פרק ג משנה ג 
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ּממה,  שתרו ִבב ּמאבות  לס שמ יַתדִים  ּמי שב ִבבין  שנגו ִבלים  ּמכ ּקא ִבלין  שכ או
אדש.   לּק יַתב ללא  ּמבל  רֲעא

אדש,  לּק יַתב ּמלה  ִבבי שט ִבכין  שוצִברי ִבכפוִברין  יַתוּסר  מח שמ ֵאנן ו או
ּממה.  שתרו ִבב ללא  ּמבל  רֲעא
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ּממה,  שתרו ִבב אמר  לח
אמן  אש ּמו יַתיִין  יַתרת  רֲעה יַתט יַתעל  ִבנים  ּממ אא אנ ּמדה  ִבביהו אש

ּמנה,  ּמש יַתה שימות  ּמכל 
ִבדים,  יַתב יַתה שו ִבגתות  יַתה יַתעת  ּמש שב ו

ּממה. שתרו יַתה יַתעל    יַתא ף 
ִבדים,  יַתב יַתה שו ִבגתות  יַתה שברו  ּמע

ּממה,  שתרו ִבל אש שו יַתיִין  יַתל אש ִבבית  ּמח ִבביאו לו  ֵאה
אמנו;  ִבמ ּמל ּה  שב יַתק שי ללא 

ּמאה.   ּמב יַתה יַתגת  של ּמח ּה  ִבני יַתמ ּמבל  רֲעא
יַתמר לו:  ּמא ִבאם  שו

אדש,  לק ִבעית  ִבבי ּמכ ּה שר שלתו ִבתי  שש יַתר שפ ִבה
ּממן.   אא אנ

ִבמיעות,  שד יַתמ יַתה אמן  אש ֵאדי  יַתכ שו יַתיִין  ֵאדי  יַתכ
ִבדים,  יַתב יַתה שו ִבגתות  יַתה יַתעת  ּמש שב אהן  ֵאלי רֲעע ִבנין  ּממ אא אנ

ִבעים יום.  שב ִבש ִבגתות  יַתל אדם  לק שו
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ארש;  אח ִבלי  שכ יַתעל  ִבנין  ּממ אא אנ ִבנים,  שפ ִבל שו ִבעית  ִבדי יַתהמו ִבמן 
ִבנים.   ּממ אא אנ ּמנן  ֵאאי יַתלחו ץ,  שו ִבעית  ִבדי יַתהמו ִבמן 

יַתוצד?  ֵאכי
ֵאדרות,  שּק יַתה אאת  ֵאכר  אשהוא מו ּמדר  יַתּק יַתה

ִבעית,  ִבדי יַתהמו ִבמן  ִבנים  שפ ִבל יַתנס  שכ ִבנ
ִבחין,  ּמלקו יַתה ֵאהן  שו ֵאדרות  שּק יַתה ֵאהן  שו ּמדר  יַתּק יַתה הוא 

ּממן.   אא אנ
ּממן.  אא אנ ֵאאינו  ּמוצא,  ּמי
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יַתבִית,  יַתה שלתוְך  שנסו  שכ ִבנ אש ִבאים  ּמב יַתג יַתה
ִבלים,  ֵאכ יַתה אאת  ִבזירו  שח אה אש ִבבים  ּמנ יַתג יַתה ֵאכן  שו

שענו".   יַתג ּמנ ללא  יַתמר " ִבנים לו ּממ אא אנ
אדש,  לּק יַתה יַתעל  ִבנין  ּממ אא אנ יַתלִים  ּמש ִבבירו ו

אגל,  אר ּמה יַתעת  ּמש שב ו
ּממה.  שתרו יַתה יַתעל  יַתא ף 
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ִבביתו> רֲעח ִבביתו, < ּמח אאת  יַתח  ֵאת יַתהפו
אגל,  אר ּמה יַתגב  יַתעל  ּמוּסתו  ִבע שב ִבחיל  שת יַתמ יַתה שו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
למר.   שג ִי

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
למר.   שג ללא ִי

אגל,  אר ּמה יַתבר  ּמע אש ִבמ
ּמרה.   ּמז רֲעע ּמה יַתרת  רֲעה יַתט יַתעל  ִברין  ִבבי רֲעע יַתמ ּמהיו 

ִבשי,  ִבש יַתה שביום  אגל  אר ּמה יַתבר  ּמע
ִברין,  ִבבי רֲעע יַתמ ּמהיו  ללא 

ּמבת.   יַתש יַתה שכבוד  ֵאני  שפ ִבמ
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבשי,  ִבמי רֲעח שביום  ללא  יַתא ף 
שפנוִיים.  ִבנים  רֲעה לכ יַתה ֵאאין  אש

מסכת חגיגה פרק ג משנה ח 
ח

ּמרה?  ּמז רֲעע ּמה יַתרת  רֲעה יַתט יַתעל  ִברין  ִבבי רֲעע יַתמ יַתוצד  ֵאכי
ּמדש,  שק ִבמ יַתב ּמהיו  אש ִבלים  ֵאכ יַתה אאת  ִבלין  ִבבי שט יַתמ

אהם:  ּמל שמִברין  שואו
ּמרה, מחוק>   שמנו יַתב ּמחן!" <ו של מש יַתב שגעו  ִבת ֵאמא  אש רֲעהרו  ּמז ִבה "

ּמדש,  שק ִבמ יַתב ּמהיו  אש ִבלים  ֵאכ יַתה ּמכל 
ִבשים,  ִבלי שש ִביים ו ִבנ שש אהם  ּמל ּמהיו 

ִבנים,  ּמהִבראשו יַתּטמו  ִבנ ִבאם  אש
אהם.   ֵאתי שח יַתת ִביים  ִבנ שש ִבביאו  ּמי

ּמלה,  ִבבי שט ִבנים  שטעו ּמדש  שק ִבמ יַתב ּמהיו  אש ִבלים  ֵאכ יַתה ּמכל 
אשת,  לח שנ יַתה יַתבח  שז ִבמ ּמהב ו ּמז יַתה יַתבח  שז ִבמ ִבמ חו ץ 

יַתקע.   יַתּקשר יַתכ ֵאהן  אש ֵאני  שפ ִבמ
אזר.   אע ִבלי אא ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ִבפים.   מוצ שמ ֵאהן  אש ֵאני  שפ ִבמ



חסלת חגיגה 
חסל סדר מועד

סדר נשים 

מסכת יבמות 

פרק א 

מסכת יבמות פרק א משנה א 
א

אהן,  ֵאתי ּמוצרו ּמוצרות  שו אהן  ֵאתי ּמוצרו שטרות  ִבשים פו ּמנ ששֵארה  אע ֵאמש  רֲעח
ּמלם:  ּמהעו יַתעד סו ף  ִביבום,  יַתה ִבמן  ּמוצה ו ִבלי רֲעח יַתה ִבמן 

שבנו;  יַתבת  ִבבתו, ו יַתבת  ִבבתו, ו
ּמנ ּה;  שב יַתבת  ּמת ּה, ו ִבב יַתבת  ששתו, ו ִבא יַתבת  ו
ִבמיו;  ּמח ֵאאם  שו רֲעחמותו,  ֵאאם  שו רֲעחמותו, 

ששתו,  ִבא רֲעאחות  יַתו ִבאמו,  רֲעאחות  יַתו רֲעאחותו,  יַתו
ִבאמו,  ֵאמ ִבחיו  ּמא אשת  ֵאא שו

ּמלמו,  שבעו ּמיה  ּמה ללא  אש ִבחיו  ּמא אשת  ֵאא שו
ּמלתו.  יַתכ שו

ב
אהן  ֵאתי ּמוצרו ּמוצרות  שו אהן  ֵאתי ּמוצרו שטרות  ֵאאלו פו ֵארי  רֲעה

ִביבום,  יַתה ִבמן  ּמוצה ו ִבלי רֲעח יַתה ִבמן 
ּמלם.   ּמהעו יַתעד סו ף 

ּמרשו,  ּמג שת ִבנ ֵאאנו, או  ֵאמ ֵאמתו, או  ִבאם  ּמלן  מכ שו
ִבניות,  שילו יַתא שוצאו  שמ ִבנ אש או 

ּמתרות.   ממ אהן  ֵאתי ּמוצרו
רֲעחמותו,  יַתב יַתמר  ּמיכול לו שת  יַתא ֵאאין 

ִבמיו,  ּמח ֵאאם  שו רֲעחמותו  ֵאאם  שו
ֵאאנו.  ֵאמ אש ִבניות או  שילו יַתא שוצאו  שמ ִבנ אש

מסכת יבמות פרק א משנה ב 
ג

אהם> ֵאתי ּמוצרו אהן? < ֵאתי ּמוצרו שטרות  יַתוצד פו ֵאכי
ִבחיו,  ּמא של ּמאה  שנשו ֵאאלו  ּמה רֲעעּמריות  ּמה ּמכל  ִבמ יַתחת  יַתא ִבבתו או  ּמתה  שי ּמה



ֵאמת,  ארת, ו אח יַתא ּמשה  ִבא שולו 
ּמרה.   שפטו ּמת ּה  ּמר ּמוצ ּמכְך  ּמרה,  שפטו ִבבתו  אש ֵאשם  יַתכ

ִבני,  ֵאש יַתה ִבחיו  ּמא של ֵאשאת  ִבנ שו ִבבתו  יַתרת  ּמוצ ּמכה  של ּמה
ֵאמת,  ארת, ו אח יַתא ּמשה  ִבא שולו 

ּמרה,  שפטו ִבבתו  יַתרת  ּמצ אש ֵאשם  יַתכ
ּמאה.   ֵאמ ֵאהן  ִבפלו  רֲעא ּמרה,  שפטו ּמת ּה  ּמר ּמוצ יַתרת  ּמוצ ּמכְך 

ד
אהם> ֵאתי ּמוצרו ּמתרות? < ממ אהן  ֵאתי ּמוצרו ֵאהן,  ֵאמתו  ִבאם  יַתוצד  ֵאכי

ִבחיו,  ּמא של ּמאה  שנשו ֵאאלו  ּמה רֲעעּמריות  ּמה ּמכל  ִבמ יַתחת  יַתא ִבבתו או  ּמתה  שי ּמה
ארת,  אח יַתא ּמשה  ִבא שולו 

ִבחיו,  ּמא ֵאמת  ּמכְך  יַתחר  יַתא שו ּמשה,  ּמר ּמג שת ִבנ ִבבתו, או  ּמתה  ֵאמ
ארת.   את ממ ּמת ּה  ּמר ּמוצ

ּמנה,  ֵאא ֵאמ ללא  שו ֵאאן  ּממ של ּמלה  שיכו יַתה ּמכל  שו
אמת.  אב יַתי שת ִבמ ללא  שו אוצת  אל ּמת ּה חו ּמר ּמוצ

מסכת יבמות פרק א משנה ג 
ה

ֵאאלו,  ֵאמ רֲעחמורות  ּמריות  רֲעע ֵאשש 
ֵאחִברים,  רֲעא יַתל ֵאהן נשואות  אש ֵאני  שפ ִבמ
אהם> ֵאתי ּמוצרו ּמתרות: < ממ אהן  ֵאתי ּמוצרו

ִבביו;  ּמא רֲעאחות  יַתו ִבביו,  ּמא אשת  ֵאא שו ִבאמו, 
ִבביו.  ּמא ִבחי  רֲעא אשת  ֵאא שו ִבביו,  ּמא ֵאמ ִבחיו  ּמא אשת  ֵאא שו ִבביו,  ּמא ֵאמ רֲעאחותו  יַתו

מסכת יבמות פרק א משנה ד 
ו

ִבחים,  יַתא של ּמצרות  יַתה אאת  ִברים  ִבתי יַתמ יַתמי  יַתש ֵאבית 
שסִברין.   ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ּמלוצו,  ּמח
ּמנה,  מה שכ יַתה ִבמן  ִבלין  שס יַתמי פו יַתש ֵאבית 

ִברין.   ִבשי שכ יַתמ ֵאלל  אה ֵאבית  ו
ּמבמו,  שתיַתי ִבנ

ִברים,  ִבשי שכ יַתמ יַתמי  יַתש ֵאבית 
ִבלין.   שס ֵאלל פו אה ֵאבית  ו

ִברין,  ִבשי שכ יַתמ ֵאאלו  שו ִבלין  שס ֵאאלו פו אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ֵאלל,  אה ֵאבית  ִבמ ִבשים  ּמנ ּמשא  ִבל ִבמ יַתמי  יַתש ֵאבית  שנעו  שמ ִבנ ללא 

יַתמי.   יַתש ֵאבית  ִבמ ֵאלל  אה ֵאבית  ללא  שו
ּממאות  שּט יַתה שו ּמהרות  שּט יַתה ּמכל 

ִבאין,  שמ יַתט שמ ֵאאלו  שו ִברין  רֲעה יַתט שמ ֵאאלו  ּמהיו  אש
ֵאאלו.  יַתגב  יַתעל  ֵאאלו  ּמהרות  שט ִבשין  שנעו עו שמ ִבנ ללא 



פרק ב 

מסכת יבמות פרק ב משנה א 
א

ּמלמו?  שבעו ּמיה  ּמה ללא  אש ִבחיו  ּמא אשת  ֵאא יַתוצד  ֵאכי
ּמאח,  אהם  ּמל יַתלד  שונו אהן,  ֵאמ ּמחד  אא ֵאמת  ִבחים, ו יַתא ֵאני  שש
ֵאמת,  ִבחיו, ו ּמא אשת  ֵאא אאת  ִבני  ֵאש יַתה ֵאבם  ּמכְך ִי יַתחר  יַתא שו

ּמלמו,  שבעו ּמיה  ּמה ללא  אש ִבחיו  ּמא אשת  ֵאא ִבמשום  ּמוצא  ּמנה יו ּמהִבראשו
ּמת ּה.   ּמר ּמוצ ִבמשום  ּמיה  ִבנ שש יַתה שו
ֵאמת,  ּממר, ו רֲעא יַתמ ּמב ּה  ּמשה  ּמע

אמת.  אב יַתי שת ִבמ ללא  שו אוצת  אל ּמיה חו ִבנ שש

מסכת יבמות פרק ב משנה ב 
ב

אהן,  ֵאמ ּמחד  אא ֵאמת  ִבחים, ו יַתא ֵאני  שש
ִבחיו,  ּמא אשת  ֵאא אאת  ִבני  ֵאש יַתה ֵאבם  ִי

ֵאמת,  ּמאח, ו אהן  ּמל יַתלד  ּמכְך נו יַתחר  יַתא שו
ּמלמו,  שבעו ּמיה  ּמה ללא  אש ִבחיו  ּמא אשת  ֵאא ִבמשום  ּמוצא  ּמנה יו ּמהִבראשו

ּמת ּה.   ּמר ּמוצ ִבמשום  ּמיה  ִבנ שש יַתה שו
ֵאמת,  ּממר, ו רֲעא יַתמ ּמב ּה  ּמשה  ּמע

אמת.   אב יַתי שת ִבמ ללא  שו אוצת  אל ּמיה חו ִבנ שש יַתה
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

אוצה,  שר ִבי אש ֵאאיזו  של ֵאבם  יַתי שמ
אוצה.  שר ִבי אש ֵאאיזו  של ֵאל ץ  או חו

מסכת יבמות פרק ב משנה ג 
[ג]

ּממה:  ּמב ִבבי שמרו  ּמא ּמלל  שכ
ּמוה,  אעשר ִבאוּסור  ּמרה  רֲעאסו ִבהיא  אש ּמכל 

אמת;   אב יַתי שת ִבמ ללא  שו אוצת  אל ללא חו
ּמשה,  מד שק ִבאוּסור  שו ּמוה,  שוצ ִבמ ִבאוּסור 

אמת.   אב יַתי שת ִבמ ללא  שו אוצת  אל חו
ּמת ּה,  שמ ִבב שי ִבהיא  אש שכ ּמת ּה  רֲעאחו

אמת.  אב יַתי שת ִבמ אוצת, או  אל או חו

מסכת יבמות פרק ב משנה ד 
ד

ּמוה:  שוצ ִבמ ִבאוּסור 
ִבניות>  שש רֲעעּמריות במקום  שפִברים. < ֵארי סו שב ִבד ִבמ ִבניות  שש



ּמשה:  מד שק ִבאוּסור 
ּמגדול,  ֵאהן  לכ של ּמנה  ּממ של יַתא

שדיוט,  אה ֵאהן  לכ של ּמוצה  רֲעחלו יַתו ּמשה  שגרו
ֵאאל,  ששּמר שלִי ּמנה  ִבתי שנ ארת ו אז שמ יַתמ

ִבתין.  ּמנ יַתל של ֵאזר  שמ יַתמ יַתל ֵאאל  ששּמר יַתבת ִי ו

מסכת יבמות פרק ב משנה ה 
ה

ּממקום,  ּמכל  ִבמ ּמאח  איש לו  אש ִבמי 
ִביבום.  יַתל ִבחיו  ּמא אשת  ֵאא אאת  ֵאקק  זו

ּמבר,  ּמד ּמכל  של ִבחיו  ּמא שו
שכִברית.  ּמנ יַתה ִבמן  ּמחה ו שפ ִבש יַתה ִבמן  איש לו  אש יַתמה  ִבמ חו ץ 

ו
ּממקום,  ּמכל  ִבמ ֵאבן  איש לו  אש ִבמי 

ִביבום,  יַתה ִבמן  ִבביו  ּמא אשת  ֵאא אאת  ֵאטר  פו
ּמלתו.  של ִבק יַתעל  שו ּמכתו  יַתמ יַתעל  ּמיב  יַתח שו

ּמבר,  ּמד ּמכל  של שבנו הוא  ו
שכִברית.  ּמנ יַתה ִבמן  ּמחה ו שפ ִבש יַתה ִבמן  איש לו  אש יַתמה  ִבמ חו ץ 

מסכת יבמות פרק ב משנה ו 
ז

שחיות,  יַתא ֵאתי  שש ִבמ יַתחת  יַתא ֵאדש  ִבּק אש ִבמי 
ֵאדש,  ִבק אהן  ֵאמ ֵאאי זו  של יַתע  ּמידו ֵאאין  שו

ּמלזו.   ֵאגט  שו ּמלזו  ֵאגט  ֵאתן  נו
אהן.   ֵאתי שש ִבל ֵאל ץ  ּמחד, חו אא ּמאח  שולו  ֵאמת, 

ֵאבם.   יַתי שמ ּמחד  אא שו ֵאל ץ  ּמחד חו אא יַתנִים,  שש ּמהיו לו 
ּמדם.  ּמי ִבמ ִבאין  ִבוצי ֵאאין מו שנסו,  ּמכ שו שדמו  ּמק ִבאם  שו

מסכת יבמות פרק ב משנה ז 
ח

שחיות,  יַתא ֵאתי  שש שדשו  ִבּק אש יַתנִים  שש
ֵאדש,  ִבק ֵאאי זו  של יַתע  ֵאד ֵאאינו יו אזה 
ֵאדש,  ִבק ֵאאי זו  של יַתע  ֵאד ֵאאינו יו אזה  שו

ִבּטים.   ִבג ֵאני  שש ֵאתן  אזה נו שו ִבּטים,  ִבג ֵאני  שש ֵאתן  אזה נו
ּמאח,  אזה  ּמל שו ּמאח  אזה  ּמל ֵאמתו, 

אהם.   ֵאתי שש ִבל ֵאל ץ  אזה חו שו אהם,  ֵאתי שש ִבל ֵאל ץ  אזה חו
יַתנִים,  שש אזה  ּמל שו ּמחד  אא אזה  ּמל

אהם,  ֵאתי שש ִבל ֵאל ץ  ִבדי חו ִבחי שי יַתה
ֵאבם.   יַתי שמ ּמחד  אא שו ֵאל ץ  ּמחד חו אא יַתנִים,  שש יַתה שו

ּמדם.   ּמי ִבמ ִבאים  ִבוצי ֵאאין מו ּמנסו,  ּמכ שו שדמו  ּמק ִבאם 



ט
יַתנִים,  שש אזה  ּמל שו יַתנִים,  שש אזה  ּמל

יַתחת,  יַתא של ֵאל ץ  אזה חו ּמל אש ִבחיו  ּמא
יַתחת;  יַתא של ֵאל ץ  אזה חו ּמל אש ִבחיו  ּמא שו

אזה,  ּמל אש ּמוצתו  רֲעחלו אאת  ֵאבם  יַתי שמ אזה  ּמל אש ִבחיו  ּמא
אזה.   ּמל אש ּמוצתו  רֲעחלו אאת  ֵאבם  יַתי שמ אזה  ּמל אש ִבחיו  ּמא שו

יַתנִים,  שש יַתה שבמו  יַתי שי ללא  שלוצו,  ּמח שו יַתנִים  שש שדמו  ּמק
ֵאבם.   יַתי שמ ּמחד  אא שו ֵאל ץ  ּמחד חו אא ּמלא  אא

ּמדם.  ּמי ִבמ ִבאין  ִבוצי ֵאאין מו ּמנסו,  ּמכ שו שדמו  ּמק

מסכת יבמות פרק ב משנה ח 
י

ֵאבם.  יַתי של ּמגדול  יַתב ּמוה  שוצ ִבמ
ּמכה.   ּמז ּמּקטון,  יַתה יַתדם  ּמק ִבאם  שו

ּמרה,  ּמר שח יַתת שש ִבנ שו ּמחה  שפ ִבש יַתה יַתעל  ּמען  שט ִבנ יַתה
ּמרה,  ּמי יַתג שת ִבנ שו שכִברית  ּמנ יַתה יַתעל  או 

לנס.   שכ ללא ִי אזה  ֵארי  רֲעה
ּמידו.   ִבמ ִבאין  ִבוצי ֵאאין מו יַתנס,  ּמכ ִבאם  שו

יא
ִבאיש,  אשת  ֵאא יַתעל  ּמען  שט ִבנ יַתה
ּמידו,  יַתחת  יַתת ִבמ ּמה  ִבוציאו שוהו

ִבוציא.  יַתנס, מו ּמכ אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

מסכת יבמות פרק ב משנה ט 
יב [יא!]

יַתמר:  ּמא שו ּמים,  יַתה יַתנת  ִבדי שמ ִבמ ֵאגט  ִבביא  ֵאמ יַתה
יַתתם,  שח אנ יַתני  ּמפ שב יַתתב ו שכ ִבנ יַתני  ּמפ שב

ששתו.   ִבא אאת  ּמשא  ללא ִי
ֵאמת, 

שגנוהו',  יַתר רֲעה ִבתיו', ' שג יַתר רֲעה '
ששתו.   ִבא אאת  ּמשא  ללא ִי

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ששתו,  ִבא ֵאשא  ּמנ ִבת ללא  ִבתיו',  שג יַתר רֲעה '

ששתו.  ִבא ֵאשא  ּמנ ִבת שגנוהו',  יַתר רֲעה '

מסכת יבמות פרק ב משנה י 
יג [יב!]

ּמל ּה,  שע יַתב יַתעל  אדר  אנ יַתב ששתו  ִבא אאת  יַתסר  ּמא אש ּמכם  ּמח אה
ּמנה.   אא ּמש ללא ִי אזה  ֵארי  רֲעה



ּמניו,  ּמפ שב ּמוצה  של ּמח אש ּמנה, או  ֵאא ֵאמ
ִבדין.   ֵאבית  יַתני  שת אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ ּמנה,  אא ּמש ִי

ֵאמתו,  ִבשים ו ּמנ אהם  ּמל ּמהיו  אש ּמלם  מכ שו
אהם.   ּמל ֵאשא  ּמנ ִבל ּמתרות  ממ

ּמגשרשו,  שת ִבנ שמנו או  של יַתא שת ִבנ ֵאחִברים,  רֲעא יַתל ֵאשאו  ִבנ אש ּמלם  מכ שו
אהן.   ּמל ֵאשא  ּמנ ִבה של ּמתרות  ממ

אהם.  ֵאחי רֲעא יַתל שו אהם  ֵאני שב ִבל ּמתרות  ממ ּמלם  מכ שו

פרק ג 

מסכת יבמות פרק ג משנה א 
א

ִבחין:  יַתא ּמעה  ּמב יַתאשר
שחיות,  יַתא ֵאתי  שש ִבאין  שנשו אהן  ֵאמ יַתנִים  שש

שחיות,  יַתא ּמה אאת  ִבאין  שנשו יַתה ֵאמתו  ו
שבמות,  יַתי שת ִבמ ללא  שו שלוצות  ֵאאלו חו ֵארי  רֲעה

ִבוציאו.   ּמנסו, יו ּמכ שו שדמו  ּמק ִבאם 
שימו.  יַתק שי יַתמי:  יַתש ֵאבית  ִבמשום  ֵאמר  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר

ִבוציאו.  שמִברים: יו ֵאלל או אה ֵאבית  ו

מסכת יבמות פרק ג משנה ב 
ב

ּמוה,  אעשר ִבאוּסור  ּמחד  אא של ּמרה  רֲעאסו אהן  ֵאמ יַתחת  יַתא ּמתה  שי ּמה
ּמת ּה,  רֲעאחו יַתב ּמתר  ממ ּמב ּה ו ּמאסור 

אהם.   ֵאתי שש ִבב ּמאסור  ִבני  ֵאש יַתה שו
ּמשה,  מד שק ִבאוּסור  שו ּמוה  שוצ ִבמ ִבאוּסור 

שבמות.  יַתי שת ִבמ ללא  שו שלוצות  חו

מסכת יבמות פרק ג משנה ג 
ג

ּמוה,  אעשר ִבאוּסור  אזה  יַתעל  ּמרה  רֲעאסו אהן  ֵאמ יַתחת  יַתא ּמתה  שי ּמה
ּמוה,  אעשר ִבאוּסור  אזה  יַתעל  ּמרה  רֲעאסו ּמיה  ִבנ שש יַתה שו

אזה,  ּמל ּמתר  ממ אזה  ּמל ּמאסור  ּמה
אזה.   ּמל ּמתר  ממ אזה  ּמל ּמאסור  ּמה שו

שמרו:  ּמא אש ִבהיא  זו 
ּמת ּה,  שמ ִבב שי ִבהיא  אש שכ ּמת ּה,  רֲעאחו
אמת.  אב יַתי שת ִבמ אוצת או  אל או חו

מסכת יבמות פרק ג משנה ד 



ד
ִבחין,  יַתא ּמשה  לל שש

שחיות,  יַתא ֵאתי  שש ִבאין  שנשו אהן  ֵאמ יַתנִים  שש
ּמת ּה,  ִבב ּמשה ו ִבא או 

ּמת ּה,  ִבב יַתבת  ּמשה ו ִבא או 
ּמנ ּה,  שב יַתבת  ּמשה ו ִבא או 

שבמות.  יַתי שת ִבמ ללא  שו שלוצות  ֵאאלו חו ֵארי  רֲעה
ֵאטר.   שמעון פו ִבש ִבבי  שר

ּמוה,  אעשר ִבאוּסור  ּמליו  ּמע ּמרה  רֲעאסו אהן  ֵאמ יַתחת  יַתא ּמתה  שי ּמה
ּמת ּה;  רֲעאחו יַתב ּמתר  ממ ּמב ּה ו ּמאסור 

ּמשה,  מד שק ִבאוּסור  שו ּמוה  שוצ ִבמ ִבאוּסור 
שבמות.  יַתי שת ִבמ ללא  שו שלוצות  חו

מסכת יבמות פרק ג משנה ה 
ה

ִבחים,  יַתא ּמשה  לל שש
אנה,  שפ ממ ּמחד  אא שו שחיות,  יַתא ֵאתי  שש ִבל ִבאין  שנשו אהן  ֵאמ יַתנִים  שש

שחיות,  יַתא ֵאלי  רֲעע יַתב ִבמ ּמחד  אא ֵאמת 
ּממר,  רֲעא יַתמ אנה  שפ ממ ּמב ּה  ּמשה  ּמע שו

ִבני,  ֵאש יַתה ִבחיו  ּמא ֵאמת  ּמכְך  יַתחר  יַתא שו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ּמשה.   ִבא רֲעאחות  ִבמשום  ֵאוצא  ֵאת ּמלז  יַתה שו ִבעמו,  ששתו  ִבא
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ּמוצה,  ִבלי רֲעח יַתב ֵאגט ו יַתב ששתו  ִבא אאת  ִבוציא  מו
ּמוצה.   ִבלי רֲעח יַתב ִבחיו  ּמא אשת  ֵאא אאת  שו

שמרו:  ּמא אש ִבהיא  זו 
ִבאילו> ִבחיו. < ּמא אשת  ֵאא יַתעל  ִבאי לו  שו ששתו  ִבא יַתעל  ִבאי לו 

מסכת יבמות פרק ג משנה ו 
ו

ִבחים,  יַתא ּמשה  לל שש
שחיות,  יַתא ֵאתי  שש ִבל ִבאין  שנשו אהן  ֵאמ יַתנִים  שש

ִבאי! וכך כולם> ּמנשו שכִברית, < ּמנ ּמנשוי  ּמחד  אא שו
שחיות,  יַתא ֵאלי  רֲעע יַתב ִבמ ּמחד  אא ֵאמת 

ֵאמת,  ששתו, ו ִבא אאת  שכִברית  ּמנ ּמנשוי  יַתה יַתנס  ּמכ שו
ּמשה,  ִבא רֲעאחות  ִבמשום  ּמוצא  ּמנה יו ּמהִבראשו

ּמת ּה.   ּמר ּמוצ ֵאשם  ִבמ ּמיה  ִבנ שש יַתה שו
ֵאמת,  ּממר, ו רֲעא יַתמ ּמב ּה  ּמשה  ּמע

אמת.   אב יַתי שת ִבמ ללא  שו אוצת  אל שכִברית חו ּמנ

ז



ִבחים,  יַתא ּמשה  לל שש
שחיות,  יַתא ֵאתי  שש ִבאין  שנשו אהן  ֵאמ יַתנִים  שש

שכִברית;  ּמנ ּמנשוי  ּמחד  אא שו
שכִברית,  ּמנ ּמנשוי  יַתה ֵאמת 

ֵאמת,  ששתו,  ִבא אאת  שחיות  יַתא ֵאלי  רֲעע יַתב ִבמ ּמחד  אא יַתנס  ּמכ
ּמשה,  ִבא רֲעאחות  ִבמשום  ּמוצא  ּמנה יו ּמהִבראשו

ּמת ּה.   ּמר ּמוצ ֵאשם  ִבמ ּמיה  ִבנ שש יַתה שו
ֵאמת,  ּממר, ו רֲעא יַתמ ּמב ּה  ּמשה  ּמע

אמת.  אב יַתי שת ִבמ ללא  שו אוצת  אל שכִברית חו ּמנ

מסכת יבמות פרק ג משנה ז 
ח

ִבחים,  יַתא ּמשה  לל שש
שחיות,  יַתא ֵאתי  שש ִבאים  שנשו אהן  ֵאמ יַתנִים  שש

שכִברית;  ּמנ ּמנשוי  ּמחד  אא שו
שחיות,  יַתא ֵאלי  רֲעע יַתב ִבמ ּמחד  אא ֵאמת 

ששתו,  ִבא אאת  שכִברית  ּמנ ּמנשוי  יַתה ּמחד)  אא יַתנס ( ּמכ
ִבני,  ֵאש יַתל אש ששתו  ִבא ּמתה  ֵאמ ו

שכִברית,  ּמנ ּמנשוי  יַתה ֵאמת  ּמכְך  יַתחר  יַתא שו
ִבמית,  ּמל ּמליו עו ּמע ּמרה  רֲעאסו ֵארי זו  רֲעה

יַתחת.   יַתא ּמעה  ּמש ּמליו  ּמע ּמרה  שס אא אנ שו ִבאיל  הו

ט
ִבחים,  יַתא ּמשה  לל שש

שחיות,  יַתא ֵאתי  שש ִבאין  שנשו אהם  ֵאמ יַתנִים  שש
שכִברית.  ּמנ ּמנשוי  ּמחד  אא שו

ששתו,  ִבא אאת  שחיות  יַתא ֵאלי  רֲעע יַתב ִבמ ּמחד  אא יַתרש  ֵאג
שכִברית,  ּמנ ּמנשוי  יַתה ֵאמת  ו

ֵאמת,  ֵארש, ו ּמג שמ יַתה ּמס ּה  ּמנ שכ ו
ּממרו,  ּמא אש ִבהיא  זו 

ּמתרות.  ממ אהם  ֵאתי ּמוצרו ּמגשרשו,  שת ִבנ ֵאמתו או  ִבאם  אש

מסכת יבמות פרק ג משנה ח 
י

ֵאפק,  ּמס שב ִבשין  ֵאגרו ִבשין או  ִבקדו אהן  ּמל ּמהיו  אש ּמלם  מכ שו
שבמות.   יַתי שת ִבמ ללא  שו שלוצות  ֵאאלו חו ֵארי  רֲעה

ִבשים?  ֵאגרו ִבשין או  ִבקדו ֵאפק  שס יַתוצד  ֵאכי
ּמקרוב לו,  ֵאפק  ּמס ּמל ּה,  ּמקרוב  ֵאפק  ּמס ּמה,  אשי ִבקדו ּמל ּה  יַתרק  ּמז

ִבשין.   ִבקדו ֵאפק  שס אזה 
ִבשין?  ֵאגרו ֵאפק  שס יַתוצד  ֵאכי

ִבדים,  ֵאע ּמליו  ּמע ֵאאין  שו ּמידו  יַתתב  שכ ִבב יַתתב  ּמכ



יַתמן,  שז ֵאאין בו  שו ִבדים  ֵאע ֵאיש לו 
ּמחד,  אא ֵאעד  ּמלא  אא ֵאאין בו  שו יַתמן  שז איש בו 

ִבשין.  ֵאגרו ֵאפק  שס אזהו 

מסכת יבמות פרק ג משנה ט 
יא

שכִבריות,  ּמנ ִבשים  ּמנ ּמשלוש  ִבאים  שנשו ִבחים  יַתא ּמשה  לל שש
אהן,  ֵאמ ּמחד  אא ֵאמת 

ֵאמת,  ּממר, ו רֲעא יַתמ ִבני  ֵאש יַתה ּמב ּה  ּמשה  ּמע שו
יַתמר:  אא אנ אש שבמות,  יַתי שת ִבמ ללא  שו שלוצות  ֵאאלו חו ֵארי  ּמבִברים כה,ה) רֲעה שד )

ּמה",  אלי ּמע לבא  ּמי ּממ ּה  ּמב שי אהם...  ֵאמ יַתחד  יַתא ֵאמת  "ו
ּמחד,  אא ּמבם  ּמי יַתּקת  ִבז ּמה  אלי ּמע אש

ִבמים.   ּמב שי ֵאני  שש יַתּקת  ִבז ּמה  אלי ּמע אש ללא  שו
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ּמיה.   ִבנ שש יַתל ֵאל ץ  שוחו אוצה,  שר ִבי אש ֵאאיזו  של ֵאבם  יַתי שמ

יב
שחיות,  יַתא ֵאתי  שש ִבאים  שנשו ִבחים  יַתא ֵאני  שש

אהן,  ֵאמ ּמחד  אא ֵאמת 
ִבני,  ֵאש יַתל אש ששתו  ִבא ּמתה  ֵאמ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו
ִבמית,  ּמל ּמליו עו ּמע ּמרה  רֲעאסו ֵארי זו  רֲעה

יַתחת.  יַתא ּמעה  ּמש ּמליו  ּמע ּמרה  שס אא אנ שו ִבאיל  הו

מסכת יבמות פרק ג משנה י 
יג

ִבשים,  ּמנ ֵאתי  שש שדשו  ִבּק אש יַתנִים  שש
ּמפה,  מח יַתל ּמתן  ּמס ֵאני שכ יַתעת  ּמש שב

אזה,  ּמב אזה  ּמל אש אאת  שו אזה  ּמב אזה  ּמל אש אאת  ִבליפו  שח אה
ִבאיש.   אשת  ֵאא ִבמשום  ִבבים  ּמי יַתח ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ּמאח.   אשת  ֵאא ֵאשם  ִבמ ִבחים,  יַתא ּמהיו  ִבאם  שו
ּמת ּה'.   רֲעאחו אאל  ּמשה  ִבא שו ִבמשום ' שחיות,  יַתא ּמהיו  ִבאם  שו

ּמדה.   ִבנ ִבמשום  ִבנדות,  ּמהיו  ִבאם  שו
ִבשים,  ּמד ּקח ּמשה  לל שש ּמתם  ִבשין או שפִברי יַתמ

ֵאהן.  ּמברות  מע שמ ֵאמא  אש
אלד,  ּמו יַתל ללא שראויות  שו יַתטנות  שק ּמהיו  ִבאם  שו

ּמיד.   ִבמ ּמתן  ִבזיִברין או שח יַתמ
ּמנה.  מה שכ יַתה ִבמן  ּמסלו  שפ ִבנ רֲעהנות,  לכ ּמהיו  ִבאם  שו

פרק ד 



מסכת יבמות פרק ד משנה א 
א

ּמדה,  ּמל ּמי שו ארת  אב מע שמ ֵאוצאת  שמ ִבנ שו שמתו,  ִבב ִבלי ֵאל ץ  יַתהחו
ּממה,  ּמי יַתק של אש אלד  או יַתה אש יַתמן  שז ִבב
ּמה,  אתי שקרובו ִבב ּמתר  ממ הוא 
ּמביו,  שקרו ִבב ארת  את ממ ִבהיא  שו

ּמנה;  מה שכ יַתה ִבמן  ּמלה  ּמס שפ ִבנ ללא  שו
ּממה,  ּמי יַתק של אש אלד  ּמו יַתה ֵאאין  ִבאם  שו
ּמה,  אתי שקרובו ִבב ּמאסור  הוא 
ּמביו,  שקרו ִבב ּמרה  רֲעאסו ִבהיא  שו

ּמנה.  מה שכ יַתה ִבמן  ּמל ּה  ּמס שפ ו
(מסכת יבמות פרק ד משנה ב) 

ּמדה,  ּמל ּמי שו ארת  אב מע שמ ֵאוצאת  שמ ִבנ שו שמתו,  ִבב שי אאת  ֵאנס  יַתהכו
ּממא,  ּמי יַתק של אש אלד  או יַתה אש יַתמן  שז ִבב
ּמבן,  ּמּקשר יַתב ִבבין  ּמי יַתח שו ִבוציא,  יו

ֵאים.   יַתק שי ּממא,  ּמי יַתק של אש אלד  או יַתה ֵאאין  ִבאם  שו
ּמלִבראשון,  ּמעה  שש ִבת אבן  ֵאפק  ּמס

ִבני,  ֵאש יַתל ּמעה  שב ִבש אבן  ו
ֵאשר,  ּמכ אלד  ּמו יַתה שו ִבוציא,  יו
ּמתלוי.  ּמשם  ּמא ִבבים  ּמי יַתח שו

מסכת יבמות פרק ד משנה ג 
ב

ִבסים,  ּמכ שנ ּמל ּה  שפלו  ּמנ אש ּמבם  ּמי ארת  אמ שו
ֵאלל,  אה ֵאבית  יַתמי ו יַתש ֵאבית  ִבדים  מו

ּמים.   יַתק שו אנת,  את שונו ארת  אכ ִבהיא מו אש
ּמתה,  ֵאמ

ּממ ּה?  ִבע ִבאין  שוצ יַתהיו שו ִבסין  ּמנ שכ ִבנ יַתה ִבסים  ּמכ שנ ִבב ּמת ּה ו ּמב מת שכ ִבב רֲעעשו  יַתי יַתמה 
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ּמאב.   ּמה ֵאשי  ִבעם יושר יַתעל  יַתב יַתה ֵאשי  ללקו יושר רֲעח יַתי
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמתן,  ּמק שז אח שב ִבסים,  ּמכ שנ יַתה

יַתעל,  יַתב יַתה ֵאשי  שר יַתקת יו שז אח שב ּמבה,  מת שכ ו
ּממ ּה,  ִבע ִבאין  שוצ יַתהיו שו ִבסין  ּמנ שכ ִבנ יַתה ִבסים  ּמכ שנ ו

ּמאב.  ּמה ֵאשי  יַתקת יושר שז אח שב

מסכת יבמות פרק ד משנה ד 
ג

ּמס ּה,  ּמנ שכ
ּמבר,  ּמד ּמכל  של ששתו  ִבא שכ ִבהיא  ֵארי  רֲעה



ּמהִבראשון.  ּמל ּה  רֲעע יַתב ֵאסי  שכ ִבנ יַתעל  ּמת ּה  ּמב מת שכ ֵאהא  שת אש יַתבד  של ִבב ו

מסכת יבמות פרק ד משנה ה 
ד

ֵאבם.   יַתי של ּמגדול  יַתב ּמוה  שוצ ִבמ
ִבחין.   יַתא ּמה ּמכל  יַתעל  ִבכין  של יַתה שמ ּמוצה,  ּמר ללא 

שמִברים לו:  שואו ּמגדול  יַתה אוצל  ֵאא ִברים  שז ּמרוצו, חו ללא 
ֵאבם!  יַתי לל ץ, או  רֲעח ּמוה, או  שוצ ִבמ אליָך  ּמע

מסכת יבמות פרק ד משנה ו 
ה

ִבדיל, שג יַתי אש יַתעד  ּמּקטון  יַתב ּמלה   ּמת
ּמים,  יַתה יַתנת  ִבדי שמ ִבמ לבא  ּמי אש יַתעד  ּמגדול  יַתב ו

אטה,  יַתבשו ֵארש ו ֵאח יַתב ו
שמִברין לו:  ּמלא או אא ִבעין לו,  שמ ֵאאין שו

ֵאבם! יַתי לל ץ, או  רֲעח ּמוה, או  שוצ ִבמ אליָך  ּמע

מסכת יבמות פרק ד משנה ז 
ו

שמתו,  ִבב ִבלי ֵאל ץ  יַתהחו
ּמלה.   רֲעח יַתנ יַתב ִבחים  יַתא ּמה ּמכל  ִבמ ּמחד  אא שכ ֵארי הוא  רֲעה

ּמאב.   ּמל אש ִבסים  ּמכ שנ יַתה ּמאב,  איש  ִבאם 
ִבחיו.   ּמא ֵאסי  שכ ִבנ שב ּמכה  ּמז שמתו,  ִבב שי אאת  ֵאנס  יַתהכו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמאב.   ּמל אש ִבסים  ּמכ שנ יַתה ּמאב,  איש  ִבאם  ּמכְך,  ֵאבין  ּמכְך ו ֵאבין 

ז
שמתו,  ִבב ִבלי ֵאל ץ  יַתהחו

ּמביו.  שקרו ִבב ּמרה  רֲעאסו ִבהיא  שו ּמה,  אתי שקרובו ִבב ּמאסור  הוא 
ּמה,  ִבבי ּמא ֵאאם  שב ּממ ּה, ו ִבא ֵאאם  שב ּממ ּה, ו ִבא שב ּמאסור  הוא 

ּמנ ּה,  שב יַתבת  שב ּמת ּה, ו ִבב יַתבת  שב ּמת ּה, ו ִבב שב ו
אמת.  אי יַתק ִבהיא  אש יַתמן  שז ִבב ּמת ּה  רֲעאחו יַתב ו

ּמתִברין.   ממ ִבחין  יַתא ּמה
ִבביו,  ּמא ִבבי  רֲעא יַתב ִבביו, ו ּמא שב ּמרה  רֲעאסו ִבהיא  שו

שבנו,  אבן  שב שבנו, ו ִבב ו
ִבחיו.   ּמא אבן  שב ִבחיו, ו ּמא שב

ּמוצתו,  רֲעחלו יַתרת  ּמוצ יַתבת  שקרו ִבב ּמדם  ּמא ּמתר  ממ
ּמוצתו.  רֲעחלו יַתבת  שקרו יַתרת  ּמוצ שב ּמאסור  שו

מסכת יבמות פרק ד משנה ח 
ח



שמתו,  ִבב ִבלי ֵאל ץ  יַתהחו
ֵאמת,  ּמת ּה, ו רֲעאחו אאת  ִבחיו  ּמא ּמשא  ּמנ שו

אמת.   אב יַתי שת ִבמ ללא  שו אוצת  אל חו
ששתו,  ִבא אאת  ֵארש  ּמג שמ יַתה ֵאכן  שו

ֵאמת,  ּמת ּה, ו רֲעאחו אאת  ִבחיו  ּמא ּמשא  ּמנ שו
ּמרה.  שפטו ֵארי זו  רֲעה

מסכת יבמות פרק ד משנה ט 
ט

ּמת ּה,  רֲעאחו אאת  ִבחיו  ּמא ֵאדש  ִבּק אש ּמבם  ּמי ארת  אמ שו
ּממרו:  ּמא ּמרה  ִבתי שב אבן  ּמדה  שיהו ִבבי  שר ֵאשם  ִבמ

שמִברים לו:  או
אשה!  רֲעע יַתמ ּמגדול  יַתה ִבחיָך  ּמא אשה  רֲעע יַתי אש יַתעד  ֵאתן  שמ יַתה

ּמנסו,  ּמכ ִבחים או  ּמא שלוצו  ּמח
ששתו.   ִבא אאת  לנס  שכ ִי

לנס.   שכ ּממה, ִי ּמב שי יַתה ּמתה  ֵאמ
ֵאגט,  יַתב ששתו  ִבא אאת  ִבוציא  ּמבם, מו ּמי יַתה ֵאמת 

ּמוצה.  ִבלי רֲעח יַתב ִבחיו  ּמא אשת  ֵאא אאת  שו

מסכת יבמות פרק ד משנה י 
י

ֵאבם,  שתיַתי ִבת ללא  שו לל ץ  רֲעח יַתת ללא  ּממה  ּמב שי יַתה
ִבשים.   ּמד ּקח ּמשה  לל שש ּמל ּה  שיהו  אש יַתעד 

ִבשים,  ּמנ יַתה ּמכל  ּמאר  שש ֵאכן  שו
ּמאשרסו,  שת ללא ִי שו ששאו  ּמנ ללא ִי

ִבשים,   ּמד ּקח ּמשה  לל שש אהן  ּמל שהיו  ִבי אש יַתעד 
ּממנות,  של יַתא ּמחד  אא שו שבעולות  ּמחד  אא שו שבתולות  ּמחד  אא

שנשואות.   ּמחד  אא שו רֲעארוסות  ּמחד  אא שו שגרושות  ּמחד  אא שו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ֵאשאו,  ּמנ רֲעארוסות ִי ּמה שו ּמאשרסו  שת שנשואות ִי יַתה
ּמדה,  ִבביהו אש ּמסה  רֲעארו ּמה ִבמן  חו ץ 

ּמב ּה.   יַתגס  ִבלבו  אש ֵאני  שפ ִבמ
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ּמאשרסו,  שת ִבשים ִי ּמנ יַתה ּמכל 
ִבאבול.  ּמה ֵאני  שפ ִבמ ּמנה,  ּממ של יַתא ּמה ִבמן  חו ץ 

מסכת יבמות פרק ד משנה יא 
יא

ֵאמתו,  ִבשים, ו ּמנ יַתבע  יַתאשר ִבאין  שנשו ִבחין  יַתא ּמעה  ּמב יַתאשר
ּמלם,  מכ אאת  ֵאבם  יַתי של אהן  ּמב אש ּמגדול  יַתה ּמוצה  ּמר ִבאם 

ּמידו.   שב ּמהשרשות 



ֵאמת,  ִבשים ו ּמנ ֵאתי  שש ִבל ּמנשוי  ּמיה  ּמה אש ִבמי 
ּמת ּה.   ּמר ּמוצ ארת  אט אהן פו ֵאמ יַתחת  יַתא של אש ּמת ּה  ּמוצ ִבלי רֲעח ּמת ּה או  ּמא ִבבי

ּמלה,  שפסו יַתחת  יַתא שו ֵאשּמרה,  שכ יַתחת  יַתא ּמתה  שי ּמה
ּמלה;  שפסו ִבל ֵאל ץ  ֵאל ץ, חו ּמיה חו ּמה ִבאם 
ֵאשּמרה.  שכ ִבל ֵאבם  יַתי שמ ֵאבם,  יַתי שמ ּמיה  ּמה ִבאם  שו

מסכת יבמות פרק ד משנה יב 
יב

ּמשתו,  שגרו אאת  ִבזיר  שח יַתמ יַתה
ּמוצתו,  רֲעחלו אאת  ֵאשא  יַתהנו שו

ּמוצתו,  רֲעחלו יַתבת  שקרו אאת  ֵאשא  יַתהנו שו
ֵאזר.   שמ יַתמ אלד  ּמו יַתה שו ִבוציא,  יו

ּמבה.   ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ֵאזר.   שמ יַתמ אלד  ּמו יַתה ֵאאין 

ּמוצתו,  רֲעחלו יַתבת  שקרו אאת  ֵאשא  שבנו ִבדים  ומו
ֵאזר.  שמ יַתמ אלד  ּמו יַתה אש

מסכת יבמות פרק ד משנה יג 
יג

ֵאזר?  שמ יַתמ אזה הוא  ֵאאי 
לבא'.   ּמי יַתבל  אשהוא ' ּמשר  ּמב ֵאאר  שש ּמכל 

ּמבה.   ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ִבני או שמ ִבת יַתה שמעון  ִבש

יַתמִים.  ּמש ֵאדי  ִבבי ֵארת  ּמכ ּמליו  ּמע ִבבים  ּמי יַתח אש ּמכל 
ּמריו.   ּמב שד ִבכ ּמכה  ּמל רֲעה יַתו

ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר
ִבדין.   ֵאבית  יַתתת  ִבמי ּמליו  ּמע ִבבים  ּמי יַתח אש ּמכל 

יד
יד

יַתזי: <ר' הוס ף על ידי המגיה> יַתע אבן  שמעון  ִבש ִבבי  יַתמר שר ּמא
ּמב ּה:  ּמכתוב  שו יַתלִים  ּמש ִבבירו ִבסים  ּמח לי יַתלת  ִבג שמ ִבתי  ּמוצא ּממ

ִבאיש',  אשת  ֵאא ֵאמ ֵאזר  שמ יַתמ ִבני  שפלו ִבאיש  '
יַתע.   מש שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד ֵאים  יַתק של

יה
ּמת ּה.  רֲעאחו יַתב ּמתר  ממ ּמתה,  ֵאמ אש ששתו  ִבא
ּמת ּה.  רֲעאחו יַתב ּמתר  ממ ּמתה,  ֵאמ ּמש ּה ו ֵאגשר

ּמת ּה.  רֲעאחו יַתב ּמתר  ממ ּמתה,  ֵאמ אש שמתו  ִבב שי
ּמת ּה.  רֲעאחו יַתב ּמתר  ממ ּמתה,  ֵאמ ּמל ּה ו יַתל ץ  ּמח



ּמת ּה.   רֲעאחו יַתב ּמתר  ממ ּמתה,  ֵאמ ֵאחר ו יַתא של ֵאשאת  ִבנ

פרק ה 

מסכת יבמות פרק ה משנה א 
א

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר
ֵאגט,  יַתחר  יַתא ֵאגט  ֵאאין 

ּממר,  רֲעא יַתמ יַתחר  יַתא ּממר  רֲעא יַתמ ללא  שו
ּמלה,  ִבעי שב יַתחר  יַתא ּמלה  ִבעי שב ללא  שו

ּמוצה.   ִבלי רֲעח יַתחר  יַתא ּמוצה  ִבלי רֲעח ללא  שו
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּממר, רֲעא יַתמ יַתחר  יַתא שו ֵאגט,  יַתחר  יַתא ֵאגט  ֵאיש 
שכלום.  ּמוצה  ִבלי רֲעח יַתחר  יַתא ללא  שו ּמלה  ִבעי שב יַתחר  יַתא ללא  ּמבל  רֲעא

מסכת יבמות פרק ה משנה ב 
ב

יַתוצד?  ֵאכי
ֵאגט,  ּמל ּה  יַתתן  ּמנ שמתו,  ִבב ִבבי ּממר  רֲעא יַתמ ּמשה  ּמע

ּמוצה.   ִבלי רֲעח אמנו  ֵאהי ּמכה  שוצִברי
יַתל ץ,  ּמח שו ּממר  רֲעא יַתמ ּמב ּה  ּמשה  ּמע

ֵאגט.   אמנו  ֵאהי ּמכה  שוצִברי
יַתעל,  ּמב ּממר ו רֲעא יַתמ ּמב ּה  ּמשה  ּמע

ּמת ּה.  ּמו שוצ ִבמ שכ ֵארי זו  רֲעה

מסכת יבמות פרק ה משנה ג 
ג

ּממר,  רֲעא יַתמ ּמב ּה  ּמשה  ּמע שו ֵאגט,  יַתתן  ּמנ
ּמוצה.   ִבלי רֲעח יַתו ֵאגט  ּמכה  שוצִברי

יַתעל,  ּמב ֵאגט, ו יַתתן  ּמנ
ּמוצה.   ִבלי רֲעח יַתו ֵאגט  ּמכה  שוצִברי

יַתל ץ,  ּמח שו ֵאגט,  יַתתן  ּמנ
שכלום.   ּמוצה  ִבלי רֲעח יַתחר  יַתא ֵאאין 

ד
יַתעל,  ּמב ֵאגט, ו יַתתן  ּמנ ּממר,  רֲעא יַתמ ּמשה  ּמע שו יַתל ץ,  ּמח

יַתל ץ,  ּמח שו ֵאגט  יַתתן  ּמנ ּממר,  רֲעא יַתמ ּמשה  ּמע שו יַתעל,  ּמב או 
שכלום.   ּמוצה  ִבלי רֲעח יַתחר  יַתא ֵאאין 

ּמבמות.  שי ֵאתי  שש ּמחד  אא שו יַתחת  יַתא ּממה  ּמב שי ּמחד  אא



מסכת יבמות פרק ה משנה ד 
ה

יַתוצד?  ֵאכי
ּמבזו,  ּממר  רֲעא יַתמ ּמבזו, ו ּממר  רֲעא יַתמ ּמשה  ּמע
ּמוצה.   ִבלי רֲעח יַתו ִבּטים  ִבג ֵאני  שש שוצִבריכות 

ּמבזו,  ֵאגט  שו ּמבזו,  ּממר  רֲעא יַתמ
ּמוצה.   ִבלי רֲעח יַתו ֵאגט  ּמכה  שוצִברי
ּמלזו,  יַתעל  ּמב ּמבזו, ו ּממר  רֲעא יַתמ

ּמוצה.   ִבלי רֲעח יַתו ִבּטים  ִבג ֵאני  שש שוצִבריכות 
ּמלזו, ֵאגט  שו ּמבזו,  ּממר  רֲעא יַתמ

ּמוצה.   ִבלי רֲעח יַתו ֵאגט  ּמכה  שוצִברי
ּמלזו,  יַתל ץ  ּמח שו ּמבזו,  ּממר  רֲעא יַתמ
ֵאגט.   ּמכה  שוצִברי ּמנה  ִבראשו

ו
ּמלזו,  ֵאגט  שו ּמלזו,  ֵאגט 

ּמוצה.   ִבלי רֲעח אמנו  ֵאהי שוצִבריכות 
ּמלזו,  יַתעל  ּמב ּמלזו, ו ֵאגט 

ּמוצה.   ִבלי רֲעח יַתו ֵאגט  ּמכה  שוצִברי
ּמלזו,  ּממר  רֲעא יַתמ ּמלזו, ו ֵאגט 
ּמוצה.   ִבלי רֲעח יַתו ֵאגט  ּמכה  שוצִברי

ּמלזו,  יַתל ץ  ּמח שו ּמלזו,  ֵאגט 
שכלום.  ּמוצה  ִבלי רֲעח יַתחר  יַתא ֵאאין 

מסכת יבמות פרק ה משנה ה 
ז

יַתל ץ,  ּמח שו יַתל ץ  ּמח
ּממר,  רֲעא יַתמ ּמשה  ּמע שו יַתל ץ  ּמח

יַתעל,  ּמב ֵאגט ו יַתתן  ּמנ
יַתעל,  ּמב יַתעל ו ּמב או 

ּממר,  רֲעא יַתמ ּמשה  ּמע שו יַתעל  ּמב או 
יַתל ץ,  ּמח שו ֵאגט  יַתתן  ּמנ

שכלום,  ּמוצה  ִבלי רֲעח יַתחר  יַתא ֵאאין 
ּמבמות,  שי ֵאתי  שש ִבל ּמחד  אא ּמבם  ּמי ֵאבין 
יַתחת.  יַתא ּממה  ּמב ִבלי ִבמין  ּמב שי ֵאני  שש ֵאבין 

מסכת יבמות פרק ה משנה ו 
ח

ּממר,  רֲעא יַתמ ּמשה  ּמע שו יַתל ץ  ּמח
יַתעל,  ּמב ֵאגט ו יַתתן  ּמנ



ּממר,  רֲעא יַתמ ּמשה  ּמע שו יַתעל  ּמב או 
יַתל ץ,  ּמח שו ֵאגט  יַתתן  ּמנ

שכלום,  ּמוצה  ִבלי רֲעח יַתחר  יַתא ֵאאין 
שבסו ף>  ֵאבין  יַתוצע,  שמ אא שב ֵאבין  יַתבוּסו ף. < ֵאבין  יַתוצע,  שמ אא ּמב ֵאבין  ּמלה,  ִבח שת יַתב ֵאבין 

ּמלה,  ִבעי שב יַתה
שכלום.   ּמה  ארי רֲעח יַתא ֵאאין  ּמלה,  ִבח שת יַתכ ִבהיא  אש יַתמן  שז ִבב

ֵאמר:  ּמיה או שמ אח שנ ִבבי  שר
ּמוצה,  ִבלי רֲעח ּמחד  אא שו ּמלה  ִבעי שב ּמחד  אא

יַתבוּסו ף,  ֵאבין  יַתוצע,  שמ אא ּמב ֵאבין  ּמלה,  ִבח שת יַתב ֵאבין 
שכלום.  אהן  ֵארי רֲעח יַתא ֵאאין 

פרק ו 

מסכת יבמות פרק ו משנה א 
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שמתו,  ִבב שי יַתעל  ּמבא  יַתה
ּמרוצון,  שב ֵאבין  אנס,  לא שב ֵאבין  ִבזיד,  ֵאמ ֵאבין  ֵאגג,  ֵאבין שו

ּמדה,  ִבזי שמ ִבהיא  שו ֵאגג  ִבפלו הוא שו רֲעא
אגת,  אג ִבהיא שו שו ִבזיד  ֵאמ הוא 

ּמסה,  רֲעאנו ללא  ִבהיא  שו ּמאנוס  הוא 
ּמאנוס,  ללא  שוהוא  ּמסה  רֲעאנו ִבהיא 
ֵאמר,  יַתהגו ּמחד  אא שו ארה  ּמע שמ יַתה ּמחד  אא

ּמנה.   ּמק
ּמאה.  ִבבי של ּמאה  ִבבי ֵאבין  יַתלק  ּמח ללא  שו

מסכת יבמות פרק ו משנה ב 
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ּמרה,  יַתבתו רֲעאמורות  ּמה ּמריות  רֲעע ּמה ּמכל  ִבמ יַתחת  יַתא יַתעל  ּמבא  יַתה ֵאכן  שו
ּמגדול,  ֵאהן  לכ של ּמנה  ּממ של יַתא שפסולות,  או 

שדיוט,  אה ֵאהן  לכ של ּמוצה  רֲעחלו יַתו ּמשה  שגרו
ֵאאל,  ששּמר שלִי ּמנה  ִבתי שנ ארת ו אז שמ יַתמ

ִבתין,  ּמנ יַתל שו ֵאזר  שמ יַתמ יַתל ֵאאל  ששּמר יַתבת ִי
יַתסל.   ּמפ

ּמאה.  ִבבי של ּמאה  ִבבי ֵאבין  יַתלק  ּמח ללא  שו

מסכת יבמות פרק ו משנה ג 
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ּמגדול,  ֵאהן  לכ של ּמנה  ּממ של יַתא
שדיוט,  אה ֵאהן  לכ של ּמוצה  רֲעחלו יַתו ּמשה  שגרו



ּממה.  שתרו ִבב שכלו  ליא ללא  ִבסין,  ֵאארו ּמה ִבמן 
ִברין.   ִבשי שכ יַתמ שמעון  ִבש ִבבי  ּמזר ושר ּמע של אא ִבבי  שר

ּמרשו,  ּמג שת ִבנ שמנו או  של יַתא שת ִבנ
שפסולות,  ִבאין,  ִבנשו יַתה ִבמן 
ֵאשרות.  שכ ִבסין,  ֵאארו ּמה ִבמן  ו

מסכת יבמות פרק ו משנה ד 
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ּמנה,  ּממ של יַתא ּמשא  ללא ִי ּמגדול  ֵאהן  לכ
ִבסין,  ֵאארו ּמה ִבמן  ּמנה  ּממ של יַתא ֵאבין 
ִבאין.   ִבנשו יַתה ִבמן  ּמנה  ּממ של יַתא ֵאבין 

ארת.  אג יַתהבו אאת  ּמשא  ללא ִי
ארת.   אג יַתבבו ִברין  ִבשי שכ יַתמ שמעון  ִבש ִבבי  ּמזר ושר ּמע של אא ִבבי  שר

ה
ֵאע ץ.   יַתכת  ממ אאת  ּמשא  ללא ִי

ּמגדול,  ֵאהן  לכ שהיות  ִבל ּמנה  יַתמ שת ִבנ שו ּמנה,  ּממ של יַתא ּמה אאת  יַתרס  ֵאא
לנס.   שכ ִי

ּמלא,  שמ יַתג אבן  יַתע  מש ִבביהו אשה  רֲעע יַתמ
שיתוס,  יַתב יַתבת  ּמתה  יַתמשר אאת  ֵאדש  ִבּק אש

ּמגדול,  ֵאהן  לכ שהיות  ִבל אלְך  אמ יַתה ּמנהו  ִבמ ו
ּמס ּה.   ּמנ שכ ו

שדיוט,  אה ֵאהן  לכ של ּמבם  ּמי ארת  אמ שו
ּמגדול,  ֵאהן  לכ שהיות  ִבל ּמנה  יַתמ שת ִבנ שו

ּממר,  רֲעא יַתמ ּמב ּה  ּמשה  ּמע אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
לנס.   שכ ללא ִי

ִבחיו,  ּמא ֵאמת  אש ּמגדול  ֵאהן  לכ
ֵאבם.  יַתי שמ ללא  שו ֵאל ץ  חו

מסכת יבמות פרק ו משנה ה 
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ִבנית,  שילו יַתא אאת  ּמשא  ללא ִי שדיוט  אה ֵאהן  לכ
ֵאכן>  ֵאאם  ִבנים. < ּמב ּמשה ו ִבא ֵאיש לו  ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ִבנים,  ּמב ּמשה ו ִבא איש לו  אש ִבמי  יַתא ף 

ִבנית,  שילו יַתא אאת  ּמשא  ללא ִי
ּמרה.   יַתבתו ּמרה  רֲעאמו ּמה ּמנה  ִבהיא זו אש

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ארת,  אר שח מש שמ ארת ו ִבגיו ּמלא  אא ּמנה  ֵאאין זו

שזנות.  יַתלת  ִבעי שב ּמלה  רֲעע שב ִבנ אש שו



מסכת יבמות פרק ו משנה ו 
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ּמיה,  שב שוִבר ּמיה  ִבפשר ִבמ ּמדם  ּמא ֵאטל  ּמב ללא ִי
ִבנים.   ּמב ֵאיש לו  ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא

ּמכִברים.   שז ֵאני  שש שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
יַתמר:  אא אנ אש ּמבה,  ֵאק שנ ּמכר ו ּמז שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ִבשית ה,ב)ו ֵארא שב ) 

ּמאם".   ּמר שב ּמבה  ֵאק שנ ּמכר ו ּמז "
ּמדה,  של ּמי ללא  שו ִבנים  ּמש אשר  אע ּממ ּה  ִבע ּמהה  ּמש שו ּמשה,  ִבא ּמשא  ּמנ

ֵאטל.   ּמב ִבל יַתשי  יַתר ֵאאינו 
ֵאחר.   יַתא של ֵאשא  ּמנ ִבה של אתארת  ממ ּמש ּה,  ֵאגשר

ִבנים.   ּמש אשר  אע ּממ ּה  ִבע ששהות  ִבל ִבני  ֵאש יַתה יַתשי  יַתר
ּמלה.   ִבפי ִבה אש ּמעה  ּמש ִבמ אנה  ּמלה, מו ִבפי ִבה ִבאם  שו

ּמיה,  שב שוִבר ּמיה  ִבפשר יַתעל  אוה  מוצ שמ ִבאיש  ּמה
ּמשה.   ִבא ּמה ללא  ּמבל  רֲעא

ֵאמר:  ּמקא או שברו אבן  ּמנן  ּמח ִבבי יו שר
ֵאמר  אהם הוא או ֵאני שש ִבשית א,כח)יַתעל  ֵארא שב ) 

ִבהים:  אאל אהם  ּמל אמר  ליא יַתו ִבהים  אאל ּמתם  לא ארְך  ּמב שי יַתו "
שפרו ושרבו!" 

פרק ז 

מסכת יבמות פרק ז משנה א 
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ּמגדול,  ֵאהן  לכ של ּמנה  ּממ של יַתא
שדיוט,  אה ֵאהן  לכ של ּמוצה  רֲעחלו יַתו ּמשה  שגרו

אזל,  יַתבשר לוצאן  ֵאדי  שב יַתע שו שמלוג  ֵאדי  שב יַתע ּמסה לו  ִבני שכ ִבה
ּממה,  שתרו ִבב שכלו  ליא ללא  שמלוג  ֵאדי  שב יַתע

שכלו.   ליא אזל  יַתבשר לוצאן  ֵאדי  שב יַתע שו
שמלוג:  ֵאדי  שב יַתע ֵאהן  ֵאאלו  שו

ּמל ּה,  ֵאמתו  ֵאמתו,  ִבאם 
ּמל ּה.   ִבתירו  ִבתירו, הו ִבאם הו שו

ּמתן,  שמזונו ִבב ּמיב  יַתח אשהוא  ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ּממה.   שתרו ִבב שכלו  ליא ללא 

ב
אזל:  יַתבשר לוצאן  ֵאדי  שב יַתע ֵאהן  ֵאאלו  שו

ֵאמתו לו,  ֵאמתו,  ִבאם 
ִבתירו לו.   ִבתירו, הו ִבאם הו שו

ּמתן,  ּמריו שח יַתא שב ּמיב  יַתח שוהוא  ִבאיל  הו



ֵאכלו.  ליא ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
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ֵאהן,  לכ יַתל ֵאשאת  ִבנ אש ֵאאל  ששּמר יַתבת ִי
שמלוג,  ֵאדי  שב יַתע ֵאבין  ּמסה לו  ִבני שכ ִבה שו

אזל,  יַתבשר לוצאן  ֵאדי  שב יַתע ֵאבין  ו
ֵאכלו.   ליא ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ֵאאל,  ששּמר שלִי ֵאשאת  ִבנ אש ֵאהן  לכ יַתבת  ו
שמלוג,  ֵאדי  שב יַתע ֵאבין  ּמסה לו  ִבני שכ ִבה שו

אזל,  יַתבשר לוצאן  ֵאדי  שב יַתע ֵאבין  ו
ֵאכלו.  ליא ללא  ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

מסכת יבמות פרק ז משנה ג 
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ֵאהן,  לכ יַתל ֵאשאת  ִבנ אש ֵאאל  ששּמר יַתבת ִי
ארת,  אב מע שמ ּמח ּה  ִבני ִבה שו ֵאמת, 

ּממה,  שתרו ִבב ּמה  אדי ּמב רֲעע ֵאכלו  ליא ללא 
אבר.  לע ּמל אש שלקו  אח ֵאני  שפ ִבמ

ִבכיל.   רֲעא יַתמ ֵאאינו  שו ֵאסל  אבר פו לע ּמה
ֵאסה.   ִבבי יו ֵארי שר שב ִבד

שמרו לו:  ּמא
ֵאהן,  לכ יַתל ֵאאל  ששּמר יַתבת ִי יַתעל  ּמבנו  ּמת  לד יַתע ֵאה אש יַתחר  יַתא ֵאמ

ֵאהן,  לכ יַתל ֵאהן  לכ יַתבת  יַתעל  שו
ארת,  אב מע שמ ּמח ּה  ִבני ִבה שו ֵאמת, 

ּממה,  שתרו ִבב ּמה  אדי ּמב רֲעע שכלו  ליא ללא 
אבר.  לע ּמל אש שלקו  אח ֵאני  שפ ִבמ

מסכת יבמות פרק ז משנה ד 
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ִבסין,  ֵאארו ּמה שו ּמבם,  ּמי יַתה שו אבר,  לע ּמה
ּמחד,  אא שויום  ִבנים  ּמש יַתשע  ֵאת אבן  ֵארש, ו ֵאח יַתה שו

ִבלין.   ִבכי רֲעא יַתמ ללא  שו ִבלין  שס פו
ּמחד,  אא שויום  ִבנים  ּמש יַתשע  ֵאת אבן  אשהוא  ֵאפק  ּמס
ּמחד,  אא שויום  ִבנים  ּמש יַתשע  ֵאת אבן  ֵאאינו  אש ֵאפק  ּמס

ּמערות,  שש ֵאתי  שש ִבביא  ֵאה אש ֵאפק  ּמס
ִבביא,   ֵאה ללא  אש ֵאפק  ּמס

ִבחיו, <בן. בגליון: ס"א בת> ּמא יַתבת  יַתעל  שו ּמליו  ּמע יַתבִית  יַתה יַתפל  ּמנ
ֵאמת ִבראשון,  אזה  ֵאאי  יַתע  ּמידו ֵאאין  שו
אמת.  אב יַתי שת ִבמ ללא  שו אוצת  אל ּמת ּה חו ּמר ּמוצ
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אטה,  יַתהשו שו אתה,  יַתפ שמ יַתה שו ֵאנס,  ּמהאו
ִבלין.   ִבכי רֲעא יַתמ ללא  שו ִבלין  שס ללא פו

ֵאאל,  ששּמר שבִי לבא  ּמל ּמנן שראוִיין  ֵאאי ִבאם  שו
ִבלין.   שס ֵאאלו פו ֵארי  רֲעה

יַתוצד?  ֵאכי
ֵאהן,  לכ יַתבת  יַתעל  ּמבא  אש ֵאאל  ששּמר ּמיה ִי ּמה

ּממה;  שתרו ִבב יַתכל  לתא
ּממה;  שתרו ִבב יַתכל  לתא ללא  ּמרה,  שב ִבע

יַתכל.   לתא ּמה,  אעי ֵאמ שב אבר  לע ּמה יַתתְך  יַתח שת ִבנ
ֵאאל,  ששּמר יַתבת ִי יַתעל  ּמבא  אש ֵאהן  לכ ּמיה  ּמה

ּממה;  שתרו ִבב יַתכל  לתא ללא 
יַתכל;  לתא ללא  ּמרה,  שב ִבע

יַתכל.   לתא ּמדה,  של ּמי
ּמאב.   ּמל אש ִבמ ּמגדול  ֵאבן  יַתל אש לכחו  ּמוצא  שמ ִבנ

ז
יַתרע.   אז ִבמשום  ֵאסל  ֵאאינו פו שו ּמאה,  ִבבי ֵאשם  ִבמ ֵאסל  אבד פו אע ּמה

יַתוצד?  ֵאכי
ֵאאל,  ששּמר שלִי ֵאהן  לכ יַתבת  ֵאהן ו לכ יַתל ֵאאל  ששּמר יַתבת ִי

ֵאבן,  אמנו  ִבמ ּמדה  של ּמי שו
ֵאבן,  אמנו  ִבמ ּמדה  של ּמי שו ּמחה,  שפ ִבש יַתה יַתעל  יַתבש  שכ ִבנ שו ֵאבן  יַתה יַתלְך  ּמה שו

אבד.  אע אזה  ֵארי  רֲעה
ֵאהן,  לכ יַתל ֵאאל  ששּמר יַתבת ִי ִבביו  ּמא ֵאאם  ּמתה  שי ּמה

ּממה;  שתרו ִבב יַתכל  לתא ללא 
ּממה.   שתרו ִבב יַתכל  לתא ֵאאל,  ששּמר שלִי ֵאהן  לכ יַתבת 

ח
ִבכיל.   רֲעא יַתמ ֵאסל ו ֵאזר פו שמ יַתמ

יַתוצד?  ֵאכי
ֵאאל,  ששּמר שלִי ֵאהן  לכ יַתבת  ֵאהן, ו לכ יַתל ֵאאל  ששּמר יַתבת ִי

יַתבת,  אמנו  ִבמ ּמדה  של ּמי שו
אבד,  אע של ֵאשאת  ִבנ שו יַתבת  יַתה ּמכה  של ּמה שו

ֵאבן,  אמנו  ִבמ ּמדה  של ּמי שו שכִברי,  ּמנ יַתל ֵאשאת  ִבנ שו
ֵאזר.  שמ יַתמ אזה  ֵארי  רֲעה

ֵאהן,  לכ יַתל ֵאאל  ששּמר יַתבת ִי ִבאמו  ֵאאם  ּמתה  שי ּמה
ּממה;  שתרו ִבב יַתכל  לתא

ֵאאל,  ששּמר שלִי ֵאהן  לכ יַתבת  ו
ּממה.  שתרו ִבב יַתכל  לתא ללא 
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ֵאסל.   אשהוא פו ִבמים  ּמע שפ ּמגדול,  ֵאהן  לכ
יַתוצד?  ֵאכי

ֵאאל,  ששּמר שלִי ֵאשאת  ִבנ אש ֵאהן  לכ יַתבת 
יַתבת,  אמנו  ִבמ ּמדה  של ּמי שו

ֵאהן,  לכ יַתל ֵאשאת  ִבנ שו יַתבת  יַתה ּמכה  של ּמה שו
ֵאבן,  אמנו  ִבמ ּמדה  של ּמי שו

ּמגדול,  ֵאהן  לכ שהיות  ִבל ּמראוי  אזה  ֵארי  רֲעה
ֵאבח,  שז ִבמ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ֵאמש  יַתש שמ ֵאמד ו עו

ִבאמו,  אאת  ִבכיל  רֲעא יַתמ
ִבאמו.  ֵאאם  אאת  ֵאסל  ופו

ארת:  אמ לזאת או
ּמגדול,  ֵאהן  לכ ִבני  שב ִבכ ללא  "

ּממה.  שתרו יַתה ִבמן  ִבני  יַתל שס אשהוא פו

פרק ח 
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ִבאים,  ֵאמ שּט יַתה ּמכל  שו ּמעֵארל  אה
ּממה.   שתרו ִבב שכלו  ליא ללא 

ֵאכלו.   ליא אהם  ֵאדי שב יַתע שו אהם  ֵאשי שנ
ּמכה,  שפ ּמש שכרות  ּמכא ו יַתד יַתע  שפוצו

ִבלים,  שכ אהם או ֵאדי שב יַתע שו ֵאהם 
ֵאכלו.   ליא ללא  אהם  ֵאשי שנ ו

ּמכה,  שפ ּמש שכרות  ּמכא ו יַתד יַתע  שפוצו ּמשה  אע אנ אש ִבמ ּמע ּה  ּמד שי ללא  ִבאם  שו
ֵאכלו.  ליא ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

מסכת יבמות פרק ח משנה ב 
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ּמכא?  יַתד יַתע  שפוצו אזה  ֵאאי 
אשלו,  ִבוצים  ֵאבי שוצעו  שפ ִבנ אש ּמכל 

אהן.   ֵאמ יַתחת  יַתא ִבפלו  רֲעא
ּמכה?  שפ ּמש שכרות  ו
ִבגיד.   יַתה יַתרת  שכ ִבנ אש

יַתכחוט,  ִבפלו  רֲעא ּמרה  ּמט רֲעע ּמב יַתתיַתיר  שש ִבנ שו
ֵאשר.   ּמכ

ּמכה,  שפ ּמש שכרות  ּמכא ו יַתד יַתע  שפוצו



ארת,  אר שח מש שמ יַתב ארת ו ִבגיו יַתב ּמתִברין  ממ
ּמהל,  ּמּק יַתב לבא  ּמל ִבמ ּמלא  אא רֲעאסוִברין  ּמנן  ֵאאי שו

ּמבִברים כג,ב)  שד יַתמר: ( אא אנ אש
יַתהל יי".  שק ִבב ּמכה  שפ ּמש שכרות  ּמכא ו יַתד יַתע  שפוצו לבא  ּמי ללא  "
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רֲעאסוִברין,  ִבבי  ּמא ִבני ומו יַתעמו
ּמלם,  ִבאוּסור עו ּמרן  ִבאוּסו שו

ּמיד.   ִבמ ּמתרות  ממ אהם  ֵאתי ֵאקבו שנ ּמבל  רֲעא
ִבמי,  רֲעאדו יַתו שוצִברי  ִבמ

ּמשה דורות,  לל שש יַתעד  ּמלא  אא ִברין  רֲעאסו ּמנן  ֵאאי
ֵאקבות.   שנ ּמחד  אא שו ּמכִברים  שז ּמחד  אא

ּמיד.]   ִבמ ֵאקבות  שנ יַתה אאת  ִבתיר  יַתמ שמעון  ִבש ִבבי  [שר
שמעון:  ִבש ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמבִברים:  שד יַתה אמר  לח ּמו יַתקל 
ּמלם,  ִבאוּסור עו ּמכִברים  שז יַתה אאת  יַתסר  ּמא אש שמקום  ִבב ִבאם  ּממה,  ו

ּמיד,  ִבמ ֵאקבות  שנ יַתה אאת  ִבתיר  ִבה
ּמכִברים  שז יַתה אאת  יַתסר  ּמא ללא  אש שמקום 

ּמשה דורות,  לל שש יַתעד  ּמלא  אא
ּמיד?  ִבמ ֵאקבות  שנ יַתה אאת  ִבתיר  יַתנ אש ִבדין  ֵאאינו 

שמרו לו:  ּמא
ֵאבל,  יַתק שנ ּמכה,  ּמל רֲעה ִבאם  "

ּמבה."   שתשו ֵאיש  ִבדין,  יַתל ִבאם  שו
אהם:  ּמל יַתמר  ּמא

ֵאמר!"  ִבני או רֲעא ּמכה  ּמל רֲעה ּמלא  אא ִבכי,  ללא  "
ִברין,  רֲעאסו ִבנין  ִבתי שנ ִברין ו ֵאז שמ יַתמ

ּמלם,  ִבאוּסור עו ּמרן  ִבאוּסו שו
ֵאקבות.  שנ ּמחד  אא שו ּמכִברים  שז ּמחד  אא
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יַתע:  מש שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא
ששתו,  ִבא של ִבוצים  של שוחו ֵאל ץ,  ּמוּסִבריס חו יַתה אש ִבתי  שע יַתמ ּמש
ששתו,  ִבא של ִבוצים  של ללא חו שו ֵאל ץ,  ללא חו ּמוּסִבריס  יַתה שו

ֵארש.   ּמפ של ִבלי  ֵאאין  שו
ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר שר ּמא

ֵארש:  ּמפ רֲעא ִבני  רֲעא
ִבוצים  של שוחו ֵאל ץ,  ּמדם חו ּמא ששתו]שסִבריס  ִבא של ] ,

אשר.   לכ יַתעת  ּמש ּמתה לו  שי ּמה אש
ששתו,  ִבא של ִבוצים  של ללא חו שו ֵאל ץ  ללא חו ּממה  יַתח שסִבריס 



ּמתה  שי ּמה ללא  אשר. [לו] אש לכ יַתעת   ּמש
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ִבכי,  ללא 
ששתו,  ִבא של ִבוצין  של שוחו ֵאל ץ,  ּממה חו יַתח שסִבריס  ּמלא  אא

ּמאה.   איש לו שרפו אש
ששתו,  ִבא של ִבוצים  של ללא חו שו ֵאל ץ  ללא חו ּמדם  ּמא שסִבריס 

ּמאה.   ֵאאין לו שרפו אש
ּמרה  ִבתי שב אבן  יַתע  מש שיהו ִבבי  ִבעיד שר ֵאה

ּמדם,  ּמא שסִבריס  יַתלִים  ּמש ִבבירו ּמיה  ּמה אש אסת,  ּממגו אבן  יַתעל 
ששתו.  ִבא אאת  שבמו  שוִי

ּמבה.  ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד ֵאים  יַתק של
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ֵאבם.   יַתי שמ ללא  שו ֵאל ץ,  ללא חו ּמוּסִבריס  יַתה
אמת.   אב יַתי שת ִבמ ללא  שו אוצת,  אל ללא חו ִבנית  שילו יַתא ֵאכן  שו

ּמל ּה;  ּמס שפ ללא  שמתו,  ִבב ִבלי יַתל ץ  ּמח אש ּמוּסִבריס  יַתה
שזנות.   יַתלת  ִבעי שב ִבהיא  אש ֵאני  שפ ִבמ ּמל ּה,  ּמס שפ ּמל ּה,  ּמע שב

ו
ּמה;  ּמסלו שפ ללא  ִבחים,  יַתא ּמל ּה  שלוצו  ּמח אש ִבנית  שילו יַתא ֵאכן  שו
שזנות.  יַתלת  ִבעי שב ִבהיא  אש ֵאני  שפ ִבמ ּמה,  ּמסלו שפ ּמה,  ּמעלו שב
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ֵאאל,  ששּמר יַתבת ִי של ּמשא  ּמנ אש ֵאהן  לכ ּממה  יַתח שסִבריס 
ּממה.   שתרו ִבב ּמל ּה  ִבכי רֲעא יַתמ

שמִברים:  שמעון או ִבש ִבבי  ֵאסה ושר ִבבי יו שר
ֵאאל,  ששּמר יַתבת ִי של ּמשא  ּמנ אש ֵאהן  לכ ּמנס  ִבגי שדרו שנ יַתא

ּממה.   שתרו ִבב ּמל ּה  ִבכי רֲעא יַתמ
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמכר,  ּמז ּמוצא  שמ ִבנ שו יַתרע  שק ִבנ אש שמטום  טו
ּמסִבריס.   שכ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ לל ץ,  רֲעח יַתי ללא 

ֵאשא> ִבנ ּמשא.  < ִבנ ללא  ּמבל  רֲעא ֵאשא,  ּמנס נו ִבגי שנדרו יַתא
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמכר.  ּמז יַתכ ּמלה  ִבקי שס ּמליו  ּמע ִבבין  ּמי יַתח

פרק ט 
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אהן,  ֵאמי ִבב ִבלי רֲעאסורות  יַתו אהן  ֵאלי שע יַתב של ּמתרות  ממ ֵאיש 
אהן,  ֵאלי שע יַתב של רֲעאסורות  יַתו אהן  ֵאמי ִבב ִבלי ּמתרות  ממ

ֵאאלו,  ּמל שו ֵאאלו  של ּמתרות  ממ
ֵאאלו.   ּמל שו ֵאאלו  ּמל רֲעאסורות  יַתו

ב
אהן:  ֵאמי ִבב ִבלי רֲעאסורות  יַתו אהן  ֵאלי שע יַתב של ּמתרות  ממ ֵאאלו 

ּמנה,  ּממ של יַתא ּמה אאת  ֵאדש  ִבּק אש שדיוט  אה ֵאהן  לכ
ּמגדול;  ֵאהן  לכ ּמאח  ֵאיש לו  שו

ֵאשּמרה,  שכ ּמשא  ּמנ אש ֵאשר  ּמכ
ּמלל;  ּמח ּמאח  ֵאיש לו  שו

ִבלית,  ֵאא שששר ּמשא ִי ּמנ אש ֵאאל  ששּמר ִי
ֵאזר;  שמ יַתמ ּמאח  ֵאיש לו  שו

ארת,  אז שמ יַתמ ּמשא  ּמנ אש ֵאזר  שמ יַתמ
ֵאאל,  ששּמר ּמאח ִי ֵאיש לו  שו

אהן.  ֵאמי ִבב ִבלי רֲעאסורות  יַתו אהן  ֵאלי רֲעע יַתב של ּמתרות  ממ
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אהם:  ֵאלי שע יַתב של רֲעאסורות  יַתו אהן  ֵאמי ִבב ִבלי ּמתרות  ממ ֵאאלו 
ּמנה,  ּממ של יַתא ּמה אאת  ֵאדש  ִבּק אש ּמגדול  ֵאהן  לכ

שדיוט;  אה ֵאהן  לכ ּמאח  ֵאיש לו  שו
ּמלה,  ּמל רֲעח ּמשא  ּמנ אש ֵאשר  ּמכ

ּמלל;  ּמח ּמאח  ֵאיש לו  שו
ארת,  אז שמ יַתמ ּמשא  ּמנ אש ֵאאל  ששּמר ִי

ֵאזר;  שמ יַתמ ּמאח  ֵאיש לו  שו
ִבלית,  ֵאא שששר ּמשא ִי ּמנ אש ֵאזר  שמ יַתמ

ֵאאל,  ששּמר ּמאח ִי ֵאיש לו  שו
אהן.   ֵאלי שע יַתב של רֲעאסורות  יַתו אהן  ֵאמי ִבב ִבלי ּמתרות  ממ

ד
ֵאאלו:  ּמל שו ֵאאלו  ּמל רֲעאסורות 

ּמנה,  ּממ של יַתא ּמה אאת  ּמשא  ּמנ אש ּמגדול  ֵאהן  לכ
שדיוט;  אה ֵאהן  לכ ּמגדול, או  ֵאהן  לכ ּמאח  ֵאיש לו  שו

ּמלה,  ּמל רֲעח ּמשא  ּמנ אש ֵאשר  ּמכ
ֵאשר;  ּמכ ּמאח  ֵאיש לו  שו

ארת,  אז שמ יַתמ ּמשא  ּמנ אש ֵאאל  ששּמר ִי
ֵאאל;  ששּמר ּמאח ִי ֵאיש לו  שו

ִבלית,  ֵאא שששר ּמשא ִי ּמנ אש ֵאזר  שמ יַתמ



ֵאזר,  שמ יַתמ ּמאח  ֵאיש לו  שו
ֵאאלו.   ּמל שו ֵאאלו  ּמל רֲעאסורות 

אהן.  ֵאמי ִבב ִבלי שו אהן  ֵאלי שע יַתב של ּמתרות  ממ ִבשים  ּמנ יַתה ּמכל  ּמאר  שש ו
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שפִברים:  ֵארי סו שב ִבד ִבמ ִבניות  שש
ּמבם,  ּמי יַתל ּמיה  ִבנ שש ללא  שו יַתעל  יַתב יַתל ּמיה  ִבנ שש
ּמבם.  ּמי יַתל אתארת  ממ יַתעל ו יַתב יַתל ּמרה   רֲעאסו

יַתעל,  יַתב יַתל ּמיה  ִבנ שש ללא  שו ּמבם  ּמי יַתל ּמיה  ִבנ שש
יַתעל.   יַתב יַתל אתארת  ממ ּמבם ו ּמי יַתל ּמרה  רֲעאסו

אזה,  ּמל שו אזה  ּמל ּמיה  ִבנ שש
אזה.   ּמל שו אזה  ּמל ּמרה  רֲעאסו

ֵאפרות,  ללא  שו ּמבה,  מת שכ ללא  ּמל ּה  ֵאאין 
ּמליות,  שב ללא  שו שמזונות,  ללא  שו

ִבוציא.   שלהו ִבפין אותו  ֵאשר, כו ּמכ אלד  ּמו יַתה שו
ּמגדול,  ֵאהן  לכ של ּמנה  ּממ של יַתא

שדיוט,  אה ֵאהן  לכ של ּמוצה  רֲעחלו יַתו ּמשה  שגרו
ֵאאל,  ששּמר שלִי ּמנה  ִבתי שנ ארת ו אז שמ יַתמ

ִבתין,  ּמנ יַתל שו ֵאזר  שמ יַתמ יַתל ֵאאל  ששּמר יַתבת ִי
ּמבה.  מת שכ אהן  ּמל ֵאיש  שו
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ו

ֵאהן,  לכ יַתל אסת  אר לא שמ ֵאאל  ששּמר יַתבת ִי
ֵאהן,  לכ ִבמ ארת  אב מע שמ

ֵאהן,  לכ יַתל ּמבם  ּמי ארת  אמ שו
ֵאאל,  ששּמר שלִי ֵאהן  לכ יַתבת  ֵאכן  שו
ּממה.   שתרו ִבב יַתכל  לתא ללא 

ֵאלִבוי,  יַתל אסת  אר לא שמ ֵאאל  ששּמר יַתבת ִי
ֵאלִבוי,  ִבמ ארת  אב מע שמ

ֵאלִבוי,  יַתל ּמבם  ּמי ארת  אמ שו
ֵאאל,  ששּמר שלִי ֵאלִבוי  יַתבת  ֵאכן  שו
ֵאשר.   רֲעע יַתמ יַתב יַתכל  לתא ללא 

ֵאהן,  לכ יַתל אסת  אר לא שמ ֵאלִבוי  יַתבת 
ֵאהן,  לכ ִבמ ארת  אב מע שמ

ֵאהן,  לכ יַתל ּמבם  ּמי ארת  אמ שו
ֵאלִבוי,  יַתל ֵאהן  לכ יַתבת  ֵאכן  שו

ֵאשר.  רֲעע יַתמ יַתב ללא  שו ּממה  שתרו ִבב ללא  שכלו  ליא ללא 

מסכת יבמות פרק ט משנה ה 



ז
ֵאהן,  לכ יַתל ֵאשאת  ִבנ אש ֵאאל  ששּמר יַתבת ִי

ּממה;  שתרו ִבב יַתכל  לתא
ֵאבן,  אמנו  ִבמ ּמל ּה  שו ֵאמת, 
ּממה.   שתרו ִבב יַתכל  לתא

ֵאלִבוי,  יַתל ֵאשאת  ִבנ
ֵאשר;  רֲעע יַתמ יַתב יַתכל  לתא

ֵאבן,  אמנו  ִבמ ּמל ּה  שו ֵאמת, 
ֵאשר.   רֲעע יַתמ יַתב יַתכל  לתא
ֵאאל,  ששּמר שלִי ֵאשאת  ִבנ

ֵאשר.  רֲעע יַתמ יַתב ללא  שו ּממה  שתרו ִבב ללא  יַתכל  לתא ללא 

ח
ֵאאל,  ששּמר ִבי ִבמ ּמנ ּה  שב ֵאמת 

ֵאשר.   רֲעע יַתמ יַתב יַתכל  לתא
ֵאלִבוי,  ִבמ

ּממה.   שתרו ִבב יַתכל  לתא
ֵאהן,  לכ ִבמ ּמנ ּה  שב ֵאמת 

ֵאשר.  רֲעע יַתמ יַתב ללא  שו ּממה  שתרו ִבב ללא  יַתכל  לתא ללא 

מסכת יבמות פרק ט משנה ו 
ט

ֵאאל,  ששּמר שלִי ֵאשאת  ִבנ אש ֵאהן  לכ יַתבת 
ּממה;  שתרו ִבב יַתכל  לתא ללא 
ֵאבן,  אמנו  ִבמ ּמל ּה  שו ֵאמת, 

ּממה.   שתרו ִבב יַתכל  לתא ללא 
ֵאלִבוי,  יַתל ֵאשאת  ִבנ

ֵאשר;  רֲעע יַתמ יַתב יַתכל  לתא
ֵאבן,  אמנו  ִבמ ּמל ּה  שו ֵאמת, 

ֵאשר.   רֲעע יַתמ יַתב יַתכל  לתא
ֵאהן,  לכ יַתל ֵאשאת  ִבנ

ּממה;  שתרו ִבב יַתכל  לתא
ֵאבן,  אמנו  ִבמ ּמל ּה  שו ֵאמת, 
ּממה.   שתרו ִבב יַתכל  לתא

ֵאהן,  לכ ִבמ ּמנ ּה  שב ֵאמת 
ּממה.   שתרו ִבב יַתכל  לתא ללא 

ֵאלִבוי,  ִבמ
ֵאשר.   רֲעע יַתמ יַתב יַתכל  לתא ללא 
ֵאאל,  ששּמר ִבי ִבמ ּמנ ּה  שב ֵאמת 

יַתמר:  אא אנ יַתעל זו  ּמה.  ִבבי ּמא ֵאבית  שב ארת  אז שקּמרא כב,יג)חו ִבי יַתו ) 
ּמה,  ארי שנעו ִבכ ּמה  ִבבי ּמא ֵאבית  אאל  ּמבה  ּמש שו "



ֵאכל".  לתא ּמה  ִבבי ּמא אחם  אל ִבמ

פרק י 

מסכת יבמות פרק י משנה א 
א

ּמים,  יַתה יַתנת  ִבדי שמ ִבל ּמל ּה  שע יַתב יַתלְך  ּמה אש ּמשה  ִבא ּמה
ּמל ּה:  שמרו  ּמא שו ּמבאו 

ִבליְך",  שע יַתב ֵאמת  "
ֵאשאת,  ִבנ שו

ּמל ּה,  שע יַתב ּמבא  ּמכְך  יַתחר  יַתא שו
אזה,  ִבמ אזה ו ִבמ ֵאוצא  ֵאת

אזה.  ִבמ אזה ו ִבמ ֵאגט  ּמכה  שוצִברי ו
ֵאפרות,  ללא  שו ּמבה,  מת שכ ּמל ּה  ֵאאין 

אזה.  יַתעל  שו אזה  יַתעל  ּמליות  שב ללא  שו שמזונות,  ללא  שו
ִבזיר.   שח יַתת אזה,  ִבמ אזה ו ִבמ ּמלה  שט ּמנ ִבאם 

אזה.   ִבמ אזה ו ִבמ ֵאזר  שמ יַתמ אלד  ּמו יַתה שו
ּמל ּה.   ִבמין  יַתּט ִבמ אזה  ּמו אזה  ללא 

ּמת ּה,  ּמא ִבוצי שמ ִבב ללא  ִבאים  ּמכ יַתז אזה  ּמו אזה  ללא  שו
ּמה.   ארי ּמד שנ ֵאפר  ּמה שב ללא  שו ּמה,  אדי ּמי ֵאשה  רֲעע יַתמ שב ללא  שו
ּמנה,  מה שכ יַתה ִבמן  ּמלה  ּמס שפ ִבנ ֵאאל,  ששּמר יַתבת ִי ּמתה  שי ּמה

ֵאשר,  רֲעע יַתמ יַתה ִבמן  ֵאלִבוי,  יַתבת  ו
ּממה.   שתרו יַתה ִבמן  ֵאהן,  לכ יַתבת  ו

ּמת ּה.   ּמב מת שכ ִבשין  אזה יושר ּמל אש ּמשיו  שויושר אזה  ּמל אש ּמשיו  שר ֵאאין יו
אזה,  ּמל אש ִבחין  ּמא שו אזה  ּמל אש ִבחים  ּמא ֵאמתו 

ִבמין.   שב יַתי שמ ללא  שו ִבוצין  של חו

ב
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ּמהִבראשון.   ּמל ּה  שע יַתב ֵאסי  שכ ִבנ יַתעל  ּמת ּה  ּמב מת שכ
ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר

ּמה,  אדי ּמי ֵאשה  רֲעע יַתמ שב ּמת ּה ו ּמא ִבוצי שמ ִבב יַתכי  יַתז ּמהִבראשון 
ּמה.   ארי ּמד שנ ֵאפר  ּמה שב ו

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמת ּה,  ּמר ּמוצ ארת  אט ּמלִבראשון פו אש ִבחין  ּמא ֵאמ ּמת ּה  ּמוצ ִבלי רֲעח יַתו ּמת ּה  ּמא ִבבי

ֵאזר.   שמ יַתמ אלד  ּמו יַתה ֵאאין  שו
ִבבשרשות,  ללא  אש ֵאשאת  ִבנ ִבאם  שו

לזר לו.  שח יַתל אתארת  ממ



מסכת יבמות פרק י משנה ב 
ג

ִבדין,  ֵאבית  ִבפי  יַתעל  ֵאשאת  ִבנ
ּמבן.   ּמּקשר יַתה ִבמן  ּמרה  שפטו ֵאוצא, ו ֵאת

ִבדין,  ֵאבית  ִבפי  יַתעל  ללא  אש שו
ּמבן.   ּמּקשר יַתב אבת  אי יַתח שו ֵאוצא,  ֵאת
ִבדין,  ֵאבית  של אש ּמחן  לכ ּמפה  ִי
ּמבן.   ּמּקשר יַתה ִבמן  ּמרה  שפטו אש

ֵאשא,  ּמנ ִבה של ִבדין  ֵאבית  ּמה  הורו
ּמלה,  שק של ִבק שו ּמכה  של ּמה שו

ּמבן,  ּמּקשר יַתב אבת  אי יַתח
ֵאשא.  ּמנ ִבה של ּמלא  אא ּמה  ִבתירו ִבה ללא  אש

מסכת יבמות פרק י משנה ג 
ד

ּמים,  יַתה יַתנת  ִבדי שמ ִבל ּמנ ּה  שב ּמל ּה ו שע יַתב יַתלְך  ּמה אש ּמשה  ִבא ּמה
ּמל ּה:  שמרו  ּמא שו ּמבאו 

ֵאנְך',  שב ֵאמת  ּמכְך  יַתחר  יַתא שו ִבליְך,  שע יַתב ֵאמת  '
ֵאשאת,  ִבנ שו

ּמל ּה:  שמרו  ּמא ּמכְך  יַתחר  יַתא שו
ּמבִברים',  שד יַתה ּמהיו  ִבחלו ף  '

ֵאזר.   שמ יַתמ רֲעחרון  יַתא ּמה שו ּמהִבראשון  אלד  ּמו יַתה שו ֵאוצא,  ֵאת

ה
ּמל ּה:  שמרו  ּמא

ִבליְך',  שע יַתב ֵאמת  ּמכְך  יַתחר  יַתא שו ֵאנְך  שב ֵאמת  '
ּממה,  שב יַתי שת ִבנ שו

ּמל ּה:  שמרו  ּמא ּמכְך  יַתחר  יַתא שו
ּמבִברים',  שד יַתה ּמהיו  ִבחלו ף  '

ֵאזר.   שמ יַתמ רֲעחרון  יַתא ּמה שו ּמהִבראשון  אלד  ּמו יַתה שו ֵאוצא,  ֵאת

ו
ּמל ּה:  שמרו  ּמא

ִבליְך',  שע יַתב ֵאמת  '
ֵאאת,  ִבנש שו

ּמל ּה:  שמרו  ּמא ּמכְך  יַתחר  יַתא שו
ֵאמת',  ּמיה ו ּמה ּמים  יַתק '

ֵאזר,  שמ יַתמ ּמהִבראשון  אלד  ּמו יַתה שו ֵאוצא,  ֵאת
ֵאזר.   שמ יַתמ ֵאאינו  רֲעחרון  יַתא ּמה שו

ז



ּמל ּה:  שמרו  ּמא
ִבליְך',  שע יַתב ֵאמת  '

ּמשה,  שד יַתק שת ִבנ שו
ּמל ּה,  שע יַתב ּמבא  ּמכְך  יַתחר  יַתא שו

רֲעחזור לו.   יַתל אתארת  ממ
ֵאגט,  רֲעחרון  יַתא ּמה ּמל ּה  יַתתן  ּמנ אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ּמנה.   מה שכ יַתה ִבמן  ּמל ּה  ּמס שפ ללא 
שתּמיה:  יַתמ אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר יַתרש  ּמד ּמרש  שד ִבמ שקּמרא כא,ז)אזה  ִבי יַתו )

ּמש ּה"   ִבאי ֵאמ ּמשה  שגרו ּמשה  ִבא שו "
ּמש ּה.  ִבאי ֵאאינו  אש ִבאיש  ֵאמ ללא 

מסכת יבמות פרק י משנה ד 
ח

ּמים,  יַתה יַתנת  ִבדי שמ ִבל ששתו  ִבא ּמכה  של ּמה אש ִבמי 
שמרו לו:  ּמא שו ּמבאו 
ּמתְך',  שש ִבא ּמתה  ֵאמ '

ּמת ּה,  רֲעאחו אאת  ּמשא  ּמנ שו
ששתו,  ִבא ּמבאת  ּמכְך  יַתחר  יַתא שו

רֲעחזור לו.   יַתל אתארת  ממ
ּמיה,  ִבנ שש שקרובות  ִבב ּמתר  ממ הוא 
ּמביו.   שקרו ִבב אתארת  ממ ּמיה  ִבנ שש יַתה שו

ּמנה,  ּמהִבראשו ּמתה  ֵאמ ִבאם  שו
ּמיה.   ִבנ שש יַתב ּמתר  ממ

ט
שמרו לו:  ּמא

ּמתְך,  שש ִבא ּמתה  ֵאמ
ּמת ּה,  רֲעאחו אאת  ּמשא  ּמנ שו

שמרו לו:  ּמא ּמכְך  יַתחר  יַתא שו
ּמתה,  ֵאמ יַתית ו ּמה אמת  אי יַתק

ֵאזר,  שמ יַתמ ּמהִבראשון  אלד  ּמו יַתה
ֵאזר.   שמ יַתמ ֵאאינו  רֲעחרון  יַתא ּמה שו

י
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ֵאחִברים,  רֲעא ֵאדי  שי יַתעל  ֵאסל  אשהוא פו ּמכל 
שוצמו;  יַתע ֵאדי  שי יַתעל  ֵאסל  פו

ֵאחִברים,  רֲעא ֵאדי  שי יַתעל  ֵאסל  ֵאאינו פו אש שו
שוצמו.  יַתע ֵאדי  שי יַתעל  ֵאסל  ֵאאינו פו

מסכת יבמות פרק י משנה ה 



יא
ּמתְך',  שש ִבא ּמתה  ֵאמ שמרו לו ' ּמא

ּמה,  ִבבי ּמא ֵאמ ּמת ּה  רֲעאחו אאת  ּמשא  ּמנ שו
ּממ ּה,  ִבא ֵאמ ּמת ּה  רֲעאחו אאת  ּמשא  ּמנ שו ּמתה,  ֵאמ
ּמה,  ִבבי ּמא ֵאמ ּמת ּה  רֲעאחו אאת  ּמשא  ּמנ שו ּמתה,  ֵאמ
ּממ ּה,  ִבא ֵאמ ּמת ּה  רֲעאחו אאת  ּמשא  ּמנ שו ּמתה,  ֵאמ

ּמימות],  יַתק ּמלן  מכ שוצאו  שמ ִבנ שו ]
ִבשית,  ִבמי רֲעח יַתב ִבשית ו ִבלי שש יַתב ּמנה ו ּמבִבראשו ּמתר  ממ

אהם,  ֵאתי ּמוצרו שטרות  ופו
ִבעית,  ִבבי ּמבשר ּמיה ו ִבנ שש יַתב ּמאסור  שו

ּמת ּה.   ּמר ּמוצ ארת  אט אהן פו ֵאמ יַתחת  יַתא יַתאת  ִבבי ֵאאין  שו

יב
ּמנה,  ּמהִבראשו יַתתת  ִבמי יַתחר  יַתא של ּמיה  ִבנ שש יַתה יַתעל  ּמבא  ִבאם  שו

ִבעית,  ִבבי ּמבשר ּמיה ו ִבנ שש יַתב ּמתר  ממ
אהם,  ֵאתי ּמוצרו שטרות  ופו

ִבשית,  ִבמי רֲעח יַתב ִבשית ו ִבלי שש יַתב ּמאסור  שו
ּמת ּה.  ּמר ּמוצ ארת  אט אהן פו ֵאמ יַתחת  יַתא יַתאת  ִבבי ֵאאין  שו

מסכת יבמות פרק י משנה ו 
יג

ּמחד,  אא שויום  ִבנים  ּמש יַתשע  ֵאת אבן 
ִבחין,  יַתא ֵאדי  שי יַתעל  ֵאסל  הוא פו

יַתעל,  ִבלין  שס ִבחין פו יַתא שו
ּמלה,  ִבח שת ֵאסל  אשהוא פו ּמלא  אא

ּמוסו ף.   ּמלה  ִבח שת ִבלין  שס ִבחין פו יַתא ּמה שו
ּממר,  רֲעא יַתמ ּמב ּה  ּמעשו  שו ִבחין  יַתא ּמה  אלי ּמע ּמבאו 

שלוצו,  ּמח ֵאגט או  שתנו  ּמנ
ּמדיו.  ּמי יַתעל  שסלו  ּמפ

יד
יַתוצד?  ֵאכי

שמתו,  ִבב שי יַתעל  ּמבא  אש ּמחד  אא שויום  ִבנים  ּמש יַתשע  ֵאת אבן 
ִבחים, יַתא ֵאדי  שי יַתעל  יַתסל  ּמפ ו

ּממר,  רֲעא יַתמ ּמב ּה  ּמעשו  שו ִבחין  יַתא ּמה  אלי ּמע ּמבאו 
שלוצו,  ּמח ֵאגט או  שתנו  ּמנ

ּמדיו. ּמי יַתעל  שסלו  ּמפ

מסכת יבמות פרק י משנה ז
טו

שמתו,  ִבב שי יַתעל  ּמבא  אש ּמחד  אא שויום  ִבנים  ּמש יַתשע  ֵאת אבן 



ּמה, אלי ּמע ּמחד  אא שויום  ִבנים  ּמש יַתשע  ֵאת אבן  אשהוא  ִבחיו  ּמא ּמבא  ּמכְך  יַתחר  יַתא שו
ּמדיו.   ּמי יַתעל  יַתסל  ּמפ

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
יַתסל.  ּמפ ללא 

מסכת יבמות פרק י משנה ח 
יו

שמתו,  ִבב שי יַתעל  ּמבא  אש ּמחד  אא שויום  ִבנים  ּמש יַתשע  ֵאת אבן 
ּמת ּה,  ּמר ּמוצ יַתעל  ּמבא  ּמכְך  יַתחר  יַתא שו

שוצמו.   יַתע ֵאדי  שי יַתעל  יַתסל  ּמפ
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  ושר

יַתסל.   ּמפ ללא 

יז
ֵאמת,  שמתו, ו ִבב שי יַתעל  ּמבא  אש ּמחד  אא שויום  ִבנים  ּמש יַתשע  ֵאת אבן 

אמת.   אב יַתי שת ִבמ ללא  שו אוצת  אל חו
ֵאמת,  ּמשה ו ִבא ּמשא  ּמנ
ּמרה.  שפטו ֵארי זו  רֲעה

מסכת יבמות פרק י משנה ט 
יח

שמתו,  ִבב שי יַתעל  ּמבא  אש ּמחד  אא שויום  ִבנים  ּמש יַתשע  ֵאת אבן 
ארת,  אח יַתא ּמשה  ִבא ּמשא  ּמנ ִבדיל  שג ִבה אש ִבמ ֵאמת]ו ּמשא>[ו ּמנ שו ִבדיל  שג ִבה אש ִבמ > ,

ִבדיל,  שג ִבה אש ִבמ ּמנה  ּמהִבראשו אאת  יַתדע  ּמי ללא  ִבאם 
אמת,   אב יַתי שת ִבמ אוצת או  אל ּמיה או חו ִבנ שש יַתה
אמת.  אב יַתי שת ִבמ ללא  שו אוצת  אל ּמנה חו ּמהִבראשו

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמיה.   ִבנ שש יַתל ֵאל ץ  שוחו אוצה,  שר ִבי אש ֵאאיזו  של ֵאבם  יַתי שמ
ּמחד,  אא שויום  ִבנים  ּמש יַתשע  ֵאת אבן  אשהוא  ּמחד  אא

ּמערות.  שש ֵאתי  שש ִבביא  ֵאה ללא  אש ּמנה  ּמש ששִברים  אע אבן  אשהוא  ּמחד  אא שו

פרק יא 

מסכת יבמות פרק יא משנה א 
א

ּמתה.   מפ שמ יַתה יַתעל  שו ּמסה  רֲעאנו ּמה יַתעל  ִבאין  שש נו
ּמיב.   יַתח ּמאה,  שנשו יַתה יַתעל  אתה  יַתפ שמ יַתה שו ֵאנס  ּמהאו

ִבביו,  ּמא יַתתת  מפ שמ ִבביו ו ּמא יַתסת  רֲעאנו ּמדם  ּמא ֵאשא הוא  נו



שבנו.   יַתתת  מפ שמ שבנו ו יַתסת  רֲעאנו
ִבביו.  ּמא יַתתת  מפ שמ ִבב ִבביו ו ּמא יַתסת  רֲעאנו יַתב ֵאסר  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

מסכת יבמות פרק יא משנה ב 
ב

ּממ ּה,  ִבע ּמה  אני ּמב שירו  יַתג שת ִבנ אש ארת  ִבגיו
ִבמין,  שב יַתי שמ ללא  שו ִבוצים  של ללא חו

ּמשה,  מד שק ִבב ּמדתו  ֵאל שו ּמשה  מד שק ִבב ללא  אש ּמלִבראשון  אש ּמרתו  ִבפלו הו רֲעא
ּמשה.  מד שק ִבב ּמדתו  ֵאל שו ּמרתו  ִבני הו ֵאש יַתה שו

ּממ ּה.  ִבע ּמה  אני ּמב שחשררו  יַתת שש ִבנ אש ּמחה  שפ ִבש יַתה ֵאכן  שו

מסכת יבמות פרק יא משנה ג 
ג

אהן,  ֵאתי שלדו יַתו ּמעשרבו  שת ִבנ אש ִבשים  ּמנ ֵאמש  ּמח
ֵאמתו,  ִבשים, ו ּמנ ששאו  ּמנ שו רֲעערובות  יַתת יַתה ִבדילו  שג ִבה
ֵאבם.   יַתי שמ ּמחד  אא שו יַתחת,  יַתא של ִבוצים  של ּמעה חו ּמב יַתאשר

ֵאבם.   יַתי שמ ּמחד  אא שו יַתחת,  יַתא של ִבוצים  של ּמשה חו לל שש הוא ו
יַתחת.  יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  של שוִיבום  ִבליוצות  רֲעח יַתבע  יַתאשר שוצאו  שמ ִבנ

מסכת יבמות פרק יא משנה ד 
ד

ּמת ּה,  ּמל יַתכ יַתלד  שו ִבב ּמד ּה  של יַתו ּמעיַתרב  שת ִבנ אש ּמשה  ִבא ּמה
ֵאמתו,  ִבשים ו ּמנ ששאו  ּמנ שו רֲעערובות  יַתת יַתה ִבדילו  שג ִבה

ִבמין,  שב יַתי שמ ללא  שו ִבוצין  של ּמלה חו יַתכ יַתה ֵאני  שב
ִבביו.  ּמא ִבחי  רֲעא אשת  ֵאא שו ִבחיו,  ּמא אשת  ֵאא ֵאפק  שס אשהוא 

ִבמין,  שב יַתי שמ ִבוצין או  של ּמנה, או חו ֵאק שז יַתה ֵאני  שב ו
ִבחיו.   ּמא אבן  אשת  ֵאא שו ִבחיו  ּמא אשת  ֵאא ֵאפק  שס אשהוא 

ֵאשִברין,  שכ ֵאמתו 
ִבמין,  שב יַתי שמ ללא  שו ִבוצין  של ּמנה חו ֵאק שז יַתה ֵאני  שב ִבל רֲעערובות  יַתת יַתה

ִבביו.  ּמא ִבחי  רֲעא אשת  ֵאא שו ִבחיו  ּמא אשת  ֵאא ֵאפק  שוּס אש
ּמלה,  יַתכ יַתה ֵאני  שב ו

ֵאבם.  יַתי שמ ּמחד  אא שו ֵאל ץ  ּמחד חו אא

מסכת יבמות פרק יא משנה ה 
ה

ּמת ּה,  ּמח שפ ִבש יַתלד  שו ִבב ּמד ּה  של יַתו ּמעיַתרב  שת ִבנ אש אנת  ּמה לכ
ּממה,  שתרו ִבב ִבלין  שכ ֵאאלו או ֵארי  רֲעה

ארן,  לג יַתה יַתעל  ּמחד  אא אלק  ֵאח ִבקים  של שוחו
ִבתים,  ֵאמ יַתל ִבמין  יַתּט ִבמ ּמנן  ֵאאי
ִבשים,  ּמנ ִבאין  שש ּמנן נו ֵאאי שו

שפסולות.   ֵאבין  ֵאשרות  שכ ֵאבין 



ו
רֲעערובות,  יַתת יַתה ִבדילו  שג ִבה
אזה,  אאת  אזה  שחשררו  ִבש שו

ּמנה;  מה שכ ִבל ִבשים ושראויות  ּמנ ִבאין  שש נו
ִבתים,  ֵאמ יַתל ִבמין  יַתּט ִבמ ּמנן  ֵאאי שו

ִבעים;  ּמב יַתאשר ּמה אאת  ִבגין  שפ ֵאאין סו יַתּטמו,  ִבנ ִבאם  שו
ּממה,  שתרו ִבב ִבלין  שכ ֵאאין או

אמש;  לח שו ארן  אק ִבמין  של יַתש שמ ּמנן  ֵאאי ּמכלו,  ּמא ִבאם  שו
ארן;  לג יַתה יַתעל  ִבקין  של ֵאאין חו שו
ּממה,  שתרו יַתה אאת  שכִברין  ומו

אהן;  ּמל אש ִבמין  ּמד יַתה שו
ּמדש,  שק ִבמ יַתה ֵאשי  שד ּמק שב ִבקים  של ֵאאין חו שו

ִבשים,  ּמד ּמק אהם  ּמל ִבנין  שת ֵאאין נו שו
אהם;  ֵאדי ִבמי אהם  ּמל אש אאת  ִבאים  ִבוצי ֵאאין מו שו

ּמבה;  ֵאּקי יַתה ִבמן  יַתיִים ו ּמח של יַתה ִבמן  יַתע ו שזרו יַתה ִבמן  שפטוִברים  ו
ֵאאב;  ּמת שס ִבי אש יַתעד  אעה  ֵאהי רו שי ּמרן  שבכו ו

ִבנים.  רֲעה לכ ֵארי  שמ ּמח שו ֵאאל  ששּמר ֵארי ִי שמ ּמח אהם  ּמל ִבנין  שת שונו

מסכת יבמות פרק יא משנה ו 
ז

ִבשים,  ּמד ּקח ּמשה  לל שש ּמל ּה  שע יַתב יַתחר  יַתא יַתהת  ּמש ללא  אש ִבמי 
ּמדה,  של ּמי שו ֵאשאת  ִבנ שו

רֲעחרון,  יַתא ּמל ּמעה  שב ִבש אבן  ִבאם  שו ּמלִבראשון  ּמעה  שש ִבת אבן  ִבאם  יַתע  ּמידו ֵאאין  שו
ִבני,  ֵאש יַתה ִבמן  ִבנים  ּמב ּמהִבראשון ו ִבמן  ִבנים  ּמב ּמל ּה  ּמהיו 

ִבמין.  שב יַתי שמ ללא  שו ִבוצין  של חו
ֵאבם.   יַתי שמ ללא  שו ֵאל ץ  אהם, חו ּמל ֵאכן הוא  שו

ִבני,  ֵאש יַתה ִבמן  ִבחין  יַתא שו ּמהִבראשון  ִבמן  ִבחים  יַתא ּמהיו לו 
ֵאאם,  ּמה ּמת ּה  ֵאמאו ללא  אש
ֵאבם,  יַתי שמ ֵאל ץ ו הוא חו

ִבמין. שב יַתי שמ ִבוצין ו של ֵאהן חו שו

מסכת יבמות פרק יא משנה ז 
ח

ֵאהן,  לכ ּמחד  אא שו ֵאאל  ששּמר ּמחד ִי אא ּמיה  ּמה
ֵאהן,  לכ יַתל ּמיה  ּמשה ושראו ִבא ּמשא  ּמנ

ִבתים,  ֵאמ יַתל ֵאמא  יַתּט ִבמ ֵאאינו 
ִבעים;  ּמב יַתאשר ּמה אאת  ֵאפג  ֵאאינו סו ּממא,  יַתּט ִבנ ִבאם  שו

ּממה,  שתרו ִבב ֵאכל  ֵאאינו או שו
אמש;  לח שו ארן  אק ֵאלם  יַתש שמ ֵאאינו  יַתכל,  ּמא ִבאם  שו

ארן;  לג יַתה יַתעל  ֵאלק  ֵאאינו חו שו



אשלו;  ִבמין  ּמד יַתה שו ּממה,  שתרו יַתה אאת  ֵאכר  ומו
ּמדש,  שק ִבמ יַתה ֵאשי  שד ּמק שב ֵאלק  ֵאאינו חו שו

ִבשים,  ּמד ּמק ִבנין לו  שת ֵאאין נו שו
ּמידו;  ִבמ אשלו  אאת  ִבאין  ִבוצי ֵאאין מו שו

ּמבה;  ֵאּקי יַתה ִבמן  יַתיִים ו ּמח של יַתה ִבמן  יַתע ו שזרו יַתה ִבמן  ּמפטור  ו
ֵאאב;  ּמת שס ִבי אש יַתעד  אעה  ֵאהי רו שי שבכורו  ו

ִבנים.   רֲעה לכ ֵארי  שמ ּמח שו ֵאאל  ששּמר ֵארי ִי שמ ּמח ִבנין לו  שת שונו

ט
ִבנים,  רֲעה לכ אהם  ֵאני שש ּמהיו 

ּמליו;  ּמע ִבנין  שנ ֵאהן או שו אהם,  ֵאלי רֲעע ֵאנן  הוא או
ִבמין לו;  יַתּט ִבמ ּמנן  ֵאאי ֵאהן  שו אהם,  ּמל ֵאמא  יַתּט ִבמ ֵאאינו  הוא 
ִבשין אותו;  שר ֵאהן יו ּמבל  רֲעא ּמתם,  ֵארש או ללא יו הוא 
אזה;  ּמל אש שו אזה  ּמל אש ּמלתו  של ִבק יַתעל  שו ּמכתו  יַתמ יַתעל  ּמפטור  ו
ֵאלק;  ֵאאינו חו שו אזה,  ּמל אש שו אזה  ּמל אש ּממרו  שש ִבמ שב אלה  שועו

ּמחד,  אא ּממר  שש ִבמ שב אהם  ֵאני שש ּמהיו  ִבאם  שו
ּמחד.  אא אלק  ֵאח ֵאטל  נו

פרק יב 

מסכת יבמות פרק יב משנה א 
א

ִבנים,  ּמי יַתד ּמשה  לל שש ִבב ּמוצה,  ִבלי רֲעח יַתות  שוצ ִבמ
שדיוטות.   אה ּמתן  שש ּמל שש ִבפלו  רֲעא

ֵאשּמרה;  שכ ּמת ּה  ּמוצ ִבלי רֲעח ּמעל,  שנ יַתמ שב ּמוצה  של ּמח
ּמלה.   שפסו ּמת ּה  ּמוצ ִבלי רֲעח ּמיא,  של אפ שנ יַתא שב
ֵאשר;  ּמכ ֵאקב,  ּמע איש לו  אש ּמדל  שנ יַתס שב

ּמפסול.   ֵאקב,  ּמע ֵאאין לו  אש שו
ֵאשּמרה;  שכ ּמת ּה  ּמוצ ִבלי רֲעח ּמּטן,  יַתמ של ּמבה ו מכ יַתאשר ּמה ִבמן 

ּמלה.  שפסו ּמת ּה  ּמוצ ִבלי רֲעח ּמלן,  שע יַתמ של ּמבה ו מכ יַתאשר ּמה ִבמן 

מסכת יבמות פרק יב משנה ב 
ב

אשלו,  ֵאאינו  אש ּמדל  שנ יַתס שב ּמוצה  של ּמח
ֵאע ץ,  ּמל אש ּמדל  שנ יַתס שב או 

ִבמין,  ּמי שב ששמאל  ִבל אש שב או 
ֵאשּמרה.   שכ ּמת ּה  ּמוצ ִבלי רֲעח

ֵאשר) ּמכ ֵאלְך בו, ( יַתה של ּמיכול  אשהוא  ּמגדול  שב ּמוצה  של ּמח
שגלו,  יַתר אאת רוב  אפה  אשהוא חו ּמּקטון  יַתב או 



ֵאשּמרה.   שכ ּמת ּה  ּמוצ ִבלי רֲעח
ּמלה,  שי יַתל יַתב ּמוצה  של ּמח

ֵאשּמרה;  שכ ּמת ּה  ּמוצ ִבלי רֲעח
ֵאסל.   אזר פו אע ִבלי אא ִבבי  ושר

ּמלה.  שפסו ּמת ּה  ּמוצ ִבלי רֲעח ששמאל,  יַתב ו
ִבשיר.  שכ יַתמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר

מסכת יבמות פרק יב משנה ג 
ג

ּמראת,  ּמק ללא  ּמבל  רֲעא ּמקה,  שק ּמר שו ּמוצה  של ּמח
ֵאשּמרה.   שכ ּמת ּה  ּמוצ ִבלי רֲעח

ּמוצה,  של ּמח ללא  ּמבל  רֲעא ּמקה,  שק ּמר שו ּמראת  ּמק
ּמלה.   שפסו ּמת ּה  ּמוצ ִבלי רֲעח

ּמקה,  שק ּמר ללא  ּמבל  רֲעא ּמתה,  ּמרא ּמק שו ּמוצה  של ּמח
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמלה.  שפסו ּמת ּה  ּמוצ ִבלי רֲעח
ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  ֵאמר]ושר  :[או

ֵאשּמרה.   שכ ּמת ּה  ּמוצ ִבלי רֲעח

ד
אזר:  אע ִבלי אא ִבבי  יַתמר שר ּמבִברים כה,ט)ּמא שד )

ֵאכב.   יַתע שמ אשה  רֲעע יַתמ אשהוא  ּמבר  ּמד אשה",  ּמע ֵאי ּמכה  ּמכ "
ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר לו שר ּמא

ּמיה?  ּמא שר ּמשם  ִבמ
ִבאיש.  שב אשה  רֲעע יַתמ אשהוא  ּמבר  ּמד ִבאיש",  ּמל אשה  ּמע ֵאי ּמכה  ּמכ "

מסכת יבמות פרק יב משנה ד 
ה

יַתל ץ,  אח אנ אש ֵארש  ֵאח יַתה
ּמוצה,  של ּמח אש אשת  אר ֵאח יַתה שו
ּמּקטון,  יַתל אוצת  אל יַתהחו שו
ּמלה.   שפסו ּמת ּה  ּמוצ ִבלי רֲעח

ִבדיל,  שג יַתת אש ִבמ לל ץ  רֲעח יַתת ּמוצה,  של ּמח אש ּמנה  יַתט שק
ּמוצה,  של ּמח ללא  ִבאם  שו

ּמלה.  שפסו ּמת ּה  ּמוצ ִבלי רֲעח

מסכת יבמות פרק יב משנה ה 
ו

ּמשה,  לל שש ִבב יַתנִים או  שש ִבב ּמוצה  של ּמח
ּמפסול,  ּמקרוב או  אהם  ֵאמ ּמחד  אא ּמוצא  שמ ִבנ

ּמלה.   שפסו ּמת ּה  ּמוצ ִבלי רֲעח



ִברין.   ִבשי שכ יַתמ ּמלר  שד שנ יַתוּס יַתה ּמנן  ּמח ִבבי יו שמעון ושר ִבש ִבבי  שר
ֵאבית> של ִברין, <ו רֲעאסו ּמה ֵאבית  שב ּמנ ּה  ֵאבי של ֵאבינו  ּמוצה  של ּמח אש אשה  רֲעע יַתמ

ִבשיר.  שכ ִבה שו ּמבה,  ִבקי רֲעע ִבבי  ֵאני שר שפ ִבל אשה  רֲעע יַתמ ּמבא 

מסכת יבמות פרק יב משנה ו 
ז

ּמוצה:  ִבלי רֲעח יַתות  שוצ ִבמ
ִבדין,  ֵאבית  ֵאני  שפ ִבל שמתו  ִבב ִבוי ּמבא הוא 

יַתמר:  אא אנ אש ֵאגן לו,  יַתההו אאת  ּמוצה  ֵאע ִבנין לו  שת ֵאהן נו ּמבִברים כה,ח) שו שד )

ּמליו".   ֵאא שברו  ִבד שו ִבעירו  ֵאני  שק ִבז ּמקשראו לו  שו "
ארת:  אמ ִבהיא או ּמבִברים כה,ז) שו שד )

ֵאאל,  ששּמר שבִי ֵאשם  ִבחיו  ּמא של ִבקים  ּמה של ִבמי  ּמב שי ֵאאן  ֵאמ "
ִבמי".  שב יַתי ּמבה  ּמא ללא 

ֵאמר:  ּמבִברים כה,ח)שוהוא או שד )

ּמת ּה".  שח יַתק של ִבתי  שוצ יַתפ ּמח ללא  "
אדש.  לּק יַתה שלשון  ִבב
שמִברין:  ּמהיו או ּמבִברים כה,ט)  שו שד ) 

ִבנים,  ֵאק שז יַתה ֵאני  ֵאעי של ּמליו  ֵאא שמתו  ִבב שי ּמשה  שג ִבנ שו "
ּמניו",  ּמפ שב ּמקה  ּמישר שו שגלו  יַתר יַתעל  ֵאמ רֲעעלו  יַתנ ּמוצה  של ּמח שו

ִבנין.  ּמי יַתד יַתל אאה  ִבנשר אשהוא  ּמבִברים כה,ט) לרק  שד )  
ּמרה:   שמ ּמא שו ּמתה  שנ ּמע שו "

ִבחיו!"  ּמא ֵאבית  אאת  אנה  שב ללא ִי אשר  רֲעא ִבאיש  ּמל אשה  ּמע ֵאי ּמכה  ּמכ
ִבאים.   שקִברי יַתמ ּמהיו  ּמכאן  יַתעד  שו

יַתאכוס,  יַתפר  שכ ִבב ּמלה  ֵאא ּמה יַתחת  יַתת ּמקנוס  ּמאשר ִבבי  ּמרא שר שק ּמה אש שכ ו
ּמשה,  ּמר ּמפ יַתה ּמכל  אאת  יַתמר  ּמג שו

ּמשה.  ּמר ּמפ יַתה ּמכל  ִבאים  שקִברי יַתמ שהיות  ִבל ּמזקו  שח ּמה

ח 
ּמבִברים כה,י)  שד יַתעל", ( ּמנ יַתה רֲעחלו ץ  ֵאבית  ֵאאל  ששּמר שבִי ששמו  ּמרא  שק ִבנ שו "

ִבדים.   ִבמי של יַתת יַתב ּמוה  שוצ ִבמ ללא  שו ִבנין  ּמי יַתד יַתב ּמוה  שוצ ִבמ
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

יַתמר:  ּמשם לו ִבדים  שמ ּמהעו ּמכל  יַתעל  ּמוה  שוצ ִבמ
יַתעל!'  יַתנ יַתה רֲעחלו ץ  יַתעל,  יַתנ יַתה רֲעחלו ץ  '

פרק יג 

מסכת יבמות פרק יג משנה א 
א

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 



רֲעארוסות.  ּמלא  אא ִבנין  רֲעא ּממ שמ ֵאאין 
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
שנשואות.   רֲעארוסות ו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

יַתעל.  יַתב יַתב
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ּמבם.   ּמי יַתב יַתעל ו יַתב יַתב
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ּמניו.  ּמפ שב
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמניו.   ּמפ שב ללא  אש שו ּמניו  ּמפ שב
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ִבדין.  ֵאבית  שב
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ִבדין.   ֵאבית  שב ללא  אש שו ִבדין  ֵאבית  שב
יַתמי:  יַתש ֵאבית  של ֵאלל  אה ֵאבית  שמרו  ּמא

ּמנה,  יַתט שק ִבהיא  שו אנת  אא ּממ שמ
ִבמים.   ּמע שפ ּמשה  ִבמ רֲעח יַתו ּמעה  ּמב יַתאשר ִבפלו  רֲעא

יַתמי:  יַתש ֵאבית  אהן  ּמל שמרו  ּמא
ֵאקר!  שפ אה ֵאאל  ששּמר שבנות ִי ֵאאין 

ִבדיל,  שג יַתת אש יַתעד  אנת  את שמ יַתמ אנת ו אא ּממ שמ ּמלא  אא
ֵאשא.  ּמנ ִבת שו ֵאאן  ּממ שת ו

מסכת יבמות פרק יג משנה ב 
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ֵאאן?  ּממ של ּמכה  שצִברי אש ּמנה  יַתט שק ִבהיא  ֵאאי זו 
ּמת ּה.  שע יַתד של ּמה  אחי יַתא ּממ ּה או  ִבא ּמת ּה  יַתו ִבשיא ִבה אש ּמכל 

ֵאאן.  ּממ של ּמכה  שוצִברי ּמנה  ֵאאי ּמת ּה,  שע יַתד של ללא  אש ּמה  ִבשיאו  ִבה
ֵאמר:  ּמנס או שג ִבטי שנ יַתא אבן  ּמיה  שנ יַתנ רֲעח ִבבי  שר

ּמה,  אשי ִבקדו אאת  ששמור  ִבל ּמלה  שיכו ּמנ ּה  ֵאאי אש אקת  ִבתינו ּמכל 
ֵאאן.   ּממ של ּמכה  שוצִברי ּמנה  ֵאאי
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמתה.  מפ שמ ִבכ ּמלא  אא ּמנה  יַתט שק ֵאשה  רֲעע יַתמ ֵאאין 
ּממה,  שתרו ִבב יַתכל  לתא ללא  ֵאהן,  לכ יַתל ֵאאל  ששּמר יַתבת ִי

ּממה.  שתרו ִבב יַתכל  לתא ֵאאל,  ששּמר שלִי ֵאהן  לכ יַתבת  ו

מסכת יבמות פרק יג משנה ג 
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ֵאמר:  לקב או רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
ִבאיש,  ּמה ִבמן  ִבהיא  אש ּמבה  ּמכ יַתע ּמכל 

ששתו;  ִבא ִבהיא  ִבאלו  שכ



ִבאיש,  ּמה ִבמן  ּמנ ּה  ֵאאי אש ּמבה  ּמכ יַתע ּמכל  שו
ששתו.  ִבא ּמנה  ֵאאי ִבאלו  שכ

מסכת יבמות פרק יג משנה ד 
ד

ִבאיש,  ּמב אנת  אא ּממ שמ יַתה
ּמביו,  שקרו ִבב ארת  את ממ ִבהיא  שו ּמה,  אתי שקרובו ִבב ּמתר  ממ הוא 

ּמנה.   מה שכ יַתה ִבמן  ּמל ּה  ּמס שפ ללא  שו
ֵאגט,  ּמל ּה  יַתתן  ּמנ

ּמביו,  שקרו ִבב ּמרה  רֲעאסו ִבהיא  שו ּמה  אתי שקרובו ִבב ּמאסור  הוא 
ּמנה.   מה שכ יַתה ִבמן  ּמל ּה  ּמס שפ ו

ּמר ּה,  ִבזי אח אה שו ֵאגט  ּמל ּה  יַתתן  ּמנ
ֵאחר,  יַתא של ֵאשאת  ִבנ שו ּמנה בו  רֲעא ֵאמ
ּמשה,  ּמגשר שת ִבנ ּמלה או  שמ יַתאשר שת ִבנ שו

שחזור לו.   יַתל אתארת  ממ
ּמר ּה,  ִבזי אח אה שו ּמנה בו  רֲעא ֵאמ

ֵאחר,  יַתא של ֵאשאת  ִבנ שו ֵאגט  ּמל ּה  יַתתן  ּמנ
ּמשה,  ּמגשר שת ִבנ ּמלה או  שמ יַתאשר שת ִבנ

שחזור לו.   יַתל ּמרה  רֲעאסו
ּמלל:  שכ יַתה אזה 

שחזור לו.  יַתל ּמרה  רֲעאסו ֵאמאון,  יַתחר  יַתא ֵאגט 
שחזור לו.  יַתל אתארת  ממ ֵאגט,  יַתחר  יַתא ֵאמאון 

מסכת יבמות פרק יג משנה ה 
ה

ּמש ּה,  ֵאגשר שו ֵאחר,  יַתא של ֵאשאת  ִבנ שו ִבאיש,  ּמב אנת  אא ּממ שמ יַתה
ּמנה בו,  ֵאא ֵאמ ֵאחר, ו יַתא של

ּמש ּה,  ֵאגשר שו ֵאחר,  יַתא של
ּמנה בו;  ֵאא ֵאמ ֵאחר ו יַתא של

שחזור לו;  יַתל ּמרה  רֲעאסו ֵאגט,  יַתב אמנו  ִבמ ּמוצאת  ּמי אש ּמכל 
שחזור לו.  יַתל ארת  את ממ ֵאמאון,  יַתב

מסכת יבמות פרק יג משנה ו 
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ּמר ּה,  ִבזי אח אה שו ּמשה  ִבא ּמה אאת  ֵארש  ּמג שמ יַתה
ּמבם.  ּמי יַתל אתארת  ממ

ֵאסר.   ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר
ּמר ּה,  ִבזי אח אה שו ּממה  שיתו יַתה אאת  ֵארש  ּמג שמ יַתה ֵאכן  שו

ּמבם.  ּמי יַתל אתארת  ממ
ֵאסר.   ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר

ּמשה,  ּמגשר שת ִבנ שו ּמה  ִבבי ּמא ּמא ּה  ִבשי ִבה אש ּמנה  יַתט שק



ּמאב:  ּמה ֵאיי  יַתח שב ּממה  ִבכיתו
ּמבם.  ּמי יַתל ּמרה  רֲעאסו ּמר ּה,  ִבזי אח אה

מסכת יבמות פרק יג משנה ז 
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יַתטנות,  שק שיתומות  שחיות  יַתא ֵאתי  שש ִבאים  שנשו ִבחים  יַתא ֵאני  שש
אהן,  ֵאמ יַתחת  יַתא של אש ּמל ּה  שע יַתב ֵאמת 
ּמשה;  ִבא רֲעאחות  ֵאשם  ִבמ ֵאוצא  ֵאת

ּמנה,  יַתט שק ּמלה ו שגדו ֵאחשרשות,  ֵאתי  שש ֵאכן  שו
ּמנה,  יַתט שּק יַתל אש ּמל ּה  שע יַתב ֵאמת 

ּמשה;  ִבא רֲעאחות  ֵאשם  ִבמ ֵאוצא  ֵאת
ּמלה,  שגדו יַתל אש ּמל ּה  שע יַתב ֵאמת 
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ֵאאן בו.   ּממ שת אש ּמנה  יַתט שּק יַתה אאת  ִבדין  שמ יַתל שמ
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר
ּמנה;  ֵאא ֵאמ ּמנה,  ֵאא ֵאמ ִבאם 

ִבדיל,  שג יַתת אש יַתעד  ִבתין  שמ יַתת ּמלאו,  ִבאם  שו
ּמשה.   ִבא רֲעאחות  ֵאשם  ִבמ ּמלז  יַתה ֵאוצא  ֵאת שו

ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר
ששתו,  ִבא יַתעל  ִבאי לו 

ִבחיו:  ּמא אשת  ֵאא יַתעל  ִבאי לו  שו
ֵאגט,  יַתב ששתו  ִבא אאת  ִבוציא  מו

ּמוצה.  ִבלי רֲעח יַתב ִבחיו  ּמא אשת  ֵאא אאת  שו

מסכת יבמות פרק יג משנה ח 
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ֵאמת,  יַתטנות, ו שק שיתומות  ֵאתי  שש ּמנשוי  ּמיה  ּמה אש ִבמי 
ּמת ּה.  ּמר ּמוצ ארת  אט אהן פו ֵאמ יַתחת  יַתא של אש ּמת ּה  ּמוצ ִבלי רֲעח ּמת ּה או  ּמא ִבבי

ֵאחשרשות.   ֵאתי  שש ֵאכן  שו
אשת,  אר ֵאח שו ּמנה  יַתט שק

ּמת ּה.   ּמר ּמוצ ארת  אט אהם פו ֵאמ יַתחת  יַתא יַתאת  ִבבי ֵאאין 

ט
אשת,  אר ֵאח שו יַתחת  יַתּק ִבפ

אשת,  אר ֵאח יַתה אאת  ארת  אט יַתחת פו יַתּק ִבפ יַתה יַתאת  ִבבי
יַתחת.   יַתּק ִבפ יַתה אאת  ארת  אט אשת פו אר ֵאח יַתה יַתאת  ִבבי ֵאאין  שו

י
ּמנה,  יַתט שק ּמלה ו שגדו

ּמנה,  יַתט שּק יַתה אאת  ארת  אט ּמלה פו שגדו יַתה יַתאת  ִבבי
ּמלה.  שגדו יַתה אאת  ארת  אט ּמנה פו יַתט שּק יַתה יַתאת  ִבבי ֵאאין  שו



מסכת יבמות פרק יג משנה ט 
יא

ֵאמת,  יַתטנות, ו שק שיתומות  ֵאתי  שש ּמנשוי  ּמיה  ּמה אש ִבמי 
ּמנה,  ּמהִבראשו יַתעל  ּמבם  ּמי יַתה ּמבא 

ּמיה,  ִבנ שש יַתה יַתעל  ּמבא  יַתזר ו ּמח שו
ּמיה,  ִבנ שש יַתה יַתעל  ִבחיו  ּמא ּמבא  אש או 

ּמנה.  ּמהִבראשו אאת  יַתסל  ּמפ ללא 
ֵאחשרשות.   ֵאתי  שש ֵאכן  שו

אשת,  אר ֵאח שו ּמנה  יַתט שק
ּמנה,  יַתט שּק יַתה יַתעל  ּמבם  ּמי יַתה ּמבא 

אשת,  אר ֵאח יַתה יַתעל  ּמבא  יַתזר ו ּמח שו
אשת,  אר ֵאח יַתה יַתעל  ִבחיו  ּמא ּמבא  אש או 

ּמנה.  יַתט שּק יַתה אאת  יַתסל  ּמפ ללא 
אשת,  אר ֵאח יַתה יַתעל  ּמבם  ּמי יַתה ּמבא 
ּמנה,  יַתט שּק יַתה יַתעל  ּמבא  יַתזר ו ּמח שו

ּמנה,  יַתט שּק יַתה יַתעל  ִבחיו  ּמא ּמבא  אש או 
אשת.  אר ֵאח יַתה אאת  יַתסל  ּמפ

מסכת יבמות פרק יג משנה י 
יב

אשת,  אר ֵאח שו יַתחת  יַתּק ִבפ
יַתחת,  יַתּק ִבפ יַתה יַתעל  ּמבם  ּמי ּמבא 

אשת,  אר ֵאח יַתה יַתעל  ּמבא  יַתזר ו ּמח שו
אשת,  אר ֵאח יַתה יַתעל  ִבחיו  ּמא ּמבא  אש או 

יַתחת.  יַתּק ִבפ יַתה אאת  יַתסל  ּמפ ללא 
אשת,  אר ֵאח יַתה יַתעל  ּמבם  ּמי יַתה ּמבא 
יַתחת,  יַתּק ִבפ יַתה יַתעל  ּמבא  יַתזר ו ּמח שו

יַתחת,  יַתּק ִבפ יַתה יַתעל  ִבחיו  ּמא ּמבא  אש או 
אשת.  אר ֵאח יַתה אאת  יַתסל  ּמפ

מסכת יבמות פרק יג משנה יא 
יג

ּמנה,  יַתט שק ּמלה ו שגדו
ּמלה,  שגדו יַתה יַתעל  ּמבם  ּמי יַתה ּמבא 
ּמנה,  יַתט שּק יַתה יַתעל  ּמבא  יַתזר ו ּמח שו

ּמנה,  יַתט שּק יַתה יַתעל  ִבחיו  ּמא ּמבא  אש או 
ּמלה.  שגדו יַתה אאת  יַתסל  ּמפ ללא 
ּמנה,  יַתט שּק יַתה יַתעל  ּמבם  ּמי ּמבא 

ּמלה,  שגדו יַתה יַתעל  ּמבא  יַתזר ו ּמח שו
ּמלה,  שגדו יַתה יַתעל  ִבחיו  ּמא ּמבא  אש או 



ּמנה.   יַתט שּק יַתה אאת  יַתסל  ּמפ
ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר

ֵאאן בו.  ּממ שת אש ּמנה  יַתט שּק יַתה אאת  ִבדין  שמ יַתל שמ

מסכת יבמות פרק יג משנה יב 
יד

ּמנה,  יַתט שק ּממה  ּמב שי יַתעל  ּמבא  אש ּמטן  ּמק ּמבם  ּמי
אזה.  ִבעם  אזה  שדלו  שג ִי

אלנו.   ִבדי שג יַתת ּמלה,  שגדו ּממה  ּמב שי יַתעל  ּמבא 
ִבתי,  של יַתע שב ִבנ ללא  ִבשים יום:  לל שש שבתוְך  ּמרה  שמ ּמא אש ּממה  ּמב שי

ּמל ּה;  לל ץ  רֲעח יַתי אש ִבפין אותו  כו
ִבשים יום,  לל שש יַתחר  יַתא של

ּמל ּה.   לל ץ  רֲעח יַתי אש אמנו  ִבמ ִבשים  שק יַתב שמ
אדה,  אשהוא מו יַתמן  שז ִבב ו

אדש,  לח ּמשר  ּמע ֵאנים  שש יַתחר  יַתא של ִבפלו  רֲעא
ּמל ּה.  לל ץ  רֲעח יַתי אש ִבפין אותו  כו

מסכת יבמות פרק יג משנה יג 
יה

ּממ ּה,  ּמב ִבמי ּמיה  ּמנ רֲעה ארת  אד יַתהנו
ּמל ּה;  לל ץ  רֲעח יַתי אש ִבפין אותו  ּמל ּה, כו שע יַתב ֵאיי  יַתח שב

ּמל ּה.   לל ץ  רֲעח יַתי אש אמנו  ִבמ ִבשים  שק יַתב שמ ּמל ּה,  שע יַתב יַתתת  ִבמי יַתחר  יַתא
ֵאכן,  של ּמנה  שו יַתכ שת ִבנ ִבאם 

ּמל ּה.   לל ץ  רֲעח יַתי אש אמנו  ִבמ ִבשים  שק יַתב שמ ּמל ּה,  שע יַתב ֵאיי  יַתח שב ִבפלו  רֲעא

פרק יד 

מסכת יבמות פרק יד משנה א 
א

אשת,  אר ֵאח ּמשא  ּמנ אש יַתח  ֵאּק ִבפ יַתחת, ו יַתּק ִבפ ּמשא  ּמנ אש ֵארש  ֵאח
ֵאים.  יַתק שי ּמוצה,  ּמר ִבאם  שו ִבוציא,  ּמוצה, יו ּמר ִבאם 

ּמזה.   ִבמי ִבבשר ִבוציא  ּמכְך הוא מו ּמזה,  ִבמי ִבבשר ֵאנס  אשהוא כו ֵאשם  יַתכ
ּמשה,  ּמחשר שת ִבנ שו יַתחת  יַתּק ִבפ ּמשא  ּמנ אש יַתח  ֵאּק ִבפ ּמבל  רֲעא
ֵאים.   יַתק שי ּמוצה,  ּמר ִבאם  שו ִבוציא,  ּמוצה, יו ּמר ִבאם 

ִבוציא.   ללא יו ּמטה,  שּט יַתת שש ִבנ
ּמּטה,  יַתת שש ִבנ יַתרש הוא, או  ּמח שת ִבנ

ִבמית.   ּמל ִבוציא עו ֵאאינו מו

ב



אבן נוִברי:  ּמנן  ּמח ִבבי יו יַתמר שר ּמא
ִבוציא,  ּמשה, יו ּמחשר שת ִבנ אש ּמשה  ִבא ּמה ּממה  ֵאני  שפ ִבמ ִבכי  שו

ִבוציא?  ֵאאינו מו יַתרש  ּמח שת ִבנ אש ִבאיש  ּמה שו
שמרו לו:  ּמא

אשת,  אר ּמג שת ִבמ יַתה ּמשה  ִבא ּמל ֵארש  ּמג שמ יַתה ִבאיש  ּמה אמה  ללא דו
ּמנ ּה,  ִבבשרוצו ללא  אש שו ּמנ ּה  ִבבשרוצו ּמוצא  ּמשה יו ִבא ּמה אש

ִבלשרוצונו. <ברוצונו> ּמלא  אא ִבוציא  ֵאאינו מו ִבאיש  ּמה שו

מסכת יבמות פרק יד משנה ב 
ג

ּמדא  שג שד מג אבן  ּמנן  ּמח ִבבי יו ִבעיד שר ֵאה
ּמה,  ִבבי ּמא ּמא ּה  ִבשי ִבה אש אשת  אר ֵאח יַתה יַתעל 

ֵאגט.   יַתב ּמוצא  ִבהיא יו אש
שמרו לו:  ּמא

ּמב ּה.  ֵאוצא  יַתכיו יַתא ף זו 

מסכת יבמות פרק יד משנה ג 
ד

ֵאחשרשות,  שחיות  יַתא ֵאתי  שש ִבל ִבאים  שנשו ִבשים  ֵאחשר ִבחים  יַתא ֵאני  שש
שקחות,  ִבפ שחיות  יַתא ֵאתי  שש ִבל או 

יַתחת;  יַתּק ִבפ יַתחת  יַתא שו אשת  אר ֵאח יַתחת  יַתא שחיות,  יַתא ֵאתי  שש ִבל או 
ִבחים,  שק ִבפ ִבחים  יַתא ֵאני  שש ִבל שנשואות  ֵאחשרשות  שחיות  יַתא ֵאתי  שש ֵאכן  שו

ִבשים,  שר ֵאח ִבחים  יַתא ֵאני  שש ִבל או 
יַתח,  ֵאּק ִבפ ּמחד  אא שו ֵארש  ֵאח ּמחד  אא ִבחים,  יַתא ֵאני  שש ִבל או 

שפטוִברים>  ִביבום. < יַתה ִבמן  ּמוצה ו ִבלי רֲעח יַתה ִבמן  שפטורות  ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ִבניסו,  שכ יַתי שכִבריות,  ּמנ ּמהיו  ִבאם  שו

ִבוציאו.  ִבוציא, יו שלהו ּמרוצו  ִבאם  שו

מסכת יבמות פרק יד משנה ד 
ה

ִבחים,  יַתא ֵאני  שש
יַתח,  ֵאּק ִבפ ּמחד  אא שו ֵארש  ֵאח ּמחד  אא

שּקחות;  ִבפ שחיות  יַתא ֵאתי  שש ִבל ִבאים  שנשו
יַתחת,  יַתּק ִבפ יַתה יַתעל  יַתב ֵארש  ֵאח ֵאמת 

יַתחת?  יַתּק ִבפ יַתה יַתעל  יַתב יַתח  ֵאּק ִבפ אשה  רֲעע יַתי יַתמה 
ּמשה.   ִבא רֲעאחות  ֵאשם  ִבמ ֵאוצא  ֵאת
יַתחת,  יַתּק ִבפ יַתה יַתעל  יַתב יַתח  ֵאּק ִבפ ֵאמת 

יַתחת?  יַתּק ִבפ יַתה יַתעל  יַתב ֵארש  ֵאח אשה  רֲעע יַתי יַתמה 
ֵאגט,  יַתב ששתו  ִבא אאת  ִבוציא  מו

ּמלם.  שלעו ּמרה  רֲעאסו ִבחיו  ּמא אשת  ֵאא שו



מסכת יבמות פרק יד משנה ה 
ו

ִבחין,  שק ִבפ ִבחין  יַתא ֵאני  שש
שחיות,  יַתא ֵאתי  שש ִבל ִבאין  שנשו

יַתחת;  יַתּק ִבפ יַתחת  יַתא שו אשת  אר ֵאח יַתחת  יַתא
אשת,  אר ֵאח יַתה יַתעל  יַתב יַתח  ֵאּק ִבפ ֵאמת 

יַתחת?  יַתּק ִבפ יַתה יַתעל  יַתב יַתח  ֵאּק ִבפ אשה  רֲעע יַתי יַתמה 
ּמשה.   ִבא רֲעאחות  ֵאשם  ִבמ ֵאוצא  ֵאת
יַתחת,  יַתּק ִבפ יַתה יַתעל  יַתב יַתח  ֵאּק ִבפ ֵאמת 

אשת?  אר ֵאח יַתה יַתעל  יַתב יַתח  ֵאּק ִבפ אשה  רֲעע יַתי יַתמה 
ֵאגט,  יַתב ששתו  ִבא אאת  ִבוציא  מו
ּמוצה.  ִבלי רֲעח יַתב ִבחיו  ּמא אשת  ֵאא שו

מסכת יבמות פרק יד משנה ו 
ז

ִבחים,  יַתא ֵאני  שש
יַתח,  ֵאּק ִבפ ּמחד  אא שו ֵארש  ֵאח ּמחד  אא
שחיות,  יַתא ֵאתי  שש ִבל ִבאין  שנשו

יַתחת;  יַתּק ִבפ יַתחת  יַתא שו אשת  אר ֵאח יַתחת  יַתא
ֵארש,  ֵאח ֵאמת 

יַתחת?  יַתּק ִבפ יַתעל  יַתב יַתח  ֵאּק ִבפ אשה  רֲעע יַתי יַתמה 
ּמשה.   ִבא רֲעאחות  ִבמשום  ֵאוצא  ֵאת

יַתחת,  יַתּק ִבפ יַתה יַתעל  יַתב יַתח  ֵאּק ִבפ ֵאמת 
אשת?  אר ֵאח יַתעל  יַתב ֵארש  ֵאח אשה  רֲעע יַתי יַתמה 

ֵאגט,  יַתב ששתו  ִבא אאת  ִבוציא  מו
ּמלם.  שלעו ּמרה  רֲעאסו ִבחיו  ּמא אשת  ֵאא שו

מסכת יבמות פרק יד משנה ז 
ח

ִבחים,  יַתא ֵאני  שש
יַתח,  ֵאּק ִבפ ּמחד  אא שו ֵארש  ֵאח ּמחד  אא

שקחות;  ִבפ שכִבריות  ּמנ שחיות  יַתא ֵאתי  שש ִבל ִבאין  שנשו
יַתחת,  יַתּק ִבפ יַתה יַתעל  יַתב ֵארש  ֵאח ֵאמת 

יַתחת?  יַתּק ִבפ יַתה יַתעל  יַתב יַתח  ֵאּק ִבפ אשה  רֲעע יַתי יַתמה 
ֵאבם.   יַתי שמ ֵאל ץ או  או חו

יַתחת,  יַתּק ִבפ יַתה יַתעל  יַתב יַתח  ֵאּק ִבפ ֵאמת 
יַתחת?  יַתּק ִבפ יַתה יַתעל  יַתב ֵארש  ֵאח אשה  רֲעע יַתי יַתמה 

ּמלם.  שלעו ִבוציא  ֵאאינו מו שו ֵאנס,  כו

מסכת יבמות פרק יד משנה ח 
ט



ִבחים,  שק ִבפ ִבחים  יַתא ֵאני  שש
שכִבריות,  ּמנ שחיות  יַתא ֵאתי  שש ִבל ִבאין  שנשו

יַתחת;  יַתּק ִבפ יַתחת  יַתא שו אשת  אר ֵאח יַתחת  יַתא
אשת,  אר ֵאח יַתה יַתעל  יַתב יַתח  ֵאּק ִבפ ֵאמת 

יַתחת?  יַתּק ִבפ יַתה יַתעל  יַתב יַתח  ֵאּק ִבפ אשה  רֲעע יַתי יַתמה 
ִבוציא.   ִבוציא, יו שלהו אוצה  ִבאם רו ֵאנס,  כו

יַתחת,  יַתּק ִבפ יַתה יַתעל  יַתב יַתח  ֵאּק ִבפ ֵאמת 
אשת?  אר ֵאח יַתעל  יַתב יַתח  ֵאּק ִבפ אשה  רֲעע יַתי יַתמה 

ֵאבם.  יַתי שמ ֵאל ץ או  או חו

מסכת יבמות פרק יד משנה ט 
י

ִבחים,  יַתא ֵאני  שש
יַתח,  ֵאּק ִבפ ּמחד  אא שו ֵארש  ֵאח ּמחד  אא
שכִבריות,  ּמנ ֵאתי  שש ִבל ִבאין  שנשו

יַתחת;  יַתּק ִבפ יַתחת  יַתא שו אשת  אר ֵאח יַתחת  יַתא
אשת,  אר ֵאח יַתעל  יַתב ֵארש  ֵאח ֵאמת 

יַתחת?  יַתּק ִבפ יַתעל  יַתב יַתח  ֵאּק ִבפ אשה  רֲעע יַתי יַתמה 
ִבוציא.   ִבוציא, יו שלהו ּמוצה  ּמר ִבאם  שו ֵאנס,  כו

יַתחת,  יַתּק ִבפ יַתעל  יַתב יַתח  ֵאּק ִבפ ֵאמת 
אשת?  אר ֵאח יַתעל  יַתב ֵארש  ֵאח אשה  רֲעע יַתי יַתמה 

ּמלם.  שלעו ִבוציא  ֵאאינו מו שו ֵאנס,  כו

פרק טו 

מסכת יבמות פרק טו משנה א 
א

ּמים,  יַתה יַתנת  ִבדי שמ ִבב ּמל ּה  רֲעע יַתב ִבהיא ו ּמכה  של ּמה אש ּמשה  ִבא ּמה
ּמלם,  ּמבעו ּמשלום  שו ּמנ ּה  ֵאבי של ֵאבינו  ּמשלום 
ֵאשא;  ּמנ ִבת ִבלי',  רֲעע יַתב ֵאמת  ּמרה ' שמ ּמא שו ּמבאת 

ֵאבם.   שתיַתי ִבת ִבלי',  רֲעע יַתב ֵאמת  '
ּמלם,  ּמבעו ּממה  ּמח של ִבמ ּמנ ּה ו ֵאבי של ֵאבינו  ּמשלום 
ּמלם,  ּמבעו ּמשלום  שו ּמנ ּה  ֵאבי של ֵאבינו  ּמטה  ּמט שק

אנת.   אמ אא אנ ּמנה  ֵאאי ִבלי',  רֲעע יַתב ֵאמת  ּמרה ' שמ ּמא שו ּמבאת 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

אנת,  אמ אא אנ ּמנה  ֵאאי ּמלם  שלעו
ִבעים.   שקרו ּמה  אדי ּמג שב ּמכה ו ּמבאת בו ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא

שמרו לו:  ּמא
ֵאשא.  ּמנ ִבת יַתחת זו,  יַתא שו יַתחת זו  יַתא



מסכת יבמות פרק טו משנה ב 
ב

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית 
ּמבד.  של ִבב ִבוציר  ּמּק יַתה ִבמן  ּמאה  ּמב שב ּמלא  אא שענו  יַתמ ּמש ללא 

יַתמי:  יַתש ֵאבית  אהם  ּמל שמרו  ּמא
ִבוציר,  ּמּק יַתה ִבמן  ּמאה  ּמב יַתה ּמחד  אא

ִבתים,  ֵאזי יַתה ִבמן  ּמאה  ּמב יַתה ּמחד  אא שו
ּמים,  יַתה יַתנת  ִבדי שמ ִבמ ּמאה  ּמב יַתה ּמחד  אא שו

אוה.   יַתבהו ּמלא  אא ִבוציר  ּמּק יַתב שברו  ִבד ללא 
יַתמי.  יַתש ֵאבית  שכ שלהורות  ֵאלל  אה ֵאבית  שזרו  ּמח

מסכת יבמות פרק טו משנה ג 
ג

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ּמבה.   מת שכ לּטל  ִבת שו ֵאשא  ּמנ ִבת
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ּמבה.   מת שכ לּטל  ִבת ללא  שו ֵאשא  ּמנ ִבת
יַתמי:  יַתש ֵאבית  אהם  ּמל שמרו  ּמא

ּמרה,  רֲעחמו יַתה ּמוה  אעשר ּמה אאת  אתם  יַתתשר ִבה
יַתּקל?  יַתה ּמממון  יַתה אאת  ִבתירו  יַתת ללא  שו

ֵאלל:  אה ֵאבית  אהם  ּמל שמרו  ּמא
ּמה.   ִבפי יַתעל  ּמלה  רֲעח יַתנ יַתל ִבסין  ּמנ שכ ִבנ ִבחין  יַתא ּמה ֵאאין  אש ִבוצינו  ּממ

יַתמי:  יַתש ֵאבית  אהם  ּמל שמרו  ּמא
יַתמד,  של ִבנ ּמת ּה  ּמב מת שכ אפר  ֵאוּס ִבמ ללא  רֲעה יַתו

ּמל ּה,  ֵאתב  אשהוא כו
ֵאחר,  יַתא של ִבאי  שש ּמנ ִבת ִבאם  אש"

ִבליְך".   ּמכתוב  אש יַתמה  ִבלי  שּט ִבת
יַתמי.  יַתש ֵאבית  ֵארי  שב ִבד שכ שלהורות  ֵאלל  אה ֵאבית  שזרו  ּמח

מסכת יבמות פרק טו משנה ד 
ד

ּמד ּה,  ִבעי יַתה של ִבנים  ּממ אא אנ לכל  יַתה
ּמת ּה,  רֲעחמו יַתבת  ּמת ּה, ו רֲעחמו ֵאמ חו ץ 

ּמל ּה.   שע יַתב יַתבת  ּמת ּה, ו שמ ִבב ִבוי ּמת ּה,  ּמר ּמוצ שו
ּמתה?  ִבמי יַתל ֵאגט  ֵאבין  יַתמה 

יַתח.   ִבכי ּמתב מו שכ יַתה אש ּמלא  אא
ֵאשאת;  ִבנ שו ֵאמת",  ֵאמר " ֵאעד או

ֵאמת",  ללא  יַתמר " ּמא שו ֵאחר  יַתא ּמבא  ו
ֵאוצא.   ֵאת ללא  ֵארי זו  רֲעה
ֵאמת",  ֵאמר " ֵאעד או



ֵאמת",  ללא  שמִברים " יַתנִים או שש ו
ֵאוצא.   ֵאת ֵאשאת,  ִבנ אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ֵאמת",  שמִברים " יַתנִים או שש
ֵאמת",  ללא  ֵאמר " ֵאעד או שו

ֵאשא.  ּמנ ִבת ֵאשאת,  ִבנ ללא  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

מסכת יבמות פרק טו משנה ה 
ה

ֵאמת'.  ללא  ארת ' אמ יַתחת או יַתא שו ֵאמת',  ארת ' אמ יַתחת או יַתא
ֵאמת',  ּמרה ' שמ ּמא אש זו 

ּמבה, <כתובתה> מת שכ לּטל  ִבת שו ֵאשא  ּמנ ִבת
ֵאמת',  ללא  ּמרה ' שמ ּמא אש שוזו 

ּמבה.   מת שכ לּטל  ִבת ללא  שו ֵאשא  ּמנ ִבת ללא 
ֵאמת',  ארת ' אמ יַתחת או יַתא

יַתרג',  אה אנ ארת ' אמ יַתחת או יַתא שו
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

אאת זו,  ִבחישות זו  שכ יַתמ ֵאהן  שו ִבאיל  הו
ֵאשאו.   ּמנ ִבת ללא  ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

שמִברים:  שמעון או ִבש ִבבי  ּמדה ושר שיהו ִבבי  שר
ּמים,  יַתק ֵאאינו  אש ּמוזו מודות  שוזו  ִבאיל  הו

ֵאשאו.   ּמנ ֵאאלו ִי ֵארי  רֲעה

ו
ֵאמת';  ללא  ֵאמר ' ֵאעד או שו ֵאמת',  ֵאמר ' ֵאעד או

ֵאמת'.  ללא  ארת ' אמ ּמשה או ִבא שו ֵאמת',  ארת ' אמ ּמשה או ִבא
ֵאשא.  ּמנ ִבת ללא  ֵארי זו  רֲעה

מסכת יבמות פרק טו משנה ו 
ז

ּמים,  יַתה יַתנת  ִבדי שמ ִבל ּמל ּה  שע יַתב ִבהיא ו ּמכה  של ּמה אש ּמשה  ִבא ּמה
ִבלי',  שע יַתב ֵאמת  ּמרה ' שמ ּמא שו ּמבאת 

ּמרה.  רֲעאסו ּמת ּה  ּמר ּמוצ שו ּמבה,  מת שכ לּטל  ִבת שו ֵאשא  ּמנ ִבת
ּממה.   שתרו ִבב יַתכל  לתא ֵאהן,  לכ יַתל ֵאאל  ששּמר יַתבת ִי ּמתה  שי ּמה

יַתטשרפון.   ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ּמרה,  ֵאב רֲעע ֵאדי  ִבמי ּמת ּה  יַתא ִבוצי ארְך מו אד ֵאאין זו 
ֵאשא,  ּמנ ִבה של ּמרה  רֲעאסו ֵאהא  שת אש יַתעד 
ּממה.  שתרו ִבב יַתכל  ללא ִבמ ּמרה  רֲעאסו יַתו

מסכת יבמות פרק טו משנה ז 
ח



ִבמי',  ּמח ֵאמת  ּמכְך ' יַתחר  יַתא שו ִבלי'  שע יַתב ֵאמת  ּמרה ' שמ ּמא
ּמרה;  רֲעאסו ּמת ּה  רֲעחמו יַתו ּמבה,  מת שכ לּטל  ִבת שו ֵאשא  ּמנ ִבת

ּממה.   שתרו ִבב יַתכל  לתא ֵאהן,  לכ יַתל ֵאאל  ששּמר יַתבת ִי ּמתה  שי ּמה
יַתטשרפון.   ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ּמרה,  ֵאב רֲעע ֵאדי  ִבמי ּמת ּה  יַתא ִבוצי ארְך מו אד ֵאאין זו 
ֵאשא,  ּמנ ִבה של ּמרה  רֲעאסו ֵאהא  שת אש יַתעד 
ּממה.  שתרו ִבב יַתכל  ללא ִבמ ּמרה  רֲעאסו יַתו

ט
ִבשים,  ּמנ ֵאמש  ּמח ֵאמ יַתחת  יַתא ֵאדש  ִבק
ֵאדש,  ִבק ֵאאי זו  של יַתע  ּמידו ֵאאין  שו

ֵאדש',  ִבק ִבתי  ארת 'או אמ יַתחת או יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל 
יַתחת,  יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  של ֵאגט  ֵאתן  נו
ֵאלק.   יַתת שס ִבמ אהן, ו ֵאני ֵאבי ּמבה  מת שכ ו

יַתטשרפון.   ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ּמרה,  ֵאב רֲעע ֵאדי  ִבמי יַתאתו  ִבוצי ארְך מו אד ֵאאין זו 
יַתחת.   יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  של ּמבה  מת שכ ֵאגט ו ֵאתן  ִבי אש יַתעד 

י
ּמשה,  ִבמ רֲעח ֵאמ ּמחד  אא יַתזל  ּמג

יַתזל,  ּמג ֵאאי זו  של יַתע  ּמידו ִבאי  שו
יַתזל',  ּמג ִבתי  ֵאמר 'או ּמחד או אא שו ּמחד  אא ּמכל 

ֵאלק.   יַתת שס ִבמ אהן ו ֵאני ֵאבי ּמלה  ֵאז שג יַתה אאת  יַתח  ִבני יַתמ
יַתטשרפון.   ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ּמרה,  ֵאב רֲעע ֵאדי  ִבמי יַתאתו  ִבוצי ארְך מו אד ֵאאין זו 
ּמחד.  אא שו ּמחד  אא ּמכל  של ּמלה  ֵאז שג יַתה ֵאלם  יַתש שי אש יַתעד 

מסכת יבמות פרק טו משנה ח 
יא

ּמים,  יַתה יַתנת  ִבדי שמ ִבל ּמנ ּה  שב ּמל ּה ו שע יַתב ִבהיא ו ּמכה  של ּמה אש ּמשה  ִבא ּמה
ִבני',  שב ֵאמת  ּמכְך  יַתחר  יַתא שו ִבלי,  שע יַתב ֵאמת  ּמרה ' שמ ּמא שו ּמבאת 

אנת.   אמ אא אנ
ִבלי',  שע יַתב ֵאמת  ּמכְך  יַתחר  יַתא שו ִבני,  שב '

אנת.   אמ אא אנ ּמנה  ֵאאי
ּמה,  ארי ּמב שד ִבל ִבשים  שש חו

אמת.  אב יַתי שת ִבמ ללא  שו אוצת  אל חו

מסכת יבמות פרק טו משנה ט 



יב
ּמים',  יַתה יַתנת  ִבדי שמ ִבב ֵאבן  ִבלי  יַתתן  ִבנ '

ּמרה:  שמ ּמא
ִבלי',  שע יַתב ֵאמת  ּמכְך  יַתחר  יַתא שו ִבני  שב ֵאמת  '

אנת;  אמ אא אנ
ִבני,  שב ֵאמת  ּמכְך  יַתחר  יַתא שו ִבלי,  שע יַתב '

אנת.   אמ אא אנ ּמנה  ֵאאי
ּמה,  ארי ּמב שד ִבל ִבשין  שש חו

אמת.  אב יַתי שת ִבמ ללא  שו אוצת  אל חו

מסכת יבמות פרק טו משנה י 
יג

ּמים',  יַתה יַתנת  ִבדי שמ ִבב ּמבם  ּמי ִבלי  יַתתן  ִבנ '
ּמרה:  שמ ּמא

ִבמי',  ּמב שי ֵאמת  ּמכְך  יַתחר  יַתא שו ִבלי,  שע יַתב ֵאמת  '
ִבלי',  שע יַתב ּמכְך  יַתחר  יַתא שו ִבמי,  ּמב שי '

אנת.   אמ אא אנ
ּמים,  יַתה יַתנת  ִבדי שמ ִבל ּממ ּה  ּמב ִבוי ּמל ּה  שע יַתב ִבהיא ו ּמכה  של ּמה

ּמרה:  שמ ּמא
ִבמי',  ּמב שי ֵאמת  ּמכְך  יַתחר  יַתא שו ִבלי,  שע יַתב ֵאמת  '

ִבלי',  שע יַתב ּמכְך  יַתחר  יַתא שו ִבמי,  ּמב שי '
אנת,   אמ אא אנ ּמנה  ֵאאי

ִבמי',  ּמב שי ֵאמת  יַתמר ' אנת לו אמ אא אנ ּמשה  ִבא ּמה ֵאאין  אש
ֵאשא,  ּמנ ִבת אש

ִבתי',  רֲעאחו ּמתה  ֵאמ ללא ' שו
ּמת ּה.   ֵאבי של ֵאנס  ּמכ ִבת אש

ִבחי',  ּמא ֵאמת  יַתמר ' ּממן לו אא אנ ִבאיש  ּמה ֵאאין  שו
ששתו,  ִבא ֵאבם  יַתי שי אש

ִבתי',  שש ִבא ּמתה  ֵאמ ללא ' שו
ּמת ּה.  רֲעאחו אאת  ּמשא  ִבי אש

פרק טז 

מסכת יבמות פרק טז משנה א 
א

ּמים,  יַתה יַתנת  ִבדי שמ ִבל ּמת ּה  ּמר ּמוצ שו ּמל ּה  שע יַתב יַתלְך  ּמה אש ּמשה  ִבא ּמה
ּמל ּה:  שמרו  ּמא שו ּמבאו 

ֵאבם,  שתיַתי ִבת ללא  שו ֵאשא,  ּמנ ִבת ללא  ִבליְך,  שע יַתב ֵאמת 
ּמת ּה.   ּמר ּמוצ ִבהיא  ארת  אב מע שמ ֵאמא  אש יַתדע  ֵאת אש יַתעד 



אשת.   אש ּמנה חו ֵאאי ּמחמות,  ּמל ּה  ּמיה  ּמה
אשת.  אש ּמאה, חו ֵאל שמ יַתוצאת  ּמי

ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  ושר
אשת.  אש ּמנה חו ֵאאי

מסכת יבמות פרק טז משנה ב 
ב

ּמבמות,  שי ֵאתי  שש
ִבלי',  שע יַתב ֵאמת  ארת ' אמ לזאת או

ִבלי',   שע יַתב ֵאמת  ארת ' אמ לזאת או שו
ּמלזו,  אש ּמל ּה  שע יַתב ֵאני  שפ ִבמ ּמרה  רֲעאסו זו 

ּמלזו.   אש ּמל ּה  שע יַתב ֵאני  שפ ִבמ ּמרה  רֲעאסו שוזו 
ִבדים,  ֵאע ֵאאין  ּמלזו  שו ִבדים,  ֵאע ּמלזו 
ּמרה,  רֲעאסו ִבדים  ֵאע ּמל ּה  איש  אש אאת 

אתארת.   ממ ִבדים  ֵאע ּמל ּה  ֵאאין  אש אאת  שו
ִבנים,  ּמב ֵאאין  ּמלזו  שו ִבנים  ּמב ּמלזו 

ארת,  את ממ ִבנים  ּמב ּמל ּה  איש  אש אאת 
ּמרה.   רֲעאסו ִבנים  ּמב ּמל ּה  ֵאאין  אש אאת  שו

ִבמין,  ּמב שי ֵאמתו  שבמו, ו שתיַתי ִבנ
ֵאשא.   ּמנ ִבה של רֲעאסורות 
ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר

ּמדם.  ּמא ּמכל  של ּמתרו  מה ִבמין,  ּמב שי יַתל ּמתרו  מה שו ִבאיל  הו

מסכת יבמות פרק טז משנה ג 
ג

אטם,  לח יַתה ִבעם  ִבנים  ּמפ יַתה יַתפשרסו ף  יַתעל  ּמלא  אא ִבדין  ִבעי שמ ֵאאין 
ּמליו.   ֵאכ שב שבגופו ו ִבנים  ּממ ִבסי ֵאיש  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ִבמים.   ּמי ּמשה  לל שש יַתעד  ּמלא  אא ִבדין  ִבעי שמ ֵאאין 
ּמצלוב, יַתה יַתעל  ּמוצלוב,  שו ּמיד,  מג שמ ּמראוהו  ִבפלו  רֲעא

אלת בו,   אכ ּמיה או יַתח יַתה שו
שפשו. יַתנ ֵאוצא  ֵאת אש יַתעד  ִבדין  ִבעי שמ ֵאאין 

ד
ֵאמר:  ּמבא או ּמב אבן  ּמדה  שיהו ִבבי  שר

שמקומות,  יַתה ּמכל  ללא  שו ּמדם,  ּמא ּמכל  ללא 
ּמשִבוין.  ּמשעות  יַתה ּמכל  ללא  שו

(מסכת יבמות פרק טז משנה ד) 
יַתמִים,  יַתל יַתפל  ּמנ

אהם סו ף,  ּמל ֵאאין  אש ֵאבין  אהן סו ף, ו ּמל ֵאיש  אש ֵאבין 
ּמרה.   רֲעאסו ששתו  ִבא ֵארי  רֲעה

ִבאיר:  ֵאמ ִבבי  יַתמר שר ּמא



ּמגדול,  יַתה שלבור  יַתפל  ּמנ אש ּמחד  אא שב אשה  רֲעע יַתמ
ִבמים.   ּמי ּמשה  לל שש יַתחר  יַתא של ּמלה  ּמע שו

ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא
ּמעּמרה,  שמ יַתב שטבול  ִבל יַתרד  ּמי אש אמה  שבסו אשה  רֲעע יַתמ

ּמריו,  רֲעח יַתא ששכו  יַתרד מו ּמי שו
ּמשם,  שפ יַתנ ֵאוצא  ֵאת אש ֵאדי  שכ ּמשהו  שו
אהם.   ֵאתי שנשו אאת  ִבשיאו  ִבה שו

ּמיא,  שס יַתא שב אשה  רֲעע יַתמ שוב 
ּמים,  יַתה אאל  ששלוהו  של ִבש אש ּמחד  אא שב
שגלו.  יַתר ּמלא  אא ּמדם  ּמי שב יַתלת  ּמע ללא  שו

ִבמים:  ּמכ רֲעח אהם  ּמל שמרו  ּמא
ֵאשא,  ּמנ ִבת ּמלן,  שע יַתמ של ּמבה ו יַתאשרכו ֵאמ

ֵאשא.  ּמנ ִבת ללא  ּמּטן,  יַתמ של ּמבה ו יַתאשרכו ֵאמ

מסכת יבמות פרק טז משנה ה 
ה

ִבני',  שפלו ִבאיש  ֵאמת  שמרות ' ִבשים או ּמנ יַתה ִבמן  יַתמע  ּמש ִבפלו  רֲעא
יַתדיו.  

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
שמִברים:  ִבתינוקות או יַתה ִבמן  יַתמע  ּמש ִבפלו  רֲעא

ִבני'.   שפלו ִבאיש  אאת  לבר  שק ִבל שו לפד  שס ִבל ִבכין  של ּמאנו הו ֵארי  רֲעה '
ֵאון.   יַתכ שת ִבמ ֵאאין  אש ֵאבין  ֵאון ו יַתכ שת ִבמ ֵאבין 

ֵאמר:  ּמבא או ּמב אבן  ּמדה  שיהו ִבבי  שר
ֵאון,  יַתכ שת ִבמ ֵאהא  שי אש יַתעד  ֵאאל,  ששּמר שבִי

ֵאון,  יַתכ שת ִבמ ּמיה  ּמה ִבאם  יַתבגוי,  ו
ֵאעדות.  ֵאעדותו  ֵאאין 

מסכת יבמות פרק טז משנה ו 
ו

ּמנה,  ּמב של יַתה שלאור  ֵאנר ו יַתה שלאור  ִבדין  ִבעי שמ
יַתבת קול.   ִבפי  יַתעל  ִבאין  ִבשי יַתמ ו

יַתמר:  ּמא שו ּמהר  ּמה לראש  יַתעל  יַתמד  ּמע אש ּמחד  אא שב אשה  רֲעע יַתמ
ֵאמת",  ִבני  שפלו שמקום  ִבמ ִבני  שפלו ִבאיש  אבן  ִבני  שפלו ִבאיש  "

ּמדם,  ּמא ּמשם  שוצאו  ּממ ללא  שו שלכו  ּמה שו
ששתו.   ִבא אאת  ִבשיאו  ִבה שו

יַתמר:  ּמא אש ּמחד  אא שב ִבמין  של יַתוצ שב אשה  רֲעע יַתמ שוב 
ִבני,  שפלו ִבאיש  אבן  ִבני  שפלו ִבאיש  ִבני  רֲעא "

ֵאמת",  ִבני  רֲעא ֵארי  רֲעה יַתו ּמחש,  ּמנ יַתה ִבני  יַתכ ּמש שנ
ִבכירוהו,  ִבה ללא  שו ּמריו  רֲעח יַתא שלכו  ּמה שו

ששתו.  ִבא אאת  ִבשיאו  ִבה שו



מסכת יבמות פרק טז משנה ז 
ז

ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר שר ּמא
ּמנה,  ּמש יַתה ִבעבור  של ּמעא  שד יַתהשר שנ ִבל ִבתי  שד יַתר ּמי אש שכ

ִבלי,  שד ֵאבית  ִבאיש  ּמיא  שמ אח שנ ִבני  ּמא ּמוצ שמ
ִבלי:  יַתמר  ּמא

ֵאאל  ששּמר אר ץ ִי אא שב ּמשה  ִבא ּמה אאת  ִבאין  ִבשי יַתמ ֵאאין  אש ִבתי  שע יַתמ ּמש
ּמחד,  אא ֵאעד  ִבפי  יַתעל 

ּמבא.   ּמב אבן  ּמדה  שיהו ּמלא  אא
ּמבִברים.   שד יַתה ֵאכן  ִבתי לו  ֵאמי מנ

ִבלי:  יַתמר  ּמא
ִבמי:  שש ִבמ אהן  ּמל למר  אא או ֵאלְך 

ּמיסות,  שג ִבב אשת  אב מש שמ לזאת  יַתה ּמנה  ִבדי שמ יַתה אש ִבעים  שד אתם יו יַתא
ֵאקן,  ּמז יַתה ֵאאל  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר ֵאמ ִבני  רֲעא ּמבל  מק שמ

ּמחד.   אא ֵאעד  ִבפי  יַתעל  ּמשה  ִבא ּמה אאת  ִבאין  ִבשי יַתמ אש
ֵאאל,  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר ֵאני  שפ ִבל ּמבִברים  שד יַתה אאת  ִבתי  ֵאוצי ִבהשר שו ִבתי  ּמבא אש שכ ו

יַתמר:  ּמא שו יַתרי  ּמב שד ִבל יַתמח  ּמש
ּמבא.   ּמב אבן  ּמדה  ִבליהו ֵאבר  ּמח ִבוצינו  ּממ

ח
ֵאאל,  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר יַתכר  שז ִבנ ּמבִברים,  שד יַתה ִבמתוְך 

ּמזא,  יַתאשר ֵאתל  שב ִבגים  רֲעהרו אהשרגו  אנ אש
אהם  ֵאתי שנשו אאת  ֵאקן  ּמז יַתה ֵאאל  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר ִבשיא  ִבה שו

ּמחד.   אא ֵאעד  ִבפי  יַתעל 
ֵאעד,  ִבפי  ִבמ ֵאעד  ִבאין  ִבשי יַתמ שהיות  ִבל ּמזקו  שח ּמה שו

ּמשה,  ִבא ִבפי  ִבמ ּמשה  ִבא ּמשה,  ִבא ִבפי  ִבמ
ּמחה.   שפ ִבש ִבפי  ִבמ אבד, ו אע ִבפי  ִבמ

ט
שמִברים:  יַתע או מש שיהו ִבבי  אזר ושר אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמחד.   אא ֵאעד  ִבפי  יַתעל  ּמשה  ִבא ּמה אאת  ִבאין  ִבשי יַתמ ֵאאין 
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ִבבים.   שקרו ִבפי  יַתעל  ללא  שו ּמשה,  ִבא ִבפי  יַתעל  ללא 

י
שמרו לו:  ּמא

ּממִברים,  שת יַתה יַתער  לוצ של שלכו  ּמה אש ֵאלִבוי  ֵאני  שב ִבב אשה  רֲעע יַתמ
ֵאדק,  שנ ּמפ יַתב ִבניחוהו  ִבה שו ארְך,  אד יַתב אהם  ֵאמ ּמחד  אא ּמלה  ּמח שו

ִבקית:  שד שנ ּמפ יַתל שמרו  ּמא ּמתן  ּמר ּמז רֲעח יַתב ו
ֵארנו?  ֵאב רֲעח יַתאִין 
אהן:  ּמל יַתמת  מנ שו



ִבתיו.   יַתבשר שק ֵאמת ו
ששתו.   ִבא אאת  ִבשיאו  ִבה שו

שמרו לו:  ּמא
ִבקית!  שד שנ ּמפ יַתכ אנת  ּמה לכ ֵאהא  שת ללא 

אהן:  ּמל יַתמר  ּמא
אנת.   אמ אא אנ ִבקית  שד שנ ּמפ יַתה ֵאהא  שת אש שכ ו

ִבמלו,  יַתתשר שו יַתעלו  שנ יַתמ שקלו ו יַתמ אהן  ּמל ּמאה  ִבוצי ִבקית הו שד שנ ּמפ יַתה יַתא ף 
ּמידו.   שב ּמיה  ּמה אש ּמרה  אפר תו ֵאס שו

חסלת מסכת יבמות

מסכת כתובות 

פרק א 

מסכת כתובות פרק א משנה א 
א

ִבעי,  ִבבי ּמהשר יַתביום  ֵאשאת  ִבנ ּמלה  שבתו
ִבשי,  ִבמי רֲעח יַתה יַתביום  ּמנה  ּממ של יַתא שו

ּמירות,  רֲעע ּמב ִבבין  שש ִבנין יו ִבדי ֵאתי  ּמב ּמבת  יַתש יַתב יַתמִים  ּמע שפ אש
ִבשי,  ִבמי רֲעח יַתה יַתביום  ִבני ו ֵאש יַתה יַתביום 

ִבלים,  שבתו יַתנת  רֲעע יַתט ּמיה לו  ּמה ִבאם  אש
ִבדין.  ֵאבית  של ִבכים  שש יַתמ ּמיה  ּמה

מסכת כתובות פרק א משנה ב 
ב

יַתתִים,  ּממא ּמת ּה  ּמב מת שכ ּמלה  שבתו
אנה.  ּממ ּמנה  ּממ של יַתא  שו

ִבסין,  ֵאארו ּמה ִבמן  ּמוצה  רֲעחלו יַתו ּמשה  שגרו ּמנה,  ּממ של יַתא ּמלה  שבתו
ִבלים.   שבתו יַתנת  רֲעע יַתט אהם  ּמל ֵאיש  שו יַתתִים,  ּממא ּמתם  ּמב מת שכ

ּמחה,  שפ ִבש יַתה שו ּמיה  ששבו יַתה שו ארת  ִבגיו יַתה
שחשררו  יַתת שש ִבנ אש שירו או  יַתג שת ִבנ אש שפדו או  ִבנ אש

ּמחד,  אא שויום  ִבנים  ּמש ּמשלוש  שבנות  ִבמ שפחותות 
ִבלים.  שבתו יַתנת  רֲעע יַתט אהם  ּמל ֵאיש  שו יַתתִים,  ּממא ּמתם  ּמב מת שכ

מסכת כתובות פרק א משנה ג 
ג

ּמנה,  יַתט שּק יַתה יַתעל  ּמבא  אש ּמגדול  יַתה



ֵאע ץ,  יַתכת  ממ ּמלה, ו שגדו יַתה יַתעל  ּמבא  אש ּמטן  ּמּק יַתה שו
יַתתִים.   ּממא ּמתן  ּמב מת שכ
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

אנה.  ּממ ּמת ּה  ּמב מת שכ ֵאע ץ,  יַתכת  ממ

מסכת כתובות פרק א משנה ד 
ד

ִבאין,  ִבנשו יַתה ִבמן  ּמוצה  רֲעחלו יַתו ּמשה  שגרו ּמנה,  ּממ של יַתא ּמלה  שבתו
ִבלים.   שבתו יַתנת  רֲעע יַתט אהן  ּמל ֵאאין  שו אנה,  ּממ ּמתן  ּמב מת שכ

ּמחה,  שפ ִבש יַתה שו ּמיה  ששבו יַתה שו ארת  ִבגיו יַתה
שחשררו  יַתת שש ִבנ אש שירו או  יַתג שת ִבנ אש שפדו או  ִבנ אש

ּמחד,  אא שויום  ִבנים  ּמש ּמשלוש  שבנות  יַתעל  ֵאתרות  שי
ִבלים.  שבתו יַתנת  רֲעע יַתט אהן  ּמל ֵאאין  שו אנה,  ּממ ּמתן  ּמב מת שכ

מסכת כתובות פרק א משנה ה 
ה

ִבדים,  ֵאע שב ללא  אש ּמדה  ִבביהו ִבמיו  ּמח אוצל  ֵאא ֵאכל  ּמהאו
ִבלים,  שבתו יַתנת  רֲעע יַתט שטעון  ִבל ּמיכול  ֵאאינו 

ּממ ּה.  ִבע ֵאחד  שתיַתי ִבמ אשהוא  ֵאני  שפ  ִבמ
ִבנים,  רֲעה לכ שמנות  של יַתא ּמחד  אא שו ֵאאל  ששּמר שמנות ִי של יַתא ּמחד  אא

אנה.   ּממ ּמתן  ּמב מת שכ
ִבנים  רֲעה לכ יַתל אש ִבדין  ֵאבית 

ֵאמאות זוז,  יַתבע  יַתאשר ּמלה  שבתו ִבל ִבבין  ּמהיו גו
ִבמים.   ּמכ רֲעח ּמדם  ּמי שב ֵאמחו  ללא  שו

מסכת כתובות פרק א משנה ו 
ו

ִבלים,  שבתו ּמל ּה  ּמוצא  ּממ ללא  שו ּמשה  ִבא ּמה אאת  ֵאשא  יַתהנו
ארת:  אמ ִבהיא או

ּמדְך.'  ּמש ּמפה  רֲעח יַתת שס ִבנ שו ִבתי,  שס יַתנ אא אנ ִבני  יַתת שס יַתר ֵאא אש ִבמ '
ֵאמר:  שוהוא או

ִבתיְך,  שס יַתר ֵאא ללא  אש יַתעד  ּמלא  אא ִבכי,  ללא  '
ּמטעות.'  יַתּקח  יַתמ ִבחי  ּמּק יַתמ ּמיה  ּמה שו

שמִברים:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  ֵאאל ושר ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר
אנת.   אמ אא אנ

ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  ושר
ִביים!  יַתח ּמאנו  ּמה  ִבפי ִבמ ללא  שו אנת,  אמ אא אנ ּמנה  ֵאאי

ֵארס,  ּמא שת ִבת ללא  אש יַתעד  ּמלה  שבעו יַתקת  שז אח שב ֵארי זו  רֲעה ּמלא  אא
יַתעתו,  שט ִבה

ּמה.  ארי ּמב שד ִבל ּמיה  ּמא שר ִבביא  ּמת אש יַתעד 



מסכת כתובות פרק א משנה ז 
ז

ִבני',  ּמא ֵאע ץ  יַתכת  ממ ארת ' אמ ִבהיא או
שת',  יַתא ִבאיש  יַתסת  שדרו ּמלא  אא ִבכי,  ללא  ֵאמר ' שוהוא או

שמִברים:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  ֵאאל ושר ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר
אנת.   אמ אא אנ

ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  ושר
ִביים!  יַתח ּמאנו  ּמה  ִבפי ִבמ ללא 

ִבאיש,  יַתסת  שדרו יַתקת  שז אח שב ֵארי זו  רֲעה ּמלא  אא
ּמה.  ארי ּמב שד ִבל ּמיה  ּמא שר ִבביא  ּמת אש יַתעד 

מסכת כתובות פרק א משנה ח 
ח

ּמל ּה:  שמרו  ּמא ּמחד,  אא ִבעם  ארת  אב יַתד שמ ּמה  ּמראו
אזה?'  ּמל אש ִבּטיבו  יַתמה  '

ֵאהן הוא',  לכ שו ִבני,  שפלו ִבאיש  '
שמִברים:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  ֵאאל ושר ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר

אנת.   אמ אא אנ
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  ושר

ִביים!  יַתח ּמאנו  ּמה  ִבפי ִבמ ללא 
ִבתין,  ּמנ יַתל שו ֵאזר  שמ יַתמ יַתל ּמלה  שבעו יַתקת  שז אח שב ֵארי זו  רֲעה ּמלא  אא

ּמה.  ארי ּמב שד ִבל ּמיה  ּמא שר ִבביא  ּמת אש יַתעד 

מסכת כתובות פרק א משנה ט 
ט

ארת,  אב מע שמ ּמתה  שי ּמה
אזה?'  יַתה אבר  לע ּמל אש ִבּטיבו  יַתמה  '
ֵאהן הוא.'  לכ שו ִבני,  שפלו ִבאיש  ֵאמ '

שמִברים:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  ֵאאל ושר ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר
אנת.   אמ אא אנ

ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  ושר
ִביים!  יַתח ּמאנו  ּמה  ִבפי ִבמ ללא 

ֵאזר,  שמ יַתמ ִבתין ו ּמנ ִבמ ארת  אב מע שמ יַתקת  שז אח שב ֵארי זו  רֲעה ּמלא  אא
ּמה.  ארי ּמב שד ִבל ּמיה  ּמא שר ִבביא  ּמת אש יַתעד 

מסכת כתובות פרק א משנה י 
י

ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא
יַתעִין,  ּמה ִבמן  ללאת  יַתמ של ּמדה  שר ּמי אש אקת  ִבתינו שב אשה  רֲעע יַתמ

ּמסה.   ּמנ אא אנ שו



אבן נוִברי:  ּמנן  ּמח ִבבי יו יַתמר שר ּמא
ּמנה,  מה שכ ִבל ִבאין  ִבשי יַתמ ִבעיר  ּמה לרב  ִבאם 

ּמנה.  מה שכ ִבל ֵאשא  ּמנ ִבת ֵארי זו  רֲעה

פרק ב 

מסכת כתובות פרק ב משנה א 
א

ּמשה,  ּמגשר שת ִבנ אש ּמנה או  שמ של יַתא שת ִבנ אש ּמשה  ִבא ּמה
ִבתי',  ֵאשא ִבנ ּמלה  שבתו ארת ' אמ ִבהיא או

ִבתיְך'.  ּמשא שנ ּמנה  ּממ של יַתא ּמלא  אא ִבכי,  ללא  ֵאמר ' שוהוא או
יַתע,  ּמפרו ּמש ּה  לרא שו ּממא,  ֵאהינו שב יַתוצאת  ּמי אש ִבדים  ֵאע ֵאיש  ִבאם 

יַתתִים.   ּממא ּמת ּה  ּמב מת שכ
ֵאמר:  ּמקה או שברו אבן  ּמנן  ּמח ִבבי יו שר

ּמיה.  ּמא שר ִבליות  ּמק ִבחלוק  יַתא ף 

מסכת כתובות פרק ב משנה ב 
ב

ֵאברו:  רֲעח יַתל ֵאמר  שבאו יַתע  מש שיהו ִבבי  אדה שר מו
אמנו',  ִבמ ּמה  ִבתי שח יַתק של יַתית, ו ּמה ִבביָך  ּמא של אש אזה,  אדה  ּמש '

ִבתיר.   ִבה אש אפה  יַתה יַתסר הוא  ּמא אש אפה  יַתה אש ּממן,  אא אנ
ִבביו,  ּמא של אש ִבהיא  אש ִבדים  ֵאע ֵאיש  ִבאם 
אמנו',  ִבמ ּמה  ִבתי שח יַתק של ֵאמר ' שוהוא או

ּממן.  אא אנ ֵאאינו 

מסכת כתובות פרק ב משנה ג 
ג

שמרו:  ּמא אש ִבדים  ֵאע ּמה
אזה,  ֵאדינו הוא  ּמי יַתתב  שכ '

ּמהִיינו',  ֵאעדות  ֵאלי  שפסו ּמהִיינו,  ִבנים  יַתט שק ּמהִיינו,  ִבסים  רֲעאנו ּמבל  רֲעא
ִבנים.   ּממ אא אנ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ּמדן,  ּמי יַתתב  שכ אשהוא  ִבדים  ֵאע ֵאיש  ִבאם 
ֵאחר,  יַתא ּממקום  של ֵאוצא  ּמדן יו ּמי יַתתב  שכ ּמתה  שי ּמה אש או 

ִבנים.  ּממ אא אנ ּמנן  ֵאאי

מסכת כתובות פרק ב משנה ד 
ד

ֵאמר:  אזה או
ֵאבִברי',  רֲעח יַתל אש ּמידו  יַתתב  שכ אזה  שו ִבדי,  ּמי יַתתב  שכ אזה  '



ֵאמר:  אזה או שו
ֵאבִברי',  רֲעח יַתל אש ּמידו  יַתתב  שכ אזה  שו ִבדי,  ּמי יַתתב  שכ אזה  '

ִבנים.   ּממ אא אנ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ֵאמר:  אזה או

ִבדי',  ּמי יַתתב  שכ אזה  '
ֵאמר:  אזה או שו

ִבדי',  ּמי יַתתב  שכ אזה  '
ֵאחר.   יַתא אהן  ּממ ִבע ּמטֵאר ף  שוצ ִבי אש ִבכים  שוצִברי

ִבבי.   ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ֵאחר,  יַתא אהם  ּממ ִבע ּמטֵאר ף  שוצ ִבי אש ִבכים  שוצִברי ּמנן  ֵאאי
ִבדי'.  ּמי יַתתב  שכ אזה  יַתמר ' ּמדם לו ּמא ּממן  אא אנ ּמלא  אא

מסכת כתובות פרק ב משנה ה 
ה

ּמרה:  שמ ּמא אש ּמשה  ִבא ּמה
ִבני',  ּמא ּמשה  שגרו ִבתי, ו ּמהִיי ִבאיש  אשת  ֵאא '

ִבתיר.   ִבה אש אפה  יַתה יַתסר הוא  ּמא אש אפה  יַתה אש אנת,  אמ אא אנ
ארת:  אמ ִבהיא או שו ִבאיש,  אשת  ֵאא ִבהיא  אש ִבדים  ֵאע ֵאיש  ִבאם 

ִבני',  רֲעא ּמשה  שגרו '
אנת.   אמ אא אנ ּמנה  ֵאאי

ו
ּמרה:  שמ ּמא אש ּמשה  ִבא ּמה

ִבני',  ּמא ּמרה  שטהו ִבתי, ו ֵאב שש ִבנ '
ִבתיר.   ִבה אש אפה  יַתה יַתסר הוא  ּמא אש אפה  יַתה אש אנת,  אמ אא אנ

ארת:  אמ ִבהיא או שו ֵאבית,  שש ִבנ אש ִבדים  ֵאע ֵאיש  ִבאם 
ִבני',  ּמא ּמרה  שטהו '

אנת.   אמ אא אנ ּמנה  ֵאאי
ִבדים,  ֵאע ּמה ּמבאו  ֵאשאת  ִבנ אש ִבמ ִבאם 

ֵאוצא.  ֵאת ללא  ֵארי זו  רֲעה

מסכת כתובות פרק ב משנה ו 
ז

ששבו,  ִבנ אש ִבשים  ּמנ ֵאתי  שש
ארת:  אמ זו או

ִבני',  ּמא ּמרה  שטהו ִבתי, ו ֵאב שש ִבנ '
ארת:  אמ שוזו או

ִבני',  ּמא ּמרה  שטהו ִבתי, ו ֵאב שש ִבנ '
ּממנות.   אא אנ ּמנן  ֵאאי

אאת זו,  ִבעידות זו  שמ ֵאהן  אש יַתמן  שז ִבב



ּממנות.  אא אנ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

מסכת כתובות פרק ב משנה ז 
ח

ִבשים,  ּמנ רֲעא ֵאני  שש ֵאכן  שו
ִבני',  ּמא ֵאהן  לכ ֵאמר ' אזה או
ִבני',  ּמא ֵאהן  לכ ֵאמר ' אזה או שו

ִבנין.   ּממ אא אנ ּמנן  ֵאאי
אזה,  אאת  אזה  ִבדין  ִבעי שמ ֵאהן  אש יַתמן  שז ִבב

ִבנין.  ּממ אא אנ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

מסכת כתובות פרק ב משנה ח 
ט

ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא
ּמחד.   אא ֵאעד  ִבפי  יַתעל  ּמנה  מה שכ ִבל ִבלין  רֲעע יַתמ ֵאאין 

ּמזר:  ּמע של אא ִבבי  יַתמר שר ּמא
שרִברין.   ֵאיש לו עו אש שמקום  ִבב יַתתי?  ּממ אא

ֵאאין לו עושרִברין,  אש שמקום  ִבב ּמבל  רֲעא
ּמחד.   אא ֵאעד  ִבפי  יַתעל  ּמנה  מה שכ ִבל ִבלים  רֲעע יַתמ

ֵאמר,  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
אגן:  אוּס יַתה אבן  שמעון  ִבש ֵאשם  ִבמ

ּמחד.  אא ֵאעד  ִבפי  יַתעל  ּמנה  מה שכ ִבל ִבלים  רֲעע יַתמ

מסכת כתובות פרק ב משנה ט 
י

ֵאדי גוִים,  ִבבי ּמשה  שב שח אנ אש ּמשה  ִבא ּמה
ּמל ּה;  שע יַתב של אתארת  ממ ּמממון,  ֵאדי  שי יַתעל 

ּמרה.   רֲעאסו ּמפשות,  שנ ֵאדי  שי יַתעל  שו
יַתכשרקום,  ּמש ּה  ּמב שכ אש ִבעיר  ֵאכן  שו

שפסולות.   ּמכ ּה  שבתו אש רֲעהנות  לכ ּמכל 
ּמחה,  שפ ִבש ִבפלו  רֲעא אבד,  אע ִבפלו  רֲעא ִבדים,  ֵאע אהן  ּמל ֵאיש  ִבאם  שו

ִבנין,   ּממ אא אנ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
שוצמו.   יַתע ֵאדי  שי יַתעל  ִבעיד  ֵאמ ּמדם  ּמא ֵאאין  אש

ּמצב:  יַתּק יַתה אבן  ּמיה  יַתכשר שז ִבבי  יַתמר שר ּמא
ִבדי,  ּמי ִבמתוְך  ּמד ּה  ּמי ּמזה  ּמז ללא  אזה!  יַתה ּממעון  יַתה

ּמוצאנו.   ּמי אש יַתעד  יַתלִים  ּמש ִבלירו שנסו גוִים  שכ ִבנ אש ּמעה  ּמש ִבמ
שמרו לו:  ּמא

שוצמו.  יַתע ֵאדי  שי יַתעל  ִבעיד  ֵאמ ּמדם  ּמא ֵאאין 

מסכת כתובות פרק ב משנה י 
יא



ּמנן:  שט ּמק שב אשּמראו  יַתמה  ּמלן  שד ּמג שב ִבעיד  ּמה של ִבנים  ּממ אא אנ ֵאאלו  שו
יַתמר:  ּמדם לו ּמא ּממן הוא  אא אנ
ּמבא,  יַתא של אש ּמידו  יַתתב  שכ אזה 
ִבחי;  ּמא של אש ּמידו  יַתתב  שכ אזה  שו

ִבני,  שפלו ִבאיש  אשת  אא שב ִבתי  ּמהִיי ּמזכור 
יַתע;  ּמפרו ּמש ּה  לרא שו ּממה  ֵאהינו שב יַתוצאת  ּמי אש

שטבול,  ִבל אפר  ֵאוּס יַתה ֵאבית  ִבמ ֵאוצא  ִבני יו שפלו ִבאיש  ּמיה  ּמה אש
יַתכל]  ללא ּממתו; <יש מקום מגורד>[ שתרו ִבב

ארן;  לג יַתה יַתעל  ּממנו  ִבע ֵאלק  ּמיה חו ּמה אש שו
יַתרס הוא;  שפ ֵאבית  אזה  יַתה ּממקום  יַתה אש שו

ּמבת.   יַתש יַתב ִבאים  ּמב ּמהִיינו  ּמכן  יַתעד  שו
יַתמר:  ּממן לו אא אנ ּמדם  ּמא ֵאאינו  ּמבל  רֲעא

אזה,  יַתה ּממקום  יַתב ִבני  שפלו ִבאיש  של ּמיה  ּמה ארְך  אד
אזה.  יַתה ּממקום  יַתב ִבני  שפלו ִבאיש  של ּמיה  ּמה ֵאפד  שס ִבמ ּממד ו רֲעע יַתמ

פרק ג 

מסכת כתובות פרק ג משנה א 
א

ּמנס:  שק אהם  ּמל ֵאיש  אש ּמערות  שנ ֵאאלו 
ִבתית.  יַתהכו יַתעל  שו ּמנה,  ִבתי שנ יַתה יַתעל  שו ארת,  אז שמ יַתמ יַתה יַתעל  ּמבא  יַתה
ּמחה,  שפ ִבש יַתה יַתעל  שו ּמיה,  ששבו יַתה יַתעל  שו ארת,  ִבגיו יַתה יַתעל  ּמבא  יַתה

שחשררו  יַתת שש ִבנ אש שירו או  יַתג שת ִבנ אש שפדו או  ִבנ אש
ּמחד.  אא שויום  ִבנים  ּמש ּמשלוש  שבנות  ִבמ שפחותות 

רֲעאחותו,  יַתעל  ּמבא  יַתה
ִבאמו,  רֲעאחות  יַתעל  שו ִבביו,  ּמא רֲעאחות  יַתעל  שו

ששתו,  ִבא רֲעאחות  יַתעל  שו
ִבביו,  ּמא ִבחי  רֲעא אשת  ֵאא יַתעל  שו ִבחיו,  ּמא אשת  ֵאא יַתעל  שו

ּמדה,  ִבנ יַתה יַתעל  שו
ּמנס.  שק אהן  ּמל ֵאיש 

ֵארת,  ּמכ ִבה יַתב ֵאהן  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ִבדין.  ֵאבית  יַתתת  ִבמי אהן  ּמב ֵאאין 

מסכת כתובות פרק ג משנה ב 
ב

ּמנס:  שק אהם  ּמל ֵאאין  אש ֵאאלו  שו
ּמחה,  שפ ִבש יַתה יַתעל  שו ּמיה,  ששבו יַתה יַתעל  שו ארת,  ִבגיו יַתה יַתעל  ּמבא  יַתה

שחשררו  יַתת שש ִבנ אש שירו או  יַתג שת ִבנ אש שפדו או  ִבנ אש
ּמחד.   אא שויום  ִבנים  ּמש ּמשלוש  שבנות  יַתעל  ֵאתרות  שי



ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
יַתדת,  שפ ִבנ אש ּמיה  ששבו

ּמלה.   שגדו ִבפי  יַתעל  יַתא ף  ּמת ּה,  ּמש מד שק ִבב ִבהיא  ֵארי  רֲעה

ג
שבנו,  יַתבת  יַתעל  שו ִבבתו,  יַתבת  יַתעל  שו ִבבתו,  יַתעל  ּמבא  יַתה

ּמנ ּה,  שב יַתבת  יַתעל  שו ּמת ּה,  ִבב יַתבת  יַתעל  שו ששתו,  ִבא יַתבת  יַתעל  שו
ּמנס,  שק אהם  ּמל ֵאאין 

שפשו,  יַתנ שב ֵאיב  יַתח שת ִבמ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ
ִבדין.  ֵאבית  ֵאדי  ִבבי ּמתתו  ִבמי אש

ּמממון,  ֵאלם  יַתש שמ ֵאאין  שפשו,  יַתנ שב ֵאיב  יַתח שת ִבמ יַתה ּמכל  אש
יַתמר:  אא אנ ששמות כא,כב)אש ) 

ֵאנש".  ּמע ֵאי ּמענוש  ּמאסון,  איה  שה ללא ִי שו "

מסכת כתובות פרק ג משנה ג 
ד

ּמשה,  ּמגשר שת ִבנ אש ּמסה או  ּמאשר שת ִבנ אש רֲעעּמרה  יַתנ
ֵאמר:  ִבלי או ִבלי ּמג יַתה ֵאסה  ִבבי יו שר

ּמנס.   שק ּמל ּה  ֵאאין 
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ּממ ּה.  שוצ יַתע של ּמס ּה  ּמנ שק ּמנס, ו שק ּמל ּה  איש 

מסכת כתובות פרק ג משנה ד 
ה

ּמבִברים,  שד ּמשה  לל שש ֵאתן  אתה נו יַתפ שמ יַתה
ּמעה:  ּמב יַתאשר ֵאנס  ּמהאו שו

ּמנס;  שק ּמגם, ו שפ אשת, ו לב ֵאתן  אתה נו יַתפ שמ יַתה
ֵאנס,  ּמהאו ּמליו  ּמע ִבסי ף  מו

יַתער.   יַתצ יַתה אאת  ֵאתן  אשהוא נו
אתה?  יַתפ שמ יַתל ֵאנס  ּמהאו ֵאבין  יַתמה  ו
יַתער,  יַתצ יַתה אאת  ֵאתן  ֵאנס נו ּמהאו אש

יַתער;  יַתצ יַתה אאת  ֵאתן  ֵאאינו נו אתה  יַתפ שמ יַתה שו
ּמיד,  ִבמ ֵאתן  ֵאנס נו ּמהאו אש

ִבוציא;  אשיו שכ ִבל אתה  יַתפ שמ יַתה שו
ִבוציוצו,  רֲעע יַתב אתה  ֵאנס שו ּמהאו

ִבוציא.  ִבוציא, יו שלהו אוצה  ִבאם רו אתה,  יַתפ שמ יַתה שו

מסכת כתובות פרק ג משנה ה 
ו

ִבוציוצו?  רֲעע יַתב אתה  יַתוצד שו ֵאכי
ארת,  אג ִבח ִבהיא  ִבפלו  רֲעא



ּממא,  ִבהיא סו ִבפלו  רֲעא
ִבחין.   שש יַתכת  ממ ִבהיא  ִבפלו  רֲעא

ּממה,  ִבז יַתבר  שד ּמב ּה  ּמוצא  שמ ִבנ ּמבל  רֲעא
ֵאאל,  ששּמר שבִי לבא  ּמל ּמיה  ּמנה שראו ֵאאי אש או 

יַתמר:  אא אנ אש ּממ ּה,  שי יַתק של יַתשי  יַתר ּמבִברים כב,כט)ֵאאינו  שד ) 
ּמיה לו.  ּמהשראו ּמשה  ִבא ּמשה",  ִבא של איה  שה ִבת שולו  "

מסכת כתובות פרק ג משנה ו 
ז

ּמשה>  ּמגשר שת ִבנ שו ּמשה, <המגיה:  ּמגשר שת ִבנ אש ּמסה או  ּמאשר שת ִבנ אש ּממה  שיתו
ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר

ּמפטור.  אתה  יַתפ שמ יַתה שו ּמיב,  יַתח ֵאנס  ּמהאו

מסכת כתובות פרק ג משנה ז 
ח

אשת?  לב יַתה ִבהיא  ֵאאי זו  שו
ֵאיש.   יַתב שת ִבמ יַתה שו ֵאיש  יַתב שמ יַתה ִבפי  של לכל  יַתה

ּמגם?  שפ
ארת,  אכ שמ ִבנ ּמחה  שפ ִבש ִבהיא  ִבאלו  שכ ּמת ּה  ִבאין או רו

ּמפה.   ּמי ִבהיא  ּממה  יַתכ שו ּמפה,  ּמי ּמתה  שי ּמה ּממה  יַתכ
ּמנס,  שק

ּמדם.   ּמא ּמכל  של אוה  ּמש
ּמרה,  יַתהתו ִבמן  ּמבה  שוצ ִבק איש לו  אש ּמכל  שו

ּמדם.  ּמא ּמכל  של אוה  ּמש

מסכת כתובות פרק ג משנה ח 
ט

ּמנס,  שק ֵאאין  אכר,  אמ איש  אש ּממקום  ּמכל 
אכר.   אמ ֵאאין  ּמנס,  שק איש  אש ּממקום  ּמכל  שו

איש> אש ּמנס; < שק ּמל ּה  ֵאאין  שו אכר,  אמ ּמל ּה  איש  ּמנה,  יַתט שק
אכר.   אמ ּמל ּה  ֵאאין  שו ּמנס,  שק ּמל ּה  איש  רֲעעּמרה,  יַתנ

ּמנס.  שק ללא  שו אכר  אמ ללא  ארת,  אג בו

מסכת כתובות פרק ג משנה ט 
י

ֵאמר:  ּמהאו
ִבני',  שפלו ִבל אש ִבבתו  ִבתי  ִבתי ִבפ '

שוצמו,  יַתע ִבפי  יַתעל  ּמגם  שפ אשת ו לב ֵאלם  יַתש שמ
ּמנס.   שק ֵאלם  יַתש שמ ֵאאינו  שו

ִבתי',  שב יַתנ ּמג ֵאמר ' ּמהאו
שוצמו,  יַתע ִבפי  יַתעל  ארן  אּק יַתה אאת  ֵאלם  יַתש שמ



אפל,  אכ ֵאמי  ששלו יַתת ללא  ֵאלם  יַתש שמ ֵאאינו  שו
ּמשה.   ִבמ רֲעח יַתו ּמעה  ּמב יַתאשר ֵאמי  ששלו יַתת ללא  שו

ִבני',  שפלו ִבאיש  אאת  ִברי  ִבמית שו ֵאה '
ִבני',  שפלו ִבל אש או 'שורו 

שוצמו;  יַתע ִבפי  יַתעל  ֵאלם  יַתש שמ אזה  ֵארי  רֲעה
ִבני',  שפלו ִבל אש שבדו  יַתע ִברי  ִבמית שו ֵאה '

שוצמו.   יַתע ִבפי  יַתעל  ֵאלם  יַתש שמ ֵאאינו 
ּמלל:  שכ יַתה אזה 

ִבזיק,  ִבה אש יַתמה  ִבמ ֵאתר  ֵאלם יו יַתש שמ יַתה ּמכל 
שוצמו.  יַתע ִבפי  יַתעל  ֵאלם  יַתש שמ ֵאאינו 

פרק ד 

מסכת כתובות פרק ד משנה א 
א

ּמתה,  שת יַתפ שת ִבנ אש רֲעעּמרה  יַתנ
ּמה;  ִבבי ּמא של אש ּמס ּה  ּמנ שק ּממ ּה ו ּמג שפ ּמת ּה ו שש ּמב

ּמסה.   שתפו יַתב יַתער  יַתצ יַתה שו
ּמאב,  ּמה ֵאמת  ללא  אש יַתעד  ִבדין  יַתב ּמדה  שמ ּמע

ּמאב;  ּמל אש ֵאהן  ֵארי  רֲעה
ּמאב,  ּמה ֵאמת 

ִבחין;  יַתא של אש ֵאהן  ֵארי  רֲעה
ּמאב,  ּמה ֵאמת  אש יַתעד  ִבדין  יַתב למד  רֲעע יַתל ּמקה  ִבפי שס ִבה ללא 

ּממ ּה.   שוצ יַתע של אש ֵאהן  ֵארי  רֲעה

ב
ּמרה,  ּמג ּמב ללא  אש יַתעד  ִבדין  יַתב ּמדה  שמ ּמע

ּמאב.  ּמל אש ֵאהן  ֵארי  רֲעה
ּמאב,  ּמה ֵאמת 

ִבחים;  יַתא ּמל אש ֵאהן  ֵארי  רֲעה
ּמרה,  ּמג ּמב אש יַתעד  ִבדין  יַתב למד  רֲעע יַתל ּמקה  ִבפי שס ִבה ללא 

ּממ ּה.   שוצ יַתע של אש ֵאהן  ֵארי  רֲעה

ג
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ּמאב,  ּמה ֵאמת  אש יַתעד  שגבות  ִבל ּמקה  ִבפי שס ִבה ללא  ִבאם 
ּממ ּה.   שוצ יַתע של אש ֵאהן  ֵארי  רֲעה

ּמת ּה,  ּמא ִבוצי שמ ּמה ו אדי ּמי ֵאשה  רֲעע יַתמ ו
ּמאב,  ּמה ֵאמת  יַתבת, ו ּמג ללא  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 



ִבחים.  יַתא של אש ֵאהן  ֵארי  רֲעה

מסכת כתובות פרק ד משנה ב 
ד

ּמש ּה;  ֵאגשר שו ִבבתו,  אאת  ֵארס  ּמא שמ יַתה
ּמנה,  שמ של יַתא שת ִבנ שו ּמס ּה,  ֵאאשר

אשלו.   ּמת ּה  ּמב מת שכ
ּמש ּה;  ֵאגשר שו ּמא ּה,  ִבשי ִבה

ּמנה,  שמ של יַתא שת ִבנ שו ּמא ּה,  ִבשי ִבה
ּמל ּה.   אש ּמת ּה  ּמב מת שכ

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמאב.   ּמל אש ּמנה  ּמהִבראשו

שמרו לו:  ּמא
ּמב ּה שרשות.  ּמה  ִבבי ּמא של ֵאאין  ּמא ּה,  ִבשי ִבה אש ִבמ ִבאם 

מסכת כתובות פרק ד משנה ג 
ה

יַתנת,  ִבז שו ּממ ּה,  ִבע ּמת ּה  ִבב ּמרה  שי יַתג שת ִבנ אש ארת  ִבגיו
ֵאנק.   ּמח אב ֵארי זו  רֲעה

יַתלע.   אס ּמאה  ֵאמ ללא  שו ּמאב',  ֵאבית  יַתתח  אפ ּמל ּה ' ֵאאין 
ּמשה,  מד שק ִבב ּמת ּה  ּמד ֵאל שו ּמשה,  מד שק ִבב ללא  אש ּמת ּה  ּמר ּמתה הו שי ּמה

ּמלה,   ִבקי שס ִבב ֵאאל  ששּמר יַתבת ִי שכ ֵארי זו  רֲעה
יַתלע.  אס ּמאה  ֵאמ ללא  שו ּמאב',  ֵאבית  יַתתח  אפ ּמל ּה ' ֵאאין 

ּמשה,  מד שק ִבב ּמת ּה  ּמד ֵאל שו ּמת ּה  ּמר ּמתה הו שי ּמה
ּמבר.   ּמד ּמכל  של ֵאאל  ששּמר יַתבת ִי שכ ֵארי זו  רֲעה

ּמאב';  ֵאבית  יַתתח  אפ ּמל ּה ' ֵאאין  שו ּמאב  ּמל ּה  איש 
ּמאב,  ּמל ּה  ֵאאין  שו ּמאב'  ֵאבית  יַתתח  אפ ּמל ּה ' איש 

ּמלה.  ִבקי שס ִבב ֵארי זו  רֲעה
יַתמר  אא אנ ּמבִברים כב,כא) ללא  שד ּמוה. ( שוצ ִבמ ּמלא  אא ּמה"  ִבבי ּמא ֵאבית  יַתתח  אפ "

מסכת כתובות פרק ד משנה ד 
ו 

ּמאה,  ִבבי יַתב ּמטר ו שש ִבב אס ף ו אכ יַתב ּמה  אשי ִבקדו שב ִבבתו  שב יַתכאי  יַתז ּמאב  ּמה
ּמה,  ארי ּמד שנ ֵאפר  ּמה שב ּמה, ו אדי ּמי ֵאשה  רֲעע יַתמ שב ּמת ּה ו ּמא ִבוצי שמ ִבב יַתכי  יַתז שו

ּמה.   איי יַתח שב ֵאפרות  ֵאכל  ֵאאינו או שו ּמּט ּה,  ִבג ֵאבל  יַתק שמ ו
ֵאשאת,  ִבנ

יַתעל,  יַתב יַתה ּמליו  ּמע ֵאתר  יו
ּמה,  איי יַתח שב ֵאפרות  ֵאכל  אשהוא או

ּמת ּה.   ּמר שקבו ִבב ּמנ ּה ו ִבפשרקו שב ּמה, ו אתי שמזונו ִבב ּמיב  יַתח שו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ֵאאל,  ששּמר שבִי אש ִבני  ּמע ִבפלו  רֲעא



אנת.  אנ שמקו ִבלים ו ִבלי רֲעח ֵאני  שש ִבמ לחת  שפ ללא ִי

מסכת כתובות פרק ד משנה ה 
ז

ּמאב,  ּמה ִבבשרשות  ִבהיא  ּמלם  שלעו
ּמפה.   מח יַתל ֵאנס  ּמכ ִבת אש יַתעד 

יַתעל,  יַתב יַתה ֵאחי  ששלו ִבל ּמאב  ּמה יַתסר  ּממ
יַתעל.   יַתב יַתה ִבבשרשות  ִבהיא  ֵארי  רֲעה

יַתעל,  יַתב יַתה ֵאחי  ששלו ִבעם  ּמאב  ּמה ֵאחי  ששלו שלכו  ּמה
ּמאב.   ּמה ִבבשרשות  ִבהיא  ֵארי  רֲעה

יַתעל,  יַתב יַתה ֵאחי  ששלו ִבל ּמאב  ּמה ֵאחי  ששלו שסרו  ּממ
יַתעל.  יַתב יַתה ִבבשרשות  ִבהיא  ֵארי  רֲעה

מסכת כתובות פרק ד משנה ו 
ח

ִבבתו.   שמזונות  ִבב ּמיב  יַתח ֵאאינו  ּמאב  ּמה
ּמיה,  שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר יַתרש  ּמד ּמרש  שד ִבמ אזה 

אנה:  שב יַתי שב ארם  אכ יַתב ִבמים  ּמכ רֲעח ֵאני  שפ ִבל
ּמבנות ִיזונו",  יַתה שו ּמרשו  ִבנים ִיי ּמב יַתה "

אהם,  ִבבי רֲעא יַתתת  ִבמי יַתחר  יַתא של ּמלא  אא ִבשין  שר ּמנן יו ֵאאי ִבנים  ּמב יַתה ּממה 
אהם.  ִבבי רֲעא יַתתת  ִבמי יַתחר  יַתא של ּמלא  אא ללא ִיזונו  ּמבנות  יַתה יַתא ף 

מסכת כתובות פרק ד משנה ז 
ט

ּמבה,  מת שכ ּמל ּה  יַתתב  ּמכ ללא 
אנה,  ּממ ּמנה  ּממ של יַתא שו יַתתִים,  ּממא ּמבה  ּמלה גו שבתו

ִבדין.   ֵאבית  יַתני  שת אשהוא 
יַתתִים זוז,  ּממא יַתחת  יַתת אנה  ּממ ּמוה  אדה שו ּמש ּמל ּה  יַתתב  ּמכ

ִבתיְך',  ּמב מת שכ ִבל ּמרִיין  שח יַתא ִבלי  יַתתִין  ִבאי שד ִבסים  שכ ִבנ ּמכל  ּמל ּה ' יַתתב  ּמכ ללא 
ִבדין.  ֵאבית  יַתני  שת אשהוא  ּמיב,  יַתח

(מסכת כתובות פרק ד משנה ח) 
ּמל ּה  יַתתב  ּמכ ללא 

שנתו',  ִבא של ִבלי  ִבניְך  ִבב ֵאת רֲעא יַתו ִבניְך  ִבק שפשר אא יַתבִיין  שת שש ִבת ִבאם  שד '
ִבתיְך',  שנ ִבדי שמ ִבל ִבניְך  ִבר שז שח יַתא אנת, ' ּמה לכ יַתב ו

ִבדין.  ֵאבית  יַתני  שת אשהוא  ּמיב,  יַתח
(מסכת כתובות פרק ד משנה ט) 

ּמת ּה.   שפדו ִבל ּמיב  יַתח ֵאבית,  שש ִבנ
יַתמר:  ּמא

ּממ ּה',  שוצ יַתע אאת  אדה  שפ ִבת ּמת ּה,  ּמב מת שכ ּמּט ּה ו ִבג ֵארי  רֲעה '
יַתשי.   יַתר ֵאאינו 

ּמת ּה.   לפא יַתר של ּמיב  יַתח יַתקת,  ּמל



יַתמר:  ּמא
ּממ ּה,  שוצ יַתע אאת  ֵאפא  שתיַתר ּמת ּה,  ּמב מת שכ ּמּט ּה ו ִבג ֵארי  רֲעה '

יַתשי.  יַתר

מסכת כתובות פרק ד משנה י 
י 

ּמל ּה:  יַתתב  ּמכ ללא 
יַתני,  ִבמ ִבליְך  אהוון  אי שד שכִברין  ִבד ִבנין  שב '

ִבתיְך  ּמב מת שכ יַתס ף  שכ ּמית  שדִיישרתון 
ֵאחיהון',  רֲעא ִבעם  ִבדי  שקהון  יַתל יַתעל חו ֵאתר  יו

ִבדין.  ֵאבית  יַתני  שת אשהוא  ּמיב,  יַתח
(מסכת כתובות פרק ד משנה יא) 

יַתני,  ִבמ ִבליְך  ּמין  אהשו אי ִבדי  ּמבן  שק ּמנ ּמנן  שב '
יַתסי  שכ ִבנ ִבמן  ּמנן  שז יַתת ִבמ ּמבן ו שת ּמי ִבתי  שי יַתב שב ּמין  שהשו ִבנין ִי ִבא

ִברין',  שב מג של ּמבן  שס יַתנ שת ִבדי ִי יַתעד 
ִבדין.  ֵאבית  יַתני  שת אשהוא  ּמיב,  יַתח

מסכת כתובות פרק ד משנה יב 
יא

יַתסי,  שכ ִבנ ִבמן  ּמנה  שז יַתת ִבמ ִבתי ו שי יַתב שב ּמבה  שת ּמי אהשוִיין  את שת  יַתא שו '
ִבתי',  שי יַתב שב ִבתיְך  שמלו יַתאשר יַתגד  ֵאמ ֵאמי  ּמכל יו

ִבדין.   ֵאבית  יַתני  שת אשהוא  ּמיב,  יַתח

יב
ִבבין.   שת יַתלִים כו ּמש שירו ֵאשי  שנ יַתא ּמהיו  ּמכְך 

יַתלִים.   ּמש שירו ֵאשי  שנ יַתא שכ ִבבין  שת ּמהיו כו ִבליל  ּמג יַתה ֵאשי  שנ יַתא שו
ִבבין:  שת ּמהיו כו ּמדה  ִבביהו ו

ּמת ּה';  ּמב מת שכ ּמל ּה  ֵאתן  ִבל ִבשים  שר יַתהיו ִבישרוצו  אש יַתעד  '
ִבשים,  יַתהיושר ּמרוצו  ִבאם  ּמכְך,  ִבפי של

ּמת ּה.  שטִברים או ּמת ּה ופו ּמב מת שכ ּמל ּה  ִבנין  שת נו

פרק ה 

מסכת כתובות פרק ה משנה א 
א

ּממרו:  ּמא אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
אנה,  ּממ ּמנה  ּממ של יַתא שו יַתתִים  ּממא ּמבה  ּמלה גו שבתו

ִבסי ף.   אנה, יו ּממ ּמאה  ֵאמ ִבפלו  רֲעא ִבסי ף  שלהו ּמוצה  ּמר ִבאם 
ּמשה,  ּמגשר שת ִבנ ּמנה, או  שמ של יַתא שת ִבנ



ִבאין,  ִבנשו יַתה ִבמן  ֵאבין  ִבסין ו ֵאארו ּמה ִבמן  ֵאבין 
לכל.   יַתה אאת  ּמבה  גו

ֵאמר:  ּמיה או שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של ִבבי  שר
ִבאין,  ִבנשו יַתה ִבמן 

לכל;  יַתה אאת  ּמבה  גו
ִבסין,  ֵאארו ּמה ִבמן 

אנה,  ּממ ּמנה  ּממ של יַתא שו יַתתִים  ּממא ּמבה  ּמלה גו שבתו
ּמס ּה.   שנ אשהוא כו ּמנת  שמ יַתעל  ּמלא  אא ּמל ּה  יַתתב  ּמכ ללא  אש

ב
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

יַתתִים,  ּממא של אש ּמטר  שש ּמלה  שבתו ִבל ֵאתב  ּמוצה, כו ּמר ִבאם 
אנה,  ּממ ּממְך  ִבמ ִבתי  של יַתב יַתק שת ִבנ אש אבת לו  את ִבהיא כו שו

אנה,  ּממ ּמנה  ּממ של יַתא של ו
ִבשים זוז.   ִבמ רֲעח ּממְך  ִבמ ִבתי  של יַתב יַתק שת ִבנ אש אבת לו  את ִבהיא כו שו

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
יַתתִים,  ּממא ִבמ ּמלה  שבתו ִבל ֵאחת  יַתהפו ּמכל 

אנה,  ּממ ִבמ ּמנה  ּממ של יַתא של ו
שזנות.  יַתלת  ִבעי שב ֵארי זו  רֲעה

מסכת כתובות פרק ה משנה ב 
ג

יַתעל, <מחוק: משתבעה> יַתב יַתה ּמל ּה  יַתבע  ּמת אש ִבמ אדש  לח ּמשר  ּמע ֵאנים  שש ּמלה  שבתו ִבל ִבנין  שת נו
ּממ ּה.   שוצ יַתע אאת  ֵאנס  יַתפשר של

ּמשה,  ִבא ּמל ִבנין  שת ֵאשם שנו יַתכ
שוצמו.   יַתע אאת  ֵאנס  יַתפשר של ִבאיש  ּמל ִבנין  שת ּמכְך נו

ִבשים יום.   לל שש ּמנה,  ּממ של יַתא של ו
אהן, ֵאלי שע יַתב ֵאמתו  אש ֵאשאו, או  ִבנ ללא  שו ּמנם  יַתמ שז יַתע  ִבגי ִבה

ּממה.   שתרו ִבב שכלות  שואו אשלו  ִבמ שכלות  או
ֵאמר:  יַתטשרפון או ִבבי  שר

ּממה. <בתרומה>  שתרו לכל  יַתה ּמל ּה  ִבנין  שת נו
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ּממה.  שתרו ּמוצה  שח יַתמ ִבלין ו מח ּמוצה  שח יַתמ

מסכת כתובות פרק ה משנה ג 
ד

ּממה.   שתרו ִבב ִבכיל  רֲעא יַתמ ֵאאינו  ּמבם  ּמי יַתה
יַתעל,  יַתב יַתה ֵאני  שפ ִבל ִבשים  ּמד ּקח ּמשה  ִבש יַתשת  ּמע

ּמבם,  ּמי יַתה ֵאני  שפ ִבל ִבשים  ּמד ּקח ּמשה  ִבש שו
יַתעל,  יַתב יַתה ֵאני  שפ ִבל ּמלם  מכ ִבפלו  רֲעא

ּמבם,  ּמי יַתה ֵאני  שפ ִבל ּמחד  אא ֵאסר יום  ּמח



ּממה.  שתרו ִבב ִבכיל  רֲעא יַתמ ֵאאינו 
ּמנה.   ּמהִבראשו ּמנה  שש ִבמ זו 

ּממרו:  ּמא אהם  ֵארי רֲעח יַתא של אש ִבדין  ֵאבית 
ּממה,  שתרו ִבב אלת  אכ ּמשה או ִבא ּמה ֵאאין 

ּמפה.  מח יַתל ֵאנס  ּמכ ִבת אש יַתעד 

מסכת כתובות פרק ה משנה ד 
ה

ששתו,  ִבא ֵאדי  שי ֵאשה  רֲעע יַתמ ִבדיש  שק יַתמ יַתה
אלת,   אכ ּמשה או ֵארי זו עו רֲעה

ּמתר,  יַתהמו שו
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ֵאדש.   שק אה
ֵאמר:  ּמלר או יַתד שנ יַתוּס יַתה ּמנן  ּמח ִבבי יו ושר

ִבלין.  מח

מסכת כתובות פרק ה משנה ה 
ו

ּמל ּה:  שע יַתב של ּמשה  ּמשה עו ִבא ּמה אש ּמלאכות  שמ ֵאאלו 
אסת,  אב יַתכ שמ ּמפה, ו שואו אנת,  אח טו

ּמנ ּה,  שב אאת  ּמקה  ִבני ֵאמי אלת, ו אש יַתב שמ ו
ּמּטה,  ִבמ יַתה אאת  יַתעת  יַתצ יַתמ ו

אמר.   אצ יַתב ּמשה  שועו
יַתחת,  יַתא ּמחה  שפ ִבש ּמסה לו  ִבני שכ ִבה

אסת;  אב יַתכ שמ ללא  שו ּמפה,  ללא או שו אנת,  אח ללא טו
יַתתִים,  שש

ּמנ ּה;  שב אאת  ּמקה  ִבני ֵאמי ּמנ ּה  ֵאאי שו אלת,  אש יַתב שמ ּמנה  ֵאאי
ּמשלוש, 

ּמּטה;  ִבמ יַתה אאת  יַתעת  יַתצ יַתמ ּמנה  ֵאאי
יַתבע,  יַתאשר

ּמרה.   שד את יַתק שב אבת  אש יו
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמחה,  שפ ִבש ּמאה  ֵאמ ּמסה לו  ִבני שכ ִבה ִבפלו  רֲעא
אמר,  אצ יַתב רֲעעשות  יַתל ּמפ ּה  כו

ּממה.   ִבז ֵאדי  ִבלי ּמאה  ִבבי שמ ּמלה  ּמּט יַתב יַתה אש

ז
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר

ּמכה,  ּמלא שמ רֲעעשות  יַתל ִבמ ששתו  ִבא אאת  ִבדיר  יַתמ יַתה יַתא ף 
ּמת ּה,  ּמב מת שכ ֵאתן  שוִי ִבוציא  יו

שעמום.  יַתש ֵאדי  ִבלי ּמאה  ִבבי שמ ּמלה  ּמּט יַתב יַתה אש



מסכת כתובות פרק ה משנה ו 
ח

ּמּטה,  ִבמ יַתה ִבמיש  שש יַתת ִבמ ששתו  ִבא אאת  ִבדיר  יַתמ יַתה
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ּמבתות.  יַתש ֵאתי  שש
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

יַתחת.   יַתא ּמבת  יַתש
ִבבשרשות,  ללא  אש ּמרה  שלמוד תו יַתת של ִבאין  שוצ יַתהיו ִבדים  ִבמי של יַתת יַתה

ִבשים יום;  לל שש
יַתחת.   יַתא ּמבת  יַתש ִבלין,  רֲעע יַתהפו שו
ּמרה:  יַתבתו ּמרה  רֲעאמו ּמה ּמנה  ּמהעו

ּמכל יום,  שב ִבלים,  ּמי יַתּט יַתה
ּמבת,  יַתש יַתב יַתתִים  שש ִבלין,  רֲעע יַתהפו שו
ּמבת,  יַתש יַתב יַתחת  יַתא ּממִברים,  יַתח יַתה שו

ִבשים יום,  לל שש ִבל יַתחת  יַתא ִבלים,  ּממ יַתג יַתה שו
ִבשים.   ּמד ּקח ּמשה  ִבש של יַתחת  יַתא ִבנים,  ּמפ יַתוּס יַתה שו

ּמאזר.  ּמע של אא ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

מסכת כתובות פרק ה משנה ז 
ט

ּמל ּה,  שע יַתב יַתעל  אדת  אר יַתהמו
ּמבת.   יַתש יַתב ּמנִברין  ִבדי ּמעה  שב ִבש ּמת ּה  ּמב מת שכ ִבמ ּמל ּה  ִבתין  רֲעח פו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ִבקין. <תורפייקין>  ִבעי שפ ּמתשר ּמעה  שב ִבש

י
ֵאחת?  יַתתי הוא פו ּממ ֵאאי יַתעד 

ּמת ּה.   ּמב מת שכ אגד  אנ שכ
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ֵאלְך,  שוהו ֵאחת  ּמלם הוא פו שלעו
ֵאחר,  יַתא ּממקום  ִבמ ּמשה  מר שי ּמל ּה  לפל  ִבת ֵאמא  אש

ּמנה.   אמ ִבמ אבה  שוִיג לזר  שח יַתי שו
ששתו,  ִבא יַתעל  ֵארד  יַתהמו ֵאכן  שו

ּמבת.   יַתש יַתב ּמנִברין  ִבדי ּמשה  לל שש ּמת ּה  ּמב מת שכ יַתעל  ּמל ּה  ִבפין  ִבסי מו
ֵאמר: <יודה> ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבקין. <תורפייקין> ִבעי שפ ּמטשר ּמשה  לל שש

מסכת כתובות פרק ה משנה ח 
יא

ִבליש,  ּמש ֵאדי  שי יַתעל  ששתו  ִבא אאת  ששארה  יַתמ יַתה



ִבּטים,  ִבח יַתבִים  יַתּק ִבמ ּמל ּה  לחת  שפ ללא ִי
ששעוִברים.   ִבבין  יַתק יַתעת  יַתב יַתאשר ֵאמ ו

ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא
ֵאעאל,  ּממ שש ִבבי ִי ּמלא שר אא ִברין  ששעו יַתסק  ּמפ ללא 

אאדום.   אל ּמסמוְך  ּמיה  ּמה אש

יב
ִבנית,  שט ִבק יַתקב  ִבוצי  רֲעח ּמל ּה  ֵאתן  נו

אמן,  אש ללג  ִבוצי  רֲעח יַתו
ּמלה.  ֵאב שד אנה  ּממ שגרות או  שגרו יַתקב  שו

ֵאאין לו,  ִבאם  שו
ֵאחר.   יַתא ּממקום  ִבמ ֵאפרות  ּמתן  ּממ מע של ֵאסק  פו

ּמפ ץ,  יַתמ ּמּטה ו ִבמ ּמל ּה  ֵאתן  נו
אלת.   אוצ שח יַתמ ּמפ ץ,  יַתמ ֵאאין לו  ִבאם 

ּמש ּה,  לרא של ּמפח  יַתכ ּמל ּה  ֵאתן  נו
ּמחגור> ּמה, <שו אני שת ּממ של רֲעחגור  יַתו
ֵאעד,  שלמו ֵאעד  ִבממו ּמעל  שנ יַתמ ו

ּמנה.   ּמש של ּמנה  ּמש ִבמ ִבשים זוז  ִבמ רֲעח יַתל אש ִבלים  ֵאכ שו
ּממה,  יַתח יַתה ִבבימות  ִבשים  ּמד רֲעח ללא  ּמל ּה  ֵאתן  ֵאאינו נו

ִבמים,  ּמש שג יַתה ִבבימות  ִבקים  ּמח שש ללא  שו
ִבמים,  ּמש שג יַתה ִבבימות  ִבשים זוז  ִבמ רֲעח יַתל אש ִבלים  ֵאכ ּמל ּה  ֵאתן  ּמלא נו אא

ּממה,  יַתח יַתה ִבבימות  אהן  ֵאתי ּמליו שב ִבב ּמוּסה  יַתכ שת ִבמ ִבהיא  שו
ּמל ּה.  אש ִבקים  ּמח שש יַתה שו

מסכת כתובות פרק ה משנה ט 
יג

ּמה,  אכי ּמר שוצ ִבל אס ף  אכ ּמעה  ּממ ּמל ּה  ֵאתן  נו
ּמבת.   יַתש ֵאלי  ֵאלי של ּמבת  יַתש ֵאלי  ֵאלי ִבמ ִבעמו  אלת  אכ ִבהיא או שו

ּמה,  אכי ּמר שוצ ִבל אס ף  אכ ּמעה  ּממ ּמל ּה  ֵאתן  ֵאאינו נו ִבאם  שו
ּמל ּה.   אש ּמה  אדי ּמי ֵאשה  רֲעע יַתמ
ּמשה לו?  ִבהיא עו ּממה  ו

ּמדה,  ִבביהו ִבתי  שש ִבעים  ּמל שס ֵאמש  ּמח יַתקל  שש ִבמ
ִבליל.  ּמג יַתב ִבעים  ּמל שס אשר  אע ֵאהן  אש

ּמדה,  ִבביהו ֵאעארב  ִבעים  ּמל שס אשר  אע יַתקל  שש ִבמ או 
ִבליל.   ּמג יַתב ִבעים  ּמל שס ששִברים  אע ֵאהן  אש

ּמקה,  ִבני שמ ּמתה  שי ּמה ִבאם  שו
ּמה,  אדי ּמי ֵאשה  רֲעע יַתמ ִבמ ּמל ּה  ִבתין  רֲעח פו

ּמה.   אתי שמזונו יַתעל  ּמל ּה  ִבפין  ִבסי ומו
רֲעאמוִברים?  ּמבִברים  שד ֵאמי  יַתב

ֵאאל,  ששּמר שבִי אש ִבני  ּמע שב
שכבודו.  ִבפי  של לכל  יַתה ּמבד,  מכ שמ ִבב ּמבל  רֲעא



פרק ו 

מסכת כתובות פרק ו משנה א 
א

ּמל ּה.   שע יַתב של אש ּמה,  אדי ּמי ֵאשה  רֲעע יַתמ ּמשה, ו ִבא ּמה יַתאת  ִבוצי שמ
ּמה.   איי יַתח שב ֵאפרות  ֵאכל  שואו ּמת ּה,  יַתש שר שויו

ּמל ּה.   אש ּממ ּה,  ּמג שפ ּמת ּה ו שש ּמב
ֵאמר:  ּמרה או ִבתי שב אבן  ּמדה  שיהו ִבבי  שר

ּמחד,  אא שולו  ִבקים  ּמל רֲעח ֵאני  שש ּמל ּה  אתר,  ֵאוּס יַתב אש יַתמן  שז ִבב
ּמחד.   אא ּמל ּה  שו ִבקים  ּמל רֲעח ֵאני  שש ּמגלוי, לו  יַתב אש יַתמן  שז ִבב ו

ּמיד,  ִבמ ִבנין לו  שת אשלו, נו
יַתקע,  יַתקשר אהן  ּמב יַתקח  ּמל ּמל ּה, ִי אש שו

ֵאפרות.  ֵאכל  שוהוא או

מסכת כתובות פרק ו משנה ב 
ב

ּמתנו,  רֲעח ֵאמת  ּמתנו, ו רֲעח יַתל ּממעות  ֵאסק  יַתהפו
ִבמים:  ּמכ רֲעח שמרו  ּמא

יַתמר:  ליא אש ּמיכול הוא 
ֵאתן,  ִבל אוצה  ִבתי רו ּמהִיי ִבחיָך  ּמא של

ֵאתן.  ִבל ִבשי  שפ אא ֵאאי  ּמלְך  שו

מסכת כתובות פרק ו משנה ג 
ג

ּמנר,  ִבדי אל ף  אא ִבניס לו  שכ יַתה של ּמקה  שס ּמפ
אנה.   ּממ ּמשר  ּמע ּמשה  ִבמ רֲעח ּמדן  שג אנ שכ ֵאסק  שוהוא פו
אמש.   לח ּמפחות  ֵאסק  יַתהשום, הוא פו אגד  אנ שכ

אנה.   ּממ ּמלא  אא ֵאאין לו  אנה,  ּממ אוה  שושו אנה,  ּממ שב שום 
ּמנר.   ֵאדי ּמחד  אא שו ִבשים  לל שש אנת  את אנה, נו ּממ שב שום 

ֵאמאות.   ֵאמש  רֲעח ֵאתן  ֵאמאות, הוא נו יַתבע  יַתאשר
אמש.  לח ּמפחות  ֵאסק  ֵאסק, הוא פו ּמתן פו ּמח אה אש שכ ו

מסכת כתובות פרק ו משנה ד 
ד

ִבפים,  ּמס שכ ִבניס לו  שכ יַתה של ּמקה  שס ּמפ
ּמנִברין.   ֵאדי ּמשה  ִבש ֵאשית  אע אנ שו שלעו  יַתס

אנה.   ּממ ּמכל  של ּמפה  מק שו ּמנִברין  ִבדי ּמשּמרה  רֲעע ּמליו  ּמע ֵאבל  יַתק שמ ּמתן  ּמח אה
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר



ּמנה.  ִבדי שמ יַתה יַתהג  שנ ִבמ שכ לכל  יַתה

מסכת כתובות פרק ו משנה ה 
ה

ּמתם,  שס ִבבתו  אאת  ִבשיא  יַתמ יַתה
ִבשים זוז.   ִבמ רֲעח ֵאמ ּמל ּה  לחת  שפ ללא ִי

ּממה,  מר רֲעע ּמס ּה  ִבני שכ יַתה של יַתסק  ּמפ
יַתעל:  יַתב יַתה יַתמר  ליא ללא 

ִבתי,  שכסו ִבב ּמוּס ּה  יַתכ רֲעא ִבתי,  ֵאבי של לבא  ּמת אש שכ '
ּמה.   ִבבי ּמא ֵאבית  שב ּמד ּה  שועו ּמוּס ּה  יַתכ שמ ּמלא  אא

ּממה,  שיתו יַתה אאת  ִבאין  ִבשי יַתמ יַתה ֵאכן  שו
ִבשים זוז.   ִבמ רֲעח ֵאמ ּמל ּה  רֲעחתו  שפ ללא ִי

ִבכיס,  יַתב ֵאיש  ִבאם  שו
ּמד ּה.  שכבו ִבפי  של ּמת ּה  ִבסין או שנ יַתפשר שמ

מסכת כתובות פרק ו משנה ו 
ו

ּמה,  אחי יַתא שו ּממ ּה  ִבא ּמת ּה  יַתא ִבשי ִבה אש ּממה  שיתו
ִבשים זוז,  ִבמ רֲעח יַתו ּמאה  ֵאמ ּמל ּה  שתבו  ּמכ שו

ִבדיל  שג יַתת אש ִבמ ִבהיא  ּמלה  שיכו
ּמל ּה.   ֵאתן  ּמנ ִבה של אשּמראוי  יַתמה  ּמדן  ּמי ִבמ ִבוציא  שלהו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמנה,  ּמהִבראשו יַתבת  יַתה ִבשיאו  ִבה ִבאם 

ּמנה.   ּמלִבראשו יַתתן  ִבנ אש ארְך  אד שכ ּמיה  ִבנ שש יַתל ֵאתן  ּמנ ִי
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ִבשיר,  שע יַתמ ִבני ו ּמע ּמדם  ּמא אש ִבמים  ּמע שפ
ִבני.  שע יַתמ ִבשיר ו ּמע או 

ּמל ּה.  ִבנין  שת שונו ִבסים  ּמכ שנ יַתה אאת  ִבמין  ּמש ּמלא  אא

מסכת כתובות פרק ו משנה ז 
ז

ארת:  אמ ִבהיא או שו ִבבתו,  של ּממעות  ִבליש  שש יַתמ יַתה
יַתלי',  ּמע ִבלי  שע יַתב ּממן  אא אנ '

ּמידו.   שב יַתלש  שש ּמה אש יַתמה  ִבליש  שש אשה  רֲעע יַתי
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא

ּמר ּה,  שכ ּממ של ּמוצה  ִבהיא רו שו אדה,  ּמש ּמלא  אא ּמנה  ֵאאי ִבכי  שו
ּמשיו?  שכ יַתע ֵאמ ּמרה  שמכו ִבהיא  ֵארי  רֲעה יַתו

ּמלה.   שגדו ִבב רֲעאמוִברים?  ּמבִברים  שד ֵאמי  יַתב
שכלום.  ּמנה  יַתט שק ֵאשה  רֲעע יַתמ ֵאאין  ּמנה,  יַתט שק ִבב ּמבל  רֲעא



פרק ז 

מסכת כתובות פרק ז משנה א 
א

ּמהנות לו,  ֵאל ִבמ ששתו  ִבא אאת  ִבדיר  יַתמ יַתה
ּמנס.  יַתפשר ִבמיד  רֲעע יַתי ִבשים יום,  לל שש יַתעד 
ּמבה.   מת שכ ֵאתן  שוִי ִבוציא  ֵאכן, יו ִבמ ֵאתר  ּמי

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ֵאאל,  ששּמר שבִי

ּמבה.  מת שכ ֵאתן  שוִי ִבוציא  יַתנִים, יו שש ֵאים, ו יַתק שי ּמחד,  אא אדש  לח
רֲעהנות,  לכ יַתב ו

ּמבה.  מת שכ ֵאתן  שוִי ִבוציא  ּמשה, יו לל שש ֵאים, ו יַתק שי יַתנִים,  שש

מסכת כתובות פרק ז משנה ב 
ב

ֵאפרות,  יַתה ּמכל  ִבמ ּמחד  אא לעם  שט ִבת ללא  אש ששתו  ִבא אאת  ִבדיר  יַתמ יַתה
ּמבה.   מת שכ ֵאתן  שוִי ִבוציא  יו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ֵאאל,  ששּמר שבִי
ּמבה.   מת שכ ֵאתן  שוִי ִבוציא  יַתנִים, יו שש ֵאים, ו יַתק שי ּמחד,  אא יום 

רֲעהנות,  לכ יַתב ו
ּמבה.  מת שכ ֵאתן  שוִי ִבוציא  ּמשה, יו לל שש ֵאים, ו יַתק שי יַתנִים,  שש

מסכת כתובות פרק ז משנה ג 
ג

ִבנים,  ִבמי יַתה ּמכל  ִבמ ּמחד  אא שב ֵאשט  יַתק שת ִבת ללא  אש ששתו  ִבא אאת  ִבדיר  יַתמ יַתה
ּמבה.   מת שכ ֵאתן  שוִי ִבוציא  יו

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ּמבה,  שוצ ִבק יַתתן  ּמנ ללא  אש ִבניות,  רֲעע ּמב
ִבשים יום.  לל שש ִבשירות,  רֲעע ּמב ו

מסכת כתובות פרק ז משנה ד 
ד

ּמה,  ִבבי ּמא ֵאבית  של ֵאלְך  ֵאת ללא  אש ששתו  ִבא אאת  ִבדיר  יַתמ יַתה
ִבעיר,  ּמב ּממ ּה  ִבע ֵאהן  אש יַתמן  שז ִבב

ּמבה.   מת שכ ֵאתן  שוִי ִבוציא  יַתנִים, יו שש ֵאים, ו יַתק שי ּמחד,  אא אדש  לח
ארת,  אח יַתא ִבעיר  שב ֵאהן  אש יַתמן  שז ִבב

ּמבה.  מת שכ ֵאתן  שוִי ִבוציא  יַתנִים, יו שש ֵאים, ו יַתק שי ּמחד,  אא אגל  אר



מסכת כתובות פרק ז משנה ה 
ה

אבל,  ֵאא ּמה ֵאבית  של ֵאלְך  ֵאת ללא  אש ששתו  ִבא אאת  ִבדיר  יַתמ יַתה
אתה,  שש ִבמ יַתה ֵאבית  של או 

ּמה.   אני ּמפ שב יַתעל  ּמנ אש ֵאני  שפ ִבמ ּמבה,  מת שכ ֵאתן  שוִי ִבוציא  יו
ֵאחר',  יַתא ּמבר  ּמד ִבמשום  ֵאען ' ּמיה טו ּמה ִבאם 

יַתשי.   יַתר
ּמל ּה:  יַתמר  ּמא

ִבלי',  שת  יַתמשר ּמא אש יַתמה  ִבני  שפלו ִבאיש  של שמִברי  לתא אש ּמנת  שמ יַתעל  '
ִבליְך',  ִבתי  יַתמשר ּמא אש יַתמה  או '

ּמפה, <לאשפות> שש אא ּמל ּמרה  ּמע שמ ּמלא ו יַתמ שמ ֵאהא  שת אש או 
ּמבה.  מת שכ ֵאתן  שוִי ִבוציא  יו

מסכת כתובות פרק ז משנה ו 
ו

ּמבה:  מת שכ ִבב ללא  אש שוצאות  ֵאאלו יו שו
ִבדים.   ִבויהו אשה  למ יַתדת  יַתעל  ארת  אב ּמהעו

אשה?  למ יַתדת  ִבהיא  ֵאאי זו 
ּמשר,  מע שמ ֵאאינו  אש יַתלתו  ִבכי רֲעא יַתמ

ּמדה,  ִבנ יַתשתו  שמ יַתש שמ ו
ּמלה,  יַתח ּמל ּה  ּמוצה  ללא קו שו

אמת.   אי יַתק שמ ּמנה  ֵאאי שו ארת  אד שונו
ִבדים?  שיהו יַתדת  ִבהיא  ֵאאי זו  שו

יַתע,  ּמפרו ּמש ּה  לרא שו ּמוצא  יו
יַתבשוק,  ּמוה  שוטו

ּמדם.   ּמא ּמכל  ִבעם  ארת  אב יַתד שמ ו
ֵאמר:  ּמשאול או ּמבא  יַתא

ּמניו.   ּמפ שב ּמדיו  של אלת יו אל יַתק שמ יַתה יַתא ף 
ֵאמר:  יַתטשרפון או ִבבי  שר

ִבנית.  ּמל יַתהּקו יַתא ף 
ִבנית?  ּמל ִבהיא קו ֵאאי זו 

ּמת ּה,  ֵאבי שבתוְך  ארת  אב יַתד שמ ִבהיא  אש ּמכל 
ּמל ּה.  אאת קו ִבעין  שמ ּמה שו אני ֵאכ שש ו

מסכת כתובות פרק ז משנה ז 
ז

ּמדִברים,  שנ ּמה  אלי ּמע ֵאאין  אש ּמנת  שמ יַתעל  ּמשה  ִבא ּמה אאת  ֵאדש  יַתק שמ יַתה
ּמדִברים,  שנ ּמה  אלי ּמע שוצאו  שמ ִבנ שו

אשת.   אד מק שמ ּמנה  ֵאאי
ּמדִברים,  שנ ּמה  אלי ּמע שוצאו  שמ ִבנ שו ּמתם,  שס ּמס ּה  ּמנ שכ

ּמבה.   מת שכ ִבב ללא  אש ֵאוצא  ֵאת



ִבמין,  ּמב ּה מו ֵאאין  אש ּמנת  שמ יַתעל 
ִבמין,  ּמב ּה מו שוצאו  שמ ִבנ שו

אשת.   אד מק שמ ּמנה  ֵאאי
ִבמין,  ּמב ּה מו שוצאו  שמ ִבנ שו ּמתם,  שס ּמס ּה  ּמנ שכ

ּמבה,   מת שכ ִבב ללא  אש ֵאוצא  ֵאת
ִבנים,  רֲעה לכ יַתב ִבלין  שס ִבמין פו יַתהמו ּמכל  אש

ִבשים.  ּמנ יַתב ִבלין  שס ופו

מסכת כתובות פרק ז משנה ח 
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ּמה,  ִבבי ּמא ֵאבית  שב ּמד ּה  שועו ִבמין  ּמב ּה מו ּמהיו 
ּמיה,  ּמא שר ִבביא  ּמה של ּמוצִבריְך  ּמאב  ּמה

ֵאאלו,  ִבמין  ּמב ּה מו ּמהיו  ּמסה  ּמאשר שת ִבנ אש ִבמ אש
ֵאדהו.  ּמש ּמפה  רֲעח שס ִבנ שו

יַתעל,  יַתב יַתה ִבלשרשות  ּמסה  שנ שכ ִבנ
ּמיה,  ּמא שר ִבביא  ּמה של ּמוצִבריְך  יַתעל  יַתב יַתה

ֵאאלו,  ִבמין  ּמל ּה מו ּמלדו  ֵארס נו ּמא שת ִבת ללא  אש יַתעד  אש
ּמטעות.   יַתּקח  יַתמ ּמּקחו  יַתמ ּמיה  ּמה שו

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

רֲעאמוִברים?  ּמבִברים  שד ֵאמי  יַתב
אתר,  ֵאוּס יַתב אש ִבמין  שבמו

שטעון.  ִבל ּמיכול  ֵאאינו  ּמגלוי,  יַתב אש ִבמין  שבמו ּמבל  רֲעא
ִבעיר,  ּמה ּמת ּה  שבאו ֵאח ץ  יַתמשר ִבעמו  ֵאיש  ִבאם 

שטעון,  ִבל ּמיכול  ֵאאינו  אתר  ֵאוּס יַתב אש ִבמין  שבמו יַתא ף 
ּמתיו.  שקרובו יַתיד  שב ֵאדק  אשהוא בו ֵאני  שפ ִבמ

מסכת כתובות פרק ז משנה ט 
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ִבמין,  שלדו לו מו אשנו ִבאיש  ּמה
ִבוציא.   שלהו ִבפין אותו  ֵאאין כו

ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר יַתמר  ּמא
רֲעאמוִברים?  ּמבִברים  שד ֵאמי  יַתב

ִבלים,  שגדו ִבב ּמבל  רֲעא ִבנים,  יַתט שק ִבמין  שבמו
ִבוציא.  שלהו ִבפין אותו  כו

מסכת כתובות פרק ז משנה י 
י

ִבוציא:  שלהו ּמתן  ִבפין או אשכו ֵאאלו 
ִבליפוס,  יַתעל פו יַתב ִבחין, ו שש ֵאכה  ממ

ִבסי,  מבשר יַתה שו אשת,  לח שנ יַתה ֵאר ף  שווצו ֵאמ ץ,  יַתק שמ יַתה שו



ֵאשאו,  ִבנ ללא  אש יַתעד  ֵאכן  ּמהיו  אש ֵאבין 
שמדו.   ּמל ֵאשאו  ִבנ אש ִבמ ֵאבין  ו

ִבאיר:  ֵאמ ִבבי  יַתמר שר ּמא ּמלן  מכ יַתעל  שו
ּממ ּה,  ִבע ּמנה  שת ִבה אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

יַתמר:  לתא אש ִבהיא  ּמלה  שיכו
ֵאבל,  יַתק של ּמלה  שיכו ִבני  רֲעא אש ִבתי  ּמהִיי ּמרה  שסבו '

ֵאבל.'   יַתק של ּמלה  שיכו ִבני  ֵאאי ּמשיו  שכ יַתע שו
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמח ּה,  ּמכשר יַתעל  ִבהיא  אלת  אב יַתק שמ
יַתּקתו.   יַתמ שמ ִבהיא  אש ֵאני  שפ ִבמ ִבחין,  שש ֵאכה  ממ ִבמ חו ץ 

ֵאמת,  אש ִבסי  מבשר שב ּמדן  שי יַתוצ שב אשה  רֲעע יַתמ
ִבסי,  מבשר ּמאח  ּמיה לו  ּמה שו

ִבמים:  ּמכ רֲעח שמרו  ּמא
יַתמר:  לתא אש ִבהיא  ּמלה  שיכו

ֵאבל,  יַתק של ּמלה  שיכו ִבתי  ּמהִיי ִבחיָך  ּמא של '
ֵאבל.'  יַתק של ּמלה  שיכו ִבני  ֵאאי ּמלְך  שו

פרק ח 

מסכת כתובות פרק ח משנה א 
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ֵארס,  ּמא שת ִבת ללא  אש יַתעד  ִבסים  ּמכ שנ ּמל ּה  שפלו  ּמנ אש ּמשה  ִבא ּמה
ֵאלל  אה ֵאבית  של יַתמי  יַתש ֵאבית  ִבדים  מו

ּמים.   יַתק שו אנת,  את שונו ארת  אכ ִבהיא מו אש
ּמסה,  ּמאשר שת ִבנ אש ִבמ ּמל ּה  שפלו  ּמנ

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
לכר.  שמ ִבת

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
לכר.   שמ ִבת ללא 

ִבדין,  ֵאאלו מו ּמו ֵאאלו  שו
ּמים.   יַתק ּמנה,  שת ּמנ שו ּמרה  שכ ּממ ִבאם  אש

ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא
ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר ֵאני  שפ ִבל שמרו  ּמא

ִבסים?  ּמכ שנ יַתב ּמכה  ּמז ללא  ּמשה,  ִבא ּמב ּמכה  ּמז שו ִבאיל  הו
אהם:  ּמל יַתמר  ּמא

ִבשים,  ּמאנו בו ִבשים  ּמד רֲעח יַתב
ִבנים.   ּמש שי יַתה אאת  ֵאלינו  ּמע ִבלין  שג של יַתג שמ אתם  יַתא אש ּמלא  אא

ב



ֵאשאת,  ִבנ אש ִבמ ּמל ּה  שפלו  ּמנ
ִבדין,  ֵאאלו מו ּמו ֵאאלו 

ּמנה,  שת ּמנ שו ּמרה  שכ ּממ ִבאם  אש
ּמלקוחות.   יַתה יַתיד  ִבמ יַתעל  יַתב יַתה ִבוציא  אשיו

ֵאשאת,  ִבנ שו ֵאשאת,  ִבנ ללא  אש יַתעד 
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר

ּמים.   יַתק ּמנה,  שת ּמנ שו ּמרה  שכ ּממ ִבאם 
ּמבה:  ִבקי רֲעע אבן  ּמנא  ִבני רֲעח ִבבי  יַתמר שר ּמא

ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר ֵאני  שפ ִבל שמרו  ּמא
ִבסים?  ּמכ שנ יַתב ּמכה  ּמז ללא  ּמשה,  ִבא ּמב ּמכה  ּמז שו ִבאיל  הו

אהן:  ּמל יַתמר  ּמא
ִבשים,  ּמאנו בו ִבשים  ּמד רֲעח יַתב

ִבנים.  ּמש שי יַתה אאת  ֵאלינו  ּמע ִבלין  שג של יַתג שמ אתם  יַתא אש ּמלא  אא

מסכת כתובות פרק ח משנה ב 
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ִבסים:  ּמכ שנ ִבל ִבסים  ּמכ שנ ֵאבין  ֵאלק  שמעון חו ִבש ִבבי  שר
לכר,  שמ ִבת ללא  יַתעל,  יַתב יַתל ִבעים  שידו יַתה ִבסים  ּמכ שנ יַתה

ֵאטל;  ּמב ּמנה,  שת ּמנ שו ּמרה  שכ ּממ ִבאם  אש
לכר,  שמ ִבת ללא  יַתעל,  יַתב יַתל ִבעים  שידו ּמנן  ֵאאי אש שו

ּמים.  יַתק ּמנה,  שת ּמנ שו ּמרה  שכ ּממ ִבאם  שו

מסכת כתובות פרק ח משנה ג 
ד

ִבפים,  ּמס שכ ּמל ּה  שפלו  ּמנ
ֵאפרות.   ֵאכל  שוהוא או יַתקע,  יַתקשר אהם  ּמב יַתקח  ּמל ִי

יַתקע,  יַתּקשר יַתה ִבמן  ִבשין  שתלו יַתה ֵאפרות 
ֵאפרות.   ֵאכל  שוהוא או יַתקע,  יַתקשר אהן  ּמב יַתקח  ּמל ִי

יַתקע,  יַתּקשר יַתל ִברין  ּמב מח שמ יַתה ֵאפרות 
ִבאיר:  ֵאמ ִבבי  יַתמר שר ּמא

ֵאפרות,  יַתב ִבפין  ּמי ֵאהן  ּממה  יַתכ ּמתם  ִבמין או ּמש
ֵאפרות,  ללא  שב ִבפין  ּמי ֵאהן  ּממה  יַתכ שו

ֵאפרות.   ֵאכל  שוהוא או יַתקע,  יַתקשר אהן  ּמב יַתקח  ּמל ּמתר, ִי יַתהמו שו
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

אשלו,  יַתקע,  יַתּקשר יַתל ִברין  ּמב מח שמ יַתה ֵאפרות 
ּמל ּה,  אש יַתקע,  יַתּקשר יַתה ִבמן  ִבשין  שתלו

ֵאפרות.  ֵאכל  שוהוא או יַתקע,  יַתקשר אהן  ּמב יַתקח  ּמל ִי

מסכת כתובות פרק ח משנה ד 
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ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר



ּמת ּה,  ּמס ֵאני שכ ִבב לכחו  ּמפה  ִבי אש שמקום 
ּמת ּה;  ּמא ִבוצי ִבבי לכחו  יַתרע  הו

ּמת ּה,  ּמס ֵאני שכ ִבב לכחו  יַתרע  אשהו שמקום 
ּמת ּה:  ּמא ִבוצי ִבבי לכחו  ּמפה  ִי

יַתקע,  יַתּקשר יַתל ִברין  ּמב מח שמ יַתה ֵאפרות 
ּמל ּה;  אש ּמת ּה  ּמא ִבוצי ִבבי אשלו, ו ּמת ּה  ּמס ֵאני שכ ִבב

יַתקע,  יַתּקשר יַתה ִבמן  ִבשין  שתלו ו
אשלו.  ּמת ּה  ּמא ִבוצי ִבבי ּמל ּה, ו אש ּמת ּה  ּמס ֵאני שכ ִבב

מסכת כתובות פרק ח משנה ה 
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ּמפחות,  שש ִבדים ו ּמב רֲעע ּמל ּה  שפלו  ּמנ
שכרו,  ּממ ִבנים ִי ֵאק שז יַתה

ֵאפרות.   ֵאכל  שוהוא או יַתקע,  יַתקשר אהן  ּמב יַתקח  ּמל שוִי
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר

ּמה.   ִבבי ּמא ֵאבית  שכבוד  ֵאהן  אש ֵאני  שפ ִבמ לכר,  שמ ִבת ללא 
ִבנים,  ּמפ שג ִבתים ו ֵאזי ּמל ּה  שפלו  ּמנ
ִבוצים,  ֵאע ּמל שכרו  ּממ ִבנים ִי ֵאק שז יַתה

ֵאפרות.   ֵאכל  שוהוא או יַתקע,  יַתקשר אהן  ּמב יַתקח  ּמל שוִי
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמה.  ִבבי ּמא ֵאבית  יַתבח  שש ֵאהן  אש ֵאני  שפ ִבמ לכר,  שמ ִבת  ללא 

ח
ששתו,  ִבא ֵאסי  שכ ִבנ יַתעל  ִבוציאות  שי ִבוציא  יַתהמו

ּמאה,  שמ ִבק יַתכל  ּמא שו ֵאבה  יַתהשר ִבוציא  הו
ֵאבה,  יַתהשר יַתכל  ּמא שו ּמאה  שמ ִבק ִבוציא  הו

יַתכל.   ּמא יַתכל,  ּמא אש יַתמה  ִבוציא, ו ִבוציא, הו אשהו יַתמה 
יַתכל,  ּמא ללא  שו ִבוציא  הו

לּטל.  שוִי ִבוציא  ּממה הו יַתכ יַתבע  ּמש ִי

מסכת כתובות פרק ח משנה ו 
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ִבסים,  ּמכ שנ ּמל ּה  שפלו  ּמנ אש ּמבם  ּמי ארת  אמ שו
ֵאלל,  אה ֵאבית  יַתמי ו יַתש ֵאבית  ִבדין  מו

ּמים.   יַתק שו אנת,  את שונו ארת  אכ ִבהיא מו אש
ּמתה,  ֵאמ

ּממ ּה?  ִבע ִבאין  שוצ יַתהיו שו ִבסין  ּמנ שכ ִבנ יַתה ִבסים  ּמכ שנ ִבב ּמת ּה ו ּמב מת שכ ִבב אשה  רֲעע יַתי יַתמה 
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ּמאב.   ּמה ֵאשי  ִבעם יושר יַתעל  יַתב יַתה ֵאשי  רֲעחלקו יושר יַתי
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ּמתן,  ּמק שז אח שכ ִבסים  ּמכ שנ



יַתעל,  יַתב יַתה ֵאשי  יַתקת יושר שז אח שב ּמבה  מת שכ ו
ּמאב.  ּמה ֵאשי  שר יַתקת יו שז אח שב ּממ ּה  ִבע ִבאין  שוצ יַתהיו שו ִבסין  ּמנ שכ ִבנ יַתה ִבסין  ּמכ שנ

מסכת כתובות פרק ח משנה ז 
י

ּממעות,  ִבחיו  ּמא יַתח  ִבני ִבה
ֵאפרות.   ֵאכל  שוהוא או יַתקע,  יַתקשר אהן  ּמב יַתקח  ּמל ִי

יַתקע,  יַתּקשר יַתה ִבמן  ִבשין  שתלו יַתה ֵאפרות 
ֵאפרות.   ֵאכל  שוהוא או יַתקע,  יַתקשר אהן  ּמב יַתקח  ּמל ִי

יַתקע,  יַתּקשר יַתל ּמבִברים  מח שמ יַתה
ִבאיר:  ֵאמ ִבבי  יַתמר שר ּמא

ֵאפרות,  יַתב ִבפין  ּמי ֵאהן  ּממה  יַתכ ּמתן  ִבמין או ּמש
ֵאפרות,  ללא  שב ִבפין  ּמי ֵאהן  ּממה  יַתכ שו

ּמתר,  יַתהמו שו
ֵאפרות.   ֵאכל  שוהוא או יַתקע,  יַתקשר אהן  ּמב יַתקח  ּמל ִי

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
אשלו,  יַתקע,  יַתּקשר יַתל ּמבִברים  מח שמ יַתה

ּמכה;  ּמז אהן  ּמב ֵאדם  יַתהּקו ּמכל  יַתקע,  יַתּקשר יַתה ִבמן  ִבשין  שתלו ו
ּמכה,  ּמז יַתדם הוא,  ּמק

ִבהיא,  ּממה  שד ּמק
ֵאפרות.   ֵאכל  שוהוא או יַתקע,  יַתקשר אהן  ּמב יַתקח  ּמל ִי

ּמס ּה,  ּמנ שכ
ּמבר,  ּמד ּמכל  של ששתו  ִבא שכ ִבהיא  ֵארי  רֲעה

ּמהִבראשון.  ּמל ּה  רֲעע יַתב ֵאסי  שכ ִבנ יַתעל  ּמת ּה  ּמב מת שכ ֵאהא  שת אש יַתבד  של ִבב ו

מסכת כתובות פרק ח משנה ח 
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ּמל ּה:  יַתמר  ליא ללא 
ּמחן',  של מש יַתה יַתעל  יַתחת  יַתנ ממ ִבתיְך  ּמב מת שכ ֵארי  רֲעה '
ּמת ּה.   ּמב מת שכ ִבל ּמרִיין  שח יַתא ּמסיו  ּמכ שנ ּמכל  ּמלא  אא

ששתו:  ִבא של ּמדם  ּמא יַתמר  ליא ללא  ֵאכן  שו
ּמחן',  של מש יַתה יַתעל  יַתחת  יַתנ ממ ִבתיְך  ּמב מת שכ ֵארי  רֲעה '

ִבתיְך'.   ּמב מת שכ ִבל ּמרִיין  שח יַתא יַתסי  ּמכ שנ ּמכל  ּמלא ' אא
ּמש ּה,  ֵאגשר

ּמת ּה.   ּמב מת שכ ּמלא  אא ּמל ּה  ֵאאין 
ּמר ּה,  ִבזי אח אה

ּמת ּה.  ּמב מת שכ ּמלא  אא ּמל ּה  ֵאאין  שו ִבשים,  ּמנ יַתה ּמכל  שכ ִבהיא  ֵארי  רֲעה

פרק ט 
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ששתו:  ִבא של ֵאתב  יַתהכו
יַתסִיְך',  ּמכ שנ ִבב ִבלי  ֵאאין  ּמבִברים  שד ִבדין ו '
ּמה,  איי יַתח שב ֵאפרות  ֵאכל  אזה או ֵארי  רֲעה

ּמש ּה.   ּמתה, יושר ֵאמ ִבאם  שו
יַתתב:  ּמכ ּממה  ּמל ֵאכן,  ִבאם  שו

יַתסִיְך'?  ּמכ שנ ִבב ִבלי  ֵאאין  ּמבִברים  שד ִבדין ו '
ּמים.   יַתק ּמנה,  שת ּמנ שו ּמרה  שכ ּממ ִבאם  אש

ּמל ּה:  יַתתב  ּמכ
אהם',  ֵאתי ֵאפרו שב יַתסִיְך ו ּמכ שנ ִבב ִבלי  ֵאאין  ּמבִברים  שד ִבדין ו '

ּמה,  איי יַתח שב ֵאפרות  ֵאכל  ֵאאינו או
ּמש ּה.   ּמתה, יושר ֵאמ ִבאם  שו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמל ּה:  לתב  שכ ִבי אש יַתעד  ֵאפרות,  ֵאכל  ּמלם הוא או שלעו
יַתסִיְך,  ּמכ שנ ִבב ִבלי  ֵאאין  ּמבִברים  שד ִבדין ו '

ּמלם'.   שלעו יַתעד  אהם  ֵאתי ֵאפרו ֵארי  ֵאפ שב אהן ו ֵאתי ֵאפרו שב ו
ּמל ּה:  יַתתב  ּמכ

יַתסִיְך,  ּמכ שנ ִבב ִבלי  ֵאאין  ּמבִברים  שד ִבדין ו '
ֵאתְך',  שבמו יַתיִיְך ו יַתח שב אהן,  ֵאתי ֵאפרו ֵארי  ֵאפ שב אהן ו ֵאתי ֵאפרו שב ו

ּמה,  איי יַתח שב ֵאפרות  ֵאכל  ֵאאינו או
ּמש ּה.   שר ֵאאינו יו ּמתה,  ֵאמ ִבאם  שו

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
ּמנה,  אש ּמר ּמתה, ִיי ֵאמ ִבאם 

ּמרה;  יַתבתו אש ּמכתוב  יַתה יַתעל  ּמנה  שת ִבה אש
ּמרה,  יַתבתו אש ּמכתוב  יַתה יַתעל  אנה  שת יַתמ יַתה ּמכל  אש

ֵאטל.  ּמב ּמנאו  שת

מסכת כתובות פרק ט משנה ב 
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ִבשים,  שר שויו ֵאלי חוב  רֲעע יַתב ּמשה ו ִבא יַתח  ִבני ִבה שו ֵאמת,  אש ִבמי 
ֵאחִברים,  רֲעא יַתיד  שב ּמוה  של יַתמ ּמּקדון או  ִבפ ּמיה לו  ּמה שו

ֵאמר:  יַתטשרפון או ִבבי  שר
אהן.   ּמב אש ֵאשל  שלכו שתנו  ּמנ ִי

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  ושר
ִבשים;  שר יַתליו שתנו  ּמנ ּמלא ִי אא ִבדין,  יַתב ִבמים  רֲעח יַתר ֵאאין 

ּמעה,  ששבו ִבכין  שוצִברי ּמלם  מכ אש
ּמעה.  ששבו ִבכין  שוצִברי ִבשין  יַתהיושר ֵאאין  שו

מסכת כתובות פרק ט משנה ג 



ג
יַתקע,  יַתּקשר יַתה ִבמן  ִבשין  שתלו ֵאפרות  יַתח  ִבני ִבה

ּמכה.  ּמז אהן  ּמב ֵאדם  יַתהּקו  ּמכל 
ּמת ּה,  ּמב מת שכ יַתעל  ֵאתר  ּמשה יו ִבא ּמה יַתכת  ּמז

יַתעל חובו,  ֵאתר  יַתעל חוב יו יַתב ו
ּמתר,  יַתהמו שו

ֵאמר:  יַתטשרפון או ִבבי  שר
אהן.   ּמב אש ֵאשל  שלכו שתנו  ּמנ ִי

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  ושר
ִבדין,  יַתב ִבמין  רֲעח יַתר שמ ֵאאין 

ִבשין.  שר יַתליו שתנו  ּמנ ּמלא ִי אא
ּמעה,  ששבו ִבכין  שוצִברי ּמלם  מכ אש

ּמעה.  ששבו ִבכין  שוצִברי ִבשין  יַתהיושר ֵאאין  שו

מסכת כתובות פרק ט משנה ד 
ד

ִבנית,  ּמו שנ יַתח ששתו  ִבא ִבשיב  יַתהמו
שטרופוס,  ִבפי יַתא ּמנ ּה  ִבמ אש או 

אוצה.   שר ִבי אש יַתמן  שז ּמכל  ּמע ּה  ִבבי שש יַתמ אזה  ֵארי  רֲעה
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמת ּה.  ּמס ִבעי יַתעל  שו ּמכ ּה  של ִבפ יַתעל  ִבפלו  רֲעא

מסכת כתובות פרק ט משנה ה 
ה

ּמל ּה:  יַתתב  ּמכ
יַתלִיְך',  ּמע ִבלי  ֵאאין  ּמעה  ששבו אדר ו אנ '

ּמע ּה,  ִבבי שש יַתה של ּמיכול  ֵאאינו 
ּמת ּה.   ִבבשרשו ִבאים  ּמב יַתה אאת  שו ּמה  אשי שר אאת יו יַתע הוא  ִבבי שש יַתמ ּמבל  רֲעא

יַתשִיְך,  יַתעל יושר שו יַתלִיְך  ּמע ִבלי  ֵאאין  ּמעה  ששבו אדר ו אנ '
ִבתיְך',  ִבבשרשו ִבאים  ּמב יַתה יַתעל  שו

ּמת ּה,  ללא או יַתע  ִבבי שש יַתה של ּמיכול  ֵאאינו 
ּמת ּה.  ִבבשרשו ִבאים  ּמב יַתה אאת  ללא  שו ּמה,  אשי שר אאת יו ללא  שו

ּמת ּה,  ִבעין או ִבבי שש יַתמ ּמשיו  שר ּמבל יו רֲעא
ּמת ּה.   ִבבשרשו ִבאים  ּמב יַתה אאת  שו ּמה,  אשי שר אאת יו שו

ו
ִבלי,  ֵאאין  ּמעה  ששבו אדר ו אנ '

יַתשי> שליושר ִבתי, <ו ִבבשרשו ִבאים  ּמב יַתל ללא  שו יַתשי,  שליושר ללא]  שו ]
ִבתיְך',  ִבבשרשו ִבאים  ּמב יַתה יַתעל  שו יַתשִיְך,  שר יַתעל יו שו יַתלִיְך,  ּמע
ִבבשרשותו,  ִבאים  ּמב יַתה ללא  שו ּמשיו,  ללא יושר שו ללא הוא, 

ּמת ּה,  ִבעין או ִבבי שש יַתמ



ּמת ּה.   ִבבשרשו ִבאים  ּמב יַתה אאת  שו ּמה,  אשי שר אאת יו שו

מסכת כתובות פרק ט משנה ו 
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ּמה,  ִבבי ּמא ֵאבית  של ּמל ּה  שע יַתב אבר  אּק ִבמ ּמכה  של ּמה
ּמה,  ִבמי ּמח ֵאבית  של ּמרה  שז ּמח אש או 
ּמפא,  שטרו ִבפי יַתא יַתשת  ּמע ללא  שו

ּמת ּה.   ִבעין או ִבבי שש יַתמ ִבשין  שר יַתהיו ֵאאין 
ּמפא,  שטרו ִבפי יַתא יַתשת  ּמע ִבאם 

לבא,  ּמל ִבתיד  ּמע אל ּמת ּה  ִבעין או ִבבי שש יַתמ
יַתבר.  ּמע אש של ּמת ּה  ִבעים או ִבבי שש יַתמ ֵאאין  שו

מסכת כתובות פרק ט משנה ז 
ח

ּמת ּה,  ּמב מת שכ אמת  אג יַתהפו
ּמעה.  ששבו ִבב ּמלא  אא יַתרע  ּמפ ִבת ללא 

ּמעה,  שפרו ִבהיא  אש ּמד ּה  ִבעי שמ ּמחד  אא ֵאעד  שו
ּמעה.  ששבו ִבב ּמלא  אא יַתרע  ּמפ ִבת ללא 

ִבמים,  שיתו ֵאסי  שכ ִבנ ִבמ ִבדין, ו ּמב שע מש שמ יַתה ִבסים  ּמכ שנ ִבמ
ּמניו,  ּמפ שב ללא  אש יַתעת  יַתר שפ ִבנ יַתה שו

ּמעה.  ששבו ִבב ּמלא  אא יַתרע  ּמפ ִבת ללא 

מסכת כתובות פרק ט משנה ח 
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יַתוצד?  ֵאכי ּמת ּה,  ּמב מת שכ אמת  אג יַתהפו
אל ף זוז,  אא ּמת ּה  ּמב מת שכ ּמתה  שי ּמה

ּמל ּה:  יַתמר  ּמא
ִבתיְך',  ּמב מת שכ שת  של יַתב יַתק שת ִבה '

ארת:  אמ ִבהיא או שו
אנה',  ּממ ּמלא  אא ִבתי  של יַתב יַתק שת ִבה ללא  '
ּמעה.   ששבו ִבב ּמלא  אא יַתרע  ּמפ ִבת ללא 

יַתוצד?  ֵאכי ּמעה,  שפרו ִבהיא  אש ּמד ּה  ִבעי שמ ּמחד  אא ֵאעד  שו
ּמל ּה:  יַתמר  ּמא

ִבתיְך',  ּמב מת שכ שת  של יַתב יַתק שת ִבה '
ארת:  אמ ִבהיא או שו

ִבתי',  של יַתב יַתק שת ִבה ללא  '
ּמעה,  שפרו ִבהיא  אש ּמד ּה  ִבעי שמ ּמחד  אא ֵאעד  שו

ּמעה.   ששבו ִבב ּמלא  אא יַתרע  ּמפ ִבת ללא 
יַתוצד?  ֵאכי ִבדים  ּמב שע מש שמ ִבסים  ּמכ שנ ִבמ

ּמרה> שכ ּממ ֵאחִברים, < רֲעא יַתל ּמסיו  ּמכ שנ יַתכר  ּממ
ּמלקוחות,  יַתה ִבמן  יַתעת  יַתר שפ ִבנ ִבהיא  שו



ּמעה.   ששבו ִבב ּמלא  אא יַתרע  ּמפ ִבת ללא 
יַתוצד?  ֵאכי ִבמים  שיתו ֵאסי  שכ ִבנ ִבמ

ִבמין,  ִבליתו ּמסיו  ּמכ שנ יַתח  ִבני ִבה שו ֵאמת 
ִבמין,  שיתו יַתה ִבמן  יַתעת  יַתר שפ ִבנ

ּמעה.   ששבו ִבב ּמלא  אא יַתרע  ּמפ ִבת ללא 
יַתוצד?  ֵאכי ּמניו  ּמפ שב ללא  אש שו

ּמים,  יַתה יַתנת  ִבדי שמ ִבל יַתלְך לו  ּמה
ּמניו,  ּמפ שב ללא  אש יַתעת  יַתר שפ ִבנ ִבהיא  שו

ּמעה.   ששבו ִבב ּמלא  אא יַתרע  ּמפ ִבת ללא 
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ּמת ּה,  ּמב מת שכ יַתעת  יַתב ִבהיא תו אש יַתמן  שז ּמכל 
ּמת ּה;  ִבעין או ִבבי שש יַתמ ִבשין  שר יַתהיו
ּמת ּה,  ּמב מת שכ יַתעת  יַתב ּמנה תו ֵאאי ִבאם 

ּמת ּה.  ִבעין או ִבבי שש יַתמ ִבשין  שר יַתהיו ֵאאין 

מסכת כתובות פרק ט משנה ט 
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ּמבה,  מת שכ ִבעמו  ֵאאין  שו ֵאגט,  ּמאה  ִבוצי הו
ּמת ּה;  ּמב מת שכ ּמבה  גו

ֵאגט,  ּממ ּה  ִבע ֵאאין  שו ּמבה,  מת שכ
ארת:  אמ ִבהיא או
ִבּטי',  ִבג יַתבד  ּמא '

ֵאמר:  שוהוא או
ּמבִברי',  יַתבד שו ּמא '

ּמטר חוב,  שש ִבוציא  אשהו יַתעל חוב  יַתב ֵאכן  שו
שזבול,  שפרו ִבעמו  ֵאאין  שו

ּמפשרעו.   ללא ִי ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר

ּמלְך,  ֵאהי שו ּמנה  ּמכ יַתוּס יַתה ִבמן 
ֵאגט,  יַתב ללא  אש ּמבה  גו

שזבול.   שפרו ִבב ללא  אש אבה  ּמשה חוב גו ִבא ּמה יַתעל  יַתב ו

יא
מתבות,  שכ ֵאתי  שש ִבּטין ו ִבג ֵאני  שש

מתבות;  שכ ֵאתי  שש ּמבה  גו
ִבּטין,  ִבג ֵאני  שש ּמבה ו מת שכ ֵאגט, או  שו מתבות  שכ ֵאתי  שש

ּמתה> ֵאמי ּמתה, <ו ִבמי ֵאגט ו שו ּמבה  מת שכ או 
יַתחת.  יַתא ּמבה  מת שכ ּמלא  אא ּמבה  ּמנה גו ֵאאי
ּמר ּה,  ִבזי אח אה שו ּמשה  ִבא ּמה אאת  ֵארש  ּמג שמ יַתה

ּמר ּה.   ִבזי אח אה ּמנה  ּמהִבראשו ּמת ּה  ּמב מת שכ ּמנת  שמ יַתעל 
ִבביו,  ּמא ִבשיאו  ִבה אש ּמטן  ּמק



ּממ ּה.   שי ִבק ֵאכן  ּמנת  שמ יַתעל  אש אמת,  אי יַתק ּמת ּה  ּמב מת שכ
ִבעמו,  ששתו  ִבא שו יַתיר  יַתג שת ִבנ אש ֵאגר 

ּממ ּה.  שי ִבק ֵאכן  ּמנת  שמ יַתעל  אש אמת,  אי יַתק ּמת ּה  ּמב מת שכ

פרק י 

מסכת כתובות פרק י משנה א 
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ִבאי. וכך כולם> ּמנשו ֵאמת, < ִבשים ו ּמנ ֵאתי  שש ּמנשוי  ּמיה  ּמה אש ִבמי 
ּמיה,  ִבנ שש יַתל אמת  אד ּמנה קו ּמהִבראשו

ּמיה.   ִבנ שש יַתה ֵאשי  שליושר ִבמין  שד ּמנה קו ּמהִבראשו ֵאשי  יושר
ּמתה,  ֵאמ ּמנה ו ּמהִבראשו אאת  ּמשא  ּמנ
ֵאמת הוא,  ּמיה ו ִבנ שש יַתה אאת  ּמשא  ּמנ

ּמנה.  ּמהִבראשו ֵאשי  שר שליו ִבמין  שד ּמה קו אשי שויושר ּמיה  ִבנ שש יַתה

מסכת כתובות פרק י משנה ב 
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ֵאמתו,  ִבשים, ו ּמנ ֵאתי  שש ּמנשוי  ּמיה  ּמה אש ִבמי 
ֵאמת הוא,  ּמכְך  יַתחר  יַתא

ּממן,  ִבא יַתבת  מת שכ ִבשין  שק יַתב שמ ִבמין  שיתו יַתה שו
ּמלא נוס ף על ידי מגיה> אא מתבות, < שכ ֵאתי  שש ֵאדי  שכ ּמלא  אא ּמשם  ֵאאין  שו

אוה.   ּמש שב ִבקין  של חו
ּמנר,  ִבדי ֵאתר  ּמשם יו ּמיה  ּמה

ּממן,  ִבא יַתבת  מת שכ ִבלין  שט ֵאאלו נו
ּממן.   ִבא יַתבת  מת שכ ִבלין  שט ֵאאלו נו שו

ִבמין:  שיתו יַתה שמרו  ּמא ִבאם  שו
ּמנר', <יתר> ִבדי ֵאתר  ִבבינו יו ּמא ֵאסי  שכ ִבנ יַתעל  ִבלים  רֲעע יַתמ ּמאנו  ֵארי  רֲעה '

ּממן,  ִבא יַתבת  מת שכ שּטלו  אשִי ֵאדי  שכ
אהם,  ּמל ִבעין  שמ ֵאאין שו

ִבדין.  ֵאבית  שב ִבסים  ּמכ שנ יַתה אאת  ִבמין  ּמש ּמלא  אא

מסכת כתובות פרק י משנה ג 
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ִבסין  ּמכ שנ ּמראוי, < ּמב שכ ִבסין  ּמכ שנ ּמשם  אהםּמהיו  ּמל ֵאאין  ּמראוי>אש ּמב שכ  
ּמזק,   רֲעח ממ יַתב שכ ּמנן  ֵאאי שו

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמריות,  שח יַתא אהם  ּמל ֵאאין  אש ִבסים  ּמכ שנ ּמשם  איש  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

שכלום,  ּמנן  ֵאאי
ּמריות,  שח יַתא אהם  ּמל ֵאיש  אש ִבסים  ּמכ שנ ּמשם  שהיו  ִבי אש יַתעד 



ּמנר.  ִבדי מתבות  שכ ֵאתי  שש יַתעל  ֵאתר  יו
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ֵאמת,  ִבשים, ו ּמנ ּמשלוש  ּמנשוי  ּמיה  ּמה אש ִבמי 
יַתתִים,  ּממא ּמלזו  אש שו אנה,  ּממ ּמלזו  אש ּמת ּה  ּמב מת שכ

ֵאמאות,  ללש  שש ּמלזו  אש שו
אנה,  ּממ ּמלא  אא ּמשם  ֵאאין  שו

אוה.   ּמש שב שלקות  חו
יַתתִים,  ּממא ּמשם  ּמהיו 

ִבשים,  ִבמ רֲעח אלת  אט אנה נו ּממ של אש
ֵאמאות,  ללש  שש ִבל אש שו יַתתִים  ּממא של אש שו

ּמהב.   ּמז יַתל אש ּמשה  לל שש ּמשה  לל שש
ֵאמאות,  ללש  שש ּמשם  ּמהיו 

ִבשים,  ִבמ רֲעח אלת  אט אנה נו ּממ של אש
אנה,  ּממ יַתתִים  ּממא של אש שו

ּמהב.   ּמז יַתל אש ּמשה  ִבש ֵאמאות  ללש  שש ִבל אש שו
ִבכיס,  יַתל ִבטילו  ֵאה אש ּמשה  לל שש ֵאכן  שו

ִבקין.  של ֵאהן חו ּמכְך  ּמחתו,  ּמפ ִבתירו או  שוהו
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ֵאמת,  ִבשים, ו ּמנ יַתבע  יַתאשר ּמנשוי  ּמיה  ּמה אש ִבמי 
ּמיה,  ִבנ שש יַתל אמת  אד ּמנה קו ּמהִבראשו

ִבשית,  ִבלי שש יַתל ּמיה  ִבנ שש ו
ִבעית.   ִבבי ּמלשר ִבשית  ִבלי שש ו

ּמיה,  ִבנ שש יַתל יַתעת  יַתב שש ִבנ ּמנה  ּמהִבראשו
ִבשית,  ִבלי שש יַתל ּמיה  ִבנ שש יַתה שו

ִבעית,  ִבבי ּמלשר ִבשית  ִבלי שש יַתה שו
ּמעה.   ששבו ִבב ללא  אש יַתעת  יַתר שפ ִבנ ִבעית  ִבבי ּמהשר שו

ּמנס:  יַתנ אבן  יַתמר  ּמא
ּמרה?  ּמכ שש ִבנ ּמנה  רֲעחרו יַתא ִבהיא  אש ֵאני  שפ ִבמ ִבכי  שו יַתוצד?  ֵאכי

ּמעה.   ששבו ִבב ּמלא  אא יַתרע  ּמפ ִבת ללא  ִבהיא  יַתא ף 
ּמחד,  אא שוצאות יום  ּמלן יו מכ ּמהיו 

ּמכת.   ּמז ּמעה,  ּמש ִבפלו  רֲעא ּמת ּה  אבשר רֲעח אאת  אמת  אד יַתהּקו ּמכל 
ּמשעות.   יַתלִים  ּמש ִבבירו ִבבין  שת ּמהיו כו ּמכְך 

יַתחת.   יַתא ּמעה  ּמש שוצאות  ּמלן יו מכ ּמהיו  שו
אוה.  ּמש שב שלקות  אנה, חו ּממ ּמלא  אא ּמשם  ֵאאין 

מסכת כתובות פרק י משנה ו 
ו



ִבשים,  ּמנ ֵאתי  שש ּמנשוי  ּמיה  ּמה אש ִבמי 
ֵאדהו,  ּמש אאת  יַתכר  ּממ ו

יַתח:  ֵאק יַתללו ּמנה  ּמהִבראשו ּמבה  שת ּמכ
ּממְך',  ִבע ִבלי  ֵאאין  ּמבִברים  שד ִבדין ו '

יַתח,  ֵאק יַתהלו יַתיד  ִבמ ּמאה  ִבוצי ּמיה מו ִבנ שש יַתה
ּמיה,  ִבנ שש יַתה יַתיד  ִבמ ּמנה  ּמהִבראשו שו
ּמנה,  ּמהִבראשו יַתיד  ִבמ יַתח  ֵאק יַתהלו שו

ּמלה,  ִבלי רֲעח שזרות  שוחו
אהן.   ֵאני ֵאבי ּמשּמרה  שפ רֲעעשו  יַתי אש יַתעד 
יַתלת חוב.  רֲעע יַתב ֵאכן  שו ּמשה  ִבא ֵאכן  שו

פרק יא 

מסכת כתובות פרק יא משנה א 
א

ִבמין,  שיתו ֵאסי  שכ ִבנ ִבמ אנת  ִבנזו ּמנה  ּממ של יַתא
אהן,  ּמל אש ּמה  אדי ּמי ֵאשה  רֲעע יַתמ ו

ּמת ּה.   ּמר שקבו ִבב ִבבים  ּמי יַתח ּמנן  ֵאאי שו
ּמת ּה,  ּמב מת שכ ִבשין  שר יַתהיו ּמה  אשי יושר

ּמת ּה.  ּמר שקבו ִבב ִבבין  ּמי יַתח

מסכת כתובות פרק יא משנה ב 
ב

ִבאין,  ִבנשו יַתה ִבמן  ֵאבין  ִבסין ו ֵאארו ּמה ִבמן  ֵאבין  ּמנה,  ּממ של יַתא
ִבדין.   ֵאבית  שב ללא  אש ארת  אכ מו

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ִבדין,  ֵאבית  שב ללא  אש ארת  אכ ִבאין, מו ִבנשו יַתה ִבמן 

ִבדין,  ֵאבית  שב ּמלא  אא לכר  שמ ִבת ללא  ִבסין,  ֵאארו ּמה ִבמן 
שמזונות,  ּמל ּה  ֵאאין  אש ֵאני  שפ ִבמ
שמזונות,  ּמל ּה  ֵאאין  אש ּמכל  שו

ִבדין.  ֵאבית  שב ּמלא  אא לכר  שמ ִבת ללא 

מסכת כתובות פרק יא משנה ג 
ג

ּמת ּה,  ּמוצ שק ִבמ ּמת ּה, או  ּמב מת שכ ּמרה  שכ ּממ
ּמת ּה,  ּמוצ שק ִבמ ּמת ּה, או  יַתנ שכ שש ִבמ

ּמת ּה,  ּמוצ שק ִבמ ֵאחר, או  יַתא של ּמנ ּה  ּמת שנ
ִבדין.   ֵאבית  שב ּמלא  אא ּמאר  שש יַתה אאת  לכר  שמ ִבת ללא 

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו



ִבמים.   ּמע שפ ּמשה  ִבמ רֲעח יַתו ּמעה  ּמב יַתאשר ִבפלו  רֲעא ִבהיא  ארת  אכ מו
אבת:  את שוכו ִבדין,  ֵאבית  שב ללא  אש שמזונות  ִבל ארת  אכ ומו

ִבתי'.   יַתכשר ּממ שמזונות  ִבל '
ִבדין.  ֵאבית  שב ּמלא  אא לכר  שמ ִבת ללא  ּמשה  שגרו ו

מסכת כתובות פרק יא משנה ד 
ד

יַתתִים,  ּממא ּמת ּה  ּמב מת שכ ּמתה  שי ּמה אש ּמנה  ּממ של יַתא
יַתתִים,  ּממא שב אנה  ּממ אוה  ּמרה שו שכ ּממ

אנה,  ּממ שב יַתתִים  ּממא אוה  או שו
ּמת ּה.   ּמב מת שכ ּמלה  שב יַתק שת ִבנ

אנה,  ּממ ּמת ּה  ּמב מת שכ ּמתה  שי ּמה
אנה,  ּממ שב ּמנר  ִבדי שו אנה  ּממ אוה  ּמרה שו שכ ּממ

ֵאטל.   ּמב ּמר ּה  שכ ִבמ
ארת:  אמ ִבהיא או ִבפלו  רֲעא

ִבשין',  יַתליושר ּמנר  ִבדי ִבזיר  שח יַתא ִבני  רֲעא '
ֵאטל.   ּמב ּמר ּה  שכ ִבמ

ה
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר

ּמים,  יַתק ּמר ּה  שכ ִבמ ּמלם  שלעו
ֵאיר  יַתש שת אש ֵאדי  שכ ּמשם  ֵאהא  שי אש יַתעד 
ִבבים,  יַתק ּמעה  שש ִבת ֵאבית  אדה  ּמש יַתב

יַתקב,  ִבוצי  רֲעח ֵאבית  ּמנה  ִבג יַתב ו
יַתבע.   לר ֵאבית  ּמבה,  ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד שכ ו

ֵאמאות,  יַתבע  יַתאשר ּמת ּה  ּמב מת שכ ּמתה  שי ּמה
אנה,  ּממ אזה  ּמל שו אנה,  ּממ אזה  ּמל ּמרה  שכ ּממ ו

אנה,  ּממ ּמנר  ִבדי שו אנה  ּממ אפה  ּמי רֲעחרון  יַתא של ו
ּמים.  יַתק ּמרן  שכ ִבמ ּמלם,  מכ של אש שו ֵאטל,  ּמב רֲעחרון  יַתא ּמל אש

מסכת כתובות פרק יא משנה ה 
ו

ששתות,  ִבתיר  ששתות או הו יַתחת  ּמפ אש ִבנים  ּמי יַתד יַתה שום 
ֵאטל.   ּמב ּמרן  שכ ִבמ

ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר יַתמר  ּמא
אפה?  ּמי ִבדין  ֵאבית  יַתח  לכ יַתמה  ֵאכן,  ִבאם 
ארת,  לּק ִבב ארת  אג ִבא ּמעשו  ִבאם  ּמלא  אא

יַתתִים,  ּממא שב אנה  ּממ אוה  שכרו שו ּממ ִבפלו  רֲעא
אנה,  ּממ שב יַתתִים  ּממא אוה  או שו

ּמים.  יַתק ּמרן  שכ ִבמ



מסכת כתובות פרק יא משנה ו 
ז

ִבנית,  שילו יַתא ּמה שו ּמיה  ִבנ שש יַתה שו ּממה  שיתו יַתה
ּמלאות.   שב ללא  שו שמזונות,  ללא  שו ֵאפרות,  ללא  שו ּמבה,  מת שכ ּמל ּה  ֵאאין 

ִבנית,  שילו יַתא ֵאשם  של ּמל ּה  ּמט שנ ּמלה  ִבח שת ִבמ ִבאם 
ּמבה.   מת שכ ּמל ּה  איש 

ּמגדול,  ֵאהן  לכ של ּמנה  ּממ של יַתא
שדיוט,  אה ֵאהן  לכ של ּמוצה  רֲעחלו יַתו ּמשה  שגרו

ֵאאל,  ששּמר שלִי ּמנה  ִבתי שנ ארת ו אז שמ יַתמ
ִבתין,  ּמנ יַתל שו ֵאזר  שמ יַתמ יַתל ֵאאל  ששּמר יַתבת ִי

ּמבה.  מת שכ אהן  ּמל ֵאיש 

פרק יב 

מסכת כתובות פרק יב משנה א 
א

ּמשה,  ִבא ּמה אאת  ֵאשא  יַתהנו
ִבנים,  ּמש ֵאמש  ּמח ּמת ּה  ִבב אאת  ּמזן  ֵאהא  שי אש ִבעמו  ּמקה  שס ּמפ ו

ִבנים.   ּמש ֵאמש  ּמח ּמנ ּה  שלזו ּמיב  יַתח
ֵאחר,  יַתא של ֵאשאת  ִבנ

ִבנים,  ּמש ֵאמש  ּמח ּמת ּה  ִבב אאת  ּמזן  ֵאהא  שי אש ִבעמו  ּמקה  שס ּמפ ו
ִבנים.   ּמש ֵאמש  ּמח ּמנ ּה  שלזו ּמיב  יַתח

ּמהִבראשון:  יַתמר  ליא ללא 
ּמנ ּה', רֲעאזו ִבתי  ֵאבי של לבא  ּמת אש שכ '

ּממ ּה.   ִבא ִבהיא  אש שמקום  ִבל ּמה  אתי שמזונו ִבליְך  ּמלא מו אא
אהם:  ֵאני שש שמרו  ליא ללא  ֵאכן  שו

יַתחת',  יַתא שכ ּמת ּה  ִבנין או ּמאנו זו ֵארי  רֲעה '
ּמנ ּה,  ּמז ּמחד  אא ּמלא  אא

ּמה.  אתי שמזונו ֵאמי  שד ּמל ּה  ֵאתן  ּמחד נו אא שו

מסכת כתובות פרק יב משנה ב 
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ּמה,  אתי שמזונו ִבב ּמיב  יַתח יַתעל  יַתב יַתה ֵאשאת,  ִבנ
שמזונות.   ֵאמי  שד ּמל ּה  ִבנין  שת ֵאהן נו שו

ּמתן> שבנו לחִברין, < ֵאני  שב ִבסים  ּמכ שנ ִבמ ִבנזונות  אהן  ֵאתי שבנו ֵאמתו, 
ִבדים,  ּמב שע מש שמ ִבסים  ּמכ שנ ִבמ אנת  ִבנזו ִבהיא  שו

יַתלת חוב.   רֲעע יַתב שכ ִבהיא  אש ֵאני  שפ ִבמ
ִבבין:  שת ּמהיו כו ִבחים  שק ִבפ יַתה

ִבנים,  ּמש ֵאמש  ּמח ֵאתְך  ִבב אאת  ּמזן  ֵאהא  אא אש ּמנת  שמ יַתעל  '



ִבמי'.  ִבע שת  יַתא אש יַתמן  שז ּמכל 

מסכת כתובות פרק יב משנה ג 
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ּמרה:  שמ ּמא אש ּמנה  ּממ של יַתא
ִבלי, <איפשי> רֲעע יַתב ֵאבית  ִבמ ּמלזוז  ִבשי  שפ אא ֵאאי 

ּמל ּה:  יַתמר  ִבלין לו שיכו ִבשין  שר יַתהיו ֵאאין 
ּמתְך',  ִבנים או ּמז ּמאנו  שו ִבביְך  ּמא ֵאבית  של ִבכי  של '

ּמל ּה,  שע יַתב ֵאבית  שב ּמת ּה  ִבנין או ּמז ּמלא  אא
ּמד ּה. שכבו ִבפי  של ּממדור  ּמל ּה  ִבנין  שת   שונו

ד
ּמרה:  שמ ּמא

ּמבא',  יַתא ֵאבית  ִבמ ּמלזוז  ִבשי  שפ אא ֵאאי  '
ּמל ּה:  יַתמר  ִבשין לו שר יַתהיו ִבלין  שיכו

שמזונות,  ִבליְך  איש  ֵאלנו,  שוצ אא שת  יַתא ִבאם  '
שמזונות'.   ִבליְך  ֵאאין  ֵאלנו,  שוצ אא שת  יַתא ֵאאין  ִבאם  שו

אנת:  אע ּמתה טו שי ּמה ִבאם 
ִבדים',  ּמל שי ֵאהן  שו ּמדה  של יַתי ִבהיא  אש ֵאני  שפ ִבמ '
ּמה.  ִבבי ּמא ֵאבית  שב ִבהיא  שו ּמת ּה  ִבנים או ּמז

מסכת כתובות פרק יב משנה ד 
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ּמה,  ִבבי ּמא ֵאבית  שב ִבהיא  אש יַתמן  שז ּמכל 
ּמלם,  שלעו ּמת ּה  ּמב מת שכ ּמבה  גו

ּמל ּה,  שע יַתב ֵאבית  שב ִבהיא  אש יַתמן  שז ּמכל  שו
ּמנה,  ּמש ֵאמש  ּמח שו ששִברים  אע יַתעד  ּמת ּה  ּמב מת שכ ּמבה  גו

ּמנה  ּמש ֵאמש  ּמח שו ששִברים  אע שב ֵאיש  אש
ּמת ּה.   ּמב מת שכ אגד  אנ שכ ּמבה  אשה טו רֲעע יַתת אש

ִבאיר,  ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאאל.   ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר ִבמשום  יַתמר  ּמא אש

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמל ּה,  שע יַתב ֵאבית  שב ִבהיא  אש יַתמן  שז ּמכל 

ּמלם,  שלעו ּמת ּה  ּמב מת שכ ּמבה  גו
ּמה,  ִבבי ּמא ֵאבית  שב ִבהיא  אש יַתמן  שז ּמכל  שו

ּמנה.   ּמש ֵאמש  ּמח שו ששִברים  אע יַתעד  ּמת ּה  ּמב מת שכ ּמבה  גו
ּמתה,  ֵאמ

ּמנה.  ּמש ֵאמש  ּמח שו ששִברים  אע יַתעד  ּמת ּה  ּמב מת שכ ִברים  ִבכי שז יַתמ ּמה  אשי יושר



פרק יג 
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יַתלִים:  ּמש ִבבירו ּמהיו  ֵאזלות  שג ֵאני  ּמי יַתד ֵאני  שש
ּמשלום.   שב רֲעא אבן  ּמנן  ּמח שו שדמון,  יַתא

ּמבִברים,  שד ֵאני  שש ֵאמר  ּמנן או ּמח
ּמעה.   שב ִבש ֵאמר  שדמון או יַתא שו

ּמים,  יַתה יַתנת  ִבדי שמ ִבל יַתלְך לו  ּמה אש ִבמי 
שמזונות,  יַתעת  יַתב ששתו תו ִבא שו

ֵאמר:  ּמנן או ּמח
ּמלה.   ִבח שת יַתב יַתבע  ּמש ִבת ללא  שו יַתבוּסו ף  יַתבע  ּמש ִבת

שמרו:  ּמא שו ִבלים,  שגדו ִבנים  רֲעה לכ ֵאני  שב ּמליו  ּמע שלקו  שח אנ שו
יַתבוּסו ף.   ּמלה ו ִבח שת יַתב יַתבע  ּמש ִבת

אהם.   ֵארי שב ִבד שכ ּמנס  ִבכי יַתאשר אבן  ּמסא  ִבבי דו יַתמר שר ּמא
יַתכי:  יַתז אבן  ּמנן  ּמח ּמבן יו יַתר יַתמר  ּמא

ּמנן,  ּמח יַתמר  ּמא אפה  ּמי
יַתבוּסו ף.  ּמלא  אא יַתבע  ּמש ִבת ללא 

מסכת כתובות פרק יג משנה ב 
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ּמים,  יַתה יַתנת  ִבדי שמ ִבל יַתלְך לו  ּמה אש ִבמי 
ששתו,  ִבא אאת  ֵאנס  ִבפשר ֵאחר ו יַתא יַתמד  ּמע שו

ֵאמר:  ּמנן או ּמח
ּמתיו.   ּממעו אאת  ֵאבד  ִבא

שמרו:  ּמא שו ִבלים,  שגדו ִבנים  רֲעה לכ ֵאני  שב ּמליו  ּמע שלקו  שח אנ שו
לּטל.   שוִי ִבוציא  ּממה הו יַתכ יַתבע  ּמש ִי

אהם.   ֵארי שב ִבד שכ ּמנס  ִבכי יַתהשר אבן  ּמסה  ִבבי דו יַתמר שר ּמא
יַתכי:  יַתז אבן  ּמנן  ּמח ּמבן יו יַתר יַתמר  ּמא

ּמנן,  ּמח יַתמר  ּמא אפה  ּמי
ִבבי.  שצ יַתה ארן  אק יַתעל  ּמתיו  ּממעו יַתח  ִבני ִבה

מסכת כתובות פרק יג משנה ג 
ג

ּמעה:  שב ִבש ֵאמר  שדמון או יַתא
ּמבנות,  ִבנים ו ּמב יַתח  ִבני ִבה שו ֵאמת  אש ִבמי 

ִבבין,  מר שמ ִבסים  ּמכ שנ יַתה אש יַתמן  שז ִבב
ּמבנות ִיזונו.  יַתה שו ִבשין  ִבנים יושר ּמב יַתה

ִבטים,  ּמע ממ שמ ִבסים  ּמכ שנ
ּמבנות ִיזונו,  יַתה

ִבחים.   ּמת שפ יַתה יַתעל  רֲעאלו  שש ִבנים ִי ּמב יַתה שו



ֵאמר:  שדמון או יַתא
ִבתי?  שד יַתס שפ ִבה ּמכר  ּמז ִבני  רֲעא אש ִבביל  שש ִבב

ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר יַתמר  ּמא
שדמון.  יַתא ֵארי  שב ִבד אאת  ִבני  רֲעא אאה  רו

מסכת כתובות פרק יג משנה ד 
ד

אמן,  אש ֵאדי  יַתכ ֵאברו  רֲעח יַתל ֵאען  יַתהּטו
ִבנים,  שק שנ ִבּק יַתב ּמדה לו  שוהו

ֵאמר:  שדמון או יַתא
יַתבע.  ּמש ּמנה, ִי רֲעע יַתּט יַתה ִבמן  ּמדה  שוהו ִבאיל  הו

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמנה.   רֲעע יַתּט יַתב ּמיה  ּמד ִבמן הו ֵאאין 

ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר יַתמר  ּמא
שדמון.  יַתא ֵארי  שב ִבד אאת  ִבני  רֲעא אאה  רו

מסכת כתובות פרק יג משנה ה 
ה

ּמתנו,  רֲעח יַתל ּממעות  ֵאסק  יַתהפו
אגל,  אר ּמה אאת  יַתשט לו  ּמפ ו

ּמש ּה.   לרא ִבבין  של יַתי אש יַתעד  אבת  אש ֵאהי יו שת
ֵאמר:  שדמון או יַתא

ִבמי,  שוצ יַתע יַתעל  ִבתי  שק יַתס ּמפ ִבני  רֲעא ִבאלו  '
ִבשי.  לרא ִבבין  של יַתי אש יַתעד  אבת  אש ֵאהי יו אא

רֲעעשות?  יַתל ּמלה  שיכו ִבני  רֲעא ּממה  יַתלי,  ּמע יַתסק  ּמפ ּמבא  יַתא
לטר!'  שפ לנס או  שכ או 

ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר יַתמר  ּמא
שדמון.  יַתא ֵארי  שב ִבד אאת  ִבני  רֲעא אאה  רו

מסכת כתובות פרק יג משנה ו 
ו

ֵאעד,  ּמה  אלי ּמע ּמחתום  שוהוא  אדה  ּמש יַתעל  ֵארר  ּמהעו
ֵאמר:  שדמון או יַתא

ִבני'.  אמ ִבמ אשה  ּמק ּמהִבראשון  שו ִבלי,  יַתח  ִבני נו ֵאש יַתה '
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
שזכותו.   אאת  ֵאבד  ִבא

שזכותו.  אאת  ֵאבד  ִבא ֵאחר,  יַתא של ּממן  ִבסי ּמא ּה  ּמש רֲעע

מסכת כתובות פרק יג משנה ז 
ז

ּמים,  יַתה יַתנת  ִבדי שמ ִבל יַתלְך לו  ּמה אש ִבמי 



ֵאדהו,  ּמש ארְך  אד ּמדה  שב ּמא שו
ֵאמר:  שדמון או יַתא

ּמרה.  ּמוצ שק ִבב ֵאלְך לו  ֵאי
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

אנה,  ּממ ּמאה  ֵאמ שב ארְך  אד אנה לו  שק ִי
ֵאויר.  ּמא שב יַתרח  שפ או ִי

מסכת כתובות פרק יג משנה ח 
ח

ֵאברו,  רֲעח יַתעל  ּמטר חוב  שש ִבוציא  יַתהמו
אדה,  ּמש יַתה אאת  יַתכר לו  ּממ אש ִבוציא  ּמלה הו יַתה שו

ֵאמר:  שדמון או יַתא
ּמלְך,  ּמיב  יַתח ִבתי  ּמהִיי ִבאלו  '

ּמלְך  אש אאת  יַתרע  ּמפ ִבה של ּמלְך  ּמיה  ּמה
אדה!'  ּמש יַתה אאת  ִבלי  ּמת  יַתכשר ּממ אש שכ

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
יַתקע,  יַתּקשר יַתה אאת  יַתכר לו  ּממ אש יַתח  ֵאּק ִבפ ּמיה  ּמה אזה 

שכנו.  שש יַתמ של ּמיכול  אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

מסכת כתובות פרק יג משנה ט 
ט

אזה,  יַתעל  אזה  ּמטר חוב  שש ִבוציאו  אשהו יַתנִים  שש
ֵאמר:  שדמון או יַתא

ּמלְך,  ִבתי  ּמהִיי ּמיב  יַתח ִבאלו  '
ִבני?'  אמ ִבמ אוה  לל ּמתה  יַתא יַתוצד  ֵאכי

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמטר חובו,  שש אבה  אזה גו
ּמטר חובו.  שש אבה  אזה גו שו

מסכת כתובות פרק יג משנה י 
י

ִבאין:  ִבנשו יַתל ּמרוצות  רֲעא ּמשלוש 
ִבליל>  ּמג ִבליל. <שו ּמג יַתה שו ֵאדן,  שר יַתי יַתה אבר  ֵאע שו ּמדה,  שיהו
יַתרְך.  שכ ִבל יַתרְך  שכ ִבמ ִבעיר, ו ּמל ִבעיר  ֵאמ ִבאין  ִבוצי ֵאאין מו

אר ץ,  ּמא ּמה ּמת ּה  שבאו ּמבל  רֲעא
יַתרְך,  שכ ִבל יַתרְך  שכ ִבמ ִבעיר, ו ּמל ִבעיר  ֵאמ ִבאין  ִבוצי מו

ִבעיר.   ּמל יַתרְך  שכ ִבמ ללא  שו יַתרְך,  שכ ִבל ִבעיר  ֵאמ ללא  ּמבל  רֲעא
אפה,  ּמי יַתה ִבוי  ֵאנ של ּמרע  ּמה ִבוי  ֵאנ ִבמ ִבאין  ִבוצי מו

ּמרע.   ּמה ִבוי  ֵאנ של אפה  ּמי יַתה ִבוי  ֵאנ ִבמ ללא  ּמבל  רֲעא
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
אפה,  ּמי ִבוי  ֵאנ של ּמרע  ּמה ִבוי  ֵאנ ִבמ ללא  יַתא ף 



ֵאדק.  אפה בו ּמי יַתה ִבוי  ֵאנ יַתה אש

מסכת כתובות פרק יג משנה יא 
יא

ִבאין.   ִבוצי לכל מו יַתה ֵאאין  שו ֵאאל,  ששּמר אר ץ ִי אא של ִבלין  רֲעע יַתמ לכל  יַתה
ִבאין.   ִבוצי לכל מו יַתה ֵאאין  שו יַתלִים,  ּמש ִבלירו ִבלין  רֲעע יַתמ לכל  יַתה
ִבדים.  ּמב רֲעע ּמחד  אא שו ִבשים  ּמנ ּמחד  אא שו) ִבשים  ּמנ רֲעא ּמה ּמחד  אא )

יַתוצד?   ֵאכי
ֵאאל,  ששּמר אר ץ ִי אא שב ּמש ּה  ֵאגשר שו ֵאאל,  ששּמר אר ץ ִי אא שב ּמשה  ִבא ּמשא  ּמנ

ֵאאל.   ששּמר אר ץ ִי אא שמעות  ִבמ ּמל ּה  ֵאתן  נו
ּמיא,  שק יַתקפודו שב ּמש ּה  ֵאגשר שו ֵאאל,  ששּמר אר ץ ִי אא שב ּמשה  ִבא ּמשא  ּמנ

ֵאאל.   ששּמר אר ץ ִי אא שמעות  ִבמ ּמל ּה  ֵאתן  נו
ֵאאל,  ששּמר אר ץ ִי אא שב ּמש ּה  ֵאגשר שו ּמיא,  שק יַתקפודו שב ּמשה  ִבא ּמשא  ּמנ

ֵאאל;  ששּמר אר ץ ִי אא שמעות  ִבמ ּמל ּה  ֵאתן  נו
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר

ּמיא.   שק יַתקפודו שמעות  ִבמ
ּמיא,  שק יַתקפודו שב ּמש ּה  ֵאגשר שו ּמיא,  שק יַתקפודו שב ּמשה  ִבא ּמשא  ּמנ

ּמיא.   שק יַתקפודו שמעות  ִבמ ּמל ּה  ֵאתן  נו

חסלת מסכת כתובות 

 מסכת נדרים  

פרק א 

מסכת נדרים פרק א משנה א 
א

ּמדִברים,  שנ ִבכ ּמדִברים  שנ ֵאיי  ִבכנו ּמכל 
ִבמים,  ּמר רֲעח יַתכ ִבמים  ּמר רֲעח יַתו

ששבועות,  ִבכ ששבועות  ו
ִבזירות.   שנ ִבכ ִבזירות  שנ ו

ֵאברו:  רֲעח יַתל ֵאמר  ּמהאו
ּממְך",  ִבמ ִבני  רֲעא ּמדר  ממ "

ּממְך",  ִבמ ִבני  רֲעא ּמרש  שפ ממ "
ּממְך",  ִבמ ִבני  רֲעא ּמחק  ממשר "

ּמלְך", <שני> ֵאכל  ִבני או ֵאאי אש "



ּמלְך", <שני> ֵאעם  ִבני טו ֵאאי אש "
ּמאסור.  

ּמלְך",  ִבני  רֲעא אדה  מנ שמ "
ִבמיר.   שח יַתה של אזה  ּמב ֵאכְך  ּמיה חו ּמה ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ִבעים",  ּמש שר ֵארי  שד ִבנ שכ "
ּמעה.   ששבו ִבב ּמבן ו ּמּקשר יַתב ִבזיר ו ּמנ יַתב יַתדר  ּמנ

ֵאשִברין",  שכ ֵארי  שד ִבנ שכ "
שכלום.   יַתמר  ּמא ללא 

ּמתם",  שדבו ִבנ שכ "
ּמבן.  ּמּקשר יַתב ִבזיר ו ּמנ יַתב יַתדר  ּמנ

מסכת נדרים פרק א משנה ב 
ב

ֵאמר:  ּמהאו
ּמנס",  מק ּמנח", " מק ּמנם", " מק "

ּמבן.   ּמּקשר יַתל ִבכנוִיים  ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
אר ף",  ֵאח ארְך", " ֵאח ארק", " ֵאח "
ארם.   ֵאח יַתל ִבכנוִיין  ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
יַתח",  ִבזי ּמפ יַתח", " ִבזי ּמנ ִבזיק", " ּמנ "

ִבזירות.   שנ ִבל ִבכנוִיין  ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ֵאהן",  שבמו יַתדר  ּמנ ּמקה", " ששקו ּמקא", " ששבו ּמתא", " ששבו "

ּמעה.  ששבו ִבל ִבכנוִיין  ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

מסכת נדרים פרק א משנה ג 
ג

ּמלְך",  יַתכל  לא ללא  ִבלים  מח ללא  "
ֵאכי",  שד ללא  שו ֵאשר  ּמכ ללא  "

ִבפגול",  ּמתר ו ֵאמא", "נו ּמט שו ּמטהור  "
ּמאסור.  

ִבוצים",  ֵאע ּמכ יַתרִים", " ִבדי יַתכ ּמרא", " שמ ִבא שכ "
יַתלִים",  ּמש ִבכירו ּמכל", " ֵאהי יַתכ יַתח", " ֵאב שז ִבמ יַתכ ִבשים", " ִבא ּמכ "

ֵאבח,  שז ִבמ יַתה ֵאשי  שמ יַתש שמ ּמכל  ִבמ ּמחד  אא שב יַתדר  ּמנ
ּמבן,  ּמקשר ִבכיר  שז ִבה ללא  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ּמבן.   ּמּקשר יַתב יַתדר  ּמנ אזה  ֵארי  רֲעה
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

יַתלִים!"  ּמש שירו ֵאמר " ּמהאו יַתא ף)  )
שכלום.  יַתמר  ּמא ללא 

מסכת נדרים פרק א משנה ד 
ד

ֵאמר:  ּמהאו



ּמּטאת,  יַתח ּמחה,  שנ ִבמ ּמלה, ו יַתבן עו ּמקשר "
ּמלְך",  יַתכל  ִבני או ֵאאי אש ִבמים  ּמל שש ּמדה, ו תו

ּמאסור; 
ִבתיר.   יַתמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר

ּמלְך",  יַתכל  לא אש ּמבן  ּמקשר ּמבן,  ּמקשר שכ ּמבן,  ּמּקשר יַתה "
ּמאסור.  

ּמלְך",  יַתכל  לא ללא  ּמבן  ּמקשר ללא  "
ֵאסר.   ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ֵאברו:  רֲעח יַתל ֵאמר  ּמהאו
ּממְך,  ִבע ֵאבר  יַתד שמ ִבפי  ּמנם  מק "

ּממְך,  ִבע ּמשה  ִבדי עו ּמי שו
ּמלְך",  אכת  אל יַתה שמ ִבלי  שג יַתר שו

ּמאסור. 

פרק ב 

מסכת נדרים פרק ב משנה א 
א

ּמתִברין:  ממ ֵאאלו  שו
ּמלְך",  יַתכל  לא אש ִבלין  מח "

ִבזיר",  רֲעח יַתשר  שב ִבכ "
ּמדה> רֲעעבו יַתב ּמרה", < ּמז ּמדה  רֲעעבו יַתכ "

שטֵארפות",  ִבכ ֵאבלות", " שנ ִבכ "
ִבשין",  ּממ ִבכשר ִבוצין", " ּמק שש ִבכ "

ּממתו",  שתרו ִבכ שו לרן  רֲעה יַתא יַתלת  יַתח שכ "
ּמתר.   ממ

ששתו:  ִבא של ֵאמר  ּמהאו
ּממא",  ִבא שכ יַתלי  ּמע שת  יַתא ֵארי  רֲעה "

ֵאחר,  יַתא ּממקום  ִבמ יַתתח  אפ ִבחין לו  שת פו
ֵאכן.   של לראשו  אאת  ֵאקל  ּמי ללא  אש

ֵאשן", <שני. וכן כולם> ּמי ִבני  ֵאאי אש ּמנם  מק "
ֵאבר",  יַתד שמ ִבני  ֵאאי אש "
ֵאלְך";  יַתה שמ ִבני  ֵאאי אש "
ששתו:  ִבא של ֵאמר  ּמהאו

ֵאשְך",  שמ יַתש שמ ִבני  ֵאאי אש ּמנם  מק "
ּמברו.   שד ֵאחל  יַתי יַתבל  אזה  ֵארי  רֲעה
ֵאשן",  ּמי ִבני  ֵאאי אש ּמעה  ששבו "

ֵאבר",  יַתד שמ ִבני  ֵאאי אש "
ֵאלְך",  יַתה שמ ִבני  ֵאאי אש "



ּמאסור. 

מסכת נדרים פרק ב משנה ב 
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ּמלְך",  יַתכל  לא ללא  ּמבן  ּמקשר "
ּמלְך",  יַתכל  לא אש ּמבן  ּמקשר שו"

ּמלְך",  יַתכל  לא ללא  ּמבן  ּמקשר ללא  "
ּמתר.   ממ

ּמלְך",  יַתכל  לא ללא  ּמעה  ששבו "
ּמלְך",  יַתכל  לא אש ּמעה  ששבו "

ּמלְך",  יַתכל  לא ללא  ּמעה  ששבו ללא  "
ּמאסור.  

ּמדִברים.   שנ יַתב ִבמ ששבועות  ִבב אמר  לח אזה 
ששבועות,  יַתב ִבמ ּמדִברים  שנ יַתב אמר  לח שו

יַתוצד?  ֵאכי
יַתמר:  ּמא

אשה", <שני> ִבני עו ֵאאי אש ּמכה  מס ּמנם  מק "
ֵאטל", <שני> ִבני נו ֵאאי אש ּמלב  "לו

ֵאטן",  ִבני נו ֵאאי אש ִבלין  ִבפ שת "
ּמתר,  ממ ששבועות  ִבב ּמאסור, ו ּמדִברים  שנ ִבב

שוצֹות.  ִבמ יַתה יַתעל  לבר  רֲעע יַתל ִבעין  ּמב שש ִבנ ֵאאין  אש

מסכת נדרים פרק ב משנה ג 
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אדר,  אנ שבתוְך  אדר  אנ ֵאיש 
ּמעה.   ששבו שבתוְך  ּמעה  ששבו ֵאאין  שו

יַתוצד?  ֵאכי
יַתמר:  ּמא

יַתכל",  לא ִבאם  ִבזיר  ּמנ ִבני  רֲעא ֵארי  רֲעה "
יַתכל",  לא ִבאם  ִבזיר  ּמנ ִבני  רֲעא ֵארי  רֲעה "

יַתכל,  ּמא שו יַתכל",  לא ִבאם  ִבזיר  ּמנ ִבני  רֲעא ֵארי  רֲעה "
יַתחת.   יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  יַתעל  ּמיב  יַתח

יַתכל",  לא ללא  אש ּמעה  ששבו "
יַתכל",  לא ללא  אש ּמעה  ששבו "

יַתכל,  ּמא שו יַתכל",  לא ללא  אש ּמעה  ששבו "
יַתחת.  יַתא ּמלא  אא ּמיב  יַתח ֵאאינו 

מסכת נדרים פרק ב משנה ד 
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ֵאקל.   ּמה של ּמשן  ֵאפרו ִבמיר, ו שח יַתה של ּמדִברים  שנ ּמתם  שס
יַתוצד?  ֵאכי



יַתמר:  ּמא
אסְך",  אנ יַתיִין  שכ יַתח, ו ּממלו ּמשר  ּמב שכ יַתלי  ּמע ֵארי  רֲעה "

ּמאסור.  יַתדר,  ּמנ יַתמִים  ּמש יַתל אש ִבאם 
ּמתר,  ממ ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו יַתל אש ִבאם 

ּמאסור.   ּמתם,  שס ִבאם  שו
ארם",  ֵאח שכ יַתלי  ּמע ֵארי  רֲעה "

ּמאסור,  יַתדר,  ּמנ יַתמִים  ּמש יַתל אש ארם  ֵאח שכ ִבאם 
ּמתר,  ממ ִבנים,  רֲעה לכ יַתל אש ִבאם  שו

ּמאסור.   ּמתם,  שס ִבאם  שו
ֵאשר",  רֲעע יַתמ שכ יַתלי  ּמע ֵארי  רֲעה "

ֵאשר> רֲעע יַתמ שכ ּמאסור, < יַתדר,  ּמנ ּממה  ֵאה שב יַתשר  שע יַתמ שכ ִבאם 
ּמתר,  ממ ּמגן,  ּמד יַתל אש ִבאם  שו
ּמאסור.   ּמתם,  שס ִבאם  שו

ּממה",  שתרו ִבכ יַתלי  ּמע ֵארי  רֲעה "
ּמאסור,  יַתדר,  ּמנ ּמכה  שש ִבל יַתה יַתמת  שתרו ִבכ ִבאם 

ּמתר,  ממ ארן,  לג יַתל אש ִבאם  שו
ּמאסור.   ּמתם,  שס ִבאם  שו
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

אתארת,  ממ ִבליל,  ּמג יַתב ּמרה, ו רֲעאסו ּמדה,  ִבביהו ּממה,  שתרו ּמתם  שס
ּמכה.   שש ִבל יַתה יַתמת  שתרו אאת  ִברין  ִבכי יַתמ ִבליל  ּמג יַתה ֵאשי  שנ יַתא ֵאאין  אש

ִברין,  רֲעאסו ִבליל,  ּמג יַתב ּמתִברין, ו ממ ּמדה,  ִבביהו ִבמין,  ּמר רֲעח ּמתם  שס
ִבנים.  רֲעה לכ ֵאמי  יַתחשר אאת  ִברין  ִבכי יַתמ ִבליל  ּמג יַתה ֵאשי  שנ יַתא ֵאאין  אש

מסכת נדרים פרק ב משנה ה 
ה

יַתמר:  ּמא שו ארם,  ֵאח יַתב יַתדר  ּמנ
ּמים",  יַתל אש אחשרמו  שב ּמלא  אא ִבתי  יַתדשר ּמנ ללא  "

יַתמר:  ּמא שו ּמבן,  ּמּקשר יַתב יַתדר  ּמנ
ִבכים",  ּמל שמ שבנות  ּמקשר שב ּמלא  אא ִבתי  יַתדשר ּמנ ללא  "

יַתמר:  ּמא שו ּמבן",  ּמקשר ִבמי  שוצ יַתע ֵארי  רֲעה "
ֵאדר בו",  שהיות נו ִבל ִבלי  ִבתי  שח יַתנ ִבה אש אוצם  אע שב ּמלא  אא ִבתי  יַתדשר ּמנ ללא  "

יַתמר:  ּמא שו ִבלי",  ֵאנית  שה אנ ִבתי  שש ִבא ּמנם  מק "
ִבתי",  שש יַתר ֵאג אש ּמנה  ּמהִבראשו ִבתי  שש ִבא ֵאמ ּמלא  אא ִבתי  יַתדשר ּמנ ללא  "

אהם.   ֵאלי רֲעע ִבלין  ּמא שש ִבנ ּמנן  ֵאאי ּמלן  מכ יַתעל  שו
רֲעאלו,  שש ִבנ ִבאם  שו

אהם.   ֵאלי רֲעע ִברין  ִבמי שח יַתמ ּמתן ו ִבשין או שנ עו
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ֵאחר,  יַתא ּממקום  ִבמ יַתתח  אפ אהן  ּמל ִבחין  שת פו
ּמתן,  ִבדין או שמ יַתל שמ ו



ּמדִברים.  שנ ִבב לראש  יַתקלות  שב רֲעהגו  שנ ללא ִי אש ֵאדי  שכ

פרק ג 

מסכת נדרים פרק ג משנה א 
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ִבמים:  ּמכ רֲעח ִבתירו  ִבה ּמדִברים  שנ ּמעה  ּמב יַתאשר
יַתוי,  רֲעה ֵארי  שד ִבנ שו ִבזין,  ֵאזרו ֵארי  שד ִבנ

ִבסים.   ּמנ רֲעא ֵארי  שד ִבנ שו ּמגגות,  שש ֵארי  שד ִבנ שו
ִבזין:  ֵאזרו ֵארי  שד ִבנ

יַתמר:  ּמא שו אפ ץ,  ֵאח ֵאכר  ּמיה מו ּמה
יַתלע",  אוּס יַתה ִבמן  ּמלְך  ֵאחת  ִבני פו ֵאאי אש ּמנם  מק "

ֵאמר:  ּמלה או יַתה שו
אקל",  אש יַתה יַתעל  ּמלְך  ִבסי ף  ִבני מו ֵאאי אש ּמנם  מק "

ּמנִברין.   ִבדי ּמשה  לל שש ִבב ִבוצין  אהן רו ֵאני שש
ֵאמר:  לקב או רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר

יַתמר:    ּמא שו שוצלו,  אא יַתכל  ליא אש ֵאברו  רֲעח אאת  ִבדיר  יַתה של אוצה  ּמהרו יַתא ף 
ֵאטל,  ּמב ֵארי הוא  רֲעה ִבלדור,  ִבתיד  ּמע ִבני  רֲעא אש אדר  אנ ּמכל  "

אדר".  אנ יַתה יַתעת  ּמש שב ּמזכור  ֵאהא  שי אש יַתבד  של ִבב ו
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יַתמר:  ּמא יַתוי,  רֲעה ֵארי  שד ִבנ
יַתרִים!"  שוצ ִבמ ֵאלי  שכעו אזֹו  יַתה ארְך  אד יַתב ִבתי  ִבאי ּמר ללא  ִבאם  "
יַתבד!"   יַתה ֵאבית  יַתרת  שכקו ּמחש  ּמנ ִבתי  ִבאי ּמר ללא  ִבאם  "

ּמגגות:  שש ֵארי  שד ִבנ
יַתמר:  ּמא

ִבתי",  ִבתי ּמש שו ִבתי  של יַתכ ּמא ִבאם  "
ּמתה.  ּמש שו יַתכל  ּמא אש יַתכר  שז ִבנ שו

אתה",  ִבני שו ֵאאי אש שו ֵאכל  ִבני או ֵאאי אש "
ּמתה.  ּמש שו יַתכל  ּמא שו יַתכח,  ּמש שו

יַתמר:  ּמא
ִבלי,  ֵאנית  שה אנ ִבתי  שש ִבא ּמנם  מק "

ִבני",  שב אאת  יַתכת  ִבה אש שו ִבסי,  ִבכי אאת  ּמבה  שנ ּמג אש
ּמבה.   שנ ּמג ללא  אש יַתדע  שונו יַתכתו,  ִבה ללא  אש יַתדע  שונו
אהן:  ּמל יַתמר  ּמא שו ִבנים,  ֵאא שת ִבלין  שכ ּמתן או ּמאה או ּמר

ּמבן",  ּמקשר אכם  ֵאלי רֲעע ֵאהן  ֵארי  רֲעה "
ֵאחִברים,  רֲעא אהן  ּממ ִבע ּמהיו  שו ּמחיו,  אא ִבביו או  ּמא שוצאו  שמ ִבנ שו

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 



ִברין.  רֲעאסו אהן  ּממ ִבע אש יַתמה  ּמתִברין, ו ממ ֵאהן 
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ּמתִברין.  ממ ֵאאלו  ּמו ֵאאלו 
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ִבסים:  ּמנ רֲעא ֵארי  שד ִבנ
שוצלו,  אא יַתכל  ליא אש ֵאברו  רֲעח ִבדירו  ִבה

ּמהר,  ּמנ שכבו  ִבע אש שבנו, או  ּמלה  ּמח אש ּמלה הוא או  ּמח שו
ִבסין.  ּמנ רֲעא ֵארי  שד ִבנ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

מסכת נדרים פרק ג משנה ד 
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ּממה,  שתרו ִבהיא  אש ִבסים  שכ יַתלמו שו ִבמים  ּמר ּמח אל שו ִבגים  ּמר ּמה אל שדִברים  נו
ּממה;  שתרו ּמנה  ֵאאי אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

אלְך,  אמ יַתה ֵאבית  של אש ֵאהן  אש
ּמנה>  ֵאאי אש אהן. < ּמל אש ּמנן  ֵאאי אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ּמעה.  ששבו יַתב ִבמ שדִברין, חו ץ  לכל נו יַתב

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמעה.   ששבו ִבב יַתא ף 

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
אדר.  אנ שב יַתתח לו  שפ ללא ִי
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

יַתתח.   שפ יַתא ף ִי
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ִבדירו.  יַתמ אשהוא  יַתמה  שב
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ִבדירו.   יַתמ ֵאאינו  אש יַתמה  שב יַתא ף 

ה
יַתוצד?  ֵאכי

שמרו לו:  ּמא
למר:  אא

ִבלי!"  ֵאנית  שה אנ ִבתי  שש ִבא ּמנם  מק "
יַתמר:  ּמא שו

ִבלי",  ִבנים  שה אנ יַתני  ּמב ִבתי ו שש ִבא ּמנם  מק "
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ִברין;  רֲעאסו ּמניו  ּמב אתארת, ו ממ ששתו  ִבא
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ּמתִברין.  ממ ֵאאלו  ּמו ֵאאלו 
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ּמוצוצות",  שק ִבנ ּמנן  ֵאאי ִבאם  ּמבן  ּמקשר ֵאאלו  ּמה ִבטיעות  שנ ֵארי  רֲעה "
אפת",  ששאר ִבנ ּמנה  ֵאאי ִבאם  ּמבן  ּמקשר ֵאלית זו  יַתט שו"

שדיון.   ִבפ אהן  ּמל ֵאיש 
ֵאצוצו> יַתק שי אש ֵאוצוצו", < ּמּק ִבי אש יַתעד  ּמבן  ּמקשר ֵאאלו  ּמה ִבטיעות  שנ ֵארי  רֲעה "

ּמשֵאר ף",  ִבת אש יַתעד  ּמבן  ּמקשר ֵאלית זו  יַתט שו"
שדיון.  ִבפ אהם  ּמל ֵאאין 

מסכת נדרים פרק ג משנה ו 
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ּמשה;  ּמב יַתי ֵאבי  שש שביו ּמתר  ממ ּמים,  יַתה ֵאדי  ִבמיושר ֵאדר  יַתהנו
ּמים,  יַתה ֵאדי  שר שביו ּמאסור  ּמשה,  ּמב יַתי ֵאבי  שש ִבמיו ו
ּמשה;  ּמב יַתי יַתה ֵאבי  שש יַתלל יו שכ ִבב ּמים  יַתה ֵאדי  שר אשיו

ּמיפו,  של יַתעכו  ֵאמ ִבכים  של ּמההו ֵאאלו  ּמכ ללא 
ֵארש.  ּמפ של יַתדשרכו  אש ִבמי  ּמלא  אא
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ּממה,  יַתח יַתה ֵאאי  ֵאמרו ֵאדר  יַתהנו
ִבמים,  יַתבוּסו יַתא ף  ּמאסור 

ּמאה אותו.  ּממה רו יַתח יַתה אש ִבמי  של ּמלא  אא אזה  יַתון  יַתכ שת ִבנ ללא  אש

מסכת נדרים פרק ג משנה ח 
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לראש,  ּמה ֵארי  ששחו ִבמ ֵאדר  יַתהנו
ֵאשיבות,  ֵאלי  רֲעע יַתב שב ִבחים, ו ֵאּקשר יַתב ּמאסור 

ִבנים,  יַתט שּק יַתב ִבשים ו ּמנ יַתב ּמתר  ממ ו
ִבשים.  ּמנ רֲעא ּמלא  אא לראש  ּמה ֵארי  ששחו ִבאין  ּמר שק ִבנ ֵאאין  אש

מסכת נדרים פרק ג משנה ט 
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ִבדים> שילו יַתה ִבדים; < ּמל יַתבנו ּמתר  ממ ִבדים,  ִבילו יַתה ִבמן  ֵאדר  יַתהנו
ִבדים,  ּמל יַתהנו ִבמן 

ִבדים> שילו יַתב ִבדים. < ִבילו יַתב יַתא ף  ִבתיר  יַתמ ִבאיר  ֵאמ ִבבי  שר
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ֵאלד.  ּמו ִבה של יַתדשרכו  אש ִבמי  של ּמלא  אא אזה  יַתון  יַתכ שת ִבנ ללא 
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ּמבת,  יַתש ֵאתי  שב ִבמשו ֵאדר  יַתהנו
ִבתים.   יַתבכו ּמאסור  שו ֵאאל  ששּמר שבִי ּמאסור 

יַתהשום,  ֵאלי  שכ ֵאמאו
ִבתים.   יַתבכו ּמאסור  שו ֵאאל  ששּמר שבִי ּמאסור 

יַתלִים,  ּמש ִבלירו ֵאלי  ֵאמעו ו
ִבתים.  יַתבכו ּמתר  ממ ֵאאל ו ששּמר שבִי ּמאסור 

מסכת נדרים פרק ג משנה יא 
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יַתח",  לנ ֵאני  שב ִבל אנה  שה אנ ִבני  ֵאאי אש ּמנם  מק "
מאמות.   ּמב ּמאסור  שו ֵאאל,  ששּמר שבִי ּמתר  ממ
ּמהם",  ּמר שב יַתא יַתרע  אז של אנה  שה אנ ִבני  ֵאאי אש "

מאמות.   ּמב ּמתר  ממ ֵאאל, ו ששּמר שבִי ּמאסור 
ֵאאל",  ששּמר שלִי אנה  שה אנ ִבני  ֵאאי אש "

ּמפחות.   שב ֵאכר  ֵאתר ומו ּמי שב יַתח  ֵאק לו
ִבלי",  ִבנין  שה אנ ֵאאל  ששּמר ִבי אש "

ֵאתר,  ּמי שב ֵאכר  ּמפחות ומו שב יַתח  ֵאק לו
ִבעין לו.   שמ ֵאאין שו

ִבלי",  ֵאהן  שו אהן  ּמל אנה  שה אנ ִבני  ֵאאי אש "
מאמות.   ּמל אנה  ּמה ֵאי

יג
ִבלים",  ֵאר רֲעע ּמל אנה  שה אנ ִבני  ֵאאי אש ּמנם  מק "

ֵאאל,  ששּמר ֵאלי ִי יַתעשר שב ּמתר  ממ
ּמלם.  ּמהעו מאמות  ֵאלי  שבמו ּמאסור  שו

ִבלים",  יַתלמו אנה  שה אנ ִבני  ֵאאי אש "
ֵאאל,  ששּמר ֵאלי ִי יַתעשר שב ּמאסור 
מאמות,  ּמה ֵאלי  שבמו ּמתר  ממ ו

יַתהגוִים,  ֵאשם  של ּמלא  אא ּמיה  שקרו ּמלה  ּמעשר ּמה ֵאאין  אש
יַתמר:  אא אנ ּמיה ט,כה)אש שמ  (ִישר

ִבלים,  ֵאר רֲעע יַתהגוִים  ּמכל  ִבכי  "
ֵאלב",  ֵאלי  יַתעשר ֵאאל  ששּמר ֵאבית ִי ּמכל  שו

ֵאמר:  ֵאאל א יז,לו)שואו ששמו ) 
אהם",  ֵאמ ּמחד  אא שכ אזה  יַתה ֵארל  ּמע אה ִבתי  שש ִבל שפ יַתה ּמיה  ּמה שו "

ֵאמר:  ֵאאל ב א,כ)שואו ששמו ) 
ִבתים,  שש ִבל שפ שבנות  ּמנה  שח יַתמ שש ִבת אפן  "
ִבלים".   ֵאר רֲעע ּמה שבנות  ּמנה  שז רֲעעל יַתת אפן 
ֵאמר:  ּמיה או שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר

ִבעים,  ּמש שר ּמב ּה  יַתגנו  שת ִבנ אש ּמלה  ּמעשר ּמה ּמסה  שמאו
יַתמר:  אא אנ ּמיה ט,כה)אש שמ  (ִישר

ִבלים,   ֵאר רֲעע יַתהגוִים  ּמכל  ִבכי  "



ֵאלב".  ֵאלי  יַתעשר ֵאאל  ששּמר ֵאבית ִי ּמכל  שו

יד
ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר

ּמלה,  ִבמי ּמלה  שגדו
ּמה.   אלי ּמע שכשרתו  ִבנ שבִברית  ששֵארה  אע ללש  שש אש

ֵאמר:  ִבלי או ִבלי ּמג יַתה ֵאסה  ִבבי יו שר
ּמלה,  ִבמי ּמלה  שגדו

ּמרה.   רֲעחמו יַתה ּמבת  יַתש יַתה אאת  ּמחה  ִבהיא דו אש
ֵאמר:  ּמחה או ּמקשר אבן  יַתע  מש שיהו ִבבי  שר

ּמלה,  ִבמי ּמלה  שגדו
ּמעה.   ּמש ללא  שמ ּמה  אלי ּמע ִבדיק  יַתצ יַתה אשה  למ של ּמלה  שת ִבנ ללא  אש

ֵאמר:  ּמיה או שמ אח שנ ִבבי  שר
ּמלה,  ִבמי ּמלה  שגדו

ִבעים.   ּמג שנ יַתה אאת  ּמחה  ִבהיא דו אש

יה
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ּמלה,  ִבמי ּמלה  שגדו
ּמהם,  ּמר שב יַתא ִבבינו  ּמא ּמשה  ּמע אש שוצֹות  ִבמ יַתה ּמכל  אש
יַתמר:  אא אנ אש ּממל,  אש יַתעד  ֵאלם  ּמש ּמרא  שק ִבנ ִבשית יז,א) ללא  ֵארא שב )

ִבמים".   ּמת ֵאיה  שה או יַתני  ּמפ של ֵאלְך  יַתה שת ִבה "

יו
ֵאחר:  יַתא ּמבר  ּמד

ִבהיא,  ֵאלי  ִבאלו אש ּמלה,  ִבמי ּמלה  שגדו
ּמלמו,  ּמברוְך הוא עו ּמּקדוש  יַתה ּמרא  ּמב ללא 

יַתמר:  אא אנ ּמיה לג,כה) אש שמ (ִישר

ּמלה,  שי ּמל ּמו ּממם  ִבתי יו שבִברי ללא  ִבאם  יַתמר יי:  ּמא לכה  "
ִבתי".  שמ ּמש ללא  אר ץ  ּמא ּמו יַתמִים  ּמש מחּקות 

ּמלה,  ִבמי ּמלה  שגדו
ּמרה,  יַתבתו אש שוצוות  ִבמ יַתה ּמכל  אגד  אנ שכ ּמלה  ששקו ִבהיא  אש

יַתמר:  אא אנ ששמות כד,ח) אש )

אכם, " ּממ ִבע יַתרת יי  ּמכ אשר  רֲעא שבִברית  יַתה יַתדם  ֵאנה  ִבה
אלה. ֵאא ּמה ּמבִברים  שד יַתה ּמכל  "יַתעל 

פרק ד 
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א
ּמכל,  רֲעא יַתמ אמנו  ֵאהי ּמדר  ממ של ֵאברו  רֲעח ֵאמ ּמיה  ּמנ רֲעה ּמדר  ממ יַתה ֵאבין  ֵאאין 

אגל,  אר ּמה יַתסת  שדִברי ּמלא  אא
אפש.   אנ אכל  לא אהן  ּמב ִבשין  ֵאאין עו אש ִבלים  ֵאכ שו

ֵאברו,  רֲעח ֵאמ ּמכל  רֲעא יַתמ ּמדר  ממ יַתה
יַתתנור.  שו יַתחִים  ֵאר שו ּמרה,  ּמב שכ ּמפה ו ּמנ אלנו  ִבאי שש יַתי ללא 

יַתבעות,  יַתט שו ִבמים  ּמז שנ ֵאלית, ו יַתט שו ּמחלוק  ִבאיל לו  שש יַתמ ּמבל  רֲעא
אפש.   אנ אכל  לא ִבשים בו  ֵאאין עו אש ּמבר  ּמד ּמכל  שו
ּמאסור.  אהן,  ּמב ֵאוצא  יַתכיו ִברין  ִבכי שש יַתמ אש שמקום 
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ֵאברו,  רֲעח ֵאמ ּמיה  ּמנ רֲעה ּמדר  ממ יַתה
אאת חובו,  יַתע  ֵאר שקלו, ופו ִבש אאת  ֵאקל  שו

ּמדתו.   ֵאב רֲעא ִבזיר לו  שח יַתמ ו
ּמכר,  ּמש ּמה  אלי ּמע ִבלין  שט אשנו שמקום 

ֵאדש.  שק אה יַתל ּמיה  ּמנ רֲעה לפל  ִבת
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שעתו.   יַתד של ּמתיו  ששרו שע יַתמ ּממתו ו שתרו אאת  ֵארם  שותו
שלדות,  ֵאני יו ִבק ּמזבות,  ֵאני  ִבק שו ִבבין  ּמז ֵאני  ִבק ּמליו  ּמע שקִבריב  יַתמ ו

ּמשמות.   רֲעא יַתו ּמּטאות  יַתח
ּמגדות.  יַתא שו ּמלכות,  רֲעה ּמרש,  שד ִבמ שמדו  יַתל שמ ו

ּמרא,  שק ִבמ אדנו  שמ יַתל שי ללא 
ּמרא.   שק ִבמ ּמניו  ּמב אאת  ֵאמד הוא  יַתל שמ ּמבל  רֲעא

ּמניו,  ּמב אאת  שו ששתו  ִבא אאת  ּמזן  שו
ּמתן>  שמזונו ִבב אהן. < ֵאתי שמזונו ִבב ּמיב  יַתח אשהוא  ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ּמרה.   שטהו ֵאבין  ּמאה  ֵאמ שט ֵאבין  שמתו,  אה שב אאת  ּמיזון  ללא 
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמרה.   שּטהו יַתה אאת  ּמזן  ֵאאינו  שו ּמאה,  ֵאמ שּט יַתה אאת  ּמזן 
שמרו לו:  ּמא

ּמרה?  שטהו ִבל ּמאה  ֵאמ שט ֵאבין  יַתמה 
אהן:  ּמל יַתמר  ּמא

אשלו,  ּמפ ּה  שוגו יַתמִים,  ּמש יַתל ּמש ּה  שפ יַתנ ּמרה  שּטהו יַתה אש
יַתמִים.   ּמש יַתל ּמפ ּה  שוגו ּמש ּה  שפ יַתנ ּמאה  ֵאמ שּט יַתה שו

שמרו לו:  ּמא
אשלו,  ּמפ ּה  שוגו יַתמִים,  ּמש יַתל ּמש ּה  שפ יַתנ ּמאה  ֵאמ שּט יַתה יַתא ף 

יַתלגוִים,  ּמר ּה  שכ ֵארי מו רֲעה אוצה,  ִבאם ִישר אש
ִבבים.  ּמל שכ יַתל ּמל ּה  ִבכי רֲעא יַתמ או 
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שּקרו,  יַתב של יַתנס  שכ ִבנ שו ֵאברו  רֲעח ֵאמ ּמיה  ּמנ רֲעה ּמדר  ממ יַתה
ֵאשב.  ללא יו ּמבל  רֲעא ֵאמד,   עו
אפש,  אנ שפאות  ֵאפהו ִבר יַתר שמ ו

ּמממון.   שפאות  ללא ִבר ּמבל  רֲעא
ּמלה,  שגדו ִבטי  ּמב שנ אא שב ִבעמו  ֵאח ץ  שורו

ּמנה.   יַתט שק ִבב ללא  ּמבל  רֲעא
ּמּטה.   ִבמ יַתב ִבעמו  ֵאשן  ּמי שו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבמים,  ּמש שג יַתה ִבבימות  ללא  ּמבל  רֲעא ּממה,  יַתח יַתה ִבבימות 
ֵאניהו.   שה יַתמ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ
ּמּטה,  ִבמ יַתה יַתעל  ִבעמו  ֵאסב  ֵאמ ו

ּמחן,  של מש יַתה יַתעל  ִבעמו  ֵאכל  שואו
שמחוי.  יַתת יַתה ִבמן  ללא  ּמבל  רֲעא

ֵאזר.   יַתהחו שמחוי  יַתת יַתה ִבמן  ֵאכל הוא  ּמבל או רֲעא

ה
ִבלים.   רֲעע יַתהפו ֵאני  שפ ִבל אש ֵאאבוס  ּמה ִבמן  ִבעמו  יַתכל  ליא ללא 

ּממן.   ּמא ּמב ִבעמו  אשה  רֲעע יַתי ללא  שו
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

אמנו.  ִבמ ּמרחוק  שב אשה הוא  עו

מסכת נדרים פרק ד משנה ה 
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ִבעית,  ִבבי שש ֵאני  שפ ִבל ֵאברו  רֲעח ֵאמ ּמיה  ּמנ רֲעה ּמדר  ממ יַתה
ֵאדהו, <יורד> ּמש שלתוְך  ֵארד  ֵאי ללא 

יַתהנוטות;  ִבמן  ֵאכל  ֵאאינו או שו
ֵאדהו,  ּמש שלתוְך  ֵארד  ללא יו ִבעית,  ִבבי שש יַתב ו

יַתהנוטות.   ִבמן  ֵאכל הוא  ּמבל או רֲעא
ִבעית,  ִבבי שש ֵאני  שפ ִבל ּמכל  רֲעא יַתמ אמנו  ֵאהי יַתדר  ּמנ

ֵאפרות.  יַתה ִבמן  ֵאכל  ֵאאינו או שו ֵאדהו,  ּמש שלתוְך  ֵארד  יו
ֵאכל.  שואו ֵארד  ִבעית, יו ִבבי שש יַתב ו
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ֵאברו,  רֲעח ֵאמ ּמיה  ּמנ רֲעה ּמדר  ממ יַתה
אמנו,  ִבמ יַתאל  שש ללא ִי שו אלנו  ִבאי שש יַתי ללא 

אוה> של יַתי אמנו, < ִבמ אוה  של ללא ִי שו אונו  של יַתי ללא 
אמנו.  ִבמ יַתּקח  ללא ִי שו לכר לו  שמ ללא ִי  שו



יַתמר לו:  ּמא
ּמתְך",   ּמר ּמפ ִבני  ֵאל ִבאי שש יַתה "

יַתמר לו:  ּמא
ּמיה".   שפנו ּמנה  ֵאאי "

יַתמר:  ּמא
ּמלם",  שלעו ּמב ּה  ֵארש  ִבני חו ֵאאי אש ִבדי  ּמש ּמנם  מק "

לרש,  רֲעח יַתל יַתדשרכו  ּמיה  ּמה ִבאם 
ּמתִברין;  ממ ּמדם  ּמא ּמכל  שו ּמאסור,  הוא 

לרש בו,  רֲעח יַתל יַתדשרכו  ֵאאין  ִבאם 
ִברין.  רֲעאסו ּמדם  ּמא ּמכל  שו הוא 
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יַתכל,  ליא יַתמה  ֵאאין לו  שו ֵאברו  רֲעח ֵאמ ּמיה  ּמנ רֲעה ּמדר  ממ יַתה
ֵאמר:  שואו ִבני,  ּמו שנ יַתח יַתה אוצל  ֵאא ֵאלְך  הו

ּמיה,  ּמנ רֲעה ִבני  אמ ִבמ ּמדר  ממ ִבני  שפלו ִבאיש  "
אשה."  אע אא ּממה  יַתע  ֵאד ִבני יו ֵאאי שו

אזה.   ִבמ ֵאטל  שונו ּמבא  ֵאתן לו, ו הוא נו

ט
לוצר,  שק ִבל ֵאדהו  ּמש לדר,  שג ִבל ֵאדרו  שג שבנות,  ִבל ֵאביתו  ּמיה  ּמה

ֵאמר:  שואו ִבלין,  רֲעע יַתהפו אוצל  ֵאא ֵאלְך  הו
ּמיה,  ּמנ רֲעה ִבני  אמ ִבמ ּמדר  ממ ִבני  שפלו ִבאיש  "

אשה."  אע אא ּממה  יַתע  ֵאד ִבני יו ֵאאי שו
אזה.  ִבמ ּמרן  ּמכ ּמש ִבלים  שט שונו ִבאים  ּמב ִבעמו, ו ִבשין  ֵאהן עו שו
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יַתכל,  ליא יַתמה  ֵאאין לו  שו ארְך  אד יַתב ִבכים  של יַתה שמ ּמהיו 
ּמנה,  ּמת יַתמ ֵאשם  ִבמ ֵאחר  יַתא של ֵאתן  נו

ּמב ּה.   ּמתר  ממ ּמלה  יַתה שו
ֵאחר,  יַתא אהם  ּממ ִבע ֵאאין  ִבאם 

ֵאדר,  ּמג יַתה יַתעל  יַתלע או  אוּס יַתה יַתעל  יַתח  ִבני יַתמ
ֵאמר:  שואו

לפ ץ",  שח יַתי אש ִבמי  ּמכל  של ּמקִברין  שב ממ ֵאהן  ֵארי  רֲעה "
ֵאכל.  שואו ֵאטל  ּמלה נו יַתה שו

ֵאסר.  ֵאסה או ִבבי יו שר

פרק ה 



מסכת נדרים פרק ה משנה א 
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אזה,  ִבמ אזה  ּמיה  ּמנ רֲעה שדרו  ּמנ אש ִבפים  ּמת יַתהשו
ֵאוצר.   ּמח אל ֵאנס  ּמכ ִבל רֲעאסוִברין 

ֵאמר:  לקב או רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
אשלו.   שלתוְך  ּמנס  שכ ִבנ אזה  שו אשלו,  שלתוְך  ּמנס  שכ ִבנ אזה 

יַתתנור,  שו יַתחִים  ֵאר ִבמיד  רֲעע יַתה של ִבמ רֲעאסוִברין  אהן  ֵאני שש
ִבלין.   שג ּמנ יַתתשר ֵאדל  יַתג של ִבמ ו

ּמיה,  ּמנ רֲעה ֵאברו  רֲעח ֵאמ ּמדר  ממ אהן  ֵאמ ּמחד  אא ּמיה  ּמה
ֵאוצר.   ּמח אל ֵאנס  ּמכ ללא ִי

ֵאמר:  לקב או רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
יַתמר לו:  ּמיכול הוא לו

ּמנס,  שכ ִבנ ִבני  רֲעא ִבלי  אש שבתוְך  "
ּמלְך."   אש שבתוְך  ּמנס  שכ ִבנ ִבני  ֵאאי שו

שלקו.  אח אאת  לכר  שמ ִבי אש ֵאדר  יַתהנו אאת  ִבפין  כו

מסכת נדרים פרק ה משנה ב 
ב

ּמיה,  ּמנ רֲעה אהם  ֵאמ ּמחד  אא ֵאמ ּמדר  ממ יַתהשוק  ִבמן  ּמחד  אא ּמיה  ּמה
ֵאוצר.   ּמח אל ֵאנס  ּמכ ללא ִי

ֵאמר:  לקב או רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
יַתמר לו:  ּמיכול הוא לו

ּמנס,  שכ ִבנ ִבני  רֲעא ֵאבִברי  רֲעח יַתל אש שלתוְך  "
ּמלְך."  אש שלתוְך  ּמנס  שכ ִבנ ִבני  ֵאאי שו

מסכת נדרים פרק ה משנה ג 
ג

ֵאברו,  רֲעח ֵאמ ּמיה  ּמנ רֲעה ּמדר  ממ יַתה
ִבעיר,  ּמב ּמכִברין  שס ממ יַתבד  יַתה ֵאבית  ֵאח ץ ו יַתמשר ּמשם  ֵאיש לו  שו

ּמאסור.  אהן,  ּמב ּמיד  יַתסת  ִבפי שת ֵאיש לו  ִבאם 
ּמתר.  ממ אהן,  ּמב ּמיד  יַתסת  ִבפי שת  ֵאאין לו 

ֵאברו:  רֲעח יַתל ֵאמר  ּמהאו
יַתח",  ֵאק אהן לו ּמב שדָך  ּמש שו ּמנס,  שכ ִבנ ִבני  ֵאאי אש שתָך  ֵאבי של ּמנם  מק "

ּמתר.   ממ ֵאחר,  יַתא של ּמרן  ּמכ שמ אש ֵאמת או 
ּמנס,  שכ ִבנ ִבני  ֵאאי אש אזה  יַתה יַתבִית  יַתל "
יַתח",  ֵאק ִבני לו ֵאאי אש אדה זו  ּמש שו

ּמאסור.  ֵאחר,  יַתא של ּמרן  ּמכ שמ אש ֵאמת או 

מסכת נדרים פרק ה משנה ד 
ד



ּמאסור.   ּמדר  ממ יַתה ארם",  ֵאח אליָך  ּמע ִבני  רֲעא ֵארי  רֲעה "
ּמאסור.   ֵאדר  יַתהנו ארם",  ֵאח יַתלי  ּמע שת  יַתא ֵארי  רֲעה "

רֲעאסוִברין.   אהם  ֵאני שש יַתלי",  ּמע שת  יַתא שו אליָך  ּמע ִבני  רֲעא ֵארי  רֲעה "
אבל,  ּמב ֵאלי  שלעו אש ּמבר  ּמד שב ּמתִברין  ממ אהם  ֵאני שש ו

ִבעיר.  ּמה ּמת ּה  שבאו אש ּמבר  ּמד שב ִברין  רֲעאסו יַתו

מסכת נדרים פרק ה משנה ה 
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אבל?  ּמב ֵאלי  שלעו אש ּמבר  ּמד אזה הוא  ֵאאי  שו
ּמזרות,  רֲעע ּמה שו יַתבִית  יַתה יַתהר  שכגון 
ארְך.   אד יַתה יַתוצע  שמ אא שב אש ֵאאר  שב יַתה שו

ִבעיר?  ּמה ּמת ּה  שבאו אש ּמבר  ּמד אזה  ֵאאי  שו
ֵאח ץ,  יַתמשר יַתה שו ּמבה,  ּמח ּמהשר שכגון 

ּמפִברים.   שוּס יַתה שו ּמבה,  ֵאת יַתה שו אסת,  אנ שכ יַתה ֵאבית  ו
ִבשיא.   ּמנ יַתל שלקו  אח ֵאתב  יַתהכו שו

ו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

שדיוט;  אה יַתל ֵאתב  ּמחד כו אא שו ִבשיא  ּמנ יַתל ֵאתב  ּמחד כו אא
שדיוט?  אה יַתל ֵאתב  שלכו ִבשיא  ּמנ יַתל ֵאתב  ֵאבין כו יַתמה 
יַתזכות,   של ּמוצִבריְך  ֵאאינו  ִבשיא  ּמנ יַתל ֵאתב  יַתהכו אש

יַתזכות.   של ּמוצִבריְך  שדיוט  אה יַתל ֵאתב  יַתהכו שו
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

יַתזכות,  של ּמוצִבריְך  אזה  ּמחד  אא שו אזה  ּמחד  אא
אוה. <בהווי>  יַתבה ּמלא  אא ִבשיא  ּמנ יַתב שברו  ִבד ללא 

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
שכתוב,  ִבל ִבכין  שוצִברי ִבליל  ּמג יַתה ֵאשי  שנ יַתא ֵאאין 

ּמתם> רֲעאבו אהם. < ֵאדי שי יַתעל  אהם  ֵאתי רֲעאבו שתבו  ּמכ ּמבר  שכ אש

מסכת נדרים פרק ה משנה ו 
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יַתכל,  ליא יַתמה  ֵאאין לו  שו ֵאברו  רֲעח ֵאמ ּמיה  ּמנ רֲעה ּמדר  ממ יַתה
ּמב ּה.   ּמתר  ממ ּמלה  יַתה שו ּמנה,  ּמת יַתמ ִבמשום  ֵאחר  יַתא של ֵאתן  נו

ֵאבית חורון,  שב אשה  רֲעע יַתמ
ּמיה,  ּמנ רֲעה אמנו  ִבמ ּמדר  ממ ִבביו  ּמא ּמיה  ּמה אש ּמחד  אא שב

ִבבתו.  אאת  ִבשיא  יַתמ ּמיה  ּמה שו
ֵאברו:  רֲעח יַתל יַתמר  ּמא

ּמנה,  ּמת יַתמ ּמלְך  ִבנין  שנתו ּמדה  שוּסעו יַתה שו ֵאוצר  ּמח אה ֵארי  רֲעה "
ּמדה."   שסעו ִבב ּממנו  ִבע יַתכל  ליא שו ּמבא  יַתא לבא  ּמי אש אניָך  ּמפ שב ֵאאין 

יַתמר לו:  ּמא
יַתמִים!"   ּמש יַתל ִבשין  ּמד שק ממ ֵאהן  ֵארי  רֲעה ֵאהם,  ִבלי  אש ִבאם  "



יַתמר לו:  ּמא
יַתמִים!"    ּמש יַתל ֵאשם  ִבדי שק יַתת אש ּמלא)  אא ִבלי ( אש אאת  ּמלְך  ִבתי  יַתת ּמנ ללא  "

יַתמר לו:  ּמא
ּמלְך,  אש אאת  ִבלי  ּמת  יַתת ּמנ ללא  "

ִבתים,  שושו ִבלים  שכ ִבביָך או ּמא שו ּמתה  יַתא ֵאהא  שת אש ּמלא  אא
אזה,  ּמל אזה  ִבצים  יַתר שת ִבמ ו

ִבשי".   לרא שב ּמתלוי  ּמעֹון  ֵאהא  ִבוי
ִבמים:  ּמכ רֲעח שמרו  ּמא

אשת,  אד מק שמ ֵאהא  שת ּמש ּה  ִבדי שק ִבה ִבאם  אש ּמנה  ֵאאי אש ּמנה  ּמת יַתמ ּמכל 
ּמנה.  ּמת יַתמ ּמנה  ֵאאי

פרק ו 

מסכת נדרים פרק ו משנה א 
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ּמשל,  מב שמ יַתה ִבמן  ֵאדר  יַתהנו
ּמשלוק.   יַתב ִבלי ו ּמצ יַתב ּמתר  ממ

יַתמר:  ּמא
ֵאעם", <שני> ִבני טו ֵאאי אש ִבשיל  שב יַתת ּמנם  מק "

יַתרְך,  ּמרה  ֵאד שק ֵאשה  רֲעע יַתמ שב ּמאסור 
אבה,  ּמע אב ּמתר  ממ ו

ּמטן,  ִבמי ּמר שט ּמוצה  ֵאבי שב ּמתר  ממ ו
ּמוצה.  ּמהשרמו יַתעת  יַתל יַתד יַתב ו

מסכת נדרים פרק ו משנה ב 
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ּמרה,  ֵאד שק ֵאשה  רֲעע יַתמ ִבמ ֵאדר  יַתהנו
ּמתה.   שח יַתת שר ֵאשה  רֲעע יַתמ ִבמ ּמלא  אא ּמאסור  ֵאאינו 

יַתמר:  ּמא
ֵאעם", <שני> ִבני טו ֵאאי אש ּמרה  ֵאד שק ִבל ֵארד  ּמנם יו מק "

ּמרה.  ֵאד שק ִבב ִבלין  שש יַתב שת ִבמ יַתה ּמכל  ִבמ ּמאסור 

מסכת נדרים פרק ו משנה ג 
ג

אבש",  אכ יַתה ִבמן  "
ּמרק.  ּמי יַתל אש אבש  אכ יַתה ִבמן  ּמלא  אא ּמאסור  ֵאאינו 

ֵאעם", <שני> ִבני טו ֵאאי אש ּמכבוש  "
ִבשים.   שכבו יַתה ּמכל  שב ּמאסור 



ד 
ִבקים",  ּמל שש יַתה ִבמן  "

ּמרק.  ּמי יַתל אש אלק  אש יַתה ִבמן  ּמלא  אא ּמאסור  ֵאאינו 
ֵאעם", <שני> ִבני טו ֵאאי אש ּמשלוק  "

ִבקים.   ששלו יַתה ּמכל  שב ּמאסור 

ה
ִבלי",  ּמצ יַתה ִבמן  "

ּמשר.  ּמב יַתל אש ִבלי  ּמצ יַתה ִבמן  ּמלא  אא ּמאסור   ֵאאינו 
ּמדה.  שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

ֵאעם", <שני> ִבני טו ֵאאי אש ּמוצלוי  "
שצלוִים.   יַתה ּמכל  ִבמ ּמאסור 

ו
יַתח",  ִבלי ּממ יַתה ִבמן  "

ּמדג.  יַתל אש יַתח  ִבלי ּממ יַתה ִבמן  ּמלא  אא ּמאסור  ֵאאינו 
ֵאעם", <שני> ִבני טו ֵאאי אש יַתח  ִבלי ּממ "

ִבחים.  שמלו יַתה ּמכל  שב ּמאסור 

מסכת נדרים פרק ו משנה ד 
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ֵאעם", <שני> ִבני טו ֵאאי אש ִבגים  ּמד ּמדג,  "
ִבנים,  יַתט שק ֵאבין  ִבלים,  שגדו ֵאבין  אהם,  ּמב ּמאסור 

ִבלים,  ֵאפ שת ֵאבין  ִבחים  שמלו ֵאבין 
ִבלים,  ּמש מב שמ ֵאבין  ִביים  יַתח ֵאבין 

ֵאציר.   יַתב ּמפה, ו שטרו שטִברית  ִבב ּמתר  ממ ו
ּמנה,  רֲעח יַתצ יַתה ִבמן  ֵאדר  יַתהנו

ּמפה,  שטרו שטִברית  ִבב ּמאסור 
ּמיס.   ממשר שב ֵאציר ו יַתב ּמתר  ממ ו

ּמפה,  שטרו שּטִברית  ִבמ ֵאדר  יַתהנו
ּמיס.  ממשר יַתב ֵאציר ו יַתב ּמתר  ממ

מסכת נדרים פרק ו משנה ה 
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ִבּקים.  יַתב ּמתר  ממ ּמלב,  ּמח אה ִבמן  ֵאדר  יַתהנו
ֵאסר.   ֵאסה או ִבבי יו שר

ּמלב.   ּמח אב ּמתר  ממ ִבּקים,  יַתה ִבמן  ו
ֵאמר:  ּמשאול או ּמבא  יַתא
ּמנה,  ִבב שג יַתה ִבמן  ֵאדר  יַתהנו

ּמלה.  ֵאפ שת ֵאבין  ּמחה ו ֵאלי שמ ֵאבין  ּמב ּה,  ּמאסור 



מסכת נדרים פרק ו משנה ו 
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ּמשר,  ּמב יַתה ִבמן  ֵאדר  יַתהנו
ֵאפא.  יַתבּקו אטב ו לר ּמב ּמתר  ממ
ֵאסר.   ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמדה: <יודה> שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא
ִבעמו.   ששלו  יַתב שת ִבנ אש ִבוצים  ֵאבי יַתטשרפון  ִבבי  יַתלי שר ּמע יַתסר  ּמא שו אשה  רֲעע יַתמ

שמרו לו:  ּמא
יַתתי?  ּממ אא ּמבר!  ּמד יַתה ֵאכן  שו

יַתלי",  ּמע אזה  ּמשר  ּמב יַתמר " ּמא אש יַתמן  שז ִבב
ֵאחר,  יַתא שב ּמעיַתרב  שת ִבנ שו ּמבר  ּמד יַתה ִבמן  ֵאדר  יַתהנו ּמבל  רֲעא
ֵאסר.  אזה או ֵארי  רֲעה יַתעם,  יַתט ֵאתן  שבנו איש בו  ִבאם 

מסכת נדרים פרק ו משנה ז 
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יַתיִין,  יַתה ִבמן  ֵאדר  יַתהנו
יַתיִין.   יַתעם  יַתט איש בו  אש ִבשיל  שב יַתת יַתב ּמתר  ממ

יַתמר:  ּמא
ֵאעם", <שני> ִבני טו ֵאאי אש אזה  יַתיִין  ּמנם  מק "

ִבשיל,  שב יַתת יַתל יַתפל  ּמנ שו
יַתעם,  יַתט ֵאתן  שבנו איש בו  ִבאם 

ּמאסור.   אזה  ֵארי  רֲעה

יא
יַתיִין;  יַתב ּמתר  ממ ִבבים,  ּמנ רֲעע ּמה ִבמן  ֵאדר  יַתהנו

אמן.   אש יַתב ּמתר  ממ ִבתים,  ֵאזי יַתה ִבמן 
יַתמר:  ּמא

ֵאעם", <שני> ִבני טו ֵאאי אש ֵאאלו  ִבבים  ּמנ רֲעע יַתו ִבתים  ֵאזי ּמנם  מק "
אהן.  ֵאמ ֵאוצא  יַתביו אהן ו ּמב ּמאסור 

מסכת נדרים פרק ו משנה ח 
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ּממִברים;  שת יַתבש  שד ִבב ּמתר  ממ ּממִברים,  שת יַתה ִבמן  ֵאדר  יַתהנו
ִבניות.  ּמו שת ִבס אמ ץ  לח שב ּמתר  ממ ִבניות,  ּמו שת ִבוּס יַתה ִבמן 

ֵאמר:  ּמרה או ִבתי שב אבן  ּמדה  שיהו ִבבי  שר
אמנו,  ֵאהי יַתדר  ּמנ שו ּמליו,  ּמע ּמיה  שקרו שדתו  יַתל ֵאשם תו אש ּמכל 

אמנו. <מגיה שני הוסי ף: בו ו-> ֵאהי ֵאוצא  שביו ּמאסור 
ִברין.  ִבתי יַתמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

מסכת נדרים פרק ו משנה ט 
יג



ִבחים;  יַתתפו ֵאיין  שב ּמתר  ממ יַתיִין,  יַתה ִבמן  ֵאדר  יַתהנו
ִבמין;  שש שמ מש אמן  אש שב ּמתר  ממ אמן,  אש יַתה ִבמן 
ּממִברים;  שת יַתבש  שד ִבב ּמתר  ממ יַתבש,  שד יַתה ִבמן 
ִבנית;  ּמו שת ִבס אמ ץ  לח שב ּמתר  ממ אמ ץ,  לח יַתה ִבמן 
שפלוטות;  יַתק שב ּמתר  ממ ִבשים,  ֵארי שכ יַתה ִבמן 
אדה,  ּמש ּמרקות  ִבבי ּמתר  ממ ּמרק,  ּמי יַתה ִבמן 

ּמלוי> ֵאשם  ּמלאוי. < המגיה: ס"א  אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

מסכת נדרים פרק ו משנה י 
יד

יַתפשרגוס;  שס ִבא שב ּמאסור  שכרוב,  יַתה ִבמן 
שכרוב.   ִבב ּמתר  ממ יַתפשרגוס,  שס ִבא ּמה ִבמן 
ּמפא.  שק ִבמ יַתב ּמאסור  ִבסים,  שגִברי יַתה ִבמן 

ִבתיר.  יַתמ ֵאסה  ִבבי יו שר
ִבסין.   שגִברי ִבב ּמתר  ממ ּמפא,  שק ִבמ יַתה ִבמן 

יה
יַתבשום.  ּמאסור  ּמפא,  שק ִבמ יַתה ִבמן 

ִבתיר.  יַתמ ֵאסה  ִבבי יו שר
ּמפא. <אסור> שק ִבמ יַתב ּמתר  ממ יַתהשום,   ִבמן 

יו
ִבשים,  ִבשי רֲעא ּמב ּמאסור  ִבשים,  ּמד רֲעע ּמה ִבמן 

ִבתיר.  יַתמ ֵאסה  ִבבי יו שר
ִבשים.   ּמד רֲעע ּמב ּמתר  ממ ִבשין,  ִבשי רֲעא ּמה ִבמן 

יז
ֵאעם", <שני>  ִבני טו ֵאאי אש ִבּטים  ִבח ּמּטה", " ִבח "

יַתפת.   ֵאבין  יַתמח  אק ֵאבין  אהם,  ּמב ּמאסור 
ֵאעם", <שני>  ִבני טו ֵאאי אש ִבסים  שגִברי ּמגִבריס", " "

ִבלים.   ּמש מב שמ ֵאבין  ִביים  יַתח ֵאבין  אהן,  ּמב ּמאסור 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ֵאעם", <שני>  ִבני טו ֵאאי אש ּמּטה  ִבח שו ּמגִבריס  ּמנם  מק "
ִביים.  יַתח ּמלכוס  ּמתר  ממ

פרק ז 

מסכת נדרים פרק ז משנה א 
א



ִבעים.  ִבדלו יַתב ּמתר  ממ ּמרק,  ּמי יַתה ִבמן  ֵאדר  יַתהנו
ֵאסר.  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי   ושר

ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  ִבלשר שמרו לו  ּמא
ששלוחו:  ִבל ּמדם  ּמא ֵאמר  ללא או רֲעה יַתו

ּמרק",  ּמי ּמלנו  יַתקח  "
ֵאמר:  שוהוא או

ִבעים"?   ִבדלו ּמלא  אא ִבתי  ּמוצא ּממ ללא  "
אהם:  ּמל יַתמר  ּמא

ֵאמר הוא לו:  ֵאמא או אש ּמבר! או  ּמד יַתה ֵאכן  שו
ִבנית"?  שט ִבק ּמלא  אא ִבתי  ּמוצא ּממ ללא  "

ּמרק,  ּמי יַתה יַתלל  שכ ִבב ִבעין  ִבדלו יַתה אש ּמלא  אא
ּמרק.   ּמי יַתלל  שכ ִבב ִבנית  שט ִבּק יַתה ֵאאין  שו
יַתלח,  שוצִברי  ִבמ יַתה שבפול  ּמאסור  שו

ֵאבש.  ּמי יַתב ּמתר  ממ ו

מסכת נדרים פרק ז משנה ב 
ב

ּמגן,  ּמד יַתה ִבמן  ֵאדר  יַתהנו
ֵאבש.   ּמי יַתה שוצִברי  ִבמ יַתה שבפול  ּמאסור 

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ִבנין.   ִבמי יַתה אשת  ֵאמ רֲעח ֵאמ ּמלא  אא ּמאסור  ֵאאינו 
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ּמאה,  שתבו יַתה ִבמן  ֵאדר  יַתהנו
ִבנין,  ִבמי יַתה אשת  ֵאמ רֲעח ֵאמ ּמלא  אא ּמאסור  ֵאאינו 

ּמגן,  ּמד יַתה ִבמן  ֵאדר  יַתהנו ּמבל  רֲעא
לכל,  יַתב ּמאסור 

ּמרק.  ּמי יַתב ּמלן ו ִבאי ּמה ֵאפרות  שב ּמתר  ממ ו

מסכת נדרים פרק ז משנה ג 
ג

שכסות,  יַתה ִבמן  ֵאדר  יַתהנו
ּמלה.   ִבמי רֲעח יַתב ּמעה, ו ִברי ִבבי יַתשק, ו יַתב ּמתר  ממ

יַתלי",  ּמע אלה  אמר עו אוצ ּמנם  מק יַתמר " ּמא
אמר;  אוצ ֵאזי  ִבג שב יַתכוּסות  של ּמתר  ממ

יַתלי",  ּמע ּמלה  ּמתן עו שש ִבפ "
ּמתן.   שש ִבפ ֵאוצי  ִבני רֲעא יַתב יַתכוּסות  של ּמתר  ממ

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ֵאדר:  אנ יַתה ִבפי  של לכל  יַתה

יַתמר:  ּמא אשה,  ּמק ֵאריחו  ּמיה  ּמה שו יַתע,  ִבזי ִבה שו יַתען  ּמט
יַתלי",  ּמע ִבלין  ִבתים עו שש ִבפ אמר ו אוצ ּמנם  מק "



יַתכוּסות,  של ּמתר  ממ
ּמריו.  רֲעח יַתא ִבשיל  שפ יַתה של ּמאסור  שו

מסכת נדרים פרק ז משנה ד 
ד

ּמיה.   ִבל רֲעע ּמב ּמתר  ממ יַתבִית,  יַתה ִבמן  ֵאדר  יַתהנו
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

יַתבִית.   יַתה ּמלל  שכ ִבב ּמיה  ִבל רֲעע
יַתבִית.  יַתב ּמתר  ממ ּמיה,  ִבל רֲעע ּמה ִבמן  ֵאדר  יַתהנו

מסכת נדרים פרק ז משנה ה 
ה

ֵאגש.   יַתדשר יַתב ּמתר  ממ ּמּטה,  ִבמ יַתה ִבמן  ֵאדר  יַתהנו
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמּטה.   ִבמ יַתה יַתלל  שכ ִבב ֵאגש  יַתדשר יַתה
ּמּטה.   ִבמ יַתב ּמתר  ממ ֵאגש,  יַתדשר יַתה ִבמן  ֵאדר  יַתהנו

ו
ִבעיר,  ּמה ִבמן  ֵאדר  יַתהנו

ּממ ּה,  שתחו ִבב ֵאנס  ּמכ ִבל ּמתר  ממ
ּמר ּה.   ִבעיבו של ֵאנס  ּמכ ִבל ּמאסור  שו
יַתבִית,  יַתה ִבמן  ֵאדר  יַתהנו ּמבל  רֲעא

ִבנים.  שפ ִבל שו ּמג ף  ּמא ּמה ִבמן  ּמאסור 

מסכת נדרים פרק ז משנה ו 
ז

יַתלי",  ּמע ֵאאלו  ּמה ֵאפרות  ּמנם  מק "
ִבפי",  של ֵאהם  ּמנם  מק "

ִבפי",  יַתעל  ֵאהם  ּמנם  מק "
אהם.   ֵאלי ִבגדו שב אהם ו ֵאפי ִבחלו שב ּמאסור 

ֵאעם", <שני> ִבני טו ֵאאי אש ֵאכל", " ִבני או ֵאאי אש "
אהן,  ֵאלי ִבגדו שב אהן ו ֵאפי ִבחלו שב ּמתר  ממ

אלה;  ּמכ יַתזשרעו  אש ּמבר  ּמד שב
אלה,  ּמכ יַתזשרעו  ֵאאין  אש ּמבר  ּמד שב ּמבל  רֲעא

רֲעאסוִברים.  ִבלין  ִבגדו ֵאלי  ִבגדו

מסכת נדרים פרק ז משנה ז 
ח

ששתו:  ִבא של ֵאמר  ּמהאו



יַתלי",  ּמע יַתדִיְך  ּמי ֵאשה  רֲעע יַתמ ּמנם  מק "
ִבפי",  יַתעל  ֵאהן  ּמנם  מק ִבפי", " של ֵאהם  ּמנם  מק "

אהן. <בחילופין>  ֵאלי ִבגדו שב אהן ו ֵאפי ִבחלו שב ּמאסור 
ֵאעם", <שני> ִבני טו ֵאאי אש ֵאכל", " ִבני או ֵאאי אש "

אהן,  ֵאלי ִבגדו שב אהם ו ֵאפי ִבחלו שב ּמתר  ממ
אלה.  ּמכ יַתזשרעו  אש ּמבר  ּמד שב

אלה,  ּמכ יַתזשרעו  ֵאאין  אש ּמבר  ּמד שב ּמבל  רֲעא
רֲעאסוִברים.  ִבלין  ִבגדו ֵאלי  ִבגדו

מסכת נדרים פרק ז משנה ח 
ט

יַתסח",  אפ יַתה יַתעד  ֵאכל  ִבני או ֵאאי שו ּמשה  שת עו יַתא אש "
יַתסח",  אפ יַתה יַתעד  אוּסה  יַתכ שת ִבמ ִבני  ֵאאי שו ּמשה  שת עו יַתא אש "

יַתסח,  אפ יַתה ֵאני  שפ ִבל ּמתה  שש ּמע
יַתסח.   אפ יַתה יַתחר  יַתא של יַתכוּסות  שת ִבה של יַתכל ו ללא ּמתר  ממ

י
ֵאכל",  ִבני או ֵאאי שו יַתסח  אפ יַתה יַתעד  ּמשה  שת עו יַתא אש "

אוּסה",  יַתכ שת ִבמ ִבני  ֵאאי שו יַתסח  אפ יַתה יַתעד  ּמשה  שת עו יַתא אש שו "
יַתסח,  אפ יַתה ֵאני  שפ ִבל ּמתה  שש ּמע

יַתסח.  אפ יַתה יַתחר  יַתא של יַתכוּסות  שת ִבה של יַתכל ו ללא ּמאסור 

מסכת נדרים פרק ז משנה ט 
יא

יַתסח,  אפ יַתה יַתעד  ִבלי  ֵאנית  שה אנ שת  יַתא אש "
ּמחג",  אה יַתעד  ִבביְך  ּמא ֵאבית  של שת  יַתא אכת  אל ִבאם הו

יַתסח,  אפ יַתה ֵאני  שפ ִבל ּמכה  של ּמה
יַתסח;  אפ יַתה יַתעד  ּמאתו  ּמנ רֲעה יַתב ּמרה  רֲעאסו

ּמברו.   שד ֵאחל  יַתי יַתבל  יַתסח,  אפ יַתה יַתחר  יַתא של ו

יב
ּמחג,  אה יַתעד  ִבלי  ֵאנית  שה אנ שת  יַתא אש "

יַתסח",  אפ יַתה יַתעד  ִבביְך  ּמא ֵאבית  של שת  יַתא אכת  אל ִבאם הו
יַתסח,  אפ יַתה ֵאני  שפ ִבל ּמכה  של ּמה שו

ּמחג,  אה יַתעד  ּמאתו  ּמנ רֲעה יַתב ּמרה  רֲעאסו
יַתסח.  אפ יַתה יַתחר  יַתא ֵאלְך  ֵאלי אתארת  ממ

פרק ח 



מסכת נדרים פרק ח משנה א 
א

יַתהיום",  ֵאעם  ִבני טו ֵאאי אש יַתיִין  ּמנם  מק "
יַתשְך;  שח את אש יַתעד  ּמלא  אא ּמאסור  ֵאאינו 

ּמבת זו",  יַתש "
ּמרה; <המגיה: ושבת לשעבר> שב ּמע אש ּמבת  יַתש שו ּמבת,  יַתש יַתה ּמכל  שב ּמאסור 

אזה",  אדש  לח "
ּמבא;  יַתה של אדש  לח לראש  שו אדש,  לח יַתה ּמכל  שב ּמאסור 

ּמנה זו",  ּמש "
ּמלבוא;  ִבתיד  ּמע אש ּמנה  ּמש יַתה לראש  שו ּמנה,  ּמש יַתה ּמכל  שב ּמאסור 

אזה",  יַתע  ּמשבו "
ּמרה. <המגיה: והשביעית לשעבר>  שב ּמע אש ִבעית  ִבבי שש יַתע, ו ּמשבו יַתה ּמכל  שב ּמאסור 

ב
יַתמר:  ּמא ִבאם  שו

ּמחד",  אא אדש  לח יַתחת", " יַתא ּמבת  יַתש ּמחד", " אא "יום 
ּמחד",  אא יַתע  ּמשבו יַתחת", " יַתא ּמנה  ּמש "

שליום.  ִבמיום  ּמאסור 

מסכת נדרים פרק ח משנה ב 
ג

יַתע;  ִבגי יַתי אש יַתעד  ּמאסור  יַתסח",  אפ יַתה יַתעד  "
ֵאוצא.   ֵאי אש יַתעד  ּמאסור  ֵאהא",  שי אש יַתעד  "

יַתסח",  אפ יַתה ֵאני  שפ ִבל יַתעד  "
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
יַתע.  ִבגי יַתי אש יַתעד  ּמאסור 
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ֵאוצא.  ֵאי אש יַתעד  ּמאסור 

מסכת נדרים פרק ח משנה ג 
ד

ִבסיק",  ּממ יַתה יַתעד  ִבוציר", " ּמב יַתה יַתעד  ִבוציר", " ּמּק יַתה יַתעד  "
יַתע.   ִבגי יַתי אש יַתעד  ּמלא  אא ּמאסור  ֵאאינו 

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
יַתע",  ִבגי יַתי אש יַתעד  ֵאמר " שואו יַתע,  ּמקבו יַתמנו  שז אש ּמכל 

יַתע;  ִבגי יַתי אש יַתעד  ּמאסור 
ֵאהא",  שי אש יַתעד  "

ֵאוצא.  ֵאי אש יַתעד  ּמאסור 
יַתע,  ּמקבו יַתמנו  שז ֵאאין  אש ּמכל  שו

ֵאהא",  שי אש יַתעד  יַתמר " ּמא אש ֵאבין 
יַתע",  ִבגי יַתי אש יַתעד  יַתמר " ּמא אש ֵאבין 



יַתע.  ִבגי יַתי אש יַתעד  ּמלא  אא ּמאסור  ֵאאינו 

מסכת נדרים פרק ח משנה ד 
ה

יַתּקִי ץ",  יַתה ֵאהא  שי אש יַתעד  יַתּקִי ץ", " יַתה יַתעד  "
יַתכלות.   של יַתכ יַתב ִבניס  שכ יַתה של ּמעם  ּמה ִבחילו  שת יַתי אש יַתעד 

יַתּקִי ץ",  יַתה לבר  רֲעע יַתי אש יַתעד  "
שקוצועות.   ִבמ יַתה ִבפילו  שכ יַתי אש יַתעד 

ִבוציר",  ּמּק יַתה יַתעד  "
ִבּטים,  ִבח ִבוציר  שק לוצר  שק ִבל ּמעם  ּמה ִבחיל  שת יַתי אש יַתעד 

ששעוִברים.   ִבוציר  שק ללא  ּמבל  רֲעא
שדרו,  ִבנ שמקום  ִבפי  של לכל  יַתה
ּמהר,  ּמכ ּמהר,  ּמב ּמיה  ּמה ִבאם 

ּמעה.  שק ִבב יַתכ ּמעה,  שק ִבב יַתב ּמיה  ּמה ִבאם  שו
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ִבמים",  ּמש שג יַתה שיהו  אש יַתעד  ִבמים", " ּמש שג יַתה יַתעד  "
ּמיה.   ִבנ שש ּמעה  ֵאבי ֵאתֵארד שר אש יַתעד 

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
ּמיה.   ִבנ שש ּמעה  ֵאבי ִבלשר אש ּמנ ּה  יַתמ שז יַתע  ִבגי יַתי אש יַתעד 

ִבמים",  ּמש שג יַתה שסקו  שפ ִבי אש יַתעד  "
ּמסן.   ִבני ֵאוצא  ֵאי אש יַתעד 
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  ושר
יַתסח.   אפ יַתה לבר  רֲעע יַתי אש יַתעד 

ז
ּמנה",  ּמש יַתה ֵאעם  ִבני טו ֵאאי אש יַתיִין  ּמנם  מק "

ּמר ּה;  ִבעבו שב ּמב ּה ו ּמאסור  ּמנה,  ּמש יַתה ּמרה  שב יַתע שת ִבנ
ּמדר",  רֲעא לראש  יַתעד  "

ּמהִבראשון;  ּמדר  רֲעא לראש  יַתעד 
ּמדר",  רֲעא יַתעד סו ף  "

ּמהִבראשון.   ּמדר  רֲעא יַתעד סו ף 

ח
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

יַתסח",  אפ יַתה ֵאהא  שי אש יַתעד  ֵאעם  ִבני טו ֵאאי אש יַתיִין  ּמנם  מק "
יַתסח,  אפ יַתה ֵאלי  ֵאלי יַתעד  ּמלא  אא ּמאסור  ֵאאינו 

אזה  יַתון  יַתכ שת ִבנ ללא  אש
יַתיִין.  ששתות  ִבל ּמדם  ּמא ֵאני  שב ארְך  אד אש ּמעה  ּמש יַתעד  ּמלא  אא
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יַתמר:  ּמא
ֵאהא וצום",  שי אש יַתעד  ֵאעם  ִבני טו ֵאאי אש ּמשר  ּמב ּמנם  מק "

ֵאלי וצום,  ֵאלי יַתעד  ּמלא  אא ּמאסור  ֵאאינו 
אזה  יַתון  יַתכ שת ִבנ ללא  אש

ּמשר.   ּמב יַתכל  ללא ּמדם  ּמא ֵאני  שב ארְך  אד אש ּמעה  ּמש יַתעד  ּמלא  אא

י
ֵאמר:  שבנו או ֵאסה  ִבבי יו שר

ּמבת,  יַתש ֵאהא  שת אש יַתעד  ֵאעם  ִבני טו ֵאאי אש ּמנם שום  מק "
ּמאסור  ּמלא] ֵאאינו  אא ּמבת, [ יַתש ֵאלי  ֵאלי יַתעד 

אזה  יַתון  יַתכ שת ִבנ ללא  אש
יַתכל שום.  ללא ּמדם  ּמא ֵאני  שב ארְך  אד אש ּמעה  ּמש יַתעד  ּמלא  אא
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ֵאברו:  רֲעח יַתל ֵאמר  ּמהאו
ּמלְך,  אנה  שה אנ ִבני  רֲעא אש ּמנם  מק "

אניָך  ּמב של ֵאטל  שונו ּמבא  ּמתה  יַתא ֵאאין  ִבאם 
יַתיִין",  יַתל אש ִבביות  ּמח ֵאתי  שש ִבּטים ו ִבח של אש ּמחד  אא כור 

ּמכם,  ּמח ִבפי  יַתעל  ללא  אש שדרו  ִבנ אאת  ֵאפר  ּמה של ּמיכול  אזה  ֵארי  רֲעה
יַתמר לו:  ליא שו

ִבדי,  שכבו ֵאני  שפ ִבמ ּמלא  אא ּמת  יַתמשר ּמא שכלום  "
ִבדי!"  שכבו אזה הוא  שו

ֵאברו:  רֲעח יַתל ֵאמר  ּמהאו ֵאכן  שו
ִבלי,  אנה  שה אנ ּמתה  יַתא אש ּמנם  מק "

יַתני  ּמב של ֵאתן  שונו ּמבא  שת  יַתא ֵאאין  ִבאם 
יַתיִין",  יַתל אש ִבביות  ּמח ֵאתי  שש ִבּטים ו ִבח של אש ּמחד  אא כור 

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
ֵאתן.   ִבי אש יַתעד  ּמאסור 
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמכם,  ּמח ִבפי  יַתעל  ללא  אש שדרו  ִבנ אאת  ֵאפר  ּמה של ּמיכול  אזה  יַתא ף 
יַתמר לו:  ליא שו

ִבתי". <כילו>  של יַתב יַתק שת ִבה ִבאלו  שכ ִבני  רֲעא ֵארי  רֲעה "

יב
רֲעאחותו,  יַתבת  אאת  ֵאשאת  ּמל ִבבים בו  ּמסשר שמ ּמהיו 

יַתמר:  ּמא שו
ּמלם!"  שלעו ִבלי  ֵאנית  שה אנ ִבהיא  אש ּמנם  מק "



יַתמר:  ּמא שו ששתו,  ִבא אאת  ֵארש  ּמג שמ יַתה ֵאכן  שו
ּמלם",  שלעו ִבלי  ֵאנית  שה אנ ִבתי  שש ִבא ּמנם  מק "

ּמהנות לו,  ֵאל ִבמ ּמתרות  ממ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ִבאשות.   ֵאשם  של ּמלא  אא אזה  יַתון  יַתכ שת ִבנ ללא  אש

יג
יַתמר:  ּמא שוצלו,  אא יַתכל  ליא אש ֵאברו  רֲעח יַתב ֵארב  ּמס שמ ּמיה  ּמה

ּמנס",  שכ ִבנ ִבני  ֵאאי אש שתָך  ֵאבי של ּמנם  מק "
ּמלְך",  ֵאעם  ִבני טו ֵאאי אש ִבנין  יַתפת וצו ִבט "

ִבנין,  אמנו וצו ִבמ ששתות  ִבל שו ֵאביתו  של ֵאנס  ּמכ ִבל ּמתר  ממ
ִבתּמיה.  שש ּמלה ו ִבכי רֲעא ֵאשם  של ּמלא  אא אזה  יַתון  יַתכ שת ִבנ ללא  אש

פרק ט 
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ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ִבאמו.  שו ִבביו  ּמא שכבוד  ִבב ּמדם  ּמא של ִבחין  שת פו

שסִברין.  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמוצדוק:  ִבבי  יַתמר שר ּמא

ִבאמו,  שו ִבביו  ּמא שכבוד  ִבב ִבחין לו  שת אשפו יַתעד 
ּממקום!  שכבוד  ִבב שתחו לו  שפ ִי

ּמדִברים!  שנ ֵאאין  ֵאכן,  ִבאם 
אזר  אע ִבלי אא ִבבי  ִבלשר ִבמים  ּמכ רֲעח ִבדין  מו

ִבאמו,  שו ִבביו  ּמא ֵאבין  של ֵאבינו  אש ּמבר  ּמד שב
ִבאמו.  שו ִבביו  ּמא שכבוד  ִבב ִבחין לו  שת אשפו
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אזר:  אע ִבלי אא ִבבי  יַתמר שר ּמא שועוד 
ּמלד.  יַתבנו ִבחין  שת פו

שסִברין.   ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
יַתוצד?  ֵאכי
יַתמר:  ּמא

ִבני",  שפלו ִבאיש  של אנה  שה אנ ִבני  ֵאאי אש ּמנם  מק "
ֵאפר,  ּמשה סו שע אנ שו

שבנו,  אאת  ִבשיא  יַתמ ּמיה  ּמה אש או 
יַתמר:  ּמא שו

ֵאפר,  ּמשה סו שע אנ אשהוא  יַתע  ֵאד ִבתי יו ּמהִיי ִבאלו  "



ּמקרוב,  שב שבנו  אאת  ִבשיא  יַתמ ּמיה  ּמה אש או 
ֵאדר".   ִבתי נו ּמהִיי ללא 

ּמנס",  שכ ִבנ ִבני  ֵאאי אש אזה  יַתבִית  של ּמנם  מק "
אסת,  אנ שכ יַתה ֵאבית  ּמשה  אע אנ שו

יַתמר:  ּמא
אסת,  אנ שכ יַתה ֵאבית  ּמשה  אע אנ אשהוא  יַתע  ֵאד ִבתי יו ּמהִיי ִבאלו  "

ֵאדר",  ִבתי נו ּמהִיי ללא 
ִבתיר,  יַתמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר

שסִברין.  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
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ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
ּמלד;  יַתכנו ּמנן  ֵאאי שו ּמלד  יַתכנו ֵאהן  אש ּמבִברים  שד ֵאיש 

ִבדין לו.   ִבמים מו ּמכ רֲעח יַתו
יַתוצד?  ֵאכי
יַתמר:  ּמא

יַתרע!"  ּמה  ִבבי ּמא אש ִבנית,  שפלו ִבל ֵאשא  ִבני נו ֵאאי אש ּמנם  מק "
ּמבה;  שתשו ּמשה  ּמע אש ֵאמת!" או  שמרו לו " ּמא

ּמנס,  שכ ִבנ ִבני  ֵאאי אש אזה  יַתה יַתבִית  יַתל ּמנם  מק "
שבתוכו",  ּמחש  ּמנ יַתה אש שבתוכו", או " יַתרע  אלב  אכ יַתה אש
ּמחש,  ּמנ יַתה יַתרג  אה אנ אש אלב", או  אכ יַתה ֵאמת  שמרו לו " ּמא

ּמלד.  יַתכנו ּמנן  ֵאאי שו ּמלד  יַתכנו ֵאהן  ֵארי  רֲעה
ִבדין לו.   ִבמים מו ּמכ רֲעח יַתו
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ִבאיר:  ֵאמ ִבבי  יַתמר שר ּמא שועוד 
שמִברים לו:  שואו ּמרה,  יַתבתו אש ּמכתוב  יַתה ִבמן  ִבחין לו  שת פו

יַתעל  ֵאבר  ּמתה עו יַתא אש יַתע  ֵאד ּמת יו ּמהִיי ִבאלו  שקּמרא יט,יז-יח)" ִבי יַתו )

ִבתּטר",  ללא  יַתעל " שו ִבתּקם"  ללא  "
אבָך"  ּמב של ִבב ִבחיָך  ּמא אאת  ּמנא  שש ִבת ללא  יַתעל " שו

ּמכמוָך"  רֲעעָך  ֵאר של ּמת  שב יַתה ּמא שו "
שקּמרא כה,לו) ִבי יַתו ּממְך", ( ִבע ִבחיָך  ּמא ֵאחי  שו " 

שנסו,  יַתפשר של ּמיכול  שת  יַתא ֵאאין  שו ִבני  שע יַתי ֵאמא  אש
יַתמר:  ּמא

ֵאדר",  ִבתי נו ּמהִיי ללא  ֵאכן,  אשהוא  יַתע  ֵאד ִבתי יו ּמהִיי ִבאלו  "
ּמתר.  ממ אזה  ֵארי  רֲעה
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ששתו.   ִבא יַתבת  מת שכ ִבב ּמדם  ּמא של ִבחין  שת פו
ּמיה,  ּמנ רֲעה ששתו  ִבא ֵאמ יַתדר  ּמנ אש ּמחד  אא שב אשה  רֲעע יַתמ

ֵאמאות זוז,  יַתבע  יַתאשר ּמת ּה  ּמב מת שכ ּמתה  שי ּמה שו
ּמבה,  ִבקי רֲעע ִבבי  ֵאני שר שפ ִבל ּמבאת  ו
ּמת ּה.   ּמב מת שכ ּמל ּה  ֵאתן  ִבל שיבו  ִבח שו

יַתמר לו:  ּמא
ּמבא,  יַתא יַתח  ִבני ִבה ּמנר  ִבדי ֵאמאות  אנה  ששמו ִבבי!  אר "

ֵאמאות.  יַתבע  יַתאשר ִבני  רֲעא יַתו ֵאמאות,  יַתבע  יַתאשר ִבחי  ּמא יַתטל  ּמנ שו
יַתתִים?"  ּממא ִבני  רֲעא יַתו יַתתִים  ּממא ִבהיא  לּטל  ִבת אש ּמי ּה  יַתד ללא 

ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר לו שר ּמא
ּמשְך,  לרא יַתער  שש ֵאכר  שת מו יַתא ִבפלו  רֲעא "

ּמת ּה".   ּמב מת שכ ּמל ּה  ֵאתן  שת נו יַתא
יַתמר:  ּמא

ֵאדר!"  ִבתי נו ּמהִיי ללא  ֵאכן,  אש יַתע  ֵאד ִבתי יו ּמהִיי ִבאלו  "
ּמבה.  ִבקי רֲעע ִבבי  ִבתירו שר ִבה שו
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ּמבתות.   יַתש יַתב ִבבים ו ִבמים טו ּמי שב ִבחין  שת פו
שמִברים:  ּמהיו או ּמנה  ּמבִבראשו

ּמתִברין,  ממ ִבמים  ּמי יַתה ּמתן  או
רֲעאסוִברין.  ִבמים  ּמי יַתה ּמכל  ּמאר  שש ו

ֵאמד,  ִבל שו ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  שר ּמבא  אש יַתעד 
ּמללו> שכ ִבמ מכלו. < יַתתר  מה ּמוצתו  שק ִבמ יַתתר  מה אש אדר  אנ יַתה אש
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יַתוצד?  ֵאכי
יַתמר:  ּמא

אכם!"  של מכ של אנה  שה אנ ִבני  ֵאאי אש ּמנם  מק "
ּמלם.  מכ ּמתרו  מה אהן,  ֵאמ ּמחד  אא יַתתר  מה

אזה!"  ּמל שו אזה  ּמל אזה,  ּמל אנה  שה אנ ִבני  ֵאאי אש "
ּמהִבראשון,  יַתתר  מה

ּמלם;  מכ ּמתרו  מה
רֲעחרון,  יַתא ּמה יַתתר  מה

ִברין;  רֲעאסו ּמלם  מכ שו ּמתר,  ממ רֲעחרון  יַתא ּמה
ִבעי,  ּמוצ שמ אא ּמה יַתתר  מה

ּמאסור.   ּמלה  שע יַתמ של אמנו ו ֵאהי ּמתר,  ממ ּמּטה  יַתמ של אמנו ו ֵאהי
ּמבן",  ּמקשר אזה  ּמל שו ּמבן  ּמקשר אזה  ּמל אזה,  ּמל אנה  שה אנ ִבני  ֵאאי אש "

ּמחד.  אא שו ּמחד  אא ּמכל  של יַתתח  אפ ִבכין  שוצִברי
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יַתעִים!"   ֵאמ יַתל יַתרע  יַתיִין  יַתה אש ֵאעם,  ִבני טו ֵאאי אש יַתיִין  ּמנם  מק "
שמרו לו:  ּמא

יַתעִים!"  ֵאמ יַתל אפה  ּמי ּמשן  מי שמ ללא  רֲעה יַתו "
ּמשן.  מי שמ ִבב יַתתר  מה

יַתיִין.   יַתה ּמכל  שב ּמלא  אא יַתתר,  מה יַתבד  של ִבב ּמשן  מי שמ ִבב ללא 
ֵאלב!"   יַתל יַתרע  ּמוצל  ּמב יַתה אש ֵאעם,  ִבני טו ֵאאי אש ּמוצל  ּמב ּמנם  מק "

שמרו לו:  ּמא
ֵאלב!"  יַתל אפה  ּמי שפִברי  מכ ללא  רֲעה יַתו "

שפִברי.  מכ יַתב יַתתר  מה
ִבלים.   ּמוצ שב יַתה ּמכל  שב ּמלא  אא יַתתר,  מה יַתבד  של ִבב שפִברי  מכ יַתב ללא 

ּמיה,  ּמה אשה  רֲעע יַתמ
ִבלים.  ּמוצ שב יַתה ּמכל  שב ִבאיר  ֵאמ ִבבי  ִבתירו שר ִבה שו

מסכת נדרים פרק ט משנה ט 
ט

ּמניו,   ּמב שכבוד  ִבב שוצמו ו יַתע שכבוד  ִבב ּמדם  ּמא של ִבחין  שת פו
שמִברין לו:  שואו

אליָך:  ּמע שמִברין  שיהו או ּמחר  ּממ של אש יַתע,  ֵאד ּמת יו ּמהִיי ִבאלו  "
ּמשיו,  ּמנ אאת  ֵארש  ּמג שמ שהיות  ִבל ִבני,  שפלו ִבל אש שסתו  יַתו ּמכְך 

שמִברין:  שיהו או אתיָך  שבנו יַתעל  שו
ֵאהן,  ּמשה  שגרו שבנות 

ֵארש?"  ּמג שת ִבה ִבל ֵאאלו  ּמל אש ּממן  ִבא יַתאת  ּמר ּממה 
יַתמר:  ּמא

ֵאדר",  ִבתי נו ּמהִיי ללא  ֵאכן,  אשהוא  יַתע  ֵאד ִבתי יו ּמהִיי ִבאלו  "
ּמתר.  ממ אזה  ֵארי  רֲעה

מסכת נדרים פרק ט משנה י 
י

ּמרה", <שני> שכאו ִבנית  שפלו ִבל ֵאשא  ִבני נו ֵאאי אש ּמנם  מק "
ּמוה;  ּמנא ִבהיא  ֵארי  רֲעה יַתו

ּמנה;  ּמב של ִבהיא  ֵארי  רֲעה יַתו ּמרה",  ששחו "
ּמכה,  מר רֲעא ִבהיא  ֵארי  רֲעה יַתו ּמוצּמרה",  שק "

ּמוה,  ּמנא ֵאשית  שע אנ שו ּמרה  שכאו ִבהיא  אש ֵאני  שפ ִבמ ללא 
ּמנה,  ּמב של ֵאשית  שע אנ שו ּמרה  ששחו
ּמכה,  מר רֲעא ֵאשית  שע אנ שו ּמרה  ּמוצ שק
ּמטעות.   אדר  אנ יַתה אש ּמלא  אא

ּמיה,  ּמנ רֲעה רֲעאחותו  יַתבת  ִבמ יַתדר  ּמנ אש ּמחד  אא שב אשה  רֲעע יַתמ
ּמה.   שוִיפו ֵאעאל  ּממ שש ִבבי ִי ֵאבית שר של ּמה  ִבניסו שכ ִבה שו

ֵאעאל:  ּממ שש ִבבי ִי יַתמר לו שר ּמא



ּמת?"  יַתדשר ּמנ ִבמזו  ִבני!  שב "
ּמלאו!"  יַתמר לו " ּמא

ֵאעאל.   ּממ שש ִבבי ִי ִבתירו שר ִבה שו

יא
יַתמר:  ּמא שו ֵאעאל,  ּממ שש ִבבי ִי ּמכה שר ּמב ּמעה  ּמש יַתה ּמת ּה  שבאו

ֵאהן,  ּמנאות  ֵאאל  ששּמר שבנות ִי "
ּמתן!"   יַתל שו יַתנ שמ ִבניות  רֲעע ּמה אש ּמלא  אא

יב
ֵאעאל,  ּממ שש ִבבי ִי ֵאמת שר אש שכ ו

שמרות:  שואו ּמנה,  ִבקי ששאות  ֵאאל נו ששּמר שבנות ִי ּמהיו 
ּמנה!"  אכי שב ֵאעאל  ּממ שש ִבבי ִי שר יַתעל  ֵאאל,  ששּמר שבנות ִי "

ּמשאול:  שב ֵאמר  ֵאכן הוא או ֵאאל ב א,כד)שו ששמו ) 
ּמנה! אכי שב ּמשאול  אאל  ֵאאל,  ששּמר שבנות ִי "

ִבנים,  ּמד רֲעע ִבעם  ִבני  ּמש אכם  שש ִבב של יַתמ יַתה
אכן. שש שלבו יַתעל  ּמהב  ּמז ִבדי  רֲעע אלה  רֲעע יַתמ " יַתה

פרק י 
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ּמסה,  ּמר לא שמ רֲעעּמרה  יַתנ
ּמה.   ארי ּמד שנ ִברים  ִבפי שמ ּמל ּה  שע יַתב ּמה ו ִבבי ּמא

יַתעל,  יַתב יַתה ֵאפר  ֵאה ללא  שו ּמאב  ּמה ֵאפר  ֵאה
ּמאב,  ּמה ֵאפר  ֵאה ללא  שו יַתעל  יַתב יַתה ֵאפר  ֵאה

ּמפר.  ֵאאינו מו
אהן.  ֵאמ ּמחד  אא ֵאקם  ּמי אש יַתמר,  ארְך לו לוצ ֵאאין 

מסכת נדרים פרק י משנה ב 
ב

ּמאב,  ּמה ֵאמת 
יַתעל.   יַתב יַתל ּמנה שרשות  שק שתרו ִבנ ללא 

יַתעל,  יַתב יַתה ֵאמת 
ּמאב.  ּמל ּמנה שרשות  שק שתרו  ִבנ

יַתעל.  יַתב יַתה יַתח  לכ ִבמ ּמאב  ּמה יַתח  לכ ּמפה  אזה ִי ּמב
ֵאחר,  יַתא ּמבר  ּמד

ּמאב,  ּמה יַתח  לכ ִבמ יַתעל  יַתב יַתה יַתח  לכ ּמפה  ִי
יַתגר,  שב ִבב ֵאפר  ֵאמ יַתעל  יַתב יַתה אש



יַתגר.  שב ִבב ֵאפר  ֵאמ ֵאאינו  ּמאב  ּמה שו

מסכת נדרים פרק י משנה ג 
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ּמסה,  רֲעארו ִבהיא  שו ּמרה  שד ּמנ
יַתביום,  ּמשה בו  ּמגשר שת ִבנ
יַתביום,  ּמסה בו  ּמאשר שת ִבנ

ּמאה,  ֵאמ של ִבפלו  רֲעא
ּמה.   ארי ּמד שנ רֲעחרון  יַתא ּמה ּמל ּה  שע יַתב ּמה ו ִבבי ּמא

ִברים ִבפי שמ ּמלל:  שכ יַתה אזה 
יַתחת,  יַתא ּמעה  ּמש ּממ ּה  שוצ יַתע ִבלשרשות  ּמוצאת  ּמי ללא  אש ּמכל 

ּמה.  ארי ּמד שנ ִברים  ִבפי שמ רֲעחרון  יַתא ּמה ּמל ּה  שע יַתב ּמה ו ִבבי ּמא

מסכת נדרים פרק י משנה ד 
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ִבמים,  ּמכ רֲעח ֵאדי  ִבמי של יַתת ארְך  אד
שוצלו,  אא ֵאמ ּמאה  שוצ ִבבתו יו ּמתה  שי ּמה ללא  אש יַתעד 

ּמל ּה:  ֵאמר  או
ִבתי,  ֵאבי שבתוְך  שת  יַתדשר ּמנ אש ּמדִברים  שנ ּמכל  "

ּמפִברין".   ֵאהן מו ֵארי  רֲעה
יַתעל,  יַתב יַתה ֵאכן  שו

ִבלשרשותו,  ֵאנס  ּמכ ִבת ללא  אש יַתעד 
ּמל ּה:  ֵאמר  או

ֵאנס> ּמכ ִבת ִבתי, < ִבלשרשו ִבסי  שנ ּמכ ִבת ללא  אש יַתעד  שת  יַתדשר ּמנ אש ּמדִברים  שנ ּמכל  "
ּמפִברים".  ֵאאלו מו ֵארי  רֲעה

ִבתי> ִבלשרשו ֵאפר. < ּמה של ּמיכול  ֵאאינו  ִבלשרשותו  ֵאנס  ּמכ ִבת אש ִבמ ִבאם 

מסכת נדרים פרק י משנה ה 
ה

אדש,  לח ּמשר  ּמע ֵאנים  שש יַתהת  ּמש אש ארת  אג בו
ִבשים יום,  לל שש ּמנה  ּממ של יַתא שו

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ֵאפר.   ּמי ּמה,  אתי שמזונו ִבב ּמיב  יַתח ּמל ּה  שע יַתב ִבאיל ו הו

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ִבלשרשותו.  ֵאנס  ּמכ ִבת אש יַתעד  ֵאפר,  ֵאמ יַתעל  יַתב יַתה ֵאאין 

מסכת נדרים פרק י משנה ו 
ו

ּמבם,  ּמי ארת  אמ שו
ִבמין,  ּמב שי ֵאני  שש ִבל ֵאבין  ּמחד  אא ּמבם  ּמי של ֵאבין 

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר



ֵאפר.   ּמי
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר

יַתנִים.   שש ִבל ללא  ּמבל  רֲעא ּמחד,  אא של
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

יַתנִים.   שש ִבל ללא  שו ּמחד  אא של ללא 

ז
אזר:  אע ִבלי אא ִבבי  יַתמר שר ּמא

שוצמו,  יַתע של ּמנה הוא  ּמּק אש ּמשה  ִבא ִבאם  ּממה, 
ּמה,  ארי ּמד שנ ֵאפר  ֵאמ ֵארי הוא  רֲעה
יַתמִים,  ּמש ּמקנו לו  אש ּמשה  ִבא

ּמה?  ארי ּמד שנ ֵאפר  ּמי אש ִבדין  ֵאאינו 
ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר לו שר ּמא

ללא, 
שוצמו,  יַתע של ּמנה הוא  ּמּק אש ּמשה  ִבא שב ּמת  יַתמשר ּמא ִבאם 

ּמב ּה שרשות,  ֵאחִברים  רֲעא יַתל ֵאאין  אש
יַתמִים,  ּמש ּמקנו לו  אש ּמשה  ִבא ּמב יַתמר  לתא

ּמב ּה שרשות?  ֵאחִברים  רֲעא יַתל ֵאיש  אש
יַתע:  מש שיהו ִבבי  יַתמר לו שר ּמא

ִבמים,  ּמב שי ֵאני  שש ִבב אריָך  ּמב שד ּמבה!  ִבקי רֲעע
ּמחד?  אא ּמבם  ּמי יַתעל  ִבשיב  ֵאמ שת  יַתא ּממה 

יַתמר לו:  ּמא
ּמש ּה  ִבאי של ּמרה  שגמו ּממה  ּמב שי יַתה ֵאאין 

ּמש ּה.  ִבאי של ּמרה  שגמו ּמסה  רֲעארו ּמה אש ֵאשם  יַתכ

מסכת נדרים פרק י משנה ז 
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ששתו:  ִבא של ֵאמר  ּמהאו
לדִברי  ִבת אש ּמדִברים  שנ ּמכל  "

ִבני,  שפלו ּממקום  ִבמ לבא  ּמא אש יַתעד  ּמכן  ִבמ
ִבמין",  ּמי יַתק ֵאהן  ֵארי  רֲעה
שכלום;  יַתמר  ּמא ללא 

ּמפִברים",  ֵאהן מו ֵארי  רֲעה "
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמפר.   מו
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמפר.   ֵאאינו מו

ט
אזר:  אע ִבלי אא ִבבי  יַתמר שר ּמא

ִבאוּסור,  יַתלל  שכ ִבל ּמבאו  אש ּמדִברים  שנ ֵאפר  ֵאה ִבאם 



ִבאוּסור?  יַתלל  שכ ִבל ּמבאו  ללא  אש ּמדִברים  שנ ֵאפר  ּמי ללא 
שמרו לו:  יַתבר ל,יד)ּמא שד ִבמ שב ) 

ארנו",  ֵאפ שי ּמש ּה  ִבאי שו אמנו  ִבקי שי ּמש ּה  ִבאי "
ֵאפר,  ּמה ּמלל  שכ ִבל ּמבא  ֵאקם,  ּמה יַתלל  שכ ִבל ּמבא  אש אאת 

ֵאפר.   ּמה יַתלל  שכ ִבל ּמבא  ללא  ֵאקם,  ּמה יַתלל  שכ ִבל ּמבא  ללא 
 

מסכת נדרים פרק י משנה ח 
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יַתהיום.   ּמכל  ּמדִברים  שנ ֵאפר  ּמה
ִבמיר.   שח יַתה של ֵאקל ו ּמה של ּמבר  ּמד יַתב ֵאיש  שו

יַתוצד?  ֵאכי
ּמבת,  יַתש ֵאלי  ֵאלי שב ּמרה  שד ּמנ
ּמבת,  יַתש ֵאלי  ֵאלי שב ֵאפר  ֵאמ

יַתשְך.   שח את אש יַתעד  ּמבת  יַתש יַתה שביום  ו
ּמכה,  ֵאש רֲעח ִבעם  ּמרה  שד ּמנ

יַתשְך,  שח את ללא  אש יַתעד  ֵאפר  ֵאמ
ּמכה,  ֵאש ּמח שו ֵאפר  ֵאה ללא  ִבאם  אש

ֵאפר.  ּמה של ּמיכול  ֵאאינו 

פרק יא 
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ֵאפר:  ֵאמ אשהוא  ּמדִברים  שנ ֵאאלו 
אפש:  אנ ִבענוי  אהן  ּמב ֵאיש  אש ּמבִברים  שד

יַתח ץ",  אאשר ללא  ִבאם  יַתח ץ", " אאשר ִבאם  "
ֵאשט".   יַתק שת אא ללא  ִבאם  שו" ֵאשט",  יַתק שת אא ִבאם  "

ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא
אפש.  אנ ִבענוי  ֵארי  שד ִבנ ֵאאלו  ֵאאין 

מסכת נדרים פרק יא משנה ב 
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אפש:  אנ ִבענוי  ֵארי  שד ִבנ ֵאהן  ֵאאלו 
ּמרה:  שמ ּמא

יַתלי!"  ּמע ּמלם  ּמהעו ֵאפרות  ּמנם  מק "
ֵאפר.   ּמה של ּמיכול  אזה  ֵארי  רֲעה

יַתלי",  ּמע ּמנה זו  ִבדי שמ יַתה ֵאפרות  "
ארת.   אח יַתא ּמנה  ִבדי שמ ִבמ ּמל ּה  ִבביא  ּמי

יַתלי",  ּמע אזה  ִבני  ּמו שנ יַתח יַתה ֵאפרות  "



ֵאפר.  ּמה של ּמיכול  ֵאאינו 
אמנו,  ִבמ ּמלא  אא ּמסתו  ּמנ יַתפשר ּמתה  שי ּמה ללא  ִבאם 

ֵאפר.   ּמי אזה  ֵארי  רֲעה
ֵאסה.  ִבבי יו ֵארי שר שב ִבד

מסכת נדרים פרק יא משנה ג 
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שבִבריות", <שני> יַתל אנה  שה אנ ִבני  ֵאאי אש ּמנם  מק "
ֵאפר,  ּמה של ּמיכול  ֵאאינו 

ֵאקר.   שב אה יַתב ּמאה ו ֵאפ יַתב ּמחה ו שכ ִבש יַתב אקט ו אל יַתב ּמהנות  ֵאל ִבהיא  ּמלה  ִבויכו
ִבלי",  ִבנים  שה אנ ִבים  ִבו של ִבנים ו רֲעה לכ ּמנם  מק "

ּמכשרחו.   יַתעל  שּטלו  ִי
ִבלי",  ִבנים  שה אנ ֵאאלו  ִבים  שלִבו ֵאאלו ו ִבנים  רֲעה לכ "

ֵאחִברים.  רֲעא שּטלו  ִי

מסכת נדרים פרק יא משנה ד 
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אשה> ּמבא", <עו יַתא ִבפי  יַתעל  ּמשה  ִבני עו ֵאאי אש ּמנם  מק "
אחיָך",  ּמא ִבפי  יַתעל  שו" יַתחי",  יַתא ִבפי  יַתעל  שו" ִבביָך",  ּמא ִבפי  יַתעל  שו"

ֵאפר.   ּמה של ּמיכול  ֵאאינו 
אשה> ִבפיָך", <עו יַתעל  ּמשה  ִבני עו ֵאאי אש "

ֵאפר.   ּמה של ּמוצִבריְך  ֵאאינו 
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ּמראוי לו.   ּמה ִבמן  ֵאתר  ּמליו יו ּמע ִבדי ף  רֲעע יַתת ֵאמא  אש ֵאפר,  ּמי
ֵאמר:  ִברי או אבן נו ּמנן  ּמח ִבבי יו שר

לזר לו.  שח יַתל ּמרה  רֲעאסו ֵאהא  שת ּמנה ו אש ּמגשר שי ֵאמא  אש ֵאפר,  ּמי

מסכת נדרים פרק יא משנה ה 
ה

ִבבתו;  ּמרה  שד ּמנ אש ּמסבור  ששתו,  ִבא ּמרה  שד ּמנ
ששתו;  ִבא ּמרה  שד ּמנ אש ּמסבור  שו ִבבתו,  ּמרה  שד ּמנ

ּמבן;  ּמּקשר יַתב ּמרה  שד ּמנ אש ּמסבור  שו ִבזיר,  ּמנ יַתב ּמרה  שד ּמנ
ִבזיר;  ּמנ יַתב ּמרה  שד ּמנ אש ּמסבור  שו ּמבן,  ּמּקשר יַתב ּמרה  שד ּמנ

ִבבים;  ּמנ רֲעע ּמה ִבמן  ּמרה  שד ּמנ אש ּמסבור  שו ִבנים,  ֵאא שת יַתה ִבמן  ּמרה  שד ּמנ
ִבנים,  ֵאא שת יַתה ִבמן  ּמרה  שד ּמנ אש ּמסבור  שו ִבבים,  ּמנ רֲעע ּמה ִבמן 

ֵאפר.  ּמי שו לזר  שח יַתי אזה  ֵארי  רֲעה

מסכת נדרים פרק יא משנה ו 
ו

ּמרה:  שמ ּמא
ֵאאלו מחוק> אמת", < אע ִבני טו ֵאאי אש ֵאאלו  ִבבים  ּמנ רֲעע יַתו ִבנים  ֵאא שת ּמנם  מק "



ֵאים.  ִבק ּמלן  מכ ִבנים,  ֵאא שת יַתה יַתעל  ֵאים  ִבק
ִבנים,  ֵאא שת יַתל ֵאפר  ֵאה

ִבבים.   ּמנ רֲעע ּמל יַתא ף  ֵאפר  ּמי אש יַתעד  ּמפר  ֵאאינו מו
ּמרה:  שמ ּמא

אמת,  אע ִבני טו ֵאאי אש ִבנים  ֵאא שת ּמנם  מק "
אמת",  אע ִבני טו ֵאאי אש ִבבים  ּמנ רֲעע יַתו

ּמדִברים.  שנ ֵאני  שש ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

מסכת נדרים פרק יא משנה ז 
ז

ּמדִברים,  שנ ֵאיש  אש ִבני  רֲעא יַתע  ֵאד "יו
ִברים",  ִבפי שמ ֵאיש  אש יַתע  ֵאד ִבני יו ֵאאי ּמבל  רֲעא

ֵאפר.   ּמי
ִברים,  ִבפי שמ ֵאיש  אש ִבני  רֲעא יַתע  ֵאד "יו

יַתדר> ּמנ אדר", < אנ אזה  אש יַתע  ֵאד ִבני יו ֵאאי ּמבל  רֲעא
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ֵאפר.  ּמי ללא 
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ֵאפר.  ּמי

מסכת נדרים פרק יא משנה ח 
ח

ּמתנו,  רֲעח ֵאמ ּמיה  ּמנ רֲעה ּמדר  ממ יַתה
ּממעות,  ִבבתו  של ֵאתת  ּמל אוצה  שוהוא רו

ּמל ּה:  ֵאמר  או
ּמנה,  ּמת יַתמ ּמלְך  ִבנים  שנתו ֵאאלו  ּמה ּממעות  יַתה ֵארי  רֲעה "
אהן,  ּמב ִבליְך שרשות  שע יַתב של ֵאהא  שי ללא  אש יַתבד  של ִבב

ִבפיְך."  שב אנת  את שת נו יַתא אש יַתמה  ּמלא  אא

מסכת נדרים פרק יא משנה ט 
ט

יַתבר ל,י) שד ִבמ שב ּמה" ( אלי ּמע ּמיקום  ּמשה...  שגרו ּמנה ו ּממ של יַתא אדר  ֵאנ שו " 
יַתוצד?  ֵאכי
ּמרה:  שמ ּמא

ִבשים יום",  לל שש יַתחר  יַתא של ּמרה  ִבזי שנ ִבני  רֲעא ֵארי  רֲעה "
ִבשים יום,  לל שש שבתוְך  ֵאשאת  ִבנ אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ֵאפר.   ּמה של ּמיכול  ֵאאינו 
יַתעל,  יַתב יַתה ִבבשרשות  ִבהיא  שו ּמרה  שד ּמנ

ֵאפר>  ֵאהי ּמל ּה. <שו ֵאפר  ֵאמ
יַתוצד?  ֵאכי
ּמרה:  שמ ּמא



ִבשים",  לל שש יַתחר  יַתא של ּמרה  ִבזי שנ ִבני  רֲעא ֵארי  רֲעה "
ּמנה  שמ של יַתא שת ִבנ אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ִבשים יום,  לל שש שבתוְך  ּמשה  ּמגשר שת ִבנ או 
ּמפר.   אזה מו ֵארי  רֲעה

י
יַתביום,  ּמרה בו  שד ּמנ

יַתביום,  ּמר ּה בו  ִבזי שח אה שו יַתביום,  ּמשה בו  ּמגשר שת ִבנ
ֵאפר.   ּמה של ּמיכול  ֵאאינו 

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
יַתחת,  יַתא ּמעה  ּמש ּממ ּה  שוצ יַתע ִבלשרשות  יַתוצאת  ּמי אש ּמכל 

ֵאפר.  ּמה של ּמיכול  ֵאאינו 

מסכת נדרים פרק יא משנה י 
יא

ִבמין:  ּמי יַתק אהן  ֵארי שד ִבנ ּמערות  שנ יַתשע  ֵאת
ּממה,  שיתו ִבהיא  שו ארת  אג בו

ּממה,  שיתו ִבהיא  שו ארת  אג רֲעעּמרה בו יַתנ
ּממה,   שיתו ִבהיא  שו ּמרה  ּמג ּמב ללא  אש רֲעעּמרה  יַתנ

ּמה,  ִבבי ּמא ֵאמת  ארת ו אג בו
ּמה,  ִבבי ּמא ֵאמת  ארת ו אג רֲעעּמרה בו יַתנ

ּמה,   ִבבי ּמא ֵאמת  ּמרה ו ּמג ּמב ללא  אש רֲעעּמרה  יַתנ
ּמרה,  ּמג ּמב ּמה  ִבבי ּמא ֵאמת  אש ִבמ ּמה,  ִבבי ּמא ֵאמת  אש רֲעעּמרה  יַתנ

ּמים,  יַתק ּמה  ִבבי ּמא שו ארת  אג בו
ּמים.   יַתק ּמה  ִבבי ּמא שו ארת  אג רֲעעּמרה בו יַתנ

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
ּמנה,  יַתט שק ִבבתו  אאת  ִבשיא  יַתמ יַתה יַתא ף 

ּמשה,  ּמגשר שת ִבנ ּמנה או  שמ של יַתא שת ִבנ שו
ּמרה.  רֲעע יַתנ ִבהיא  יַתדִין  רֲעע שוצלו  אא ּמרה  שז ּמח שו

מסכת נדרים פרק יא משנה יא 
יב

ִבביָך",  ּמא של ּמבא, ו יַתא של ֵאנית  שה אנ ִבני  ֵאאי אש ּמנם  מק "
ִבפיָך";  יַתעל  ִבני  רֲעא ּמשה  ִבאם עו "

ּמלְך",  ֵאנית  שה אנ ִבני  ֵאאי אש "
ִבביָך",  ּמא ִבפי  יַתעל  שו ּמבא  יַתא ִבפי  יַתעל  ִבני  רֲעא ּמשה  ִבאם עו "

ֵאפר.  ּמי אזה  ֵארי  רֲעה

מסכת נדרים פרק יא משנה יב 
יג

שמִברין:  ּמהיו או ּמנה  ּמבִבראשו



ּמבה:  מת שכ שטלות  שונו שוצאות  ִבשים יו ּמנ ּמשלוש 
ארת:  אמ ּמהאו

ּמלְך",  ִבני  רֲעא ּמאה  ֵאמ שט "
ּמנְך",  ֵאבי של ִבני  ֵאבי יַתמִים  ּמש "

ִבדים".   שיהו יַתה ִבמן  ִבני  רֲעא ּמלה  שנטו ו"
יַתמר,  שזרו לו ּמח

ֵאחר,  יַתא שב ּמה  אני ֵאעי אנת  את ּמשה נו ִבא ֵאהא  שת ללא  אש
ּמל ּה.  שע יַתב יַתעל  אלת  אק של יַתק שמ ו

ארת:  אמ ּמהאו ּמלא,  אא
ּמה;  ארי ּמב שד ִבל ּמיה  ּמא שר ִבביא  ּמת ּמלְך",  ִבני  רֲעא ּמאה  ֵאמ שט "
ּמשה;  ּמּק יַתב ארְך  אד רֲעעשו  יַתי ּמנְך",  ֵאבי של ִבני  ֵאבי יַתמִים  ּמש "

ִבדים",  שיהו יַתה ִבמן  ִבני  רֲעא ּמלה  שנטו ו"
יַתשתו,  שמ יַתש שמ ֵאהא  שת שלקו, ו אח יַתעל  ֵאפר  ּמי

ִבדים.   שיהו יַתה ִבמן  ּמלה  שנטו ֵאהא  שת ו

חסלת מסכת נדרים 

 מסכת נזיר 

פרק א 

מסכת נזיר פרק א משנה א 
א

ִבזירות. <כנזיריות>  שנ ִבכ ִבזירות  שנ ֵאיי  ִבכנו ּמכל 
ִבזיר. <אוהא> ּמנ אזה  ֵארי  רֲעה ֵאהא",  אא ֵאמר " ּמהאו

ִבזיר",   ּמנ של אאה  ּמנ ֵאהא  אא או "
ִבזיר.   ּמנ אזה  ֵארי  רֲעה יַתח",  ִבזי ּמפ יַתח", " ִבזי ּמנ ִבזיק", " ּמנ "

ֵאסל",  של יַתס שמ ִבני  ֵארי רֲעה אזה", " ּמב ִבני  ֵארי רֲעה "
יַתרע", <עליו> אפ יַתלח  יַתש של יַתלי  ּמע ֵארי  רֲעה ֵאכל", " של יַתכ שמ ִבני  ֵארי רֲעה "

ִבזיר.   ּמנ אזה  ֵארי  רֲעה
ּקפִברים",  ִבוצ יַתלי  ּמע ֵארי  רֲעה "

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
ִבזיר.   ּמנ

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ִבזיר.  ּמנ ֵאאינו 



מסכת נזיר פרק א משנה ב 
ב

ִבגים", <הזוגים> יַתז יַתה ִבמן  ִבנים", ו" יַתוצ יַתחשר יַתה ִבמן  ִבני  רֲעא ֵארי  רֲעה "
ּמאה",  שמ מּט יַתה ִבמן  יַתחת", ו" יַתל שג ִבת יַתה ִבמן  ו"

יַתלי והו"ו מחוקה>  ּמע ּמליו. <עליו מנוקד  ּמע ִבזירות  שנ ֵאקי  שקדו ִבד ּמכל  שו ִבזיר,  ּמנ אזה  ֵארי  רֲעה
יַתח",  ּממנו אבן  שכ שמשון", " ִבש שכ ִבזיר  ּמנ ִבני  ֵארי א רֲעה "

ּמזה",  יַתע שלתות  יַתד ֵאּקר  ִבע אש ִבמי  שכ ּמלה", " ִבלי שד יַתעל  יַתב שכ "
ּמניו",  ֵאעי אאת  ִבתים  שש ִבל שפ שּקרו  ִבנ אש ִבמי  שכ "

שמשון.   ִבש ִבזיר  שנ אזה  ֵארי  רֲעה
שמשון?  ִבש ִבזיר  שנ ִבל ּמלם  ִבזיר עו שנ ֵאבין  יַתמה 

ּמלם,  ִבזיר עו שנ
יַתער,  יַתת יַתב ֵאקל  ֵאמ ּמערו,  שש אאת  ִבביד  שכ ִבה

ֵאהמות.  שב ּמשלוש  ִבביא  ֵאמ
ּמאה.   שמ מט יַתבן  ּמקשר ִבביא  ֵאמ ֵאאינו  ּממא,  יַתּט ִבנ ִבאם  שו

שמשון,  ִבש ִבזיר  שנ
ֵאקל,  ֵאמ ֵאאינו  ּמערו,  שש ִבביד  שכ ִבה

ּמאה.  שמ מט יַתבן  ּמקשר ִבביא  ֵאמ ֵאאינו  ּממא,  יַתּט ִבנ ִבאם  שו

מסכת נזיר פרק א משנה ג 
ג

ִבשים יום.   ששלו ִבזירות  שנ ּמתם  שס
יַתמר:  ּמא

ּמלה",  שגדו יַתחת  יַתא ִבזיר  ּמנ ִבני  רֲעא ֵארי  רֲעה "
ּמנה",  יַתט שק יַתחת  יַתא ִבזיר  ּמנ ִבני  רֲעא ֵארי  רֲעה "
ּמלם,  ּמהעו יַתעד סו ף  שו ּמכן  ִבמ ִבפלו  רֲעא

ִבשים יום.   ששלו ִבזיר  ּמנ
ּמחד",  אא ִבני יום  ֵארי רֲעה "

יַתחת",  יַתא ּמעה  ּמש ִבזיר  ּמנ ִבני  ֵארי רֲעה "
ּמוצה",  שח יַתמ יַתחת ו יַתא ִבזיר  ּמנ ִבני  ֵארי רֲעה "

יַתתִים.   שש ִבזיר  ּמנ אזה  ֵארי  רֲעה
יַתחת",  יַתא ּמעה  ּמש שו ִבשים יום  ששלו ִבני  רֲעא ֵארי  רֲעה "

ּמחד יום,  אא שו ִבשים  ששלו ִבזיר  ּמנ
ּמשעות.  שזִברים  ֵאאין נו אש

מסכת נזיר פרק א משנה ד 
ד

ִבשי",  לרא יַתער  שש ִבכ ִבזיר  ּמנ ִבני  רֲעא ֵארי  רֲעה "
ּמים",  יַתה שכחול  אר ץ", ו" ּמא ּמה יַתפר  רֲעע יַתכ שו"

ּמלם,  ִבזיר עו שנ אזה  ֵארי  רֲעה
ִבשים יום.   ששלו ִבל יַתחת  יַתא יַתח  ֵאל יַתג שמ ו



ֵאמר:  ִבבי או שר
ִבשים יום.   ששלו ִבל יַתחת  יַתא יַתח  ֵאל יַתג שמ אזה  ֵאאין 

ִבשים יום?  ששלו ִבל יַתחת  יַתא יַתח  ֵאל יַתג שמ אשהוא  אזה הוא  ֵאאי  שו
ֵאמר:  ּמהאו

ִבשי",  לרא יַתער  שש ִבכ ִבזירות  שנ יַתלי  ּמע ֵארי  רֲעה "
ּמים".  יַתה שכחול  אר ץ", ו" ּמא ּמה יַתפר  רֲעע יַתכ שו"

מסכת נזיר פרק א משנה ה 
ה

ּמפה", <הקו ף> מּק יַתה ללא  שמ יַתבִית", ו" יַתה ללא  שמ ִבזיר  ּמנ ִבני  ֵארי רֲעה "
ִבקין אותו.  שד בו

ִבתי",  שר יַתז ּמנ ּמלה  שגדו יַתחת  יַתא יַתמר " ּמא ִבאם 
ִבשים יום.  ששלו ִבזיר  ּמנ

ִבתי",  שר יַתז ּמנ ּמתם  שס יַתמר " ּמא ִבאם  שו
ּמדל, <הקופא כילו> שר יַתח ּמאה  ֵאל שמ ִבהיא  ִבאלו  שכ ּמפה  מּק יַתה אאת  ִבאין  רו

ּממיו.  ּמי ּמכל  ִבזיר  ּמנ שו

מסכת נזיר פרק א משנה ו 
ו

ִבני",  שפלו שמקום  יַתעד  שו ּמכן  ִבמ ִבזיר  ּמנ ִבני  ֵארי רֲעה "
ִבני.  שפלו שמקום  יַתעד  שו ּמכן  ִבמ ִבמים  ּמי ּממה  יַתכ ֵאמד  או
ִבשים יום,  ששלו ִבזיר  ּמנ ִבשים יום,  ששל ִבמ ּמפחות 

ִבמים.  ּמי יַתה יַתין  שנ ִבמ שכ ִבזיר  ּמנ ּמלאו,  ִבאם  שו

מסכת נזיר פרק א משנה ז 
ז

ּמנה",  ּמש יַתה שימות  יַתין  שנ ִבמ שכ ִבזיר  ּמנ ִבני  ֵארי רֲעה "
ּמנה.   ּמש יַתה שימות  יַתין  שנ ִבמ שכ ִבזירות  שנ אנה  מו

ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא
ֵאמת.  ִבלים,  שש ִבה אש ּמון  ֵאכי שו ּמיה,  ּמה אשה  רֲעע יַתמ

פרק ב 

מסכת נזיר פרק ב משנה א 
א

ּמלה",  ֵאב שד יַתה ִבמן  שגרות ו שגרו יַתה ִבמן  ִבזיר  ּמנ ִבני  ֵארי רֲעה "
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ִבזיר.  ּמנ
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו



ִבזיר.   ּמנ ֵאאינו 
ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

יַתמי,  יַתש ֵאבית  שמרו  ּמא אש שכ יַתא ף 
ֵאמר:  שבאו ּמלא  אא שמרו  ּמא ללא 

ּמבן.  ּמקשר יַתלי  ּמע ֵארי הוא  רֲעה

מסכת נזיר פרק ב משנה ב 
ב

יַתמר:  ּמא
ּמרה זו:  ּמפ ּמרה  שמ ּמא "

ִבני";  רֲעא אדת  אמ ִבאם עו ּמרה  ִבזי שנ ִבני  ֵארי רֲעה
אזה:  יַתה אלת  אד יַתה יַתמר  ּמא "

ִבני",  ּמא ּמתח  שפ ִבנ ִבאם  ִבזיר  ּמנ ִבני  רֲעא ֵארי  רֲעה
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ִבזיר.  ּמנ
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ִבזיר.   ּמנ ֵאאינו 
ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

יַתמי,  יַתש ֵאבית  שמרו  ּמא אש שכ יַתא ף 
ֵאמר:  שכאו ּמלא  אא שמרו  ּמא ללא 

ִבהיא".  אדת  אמ ִבאם עו ּמבן  ּמקשר ּמרה זו  ּמפ ֵארי  רֲעה "

מסכת נזיר פרק ב משנה ג 
ג

יַתמר:  ּמא יַתהכוס,  אאת  שזגו לו  ּממ
אמנו",  ִבמ ִבזיר  ּמנ ִבני  ֵארי רֲעה "

ִבזיר.   ּמנ אזה  ֵארי  רֲעה
ארת,  לכ ִבש ּמתה  שי ּמה אש יַתחת  יַתא ּמשה  ִבא שב אשה  רֲעע יַתמ

ּמרה:  שמ ּמא שו יַתהכוס,  אאת  ּמל ּה  שזגו  ּממ ו
אמנו".  ִבמ ּמרה  ִבזי שנ ִבני  ֵארי רֲעה "

ִבמים:  ּמכ רֲעח שמרו  ּמא
יַתמר:  שבלו ּמלא  אא ּמנה זו  שו יַתכ שת ִבנ ללא 

ּמבן".  ּמקשר יַתלי  ּמע ֵארי הוא  רֲעה "

מסכת נזיר פרק ב משנה ד 
ד

ִבתים",  ֵאמ יַתל ֵאמא  יַתּט ִבמ יַתיִין ו יַתב אתה  ֵאהא שו אא אש ּמנת  שמ יַתעל  ִבזיר  ּמנ ִבני  ֵארי רֲעה "
ּמלם.  מכ שב ּמאסור  שו ִבזיר,  ּמנ אזה  ֵארי   רֲעה

ִברים,  ִבזי שנ ֵאיש  אש ִבני  רֲעא יַתע  ֵאד "יו
יַתיִין",  יַתב ּמאסור  ִבזיר  ּמנ יַתה אש יַתע  ֵאד ִבני יו ֵאאי ּמבל  רֲעא

ּמאסור.  אזה  ֵארי  רֲעה



ִבתיר.   יַתמ שמעון  ִבש ִבבי  ושר
יַתיִין,  יַתב ּמאסור  ִבזיר  ּמנ יַתה אש ִבני  רֲעא יַתע  ֵאד "יו

ִבלי,  ִברין  ִבתי יַתמ ִבמים  ּמכ רֲעח אש ִבתי  ּמהִיי ּמסבור  ּמבל  רֲעא
יַתיִין",  יַתב ּמלא  אא שחיות  ִבל ּמיכול  ִבני  ֵאאי אש ֵאני  שפ ִבמ

ִבתים",  ֵאמ יַתה אאת  ֵאבר  ִבני קו רֲעא אש ֵאני  שפ ִבמ "
ּמתר.  ממ אזה  ֵארי  רֲעה

ֵאסר.  שמעון או ִבש ִבבי  ושר

מסכת נזיר פרק ב משנה ה 
ה

ִבזיר",  ּמנ יַתח  ֵאל יַתג של יַתלי  ּמע שו ִבזיר,  ּמנ ִבני  ֵארי רֲעה "
יַתמר:  ּמא שו ֵאברו,  רֲעח יַתמע  ּמש שו

ִבזיר".  ּמנ יַתח  ֵאל יַתג של יַתלי  ּמע שו ִבני,  רֲעא יַתו "
אזה;  אאת  אזה  ִבחין  של יַתג שמ ִבחין,  שק ִבפ ּמהיו  ִבאם 
ֵאחִברים.  רֲעא ִברים  ִבזי שנ ִבחין  של יַתג שמ ּמלאו,  ִבאם  שו

מסכת נזיר פרק ב משנה ו 
ו

ִבזיר",  ּמנ ִבוצי  רֲעח יַתח  ֵאל יַתג של יַתלי  ּמע ֵארי  רֲעה "
יַתמר:  ּמא שו ֵאברו,  רֲעח יַתמע  ּמש שו

ִבזיר",  ּמנ ִבוצי  רֲעח יַתח  ֵאל יַתג של יַתלי  ּמע שו ִבני,  רֲעא יַתו "
ֵאלם.   ּמש ִבזיר  ּמנ יַתח  ֵאל יַתג שמ אזה  שו ֵאלם,  ּמש ִבזיר  ּמנ יַתח  ֵאל יַתג שמ אזה 

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ִבזיר.  ּמנ ִבוצי  רֲעח יַתח  ֵאל יַתג שמ אזה  שו ִבזיר,  ּמנ ִבוצי  רֲעח יַתח  ֵאל יַתג שמ אזה 

מסכת נזיר פרק ב משנה ז 
ז

ֵאבן".  ִבלי  ֵאהא  שי אש שכ ִבזיר  ּמנ ִבני  ֵארי רֲעה "
ִבזיר.   ּמנ אזה  ֵארי  רֲעה ֵאבן,  יַתלד לו  נו

ִבזיר.   ּמנ ֵאאינו  ּמנס,  ִבגי שדרו שנ יַתא שו שמטום  יַתבת, טו
יַתמר:  ּמא ִבאם 

אלד",  או ִבלי  אאה  אאשר אש שכ "
ּמנס,  ִבגי שדרו שנ יַתא שו שמטום  שוטו יַתבת  יַתלד לו  ִבפלו נו רֲעא

ִבזיר.  ּמנ אזה  ֵארי  רֲעה

מסכת נזיר פרק ב משנה ח 
ח

ִבזיר.  ּמנ ֵאאינו  ששתו,  ִבא ּמלה  ִבפי ִבה
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

יַתמר:  ליא



ּמבה, <חובא> ִבזיר חו שנ ִבני  ֵארי רֲעה ּממא,  ּמי יַתק אבן  ּמיה  ּמה ִבאם  "
ּמבה".   ּמד שנ ִבזיר  שנ ִבני  ֵארי רֲעה ּמלאו,  ִבאם  שו

ִבזיר.  ּמנ אזה  ֵארי  רֲעה ּמדה,  של ּמי שו ּמרה  שז ּמח
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

יַתמר:  ליא
ּממא,  ּמי יַתק אבן  ּמיה  ּמה ּמהִבראשון  ִבאם  "
ּמבה,  ּמד שנ שוזו  ּמבה,  ּמנה חו ּמהִבראשו

ּמבה".  שוזו חו ּמבה,  ּמד שנ ּמנה  ּמהִבראשו ּמלאו,  ִבאם  שו

מסכת נזיר פרק ב משנה ט 
ט

ֵאבן",  ִבלי  ֵאהא  שי אש שכ ִבזיר  ּמנ שו ִבזיר  ּמנ ִבני  ֵארי רֲעה "
ֵאבן,  יַתלד לו  ּמכְך נו יַתחר  יַתא שו אשלו,  אאת  אנה  ִבחיל מו שת ִבה
שבנו.   ִבל אש אאת  אנה  ּמכְך מו יַתחר  יַתא שו אשלו,  אאת  ִבלים  שש יַתמ

ִבזיר".  ּמנ שו ֵאבן,  ִבלי  ֵאהא  שי אש שכ ִבזיר  ּמנ ִבני  ֵארי רֲעה "
ֵאבן,  יַתלד לו  ּמכְך נו יַתחר  יַתא שו אשלו,  אאת  אנה  ִבחיל מו שת ִבה

שבנו,  ִבל אש אאת  אנה  אשלו, ומו אאת  יַתח  ִבני יַתמ
אשלו.  אאת  ִבלים  שש יַתמ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו

מסכת נזיר פרק ב משנה י 
י

ּמאה יום",  ֵאמ ִבזיר  ּמנ שו ֵאבן,  ִבלי  ֵאהא  שי אש שכ ִבזיר  ּמנ ִבני  ֵארי רֲעה "
שכלום;  ִבסיד  שפ ִבה ללא  ִבעים,  שב ִבש יַתעד  ֵאבן  יַתלד לו  נו

ִבעים,  שב ִבש ֵאתר  ִבעים, סו שב ִבש יַתחר  יַתא של
ִבשים יום.  ששלו ּמפחות מ יַתחת  יַתל שג ִבת ֵאאין  אש

פרק ג 

מסכת נזיר פרק ג משנה א 
א

ִבזיר",  ּמנ ִבני  ֵארי רֲעה יַתמר " ּמא אש ִבמי 
ּמחד.   אא שו ִבשים  ששלו יַתח יום  ֵאל יַתג שמ

ּמוצא.   ּמי ִבשים,  ששלו יַתלח יום  ִבג ִבאם  שו
ִבשים יום",  ששלו ִבזיר  ּמנ ִבני  ֵארי רֲעה "

ּמוצא.  ּמי ללא  ִבשים,  ששלו יַתלח יום  ִבג ִבאם  שו

מסכת נזיר פרק ג משנה ב 
ב

ִבריות,  ִבזי שנ ֵאתי  שש יַתזר  ּמנ אש ִבמי 



ּמחד,  אא שו ִבשים  ששלו ּמנה יום  ּמהִבראשו אאת  יַתח  ֵאל יַתג שמ
ּמחד.   אא שו ִבשים  ִבש ּמיה יום  ִבנ שש יַתה אאת  שו

ִבשים,  ששלו ּמנה יום  ּמהִבראשו אאת  יַתלח  ִבג ִבאם 
ִבשים.  ִבש ּמיה יום  ִבנ שש יַתה אאת  יַתח  ֵאל יַתג שמ

ּמוצא.   ּמי ּמחד,  אא ֵאסר  ּמח ִבשים  ִבש יַתלח יום  ִבג ִבאם  שו
יַתיס  שפ יַתפ ִבבי  ִבעיד שר ֵאה ֵאעדות  זו 

ִבזיִבריות:  שנ ֵאתי  שש יַתזר  ּמנ אש ִבמי  יַתעל 
ִבשים,  ששלו ּמנה יום  ּמהִבראשו אאת  יַתלח  ִבג ִבאם  אש

ִבשים,  ִבש ּמיה יום  ִבנ שש יַתה אאת  יַתח  ֵאל יַתג שמ
ּמוצא,  ּמי ּמחד,  אא ֵאסר  ּמח ִבשים  ִבש יַתלח יום  ִבג ִבאם  שו

ּמין.  שנ ִבמ יַתה ִבמן  אלה לו  ִבשים עו ששלו אשיום 

מסכת נזיר פרק ג משנה ג 
ג

ִבזיר",  ּמנ ִבני  ֵארי רֲעה יַתמר " ּמא אש ִבמי 
ִבשים,  ששלו ּממא יום  יַתּט ִבנ

לכל.   יַתה אאת  יַתתר  ּמס
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  ושר

ּמעה.   שב ִבש ּמלא  אא יַתתר  ּמס ללא 
ִבשים יום",  ששלו ִבזיר  ּמנ ִבני  ֵארי רֲעה "

ִבשים,  ששלו ּממא יום  יַתּט ִבנ
לכל.   יַתה אאת  יַתתר  ּמס

מסכת נזיר פרק ג משנה ד 
ד

ּמאה יום",  ֵאמ ִבזיר  ּמנ ִבני  ֵארי רֲעה "
ּמאה,  ֵאמ ּממא יום  יַתּט ִבנ
לכל.   יַתה אאת  יַתתר  ּמס

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  ושר
ִבשים.   ששלו ּמלא  אא יַתתר  ּמס ללא 

ּמחד,  אא שו ּמאה  ֵאמ ּממא יום  יַתּט ִבנ
ִבשים.   ששלו יַתתר  ּמס

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמעה.  שב ִבש ּמלא  אא יַתתר  ּמס ללא 

מסכת נזיר פרק ג משנה ה 
ה

ּמברות,  שּק יַתה ֵאבין  שוהוא  יַתזר  ּמנ אש ִבמי 
ִבשים יום,  ששלו ּמשם  ִבפלו הוא  רֲעא

ּמין,  שנ ִבמ יַתה ִבמן  ִבלין לו  ֵאאין עו
ּמאה.   שמ מט יַתבן  ּמקשר ִבביא  ֵאמ ֵאאינו  שו



ּמין,  שנ ִבמ יַתה ִבמן  ִבלין לו  יַתנס, עו שכ ִבנ שו ּמוצא  ּמי
ּמאה.   שמ מט יַתבן  ּמקשר ִבביא  ֵאמ ו
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

יַתמר:  אא אנ אש יַתביום,  יַתבר ו,יב)ללא בו  שד ִבמ שב ) 
שפלו",  ִבנים ִי לש ּמהִברא ִבמים  ּמי יַתה שו "

ִבנים.  ִבמים ִבראשו ּמי שיהו לו  אש יַתעד 

מסכת נזיר פרק ג משנה ו 
ו

ּמבה,  מר שמ ִבזירות  שנ יַתזר  ּמנ אש ִבמי 
אר ץ,  ּמא ּמל ּמבא  ּמכְך  יַתחר  יַתא שו ִבזירותו,  שנ אאת  ִבלים  שש ִבה

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ִבשים יום.  ששלו ִבזיר  ּמנ

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמלה.   ִבח שת יַתכ ִבזיר  ּמנ

ּמכה,  של יַתמ יַתה ֵאני  של ֵאהי שב אשה  רֲעע יַתמ
ּמרה:  שמ ּמא שו ּממה,  ּמח של ִבמ יַתל ּמנ ּה  שב יַתלְך  ּמה אש

ּמשלום,  שב ּממה  ּמח של ִבמ יַתה ִבמן  ִבני  שב לבא  ּמי ִבאם  "
ִבהא> אא ִבנים". < ּמש יַתבע  אש ּמרה  ִבזי שנ ֵאהא  אא

ּממה,  ּמח של ִבמ יַתה ִבמן  ּמנ ּה  שב ּמבא  ו
ִבנים.   ּמש יַתבע  אש ּמרה  ִבזי שנ ּמתה  שי ּמה שו

אר ץ,  ּמא ּמל יַתלת  ּמע ִבנים  ּמש יַתבע  אש שבסו ף  ו
ֵאלל,  אה ֵאבית  ּמה  שוהורו

ֵאחרות.   רֲעא ִבנים  ּמש יַתבע  אש ּמרה עוד  ִבזי שנ ֵאהא  שת אש
יַתמאת.  יַתּט ִבנ ֵאחרות  רֲעא ִבנים  ּמש יַתבע  אש שבסו ף  ו
ּמנה.   ּמש יַתחת  יַתא שו ששִברים  אע ּמרה  ִבזי שנ ֵאוצאת  שמ ִבנ

ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא
ששֵארה. <עשרי> אע יַתבע  יַתאשר ּמלא  אא ּמרה  ִבזי שנ ּמתה  שי ּמה ללא 

מסכת נזיר פרק ג משנה ז 
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ִבעידות אותו,  שמ ִבדים  ֵאע ֵאתי  ִבכ ֵאתי  שש ּמהיו  אש ִבמי 
יַתתִים,  שש יַתזר  ּמנ אש ִבדים  ִבעי שמ ֵאאלו 
ֵאמש,  ּמח יַתזר  ּמנ אש ִבדים  ִבעי שמ ֵאאלו  שו

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ִבזירות.   שנ ּמכן  ֵאאין  ֵאעדות,  ּמה ּמקה  של שח אנ

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
יַתתִים;  שש ֵאמש  ּמח יַתלל  שכ ִבב ֵאיש 

יַתתִים.  שש ִבזיר  ּמנ ֵאהא  שי אש



פרק ד 
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ִבזיר",  ּמנ ִבני  ֵארי רֲעה יַתמר " ּמא אש ִבמי 
יַתמר:  ּמא שו ֵאברו,  רֲעח יַתמע  ּמש שו

ִבני",  רֲעא יַתו ִבני", " רֲעא "
ִברים.   ִבזי שנ ּמלם  מכ

ּמלם;  מכ ּמתרו  מה ּמהִבראשון,  יַתתר  מה
ִברין.   רֲעאסו ּמלם  מכ שו ּמתר,  ממ רֲעחרון  יַתא ּמה רֲעחרון,  יַתא ּמה יַתתר  מה

ִבזיר",  ּמנ ִבני  ֵארי רֲעה "
יַתמר:  ּמא שו ֵאברו,  רֲעח יַתמע  ּמש שו

ּמערו", <וסערו כסערו> שש ִבכ ּמעִברי  שש ִבפיו, ו שכ ִבפי  "
ִבזיר.   ּמנ אזה  ֵארי  רֲעה
ִבזיר",  ּמנ ִבני  ֵארי רֲעה "

ִבני",  רֲעא יַתו ּמרה " שמ ּמא שו ששתו,  ִבא ּמעה  שמ ּמש שו
ּמים.   יַתק אשלו  שו ּמל ּה  אש אאת  ֵאפר  ֵאמ

ּמרה",  ִבזי שנ ִבני  ֵארי רֲעה "
ִבני",  רֲעא יַתו יַתמר " ּמא שו ּמל ּה,  שע יַתב יַתמע  ּמש שו

ֵאפר.  ּמה של ּמיכול  ֵאאינו 

מסכת נזיר פרק ד משנה ב 
ב

שת",  יַתא שו ִבזיר,  ּמנ ִבני  ֵארי רֲעה "
ֵאמן",  ּמא ּמרה " שמ ּמא שו

ֵאטל.   ּמב אשלו  שו ּמל ּה,  אש אאת  ֵאפר  ֵאמ
שת",  יַתא שו ּמרה,  ִבזי שנ ִבני  ֵארי רֲעה "

ּמרה> שמ ּמא ֵאמן", <שו ּמא יַתמר " ּמא שו
ֵאפר.  ּמה של ּמיכול  ֵאאינו 

מסכת נזיר פרק ד משנה ג 
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ִבזיר,  ּמנ יַתב ּמרה  שד ּמנ אש ּמשה  ִבא ּמה
ִבתים,  ֵאמ יַתל ּממא  יַתּט ִבמ יַתיִין, ו יַתב ּמתה  ּמתה שו שי ּמה

ִבעים.   ּמב יַתאשר ּמה אאת  אגת  אפ ֵארי זו סו רֲעה
ּמל ּה,  שע יַתב ּמל ּה  ֵאפר  ֵאה

ּמל ּה,  שע יַתב ּמל ּה  ֵאפר  ֵאה אש ּמעה  שד ּמי ללא  ִבהיא  שו
ִבתים,  ֵאמ יַתל ּממא  יַתּט ִבמ יַתיִין ו יַתב ּמתה  ּמתה שו שי ּמה

ִבעים.  ּמב יַתאשר ּמה אאת  אגת  אפ ּמנה סו ֵאאי
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר



ִבעים,  ּמב יַתאשר ּמה אאת  אגת  אפ ּמנה סו ֵאאי ִבאם 
יַתמשרדות.  יַתמכות  לפג  שס ִבת

מסכת נזיר פרק ד משנה ד 
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ִבזיר,  ּמנ יַתב ּמרה  שד ּמנ אש ּמשה  ִבא ּמה
ּמת ּה,  שמ אה שב אאת  ּמשה  שפִברי ִבה

ּמל ּה,  שע יַתב ּמל ּה  ֵאפר  ֵאה ּמכְך  יַתחר  יַתא שו
ּממה,  ֵאה שב ּמתה  שי ּמה אשלו  ִבמ ִבאם 

אדר.   ֵאע ּמב אעה  ִבתשר שו ֵאוצא  ֵאת
ּממה,  ֵאה שב יַתה ּמתה  שי ּמה ּמל ּה  אש ִבמ ִבאם  שו

ּמלה,  ֵארב עו ּמּק ִבת ּמלה  ּמהעו שו ּמתמות,  ּמּטאת  יַתח יַתה
ִבמים,  ּמל שש ּמּקשרבו  ִבמים ִי ּמל שש ו

אחם.   אל ִבנין  שטעו ּמנן  ֵאאי שו ּמחד  אא שליום  ִבלים  ּמכ אא אנ שו
ּמבה; <לו> ּמד שנ ִבל שפלו  ִבמים, ִי שסתו ּממעות  ּמל ּה  ּמהיו 

ִבשים,  ּמר שמפ ּממעות 
ּמּטאת,  יַתח ֵאמי  שד

ִבלין;  רֲעע ללא מו שו ִבנים  שה אנ ללא  יַתלח,  אמ יַתה יַתים  של שלכו  ֵאי
ּמלה,  ֵאמי עו שד

אהם;  ּמב ִבלין  רֲעע ּמלה, ומו ּמיבואו עו
ִבמים,  ּמל שש ֵאמי  שד

אחם.  אל ִבנין  שטעו ּמנן  ֵאאי שו ּמחד  אא שליום  ִבלין  ּמכ אא אנ שו ִבמים,  ּמל שש ּמיבואו 

מסכת נזיר פרק ד משנה ה 
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ִבמים,  ּמד יַתה ִבמן  ּמחד  אא ּמה  אלי ּמע יַתרק  שז ִבנ
ֵאפר.  ּמה של ּמיכול   ֵאאינו 

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ֵאהמות,  שב יַתה ּמכל  ִבמ יַתחת  יַתא ּמה  אלי ּמע ּמטה  ּמח שש ִבנ ִבפלו  רֲעא

ֵאפר.   ּמה של ּמיכול  ֵאאינו 
רֲעאמוִברים?  ּמבִברים  שד ֵאמי  יַתב

ּמרה;  רֲעה יַתּט יַתה יַתחת  יַתל שג ִבת שב
ֵאפר,  ּמי ּמאה,  שמ מּט יַתה יַתחת  יַתל שג ִבת שב ּמבל  רֲעא

יַתמר:  ּמיכול לו אשהוא 
אלת".   או מנ שמ ּמשה  ִבא ִבשי  שפ אא ֵאאי  "

ֵאמר:  ִבבי או שר
ֵאפר,  ּמי ּמרה,  רֲעה יַתּט יַתה יַתחת  יַתל שג ִבת שב יַתא ף 

יַתמר:  ּמיכול לו אשהוא 
יַתחת".  יַתל מג שמ ּמשה  ִבא ִבשי  שפ אא ֵאאי  "

מסכת נזיר פרק ד משנה ו 



[ו] 
ִבזיר,  ּמנ יַתב שבנו  אאת  ִבדיר  יַתמ ִבאיש  ּמה

ִבזיר.   ּמנ יַתב ּמנ ּה  שב אאת  ארת  אד יַתמ ּמשה  ִבא ּמה ֵאאין  שו
יַתוצד?  ֵאכי

ִבבים,  שקרו שלחוהו  ִבג אש יַתלח או  ִבג
ִבבים,  שקרו ֵאמחוהו  אש ּמחה או  ֵאמ
אשת,  אר שפ ממ ּממה  ֵאה שב ּמתה לו  שי ּמה

ּמתמות,  ּמּטאת  יַתח יַתה
ּמלה,  ֵארב עו ּמּק ִבת ּמלה  ּמהעו שו

ִבמים,  ּמל שש ּמּקשרבו  ִבמים ִי ּמל שש ו
אחם.   אל ִבנין  שטעו ּמנן  ֵאאי שו ּמחד  אא שליום  ִבלים  ּמכ אא אנ שו

ִבמים,  שסתו ּממעות  ּמהיו לו 
ּמבה;  ּמד שנ ִבל שפלו  ִי

ִבשים,  ּמר לפ שמ ּממעות 
ּמּטאת,  יַתח ֵאמי  שד

ִבלין;  רֲעע ללא מו שו ִבנין  שה אנ ללא  יַתלח,  אמ יַתה יַתים  של שלכו  ֵאי
ּמלה,  ֵאמי עו שד

אהן;  ּמב ִבלין  רֲעע ּמלה, ומו ּמיבואו עו
ִבמים,  ּמל שש ֵאמי  שד

אחם.  אל ִבנין  שטעו ּמנן  ֵאאי שו ּמחד,  אא שליום  ִבלין  ּמכ אא אנ שו ִבמין,  ּמל שש ּמיבוא 

מסכת נזיר פרק ד משנה ז 
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ִבביו,  ּמא ִבזירות  שנ יַתעל  יַתח  ֵאל יַתג שמ ִבאיש  ּמה
ּמה.   ִבבי ּמא ִבזירות  שנ יַתעל  יַתחת  יַתל יַתג שמ ּמשה  ִבא ּמה ֵאאין  שו

יַתוצד?  ֵאכי
ִבזיר,  ּמנ ִבביו  ּמא ּמיה  ּמה אש ִבמי 

ֵאמת,  ִבזירותו ו שנ ִבל ִבמים  שסתו ּממעות  שפִבריש  ִבה שו
יַתמר:  ּמא

ּמבא",  יַתא שמעות  יַתעל  יַתלח  יַתג רֲעא אש ּמנת  שמ יַתעל  ִבזיר  ּמנ ִבני  ֵארי רֲעה "
ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא

ּמבה,  ּמד שנ ִבל שפלו  ֵאאלו ִי ֵארי  רֲעה
ִבביו.   ּמא ִבזירות  שנ יַתעל  יַתח  ֵאל יַתג שמ אזה  ֵאאין 

ִבביו?  ּמא ִבזירות  שנ יַתעל  יַתח  ֵאל יַתג שמ אשהוא  אזה הוא  ֵאאי  שו
ִברים,  ִבזי שנ ִבביו  ּמא שו ּמיה הוא  ּמה אש ִבמי 

ֵאמת,  ִבזירותו ו שנ ִבל ִבמים  שסתו ּממעות  ִבביו  ּמא שפִבריש  ִבה שו
ִבביו.  ּמא ִבזירות  שנ יַתעל  יַתח  ֵאל יַתג שמ אשהוא  אזהו 

פרק ה 
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שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ֵאדש.  שק אה ִבעיות,  ּמט ֵאדש  שק אה

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ֵאדש.   שק אה ֵאאינו 

יַתוצד?  ֵאכי
יַתמר:  ּמא

ֵאדש",  שק אה ֵארי הוא  רֲעה ִבתי ִבראשון  ֵאבי ִבמ ֵאוצא  ֵאי אש ּמשחור  "שור 
ּמבן,  ּמל ּמוצא  ּמי שו

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ֵאדש;  שק אה

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ֵאדש.  שק אה ֵאאינו 

מסכת נזיר פרק ה משנה ב 
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ֵאדש",  שק אה ֵארי הוא  רֲעה ִבדי ִבראשון,  ּמי שב אלה  רֲעע יַתי אש ּמהב  ּמז יַתנר  ִבדי "
אס ף,  אכ יַתל אש ּמלה  ּמע שו

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ֵאדש.  שק אה

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ֵאדש.   שק אה ֵאאינו 

ג 
ּמנה,  ִבדי ִבראשו ּמי שב אלה  רֲעע יַתת אש יַתיִין  יַתל אש ִבבית  ּמח "

ֵאדש", <הוא> שק אה ִבהיא  ֵארי  רֲעה
אמן,  אש יַתל אש יַתלת  ּמע שו

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ֵאדש.  שק אה

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ֵאדש.  שק אה ֵאאינו 

מסכת נזיר פרק ה משנה ג 
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ּמסרו> רֲעא יַתו ּמסרו, < ּמא שו ִבמים  ּמכ רֲעח יַתל יַתאל  שש ִבנ שו ִבזיר  ּמנ יַתב יַתדר  ּמנ אש ִבמי 
יַתדר.   ּמנ אש ּמעה  ּמש ִבמ אנה  מו

ִבתירו,  ִבה שו ִבמים  ּמכ רֲעח יַתל יַתאל  שש ִבנ
אשת,  אר שפ ממ ּממה  ֵאה שב ּמתה לו  שי ּמה

אדר.  ֵאע ּמב אעה  ִבתשר שו ֵאוצא   ֵאת



יַתמי:  יַתש ֵאבית  של ֵאלל  אה ֵאבית  שמרו  ּמא
ּמטעות,  ֵאדש  שק אה אשהוא  אזה  ּמב ִבדין  אתם מו יַתא ֵאאין 

אדר?  ֵאע ּמב אעה  ִבתשר שו ֵאוצא  ֵאת אש
יַתמי:  יַתש ֵאבית  אהן  ּמל שמרו  ּמא

ּמעה,  ּמּט אש ִבמי  שב ִבדין  אתם מו יַתא ֵאאין 
ִברי,  ִבשי רֲעע ִבעי,  ִבשי שת יַתל ּמרא  ּמק שו

ִבעי,  ִבשי שת ִברי,  ִבשי רֲעע יַתל שו
ִברי,  ִבשי רֲעע ּמשר,  ּמע ּמחד  אא של ו

ּמדש?  מק שמ אשהוא 
ֵאלל:  אה ֵאבית  אהן  ּמל שמרו  ּמא

שדשו,  ִבק אבט  ֵאש יַתה ללא 
אבט  ֵאש יַתה אאת  יַתח  ִבני ִבה שו ּמעה  ּמט ִבאלו  ּממה 
ּמשר,  ּמע ֵאנים  שש יַתעל  ִבני או  ִבמי שש יַתה יַתעל 

שכלום?  ּמשה  ּמע ֵאמא  אש
ִברי,  ִבשי רֲעע ּמה אאת  ֵאדש  ִבּק אש ּמכתוב  ּמלא  אא

ּמשר.  ּמע ּמחד  אא אאת  שו ִבעי  ִבשי שת יַתה אאת  ֵאדש  ִבק הוא 
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ִבזיר,  ּמנ יַתב יַתדר  ּמנ אש ִבמי 
ּמבה,  ּמנ שג ִבנ אש ּמא ּה  ּמוצ שמ שמתו ו אה שב אאת  ִבביא  ּמה של יַתלְך  ּמה שו

יַתדר,  ּמנ ּממה  ֵאה שב יַתה ּמבה  שנ שג ִבנ ללא  אש יַתעד  ִבאם 
ִבזיר,  ּמנ אזה  ֵארי  רֲעה

יַתדר,  ּמנ ּממה  ֵאה שב יַתה ּמבה  שנ שג ִבנ אש ִבמ ִבאם 
ִבזיר.   ּמנ ֵאאינו 

ִבדי:  ּממ יַתה ִבאיש  יַתנחום  ּמעה  ּמט ּמטעות  זו 
ֵארב,  ּמח ּמדש  שק ִבמ יַתה ֵאבית  שוצאו  ּממ ּמלה ו יַתהגו ִבמן  ִברין  ִבזי שנ ּמעלו  אש שכ

ִבדי:  ּממ יַתה ִבאיש  יַתנחום  אהן  ּמל יַתמר  ּמא
ֵארב,  ּמח ֵאל ִבתיד  ּמע ּמדש  שק ִבמ יַתה ֵאבית  אש ִבעים  שד אתם יו אהִיי ִבאלו  "

אתם?"  אהִיי ִברים  ִבזי שנ
ּמלאו!"  שמרו לו " ּמא

ִבדי.   ּממ יַתה ִבאיש  יַתנחום  ּמרן  ִבתי ִבה שו
שמרו:  ּמא ִבמים,  ּמכ רֲעח אוצל  ֵאא ּמבר  ּמד ּמבא  אש שכ ו

ִבזיר,  ּמנ ּמדש,  שק ִבמ יַתה ֵאבית  יַתרב  ּמח ללא  אש יַתעד  יַתזר  ּמנ אש ּמכל 
יַתרב> ּמח אש ֵאמ ִבזיר. < ּמנ ֵאאינו  ּמדש,  שק ִבמ יַתה ֵאבית  יַתרב  ּמח אש ִבמ
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ּמדן,  שג אנ שכ ּמבא  ּמחד  אא שו ארְך  אד יַתב ִבכין  של שה יַתמ ּמהיו 
אהן:  ֵאמ ּמחד  אא יַתמר  ּמא

ִבני!"  שפלו ִבאיש  אזה  אש ִבזיר  ּמנ ִבני  ֵארי רֲעה "



יַתמר:  ּמא ּמחד  אא שו
ֵאאינו הוא!"  אש ִבזיר  ּמנ ִבני  ֵארי רֲעה "

ִבזיר!"  ּמנ אכם  ִבמ ּמחד  אא אש ִבזיר  ּמנ ִבני  ֵארי רֲעה "
ִבזיר",  ּמנ אכם  ִבמ ּמחד  אא ֵאאין  אש "

ִברים",  ִבזי שנ אכם  ֵאני שש אש "
ִברים",  ִבזי שנ אכם  של מכ אש "
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ִברים.   ִבזי שנ ּמלם  מכ
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ּמריו.   ּמב שד שימו  יַתק שת ִבנ ללא  אש ִבמי  ּמלא  אא ִבזיר  ּמנ ֵאאינו 
ֵאמר:  יַתטשרפון או ִבבי  ושר
ִבזיר.  ּמנ אהן  ֵאמ ּמחד  אא ֵאאין 
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ִבזיר.   ּמנ ֵאאינו  ּמריו,  רֲעח יַתא של יַתע  ִבתי ִבהשר
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

יַתמר:  יו
ּמבה,  ִבזיר חו שנ ִבני  ֵארי רֲעה יַתרי,  ּמב שד ִבכ ּמיה  ּמה ִבאם  "

ּמבה."  ּמד שנ ִבזיר  שנ ִבני  ֵארי רֲעה ּמלאו,  ִבאם  שו
(מסכת נזיר פרק ה משנה ז) 

יַתמר:  ּמא שו יַתהכוי  אאת  ּמאה  ּמר
ּמיה",  יַתח אזה  אש ִבזיר  ּמנ ִבני  ֵארי רֲעה "

ּמיה",  יַתח אזה  ֵאאין  אש ִבזיר  ּמנ ִבני  ֵארי רֲעה "
ּממה",  ֵאה שב אזה  אש ִבזיר  ּמנ ִבני  ֵארי רֲעה "

ּממה",  ֵאה שב אזה  ֵאאין  אש ִבזיר  ּמנ ִבני  ֵארי רֲעה "
ּממה",  ֵאה שב ּמיה ו יַתח אזה  אש ִבזיר  ּמנ ִבני  ֵארי רֲעה "

ּממה",  ֵאה שב ללא  שו ּמיה  יַתח ללא  אזה  ֵאאין  אש ִבזיר  ּמנ ִבני  ֵארי רֲעה "
ִבזיר",  ּמנ אכם  ִבמ ּמחד  אא אש ִבזיר  ּמנ ִבני  ֵארי רֲעה "

ִבזיר",  ּמנ אכם  ִבמ ּמחד  אא ֵאאין  אש "
ִברים",  ִבזי שנ אכם  של מכ אש "
ִברים",  ִבזי שנ אכם  ֵאני שש אש "
ִברים.  ִבזי שנ ּמלם  מכ ֵארי  רֲעה

פרק ו 
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ִבזיר:  ּמנ יַתב רֲעאסוִברים  ִבנים  ִבמי ּמשה  לל שש



אפן.   אג יַתה ִבמן  ֵאוצא  יַתהיו שו יַתחת,  יַתל שג ִבת יַתה שו ּמאה,  שמ מּט יַתה
אפן]  אג יַתה ִבמן  ֵאוצא  יַתהיו שו אזה.  [ ִבעם  אזה  ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ

יַתזִית.  יַתכ ִבבים  ּמנ רֲעע ּמה ִבמן  יַתכל  ליא אש יַתעד  ּמיב  יַתח ֵאאינו 
ּמנה:  ּמהִבראשו ּמנה  שש ִבמ

יַתיִין.  ִבעית  ִבבי אתה שר שש ִבי אש יַתעד 
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

יַתיִין,  יַתב ִבפתו  ּמשּמרה  ִבפלו  רֲעא
יַתזִית,  יַתכ ֵאר ף  ּמוצ של ֵאדי  שכ ּמב ּה  איש  שו

ּמיב.  יַתח
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שוצמו,  יַתע ֵאני  שפ ִבב יַתיִין  יַתה יַתעל  ּמיב  יַתח שו
ּממן,  שוצ יַתע ֵאני  שפ ִבב ִבבים  ּמנ רֲעע ּמה יַתעל  שו

ּממן,  שוצ יַתע ֵאני  שפ ִבב ִבנים  יַתוצ יַתחשר יַתה יַתעל  שו
ּממן.  <הזוגים> שוצ יַתע ֵאני  שפ ִבב ִבגים  יַתז יַתה יַתעל  שו

ֵאמר:  ּמיה או שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר
ּמיב,  יַתח ֵאאינו 

ּמגן. <וזוגן>  יַתז שו ִבנין  יַתוצ יַתחשר ֵאני  שש יַתכל  ליא אש יַתעד 
ֵאאילו; הזוגים> ִבגים? < יַתז יַתה ֵאהן  ֵאאילו  שו ִבנים  יַתוצ יַתחשר יַתה ֵאהן  ֵאאילו 

ִבנים,  ִבחיוצו יַתה ֵאהן  ֵאאלו  ִבנים,  יַתוצ יַתחשר יַתה
ִביים. <והזוגים>  ִבמ ִבני שפ יַתה ֵאהן  ֵאאלו  ִבגים,  יַתז יַתה שו

ּמדה.   ִבבי יו ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ּממה,  ֵאה שב ִבל אש יַתכזוג  אעה  שט ִבת ללא  אש
ֵאבל. <ענבול> שנ ִבע ִבמי  ִבני שפ יַתה שו ִבחיוצון זוג  יַתה
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ִבשים יום.   ששלו ִבזירות  שנ ּמתם  שס
ִבטים,  שס אל שלחוהו  ִבג אש יַתלח או  ִבג

ִבשים יום.   ששלו ֵאתר  סו
יַתער,  יַתת יַתב ֵאבין  יַתבזוג  ֵאבין  יַתלח  ִבג אש ִבזיר  ּמנ

אשהוא,  ּמכל  ֵאס ף  שפ ִבוּס אש או 
ּמיב.   יַתח

ֵאפס,  שס יַתפ שמ ֵאפ ף ו ִבזיר חו ּמנ
ֵארק.   ללא סו ּמבל  רֲעא

ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר
ּממה,  ּמד רֲעא ּמב ּמיחו ף  ללא 

ּמער.  ֵאש יַתה אאת  אשארת  יַתמ ִבהיא  אש ֵאני  שפ ִבמ
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יַתהיום,  ּמכל  יַתיִין  יַתב אתה  ּמיה שו ּמה אש ִבזיר  ּמנ
יַתחת;  יַתא ּמלא  אא ּמיב  יַתח ֵאאינו 

שמרו לו:  ּמא
אתה!"  שש ִבת יַתאל  אתה", " שש ִבת יַתאל  "

אתה,  שוהוא שו
יַתחת.   יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  יַתעל  ּמיב  יַתח

ה
יַתהיום,  ּמכל  ִבתים  ֵאמ יַתל ֵאמא  יַתּט ִבמ ּמיה  ּמה

יַתחת.  יַתא ּמלא  אא ּמיב  יַתח ֵאאינו 
שמרו לו:  ּמא

ֵאמא!"  יַתּט ִבת יַתאל  ֵאמא",  יַתּט ִבת יַתאל  "
ֵאמא,  יַתּט ִבמ שוהוא 

יַתחת.  יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  יַתעל  ּמיב  יַתח

ו
יַתהיום,  ּמכל  יַתח  ֵאל יַתג שמ ּמיה  ּמה
יַתחת.  יַתא ּמלא  אא ּמיב  יַתח ֵאאינו 

שמרו לו:  ּמא
יַתלח!"  יַתג שת יַתאל  יַתלח", " יַתג שת יַתאל  "

יַתח,  ֵאל יַתג שמ שוהוא 
יַתחת.   יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  יַתעל  ּמיב  יַתח
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ִבזיר:  ּמנ יַתב רֲעאסוִברים  ִבנים  ִבמי ּמשה  לל שש
אפן.   אג יַתה ִבמן  ֵאוצא  יַתהיו שו יַתחת  יַתל שג ִבת יַתה שו ּמאה  שמ מּט יַתה

אפן,  אג יַתה ִבמן  ֵאוצא  יַתביו ִבמ יַתחת  יַתל שג ִבת יַתב ּמאה ו שמ מּט יַתב אמר  לח
שתִברים,  יַתחת סו יַתל שג ִבת יַתה שו ּמאה  שמ מּט יַתה אש
ֵאתר.   ֵאאינו סו אפן  אג יַתה ִבמן  ֵאוצא  יַתהיו שו

יַתחת:  יַתל שג ִבת יַתב ּמאה ו שמ מּט יַתב ִבמ אפן  אג יַתה ִבמן  ֵאוצא  יַתביו אמר  לח
ּמללו,  שכ ִבמ יַתתר  מה ללא  אפן  אג יַתה ִבמן  ֵאוצא  יַתהיו אפ<אש אג יַתה ִבמן  ֵאוצא  יַתהיו אפןאש אג יַתה ִבמן  ֵאוצא  יַתהיו יַתלל  שכ ִבב יַתתר  ללא הו אש  

ּמתרהטומאה והתגלחת >ו הו
ּמלן  ּמל שכ ִבמ שתרו  מה יַתחת  יַתל שג ִבת יַתה שו ּמאה  שמ מּט יַתה שו

ּמוה.   שוצ ִבמ ֵאמת  שב ּמוה ו שוצ ִבמ יַתחת  יַתל שג ִבת שב
יַתחת,  יַתל שג ִבת יַתב ִבמ ּמאה  שמ מּט יַתב אמר  לח

לכל,  יַתה אאת  ארת  את ּמאה סו שמ מּט יַתה אש
ּמבן,  ּמקשר ּמה  אלי ּמע ִבבין  ּמי יַתח שו

ִבשים יום,  ששלו יַתעד  ּמלא  אא אתארת  ּמנה סו ֵאאי יַתחת  יַתל שג ִבת שו



ּמבן.  ּמקשר ּמה  אלי ּמע ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין  שו
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יַתוצד?  ֵאכי ּמאה  שמ מּט יַתה יַתחת  יַתל שג ִבת
ִבעי,  ִבבי שש יַתב ִבשי ו ִבלי שש יַתב אזה  יַתמ ּמיה  ּמה

ִבעי,  ִבבי שש יַתב יַתח  ֵאל יַתג שמ ו
ִבני.   ִבמי שש יַתב ּמתיו  שבנו ּמקשר ִבביא  ֵאמ ו

יַתביום.   ּמתיו בו  שבנו ּמקשר ִבביא  ֵאמ ִבני,  ִבמי שש יַתב יַתלח  ִבג ִבאם 
ּמבה.   ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

יַתטשרפון:  ִבבי  יַתמר לו שר ּמא
ּמרע?  לוצ שמ ִבל אזה  ֵאבין  יַתמה 

יַתמר לו:  ּמא
ּממיו,  ּמי שב ּמיה  שתלו ּמרתו  רֲעה יַתט אזה  אש

שחתו,  יַתל שג ִבת שב ּמיה  שתלו ּמרתו  רֲעה יַתט לוצּמרע  שמ ו
ּמתיו  שבנו ּמקשר אאת  ִבביא  ֵאמ ֵאאינו  שו

אמש. <השמש> אש לעיַתרב  שמ ּמיה  ּמה ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא
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יַתוצד?  ֵאכי ּמרה  רֲעה יַתּט יַתה יַתחת  יַתל שג ִבת
ֵאהמות:  שב ּמשלוש  ִבביא  ֵאמ ּמיה  ּמה
ִבמים,  ּמל שש ּמלה ו שועו ּמּטאת,  יַתח

אהם;  ֵאלי רֲעע יַתח  ֵאל יַתג שמ ִבמים ו ּמל שש יַתה אאת  ֵאחט  שושו
ּמדה.   שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר

ּמּטאת,  יַתח יַתה יַתעל  ּמלא  אא יַתח  ֵאל יַתג שמ ּמיה  ּמה ללא 
ּממקום.   ּמכל  שב אמת  אד ּמּטאת קו יַתח יַתה אש

ּמוצא.  ּמי ּמתן,  שש ּמל שש ִבמ יַתחת  יַתא יַתעל  יַתלח  ִבג ִבאם  שו
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ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
ֵארש,  ֵאפ ללא  שו ֵאהמות  שב ּמשלוש  ִבביא  ֵאה
ּמּטאת,  יַתח ֵארב  ּמּק ִבת ּמּטאת  יַתח של ּמיה  ּמהשראו

ּמלה,  ֵארב עו ּמּק ִבת ּמלה  שלעו
ִבמים.   ּמל שש ֵארב  ּמּק ִבת ִבמים  ּמל שש יַתל

יַתהדוד. <הדור>   יַתחת  יַתת יַתח  ֵאל יַתש שמ שזרו ו ִבנ לראש  יַתער  שש ֵאטל  ּמיה נו ּמה
יַתהדוד. <הדור>   יַתחת  יַתת יַתח  ֵאל יַתש שמ ּמיה  ּמה ּמנה,  ִבדי שמ יַתב יַתלח  ִבג ִבאם  שו

רֲעאמוִברין?  ּמבִברים  שד ֵאמי  יַתב
ּמרה.  רֲעה יַתּט יַתה יַתחת  יַתל שג ִבת שב



ּמאה,  שמ מּט יַתה יַתחת  יַתל שג ִבת שב ּמבל  רֲעא
יַתהדוד. <הדור>  יַתחת  יַתת יַתח  ֵאל יַתש שמ ּמיה  ּמה ללא 

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
יַתהדוד,  יַתחת  יַתת ִבחין  של יַתש שמ לכל  יַתה

יַתבד.  של ִבב ּמנה  ִבדי שמ יַתב אש ֵאמא  ּמּט יַתה ִבמן  חו ץ 

מסכת נזיר פרק ו משנה ט 
יא

ּמקן,  של ִבמים או שו ּמל שש יַתה אאת  ֵאשל  יַתב שמ ּמיה  ּמה
יַתאִיל,  ּמה ִבמן  ּמלה  ֵאש שב יַתע  שזרו יַתה אאת  ֵאטל  ֵאהן נו לכ

יַתוּסל,  יַתה ִבמן  יַתחת  יַתא ּמצה  יַתמ יַתלת  יַתח שו
יַתחת,  יַתא ּמצה  יַתמ ִבקיק  ושר

ּמפן,  ִבני שמ ִבזיר ו ּמנ יַתה ֵאפי  יַתכ יַתעל  ּמנן  שת שונו
ִבתים.   ֵאמ יַתל ֵאמא  יַתּט ִבל שו יַתיִין  יַתב ששתות  ִבל ִבזיר  ּמנ יַתה יַתתר  מה ּמכְך  יַתחר  יַתא שו

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ִבמים,  ּמד יַתה ִבמן  ּמחד  אא ּמליו  ּמע יַתרק  שז ִבנ אש ּמון  ֵאכי

ִבתים.  ֵאמ יַתל ֵאמא  יַתּט ִבל שו יַתיִין  יַתב ששתות  ִבל ִבזיר  ּמנ יַתה יַתתר  מה

מסכת נזיר פרק ו משנה י 
יב

ּמפסול,  ּמוצא  שמ ִבנ שו יַתבח  אז יַתה יַתעל  יַתלח  ִבג
ּמעלו לו.   ללא  ּמחיו  ּמב שז ּמלה, ו שפסו שחתו  יַתל שג ִבת

ּממ ּה,  שש ִבל ללא  אש ּמּטאת  יַתח יַתה יַתעל  יַתלח  ִבג
ּממן,  שש ִבל ּמתיו  שבנו ּמקשר ִבביא  ֵאה ּמכְך  יַתחר  יַתא שו

ּמעלו לו.   ללא  ּמחיו  ּמב שז ּמלה ו שפסו שחתו  יַתל שג ִבת
ּממן,  שש ִבל ללא  אש ִבמים  ּמל שש יַתה יַתעל  ּמלה או  ּמהעו יַתעל  יַתלח  ִבג

ּממן,  שש ִבל ּמתיו  שבנו ּמקשר ִבביא  ֵאה ּמכְך  יַתחר  יַתא שו
ּמעלו לו.   ללא  ּמחיו  ּמב שז ּמלה ו שפסו שחתו  יַתל שג ִבת

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמלה לו,  ּמע ללא  יַתבח  אז יַתה אותו 

ּמעלו לו.   ִבחים  ּמב שז יַתה ּמכל  ּמאר  שש ו
ֵאשר,  ּמכ אהן  ֵאמ ּמחד  אא ּמוצא  שמ ִבנ שו ּמתן  שש ּמל שש יַתעל  יַתלח  ִבג ִבאם  שו

ִבחים.  ּמב שז יַתה ּמאר  שש ִבביא  ּמי שו ֵאשּמרה,  שכ שחתו  יַתל שג ִבת

מסכת נזיר פרק ו משנה יא 
יג

ּממא,  שט ִבנ שו ִבמים  ּמד יַתה ִבמן  ּמחד  אא ּמליו  ּמע יַתרק  שז ִבנ אש ִבמי 
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

לכל.   יַתה אאת  ֵאתר  סו
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

יַתהר.   שט שוִי ּמתיו  שבנו ּמקשר ּמאר  שש ִבביא  ּמי



שמרו לו:  ּמא
שדמוִברית, <התודמרית> יַתת יַתה ּמים  ִבמשר שב אשה  רֲעע יַתמ

ִבמים,  ּמד יַתה ִבמן  ּמחד  אא ּמה  אלי ּמע יַתרק  שז ִבנ אש
אנת,  אכ יַתס שמ ִבהיא  אש ּמת ּה  ִבב יַתעל  ּמל ּה  שמרו  ּמא שו ּמבאו  ו

ּמתה,  ֵאמ אש ּמת ּה  יַתא ּמוצ שמ ּמכה ו של ּמה שו
ִבמים:  ּמכ רֲעח שמרו  ּמא

יַתהר. <ויטהר> שט ִבת שו ּמה  אתי שבנו ּמקשר ּמאר  שש ִבביא  ּמת

פרק ז 

מסכת נזיר פרק ז משנה א 
א

אהם,  ֵאבי שקרו ִבב ִבמים  יַתּט ִבמ ּמנן  ֵאאי ִבזיר  ּמנ שו ּמגדול  ֵאהן  לכ
ּמוה,  שוצ ִבמ ֵאמת  שוצאו  ּממ ארְך ו אד יַתב ִבכים  של יַתה שמ ּמהיו 

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ִבזיר.  ּמנ ֵאמא  יַתּט יַתאל ִי שו ּמגדול,  ֵאהן  לכ ֵאמא  יַתּט ִי

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמגדול.   ֵאהן  לכ ֵאמא  יַתּט יַתאל ִי שו ִבזיר,  ּמנ ֵאמא  יַתּט ִי

אזר:  אע ִבלי אא ִבבי  אהן שר ּמל יַתמר  ּמא
ֵאהן,  לכ ֵאמא  יַתּט ִי

ּמאתו,  שמ מט יַתעל  ּמבן  ּמקשר ִבביא  ֵאמ ֵאאינו  אש
ִבזיר,  ּמנ ֵאמא  יַתּט יַתאל ִי שו

ּמאתו.   שמ מט יַתעל  ּמבן  ּמקשר ִבביא  ֵאמ אשהוא 
שמרו לו:  ּמא

ִבזיר,  ּמנ ֵאמא  יַתּט ִי
ּמעה,  ּמש יַתשת  מד שק ּמשתו  מד שּק אש

ֵאהן,  לכ ֵאמא  יַתּט יַתאל ִי שו
ּמלם.  יַתשת עו מד שק ּמשתו  מד שּק אש

מסכת נזיר פרק ז משנה ב 
ב

יַתח:  ֵאל יַתג שמ ִבזיר  ּמנ יַתה ּממאות  שּט יַתה ֵאאלו  יַתעל 
ֵאמת,  יַתה יַתעל 

ֵאמת,  יַתה ִבמן  יַתזִית  יַתכ יַתעל  שו
אוצל,  אנ יַתזִית  יַתכ יַתעל  שו

ּמקב,  ּמר ּמוד  יַתתשר ללא  שמ יַתעל  שו
ּמרה,  שז ִבש יַתה יַתעל  שו
אלת,  שלג מג יַתה יַתעל  שו

ֵאמת,  יַתה ִבמן  אבר  ֵאא יַתעל  שו



ּמראוי,  ּמכ ּמשר  ּמב אהם  ֵאלי רֲעע ֵאיש  אש יַתחי  יַתה ִבמן  אבר  ֵאא יַתעל  שו
ּמוצמות,  רֲעע יַתקב  ִבוצי  רֲעח יַתעל  שו

ּמדם.  ללג  ִבוצי  רֲעח יַתעל  שו
ּמלן.   ֵאהי רֲעא יַתעל  שו ּמאן,  ּמש יַתמ יַתעל  שו ּמען,  ּמג יַתמ יַתעל 

ּמרה;  שסעו ִבכ אוצם  אע יַתעל  שו
ּמשאו.   יַתמ יַתעל  שו ּמגעו  יַתמ יַתעל 
יַתח,  ֵאל יַתג שמ ִבזיר  ּמנ יַתה ֵאאלו  יַתעל  שו
ִבעי,  ִבבי שש יַתב ִבשי ו ִבלי שש יַתב אזה  יַתמ

ִבמים,  שד יַתהּקו אאת  ֵאתר  שוסו
יַתהר,  שט ִבי אש יַתעד  שמנות  ִבל ִבחיל  שת יַתמ ֵאאינו  שו

ּמבנו.  ּמקשר אאת  ִבביא  ּמי שו

מסכת נזיר פרק ז משנה ג 
ג

יַתרס,  שפ יַתה ֵאבית  ּמרעות, ו שפ יַתה שו ּמככות,  שוּס יַתה ּמבל  רֲעא
ֵאפק,  יַתהדו שו ֵאלל,  יַתהגו שו ִבמים,  יַתע ּמה אר ץ  אא שו

ּמוצמות,  רֲעע יַתבע  לר שו ֵאהל,  ּמא שו ּמדם,  ִבעית  ִבבי ושר
ֵאמת,  יַתב ִבעים  שג יַתהנו ִבלים  ֵאכ שו

שמרו; <בימי, בימי> ּמג ֵאמי  ִבוי שפרו  ּמס ֵאמי  ִבוי
יַתח  ֵאל יַתג שמ ִבזיר  ּמנ יַתה ֵאאין  ֵאאלו,  יַתעל 
ִבעי,  ִבבי שש יַתב ִבשי ו ִבלי שש יַתב אזה  יַתמ ו

ִבמים,  שד יַתהּקו אאת  ֵאתר  ֵאאינו סו שו
ּמיד,  ִבמ אנה  ִבחיל מו שת יַתמ ו

ֵאאין לו.   ּמבן  ּמקשר שו
ּמבה,  ּמז יַתה שו ּמזב  יַתה ֵאמי  שי אמת,  אא אב
לוצּמרע,  שמ ִבל אש ֵאגרו  שס אה ֵאמי  ִבוי

ִבלים לו.  ֵאאלו עו ֵארי  רֲעה

מסכת נזיר פרק ז משנה ד 
ד

יַתע:  מש שיהו ִבבי  ֵאשם שר ִבמ ֵאמר  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמה,  אלי ּמע יַתח  ֵאל יַתג שמ ִבזיר  ּמנ יַתה אש ֵאמת  יַתה ִבמן  ּמאה  שמ מט ּמכל 

ּמדש.  שק ִבמ יַתה יַתאת  ִבבי יַתעל  ּמה  אלי ּמע ִבבין  ּמי יַתח
ּמה,  אלי ּמע יַתח  ֵאל יַתג שמ ִבזיר  ּמנ יַתה ֵאאין  אש ֵאמת  יַתה ִבמן  ּמאה  שמ מט ּמכל  שו

ּמדש.   שק ִבמ יַתה יַתאת  ִבבי יַתעל  ּמה  אלי ּמע ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין 
ִבאיר:  ֵאמ ִבבי  יַתמר שר ּמא

אשאר ץ.   יַתה ִבמן  ּמלה  יַתק ֵאהא זו  שת ללא 
ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר שר ּמא

אזר:  אע ִבלי אא ִבבי  ֵאני שר שפ ִבל ִבתי  שנ יַתד
ּמרה,  שסעו ִבכ אוצם  אע ִבאם  ּממה 

ֵאהל,  ּמא שב ּמדם  ּמא ּמה אאת  ֵאמא  יַתט שמ ֵאאינו  אש



ּמשאו,  יַתמ יַתעל  שו ּמגעו  יַתמ יַתעל  יַתח  ֵאל יַתג שמ ִבזיר  ּמנ יַתה
ּמדם,  ִבעית  ִבבי שר

ֵאהל,  ּמא שב ּמדם  ּמא ּמה אאת  ֵאמא  יַתט שמ אשהוא 
יַתח  ֵאל יַתג שמ ִבזיר  ּמנ יַתה ֵאהא  שי אש ִבדין  ֵאאינו 

ּמא ּה? <נמחקו הה"אין ותוקנו לנונים סופיים> ּמש יַתמ יַתעל  שו ּמע ּה  ּמג יַתמ יַתעל 
ִבלי:  יַתמר  ּמא

ּמבה!  ִבקי רֲעע אזה  יַתמה 
אמר.  <קול> לח ּמו יַתקל  ּמכן  ִבנין  ּמד ֵאאין 

ּמבִברים  שד יַתה אאת  ִבתי  ֵאוצי ִבהשר שו ִבתי  ּמבא אש שכ ו
יַתע,  מש שיהו ִבבי  ֵאני שר שפ ִבל

ִבלי:  יַתמר  ּמא
ּמכה.  ּמל רֲעה שמרו  ּמא ּמכְך  ּמלא  אא ּמת,  יַתמשר ּמא אפה  ּמי

פרק ח 

מסכת נזיר פרק ח משנה א 
א

ּמחד:  אא אהם  ּמל יַתמר  ּמא אש ִברים  ִבזי שנ ֵאני  שש
ּממא,  יַתּט ִבנ אש אכם  ִבמ ּמחד  אא ִבתי  ִבאי ּמר "

אכם",  ִבמ אזה  ֵאאי יַתע  ֵאד ִבני יו ֵאאי שו
ּמרה,  רֲעה יַתט יַתבן  ּמקשר שו ּמאה  שמ מט יַתבן  ּמקשר ִבאין  ִבבי שמ

ֵאמר:  שואו
ֵאמא,  ּמּט יַתה ִבני הוא  רֲעא ִבאם  "

ּמלְך,  אש ּמרה  רֲעה יַתט יַתבן  ּמקשר שו ִבלי  אש ּמאה  שמ מט יַתבן  ּמקשר
ּמּטהור,  יַתה ִבני הוא  רֲעא ִבאם  שו

ּמלְך."  אש ּמאה  שמ מט יַתבן  ּמקשר שו ִבלי  אש ּמרה  רֲעה יַתט יַתבן  ּמקשר
ִבשים יום,  ששלו שפִברים  שוסו
ּמרה,  רֲעה יַתט יַתבן  ּמקשר ִבאין  ִבבי שמ ו

ב
ֵאמר:  שואו

ֵאמא,  ּמּט יַתה ִבני הוא  רֲעא ִבאם  "
ּמלְך,  אש ּמרה  רֲעה יַתט יַתבן  ּמקשר שו ִבלי  אש ּמאה  שמ מט יַתבן  ּמקשר

ִבתי,  ּמר רֲעה יַתט יַתבן  ּמקשר אזה  שו
ּמּטהור,  יַתה ִבני הוא  רֲעא ִבאם 

ּמלְך,  אש ּמאה  שמ מט יַתבן  ּמקשר שו ִבלי  אש ּמרה  רֲעה יַתט יַתבן  ּמקשר
ּמתְך".   ּמר רֲעה יַתט יַתבן  ּמקשר אזה  שו

אהן,  ֵאמ ּמחד  אא ֵאמת 
יַתע:  מש שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא



ִבזיר,  ּמנ יַתב שגדו  אנ שכ לדר  ִבי אש יַתהשוק  ִבמן  ּמחד  אא ֵאמ ֵאּקש  יַתב שי
יַתמר:  ליא שו

ִבתי,  ּמהִיי ֵאמא  ּמט ִבאם  "
ּמיד, < ִבמ ִבזיר  ּמנ ּמתה  יַתא ֵארי  ִבנירֲעה >רֲעא

ִבתי,  ּמהִיי ּמטהור  ִבאם  שו
ִבשים יום."  ששלו יַתחר  יַתא של ִבזיר  ּמנ ּמתה  יַתא ֵארי  רֲעה

ִבשים יום,  ששלו שפִברין  שוסו
ּמרה,  רֲעה יַתט יַתבן  ּמקשר שו ּמאה  שמ מט יַתבן  ּמקשר ִבאין  ִבבי שמ ו

ג
ֵאמר:  שואו

ֵאמא,  ּמּט יַתה ִבני הוא  רֲעא ִבאם  "
ּמלְך.  אש ּמרה  רֲעה יַתט יַתבן  ּמקשר שו ִבלי  אש ּמאה  שמ מט יַתבן  ּמקשר

ּמּטהור,  יַתה ִבני הוא  רֲעא ִבאם 
ֵאפק." <ספק> ּמס שב ּמאה  שמ מט יַתבן  ּמקשר שו ִבלי,  אש ּמרה  רֲעה יַתט יַתבן  ּמקשר

ִבשים יום,  ששלו שפִברים  שוסו
ּמרה,  רֲעה יַתט יַתבן  ּמקשר ִבאין  ִבבי שמ ו

ד
ֵאמר:  שואו

ֵאמא,  ּמּט יַתה ִבני הוא  רֲעא ִבאם  "
ּמלְך,  אש ּמרה  רֲעה יַתט יַתבן  ּמקשר שו ִבלי,  אש ּמאה  שמ מט יַתבן  ּמקשר

ִבתי.  ּמר רֲעה יַתט יַתבן  ּמקשר אזה 
ּמּטהור,  יַתה ִבני הוא  רֲעא ִבאם 

ֵאפק,  ּמס שב ּמאה  שמ מט יַתבן  ּמקשר שו ִבלי,  אש ּמרה  רֲעה יַתט יַתבן  ּמקשר
ּמתְך."   ּמר רֲעה יַתט יַתבן  ּמקשר אזה  שו

ּממה:  אבן זו יַתמר לו  ּמא
ִבזיר?  ּמנ יַתב שגדו  אנ שכ לדר  ִבי אש יַתע לו  ֵאמ ִבמי שו ו

ּממה,  ֵאה שב יַתלת  שועו ּמהעו ף  ּמּטאת  יַתח ִבביא  ֵאמ ּמלא  אא
ֵאמר:  שואו

ִבתי,  ּמהִיי ֵאמא  ּמט ִבאם  "
ּמבה,  ּמד שנ ּמלה  ּמהעו שו ִבתי  ּמב ֵאמחו ּמּטאת  יַתח יַתה

ִבתי,  ּמהִיי ּמטהור  ִבאם  שו
ֵאפק."  ּמס שב ּמּטאת  יַתח יַתה שו ִבתי  ּמב ֵאמחו ּמלה  ּמהעו

ִבשים יום,  ששלו ֵאפר  שוסו
ּמרה,  רֲעה יַתט יַתבן  ּמקשר ִבביא  ֵאמ ו

ה
ֵאמר:  שואו

ִבתי,  ּמהִיי ֵאמא  ּמט ִבאם  "
ּמבה.  שוזו חו ּמבה  ּמד שנ ּמנה  ּמהִבראשו ּמלה  ּמהעו



ִבתי,  ּמהִיי ּמטהור  ִבאם 
ּמבה,  ּמד שנ שוזו  ּמבה  ּמנה חו ּמהִבראשו ּמלה  ּמהעו

ִבני."   ּמב ּמקשר ּמאר  שש אזה  שו
ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא

יַתע!  מש שיהו
ִבצים!  מח שמ ּמתיו  שבנו ּמקשר ִבביא  ֵאמ אזה  ּמוצא  שמ ִבנ
ּממה.  אבן זו ֵארי  שב ִבד של ִבמים  ּמכ רֲעח ּמבל הודו  רֲעא

מסכת נזיר פרק ח משנה ב 
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ֵאפק,  ּמס שב ּמלט  רֲעח ממ ֵאפק ו ּמס שב ֵאמא  ּמט ּמיה  ּמה אש ִבזיר  ּמנ
ִבשים יום,  ִבש יַתחר  יַתא של ִבשים  ּמד ּמּק יַתב ֵאכל  או

ִבתים  ֵאמ יַתל ֵאמא  יַתּט ִבמ יַתיִין ו יַתב אתה  שושו
ששִברים יום,  אע שו ּמאה  ֵאמ יַתחר  יַתא של

ִבזיר,  ּמנ יַתה יַתחת  יַתל שג ִבת ּמחה  יַתגע דו אנ יַתה יַתחת  יַתל שג ִבת אש
יַתדי,  יַתו ִבהיא  אש יַתמן  שז ִבב

ּמחה.  ּמנה דו ֵאאי ֵאפק,  ּמס ִבהיא  אש יַתמן  שז ִבב ּמבל  רֲעא

פרק ט 
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ִבזירות.   שנ אהם  ּמל ֵאאין  יַתהגוִים 
ִבזירות.   שנ אהם  ּמל ֵאיש  ִבדים,  ּמב רֲעע יַתו ִבשים  ּמנ

ִבדים,  ּמב רֲעע ּמב ִבמ ִבשים  ּמנ יַתב אמר  לח
שבדו,  יַתע אאת  ֵאפ ף  אשהוא כו
ששתו.   ִבא אאת  ֵאפ ף  ֵאאינו כו שו
ִבשים,  ּמנ יַתב ִבמ ִבדים  ּמב רֲעע ּמב אמר  לח
ששתו,  ִבא ֵארי  שד ִבנ ֵאפר  ֵאמ אשהוא 
שבדו.   יַתע ֵארי  שד ִבנ ֵאפר  ֵאמ ֵאאינו  שו

ששתו,  ִבא של ֵאפר  ֵאה
ִבמית.   ּמל ּמל ּה עו ֵאפר  ֵאה

שבדו,  יַתע של ֵאפר  ֵאה
ִבזירותו.   שנ אאת  ִבלים  שש יַתמ ֵאחרות,  של ּמוצא  ּמי

ּמניו,  ּמפ אגד  אנ שכ ִבמ יַתבר  ּמע
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

אתה.  שש ללא ִי
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו ושר

אתה.  שש ִי
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ֵאמא,  ּמט ּמיה  ּמה אש יַתדע  שונו יַתלח  ִבג אש ִבזיר  ּמנ
ֵאתר,  ּמעה, סו שידו ּמאה  שמ מט ִבאם 

ֵאתר.   ֵאאינו סו שתהום,  יַתה יַתאת  שמ מט ִבאם  שו
יַתלח,  ִבג ללא  אש יַתעד  ִבאם 

ֵאתר.   ּמכְך, סו ֵאבין  ּמכְך ו ֵאבין 
יַתוצד?  ֵאכי

ּמרה,  ּמע שמ יַתב שטבול  ִבל יַתרד  ּמי
ֵאמא.  ּמט ּמרה,  ּמע שמ יַתה ִבפי  יַתעל  ּמוצ ף  ֵאמת  ּמוצא  שמ ִבנ שו

ּמרה,  ּמע שמ יַתה יַתקע  יַתקשר שב ּמּקע  מש שמ ּמוצא  שמ ִבנ
ּמטהור,  ֵאקר,  ּמה של יַתרד  ּמי

ֵאמא,  ּמט ֵאמת,  יַתה יַתאת  שמ מּט ִבמ ֵאהר  יַתּט ִבל
ֵאמא,  ּמט ֵאמא,  ּמּט יַתה יַתקת  שז אח אש
ּמטהור,  ּמּטהור,  יַתה יַתקת  שז אח שו

ּמבר.  ּמד יַתל יַתלִים  שג אשיַתר
ֵאוצא ובתריה כל ספק ובתריה>  יַתהמו ּמכה  ּמל רֲעה >

מסכת נזיר פרק ט משנה ג (נמוצא אחר כך בכתב היד)
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יַתדשרכו,  שכ ּמכב  שש ממ ּמלה, ו ִבח שת יַתכ ֵאמת  ֵאוצא  יַתהמו
ּמסתו.  שתבו אאת  שו שטלו   נו

ּמתן.   ּמס שתבו אאת  שו ּמלן  שט יַתנִים, נו שש ּמוצא  ּממ
ּמשה,  לל שש ּמוצא  ּממ

אנה,  ששמו יַתעד  שו יַתאמות  יַתבע  יַתאשר ֵאמ אזה  ּמל אזה  ֵאבין  ֵאיש  ִבאם 
ּמה, ארי שב שוקו ּמּטה  ִבמ שמלוא  ִבכ

ּמברות,  שק יַתנת  ששכו ֵארי זו  רֲעה
ּממה.   יַתא ששִברים  אע ּמלן  יַתה של אמנו ו ִבמ ֵאדק  בו

ששִברים,  אע שבסו ף  ּמחד  אא ּמוצא  ּממ
ּממה,  יַתא ששִברים  אע ּמלן  יַתה של אמנו ו ִבמ ֵאדק  בו

ּמבר;  ּמד יַתל יַתלִים  שג אשיַתר
ּמוצאו,  שמ ּמלה  ִבח שת ִבמ ִבאלו  אש

ּמסתו.  שתבו אאת  שו שטלו  ּמיה נו ּמה

מסכת נזיר פרק ט משנה ד 
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ּמטהור,  ּמלה,  ִבח שת יַתכ ִבעים  ּמג שנ ֵאפק  שס ּמכל 
ּמאה.  שמ מּט יַתל יַתקק  שז ִבנ ללא  אש יַתעד 

ֵאמא.   ּמט ֵאפקו  שס ּמאה,  שמ מּט יַתל יַתקק  שז ִבנ אש ִבמ
ּמזב  יַתה אאת  ִבקים  שד ִבכים בו ּמר שד יַתבע  אש שב



ּמאה' כתוב על די המגיה על מקום מחוק> שמ מּט יַתל ּמאה: <' שמ מּט יַתל יַתקק  שז ִבנ ללא  אש יַתעד 
אתה,  שש ִבמ שב ּמכל,  רֲעא יַתמ שב
ּמוצה,  ִבפי שק ִבב ּמשא,  יַתמ שב

ִבהשרהור.  שב אאה, ו יַתמשר שב ִבלי, ו לח שב
ּמאה' כתוב על די המגיה על מקום מחוק> שמ מּט יַתל ּמאה, <' שמ מּט יַתל יַתקק  שז ִבנ אש ִבמ

ִבקים אותו.   שד ֵאאין בו
ִבאים,  ֵאמ שט יַתזשרעו  יַתבת  שכ ִבש שו ֵאפקו  שס שנסו ו ּמא

ּמבר.   ּמד יַתל יַתלִים  שג אשיַתר

ה
ּמתה,  ִבמי יַתל ּממדוהו  רֲעע יַתו ֵאברו,  רֲעח אאת  אכה  יַתמ יַתה

ּמיה,  ּמה אש יַתמה  ִבמ ֵאקל  ֵאה
ֵאמת,  ִבביד ו שכ ִבה ֵאכן  ִבמ יַתחר  יַתא של

ּמיב.   יַתח
ֵאטר,  ּמיה פו שמ אח שנ ִבבי  שר

ּמבר.  ּמד יַתל יַתלִים  שג אשיַתר

מסכת נזיר פרק ט משנה ה 
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ֵאאל,  ששמו ּמיה  ּמה ִבזיר  ּמנ
יַתמר:  אא אנ אש יַתרי,  שנהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד ֵאאל א א,יא)שכ ששמו ) 

לראשו";  יַתעל  אלה  רֲעע יַתי ללא  ּמרה  "ומו
שמשון  ִבש שב יַתמר  אא ּמרה", (שופטים יג,ה)אנ  "מו

ּמרה",  ֵאאל "מו ששמו ִבב יַתמר  אא אנ שו
ִבזיר,  ּמנ שמשון,  ִבש שב ּמרה  רֲעאמו ּמרה  יַתמה מו

ִבזיר.   ּמנ ֵאאל,  ששמו ִבב ּמרה  רֲעאמו ּמרה  יַתא ף מו
ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא

ּמדם?  ּמו ּמשר  ּמב של אש ּמלא  אא ּמרה  ֵאאין מו ללא  רֲעה יַתו
יַתרי:  שנהו ִבבי  יַתמר לו שר ּמא
יַתמר:  אא אנ ּמבר  שכ ללא  רֲעה ֵאאל א טז,ב)יַתו ששמו ) 

ִבני",  ּמג ּמר רֲעה יַתו ּמשאול  יַתמע  ּמש שו ֵאלְך  ֵאא ֵאאיְך  ֵאאל  ששמו אמר  ליא יַתו "
ּמדם.   ּמו ּמשר  ּמב של אש ּמרא  ּמליו מו ּמע ּמיה  ּמה ּמבר  שכ אש

חסלת נזיר

 מסכת סוטה 



פרק א 
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ששתו,  ִבא של ֵאנא  יַתק שמ יַתה
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  יַתר
יַתנִים,  שש ִבפי  יַתעל  ֵאנא  יַתק שמ

שוצמו.   יַתע ִבפי  יַתעל  ּמחד או  אא ֵאעד  ִבפי  יַתעל  אקה  שש יַתמ ו
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר

יַתנִים,  שש ִבפי  יַתעל  ֵאנא  יַתק שמ
יַתנִים.  שש ִבפי  יַתעל  אקה  שש יַתמ ו

מסכת סוטה פרק א משנה ב 
ב

ּמל ּה?  ֵאנא  יַתק שמ יַתוצד הוא  ֵאכי
יַתנִים:  שש ֵאני  שפ ִבב ּמל ּה  יַתמר  ּמא

ִבני!"  שפלו ִבאיש  ִבעם  שבִברי  יַתד שת יַתאל  "
ִבעמו,  ּמרה  שב ִבד שו

יַתדִין> רֲעא ּמת ּה, < ֵאבי של אתארת  ממ ִבהיא  יַתדִין  רֲעע
ּממה.   שתרו ִבב יַתכל  ללא ארת  את ממ ו

ּמאה,  שמ מט ֵאדי  שכ יַתהת  ּמש שו אתר,  ֵאוּס יַתה ֵאבית  של ִבעמו  ּמסה  שנ שכ ִבנ
ּמת ּה,  ֵאבי של ּמרה  רֲעאסו

ּממה.   שתרו ִבב יַתכל  ללא ּמרה  רֲעאסו
אמת.  אב יַתי שת ִבמ ללא  שו אוצת  אל ֵאמת, חו ִבאם  שו

מסכת סוטה פרק א משנה ג 
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ּממה:  שתרו ִבב יַתכל  ללא ִבמ רֲעאסורות  ֵאאלו 
ּמלְך",  ִבני  רֲעא ּמאה  ֵאמ שט ארת " אמ ּמהאו

ּמאה,  ֵאמ שט ִבהיא  אש ִבדים  ֵאע ּמל ּה  ּמבאו  אש שו
ּמתה",  ִבני שו ֵאאי ארת " אמ ּמהאו שו

ּמת ּה,  ששקו יַתה של אוצה  ֵאאינו רו ּמל ּה  שע יַתב אש שו
ארְך.   אד יַתב ּמה  אלי ּמע ּמבא  ּמל ּה  שע יַתב אש שו

ּמל ּה?  אשה  יַתוצד הוא עו ֵאכי
ּממקום,  יַתה שבאותו  אש ִבדין  ֵאבית  של ּמכ ּה  ִבלי מו

ִבמים,  ּמכ רֲעח ֵאדי  ִבמי של יַתת ֵאני  שש שסִברין לו  ומו
ארְך.  אד יַתב ּמה  אלי ּמע ּמיבוא  ֵאמא  אש

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמה.  אלי ּמע ּממן  אא אנ ּמל ּה  שע יַתב

מסכת סוטה פרק א משנה ד 



ד
יַתלִים,  ּמש ִבבירו אש ּמגדול  יַתה ִבדין  ֵאבית  של ּמת ּה  ִבלין או רֲעע יַתמ ּמהיו 

ּמפשות,  שנ ֵאדי  ֵאע יַתעל  ִבמים  שי יַתא שמ ֵאהן  אש ארְך  אד שכ ּמה  אלי ּמע ִבמים  שי יַתא שמ ו
ּמל ּה:  ֵאמר  שואו

אשה,  יַתיִין עו ֵאבה  יַתהשר ִבתי!  ִבב "
אשה,  ששחוק עו ֵאבה  יַתהשר

אשה> ּמשה, <עו שלדות עו יַתי ֵאבה  יַתהשר
ִבשים.  ִבעים עו ּמר ּמה ִבנים  ֵאכ שש ֵאבה  יַתהשר

ּמשה,  מד שק ִבב יַתתב  שכ ִבנ אש ּמגדול  יַתה ששמו  ִבל ִבשי  רֲעע יַתת יַתאל 
יַתמִים!"   יַתה יַתעל  אחה  ּממ ִבי אש

ּמען,  שמ ּמש של יַתדי  שכ ּמנה  ֵאאי אש ּמבִברין  שד ּמה  אני ּמפ של שמִברין  שואו
ּמה.  ִבבי ּמא ֵאבית  יַתחת  יַתפ שש ִבמ ּמכל  שו ִבהיא 
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ִבני",  ּמא ּמאה  ֵאמ שט ּמרה " שמ ּמא ִבאם 
ּמוצא.   שויו ּמת ּה  ּמב מת שכ ארת  אב שו

ִבני",  ּמא ּמרה  שטהו ּמרה " שמ ּמא ִבאם  שו
ּמקנור,  ִבני ֵארי  רֲעע יַתש של ּמרח,  שז ִבמ ֵארי  רֲעע יַתש של ּמת ּה  ִבלין או רֲעע יַתמ

יַתהוּסוטות,  אאת  ִבקים  שש יַתמ ּמשם  אש
שלדות,  יַתהיו אאת  ִברין  רֲעה יַתט שמ ו

ִבעים.   ּמר לוצ שמ יַתה אאת  ִברין  רֲעה יַתט שמ ו
ּמה,  אדי ּמג שב ִבב ֵאחז  ֵאהן או לכ שו
ּמרעו,  שק ִבנ ּמרעו,  שק ִבנ ִבאם 
ּמרמו,  שפ ִבנ ּמרמו,  שפ ִבנ ִבאם 

ּמב ּה,  ִבל אאת  אלה  יַתג שמ אשהוא  יַתעד 
ּמעּמר ּה>  שס ּמעּמר ּה. < שש אאת  ֵאתר  שוסו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
אאה,  ּמנ ּמב ּה  ִבל ּמיה  ּמה ִבאם 

ֵאלהו;  יַתג שמ ּמיה  ּמה ללא 
ּמר ּה> ּמע שס אאה, < ּמנ ּמר ּה  ּמע שש ּמיה  ּמה ִבאם  שו

שתרו.   ּמיה סו ּמה ללא 

מסכת סוטה פרק א משנה ו 
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ִבנים,  ּמב של ִבב ּמוּסה  מכ שמ ּמתה  שי ּמה
ששחוִברים;  ִבב ּמוּס ּה  יַתכ שמ

ּמבעות,  יַתט שו ִבמים  ּמז שנ ּמליות,  יַתט שק ּמהב  ּמז ֵאלי  שכ ּמה  אלי ּמע ּמהיו 
ּמל ּה.   שו יַתנ של ֵאדי  שכ ּמנה,  אמ ִבמ ִברים  ִבבי רֲעע יַתמ

שוצִברי,  ִבמ אבל  אח ִבביא  ֵאמ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו
ּמה.   אדי יַתד ִבמ ּמלה  שע יַתמ של ששרו  שוקו



אאה,  שורו ּמבא  ִבלשראות  אוצה  ּמהרו ּמכל  שו
ּמה,  אתי שפחו ִבש שו ּמה  אדי ּמב רֲעע ֵאמ חו ץ 

אהן.   ּמב יַתגס  ּמב ּה  ִבל אש ֵאני  שפ ִבמ
ּמת ּה,  ִבלשראו ּמתרות  ממ ִבשים  ּמנ יַתה ּמכל  ּמאר  שש ו

יַתמר:  אא אנ ֵאקאל כג,מח)אש שז אח שי ) 
ּמנה". <וניסרו> אכ שת יַתמ ִבז שכ ּמנה  אשי רֲעע יַתת ללא  שו ִבשים,  ּמנ יַתה ּמכל  שוּסרו  יַתו ִבנ שו "

מסכת סוטה פרק א משנה ז 
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ִבדין לו.   שד ּמב ּה מו ֵאדד,  ּמדם מו ּמא אש ּמדה  ִבמ יַתב
ּמרה,  ֵאב רֲעע יַתל ּממ ּה  שוצ יַתע אאת  ּמטה  שש ִבק ִבהיא 

ּמל ּה.   שו ִבנ ּממקום  יַתה שו
ּממ ּה,  שוצ יַתע אאת  ּמתה  של ִבג ִבהיא 
ּמה.   אלי ּמע ּמלה  ִבג ּממקום  יַתה שו

ּמלה,  ִבח שת ּמרה  ֵאב רֲעע יַתב ּמלה  ִבחי שת ִבה ֵארְך  ּמי
אטן,  אב יַתה ּמכְך  יַתחר  יַתא שו

ּמלה,  ִבח שת ֵארְך  ּמי יַתה אקה  של ִבת ּמכְך  ִבפי של
אטן.   אב יַתה ּמכְך  יַתחר  יַתא שו

ֵאלט.  ּמפ ללא  יַתהגו ף  ּמכל  ּמאר  שש ו

מסכת סוטה פרק א משנה ח 
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ּמניו,  ֵאעי ֵארי  רֲעח יַתא יַתלְך  ּמה שמשון  ִבש
ּמניו.  ֵאעי אאת  ִבתים  שש ִבל שפ שּקרו  ִבנ ּמכְך  ִבפי של

ּמערו,  שש ִבב ּמוה  יַתנ שת ִבנ ּמשלום  שב יַתא
ּמערו.  שש ִבב ּמלה  שת ִבנ ּמכְך  ִבפי של

ִבביו,  ּמא ֵאשי  שג יַתל ִבפי אשר  אע יַתעל  ּמבא  אש ִבפי  של ו
ִבכיות,  שנ אשר לו אע שתנו בו  ִבנ ּמכְך  ִבפי : חנית, שבט>lónkhē<של

יַתמר:  אא אנ ֵאאל ב יח, טו)אש ששמו ) 
ּמאב,  ֵאלי יו שכ ֵאאי  שש ִבשים נ ּמנ רֲעא ּמשּמרה  רֲעע לסבו  ּמי יַתו "

מתהו."  ִבמ שי יַתו ּמשלום  שב יַתא אאת  יַתיכו  יַתו
ֵאנבות,  שג ּמשה  לל שש יַתנב  ּמג אש ִבפי  של ו

ֵאאל,  ששּמר ֵאשי ִי שנ יַתא ֵאלב  שו ִבדין,  ֵאבית  ֵאלב  שו ִבביו,  ּמא ֵאלב 
ִבטים,  ּמב שש ּמשה  לל שש שקעו בו  שת ִבנ ּמכְך  ִבפי של

יַתמר:  אא אנ ֵאאל ב יח,יד)אש ששמו ) 
יַתכפו,  שב ִבטים  ּמב שש ּמשה  לל שש יַתּקח  ִבי יַתו "

ּמשלום,  שב יַתא ֵאלב  שב ֵאעם  ּמק שת ִבי יַתו
ּמלה."  ֵאא ּמה ֵאלב  שב יַתחי  אדנו  עו

מסכת סוטה פרק א משנה ט 
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ּמבה:  יַתהּטו יַתין  שנ ִבע של ֵאכן  שו
יַתחת,  יַתא ּמעה  ּמש אשה  למ של ּמנה  ִבתי שמ ִבה ּמים  ִבמשר

יַתמר:  אא אנ ששמות ב,ד)אש ) 
אשה לו." ּמע ֵאי יַתמה  ּמעה  ֵאד של לחק  ּמר ֵאמ לחתו  רֲעא יַתצב  יַתת ֵאת יַתו "

ּמבר,  שד ִבמ יַתב ִבמים  ּמי יַתעת  שב ִבש ֵאאל  ששּמר ּמל ּה ִי שכבו  יַתע שת ִבנ ּמכְך  ִבפי של
יַתמר:  אא אנ יַתבר יב,טו)אש שד ִבמ שב ) 

ּמים".   ִבמשר ֵאס ף  ּמא ֵאה יַתעד  יַתסע  ּמנ ללא  ּמעם  ּמה שו "

י
ִבביו,  ּמא אאת  שקבור  ִבל ּמכה  ּמז ֵאס ף  יו

יַתמר:  אא אנ אש אמנו,  ִבמ ּמגדול  ּמחיו  אא שב ֵאאין  ִבשית נ,ז;ט)שו ֵארא שב ) 
ִבביו".   ּמא אאת  שקבור  ִבל ֵאס ף  יַתעל יו יַתי יַתו "
ִבשים,  ּמר ּמפ יַתגם  אכב  אר יַתגם  ִבעמו  יַתעל  יַתי יַתו "

לאד".  שמ ֵאבד  ּמכ אנה  רֲעח יַתמ יַתה ִבהי  שי יַתו
אשה> למ ִבמ ֵאס ף, <'מיוס ף' מחוק, מוחל ף ב-  ִבמיו ּמגדול  ּמלנו  ִבמי 

אשה?   למ ּמלא  אא יַתוּסק בו  יַתע שת ִבנ ללא  אש
ֵאס ף,  שוצמות יו יַתע שב ּמכה  ּמז אשה  למ ו

יַתמר:  אא אנ אש אמנו,  ִבמ ּמגדול  ֵאאל  ששּמר שבִי ֵאאין  ששמות יג,יט)שו ) 
ִבעמו".  ֵאס ף  שוצמות יו יַתע אאת  אשה  למ יַתּקח  ִבי יַתו "

אשה,  למ ִבמ ּמגדול  ּמלנו  ִבמי  ו
ּמברוְך הוא,  ּממקום  יַתה ּמלא  אא יַתוּסק בו  יַתע שת ִבנ ללא  אש

יַתמר:  אא אנ ּמבִברים לד,ו)אש שד ) 
שפעור,  ֵאבית  ּמאב מול  אר ץ מו אא שב יַתגי  יַתב לאתו  לבר  שק ִבי יַתו "

אזה."  יַתה יַתהיום  יַתעד  ּמרתו  מב שק אאת  ִבאיש  יַתדע  ּמי ללא  שו
שמרו,  ּמא יַתבד  של ִבב אשה  למ יַתעל  ללא  שו

יַתמר:  אא אנ אש ִבקים,  ִבדי יַתצ יַתה ּמכל  שב ּמלא  ּמיה נח,ח)אא שע יַתש שי ) 
אפָך".  שס יַתא יַתי שכבוד יי  אקָך  שד ִבוצ אניָך  ּמפ של יַתלְך  ּמה שו "

פרק ב 

מסכת סוטה פרק ב משנה א 
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שוצִברית, <בקפיפא> ִבמ ּמפה  ֵאפי שק ִבב ּמת ּה  ּמח שנ ִבמ אאת  ִבביא  ֵאמ ּמיה  ּמה
ּמע ּה.   שג יַתי של ֵאדי  שכ ּמה,  אדי ּמי יַתעל  ּמנ ּה  שת שונו

ּמנחות,  שמ יַתה ּמכל 
ּמשֵארת,  ֵאלי  שכ ִבב ּמפן  שוסו ּמתן  ּמל ִבח שת

שוזו, 
ּמשֵארת. <בקפיפא>  ֵאלי  שכ ִבב ּמפ ּה  שוסו שוצִברית  ִבמ ּמפה  ֵאפי שק ִבב ּמת ּה  ּמל ִבח שת

ּמנה,  שלבו אמן ו אש שטעונות  ּמנחות  שמ יַתה ּמכל 



ּמנה.   שלבו ללא  שו אמן  אש ללא  ּמנה  שטעו ּמנה  ֵאאי ּמוזו 
ִבּטין,  ִבח יַתה ִבמן  ּמבאות  ּמנחות  שמ יַתה ּמכל 

ששעוִברים.   יַתה ִבמן  ּמלא  אא ּמאה  ּמב ּמנה  ֵאאי ּמוזו 
אמר,  לע ּמה יַתחת  שנ ִבמ

ששעוִברים,  יַתה ִבמן  ּמאה  ּמב ִבהיא  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ארש;  אג ּמאה  ּמב ּמתה  שי ּמה ִבהיא  שו
יַתמח.   אק ּמאה  ּמב ּמתה  שי ּמה שוזו 

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר
ּממה,  ֵאה שב ֵאשה  רֲעע יַתמ ּמה  אשי רֲעע יַתמ אש ֵאשם  יַתכ

ּממה.  ֵאה שב יַתכל  רֲעא יַתמ ּמנ ּה  ּמב ּמקשר ּמכְך 
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ּמשה,  ּמד רֲעח ארס  אח של אש ִבלי  ּמי ִבפי ִבביא  ֵאמ ּמיה  ּמה
ִבכיור.  יַתה ִבמן  יַתמִים  ללג  ִבוצי  רֲעח ּמכ ּה  שלתו ֵאתן  שונו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ִבעית.  ִבבי שר

ּמתב,  שכ ִבב ֵאעט  יַתמ שמ אשהוא  ֵאשם  יַתכ
יַתמִים.   יַתב ֵאעט  יַתמ שמ ּמכְך הוא 

ִבמינו,  ִבלי ּמנה  ּמפ ּמכל ו ֵאהי יַתל יַתנס  שכ ִבנ
ּממה,  יַתא יַתעל  ּממה  יַתא ּמשם  ּמיה  ּמה ּממקום  ו

ּמב ּה.  ּמעה  שקבו ּמתה  שי ּמה יַתעת  יַתב יַתט שו יַתשִיש  יַתל אש ּמלה  שב יַתט שו
ּמה,  אתי שח יַתת ִבמ ּמפר  ּמע ֵאטל  ּמה ּה, נו ִבבי שג יַתמ אשהוא  שכ

יַתמר:  אא אנ אש יַתמִים,  יַתה ֵאני  שפ יַתעל  אאה  ּמר ֵאי אש ֵאדי  שכ ֵאתן  יַתבר ה,יז)שונו שד ִבמ שב ) 
ּמכן  שש ִבמ יַתה יַתקע  יַתקשר שב איה  שה אשר ִי רֲעא ּמפר  ּמע אה ִבמן  "ו

ּממִים".  יַתה אאל  יַתתן  ּמנ שו ֵאהן,  לכ יַתה יַתּקח  ִי
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ּמלה,  ִבג שמ יַתה אאת  לתב  שכ ִבל ּמבא לו 
ֵאתב?  ּממקום הוא כו אזה  ֵאאי  יַתבר ה,יט כ)ֵאמ שד ִבמ שב ) 

ִבאיש  יַתכב  ּמש ללא  ִבאם  ּמתְך, " לא
ֵאשְך,  ִבאי יַתחת  יַתת ּמאה  שמ מט ִבטית  ּמש ללא  ִבאם  שו
אלה. ֵאא ּמה ּמאשרִברים  שמ יַתה ּממִברים  יַתה ֵאמי  ִבמ ִבקי  ּמנ  ִבה

ֵאשְך ִבאי יַתחת  יַתת ִבטית  ּמש ִבכי  שת  יַתא ֵאמאת, שו שט ִבנ ִבכי  שו  ,
ֵאשְך. ִבאי ֵאדי  רֲעע של יַתב ִבמ שבתו  ּמכ שש אאת  ּמבְך  ִבאיש  ֵאתן  ִבי " יַתו

ֵאתב:  ֵאאינו כו יַתבר ה,כא)שו שד ִבמ שב ) 
ּמשה ִבא ּמה אאת  ֵאהן  לכ יַתה יַתע  ִבבי שש ִבה שו ּמלה, " ּמא ּמה יַתעת  מב שש ִבב  

ּמשה ִבא ּמל ֵאהן  לכ יַתה יַתמר  ּמא ", שו
ֵאתב:  יַתבר ה,כא-כב)שוכו שד ִבמ שב ) 

ּמעה מב שש ִבל שו ּמלה  ּמא של ּמתְך  ֵאתן יי או ֵאמְך, "ִי יַתע שבתוְך   



ּמבה. ּמוצ ֵאנְך  שט ִבב אאת  שו אלת  אפ לנ ֵאכְך  ֵאר שי אאת  ֵאתת יי   שב
יַתעִיְך  ֵאמ שב אלה  ֵאא ּמה ּמאשרִברים  שמ יַתה יַתמִים  יַתה ּמבאו  ו

ֵארְך",  ּמי ִבפל  שנ יַתל שו אטן  אב שוצבות  יַתל
ֵאתב:  ֵאאינו כו יַתבר ה,כב)שו שד ִבמ שב )

ֵאמן."  ּמא ֵאמן  ּמא ּמשה:  ִבא ּמה ּמרה  שמ ּמא שו "

ד
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ִבסיק.   שפ יַתמ ּמיה  ּמה ללא 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמלא:  אא ֵאתב  ֵאאינו כו שוצמו  יַתע ּמכל 
ּמעה מב שש ִבל שו ּמלה  ּמא של ּמתְך  ֵאתן יי או ֵאמְך, "ִי יַתע שבתוְך   

ּמבה. ּמוצ ֵאנְך  שט ִבב אאת  שו אלת  אפ לנ ֵאכְך  ֵאר שי אאת  ֵאתת יי   שב
יַתעִיְך  ֵאמ שב אלה  ֵאא ּמה ּמאשרִברים  שמ יַתה יַתמִים  יַתה ּמבאו  ו

ֵארְך",  ּמי ִבפל  שנ יַתל שו אטן  אב שוצבות  יַתל
ֵאתב:  ֵאאינו כו יַתבר ה,כב)שו שד ִבמ שב )

ֵאמן."  ּמא ֵאמן  ּמא ּמשה:  ִבא ּמה ּמרה  שמ ּמא שו "

מסכת סוטה פרק ב משנה ד 
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יַתח,  יַתהלו יַתעל  ללא  ֵאתב  ֵאאינו כו
ּמרא,  שת שפ ִבד יַתה יַתעל  ללא  שו ּמיר  שנ יַתה יַתעל  ללא  שו

יַתמר  אא אנ אש ּמלה,  ִבג שמ יַתב ּמלא  יַתבר ה,כג)אא שד ִבמ שב אפר".  ( ֵאוּס יַתב " 
שנתוס,  יַתק ּמל שק ִבב ללא  שו שבקומוס  ללא  ֵאתב  ֵאאינו כו שו

ֵאשם,  אשהוא רו ּמבר  ּמד ּמכל  שב ללא  שו
ּמחה",  ּממ יַתמר "ו אא אנ אש שדיו,  יַתב ּמלא  אא
ּממחות.  ִבה של ּמיכול  אשהוא  ּמתב  שכ

מסכת סוטה פרק ב משנה ה 
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ֵאמן"?  ּמא ארת " אמ ִבהיא או ּממה  ּמל שו
ּמלה,  ּמא ּמה יַתעל  ֵאמן"  ּמא "

ּמעה,  ששבו יַתה יַתעל  ֵאמן"  ּמא "
אזה,  ִבאיש  ֵאמ ֵאמן"  ּמא "

ֵאחר,  יַתא ִבאיש  ֵאמ ֵאמן"  ּמא "
ִבבי.   לבאו  ּמי ִבתי  ֵאמא שט ִבנ ִבאם  שו ִבתי,  ֵאמא שט ִבנ ללא  אש ֵאמן"  ּמא "
ּמאה, <סטיתי> שנשו ּמסה ו רֲעארו ִבתי  ִבטי ּמש ללא  אש ֵאמן"  ּמא "

ּמסה.  שכנו ּמבם ו ּמי ארת  אמ שושו
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ִבתי,  ֵאמי שט ִבנ ללא  אש ֵאמן"  ּמא "
ֵאמא.  ּמּט אא ללא  אש ֵאמן"  ּמא שו"
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ּמסה,  ּמאשר שת ִבנ אש של אדם  לק ּממ ּה  ִבע אנה  שת יַתמ ֵאאינו  אש ּמשִבוים  לכל  יַתה
ּמסה. <מי שנתארסה>  ּמאשר שת ִבנ אש ִבמ ללא  שו

ּמר ּה,  ִבזי שח אה ּמכְך  יַתחר  יַתא שו יַתמאת  יַתּט ִבנ שו ֵאחר  יַתא של שתּמרה  שס ִבנ
ּממ ּה.   ִבע אנה  שת יַתמ ּמיה  ּמה ללא 

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
ּמרה לו,  רֲעאסו ֵאהא  שת ללא  ֵאעל,  ּמב ִבת אש ּמכל 

ּממ ּה.  ִבע אנה  שת יַתמ ּמיה  ּמה ללא 

פרק ג 
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שוצִברית,  ִבמ ּמפה  ֵאפי שק ִבמתוְך  ּמת ּה  ּמח שנ ִבמ אאת  ֵאטל  ּמיה נו ּמה
ּמשֵארת,  ֵאלי  שכ ִבב ּמנ ּה  שת שונו

ּמה,  אדי ּמי יַתעל  ּמנ ּה  שת שונו
ּמפ ּה.  ִבני שמ ּמה ו אתי שח יַתת ּמידו  אאת  יַתח  ִבני יַתמ ֵאהן  לכ שו

(מסכת סוטה פרק ג משנה ב) 
ִבגיש,  ִבה שו ִבני ף  ֵאה

ִבטיר,  שק ִבה שו יַתמ ץ  ּמק
ִבנים.   רֲעה לכ יַתל ּמכל  אא אנ ּמאר  שש יַתה שו

ב
ּמת ּה.   ּמח שנ ִבמ אאת  שקִבריב  יַתמ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו ּמק ּה,  שש יַתמ ּמיה  ּמה

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמק ּה,  שש יַתמ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו ּמת ּה,  ּמח שנ ִבמ אאת  שקִבריב  יַתמ

יַתמר:  אא אנ יַתבר ה,כו)אש שד ִבמ שב ) 
יַתמִים".   יַתה אאת  ּמשה  ִבא ּמה אאת  אקה  שש יַתי יַתחר  יַתא שו "

ּמת ּה,  ּמח שנ ִבמ אאת  שקִבריב  ִבה ּמכְך  יַתחר  יַתא שו ּמק ּה  שש ִבה ִבאם 
ֵאשּמרה.  שכ

מסכת סוטה פרק ג משנה ג 
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ּמתה",  ִבני שו ֵאאי ּמרה " שמ ּמא ּמלה  ִבג שמ יַתה ּמקה  ּמח שמ ִבנ ללא  אש יַתעד 
אשן.  אד יַתה יַתעל  ארת  אז יַתפ שת ִבמ ּמת ּה  ּמח שנ ִבמ אזת, ו אנ שג ִבנ ּמת ּה  ּמל ִבג שמ

ארת. <שוטה>  אח יַתא ּמטה  ּמב ּה סו ששקות  יַתה של ֵאשּמרה  שכ ּמת ּה  ּמל ִבג שמ ֵאאין 
ִבני",  ּמא ּמאה  ֵאמ שט ּמרה " שמ ּמא שו ּמלה  ִבג שמ יַתה ּמקה  ּמח שמ ִבנ



אשן.   אד יַתה יַתעל  ארת  אז יַתפ שת ִבמ ּמת ּה  ּמח שנ ִבמ ִבכים ו ּמפ שש ִבנ יַתמִים  יַתה
ּמתה",  ִבני שו ֵאאי ּמרה " שמ ּמא ּמלה,  ִבג שמ יַתה ּמקה  ּמח שמ ִבנ

ּמח ּה.  ּמכשר יַתעל  ּמת ּה  ִבקין או שש יַתמ ּמת ּה ו רֲעעִברים או יַתעשר שמ
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ששתות,  ִבל אקת  אפ שס יַתמ ּמנה  ֵאאי
שלטות,  ּמה בו אני ֵאעי שו ּמה מוִבריקות  אני ּמפ אש יַתעד 

ִבדים,  ִבגי ּמלא  יַתמ שת ִבמ ִבהיא  שו
שמִברין:  ֵאהן או שו

ּמה!"  ִבוציאו ּמה, הו ִבוציאו "הו
ּמרה.   ּמז רֲעע ּמה אאת  ֵאמא  יַתט שת ללא  אש

ּמל ּה.  ּמלה  ּמתה תו שי ּמה שזכות,  ּמל ּה  איש   ִבאם 
יַתחת,  יַתא ּמנה  ּמש ּמלה  שזכות תו ֵאיש 
ִבנים,  ּמש ֵאתי  שש ּמלה  שזכות תו ֵאיש 

ִבנים.   ּמש ּמשלוש  ּמלה  שזכות תו ֵאיש 
יַתזי:  יַתע אבן  יַתמר  ּמא ּמכן  ִבמ

ּמרה,  ִבבתו תו אאת  ֵאמד  יַתל של ּמדם  ּמא ּמיב  יַתח
ּמל ּה.   ּמלה  שזכות תו יַתה אש יַתדע  ֵאת אתה  שש ִבת ִבאם  אש

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
שפלות.   ִבת ּמד ּה  שמ יַתל שמ ּמרה,  ִבבתו תו אאת  ֵאמד  יַתל שמ יַתה

ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר
שפִברישות.   ִבבין ו יַתק ּמעה  שש ִבת ִבמ שפלות  ִבת שו יַתקב  שב ּמשה  ִבא ּמוצה  רו

ֵאמר:  ּמיה או ּמה הוא 
ּמערום,  ּמשע  ּמר אטה,  ִבסיד שו ּמח

ִבשין,  שפרו יַתמכות  ּמשה,  שפרו ּמשה  ִבא
ּמלם.  ֵאלי עו יַתכ שמ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

מסכת סוטה פרק ג משנה ה 
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ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמאשרִברים.  שמ יַתה יַתמִים  יַתב ּמלה  שזכות תו ֵאאין 

ּמאשרִברים,  שמ יַתה יַתמִים  יַתב ּמלה  שזכות תו יַתה אש ֵאמר  ּמתה או יַתא ִבאם  שו
יַתהשותות,  ִבשים  ּמנ יַתה ּמכל  ֵאני  שפ ִבב יַתמִים  יַתה אאת  ּמתה  יַתא אהה  שד יַתמ

ּמשתו,  אש שּטהורות  יַתה יַתעל  יַתרע  ֵאשם  ּמתה  יַתא ִבוציא  ומו
שמרו:  ליא אש

שזכות. <להם>  אהן  ּמל יַתלת  ּמת אש ּמלא  אא ּמהיו,  ֵאמאות  שט

ו
ֵאמר:  ִבבי או שר

ּמאשרִברים,  שמ יַתה יַתמִים  יַתב ּמלה  שזכות תו יַתה



יַתחת,  יַתב שש יַתמ ּמנה  ֵאאי שו אדת  אל ּמנה יו ֵאאי שו
אכת,  אל שוהו ּמנה  שו יַתנ שת ִבמ ּמלא  אא

ּמתה.  ִבמי ּמת ּה  שבאו ּמתה  ֵאמ ִבהיא  אש ּמפ ּה  שוסו

מסכת סוטה פרק ג משנה ו 
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ִבלי,  אכ יַתב ּמשה  שד ּמק ללא  אש יַתעד  ּמת ּה  ּמח שנ ִבמ יַתמאת  יַתּט ִבנ
אדה.  ּמפ ִבת ּמנחות,  שמ יַתה ּמכל  שכ ִבהיא  ֵארי  רֲעה

ִבלי,  אכ יַתב ּמשה  שד ּמּק אש ִבמ ו
ּמשֵאר ף.   ִבת ּמנחות,  שמ יַתה ּמכל  שכ ִבהיא  ֵארי  רֲעה

ּמלא> אא ששּמרפות: < ִבנ אהם  ֵאתי שנחו ִבמ אש ֵאאלו 
ּמלְך",  ִבני  רֲעא ּמאה  ֵאמ שט ארת " אמ ּמהאו

ּמאה,  ֵאמ שט ִבהיא  אש ִבדים  ֵאע ּמל ּה  ּמבאו  אש שו
ּמתה",  ִבני שו ֵאאי ארת " אמ ּמהאו

ּמת ּה,  ששקו יַתה של אוצה  ֵאאינו רו ּמל ּה  שע יַתב אש שו
ארְך,  אד יַתב ּמל ּה  ּמע שב ּמל ּה  שע יַתב אש שו
ִבנים,  רֲעה לכ יַתל שנשואות  יַתה ּמכל  שו

ששּמרפות.  ִבנ אהם  ֵאתי שנחו ִבמ
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ֵאהן,  לכ יַתל ֵאשאת  ִבנ אש ֵאאל  ששּמר יַתבת ִי
אפת.   ששאר ִבנ ּמת ּה  ּמח שנ ִבמ

ֵאאל,  ששּמר שלִי ֵאשאת  ִבנ אש אנת  אה לכ שו
אלת.   אכ אא אנ ּמת ּה  ּמח שנ ִבמ

אנת?  אה לכ של ֵאהן  לכ ֵאבין  יַתמה 
אלת,  אכ אא אנ אנת  אה לכ יַתחת  שנ ִבמ

אלת.  אכ אא אנ ּמנה  ֵאאי ֵאהן  לכ יַתחת  שנ ִבמ
אלת,  אל יַתח שת ִבמ אנת  אה לכ

ֵאלל.  יַתח שת ִבמ ֵאאינו  ֵאהן  לכ שו
ִבתים,  ֵאמ יַתל ּממא  יַתּט ִבמ אנת  אה לכ

ִבתים.  ֵאמ יַתל ֵאמא  יַתּט ִבמ ֵאאינו  ֵאהן  לכ שו
ִבשים,  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמק שב ֵאכל  ֵאהן או לכ

ִבשים.  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמק שב אלת  אכ אנת או אה לכ ֵאאין  שו
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ּמשה?  ִבא ּמל ִבאיש  ּמה ֵאבין  יַתמה 
ֵארם,  יַתע ופו ֵאר ִבאיש פו ּמה

אמת.  אר יַתעת ופו יַתר ּמשה פו ִבא ּמה ֵאאין  שו
ִבזיר,  ּמנ יַתב שבנו  אאת  ִבדיר  יַתמ ִבאיש  ּמה



ִבזיר.  ּמנ יַתב ּמנ ּה  שב אאת  ארת  אד יַתמ ּמשה  ִבא ּמה ֵאאין  שו
ִבביו,  ּמא ִבזירות  שנ יַתעל  יַתח  ֵאל יַתג שמ ִבאיש  ּמה

ּמה.  ִבבי ּמא ִבזירות  שנ יַתעל  יַתחת  יַתל יַתג שמ ּמשה  ִבא ּמה ֵאאין  שו
ִבבתו,  אאת  ֵאדש  יַתק שמ ִבאיש  ּמה

ּמת ּה.  ִבב אאת  אשת  אד יַתק שמ ּמשה  ִבא ּמה ֵאאין  שו
ִבבתו,  אאת  ֵאכר  ִבאיש מו ּמה

ּמת ּה.  ִבב אאת  ארת  אכ ּמשה מו ִבא ּמה ֵאאין  שו
לרם,  ּמע ּמקל  שס ִבנ ִבאיש  ּמה

ּממה.  מר רֲעע אלת  אק שס ִבנ ּמשה  ִבא ּמה ֵאאין  שו
אלה,  שת ִבנ ִבאיש  ּמה

ֵאלית.  שת ִבנ ּמשה  ִבא ּמה ֵאאין  שו
ּמבתו,  ֵאנ שג ִבב ּמכר  שמ ִבנ ִבאיש  ּמה

ּמת ּה.  ּמב ֵאנ שג ִבב ארת  אכ שמ ִבנ ּמשה  ִבא ּמה ֵאאין  שו

פרק ד 
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ּמבם,  ּמי ארת  אמ שושו ּמסה  רֲעארו
יַתמר:  אא אנ אש ּמבה,  מת שכ אלת  אט ללא נו שו ּמתה  יַתבר ה,כט)ללא שו שד ִבמ שב ) 

ּמש ּה",  ִבאי יַתחת  יַתת ּמשה  ִבא אטה  שש ִבת אשר  רֲעא "
ּמבם.   ּמי ארת  אמ שלשו ּמסה ו רֲעארו יַתל ּמרט  שפ

ב
ּמגדול,  ֵאהן  לכ של ּמנה  ּממ של יַתא

שדיוט,  אה ֵאהן  לכ של ּמוצה  רֲעחלו יַתו ּמשה  שגרו
ֵאאל,  ששּמר שלִי ּמנה  ִבתי שנ ארת ו אז שמ יַתמ

ִבתין,  ּמנ יַתל שו ֵאזר  שמ יַתמ יַתל ֵאאל  ששּמר יַתבת ִי ו
ּמבה.  מת שכ אלת  אט ללא נו שו ּמתה  ללא שו
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ּמבה:  מת שכ שטלות  ללא נו שו ללא שותות  ֵאאלו 
ּמלְך",  ִבני  רֲעא ּמאה  ֵאמ שט ארת " אמ ּמהאו

ּמאה,  ֵאמ שט ִבהיא  אש ִבדים  ֵאע ּמל ּה  ּמבאו  אש שו
ּמתה".  ִבני שו ֵאאי ארת " אמ ּמהאו

ּמק ּה",  שש יַתמ ִבני  ֵאאי ּמל ּה " שע יַתב יַתמר  ּמא שו
ארְך,  אד יַתב ּמל ּה  ּמע שב ּמל ּה  שע יַתב אש שו

ּמתה.   ללא שו שו ּמת ּה  ּמב מת שכ אלת  אט נו



ששתו,  ללא ִי אש יַתעד  אהן  ֵאלי שע יַתב ֵאמתו 
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ללא שותות.  שו ּמבה  מת שכ שטלות  נו
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ּמבה.  מת שכ שטלות  ללא נו שו ללא שותות 
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ֵאברו,  רֲעח אקת  אנ ֵאמי ֵאברו ו רֲעח ארת  אב מע שמ
ּמבה.   מת שכ אלת  אט ללא נו שו ּמתה  ללא שו

ִבאיר.  ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב  ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

יַתמן.   שז יַתחר  יַתא של ּמר ּה  ִבזי שח יַתל שו ּמש ּה  שפִברי יַתה של ּמיכול הוא 
ֵאלד,  ֵאלי ּמיה  ּמנ ּה שראו ֵאאי אש שו ּמנה  ֵאק שז ִבנית ו שילו יַתא

ּמבה.   מת שכ אלת  אט ללא נו שו ּמתה  ללא שו
ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר

ארת,  אח יַתא ּמשה  ִבא ּמשא  ִבל ּמיכול הוא 
ּמנה.   אמ ִבמ ִבלשרבות  שו שפרות  ִבל שו

ִבשים,  ּמנ יַתה ּמכל  ּמאר  שש ו
ּמבה.  מת שכ שטלות  ללא נו או שותות, או 

מסכת סוטה פרק ד משנה ד 
ה

ּמל ּה.   שע יַתב של אתארת  ממ ּמתה ו ֵאהן שו לכ אשת  ֵאא
ּמתה.   ּמסִבריס שו אשת  ֵאא

ִבנים,  יַתק שמ ּמריות ו רֲעע ּמה ּמכל  ֵאדי  שי יַתעל 
ִבאיש.  ֵאאינו  אש ִבמי  ִבמ ּמטן ו ּמּק יַתה ִבמן  חו ץ 

מסכת סוטה פרק ד משנה ה 
ו

אהם:  ּמל ִבנים  יַתק שמ ִבדין  ֵאבית  אש ֵאאלו  שו
ּמטה,  שש ִבנ ּמל ּה, או  שע יַתב יַתרש  ּמח שת ִבנ אש ִבמי 

רֲעאסוִברים.  ּמה ֵאבית  שב ּמחבוש  ּמיה  ּמה אש או 
ּממרו,  ּמא ּמת ּה  ששקו יַתה של ללא 

ּמת ּה.   ּמב מת שכ ִבמ ּמל ּה  שס ּמפ של ּמלא  אא
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ּמת ּה,  ששקו יַתה של יַתא ף 

ּמנה.  אק שש יַתי ִברים  רֲעאסו ּמה ֵאבית  ִבמ ּמל ּה  שע יַתב ֵאוצא  ֵאי אש שכ



 מסכת סוטה פרק ה 

פרק ה 

מסכת סוטה פרק ה משנה א 
א

ּמת ּה,  ִבקין או שד יַתמִים בו יַתה אש ֵאשם  יַתכ
יַתמר:  אא אנ אש ִבקין אותו,  שד יַתבר ה,כב;כז)ּמכְך בו שד ִבמ שב ) 

ּמבאו".   ּמבאו", "ו "ו
יַתעל,  יַתב יַתל ּמרה  רֲעאסו אש ֵאשם  יַתכ

יַתמר:  אא אנ אש ֵאעל,  יַתלבו ּמרה  רֲעאסו ִבהיא  יַתבר ה,כז;כט)ּמכְך  שד ִבמ שב ) 
ּמאה".   שמ שט ִבנ שו ּמאה", " שמ שט ִבנ ִבאם  "

ּמבה.   ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
יַתע:  מש שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמצב.   יַתּק יַתה אבן  ּמיה  יַתכשר שז ֵארש  ּמיה דו ּמה ּמכְך 
ֵאמר:  ִבבי או שר

ּמשה:  ּמר ּמפ יַתב ִברים  רֲעאמו ּמה ִבמים  ּמע שפ ֵאני  שש
ּמאה",  שמ שט ִבנ ּמאה", " שמ שט ִבנ ִבאם  "
ֵאעל.  יַתלבו ּמחד  אא שו יַתעל  יַתב יַתל ּמחד  אא

מסכת סוטה פרק ה משנה ב 
ב

ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתרש שר ּמד יַתביום  שקּמרא יא,לג)בו  ִבי יַתו )

אאל תוכו,  אהם  ֵאמ אשר ִיפל  רֲעא ארש  אח ִבלי  שכ ּמכל  שו "
ּממא."  שט שבתוכו ִי אשר  רֲעא לכל 

ּממא",  שט ּמלא "ִי אא ֵאמא'  ּמט ֵאמר ' ֵאאינו או
ֵאחִברים,  רֲעא אאת  ֵאמא  יַתט של

ִבשי.   ִבלי שש יַתה אאת  ֵאמא  יַתט שי אש ִבני  ֵאש יַתה ּמכר  ִבכ יַתעל  ֵאמד  יַתל של ו

ג
יַתע:  מש שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

יַתכי!  יַתז אבן  ּמנן  ּמח ּמבן יו יַתר אניָך,  ֵאעי ֵאמ ּמפר  ּמע אלה  יַתג שי ִבמי 
ֵאמר:  ּמת או ּמהִיי אש

ִבשי,  ִבלי שש יַתה ּמכר  ִבכ יַתה אאת  ֵאהר  יַתט של ֵאחר  יַתא ִבתיד דור  ּמע
ּמרה,  יַתהתו ִבמן  ֵאאין לו  אש

ִבלי> ּמרה < יַתהתו ִבמן  ּמרא  שק ִבמ ִבביא לו  ֵאה ּמדְך  ִבמי של יַתת ּמבה  ִבקי רֲעע ֵארי  רֲעה יַתו
יַתמר:  אא אנ אש ֵאמא,  ּמט שקּמרא יא,לג)אשהוא  ִבי יַתו ) 

ּממא".  שט שבתוכו ִי אשר  רֲעא לכל  "

מסכת סוטה פרק ה משנה ג 



ד
ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתרש שר ּמד יַתביום  יַתבר לה,ה)בו  שד ִבמ שב ) 

ּממה,  שד ֵאק יַתאת  שפ אאת  ִבעיר  ּמל ִבמחו ץ  אתם  לד יַתמ "ו
ּממה",   יַתא ּמב יַתפִים  של יַתא

ֵאמר:  ֵאחר או יַתא ּמרא  שק ִבמ יַתבר לה,ד)ו שד ִבמ שב ) 
ִבביב".   ּמס ּממה  יַתא אל ף  אא ּמוצה,  ּמוחו ִבעיר  ּמה ִבּקיר  ִבמ "

ֵאאי'> שו ּממה", <בשולים מהוסי ף המגיה ' יַתא אל ף  אא יַתמר " ּמשר לו שפ ֵאאי
ּממה",  יַתא ּמב יַתפִים  של יַתא יַתמר " אא אנ ּמבר  שכ אש

ּממה",  יַתא ּמב יַתפִים  של יַתא יַתמר " ּמשר לו שפ אא ֵאאי  שו
ּממה"!  יַתא אל ף  אא יַתמר " אא אנ ּמבר  שכ אש
ּממה", יַתא אל ף  אא יַתמר " אא אנ ּממה  יַתל שו

ּממה"? יַתא ּמב יַתפִים  של יַתא יַתמר " אא אנ ּממה  יַתל שו
ּמרש,  שג ִבמ ּממה",  יַתא אל ף  אא ּמלא " אא
ּמבת.   יַתש שתחום  יַתפִים",  של יַתא שו"

ֵאמר:  ִבלי או ִבלי ּמג יַתה ֵאסה  ִבבי יו ִבלשר אש שבנו  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמרש,  שג ִבמ ּממה",  יַתא אל ף  אא "

ִבמים.  ּמר שכ ּמשדות ו יַתפִים",  של יַתא שו"

מסכת סוטה פרק ה משנה ד 
ה

ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתרש שר ּמד יַתביום  ששמות טו,א)בו  ) 
יַתליי,  יַתהזאת  ּמרה  ִבשי יַתה אאת  ֵאאל  ששּמר ֵאני ִי שב אשה ו למ ִבשיר  ּמי ּמאז  "

למר",  ֵאלא שמרו  ליא יַתו
למר",  ֵאלא יַתמר " שלמוד לו יַתת ֵאאין  אש

למר"?  ֵאלא יַתמר " אא אנ ּממה  ּמל שו
אשה  למ של אש ּמריו  רֲעח יַתא ִבנין  ֵאאל עו ששּמר ּמהיו ִי אש ּמלא  אא
ֵאלל,  יַתה יַתה אאת  שכקוִבראין  ּמבר,  ּמד שו ּמבר  ּמד ּמכל  ששמות טו,א)יַתעל  ) 

ּמאה ּמג לאה  ּמג ִבכי  יַתליי  ּמרה  ִבשי ּמא ","
למר".   ֵאלא יַתמר " אא אנ ּמכְך  של

ֵאמר:  ּמיה או שמ אח שנ ִבבי  שר
ּמהיו קוִברים,  יַתמע  שש אאת  שכקוִברים 

ֵאלל.  יַתה יַתה אאת  שכקוִבראין  ללא 

מסכת סוטה פרק ה משנה ה 
ו

ּמקנוס,  ּמהשר אבן  יַתע  מש שיהו ִבבי  יַתרש שר ּמד יַתביום  בו 
ּמבה,  רֲעה יַתא ֵאמ ּמלא  אא ּממקום  יַתה אאת  ִבאיוב  יַתבד  ּמע ללא  אש

יַתמר:  אא אנ  (איוב יג,טו)אש
ֵאחל".   יַתי רֲעא ִבני, לו  ֵאל שט שק ֵאהן ִי "

ּמשקול: <אדיין> ּמבר  ּמד יַתה יַתדִין  רֲעע
אפה לו?  יַתוצ שמ ִבני  ֵאאי אפה, או  יַתוצ שמ ִבני  רֲעא לו 



יַתמר  שלמוד לו  (איוב כז,ה)יַתת
ִבני",  אמ ִבמ ִבתי  ּממ מת ִבסיר  ּמא ללא  יַתוע,  שג אא יַתעד  "

ּמשה.   ּמע ּמבה  רֲעה יַתא ֵאמ אש ֵאמד  ִבל

ז
יַתע:  מש שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

יַתכי!  יַתז אבן  ּמנן  ּמח ּמבן יו יַתר אניָך,  ֵאעי ֵאמ ּמפר  ּמע אלה  יַתג שי ִבמי 
אמיָך,  ּמי ּמכל  ֵארש  ּמת דו ּמהִיי אש

ּמאה,  שר ִבי ִבמ ּמלא  אא ּממקום  יַתה אאת  ִבאיוב  יַתבד  ּמע ללא  אש
יַתמר:  אא אנ  (איוב א,ח)אש

ּמרע",  ֵאמ ּמסר  שו ִבהים  אאל ֵארא  שי ּמשר,  ּמי שו ּמתם  ִבאיש  "
ֵאמד,  ִבל ּמדְך  ִבמי של יַתת יַתע  מש שיהו ִבבי  ושר

ּמשה.  ּמע ּמבה  רֲעה יַתא ֵאמ אש

פרק ו 

מסכת סוטה פרק ו משנה א 
א

ּמל ּה,  ֵאנא  ִבּק אש ִבמי 
יַתח,  ֵאר יַתהפו ֵאמעו ף  יַתמע  ּמש ִבפלו  רֲעא

ּמבה.   מת שכ ֵאתן  שוִי ִבוציא  יו
אזר.   אע ִבלי אא ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  ושר

ּמנה.  ּמב של ִבב ּמוצרות  ּמב ּה מו שתנו  שוִי ששאו  ִבי אש ִבמ

מסכת סוטה פרק ו משנה ב 
ב

ּמחד:  אא ֵאעד  יַתמר  ּמא
יַתמאת",  יַתּט ִבנ אש ּמה  ִבתי ִבאי שר ִבני  רֲעא "

ּמתה.   ּמתה שו שי ּמה ללא 
ּמחה,  שפ ִבש ִבפלו  רֲעא אבד,  אע ִבפלו  רֲעא ּמלא  אא ללא עוד,  שו
ּמת ּה.   ּמב מת שכ ִבמ ּמל ּה  שס ּמפ של יַתא ף  ִבנים  ּממ אא אנ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ּמת ּה,  רֲעחמו יַתבת  ּמת ּה ו רֲעחמו
ּמל ּה,  שע יַתב יַתבת  ּמת ּה ו שמ ִבב ִבוי ּמת ּה  ּמר ּמוצ שו

ּממנות,  אא אנ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
אתה.  שש ִבת ללא  אש ּמלא  אא ּמת ּה,  ּמב מת שכ ִבמ ּמל ּה  שס ּמפ של ללא 

מסכת סוטה פרק ו משנה ג 
ג



ִבדין:  יַתב ּמיה  ּמה אש
ּמנה,  ּמהִבראשו ֵאעדות  ִבאם  ּממה 

ּמלם,  ִבאוּסור עו ּמת ּה  יַתר שס ּמנ ּה או ֵאאי אש
יַתנִים,  שש ִבמ ּמפחות  שב אמת  אי יַתק שת ִבמ ּמנה  ֵאאי

ּמנה,  רֲעחרו יַתא ּמה ֵאעדות 
ּמלם,  ִבאוּסור עו ּמת ּה  יַתר שס ִבהיא או אש

יַתנִים?  שש ִבמ ּמפחות  שב ֵאים  יַתק שת ִבת ללא  אש ִבדין  ֵאאינו 
יַתמר:  שלמוד לו יַתבר ה,יג)יַתת שד ִבמ שב ) 

ּמב ּה.   איש  אש ּמכל  ּמב ּה",  ֵאאין  ֵאעד  שו "

ד
ּמתה: <קול> יַתע ֵאמ ּמנה  ּמהִבראשו ֵאעדות  של אמר  לח ּמו יַתקל 

ּמנה,  רֲעחרו יַתא ּמה ֵאעדות  ִבאם  ּממה 
ּמלם,  ִבאוּסור עו ּמת ּה  יַתר שס ִבהיא או אש
ּמחד,  אא ֵאעד  שב אמת  אי יַתק שת ִבמ ִבהיא  ֵארי  רֲעה

ּמנה,  ּמהִבראשו ֵאעדות 
ּמלם,  ִבאוּסור עו ּמתה  יַתר שס ּמנה או ֵאאי אש
ּמחד?  אא ֵאעד  שב ֵאים  יַתק שת ִבת אש ִבדין  ֵאאינו 

יַתמר  שלמוד לו ּמבִברים כד,א) יַתת שד )

ּמבר",  ּמד יַתות  אעשר ּמב ּה  ּמוצא  ּממ ִבכי  "
ֵאמר:  ּמלן הוא או יַתה של ּמבִברים יט,טו) ו שד )

ִבדים ֵאע יַתנִים  שש ִבפי  יַתעל  ִבדים, <" ֵאע ֵאני  שש ִבפי  יַתעל  ִבדים " ֵאע ּמשה  לל שש ּמבִברים יז,ו)" או  שד )<
ּמבר."  ּמד ּמיקום  ִבדים  ֵאע ּמשה  לל שש ִבפי  יַתעל  או 

ִבדים,  ֵאע יַתנִים  שש ִבפי  יַתעל  ּמלן,  יַתה של ּמאמור  ּמבר"  ּמד יַתמה "
ִבדים.  ֵאע יַתנִים  שש ִבפי  יַתעל  ּמכאן,  ּמאמור  ּמה ּמבר"  ּמד יַתא ף "

מסכת סוטה פרק ו משנה ד 
ה

יַתמאת",  יַתּט ִבנ ֵאמר " ֵאעד או
יַתמאת",  יַתּט ִבנ ללא  ֵאמר " ֵאעד או שו
יַתמאת",  יַתּט ִבנ ארת " אמ ּמשה או ִבא

יַתמאת",  יַתּט ִבנ ללא  ארת " אמ ּמשה או ִבא שו
ּמתה.   ּמתה שו שי ּמה

יַתמאת",  יַתּט ִבנ ֵאמר " ֵאעד או
יַתמאת",  יַתּט ִבנ ללא  שמִברין " יַתנִים או שש ו

ּמתה.   ּמתה שו שי ּמה ללא 
יַתמאת",  יַתּט ִבנ שמִברים " יַתנִים או שש

יַתמאת",  יַתּט ִבנ ללא  ֵאמר " ּמחד או אא ֵאעד  שו
ּמתה.  ּמתה שו שי ּמה ללא 



פרק ז 

מסכת סוטה פרק ז משנה א 
א

ּמנם:  שלשו ִבב ּממִברים  אא אנ ֵאאלו 
ּמטה,  יַתשת סו ּמר ּמפ
ֵאשר,  רֲעע יַתמ ִבודוי  ו
יַתמע,  שש יַתית  ִבקשר שו

ּמלה,  ִבפ שת ו
ּממזון,  יַתה יַתכת  ִבבשר ו

ֵאעדות,  ּמה יַתעת  ששבו ו
ּמּקדון.  ִבפ יַתה יַתעת  ששבו ו

מסכת סוטה פרק ז משנה ב 
ב

אדש:  לּק יַתה שלשון  ִבב ּממִברים  אא אנ ֵאאלו  שו
ִבבכוִברים,  יַתה ּמרא  שק ִבמ

ּמוצה,  ִבלי רֲעח יַתו
ּמללות,  שק ּמרכות ו שב

ִבנים,  רֲעה לכ יַתכת  ִבבשר
ּמגדול,  ֵאהן  לכ ִבבשרכות  ו

אלְך,  אמ יַתה יַתשת  ּמר ּמפ ו
ּמפה,  רֲעערו ּמלה  שג אע יַתשת  ּמר ּמפ ו

יַתח> ּממשו ּממה <ו ּמח של ִבמ יַתה יַתח  שמשו ו
ּמעם.  ּמה אאל  ֵאבר  יַתד שמ אשהוא  ּמעה  ּמש שב

מסכת סוטה פרק ז משנה ג 
ג

יַתוצד?  ֵאכי ִבבכוִברים  יַתה ּמרא  שק ּמבִברים כו,ה)ִבמ שד ) 
אהיָך: אאל ֵאני יי  שפ ִבל ּמת  יַתמשר ּמא שו ּמת  ִבני ּמע שו "

ִבבי",  ּמא ֵאבד  ִבמי או יַתר רֲעא
ֵאמר:  ּמלן הוא או יַתה של ּמבִברים כז,יד)ו שד ) 

ּמרם".   ֵאאל קול  ששּמר ִבאיש ִי ּמכל  אאל  שמרו  ּמא שו ִבים  ִבו של יַתה ּמענו  שו "
אדש,  לּק יַתה שלשון  ִבב ּמלן,  יַתה של ּמרה  רֲעאמו ּמיה  ִבנ רֲעע ּממה 

אדש.  לּק יַתה שלשון  ִבב ּמכן  יַתא ף  שו
(מסכת סוטה פרק ז משנה ד) 

יַתוצד?  ֵאכי ּמוצה  ִבלי ּמבִברים כה,ט)רֲעח שד )

ּמרה:  שמ ּמא שו ּמתה  שנ ּמע שו "
ִבחיו",  ּמא ֵאבית  אאת  אנה  שב ללא ִי אשר  רֲעא ִבאיש  ּמל אשה  ּמע ֵאי ּמכה  ּמכ

ֵאמר:  ּמלן הוא או יַתה של ּמבִברים כז,יד)ו שד ) 



שמרו  ּמא שו ִבים  ִבו של יַתה ּמענו  שו "
ּמרם".  ֵאאל קול  ששּמר ִבאיש ִי ּמכל  אאל 

אדש,  לּק יַתה שלשון  ִבב ּמלן  יַתה של ּמרה  רֲעאמו ּמיה  ִבנ רֲעע ּממה 
אדש.   לּק יַתה שלשון  ִבב ּמכאן  יַתא ף  שו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמכה",  ּמכ ּמרה:  שמ ּמא שו ּמתה  שנ ּמע שו "

אזה.  יַתה ּמלשון  יַתכ יַתמר  לתא אש יַתעד 

מסכת סוטה פרק ז משנה ה 
ד

יַתוצד?  ֵאכי ּמללות  שק ּמרכות ו שב
ֵאדן,  שר יַתי יַתה אאת  ֵאאל  ששּמר שברו ִי ּמע אש ּמון  ֵאכי

שמרון  שבשו אש ּמבל  ֵאעי יַתהר  של ִבזים ו שגִבר יַתהר  של ּמבאו  ו
ארה,  ֵאני מו ֵאאלו אוצל  ֵאא אש שו אכם,  שש יַתוצד  שב אש שו

יַתמר:  אא אנ ּמבִברים יא,ל)אש שד ) 
ֵאדן,  שר יַתי יַתה אבר  ֵאע שב ּממה  ֵאה ללא  רֲעה אמש, " אש יַתה שמבוא  ארְך  אד ֵארי  רֲעח יַתא

ּמגל,  של ִבג יַתה ּמבה מול  ּמר רֲעע ּמב ֵאשב  לי יַתה ִבני  רֲעע יַתנ שכ יַתה אר ץ  אא שב
ארה. למ ֵאני  ֵאאלו אוצל  " ֵאא

ֵאמר:  ּמלן הוא או יַתה של  (בראשית יב,ו)ו
אכם,  שש שמקום  יַתעד  אר ץ  ּמא ּמב ּמרם  שב יַתא לבר  רֲעע יַתי יַתו "

ארה",  ֵאאלון מו יַתעד 
אכם,  שש ּמלן,  יַתה של ּמאמור  ּמה ארה'  ֵאאלון מו ּממה '
אכם.   שש ּמכאן,  ּמאמור  ּמה ארה'  ֵאאלון מו יַתא ף '

ה
ִבזים,  שגִבר יַתהר  לראש  של ּמעלו  ִבטים  ּמב שש ּמשה  ִבש
ּמבל,  ֵאעי יַתהר  לראש  של ּמעלו  ִבטים  ּמב שש ּמשה  ִבש שו

יַתוצע.  שמ אא ּמב ּמּטה  יַתמ של ִבמ ִבדים  שמ ּמארון עו ּמה שו ִבים  שלִבו יַתה שו ִבנים  רֲעה לכ יַתה שו
ּמארון,  ּמה אאת  ִבפין  ִבּקי יַתמ ִבנים  רֲעה לכ יַתה

ִבנים,  רֲעה לכ יַתה אאת  ִבים  ִבו של יַתה שו
יַתמר:  אא אנ אש ּמכן,  ִבמ ּמכן ו ִבמ ֵאאל  ששּמר ּמכל ִי  (יהושע ח,לג)שו

ּמטיו,  שפ לש שו שטִברים  לש שו ּמניו  ֵאק שז ֵאאל ו ששּמר ּמכל ִי שו "
ּמארון,  ּמל אזה  ִבמ אזה ו ִבמ ִבדים  שמ לע

שבִברית יי,  רֲעארון  ֵאאי  שש לנ ִבים  ִבו של יַתה ִבנים  רֲעה לכ יַתה אגד  אנ
ִבזים,  שגִבר יַתהר  אאל מול  שוציו  אח ּמרח,  שז אא ּמכ ֵאגר  יַתכ

ּמבל".  ֵאעי יַתהר  אאל מול  שוציו  אח יַתה שו

ו
ִבזים,  שגִבר יַתהר  ֵאפי  יַתל שכ אהם  ֵאני שפ שפכו  ּמה

ּמכה:  ּמר שב ִבב שתחו  ּמפ ו
ּמכה, ֵאוּס יַתמ אסל ו אפ אשה  רֲעע יַתי ללא  אשר  רֲעא ִבאיש  ּמה ּמברוְך  ' 



אתר ּמוּס יַתב ּמשם  ללא  שו ּמרש,  ּמח ֵאדי  שי ֵאשה  רֲעע יַתמ יַתבת יי,  רֲעע ', תו
ֵאמן".   ּמא שמִברין " שואו ִבנין  ֵאאלו עו ּמו ֵאאלו  ּמהיו  שו

ּמבל,  ֵאעי יַתהר  ֵאפי  יַתל שכ אהם  ֵאני שפ שפכו  ּמה
ּמלה:  ּמל שק ִבב שתחו  ּמפ ּמבִברים כז,טו)ו שד )

ּמכה,  ֵאוּס יַתמ אסל ו אפ אשה  רֲעע יַתי אשר  רֲעא ִבאיש  ּמה ּמארור  "
אתר ּמוּס יַתב ּמשם  שו ּמרש,  ּמח ֵאדי  שי ֵאשה  רֲעע יַתמ יַתבת יי,  רֲעע ", תו
ֵאמן".   ּמא שמִברין " שואו ִבנין  ֵאאלו עו ּמו ֵאאלו  ּמהיו  שו

ּמללות.   שק ּמרכות ו שב שמִברים  אשגו יַתעד 

ז
ִבנים,  ּמב רֲעא ּמה אאת  ִבביאו  ֵאה ּמכְך  יַתחר  יַתא שו

יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתה אאת  ּמבנו  ו
לזאת,  יַתה ּמרה  יַתהתו ֵארי  שב ִבד ּמכל  אאת  אהן  ֵאלי רֲעע שתבו  ּמכ שו ִבוּסיד  יַתב ּמסדום  שו

יַתמר  אא אנ אש ּמלשון,  ִבעים  שב ּמבִברים כז,ח)ִבש שד ֵאטב", ( ֵאהי ֵאאר  יַתב " 
ּממן.  שמקו ִבב ּמלנו  שו ּמבאו  ִבנים, ו ּמב רֲעא ּמה אאת  שטלו  ּמנ שו

מסכת סוטה פרק ז משנה ו 
ח

יַתוצד?  ֵאכי ִבנים  רֲעה לכ יַתכת  ִבבשר
ּמרכות,  שב ּמשלוש  ּמתם  שמִברים או ּמנה או ִבדי שמ יַתב

יַתחת.   יַתא ּמכה  ּמר שב ּמדש  שק ִבמ יַתב ו
שכתובו,  ִבכ ֵאשם  יַתה אאת  שמִברים  ּמדש או שק ִבמ יַתב

ִבכנויו.   שב ּמנה  ִבדי שמ יַתב ו
אהם,  ֵאתי שתפו ִבכ אגד  אנ שכ אהם  ֵאדי שי אאת  ִבאים  שש ִבנים נו רֲעה לכ ּמנה  ִבדי שמ יַתב

אהם,  ֵאשי ּמרא ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמדש  שק ִבמ יַתב ו
ּמגדול,  ֵאהן  לכ ִבמ חו ץ 

ִבצי ץ.  יַתה ִבמן  ּמלה  שע יַתמ של ּמדיו  ּמי אאת  יַת ּה  ִבבי שג יַתמ ֵאאינו  אש
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבצי ץ,  יַתה ִבמן  ּמלה  שע יַתמ של ּמדיו  ּמי אאת  יַת ּה  ִבבי שג יַתמ ּמגדול  ֵאהן  לכ יַתא ף 
יַתמר:  אא אנ שקּמרא ט,כב)אש ִבי יַתו ) 

ֵאכם".  ּמבשר שי יַתו ּמעם  ּמה אאל  ּמדו  ּמי אאת  לרן  רֲעה יַתא ּמשא  ִבי יַתו "

מסכת סוטה פרק ז משנה ז 
ט

יַתוצד?  ֵאכי ּמגדול  ֵאהן  לכ ִבבשרכות 
ּמרה,  אפר תו ֵאס ֵאטל  אסת נו אנ שכ יַתה יַתזן  יַתח

אסת,  אנ שכ יַתה לראש  של שתנו  שונו
אגן,  אוּס יַתל שתנו  אסת נו אנ שכ יַתה לראש  שו
ּמגדול,  ֵאהן  לכ של שתנו  אגן נו אוּס יַתה שו

ֵאמד,  ֵארא עו שוקו ֵאבל  יַתק שמ ֵאמד ו ּמגדול עו ֵאהן  לכ שו
ּמעשור",   אב יַתאְך  שו" ֵארי מות"  רֲעח יַתא ֵארא " שוקו



ֵאמר:  שואו ֵאחיקו,  שב ּמח ּה  ִבני יַתמ ּמרה ו יַתהתו אאת  ֵאלל  שוגו
ּמכתוב".   אכם  ֵאני שפ ִבל ִבתי  ּמּקִברי אש יַתמה  ִבמ ֵאתר  "יו

אפה.   יַתעל  ֵארא  ִבדים קו ִבפּקו יַתה יַתמש  מח שב אש ּמעשור"  אב "ו
ּמרכות:  שב אנה  למ שש ּמה  אלי ּמע ֵארְך  ּמב שמ ו

ּמרה,  יַתהתו יַתעל 
ּמדה,  רֲעעבו ּמה יַתעל  שו
ּמיה,  ּמד יַתההו יַתעל  שו

ּמעֹון,  אה יַתלת  ִבחי שמ יַתעל  שו
ּמדש,  שק ִבמ יַתה יַתעל  שו
ֵאאל,  ששּמר יַתעל ִי שו
ִבנים,  רֲעה לכ יַתה יַתעל  שו

ּמלה.  ִבפ שת יַתה ּמאר  שש יַתעל  שו

מסכת סוטה פרק ז משנה ח 
י

יַתוצד?  ֵאכי אלְך  אמ יַתה יַתשת  ּמר ּמפ
ּמחג,  אל אש רֲעחרון  יַתא ּמה ֵאאי יום טוב  ּמוצ מו

ִבעית,  ִבבי שש ֵאאי  ּמוצ ִבנית מו ִבמי שש יַתב
ּמרה,  ּמז רֲעע ּמב ֵאע ץ  ּמל אש ּממה  ִבבי ִבשין לו  עו

יַתמר:  אא אנ אש ּמה,  אלי ּמע ֵאשב  ּמבִברים לא,י)שוהוא יו שד ) 
ִבנים,  ּמש יַתבע  אש ֵאּק ץ  ִבמ מוּסכות." יַתה יַתחג  שב ּמּטה,  ִבמ שש יַתה יַתנת  שש ֵאעד  למ   שב

אהיָך,  לל אא ֵאני יי  שפ אאת  ּמראות  ֵאל ֵאאל  ששּמר ּמכל ִי שבבוא 
ּמחר,  שב אשר ִי רֲעא ּממקום  יַתב

אהם." ֵאני שז ּמא שב ֵאאל  ששּמר ּמכל ִי אגד  אנ לזאת  יַתה ּמרה  יַתהתו אאת  ּמרא  שק ִבת
אסת,  אנ שכ יַתה לראש  של שתנו  שונו ּמרה  אפר תו ֵאס ֵאטל  אסת נו אנ שכ יַתה יַתזן  יַתח

אגן,  אוּס יַתל שתנו  אסת נו אנ שכ יַתה לראש  שו
ּמגדול,  ֵאהן  לכ של שתנו  אגן נו אוּס יַתה שו
אלְך,  אמ יַתל שתנו  ּמגדול נו ֵאהן  לכ שו

ֵאשב.   ֵארא יו שוקו ֵאבל  יַתק שמ ֵאמד ו אלְך עו אמ יַתה שו
ֵאמד,  ּמרא עו ּמק שו ֵאבל  ִבק שו יַתמד  ּמע אלְך  אמ יַתה יַתפס  שגִבר יַתא

ִבמין.   ּמכ רֲעח שבחוהו  ִבש שו
יַתע  ִבגי ִבה אש שכ ּמבִברים יז,טו)ו שד ) 

שכִברי ּמנ ִבאיש  אליָך  ּמע ֵאתת  ּמל ּמכל  ללא תו ִבחיָך הוא" ּמא ללא  אשר  רֲעא   ,"
ּמעיו.  ּממ שד שלגו  ּמז

שמרו לו:  ּמא
ּמתה!"  יַתא ִבחינו  ּמא ּמתה,  יַתא ִבחינו  ּמא יַתפס,  שגִבר יַתא ּמרא,  ִבתי יַתאל  "

יב
יַתמע",  שש יַתעד " שו ּמבִברים"  שד יַתה אלה  ֵאא יַתלת " ִבח שת ִבמ ֵארא  שוקו

יַתע",  למ ּמש ִבאם  ּמיה  ּמה שו יַתמע", " שש ו"
ֵאשר",  שע יַתל אלה  יַתכ שת ִבכי  שו" ֵאשר",  יַתע שת ֵאשר  יַתע שו"



ּמללות,  שק ּמרכות ו שב ו
ּמלם.   מכ אאת  ֵאמר  אשהוא גו יַתעד 
ֵארְך,  ּמב שמ ּמגדול  ֵאהן  לכ אש ּמרכות  שב

ֵארְך,  ּמב שמ אלְך  אמ יַתה ֵאהם 
ּמעֹון.  אה יַתלת  ִבחי שמ יַתחת  יַתת ִבלים  ּמג ּמלשר אש ֵאתן  אשהוא נו ּמלא  אא

פרק ח 

מסכת סוטה פרק ח משנה א 
א

ּממה,  ּמח של ִבמ יַתה יַתח  שמשו
ּמעם,  ּמה אאל  ֵאבר  יַתד שמ אשהוא  ּמעה  ּמש שב

יַתמר:  אא אנ אש ֵאבר,  יַתד שמ ּמיה  ּמה אדש  לּק יַתה שלשון  ּמבִברים כ,ב-ג)ִבב שד ) 
ֵאהן",  לכ יַתה יַתגש  ִבנ שו ּממה  ּמח של ִבמ יַתה אאל  אכם  שב ּמר ּמק שכ ּמיה  ּמה שו "

ּממה.   ּמח של ִבמ יַתה יַתח  שמשו ֵאהן  לכ אזה 
אדש.   לּק יַתה שלשון  ִבב ּמעם",  ּמה אאל  אבר  ִבד שו "

אהם:  ֵאלי רֲעא יַתמר  ּמא שו "
ֵאאל,  ששּמר יַתמע ִי שש

אכם".   ֵאבי שי יַתעל א ּממה  ּמח של ִבמ יַתל יַתהיום  ִבבים  ֵאר שק אתם  יַתא
אכם,  ֵאחי רֲעא יַתעל  ללא  שו אכם",  ֵאבי שי יַתעל א "

שמעון,  ִבש יַתעל  ּמדה  שיהו ללא 
ִבמין,  ּמי שנ ִבב יַתעל  שמעון  ִבש ללא  שו

אכם.   ֵאלי רֲעע רֲעחמו  ּמר שוִי ּמדם  ּמי שב שפלו  ִבת ִבאם  אש

ב
ּמלן:  יַתה של יַתמר  אא אנ אש יַתמה  (דברי הימים ב כח,טו) שכ

ֵאשמות  שב שּקבו  ִבנ אשר  רֲעא ִבשים  ּמנ רֲעא ּמה מקמו  ּמי יַתו "
ּמלל,  ּמש יַתה ִבמן  ִבבישו  של ִבה אהם  ֵאמי מר רֲעע יַתמ ּמכל  שו ּמיה  שב ִבש יַתב ִבזיקו  רֲעח יַתי יַתו

מסכום,  שי יַתו ששקום  יַתי יַתו ִבכלום  רֲעא יַתי יַתו ִבעלום  שנ יַתי יַתו משם  ִבבי של יַתי יַתו
ֵאשל,  ּמכל כו של למִברים  רֲעח יַתב רֲעהלום  יַתנ שי יַתו

אהם  ֵאחי רֲעא אוצל  ֵאא ּממִברים  שת יַתה ִבעיר  ֵארחו  שי ִבבאום  שי יַתו
שמרון".  לש ּמישובו  יַתו

ִבכים,  של אתם הו יַתא אכם  ֵאבי שי יַתעל או
אכם.   ֵאלי רֲעע ִבמין  רֲעח יַתר שמ ּמנן  ֵאאי ּמדם  ּמי שב שפלו  ִבת ִבאם  אש

ג
ּמבִברים כ,ג) שד אכם, ( שב יַתב של יַתרְך  ֵאי יַתאל  " 

אהם".  ֵאני שפ ִבמ יַתעשרוצו  יַתת יַתאל  שו שפזו  שח יַתת יַתאל  שו ִבתישראו  יַתאל 
אכם",  שב יַתב של יַתרְך  ֵאי יַתאל  "



ּמרבות.   רֲעח יַתח  שחוצו ִבוצ שו ִבסים  יַתלת סו ּקה ּמוצ ֵאני  שפ ִבמ
ִבתישראו",  יַתאל  "

ִבוּסים.   יַתג של יַתּק יַתה יַתעת  שפ ִבש שו ִבסים  שתִברי יַתפת  ּמג רֲעה ֵאני  שפ ִבמ
ּמרנות.   שּק יַתה ֵאני קול  שפ ִבמ שפזו",  שח יַתת יַתאל  "
ּמחה.   ּמו שצ יַתה ֵאני קול  שפ ִבמ יַתעשרוצו",  יַתת יַתאל  "

ּמבִברים א,ל) שד אכם", ( ֵאני שפ ִבל ֵאלְך  לה יַתה אכם  ֵאהי לל אא ִבכי יי  " 
ּמדם,  ּמו ּמשר  ּמב יַתחן  שוצ ִבנ שב ִבאין  ּמב ֵאהן 

ּממקום;  יַתל אש ּמחנו  שוצ ִבנ שב ִבאים  ּמב אתם  יַתא שו
יַתית,  של ּמג של אש ּמחנו  שוצ ִבנ שב ּמבאו  ִבתים  שש ִבל שפ

שבסופו?  ּמיה  ּמה ּממה  ו
ִבעמו.   שפלו  ּמנ ֵאהם  שו ארב,  אח יַתב יַתפל  ּמנ אש סופו 

יַתבְך,  שלשו אש ּמחנו  שוצ ִבנ שב ּמבאו  יַתעמון  ֵאני  שב
שבסופו?  ּמיה  ּמה ּממה  ו

ִבעמו.   שפלו  ּמנ ֵאהם  שו ארב,  אח יַתב יַתפל  ּמנ אש סופו 
ּמלא: אא ּמכְך,  אתם  יַתא ֵאאין  אתם,  יַתא ּמבל  רֲעא
אכם  ּממ ִבע ֵאלְך  לה יַתה אכם  ֵאהי לל אא ִבכי יי  "

אכם",  שת אא יַתע  ִבשי שלהו אכם  ֵאבי שי לא ִבעם  אכם  ּמל ֵאחם  ּמל ִבה של
ּמהאדון.  ֵאנה  רֲעח יַתמ אזה 

מסכת סוטה פרק ח משנה ב 
ד

ּמבִברים כ,ה) שד למר: ( ֵאלא ּמעם  ּמה אאל  שטִברים  יַתהשו שברו  ִבד שו " 
ּמנכו,  רֲעח ללא  שו ּמדש  ּמח יַתבִית  ּמנה  ּמב אשר  רֲעא ִבאיש  ּמה ִבמי 

ֵאביתו של לשב  ּמי שו ֵאלְך  , ֵאי
אכנו. שנ שח יַתי ֵאחר  יַתא ִבאיש  שו ּממה  ּמח של ִבמ יַתב ּמימות  " אפן 

אבן,  את יַתה ֵאבית  אנה  יַתהבו ּמחד  אא
ּמוצרות.  ּמהאו ֵאבית  ִבוצים,  ֵאע ּמה ֵאבית  ּמקר,  ּמב יַתה ֵאבית 

ֵארש,  יַתהיו ּמחד  אא שו יַתח,  ֵאק יַתהלו ּמחד  אא שו אנה,  יַתהבו ּמחד  אא
ּמנה.   ּמת יַתמ יַתתן לו  ִבנ אש ּמחד  אא שו

ה
ּמבִברים כ,ו) שד ללא ( שו ארם  אכ יַתטע  ּמנ אשר  רֲעא ִבאיש  ּמה ִבמי  שללו,  "ו ִבח

ֵאביתו",  של לשב  ּמי שו ֵאלְך  ֵאי
ארם,  אכ יַתע  ֵאט יַתהנו ּמחד  אא

ּמכל,  רֲעא יַתמ ֵאני  ּמל ִבאי ּמשה  ִבמ רֲעח יַתע  ֵאט יַתהנו ּמחד  אא שו
ִבנים.  ִבמי יַתה אשת  ֵאמ רֲעח ֵאמ ִבפלו  רֲעא יַתו

ִבכיב,  יַתמשר יַתה ּמחד  אא שו שבִבריְך,  יַתמ יַתה ּמחד  אא שו יַתע,  ֵאט יַתהנו ּמחד  אא
ֵארש,  יַתהיו ּמחד  אא שו יַתח,  ֵאק יַתהלו ּמחד  אא שו

ּמנה.   ּמת יַתמ יַתתן לו  ִבנ אש ּמחד  אא שו

ו



ּמבִברים כ,ז) שד יַתרש ( ֵאא אשר  רֲעא ִבאיש  ּמה ִבמי  ּמח ּה,  "ו ּמק של ללא  שו ּמשה  ִבא
ֵאביתו",  של לשב  ּמי שו ֵאלְך  ֵאי

ּמלה,  שבתו יַתה אאת  ֵארס  ּמא שמ יַתה ּמחד  אא
ּמנה,  ּממ של יַתא אאת  ֵארס  ּמא שמ יַתה ּמחד  אא שו

ּמבם.  ּמי ארת  אמ ִבפלו שו רֲעא
ּמבא לו.   ֵאזר ו ּממה חו ּמח של ִבמ יַתב ִבחיו  ּמא ֵאמת  אש יַתמע  ּמש ִבפלו  רֲעא יַתו

ִברין,  שז שוחו ּממה  ּמח של ִבמ ֵאכי  אעשר ֵאמ ֵאהן  לכ ֵארי  שב ִבד ִבעים  שמ ֵאאלו שו ּמכל 
ִבכים.  ּמר שד יַתה אאת  ִבנין  שּק יַתת שמ ּממזון ו יַתמִים ו ִבקין  שפ יַתס שמ ו

מסכת סוטה פרק ח משנה ג 
ז

ִברין:  שז ּמנן חו ֵאאי אש ֵאאלו  שו
אסת.  אפ יַתמשר ּמרה, ו שד יַתס שכ יַתא יַתער,  יַתש ֵאבית  אנה  יַתהבו

ּמכל,  רֲעא יַתמ ֵאני  ּמל ִבאי ּמעה  ּמב יַתאשר יַתע  ֵאט יַתהנו
ּמרק.  שס ֵאני  ּמל ִבאי ּמשה  ִבמ רֲעח או 
ּמשתו,  שגרו אאת  ִבזיר  שח יַתמ יַתה
ּמגדול,  ֵאהן  לכ של ּמנה  ּממ של יַתא

שדיוט,  אה ֵאהן  לכ של ּמוצה  רֲעחלו יַתו ּמשה  שגרו
ֵאאל,  ששּמר שלִי ּמנה  ִבתי שנ ארת ו אז שמ יַתמ

ִבתין,  ּמנ יַתל שו ֵאזר  שמ יַתמ יַתל ֵאאל  ששּמר יַתבת ִי
ֵאזר.   ּמיה חו ּמה ללא 

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ֵאזר.   ּמיה חו ּמה ללא  שמכונו  יַתעל  יַתבִית  אנה  יַתהבו יַתא ף 

ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר
ֵאזר.  ּמיה חו ּמה ללא  ּמשרון  יַתב ִבנים  ֵאב של ֵאבית  אנה  יַתהבו יַתא ף 

מסכת סוטה פרק ח משנה ד 
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ּממן:  שמקו ִבמ ִבזים  ּמז ּמנן  ֵאאי אש ֵאאלו 
שנכו,  ִבח שו יַתבִית  ּמנה  ּמב

שללו,  ִבח שו ארם  אכ יַתטע  ּמנ
ּמסתו,  רֲעארו אאת  ֵאשא  יַתהנו שו

יַתמר:  אא אנ אש שמתו,  ִבב שי אאת  ֵאנס  יַתהכו ּמבִברים כד,ה)שו שד ) 
ֵאביתו  של איה  שה ִבקי ִי ּמנ ּמחת". " אא ּמנה  ּמש ]

ֵאביתו של ֵאביתו.  " אזה   ,["
יַתכשרמו.   אזה  איה",  שה "ִי

ששתו.  ִבא ששתו", זו  ִבא אאת  יַתמח  ִבש שו "
שמתו.   ִבב שי אאת  ִבביא  ּמה של יַתקח",  ּמל אשר  רֲעא "

ּממזון,  יַתמִים ו ִבקין  שפ יַתס שמ ּמנן  ֵאאי
ִבכים.  ּמר שד יַתה אאת  ִבנים  שּק יַתת שמ ּמנן  ֵאאי שו



מסכת סוטה פרק ח משנה ה 
ט

ּמבִברים כ,ח) שד שמרו: ( ּמא שו ּמעם,  ּמה אאל  ֵאבר  יַתד של שטִברים  לש יַתה שספו  ּמי שו " 
ֵאביתו".  של לשב  ּמי שו ֵאלְך  ֵאי ּמבב,  ֵאל יַתה יַתרְך  שו ֵארא  ּמי יַתה ִבאיש  ּמה ִבמי 

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ששמועו,  ִבכ ּמבב"  ֵאל יַתה יַתרְך  שו ֵארא  ּמי יַתה "

ּממה,  ּמח של ִבמ יַתה ששֵארי  ִבק שב למד  רֲעע יַתל ּמיכול  ֵאאינו  אש
ּמפה.   ששלו ארב  אח ִבלשראות 

ֵאמר:  ִבלי או ִבלי ּמג יַתה ֵאסה  ִבבי יו שר
ּמבב",  ֵאל יַתה יַתרְך  שו ֵארא  ּמי יַתה "

ּמידו.  שב אש ֵאברות  רֲעע ּמה ִבמן  ֵארא  שתּמי ִבמ אשהוא 
ֵאאלו,  ּמכל  אאת  ּמרה  יַתהתו יַתלת לו  ּמת ּמכְך  ִבפי של

ּמלן.   ּמל שג ִבב לזר  שח יַתי אש
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ּמגדול,  ֵאהן  לכ של ּמנה  ּממ של יַתא
שדיוט,  אה ֵאהן  לכ של ּמוצה  רֲעחלו יַתו ּמשה  שגרו

ֵאאל,  ששּמר שלִי ּמנה  ִבתי שנ ארת ו אז שמ יַתמ
ִבתין,  ּמנ יַתל שו ֵאזר  שמ יַתמ יַתל ֵאאל  ששּמר יַתבת ִי ו
ּמבב".  ֵאל יַתה יַתרְך  שו ֵארא  ּמי יַתה אזה הוא "

מסכת סוטה פרק ח משנה ו 
י

ּמבִברים כ,ט) שד ּמעם, ( ּמה אאל  ֵאבר  יַתד של שטִברים  לש יַתה ללת  יַתכ שכ ּמיה  ּמה שו " 
ּמעם",  ּמה לראש  שב ּמבאות  שוצ ּמשֵארי  שקדו  ּמפ ו

ּמעם.  ּמה אשל  ֵאקבו  רֲעע יַתב ו
אהם,  ֵארי יַתח רֲעא ֵאמ ֵאחִברים  רֲעא יַתו אהם,  ֵאני שפ ִבל ִבפין  ִבקי שז ִבדין  ִבמי רֲעע יַתמ

אהם,  ֵאדי ִבבי אזל  יַתבשר יַתל אש ִבלים  ִבשי יַתכ שו
רֲעחזור,  יַתל ֵאּקש  יַתב שמ יַתה ּמכל  שו

ּמקיו,  אאת שו יַתח  ֵאפ יַתק של ּמידו  שב ּמהשרשות 
יַתמר:  אא אנ אש ּמלה,  ִבפי שנ ּמסה  ִבני יַתלת  ִבח שת ֵאאל א ד,יז)אש ששמו ) 

ִבתים,  שש ִבל שפ ֵאני  שפ ִבל ֵאאל  ששּמר ּמנס ִי "
ּמעם".  ּמב ּמתה  שי ּמה ּמלה  שגדו ּמפה  ֵאג יַתמ יַתגם  שו

ֵאמר:  ּמלן הוא או יַתה של ֵאאל א לא,א)ו ששמו ) 
ִבתים,  שש ִבל שפ ֵאני  שפ ִבמ ֵאאל  ששּמר ֵאשי ִי שנ יַתא מנסו  ּמי יַתו "

ִבלים ּמל רֲעח שפלו  יַתע.שוִי לב של ִבג יַתה יַתהר  שב   "
(מסכת סוטה פרק ח משנה ז) 

ּמהשרשות.  אמת  אח של ִבמ שב רֲעאמוִברים?  ּמבִברים  שד ֵאמי  יַתב
ֵאוצא,  לכל יו יַתה ּמוה,  שוצ ִבמ אמת  אח של ִבמ שב ּמבל  רֲעא

ּמת ּה.   ּמפ מח ֵאמ ּמלה  יַתכ שו שדרו  אח ֵאמ ּמתן  ּמח ִבפלו  רֲעא
ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמוה.  שוצ ִבמ אמת  אח של ִבמ שב רֲעאמוִברים?  ּמבִברים  שד ֵאמי  יַתב



ֵאוצא,  לכל יו יַתה ּמבה,  אמת חו אח של ִבמ שב ּמבל  רֲעא
ּמת ּה.  ּמפ מח ֵאמ ּמלה  יַתכ שו שדרו  אח ֵאמ ּמתן  ּמח ִבפלו  רֲעא

פרק ט 

מסכת סוטה פרק ט משנה א 
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יַתמר:  אא אנ אש אדש,  לּק יַתה שלשון  ִבב ּמפה  רֲעערו ּמלה  שג ּמבִברים כא, א-ב)אע שד ) 
ּמלל  ּמח ֵאוצא  ּממ ִבכי ִי "

ּמת ּה,  שש שלִבר שלָך  ֵאתן  לנ אהיָך  לל אא אשר יי  רֲעא ּממה  ּמד רֲעא ּמב
ּמכהו. ִבה ִבמי  יַתדע  ללא נו אדה,  ּמש יַתב ֵאפל   לנ

אטיָך",  שפ לש שו אניָך  ֵאק שז שוצאו  ּמי שו
ִבאין.   שוצ ּמהיו יו יַתלִים  ּמש ִבבירו אש ּמגדול  יַתה ִבדין  ֵאבית  ִבמ ּמשה  לל שש ו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
יַתמר:  אא אנ אש ּמשה,  ִבמ רֲעח
יַתנִים,  שש אניָך"  ֵאק שז "

יַתנִים,  שש אטיָך"  שפ לש שו "
ּמשקול,  ִבדין  ֵאבית  ֵאאין  שו

ּמחד.  אא אהם עוד  ֵאלי רֲעע ִבפים  ִבסי מו

מסכת סוטה פרק ט משנה ב 
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יַתמִים,  יַתה ֵאני  שפ יַתעל  ּמוצ ף  ּמלן,  ִבאי ּמב ּמתלוי  יַתגל,  יַתב ּמטמון  ּמוצא  שמ ִבנ
יַתמר:  אא אנ אש ִבפים,  ּמהיו עושר ללא 
יַתגל,  יַתב ּמטמון  ללא  ּממה",  ּמד רֲעא ּמב "
ּמלן,  ִבאי ּמב ּמתלוי  ללא  ֵאפל",  לנ "

יַתמִים.   יַתה ֵאני  שפ יַתעל  ּמוצ ף  ללא  אדה",  ּמש יַתב "
ּמב ּה גוִים,  ֵאיש  אש ִבעיר  של ּמפר,  שס ִבל ּמסמוְך  ּמוצא  שמ ִבנ

ִבדין,  ֵאבית  ּמב ּה  ֵאאין  אש ִבעיר  של ִבפין].  או  ּמהיו עושר ללא  ]
ִבדין.   ֵאבית  ּמב ּה  איש  אש ִבעיר  של ּמלא  אא ִבדין  שד ּמהיו מו ללא 

ּמירות,  רֲעע ֵאתי  שש ֵאבין  ּמון  מכ שמ ּמוצא  שמ ִבנ
ּמגלות.   רֲעע ֵאתי  שש ִבביאות  שמ אהם  ֵאתי שש

אזר.   אע ִבלי אא ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ּמפה.  רֲעערו ּמלה  שג אע ּמאה  ִבבי שמ יַתלִים  ּמש שירו ֵאאין  שו

מסכת סוטה פרק ט משנה ד 
ג

ִבדין?  שד ּמהיו מו יַתנִין  שמ
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר



ִבּטבורו.   ִבמ
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  ושר

ּמטמו.   ֵאמחו
ֵאמר:  לקב או רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמוארו.  יַתצ ִבמ ּמלל,  ּמח ּמשה  אע אנ אש שמקום  ִבמ

מסכת סוטה פרק ט משנה ג 
ד

ּמחד,  אא ּממקום  שב שוגופו  ּמחד  אא ּממקום  שב לראשו  ּמוצא  שמ ִבנ
יַתהגו ף.   אוצל  ֵאא לראש  ּמה ִבכין  ִבלי מו

אזר.   אע ִבלי אא ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  ושר
לראש.  ּמה אוצל  ֵאא יַתהגו ף 

מסכת סוטה פרק ט משנה ה 
ה

אהם.   ּמל שלכו  ּמה שו יַתלִים  ּמש שירו ֵאני  שק ִבז שטרו  שפ ִבנ
ִבאין  ִבבי שמ ִבעיר  ּמה ּמת ּה  ֵאני או שק ּמבִברים כא,ג)ִבז שד ) 

ּמב ּה,  יַתבד  מע ללא  אשר  רֲעא ּמקר  ּמב יַתלת  שג אע "
לעל",  שב ּמכה  שש ּממ ללא  אשר  רֲעא

ּמב ּה,   ֵאסל  יַתהמום פו ֵאאין  אש שו
ּמת ּה  ִבדין או ּמבִברים כא,ד)ומוִברי שד יַתחל ( יַתנ אאל  ּמתן",  " ֵאאי

אשה.  ּמק ששמועו:  ִבכ ּמתן'  ֵאאי '
ֵאשר.   ּמכ ּמתן,  ֵאאי ֵאאין  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ּמה. <מאחוריה>  ארי רֲעח יַתא ֵאמ ִבפיס  יַתבּקו ּמת ּה  ִבפים או שועושר
ֵאבד.  ּמע ֵאל ִבמ יַתרע ו ּמז ִבל ִבמ ּמאסור  ּממ ּה  שמקו ו

ִבנים.  ּמב רֲעא ּמשם  יַתנּקות  של ּמתן ו שש ִבפ ּמשם  שסרוק  ִבל ּמתר  ממ ו

מסכת סוטה פרק ט משנה ו 
ו

יַתמִים  יַתב אהן  ֵאדי שי אאת  ִבוצין  רֲעח ִבעיר רו ּמה ּמת ּה  ֵאני או שק ִבז
שמִברים:  שואו ּמלה  ּמג רֲעע יַתל אש ּמת ּה  ּמפ רֲעעִברי שמקום  ּמבִברים כא,ז) ִבב שד )

ּמראו."  ללא  ֵאנינו  ֵאעי שו אזה  יַתה ּמדם  יַתה אאת  מכה  שפ ּמש ללא  ֵאדינו  ּמי "
יַתלת,  ּמע ֵאבנו  ִבל יַתעל  ִבכי  שו

ֵאהן?  ִבמים  ּמד ֵאכי  שפ ִבדין שו ֵאבית  ֵאני  שק ִבז אש
יַתטשרנוהו,  שפ ֵאדינו ו ּמי יַתעל  ּמבא  ללא  אש ּמלא  אא

שחנוהו.   יַתנ ִבה שו ִבאינוהו  שר ללא  שו

ז
שמִברים:  ִבנים או רֲעה לכ ּמבִברים כא,ח)יַתה שד ) 

ּמת יי,  ִבדי ּמפ אשר  רֲעא ֵאאל  ששּמר שמָך ִי יַתע של ֵאפר  יַתכ "



ֵאאל".  ששּמר שמָך ִי יַתע ארב  אק שב ִבקי  ּמנ ּמדם  ֵאתן  ִבת יַתאל  שו
יַתמר:  ִבכים לו שוצִברי ּמהיו  ּמבִברים כא,ח)ללא  שד ) 

ּמדם",  יַתה אהם  ּמל ֵאפר  יַתכ ִבנ שו "
ּמתן:  יַתר שש יַתב שמ אדש  לּק יַתה יַתח  ּמלא רו אא

אכם.  ּמל ֵאפר  יַתכ שת ִבנ ּמדם  יַתה ּמכה,  ּמכ רֲעעשו  יַתת אש יַתתי  ּממ ֵאא

מסכת סוטה פרק ט משנה ז 
ח

ּמלה> שג אע ּמה ּמלה, <בשוליים:  ּמג רֲעע ּמה ּמעֵאר ף  ֵאת ללא  אש יַתעד  ֵארג  יַתההו ּמוצא  שמ ִבנ
אדר.  ֵאע ּמב אעה  ִבתשר שו ֵאוצא  ֵאת

ּממ ּה,  שמקו ִבב ֵאבר  ּמּק ִבת ּמפה,  שעשר אנ אש ִבמ ו
ּמת ּה,  ּמל ִבח שת ִבמ ּמבאת  ֵאפק  ּמס יַתעל  אש
ּמל ּה.   ּמכה  של ּמה שו ּמק ּה  ֵאפ שס ּמרה  שפ ִבכ

ֵארג,  יַתההו ּמוצא  שמ ִבנ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו ּמלה  ּמג רֲעע ּמה ּמפה  שעשר אנ
ֵארג.  ּמה ֵאי אזה  ֵארי  רֲעה

מסכת סוטה פרק ט משנה ח 
ט

ֵארג",  יַתההו אאת  ִבתי  ִבאי ּמר ֵאמר " ֵאעד או
ּמת",  ִבאי ּמר ללא  ֵאמר " ֵאעד או שו
ִבתי",  ִבאי ּמר ארת " אמ ּמשה או ִבא

ִבאית",  ּמר ללא  ארת " אמ ּמשה או ִבא שו
ִבפים.   ּמהיו עושר

ִבתי",  ִבאי ּמר ֵאמר " ֵאעד או
ּמת",  ִבאי ּמר ללא  שמִברים " יַתנִים או שש ו

ִבפים.   ּמהיו עושר
ִבאינו",  ּמר שמִברין " יַתנִים או שש

אתם",  ִבאי שר ללא  אהן " ּמל ֵאמר  ֵאעד או שו
ִבפים.  ּמהיו עושר ללא 

מסכת סוטה פרק ט משנה ט 
י

ִבנים,  ּמח שוצ ּמהרו אשיַתרבו  ִבמ
ּמפה,  רֲעערו ּמלה  שג אע ּמלה  שט ּמב

ּמשה,  ּמפִברי אבן  ּמנה  ִבחי שת יַתני ו ִבדי אבן  ּמזר  ּמע של אא ּמבא  אש ִבמ
ֵארא, שק ִבנ ּמיה  ּמה ּמשה  ּמפִברי אבן 

ּמחן'.   שוצ ּמהרו אבן  שקרותו ' ִבל שזרו  ּמח

יא
ִבפים,  רֲעא יַתהנו אשיַתרבו  ִבמ

ּמאשרִברים.  שמ יַתה יַתמִים  יַתה שסקו  ּמפ



יַתמר:  אא אנ אש ּמקן,  ִבסי שפ ִבה יַתכי  יַתז אבן  ּמנן  ּמח ּמבן יו  (הושע ד,יד)יַתר
ּמנה,  אני שז ִבת ִבכי  אכם  ֵאתי שבנו יַתעל  שפקוד  אא ללא  "

ּמנה שפ יַתא ּמנ שת ִבכי  אכם  ֵאתי יַתכלו יַתעל  ". שו

יב
ּמדה,  ֵאר שוצ ִבאיש  אזר  אע אבן יו ֵאסה  ֵאמת יו אש ִבמ

יַתלִים,  ּמש שירו ִבאיש  ּמנן  ּמח אבן יו ֵאסי  שויו
יַתמר:  אא אנ אש ששכולות,  יַתא ּמה שטלו   (מיכה ז,א)ּמב

ששכול  אא ֵאאין  ִבשי." שפ יַתנ ּמתה  ִבאשו ּמרה  ִבבכו אאכול,  " אל

מסכת סוטה פרק ט משנה י 
יג

ֵאשר.   רֲעע יַתמ יַתה יַתית  ּמד ִבביר הו אע אה ּמגדול  ֵאהן  לכ ּמנן  ּמח יו
ִבפים.   שק יַתהנו אאת  שו שמעושרִברים  יַתה אאת  ֵאּטל  ִבב יַתא ף הוא 

יַתלִים,   ּמש ִבבירו אכה  יַתמ ִבּטיש  יַתפ יַתה ּמיה  ּמה ּממיו  ּמי יַתעד 
יַתמי.  שד יַתה יַתעל  לאל  שש ִבל ּמוצִבריְך  ּמדם  ּמא ֵאאין  ּממיו  ּמי שב ו

מסכת סוטה פרק ט משנה יא 
יד

שדִברין,  אה שנ יַתס ּמלה  שט ּמב אש ִבמ
יַתמר:  אא אנ אש ּמתיות,  שש ִבמ יַתה ֵאבית  ִבמ ִבשיר  יַתה יַתטל  ּמיה כד,ט)ּמב שע יַתש שי ) 

ששתו  ללא ִי ִבשיר  יַתב ּמתיו." לש של ּמכר  ֵאש יַתמר  ֵאי " ּמיִין 

מסכת סוטה פרק ט משנה יב 
יה

ִבנים,  ּמהִבראשו ִבאים  ִבבי שנ ֵאמתו  אש ִבמ
ִבמים.   מת שו שטלו אוִברים  ּמב
ּמדש,  שק ִבמ יַתה ֵאבית  יַתרב  ּמח אש ִבמ

ִבפים,  אפת וצו לנ שו ִבמיר  ּמש יַתה יַתטל  ּמב
יַתמר:  אא אנ אש ּמנה,  ּממ רֲעא ֵאשי  שנ יַתא שסקו  ּמפ ִבלים יב,ב)ו ִבה שת ) 

ִבסיד, ּמח יַתמר  ּמג ִבכי  ּמעה יי  ִבשי  "הו
ּמדם. ּמא ֵאני  שב ִבמ ִבנים  אאמו יַתפוּסו  "  ִבכי 

יו
יַתע:  מש שיהו ִבבי  ֵאשם שר ִבמ ֵאמר  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר

ּמדש,  שק ִבמ יַתה ֵאבית  יַתרב  ּמח אש ִבמיום 
ּמלה,  ּמל שק ֵאאין בו  אש ֵאאין יום 

ּמכה,  ּמר שב ִבל יַתטל  יַתרד  ּמי ללא  שו
ֵאפרות.   יַתה יַתעם  יַתט יַתּטל  מנ שו

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ֵאפרות.  יַתה אמן  לש יַתּטל  ִבנ יַתא ף 



<מסכת סוטה פרק ט משנה זו בשוליים כתובה על ידי מגיה> (מסכת סוטה פרק ט משנה יג) 
ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא אבן  שמעון  ִבש ִבבי  שר

יַתח,  ֵארי ּמה אאת  שו יַתעם  יַתּט יַתה אאת  ּמלה  שט ּמנ ּמרה  רֲעה יַתּט יַתה
ּמגן.   ּמד יַתה אמן  לש אאת  שטלו  ּמנ ששרות  יַתע יַתמ יַתה
לכל.  יַתה אאת  ִבכלו  ִבפים  ּמש שכ יַתה שו שזנות  יַתה

מסכת סוטה פרק ט משנה יד 
יז

ּמינוס,  שס יַתפ שס יַתא של אש שלמוס  שבפו
ּמארוס.   ּמה יַתעל  שו ִבנים,  ּמת רֲעח שטרות  יַתע יַתעל  שזרו  ּמג

לטס,  ִבקי של אש שלמוס  שבפו
ּמלה,  יַתכ יַתה שטרות  יַתע יַתעל  שזרו  ּמג

ִבנית.   ּמו שי שבנו  אאת  ּמדם  ּמא ֵאמד  יַתל שי ללא  אש שו
רֲעחרון,  יַתא ּמה שלמוס  שבפו

ִבעיר.   ּמה שבתוְך  ִבפשריון  שב ּמלה  יַתכ יַתה ֵאוצא  ֵאת ללא  אש שזרו  ּמג
ִבעיר.   ּמה שבתוְך  ִבפשריון  שב ּמלה  יַתכ יַתה ֵאוצא  ֵאת אש ִבתירו  ִבה ֵאתינו  יַתרבו שו

מסכת סוטה פרק ט משנה טו 
יח

יַתכי,  יַתז אבן  ּמנן  ּמח ּמבן יו יַתר ֵאמת  אש ִבמ
ּממה.   שכ ּמח יַתה ִבזיו  יַתטל  ּמב

ֵאקן,  ּמז יַתה ֵאאל  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר ֵאמת  אש ִבמ
שפִברישות.   ּמרה ו רֲעה יַתט ּמתה  ֵאמ ּמרה ו יַתהתו שכבוד  יַתטל  ּמב

ִבבי,  ּמא ִבפי אבן  ֵאעאל  ּממ שש ֵאמת ִי אש ִבמ
ּמנה.   מה שכ יַתה ִבזיו  יַתטל  ּמב

ִבבי,  ֵאמת שר אש ִבמ
שטא.   ֵאח יַתאת  שר שוִי ּמוה  ּמנ רֲעע ּמלה  שט ּמב

יט
ִבאיר,  ֵאמ ִבבי  ֵאמת שר אש ִבמ

ּמשלות.   שמ ֵאלי  שש שטלו מו ּמב
ּמבה,  ִבקי רֲעע ִבבי  ֵאמת שר אש ִבמ
ִבנים.   ּמש שר יַתהדו שטלו  ּמב

יַתזי,  יַתע אבן  ֵאמת  אש ִבמ
ִבנים.   ּמד שק יַתהשו שטלו  ּמב

ּממא,  אבן זו ֵאמת  אש ִבמ
יַתהתו">   שכבוד  יַתטל  ּמב ּמבה,  ִבקי רֲעע ִבבי  שר ֵאמת  אש ִבמ ִבנין.  ּמש שר יַתהדו שטלו <הקל ף מחוק ועליו כתוב:  ּמב

יַתע,  מש שיהו ִבבי  ֵאמת שר אש ִבמ
ּמלם.   ּמהעו ִבמן  ּמבה  ּמלה טו שט ּמב

ֵאאל,  ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר ֵאמת  אש ִבמ
ּמוצרות.   שו יַתבי  ּמבא גו



ּמיה,  שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  ֵאמת שר אש ִבמ
ּמקה>  שס ּמפ ִבמים. < ּמכ רֲעח יַתה ִבמן  אשר  לע ּמה יַתסק  ּמפ

ּמסא, <חנניה> אבן דו ּמנא  ִבני רֲעח ִבבי  ֵאמת שר אש ִבמ
אשה.   רֲעע יַתמ ֵאשי  שנ יַתא שטלו  ּמב

ּמתן,  שנ ּמקטו ֵאסה  ִבבי יו ֵאמת שר אש ִבמ
ִבדים.  ִבסי רֲעח יַתה שסקו  ּמפ

ּמתן?  שנ ּמקטו ששמו  ּמרא  שק ִבנ ּממה  ּמל שו
ִבדים.   ִבסי רֲעח יַתל אש ּמנן  יַתט שק ּמיה  ּמה אש

כ
ֵאמר:  ִבאיר או ּמי אבן  ּמחס  שנ ִבפ ִבבי  שר
ּמדש,  שק ִבמ יַתה ֵאבית  יַתרב  ּמח אש ִבמיום 

ּמשן,  לרא ּמחפו  שו ֵאבִברין  רֲעח ֵאני  שב ֵאבִברים ו רֲעח בושו 
אהם,  ֵאשי רֲעע יַתמ שב אשה  רֲעע יַתמ ֵאשי  שנ יַתא שללו  יַתד שז ִבנ

יַתע,  שזרו ֵאלי  רֲעע יַתב שברו  ּמג שו
יַתרע,  ּמה ּמלשון  ֵאלי  רֲעע יַתב שברו  ּמג שו
ֵאּקש.  יַתב שמ ֵאאין  שו ֵארש  ֵאאין דו שו

ֵאען?  ּמש ִבה של ּמלנו  יַתמה  יַתעל 
יַתמִים.   ּמש יַתב אש ִבבינו  ּמא יַתעל 

כא
ֵאמר:  ּמגדול או יַתה אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמדש,  שק ִבמ יַתה ֵאבית  יַתרב  ּמח אש ִבמיום 

ּמיה,  יַתר שפ ּמס שכ ֵאוי  שה ִבמ של ּמיה  ּממ ִבכי רֲעח ּמשִבריו 
ּמיה,  יַתד ִבמי של יַתת שכ ּמיה  יַתר שפ ּמס שו
ּממא,  יַתע שכ ּמיה  יַתד ִבמי של יַתת שו

ּמלה,  שו ּמנ שו ּמלה  שז ּמא ֵאמי  יַתע שכ ּממא  יַתע שו
ֵאּקש.  יַתב שמ ֵאאין  שו ֵארש  ֵאאין דו שו

ֵאען?  ּמש ִבה של ּמלנו  יַתמה  יַתעל  שו
יַתמִים.   ּמש יַתב אש ִבבינו  ּמא יַתעל 

כב
יַתח,  ִבשי ּממ יַתה שקבות  ִבע שב

ֵאגי,  שס ּמפה ִי שוצ ּמח
ֵאמר, <שתי מלים אלה לא מנוקדות> יַתא שי אקר  לי שו

אקר,  לי שב יַתיִין  יַתה שו ּמי ּה  ִבפשר ֵאתן  ִבת אפן  אג יַתה
ִבמינות,  ֵאהא  שת שלכות  יַתמ יַתה שו

יַתחה.  יַתכ ֵאאין תו שו

כג
שזנות,  ִבל איה  שה יַתעד ִי יַתו ֵאבית 



יַתרב,  שח אי ִבליל  ּמג יַתה שו
ּמלן ִישום, <'והגבלן' אינו מנוקד> שב יַתג יַתה שו

שננו,  יַתח שת ללא ִי שו ִבעיר  ּמל ִבעיר  ֵאמ שבבו  שיסו ִבליל  ּמג יַתה ֵאשי  שנ יַתא שו
יַתרח,  שס ִבת שפִברים  יַתמת סו שכ ּמח שו

ֵאאסו,  ּממ שטא ִי ֵאח ֵאאי  שר שוִי
ארת;  אד שע אנ ֵאהא  שת אמת  אא ּמה שו

כד
ִבנים,  ֵאק שז ִבבינו  של יַתי ּמעִברים  שנ

ִבנים,  יַתט שּק יַתה ִבמן  שמדו  יַתע יַתי ִבנים]  ֵאק שז ]
ּמאב,  ֵאבל  יַתנ שמ ֵאבן 

ּממ ּה,  ִבא שב ּממה  ּמק יַתבת 
ּמת ּה,  רֲעחמ יַתב ּמלה  יַתכ

ֵאביתו", (מיכה ז,ו) ֵאשי  שנ יַתא ִבאיש  ֵאבי  שי לא " 
אלב,  אכ ּמניו דומות  ּמפ ֵארש  דו

ֵאען?  ּמש ִבה של ּמלנו  יַתמה  יַתעל  שו
יַתמִים.   ּמש יַתב אש ִבבינו  ּמא יַתעל 

כה
ֵאמר:  ִבאיר או ּמי אבן  ּמחס  שנ ִבפ ִבבי  שר

ִבקיות,  שנ ֵאדי  ִבלי ּמאה  ִבבי שמ ִבריזות  שז
שפִברישות,  ֵאדי  ִבלי ִבקיות  שנ ו
ּמרה,  רֲעה יַתט ֵאדי  ִבלי שפִברישות  ו

ּמשה,  מד שק ֵאדי  ִבלי ּמרה  רֲעה יַתט
ּמוה,  ּמנ רֲעע ֵאדי  ִבלי ּמשה  מד שק

שטא,  ֵאח ֵאדי ִישראות  ִבלי ּמוה  ּמנ רֲעע
ִבסידות,  רֲעח ֵאדי  ִבלי שטא  ֵאח ִישראות 
אדש,  לּק יַתה יַתח  ֵאדי רו ִבלי ִבסידות  רֲעח

ִבתים,  ֵאמ יַתה יַתית  ִבח שת ֵאדי  ִבלי אדש  לּק יַתה יַתח  רו
יַתלּטוב.  ּמזכור  ּמיהו  ִבל ֵאא ֵאדי  שי יַתעל  ּמאה  ּמב ִבתים  ֵאמ יַתית  ִבח שת

חסלת סוטה 
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ּמים,  יַתה יַתנת  ִבדי שמ ִבמ ֵאגט  ִבביא  ֵאמ יַתה
יַתמר:  ליא אש ּמוצִבריְך 

יַתתם".  יַתח שת ִבנ יַתני  ּמפ שב יַתתב ו שכ ִבנ יַתני  ּמפ שב "
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר

אגר.   אה יַתה ִבמן  ּמקם ו ֵאמשר ִבביא  ֵאמ יַתה יַתא ף 
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

שללוד.   ִבדים  יַתפר לו שכ ִבמ ִבפלו  רֲעא
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

יַתמר:  ליא אש ּמוצִבריְך  ֵאאינו 
יַתתם",  יַתח שת ִבנ יַתני  ּמפ שב יַתתב ו שכ ִבנ יַתני  ּמפ שב "

ִבליְך.  יַתהמו שו ּמים,  יַתה יַתנת  ִבדי שמ ִבמ ִבביא  ֵאמ יַתה ּמלא  אא
ּמים, <הבי"ת מחוקה> יַתה יַתנת  ִבדי שמ ִבב] ּמנה [ ִבדי שמ ִבל ּמנה  ִבדי שמ ִבמ ִבביא  ֵאמ יַתה שו

יַתמר:  ליא אש ּמוצִבריְך 
יַתתם",  יַתח שת ִבנ יַתני  ּמפ שב יַתתב ו שכ ִבנ יַתני  ּמפ שב "

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
ּמיה.  שנ שגמו יַתה של ּמיה  שנ שגמו יַתה ֵאמ ִבפלו  רֲעא
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ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמרח,  שז ִבמ יַתכ ּמקם  ּמרח ושר שז ִבמ יַתל ּמקם  ֵאמשר

ּמדרום,  יַתכ שקלון  שש יַתא שו ּמדרום  יַתל שקלון  שש יַתא ֵאמ
ּמצפון.   יַתכ יַתעכו  שו ּמצפון  יַתל יַתעכו  ֵאמ

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
ִבּטים.  ִבג יַתל ֵאאל  ששּמר אר ץ ִי אא שכ יַתעכו 

מסכת גיטין פרק א משנה ג 
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ֵאאל,  ששּמר אר ץ ִי אא ֵאמ ֵאגט  ִבביא  ֵאמ יַתה
יַתמר:  ליא אש ּמוצִבריְך  ֵאאינו 

יַתתם",  יַתח שת ִבנ יַתני  ּמפ שב יַתתב ו שכ ִבנ יַתני  ּמפ שב "
שרִברים,  ּמליו עו ּמע ֵאיש  ִבאם 

ּממיו.   ּמת שבחו יַתים  יַתק שת ִבנ
ּמים,  יַתה יַתנת  ִבדי שמ ִבמ ֵאגט  ִבביא  ֵאמ יַתה שו

יַתמר:  ליא אש ּמיכול  ֵאאינו 
יַתתם",  יַתח שת ִבנ יַתני  ּמפ שב יַתתב ו שכ ִבנ יַתני  ּמפ שב "

ִבדים,  ֵאע ּמליו  ּמע ֵאיש  ִבאם 
ּממיו.   ּמת שבחו יַתים  יַתק שת ִבנ



מסכת גיטין פרק א משנה ד 
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ִבדים,  ּמב רֲעע ֵארי  שחרו יַתש ּמחד  אא שו ִבשים  ּמנ ֵאּטי  ִבג ּמחד  אא
ִבביא.   ֵאמ ִבליְך ו יַתבמו ּמשִבוים 

ִבכים  ּמר שד יַתה ִבמן  יַתחת  יַתא זו 
ִבדים.  ּמב רֲעע ֵארי  שחרו יַתש של ִבשים  ּמנ ֵאּטי  ִבג ּמשוו  אש

מסכת גיטין פרק א משנה ה 
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ּמפסול,  ִבתי,  ֵאעד כו ּמליו  ּמע ֵאיש  אש ֵאגט  ּמכל 
ִבדים.  ּמב רֲעע ֵארי  שחרו יַתש שו ִבשים  ּמנ ֵאּטי  ִבג ִבמ חו ץ 

ּמשה,  ִבא ֵאגט  ִבני  שת ּמע יַתפר  שכ ִבל ֵאאל  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר ֵאני  שפ ִבל ִבביאו  ֵאה אש אשה  רֲעע יַתמ
ִבשיר.   שכ ִבה שו ִבתים,  ֵאדי כו ֵאע ּמדיו  ֵאע ּמהיו  שו

יַתלגוִים,  אש ּמכאות  יַתעשר שב ִבלים  ּמהעו ּמטרות  שש יַתא ּמה ּמכל 
ֵאשִברים,  שכ אהם גוִים,  ֵאמי שת אשחו ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ִבדים.  ּמב רֲעע ֵארי  שחרו יַתש שו ִבשים  ּמנ ֵאּטי  ִבג ִבמ חו ץ 
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ֵאשִברים,  שכ ּמלם  מכ
שדיוט.  אה יַתל אעשו  אנ אש יַתמן  שז ִבב ּמלא  אא ּמכרו  שז ּמה ללא 

מסכת גיטין פרק א משנה ו 
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ֵאמר:  ּמהאו
ִבדי",  שב יַתע של אזה  שחרור  יַתש יַתטר  שש ִבתי ו שש ִבא של אזה  ֵאגט  ֵאתן  "

ִבזיר.   שח יַתי אהן,  ֵאני שש ִבב ִבזיר  שח יַתה של ּמוצה  ּמר ִבאם 
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ִבדים,  ּמב רֲעע ֵארי  שחרו יַתש שב ללא  ּמבל  רֲעא ִבשים,  ּמנ ֵאּטי  ִבג שב
ּמניו,  ּמפ שב ללא  אש ּמדם  ּמא של ִבכים  ּמז אש ִבפי  של

ּמניו.  ּמפ שב ּמלא  אא ִבבים לו  ּמח ֵאאין  שו
יַתשי,  יַתר שבדו,  יַתע אאת  ּמלזון  ללא  אש אוצה  ִבאם ִישר אש

יַתשי.   יַתר ֵאאינו  ששתו,  ִבא אאת  ּמלזון  ללא  אש שו
אהן:  ּמל יַתמר  ּמא

ּממה,  שתרו יַתה ִבמן  שבדו  יַתע אאת  ֵאסל  ֵארי הוא פו רֲעה יַתו
ששתו?  ִבא אאת  ֵאסל  אשהוא פו ֵאשם  יַתכ

שמרו לו:  ּמא
ּמינו.   שנ ִבק אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

ֵאמר:  ּמהאו
ֵאתן> ִבתי, < שש ִבא של אזה  ֵאגט  שתנו  "
ִבדי!"  שב יַתע של אזה  שחרור  יַתש יַתטר  שש ו



ֵאמת,  ו
ּמתה.  ִבמי יַתחר  יַתא של שתנו  ללא ִי

ִבני!"  שפלו ִבאיש  של אנה  ּממ שתנו  "
ֵאמת,  ו

ּמתה.  ִבמי יַתה יַתחר  יַתא של שתנו  ִי

פרק ב 
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יַתמר:  ּמא שו ּמים  יַתה יַתנת  ִבדי שמ ִבמ ֵאגט  ִבביא  ֵאמ יַתה
יַתתם";  יַתח שת ִבנ יַתני  ּמפ שב ללא  ּמבל  רֲעא יַתתב,  שכ ִבנ יַתני  ּמפ שב "
יַתתב";  שכ ִבנ יַתני  ּמפ שב ללא  ּמבל  רֲעא יַתתם,  יַתח שת ִבנ יַתני  ּמפ שב "
שוציו";  אח יַתתם  יַתח שת ִבנ יַתני  ּמפ שב מכלו ו יַתתב  שכ ִבנ יַתני  ּמפ שב "
מכלו",  יַתתם  יַתח שת ִבנ יַתני  ּמפ שב שוציו ו אח יַתתב  שכ ִבנ יַתני  ּמפ שב "

ּמפסול.  
יַתתב",  שכ ִבנ יַתני  ּמפ שב ֵאמר " ּמחד או אא

יַתתם",  יַתח שת ִבנ יַתני  ּמפ שב ֵאמר " ּמחד או אא שו
ּמפסול.  

יַתתב",  שכ ִבנ ֵאנינו  ּמפ שב שמִברין " יַתנִים או שש
יַתתם",  יַתח שת ִבנ יַתני  ּמפ שב ֵאמר " ּמחד או אא שו

ּמפסול. 
ִבשיר.   שכ יַתמ ּמדה  שיהו ִבבי  ושר

יַתתב",  שכ ִבנ יַתני  ּמפ שב ֵאמר " ּמחד או אא
יַתתם",  יַתח שת ִבנ ֵאנינו  ּמפ שב שמִברין " יַתנִים או שש ו

ֵאשר.  ּמכ

מסכת גיטין פרק ב משנה ב 
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יַתביום,  יַתתם  יַתח שת ִבנ שו יַתביום  יַתתב  שכ ִבנ
ּמלה,  שי יַתל יַתב יַתתם  יַתח שת ִבנ שו ּמלה  שי יַתל יַתב

יַתביום,  יַתתם  יַתח שת ִבנ שו ּמלה  שי יַתל יַתב
ֵאשר.   ּמכ

ּמלה,  שי יַתל יַתב יַתתם  יַתח שת ִבנ שו יַתביום 
ּמפסול. 

ִבשיר,  שכ יַתמ שמעון  ִבש ִבבי  שר
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  ּמיה שר ּמה אש

ּמלה,  שי יַתל יַתב שתמו  יַתח שת ִבנ שו יַתביום  ּמתבו  שכ ִבנ אש ִבּטין  ִבג יַתה ּמכל 
ִבשים.  ּמנ ֵאּטי  ִבג ִבמ ִבלין, חו ץ  שפסו
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ִבבים:  שת לכל כו יַתב
שנתוס,  יַתק ּמל שק ִבב שבקומוס, ו ּמרא,  שק ִבוּס יַתב שדיו,  יַתב

ֵאשם. אשהוא רו ּמבר  ּמד ּמכל  שב   ו
ִבקים,  שש יַתמ שב ללא  ִבבין  שת ֵאאין כו

ֵאפרות,  ֵאמי  שב ללא  שו
ּממה.  ּמי יַתק של אש ֵאאינו  אש ּמבר  ּמד ּמכל  שב ללא  שו

ִבבין:  שת לכל כו יַתה יַתעל 
יַתזִית,  יַתל אש אלה  ּמע אה יַתעל 

יַתזִית. יַתה אאת  ּמל ּה  ִבנין  שת שונו
ּמרה,  ּמפ יַתל אש ארן  אּק יַתה יַתעל  שו

ּמרה.  ּמפ יַתה אאת  ּמל ּה 
אבד,  אע ּמל אש ּמיד  ִבנין  שת שונו יַתעל 
אבד.   אע ּמה אאת  ּמל ּה  ִבנין  שת שונו

ֵאמר:  ִבלי או ִבלי ּמג יַתה ֵאסה  ִבבי יו שר
ִביים,  יַתח יַתח  איש בו רו אש ּמבר  ּמד יַתעל  ללא  ִבבין  שת ֵאאין כו

ִבלים.  ּמכ ּקא ּמה יַתעל  ללא  יַתא ף 
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יַתקע.  יַתּקשר יַתל ּמבר  מח שמ ִבב ִבבין  שת  ֵאאין כו
ּמל ּה,  ּמתנו  שנ שתמו ו ִבח שו ּמלשו  שת ּמבר, ו מח שמ ִבב ּמתבו  שכ

ֵאשר.  ּמכ
ֵאסל,  ּמדה פו שיהו ִבבי  שר

ּמתלוש.   יַתב ִבחתומו  שו ּמבתו  ִבתי שכ ֵאהא  שת אש יַתעד 
ֵאמר:  ּמרה או ִבתי שב אבן  ּמדה  שיהו ִבבי  שר

ּממחוק,  יַתה ּמיר  שנ יַתה יַתעל  ללא  ִבבין  שת ֵאאין כו
ּמרא,  שת שפ ִבד יַתה יַתעל  ללא  שו

ֵאי ף.  יַתד שז ִבה של ּמיכול  אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ
ִברין.  ִבשי שכ יַתמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו
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ֵאגט,  יַתה אאת  לתב  שכ ִבל ֵאשִברים  שכ לכל  יַתה
ּמטן.   ּמק שו אטה  ֵארש שו ֵאח ִבפלו  רֲעא
ּמּט ּה,  ִבג אאת  אבת  את ּמשה כו ִבא ּמה
ּמברו,  אאת שו ֵאתב  ִבאיש כו ּמה שו

ּממיו.   ּמת שבחו ּמלא  אא ֵאגט  יַתה ִבקיום  ֵאאין  אש
ֵאגט,  יַתה אאת  ִבביא  ּמה של ֵאשִברים  שכ לכל  יַתה



שכִברי.  ּמנ שו ֵאמא  ּמטן, סו ּמק שו אטה  ֵארש שו ֵאח ֵאמ חו ץ 
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ִבדיל,  שג ִבה שו ּמטן  ּמּק יַתה ֵאבל  ִבק
יַתּקח,  יַתפ שת ִבנ שו ֵארש  ֵאח
יַתתח,  יַתפ שת ִבנ שו ֵאמא  סו
ּמפה,  יַתת שש ִבנ שו אטה  שו

יַתיר,  יַתג שת ִבנ שו שכִברי  ּמנ
ּמפסול.  

ז
יַתּקח,  יַתפ שת ִבנ שו יַתזר  ּמח שו יַתרש  ּמח שת ִבנ שו יַתח  ֵאּק ִבפ ּמבל  רֲעא

יַתתח,  יַתפ שת ִבנ שו יַתזר  ּמח שו ּממא  יַתת שס ִבנ שו יַתח  ֵאת ִבפ
ּמפה,  יַתת שש ִבנ שו יַתזר  ּמח שו ּמּטה  יַתת שש ִבנ שו ּמשפוי 

ֵאשר.   ּמכ
ּמלל:  שכ יַתה אזה 

ֵאשר.  ּמכ יַתעת,  יַתד שב שוסופו  ּמלתו  ִבח שת אש ּמכל 
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ּמל ּה",  שע יַתב ֵאמת  יַתמר " ּממנות לו אא אנ ּמנן  ֵאאי אש ִבשים  ּמנ יַתה יַתא ף 
ּמּט ּה:  ִבג אאת  ִבביא  ּמה של ּממנות  אא אנ

ּמת ּה,  רֲעחמו יַתבת  ּמת ּה, ו רֲעחמו
ּמל ּה.   שע יַתב יַתבת  ּמת ּה, ו שמ ִבב ִבוי ּמת ּה,  ּמר ּמוצ שו

ּמתה?  ִבמי יַתל ֵאגט  ֵאבין  יַתמה 
יַתח.   ִבכי ּמתב מו שכ יַתה אש

ּמּט ּה,  ִבג ּמאה  ִבבי שמ ּממ ּה  שוצ יַתע ּמשה  ִבא ּמה
יַתמר:  ּמכה לו שוצִברי ֵאהא  שת אש יַתבד  של ִבב ו
יַתתם".  יַתח שת ִבנ יַתני  ּמפ שב יַתתב ו שכ ִבנ יַתני  ּמפ שב "

פרק ג 
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ּמפסול.   ּמשה,  ִבא ֵאשם  של ללא  אש יַתתב  שכ ִבנ אש ֵאגט  ּמכל 
יַתוצד?  ֵאכי

שקִברים:  יַתמ שפִברים  יַתהוּסו יַתמע קול  ּמש שו יַתבשוק  ֵאבר  ּמיה עו ּמה
ִבני",  שפלו שמקום  ִבמ ִבנית  שפלו אאת  ֵארש  ּמג שמ ִבני  שפלו ִבאיש  "



ִבתי",  שש ִבא ֵאשם  אזה  שו ִבמי  שש אזה  יַתמר " ּמא שו
ֵארש בו.   ּמג של ִבמ ּמפסול 
ֵאכן: <יתר> ִבמ ֵאתר  יו

יַתלְך,  שמ ִבנ שו ששתו  ִבא אאת  ֵארש  ּמג של יַתתב  ּמכ
יַתמר לו:  ּמא שו ִבעירו  אבן  ּמוצאו  שמ

ּמתְך",  שש ִבא ֵאשם  שכ ִבתי  שש ִבא ֵאשם  שו ּממְך  שש ִבכ ִבמי  שש "
ֵארש בו.   ּמג של ִבמ ּמפסול 
ֵאכן: <יתר> ִבמ ֵאתר  יו

ּמשִבוים,  אהן  ֵאתי ששמו אש ִבשים  ּמנ ֵאתי  שש ֵאיש לו 
ּמלה,  שגדו יַתה אאת  ֵארש בו  ּמג של יַתתב  ּמכ

ּמנה.  יַתט שּק יַתה אאת  ֵארש בו  ּמג שי ללא 
ֵאכן: <יתר> ִבמ ֵאתר  יו

ּמלר:  שב ִבל יַתל יַתמר  ּמא
ֵארש",  ּמג רֲעא אוצה  אאשר אש ֵאאי זו  לתב  שכ "

ֵארש בו.  ּמג של ִבמ ּמפסול 
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ִבּטים,  ִבג ֵאסי  שפ ֵאתב תו יַתהכו
ּמשה,  ִבא ּמה שמקום  ִבאיש ו ּמה שמקום  יַתח  ִבני יַתי אש ּמוצִבריְך 

יַתמן;  שז יַתה שמקום  ו
ּמוה,  של יַתמ יַתטר  שש

אוה,  של יַתמ יַתה שמקום  אוה ו לל יַתה שמקום  יַתח  ִבני יַתי אש ּמוצִבריְך 
יַתמן;  שז יַתה שמקום  ּממעות, ו יַתה שמקום  ו

ּמּקח,  יַתמ ֵארי  ּמט שש
ֵאכר,  יַתהמו שמקום  יַתח ו ֵאק יַתהלו שמקום  יַתח  ִבני יַתי אש ּמוצִבריְך 

יַתמן,  שז יַתה שמקום  אדה, ו ּמש יַתה שמקום  ּממעות, ו יַתה שמקום  ו
ּמנה.   ּמּק יַתת יַתה ֵאני  שפ ִבמ

ּמלם.   מכ שב ֵאסל  ּמדה פו שיהו ִבבי  שר
ּמלם,  מכ שב ִבשיר  שכ יַתמ ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר
יַתמר:  אא אנ אש ִבשים,  ּמנ ֵאּטי  ִבג ִבמ ּמבִברים כד,ג) חו ץ  שד )

ּממ ּה.  שש ִבל ּמל ּה",  יַתתב  ּמכ שו "
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אמנו,  ִבמ יַתבד  ּמא שו ֵאגט  ִבביא  ֵאמ יַתה
ֵאשר,  ּמכ ּמתר,  רֲעא יַתעל  ּמוצאו  שמ ִבאם 

ּמפסול.  ּמלאו,  ִבאם  שו
ּממא, < שק שס שגלו ִבב ּמסה או  ִבפי רֲעח יַתב ּמוצאו  glōssשמ komonó<קופסה. בגלוקומא :

ֵאשר.   ּמכ ִבכירו,  ִבה ִבאם 
אלה,  ֵאקן או חו ּמז ִבניחו  ִבה שו ֵאגט  ִבביא  ֵאמ יַתה



ּמים.   יַתק אשהוא  יַתקת  שז אח שב ּמל ּה  שתנו  נו
ֵאהן,  לכ יַתל ֵאשאת  ִבנ אש ֵאאל  ששּמר יַתבת ִי
ּמים,  יַתה יַתנת  ִבדי שמ ִבל ּמל ּה  שע יַתב יַתלְך  ּמה שו

ּמים.   יַתק אשהוא  יַתקת  שז אח שב ּממה  שתרו ִבב אלת  אכ או
ּמים,  יַתה יַתנת  ִבדי שמ ִבמ ּמּטאתו  יַתח יַתח  ֵאל יַתהשו

ּמים.  יַתק אשהוא  יַתקת  שז אח שב ּמת ּה  ִבבין או שקִברי יַתמ
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ּמבִברים  שד ּמשה  לל שש
ִבמים,  ּמכ רֲעח ֵאני  שפ ִבל ּמטה  יַתפשר אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמריו: <ניקיימו על> ּמב שד אאת  שימו  ִבק שו
יַתכשרקום, < ּמה  ִבּקיפו ִבה אש ִבעיר  kharיַתעל  ká ōma<גדר עמודי ע ץ, מחנה מבווצר :
ּמים,  יַתב אפת  אר ּמּט ִבמ יַתה ּמנה  ִבפי שוּס יַתה יַתעל  שו

ִבלדון,  ֵאוצא  יַתהיו יַתעל  שו
ִבמין;  ּמי יַתק יַתקת  שז אח שב ֵאהן  אש

יַתכשרקום, <כורקום> ּמש ּה  ּמב שכ אש ִבעיר  ּמבל  רֲעא
ּמים,  יַתב ּמדה  שב ּמא אש ּמנה  ִבפי שס ו

ֵארג,  ּמה ֵאל ֵאוצא  יַתהיו יַתעל  שו
ִבתים:  ֵאמ ֵארי  שמ מח שו ִביים  יַתח ֵארי  שמ מח אהן  ֵאלי רֲעע ִבנין  שת נו

ֵאאל,  ששּמר שלִי ֵאהן  לכ יַתבת  ֵאהן, ו לכ יַתל ֵאאל  ששּמר יַתבת ִי
ּממה.  שתרו ִבב יַתכל  לתא ללא 
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ּמלה,  ּמח שו ֵאאל  ששּמר אר ץ ִי אא שב ֵאגט  ִבביא  ֵאמ יַתה
ֵאחר.   יַתא יַתיד  שב שלחו  יַתש שמ אזה  ֵארי  רֲעה

יַתמר לו:  ּמא ִבאם 
ִבני",  שפלו אפ ץ  ֵאח ּמנה  אמ ִבמ ִבלי  לטל  "

ֵאחר,  יַתא יַתיד  שב אחנו  של יַתש שי ללא 
ֵאחר.  יַתא יַתיד  שב שקדונו  ִבפ ֵאהא  שי אש ֵאאין שרוצונו  אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת גיטין פרק ג משנה ו 
ו

ּמלה,  ּמח שו ּמים  יַתה יַתנת  ִבדי שמ ִבמ ֵאגט  ִבביא  ֵאמ יַתה
אהן:  ֵאני שפ ִבל ֵאמר  שואו שלחו,  יַתש שמ ִבדין ו ֵאבית  אשה  עו

יַתתם".  יַתח שת ִבנ יַתני  ּמפ שב יַתתב ו שכ ִבנ יַתני  ּמפ שב "
יַתמר:  ליא אש ּמוצִבריְך  רֲעחרון  יַתא ּמה יַתח  ִבלי ּמש יַתה ֵאאין 

יַתתם".  יַתח שת ִבנ יַתני  ּמפ שב יַתתב ו שכ ִבנ יַתני  ּמפ שב "
ֵאמר:  ּמלא או אא

ִבני".  ּמא ִבדין  ֵאבית  יַתח  ששלו "
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ִבני,  ּמע אה אאת  שו ֵאלִבוי,  יַתה אאת  שו ֵאהן,  לכ יַתה אאת  ּממעות  אוה  של יַתמ יַתה
ּמקן,  של אח ֵאמ אהן  ֵאלי רֲעע שפִבריש  יַתמ שהיות  ִבל

ִבמין,  ּמי יַתק ֵאהן  אש יַתקת  שז אח שב אהן  ֵאלי רֲעע שפִבריש  יַתמ
ֵאלִבוי,  ֵאהן, או  לכ ֵאמת  ֵאמא  אש ֵאשש  ֵאאינו חו שו

ִבני.   ּמע אה ִבשיר  שע אה ֵאמא  אש או 
ֵאמתו, 

ִבשים;  שר יַתהיו ִבמן  לּטל שרשות  ִבל ּמוצִבריְך 
ִבדין,  ֵאבית  ֵאני  שפ ִבב ּמון  של ִבה ִבאם  שו
לּטל שרשות.  ִבל ּמוצִבריְך  ֵאאינו 
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ששרות,  יַתע יַתמ ּממה ו שתרו אהן  ֵאלי רֲעע שפִבריש  יַתמ שהיות  ִבל ֵאפרות  יַתח  ִבני ִבה
ִבני,  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ אהן  ֵאלי רֲעע שפִבריש  יַתמ שהיות  ִבל ּממעות 

ִבמין.   ּמי יַתק ֵאהן  אש יַתקת  שז אח שב אהן  ֵאלי רֲעע שפִבריש  יַתמ
ּמבדו,  ּמא ִבאם  שו

ֵאעת.   של ֵאעת  ֵאמ ֵאשש  אזה חו ֵארי  רֲעה
אזר.   אע ִבלי אא ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

יַתיִין:  יַתה אאת  ִבקין  שד ִבקים בו ּמר שפ ּמשה  לל שש ִבב
ּמחג,  אה ֵאאי  ּמוצ שלמו אש ִבדים  ּמק שב

יַתדר,  ּממ שס יַתאת  ּמוצ שבהו ו
אסר.  לב יַתל יַתמִים  יַתסת  ֵאני שכ יַתעת  ּמש שב

פרק ד 
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יַתח,  ִבלי ּמש יַתב יַתע  ִבגי ִבה שו ששתו  ִבא של ֵאגט  יַתח  ֵאל יַתהשו
יַתמר לו:  ּמא יַתח,  ִבלי ּמש ּמריו  רֲעח יַתא יַתלח  ִבש אש או 

ֵאטל הוא",  ּמב ּמלְך  ִבתי  יַתת ּמנ אש ֵאגט  "
ֵאטל.   ּמב אזה  ֵארי  רֲעה

ששתו,  ִבא אוצל  ֵאא ֵאדם  ִבק
ּמל ּה:  יַתמר  ּמא יַתח,  ִבלי ּמש ּמל ּה  שוצ אא יַתלח  ִבש אש או 

ֵאטל הוא",  ּמב ִבליְך  ִבתי  שח יַתל ּמש אש ֵאגט  "
ֵאטל.   ּמב אזה  ֵארי  רֲעה



ּמד ּה,  ּמי יַתעל  ֵאגט  יַתע  ִבגי ִבה אש ִבמ ִבאם 
שּטלו.  יַתב של ּמיכול  ֵאאינו 
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ּמנה,  ּמבִבראשו
שּטלו.  יַתב שמ ֵאחר ו יַתא ּממקום  שב ִבדין  ֵאבית  אשה  ּמיה עו ּמה

ֵאכן,  ִבשין  שיהו עו ללא  אש ֵאקן  ּמז יַתה ֵאאל  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר ִבקין  שת ִבה
ּמלם.   ּמהעו ִבתּקון  ֵאני  שפ ִבמ

ּמנה,  ּמבִבראשו
ּמר ּה.  ִבעי ֵאשם  שו ִבעירו  ֵאשם  שו ּממ ּה  שש ששמו ו אנה  יַתש שמ ּמיה  ּמה

ֵאתב:  ֵאהא כו שי אש ֵאקן  ּמז יַתה ֵאאל  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר ִבקין  שת ִבה
איש לו,  אש ֵאשם  ּמכל  שו ִבני  שפלו ִבאיש  "

ּמל ּה",  איש  אש ּמכל שום  שו ִבנית  שפלו ּמשה  ִבא
ּמלם.  ּמהעו ִבתּקון  ֵאני  שפ ִבמ

מסכת גיטין פרק ד משנה ג 
ג

ּמעה.   ששבו ִבב ּמלא  אא ִבמים  שיתו ֵאסי  שכ ִבנ ִבמ יַתעת  יַתר שפ ִבנ ּמנה  ּממ של יַתא ֵאאין 
יַתע.  ִבבי שש יַתה של ִבמ שנעו  שמ ִבנ

ֵאקן,  ּמז יַתה ֵאאל  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר ִבקין  שת ִבה
ִבישרוצו,  אש ּמכל  ִבמים  שיתו יַתל ארת  אד ֵאהא נו שת אש

ּמת ּה.   ּמב מת שכ אאת  ּמבה  שוגו
ֵאגט,  יַתה יַתעל  ִבמין  שת ִבדים חו ֵאע ּמה שו

ּמלם.   ּמהעו ִבתּקון  ֵאני  שפ ִבמ
שזבול,  שפרו ִבל ִבקין  שת ִבה ֵאלל  אה

ּמלם.  ּמהעו ִבתּקון  ֵאני  שפ ִבמ

מסכת גיטין פרק ד משנה ד 
ד

ּמדאוהו,  שפ ּמבה ו שש ִבנ אש אבד  אע
ֵאבד,  שע יַתת שש אבד, ִי אע ֵאשם  של

ֵאבד.   שע יַתת שש ללא ִי לחִברין,  אבן  ֵאשם  של
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר

ֵאבד.  שע יַתת שש ּמכְך, ִי ֵאבין  ּמכְך ו  ֵאבין 
שחשררו,  ִבש שו ֵאחִברים  רֲעא יַתל ִבקי  ִבתי יַתאפו יַתרבו  ּמשאו  רֲעע אש אבד  אע

שכלום.   ּמיב  יַתח אבד  אע ּמה ֵאאין  ִבדין,  יַתה יַתרת  שו
ּמלם,  ּמהעו ִבתּקון  ֵאני  שפ ִבמ ּמלא  אא

לחִברין,  אבן  אשה אותו  שועו יַתרבו  אאת  ִבפין  כו
ּממיו.   ּמד יַתעל  ּמטר  שש ֵאתב  שוכו

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר



ֵארר.  שח יַתש שמ ּמלא  אא ֵאתב,  ֵאאינו כו

מסכת גיטין פרק ד משנה ה 
ה

לחִברין,  אבן  שוציו  אח שו אבד  אע שוציו  אח אש ִבמי 
ּמחד,  אא יַתרבו יום  אאת  ֵאבד  עו

ּמחד.   אא שוצמו יום  יַתע אאת  שו
ֵאלל.   אה ֵאבית  ֵארי  שב ִבד שכ
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

אתם.  שנ יַתּק ִבת ללא  שוצמו  יַתע אאת  שו יַתרבו,  אאת  אתם  שנ יַתּק ִבת
ּמיכול.   ֵאאינו  לחִברין  יַתבת  ּמיכול,  ֵאאינו  ּמחה  שפ ִבש ּמשא  ִבל

ֵאטל?  ּמב ִי
ּמיה,  שב שוִבר ּמיה  ִבפשר של ּמלא  אא ּמלם  ּמהעו ּמרא  שב ִבנ ללא  ללא  רֲעה יַתו

יַתמר:  אא אנ ּמיה מה,יח)אש שע יַתש שי ) 
ּמר ּה"!  ּמוצ שי אבת  אש ּמל ּמא ּה,  ּמר שב לתהו  ללא  "

ּמלם,  ּמהעו ִבתּקון  ֵאני  שפ ִבמ ּמלא  אא
אבן חוִברים,  אשה אותו  שועו יַתרבו  אאת  ִבפין  כו

ּממיו.   ּמד ִבוצי  רֲעח יַתעל  ּמטר  שש ֵאתב  שוכו
יַתמי.  יַתש ֵאבית  ֵארי  שב ִבד שכ שלהודות  ֵאלל  אה ֵאבית  שזרו  ּמח

מסכת גיטין פרק ד משנה ו 
ו

אר ץ,  ּמא ּמל שלחו ץ  יַתלגוִים או  שבדו  יַתע אאת  ֵאכר  יַתהמו
אבן חוִברין.   ּמוצא  ּמי

אהם,  ֵאמי שד יַתעל  ֵאתר  ּמי ששבוִיים  יַתה אאת  ִבדין  ֵאאין פו
ּמלם.   ּמהעו ִבתּקון  ֵאני  שפ ִבמ

ששבוִיים,  יַתה אאת  ִבחין  שבִברי יַתמ ֵאאין  שו
ּמלם.   ּמהעו ִבתּקון  ֵאני  שפ ִבמ

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
ששבוִיים.   יַתה יַתנת  ּמּק יַתת ֵאני  שפ ִבמ

יַתהגוִים  ִבמן  שמזוזות  ִבלין ו ִבפ שת ּמפִברים  שס ִבחים  שק ֵאאין לו
אהם,  ֵאמי שד יַתעל  ֵאתר  ּמי

ּמלם.  ּמהעו ִבתּקון  ֵאני  שפ ִבמ

מסכת גיטין פרק ד משנה ז 
ז

ששתו,  ִבא אאת  ִבוציא  יַתהמו
ִבזיר;  שח יַתי ללא  ּמרע,  ֵאשם  ֵאשם  ִבמ

ִבזיר.   שח יַתי ללא  אדר,  אנ ֵאשם  ִבמ
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבזיר,  שח יַתי ללא  ִבבים,  יַתר ּמה שדעו בו  ּמי אש אדר  אנ ּמכל 



ִבזיר.   שח יַתי ִבבים,  יַתר ּמה שדעו בו  ּמי ללא  אש שו
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ִבזיר,  שח יַתי ללא  ּמכם,  ּמח יַתרת  ִבקי רֲעח ּמוצִבריְך  אשהוא  אדר  אנ ּמכל 
ִבזיר.   שח יַתי ּמכם,  ּמח יַתרת  ִבקי רֲעח ּמוצִבריְך  ֵאאינו  אש שו

ּמזר:  ּמע של אא ִבבי  יַתמר שר ּמא
אזה.   ֵאני  שפ ִבמ ּמלא  אא אזה  שסרו  ּמא ללא 
ּמדה:  שיהו ִבבי  ִבבשר ֵאסה  ִבבי יו יַתמר שר ּמא

ששתו:  ִבא של יַתמר  ּמא אש ּמחד  אא שב ּמדן  שי יַתוצ שב אשה  רֲעע יַתמ
ֵאשְך> ּמגשר שמ ּמש ּה, < ֵאגשר שו ִבשיְך",  ּמגשר שמ ִבני  ֵאאי אש ּמנם  מק "

ּמנה,  אר ִבזי שח יַתי אש ִבמין  ּמכ רֲעח ִבתירו לו  ִבה שו
ּמלם.  ּמהעו ִבתּקון  ֵאני  שפ ִבמ

מסכת גיטין פרק ד משנה ח 
ח

ִבנית,  שילו יַתא ֵאשם  ִבמ ששתו  ִבא אאת  ִבוציא  יַתהמו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבזיר.   שח יַתי ללא 
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ִבזיר.   שח יַתי
ִבנים,  ּמב ּמל ּה  ּמהיו  שו ֵאחר  יַתא של ֵאשאת  ִבנ

ּמת ּה,  ּמב מת שכ יַתעת  יַתב ִבהיא תו שו
ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמל ּה:  שמִברים  או
ִבדבוִבריְך".  ִבמ ִבליְך  ּמפה  ּמי ִבתיְך  ִבתיקו שש "

מסכת גיטין פרק ד משנה ט 
ט

יַתלגוי,  ּמניו  ּמב אאת  שו שוצמו  יַתע אאת  ֵאכר  יַתהמו
ּמתן,  ִבדין או ֵאאין פו

אהן.  ִבבי רֲעא יַתתת  ִבמי יַתחר  יַתא של ִבנים  ּמב יַתה אאת  ִבדין  ּמבל פו  רֲעא
ֵאאל,  ששּמר אמנו ִי ִבמ ּמח ּה  ּמק של יַתזר ו ּמח שו שכִברי  ּמנ יַתל ֵאדהו  ּמש אאת  ֵאכר  יַתהמו

ִבבכוִברים,  ִבביא  ֵאמ יַתח  ֵאק יַתהלו
ּמלם.  ּמהעו ִבתּקון  ֵאני  שפ ִבמ

פרק ה 

מסכת גיטין פרק ה משנה א 
א

ִבקין> ִבז שנ יַתה ִבדית, < ִבע ּמב אהן  ּמל ִבמין  ּמש ִבקין  ּמז ִבנ יַתה



ִבנית,  ֵאבינו יַתב יַתהחוב  ֵאלי  יַתע יַתב ו
ִבזבוִברית.   יַתב ּמשה  ִבא יַתבת  מת שכ ו

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
ִבנית.  ֵאבינו יַתב ּמשה  ִבא יַתבת  מת שכ יַתא ף 

מסכת גיטין פרק ה משנה ב 
ב

ִבדים  ּמב שע מש שמ ִבסים  ּמכ שנ ִבמ ִבעים  ּמר שפ ִבנ ֵאאין 
לחִברין,  ֵאני  שב ִבסים  ּמכ שנ ֵאיש  אש שמקום 

ִבזבוִברית.   יַתה ֵאהן  ִבפלו  רֲעא
ִבזבוִברית.  יַתה ִבמן  ּמלא  אא ִבמים  שיתו ֵאסי  שכ ִבנ ִבמ ִבעין  ּמר שפ ִבנ ֵאאין 

מסכת גיטין פרק ה משנה ג 
ג

ֵאפרות,  יַתה אלת  אכ שלאו ִבאין  ִבוצי ֵאאין מו
ּמבנות  יַתל שו ּמשה  ִבא ּמה שמזון  ִבל שו ּמקעות  יַתּקשר יַתה יַתבח  שש ִבל שו

ִבדים,  ּמב שע מש שמ ִבסים  ּמכ שנ ִבמ
ּמלם.   ּמהעו ִבתּקון  ֵאני  שפ ִבמ

יַתבע, <זאת הוספת המגיה> ּמש ללא ִי ּמאה  ִבוצי שמ ֵאוצא  יַתהמו
ּמלם.  ּמהעו ִבתּקון  ֵאני  שפ ִבמ

מסכת גיטין פרק ה משנה ד 
ד

יַתבִית,  יַתה יַתעל  יַתב אוצל  ֵאא שמכו  ּמוּס אש ִבמים  שיתו
שטרופוס,  ִבפי יַתא אהן  ִבבי רֲעא אהן  ּמל ּמנה  ִבמ אש או 

אהן.   ֵאתי ֵאפרו ֵאשר  יַתע של ּמיב  יַתח
יַתבע;  ּמש ִבמים, ִי שיתו ִבבי  רֲעא ּמנהו  ִבמ אש שטרופוס  ִבפי יַתא

יַתבע.   ּמש ללא ִי ִבדין,  ֵאבית  ִבמנוהו 
ֵאמר:  ּמשאול או ּמבא  יַתא

ּמבִברים.   שד יַתה ִבחלו ף 
ֵאוּסְך, <והמדמיע> יַתנ שמ יַתה שו ּממע  שד יַתמ יַתה שו ֵאמא  יַתט שמ יַתה

ּמפטור,  ֵאגג,  שו
ּמיב.   יַתח ִבזיד,  ֵאמ ו

ִבדים,  ִבזי שמ ּמדש  שק ִבמ יַתב שגלו  ִבפ אש ִבנים  רֲעה לכ יַתה שו
ִבבים.  ּמי יַתח

מסכת גיטין פרק ה משנה ה 
ה

ּמדה,  שג שד מג אבן  ּמנן  ּמח ִבבי יו ִבעיד שר ֵאה
ּמה,  ִבבי ּמא ּמא ּה  ִבשי ִבה אש אשת  אר ֵאח יַתה יַתעל 

ֵאגט.  יַתב ּמוצא  ִבהיא יו אש



ֵאהן,  לכ של ֵאשאת  ִבנ אש ֵאאל  ששּמר יַתבת ִי ּמנה  יַתט שק יַתעל  שו
ּממה,  שתרו ִבב אלת  אכ ִבהיא או אש

ּמתה,  ֵאמ ִבאם  שו
ּמש ּה.  שר ּמל ּה יו שע יַתב

ּמרה,  ִבבי יַתב ּמניו  שב אש ּמגזול  יַתה ּממִבריש  יַתה יַתעל  שו
ּממיו,  ּמד אאת  ֵאתן  אשִי

ִבבים.)  ּמש יַתה יַתנת  ּמּק יַתת ֵאני  שפ ִבמ )
ִבבים,  יַתר ּמל ּמעה  שד ללא נו אש ּמלה  שגזו יַתה ּמּטאת  יַתח יַתה יַתעל  שו

ארת,  אפ יַתכ שמ ִבהיא  אש
יַתח.  ֵאב שז ִבמ יַתה ִבתּקון  ֵאני  שפ ִבמ

מסכת גיטין פרק ה משנה ו 
ו

ּממה,  ּמח של ִבמ יַתה ֵאגי  רֲעהרו יַתב ּמדה  ִבביהו שקִבריקון  ִבסי ּמיה  ּמה ללא 
ּמקִבריקון.   ִבסי ּמב ּה  איש  ּמלְך,  ֵאהי שו ּממה  ּמח של ִבמ יַתה ֵאגי  רֲעהרו ֵאמ

יַתוצד?  ֵאכי
יַתבִית,  יַתה יַתעל  יַתב ִבמ יַתקח  ּמל שו יַתזר  ּמח שו שקִבריקון  ִבוּסי יַתה ִבמן  יַתקח  ּמל

ֵאטל.  ּמב ּמּקחו  יַתמ
שקִבריקון,  ִבוּסי יַתה ִבמן  יַתקח  ּמל שו יַתזר  ּמח שו יַתבִית  יַתה יַתעל  יַתב ִבמ

ּמים.   יַתק ּמּקחו  יַתמ
ּמשה,  ִבא ּמה ִבמן  יַתקח  ּמל שו יַתזר  ּמח שו ִבאיש  ּמה ִבמן 

ֵאטל.  ּמב ּמּקחו  יַתמ
ִבאיש,  ּמה ִבמן  יַתקח  ּמל שו יַתזר  ּמח שו ּמשה  ִבא ּמה ִבמן 

ּמים.   יַתק ּמּקחו  יַתמ
ּמנה.   ּמהִבראשו ּמנה  שש ִבמ זו 

שמרו:  ּמא אהם  ֵארי רֲעח יַתא של אש ִבדין  ֵאבית  ו
יַתע.   ִבבי ִבלים שר ּמע שב יַתל ֵאתן  שקִבריקון נו ִבוּסי יַתה ִבמן  יַתח  ֵאק יַתהלו

ז
יַתתי?  ּממ ֵאא

יַתּקח,  ִבל ּמדן  ּמי שב ֵאאין  אש יַתמן  שז ִבב
יַתּקח,  ִבל ּמדן  ּמי שב ֵאיש  ִבאם  ּמבל  רֲעא
ּמדן.   ּמא ּמכל  של ִבמין  שד ֵאהן קו

שמנו,  ִבנ שו ִבדין,  ֵאבית  ִבשיב  ִבבי הו שר
אדש,  לח ּמשר  ּמע ֵאנים  שש שקִבריקון  ִבסי ֵאני  שפ ִבל יַתהת  ּמש ִבאם  אש

יַתע.  ִבבי ִבלים שר ּמע שב יַתל ֵאתן  יַתח נו ֵאק שולו ֵאדם  יַתהּקו ּמכל 

מסכת גיטין פרק ה משנה ז 
ח

ּממז.  ִבנשר שו ֵאמז  ֵארש רו ֵאח
ֵאמר:  ּמרה או ִבתי שב אבן 



ִבלים.   שט של יַתּט ִבמ יַתב ּמפ ץ  שק ִבנ שו ֵאפ ץ  קו
ּמפעוטות,  יַתה

ִבלים.  שט של יַתּט ִבמ יַתב ּמכר  שמ ִבמ ּמרן  ּמכ שמ ִבמ ּמּקח ו יַתמ ּמחן  ּמּק יַתמ

מסכת גיטין פרק ה משנה ח 
ט

ּמשלום:  ֵאכי  יַתדשר ֵאני  שפ ִבמ שמרו  ּמא ּמבִברים  שד ֵאאלו 
ֵאאל,  ששּמר ּמריו ִי רֲעח יַתא שו ֵאלִבוי,  ּמריו  רֲעח יַתא שו ֵארא ִבראשון,  ֵאהן קו לכ

ּמשלום.   ֵאכי  יַתדשר ֵאני  שפ ִבמ
ּמשן,  ּמי יַתבִית  שב ִבבין  ּמעשר שמ
ּמשלום.   ֵאכי  יַתדשר ֵאני  שפ ִבמ

ֵאלא ִבראשון,  יַתמ שת ִבמ ּממה  יַתא ּמל ּמקרוב  אשהוא  בור 
ּמשלום.   ֵאכי  יַתדשר ֵאני  שפ ִבמ

ֵאזל,  ּמג אהן  ּמב ֵאיש  ּמטן  ּמק שו אטה  ֵארש שו ֵאח יַתאת  ִבוצי שמ
ּמשלום.  ֵאכי  יַתדשר ֵאני  שפ ִבמ
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ּמגמור.   ֵאזל  ּמג
ֵאזל,  ּמג אהן  ּמב ֵאיש  ִבגים  ּמד שו שועופות  ּמיה  יַתח שמוצודות 

ּמשלום.  ֵאכי  יַתדשר ֵאני  שפ ִבמ
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ּמגמור.   ֵאזל  ּמג
יַתזִית,  יַתה לראש  שב ֵאּק ף  יַתנ שמ יַתה ִבני  ּמע אה

ֵאזל,  ּמג ּמתיו  שח יַתת אש יַתמה 
ּמשלום.  ֵאכי  יַתדשר ֵאני  שפ ִבמ
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ּמגמור.   ֵאזל  ּמג
ּמאה,  ֵאפ יַתב ּמחה ו שכ ִבש יַתב אקט ו אל יַתב ֵאיי גוִים  ִבנ רֲעע יַתיד  שב ִבחים  יַתמ שמ ֵאאין 

ּמשלום.  ֵאכי  יַתדשר ֵאני  שפ ִבמ

מסכת גיטין פרק ה משנה ט 
י

ִבעית  ִבבי שש יַתה יַתעל  ּמדה  רֲעחשו יַתה ּמת ּה  אבשר רֲעח יַתל ּמשה  ִבא אלת  אא שש יַתמ
יַתתנור,  שו יַתחִים  ֵאר שו ּמרה  ּמב שכ ּמפה ו ּמנ

ּממ ּה.   ִבע יַתחן  שט ִבת ללא  שו לבר  ּמת ללא  ּמבל  רֲעא
ּמרה,  ּמב שכ ּמפה ו ּמנ אר ץ  ּמא ּמה יַתעם  אשת  ֵאא של אלת  אא שש יַתמ ֵאבר  ּמח אשת  ֵאא

ּממ ּה,  ִבע אדת  אק יַתמשר אנת ו אח שוטו ארת  אר ובו
יַתמִים,  יַתה אאת  ִבּטיל  יַתת אש ִבמ ּמבל  רֲעא

ּמל ּה,  שוצ אא יַתגע  ִבת ללא 
ּמרה.   ֵאב רֲעע ֵארי  שב ֵאדי עו שי ִבקים  שז יַתח שמ ֵאאין  אש

ּמשלום.   ֵאכי  יַתדשר ֵאני  שפ ִבמ ּמלא  אא שמרו  ּמא ללא  ּמלם  מכ שו
ִבעית,  ִבבי שש יַתב ֵאדי גוִים  שי ִבקים  שז יַתח שמ ו



ֵאאל.   ששּמר ֵאדי ִי שי ללא  ּמבל  רֲעא
ּממן,  ששלו ִבב ִבלין  רֲעא שושו
ּמשלום.  ֵאכי  יַתדשר ֵאני  שפ ִבמ

פרק ו 

מסכת גיטין פרק ו משנה א 
א

ֵאמר:  ּמהאו
ִבתי",  שש ִבא של אזה  ֵאגט  ֵאבל  יַתק שת ִבה "

או: 
ִבתי",  שש ִבא של אזה  ֵאגט  ֵאלְך  "הו

ִבזיר.   שח יַתי ִבזיר,  שח יַתה של ּמוצה  ּמר ִבאם 
ּמרה:  שמ ּמא אש ּמשה  ִבא ּמה

ִבּטי",  ִבג ִבלי  ֵאבל  יַתק שת ִבה "
ִבזיר.   שח יַתי ללא  ִבזיר,  שח יַתה של ּמוצה  ּמר ִבאם 

יַתעל:  יַתב יַתה יַתמר לו  ּמא ִבאם  ּמכְך  ִבפי של
ּמּט ּה,  ִבג ּמל ּה  ֵאבל  יַתק שת אש ִבשי  שפ אא ֵאאי]  ]"

ּמל ּה",  ֵאתן  שו ֵאלְך  ּמלא הו אא
ִבזיר.   שח יַתי ִבזיר,  שח יַתה של ּמוצה  ּמר ִבאם 

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
ארת:  אמ ּמהאו יַתא ף 
ִבּטי",  ִבג ִבלי  לטל  "

ִבזיר.   שח יַתי ללא  ִבזיר,  שח יַתה של ּמוצה  ּמר ִבאם 

מסכת גיטין פרק ו משנה ב 
ב

ּמרה:  שמ ּמא אש ּמשה  ִבא ּמה
ִבּטי",  ִבג ִבלי  ֵאבל  יַתק שת ִבה "

ִבדים:  ֵאע ֵאתי  ִבכ ֵאתי  שש ּמכה  שוצִברי
ּמרה",  שמ ּמא ֵאנינו  ּמפ שב שמרו " ליא אש יַתנִים  שש

יַתרע",  ּמק שו ֵאבל  ִבק ֵאנינו  ּמפ שב שמרו " ליא אש יַתנִים  שש ו
ִבנים,  רֲעחרו יַתא ּמה ֵאהן  ִבנים  ֵאהן ִבראשו ִבפלו  רֲעא

ִבנים,  רֲעחרו יַתא ּמה ִבמן  ּמחד  אא שו ִבנים  ּמהִבראשו ִבמן  ּמחד  אא או 
אהן.   ּממ ִבע ּמטֵאר ף  שוצ ִבמ ּמחד  אא שו

ּמסה,  ּמר לא שמ רֲעעּמרה  יַתנ
ּמּט ּה.   ִבג ִבלין  שב יַתק שמ ּמה  ִבבי ּמא שו ִבהיא 

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
יַתחת,  יַתא שכ ּמזכות  יַתדִים  ּמי ֵאתי  שש ֵאאין 



יַתבד.   של ִבב ּמּט ּה  ִבג ֵאבל  יַתק שמ ּמה  ִבבי ּמא ּמלא  אא
ּמּט ּה,  ִבג אאת  ששמור  ִבל ּמלה  שיכו ּמנה  ֵאאי אש ּמכל  שו

ֵארש.  ּמג שת ִבה של ּמכה  שוצִברי ּמנה  ֵאאי

מסכת גיטין פרק ו משנה ג 
ג

ּמרה:  שמ ּמא אש ּמנה  יַתט שק
ִבּטי",  ִבג ִבלי  ֵאבל  יַתק שת ִבה ֵאוצא  "

ּמד ּה.  ּמי יַתעל  ֵאגט  ִבגיע  יַתי אש יַתעד  ֵאגט  ֵאאינו 
ִבזיר,  שח יַתי ִבזיר,  שח יַתה של יַתעל  יַתב יַתה ּמוצה  ּמר ִבאם  ּמכְך  ִבפי של

יַתח.   ִבלי ּמש אשה  ּמטן עו ּמּק יַתה ֵאאין  אש
ּמה:  ִבבי ּמא יַתמר לו  ּמא ִבאם  שו

ּמּט ּה",  ִבג ִבתי  ִבב של ֵאבל  יַתק שו ֵאוצא  "
ִבזיר.   שח יַתי ללא  ִבזיר,  שח יַתה של ּמוצה  ּמר ִבאם 

ד
ֵאמר:  ּמהאו

ִבני",  שפלו שמקום  ִבב ִבתי  שש ִבא של אזה  ֵאגט  ֵאתן  "
ּמפסול.  ֵאחר,  יַתא ּממקום  שב ּמל ּה  ּמתנו  שנ ו

ִבני",  שפלו ּממקום  שב ִבהיא  ֵארי  רֲעה "
ֵאשר.   ּמכ ֵאחר,  יַתא ּממקום  שב ּמל ּה  ּמתנו  שנ ו

ה
ּמרה:  שמ ּמא אש ּמשה  ִבא ּמה

ִבני",  שפלו שמקום  ִבמ ִבּטי  ִבג ִבלי  ֵאבל  יַתק שת ִבה "
ּמפסול.  ֵאחר,  יַתא ּממקום  ִבמ ּמל ּה  ֵאבל  ִבק שו

ִבשיר.   שכ יַתמ ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר
ִבני",  שפלו שמקום  ִבמ ִבּטי  ִבג ִבלי  ֵאבא  ּמה "

ֵאשר.  ּמכ ֵאחר,  יַתא ּממקום  ִבמ ּמל ּה  ִבביאו  אה או

מסכת גיטין פרק ו משנה ד 
ו

ִבּטי",  ִבג ִבלי  ֵאבא  ּמה "
ּמד ּה.  ּמי יַתעל  ֵאגט  ִבגיע  יַתי אש יַתעד  ּממה  שתרו ִבב אלת  אכ או

ִבּטי",  ִבג ִבלי  ֵאבל  יַתק שת ִבה "
ּמיד. <בתרומות>  ִבמ ּממה  שתרו ִבב יַתכל  ללא ִבמ ּמרה  רֲעאסו

ִבני",  שפלו שמקום  ִבמ ִבּטי  ִבג ִבלי  ֵאבל  יַתק שת ִבה "
ּממקום.  יַתה שלאותו  ֵאגט  ִבגיע  יַתי אש יַתעד  שתרומות  ִבב אלת  אכ או

ּמיד.  ִבמ ֵאסר  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר

מסכת גיטין פרק ו משנה ה 



ז
ֵאמר:  ּמהאו

ִבתי",  שש ִבא של שתנו  ֵאגט ו שתבו  ִבכ "
ּמה",  ּמגשרשו "

ּמל ּה",  שתנו  ארת ו אג ִבא שתבו  ִבכ "
שתנו.   שוִי שתבו  שכ ֵאאלו ִי ֵארי  רֲעה

ּמה",  שטרו ִבפ "
ּמה",  שנסו יַתפשר "

ִבנמוס",  שכ ּמל ּה  רֲעעשו  "
ּמראוי",  ּמכ ּמל ּה  רֲעעשו  "
שכלום.   יַתמר  ּמא ללא 

שמִברין:  ּמהיו או ּמנה  ּמבִבראשו
יַתמר:  ּמא שו ּמלר  יַתבּקו ֵאוצא  יַתהיו

ִבתי",  שש ִבא של שתנו  ֵאגט ו שתבו  ִבכ "
שתנו.   שוִי שתבו  שכ ֵאאלו ִי ֵארי  רֲעה

יַתמר:  שזרו לו ּמח
ּמרא.   ּמי שש ִבב ֵאוצא  יַתהיו שו שפִבריש  יַתמ יַתה יַתא ף 

ֵאמר:  ֵאשזוִברי או יַתה שמעון  ִבש ִבבי  שר
ּמכן.  מס שמ יַתה יַתא ף 

מסכת גיטין פרק ו משנה ו 
ח

יַתמר:  ּמא שו יַתבבור,  ּמלְך  שש ממ ּמיה  ּמה אש ִבמי 
ִבתי",  שש ִבא של ֵאגט  לתב  שכ ִבלי ִי אאת קו יַתע  ֵאמ יַתהשו ּמכל  "

שתנו.   שוִי שתבו  שכ ֵאאלו ִי ֵארי  רֲעה
יַתמר:  ּמא אש ִבריא  ּמב יַתה

ִבתי",  שש ִבא של שתנו  ֵאגט ו שתבו  ִבכ "
ּמב ּה.   אחק  יַתש של ּמוצה  ּמר שו

יַתמר:  ּמא אש ּמבִבריא  שב אשה  רֲעע יַתמ
ִבתי",  שש ִבא של שתנו  ֵאגט ו שתבו  ִבכ "

ֵאמת,  יַתפל ו ּמנ שו יַתגג  יַתה לראש  של ּמלה  ּמע שו
ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר יַתמר  ּמא

ִבמים:  ּמכ רֲעח שמרו  ּמא
ֵאגט;  אזה  ֵארי  רֲעה יַתפל,  ּמנ שוצמו  יַתע ֵאמ ִבאם 

ֵאגט.  ֵאאינו  יַתיתו,  ּמח שד ּמהרוח  ִבאם 

מסכת גיטין פרק ו משנה ז 
ט

יַתנִים:  שש ִבל יַתמר  ּמא
ִבתי",  שש ִבא של ֵאגט  שתנו  "

ּמשה:  לל שש ִבל או 



ִבתי",  שש ִבא של שתנו  ֵאגט ו שתבו  ִבכ "
שתנו.   שוִי שתבו  שכ ֵאאלו ִי ֵארי  רֲעה

ּמשה:  לל שש ִבל יַתמר  ּמא
ִבתי",  שש ִבא של ֵאגט  שתנו  "

לתבו",  שכ ֵאחִברים " רֲעא יַתל שמרו  ליא
ִבדין.   ֵאבית  ּמאן  ּמש רֲעע אש ֵאני  שפ ִבמ

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ִברין:  רֲעאסו ּמה ֵאבית  ִבמ ִבאיש אונו  ּמיה  שנ יַתנ רֲעח יַתלח  ּמש ּמכה  ּמל רֲעה זו 

ּמשה:  לל שש ִבל ֵאמר  שבאו ִבני  רֲעא ּמבל  מק שמ
ִבתי",  שש ִבא של ֵאגט  שתנו  "

לתבו",  שכ ֵאחִברין " רֲעא יַתל שמרו  ליא אש
ִבדין.   ֵאבית  ּמאן  ּמש רֲעע אש ֵאני  שפ ִבמ

ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא
יַתח:  ִבלי ּמש יַתל ִבמינו  נו

ִבלין,  ּמב מק שמ ּמאנו  יַתא ף 
יַתלִים:  ּמש ִבבירו אש ּמגדול  יַתה ִבדין  ֵאבית  שב יַתמר  ּמא ִבפלו  רֲעא אש

ִבתי",  שש ִבא של ֵאגט  שתנו  "
ּמל ּה.   שתנו  שוִי שתבו  שכ שוִי שמדו  של ִבי אש

ּמשּמרה:  רֲעע יַתל יַתמר  ּמא
ִבתי",  שש ִבא של ֵאגט  שתנו  "

ִבמים;  שת יַתנִים חו שש ֵאתב ו ּמחד כו אא
לתבו",  שכ אכם  של מכ "

ִבמין;  שת ּמלם חו מכ שו ֵאתב  ּמחד כו אא
אהן,  ֵאמ ּמחד  אא ֵאמת  ִבאם  ּמכְך  ִבפי של

ֵאטל.  ּמב ֵאגט  יַתה ֵארי  רֲעה

פרק ז 

מסכת גיטין פרק ז משנה א 
א

יַתמר:  ּמא שו ּמיקוס,  שד מקשר ּמחזו  רֲעא אש ִבמי 
ִבתי",  שש ִבא של ֵאגט  שתבו  ִבכ "

שכלום.  יַתמר  ּמא ללא 
יַתמר:  ּמא

ִבתי",  שש ִבא של ֵאגט  שתבו  ִבכ "
ּמיקוס,  שד מקשר ּמחזו  רֲעא יַתו

יַתמר:  ּמא שו יַתזר  ּמח
שתבו",  שכ ִבת יַתאל  "

שכלום.   ִבנים  רֲעחרו יַתא ּמה ּמריו  ּמב שד ֵאאין 



שמרו לו:  ּמא יַתתק,  יַתת שש ִבנ
ּמתְך?"  שש ִבא של ֵאגט  לתב  שכ ִבנ "

לראשו,  שב ִבכין  ִבהשר שו
ִבמים.  ּמע שפ ּמשה  לל שש ִבקין אותו  שד בו

ִבהן",  ִבהן " יַתעל  שו ּמלאו",  ּמלאו " יַתעל  יַתמר  ּמא ִבאם 
שתנו.  שוִי שתבו  שכ ֵאאלו ִי ֵארי  רֲעה

מסכת גיטין פרק ז משנה ב 
ב

שמרו לו:  ּמא
ּמתְך?"  שש ִבא של ֵאגט  לתב  שכ ִבנ "

אהן:  ּמל יַתמר  ּמא
לתבו!"  שכ "

יַתתב, <וכתבו> ּמכ שו ֵאפר  יַתלוּסו שמרו  ּמא
שתמו,  ּמח שו ִבדים  ֵאע ּמל שו

ּמתנוהו לו,  שנ ּמתמוהו, ו רֲעח יַתו ּמתבוהו  שכ אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ּמל ּה,  ּמתנו  שנ יַתזר ו ּמח שו
ֵאטל,  ּמב ֵאגט  יַתה ֵארי  רֲעה

לתב!"  שכ ֵאפר " יַתלוּסו יַתמר  ליא אש יַתעד 
לתמו!"  רֲעח ִבדים " ֵאע ּמל שו

מסכת גיטין פרק ז משנה ג 
ג

ִבתי",  יַתמ ִבאם  ִבּטיְך  ִבג אזה  ֵארי  רֲעה "
אזה",  ִבלי  ּקח ֵאמ ִבתי]  יַתמ ִבאם  ִבּטיְך [ ִבג אזה  "

ִבתי",  ּמת ִבמי יַתחר  יַתא של ִבּטיְך  ִבג אזה  "
שכלום.   יַתמר  ּמא ללא 

ִבתי",  יַתמ ִבאם  יַתהיום  ֵאמ "
ִבתי",  יַתמ ִבאם  ּמשיו  שכ יַתע ֵאמ "

ֵאגט.   אזה  ֵארי  רֲעה
ִבתי",  ּמת ִבמי יַתחר  יַתא של יַתהיום  ֵאמ "

ֵאגט,  ֵאאינו 
אמת.   אב יַתי שת ִבמ ללא  שו אוצת  אל ֵאמת, חו ִבאם  שו

ד
אזה",  ִבלי  ּקח ֵאמ ִבתי  יַתמ ִבאם  יַתהיום  ֵאמ ִבּטיְך  ִבג אזה  ֵארי  רֲעה "

ֵאמת,  ּמלה ו ּמח שו יַתבשוק,  יַתלְך  ּמה שו יַתמד  ּמע שו
ִבדים> שמ ִבדים אותו: <עו שמ או

ֵאמת,  ּמהִבראשון  ִבלי  לח יַתה יַתמת  רֲעח ֵאמ ִבאם 
ֵאגט,  אזה  ֵארי  רֲעה

ֵאגט.  ֵאאינו  ּמלאו,  ִבאם  שו



(מסכת גיטין פרק ז משנה ד) 
ִבדים,  ֵאע ֵאני  שפ ִבב ּמלא  אא ִבעמו  ֵאחד  יַתי שת ִבת ללא 

ּמחה,  שפ ִבש ִבפלו  רֲעא אבד,  אע ִבפלו  רֲעא
ּמת ּה.   ּמח שפ ִבש שב יַתגס  ּמב ּה  ִבל אש ֵאני  שפ ִבמ ּמת ּה,  ּמח שפ ִבש ִבמ חו ץ 

ִבמים?  ּמי יַתה ּמתן  שבאו ִבהיא  יַתמה 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמבר.  ּמד ּמכל  של ִבאיש  אשת  ֵאא שכ
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו ושר

אשת.  אר לג שמ ּמנה  ֵאאי שו אשת  אר לג שמ

מסכת גיטין פרק ז משנה ה 
ה

יַתתִים זוז",  ּממא ִבלי  ִבני  שת ִבת אש ּמנת  שמ יַתעל  ִבּטיְך,  ִבג אזה  ֵארי  רֲעה "
ֵאתן.  ִבת שו אשת  אר לג שמ ֵארי זו   רֲעה

ִבשים יום",  לל שש יַתעד  שו ּמכן  ִבמ ִבלי  ִבני  שת ִבת אש ּמנת  שמ יַתעל  "
ִבשים יום,  לל שש שבתוְך  ּמנה לו  שת ּמנ

אשת,  אר לג שמ
אשת.   אר לג שמ ּמנה  ֵאאי ּמלאו,  ִבאם  שו

ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר יַתמר  ּמא
ששתו:  ִבא של יַתמר  ּמא אש ּמחד  אא שב ּמדן  שי יַתוצ שב אשה  רֲעע יַתמ

ִבתי",  ִבלי שט שס ִבא ִבלי  ִבני  שת ִבת אש ּמנת  שמ יַתעל  ִבּטיְך  ִבג אזה  ֵארי  רֲעה "
ִבליתו,  שט שס ִבא ּמדה  שב ּמא שו

ִבמים:  ּמכ רֲעח שמרו  ּמא
ּמה.  אמי ּמד אאת  אתן לו  ִבת

מסכת גיטין פרק ז משנה ו 
ו

ִבּטיְך,  ִבג אזה  ֵארי  רֲעה "
ּמבא",  יַתא אאת  ִבשי  שמ יַתש שת אש ּמנת  שמ יַתעל 
ִבני",  שב אאת  ִבקי  ִבני ּמת אש ּמנת  שמ יַתעל  שו"

יַתקתו?  ִבני שמ ִבהיא  ּממה  יַתכ שו
ִבנים.   ּמש ֵאתי  שש

ֵאמר: <יודה> ּמדה או שיהו ִבבי  שר
אדש.   לח ּמשר  ּמע ּמנה  ששמו

ּמאב,  ּמה ֵאמת  אש ֵאבן או  יַתה ֵאמת 
ֵאגט.   אזה  ֵארי  רֲעה

ז
ִבנים",  ּמש ֵאתי  שש ּמבא  יַתא אאת  ִבשי  שמ יַתש שת אש ּמנת  שמ יַתעל  "

ִבנים",  ּמש ֵאתי  שש ִבני  שב אאת  ִבקי  ִבני ּמת אש ּמנת  שמ יַתעל  שו"
ּמאב:  ּמה יַתמר  ּמא אש ֵאבן, או  יַתה ֵאמת 



ִבני",  ֵאש שמ יַתש שת אש ִבשי  שפ אא ֵאאי  "
ֵאגט.   ֵאאינו  ּמדה,  ּמפ שק יַתה שב ללא  אש

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
ֵאגט.   אזה  ּמכ

ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר יַתמר  ּמא ּמלל  שכ
ּמנה,  אמ ִבמ ּמנה  ֵאאי אש ּמבא  ּמכ יַתע ּמכל 

ֵאגט.  אזה  ֵארי  רֲעה

מסכת גיטין פרק ז משנה ז 
ח

ִבּטיְך,  ִבג אזה  ֵארי  רֲעה "
ִבשים יום."  לל שש יַתעד  שו ּמכן  ִבמ ִבתי  ּמבא ללא  ִבאם 

ִבליל,  ּמג יַתל ּמדה  ִבמיהו ֵאלְך  ּמיה הו ּמה
שטרוס> שפ ִבטי שנ יַתא של יַתזר, < ּמח שו שטרוס  יַתפ ִבטי שנ יַתא של יַתע  ִבגי ִבה

יַתני.  שת יַתה יַתטל  ּמב
ִבּטיְך,  ִבג אזה  ֵארי  רֲעה "

ִבשים יום."  לל שש יַתעד  שו ּמכן  ִבמ ִבתי  ּמבא ללא  ִבאם 
ּמדה,  ִבליהו ִבליל  ּמג ִבמ ֵאלְך  ּמיה הו ּמה

יַתזר,  ּמח שו ִבני  שת ּמע יַתפר  שכ ִבל יַתע  ִבגי ִבה שו
יַתני.  שת יַתה יַתטל  ּמב

ִבּטיְך,  ִבג אזה  ֵארי  רֲעה "
ִבשים יום."  לל שש יַתעד  שו ּמכן  ִבמ ִבתי  ּמבא ללא  ִבאם 

ּמים,  יַתה יַתנת  ִבדי שמ ִבל ֵאלְך  ּמיה הו ּמה
יַתזר,  ּמח שו יַתעכו  של יַתע  ִבגי ִבה

יַתני.  שת יַתה יַתטל  ּמב
ִבּטיְך,  ִבג אזה  ֵארי  רֲעה "

אניָך> ּמפ ִבשים יום." < לל שש יַתנִיְך  ּמפ אגד  אנ שכ ִבמ לבר  אע אא אש יַתמן  שז ּמכל 
ּמבא,  ֵאלְך ו ּמבא, הו ֵאלְך ו ּמיה הו ּמה

ּממ ּה,  ִבע יַתחד  שתיַתי ִבנ ללא  שו ִבאיל  הו
ֵאגט.  אזה  ֵארי  רֲעה

מסכת גיטין פרק ז משנה ח 
ט

ִבּטיְך,  ִבג אזה  ֵארי  רֲעה "
אדש."  לח ּמשר  ּמע ֵאנים  שש יַתעד  שו ּמכן  ִבמ ִבתי  ּמבא ללא  ִבאם 

אדש,  לח ּמשר  ּמע ֵאנים  שש שבתוְך  ֵאמת 
ֵאגט.   ֵאאינו 
ּמשו,  שכ יַתע ֵאמ "

אדש."  לח ּמשר  ּמע ֵאנים  שש יַתעד  שו ּמכן  ִבמ ִבתי  ּמבא ללא  ִבאם 
אדש,  לח ּמשר  ּמע ֵאנים  שש שבתוְך  ֵאמת 

ֵאגט.  אזה  ֵארי  רֲעה



מסכת גיטין פרק ז משנה ט 
י

אדש,  לח ּמשר  ּמע ֵאנים  שש יַתעד  שו ּמכן  ִבמ ִבתי  ּמבא ללא  ִבאם  "
ִבתי!"  שש ִבא של שתנו  ֵאגט ו שתבו  ִבכ

אדש,  לח ּמשר  ּמע ֵאנים  שש שבתוְך  שתבו  ּמכ
אדש,  לח ּמשר  ּמע ֵאנים  שש שבתוְך  שתנו  ּמנ שו

ֵאגט.   ֵאאינו 
ִבתי,  שש ִבא של ֵאגט  שתנו  שתבו ו ִבכ "

אדש",  לח ּמשר  ּמע ֵאנים  שש יַתעד  שו ּמכן  ִבמ ִבתי  ּמבא ללא  ִבאם 
ּמשר,  ּמע ֵאנים  שש שבתוְך  שתבו  ּמכ
ּמשר,  ּמע ֵאנים  שש יַתחר  יַתא של שתנו  ּמנ שו

ֵאגט.  ֵאאינו 
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ֵאגט.   אזה  ּמכ
אדש,  לח ּמשר  ּמע ֵאנים  שש יַתחר  יַתא של שתבו  ּמכ

ֵאמת.  אדש, ו לח ּמשר  ּמע ֵאנים  שש יַתחר  יַתא של שתנו  ּמנ שו
ֵאגט,  אזה  ֵארי  רֲעה ּמתה,  ִבמי יַתל יַתדם  ּמק ֵאגט  ִבאם 
ֵאגט.   ֵאאינו  ֵאגט,  יַתל ּממה  שד ּמק ּמתה  ִבמי ִבאם  שו

יַתע,  ּמידו ֵאאינו  ִבאם  שו
ּממרו:  ּמא אש ִבהיא  זו 

אשת.  אר לג שמ ּמנה  ֵאאי שו אשת  אר לג שמ

פרק ח 

מסכת גיטין פרק ח משנה א 
א

ששתו,  ִבא של ֵאגט  ֵארק  יַתהזו
ּמר ּה,  ֵאוצ רֲעח שבתוְך  ּמת ּה או  ֵאבי שבתוְך  ִבהיא  שו

אשת.   אר לג שמ ֵארי זו  רֲעה
ֵאוצרו,  רֲעח שלתוְך  ֵאביתו או  שבתוְך  ּמל ּה  ּמרקו  שז

ּמּטה,  ִבמ יַתב ּממ ּה  ִבע ִבפלו הוא  רֲעא
אשת.   אר לג שמ ּמנה  ֵאאי

ּמת ּה,  שּמל שק שלתוְך  ּמק ּה או  ֵאחי שלתוְך 
אשת.  אר לג שמ ֵארי זו  רֲעה

(מסכת גיטין פרק ח משנה ב) 
ּמל ּה:  יַתמר  ּמא

אזה",  ּמטר חוב  שש ִבסי  שנ ִבכ "
ּמריו,  רֲעאחו ֵאמ יַתאתו  ּמוצ שמ אש או 



ֵארא> ּמּט ּה, <קו ִבג ֵארי הוא  רֲעה יַתו ּמרא,  קו
ִבּטיְך".   ִבג ֵארי הוא  רֲעה ּמל ּה " יַתמר  ליא אש יַתעד  ֵאגט,  ֵאאינו 

ּמנה,  ֵאש שי ִבהיא  שו ּמד ּה  ּמי שב יַתתן  ּמנ
ּמּט ּה,  ִבג ֵארי הוא  רֲעה יַתו ּמרא,  ּמרה, קו ֵאנעו

ִבּטיְך".   ִבג ּמל ּה "הוא  יַתמר  ליא אש יַתעד  ֵאגט,  ֵאאינו 
ּמל ּה,  ּמרקו  שז ִבבים ו יַתר ּמה ִבבשרשות  אדת  אמ ּמתה עו שי ּמה

אשת,  אר לג שמ ּמל ּה,  ּמקרוב 
אשת,  אר לג שמ ּמנה  ֵאאי ּמקרוב לו, 

אשת.  אר לג שמ ּמנה  ֵאאי שו אשת  אר לג שמ ּמוצה,  שח יַתמ של ּמוצה  שח יַתמ

מסכת גיטין פרק ח משנה ג 
ב

יַתהחוב.  יַתין  שנ ִבע של ִבשין ו ִבּקדו יַתה יַתין  שנ ִבע של ֵאכן  שו
ִבבי!"  ִבלי חו לרק  שז יַתעל חובו " יַתב יַתמר לו  ּמא

ּמרקו לו,  שז ו
אוה,  לל יַתה ּמכה  ּמז אוה,  לל יַתמ יַתל ּמקרוב 
ּמיב,  יַתח אוה  לל יַתה אוה,  לל יַתל ּמקרוב 

ללקו.   רֲעח יַתי אהן  ֵאני שש ּמוצה,  שח יַתמ של ּמוצה  שח יַתמ
ּמל ּה,  ּמרקו  שז יַתגג ו יַתה לראש  שב אדת  אמ ּמתה עו שי ּמה

יַתגג,  יַתה ֵאויר  רֲעא יַתל יַתע  ִבגי ִבה אש ּמון  ֵאכי
אשת.   אר לג שמ ֵארי זו  רֲעה

ּמל ּה,  ּמרקו  שז ּמּטן ו יַתמ של ִבמ ִבהיא  שו ּמלן  שע יַתמ של ִבמ הוא 
יַתגג,  יַתה ֵאמשרשות  ּמוצא  ּמי אש ּמון  ֵאכי

ששיַתר ף,  ִבנ יַתחק או  שמ ִבנ שו
אשת.  אר לג שמ ֵארי זו  רֲעה

מסכת גיטין פרק ח משנה ד 
ד

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ּמשן.  ּמי ֵאגט  שב ששתו  ִבא אאת  ּמדם  ּמא ֵאטר הוא  פו

שסִברין.   ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמשן?  ּמי ֵאגט  אזה הוא  ֵאאי  שו

ּמל ּה.  ּמתבו  שכ אש יַתחר  יַתא ֵאמ ּממ ּה  ִבע יַתחד  שתיַתי ִבנ אש ּמכל 

מסכת גיטין פרק ח משנה ה 
ה

אנת,  אג ּמנה הו ֵאאי אש שלכות  יַתמ ֵאשם  של יַתתב  ּמכ
ּמון,  ּמי שלכות  יַתמ ֵאשם  של יַתדי, ו ּממ שלכות  יַתמ ֵאשם  של

יַתבִית;  יַתה יַתבן  ּמחשר של יַתבִית, ו יַתה יַתין  שנ ִבב של
רֲעעּמרב",  יַתמ יַתב יַתתב " ּמכ שו ּמרח  שז ִבמ יַתב ּמיה  ּמה

ּמרח",  שז ִבמ יַתב יַתתב " ּמכ שו רֲעעּמרב  יַתמ יַתב



אזה,  ִבמ אזה ו ִבמ ֵאוצא  ֵאת
אזה.  ִבמ אזה ו ִבמ ֵאגט  ּמכה  שוצִברי

ֵאפרות,  ללא  שו ּמבה,  מת שכ ּמל ּה  ֵאאין  שו
אזה.   יַתעל  שו אזה  יַתעל  ּמליות  שב ללא  שו שמזונות,  ללא  שו

ִבזיר.   שח יַתת אזה,  ִבמ אזה ו ִבמ ּמלה  שט ּמנ ִבאם  שו
אזה.   ִבמ אזה ו ִבמ ֵאזר  שמ יַתמ אלד  ּמו יַתה שו

ּמל ּה.  ִבמין  יַתּט ִבמ אזה  ּמו אזה  ללא 
ּמת ּה,  ּמא ִבוצי שמ ִבב ללא  ִבאים  ּמכ יַתז אזה  ּמו אזה  ללא  שו

ּמה.  ארי ּמד שנ אפר  אה שב ללא  שו ּמה,  אדי ּמי ֵאשה  רֲעע יַתמ שב ללא  שו
ּמנה,  מה שכ יַתה ִבמן  ּמלה  ּמס שפ ִבנ ֵאאל,  ששּמר יַתבת ִי ּמתה  שי ּמה

ֵאשר,  רֲעע יַתמ יַתה ִבמן  ֵאלִבוי,  יַתבת  ו
ּממה.   שתרו יַתה ִבמן  ֵאהן,  לכ יַתבת  ו

ּמת ּה.   ּמב מת שכ ִבשין  אזה יושר ּמל אש ּמשיו  שויושר אזה  ּמל אש ּמשיו  שר ֵאאין יו
ֵאמתו, 

ִבמים.   שב יַתי שמ ללא  שו ִבוצים  של אזה חו ּמל אש ּמחיו  אא שו אזה  ּמל אש ּמחיו  אא
ּמר ּה,  ִבעי ֵאשם  שו ִבעירו  ֵאשם  שו ּממ ּה,  שש ששמו ו ּמנה  ִבש

אזה,  ִבמ אזה ו ִבמ ֵאוצא  ֵאת
ּמב ּה.  ֵאאלו  ּמה ִבכים  ּמר שד יַתה ּמכל  שו

מסכת גיטין פרק ח משנה ו 
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שמרו:  ּמא אש ּמריות  רֲעע ּמה ּמכל 
ּמתרות,  ממ אהן  ֵאתי ּמוצרו

ששאו,  ִבנ שו ֵאאלו  ּמה ּמצרות  יַתה שלכו  ּמה
ִבניות,  שילו יַתא ֵאאלו  שוצאו  שמ ִבנ שו

אזה,  ִבמ אזה ו ִבמ ֵאוצא  ֵאת
ּמב ּה.  ֵאאלו  ּמה ִבכים  ּמר שד יַתה ּמכל  שו

מסכת גיטין פרק ח משנה ז 
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שמתו,  ִבב שי אאת  ֵאנס  יַתהכו
ֵאחר,  יַתא של ֵאשאת  ִבנ שו ּמת ּה  ּמר ּמוצ ּמכה  של ּמה שו

ִבנית,  שילו יַתא ִבהיא  אש ֵאוצאת זו  שמ ִבנ
אזה,  ִבמ אזה ו ִבמ ֵאוצא  ֵאת

ּמב ּה.  ֵאאלו  ּמה ִבכים  ּמר שד יַתה ּמכל  שו

מסכת גיטין פרק ח משנה ח 
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ֵאפר יַתהוּסו יַתתב  ּמשה], ּמכ ִבא ּמל ּמבר  שושו ִבאיש  ּמל ֵאגט  ] 
ִבאיש,  ּמל ּמבר  יַתהשו שו ּמשה  ִבא ּמל ֵאגט  יַתתן  ּמנ שו ּמעה  ּמט שו

אזה,  ּמל אזה  שתנו  ּמנ שו



ִבאיש,  ּמה יַתיד  ִבמ ֵאוצא  ֵאגט יו יַתה ֵארי  רֲעה יַתמן  שז יַתחר  יַתא של
ּמשה,  ִבא ּמה יַתיד  ִבמ ּמבר  יַתהשו שו

אזה,  ִבמ אזה ו ִבמ ֵאוצא  ֵאת
ּמב ּה.   ֵאאלו  ּמה ִבכים  ּמר שד יַתה ּמכל  שו

ט
ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר

ּמוצא,  ּמי יַתמן)  שז יַתתר ( רֲעא יַתעל  ִבאם 
ֵאגט,  אזה  ֵאאין 

ּמוצא,  ּמי יַתמן  שז יַתחר  יַתא של ִבאם 
ֵאגט,  אזה  ֵארי  רֲעה

ִבני.   ֵאש יַתל אש שזכותו  ֵאבד  יַתא של ּמהִבראשון  ִבמן  לכל  יַתה ללא  אש

י
יַתלְך,  שמ ִבנ שו ששתו  ִבא אאת  ֵארש  ּמג של יַתתב  ּמכ

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ּמנה.  מה שכ יַתה ִבמן  ּמל ּה  ּמס שפ

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
יַתני,  שת יַתעל  ּמל ּה  ּמתנו  שנ אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

יַתני,  שת ּמשה  אע אנ ללא  שו
ּמנה.  מה שכ יַתה ִבמן  ּמל ּה  ּמס שפ ללא 

מסכת גיטין פרק ח משנה ט 
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ִבקי,  שד שנ ּמפ יַתב ִבעמו  ּמנה  ּמל שו ששתו  ִבא אאת  ֵארש  ּמג שמ יַתה
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ִבני.  ֵאש ֵאגט  אמנו  ֵאהי ּמכה  שוצִברי ּמנה  ֵאאי
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ִבני.   ֵאש ֵאגט  אמנו  ִבמ ּמכה  שוצִברי
יַתתי?  ּממ אא

ִבאים.  ִבנשו יַתה ִבמן  ּמש ּה  ֵאגשר אש יַתמן  שז ִבב
ִבסים,  ֵאארו ּמה ִבמן  ּמשה  ּמגשר שת ִבנ שב ִבדים  ומו

ִבני,  ֵאש ֵאגט  אמנו  ִבמ ּמכה  שוצִברי ּמנ ּה  ֵאאי אש
ּמב ּה.   יַתגס  ִבלבו  ֵאאין  אש ֵאני  שפ ִבמ

יַתח,  ֵאר ֵאק ֵאגט  שב ּמס ּה  ּמנ שכ
אזה,  ִבמ אזה ו ִבמ ֵאוצא  ֵאת

ּמב ּה.  ֵאאלו  ּמה ִבכים  ּמר שד יַתה ּמכל  שו

מסכת גיטין פרק ח משנה י 
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יַתח,  ֵאר ֵאק ֵאגט 



ּמליו.   ּמע ִבמים  ִבלי שש יַתמ לכל  יַתה
ּמנס>  ּמנ ּמנס. < יַתנ אבן  ֵארי  שב ִבד שכ

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  ושר
ּמליו  ּמע ִבמין  ִבלי שש יַתמ ֵאאין 

ֵאחר.   יַתא ּממקום  שב ִבעיד  ּמה של ּמהשראוִיים  ִבבים  שּקרו יַתה ּמלא  אא
יַתח?  ֵאר ֵאק ֵאגט  אזה הוא  ֵאאי 

ּמדיו.  ֵאע ֵאמ ִבבים  מר שמ ּמשּמריו  שּק אש ּמכל 

פרק ט 
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ּמל ּה:  יַתמר  ּמא שו ששתו  ִבא אאת  ֵארש  ּמג שמ יַתה
ִבני",  שפלו ִבאיש  של ּמלא  אא ּמדם  ּמא ּמכל  של ארת  את ממ שת  יַתא ֵארי  רֲעה "

ִבתיר,  יַתמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
שסִברין.   ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

אשה?  רֲעע יַתי יַתוצד  ֵאכי
ּמל ּה:  יַתמר  ליא שו ּמל ּה,  אננו  שת שוִי לזר  שח יַתי שו ּמנה  אמ ִבמ אלנו  שּט ִי

ּמדן."   ּמא ּמכל  של ארת  את ממ שת  יַתא ֵארי  רֲעה "
שבתוכו,  ּמתבו  שכ ִבאם 

ּמפסול.  ּמחקו,  שמ יַתזר ו ּמח אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
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ּמדם,  ּמא ּמכל  של ארת  את ממ שת  יַתא ֵארי  רֲעה "
יַתחִיְך",  יַתא של יַתחי ו יַתא של ִבביְך", " ּמא של ּמבא ו יַתא של ּמלא  אא

שכִברי,  ּמנ יַתל שו אבד  אע ּמל
ִבשים,  ִבקדו ּמליו  ּמע ּמל ּה  ֵאאין  אש ִבמי  ּמכל  של ו

ֵאשר.   ּמכ
ּמלא..."  אא ּמדם,  ּמא ּמכל  של ארת  את ממ שת  יַתא ֵארי  רֲעה "

ּמגדול,  ֵאהן  לכ של ּמנה  ּממ של יַתא
שדיוט,  אה ֵאהן  לכ של ּמוצה  רֲעחלו יַתו ּמשה  שגרו

ֵאאל,  ששּמר שלִי ּמנה  ִבתי שנ ארת ו אז שמ יַתמ
ִבתין,  ּמנ יַתל שו ֵאזר  שמ יַתמ יַתל ֵאאל  ששּמר יַתבת ִי ו

ּמרה,  ֵאב רֲעע יַתב ִבפלו  רֲעא ִבשים  ִבקדו ּמליו  ּמע ּמל ּה  איש  אש ִבמי  ּמכל  של ו
ּמפסול. 

מסכת גיטין פרק ט משנה ג 
ג



ֵאגט:  יַתל אש גופו 
ּמדם".   ּמא ּמכל  של ארת  את ממ שת  יַתא ֵארי  רֲעה "

ֵאמר: <יודה> ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ִבני,  ִבמ ִבליְך  ֵאוי  אה אי ִבדי  ֵאדין  שו "

ִבקין,  ִבשבו ארת  אג ִבא שו ִבכין  ִבתרו אפר  ֵאס
שבִיין".   שוצ ִבת ִבדי  יַתבר  שג ּמכל  של ּמבה  שס יַתנ שת ִבה של ּמהְך  שמ ִבל

שחרור:  יַתש ֵאגט  של אש גופו 
אבן חוִברי, <את> ּמתה  יַתא ֵארי  רֲעה "

ּממְך". <את> שוצ יַתע של אש ּמתה  יַתא ֵארי  רֲעה

מסכת גיטין פרק ט משנה ד 
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ִבלים,  שפסו ִבּטים  ִבג ּמשה  לל שש
ֵאשר:  ּמכ אלד  ּמו יַתה ֵאשאת,  ִבנ ִבאם  שו

ִבדים,  ֵאע ּמליו  ּמע ֵאאין  שו ּמידו  יַתתב  שכ ִבב יַתתב  ּמכ
יַתמן,  שז ֵאאין בו  שו ִבדים  ֵאע ּמליו  ּמע אש שו

ּמחד,  אא ֵאעד  ּמלא  אא ֵאאין בו  שו יַתמן  שז איש בו 
ִבלים,  שפסו ִבּטים  ִבג ּמשה  לל שש ֵאאלו 
ֵאשר.   ּמכ אלד  ּמו יַתה ֵאשאת,  ִבנ ִבאם  שו

ה
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ִבדים,  ֵאע ּמליו  ּמע ֵאאין  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ִבדים,  ֵאע ֵאני  שפ ִבב ּמל ּה  ּמתנו  שנ אש ּמלא  אא

ֵאשר,  ּמכ
ִבדים,  ּמב שע מש שמ ִבסים  ּמכ שנ ִבמ ּמבה  שוגו

ֵאגט  יַתה יַתעל  ִבמין  שת ִבדים חו ֵאע ּמה ֵאאין  אש
ּמלם.  ּמהעו ִבתּקון  ֵאני  שפ ִבמ ּמלא  אא
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ּמעשרבו,  שת ִבנ שו ּמשִבוים  ִבּטים  ִבג ֵאני  שש שלחו  ִבש אש יַתנִים  שש
ּמלזו.   אהן  ֵאני שש ּמלזו ו אהן  ֵאני שש ֵאתן  נו

אהן,  ֵאמ ּמחד  אא יַתבד  ּמא ִבאם  ּמכְך  ִבפי של
ֵאטל.   ּמב ִבני  ֵאש יַתה ֵארי  רֲעה

ז
ֵאגט:  יַתה שבתוְך  ּמלל  שכ שתבו  ּמכ אש ּמשה  ִבמ רֲעח
ִבנית,  ּמל שפ אאת  ֵארש  ּמג שמ ִבני  שפלו ִבאיש  "

ִבנית", <לפלונית> ּמל שפ ִבל ִבני  שפלו ו
ּמּטה,  יַתמ של ִבמ ִבדים  ֵאע ּמה שו



יַתחת.   יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  של ֵאתן  ּמנ שוִי ֵאשִברים,  שכ ּמלן  מכ
יַתחת, <אחד ואחד> יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  של אפס  לט ֵאתב  ּמיה כו ּמה

ּמּטן,  יַתמ של ִבמ ִבדים  ֵאע ּמה שו
ֵאשר.  ּמכ ִבעמו,  שקִברים  ִבנ ִבדים  ֵאע ּמה אש אאת 

מסכת גיטין פרק ט משנה ו 
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אזה,  יַתוצד  שב אזה  ּמבן  ּמת שכ אש ִבּטין  ִבג ֵאני  שש
אזה,  יַתחת  יַתת של אזה  יַתחת  יַתת ִבמ ִבאין  ּמב שבִברים  ִבע ִבדים  ֵאע ֵאני  שש
אזה;  יַתחת  יַתת של אזה  יַתחת  יַתת ִבמ ִבאין  ּמב ִבנים  ּמו שי ִבדים  ֵאע ֵאני  שש

ִבעמו,  שקִברים  ִבנ ִבנים  ּמהִבראשו ִבדים  ֵאע ּמה אש אאת 
ֵאשר.   ּמכ

ִבני,  ּמו שי ּמחד  אא ֵאעד  שו שבִברי  ִבע ּמחד  אא ֵאעד 
שבִברי,  ִבע ּמחד  אא ֵאעד  שו ִבני  ּמו שי ּמחד  אא ֵאעד 

אזה,  יַתחת  יַתת של אזה  יַתחת  יַתת ִבמ ִבאין  ּמב
ִבלין.  שפסו אהן  ֵאני שש
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ּמּטן,  יַתמ של ִבמ ִבדים  ֵאע ּמה שו ִבני,  ֵאש יַתה יַתד ף  יַתב ּמתבו  שכ ֵאגט ו יַתה ּמוצת  שק ִבמ ֵאיר  ִבש
ֵאשר.   ּמכ

ּמריו,  רֲעח יַתא ִבמן  יַתצד או  יַתה ִבמן  יַתד ף,  יַתה לראש  שב ִבדים  ֵאע ּמה שתבו  ּמכ
ּמפסול.   ּמפשוט,  ֵאגט  שב

ִבלין.  שפסו אהם  ֵאני שש יַתוצע,  שמ אא ּמב ִבדים  ֵאע ּמה שו אזה  ּמל אש לראשו  יַתוצד  שב אזה  ּמל אש לראשו  ִבּקי ף  ִבה
אזה,  ּמל אש יַתוצד סופו  של אזה  ּמל אש לראשו 

ּמּטן,  יַתמ של ִבמ ִבדים  ֵאע ּמה שו
ֵאשר.  ּמכ שבסופו,  שקִברים  ִבנ ִבדים  ֵאע ּמה אש אאת 
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ִבנים,  ּמו שי ּמדיו  ֵאע שו שבִברית  ִבע ּמתבו  שכ אש ֵאגט 
שבִברים,  ִבע ּמדיו  ֵאע שו ִבנית  ּמו שי

ִבני,  ּמו שי ּמחד  אא ֵאעד  שו שבִברי  ִבע ּמחד  אא ֵאעד 
שבִברי,  ִבע ּמחד  אא ֵאעד  שו ִבני  ּמו שי ּמחד  אא ֵאעד 

ֵאשר. ּמכ
ֵאשר.   ּמכ ֵאעד,  שו ֵאפר  יַתהוּסו יַתתב  ּמכ
ֵאשר.   ּמכ ֵאעד",  ִבני  שפלו ִבאיש  "

ֵאשר.   ּמכ ֵאעד",  ִבני  שפלו ִבאיש  אבן  "
ִבני",  שפלו ִבאיש  אבן  ִבני  שפלו ִבאיש  "

ֵאשר.  ּמכ ֵאעד",  יַתתב " ּמכ ללא  שו
ֵאשר.   ּמכ ּמת ּה,  ּמכ ִבני רֲעח יַתו ּמכתו  ִבני רֲעח יַתתב  ּמכ



ִבבין.   שת יַתלִים כו ּמש ִבבירו אש יַתעת  יַתד יַתה ֵאיי  ִבק שב ּמהיו  ּמכְך 
אשה, <מעוסה> מע שמ ֵאגט 

ּמפסול.   יַתבגוִים  ֵאשר ו ּמכ ֵאאל  ששּמר שבִי
שמִברים לו: <ובגוים> שואו ִבטים אותו  שב יַתהגוִים חו שו

ּמלְך",  שמִברין  ֵאאל או ששּמר ִבי אש יַתמה  ֵאשה  רֲעע "
ֵאשר.  ּמכ שו

מסכת גיטין פרק ט משנה ט 
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אשת,  אד מק שמ ֵארי זו  רֲעה אשת",  אד מק שמ ִבעיר " שב ּממ ּה  שש ּמוצא  ּמי
אשת,   אר לג שמ ֵארי זו  רֲעה אשת",  אר לג שמ "

ּמלא. <מותלא. וכך כל פעם>  שת ִבמ ּמשם  ֵאהא  שי ללא  אש יַתבד  של ִבב ו
ּמלא?  שת ִבמ ִבהיא  ֵאאיזו  שו

יַתני,  שת יַתעל  ששתו  ִבא אאת  ִבני  שפלו ִבאיש  יַתרש  ֵאג
ּמקרוב לו,  ֵאפק  ּמס ּמל ּה,  ּמקרוב  ֵאפק  ּמס ּמה,  אשי ִבקדו ּמל ּה  יַתרק  ּמז

ּמלא.  שת ִבמ ִבהיא  זו 
(מסכת גיטין פרק ט משנה י) 

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ששתו,  ִבא אאת  ּמדם  ּמא ֵארש  ּמג שי ללא 

יַתמר:  אא אנ אש ּמבר,  ּמד יַתות  אעשר ּמב ּה  ּמוצא  ּממ ֵאכן  ִבאם  ּמלא  ּמבִברים כד,א)אא שד ) 
ּמבר".   ּמד יַתות  אעשר ּמב ּה  ּמוצא  ּממ ִבכי  "

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית 
יַתמר:  אא אנ אש ִבשילו,  שב יַתת ּמחה  ִבדי שק ִבה ִבפלו  ּמבִברים כד,א)רֲעא שד ) 

ּמבר".   ּמד יַתות  אעשר ּמב ּה  ּמוצא  ּממ ִבכי  "
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  ושר

יַתמר:  אא אנ אש ּמנה,  אמ ִבמ ּמוה  ּמנ ארת  אח יַתא ּמוצא  ּממ ִבפלו  ּמבִברים כד,א)רֲעא שד ) 
ּמניו,  ֵאעי שב ֵאחן  ּמוצא  שמ ִבת ללא  ִבאם  ּמיה  ּמה שו "

ּמבר,  ּמד יַתות  אעשר ּמב ּה  ּמוצא  ּממ ִבכי 
ֵאביתו. ִבמ ּמח ּה  של ִבש שו ּמד ּה,  ּמי שב יַתתן  ּמנ שו מתת  שכִברי אפר  ֵאס ּמל ּה  יַתתב  ּמכ "  שו

חסלת גיטים 

 מסכת קידושין 

פרק א 



מסכת קידושין פרק א משנה א 
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ִבכים,  ּמר שד ּמשה  ששלו ִבב ֵאנית  שק ִבנ ּמשה  ִבא ּמה
ִבכים:   ּמר שד ֵאתי  שש ִבב ּממ ּה  שוצ יַתע אאת  ּמנה  שוקו
ּמאה.   ִבבי יַתב ּמטר, ו שש ִבב אס ף, ו אכ יַתב ֵאנית  שק ִבנ

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית  אס ף,  אכ יַתב
ּמנר.  ִבדי אוה  שבשו ּמנר, ו ִבדי שב
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ּמטה.  שפרו אוה  שבשו ּמטה, ו שפרו ִבב
ּמטה?  שפרו ִבהיא  ּממה  יַתכ שו

ִבקי.   של יַתט ִבאי ּמה ּמוּסר  ִבא שב ּמנה  ששמו ִבמ ּמחד  אא
יַתעל.   יַתב יַתה יַתתת  ִבמי שב ֵאגט ו שב ּממ ּה  שוצ יַתע אאת  ּמנה  שוקו

ּמאה,  ִבבי יַתב ֵאנית  שק ִבנ ּממה  ּמב שי יַתה
ּמבם.  ּמי יַתה יַתתת  ִבמי שב ּמוצה, ו ִבלי רֲעח יַתב ּממ ּה  שוצ יַתע אאת  ּמנה  שוקו

מסכת קידושין פרק א משנה ב 
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ּמטר,  שש ִבב אס ף ו אכ יַתב אנה  שק ִבנ שבִברי  ִבע אבד  אע
אס ף.  אכ ִבגשרעון  שב ֵאבל, ו יַתביו ִבנים, ו ּמש יַתב שוצמו  יַתע אאת  אנה   שוקו

ּמיה,  שבִבר ִבע ּמה ּממה  ּמא ּמה ּמליו  ּמע ּמרה  ֵאת שי
ִבנים.   ּממ ִבסי שב ּממ ּה  שוצ יַתע אאת  ּמנה  ִבהיא קו אש

ּמעה,  ִבוצי ִבבשר אנה  שק ִבנ ּמוצע  ִבנשר יַתה שו
ּמאדון.  ּמה יַתתת  ִבמי שב ֵאבל, ו יַתביו שוצמו  יַתע אאת  אנה  שוקו

מסכת קידושין פרק א משנה ג 
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ּמקה,   ּמז רֲעח יַתב ּמטר, ו שש ִבב אס ף, ו אכ יַתב אנה  שק ִבנ ִבני  רֲעע יַתנ שכ אבד  אע
ֵאחִברים,  רֲעא ֵאדי  שי יַתעל  אס ף  אכ יַתב שוצמו  יַתע אאת  אנה  שוקו

שוצמו.   יַתע ֵאדי  שי יַתעל  ּמטר  שש ִבב ו
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

שוצמו,  יַתע ֵאדי  שי יַתעל  אס ף  אכ שב
ֵאחִברים,  רֲעא ֵאדי  שי יַתעל  ּמטר  שש ִבב ו

ֵאחִברים.  רֲעא יַתל אש ִבמ אס ף  אכ יַתה ֵאהא  שי אש יַתבד  של ִבב ו

מסכת קידושין פרק א משנה ד 
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ּמרה,  ִבסי שמ ִבב ֵאנית  שק ִבנ ּמוּסה  יַתג ּממה  ֵאה שב
ּמהה.   ּמב שג יַתה שב ּמּקה  יַתד ּממה  ֵאה שב ו

ּמזר.   ּמע של אא ִבבי  ִבאיר ושר ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו



ּמכה.  ִבשי שמ ִבב ֵאנית  שק ִבנ ּמּקה  יַתד ּממה  ֵאה שב

מסכת קידושין פרק א משנה ה 
ה

ּמריות  שח יַתא אהן  ּמל ֵאיש  אש ִבסים  ּמכ שנ
ּמקה,  ּמז רֲעח יַתב ּמטר, ו שש ִבב אס ף, ו אכ יַתב ִבנים  שק ִבנ

ּמכה.   ִבשי שמ ִבב ּמלא  אא ִבנים  שק ִבנ ּמנן  ֵאאי ּמריות  שח יַתא אהן  ּמל ֵאאין  אש שו
ּמריות  שח יַתא אהן  ּמל ֵאאין  אש ִבסים  ּמכ שנ

ּמריות  שח יַתא אהן  ּמל ֵאיש  אש ִבסים  ּמכ שנ יַתה ִבעם  ִבנים  שק ִבנ
ּמקה.   ּמז רֲעח יַתב ּמטר, ו שש ִבב אס ף, ו אכ יַתב

ִבקים  שק ּמריות זו שח יַתא אהן  ּמל ֵאאין  אש שו
ּמריות,  שח יַתא אהן  ּמל ֵאיש  אש ִבסים  ּמכ שנ יַתה אאת 

אהן.  ֵאלי רֲעע יַתבע  ּמש שוִי

מסכת קידושין פרק א משנה ו 
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ֵאחר,  יַתא שב ִבמים  ּמד ּמשה  אע אנ יַתה ּמכל 
ּמפיו.   ִבלי רֲעח יַתב יַתיב  יַתח שת ִבנ אזה,  ּמכה  ּמז אש ּמון  ֵאכי

יַתוצד?  ֵאכי
שבשור,  רֲעחמור  ּמרה, או  ּמפ שב ִבלי ף שור  אח אה

ּמפיו.   ִבלי רֲעח יַתב יַתיב  יַתח שת ִבנ אזה,  ּמכה  ּמז אש ּמון  ֵאכי
אס ף,  אכ יַתב יַת ּה  ּמגבו יַתה שרשות 

ּמקה.   ּמז רֲעח יַתב שדיוט  אה יַתה ושרשות 
שדיוט.  אה יַתל ִבתי  ּמר ִבסי שמ ִבכ יַת ּה  ּמגבו יַתל ִבתי  ּמר ִבמי רֲעא

מסכת קידושין פרק א משנה ז 
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ֵאבן,  יַתה יַתעל  ּמאב  ּמה שוצֹות  ִבמ ּמכל 
שפטורות.   ִבשים  ּמנ יַתה שו ִבבים,  ּמי יַתח ִבשים  ּמנ רֲעא ּמה

ּמאב,  ּמה יַתעל  ֵאבן  יַתה שוצֹות  ִבמ ּמכל 
ִבבין.   ּמי יַתח ִבשים  ּמנ ּמחד  אא שו ִבשים  ּמנ רֲעא ּמחד  אא

ּממ ּה,  ּמר שג יַתמן  שז יַתה אש ֵאשה  רֲעע יַתות  שוצ ִבמ ּמכל 
שפטורות.   ִבשים  ּמנ יַתה שו ִבבין,  ּמי יַתח ִבשים  ּמנ רֲעא ּמה
ּממ ּה,  ּמר שג יַתמן  שז יַתה ללא  אש ֵאשה  רֲעע יַתות  שוצ ִבמ ּמכל  שו

ִבבין.   ּמי יַתח ִבשים  ּמנ ּמחד  אא שו ִבשים  ּמנ רֲעא ּמחד  אא
אשה,  רֲעע יַתת ללא  שב ּמוה  שוצ ִבמ ּמכל  שו

ּממ ּה,  ּמר שג יַתמן  שז יַתה ללא  אש ֵאבין  ּממ ּה ו ּמר שג יַתמן  שז יַתה אש ֵאבין 
ִבבין,  ּמי יַתח ִבשים  ּמנ ּמחד  אא שו ִבשים  ּמנ רֲעא ּמחד  אא

ִבּקי ף',  יַתת יַתבל  ִבמ' חו ץ 
ִבחית',  שש יַתת יַתבל  ִבמ' ו

ִבתים'.  ֵאמ יַתל ֵאמא  יַתּט ִבת יַתבל  ִבמ' ו



מסכת קידושין פרק א משנה ח 
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ּמגשות,  יַתה יַתה שו שתנופות,  יַתה שו ִבמיכות,  שוּס יַתה
ִבליקות,  שמ יַתה שו ּמטרות,  שק יַתה יַתה שו ּממוצות,  שּק יַתה

ּמזיות,  יַתה יַתה שו ּמבלות,  יַתּק יַתה
ִבשים,  ּמנ יַתב רֲעהגות  ּמנן נו ֵאאי שו ִבשים  ּמנ רֲעא ּמב רֲעהגות  נו

ּמרה,  ִבזי שנ יַת ּה שו ּמטה  יַתחת סו שנ ִבמ ִבמ חו ץ 
ִבניפות.  שמ ֵאהן  אש

מסכת קידושין פרק א משנה ט 
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אר ץ,  ּמא ּמב ּמיה  שתלו ּמנה  ֵאאי אש ּמוה  שוצ ִבמ ּמכל 
אר ץ,  ּמא ּמל ּמוצה  שבחו אר ץ ו ּמא ּמב אגת  אה נו

אר ץ,  ּמא ּמב ּמיה  שתלו ִבהיא  אש ּמכל  שו
אר ץ,  ּמא ּמב ּמלא  אא אגת  אה ּמנה נו ֵאאי

יַתאִים.   של ִבכ יַתה שו ּמלה  ּמעשר ּמה ִבמן  חו ץ 
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמדש.  ּמח אה ִבמן  יַתא ף 

מסכת קידושין פרק א משנה י 
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ִבבים לו,  ִבטי שמ יַתחת,  יַתא ּמוה  שוצ ִבמ אשה  ּמהעו ּמכל 
ּממיו ּמי אאת  ִבכים  רֲעאִברי יַתמ , ו
אר ץ.   ּמא ּמה אאת  ֵאחל  שונו

יַתחת,  יַתא ּמוה  שוצ ִבמ אשה  ֵאאינו עו אש ּמכל  שו
ִבבים לו,  ִבטי שמ ֵאאין 

ּממיו,  ּמי אאת  ִבכין  רֲעאִברי יַתמ ֵאאין  שו
אר ץ.   ּמא ּמה אאת  ֵאחל  ֵאאינו נו שו
ּמרא  שק ִבמ יַתב ללא  ֵאאינו  אש ּמכל  שו

אר ץ,  אא ּמה ארְך  אד שב ללא  שו ּמנה  שש ִבמ יַתב ללא  שו
ִבישוב.  יַתה ִבמן  אזה  ֵאאין 
ּמתן,  שש ּמל שש ִבב ִבזיק  רֲעח יַתמ יַתה

ֵאמר:  ּמכתוב או יַתה ּמליו  אלת ד,יב)ּמע אה לק ) 
ֵאתק".   ּמנ ּמרה ִי ֵאה שמ ִבב ללא  ּמלש  מש שמ יַתה יַתהחוט  שו "

פרק ב 

מסכת קידושין פרק ב משנה א 



א
ששלוחו,   ִבב ֵאדש בו ו יַתק שמ ִבאיש  ּמה

ּמח ּה.   ששלו ִבב ּמב ּה ו אשת  אד יַתק שת ִבמ ּמשה  ִבא ּמה שו
רֲעעּמרה  יַתנ ִבהיא  אש שכ ִבבתו  אאת  ֵאדש  יַתק שמ ִבאיש  ּמה

ששלוחו.   ִבב בו ו
ּמשה:  ִבא ּמל ֵאמר  ּמהאו

ּמרה זו",  ּממ שת ִבב ִבלי  ִבשי  שד יַתק שת ִבה "
ּמבזו",  ִבלי  ִבשי  שד יַתק שת ִבה "
ּמבזו",  ִבלי  ִבשי  שד יַתק שת ִבה "

אשת,  אד מק שמ ּמטה,  שפרו אוה  אהן שו ֵאמ יַתחת  יַתא שב ֵאיש  ִבאם 
אשת.   אד מק שמ ּמנה  ֵאאי ּמלאו,  ִבאם  שו

ּמבזו",  ּמבזו ו ּמבזו ו "
אשת,  אד מק שמ ּמטה,  שפרו אוה  ּמלם שו מכ שב ֵאיש  ִבאם 

אשת.   אד מק שמ ּמנה  ֵאאי ּמלאו,  ִבאם  שו
ּמנה,  ּמנה ִבראשו אלת ִבראשו אכ ּמתה או שי ּמה

אשת,  אד מק שמ ּמנה  ֵאאי
ּמטה.  שפרו אוה  אהן שו ֵאמ יַתחת  יַתא שב ֵאהא  שי אש יַתעד 

מסכת קידושין פרק ב משנה ב 
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יַתיִין",  יַתל אש אזה  שבכוס  ִבלי  ִבשי  שד יַתק שת ִבה "
יַתבש;  שד ִבל אש ּמוצא  שמ ִבנ שו

יַתיִין;  יַתל אש ּמוצא  שמ ִבנ שו יַתבש",  שד ִבל אש "
ּמהב;  ּמז יַתל אש ּמוצא  שמ ִבנ אס ף",  אכ יַתל אש אזה  ּמנר  ִבדי שב "

אס ף;  אכ יַתל אש ּמוצא  שמ ִבנ שו ּמהב",  ּמז יַתל אש "
ִבשיר; <שני> ּמע ּמוצא  שמ ִבנ שו ִבני",  ּמע ִבני  רֲעא אש ּמנת  שמ יַתעל  "

ִבני,  ּמע ּמוצא  שמ ִבנ שו ִבשיר",  ּמע "
אשת.   אד מק שמ ּמנה  ֵאאי

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמבח,  שש ִבל ּמע ּה  שט ִבה ִבאם 

אשת.  אד מק שמ ֵארי זו  רֲעה

מסכת קידושין פרק ב משנה ג 
ג

ֵאלִבוי; <שני> ּמוצא  שמ ִבנ שו ֵאהן",  לכ ִבני  רֲעא אש ּמנת  שמ יַתעל  "
ֵאהן;  לכ ּמוצא  שמ ִבנ שו ֵאלִבוי",  "

ֵאזר;  שמ יַתמ ּמוצא  שמ ִבנ שו ִבתין",  ּמנ "
ִבתין;  ּמנ ּמוצא  שמ ִבנ שו ֵאזר",  שמ יַתמ "

יַתרְך;  שכ אבן  ּמוצא  שמ ִבנ שו ִבעיר",  אבן  "
ִבעיר;  אבן  ּמוצא  שמ ִבנ שו יַתרְך",  שכ אבן  "

ּמרחוק;  ּמוצא  שמ ִבנ שו ֵאח ץ",  יַתמשר יַתל ּמקרוב  ִבתי  ֵאבי אש ּמנת  שמ יַתעל  "



ּמקרוב;  ּמוצא  שמ ִבנ שו ּמרחוק",  "
ֵאאין לו;  שו אלת",  אד יַתג ּמחה  שפ ִבש יַתבת או  ִבלי  איש  אש ּמנת  שמ יַתעל  "

איש לו;  שו ִבלי",  ֵאאין  אש ּמנת  שמ יַתעל  "
ֵאאין לו;  שו ִבנים",  ּמב ִבלי  איש  אש ּמנת  שמ יַתעל  "

איש לו;  שו ֵאאין לו,  אש ּמנת  שמ יַתעל 
ּמרה:  שמ ּמא אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף  ּמלם,  מכ יַתעל  שו

ֵאכן",  ִבפי  יַתעל  יַתא ף  ֵאדש לו  יַתק שת ִבה של ּמיה  ּמה ִבבי  ִבל שב "
אשת.   אד מק שמ ּמנה  ֵאאי

יַתעתו.  שט ִבה אש ֵאכן  שו

מסכת קידושין פרק ב משנה ד 
ד

ששלוחו:  ִבל ֵאמר  ּמהאו
ִבני",  שפלו שמקום  ִבב ֵאנית  ּמל שפ ּמשה  ִבא ִבלי  ֵאדש  יַתק שו ֵאוצא  "

ֵאחר,  יַתא ּממקום  שב ּמש ּה  שד ִבק שו יַתלְך  ּמה שו
אשת.  אד מק שמ ּמנה  ֵאאי

ִבני",  שפלו שמקום  ִבב ִבהיא  ֵארי  רֲעה "
ֵאחר,  יַתא ּממקום  שב ּמש ּה  שד ִבק שו יַתלְך  ּמה שו

אשת.  אד מק שמ ֵארי זו  רֲעה

מסכת קידושין פרק ב משנה ה 
ה

ּמדִברים,  שנ ּמה  אלי ּמע ֵאאין  אש ּמנת  שמ יַתעל  ּמשה  ִבא ּמה אאת  ֵאדש  יַתק שמ יַתה
ּמדִברים, <ונימוצא> שנ ּמה  אלי ּמע שוצאו  שמ ִבנ שו

אשת.  אד מק שמ ּמנה  ֵאאי
ּמדִברים,  שנ ּמה  אלי ּמע שוצאו  שמ ִבנ שו ּמתם,  שס ּמס ּה  ּמנ שכ

ּמבה.   מת שכ ִבב ללא  אש ֵאוצא  ֵאת
ִבמין,  ּמב ּה מו ֵאאין  אש ּמנת  שמ יַתעל 

ִבמין,  ּמב ּה מו שוצאו  שמ ִבנ שו
אשת.  אד מק שמ ּמנה  ֵאאי

ִבמין,  ּמב ּה מו שוצאו  שמ ִבנ שו ּמתם,  שס ּמס ּה  ּמנ שכ
ּמבה,   מת שכ ִבב ללא  אש ֵאוצא  ֵאת

ִבנים,  רֲעה לכ יַתב ִבלים  שס יַתהפו ִבמים  יַתהמו ּמכל  אש
ִבשים.  ּמנ יַתב ִבלין  שס פו

מסכת קידושין פרק ב משנה ו 
ו

ּמטה,  שפרו אוה  שבשו ִבשים  ּמנ ֵאתי  שש ֵאדש  יַתק שמ יַתה
ּמטה,  שפרו אוה  ִבמשו ּמפחות  שב יַתחת  יַתא ּמשה  ִבא או 

ֵאכן,  ִבמ יַתחר  יַתא של שבלונות  ִבס יַתלח  ִבש אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
אשת,  אד מק שמ ּמנה  ֵאאי



יַתלח.   ִבש ּמהִבראשון  ִבקדוש  יַתמת  רֲעח ֵאמ אש
ֵאדש.  ִבּק אש ּמטן  ּמּק יַתה ֵאכן  שו

מסכת קידושין פרק ב משנה ז 
ז

ּמת ּה,  ִבב ּמשה ו ִבא ֵאדש  יַתק שמ יַתה
יַתחת,  יַתא שכ ּמת ּה  רֲעאחו יַתו ּמשה  ִבא או 

ּמדשות.   מק שמ ּמנן  ֵאאי
ִבשים,  ּמנ ֵאמש  ּמח שב אשה  רֲעע יַתמ

שחיות,  יַתא ֵאתי  שש אהם  ּמב ו
ִבנים,  ֵאא שת יַתל אש ּמלה  יַתכ של יַתכ ּמחד  אא ֵאּקט  ִבל שו
יַתית,  ּמה ִבעית  ִבבי שש יַתית, ו ּמה אהן  ּמל אש ִבמ

אהן:  ּמל יַתמר  ּמא
לזאת",  יַתה ּמלה  יַתכ של יַתכ יַתב ִבלי  ּמדשות  מק שמ אכם  של מכ ֵארי  רֲעה "

ּמלם,  מכ ֵאדי  שי יַתעל  אהן  ֵאמ יַתחת  יַתא ּמת ּה  יַתל שב ִבק שו
ִבמים:  ּמכ רֲעח שמרו  ּמא

ּמדשות.  מק שמ שחיות  יַתא ּמה ֵאאין 

מסכת קידושין פרק ב משנה ח 
ח

ִבלים,  יַתק ִבשים  ּמד ּמק שב ִבשים,  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמק שב שלקו  אח שב ֵאדש  יַתק שמ יַתה
אשת.   אד מק שמ ּמנה  ֵאאי

ִבני,  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ שב
ֵאדש.   ִבק ללא  ִבזיד,  ֵאמ ֵאבין  ֵאגג,  ֵאבין שו

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ֵאדש.  ִבק ללא  ֵאגג,  ֵאדש, שו ִבק ִבזיד,  ֵאמ
ֵאדש,  שק אה יַתב ו

ֵאדש.  ִבק ללא  ֵאגג,  ֵאדש, שו ִבק ִבזיד,  ֵאמ
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ֵאדש.  ִבק ללא  ִבזיד,  ֵאמ ֵאדש, ו ִבק ֵאגג,  שו

מסכת קידושין פרק ב משנה ט 
ט

ּמלה,  ּמעשר ּמב ֵאדש  יַתק שמ יַתה
ארם,  אכ יַתה ֵאאי  של ִבכ שב
ּמקל,  שס ִבנ יַתה שבשור  ו

ּמפה,  רֲעערו ּמלה  שג אע שב ו
לוצּמרע,  שמ ֵארי  ּקפ ִבוצ שב ו

ִבזיר,  ּמנ יַתער  שש ִבב ו



רֲעחמור,  אטר  אפ שב ו
ּמלב,  ּמח אב ּמשר  ּמב שב ו

ּמרה,  ּמז רֲעע ּמב רֲעחטו  שש ִבנ אש ִבלין  מח יַתב ו
אשת.   אד מק שמ ּמנה  ֵאאי

אהן,  ֵאמי שד ִבב ֵאדש  ִבק שו ּמרן  ּמכ שמ
אשת.  אד מק שמ ֵארי זו  רֲעה

מסכת קידושין פרק ב משנה י 
י

ּמתנות,  יַתמ שב ששרות, ו יַתע יַתמ שב שתרומות, ו ִבב ֵאדש  יַתק שמ יַתה
ּמּטאת,  יַתח אפר  ֵאא שו ּמּטאת,  יַתח ֵאמי  שב ו

אשת,  אד מק שמ ֵארי זו  רֲעה
ֵאאל.  ששּמר ִבפי ִי יַתעל  יַתא ף 

פרק ג 

מסכת קידושין פרק ג משנה א 
א

ֵאברו:  רֲעח יַתל ֵאמר  ּמהאו
ִבנית",  שפלו ּמשה  ִבא ִבלי  ֵאדש  יַתק שו ֵאוצא  "

שוצמו,  יַתע של ּמש ּה  שד ִבק שו יַתלְך  ּמה שו
אשת.  אד מק  שמ

ּמשה:  ִבא ּמל ֵאמר  ּמהאו ֵאכן  שו
ִבשים יום",  לל שש יַתחר  יַתא של ִבלי  אשת  אד מק שמ שת  יַתא ֵארי  רֲעה "

ִבשים יום,  לל שש שבתוְך  ּמש ּה  שד ִבק שו ֵאחר  יַתא ּמבא  ו
ִבני.  ֵאש יַתל אשת  אד מק שמ

ֵאהן, <המלים לאחר 'בת' נמחקו ואינן ניתנות לקריאה> לכ של ֵאאל  ששּמר יַתבת ִי
ּממה.   שתרו ִבב יַתכל  לתא

ִבשים יום",  לל שש יַתחר  יַתא של ּמשיו  שכ יַתע ֵאמ "
ִבשים יום,  לל שש שבתוְך  ּמש ּה  שד ִבק שו ֵאחר  יַתא ּמבא  ו

אשת.  אד מק שמ ּמנ ּה  ֵאאי שו אשת  אד מק שמ
ֵאאל,  ששּמר שלִי ֵאהן  לכ יַתבת 

ּממה.  שתרו ִבב יַתכל  לתא ללא 

מסכת קידושין פרק ג משנה ב 
ב

ּמשה:  ִבא ּמל ֵאמר  ּמהאו
ִבלי,  אשת  אד מק שמ שת  יַתא ֵארי  רֲעה "

יַתתִים זוז",  ּממא ִבליְך  אתן  אא אש ּמנת  שמ יַתעל 



ֵאתן.   שוִי אשת,  אד מק שמ ֵארי זו  רֲעה
ִבשים יום",  לל שש יַתעד  שו ּמכן  ִבמ ִבליְך  אתן  אא אש ּמנת  שמ יַתעל  "

אשת,  אד מק שמ ִבשים יום,  לל שש שבתוְך  ּמל ּה  יַתתן  ּמנ
אשת.   אד מק שמ ּמנה  ֵאאי ּמלאו,  ִבאם  שו

יַתתִים זוז",  ּממא ִבלי  איש  אש ּמנת  שמ יַתעל  "
איש לו.   שו אשת  אד מק שמ ֵארי זו  רֲעה

יַתתִים זוז",  ּממא ֵאאְך  יַתאשר אש ּמנת  שמ יַתעל  "
ּמנה.  אא שר יַתי שו אשת  אד מק שמ ֵארי זו  רֲעה

אשת.  אד מק שמ ּמנה  ֵאאי ּמחן,  של מש יַתה יַתעל  ּמא ּה  אהשר ִבאם 

מסכת קידושין פרק ג משנה ג 
ג

ּמפר",  ּמע ֵאבית כור  ִבלי  איש  אש ּמנת  שמ יַתעל  "
איש לו.   שו אשת  אד מק שמ ֵארי זו  רֲעה

ִבני",  שפלו שמקום  ִבב ִבלי  איש  אש ּמנת  שמ יַתעל  "
אשת,  אד מק שמ ּממקום,  יַתה שבאותו  ֵאיש לו  ִבאם 

אשת.   אד מק שמ ּמנה  ֵאאי ּמלאו,  ִבאם  שו
ּמפר",  ּמע ֵאבית כור  ֵאאְך  יַתאשר אש ּמנת  שמ יַתעל  "

ּמנה.  אא שר יַתי שו אשת  אד מק שמ ֵארי זו  רֲעה
אשת.  אד מק שמ ּמנה  ֵאאי ּמעה,  שק ִבב יַתב ּמא ּה  אהשר

מסכת קידושין פרק ג משנה ד 
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ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
ֵאבן,  ֵאני שראו שב ּמגד ו ֵאני  שב יַתנאי  שת ִבכ ֵאאינו  אש יַתני  שת ּמכל 

יַתמר:  אא אנ אש יַתני,  שת יַתבר לב,כט-ל)ֵאאינו  שד ִבמ שב ) 
אהם:  ֵאל רֲעא אשה  למ אמר  ליא יַתו "

ֵאבן  ֵאני שראו שב ּמגד ו ֵאני  שב שברו  יַתע יַתי ֵאדן, ִבאם  שר יַתי יַתה אאת  אכם  שת ִבא
ֵאני יי,  שפ ִבל ּממה  ּמח של ִבמ יַתל ּמחלו ץ  ּמכל 

אכם,  ֵאני שפ ִבל אר ץ  ּמא ּמה ּמשה  שב שכ ִבנ שו
ּמזה. מח רֲעא יַתל ּמעד  של ִבג יַתה אר ץ  אא אאת  אהם  ּמל אתם  יַתת שנ ו

אכם,  שת ִבא ִבוצים  רֲעחלו שברו  יַתע יַתי ללא  ִבאם  שו
יַתען. ּמנ שכ אר ץ  אא שב אכם  שכ לת שב רֲעחזו  לנא "שו

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  ּמיה  שנ יַתנ רֲעח ִבבי  שר
ֵאכן,  ֵאלא  ּממ של ִבא אש יַתמר,  ּמבר לו ּמד יַתה ּמיה  ּמה ארְך  לוצ

יַתנח לו> ּמחלו. <הו שנ מה ללא  יַתען  יַתנ שכ אר ץ  אא שב יַתא ף  אש יַתמע  שש יַתמ שב ֵאיש 

מסכת קידושין פרק ג משנה ה 
ה

יַתמר:  ּמא שו ּמשה  ִבא ּמה אאת  ֵאדש  יַתק שמ יַתה
אנת",  אה לכ ִבהיא  אש ִבתי  ּמהִיי ּמסבור  "



ּמיה;  ִבו של ִבהיא  ֵארי  רֲעה יַתו
אנת;  אה לכ ִבהיא  ֵארי  רֲעה יַתו ּמיה",  ִבו של "

ּמרה;  ִבשי רֲעע ִבהיא  ֵארי  רֲעה יַתו ּמיה",  ִבנ רֲעע "
ּמיה,  ִבנ רֲעע ִבהיא  ֵארי  רֲעה יַתו ּמרה",  ִבשי רֲעע "

אשת,  אד מק שמ ֵארי זו  רֲעה
יַתעתו.   שט ִבה ללא  אש ֵאני  שפ ִבמ

ו
ּמשה:  ִבא ּמל ֵאמר  ּמהאו

ֵאיר",  יַתג שת אא אש יַתחר  יַתא של ִבלי  אשת  אד מק שמ שת  יַתא ֵארי  רֲעה "
ִברי",  שי יַתג שת ִבת אש יַתחר  יַתא של ו"

ֵארר",  שח יַתת שש אא אש יַתחר  יַתא של "
שחשרִברי",  יַתת שש ִבת אש יַתחר  יַתא של ו"

ִבליְך",  שע יַתב ּמימות  אש יַתחר  יַתא של "
ִבמיְך",  ּמב שי ִבליְך  לל ץ  רֲעח יַתי אש יַתחר  יַתא של או "

אשת.   אד מק שמ ּמנה  ֵאאי
ֵאברו:  רֲעח יַתל ֵאמר  ּמהאו ֵאכן  שו

ּמבה,  ֵאק שנ ּמתְך  שש ִבא ּמדה  של ּמי ִבאם  "
ִבלי",  אשת  אד מק שמ ִבהיא  ֵארי  רֲעה

שכלום.  יַתמר  ּמא ללא 
ּמר ּה,  ּמב יַתכר עו מה שו ארת  אב מע שמ ֵאברו  רֲעח אשת  ֵאא ּמתה  שי ּמה ִבאם  )

ִבמין,  ּמי יַתק ּמריו  ּמב שד
אשת.)  אד מק שמ ּמבה,  ֵאק שנ ּמדה  של ּמי ִבאם  <ליתא בכ"י קאופמן>שו

מסכת קידושין פרק ג משנה ו 
ז

ּמשה:  ִבא ּמל ֵאמר  ּמהאו
ִבלי  אשת  אד מק שמ שת  יַתא ֵארי  רֲעה "

שלטון,  ִבש יַתל יַתלִיְך  ּמע ֵאבר  יַתד רֲעא אש ּמנת  שמ יַתעל 
ֵאעל",  יַתבפו ִבמיְך  ִבע אשה  אע אא שו

שלטון,  ִבש יַתל ּמה  אלי ּמע אבר  ִבד
אשת,  אד מק שמ ֵאעל,  יַתבפו ּממ ּה  ִבע ּמשה  ּמע שו

ּמליו>  אשת. < אד מק שמ ּמנה  ֵאאי ּמלאו,  ִבאם  שו
ּמבא",  יַתא אוצה  שר ִבי אש ּמנת  שמ יַתעל  "

אשת,  אד מק שמ ּמאב,  ּמה ּמוצה  ּמר
ּמלאיו> אשת. < אד מק שמ ּמנה  ֵאאי ּמלאו,  ִבאם  שו

ּמאב,  ּמה ֵאמת 
אשת.  אד מק שמ ֵארי זו  רֲעה

ֵאבן,  יַתה ֵאמת 
יַתמר:  ליא אש ּמאב  ּמה אאת  ִבדים  שמ יַתל שמ

אוצה".  ִבני רו ֵאאי "



מסכת קידושין פרק ג משנה ז 
ח

ִבתי,  ִבב אאת  ִבתי  שש יַתד ִבק "
ּמה",  ִבתי שש יַתד ִבק ִבמי  של יַתע  ֵאד ִבני יו ֵאאי שו

יַתמר:  ּמא שו ּמחד  אא ּמבא 
ּממן.   אא אנ ּמה",  ִבתי שש יַתד ִבק ִבני  רֲעא "

ּמה",  ִבתי שש יַתד ִבק ִבני  רֲעא יַתמר " אזה או
ּמה",  ִבתי שש יַתד ִבק ִבני  רֲעא יַתמר " אזה או שו

ֵאגט.   ִבנין  שת אהם נו ֵאני שש
ּמרוצו,  ִבאם  שו

ֵאנס.  ּמחד כו אא שו ֵאגט,  ֵאתן  ּמחד נו אא

מסכת קידושין פרק ג משנה ח 
ט

ּמנה,  יַתט שק ִבתי  ִבב אאת  ִבתי  שש יַתד ִבק "
ּמנה",  יַתט שק ִבהיא  אש שכ ּמה  ִבתי שש יַתר ֵאג שו ּמה  ִבתי שש יַתד ִבק

ּממן.   אא אנ ּמנה,  יַתט שק ִבהיא  ֵארי  רֲעה יַתו
ּמנה",  יַתט שק ִבהיא  אש שכ ּמה  ִבתי שש יַתר ֵאג שו ּמה  ִבתי שש יַתד ִבק "

ּממן.   אא אנ ֵאאינו  ּמלה,  שגדו ִבהיא  ֵארי  רֲעה יַתו
ּמה",  ִבתי ִבדי שפ ֵאבית ו שש ִבנ "

ּמלה,  שגדו ִבהיא  אש ֵאבין  ּמנה  יַתט שק ִבהיא  אש ֵאבין 
ּממן.   אא אנ ֵאאינו 

ּמתתו:  ִבמי יַתעת  ּמש שב יַתמר  ּמא שו ֵאמת  אש ִבמי 
ּממן.  אא אנ ִבנים",  ּמב ִבלי  איש  "

ּממן.   אא אנ ֵאאינו  ִבחים",  יַתא ִבלי  איש  "
ּמלל.  שכ ִבב ּמגרות  יַתהבו ֵאאין  ּמתם,  שס ִבבתו  אאת  ֵאדש  יַתק שמ יַתה

מסכת קידושין פרק ג משנה ט 
י

ִבשים,  ּמנ ֵאתי  שש ִבמ ּמבנות  ֵאתי  ִבכ ֵאתי  שש איש לו  אש ִבמי 
יַתמר:  ּמא שו

ּמלה,  שגדו ִבתי  ִבב אאת  ִבתי  שש יַתד ִבק "
שגדולות,  יַתב אש ּמלה  שגדו ִבאם  יַתע  ֵאד ִבני יו ֵאאי שו

יַתטנות,  שּק יַתב אש ּמלה  שגדו או 
שגדולות,  יַתב אש ּמנה  יַתט שק או 

יַתטנות",  שּק יַתב אש ּמלה  שגדו יַתה ִבמן  ּמלה  שגדו ִבהיא  אש
רֲעאסורות,  ּמלם  מכ

ִבאיר,   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
יַתטנות.   שּק יַתב אש ּמנה  יַתט שּק יַתה ִבמן  חו ץ 

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר



ּמתרות,  ממ ּמלם  מכ
שגדולות.   יַתב אש ּמלה  שגדו יַתה ִבמן  חו ץ 

יא
ּמנה,  יַתט שק ִבתי  ִבב אאת  ִבתי  שש יַתד ִבק "

יַתטנות,  שּק יַתב אש ּמנה  יַתט שק ִבאם  יַתע  ֵאד ִבני יו ֵאאי שו
שגדולות,  יַתב אש ּמנה  יַתט שק או 
יַתטנות,  שּק יַתב אש ּמלה  שגדו או 

שגדולות",  יַתב אש ּמנה  יַתט שּק יַתה ִבמן  ּמנה  יַתט שק ִבהיא  אש
רֲעאסורות,  ּמלם  מכ

ִבאיר,  ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שגדולות.  יַתב אש ּמלה  שגדו יַתה ִבמן  חו ץ 

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ּמתרות,  ממ ּמלם  מכ

יַתטנות.  שּק יַתב אש ּמנה  יַתט שּק יַתה ִבמן  חו ץ 

מסכת קידושין פרק ג משנה י 
יב

ִבתיְך",  שש יַתד ִבק ּמשה " ִבא ּמל ֵאמר  ּמהאו
ִבני",  יַתת שש יַתד ִבק ללא  ארת " אמ ִבהיא או שו

ּמה,  אתי שקרובו ִבב ּמאסור  הוא 
ּמביו.   שקרו ִבב ארת  את ממ ִבהיא  שו

ִבני",  יַתת שש יַתד ִבק "
ִבתיְך",  שש יַתד ִבק ללא  ֵאמר " שוהוא או

ּמה,  אתי שקרובו ִבב ּמתר  ממ הוא 
ּמביו.   שקרו ִבב ּמרה  רֲעאסו ִבהיא  שו

יג
ִבתיְך",  שש יַתד ִבק "

ארת:  אמ ִבהיא או שו
ִבתי",  ִבב ּמלא  אא ּמת  שש יַתד ִבק ללא  "
ּמלה,  שגדו שקרובות  ִבב ּמאסור 
ּמביו.  שקרו ִבב אתארת  ממ ּמלה  שגדו ו
ּמנה,  יַתט שק שקרובות  ִבב ּמתר  ממ ו
ּמביו.  שקרו ִבב ארת  את ממ ּמנה  יַתט שק ו

מסכת קידושין פרק ג משנה יא 
יד

ֵאתְך",  ִבב אאת  ִבתי  שש יַתד ִבק "
ארת:  אמ ִבהיא או שו

ִבתי", <אותו> ּמלא או אא ּמת  שש יַתד ִבק ללא  "



ּמנה,  יַתט שק שקרובות  ִבב ּמאסור 
ּמביו.  שקרו ִבב ארת  את ממ ּמנה  יַתט שק ו
ּמלה,  שגדו שקרובות  ִבב ּמתר  ממ ו

ּמביו.  שקרו ִבב ּמרה  רֲעאסו ּמלה  שגדו ו

מסכת קידושין פרק ג משנה יב 
יה

ּמרה,  ֵאב רֲעע ֵאאין  שו ִבשים  ִבקדו ֵאיש  אש ּממקום  ּמכל 
ּמכר.  ּמז יַתה יַתחר  יַתא ֵאלְך  אלד הו או יַתה

אזה?  אזה  ֵאאי שו
ִבלית  ֵאא שששר שוִי ּמיה,  שלִבו אנת,  אה לכ זו 

ֵאאל.   ששּמר שלִי ֵאלִבוי, ו יַתל שו ֵאהן,  לכ יַתל ששאו  ִבנ אש
ּמרה,  ֵאב רֲעע ֵאיש  שו ִבשים  ִבקדו ֵאיש  אש ּממקום  ּמכל  שו
אהם.  ֵאני שש ִבב אש ּמפגום  יַתה יַתחר  יַתא ֵאלְך  אלד הו או יַתה

אזה?  אזה  ֵאאי שו
ּמגדול,  ֵאהן  לכ של ּמנה  ּממ של יַתא

שדיוט,  אה ֵאהן  לכ של ּמוצה  רֲעחלו יַתו ּמשה  שגרו
ֵאאל,  ששּמר שלִי ּמנה  ִבתי שנ ארת ו אז שמ יַתמ

ִבתין.   ּמנ יַתל שו ֵאזר  שמ יַתמ יַתל ֵאאל  ששּמר יַתבת ִי ו

[יו]
ִבשים,  ִבקדו ּמליו  ּמע ּמל ּה  ֵאאין  אש ִבמי  ּמכל  שו

ֵאחִברים,  רֲעא יַתעל  ִבשים  ִבקדו ּמל ּה  איש  ּמבל  רֲעא
ֵאזר.  שמ יַתמ אלד  או יַתה
אזה?  אזה  ֵאאי שו

שפסולות.   ּמרה, ו יַתבתו רֲעאמורות  ּמה רֲעעּמריות  ּמה ּמכל  ִבמ יַתחת  יַתא יַתעל  ּמבא  יַתה אזה 
ִבשים,  ִבקדו ֵאחִברים  רֲעא יַתעל  ללא  שו ּמליו  ּמע ללא  ּמל ּה  ֵאאין  אש ִבמי  ּמכל  שו

ּמה.  ּמכמו אלד  או יַתה
אזה?  אזה  ֵאאי שו

שכִברית.  ּמנ שו ּמחה  שפ ִבש אלד  או אזה 

מסכת קידושין פרק ג משנה יג 
יז

ֵאמר:  יַתטשרפון או ִבבי  שר
ֵאהר.   יַתּט ִבל ִברים  ֵאז שמ יַתמ ֵאהם  ִבלים  שיכו

יַתוצד?  ֵאכי
אבד.  אע אלד  או יַתה ּמחה,  שפ ִבש ֵאשא  ֵאזר נו שמ יַתמ
ִברין.   אבן חו ֵאבן  יַתה ּמוצא  שמ ִבנ שחשררו,  ִבש

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ֵאזר.  שמ יַתמ אבד  אע אזה  ֵארי  רֲעה



פרק ד 

מסכת קידושין פרק ד משנה א 
א

אבל:  ּמב ִבמ ּמעלו  ִבסים  ּמח לי ּמשּמרה  רֲעע
ֵאלי,  ֵאא שששר ֵאיי, ִי שלִבו ֵאני,  רֲעה ּמכ

ֵארי,  רֲעחרו ֵארי,  ֵאג ֵאלי,  ּמל רֲעח
ֵאני,  ִבתי שנ ֵארי ו ֵאז שמ יַתמ

ֵאפי.   מס רֲעא יַתו ֵאקי  יַתשתו
אזה.   ּמב אזה  לבא  ּמל ּמתִברין  ממ ֵאלי  ֵאא שששר שוִי ֵאיי  שלִבו ֵאני,  רֲעה ּמכ

ֵארי,  רֲעחרו יַתו ֵארי  ֵאג ֵאלי,  ּמל רֲעח ֵאלי,  ֵאא שששר שוִי ֵאיי  שלִבו
אזה.   ּמב אזה  לבא  ּמל ּמתִברין  ממ

ֵאפי,  מס רֲעא יַתו ֵאקי  יַתשתו ֵאני,  ִבתי שנ ֵארי ו ֵאז שמ יַתמ ֵארי,  רֲעחרו יַתו ֵארי  ֵאג
אזה.  ּמב אזה  לבא  ּמל ּמתִברין  ממ

מסכת קידושין פרק ד משנה ב 
ב

ֵאקי?  יַתשתו יַתה ֵאהן  ֵאאלו  שו
ִבאמו,  אאת  ִבכיר  יַתמ אשהוא  ּמכל 

ִבביו.   ּמא אאת  ִבכיר  יַתמ ֵאאינו  שו
ֵאפי?  מס רֲעא

יַתהשוק,  ִבמן  יַתס ף  אא אנ אש ּמכל 
ִבאמו.   אאת  ללא  שו ִבביו  ּמא אאת  ללא  ִבכיר  יַתמ ֵאאינו  שו
ֵאקי.  יַתבדו ֵאקי  יַתשתו של ֵארא  ּמיה קו ּמה ּמשאול  ּמבא  יַתא

מסכת קידושין פרק ד משנה ג 
ג

ּמהל,  ּמּק יַתב לבא  ּמל ִבמ רֲעאסוִברים  ּמה ּמכל 
אזה.  ּמב אזה  לבא  ּמל ּמתִברין  ממ

ֵאסר.   ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר

ּמאן,  ּמד יַתו שב ּמאן  ּמד יַתו
ּמתר,  ממ

ּמקן,  ֵאפ שס ִבב ּמקן  ֵאפ שס ּמאן, ו ּמד יַתו שב ּמקן  ֵאפ שס ּמקן, ו ֵאפ שס ִבב ּמאן  ּמד יַתו
ּמאסור.  

ֵאפקות?  שוּס יַתה ֵאהן  ֵאאילו 
ִבתי.  שוכו ֵאפי,  מס רֲעא יַתו ִבקי,  יַתשתו

מסכת קידושין פרק ד משנה ד 



ד
אנת,  אה לכ ּמשה  ִבא ֵאשא  יַתהנו

ּממהות,  ִבא יַתבע  יַתאשר ּמה  ארי רֲעח יַתא לדק  שב ִבל ּמוצִבריְך 
ֵאהן:  ֵאאלו  שו אנה,  ששמו ֵאהן  אש

ּממ ּה,  ִבא ֵאאם  שו ּממ ּה,  ִבא
ּממ ּה,  ִבא שו ּממ ּה  ִבא ִבבי  רֲעא ֵאאם  שו

ּממ ּה,  ִבא שו ּמה  ִבבי ּמא ֵאאם  שו
ּממ ּה.   ִבא שו ּמה  ִבבי ּמא ִבבי  ּמא ֵאאם  שו

ִבלים,  ֵאא שששר שוִי ִביים  שלִבו
יַתחת.  יַתא אהם עוד  ֵאלי רֲעע ִבפין  ִבסי מו

מסכת קידושין פרק ד משנה ה 
ה

ּמלן,  שע יַתמ של יַתח ו ֵאב שז ִבמ יַתה ִבמן  ללא  ִבקין  שד ֵאאין בו
ּמלן,  שע יַתמ של ּמכן ו יַתהדו ִבמן  ללא  שו

ּמלן. <הסנהדרין>  שע יַתמ של שדִברין ו אה שנ אס ִבמן  ללא  שו
ּמקה,  ּמד שוצ ֵאאי  ּמב יַתג שו ִבבים  יַתר ּמה ֵארי  שט ּמתיו שו רֲעאבו ּמזקו  שח ּמה אש ּמכל 

ּמנה,  מה שכ ִבל ִבאים  ִבשי יַתמ
אהם.   ֵארי רֲעח יַתא לדק  שב ִבל ּמוצִבריְך  ֵאאינו 

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ִבצפוִברין.   יַתל אש ּמנה  ּמש שי ֵאכי  יַתאשר שב ֵאעד  ּמחתום  ּמיה  ּמה אש ִבמי  יַתא ף 

ֵאמר:  יַתנס או שג ִבטי שנ יַתא אבן  ּמיה  שנ יַתנ רֲעח ִבבי  שר
אלְך.  אמ יַתל אש ּמיא  שט יַתר שס ִבא שב ּמתב  שכ ממ ּמיה  ּמה אש ִבמי  יַתא ף 

מסכת קידושין פרק ד משנה ו 
ו

ּמלם.   שלעו ּמנה  מה שכ יַתה ִבמן  ּמלה  שפסו ּמכר  ּמז ּמלל  ּמח יַתבת 
ּמלה,  ּמל רֲעח ּמשא  ּמנ אש ֵאאל  ששּמר ִי
ּמנה.   מה שכ ִבל ֵאשּמרה  שכ ִבבתו 

ֵאאל,  ששּמר יַתבת ִי ּמשא  ּמנ אש ּמלל  ּמח שו
ּמנה.   מה שכ יַתה ִבמן  ּמלה  שפסו ִבבתו 

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמכר.  ּמז ּמלל  ּמח יַתבת  שכ ּמכר,  ּמז ֵאגר  יַתבת 

מסכת קידושין פרק ד משנה ז 
ז

ֵאמר:  לקב או רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמנה,  מה שכ ִבל ֵאשּמרה  שכ ִבבתו  ארת,  ִבגיו ּמשא  ּמנ אש ֵאאל  ששּמר ִי

ּמנה.  מה שכ ִבל ֵאשּמרה  שכ ִבבתו  ֵאאל,  ששּמר יַתבת ִי ּמשא  ּמנ אש ֵאגר  שו
ּמנה.   מה שכ יַתה ִבמן  ּמלה  שפסו ִבבתו  ארת,  ִבגיו ּמשא  ּמנ אש ֵאגר  ּמבל  רֲעא

ּמרִברים,  שח מש שמ ִבדים  ּמב רֲעע ּמחד  אא שו ֵאגִברים  ּמחד  אא



ּמשּמרה דורות,  רֲעע יַתעד  ִבפלו  רֲעא
ֵאאל.   ששּמר ִבי ִבמ ּממן  ִבא ֵאהא  שת אש יַתעד 

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ארת,  ִבגיו ּמשא  ּמנ אש ֵאגר  יַתא ף 
ּמנה.  מה שכ ִבל ֵאשּמרה  שכ ִבבתו 

מסכת קידושין פרק ד משנה ח 
ח

ֵאזר",  שמ יַתמ אזה  ִבני  שב ֵאמר " ּמהאו
ּממן.   אא אנ ֵאאינו 

ּמה:  אעי ֵאמ שב אש אבר  לע ּמה יַתעל  שמִברים  אהם או ֵאני שש ִבפלו  רֲעא יַתו
ֵאזר הוא",  שמ יַתמ "
ִבנין.   ּממ אא אנ ּמנן  ֵאאי

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ִבנין.  ּממ אא אנ

מסכת קידושין פרק ד משנה ט 
ט

ִבבתו,  אאת  ֵאדש  יַתק של ששלוחו  ִבל יַתתן שרשות  ּמנ אש ִבמי 
ּמש ּה,  שד ִבק שו יַתלְך הוא  ּמה שו

ִבשין,  ִבקדו ּמשיו  ִבקדו שדמו,  ּמק אשלו  ִבאם 
ִבשין.  ִבקדו ּמשיו  ִבקדו שדמו,  ּמק ששלוחו  ִבל אש ִבאם  שו

ֵאגט.  ִבנין  שת אהם נו ֵאני שש יַתע,  ּמידו ֵאאין 
ֵאנס.  ּמחד כו אא שו ֵאגט,  ֵאתן  ּמחד נו אא ּמרוצו,  ִבאם 

י
ּמש ּה,  שד יַתק של ּמח ּה  ששלו ִבל ּמנה שרשות  שת ּמנ אש ּמשה  ִבא ּמה ֵאכן  שו

ּממ ּה,  שוצ יַתע ּמשה  שד ִבק שו ִבהיא  ּמכה  של ּמה שו
ִבשין,  ִבקדו ּמה  אשי ִבקדו שדמו,  ּמק ּמל ּה  אש ִבאם 

ִבשין.  ִבקדו ּמשיו  ִבקדו שדמו,  ּמק ּמח ּה  ששלו ִבל אש ִבאם  שו
ֵאגט.  ִבנין  שת אהן נו ֵאני שש יַתע,  ּמידו ֵאאין 

ֵאנס.  ּמחד כו אא שו ֵאגט,  ֵאתן  ּמחד נו אא ּמרוצו,  ִבאם 

מסכת קידושין פרק ד משנה י 
יא

ּמים,  יַתה יַתנת  ִבדי שמ ִבל ששתו  ִבא שו ּמוצא הוא  ּמי אש ִבמי 
יַתמר:  ּמא שו ּמניו,  ּמב ששתו ו ִבא שו ּמבא הוא  ו

ּמים,  יַתה יַתנת  ִבדי שמ ִבל ִבמי  ִבע יַתוצאת  ּמי אש ּמשה  ִבא "
ּמה",  אני ּמב ֵאאלו  שו ִבהיא זו,  ֵארי  רֲעה
ּמיה,  ּמא שר ִבביא  ּמה של ּמוצִבריְך  ֵאאינו 

ִבנים.   ּמב יַתה יַתעל  ללא  שו ּמשה  ִבא ּמה יַתעל  ללא 



ּמה",  אני ּמב ֵאאלו  שו ּמתה  ֵאמ "
ִבנים,  ּמב יַתה יַתעל  ּמיה  ּמא שר ִבביא  ֵאמ

ּמשה.  ִבא ּמה יַתעל  ּמיה  ּמא שר ִבביא  ֵאמ ֵאאינו  שו

מסכת קידושין פרק ד משנה יא 
יב

ּמים,  יַתה יַתנת  ִבדי שמ ִבב ִבתי  ּמשא ּמנ ּמשה  ִבא "
ּמה",  אני ּמב ֵאאלו  שו ֵארי זו,  רֲעה

ּמשה,  ִבא ּמה יַתעל  ּמיה  ּמא שר ִבביא  ֵאמ
ִבנים.   ּמב יַתה יַתעל  ּמיה  ּמא שר ִבביא  ֵאמ ֵאאינו  שו

ּמתה> ִבמי ּמה", < אני ּמב ֵאאלו  שו ּמתה  ֵאמ "
ִבנים.  ּמב יַתה יַתעל  שו ּמשה  ִבא ּמה יַתעל  ּמיה  ּמא שר ִבביא  ֵאמ

מסכת קידושין פרק ד משנה יב 
יג

ִבשים,  ּמנ ֵאתי  שש ִבעם  ּמחד  אא ִבאיש  ֵאחד  שתיַתי ללא ִי
ִבשים.   ּמנ רֲעא ֵאני  שש ִבעם  אדת  אח שתיַתי ִבמ יַתחת  יַתא ּמשה  ִבא ּמבל  רֲעא

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ִבשים.  ּמנ ֵאתי  שש ִבעם  ֵאחד  שתיַתי ִבמ ּמחד  אא ִבאיש  יַתא ף 

יד
ִבעמו,  ששתו  ִבא אש יַתמן  שז ִבב
ִבקי,  שד שנ מפ יַתב אהם  ּממ ִבע ֵאשן  ּמי

יַתרתו.   שמ יַתש שמ ששתו  ִבא אש ֵאני  שפ ִבמ
ִבבתו,  ִבעם  שו ִבאמו  ִבעם  ּמדם  ּמא ֵאחד  שתיַתי ִבמ

ּמשר.  ּמב ֵאקרוב  שב אהן  ּממ ִבע ֵאשן  ּמי שו
שכסותו.  ִבב ֵאשן  ּמי אזה  שו שכסותו  ִבב ֵאשן  ּמי אזה  ִבדילו,  שג ִבה

מסכת קידושין פרק ד משנה יג 
יה

שפִברים,  ּמוק סו שר ֵאמד  יַתל שי ללא 
שפִברים.   ּמשה סו ִבא ֵאמד  יַתל שת ללא  שו

ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר
ּמשה,  ִבא ִבעמו  ֵאאין  אש ִבמי  יַתא ף 

שפִברים.  ֵאמד סו יַתל שי ללא 

מסכת קידושין פרק ד משנה יד 
יו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּממה,  ֵאה שב ּמוק  אעה שר שר ללא ִי

יַתחת; <אחד> יַתא ֵאלת  יַתט שב ִבקים  ּמו ֵאני שר שש ששנו  ללא ִיי שו



ִברין.   ִבתי יַתמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו
ִבשים,  ּמנ יַתה ִבעם  שסקו  ִבע אש ּמכל 
ִבשים.   ּמנ יַתה ִבעם  ֵאחד  שתיַתי ללא ִי

ִבשים.   ּמנ יַתה ֵאבין  ּממנות  מא שבנו  אאת  ּמדם  ּמא ֵאמד  יַתל שי ללא  שו

<ליתא בכ"י קאופמן. וראה להלן יט-כ>
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  (שר

ּמלה,  יַתק שו ּמיה  ִבק שנ ּממנות  מא שבנו  אאת  ּמדם  ּמא ֵאמד  יַתל שי ּמלם  שלעו
אשלו.  ִבסים  ּמכ שנ יַתה שו אשר  לע ּמה אש ִבמי  של ֵאלל  יַתפ שת שוִי

ִבשירות,  רֲעע יַתו ִבניות  רֲעע ּמב ּה  ֵאאין  אש ּממנות  מא ֵאאין  אש
ּממנות,  מא ּמה ִבמן  ִבניות  רֲעע ללא  אש

ּממנות,  מא ּמה ִבמן  ִבשירות  רֲעע ללא  שו
שזכותו.   ִבפי  של לכל  יַתה ּמלא  אא

ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא אבן  שמעון  ִבש ִבבי  שר
ּממנות?  מא אהם  ּמל ֵאיש  אש ּמועו ף  ּמיה  יַתח אמיָך  ּמי ִבמ ּמת  ִבאי ּמר

יַתער;  יַתוצ שב ללא  אש ִבסין  שנ יַתפשר שת ִבמ ֵאהן  שו
ִבני,  ֵאש שמ יַתש של ּמלא  אא שבשראו  ִבנ ללא  ללא  רֲעה יַתו
ִבני,  אאת קו ֵאמש  יַתש של ִבתי  ֵארא שב ִבנ ִבני  רֲעא יַתו

יַתער?  יַתוצ שב ללא  אש ֵאנס  יַתפשר שת אא אש ִבדין  ֵאאינו 
ִבתי.   ּמס ּמנ יַתפשר אאת  ִבתי  שח יַתפ ִבק שו יַתשי  רֲעע יַתמ ִבתי  ֵארעו רֲעה אש ּמלא  אא

ּמיא:)  מגשר ּמבא  יַתא ֵאשם  ִבמ ֵאמר  ּמדן או שי יַתוצ ִבאיש  ּמין  מגשר ּמבא  יַתא

יז
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ּממל,  יַתג ּממר,  יַתח שבנו  אאת  ּמדם  ּמא ֵאמד  יַתל שי ללא 
אעה,  שורו ִבני  ּמו שנ יַתח ּמפן,  יַתס ּמפר,  יַתס

ִבטים.   שס אל ּממנות  מא ּמתן  ּממנו מא אש ֵאני  שפ ִבמ

יח
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

שבנו אאת  ּמדם  ּמא ֵאמד  יַתל שי ללא  ּמלם  שלעו
ֵאנס.  יַתפשר שת ִבמ ּמדם  ּמא אש ּממקום  ּמכל  ִבמ ּמלא  אא

ּמנה,  יַתט שק ּממנות  מא יַתמד  ּמל אש ִבמי  ששֵארי  יַתא
ּמנה,  אמ ִבמ ֵאנס  יַתפשר שת ִבמ שהיות  ִבל

ּמנה. אמ ִבמ ּמחה  ִבריות נו שב יַתה יַתח  שורו
 

<ליתא בכ"י קאופמן>
ששמו:  ִבמ ֵאמר  ּמדה או שיהו ִבבי   (שר

ִבעים,  ּמש שר ּמבן  מר ּממִברין  יַתח יַתה
ֵאשִברים,  שכ ּמבן  מר ִבלין  ּממ יַתג יַתה שו
ִבדים;  ִבסי רֲעח ּמבן  מר ִבנין  ּמפ יַתוּס יַתה



ּמנם,  ִבה ֵאגי של ִבאים,  שפ ּמברו אש טוב 
ֵאלק.)   ּממ רֲעע יַתל אש ּמתפו  מש ִבחים  ּמב יַתּט יַתב אש ֵאשר  ּמכ יַתה שו

יט
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

שבנו  אאת  ּמדן  ּמא ֵאמד  יַתל שי ללא  ּמלם  שלעו
ּמלה,  יַתק שו ּמיה  ִבק שנ ּממנות  מא ּמלא  אא

ִברים,  ִבשי רֲעע יַתו ִביים  ִבנ רֲעע ּמב ּה  ֵאאין  אש ּממנות  מא ּמלְך  ֵאאין  אש
ּמדן.   ּמא ּמל אש שזכותו  ִבפי  של לכל  יַתה ּמלא  אא

כ
ֵאמר:  ּמיה או ּמה הוא 

ּמבל,  יַתס רֲעאִברי  אמיָך  ּמי ִבמ ּמת  ִבאי ּמר רֲעה
ֵאדרות?  שג ֵאדר  ֵאאב גו שז ִבני,  ּמו שנ יַתח ּמעל  ּמי ץ, שו יַתק ִבבי  שוצ

אמר: <קול> לח ּמו יַתקל  ּמבִברים  שד יַתה ֵארי  רֲעה יַתו
ּמנן, אאת קו ֵאמש  יַתש של ללא  אש שבשראו  ִבנ אש ֵאאלו  ִבאם  ּממה  ו

יַתער, יַתוצ שב ללא  אש ִבסים  שנ יַתפשר שת ִבמ ֵאהן  ֵארי  רֲעה
ִבני,  אאת קו ֵאמש  יַתש של ִבתי  ֵארא שב ִבנ אש ִבני,  רֲעא

יַתער?  יַתוצ שב ללא  אש ִבתי  ּמס ּמנ יַתפשר ֵאהא  שת אש ִבדין  ֵאאינו 
יַתער?  יַתוצ שב ֵאנס  יַתפשר שת ִבמ שהיות  ִבל ִבלי  יַתרם  ּמג ִבמי  ו

יַתאי, ּמט רֲעח ֵאמר,  ֵאוי או אה
ִבתי.   ּמס ּמנ יַתפשר אאת  ִבתי  שח יַתפ ִבק שו יַתשי  רֲעע יַתמ אאת  ִבתי  שע יַתר ֵאה אש ִבפי  של

[כא]
יַתרי:  שנהו ִבבי  אהם שר ּמל יַתמר  ּמא

ּמלם, <את כל> ּמבעו אש ּממנות  מא ּמכל  ִבני  רֲעא יַתח  ִבני יַתמ
ּמרה,  ּמלא תו אא יַתני  ּמב אאת  ֵאמד  יַתל שמ ִבני  ֵאאי שו

אזה,  יַתה ּמלם  ּמבעו ּמל ּה  ּממ רֲעע יַתכר  שש שכלו  ליא אש ֵאדי  שכ
ּמבא.   יַתה ּמלם  ּמלעו אהם  ּמל אמת  אי יַתק ארן  אק שו
ּמדן  ּמא ּמל אדת  אמ אשעו ּממנות  מא ּמלְך  ֵאאין  אש

יַתבד, של ִבב שערותו  יַתנ שב ּמלא  אא
ִבלי,  לח ֵאדי  ִבלי ּמבא  ִבאם  ּמלא  אא

ִברין,  שלִיוּסו אש ּמדה  ִבמ של או 
ּמנה,  שק ִבז ֵאמי  ִבלי ֵאנס  ּמכ או ִי

שכתו,  יַתלא שמ ִבב למד  רֲעע יַתל ּמיכול  ֵאאין  שו
ּמעב.   ּמר שב ֵאמת  ּמוצא  שמ ִבנ

ֵאכן,  ּמנה  ֵאאי ּמרה  יַתהתו ּמבל  רֲעא
שערותו, <אדם> יַתנ שב יַתרע  ּמכל  ִבמ ּמדם  ּמא ּמה אאת  ארת  אמ יַתש שמ ּמלא  אא

שקנותו.   ִבז שב ּמוה  שק ִבת שו רֲעחִברית  יַתא אנת לו  את שונו
ֵאמר?  יַתמה הוא או שערותו  יַתנ ּמיה מ,לא)שב שע יַתש שי )

ּמשִברים,  שנ יַתכ אבר  ֵאא רֲעעלו  יַתי יַתח,  לכ ִבליפו  רֲעח יַתי ֵאי יי  שוקו "



ּמעפו. "  ללא ִיי שו שלכו  ֵאי ּמגעו,  ללא ִיי שו ּמירווצו 
ֵאמר?  יַתמה הוא או שקנותו  ִבז ִבלים וצב,טו)שב ִבה שת )

שהיו."  ִבנים ִי יַתנ רֲעע יַתר שו ִבנים  ֵאש שד ּמבה,  ֵאשי שב שינובון  "עוד 

[כב]
ּמהם,  ּמר שב יַתא ִבבינו  ּמא שב ֵאוצא  שת מו יַתא ֵאכן  שו

ּמלם,  ּמלעו ּמבאת  ללא  אש יַתעד  ּמרה  יַתהתו אאת  ֵאמר  ִבש אש
יַתמר:  אא אנ ִבשית כו,ה)אש ֵארא שב ) 

ִבלי,  לק שב ּמהם  ּמר שב יַתא יַתמע  ּמש אשר  רֲעא אקב  ֵאע "
ּמתי".   לר שותו יַתתי  מחּקו יַתתי  שוצֹו ִבמ ִבתי  יַתמשר שש ִבמ למר  שש ִבי יַתו

[כג] <הושלם מכ"י פרמה>
ֵאוצא  שת מו יַתא ֵאכן  ּמהם],שו ּמר שב יַתא ִבבינו  ּמא שב ]

שקנותו.   ִבז שב שערותו ו יַתנ שב ּמברוְך הוא  ּממקום  יַתה ֵאבשרכו  אש
שערותו  יַתנ ֵאמר? שב יַתמה הוא או ִבשית יב,ב)[ ֵארא שב )

שכָך,  אר ּמב רֲעא יַתו ּמגדול  שלגוי  ששָך  אע אא שו "
ּמכה." ּמר שב ֵאיה  שה או אמָך  שש ּמלה  שד יַתג רֲעא יַתו

שקנותו]  ִבז ֵאמר? שב ִבשית כד,א)יַתמה הוא או ֵארא שב ) 
ִבמים,  ּמי יַתב ּמבא  ֵאקן  ּמז ּמהם  ּמר שב יַתא שו "

לכל. " יַתב ּמהם  ּמר שב יַתא אאת  יַתרְך  ֵאב יַתויי 

חסל מסכתא קידושין 
חסל סדר נשים

סדר נזקים

מסכת בבא קמא 

פרק א 

מסכת בבא קמא פרק א משנה א 
א

ִבקים:  ִבזי שנ רֲעאבות  ּמעה  ּמב יַתאשר
ֵאער.   שב אה יַתה שו אעה  שב יַתמ יַתה שו יַתהבור  שו יַתהשור 
ֵארי> ּמה שכ אעה, < שב יַתמ יַתה ֵארי  רֲעה יַתכ יַתהשור  ללא 



ֵארי> ּמה שכ יַתהשור, < ֵארי  רֲעה יַתכ אעה  שב יַתמ יַתה ללא  שו
ִביים,  יַתח יַתח  אהן רו ּמב ֵאיש  אש אזה,  ּמו אזה  ללא 

ִביים. <והרי> יַתח יַתח  ּמב ּה רו ֵאאין  אש ֵאאש  ּמה ֵארי  רֲעה יַתכ
ִבזיק,  יַתה של ֵאלְך ו ֵאלי ּמכן  יַתדשר אש אזה,  ּמו אזה  ללא 

ִבזיק.  <והרי> יַתה של ֵאלְך ו ֵאלי יַתדשרכו  ֵאאין  אש יַתהבור,  ֵארי  רֲעה יַתכ
אהן,  ּמב אש אוה  ּמש יַתה יַתצד  יַתה

אליָך,  ּמע ּמתן  ּמר ִבמי שש ִבזיק ו יַתה של ּמכן  יַתדשר אש
ִבזיק,  יַתמ יַתה ּמחב  ִבזיק,  ִבה אש שכ ו

אר ץ.  ּמא ּמה יַתטב  ֵאמי שב אזק  אנ ֵאמי  ששלו יַתת ֵאלם  יַתש שמ

מסכת בבא קמא פרק א משנה ב 
ב

ּמרתו,  ִבמי שש ִבב ִבתי  שב יַתח אש ּמכל 
שזקו.   ִבנ אאת  ִבתי  יַתששר שכ ִבה

שזקו,  ִבנ ּמוצת  שק ִבמ שב ִבתי  יַתששר שכ ִבה
שזקו.   ִבנ ּמכל  ֵאשר  שכ אה שכ שזקו  ִבנ ֵאמי  ששלו יַתת שב ִבתי  שב יַתח

ּמלה,  ִבעי שמ אהן  ּמב ֵאאין  אש ִבסים  ּמכ שנ
שבִברית,  ֵאני  שב ִבל אש ֵאהן  אש ִבסים  ּמכ שנ ו

ִבדים,  ּמח מי שמ ִבסים  ּמכ שנ ו
ִבזיק,  יַתמ יַתל אדת  אח מי שמ יַתה ֵאמשרשות  חו ץ 

ִבזיק,  יַתמ יַתה שו ּמזק  ִבנ יַתה ושרשות 
ִבזיק,  יַתמ יַתה ּמחב  ִבזיק,  ִבה אש שכ ו

אר ץ.  ּמא ּמה יַתטב  ֵאמי שב אזק  אנ ֵאמי  ששלו יַתת ֵאלם  יַתש שמ

מסכת בבא קמא פרק א משנה ג 
ג

אס ף,  אכ שום 
אס ף,  אכ אוה  שבשו

ִבדין,  ֵאבית  ֵאני  שפ ִבב
שבִברית;  ֵאני  שב לחִברים  ֵאני  שב ִבדים  ֵאע ִבפי  יַתעל  שו

אזק.   אנ יַתה יַתלל  שכ ִבב ִבשים  ּמנ יַתה שו
ִבמים. <והמזק בת שילומים> ששלו יַתת שב ִבזיק  יַתמ יַתה שו ּמזק  ִבנ יַתה שו

מסכת בבא קמא פרק א משנה ד 
ד

ִבדים:  ּמע ּמשה מו ִבמ רֲעח יַתו ִבמים  יַתת ּמשה  ִבמ רֲעח
ִבלגו ף  ללא  שו יַתגח  ִבל ללא  אדת  אע ּמנה מו ֵאאי ּממה  ֵאה שב יַתה

לעט.   שב ִבל ללא  שו לב ץ  ִבלשר ללא  שו ִבלשוְך  ללא  שו
ּמל ּה.  ּמראוי  ּמה אאת  יַתכל  ללא אדת  אע ֵאשן מו יַתה

ּמכ ּה. <לשבור> ִבהלו ארְך  אד שכ ֵאבר  יַתש של אדת  אע אגל מו אר ּמה שו
ּמעד.  יַתהמו שושור 



ּמזק.  ִבנ יַתה ִבבשרשות  ִבזיק  יַתמ יַתה שושור 
ּמדם.   ּמא ּמה שו

ה
לדב  יַתה שו רֲעאִברי  ּמה שו ֵאאב  שז יַתה

ּמחש,  ּמנ יַתה שו ֵאלס  שד יַתפשר יַתה שו ֵאמר  ּמנ יַתה : חיה בעלת חברבורות>párdalis<שו

ִבדין.   ּמע ֵאאלו מו ֵארי  רֲעה
ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר

ִבדים.  ּמע ּמנן מו ֵאאי יַתתשרבות,  ֵאהן  אש יַתמן  שז ִבב
ּמלם.   שלעו ּמעד  ּמחש מו ּמנ יַתה שו

ּמעד?  יַתלמו ּמתם  ֵאבין  יַתמה 
ִבמגופו,  אזק ו אנ ִבוצי  רֲעח ֵאלם  יַתש שמ ּמתם  יַתה אש ּמלא  אא
ּמיה.  ּמל רֲעע ּמה ִבמן  ֵאלם  ּמש אזק  אנ ֵאלם  יַתש שמ ּמעד  יַתהמו שו

פרק ב 

מסכת בבא קמא פרק ב משנה א 
א

ּמכ ּה?  ִבהלו ארְך  אד שכ ֵאבר  יַתש של אדת  אע אגל מו אר ּמה יַתוצד  ֵאכי
ֵאבר.  יַתש של ּמכ ּה ו יַתדשר שכ ֵאלְך  יַתה של אדת  אע ּממה מו ֵאה שב יַתה שו

אטת,  אע יַתב שמ ּמתה  שי ּמה
ּמה,  אלי שג יַתר יַתחת  יַתת ִבמ ִבזים  שת יַתנ שמ שוצרורות  ּמהיו  אש או 

ִבלים,  ֵאכ יַתה אאת  ּמרה  שב ִבש שו
אזק.   אנ ִבוצי  רֲעח ֵאלם  יַתש שמ

יַתרתו,  שב ִבש שו ִבלי  אכ יַתה יַתעל  ּמסה  ּמדשר
ּמברו,  שש ֵאחר ו יַתא ִבלי  אכ יַתעל  יַתפל  ּמנ שו

ֵאלם,  ּמש אזק  אנ ֵאלם  יַתש שמ ּמהִבראשון  יַתעל 
אזק.   אנ ִבוצי  רֲעח ֵאלם  יַתש שמ רֲעחרון  יַתא ּמה יַתעל  שו

ב
ֵאבר.  יַתש של ּמכן ו יַתדשר שכ ֵאלְך  יַתה של ִבדים  ּמע ִבלים מו שג ּמנ יַתתשר יַתה

שגלו,  יַתר שב ּמקשור  ִבליל  שד ּמיה  ּמה
ִבלים,  ֵאכ יַתה אאת  ֵאבר  ִבש שו ֵאדס,  יַתה שמ ּמיה  ּמה אש או 

אזק.  אנ ִבוצי  רֲעח ֵאלם  יַתש שמ

מסכת בבא קמא פרק ב משנה ב 
ג

ּמל ּה?  ּמראוי  ּמה אאת  יַתכל  ללא אדת  אע ֵאשן מו יַתה יַתוצד  ֵאכי
ּמרקות.  ִבוי ֵאפרות  יַתכל  ללא אדת  אע ּממה מו ֵאה שב יַתה שו



ִבלים,  ֵאכ שכסות או  ּמלה  שכ ּמא
אזק.   אנ ִבוצי  רֲעח ֵאלם  יַתש שמ

רֲעאמוִברים?  ּמבִברים  שד ֵאמי  יַתב
ּמזק,  ִבנ יַתה ִבבשרשות 

ּמפטור.  ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  ּמבל  רֲעא
ֵאנית.  שה אנ אש יַתמה  ֵאלם  יַתש שמ ֵאנית,  שה אנ ִבאם  שו

ד
ֵאנית?  שה אנ אש יַתמה  ֵאלם  יַתש שמ יַתוצד  ֵאכי

ֵאנית;  שה אנ אש יַתמה  ֵאלם  יַתש שמ ּמבה,  ּמח ּמהשר ִבמתוְך  ּמלה  שכ ּמא
ּמקה.   ִבזי ִבה אש יַתמה  ֵאלם  יַתש שמ ּמבה,  ּמח ּמהשר ֵאדי  ּמד שצ ִבמ

ֵאנית;  שה אנ אש יַתמה  ֵאלם  יַתש שמ ּמחנות,  אה יַתתח  אפ ִבמ
ּמקה.  ִבזי ִבה אש יַתמה  ֵאלם  יַתש שמ ּמחנות,  אה ִבמתוְך 

מסכת בבא קמא פרק ב משנה ג 
ה

ִבדי  שג יַתה שו אלב  אכ יַתה
ִבלים,  ֵאכ יַתה אאת  שברו  ִבש שו יַתגג  יַתה יַתעל  ֵאמ שפוצו  ּמּק אש

ִבדים.   ּמע ֵאהן מו אש ֵאני  שפ ִבמ ֵאלם,  ּמש אזק  אנ ֵאלם  יַתש שמ
ִבדיש,  ּמג יַתל יַתלְך לו  ּמה שו ּמרה  ּמר רֲעח יַתה אאת  יַתטל  ּמנ אש אלב  אכ

ִבדיש,  ּמג יַתה אאת  ִבליק  שד ִבה שו ּמרה  ּמר רֲעח יַתה אאת  יַתכל  ּמא
ֵאלם,  ּמש אזק  אנ ֵאלם  יַתש שמ ּמרה  ּמר רֲעח יַתה יַתעל 
אזק.  אנ ִבוצי  רֲעח ֵאלם  יַתש שמ ִבדיש  ּמג יַתה יַתעל  שו

מסכת בבא קמא פרק ב משנה ד 
ו

ּמעד?  אזה הוא מו ֵאאי  שו ּמתם,  אזה הוא  ֵאאי 
ִבמים,  ּמי ּמשה  לל שש ִבעידו בו  ֵאה אש ּמעד,  מו
ִבמים.   ּמי ּמשה  לל שש לזר בו  שח יַתי אש ּמתם,  שו

ּמדה.   שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ִבמים,  ּמע שפ ּמשה  לל שש ִבעידו בו  ֵאה אש ּמעד,  מו
ִבשים בו.  שמ שש יַתמ שמ ִבתינוקות  יַתה שיהו  אש ּמכל  ּמתם,  שו

מסכת בבא קמא פרק ב משנה ה 
ז

יַתוצד?  ֵאכי ּמזק,  ִבנ יַתה ִבבשרשות  ִבזיק  יַתמ יַתה שושור 
ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  יַתעט  ּמב יַתב ץ,  ּמר יַתשְך,  ּמנ יַתג ף,  ּמנ יַתגח,  ּמנ

אזק;  אנ ִבוצי  רֲעח ֵאלם  יַתש שמ
ּמזק,  ִבנ יַתה ִבבשרשות 

ֵאמר:  יַתטשרפון או ִבבי  שר



ֵאלם,  ּמש אזק  אנ
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

אזק.   אנ ִבוצי  רֲעח

ח
יַתטשרפון:  ִבבי  אהם שר ּמל יַתמר  ּמא

ּממה, 
ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  אגל  אר ּמה יַתעל  שו ֵאשן  יַתה יַתעל  ֵאקל  ֵאה אש שמקום  ִבב ִבאם 

ּמפטור,  אשהוא 
ֵאלם,  ּמש אזק  אנ ֵאלם  יַתש של ּמזק  ִבנ יַתה ִבבשרשות  אהם  ֵאלי רֲעע ִבמיר  שח אה

ִבבים  יַתר ּמה ִבבשרשות  ארן  אּק יַתה יַתעל  ִבמיר  שח אה אש ּממקום 
אזק,  אנ ִבוצי  רֲעח ֵאלם  יַתש של

ּמזק  ִבנ יַתה ִבבשרשות  ּמה  אלי ּמע ִבמיר  שח יַתנ אש ִבדין  ֵאאינו 
ֵאלם?  ּמש אזק  אנ ֵאלם  יַתש של

שמרו לו:  ּמא
ּמנדון:  יַתכ שהיות  ִבל ִבדין  יַתה ִבמן  ּמבא  יַתל יַתדיו 

אזק,  אנ ִבוצי  רֲעח ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  יַתמה 
אזק.  אנ ִבוצי  רֲעח ּמזק,  ִבנ יַתה ִבבשרשות  יַתא ף  שו

ט
אהם:  ּמל יַתמר  ּמא

ארן,  אּק ִבמ ארן  אק ִבדין  ּמא ללא  ִבני  רֲעא
אגל:  אר ֵאמ ארן  אק ִבדין  ּמא ִבני  רֲעא יַתו

אגל  אר ּמה יַתעל  שו ֵאשן  יַתה יַתעל  ֵאקל  ֵאה אש שמקום  ִבב ִבאם  ּממה, 
ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות 
ארן,  אּק יַתב ִבמיר  שח אה

ּמזק,  ִבנ יַתה ִבבשרשות  אהם  ֵאלי רֲעע ִבמיר  שח אה אש שמקום 
ארן?  אּק יַתב ִבמיר  שח יַתנ אש ִבדין  ֵאאינו 

שמרו לו:  ּמא
ּמנדון:  יַתכ ֵאהא  שי אש ִבדין  יַתה ִבמן  ּמבא  יַתל יַתדיו 

אזק,  אנ ִבוצי  רֲעח ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  יַתמה 
אזק.  אנ ִבוצי  רֲעח ּמזק,  ִבנ יַתה ִבבשרשות  יַתא ף 

מסכת בבא קמא פרק ב משנה ו 
י

ּמלם,  שלעו ּמעד  ּמדם מו ּמא
ִבזיד,  ֵאמ ֵאבין  ֵאגג,  ֵאבין שו

ֵאשן.   ּמי ֵאבין  ֵאער,  ֵאבין 
ֵאברו,  רֲעח ֵאעין  אאת  ּממא  ִבס
ִבלים,  ֵאכ יַתה אאת  ֵאבר  ִבש שו
ֵאלם.  ּמש אזק  אנ ֵאלם  יַתש שמ



פרק ג 

מסכת בבא קמא פרק ג משנה א 
א

ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  יַתכד  יַתה אאת  יַתח  ִבני יַתמ יַתה
ּמר ּה,  שב ִבש שו ּמב ּה  יַתקל  שת ִבנ שו ֵאחר  יַתא ּמבא  ו

ּמפטור.  
ּמב ּה,  יַתזק  מה ִבאם  שו

שזקו.   ִבנ שב ּמיב  יַתח ִבבית  ּמח אה יַתעל  יַתב

ב
ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  יַתכדו  ּמרה  שב שש ִבנ

יַתמִים,  יַתב ֵאחר  יַתא ּמב ּה  ִבליק  אח אה שו
ּמה,  אסי ּמר רֲעח יַתב ּמקה  ּמל אש או 

ּמיב.   יַתח
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמיב,  יַתח ֵאון  יַתכ שת ִבמ שב
ּמפטור.  ֵאון,  יַתכ שת ִבמ ֵאאינו  אש שב ו

מסכת בבא קמא פרק ג משנה ב 
ג

ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  יַתמִים  ֵאפְך  יַתהשו
ֵאחר,  יַתא אהן  ּמב יַתזק  מה שו

שזקו.   ִבנ שב ּמיב  יַתח
ִבכית,  שזכו יַתה אאת  שו יַתהּקו ץ  אאת  יַתע  ִבני שוצ יַתמ יַתה

ִבוצים,  יַתבּקו ֵאדרו  שג אאת  ֵאדר  יַתהגו שו
ִבבים,  יַתר ּמה ִבלשרשות  יַתפל  ּמנ אש ֵאדר  ּמג שו

ֵאחר,  יַתא אהן  ּמב יַתזק  מה שו
שזקו.   ִבנ שב ּמיב  יַתח

מסכת בבא קמא פרק ג משנה ג 
ד

שפתו  ִבג אאת  שו יַתקשו  אאת  שו שבנו  ִבת אאת  ִבוציא  יַתהמו
ִבלים,  ּמב שז ִבל ִבבים  יַתר ּמה ִבלשרשות 

ֵאחר,  יַתא אהן  ּמב יַתזק  מה שו
שזקו.   ִבנ שב ּמיב  יַתח

ּמכה.   ּמז אהן  ּמב ֵאדם  יַתהּקו ּמכל  שו
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר )



ִבזיקו,  ִבה שו ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  ִבלין  שק של יַתק שמ יַתה ּמכל 
ֵאלם;  יַתש של ִבבין  ּמי יַתח

ּמכה.)   ּמז אהן  ּמב ֵאדם  יַתהּקו ּמכל  שו
ִבלשרשות> ִבבים, < יַתר ּמה ִבבשרשות  ּמלל  ּמג יַתה אאת  ֵאפְך  יַתההו

ֵאחר,  יַתא אהן  ּמב יַתזק  מה שו
שזקו.   ִבנ שב ּמיב  יַתח

מסכת בבא קמא פרק ג משנה ד 
ה

אזה,  יַתחר  יַתא אזה  ִבכין  של יַתה שמ ּמהיו  אש ּמדִברים  יַתק ֵאני  שש
יַתפל,  ּמנ שו ּמהִבראשון  יַתקל  שת ִבנ
ּמבִבראשון,  ִבני  ֵאש יַתה יַתקל  שת ִבנ

ִבני.  ֵאש יַתל אש שזקו  ִבנ שב ּמיב  יַתח ּמהִבראשון 
(מסכת בבא קמא פרק ג משנה ה) 

ּמרתו,  שבקו ּמבא  אזה  שו ִבביתו,  רֲעח יַתב ּמבא  אזה 
אזה,  ּמל אש ּמרתו  שבקו אזה  ּמל אש יַתכדו  ּמרה  שב שש ִבנ

ּמפטור, 
ֵאלְך.   יַתה של אזה שרשות  ּמל שו ֵאלְך  יַתה של אזה שרשות  ּמל אש

ו
ּמרה ִבראשון,  יַתהּקו יַתעל  יַתב ּמיה  ּמה

רֲעחרון,  יַתא ִבבית  ּמח אה יַתעל  יַתב ו
ּמרה,  יַתבּקו ִבבית  ּמח ּמרה  שב שש ִבנ

ּמפטור. 
ּמרה,  יַתהּקו יַתעל  יַתב יַתמד  ּמע ִבאם  שו

ּמיב.  יַתח
למד!"  רֲעע ִבבית " ּמח אה יַתעל  יַתב של יַתמר לו  ּמא ִבאם  שו

ּמפטור.  

[ז]
ִבבית ִבראשון,  ּמח אה יַתעל  יַתב ּמיה  ּמה

רֲעחרון,  יַתא ּמרה  יַתהּקו יַתעל  יַתב ו
ּמרה,  יַתבּקו ִבבית  ּמח ּמרה  שב שש ִבנ

ּמיב.  יַתח
ִבבית,  ּמח אה יַתעל  יַתב יַתמד  ּמע ִבאם  שו

ּמפטור. 
למד!"  רֲעע ּמרה " יַתהּקו יַתעל  יַתב של יַתמר לו  ּמא ִבאם  שו

ּמיב.   יַתח
ּמתנו.  שש ִבפ שב ּמבא  אזה  שו ֵאנרו,  שב ּמבא  אזה  ֵאכן  שו

מסכת בבא קמא פרק ג משנה ו 



ח
ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  ִבכין  של יַתה שמ ּמהיו  אש יַתנִים  שש

ֵאלְך,  יַתה שמ ּמחד  אא שו ּמר ץ  ּמחד  אא
ִבוצים,  ּמר אהם  ֵאני שש ּמהיו  אש או 

אזה,  אאת  אזה  ִבזיקו  ִבה שו
שפטוִברים.  אהם  ֵאני שש

מסכת בבא קמא פרק ג משנה ז 
ט

ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  ִבזיק  ִבה שו ִבחיד  ּמי יַתה ִבבשרשות  יַתע  ֵאּק יַתב שמ יַתה
ִבחיד,  ּמי יַתה ִבבשרשות  ִבזיק  ִבה שו ִבבים  יַתר ּמה ִבבשרשות 

ֵאחר,  יַתא ִבחיד  ּמי יַתה ִבבשרשות  ִבזיק  ִבה שו ִבחיד  ּמי יַתה ִבבשרשות 
ּמיב.  יַתח

מסכת בבא קמא פרק ג משנה ח 
י

אזה,  ּמב אזה  שבלו  ּמח אש ִבמים  יַתת ּמוִברים  שש ֵאני  שש
אזק.  אנ ִבוצי  רֲעח ּמתר  יַתבמו ִבמים  של יַתש  שמ

ִבדים,  ּמע אהם מו ֵאני שש
ֵאלם.   ּמש אזק  אנ ּמתר  יַתבמו ִבמים  של יַתש שמ

ּמעד,  ּמחד מו אא שו ּמתם  ּמחד  אא
ֵאלם,  ּמש אזק  אנ ּמתר  יַתבמו ֵאלם  יַתש שמ ּמתם  יַתב ּמעד  מו
אזק.   אנ ִבוצי  רֲעח ּמתר  יַתבמו ֵאלם  יַתש שמ ּמעד  יַתבמו ּמתם  שו

יא
אזה,  ּמב אזה  שבלו  ּמח אש ִבשים  ּמנ רֲעא ֵאני  שש ֵאכן  שו

ֵאלם.   ּמש אזק  אנ ּמתר  יַתבמו ִבמים  של יַתש שמ
ּמדם,  ּמא ּמב ּמעד  ּמעד ומו יַתבמו ּמדם  ּמא
ֵאלם.   ּמש אזק  אנ ּמתר  יַתבמו ֵאלם  יַתש שמ

ּמדם,  ּמא ּמב ּמתם  שו ּמתם  יַתב ּמדם  ּמא
ֵאלם,  ּמש אזק  אנ ּמתר  יַתבמו ֵאלם  יַתש שמ ּמתם  יַתב ּמדם  ּמא
אזק.   אנ ִבוצי  רֲעח ּמתר  יַתבמו ֵאלם  יַתש שמ ּמדם  ּמא ּמב ּמתם  שו

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  ושר
ּמדם  ּמא ּמב יַתבל  ּמח אש ּמתם  יַתא ף 

ֵאלם.  ּמש אזק  אנ ּמתר  יַתבמו ֵאלם  יַתש שמ

מסכת בבא קמא פרק ג משנה ט 
יב

יַתתִים,  ּממא אוה  שלשור שו יַתגח  ּמנ אש אנה  ּממ אוה  שור שו
שכלום,  ּמפה  ּמי ּמלה  ֵאב שנ יַתה ֵאאין  שו

יַתהשור.   אאת  ֵאטל  נו



יַתתִים,  ּממא אוה  שלשור שו יַתגח  ּמנ אש יַתתִים  ּממא אוה  שור שו
שכלום,  ּמפה  ּמי ּמלה  ֵאב שנ יַתה ֵאאין  שו

ִבאיר:  ֵאמ ִבבי  יַתמר שר ּמא
יַתמר:  אא אנ אזה  ששמות כא,לה)יַתעל  ) 

שספו".   יַתכ אאת  ּמחוצו  שו יַתחי  יַתה יַתהשור  אאת  שכרו  ּממ "ו
ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר לו שר ּמא

ּמכה.  ּמל רֲעה ֵאכן  שו
שספו",  יַתכ אאת  ּמחוצו  שו יַתחי  יַתה יַתהשור  אאת  שכרו  ּממ ּמת "ו שמ יַתי ִבק

אחוצון".   אי ֵאמת  יַתה אאת  יַתגם  שו ּמת " שמ יַתי ִבק ללא  שו
אזה?  אזה  ֵאאי  שו

יַתתִים,  ּממא אוה  שלשור שו יַתגח  ּמנ אש יַתתִים  ּממא אוה  אזה שור שו
ִבשים זוז,  ִבמ רֲעח ּמפה  ּמי ּמלה  ֵאב שנ יַתה שו

ֵאמת,  יַתה ִבוצי  רֲעח יַתו יַתחי  יַתה ִבוצי  רֲעח ֵאטל  אזה נו
ֵאמת.  יַתה ִבוצי  רֲעח יַתו יַתחי  יַתה ִבוצי  רֲעח ֵאטל  אזה נו שו

מסכת בבא קמא פרק ג משנה י 
יג

שוצמו,  יַתע ֵאשה  רֲעע יַתמ יַתעל  ּמפטור  ֵאשה שורו ו רֲעע יַתמ יַתעל  ּמיב  יַתח ֵאיש 
ֵאשה שורו.   רֲעע יַתמ יַתעל  ּמפטור  שוצמו ו יַתע ֵאשה  רֲעע יַתמ יַתעל  ּמיב  יַתח

ּמפטור,  ֵאיש,  ִבב אש שורו 
ּמיב.   יַתח ֵאיש,  ִבב אש שוהוא 

ּמפטור,  ִבשנו,  אאת  ִבפיל  ִבה שו שבדו,  יַתע ֵאעין  אאת  ּממא  ִבוּס אש שורו 
ּמיב.   יַתח ִבשנו,  אאת  ִבפיל  ִבה שו שבדו,  יַתע ֵאעין  אאת  ּממא  ִבוּס אש שוהוא 

ּמיב,  יַתח ִבאמו,  שב ִבביו ו ּמא שב יַתבל  ּמח אש שורו 
ּמפטור.   ִבאמו,  שב ִבביו ו ּמא שב יַתבל  ּמח אש שוהוא 

ּמיב,  יַתח ּמבת,  יַתש יַתב ִבדיש  ּמג יַתה אאת  ִבליק  שד ִבה אש שורו 
ּמפטור,  ּמבת,  יַתש יַתב ִבדיש  ּמג יַתה אאת  ִבליק  שד ִבה אש שוהוא 

שפשו.  יַתנ שב ִבנדון  אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

מסכת בבא קמא פרק ג משנה יא 
יד

יַתזק.  מה שו ֵאחר,  יַתא יַתחר שור  יַתא ֵאד ף  ּמיה רו ּמה אש שור 
ִבזיק",  ִבה ּמרְך  ֵאמר "שו אזה או

ּמקה",  ּמל יַתלע  אוּס יַתב ּמלא  אא ִבכי,  ללא  ֵאמר " ּמלה או יַתה שו
ּמיה.   ּמא ּמהשר ּמליו  ּמע ֵאברו,  רֲעח ֵאמ ִבוציא  יַתהמו

יה
ּמחד.  אא יַתחר  יַתא ִבפים  שד יַתנִים רו שש ּמהיו 

ִבזיק",  ִבה ּמרְך  ֵאמר "שו אזה או
ִבזיק",  ִבה ּמרְך  ֵאמר "שו אזה או שו

שפטוִברים.   אהם  ֵאני שש



ּמחד,  אא ִבאיש  של אש אהם  ֵאני שש ּמהיו  ִבאם 
ִבבים.   ּמי יַתח אהם  ֵאני שש

יו
ּמקטון,  ּמחד  אא שו ּמגדול  ּמחד  אא ּמיה  ּמה
ִבזיק",  ִבה ּמגדול  יַתה ֵאמר " ּמזק או ִבנ יַתה

ִבזיק";  ִבה ּמּקטון  יַתה ּמלא  אא ִבכי,  ללא  ֵאמר " ִבזיק או יַתמ יַתה שו
ּמעד,  ּמחד מו אא שו ּמתם  ּמחד  אא

ִבזיק",  ִבה ּמעד  יַתהמו ֵאמר " ּמזק או ִבנ יַתה
ִבזיק",  ִבה ּמתם  ּמלא  אא ִבכי,  ללא  ֵאמר " ִבזיק או יַתמ יַתה שו

ּמיה.   ּמא ּמהשר ּמליו  ּמע ֵאברו,  רֲעח ֵאמ ִבוציא  יַתהמו

יז
ּמקטון,  ּמחד  אא שו ּמגדול  ּמחד  אא יַתנִים,  שש ִבקים  ִבנזו ּמהיו 
ּמקטון,  ּמחד  אא שו ּמגדול  ּמחד  אא יַתנִים,  שש ִבקים  ִבזי יַתמ יַתה שו

ֵאמר:  ּמזק או ִבנ יַתה
ּמטן",  ּמּק יַתה אאת  ּמטן  ּמק שו ּמגדול,  יַתה אאת  ִבזיק  ִבה ּמגדול  יַתה "

ֵאמר:  ִבזיק או יַתמ יַתה שו
ּמטן";  ּמּק יַתה אאת  ּמגדול  שו ּמגדול,  יַתה אאת  ּמטן  ּמק ּמלא  אא ִבכי,  ללא  "

ּמעד,  ּמחד מו אא שו ּמתם  ּמחד  אא
ֵאמר:  ּמזק או ִבנ יַתה

ּמטן",  ּמּק יַתה אאת  ּמתם  שו ּמגדול,  יַתה אאת  ִבזיק  ִבה ּמעד  "מו
ֵאמר:  ִבזיק או יַתמ יַתה שו

ּמטן",  ּמּק יַתה אאת  ּמעד  ּמגדול, ומו יַתה אאת  ּמתם  ּמלא  אא ִבכי,  ללא  "
ּמיה.  ּמא ּמהשר ּמליו  ּמע ֵאברו,  רֲעח ֵאמ ִבוציא  יַתהמו

פרק ד 

מסכת בבא קמא פרק ד משנה א 
א

אזה,  יַתחר  יַתא אזה  ּמוִברים  שש ּמשה  ִבמ רֲעח ּמעה  ּמב יַתאשר של יַתגח  ּמנ אש שור 
אהם.   ּמב אש רֲעחרון  יַתא של ֵאלם  יַתש שי

ּמניו,  ּמפ של אש של אש ִבזיר  שח יַתי ּמתר,  איש בו מו ִבאם 
ּמניו,  ּמפ של אש של ִבזיר  שח יַתי ּמתר  איש בו מו ִבאם  שו

ּמכר.   שס ִבנ רֲעחרון  יַתא רֲעחרון  יַתא ּמה שו
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
יַתתִים,  ּממא אוה  שלשור שו יַתגח  ּמנ אש יַתתִים  ּממא אוה  שור שו

שכלום,  ּמפה  ּמי ּמלה  ֵאב שנ יַתה ֵאאין  שו



אנה.   ּממ ֵאטל  אזה נו שו אנה  ּממ ֵאטל  אזה נו
יַתתִים,  ּממא אוה  ֵאחר שו יַתא שלשור  יַתגח  ּמנ שו יַתזר  ּמח

אנה,  ּממ ֵאטל  רֲעחרון נו יַתא ּמה
ִבשים זוז,  ִבמ רֲעח ֵאטל  אזה נו ּמניו  ּמפ של אש שו

ִבשים זוז.   ִבמ רֲעח ֵאטל  אזה נו שו
יַתתִים,  ּממא אוה  ֵאחר שו יַתא שלשור  יַתגח  ּמנ שו יַתזר  ּמח

אנה,  ּממ ֵאטל  רֲעחרון נו יַתא ּמה
ִבשים זוז,  ִבמ רֲעח ּמניו  ּמפ של אש שו

ּמהב.  ּמז ֵארי  שנ ִבדי ִבנים  ּמהִבראשו יַתנִים  שש ו

מסכת בבא קמא פרק ד משנה ב 
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ִבמינו,  ֵאאינו  אש של ּמעד  ֵאאינו מו שו ִבמינו  של ּמעד  אשהוא מו שור 
ּממה,  ֵאה שב יַתל ּמעד  ֵאאינו מו שו ּמדם  ּמא ּמל ּמעד  מו

ִבלים,  שגדו ִבל ּמעד  ֵאאינו מו שו ִבנים  יַתט שק ִבל ּמעד  מו
ֵאלם,  ּמש אזק  אנ ֵאלם  יַתש שמ ּמעד לו,  אשהוא מו ִבמין  של

אזק.   אנ ִבוצי  רֲעח ֵאלם  יַתש שמ ּמעד לו,  ֵאאינו מו אש ִבמין  של ו
ּמדה:  שיהו ִבבי  ֵאני שר שפ ִבל שמרו  ּמא

לחל?  יַתה ִבבימות  ּמעד  ֵאאינו מו שו ּמבתות  יַתש יַתב ּמעד  ּמיה מו ּמה אש ֵארי  רֲעה יַתו
אהם:  ּמל יַתמר  ּמא

ֵאלם,  ּמש אזק  אנ ֵאלם  יַתש שמ ּמבתות,  יַתש יַתב
אזק.   אנ ִבוצי  רֲעח ֵאלם  יַתש שמ לחל,  יַתה ִבבימות  ו

ּמתם?  יַתתי הוא  ּממ אא ֵאמ
ּמבתות.  יַתש ֵאמי  שי אשת  לל שש לזר בו  שח יַתי אש ִבמ

מסכת בבא קמא פרק ד משנה ג 
ג

ֵאדש,  שק אה יַתל אש יַתגח שור  ּמנ אש ֵאאל  ששּמר שלִי אש שור 
ֵאאל,  ששּמר שלִי אש שלשור  יַתגח  ּמנ אש ֵאדש  שק אה יַתל אש שו

יַתמר:  אא אנ אש ששמות כא,לה)ּמפטור,  ) 
ֵאדש.   שק אה ללא שור  שו ֵאעהו",  ֵאר "שור 

ד
שכִברי,  ּמנ יַתל אש שלשור]  יַתגח [ ּמנ אש ֵאאל  ששּמר שלִי אש שור 

ּמפטור, 
ֵאאל,  ששּמר שלִי אש שלשור  יַתגח  ּמנ אש שכִברי  ּמנ יַתל אש שו

ּמעד,  ֵאבין מו ּמתם,  ֵאבין 
ֵאלם.  ּמש אזק  אנ ֵאלם  יַתש שמ

מסכת בבא קמא פרק ד משנה ד 
ה



ּמטן,  ּמק שו אטה  ֵארש, שו ֵאח שלשור  יַתגח  ּמנ אש יַתח  ֵאּק ִבפ יַתל אש שור 
ּמיב.   יַתח

יַתח,  ֵאּק ִבפ יַתל אש שלשור  יַתגח  ּמנ אש ּמטן  ּמק שו אטה  ֵארש, שו ֵאח שושור 
ּמפטור.  

שגחו,  ּמנ אש ּמטן  ּמק שו אטה  ֵארש, שו ֵאח שור 
ִבפיס,  שטרו ִבפי יַתא אהם  ּמל ִבדים  ִבמי רֲעע יַתמ

ִבפיס.   שטרו ִבפי יַתא ֵאני  שפ ִבב אהן  ּמל ִבדין  ִבעי שמ ו
ּמטן, <שפא> ּמּק יַתה ִבדיל  שג ִבה אטה,  יַתהשו ּמפה  ּמש ֵארש,  ֵאח יַתה יַתּקח  יַתפ שת ִבנ

יַתתמותו.   של יַתזר  ּמח
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ּמקתו.   שז אח שכ ֵארי הוא  רֲעה
יַתמר:  אא אנ אש ּמתה,  ִבמי ּמיב  יַתח ֵאאינו  ִבדין  שט שס יַתא ּמה ששמות כא,כח)שור  ) 

ִבגיחוהו.  יַתי אש ללא  יַתגח",  ִבכי ִי "

מסכת בבא קמא פרק ד משנה ה 
ו

ֵאמת,  ּמדם ו ּמא ּמה אאת  יַתגח  ּמנ אש שור 
אפר,  לכ יַתה אאת  ֵאלם  יַתש שמ ּמעד  מו

אפר;  לכ יַתה ִבמן  ּמפטור  ּמתם  שו
ּמתה.   ִבמי ִבבים  ּמי יַתח אזה  ּמו אזה  שו

יַתבת.   יַתב ֵאבן או  יַתב ֵאכן  שו
ּממה,  ּמא אבד או  אע יַתגח  ּמנ
יַתלע,  אס ִבשים  לל שש ֵאתן  נו

אנה,  ּממ ּמאה  ֵאמ שב  אפה  ּמי אשהוא  ֵאבין 
ּמהב.  ּמז ּמנר  ִבדי ּמלא  אא אפה  ּמי ֵאאינו  אש ֵאבין  ו

מסכת בבא קמא פרק ד משנה ו 
ז

אתל, <מתחתך> לכ יַתב ֵאכְך  יַתח שת ִבמ ּמיה  ּמה אש שור 
ּמדם;  ּמא ּמה יַתעל  יַתפל  ּמנ שו

ּמדם;  ּמא ּמה אאת  יַתרג  ּמה שו ּממה,  ֵאה שב יַתה אאת  רֲעהרוג  יַתל יַתון  יַתכ שת ִבנ
ֵאאל;  ששּמר אבן ִי אאת  יַתרג  ּמה שו שכִברי,  ּמנ יַתל

ּממה,  ּמי יַתק אבן  יַתרג  ּמה שו ִבלים,  ּמפ שנ ִבל
ּמפטור. 

מסכת בבא קמא פרק ד משנה ז 
ח

ּמשה,  ִבא ּמה שור 
ִבמים,  שיתו יַתה שור 

ִבפיס,  שטרו ִבפי יַתא ּמה שור 



ּמבר,  שד ִבמ יַתה שור 
ֵאדש,  שק אה יַתה שור 

ִבשים,  שר ֵאאין לו יו שו ֵאמת  אש ֵאגר  יַתה שור 
ּמתה.   ִבמי ִבבים  ּמי יַתח ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ֵאמר: <יודה> ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמבר,  שד ִבמ יַתה שור 
ֵאדש,  שק אה יַתה שור 

ִבשים,  ֵאאין לו יושר שו ֵאמת  אש ֵאגר  שור 
ּמתה,  ִבמי יַתה ִבמן  שפטוִברין 

ִבלים.  ּמע שב אהם  ּמל ֵאאין  אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת בבא קמא פרק ד משנה ח 
ט

ּמליו,  ּמע שב ִבדישו  שק ִבה שו ֵאקל,  ּמוּס ִבה של ֵאוצא  אשהוא יו שור 
ּמדש.  מק שמ ֵאאינו 

ּמאסור.   ּמשרו  שב ּמחטו  שש ִבאם  שו
ּמליו,  ּמע שב ִבדישו  שק ִבה ִבדינו  יַתמר  שג ִבנ ללא  אש יַתעד  ִבאם 

ּמדש.   מק שמ
ּמתר.  ממ ּמשרו  שב ּמחטו  שש ִבאם  שו

מסכת בבא קמא פרק ד משנה ט 
י

ֵאאל,  יַתלשו שו ּמנם  ִבח ֵאמר  שלשו ּמסרו  שמ
ֵאכר,  יַתלשו שו ּמכר  ּמש ֵאשא  יַתלנו
ִבלים.  ּמע שב יַתה יַתחת  יַתת שנסו  שכ ִבנ

ִבזיק, ִבה שו ּמוצא  ּמי שו
ֵאלם,  ּמש אזק  אנ ֵאלם  יַתש שמ ּמעד  מו
אזק.   אנ ִבוצי  רֲעח ֵאלם  יַתש שמ ּמתם  שו
ּמרה,  ֵאס שבמו ּמליו  ּמע שב ּמשרו  שק

ּמראוי,  ּמכ ּמניו  ּמפ שב יַתעל  ּמנ שו
ִבזיק,  ִבה שו ּמוצא  ּמי שו

ּמיב.   יַתח
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

יַתמר:  אא אנ אש ּמפטור,  ּמעד  ּמיב ומו יַתח ששמות כא,לו)ּמתם  ) 
אזה.   ּמשמור הוא  ּמליו",  ּמע שב ארנו  שמ שש ללא ִי שו "

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ִבכין.  שס ּמלא  אא ּמרה  ִבמי שש ֵאאין לו 

פרק ה 



מסכת בבא קמא פרק ה משנה א 
א

ּמד ּה,  ִבוצ שב ּמד ּה  של יַתו ּמוצא  שמ ִבנ שו ּמרה  ּמפ יַתה אאת  יַתגח  ּמנ אש שור 
ּמדה,  ּמל ּמי ּמח ּה  ּמג שנ ללא  אש יַתעד  ִבאם  יַתע  ּמידו ֵאאין 

ּמדה,  ּמל ּמי ּמח ּה  ּמג שנ אש ִבמ ִבאם  שו
אלד.   או יַתל יַתע  ִבבי אזק ושר אנ ִבוצי  רֲעח ֵאלם  יַתש שמ

ב
יַתגחה> ּמנ אש יַתהשור, <מנוקד  אאת  ּמחה  שג ּמנ אש ּמרה  ּמפ ֵאכן  שו

ּמד ּה,  ִבוצ שב ּמר ּה  ּמב ּמוצא עו שמ ִבנ שו
ּמדה,  ּמל ּמי ּמחה  שג ּמנ ללא  אש יַתעד  ִבאם  יַתע  ּמידו ֵאאין 

ּמדה,  ּמל ּמי ּמחה  שג ּמנ אש ִבמ ִבאם  שו
אלד.  או יַתה ִבמן  יַתע  ִבבי ּמרה ושר ּמפ יַתה ִבמן  אזק  אנ ִבוצי  רֲעח ֵאלם  יַתש שמ

מסכת בבא קמא פרק ה משנה ב 
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ִבבשרשות,  ללא  אש יַתבִית  יַתה יַתעל  יַתב יַתוצר  רֲעח יַתל ּמתיו  ֵאדרו שק ִבניס  שכ ִבה אש ּמדר  יַתּק יַתה
יַתבִית,  יַתה יַתעל  יַתב של אש שמתו  אה שב ּמתן  יַתר שב ִבש

ּמפטור. 
אהן,  ּמב ּמקה  ּמז מה ִבאם  שו

ּמיב.  יַתח ֵאדרות  שּק יַתה יַתעל  יַתב
ִבבשרשות,  ִבניס  שכ ִבה ִבאם  שו

ּמיב.   יַתח ֵאוצר  ּמח אה יַתעל  יַתב

ד
ִבבשרשות,  ללא  אש יַתבִית  יַתה יַתעל  יַתב יַתוצר  רֲעח יַתל ּמתיו  ֵאפרו ִבניס  שכ ִבה

יַתבִית,  יַתה יַתעל  יַתב של אש שמתו  אה שב ּמתן  יַתל ּמכ רֲעא
ּמפטור. 

אהן,  ּמב ּמקה  ּמז מה ִבאם  שו
ּמיב.  יַתח ֵאפרות  יַתה יַתעל  יַתב

ִבבשרשות,  ִבניס  שכ ִבה ִבאם  שו
ּמיב.  יַתח ֵאוצר  ּמח אה יַתעל  יַתב

מסכת בבא קמא פרק ה משנה ג 
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ִבבשרשות,  ללא  אש יַתבִית  יַתה יַתעל  יַתב יַתוצר  רֲעח יַתל ִבניס שורו  שכ ִבה
יַתבִית,  יַתה יַתעל  יַתב של אש ּמגחו שורו  שנ

יַתבִית,  יַתה יַתעל  יַתב של אש שלבו  יַתכ ּמשכו  שנ אש או 
ּמפטור.  

יַתבִית,  יַתה יַתעל  יַתב של אש שלשורו  יַתגח הוא  ּמנ



ּמיב.   יַתח
ּממיו,  ֵאמי ִבאיש  שב ִבה שו יַתלבור  יַתפל  ּמנ

ּמיב.  יַתח
שלתוכו,  שבנו  ִבביו או  ּמא ּמיה  ּמה

אפר.   לכ יַתה אאת  ֵאלם  יַתש שמ
ִבבשרשות,  ִבניס  שכ ִבה ִבאם  שו

ּמיב.   יַתח ֵאוצר  ּמח אה יַתעל  יַתב
ּמלם:  מכ שב ֵאמר  ִבבי או שר

ששמור.  ִבל יַתבִית  יַתה יַתעל  יַתב ּמליו  ּמע ֵאבל  יַתק שי אש יַתעד 

מסכת בבא קמא פרק ה משנה ד 
ו

ֵאברו,  רֲעח יַתל ֵאון  יַתכ שת ִבמ ּמיה  ּמה אש שור 
ּמה,  אדי ּמל שי שוצאו  ּמי שו ּמשה  ִבא ּמה אאת  ּמכה  ִבה שו

ּמלדות.   שו ֵאמי  שד ִבמ ּמפטור 
ֵאברו,  רֲעח יַתל ֵאון  יַתכ שת ִבמ ּמיה  ּמה אש ּמדם  ּמא

ּמה,  אדי ּמל שי שוצאו  ּמי שו ּמשה  ִבא ּמה אאת  ּמכה  ִבה שו
ּמלדות.   שו ֵאמי  שד ֵאלם  יַתש שמ

ּמלדות?  שו ֵאמי  שד ֵאלם  יַתש שמ יַתוצד  ֵאכי
ּמשה,  ִבא ּמה אאת  ִבמין  ּמש

ּמדה,  ּמל ּמי ללא  אש יַתעד  ּמפה  ּמי ּמתה  שי ּמה ּממה  יַתכ
ּמדה.   ּמל ּמי אש ִבמ ּמפה  ּמי ִבהיא  ּממה  יַתכ שו

ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר יַתמר  ּמא
יַתחת!  יַתב שש יַתמ ִבהיא  אדת,  אל ּמשה יו ִבא ּמה אש ִבמ ֵאכן,  ִבאם 
ִבפים,  ּמי ֵאהן  ּממה  יַתכ ּמלדות  שו יַתה אאת  ִבמין  ּמש ּמלא  אא

יַתעל;  יַתב יַתל ִבנין  שת שונו
ּמשיו.   שר שליו ִבנין  שת יַתעל, נו יַתב ּמל ּה  ֵאאין  ִבאם  שו
ארת,  ִבגיו ּמרה, או  ּמר שח יַתת שש ִבנ שו ּמחה  שפ ִבש ּמתה  שי ּמה

ּמפטור. 

מסכת בבא קמא פרק ה משנה ה 
ז

ִבבים,  יַתר ּמה ִבלשרשות  ּמתחו  שפ ִבחיד ו ּמי יַתה ִבבשרשות  ֵאפר בור  יַתהחו )
ִבחיד,  ּמי יַתה ִבלשרשות  ּמתחו  שפ ִבבים ו יַתר ּמה ִבבשרשות  או 

ֵאחר,  יַתא ִבחיד  ּמי יַתה ִבלשרשות  ּמתחו  שפ ִבחיד ו ּמי יַתה ִבבשרשות 
ּמיב.)  <לא נמוצא בכ"י קאופמן. ראה להלן ח> יַתח

ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  ֵאפר בור  יַתהחו
ֵאמת,  רֲעחמור ו שלתוכו שור או  יַתפל  ּמנ שו

ּמיב.   יַתח
ִבוצים.   ִבעי שנ ִבוצים ו רֲעחִברי ּמרה,  ּמע שמ יַתח ו ִבשי שו ֵאפר בור  יַתהחו ּמחד  אא

יַתמר  אא אנ ּממה  ּמל ֵאכן,  ששמות כא,לג)ִבאם   "בור"? (



יַתהבור,  יַתמה  ּמלא,  אא
ִבחים,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע יַתעד  ִבמית  ּמה של ֵאדי  שכ אשהוא 

ִבחים.   ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע יַתעד  ִבמית  ּמה של ֵאדי  שכ אשהוא  ּמבר  ּמד ּמכל  יַתא ף 
ִבחים,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ֵאמ ִבתים  שפחו ּמהיו 

ֵאמת,  רֲעחמור ו שלתוכו שור או  יַתפל  ּמנ שו
ּמפטור. 

ּמיב.  יַתח יַתזק בו,  מה ִבאם  שו

ח
ִבבים,  יַתר ּמה ִבלשרשות  ּמתחו  שפ ִבחיד ו ּמי יַתה ִבבשרשות  ֵאפר בור  יַתהחו

ֵאחר,  יַתא ִבבים  יַתר ּמה ִבלשרשות  ּמתחו  שפ ִבבים ו יַתר ּמה ִבבשרשות 
ּמיב.   יַתח

מסכת בבא קמא פרק ה משנה ו 
ט

ִבפין,  ּמת ֵאני שו שש ִבל אש בור 
ּמוּסהו,  ִבכ ללא  שו ּמהִבראשון  ּמליו  ּמע יַתבר  ּמע

ּמוּסהו,  ִבכ ללא  שו ִבני  ֵאש יַתה
ּמיב.   יַתח ִבני  ֵאש יַתה

ּמהִבראשון,  ּמוּסהו  ִבכ
ּמוּסהו,  ִבכ ללא  שו אלה  מג שמ ּמוצאו  שמ ִבני ו ֵאש יַתה ּמבא  ו

ּמיב.   יַתח ִבני  ֵאש יַתה
ּמראוי,  ּמכ ּמוּסהו  ִבכ

ֵאמת,  רֲעחמור ו שלתוכו שור או  יַתפל  ּמנ שו
ּמפטור.  

ּמראוי,  ּמכ ּמוּסהו  ִבכ ללא 
ֵאמת,  רֲעחמור ו שלתוכו שור או  יַתפל  ּמנ שו

ּמיב.   יַתח
ּמיה,  ִבכשר יַתה ִבמּקול  ּמניו  ּמפ של יַתפל  ּמנ

ּמיב;  יַתח
ּמיה,  ִבכשר יַתה ִבמּקול  ּמריו  רֲעח יַתא של

ּמפטור.  
ּמברו,  יַתת שש ִבנ שו ּמליו  ֵאכ שו שלתוכו שור  יַתפל  ּמנ

ּמרעו,  ּמק שת ִבנ שו ּמליו  ֵאכ שו רֲעחמור 
ִבלים.   ֵאכ יַתה יַתעל  ּמפטור  ּממה ו ֵאה שב יַתה יַתעל  ּמיב  יַתח
ּמטן,  ּמק שו אטה  ֵארש, שו ֵאח שלתוכו שור  יַתפל  ּמנ

ּמיב.   יַתח
ּממה,  ּמא אבד או  אע יַתבת,  ֵאבן או 

ּמפטור. 

מסכת בבא קמא פרק ה משנה ז 



י
יַתהבור,  יַתלת  ִבפי שנ ִבל ּממה  ֵאה שב יַתה ּמכל  ּמחד  אא שו יַתהשור  ּמחד  אא

יַתני,  ִבסי יַתהר  יַתשת  ּמר שפ יַתה של ו
ֵאפל,  ּמכ ֵאמי  ששלו יַתת של
ּמדה,  ֵאב רֲעא ִבשיב  ּמה של ו

ּמבת.   יַתש יַתל שו יַתאִים  של ִבכ יַתל ּממה,  ִבסי רֲעח יַתל ּמקה,  שפִברי ִבל
אהן.   ּמב ֵאוצא  יַתכיו ּמועו ף  ּמיה  יַתח ֵאכן  שו

רֲעחמור"?  יַתמר "שור או  אא אנ ּממה  ּמל ֵאכן,  ִבאם 
אוה.  יַתבהו ּמכתוב  יַתה אבר  ִבד אש ּמלא  אא

פרק ו 

מסכת בבא קמא פרק ו משנה א 
א

ּמראוי,  ּמכ ּמה  אני ּמפ שב יַתעל  ּמנ שו ֵאדיר  יַתל לוצאן  ֵאנס  יַתהכו
ּמקה,  ִבזי ִבה שו ּמתה  שוצ ּמי שו

ּמפטור.  
ּמראוי,  ּמכ ּמה  אני ּמפ שב יַתעל  ּמנ ללא 

ּמקה,  ִבזי ִבה שו ּמתה  שוצ ּמי שו
ּמיב.   יַתח

ִבטים,  שס אל ּמה  ּמרוצו שפ אש ּמלה, או  שי יַתל יַתב ּמוצה  ּמר שפ ִבנ
ּמקה,  ִבזי ִבה שו ּמתה  שוצ ּמי שו

ּמפטור.  
ִבטים,  שס אל ּמה  ִבוציאו הו

ִבבין.  ּמי יַתח ִבטים  שס ֵאל יַתה

מסכת בבא קמא פרק ו משנה ב 
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ּממה,  יַתח יַתב ּמח ּה  ִבני ִבה
ּמטן,  ּמק שו אטה  ֵארש, שו ֵאח של ּמר ּה  ּמס שמ אש או 

ּמקה,  ִבזי ִבה שו ּמתה  שוצ ּמי שו
ּמיב.   יַתח

ּמתיו.   שח יַתת אעה  ּמהרו ּמנס  שכ ִבנ אעה,  ּמלרו ּמר ּה  ּמס שמ
ּמקה,  ִבזי ִבה שו ּמנה  יַתג יַתל ּמלה  שפ ּמנ
ֵאנית.   שה אנ אש יַתמה  ֵאלם  יַתש שמ

ּמקה,  ִבזי ִבה שו ּמכ ּה  יַתדשר שכ ּמדה  שר ּמי
ּמקה.   ִבזי ִבה אש יַתמה  ֵאלם  יַתש שמ

ּמקה?  ִבזי ִבה אש יַתמה  ֵאלם  יַתש שמ יַתוצד  ֵאכי
אדה,  ּמש יַתה ּמת ּה  שבאו ּמאה  שס ֵאבית  ִבמין  ּמש



ּמפה.   ּמי ִבהיא  ּממה  יַתכ שו ּמפה  ּמי ּמתה  שי ּמה ּממה  יַתכ
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

שגמוִברים,  ֵאפרות  ּמלה  שכ ּמא ִבאם 
שגמוִברים;  ֵאפרות  ֵאלם  יַתש שמ

יַתתִים.  ּמסא יַתתִים,  ּמסא ִבאם  שו ּמאה,  שס ּמאה,  שס ִבאם 
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ִבבשרשות,  ללא  אש ֵאברו  רֲעח ֵאדה  שש שלתוְך  ִבדיש  שג יַתמ יַתה
אדה,  ּמש יַתה יַתעל  יַתב של אש שמתו  אה שב ּמתן  יַתל ּמכ רֲעא

ּמפטור. 
אהן,  ּמב ּמקה  ּמז מה ִבאם  שו

ּמיב.  יַתח ִבדיש  ּמג יַתה יַתעל  יַתב
ִבבשרשות,  ִבדיש  שג ִבה ִבאם  שו

ּמיב.  יַתח אדה  ּמש יַתה יַתעל  יַתב

מסכת בבא קמא פרק ו משנה ד 
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ּמטן,  ּמק שו אטה  ֵארש, שו ֵאח יַתיד  שב ּמרה  ֵאע שב יַתה אאת  יַתח  ֵאל יַתהשו
יַתמִים.  ּמש ֵאני  ִבדי שב ּמיב  יַתח שו ּמדם,  ּמא ֵאני  ִבדי ִבמ  ּמפטור 

יַתח,  ֵאּק ִבפ יַתיד  שב יַתלח  ִבש
ּמיב.   יַתח יַתח  ֵאּק ִבפ יַתה

ִבוצים,  ֵאע ּמה אאת  ִבביא  ֵאה ּמחד  אא שו ּמהאור,  אאת  ִבביא  ֵאה ּמחד  אא
ּמיב.   יַתח ִבוצים  ֵאע ּמה אאת  ִבביא  ֵאמ יַתה

ּמהאור,  אאת  ִבביא  ֵאה ּמחד  אא שו ִבוצים,  ֵאע ּמה אאת  ִבביא  ֵאה ּמחד  אא
ּמיב.   יַתח ּמהאור  אאת  ִבביא  ֵאמ יַתה

ּמבה,  ִבל שו ֵאחר  יַתא ּמבא 
ּמיב.   יַתח אבה  יַתל שמ יַתה
יַתח,  ּמהרו יַתבתו  ִבל

ִברין.   שפטו ּמלם  מכ ֵארי  רֲעה

ה
ּמרה,  ֵאע שב יַתה אאת  יַתח  ֵאל יַתהשו

ּמפר,  ּמע ִבנים או  ּמב רֲעא ִבוצים או  ֵאע ּמלה  שכ ּמא שו
יַתמר:  אא אנ אש ּמיב,  ששמות כב,ה)יַתח ) 

ִבוצים,  לק ּמאה  שוצ ּממ ֵאאש ו ֵאוצא  ֵאת ִבכי  "
אדה,  ּמש יַתה ּממה או  ּמּק יַתה ִבדיש או  ּמג יַתכל  אא אנ שו
ּמרה".   ֵאע שב יַתה אאת  ִבער  שב יַתמ יַתה ֵאלם  יַתש שי ֵאלם  יַתש

יַתאמות,  יַתבע  יַתאשר יַת ּה  ּמגבו אשהוא  ֵאדר  ּמג ּמרה  שב ִבע
ּמהר,  ּמנ ִבבים, או  יַתר ּמה ארְך  אד או 

ּמפטור.  



ו
ּמקה?  ֵאל שד יַתה ֵאבר  יַתע שת ּממה  יַתכ יַתעד  אשלו,  שבתוְך  ִבליק  שד יַתמ יַתה

ֵאמר:  ּמיה או שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר
ֵאבית כור.   יַתוצע  שמ אא שב ִבהיא  ִבכלו  ּמת ּה  ִבאין או רו

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ִבבים.   יַתר ּמה ארְך  אד שכ ּממה,  יַתא ששֵארה  אע ֵאשש 

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ּממה.   יַתא ִבשים  ִבמ רֲעח

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  ששמות כב,ה)ושר ) 
ּמרה",  ֵאע שב יַתה אאת  ִבער  שב יַתמ יַתה ֵאלם  יַתש שי ֵאלם  יַתש "

ּמקה.  ִבלי שד יַתה ִבפי  של לכל  יַתה

מסכת בבא קמא פרק ו משנה ה 
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ִבלים,  ֵאכ ּמהיו בו  שו ִבדיש,  ּמג יַתה אאת  ִבליק  שד יַתמ יַתה
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

שבתוכו.   ּמיה  ּמה אש יַתמה  ּמכל  ֵאלם  יַתש שי
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ששעוִברים.   ִבל אש ִבדיש  ּמג ִבּטים או  ִבח יַתל אש ִבדיש  ּמג ּמלא  אא ֵאלם  יַתש שמ ֵאאינו 
ִבעמו,  ששיַתר ף  ִבנ שו ּמסמוְך לו,  אבד  אע שו ּמכפות לו,  ִבדי  שג ּמיה  ּמה

ּמיב.   יַתח
ִבעמו,  ששיַתר ף  ִבנ שו ּמסמוְך לו,  ִבדי  שג ּמכפות לו ו אבד  אע

ּמפטור.  
ּמרה,  ִבבי יַתה אאת  ִבליק  שד יַתמ שב ּמדה  שיהו ִבבי  ִבלשר ִבמים  ּמכ רֲעח ִבדים  ומו

ּמכ ּה,  שבתו אש יַתמה  ּמכל  ֵאלם  יַתש שמ אשהוא 
ִבתים.  ּמב יַתב יַתח  ִבני יַתה של ּמדם  ּמא ֵאני  שב ארְך  אד ֵאכן  אש
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ִבזיק,  ִבה שו ּמוצא  ּמי שו ִבּטיש,  יַתפ יַתה יַתחת  יַתת ִבמ ּמוצא  ּמי אש ֵאג ץ 
ּמיב.   יַתח

ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  ֵאבר  שועו ּמתן  שש ִבפ ּמטעון  אשהוא  ּממל  ּמג
ּמחנות,  אה שלתוְך  ּמתנו  שש ִבפ ּמסה  שנ שכ ִבנ

ּמרה,  ִבבי יַתה אאת  ִבליק  שד ִבה שו ִבני  ּמו שנ יַתח יַתל אש ֵאנרו  שב ּמקה  של ּמד שו
ּמיב.   יַתח ּממל  ּמג יַתה יַתעל  יַתב

יַתבחו ץ,  ִבמ ֵאנרו  אאת  ִבני  ּמו שנ יַתח יַתח  ִבני ִבה
ּמיב.  יַתח ִבני  ּמו שנ יַתח יַתה

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמפטור.  ּמכה  מנ רֲעח ֵאנר  שב



פרק ז 
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אפל  אכ ֵאמי  ששלו יַתת יַתדת  ִבמ ּמבה  מר שמ
ּמשה, <בכל מקום: ארבעה חמשה> ִבמ רֲעח יַתו ּמעה  ּמב יַתאשר ֵאמי  ששלו יַתת יַתדת  ִבמ ִבמ

ִביים,  יַתח יַתח  איש בו רו אש ּמבר  ּמד שב אגת  אה אפל נו אכ ֵאמי  ששלו יַתת יַתדת  ִבמ אש
ִביים,  יַתח יַתח  ֵאאין בו רו אש ּמבר  ּמד שב ו

ּמשה  ִבמ רֲעח יַתו ּמעה  ּמב יַתאשר ֵאמי  ששלו יַתת יַתדת  ִבמ ו
יַתמר:  אא אנ אש יַתבד,  של ִבב אשה  שב שבשור ו ּמלא  אא אגת  אה ּמנה נו ששמות כא,לז)ֵאאי ) 
ּמכרו,   שמ ּמבחו או  שט אשה ו ִבאיש שור או  לנב  שג ִבכי ִי "

אשה. יַתה יַתחת  יַתת לוצאן  יַתבע  יַתאשר שו יַתהשור  יַתחת  יַתת ֵאלם  יַתש שי ּמקר  ּמב ּמשה  ִבמ "רֲעח
אפל,  אכ ֵאמי  ששלו יַתת ֵאלם  יַתש שמ ּמנב  יַתג יַתה יַתחר  יַתא ֵאנב  יַתהגו ֵאאין 

ּמנב  יַתג יַתה יַתחר  יַתא ֵאמ ֵאכר  יַתהמו ללא  שו יַתח  ֵאב יַתהּטו ללא  שו
ּמשה.  ִבמ רֲעח יַתו ּמעה  ּמב יַתאשר ֵאמי  ששלו יַתת ֵאלם  יַתש שמ
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יַתנִים,  שש ִבפי  יַתעל  יַתנב  ּמג
ֵאחִברים,  רֲעא יַתנִים  שש ִבפי  יַתעל  אהם או  ִבפי יַתעל  יַתכר  ּממ יַתבח ו ּמט שו

ּמשה.   ִבמ רֲעח יַתו ּמעה  ּמב יַתאשר ֵאמי  ששלו יַתת ֵאלם  יַתש שמ
ּמבת,  יַתש יַתב יַתכר  ּממ יַתנב ו ּמג

ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו יַתל יַתכר  ּממ יַתנב ו ּמג
ִבכפוִברים,  יַתה שביום  יַתכר  ּממ יַתבח ו ּמט שו יַתנב  ּמג

ִבביו,  ּמא ֵאמת  ּמכְך  יַתחר  יַתא שו יַתכר,  ּממ יַתבח ו ּמט שו ִבביו  ּמא של אש ִבמ יַתנב  ּמג
ִבדיש,  שק ִבה ּמכְך  יַתחר  יַתא שו יַתכר,  ּממ יַתבח ו ּמט שו יַתנב  ּמג
ּמשה.   ִבמ רֲעח יַתו ּמעה  ּמב יַתאשר ֵאמי  ששלו יַתת ֵאלם  יַתש שמ

ִבבים,  ּמל שכ יַתל שו ּמאה  ִבלשרפו יַתכר  ּממ יַתבח ו ּמט שו יַתנב  ּמג
ּמפה, ֵאר שט ּמוצא  שמ ִבנ שו ֵאחט  יַתהשו
ּמרה,  ּמז רֲעע ּמב ִבלים  מח ֵאחט  יַתהשו

ּמשה.   ִבמ רֲעח יַתו ּמעה  ּמב יַתאשר ֵאמי  ששלו יַתת ֵאלם  יַתש שמ
ֵאאלו.  ֵאני  שש ִבב ֵאטר  שמעון פו ִבש ִבבי  שר

מסכת בבא קמא פרק ז משנה ג 
ג

יַתנִים,  שש ִבפי  יַתעל  יַתנב  ּמג
אהם,  ִבפי יַתעל  יַתכר  ּממ יַתבח ו ּמט שו

ִבמים,  שמ שוצאו זו שמ ִבנ
לכל.   יַתה אאת  ִבמים לו  של יַתש שמ



יַתנִים,  שש ִבפי  יַתעל  יַתנב  ּמג
ֵאחִברים,  רֲעא יַתנִים  שש ִבפי  יַתעל  יַתכר  ּממ יַתבח ו ּמט שו

ִבמים,  שמ שוצאו זו שמ ִבנ ֵאאלו  ּמו ֵאאלו 
אפל,  אכ ֵאמי  ששלו יַתת ִבמים  של יַתש שמ ִבנים  ּמהִבראשו

ּמשה.   לל שש ֵאמי  ששלו יַתת ִבמים  של יַתש שמ ִבנים  רֲעחרו יַתא ּמה שו
ִבמים,  שמ ִבנים זו רֲעחרו יַתא ּמה שוצאו  שמ ִבנ
אפל,  אכ ֵאמי  ששלו יַתת ֵאלם  יַתש שמ הוא 

ּמשה.   לל שש ֵאמי  ששלו יַתת ִבמים  של יַתש שמ ֵאהן  שו
ֵאמם,  ִבנים זו רֲעחרו יַתא ּמה ִבמן  ּמחד  אא

ּמיה.   ִבנ שש ֵאעדות  ּמלה  שט ּמב
ֵאמם,  ִבנים זו ּמהִבראשו ִבמן  ּמחד  אא

ֵאעדות,  ּמה ּמכל  ּמלה  שט ּמב
ּמרה.  ִבכי שמ ֵאאין  שו ּמחה  ִבבי שט ֵאאין  ּמבה,  ֵאנ שג ֵאאין  ִבאם  אש

מסכת בבא קמא פרק ז משנה ד 
ד

יַתנִים,  שש ִבפי  יַתעל  יַתנב  ּמג
ּמחד,  אא ֵאעד  ִבפי  יַתעל  יַתכר  ּממ יַתבח ו ּמט שו

שוצמו,  יַתע ִבפי  יַתעל  או 
אפל,  אכ ֵאמי  ששלו יַתת ֵאלם  יַתש שמ

ּמשה.   ִבמ רֲעח יַתו ּמעה  ּמב יַתאשר ֵאמי  ששלו יַתת ֵאלם  יַתש שמ ֵאאינו 

ה
ּמבת,  יַתש יַתב יַתבח  ּמט שו יַתנב  ּמג

ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו יַתל יַתכר  ּממ יַתבח ו ּמט שו יַתנב  ּמג
יַתכר,  ּממ יַתבח ו ּמט ּמכְך  יַתחר  יַתא שו ִבביו,  ּמא ֵאמת  ִבביו,  ּמא של אש ִבמ יַתנב  ּמג

יַתכר,  ּממ יַתבח ו ּמט ּמכְך  יַתחר  יַתא שו ִבדיש,  שק ִבה שו יַתנב  ּמג
אפל,  אכ ֵאמי  ששלו יַתת ֵאלם  יַתש שמ

ּמשה.   ִבמ רֲעח יַתו ּמעה  ּמב יַתאשר ֵאמי  ששלו יַתת ֵאלם  יַתש שמ ֵאאינו  שו
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ּמתן,  ּמריו שח יַתא שב ּמיב  יַתח אשהוא  ִבשים  ּמד ּמק
ּמשה,  ִבמ רֲעח יַתו ּמעה  ּמב יַתאשר ֵאמי  ששלו יַתת ֵאלם  יַתש שמ

ּמתן,  ּמריו שח יַתא שב ּמיב  יַתח ֵאאינו  אש שו
ּמפטור. 

מסכת בבא קמא פרק ז משנה ה 
ו

ּמאה בו,  ֵאמ ִבמ ּמחד  אא ֵאמ ּמכרו חו ץ  שמ
ּמתפות,  ּמתה לו בו שו שי ּמה אש או 

ּמידו,  שב ּמלה  שב יַתנ שת ִבנ שו ֵאחט  יַתהשו
ֵאּקר,  יַתע שמ יַתה שו ֵאחר,  יַתהנו



אפל,  אכ ֵאמי  ששלו יַתת ֵאלם  יַתש שמ
ּמשה.   ִבמ רֲעח יַתו ּמעה  ּמב יַתאשר ֵאמי  ששלו יַתת ֵאלם  יַתש שמ ֵאאינו  שו

ז
ּמתן,  ֵאמשרשו יַתכר חו ץ  ּממ יַתבח ו ּמט שו ִבלים  ּמע שב יַתה ִבבשרשות  יַתנב  ּמג

ּמתן,  ִבבשרשו יַתכר  ּממ יַתבח ו ּמט שו ּמתן  ֵאמשרשו יַתנב חו ץ  ּמג אש או 
ּמתן,  ֵאמשרשו יַתכר חו ץ  ּממ יַתבח ו ּמט שו יַתנב  ּמג אש או 
ּמשה.   ִבמ רֲעח יַתו ּמעה  ּמב יַתאשר ֵאמי  ששלו יַתת ֵאלם  יַתש שמ
ּמתן,  ִבבשרשו יַתכר  ּממ יַתבח ו ּמט שו יַתנב  ּמג ִבאם  ּמבל  רֲעא

ּמפטור. 

מסכת בבא קמא פרק ז משנה ו 
ח

ִבלים,  ּמע שב יַתה ִבבשרשות  ֵאמת  ֵאוצא, ו שויו ששכו  ּמיה מו ּמה
ּמפטור. 

ִבביהו,  שג ִבה
ֵאמת,  ִבלים ו ּמע שב יַתה ֵאמשרשות  ִבוציאו חו ץ  אשהו או 

ּמיב.   יַתח

ט
שבנו, <לבכורות> יַתרת  שבכו ִבל ּמתנו  שנ

יַתעל חובו,  יַתב של
ֵאאל,  יַתלשו שו ּמנם,  ִבח ֵאמר  שלשו
ֵאכר,  יַתלשו שו ּמכר,  ּמש ֵאשא  שלנו

ִבלים,  ּמע שב יַתה ִבבשרשות  ֵאמת  ֵאוצא, ו שויו ששכו  ּמיה מו ּמה שו
ּמפטור. 

ִבביהו,  שג ִבה
ֵאמת,  ִבלים, ו ּמע שב יַתה ֵאמשרשות  ִבוציאו חו ץ  אשהו או 

ּמיב.  יַתח

מסכת בבא קמא פרק ז משנה ז 
י

ֵאאל,  ששּמר אר ץ ִי אא שב ּמּקה  יַתד ּממה  ֵאה שב ִבלים  שד יַתג שמ ֵאאין 
ֵאאל.   ששּמר אר ץ ִי אא שב אש ּמברות  שד ִבמ שב ּמיה ו שבסושר ִבלין  שד יַתג שמ

יַתלִים,  ּמש ִבבירו ִבלים  שג ּמנ יַתתשר ִבלים  שד יַתג שמ ֵאאין 
ִבשים,  ּמד ּקּק יַתה ֵאני  שפ ִבמ

ֵאאל,  ששּמר אר ץ ִי אא שב ִבנים  רֲעה לכ ללא  שו
ּמהרות.   שּט יַתה ֵאני  שפ ִבמ

ּממקום.   ּמכל  שב ִבזיִברים  רֲעח ֵאאל  ששּמר ֵאדל ִי יַתג שי ללא 
אלב,  אכ יַתה אאת  ּמדם  ּמא ֵאדל  יַתג שי ללא  שו

אלת.   אש של יַתש יַתב ּמקשור  ּמיה  ּמה ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא



ִבנים,  יַתליו ִבבים  שש ִבנ ִבסין  ֵאאין פושר
ִבשים רוס. <יושב; ריס> לל שש ִבישוב  יַתה ִבמן  ּמרחוק  ּמיה  ּמה ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא

פרק ח 

מסכת בבא קמא פרק ח משנה א 
א

ֵאברו,  רֲעח יַתב ֵאבל  יַתהחו
ּמבִברים:  שד ּמשה  ִבמ רֲעח ֵאשם  ִבמ ּמליו  ּמע ּמיב  יַתח

אשת.   לב שב אבת ו אש שב שבִברפוי,  יַתער,  יַתוצ שב אזק,  אנ שב
יַתוצד?  ֵאכי אזק  אנ שב

ֵאעינו,  אאת  ּממה  ִבס
ּמידו,  אאת  יַתטע  ּמק

שגלו,  יַתר אאת  ֵאבר  ִבש
ּמכר, <כילו> שמ ִבנ אבד  אע ִבאלו  שכ ִבאין אותו  רו

אפה.   ּמי ּממה הוא  יַתכ שו אפה  ּמי ּמיה  ּמה ּממה  יַתכ
יַתער?  יַתוצ שב

ֵאמר,  שס יַתמ שב ששפוד או  ִבב ּמויו  שכ
ּמפשרנו,  ִבוצ יַתעל  ִבפלו  רֲעא

ּמרה,  יַתחבו אשה  ֵאאינו עו אש שמקום 
ִבלּטול,  אוצה  אזה רו ּמב ֵאוצא  יַתכיו ּמדם  ּמא ּממה  יַתכ ִבדים  שמ או

ּמכְך.   ֵאער  ּמט שוצ ִבמ שהיות  ִבל

ב
ִברפוי? 

יַתרפותו.  של ּמיב  יַתח ּמכהו,  ִבה
ִבחים,  ּממ שוצ ּמעלו בו 

ּמיב,  יַתח ּמכה,  יַתמ יַתה יַתמת  רֲעח ֵאמ ִבאם 
ּמפטור.   ּמכה,  יַתמ יַתה יַתמת  רֲעח ֵאמ ללא  אש שו

ּמרה,  ּמת שס ִבנ שו ּמתה  ּמי ּמח ּמתּמרה,  שס ִבנ שו ּמתה  ּמי ּמח
יַתרפותו.  של ּמיב  יַתח

ּמכ ּה,  ּמוצשר ּמכל  ּמתה  ּמי ּמח
שליַתרפותו.   ּמיב  יַתח ֵאאינו 

ג
אבת?  אש

ִבאים, <כילו> ִבקשו ֵאמר  ִבאלו הוא שו שכ ִבאין אותו  רו
שגלו.   יַתר ֵאמי  שד ּמידו ו ֵאמי  שד יַתתן לו  ּמנ ּמבר  שכ אש



אשת?  לב
ֵאיש.   יַתב שת ִבמ יַתה שו ֵאיש  יַתב שמ יַתה ִבפי  של לכל  יַתה

ּמערום,  אה אאת  ֵאיש  יַתב שמ יַתה
ֵאמה,  יַתהוּסו אאת  ֵאיש  יַתב שמ יַתה

ֵאשן,  ּמי יַתה אאת  ֵאיש  יַתב שמ יַתה
ּמיב.  יַתח

ּמפטור.   ֵאיש,  ִבב אש ֵאשן  ּמי יַתה שו
ֵאיש,  ִבב ִבזיק ו ִבה שו יַתגג,  יַתה ִבמן  יַתפל  ּמנ

יַתמר:  אא אנ אש אשת,  לב יַתה יַתעל  ּמפטור  אזק ו אנ יַתה יַתעל  ּמיב  ּמבִברים כה,יא)יַתח שד ) 
ּמשיו",  מב שמ ִבב ּמקה  ִבזי אח אה שו ּמד ּה  ּמי ּמחה  של ּמש שו "

ֵאון.  יַתכ שת ִבמ ֵאהא  שי אש יַתעד  אשת  לב יַתה יַתעל  ּמיב  יַתח ֵאאינו 

מסכת בבא קמא פרק ח משנה ב 
ד

יַתבשור:  ִבמ ּמדם  ּמא ּמב אמר שוב  לח יַתבשור,  ִבמ ּמדם  ּמא ּמב אמר  לח אזה 
אזק,  אנ יַתה אאת  ֵאלם  יַתש שמ ּמדם  ּמא ּמה אש

ּמלדות,  שו ֵאמי  שד ֵאלם  יַתש שמ ו
אזק,  אנ ּמלא  אא ֵאלם  יַתש שמ ֵאאינו  שושור 

ּמלדות.  שו ֵאמי  שד ִבמ ּמפטור  ו

מסכת בבא קמא פרק ח משנה ג 
ה

ִבאמו,  שו ִבביו  ּמא אכה  יַתמ יַתה
ּמרה,  יַתחבו אהם  ּמב ּמשה  ּמע ללא  שו

ִבכפוִברים,  יַתה שביום  ֵאברו  רֲעח יַתב ֵאבל  יַתהחו
ּמלם.   מכ שב ּמיב  יַתח

שבִברי,  ִבע אבד  אע שב ֵאבל  יַתהחו
אשלו.   אשהוא  יַתמן  שז ִבב אבת,  אש יַתה ִבמן  ּמלם, חו ץ  מכ שב ּמיב  יַתח

ֵאחִברים <בשוליים: נ"א כנעני> רֲעא יַתל אש שבִברי  ִבע אבד  אע שב ֵאבל  יַתהחו
ּמלם.   מכ שב ּמיב  יַתח

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
אשת.  לב ִבדים  ּמב רֲעע יַתל ֵאאין 

מסכת בבא קמא פרק ח משנה ד 
ו

ּמעה,  ּמר ּמתם  ּמע ִבגי שפ ּמטן,  ּמק שו אטה  ֵארש, שו ֵאח
ּמיב,  יַתח אהן  ּמב ֵאבל  יַתהחו

ִברין.   שפטו ֵאחִברים,  רֲעא יַתב שבלו  ּמח אש ֵאהם  שו
ּמעה,  ּמר ּמתן  ּמע ִבגי שפ ּמשה,  ִבא ּמה שו אבד  אע ּמה

ּמיב,  יַתח אהן  ּמב ֵאבל  יַתהחו
ֵאחִברים,  רֲעא יַתב שבלו  ּמח אש ֵאהם  שו



יַתמן:  שז יַתחר  יַתא של ִבמין  של יַתש שמ ּמבל  רֲעא שפטוִברין, 
ּמשה,  ִבא ּמה ּמשה  ּמגשר שת ִבנ

ֵאלם.  יַתש של ִבבין  ּמי יַתח אבד,  אע ּמה יַתרר  שח יַתת שש ִבנ שו

מסכת בבא קמא פרק ח משנה ה 
ז

ּמרה,  יַתחבו אהן  ּמב ּמשה  ּמע שו ִבאמו  שו ִבביו  ּמא אכה  יַתמ יַתה
ּמבת,  יַתש יַתב ֵאברו  רֲעח יַתב ֵאבל  יַתהחו

שפשו.   יַתנ שב ִבנדון  אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ ּמלם,  מכ ִבמ ּמפטור 
אשלו,  ִבני  רֲעע יַתנ שכ אבד  אע שב ֵאבל  יַתהחו שו

ּמלם.  מכ ִבמ ּמפטור 

מסכת בבא קמא פרק ח משנה ו 
ח

ֵאברו,  רֲעח יַתל יַתע  ֵאק יַתהתו
יַתלע.   אס ֵאתן לו  נו

ִבלי:  ִבלי ּמג יַתה ֵאסה  ִבבי יו ֵאשם שר ִבמ ֵאמר  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
אנה.   ּממ
ּמטרו,  שס

יַתתִים זוז.   ּממא ֵאתן לו  נו
ּמידו,  יַתחר  יַתא של

ֵאמאות זוז.   יַתבע  יַתאשר ֵאתן לו  נו
שזנו,  ּמא שב יַתרם  ּמוצ

ּמערו> שס ִבב ּמערו, < שש ִבב יַתלש  ּמת
ּמהרוק,  יַתע בו  ִבגי ִבה יַתקק,  ּמר
אמנו,  ִבמ ֵאליתו  יַתט ִבביר  אע אה

ּמשה,  ִבא ּמל אש ּמש ּה  לרא יַתרע  ּמפ
ֵאמאות זוז.   יַתבע  יַתאשר ֵאתן לו  נו

שכבודו.   ִבפי  של לכל  יַתה שו

ט
ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר שר ּמא

ֵאאל,  ששּמר שבִי אש ִביים  ִבנ רֲעע ִבפלו  רֲעא
אהם, <כילו> ֵאסי שכ ִבנ ִבמ שרדו  ּמי אש לחִברין  ֵאני  שב ֵאהן  ִבאלו  שכ ּמתן  ִבאין או רו

רֲעעקב.   יַתי שו ּמחק  שוצ ּמהם ִי ּמר שב יַתא ֵאני  שב ֵאהם  אש
ּמשה,  ִבא ּמל אש ּמש ּה  לרא יַתרע  ּמפ אש ּמחד  אא שב אשה  רֲעע יַתמ

ּמבה,  ִבקי רֲעע ִבבי  ֵאני שר שפ ִבל ּמבאת  ו
ֵאמאות זוז.   יַתבע  יַתאשר ּמל ּה  אתן  ִבל שיבו  ִבח שו

יַתמר לו:  ּמא
יַתמן!"  שז ִבלי  אתן  ִבבי,  "שר

יַתתן לו.   ּמנ שו



ּמר ּה,  ֵאוצ רֲעח יַתתח  אפ יַתעל  אדת  אמ ּמר ּה, עו שמ ִבש
ּמה,  אני ּמפ שב יַתפְך  יַתה אאת  יַתבר  ּמש שו

אמן;  אש יַתוּסר  ִבא שב ובו 
ּמש ּה,  לרא אאת  יַתלת  ִבג שו

ּמש ּה,  לרא יַתעל  יַתחת  יַתנ יַתמ יַתחת ו יַתפ יַתט שמ ּמתה  שי ּמה שו
ִבדים,  ֵאע ּמה  אלי ּמע ִבמיד  אע אה

יַתמר לו:  ּמא שו ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  ֵאני שר שפ ִבל ּמבא  ו
ֵאמאות זוז?"  יַתבע  יַתאשר ֵאתן  ִבני נו רֲעא ּמלזו  ִבבי,  "שר

ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר לו שר ּמא
שוצמו,  יַתע שב ֵאבל  יַתהחו אש שכלום,  ּמת  יַתמשר ּמא ללא  "

ּמפטור;  יַתשי,  יַתר ֵאאינו  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ִבבים.   ּמי יַתח שבלו בו,  ּמח אש ֵאחִברים  רֲעא יַתו

ּמתיו,  ִבטיעו שנ אאת  ֵאוצ ץ  יַתהּקו שו
ּמפטור,  יַתשי,  יַתר ֵאאינו  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ִבבים."  ּמי יַתח ּמתיו,  ִבטיעו שנ אאת  שוצוצו  ּמּק אש ֵאחִברים  רֲעא יַתו

מסכת בבא קמא פרק ח משנה ז 
י

ֵאתן לו,  אשהוא נו ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
יַתמר:  אא אנ אש אמנו,  ִבמ ֵאּקש  יַתב שי אש יַתעד  ּמחל לו  שמ ִבנ ִבשית כ,ז)ֵאאינו  ֵארא שב ) 

ִבאיש,  ּמה אשת  ֵאא ֵאשב  ּמה ּמתה,  יַתע שו "
ֵאיה שח או שדָך  יַתע יַתב ֵאלל  יַתפ שת שוִי ִבביא הוא,  ּמנ ". ִבכי 
ִברי?  ּמז שכ יַתא ֵאחל  יַתהמו ֵאהא  שי ללא  אש יַתנִין  שמ ו

יַתמר:  אא אנ ִבשית כ,יז)אש ֵארא שב ) 
ִבהים,  אאל ּמה אאל  ּמהם  ּמר שב יַתא ֵאלל  יַתפ שת ִבי יַתו "

אלְך אמ ִבבי רֲעא אאת  ִבהים  לל אא ּמפא  שר ִבי , יַתו
ֵאלדו. ֵאי יַתו ּמתיו  לה שמ יַתא שו ששתו  ִבא אאת  "  שו

יא
ֵאמר:  ּמהאו

ִבני!"  ֵאעי אאת  ֵאמא  יַתס "
ִבדי!"  ּמי אאת  יַתּטע  יַתק "

ִבלי!"  שג יַתר אאת  ֵאבר  יַתש "
ּמיב.   יַתח

ּמפטור",  ּמנת  שמ יַתעל  "
ּמיב.   יַתח

ִבתי!"  שכסו אאת  יַתרע  שק "
ִבדי!"  יַתכ אאת  ֵאבר  יַתש  "

ּמיב.  יַתח
ּמפטור",  ּמנת  שמ יַתעל  "

ּמפטור.  



ִבני,  שפלו ִבאיש  של ֵאכן  ֵאשה  רֲעע "
ּמפטור",  ּמנת  שמ יַתעל 

ּמממונו.  שב ֵאבין  שבגופו  ֵאבין  ּמיב,  יַתח

פרק ט 

מסכת בבא קמא פרק ח משנה א 
א

ִבלים,  ֵאכ ּמאן  ּמש רֲעע יַתו ִבוצים  ֵאע ֵאזל  יַתהגו
ִבדים, <בכתב היד, 'ים' מחוק> ּמג שב ּמשאו  רֲעע יַתו אמר,  אוצ

ּמלה.   ֵאז שג יַתה יַתעת  ּמש שכ ֵאלם  יַתש שמ
ּמדה,  ּמל ּמי שו ארת,  אב מע שמ ּמרה  ּמפ יַתזל  ּמג

ּמז ּה,  ּמז שג ּמנה, ו שטעו ֵאחל  ּמר שו
ֵאלד,  ֵאלי ארת  אב מע שמ ּמרה  ּמפ ֵאמי  שד ֵאלם  יַתש שמ

ֵאזז.   ּמג ִבה של ּמנה  שטעו ֵאחל  ּמר ֵאמי  שד ו
ּמדה,  ּמל ּמי שו שוצלו  אא ּמרה  שב ִבע שו ּמרה  ּמפ יַתזל  ּמג

ּמז ּה,  ּמז שג שוצלו ו אא ּמנה  רֲעע שט ִבנ שו ֵאחל  ּמר שו
ּמלה.   ֵאז שג יַתה יַתעת  ּמש שכ ֵאלם  יַתש שמ

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
ּמלה.  ֵאז שג יַתה יַתעת  ּמש שכ ִבמים  של יַתש שמ ִבנים  ּמל שז ּמג יַתה ּמכל 

מסכת בבא קמא פרק ח משנה ב 
ב

ּמנה,  ִבקי שז ִבה שו ּממה  ֵאה שב יַתזל  ּמג
ִבקינו,  שז ִבה שו ִבדים  ּמב רֲעע

ּמלה.   ֵאז שג יַתה יַתעת  ּמש שכ ֵאלם  יַתש שמ
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ִבדים:  ּמב רֲעע ּמב יַתמר לו  ליא
אניָך!"  ּמפ של ּמדְך  שב יַתע ֵארי  רֲעה "

ג
יַתדק,  שס ִבנ שו יַתע,  ֵאב שט יַתמ יַתזל  ּמג

ִבקיבו,  ִבהשר שו ֵאפרות, 
ִבמי ץ,  שח אה שו יַתיִין, 

ּמלה.   ֵאז שג יַתה יַתעת  ּמש שכ ֵאלם  יַתש שמ
יַתסל,  שפ ִבנ שו יַתע,  ֵאב שט יַתמ

יַתמאת,  יַתּט ִבנ שו ּממה,  שתרו
יַתסח,  אפ יַתה ּמליו  ּמע יַתבר  ּמע שו ֵאמ ץ,  ּמח

ּמרה,  ֵאב רֲעע ּמב ּה  ּמדה  שב שע אנ שו ּממה,  ֵאה שב



יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ֵאמ ּמלה  ּמס שפ ִבנ אש או 
ֵאקל,  ּמוּס ִבל ּמאה  שוצ ּמתה יו שי ּמה אש או 

ֵאמר לו:  או
אניָך!"  ּמפ של ּמלְך  אש ֵארי  רֲעה "

מסכת בבא קמא פרק ח משנה ג 
ד

שקלו,  של ִבק שו ֵאּקן,  יַתת של ִבנים  ּממ מא ּמל יַתתן  ּמנ
ֵאלם.   יַתש של ִבבין  ּמי יַתח

ֵאקל,  של ִבק שו ֵאּקן,  יַתת של ּמדל  שג ִבמ ּמבה ו ֵאת שו ּמדה  ִבש ּמרש  ּמח אל יַתתן  ּמנ
ֵאלם.   יַתש של ּמיב  יַתח

שתרו,  ּמס של אתל  לכ יַתה אאת  ּמליו  ּמע ֵאבל  ִבּק אש יַתני  יַתב יַתה
ִבזיק,  ִבה אש ִבנים, או  ּמב רֲעא ּמה אאת  ֵאבר  ִבש שו

ֵאלם.   יַתש של ּמיב  יַתח
ֵאחר,  יַתא יַתוצד  של יַתפל  ּמנ שו אזה,  יַתצד  ִבמ ֵאתר  ּמיה סו ּמה

ּמפטור. 
ּמכה,  יַתמ יַתה יַתמת  רֲעח ֵאמ ִבאם  שו

ּמיב.  יַתח

מסכת בבא קמא פרק ח משנה ד 
ה

ּמרה,  יַתהיו ּמחה  ִבדי שק ִבה שו ּמבע  יַתצ יַתל אמר  אוצ יַתתן  ּמנ
שמרו.   ִבוצ ֵאמי  שד ֵאתן לו  נו

ּמכאור,  ּמבעו  שוצ
ּמאה,  ּמוצ שי יַתה יַתעל  ֵאתר  יַתבח יו אש יַתה ִבאם 

ּמאה,  ּמוצ שי יַתה אאת  ֵאתן לו  נו
יַתבח,  אש יַתה יַתעל  ּמרה  ֵאת שי ּמאה  ּמוצ שי יַתה ִבאם  שו

יַתבח.   אש יַתה אאת  ֵאתן לו  נו

ו
ּמשחור,  ּמבעו  שוצ לדם ו ּמא שוצבוע לו  ִבל

לדם,  ּמא ּמבעו  שוצ ּמשחור ו
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

שמרו.   ִבוצ ֵאמי  שד ֵאתן לו  נו
ֵאמר: <יודה> ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמאה,  ּמוצ שי יַתה יַתעל  ֵאתר  ּמי יַתבח  אש יַתה ִבאם 
ּמאה,  ּמוצ שי יַתה אאת  ֵאתן לו  נו

יַתבח,  אש יַתה יַתעל  ּמרה  ֵאת שי ּמאה  ּמוצ שי יַתה ִבאם  שו
יַתבח.  אש יַתה אאת  ֵאתן לו  נו

מסכת בבא קמא פרק ח משנה ה 



ז
יַתבע לו,  שש ִבנ שו ּמטה  שפרו אוה  ֵאברו שו רֲעח אאת  ֵאזל  יַתהגו

יַתדי.   ּממ של ִבפלו  רֲעא ּמריו  רֲעח יַתא אכנו  ִבלי יו
ששלוחו,  ִבל ללא  שו שבנו  ִבל ללא  ֵאתן  ללא ִי

ִבדין.   ֵאבית  יַתח  ששלו ִבל ֵאתן הוא  ּמבל נו רֲעא
ּמשיו.  שר שליו ִבזיר  שח יַתי ֵאמת,  ִבאם  שו

מסכת בבא קמא פרק ח משנה ו 
ח

ארן,  אּק יַתה אאת  יַתתן לו  ּמנ
אמש;  לח יַתה אאת  יַתתן לו  ּמנ ללא  שו

ארן,  אּק יַתה יַתעל  יַתחל לו  ּממ
אמש;  לח יַתה יַתעל  יַתחל לו  ּממ ללא  שו
אזה,  יַתעל  שו אזה  יַתעל  יַתחל לו  ּממ

ארן  אּק יַתב ּמטה  שפרו אוה  ּמפחות שו ִבמ חו ץ 
ּמריו.   רֲעח יַתא ֵאלְך  ֵאלי ּמוצִבריְך  ֵאאינו 

ט
אמש,  לח יַתה אאת  יַתתן לו  ּמנ

ארן;  אּק יַתה אאת  יַתתן לו  ּמנ ללא  שו
אמש,  לח יַתה יַתעל  יַתחל לו  ּממ

ארן;  אּק יַתה יַתעל  יַתחל לו  ּממ ללא  שו
אזה,  יַתעל  שו אזה  יַתעל  יַתחל לו  ּממ

ארן,  אּק יַתב ּמטה  שפרו אוה  ִבמשו חו ץ 
ּמריו.  רֲעח יַתא ֵאלְך  ֵאלי ּמוצִבריְך  אזה  ֵארי  רֲעה

מסכת בבא קמא פרק ח משנה ז 
י

ארן,  אּק יַתה אאת  יַתתן לו  ּמנ
אמש,  לח יַתה יַתעל  יַתבע לו  שש ִבנ שו

אמש,  לח יַתעל  אמש  לח ֵאלם  יַתש שמ אזה  ֵארי  רֲעה
ּמטה.   שפרו אוה  ארן שו אּק יַתה ֵאעט  יַתמ שת ִבי אש יַתעד 

יַתמר:  אא אנ אש ּמּקדון, [ ִבפ יַתב ֵאכן  שקּמרא ה,כא-כב)שו ִבי יַתו ) 
ֵאזל,  ּמג שב ּמיד או  אמת  שתשו ִבב ּמּקדון] או  ִבפ שב "

ִבמיתו,  רֲעע אאת  יַתשק  ּמע או 
ּמב ּה,  אחש  ִבכ שו ּמדה  ֵאב רֲעא ּמוצא  ּממ או 

אקר",  ּמש יַתעל  יַתבע  שש ִבנ שו
ּמשם.   ּמא שו אמש  לח שו ארן  אק ֵאלם  יַתש שמ אזה  ֵארי  רֲעה

יא
ִבני?"  שקדו ִבפ ּמכן  ֵאאי "



יַתבד",  ּמא יַתמר לו " ּמא
ִבני",  רֲעא ּמעְך  ִבבי שש יַתמ "

ֵאמן",  ּמא יַתמר " ּמא שו
ּמכלו,  רֲעא אש ִבדים אותו  ִבעי שמ ִבדים  ֵאע ּמה שו

ארן.   אּק יַתה אאת  ֵאלם  יַתש שמ
שוצמו,  יַתע ֵאמ ּמדה  הו

ּמשם.  ּמא שו אמש  לח שו ארן  אק ֵאלם  יַתש שמ

מסכת בבא קמא פרק ח משנה ח 
יב

ִבני?"  שקדו ִבפ ּמכן  ֵאאי "
יַתנב",  שג ִבנ יַתמר לו " ּמא שו
ִבני",  רֲעא ּמעְך  ִבבי שש יַתמ "

ֵאמן",  ּמא יַתמר " ּמא שו
ּמנבו,  שג אש ִבדים אותו  ִבעי שמ ִבדים  ֵאע ּמה שו

אפל.   אכ ֵאמי  ששלו יַתת ֵאלם  יַתש שמ
שוצמו,  יַתע ֵאמ ּמדה  הו

ּמשם.  ּמא שו אמש  לח שו ארן  אק ֵאלם  יַתש שמ

מסכת בבא קמא פרק ח משנה ט 
יג

ֵאמת,  יַתבע לו, ו שש ִבנ שו ִבביו  ּמא אאת  ֵאזל  יַתהגו
ּמחיו.  אא של ּמניו ו ּמב של אמש  לח שו ארן  אק ֵאלם  יַתש שמ אזה  ֵארי  רֲעה

אוצה,  ֵאאינו רו ִבאם  שו
אוה,  ֵאאין לו לו אש או 

ִבעין.  ּמר שפ ִבנ שו ִבאין  ּמב יַתהחוב  ֵאלי  רֲעע יַתב ו

מסכת בבא קמא פרק ח משנה י 
יד

שבנו:  ִבל ֵאמר  ּמהאו
ִבלי!" <קונס> אנה  שה אנ שת  יַתא אש ּמנם  מק "

אשנו.   ּמר ֵאמת, ִיי ִבאם 
ִבתי",  שבמו יַתיי ו יַתח שב "

אשנו,  ּמר ללא ִיי ֵאמת,  ִבאם 
ּמחיו.  אא של ּמניו או  ּמב של ֵאתן  שוִי

אוה,  לל ֵאאין לו  ִבאם 
ִבעים.  ּמר שפ ִבנ שו ִבאים  ּמב יַתהחוב  ֵאלי  רֲעע יַתב ו

מסכת בבא קמא פרק ח משנה יא 
יה

ֵאמת,  יַתבע לו, ו שש ִבנ שו ֵאגר  יַתה אאת  ֵאזל  יַתהגו



ִבנים,  רֲעה לכ יַתל אמש  לח שו ארן  אק ֵאלם  יַתש שמ אזה  ֵארי  רֲעה
יַתמר:  אא אנ אש יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתל ּמשם  ּמא יַתבר ה,ח)שו שד ִבמ שב ) 

ּמליו,  ֵאא ּמשם  ּמא ּמה ִבשיב  ּמה של ֵאאל  לג ִבאיש  ּמל ֵאאין  ִבאם  שו "
ֵאהן,  לכ יַתל יַתליי  ּמשב  יַתהמו ּמשם  ּמא ּמה

ּמליו".   ּמע אפר בו  יַתכ שי אשר  רֲעא מפִברים  ִבכ יַתה ֵאאיל  יַתבד  של ִבמ
ֵאמת,  ּמשם, ו ּמא ּמה אאת  שו אס ף  אכ יַתה אאת  אלה  רֲעע יַתמ ּמיה  ּמה

ּמניו,  ּמב של ֵאתן  ּמנ אס ף ִי אכ יַתה
ֵאאב,  ּמת שס ִבי אש יַתעד  אעה  שר ּמשם ִי ּמא ּמה שו
ּמבה.  ּמד שנ ִבל ּממיו  ּמד שפלו  שוִי ֵאכר,  ּממ שוִי

(מסכת בבא קמא פרק ח משנה יב) 
ֵאמת,  ּממר, ו שש ִבמ ֵאשי  שנ יַתא של אס ף  אכ יַתה אאת  יַתתן  ּמנ
ּמדן,  ּמי ִבמ ִבוציא  שלהו ִבלין  שיכו ִבשים  שר יַתהיו ֵאאין 

יַתמר:  אא אנ יַתבר ה,י)אש שד ִבמ שב ) 
איה".   שה ֵאהן, לו ִי לכ יַתל ֵאתן  אשר ִי רֲעא ִבאיש  "

יו
ּמיה,  שע יַתד ִבלי ּמשם  ּמא ּמו ִבריב  ּמי ִבליהו אס ף  אכ יַתה אאת  יַתתן  ּמנ

ּמוצא.   ּמי
ּמיה,  שע יַתד ִבלי אס ף  אכ שו ִבריב  ּמי ִבליהו ּמשם  ּמא

ּמיה,  שע יַתד שי ֵאני  שב שקִבריבוהו  יַתי ּמשם,  ּמא ּמה ּמים  יַתק ִבאם 
ֵאחר.   יַתא ּמשם  ּמא ִבביא  ּמי שו לזר  שח יַתי ּמלאו,  ִבאם  שו

ּמשמו,  רֲעא ִבביא  ֵאה ללא  אש יַתעד  ֵאזלו  שג ִבביא  ֵאמ יַתה אש
ּמוצא.   ּמי

ֵאזלו,  שג ִבביא  ֵאה ללא  אש יַתעד  ּמשמו  רֲעא
ּמוצא.   ּמי ללא 

אמש,  לח יַתה אאת  יַתתן  ּמנ ללא  שו ארן,  אּק יַתה אאת  יַתתן  ּמנ
ֵאכב.  יַתע שמ אמש  לח יַתה ֵאאין 

פרק י 

מסכת בבא קמא פרק ח משנה א 
א

אהם,  ֵאני שפ ִבל יַתח  ִבני יַתמ ּמניו, ו ּמב אאת  ִבכיל  רֲעא יַתמ ֵאזל ו יַתהגו
ֵאלם.   יַתש של ִבמ שפטוִברין 

ּמריות,  שח יַתא איש בו  אש ּמבר  ּמד ּמיה  ּמה ִבאם 
ֵאלם.   יַתש של ִבבים  ּמי יַתח

ִבסים,  שכ יַתהמו יַתבת  ֵאת ִבמ ללא  ִבטין  ֵאאין פושר
ּמבִיים,  יַתג יַתל אש ִבכיס  ִבמ ללא  שו

ּמקה.   ּמד שוצ אהן  ֵאמ ִבלין  שט ֵאאין נו שו



יַתהשוק.  ִבמן  ֵאביתו או  ִבמתוְך  ֵאטל הוא  ּמבל נו רֲעא

מסכת בבא קמא פרק ח משנה ב 
ב

רֲעחמורו,  אאת  ִבסים  שכ שטלו מו ּמנ
ֵאחר,  יַתא רֲעחמור  שתנו לו  ּמנ שו

שכסותו,  ִבטים  שס אל יַתה שזלו]  ּמג ]
ארת,  אח יַתא שכסות  שתנו לו  ּמנ שו

אשלו,  ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
אהן.   ֵאמ ִבשים  רֲעא שתּמי ִבמ ִבלים  ּמע שב יַתה אש ֵאני  שפ ִבמ
ִבטים,  שס אל יַתה יַתיד  ִבמ ּמהר,  ּמנ יַתה יַתיד  ִבמ ִבציל  יַתמ יַתה

ִבלים,  ּמע שב יַתה רֲעאשו  שתּמי ִבנ ִבאם 
אשלו.   ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

שדבוִברים,  ִבל אש ִבחיל  שנ ֵאכן  שו
ִבלים,  ּמע שב יַתה רֲעאשו  שתּמי ִבנ ִבאם 

אשלו.   ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ּמקה:  שברו אבן  ּמנן  ּמח ִבבי יו יַתמר שר ּמא

יַתמר:  ּמטן לו ּמק ּמשה או  ִבא אנת  אמ אא אנ
אזה".   ִבחיל  שנ ּמוצא  ּמי ּמכן  ִבמ "

ִבחילו,  שנ אאת  ֵאטל  שונו ֵאדהו  שש שבתוְך  ֵאלְך  יַתה שמ ו
ִבזיק.  ִבה אש יַתמה  ֵאלם  יַתש שמ ִבזיק,  ִבה ִבאם  שו

ִבמים.   ּמד ֵאתן  ִבל ּמנת  שמ יַתעל  אכה  יַתהוּסו אאת  לק ץ  ּמי ללא  ּמבל  רֲעא
ֵאמר:  ּמקה או שברו אבן  ּמנן  ּמח ִבבי יו ִבלשר אש שבנו  ֵאעאל  ּממ שש ִבבי ִי שר

ִבמים.  ּמד ֵאתן  שונו ֵאוצ ץ  קו

מסכת בבא קמא פרק ח משנה ג 
ג

ֵאחר,  יַתא יַתיד  שב ּמריו  ּמפ שס ּמליו או  ֵאכ ִבכיר  יַתמ יַתה
ִבעיר,  ּמב ּמבה  ֵאנ שג ֵאשם  ּמוצא לו  ּמי ִבאם 

לּטל.  שוִי ִבוציא,  ּממה הו יַתכ יַתבע  ּמש ִי
ֵאמר: <שני> ִבני או רֲעא אש אמנו,  ִבמ לכל  יַתה ללא  ּמלאו,  ִבאם  שו

אמנו.  ִבמ אזה  ּמחן  ּמק של ֵאחר, ו יַתא של ּמרן  ּמכ שמ

מסכת בבא קמא פרק ח משנה ד 
ד

ִבביתו> רֲעח יַתב יַתיִין, < יַתל אש ִבביתו  רֲעח יַתב ּמבא  אזה 
יַתבש;  שד ִבל אש יַתכדו  שב ּמבא  אזה  שו
יַתבש,  שד יַתל אש ִבבית  רֲעח ּמקה  שד שס ִבנ

שלתוכו,  יַתבש  שד יַתה אאת  ִבציל  ִבה שו ֵאיינו  אאת  אזה  יַתפְך  ּמש שו
ּמכרו;  שש ּמלא  אא ֵאאין לו 

יַתמר לו:  ּמא ִבאם 



ִבלי",  אש ֵאמי  שד ִבלי  ֵאתן  ּמתה נו יַתא שו ּמלְך,  אש אאת  ִבציל  יַתא "
ֵאתן לו.   ִבל ּמיב  יַתח

ה
ֵאברו,  רֲעח רֲעחמור  יַתו רֲעחמורו  ּמהר  ּמנ יַתט ף  ּמש

יַתתִים,  ּממא ֵאברו  רֲעח יַתל אש שו אנה  ּממ אפה  ּמי אשלו 
ֵאברו,  רֲעח יַתל אש אאת  ִבציל  ִבה שו אשלו,  אאת  יַתח  ִבני ִבה

ּמכרו.  שש ּמלא  אא ֵאאין לו 
יַתמר לו:  ּמא ִבאם 

ִבלי",  אש ֵאמי  שד ִבלי  ֵאתן  ּמתה נו יַתא שו ּמלְך,  אש אאת  ִבציל  יַתא "
ֵאתן לו.   ִבל ּמיב  יַתח

מסכת בבא קמא פרק ח משנה ה 
ו

ִבקים,  ִבוּסי יַתמ יַתה ּמה  ּמטלו שנ אדה, ו ּמש ֵאזל  יַתהגו
ּמנה הוא,  ִבדי שמ יַתכת  יַתמ ִבאם 

ֵאמר לו:  או
אניָך!"  ּמפ של ּמלְך  אש ֵארי  רֲעה "
ּמלן,  שז ּמג יַתה יַתמת  רֲעח ֵאמ ִבאם  שו

ארת].   אח יַתא אדה [ ּמש ִבמיד לו  רֲעע יַתה של ּמיב  יַתח
ּמהר,  ּמנ ּמפ ּה  ּמט שש

ֵאמר לו:  או
אניָך!"  ּמפ של ּמלְך  אש ֵארי  רֲעה "

מסכת בבא קמא פרק ח משנה ו 
ז

ֵאברו,  רֲעח אאת  ֵאזל  יַתהגו
אמנו,  ֵאהי ּמוה  ּמל אש או 

ֵאשב,  יַתביו ִבקיד לו  שפ ִבה אש או 
ּמבר;  שד ִבמ יַתב ִבזיר לו  שח יַתי ללא 

ּמבר,  שד ִבמ יַתב ֵאוצאת  ּמל ּמנת  שמ יַתעל 
ּמבר.  שד ִבמ יַתב ִבזיר לו  שח יַתי

מסכת בבא קמא פרק ח משנה ז 
ח

ֵאברו:  רֲעח יַתל ֵאמר  ּמהאו
ִבתיָך",  של יַתז שג "

ִבני",  יַתת שלִבוי ִבה שו"
ִבלי,  שוצ אא ּמת  שד יַתק שפ ִבה "

ִבתי",  שר יַתז אח אה ללא  ִבאם  ּמלְך,  ִבתי  שר יַתז אח אה ִבאם  יַתע  ֵאד ִבני יו ֵאאי שו
ֵאלם.   יַתש של ּמיב  יַתח



ִבתיָך",  של יַתז שג ִבאם  יַתע  ֵאד ִבני יו ֵאאי ּמבל " רֲעא
ִבני",  יַתת שלִבוי ִבה ִבאם  שו"

ּמת",  שד יַתק שפ ִבה ִבאם  שו ִבלי,  שוצ אא ּמת  שד יַתק שפ ִבה ִבאם  "
ֵאלם.  יַתש של ִבמ ּמפטור 

מסכת בבא קמא פרק ח משנה ח 
ט

ִבזירו,  אח אה שו אדר  ֵאע ּמה ִבמן  אלה  ּמט ֵאנב  יַתהגו
יַתנב,  שג ִבנ ֵאמת או 

ּמריותו.   שח יַתא שב ּמיב  יַתח
ּמרתו,  ִבזי רֲעח יַתב ּמבתו ו ֵאנ שג ִבב ִבלים  ּמע שב יַתה שדעו  ּמי ללא  ִבאם  שו
לצאן> יַתה אמן  ּממה, < ֵאל שש ִבהיא  שו לצאן  יַתה אאת  ּממנו  ו

ֵאלם.  יַתש של ִבמ ּמפטור 

מסכת בבא קמא פרק ח משנה ט 
י

ּמדִיים,  שג ּמלב ו ּמח שו אמר  אוצ ִבעים  ּמהרו ִבמן  ִבחין  שק ֵאאין לו
ֵאפרות.  ִבוצים ו ֵאע ֵאפרות  ֵארי  שמ ִבמשו ללא  שו

ּמדה],  ִבביהו אמר  אוצ ֵאלי  שכ ִבשים [ ּמנ יַתה ִבמן  ִבחין  שק ּמבל לו רֲעא
ּמשרון.   יַתב ִבלים  ּמג רֲעע יַתו ִבליל,  ּמג יַתב ּמתן  שש ִבפ ֵאלי  שכ

ֵאמן!"  שט יַתה שמרו " ּמא אש ּמלם  מכ שו
ּמאסור.  

ּממקום. <ותורנגלים> ּמכל  ִבמ ִבלים  שג ּמנ יַתתשר שו ִבוצים  ֵאבי ִבחין  שק שולו

מסכת בבא קמא פרק ח משנה י 
יא

ִבוציא,  ֵאבס מו יַתהכו אש ִבכים  ממ
אשלו;  ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ִבוציא,  ּמוּסרוק מו יַתה אש
יַתבִית.   יַתה יַתעל  יַתב של אש ֵאהן  ֵארי  רֲעה

אשלו.  ֵאהן  שו ִבטין,  ּמשה חו לל שש ֵאטל  ֵאבס נו יַתהכו
יַתבִית.   יַתה יַתעל  יַתב של אש ֵאכן,  ִבמ ֵאתר  ּמי

ּמבן,  ּמל ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמשחור  ּמיה  ּמה ִבאם  שו
אשלו.   ֵאהן  שו לכל  יַתה אאת  ֵאטל  נו

יב
יַתהחוט  ִבמן  ֵאיר  ִבש אש ּמיט  יַתח יַתה

ּמשלוש,  יַתעל  ּמשלוש  ִבהיא  אש ֵאלית  שט יַתמ שתפור בו  ִבל ֵאדי  שכ
ִבלים. <לחזיר>  ּמע שב יַתל ִבזיר  שח יַתה של ּמיב  יַתח

ּמוצד,  שע יַתמ יַתב ִבוציא  ּמרש מו ּמח אש יַתמה 
אשלו;  ֵאאלו  ֵארי  רֲעה



ִבשיל,  ּמכ יַתב ו
יַתבִית.   יַתה יַתעל  יַתב של אש ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

יַתבִית,  יַתה יַתעל  יַתב אוצל  ֵאא אשה  ּמיה עו ּמה ִבאם 
יַתבִית.  יַתה יַתעל  יַתב של אש ארת  לס שנ יַתה יַתא ף 

חסלת מסכת בבא קמא

 מסכת בבא מציעא 

פרק א 

מסכת בבא מוציעא פרק א משנה א 
א

ֵאלית,  יַתּט יַתב ִבזים  רֲעח יַתנִים או שש
ּמה",  ִבתי ּמוצא שמ ִבני  רֲעא ֵאמר " אזה או
ּמה";  ִבתי ּמוצא שמ ִבני  רֲעא ֵאמר " אזה או שו

ִבלי",  אש ּמל ּה  מכ ֵאמר " אזה או
ִבלי",  אש ּמל ּה  מכ ֵאמר"  אזה או שו

ּמי ּה,  שוצ אח ֵאמ ּמפחות  ּמב ּה  ֵאאין לו  אש יַתבע  ּמש אזה ִי
ּמי ּה,  שוצ אח ֵאמ ּמפחות  ּמב ּה  ֵאאין לו  אש יַתבע  ּמש אזה ִי שו

ללקו.   רֲעח יַתי שו
ִבלי",  אש ּמל ּה  מכ ֵאמר " אזה או

ִבלי",  אש ּמי ּה  שוצ אח ֵאמר " אזה או שו
יַתבע  ּמש ִבלי" ִי אש ּמל ּה  מכ ֵאמר " ּמהאו

ִבקים,  ּמל רֲעח ּמשה  לל שש ִבמ ּמפחות  ּמב ּה  ֵאאין לו  אש
יַתבע  ּמש ִבלי" ִי אש ּמי ּה  שוצ אח ֵאמר " ּמהאו שו
יַתע,  ִבבי ֵאמשר ּמפחות  ּמב ּה  ֵאאין לו  אש

יַתע.  ִבבי ֵאטל שר אזה נו שו ִבקים  ּמל רֲעח ּמשה  לל שש ֵאטל  אזה נו

מסכת בבא מוציעא פרק א משנה ב 
ב

ּממה,  ֵאה שב ֵאבי  יַתג יַתעל  ִבבים  יַתנִים שרכו שש ּמהיו 
ֵאלְך,  יַתה שמ ּמחד  אא שו ּמרכוב  ּמחד  אא ּמיה  ּמה אש או 

ִבלי",  אש ּמל ּה  מכ ֵאמר " אזה או
ִבלי",   אש ּמל ּה  מכ ֵאמר " אזה או שו

ּמי ּה,  שוצ אח ֵאמ ּמפחות  ּמב ּה  ֵאאין לו  אש יַתבע  ּמש אזה ִי



ּמי ּה,  שוצ אח ֵאמ ּמפחות  ּמב ּה  ֵאאין לו  אש יַתבע  ּמש אזה ִי שו
ללקו.   רֲעח יַתי שו

ִבדים,  ֵאע אהן  ּמל ֵאיש  אש ִבדין, או  ֵאהן מו אש יַתמן  שז ִבב
ּמעה.  ששבו ִבב ללא  אש ִבקין  של חו

מסכת בבא מוציעא פרק א משנה ג 
ג

ּממה, <רוכב> ֵאה שב ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמרכוב  ּמיה  ּמה
ֵאברו: <אמר> רֲעח יַתל יַתמר  ּמא שו ּמאה,  ִבוצי שמ יַתה אאת  ּמאה  ּמר שו

ִבלי!"  ּמנה  שת "
יַתמר:  ּמא שו ּמל ּה  ּמט שנ ו

ּמב ּה",  ִבתי  ִבכי ּמז ִבני  רֲעא "
ּמב ּה.   ּמכה  ּמז

יַתמר:  ּמא ּמנ ּה לו,  ּמת שנ אש ִבמ ִבאם 
ּמלה",  ִבח שת ּמב ּה  ִבתי  ִבכי ּמז ִבני  רֲעא "

שכלום.  יַתמר  ּמא ללא 

מסכת בבא מוציעא פרק א משנה ד 
ד

ּמה,  אלי ּמע יַתפל לו  ּמנ שו ּמאה  ִבוצי שמ יַתה אאת  ּמאה  ּמר
ּמב ּה,  ִבזיק  אח אה שו ֵאחר  יַתא ּמבא  ו

ּמב ּה.   ּמכה  ּמז ּמב ּה  ִבזיק  אח אה אש אזה 
ּמאה,  ִבוצי שמ יַתה יַתחר  יַתא ִבוצים  ּמר ּמתן  ּמאה או ּמר

ּמשבור,  ִבבי  שוצ יַתחר  יַתא
יַתמר:  ּמא שו ֵארחו,  ֵאפ ללא  אש ּמזלות  יַתחר גו יַתא

ִבדי",  ּמש ִבלי  יַתכת  ּמז "
יַתכת לו.   ּמז

יַתדשרכו,  שכ ּמר ץ  ִבבי  שוצ ּמיה  ּמה
יַתמר:  ּמא שו ִבחים,  שפִברי יַתמ ּמזלות  ּמהיו גו אש או 

ִבדי",  ּמש ִבלי  יַתכת  ּמז "
שכלום.  יַתמר  ּמא ללא 

מסכת בבא מוציעא פרק א משנה ה 
ה

ִבנים,  יַתט שּק יַתה ִבבתו  שבנו ו יַתאת  ִבוצי שמ
ִבנים,  רֲעע יַתנ שכ יַתה ּמחתו  שפ ִבש שו שבדו  יַתע

ששתו,  ִבא יַתאת  ִבוצי שמ
אשלו.   ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ִבלים,  שגדו יַתה ִבבתו  שבנו ו יַתאת  ִבוצי שמ
שבִברים,  ִבע ּמה ּמחתו  שפ ִבש שו שבדו  יַתע שו

ּמש ּה,  ֵאגשר אש ששתו  ִבא יַתאת  ִבוצי שמ



ּמת ּה,  ּמב מת שכ ּמל ּה  יַתתן  ּמנ ללא  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
אהם.  ּמל אש ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

מסכת בבא מוציעא פרק א משנה ו 
ו

ּמטֵארי חוב,  שש ּמוצא  ּממ
ִבסים,  ּמכ שנ ּמריות  שח יַתא אהם  ּמב ֵאיש  ִבאם 

ִבזיר.  שח יַתי ללא 
ִבסים,  ּמכ שנ ּמריות  שח יַתא אהם  ּמב ֵאאין 

אהן.   ֵאמ ִבעים  ּמר שפ ִבנ ִבדין  ֵאבית  ֵאאין  אש ֵאני  שפ ִבמ ִבזיר,  שח יַתי
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ִבזיר,  שח יַתי ללא  ּמכְך  ֵאבין  ּמכְך ו ֵאבין 
אהן.  ֵאמ ִבעים  ּמר שפ ִבנ ִבדין  ֵאבית  אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת בבא מוציעא פרק א משנה ז 
ז

ִבשים,  ּמנ ֵאּטי  ִבג ּמוצא  ּממ
ִבדים,  ּמב רֲעע ֵארי  שחרו אש שו

ּמבִברים,  שושו ּמנה  ּמת יַתמ ֵאקי,  ִבתי יַתי שד
ִבזיר,  שח יַתי ללא  אזה  ֵארי  רֲעה
ֵאמר: <שני> ִבני או רֲעא אש

ּמנן.  שת ִבל ללא  אש יַתלְך  שמ ִבנ שו ּמהיו,  ִבבים  שכתו

מסכת בבא מוציעא פרק א משנה ח 
ח

ּממזון,  שגרות  ִבא שו שגרות שום  ִבא ּמוצא  ּממ
ִבנים,  ֵאמאו ּמוצה ו ִבלי רֲעח ֵארי  ּמט שש

ִבדין,  ֵאבית  ֵאשה  רֲעע יַתמ ּמכל  שו ֵאברוִברים,  ֵארי  ּמט שש
ִבזיר.   שח יַתי אזה  ֵארי  רֲעה

ּמטרות,  שש ִבל אש שכִבריְך  יַתת ּממא  שסקו ּמל שג ִבב ּמסה או  ִבפי רֲעח יַתב ּמוצא  ּממ
ּמטרות,  שש ִבל אש ּמדה  מג רֲעא או 

ִבזיר.   שח יַתי אזה  ֵארי  רֲעה
ּמטרות?  שש ִבל אש ּמדה  מג רֲעא ִבהיא  ּממה  יַתכ שו

שקשורות>  אזה. < ּמב אזה  ִברין  שקשו ּמשה  לל שש
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר

אוה;  יַתללו ִבזיר  שח יַתי ּמשה,  לל שש ִבמ אוה  ּמחד לו אא
אוה.   של יַתמ יַתל ִבזיר  שח יַתי ּמחד,  אא ּמה ִבמן  ִבוין  ּמשה לו לל שש

ּמתיו,  ּמטרו שש ֵאבין  ּמטר  שש ּמוצא  ּממ
ִבּטיבו,  יַתמה  יַתע  ּמידו ֵאאין  שו

ּמיהו.   ִבל ֵאא לבא  ּמי אש יַתעד  ּמנח  ממ ֵאהא  שי



שמפונות,  ִבס אהן  ּממ ִבע ֵאיש  ִבאם 
ּמנן.  שמפו ִבס שב אש יַתמה  אשה  רֲעע יַתי

פרק ב 

מסכת בבא מוציעא פרק ב משנה א 
א

שכִבריז?  יַתה של ּמיב  יַתח ֵאאלו  שו אשלו,  ִבוציאות  שמ ֵאאלו 
אשלו:  ִבוציאות  שמ ֵאאלו 
ּמזִברין,  מפ שמ ֵאפרות  ּמוצא  ּממ

ּמזרות,  מפ שמ ּממעות 
ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  ֵארכות  שכ

ּמלה,  ֵאב שד ֵאלי  ִבעגו
שחתום,  יַתנ יַתל אש ּמכרות  ִבכ

ִבגים,  ּמד יַתל אש רֲעחרוזות  יַתמ ו
ּמשר,  ּמב יַתל אש ִבתכות  רֲעח יַתו

ּמתן,  ּמנ ִבדי שמ ִבמ ּמבאות  יַתה אמר  אוצ ֵאזי  ִבג שו
ּמתן,  שש ִבפ ֵאוצי  ִבני רֲעא יַתו

ּממן,  ּמג יַתאשר ּמל אש שלשונות  ו
אשלו.   ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ִבאיר.)   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד )

ב
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

שכִבריז.  יַתה של ּמיב  יַתח ִבשנוי,  איש בו  אש ּמכל 
יַתוצד?  ֵאכי

ארס,  אח שבתוכו  ִבעגול ו ּמוצא  ּממ
ּממעות.   שבתוכו  ּמכר ו ִבכ

ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא אבן  שמעון  ִבש ִבבי  שר
שכִבריז.  יַתה של ּמיב  יַתח ֵאאינו  ּמיא,  שר שנפו יַתא ֵאלי  שכ ּמכל 

מסכת בבא מוציעא פרק ב משנה ב 
ג

שכִבריז:  יַתה של ּמיב  יַתח ֵאאלו  שו
ִבלי,  אכ יַתב ֵאפרות  ּמוצא  ּממ

אשהוא,  שכמות  ִבלי  אכ או 
ִבכיס,  יַתב ּממעות 

אשהוא,  שכמות  ִבכיס  או 
ֵאפרות,  ֵארי  ִבוצבו



ּממעות,  ֵארי  ִבוצבו
ֵאבעות> שט יַתמ אזה, < ֵאבי  יַתג יַתעל  אזה  שבעות  שט יַתמ ּמשה  לל שש

ִבחיד,  ּמי יַתה ִבבשרשות  ֵארכות  שכ
יַתבִית,  יַתה יַתעל  יַתב של אש ּמכרות  ִבכ שו

ּממן,  מא ּמה ֵאבית  ִבמ שלקוחות  יַתה אמר  אוצ ֵאזי  ִבג שו
אמן,  אש ֵאדי  יַתכ שו יַתיִין  ֵאדי  יַתכ

שכִבריז.  יַתה של ּמיב  יַתח

מסכת בבא מוציעא פרק ב משנה ג 
ד

ּמשִברים,  מק שמ ּמזלות  ֵאדר גו ּמג יַתה יַתחר  יַתא ּמפה או  ּמג יַתה יַתחר  יַתא ּמוצא  ּממ
ּמשדות,  יַתב אש ִבלים  ִבבי שש ִבב או 
אהן.   ּמב יַתגע  ללא ִי אזה  ֵארי  רֲעה
ששפות,  אא ּמב ִבלי  אכ ּמוצא  ּממ

יַתגע בו,  ללא ִי אוּסה,  מכ שמ ִבאם 
שכִבריז.   יַתמ ֵאטל ו אלה, נו מג שמ ִבאם  שו
ּמשן,  ּמי אתל  לכ שב יַתגל או  יַתב ּמוצא  ּממ

אשלו.   ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ּמדש,  ּמח אתל  לכ שב ּמוצא  ּממ

אשלו,  יַתלחו ץ,  שו שוציו  אח ֵאמ
יַתבִית.   יַתה יַתעל  יַתב של אש ִבנים,  שפ ִבל שו שוציו  אח ֵאמ

ֵאחִברים,  רֲעא יַתל ִבכירו  שש יַתמ ּמיה  ּמה ִבאם 
יַתבִית,  יַתה שבתוְך  ּמוצא  ּממ ִבפלו  רֲעא

אשלו.  ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

מסכת בבא מוציעא פרק ב משנה ד 
ה

אשלו.  ֵאאלו  ֵארי  רֲעה ּמחנות,  אב ּמוצא  ּממ
ִבני.   ּמו שנ יַתח יַתל אש ֵאהן  ֵארי  רֲעה ִבני,  ּמו שנ יַתח יַתל ּמבה  ֵאת ֵאבין 

אשלו.  ֵאאלו  ֵארי  רֲעה ִבני,  ּמח של מש יַתה ֵאני  שפ ִבל
ִבני.   ּמח של מש יַתל אש ֵאהן  ֵארי  רֲעה ִבני,  ּמח של מש יַתל ֵאוּסא  ִבכ ֵאבין 

ֵאברו,  רֲעח ֵאמ ֵאפרות  יַתקח  ּמל
ֵאפרות,  ֵאברו  רֲעח יַתלח לו  ִבש אש או 

ּממעות,  ּמכן  שבתו ּמוצא  ּממ ו
אשלו.  ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

שכִבריז.  יַתמ ֵאטל ו שוצרוִברים, נו ּמהיו  ִבאם 

מסכת בבא מוציעא פרק ב משנה ה 
ו

ֵאאלו,  ּמכל  יַתלל  שכ ִבב ּמתה  שי ּמה ּמלה  שמ ִבש יַתה יַתא ף 
ּמוצאת?  ּמי ּממה  ּמל שו



ּמה:  אלי ֵאא ִבּקיש  יַתה של
אדת,  אח מי שמ ּמלה  שמ ִבש יַתה יַתמה  ּמלא  אא

ִבעין,  שב ּמל ּה תו איש  שו ִבנין  ּממ ִבסי ּמב ּה  איש  אש
ִבעין,  שב ֵאיש לו תו שו ִבנין  ּממ ִבסי איש בו  אש ּמבר  ּמד ּמכל  יַתא ף  שו

שכִבריז.  יַתה של ּמיב  יַתח

מסכת בבא מוציעא פרק ב משנה ו 
ז

שכִבריז?  יַתה של ּמיב  יַתח יַתתי  ּממ אא יַתעד 
ִבנים.   ֵאכ שש שדעו בו  ֵאי אש ֵאדי  שכ יַתעד 

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבלים,  ּמג ּמשה שר לל שש
ִבמים,  ּמי יַתעת  שב ִבש רֲעחרון  יַתא ּמה אגל  אר ּמה יַתחר  יַתא שו

ּמשה,  לל שש ֵאביתו  של ֵאלְך  ֵאי אש ֵאדי  שכ
ּמשה,  לל שש לזר  רֲעח יַתי שו

ּמחד.  אא שכִבריז יום  יַתי שו

מסכת בבא מוציעא פרק ב משנה ז 
ח

ּמה,  אני ּממ ִבסי אאת  יַתמר  ּמא ללא  שו ּמדה  ֵאב רֲעא ּמה אאת  יַתמר  ּמא
ֵאתן לו.  ללא ִי אזה  ֵארי  רֲעה

יַתמי,  יַתר ּמה
ּמה,  אני ּממ ִבסי אאת  יַתמר  ּמא אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

יַתמר:  אא אנ אש אתן לו,  ללא ִי אזה  ֵארי  ּמבִברים כב,ב)רֲעה שד ) 
לאתו",  ִבחיָך  ּמא לרש  שד יַתעד  "
ִבחיָך,  ּמא אאת  לרש  שד ִבת אש יַתעד 

יַתמי.   יַתר ֵאאינו  ִבאם  יַתמי הוא,  יַתר ִבאם 

ט
ֵאכל,  שואו אשה  אשהוא עו ּמבר  ּמד ּמכל 

יַתכל,  ליא שו אשה  רֲעע יַתי
ֵאכל,  שואו אשה  ֵאאינו עו אש ּמבר  ּמד שו

יַתמר:  אא אנ אש ֵאכר,  ּממ ּמבִברים כב,ב)ִי שד ) 
לבתו לו",  ֵאש רֲעה יַתו "

אבנו לו.   ִבשי שת ּמאְך  ֵאהי ֵאאה  שר
ּממה> יַתכ ִבמים? < ּמד שב ֵאהא  שי יַתמה 

ֵאמר:  יַתטשרפון או ִבבי  שר
אהן.  ּמב ֵאמש  יַתת שש ִי

ּמתן.   ּמריו שח יַתא שב ּמיב  יַתח ּמבדו,  ּמא ִבאם  ּמכְך,  ִבפי של
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר



אהן.  ּמב ֵאמש  יַתת שש ללא ִי
ּמתן.  ּמריו שח יַתא שב ּמיב  יַתח ֵאאינו  ּמבדו,  ּמא ִבאם  ּמכְך,  ִבפי של

מסכת בבא מוציעא פרק ב משנה ח 
י

ּמפִברים,  שס ּמוצא  ּממ
ִבשים יום.  ששל ִבל יַתחת  יַתא אהן  ּמב ֵארא  קו
ּמלן.  של שקרות, גו ִבל יַתע  ֵאד ֵאאינו יו ִבאם  שו

ּמלה,  ִבח שת יַתכ אהן  ּמב ֵאמד  יַתל שי ללא  ּמבל  רֲעא
ִבעמו.   ֵאחר  יַתא ֵארא  שק ללא ִי שו

שכסות,  ּמוצא  ּממ
ִבשים יום,  ששל ִבל יַתחת  יַתא ּמר ּה  רֲעע יַתנ שמ

שכבודו.   ִבל ללא  ּמבל  רֲעא ּמכ ּה,  ּמוצשר של ּמח ּה  שט שושו
אשת,  לח שנ ֵאלי  שכ אס ף ו אכ ֵאלי  שכ

ּמקן>  רֲעח שלשו ּמקן. < ּקח ּמש של ללא  ּמבל  רֲעא ּמכן,  ּמוצשר של אהן  ּמב ֵאמש  יַתת שש ִבמ
ִבכית,  שזכו ֵאלי  שכ ּמהב ו ּמז ֵאלי  שכ

ּמיהו.   ִבל ֵאא לבא  ּמי אש יַתעד  אהן  ּמב יַתגע  יַתאל ִי
יַתסק> ּמפה, < מק יַתשק או  ּמוצא  ּממ

ִבלּטול,  יַתדשרכו  ֵאאין  ִבאם 
לּטל.  ללא ִי אזה  ֵארי  רֲעה
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ּמדה?  ֵאב רֲעא ִבהיא  ֵאאי זו 
ארְך,  אד יַתב ִבעים  ּמרה רו ּמפ רֲעחמור ו ּמוצא  ּממ

ּמדה.   ֵאב רֲעא ֵאאין זו 
ִבכין,  רֲעהפו ּמליו  ֵאכ שו רֲעחמור 

ִבמים,  ּמר שכ יַתה ֵאבין  ּמוצה  ּמר ּמרה  ּמפ
ּמדה.   ֵאב רֲעא ֵארי זו  רֲעה

ּמחה,  ּמבשר ּמר ּה ו ִבזי אח אה ּמחה,  ּמבשר ּמר ּה ו ִבזי אח אה
ִבמים,  ּמע שפ ּמשה  ִבמ רֲעח יַתו ּמעה  ּמב יַתאשר ִבפלו  רֲעא

ּמיב  ּמר ּה], יַתח ִבזי שח יַתה של יַתמר: [ אא אנ ּמבִברים כב, א)אש שד ) 
ֵאבם".   ִבשי שת ֵאשב  ּמה "

יַתלע,  אוּס יַתה ִבמן  ֵאטל  ּמב ּמיה  ּמה
יַתלע",  אס ִבלי  אתן  יַתמר לו " ליא ללא 

ֵאעל. < שכפו ּמכרו  שש ֵאתן לו  ּמלא נו > בטלאא
ִבדין,  ֵאבית  ּמשם  ֵאיש  ִבאם 

ִבדין;  ֵאבית  ֵאני  שפ ִבל ִבעמו  אנה  שת יַתי
אנה?  שת יַתי ִבמי  ֵאני  שפ ִבל ּמשם,  ֵאאין  ִבאם 

ֵאדם.  אשלו קו
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ּמב ּה,  ּמיב  יַתח ֵאאינו  אפת,  אר ּמב ּמא ּה  ּמוצ שמ
ּמב ּה.   ּמיב  יַתח ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות 

ּמל ּה. <לו>  ֵאמא  יַתּט יַתאל ִי ּמברות,  שּק יַתה ֵאבין  ּמתה  שי ּמה
ֵאמא!"  יַתּט ִבה ִבביו " ּמא יַתמר לו  ּמא ִבאם 
ִבזיר!"  שח יַתת יַתאל  יַתמר לו " ּמא אש או 

יַתמע לו.   שש ללא ִי אזה  ֵארי  רֲעה
יַתען,  ּמט שו יַתרק  ּמפ יַתען,  ּמט שו יַתרק  ּמפ

ִבמים,  ּמע שפ ּמשה  ִבמ רֲעח יַתו ּמעה  ּמב יַתאשר ִבפלו  רֲעא
יַתמר:  אא אנ אש ּמיב,  ששמות כג,ה)יַתח ) 
לזב".   רֲעע יַתת לזב  ּמע "

יַתמר לו:  ּמא יַתשב לו,  ּמי שו יַתלְך  ּמה
לרק!"  שפ לרק,  שפ ִבל ּמת  ִבוצי ּמר ִבאם  ּמוה,  שוצ ִבמ אליָך  ּמע שו ִבאיל  "הו

ִבעמו".  יַתמר " אא אנ אש ּמפטור, 
ּמיב.   יַתח אלה,  ֵאקן או חו ּמז ּמיה  ּמה

לען.   שט ִבל ללא  ּמבל  רֲעא לרק,  שפ ִבל ּמרה  יַתהתו ִבמן  ּמוה  שוצ ִבמ
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

לען.   שט ִבל יַתא ף 
ֵאמר:  ִבלי או ִבלי ּמג יַתה ֵאסה  ִבבי יו שר
יַתמוּסואו,  ִבמ ֵאתר  ּמי ּמליו  ּמע ּמיה  ּמה

ּמשאו",  יַתמ יַתחת  יַתת יַתמר " אא אנ אש ּמזקוק לו,  ֵאאינו 
למד בו.  רֲעע יַתל ּמיכול  אשהוא  יַתמוּסוי 

מסכת בבא מוציעא פרק ב משנה יא 
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אמת.  אד אשלו קו ִבביו,  ּמא יַתדת  ֵאב רֲעא יַתו ּמדתו  ֵאב רֲעא
אמת.  אד אשלו קו יַתרבו,  יַתדת  ֵאב רֲעא יַתו ּמדתו  ֵאב רֲעא

יַתרבו,  יַתדת  ֵאב רֲעא יַתו ִבביו  ּמא יַתדת  ֵאב רֲעא
ִבביו,  ּמא של אש ִבמ אמת  אד יַתרבו קו של אש

אזה,  יַתה ּמלם  ּמהעו ֵאיי  יַתח של ִבביאו  אה ִבביו  ּמא אש
ּמבא. יַתה ּמלם  ּמהעו ֵאיי  יַתח של ִבביאו  אה ּממה,  שכ ּמח שמדו  ִבל אש יַתרבו,  שו

יד 
יַתרבו,  אגד  אנ שכ ּמשקול  ִבביו  ּמא ּמיה  ּמה ִבאם 

אמת. אד ִבביו קו ּמא יַתדת  ֵאב רֲעא
יַתמשאוי,  ִבאים  שש יַתרבו נו ִבביו או  ּמא ּמיה  ּמה

יַתרבו,  של אש אאת  יַתח  ִבני יַתמ
ִבביו.   ּמא של אש אאת  יַתח  ִבני יַתמ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו

ּמיה> ּמה ִבבי, < אש יַתה ֵאבית  שב יַתרבו  שו ִבביו  ּמא ּמהיו 
יַתרבו,  אאת  אדה  פו



ִבביו.  ּמא אאת  אדה  ּמכְך פו יַתחר  יַתא שו
ִבמים,  ּמכ רֲעח ִבמיד  של יַתת ִבביו  ּמא ּמיה  ּמה ִבאם  ּמבל  רֲעא

יַתרבו.  אאת  אדה  ּמכְך פו יַתחר  יַתא שו ִבביו  ּמא אאת  אדה  פו

פרק ג 

מסכת בבא מוציעא פרק ג משנה א 
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ִבלים,  ֵאכ ּממה או  ֵאה שב ֵאברו  רֲעח אוצל  ֵאא ִבקיד  שפ יַתמ יַתה
ּמבדו,  ּמא אש ּמנבו או  שג ִבנ שו

יַתבע,  ּמש ִבה של ּמוצה  ּמר ללא  שו ֵאלם  ִבש
ֵאוצא",  שויו יַתבע  שש ִבנ ּמנם  ִבח ֵאמר  שמרו "שו ּמא ֵארי  רֲעה אש

ּמנב,  יַתג יַתה ּמוצא  שמ ִבנ
אפל,  אכ ֵאמי  ששלו יַתת ֵאלם  יַתש שמ

יַתכר,  ּממ יַתבח ו ּמט
ּמשה. <חמשה> ִבמ רֲעח יַתו ּמעה  ּמב יַתאשר ֵאמי  ששלו יַתת ֵאלם  יַתש שמ

ֵאלם?  יַתש שמ ִבמי הוא  של
שוצלו.   אא ּמּקדון  ִבפ יַתה אש ִבמי  של

ב
ֵאלם,  יַתש של ּמוצה  ּמר ללא  שו יַתבע  שש ִבנ

ּמנב,  יַתג יַתה ּמוצא  שמ ִבנ
אפל.  אכ ֵאמי  ששלו יַתת ֵאלם  יַתש שמ

יַתכר,  ּממ יַתבח ו ּמט
ּמשה.  ִבמ רֲעח יַתו ּמעה  ּמב יַתאשר ֵאמי  ששלו יַתת ֵאלם  יַתש שמ

ֵאלם?  יַתש שמ ִבמי הוא  של
ּמּקדון.  ִבפ יַתה יַתעל  יַתב של
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ֵאחר,  יַתא של ּמל ּה  ִבאי שש ִבה שו ֵאברו  רֲעח ֵאמ ּמרה  ּמפ ֵאכר  יַתהשו
ּמכ ּה,  יַתדשר שכ ּמתה  ֵאמ ו

ּמכ ּה,  יַתדשר שכ ּמתה  ֵאמ אש ֵאכר  יַתהשו יַתבע  ּמש ִי
ֵאכר.   יַתלשו ֵאלם  יַתש שמ ֵאאל  יַתהשו שו

ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא
ּמלה> יַתה אזה? <שו ּמל אש ּמרתו  ּמפ שב ּמרה  שסחו אשה  ּמלה עו יַתה יַתוצד  ֵאכי

ִבלים.  ּמע שב יַתל ּמרה  ּמפ יַתה לזר  רֲעח יַתת ּמלא,  אא

מסכת בבא מוציעא פרק ג משנה ג 



ד
יַתנִים:  שש ִבל יַתמר  ּמא

אנה,  ּממ אכם  ִבמ ּמחד  אא אאת  ִבתי  של יַתז ּמג "
אכם",  ִבמ אזה  ֵאאי  יַתע  ֵאד ִבני יו ֵאאי שו

אנה,  ּממ ִבלי  ִבקיד  שפ ִבה אכם  ִבמ ּמחד  אא של אש ִבביו  ּמא "
אזה הוא",  ֵאאי  יַתע  ֵאד ִבני יו ֵאאי שו

אנה,  ּממ אזה  ּמל שו אנה  ּממ אזה  ּמל ֵאתן  נו
שוצמו.  יַתע ִבפי  ִבמ ּמדה  אשהו

מסכת בבא מוציעא פרק ג משנה ד 
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ּמחד,  אא אוצל  ֵאא ִבקידו  שפ ִבה אש יַתנִים  שש
יַתתִים,  ּממא אזה  שו אנה,  ּממ אזה 

יַתתִים",  ּממא ִבלי  אש ֵאמר " אזה או
יַתתִים",  ּממא ִבלי  אש ֵאמר " אזה או שו
אנה,  ּממ אזה  ּמל שו אנה  ּממ אזה  ּמל ֵאתן  נו

ּמיהו.   ִבל ֵאא לבא  ּמי אש יַתעד  ּמנח  ממ ֵאהי  שי ּמאר  שש יַתה שו
ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא

יַתמי?  יַתר ּמה ִבסיד  שפ ִבה יַתמה  ֵאכן,  ִבאם 
ּמיהו.  ִבל ֵאא לבא  ּמי אש יַתעד  ּמנח  ממ ֵאהא  שי לכל  יַתה ּמלא,  אא

מסכת בבא מוציעא פרק ג משנה ה 
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ִבלים,  ֵאכ ֵאני  שש ֵאכן  שו
אל ף זוז.  אא אפה  ּמי ּמחד  אא שו אנה,  ּממ אפה  ּמי ּמחד  אא

ִבלי",  אש אפה  ּמי ֵאמר " אזה או
ִבלי",  אש אפה  ּמי ֵאמר " אזה או שו

אהן,  ֵאמ ּמחד  אא של ּמטן  ּמּק יַתה אאת  ֵאתן  נו
ִבני,  ֵאש יַתל ּמטן  ּמק ֵאמי  שד ֵאתן  ּמגדול נו יַתה ִבמתוְך  ו

ּמיהו.   ִבל ֵאא לבא  ּמי אש יַתעד  ּמנח  ממ ֵאהי  שי ּמאר  שש יַתה שו
ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא

יַתמי?  יַתר ּמה ִבסיד  שפ ִבה יַתמה  ֵאכן,  ִבאם 
ּמיהו.  ִבל ֵאא לבא  ּמי אש יַתעד  ּמנח  ממ ֵאהי  שי לכל  יַתה ּמלא  אא

מסכת בבא מוציעא פרק ג משנה ו 
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ֵאברו,  רֲעח אוצל  ֵאא ֵאפרות  ִבקיד  שפ יַתמ יַתה
ִבדין,  שב ֵאהן או ִבפלו  רֲעא

אהן.   ּמב יַתגע  ללא ִי
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר

ִבדין,  ֵאבית  ֵאני  שפ ִבב לכר  שמ ִי



ִבלים.  ּמע שב יַתל ּמדה  ֵאב רֲעא ֵאשב  ּמה ֵאני  שפ ִבמ

מסכת בבא מוציעא פרק ג משנה ז 
ח

ֵאברו,  רֲעח אוצל  ֵאא ֵאפרות  ִבקיד  שפ יַתמ יַתה
שסרונות:  אח ִבוציא לו  אזה יו ֵארי  רֲעה

יַתלכור;  ִבבים  יַתק ֵאאי  ּמוצ רֲעח יַתעת  שש ִבת ארז,  לא ּמל שו ִבּטים  ִבח יַתל
יַתלכור;  ִבבים  יַתק יַתעת  שש ִבת יַתחן,  לד יַתל שו ִברים  ששעו יַתל

יַתלכור;  ִבאים  שס ללש  ּמש ּמתן,  שש ִבפ יַתרע  אז של ִבמים ו שס מכ יַתל
יַתמן.   שז יַתה ִבפי  של לכל  יַתה שו ּמדה,  ִבמ יַתה ִבפי  של לכל  יַתה

אבן נוִברי:  ּמנן  ּמח ִבבי יו יַתמר שר ּמא
אהם?  ּמל יַתפת  שכ ִבא ּממה  ִבכי  שו

ּמאה!  שמ ִבּק ִבמ ֵאבין  ֵאבה ו יַתהשר ֵאמ ֵאבין  ִבלין  שכ ּמבִברים או שכ יַתע ּמה
ִבוציא> שסרונות, <יו אח ִבוציא לו  ֵאאינו מו

יַתבד.   של ִבב יַתלכור  ּמלא  אא
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמבה,  מר שמ ּמדה  ִבמ ּמתה  שי ּמה ִבאם 
ִבוציא>  שסרונות, <יו אח ִבוציא לו  ֵאאינו מו

ִבתירות.  ֵאהן מו אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת בבא מוציעא פרק ג משנה ח 
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יַתיִין.   יַתל ששתות  ִבוציא לו  יו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

אמש.   לח
ּמאה:  ֵאמ של אמן  אש ִבגים  ּמל אשת  ששל ִבוציא לו  יו

יַתלע.   אב ּמוצה  שח יַתמ ּממִברים, לוג ו שש ּמוצה  שח יַתמ לוג ו
ּמּקק,  מז שמ אמן  אש ּמיה  ּמה ִבאם 

ִבוציא>  ּממִברים. <יו שש ִבוציא לו  ֵאאינו מו
ּמשנות,  שי ִבנים  ֵאק שנ ִבק

ִבוציא>  יַתלע. <יו אב ִבוציא לו  ֵאאינו מו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמנה,  ּמש יַתה שימות  ּמכל  ֵאברו  רֲעח יַתל ּמּקק  מז שמ אמן  אש ֵאכר  יַתהמו
ּמאה.  ֵאמ של ּממִברים  שש ּמוצה  שח יַתמ ּמליו לוג ו ּמע ֵאבל  יַתק שמ אזה  ֵארי  רֲעה

(מסכת בבא מוציעא פרק ג משנה ט) 
ֵאברו,  רֲעח אוצל  ֵאא ִבבית  ּמח ִבקיד  שפ יַתמ יַתה

ּממקום,  ִבלים  ּמע שב יַתה ּמל ּה  רֲעחדו  ללא ִי שו
ּמרה,  ּמב שש ִבנ שו ּמל ּה  שט של ִבט שו

ּמרה,  ּמב שש ִבנ ּמידו  ִבמתוְך  ִבאם 
ּמיב,  יַתח ּמוצשרכו,  של

ּמפטור.  ּמוצשרכ ּה,  של



ּמח ּה,  ִבני ִבה אש ִבמ ִבאם  שו
ּמפטור.   ּמוצשרכ ּה,  של ֵאבין  ּמוצשרכו  של ֵאבין 

ּממקום,  ִבלים  ּמע שב יַתה ּמל ּה  רֲעחדו  ִי
ּמרה,  ּמב שש ִבנ שו ּמל ּה  שט של ִבט שו

ּמח ּה,  ִבני ִבה אש ִבמ ֵאבין  ּמידו ו ִבמתוְך  ֵאבין 
ּמיב,  יַתח ּמוצשרכו,  של

ּמפטור.  ּמכ ּה,  ּמוצשר של ו

מסכת בבא מוציעא פרק ג משנה י 
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ֵאברו,  רֲעח אוצל  ֵאא ּממעות  ִבקיד  שפ יַתמ יַתה
ּמריו,  רֲעח יַתא של ּמלן  ִבשי שפ ִבה שו ּמרן  ּמר שוצ

ִבנים,  יַתט שּק יַתה ִבבתו  של שבנו ו ִבל ּמרן  ּמס שמ
ּמראוי,  ּמכ ללא  אש אהם  ֵאני שפ ִבב יַתעל  ּמנ שו

שמִברים.  יַתהשו ארְך  אד שכ יַתמר  ּמש ללא  אש ּמיב,  יַתח
שמִברים,  יַתהשו ארְך  אד שכ יַתמר  ּמש ִבאם  שו

ּמפטור. 

מסכת בבא מוציעא פרק ג משנה יא 
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ִבני,  ּמח של מש יַתה אוצל  ֵאא ּממעות  ִבקיד  שפ יַתמ יַתה
אהן,  ּמב ֵאמש  יַתת שש יַתאל ִי שוצרוִברים,  ִבאם 

אהן.  ּמב ֵאמש  יַתת שש ּמתִברין, ִי ממ ִבאם  שו
יַתבִית,  יַתה יַתעל  יַתב אוצל  ֵאא

אהן.  ּמב ֵאמש  יַתת שש ללא ִי ּמכְך,  ֵאבין  ּמכְך ו ֵאבין 
יַתבִית.   יַתה יַתעל  יַתב שכ ִבני  ּמו שנ יַתח יַתה

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבני.  ּמח של מש יַתכ

מסכת בבא מוציעא פרק ג משנה יב 
יב

ּמּקדון,  ִבפ יַתב ּמיד  יַתח  ֵאל יַתהשו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ֵאתר.  ּמי שב ֵאסר ו ּמח שב אקה  של ִי
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ּמאה.  ּמוצ יַתעת הו ּמש שכ
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  ושר
ּמעה.   ִבבי שת יַתה יַתעת  ּמש שכ

ּמּקדון,  ִבפ יַתב ּמיד  יַתח  ששלו ִבל ֵאשב  יַתהחו
ִבבין,  שי יַתח שמ יַתמי  יַתש ֵאבית 



שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמיד.  יַתלח  שש ִבי אש ּמעה  ּמש יַתעד  ּמלא  אא ּמיב  יַתח ֵאאינו 

יַתוצד?  ֵאכי
ִבבית,  ּמח אה אאת  ּמּטה  ִבה

ּמרה,  ּמב שש ִבנ שו ִבעית,  ִבבי ּמנה שר אמ ִבמ יַתטל  ּמנ שו
ִבעית;  ִבבי ּמלא שר אא ֵאלם  יַתש שמ ֵאאינו 

ּמה ּה,  ִבבי שג ִבה
ּמרה,  ּמב שש ִבנ שו ִבעית,  ִבבי ּמנה שר אמ ִבמ יַתטל  ּמנ שו

לכל.  יַתה אאת  ֵאלם  יַתש שמ

פרק ד 

מסכת בבא מוציעא פרק ד משנה א 
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ּמהב,  ּמז יַתה אאת  אנה  אס ף קו אכ יַתה
אס ף.   אכ יַתה אאת  אנה  ֵאאינו קו ּמהב  ּמז יַתה שו

ֵאנה> אס ף, <קו אכ יַתה אאת  ּמנה  אשת קו לח שנ יַתה
אשת.   לח שנ יַתה אאת  אנה  ֵאאינו קו אס ף  אכ יַתה שו
ּמיפות,  יַתה אאת  ּמרעות קונות  ּמה ּממעות 
ּמרעות.   ּמה אאת  ּמנן קונות  ֵאאי ּמיפות  יַתה שו

יַתע,  ֵאב שט יַתמ יַתה אאת  אנה  ִבסימון קו רֲעא
ִבסימון.   רֲעא אאת  אנה  ֵאאינו קו יַתע  ֵאב שט יַתמ יַתה שו

יַתע,  ֵאב שט יַתמ יַתה אאת  ִבנים  ִבלין קו שט של יַתּט ִבמ יַתה
ִבלים.   שט של יַתּט ִבמ יַתה אאת  אנה  ֵאאינו קו יַתע  ֵאב שט יַתמ יַתה שו

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
אזה.  אאת  אזה  ִבנים  ִבלין קו שט של יַתּט ִבמ יַתה ּמכל 

מסכת בבא מוציעא פרק ד משנה ב 
ב

יַתוצד?  ֵאכי
ּממעות,  יַתתן לו  ּמנ ללא  שו ֵאפרות  אמנו  ִבמ יַתשְך  ּממ

לזר בו.   שח יַתל ּמיכול  ֵאאינו 
ֵאפרות,  אמנו  ִבמ יַתשְך  ּממ ללא  שו ּממעות  יַתתן לו  ּמנ

לזר בו.   שח יַתל ּמיכול 
ּממרו:  ּמא ּמבל  רֲעא

יַתמבול,  יַתה ֵאשי דור  שנ יַתא ֵאמ יַתרע  ּמפ אש ִבמי 
ִבדבורו.   שב ֵאמד  ֵאאינו עו אש ִבמי  ִבמ יַתרע  ּמפ ִבה של ִבתיד  ּמע

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמנה.  שליו אע ּמל ּמידו  ּמידו  שב אס ף  אכ יַתה אש ּמכל 
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ּמיה  ּמנ ּמההו
יַתלע,  אוּס יַתל אס ף  אכ יַתבע  יַתאשר שו ששִברים  אע ֵאמ אס ף  אכ יַתבע  יַתאשר

יַתקח.   אמ של ששתות 
ִבזיר?  שח יַתה של ּמתר  ממ יַתתי  ּממ ֵאא יַתעד 

שקרובו.   ִבל ּמגר או  יַתת יַתל אאה  שר יַתי אש ֵאדי  שכ
שבלוד:  יַתטשרפון  ִבבי  ּמרה שר הו

יַתלע,  אוּס יַתל אס ף  אכ יַתנת  ששמו ּמיה  ּמנ ּמההו
יַתקח.  אמ של ִבליש  שש

ֵארי לוד.   ּמג יַתת שמחו  ּמש שו
אהם:  ּמל יַתמר  ּמא

יַתהיום.   ּמכל  ִבזיר  שח יַתה של ּמתר  ממ
שמרו:  ּמא

ֵאמנו."  שמקו יַתטשרפון  ִבבי  ּמלנו שר ִבניח  יַתי "
ִבמים.  ּמכ רֲעח ֵארי  שב ִבד של שזרו  ּמח שו

מסכת בבא מוציעא פרק ד משנה ד 
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ֵאכר,  יַתהמו ּמחד  אא שו יַתח  ֵאק יַתהלו ּמחד  אא
ּמיה.   ּמנ אהם הו ּמל ֵאיש 

ּמגר.  יַתת יַתל ּמיה  ּמנ ּמכְך הו שדיוט,  אה יַתל ּמיה  ּמנ אשהו ֵאשם  יַתכ
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמיה.   ּמנ ּמגר הו יַתת יַתל ֵאאין 

ּמנה,  שליו אע ּמל ּמידו  ּמליו,  ּמע יַתּטל  מה אש ִבמי 
יַתתי",  ּממעו אאת  ִבלי  אתן  ֵאמר לו " אשהוא או

ִבני." <אמ'> יַתת ֵאני אשהו יַתמה  ִבלי  אתן  או "

מסכת בבא מוציעא פרק ד משנה ה 
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ּמיה?  ּמנ ּמב ּה הו ֵאהי  שי ללא  שו ּמרה,  ֵאס רֲעח יַתלע  אוּס יַתה ֵאהא  שת ּממה  יַתכ שו
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ּמנר.   ִבדי יַתל ּמוּסר  ִבא ֵאמ ּמוּסרות  ִבא ּמעה  ּמב יַתאשר
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמנר.   ִבדי יַתל שדיון  שנ ּמפ ֵאמ שדיונות  שנ ּמפ ּמעה  ּמב יַתאשר
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ּמנר.  ִבדי יַתל ִבנים  שדיו שנ ּמפ ֵאני  שש ִבמ שדיונות  שנ ּמפ ּמנה  ששמו

מסכת בבא מוציעא פרק ד משנה ו 
ו



ִבזיר?  שח יַתה של ּמתר  ממ יַתתי  ּממ ֵאא יַתעד 
ִבני,  ּמח של מש יַתל אאה  שר יַתי אש ֵאדי  שכ ִבכים,  יַתר שכ ִבב
ּמבתות.   יַתש ֵאבי  יַתעשר יַתעד  ּמפִברים,  שכ יַתב ו

ּמר ּה,  ִבכי יַתמ ּמיה  ּמה ִבאם 
אדש,  לח ּמשר  ּמע ֵאנים  שש יַתחר  יַתא של ִבפלו  רֲעא

אמנו,  ִבמ ּמל ּה  שב יַתק שמ
אמת.   לע יַתתשר ּמלא  אא ּמליו  ּמע ֵאאין לו  שו

ִבני,  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ של ּמנ ּה  שת שונו
ּמעה.  ּמר אפש  אנ ּמלא  אא ּמנה  ֵאאי אש ֵאשש,  ֵאאין חו שו
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אס ף,   אכ יַתבע  יַתאשר ּמיה  ּמנ ּמההו
אס ף,   אכ ֵאתי  שש ּמנה  רֲעע יַתּט יַתה שו

ּמטה.   שפרו אוה  ּמיה שו ּמד יַתההו שו
ֵאהן:  שפרוטות  ֵאמש  ּמח

ּמטה,  שפרו אוה  ּמיה שו ּמד יַתההו
ּמטה,  שפרו אוה  שבשו אשת  אד יַתק שת ִבמ ּמשה  ִבא ּמה שו

יַתעל,  ּממ ֵאדש,  שק אה יַתה ִבמן  ּמטה  שפרו אוה  שבשו אנה  שה אנ יַתה שו
שכִבריז,  יַתה של ּמיב  יַתח ּמטה,  שפרו אוה  ֵאוצא שו יַתהמו

יַתבע לו,  שש ִבנ שו ּמטה  שפרו אוה  ֵאברו שו רֲעח אאת  ֵאזל  יַתהגו שו
יַתדי.  ּממ של ִבפלו  רֲעא ּמריו  רֲעח יַתא אכנו  ִבלי יו
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ֵאהם:  ִבשים  ּממ ּקח ּמשה  ִבמ רֲעח
ּממה,  שתרו ֵאכל  ּמהאו
ֵאשר,  רֲעע יַתמ יַתמת  שתרו ו

יַתמי,  שד ִבל אש ֵאשר  רֲעע יַתמ יַתמת  שתרו ו
ּמלה,  יַתח יַתה

ִבבכוִברים,  יַתה שו
אמש.   לח ִבפים  ִבסי מו

אשלו,  ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ִבעי ו ּמב שר יַתטע  אנ אדה  יַתהפו
אמש.   לח ִבסי ף  מו

ֵאדשו,  שק אה אדה  יַתהפו
אמש.   לח ִבסי ף  מו

ֵאדש,  שק אה יַתה ִבמן  ּמטה  שפרו אוה  אנה שו שה אנ יַתה שו
אמש.   לח ִבסי ף  מו

יַתבע לו,  שש ִבנ שו ּמטה  שפרו אוה  ֵאברו שו רֲעח אאת  ֵאזל  יַתהגו שו
אמש.  לח ִבסי ף  מו
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ּמיה:  ּמנ אהם הו ּמל ֵאאין  אש ּמבִברין  שד ֵאאלו  שו
ּמטרות>  שש יַתא יַתה ֵאדשות. <שו שק אה יַתה שו ּמקעות  יַתּקשר יַתה שו ּמטרות  שש יַתה שו ִבדים  ּמב רֲעע ּמה

אפל,  אכ ֵאמי  ששלו יַתת ללא  אהן  ּמב ֵאאין 
ּמשה.   ִבמ רֲעח יַתו ּמעה  ּמב יַתאשר ֵאמי  ששלו יַתת ללא  שו

ּמבע,  שש ִבנ ֵאאינו  ּמנם  ִבח ֵאמר  שו
ֵאלם.   יַתש שמ ֵאאינו  ּמכר  ּמש ֵאשא  נו

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמיה;  ּמנ אהן הו ּמל ֵאיש  ּמתן  ּמריו רֲעח יַתא שב ּמיב  יַתח אשהוא  ִבשים  ּמד ּמק

ּמיה.   ּמנ אהן הו ּמל ֵאאין  ּמתן  ּמריו רֲעח יַתא שב ּמיב  יַתח ֵאאינו  אש שו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבלית,  ּמג יַתמשר ּממה, ו ֵאה שב ּמרה, ו אפר תו ֵאס יַתא ף 
ּמיה.   ּמנ אהם הו ּמל ֵאאין 

שמרו  [לו]: ּמא
ֵאאלו.  אאת  ּמלא  אא שמרו  ּמא ללא 

מסכת בבא מוציעא פרק ד משנה י 
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ּמבִברים.   שד ִבב ּמיה  ּמנ ּמכְך הו ּמכר,  שמ ִבמ שב יַתקח ו אמ שב ּמיה  ּמנ אשהו ֵאשם  יַתכ
אזה?"  אפ ץ  ֵאח ּממה  יַתכ שב יַתמר לו " ליא ללא 

יַתּקח.   ִבל אוצה  ֵאאינו רו שוהוא 
יַתמר לו:  ליא ללא  ּמבה,  שתשו יַתעל  יַתב ּמיה  ּמה ִבאם 

ִבנים!"  ּמהִבראשו אשיָך  רֲעע יַתמ ּמהיו  ּממה  לכר  שז "
יַתמר לו:  ליא ללא  ֵאגִברים,  אבן  ּמיה  ּמה ִבאם  שו

אתיָך!"  רֲעאבו ֵאשה  רֲעע יַתמ ּמהיו  ּממה  לכר  שז "
יַתמר:  אא אנ ששמות כב,כ)אש ) 

אוצנו,  ּמח של ִבת ללא  שו אנה  ללא תו ֵאגר  שו "
ּמרִים. שוצ ִבמ אר ץ  אא שב אתם  אהִיי ֵאגִברים  " ִבכי 

מסכת בבא מוציעא פרק ד משנה יא 
יא

ֵאפרות,  יַתב ֵאפרות  ִבבין  ּמעשר שמ ֵאאין 
ִבשים,  ּמד רֲעח יַתב ִבשים  ּמד רֲעח ִבפלו  רֲעא

ִבנים.   ּמש שי יַתב ִבשים  ּמד רֲעח יַתמר  ארְך לו לוצ ֵאאין 
יַתרְך,  ּמב אשה  ּמק ּמעֵארב  של ִבתירו  ִבה יַתיִין  יַתב אמת,  אא אב

ִבביחו.   שש יַתמ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ
יַתיִין,  שב יַתיִין  ֵארי  שמ ִבש ִבבין  ּמעשר שמ ֵאאין 
ּמריו.   ּממ שש אאת  ֵאתן לו  ּמבל נו רֲעא

ֵאיינו,  שב יַתמִים  ּמעיַתרב  שת ִבנ אש ִבמי 
יַתע,  ִבדי ֵאכן הו ִבאם  ּמלא  אא ּמחנות,  אב ארנו  שכ שמ ללא ִי



ִבדיעו,  אשהוא מו ִבפי  יַתעל  יַתא ף  ּמגר,  יַתת יַתל ללא  שו
יַתרמות בו.   של ּמלא  אא ֵאאינו  אש

ִבטילו.  ּמי יַתמִים,  ִבטיל  ּמה של רֲעהגו  ּמנ אש ּממקום 

מסכת בבא מוציעא פרק ד משנה יב 
יב

ּמרנות,  ּקג ֵאמש  ּמח ֵאמ ֵאטל  ּמגר נו יַתת יַתה
יַתחת,  יַתא ּמרה  שמגו שלתוְך  ֵאתן  שונו

ִבגתות,  ֵאמש  ּמח ֵאמ
ּמחד,  אא ִבפיתוס  שלתוְך  ֵאתן  שונו

ּמעֵארב.   של ֵאון  יַתכ שת ללא ִי אש יַתבד  של ִבב ו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבתינוקות,  יַתל ִבזים  אאגו או ִבליות  ּמק ִבני  ּמו שנ יַתח יַתה ֵאלק  יַתח שי ללא 
שוצלו.  אא לבא  ּמל ּמלן  ִבגי יַתמשר אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

ִברין.   ִבתי יַתמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו
יַתער.  יַתש יַתה אאת  שפחות  ללא ִי

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמלטוב.   ּמזכור 

ִבסים.   שגִברי יַתה אאת  לבר  ּמי ללא 
ּמשאול.   ּמבא  יַתא ֵארי  שב ִבד שכ

ִברין.   ִבתי יַתמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו
ּמרה,  שמגו ִבפי  יַתעל  לבר  ּמי ללא  אש ִבדים  מו

יַתעִין.   ּמה אאת  ֵאנב  שכגו ּמלא  אא ֵאאינו  אש
ִבסין,  שק יַתפשר שמ ֵאאין 

ּמדם,  ּמא ּמה אאת  ללא 
ּממה,  ֵאה שב יַתה אאת  ללא  שו
ִבלים.  ֵאכ יַתה אאת  ללא  שו

פרק ה 

מסכת בבא מוציעא פרק ה משנה א 
א

ִבבית?  יַתתשר אזהו  ֵאאי שו אשְך  אנ אזה הוא  ֵאאי 
אשְך?  אנ אזה הוא  ֵאאי 

ּמנִברין,  ִבדי ּמשה  ִבמ רֲעח יַתב יַתלע  אס אוה  של יַתמ יַתה
ּמשלוש,  שב ִבּטים  ִבח יַתתִים  ּמסא

ֵאשְך.   אשהוא נו ֵאני  שפ ִבמ
ִבבית?  יַתתשר אזה הוא  ֵאאי  שו

ֵאפרות.   יַתב אבה  יַתמשר יַתה



יַתוצד?  ֵאכי
יַתהכור,  ּמהב  ּמז יַתנר  ִבדי ִבמ ִבּטים  ִבח אמנו  ִבמ יַתקח  ּמל

יַתער,  יַתש יַתה ֵאכן  שו
ּמנר,  ִבדי ִבשים  ששל ִבב ִבּטים  ִבח שמדו  ּמע

יַתמר לו:  ּמא
יַתּטי,  ִבח ִבלי  אתן  "

יַתיִין."  אהן  ּמב ִבלי  ִבני  רֲעא יַתח  ֵאק שולו ּמרן  שכ ִבני מו רֲעא אש
יַתמר לו:  ּמא

ּמנר,  ִבדי ִבשים  ששל ִבב יַתלי  ּמע רֲעעשויות  אּטיָך  ִבח ֵארי  רֲעה יַתו "
יַתיִין",  אהן  ּמב ִבלי  שוצ אא ּמלְך  ֵארי  רֲעה יַתו

ֵאאין לו.  יַתיִין  שו

מסכת בבא מוציעא פרק ה משנה ב 
ב

ֵאברו,  רֲעח אאת  אוה  של יַתמ יַתה
ּמנם,  ִבח ֵאוצרו  רֲעח יַתב ּמידור  ללא 

ּמפחות,  שב אמנו  ִבמ לכר  שש ללא ִי שו
ִבבית.   אשהוא ִבר ֵאני  שפ ִבמ

ג
ּמכר,  ּמש יַתה יַתעל  ִבבים  יַתמשר

אכר.   אמ יַתה יַתעל  ִבבין  יַתמשר ֵאאין  שו
יַתוצד?  ֵאכי

יַתמר לו:  ּמא ֵאוצר,  ּמח אה אאת  ִבכיר לו  שש ִבה
ִבלי,  ֵאתן  ּמתה נו יַתא ּמשיו  שכ יַתע ֵאמ ִבאם  "

ּמנה,  ּמש יַתל ִבעים  ּמל שס אשר  אע שב ּמלְך  ֵארי הוא  רֲעה
אדש",  לח יַתב יַתלע  אוּס ִבמ אדש,  לח יַתב אדש  לח יַתל אש ִבאם  שו

ּמתר.   ממ
יַתמר לו:  ּמא שו אדה,  ּמש יַתה אאת  יַתכר לו  ּממ

ִבלי,  ֵאתן  ּמתה נו יַתא ּמשיו  שכ יַתע ֵאמ ִבאם  "
אל ף זוז,  אא שב ּמלְך  ִבהיא  ֵארי  רֲעה

אנה",  ּממ ּמשר  ּמע ֵאנים  שש ִבב ארן,  לג יַתל ִבאם  שו
ּמאסור. 

מסכת בבא מוציעא פרק ה משנה ג 
ד

ִבמים,  ּמד ּמוצת  שק ִבמ יַתתן לו  ּמנ שו אדה,  ּמש יַתה אאת  יַתכר לו  ּממ
יַתמר לו:  ּמא

ּמלְך",  אש אאת  לטל  שו ּממעות,  ֵאבא  ּמה אוצה,  ִבתשר אש יַתתי  ּממ אא "
ּמאסור.  

יַתמר לו:  ּמא שו ֵאדהו,  ּמש יַתעל  ּמוהו  של ִבה



ִבנים,  ּמש ּמשלוש  יַתעד  שו ּמכן  ִבמ ִבלי  ֵאתן  ּמתה נו יַתא ֵאאין  ִבאם  "
ִבלי",  אש ִבהיא  ֵארי  רֲעה
אשלו.   ִבהיא  ֵארי  רֲעה

ִבמים. <בויתס> ּמכ רֲעח ִבפי  יַתעל  אשה  ֵאזנון עו אבן  שיתוס  יַתב ּמיה  ּמה ּמכְך 

מסכת בבא מוציעא פרק ה משנה ד 
ה

ּמכר,  ּמש ִבוצית  רֲעח יַתמ של ִבני  ּמו שנ יַתח ִבבין  ִבשי ֵאאין מו
ּמכר;  ּמש ִבוצית  רֲעח יַתמ של ֵאפרות  אהן  ּמב יַתּקח  ִבל ּממעות  ֵאתן לו  ללא ִי

ֵאטל.   ּמב ֵאעל  שכפו ּמכרו  שש יַתתן לו  ּמנ ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא
ּמוצה,  שח יַתמ של ִבלים  שג ּמנ יַתתשר ִבבין  ִבשי ֵאאין מו

ּמוצה,  שח יַתמ של ִבחים  ּמי שס ִבלים ו ּמג רֲעע ִבמין  ּמש ֵאאין  שו
שמזונו.   ּממלו ו רֲעע יַתכר  שש יַתתן לו  ּמנ ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא
ּמוצה,  שח יַתמ של ִבחים  ּמי שס ִבלים ו ּמג רֲעע ִבלים  שב יַתק שמ ּמבל  רֲעא

ִבשים.  ּמל מש שמ שיהו  אש יַתעד  ּמתן  ִבלים או שד יַתג שמ ו
אנת.  אע ֵאהא טו שת אש יַתעד  רֲעחמור,  יַתו

מסכת בבא מוציעא פרק ה משנה ה 
ו

רֲעחמור,  יַתו ּמרה  ּמפ ִבמין  ּמש
יַתכל.   ללא שו רֲעעשות  יַתל יַתדשרכו  אש ּמבר  ּמד ּמכל  שו

ּמיד,  ִבמ אלד  או יַתה אאת  ללק  רֲעח יַתל רֲעהגו  ּמנ אש ּממקום 
ִבקים,  של חו

ִבדילו.   שג יַתי ֵאדל,  יַתג של רֲעהגו  ּמנ אש ּממקום  ו
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר

ִבאמו.   ִבעם  ּמיח  שס ִבאמו, ו ִבעם  אגל  ֵאע ִבמין  ּמש
ֵאדהו,  ּמש יַתעל  שפִבריז  יַתמ ו

ִבבית.  ֵאשם ִבר ִבמ ֵאשש  ֵאאינו חו שו

מסכת בבא מוציעא פרק ה משנה ו 
ז

ֵאאל,  ששּמר ִבי ִבמ אזל  יַתבשר לוצאן  ִבלין  שב יַתק שמ ֵאאין 
ִבבית.   ִבהיא ִבר אש ֵאני  שפ ִבמ

יַתהגוִים,  ִבמן  אזל  יַתבשר לוצאן  ִבלין  שב יַתק שמ ּמבל  רֲעא
ִבבית,  ּמבִבר ּמתן  שלִבוים או יַתמ אהן ו ֵאמ ּמלִבוים  שו

ּמשב.   ֵאגר תו שב ֵאכן  שו
שכִברי,  ּמנ יַתה יַתעת  יַתד ִבמ שכִברי  ּמנ יַתל אש ּמתיו  ּממעו ֵאאל  ששּמר אוה הוא ִי של יַתמ

ֵאאל.  ששּמר יַתעת ִי יַתד ִבמ ללא  ּמבל  רֲעא

מסכת בבא מוציעא פרק ה משנה ז 
ח



יַתער.   יַתש יַתה ֵאוצא  ֵאי אש יַתעד  ֵאפרות  יַתה יַתעל  ִבקין  שס ֵאאין פו
שוצִברים,  יַתלּקו ּמלה  ִבח שת ּמיה הוא  ּמה

ִבדיש,  ּמג יַתה יַתעל  ִבעמו  ֵאסק  פו
ִבבים,  ּמנ רֲעע ּמל אש אבט  אע ּמה יַתעל  שו
ִבתין,  ֵאזי יַתל אש ֵאטן  שע יַתמ יַתה יַתעל  שו
ֵאוצר,  יַתליו אש ִבוצים  ֵאב יַתה יַתעל  שו

ּמשנו.   שב ִבכ יַתקע  ּמש ִבי אש ִבמ ִבוּסיד  יַתה יַתעל  שו
ּמנה.   ּמש יַתה שימות  ּמכל  אבל  אז יַתה יַתעל  ִבעמו  ֵאסק  ופו

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
אבל,  אז יַתה יַתעל  ִבעמו  ֵאסק  ֵאאין פו

ששפות.  יַתא ּמב אבל  אז ֵאהא לו  שי אש יַתעד 
ִברין.   ִבתי יַתמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

יַת ּה.   ּמגבו יַתה יַתער  יַתש שכ ִבעמו  ֵאסק  פו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבעמו,  יַתסק  ּמפ ללא  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
יַתמר לו:  ּמיכול הוא לו

יַתתי."  ּממעו אאת  ִבלי  אתן  אזה, או  ּמכ ִבלי  אתן  "

מסכת בבא מוציעא פרק ה משנה ח 
ט

ִבּטין,  ִבח יַתב ִבּטין  ִבח ּמסיו  רֲעאִברי אאת  ּמדם  ּמא אוה  של יַתמ
יַתכל> שלאו אכל. < לא של ללא  ּמבל  רֲעא יַתרע,  אז יַתל

ּמסיו  רֲעאִברי אאת  אוה  של יַתמ ֵאאל  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר ּמיה  ּמה אש
ּמזלו,  שוהו אקר  לי יַתב ִבּטין  ִבח

ִבקירו,  שוהו לזל  שב או 
לזל.  יַתה יַתער  יַתש שכ אהן  ֵאמ ֵאטל  שונו

ֵאכן,  ּמכה  ּמל רֲעה אש ללא 
שוצמו.  יַתע יַתעל  ִבמיר  שח יַתה של ּמוצה  ּמר אש ּמלא  אא

מסכת בבא מוציעא פרק ה משנה ט 
י

ֵאברו:  רֲעח יַתל ּמדם  ּמא יַתמר  ליא ללא 
ארן."   לג יַתל ּמלְך  ֵאתן  ִבני נו רֲעא יַתו ִבּטים,  ִבח ִבני כור  ֵאוי של יַתה "

ֵאמר לו:  ּמלא או אא
ִבני",  שב לבא  ּמי אש יַתעד  ִבני  ֵאוי של יַתה "

יַתח."   ֵאת שפ יַתמ ּמוצא  שמ אא אש יַתעד  או "
ֵאסר.   ֵאלל או אה

ֵאמר:  ֵאלל או אה ּמיה  ּמה ּמכְך  שו
ּמת ּה,  אבשר רֲעח יַתל ּמכר  ִבכ ּמשה  ִבא אוה  של יַתת ללא 

ִבמים,  ּמד אשנו  רֲעע יַתת אש יַתעד 
ִבּטין,  ִבח יַתה ִבקירו  ֵאמא יו אש



ִבבית.  ֵאדי ִבר ִבלי ּמבאות  שוצאו  שמ ִבנ שו

מסכת בבא מוציעא פרק ה משנה י 
יא

ֵאברו:  רֲעח יַתל ּמדם  ּמא ֵאמר  או
ּממְך",  ִבע ֵאכש  יַתנ רֲעא יַתו ִבמי,  ִבע ֵאכש  יַתנ "

ּממְך".   ִבע לדר  שע אא שו ִבמי,  ִבע לדר  רֲעע "
יַתמר לו:  ליא ללא  ּמבל  רֲעא

ּממְך",  ִבע לדר  שע אא שו ִבמי,  ִבע ֵאכש  יַתנ "
ּממְך".   ִבע ֵאכש  יַתנ רֲעא יַתו ִבמי,  ִבע לדר  רֲעע "

יַתחת,   יַתא ּמעה  ֵאבי ֵאמי שר שי ּמכל  ּמחד,  אא ּמגִבריר  ֵאמי  שי ּמכל 
יַתמר לו:  ליא ללא 

ּמעה".   ֵאבי ִבבשר ּממְך  ִבע ִבני  רֲעא יַתו ּמגִבריר,  יַתב ִבמי  ִבע רֲעחרש  "

יב
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר

ארת,  אח מא שמ ִבבית  ֵאיש ִבר שו אמת,  אד מק שמ ִבבית  ִבר ֵאיש 
יַתוצד?  ֵאכי

אמנו,  ִבמ שלֹות  ִבל ּמניו  ֵאעי אאת  יַתתן  ּמנ
יַתח לו,  ֵאל יַתש שמ ּמיה  ּמה

ִבני",  ֵאו של יַתי אש ִבביל  שש ִבב יַתמר " ּמא שו
אמת.   אד מק שמ ִבבית  ִבהיא ִבר זו 

ּמתיו,  ּממעו אאת  ִבזיר לו  שח אה שו אמנו  ִבמ ּמוה  ּמל
יַתח לו,  ֵאל יַתש שמ ּמיה  ּמה שו ]

אתיָך,]  ּממעו ִבביל  שש ִבב יַתמר " ּמא ִבלי", שו שוצ אא ֵאטלות  שב ּמהיו  אש
ארת.   אח מא שמ ִבבית  ִבהיא ִבר זו 

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמבִברים:  שד ִבבית  ִבר ֵאיש 

יַתמר לו:  ליא ללא 
ִבני."  שפלו שמקום  ִבמ ִבני  שפלו ִבאיש  ּמבא  ִבאם  יַתדע  "

מסכת בבא מוציעא פרק ה משנה יא 
יג

אשה':  רֲעע יַתת ללא  שב' שבִברים  ֵאאלו עו שו
ִבדים.   ֵאע ּמה שו ּמעֵארב,  אה שו אוה,  לל יַתה שו אוה,  של יַתמ יַתה

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ֵאפר.   יַתהוּסו יַתא ף 

ֵאתן לו'  ִבת יַתבל  יַתעל ' שבִברים  שקּמרא כה,לז)עו ִבי יַתו ) 
ִבאתו'  ֵאמ יַתּקח  ִבת יַתבל  יַתעל ' שקּמרא כה,לו)שו ִבי יַתו ) 

אשה"  לנ שכ איה לו  שה ִבת ללא  יַתעל " ששמות כב,כד)שו ) 
אשְך"  אנ ּמליו  ּמע ִבשימון  שת ללא  יַתעל " ששמות כב,כד)שו ) 



לשל",  שכ ִבמ ֵאתן  ִבת ללא  ֵאור  ִבע ֵאני  שפ ִבל שו "
ִבני יי"  רֲעא אהיָך  אאל ֵאמ ּמת  ֵארא ּמי שו שקּמרא יט,יד)" ִבי יַתו ) 

פרק ו 

מסכת בבא מוציעא פרק ו משנה א 
א

ִבנים,  ּממ מא ּמה אאת  ֵאכר  יַתהשו
אזה,  אאת  אזה  שטעו  ִבה שו

אמת.   לע יַתתשר ּמלא  אא אזה  יַתעל  אזה  ֵאאין לו  שו
ּמדר,  יַתּק יַתה אאת  שו ּממר  יַתח יַתה אאת  יַתכר  ּמש

ֵאמת,  יַתל ּמלה או  יַתכ יַתל ִבלים  ִבלי רֲעח שפִברים  ּמיז  שפִבר
ששּמרה,  ִבמ יַתה ִבמן  ּמתנו  שש ִבפ רֲעעלות  יַתה של ִבלים  רֲעע פו

ֵאבד,  ּמא אשהוא  ּמבר  ּמד ּמכל  שו
אהם,  ּמב שזרו  ּמח שו

ּמען.  שט יַתמ אהן או  ֵאלי רֲעע ֵאכר  ּמדם שו ּמא ֵאאין  אש ּממקום 

מסכת בבא מוציעא פרק ו משנה ב 
ב

אהן,  ּמב שזרו  ּמח שו ִבנים,  ּממ מא ּמה אאת  ֵאכר  יַתהשו
ּמנה.  שחתו יַתת יַתל ּמדן  ּמי

ֵאזר בו,  יַתבִית חו יַתה יַתעל  יַתב ִבאם  שו
ּמנה.  שחתו יַתת יַתל ּמידו 

ּמנה,  שחתו יַתת יַתל ּמידו  אנה,  יַתש שמ יַתה ּמכל 
ּמנה.  שחתו יַתת יַתל ּמידו  ֵאזר בו,  יַתהחו ּמכל  שו

מסכת בבא מוציעא פרק ו משנה ג 
ג

ִבליכו> שלהו ּמהר, < ּמב ּמכ ּה  ִבלי שלהו רֲעחמור  יַתה אאת  ֵאכר  יַתהשו
ּמעה,  שק ִבב יַתב ּמכ ּה  ִבלי שוהו

ּמהר,  ּמב ּמכ ּה  ִבלי שוהו ּמעה,  שק ִבב יַתב
ּמתה,  ֵאמ ִבלים, ו ִבמי אשארת  רֲעע שוזו  ִבלים  ִבמי אשארת  רֲעע ִבפלו זו  רֲעא

ּמיב.   יַתח
ּמקה,  שבִברי ִבה שו רֲעחמור  יַתה אאת  יַתכר  ּמש

ּמיא,  יַתגשר שנ יַתא שכ ֵאשאת  ִבנ אש או 
אניָך!"  ּמפ של ּמלְך  אש ֵארי  רֲעה ֵאמר לו " או

ּמרה,  ּמב שש ִבנ ּמתה או  ֵאמ
רֲעחמור.   ִבמיד לו  רֲעע יַתה של ּמיב  יַתח



ד
ּמהר,  ּמב ּמכ ּה  ִבלי שלהו רֲעחמור  יַתה אאת  ֵאכר  יַתהשו

ּמעה,  שק ִבב יַתב ּמכ ּה  ִבלי שוהו
ּמפטור  ּמקה,  ִבלי אח אה ִבאם 
ּמיב.   יַתח ּממה,  יַתח ִבאם הו שו

ּמהר,  ּמב ּמכ ּה  ִבלי שוהו ּמעה,  שק ִבב יַתב
ּמיב,  יַתח ּמקה,  ִבלי אח אה ִבאם 
ּמפטור,  ּממה,  יַתח ִבאם הו שו

ּמיב.  יַתח ּמלה,  רֲעע יַתמ יַתה יַתמת  רֲעח ֵאמ ִבאם  שו

מסכת בבא מוציעא פרק ו משנה ד 
ה

ּמהר,  ּמב לרש  רֲעח יַתל ּמרה  ּמפ יַתה אאת  ֵאכר  יַתהשו
ֵאקן,  שנ ִבּק יַתה יַתבר  שש ִבנ שו ּמעה,  שק ִבב יַתב יַתרש  ּמח שו

ּמפטור. 
ֵאקן,  שנ ִבּק יַתה יַתבר  שש ִבנ שו ּמהר,  ּמב יַתרש  ּמח שו ּמעה,  שק ִבב יַתב

ּמיב.   יַתח
ּמאה,  שתבו ִבב ּמדש  שו ִבנית,  שט ִבּק יַתב ּמלדוש 

ּמפטור. 
ִבנית,  שט ִבּק יַתב ּמדש  שו ּמאה,  שתבו ִבב
אקת.  אל רֲעח יַתמ ִבנית  שט ִבּק יַתה אש ּמיב,  יַתח

מסכת בבא מוציעא פרק ו משנה ה 
ו

ִבּטים,  ִבח ִבביא  ּמה של רֲעחמור  יַתה אאת  ֵאכר  יַתהשו
ששעוִברים,  ִבביא  ֵאה שו

אבן,  את ִבביא  ֵאה שו ּמאה,  שתבו
ּמפה>  ּמנ יַתה אש יַתמשאוי. < יַתכ אשה  ּמק יַתפח  אנ יַתה אש ּמיב,  יַתח

ששעוִברים,  אתְך  אל ִבביא  ֵאה שו ִבּטים,  ִבח אתְך  אל ִבביא  ּמה של
ּמפטור,  

יַתמשואו,  יַתעל  ִבסי ף  ִבאם הו שו
ּמיב.   יַתח

ּמיב?  יַתח ֵאהי  ִבוי יַתמשואו  יַתעל  ִבסי ף  ּממה יו יַתכ שו
ִבאיר:  ֵאמ ִבבי  שר ֵאשם  ִבמ ֵאמר  שמכוס או סו

ּממל,  ּמג יַתל ּמאה  שס
רֲעחמור.  יַתל ִבבים  יַתק אשת  לל שש ו

מסכת בבא מוציעא פרק ו משנה ו 
ז

ּמכר.   ּמש ֵארי  שמ ִבנים שו ּממ מא ּמה ּמכל 
ּמלְך!"  אש אאת  לטל  שו ּממעות  ֵאבא  ּמה שמרו " ּמא אש ּמלם  מכ שו



ּמנם.   ִבח ֵאמר  שו
ּמלְך!"  ֵאמר  יַתש רֲעא יַתו ִבלי  ֵאמר  יַתש "

ּמכר.   ּמש ֵאמר  שו
ִבלי!"  ֵאמר  יַתש "

יַתני!"  ּמפ של יַתנח  יַתה יַתמר לו " ּמא שו
ּמנם.  ִבח ֵאמר  שו

(מסכת בבא מוציעא פרק ו משנה ז) 
ּמכר.   ּמש ֵאמר  ששכון, שו יַתמ יַתה יַתעל  אוה  של יַתמ יַתה שו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמנם;  ִבח ֵאמר  ּממעות, שו ּמוהו  של ִבה
ּמכר.   ּמש ֵאמר  ֵאפרות, שו ּמוהו  של ִבה

ֵאמר:  ּמשאול או ּמבא  יַתא
ִבני,  ּמע אל אש ששכונו  יַתמ ִבכיר  שש יַתה של ּמדם  ּמא ּמתר  ממ

ֵאלְך,  שוהו ּמליו  ּמע ֵאסק  שהיות פו ִבל
ּמדה.  ֵאב רֲעא ִבשיב  ֵאמ שכ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

מסכת בבא מוציעא פרק ו משנה ח 
ח

ּמר ּה,  ּמב שש ּממקום ו של ּממקום  ִבמ ִבבית  ּמח ִבביר  רֲעע יַתמ יַתה
ּמכר,  ּמש ֵאמר  ֵאבין שו ּמנם ו ִבח ֵאמר  ֵאבין שו

יַתבע.   ּמש ִי
אזר:  אע ִבלי אא ִבבי  יַתמר שר ּמא

יַתבע;  ּמש אזה ִי ּמו אזה 
יַתבע.  ּמש ִבה של אזה  ּמו אזה  ִבלים  שיכו ִבאם  ִבני  רֲעא יַת ּה  ֵאמ ּמת שו

פרק ז 

מסכת בבא מוציעא פרק ז משנה א 
א

ִבלים,  רֲעע יַתהפו אאת  ֵאכר  יַתהשו
רֲעעִבריב,  יַתה של ִבכים ו שש יַתה של אהן  ּמל יַתמר  ּמא שו

רֲעעִבריב,  יַתה של ללא  אש שו ִבכים  שש יַתה של ללא  אש רֲעהגו  ּמנ אש ּממקום 
ּמפן.  שלכו ּמיכול  ֵאאינו 

ּמיזון,  ּמלזון,  רֲעהגו  ּמנ אש ּממקום 
ֵאפק,  יַתס שי ּמקה,  ִבתי שמ ֵאפק  יַתס של

ּמנה.   ִבדי שמ יַתה יַתהג  שנ ִבמ שכ לכל  יַתה
שבנו:  ִבל יַתמר  ּמא אש שתּמיה,  יַתמ אבן  ּמנן  ּמח ִבבי יו ִבבשר אשה  רֲעע יַתמ

ִבלים!"   רֲעע ּמלנו פו לכר  שש ֵאוצא, ו "
שמזונות.  אהם  ּממ ִבע יַתסק  ּמפ ו



יַתמר לו:  ּמא ִבביו,  ּמא אוצל  ֵאא ּמבא  אש שכ ו
שעתו,  יַתש שב למה  לל שש יַתדת  שסעו ִבכ אהם  ּמל אשה  שת עו יַתא ִבפלו  רֲעא "

אהם,  ּממ ִבע ּמתְך  ּמב ֵאדי חו שי ּמת  ּמוצא ּמי ללא 
רֲעעקב.   יַתי שו ּמחק  שוצ ּמהם, ִי ּמר שב יַתא ֵאני  שב ֵאהן  אש

ּמכה,  ּמלא שמ יַתב ִבחילו  שת יַתי ללא  אש יַתעד  ּמלא,  אא
אהם:  ּמל למר  אא או ֵאוצא 

יַתבד."   של ִבב ִבנית  שט ִבק שו יַתפת  ּמלא  אא אכם  ּמל ֵאאין  אש ּמנת  שמ יַתעל 
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר

ּמוצִבריְך,  ּמיה  ּמה ללא 
ּמנה.  ִבדי שמ יַתה יַתהג  שנ ִבמ שכ לכל  יַתה

מסכת בבא מוציעא פרק ז משנה ב 
ב

ּמרה:  יַתהתו ִבמן  ִבלין  שכ ֵאאלו או
יַתקע,  יַתּקשר יַתל ּמבר  מח שמ ִבב אשה  ּמהעו

ּמכה;  ּמלא שמ ּממר  שג יַתעת  ּמש שב
יַתקע,  יַתּקשר יַתה ִבמן  ּמתלוש  יַתב ו

שכתו,  יַתלא שמ ּמרה  שמ שג ִבנ ללא  אש יַתעד 
יַתבד>  של ִבב אר ץ. <ו ּמא ּמה ִבמן  ּמליו  ִבגדו אש ּמבר  ּמד שב ו

ג
ִבלין:  שכ ּמנן או ֵאאי אש ֵאאלו  שו

יַתקע,  יַתּקשר יַתל ּמבר  מח שמ ִבב אשה  ּמהעו
ּמכה;  ּמלא שמ ּממר  שג ּמנה  ֵאאי אש ּמעה  ּמש שב

יַתקע,  יַתּקשר יַתה ִבמן  ּמתלוש  יַתב ו
שכתו,  יַתלא שמ ּמרה  שמ שג ִבנ אש יַתחר  יַתא ֵאמ

אר ץ.  ּמא ּמה ִבמן  ּמליו  ִבגדו ֵאאין  אש ּמבר  ּמד שב ו

מסכת בבא מוציעא פרק ז משנה ג 
ד

ּמליו,  שג יַתר שב ללא  ּמבל  רֲעא ּמדיו,  ּמי שב אשה  ּמיה עו ּמה
ֵאתפו,  שכ יַתעל  ִבפלו  רֲעא ּמדיו,  ּמי שב ללא  ּמבל  רֲעא ּמליו,  שג יַתר שב

ֵאכל.   אזה או ֵארי  רֲעה
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  ִבבשר ֵאסה  ִבבי יו שר

ּמליו.  שג יַתר שב ּמדיו ו ּמי שב אשה  רֲעע יַתי אש יַתעד 

מסכת בבא מוציעא פרק ז משנה ד 
ה

ִבבים,  ּמנ רֲעע ּמב יַתכל  ליא ללא  ִבנים,  ֵאא שת יַתב אשה  ּמיה עו ּמה
ִבנים,  ֵאא שת יַתב יַתכל  ליא ללא  ִבבים,  ּמנ רֲעע ּמב
שוצמו,  יַתע אאת  יַתע הוא  ֵאנ ּמבל מו רֲעא



ֵאכל.   שואו ּמיפות,  יַתה שמקום  ִבל יַתע  ִבגי יַתמ אש יַתעד 
ּמכה,  ּמלא שמ יַתמר  שג יַתעת  ּמש שב ּמלא  אא שמרו  ּמא ללא  ּמלם  מכ שו
שמרו:  ּמא ִבלים',  ּמע שב יַתל ּמדה  ֵאב רֲעא ֵאשב  ּמה ֵאני ' שפ ִבמ ּמבל  רֲעא
ּממן,  ּמא של ּממן  ּמא ֵאמ ּמתן  ּמכ ִבלי רֲעה יַתב ִבלין  שכ ִבלים או רֲעע יַתהפו

יַתגת,  יַתה ִבמן  ּמתן  ּמר ִבזי שח יַתב ו
אקת.  אר ֵאהא פו שת אש יַתעד  רֲעחמור,  יַתו

מסכת בבא מוציעא פרק ז משנה ה 
ו

ּמנר,  ִבדי שב ִבפלו  רֲעא ִבקשות,  ֵאעל  ֵאכל פו או
ּמנר.   ִבדי שב ִבפלו  רֲעא אבת,  את שוכו

ֵאמר:  ּממה או ּמס רֲעח ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר
ּמכרו,  שש יַתעל  ֵאתר  ּמי ֵאעל  יַתכל פו ליא ללא 

ִברין,  ִבתי יַתמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו
ּמתן,  שב שע ּמר ֵאהא  שי ללא  אש ּמדם  ּמא ּמה אאת  ִבדים  שמ יַתל שמ ּמבל  רֲעא

ּמניו.  ּמפ של יַתתח  אפ יַתה אאת  ֵאתם  ֵאהא סו ִבוי

מסכת בבא מוציעא פרק ז משנה ו 
ז

שוצמו,  יַתע ֵאדי  שי יַתעל  ּמדם  ּמא ֵאוצ ץ  קו
ִבלים,  שגדו יַתה ִבבתו  שבנו ו ֵאדי  שי יַתעל  שו

שבִברים,  ִבע ּמה ּמחתו  שפ ִבש שו שבדו  יַתע ֵאדי  שי יַתעל  שו
ששתו,  ִבא ֵאדי  שי יַתעל  שו

יַתעת.   יַתד אהם  ּמב ֵאיש  אש ֵאני  שפ ִבמ
ֵאוצ ץ  ֵאאינו קו ּמבל  רֲעא

ִבנים,  יַתט שּק יַתה ִבבתו  שבנו ו ֵאדי  שי יַתעל  ללא 
ִבנים,  רֲעע יַתנ שכ יַתה ּמחתו  שפ ִבש שו שבדו  יַתע ֵאדי  שי יַתעל  ללא  שו

שמתו,  אה שב ֵאדי  שי יַתעל  ללא  שו
יַתעת.  יַתד אהם  ּמב ֵאאין  אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת בבא מוציעא פרק ז משנה ז 
ח

אשלו,  ִבעי  ּמב יַתטע שר אנ שב ִבעמו  רֲעעשות  יַתל ִבלים  רֲעע יַתהפו אאת  ֵאכר  יַתהשו
שכלו.   ליא ללא  ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ּמלן.   ִבכי רֲעא יַתמ אדה ו ּמען, פו ִבדי ללא הו ִבאם  שו
ּמעיו,  ִבדלו שתכו  יַתח שת ִבנ ּמתיו,  ִבביו רֲעח שתחו  יַתפ שת ִבנ ּמליו,  ִבעגו ּמפשרסו  שת ִבנ

ֵאכלו.   ליא ללא  ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ּמלן.  ִבכי רֲעא יַתמ ֵאשר ו יַתע שמ ּמען,  ִבדי ללא הו ִבאם  שו

מסכת בבא מוציעא פרק ז משנה ח 
ט



ּמנה,  ִבדי שמ יַתה יַתכת  של ִבה ֵאמ ִבלין  שכ ֵאפרות או ֵארי  שמ שו
ּמרה.   יַתהתו ִבמן  ללא  ּמבל  רֲעא
ֵאהן:  שמִברים  ּמעה שו ּמב יַתאשר

ֵאכר.   יַתהשו שו ּמכר,  ּמש ֵאשא  ֵאאל, נו יַתהשו שו ּמנם,  ִבח ֵאמר  שו
לכל,  יַתה יַתעל  ּמבע  שש ִבנ ּמנם  ִבח ֵאמר  שו
לכל,  יַתה אאת  ֵאלם  יַתש שמ ֵאאל  יַתהשו שו

ֵאכר,  יַתהשו שו ּמכר  ּמש ֵאשא  נו
ּמתה,  ֵאמ יַתה יַתעל  שו ּמיה  ששבו יַתה יַתעל  שו אבר  אש יַתה יַתעל  ִבעים  ּמב שש ִבנ

ּמבה.  ֵאנ שג יַתה אאת  שו ּמדה  ֵאב רֲעא ּמה אאת  ִבמין  של יַתש שמ ו

מסכת בבא מוציעא פרק ז משנה ט 
י

אנס,  לא ֵאאינו  ּמחד  אא ֵאאב  שז
אנס.   לא ִבבים,  ֵאא שז ֵאני  שש
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבבים,  ֵאא שז יַתחת  יַתל שש ִבמ יַתעת  ּמש שב
אנס.   לא ּמחד  אא ֵאאב  שז יַתא ף 

יא
ִבסין;  שנ ּמנן או ֵאאי ִבבים  ּמל שכ ֵאני  שש

ִבאיר:  ֵאמ ִבבי  ֵאשם שר ִבמ יַתמר  ּמא ִבלי  שב יַתב יַתה יַתע  יַתידו
אנס,  לא ֵאאינו  יַתחת  יַתא יַתח  ֵאמרו

אנס.   לא ֵאתי רוחות  שש ִבמ

יב
אנס.   לא אזה  ֵארי  רֲעה ִבטיס,  שס ֵאל יַתה

ּמחש,  ּמנ יַתה שו ֵאלס  שד יַתפשר יַתה שו ֵאמר  ּמנ יַתה שו לדב  יַתה שו רֲעאִברי  ּמה
ִבסים.   ּמנ יַתא ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

יַתתי?  ּממ אא
אהם,  ֵאלי ֵאא ֵאמ ּמבאו  אש יַתמן  שז ִבב

ִבטים,  שס אל שו ּמיה  יַתח ֵאדי  שגדו שמקום  ִבל ּמכן  ִבלי ִבאם הו ּמבל  רֲעא
ִבסים.  ּמנ יַתא ֵאאלו  ֵאאין 

מסכת בבא מוציעא פרק ז משנה י 
יג

אנס;  לא אזה  ֵארי  רֲעה ּמכ ּה,  יַתדשר שכ ּמתה  ֵאמ
אנס.   לא ֵאאינו  ּמתה,  ֵאמ ּמפ ּה ו שכ ִבס

אנס;  לא אזה  ֵארי  רֲעה ּמלה,  שפ ּמנ שו ִבקים  יַתהצו ֵאשי  ּמרא של ּמתה  של ּמע
אנס.   לא ֵאאינו  ּמלה  שפ ּמנ שו ִבקים  יַתהצו ֵאשי  ּמרא של ּמל ּה  אע אה
ּמעה,  ששבו ִבמ ּמפטור  שהיות  ִבל ּמנם  ִבח ֵאמר  אנה שו שת יַתמ

ֵאלם,  יַתש של ִבמ ּמפטור  שהיות  ִבל ֵאאל  יַתהשו שו



ֵאלם.  יַתש של ִבמ ּמעה ו ששבו ִבמ שפטוִברין  שהיות  ִבל ֵאכר  יַתהשו שו ּמכר  ּמש ֵאשא  שונו

מסכת בבא מוציעא פרק ז משנה יא 
יד

ֵאטל.   ּמב ּמניו  שת ּמרה,  יַתבתו ּמכתוב  יַתה יַתעל  אנה  שת יַתמ יַתה ּמכל 
ֵאטל.   ּמב ּמניו  שת ּמלתו,  ִבח שת ִבמ אשה  רֲעע יַתמ אשהוא  יַתני  שת ּמכל  שו

שבסופו,  שימו  יַתק של ּמשר לו  שפ אא אש ּמכל  שו
ּמים.  יַתק ּמניו  שת ּמלתו,  ִבח שת ִבמ ּמליו  ּמע ּמנה  שת ִבה שו

פרק ח 

מסכת בבא מוציעא פרק ח משנה א 
א

ּממ ּה,  ִבע ּמה  אלי ּמע שב יַתאל  ּמש שו ּמרה,  ּמפ יַתה אאת  ֵאאל  יַתהשו
ּממ ּה,  ִבע ּמה  אלי ּמע שב יַתכר  ּמש שו ּמרה,  ּמפ יַתה אאת  יַתאל  ּמש

ּמרן,  ּמכ שש ִבלים או  ּמע שב יַתה אאת  יַתאל  ּמש
ּמתה,  ֵאמ ּמרה ו ּמפ יַתה אאת  יַתאל  ּמש ּמכְך  יַתחר  יַתא שו

יַתמר:  אא אנ אש ששמות כב,יד)ּמפטור,  ) 
ֵאלם".   יַתש שי ללא  ִבעמו,  ּמליו  ּמע שב ִבאם  "

ב
ּמרה,  ּמפ יַתה אאת  יַתאל  ּמש ּמבל  רֲעא

ּמתה,  ֵאמ ּמרן, ו ּמכ שש ִבלים, או  ּמע שב יַתה אאת  יַתאל  ּמש ּמכְך  יַתחר  יַתא שו
יַתמר:  אא אנ אש ּמיב,  ששמות כב,יג)יַתח ) 

ֵאלם".  יַתש שי ֵאלם  יַתש ִבעמו,  ֵאאין  ּמליו  ּמע שב "

מסכת בבא מוציעא פרק ח משנה ב 
ג

ּמרה,  ּמפ יַתה אאת  ֵאאל  יַתהשו
ִבוצי יום,  רֲעח ּמר ּה  ּמכ שש ִבוצי יום ו רֲעח ּמל ּה  ּמא שש

ּמחר,  ּממ של ּמר ּה  ּמכ שש יַתהיום ו ּמל ּה  ּמא שש
יַתחת,  יַתא יַתכר  ּמש שו יַתחת  יַתא יַתאל  ּמתה], ּמש ֵאמ [ו

ּמתה",  ֵאמ ּמלה  ששאו ֵאמר " ִבאיל או שש יַתמ יַתה
ּמתה,  ֵאמ ּמלה  ששאו ּמתה  שי ּמה אש יַתביום  "

ּמתה",  ֵאמ ּמלה  ששאו ּמתה  שי ּמה אש ּמעה  ּמש שב "
יַתע",  ֵאד ִבני יו ֵאאי ֵאמר " ּמלה או יַתה שו

ּמיב.   יַתח
ּמתה",  ֵאמ ּמרה  ששכו ֵאמר " ֵאכר או יַתהשו
ּמתה",  ֵאמ ּמרה  ששכו ּמתה  שי ּמה אש שביום  "



ּמתה],  ֵאמ ּמרה  ששכו ּמתה  שי ּמה אש ּמעה  ּמש שב ]
יַתע",  ֵאד ִבני יו ֵאאי ֵאמר " ּמלה או יַתה שו

ּמפטור.  
ּמלה",  ששאו ֵאמר " אזה או
ּמרה",  ששכו ֵאמר " אזה או שו

ּמתה.   ֵאמ ּמרה  ששכו אש ֵאכר  יַתהשו יַתבע  ּמש ִי
יַתע",  ֵאד ִבני יו ֵאאי ֵאמר " אזה או
יַתע",  ֵאד ִבני יו ֵאאי ֵאמר " אזה או שו

ללקו.  רֲעח יַתי

מסכת בבא מוציעא פרק ח משנה ג 
ד

יַתח> ֵאל יַתהשו ּמרה, < ּמפ יַתה אאת  ֵאאל  יַתהשו
ששלוחו,  יַתיד  שב שבדו,  יַתע יַתיד  שב שבנו,  יַתיד  שב ּמח ּה לו  של ִבש שו

ּמתה,  ֵאמ ֵאאל, ו יַתלשו אש ששלוחו  יַתיד  שב שבדו,  יַתע יַתיד  שב שבנו,  יַתיד  שב או 
ּמפטור.  

ֵאאל:  יַתהשו יַתמר לו  ּמא
ִבחי!"  ששלו יַתיד  שב ִבדי,  שב יַתע יַתיד  שב ִבני,  שב יַתיד  שב ִבלי  ּמח ּה  של יַתש "

ּמחְך!"  ששלו יַתיד  שב ּמדְך,  שב יַתע יַתיד  שב ּמנְך,  שב יַתיד  שב או "
ִבאיל:  שש יַתמ יַתה יַתמר לו  ּמא אש או 
ּמלְך  ּמח ּה  של יַתש שמ ִבני  רֲעא ֵארי  רֲעה "

ִבחי",  ששלו יַתיד  שב ִבדי,  שב יַתע יַתיד  שב ִבני,  שב יַתיד  שב
ּמחְך",  ששלו יַתיד  שב ּמדְך,  שב יַתע יַתיד  שב ּמנְך,  שב יַתיד  שב או "

יַתלח!"  יַתש ֵאאל " יַתהשו יַתמר לו  ּמא שו
ּמתה,  ֵאמ ּמח ּה לו ו של ִבש שו

ּמיב.   יַתח
ּמר ּה.  ִבזי שח יַתמ אשהוא  ּמעה  ּמש שב ֵאכן  שו

מסכת בבא מוציעא פרק ח משנה ד 
ה

ּמדה,  ּמל ּמי שו רֲעחמור,  יַתב ּמרה  ּמפ ִבלי ף  רֲעח יַתמ יַתה
ּמדה,  ּמל ּמי שו ּמחתו,  שפ ִבש ֵאכר  יַתהמו ֵאכן  שו

ִבתי",  יַתכשר ּממ ללא  אש יַתעד  ֵאמר " אזה או
ִבתי",  שח יַתק ּמל אש ִבמ ֵאמר " אזה או שו

ללקו.   רֲעח יַתי
ִבדים,  ּמב רֲעע ֵאני  שש ּמהיו לו 

ּמטן,  ּמק ּמחד  אא שו ּמגדול  ּמחד  אא
ּמשדות,  ֵאתי  שש ֵאכן  שו

ּמנה,  יַתט שק יַתחת  יַתא שו ּמלה  שגדו יַתחת  יַתא
ִבתי",  שח יַתק ּמל ּמגדול  יַתה ֵאמר " יַתח או ֵאק יַתהלו

יַתע",  ֵאד ִבני יו ֵאאי ֵאמר " ּמלה או יַתה שו



ּמגדול.  יַתב ּמכה  ּמז
ִבתי",  יַתכשר ּממ ּמטן  ּמּק יַתה ֵאמר " ֵאכר או יַתהמו שו

יַתע",  ֵאד ִבני יו ֵאאי ֵאמר " ּמלה או יַתה שו
ּמטן.  ּמק ּמלא  אא ֵאאין לו 
ּמגדול",  ֵאמר " אזה או
ּמטן",  ּמק ֵאמר " אזה או שו

יַתכר.  ּממ ּמטן  ּמּק יַתה אש ֵאכר  יַתהמו יַתבע  ּמש ִי
יַתע",  ֵאד ִבני יו ֵאאי ֵאמר " אזה או
יַתע",  ֵאד ִבני יו ֵאאי ֵאמר " אזה או שו

ללקו.  רֲעח יַתי

מסכת בבא מוציעא פרק ח משנה ה 
ו

ִבוצים,  ֵאע ּמל ּמתיו  ֵאזי ֵאכר  יַתהמו
ּמאה,  שוּס יַתל ִבעית  ִבבי ֵאמשר ּמפחות  ּמעשו  שו

ֵארי  ֵאאלו] רֲעה ִבתים.  [ ֵאזי יַתה יַתעל  יַתב יַתל אש
ּמאה,  שוּס יַתל ִבעית  ִבבי ּמעשו שר

ֵאדלו",  ִבג יַתתי  ֵאזי ֵאמר " אזה או
ּמלה",  ֵאד ִבג ִבוצי  יַתאשר ֵאמר " אזה או שו

ללקו.   רֲעח יַתי

ז
ֵאברו;  רֲעח ֵאדה  שש שלתוְך  ּמנן  ּמת שנ ּמתיו ו ֵאזי ּמהר  ּמנ יַתה יַתט ף  ּמש

ֵאדלו",  ִבג יַתתי  ֵאזי ֵאמר " אזה או
ּמלה",  ֵאד ִבג ִבוצי  יַתאשר ֵאמר " אזה או שו

ללקו.   רֲעח יַתי

מסכת בבא מוציעא פרק ח משנה ו 
ח

ִבמים,  ּמש שג יַתה ִבבימות  ֵאברו  רֲעח יַתל יַתבִית  ִבכיר  שש יַתמ יַתה
יַתסח.  אפ יַתה יַתעד  שו ּמחג  אה ִבמן  ִבוציאו  שלהו ּמיכול  ֵאאינו 

ּממה,  יַתח יַתה ִבבימות  ו
ִבשים יום.   לל שש

ִבכים,  יַתר שכ יַתב ו
ִבמים,  ּמש שג יַתה שימות  ּמחד  אא שו ּממה  יַתח יַתה שימות  ּמחד  אא

אדש.   לח ּמשר  ּמע ֵאנים  שש
מניות,  רֲעח יַתב ו

ּמירות,  רֲעע ּמחד  אא שו ִבכים  יַתר שכ ּמחד  אא
אדש.   לח ּמשר  ּמע ֵאנים  שש

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
ִבעים,  ּמב יַתצ יַתל אש שו ִבמים  שחתו יַתנ יַתל אש רֲעחנות 



ִבנים.  ּמש ּמשלוש 

מסכת בבא מוציעא פרק ח משנה ז 
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ִבכיר> שס יַתמ יַתה ֵאברו: < רֲעח יַתל יַתבִית  ִבכיר  שש יַתמ יַתה
ִבכיר> שס יַתמ יַתה שנעול, < יַתמ יַתב אגר ו אנ יַתב אלת ו אד יַתב ּמיב  יַתח ִבכיר  שש יַתמ יַתה

ּממן.   ּמא ֵאשה  רֲעע יַתמ אשהוא  ּמבר  ּמד ּמכל  שב ו
ּממן,  ּמא ֵאשה  רֲעע יַתמ ֵאאינו  אש ּמבר  ּמד ּמבל  רֲעא

ֵאכר>   יַתהוּסו ֵאשהו. < ֵאכר עו יַתהשו
יַתבִית,  יַתה יַתעל  יַתב של אש אבל,  אז יַתה

יַתבד.  של ִבב יַתרִים  ִבכי יַתה ִבמן  יַתתנור ו יַתה ִבמן  ֵאוצא  יַתהיו ּמלא  אא ֵאכר  יַתלשו ֵאאין  שו

מסכת בבא מוציעא פרק ח משנה ח 
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ִבכיר> שס יַתמ יַתה ּמנה, < ּמש יַתל ֵאברו  רֲעח יַתל יַתבִית  ִבכיר  שש יַתמ יַתה
ֵאכר>  יַתלוּסו ֵאכר. < יַתלשו ּמרה  שב יַתע שת ִבנ ּמנה,  ּמש יַתה ּמרה  שב יַתע שת ִבנ שו

ִבכיר> שס ִבה ִבשים, < ּמד ּקח אל ִבכיר לו  שש ִבה
ִבכיר>  שס יַתמ יַתל ִבכיר. < שש יַתמ יַתל ּמרה  שב יַתע שת ִבנ ּמנה,  ּמש יַתה ּמרה  שב יַתע שת ִבנ שו

יַתכר> ּמוּס אש ֵאברו, < רֲעח ֵאמ ֵאח ץ  יַתמשר יַתכר  ּמש אש ּמחד  אא שב ִברין  ִבוצפו שב אשה  רֲעע יַתמ
ּמנה,  ּמש יַתל ּמהב  ּמז יַתנר  ִבדי ּמשר  ּמע ֵאנים  שש ִבב

אדש,  לח יַתל ּמהב  ּמז יַתנר  ִבדי ִבמ
ֵאאל  ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר ֵאני  שפ ִבל אשה  רֲעע יַתמ ּמבא  ו

שמרו:  ּמא שו ֵאסה,  ִבבי יו שר ֵאני  שפ ִבל שו
ִבעבור.  ּמה אדש  לח אאת  שלקו  שח יַתי

מסכת בבא מוציעא פרק ח משנה ט 
יא

יַתפל,  ּמנ שו ֵאברו,  רֲעח יַתל יַתבִית  ִבכיר  שש יַתמ יַתה
יַתבִית.   ִבמיד לו  רֲעע יַתה של ּמיב  יַתח

ּמגדול;  אשנו  רֲעע יַתי ללא  ּמטן,  ּמק ּמיה  ּמה
ּמטן;  ּמק אשנו  רֲעע יַתי ללא  ּמגדול, 

יַתנִים;  שש אשנו  רֲעע יַתי ללא  ּמחד,  אא
ּמחד.   אא אשנו  רֲעע יַתי ללא  יַתנִים,  שש

אהם,  ֵאלי רֲעע ִבסי ף  ללא יו שו יַתחלונות  יַתה ִבמן  שפחות  ללא ִי
אהם.  ֵאני שש יַתעת  יַתד ִבמ ּמלא  אא

פרק ט 

מסכת בבא מוציעא פרק ט משנה א 



א
ֵאברו,  רֲעח ֵאמ אדה  ּמש ֵאבל  יַתק שמ יַתה

לוצר;  שק לוצר, ִי שק ִבל רֲעהגו  ּמנ אש ּממקום 
לקר;  רֲעע יַתי לקר,  רֲעע יַתל

לרש;  רֲעח יַתי ּמריו,  רֲעח יַתא לרש  רֲעח יַתל
ּמנה.   ִבדי שמ יַתה יַתהג  שנ ִבמ שכ לכל  יַתה

ּמאה,  שתבו יַתב ִבקים  של אשחו ֵאשם  יַתכ
יַתּקש.  יַתב אבן ו את יַתב ִבקים  של ּמכְך חו

יַתיִין,  יַתב ִבקים  של אשחו ֵאשם  יַתכ
ִבנים.  ּמּק יַתב שזמורות ו יַתב ִבקין  של ּמכְך חו
ִבנים.  ּמּק יַתה אאת  ִבקים  שפ יַתס שמ אהם  ֵאני שש ו

מסכת בבא מוציעא פרק ט משנה ב 
ב

ֵאברו,  רֲעח ֵאמ אדה  ּמש ֵאבל  יַתק שמ יַתה
ּמלן,  ִבאי ּמה ֵאבית  ִבחים או  ּמל שש ֵאבית  שוהוא 

ּמלן,  ִבאי ּמה יַתוצ ץ  שק ִבנ ּמין,  שע יַתמ יַתה יַתבש  ּמי
רֲעחכורו.   ֵאמ אכה לו  יַתנ שמ ֵאאינו 

יַתמר לו:  ּמא ִבאם 
אזה", <זו> ִבחים  ּמל שש ֵאבית  ֵאדה  שש ִבלי  ֵאכר  שש יַתה "

אזה",  ּמלן  ִבאי ּמה ֵאבית  ֵאדה  שש או "
ּמלן,  ִבאי ּמה יַתוצ ץ  שק ִבנ ּמין,  שע יַתמ יַתה יַתבש  ּמי

רֲעחכורו.  ֵאמ אכה לו  יַתנ שמ

מסכת בבא מוציעא פרק ט משנה ג 
[ג]

ּמר ּה,  ִבבי ֵאה ּמב ּה  ּמכה  ּמז אש ִבמי 
רֲעעשות,  יַתל ּמיה  שראו ִבהיא  ּממה  יַתכ ּמת ּה  ִבמין או ּמש

ֵאמר לו:  אשהוא או ִבנין לו,  שת שונו
ּמב ּה".  ּמט ֵאמי שב ֵאלם  יַתש רֲעא ִבביר,  רֲעע יַתא ללא  שו ִבביר  ִבאם או "

מסכת בבא מוציעא פרק ט משנה ד 
ד

ֵאכש,  יַתנ של ּמוצה  ּמר ללא  שו ֵאברו  רֲעח ֵאמ אדה  ּמש ֵאבל  יַתק שמ יַתה
יַתמר לו:  ּמא

ּמרְך?"  רֲעחכו ּמלְך  ֵאתן  ִבני נו רֲעא יַתו ִבאיל  ּמלְך, הו יַתפת  שכ ִבא ּממה  "
ֵאמר לו:  אשהוא או ִבעין לו,  שמ ֵאאין שו

ּמנה,  אמ ִבמ ֵאוצא  שת יו יַתא ּמחר  ּממ של "
ִבבים."  ּמש רֲעע יַתני  ּמפ של ּמלה  רֲעע יַתמ ִבהיא  שו

מסכת בבא מוציעא פרק ט משנה ה 



ה
יַתשת,  ּמע ללא  שו ֵאברו  רֲעח ֵאמ אדה  ּמש ֵאבל  יַתק שמ יַתה
שכִברי,  ּמב ּה  ִבמיד  רֲעע יַתה של ֵאדי  שכ ּמב ּה  איש  ִבאם 

ּמב ּה.   ֵאפל  יַתּט ִבל ּמיב  יַתח
ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא
שכִברי?  ּמבה  שוצ ִבּק יַתמה 

ּמלה.  שפ ִבנ ֵאדי  שכ ּמב ּה  איש  ִבאם  ּמלא  אא

מסכת בבא מוציעא פרק ט משנה ו 
ו

ֵאברו,  רֲעח ֵאמ אדה  ּמש ֵאבל  יַתק שמ יַתה
ּמפה,  ּמד שש ִבנ ּמגב, או  ּמח ּמל ּה  ּמכ רֲעא יַתו

ִבהיא,  ּמנה  ִבדי שמ יַתכת  יַתמ ִבאם 
רֲעחכורו.  ִבמן  אכה לו  יַתנ שמ

ּמנה,  ִבדי שמ יַתכת  יַתמ ּמנה  ֵאאי ִבאם  שו
רֲעחכורו.   ִבמן  אכה לו  יַתנ שמ ֵאאינו 

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּממעות,  שב אמנו  ִבמ ּמל ּה  שב ִבק ִבאם 

רֲעחכורו.  ֵאמ אכה לו  יַתנ שמ ֵאאינו  ּמכְך  ֵאבין  ּמכְך ו ֵאבין 

מסכת בבא מוציעא פרק ט משנה ז 
ז

ִבּטים,  ִבח אשארת כוִברים  רֲעע יַתב ֵאברו  רֲעח ֵאמ אדה  ּמש ֵאבל  יַתק שמ יַתה
ּמכ ּה.  ִבמתו ֵאתן לו  יַתקת, נו ּמל

ּמיפות,  ּמה  אּטי ִבח ּמהיו 
יַתהשוק",  ִבמן  ּמלְך  יַתח  ֵאק ִבני לו ֵארי רֲעה יַתמר לו " ליא ללא 

ּמכ ּה.  ִבמתו ֵאתן לו  ּמלא נו אא

מסכת בבא מוציעא פרק ט משנה ח 
ח

ששעוִברים,  ּמע ּה  שר ּמז של ֵאברו  רֲעח ֵאמ אדה  ּמש ֵאבל  יַתק שמ יַתה
ִבּטים;  ִבח ּמנה  אע ּמר שז ללא ִי

ששעוִברים.  ּמנה  אע ּמר שז ִבּטין, ִי ִבח
ֵאסר.   ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר

ּמאה;  שתבו ּמנה  אע ּמר שז ללא ִי ִבנית,  שט ִבק
ִבנית.  שט ִבק ּמנה  אע ּמר שז ּמאה, ִי שתבו

ֵאסר.  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר

מסכת בבא מוציעא פרק ט משנה ט 
ט

שמעוטות,  ִבנים  ּמש של ֵאברו  רֲעח ֵאמ אדה  ּמש ֵאבל  יַתק שמ יַתה



ּמתן,  שש ִבפ ּמנה  אע ּמר שז ללא ִי
ּממה. <בקורת>  שק ִבש יַתרת  ֵאאין לו קו שו

ִבנים,  ּמש יַתבע  אש אמנו  ִבמ ּמל ּה  שב ִבק
ּמתן,  שש ִבפ ּמנה  ּמנה ִבראשו ּמש ּמע ּה  שר זו

ּממה. <בקורת> שק ִבש יַתרת  ֵאיש לו קו שו

מסכת בבא מוציעא פרק ט משנה י 
י

ּמנר  ִבדי ֵאמאות  יַתבע  שש ִבב ִבנים  ּמש יַתבע  אש ֵאברו  רֲעח ֵאמ אדה  ּמש ֵאבל  יַתק שמ יַתה
ּמין.  שנ ִבמ יַתה ִבמן  ִבעית  ִבבי שש יַתה ֵאאין  <ו"ו הנשוא>שו

ּמנר,  ִבדי ֵאמאות  יַתבע  שש ִבב ּמחד  אא יַתע  ּמשבו
ּמין.   שנ ִבמ יַתה ִבמן  ִבעית  ִבבי שש יַתה

מסכת בבא מוציעא פרק ט משנה יא 
יא

ּמלה,   שי יַתל יַתה ּמכל  אבה  ִבכיר יום גו שש
יַתהיום,   ּמכל  אבה  ּמלה גו שי יַתל ִבכיר  שש ו

יַתהיום.   ּמכל  שו ּמלה  שי יַתל יַתה ּמכל  אבה  ּמשעות גו ִבכיר  שש ו

יב
יַתע,  ּמשבו ִבכיר  שש ּמנה,  ּמש ִבכיר  שש אדש,  לח ִבכיר  שש ּמבת,  יַתש ִבכיר  שש

יַתביום,  ּמוצא  ּמי
יַתהיום,  ּמכל  אבה  גו

ּמלה,  שי יַתל יַתב ּמוצא  ּמי
יַתהיום.  ּמכל  שו ּמלה  שי יַתל יַתה ּמכל  אבה  גו

מסכת בבא מוציעא פרק ט משנה יב 
יג

ּממה,  ֵאה שב יַתה יַתכר  שש ּמחד  אא שו ּמדם  ּמא ּמה יַתכר  שש ּמחד  אא
ִבלים,  ֵאכ יַתה יַתכר  שש ּמחד  אא שו

ֵאשם  ִבמ ּמבִברים כד,טו)איש בו  שד ּמכרו", ( שש ֵאתן  ִבת שביומו  " 
ֵאשם  ִבמ איש בו  שקּמרא יט,יג)שו ִבי יַתו אקר." ( לב יַתעד  שתָך  ִבא ִבכיר  ּמש יַתלת  מע שפ ִבלין  ּמת ללא  " 

יַתתי?  ּממ אא
ּמבעו.  שת אש יַתמן  שז ִבב

ּמבעו,  שת ללא 
ּמליו.   ּמע ֵאבר  ֵאאינו עו

ִבני,  ּמח של מש יַתה אוצל  ֵאא ִבני או  ּמו שנ יַתח יַתה אוצל  ֵאא ּמחהו  שמ ִבה
ּמליו.   ּמע ֵאבר  ֵאאינו עו

ֵאטל. שונו יַתמנו,  שז ִבב ּמבע  שש ִבנ ִבכיר  ּמש יַתה
ֵאטל.   שונו ּמבע  שש ִבנ ֵאאינו  יַתמנו,  שז יַתֵאבר  ִבע

ּמבעו,  שת אש ִבדים  ֵאע ֵאיש  ִבאם 



ֵאטל.   שונו ּמבע  שש ִבנ אזה  ֵארי  רֲעה

יד
ּמשב,  ֵאגר תו

ּמכרו",  שש ֵאתן  ִבת שביומו  ֵאשם " ִבמ איש בו 
אקר".  לב יַתעד  שתָך  ִבא ִבכיר  ּמש יַתלת  מע שפ ִבלין  ּמת ללא  ֵאשם " ִבמ ֵאאין בו  שו

(מסכת בבא מוציעא פרק ט משנה יג) 
ֵאברו,  רֲעח אאת  אוה  של יַתמ יַתה

ִבדין,  ֵאבית  שב ּמלא  אא אננו  שכ שש יַתמ שי ללא 
יַתמר:  אא אנ אש ששכונו,  יַתמ אאת  לּטל  שוִי ֵאביתו  של ֵאנס  ּמכ ללא ִי ּמבִברים כד,יא)שו שד ) 

למד,  רֲעע יַתת יַתבחו ץ  אשה בו " לנ ּמתה  יַתא אשר  רֲעא ִבאיש  ּמה שו
ּמוצה. יַתהחו רֲעעבוט  יַתה אאת  אליָך  ֵאא ִבוציא  "  יו

ִבלים,  ֵאכ ֵאני  שש ּמהיו לו 
ּמחד.  אא ִבזיר  שח יַתמ ּמחד ו אא ֵאטל  נו
ּמלה,  שי יַתל יַתב יַתכר  יַתה אאת  ִבזיר  שח יַתמ ו

יַתביום.   ּמשה  ֵאר רֲעח יַתמ יַתה אאת  שו
ּמשיו.   שליושר ִבזיר  שח יַתמ ֵאאינו  ֵאמת,  ִבאם  שו
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר

ִבשים יום,  לל שש יַתעד  ּמלא  אא ִבזיר  שח יַתמ ֵאאינו  שוצמו  יַתע של יַתא ף 
ּמלן,  יַתה של ִבשים יום ו ששל ִבמ ו

ִבדין.   ֵאבית  שב שכרו  מו

יה
ּמנה,  ּממ של יַתא

ּמרה,  ִבשי רֲעע ִבהיא  אש ֵאבין  ּמיה ו ִבנ רֲעע ִבהיא  אש ֵאבין 
יַתמר:  אא אנ אש ּמת ּה,  ִבנין או שכ שש יַתמ שמ ּמבִברים כד,יז)ֵאאין  שד ) 

ּמנה".   ּממ של יַתא אגד  אב לבל  רֲעח יַתת ללא  שו "
אשה',  רֲעע יַתת ללא  שב' ֵאבר  יַתחִים עו ֵאר ּמה אאת  ֵאבל  יַתהחו

יַתמר:  אא אנ אש ִבלים,  ֵאכ ֵאני  שש ֵאשם  ִבמ ּמיב  יַתח ּמבִברים כד,ו)שו שד ) 
אכב".   ּמר ּמו יַתחִים  ֵאר לבל  רֲעח יַתי ללא  "

ּממרו,  ּמא יַתבד  של ִבב אכב  אר ּמו יַתחִים  ֵאר ללא  שו
אפש,  אנ אכל  לא ִבשין בו  אשעו ּמבר  ּמד ּמכל  שב ּמלא  אא

יַתמר  אא אנ ּמבִברים כד,ו)אש שד ֵאבל". ( לח אפש הוא  אנ ִבכי  " 

פרק י 

מסכת בבא מוציעא פרק י משנה א 
א

שפלו,  ּמנ אש יַתנִים  שש ִבל אש ּמיה  ִבל רֲעע ּמה שו יַתבִית  יַתה



ּמפר.  ּמע אב ִבנים ו ּמב רֲעא ּמב ִבוצים ו ֵאע ּמב ִבקים  של אהם חו ֵאני שש
ֵאבר.   יַתת שש ִבה של ִבנים שראויות  ּמב רֲעא ֵאאלו  ִבאין  רו

ּמניו,  ּמב רֲעא ּמוצת  שק ִבמ ִבכיר  יַתמ אהן  ֵאמ ּמחד  אא ּמיה  ּמה
ששבון.  אח יַתה ִבמן  שועולות לו  ּמלן  שט נו

מסכת בבא מוציעא פרק י משנה ב 
ב

יַתנִים,  שש ִבל אש ּמיה  ִבל רֲעע ּמה שו יַתבִית  יַתה
ּמיה,  ִבל רֲעע ּמה ּמתה  ּמח שפ ִבנ

ֵאּקן,  יַתת של אוצה  יַתבִית רו יַתה יַתעל  יַתב ֵאאין  שו
ּמּטן,  יַתמ של ֵארד  ּמיה יו ִבל רֲעע ּמה יַתעל  יַתב ֵארי  רֲעה
ּמיה.   ִבל רֲעע ּמה אאת  ֵאּקן לו  יַתת שי אש יַתעד 

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ּמרה,  שק ִבת יַתה אאת  ֵאתן  שחתון נו יַתת יַתה

ּמבה.  ֵאזי רֲעע יַתמ יַתה אאת  שליון  אע ּמה שו

מסכת בבא מוציעא פרק י משנה ג 
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שפלו,  ּמנ אש יַתנִים  שש ִבל אש ּמיה  ִבל רֲעע ּמה שו יַתבִית  יַתה
שבנות,  ִבל יַתבִית  יַתה יַתעל  יַתב של ּמיה  ִבל רֲעע ּמה יַתעל  יַתב יַתמר  ּמא

אוצה,  ֵאאינו רו שוהוא 
שבתוכו,  ֵאשב  שויו יַתבִית  יַתה אאת  אנה  ּמיה בו ִבל רֲעע ּמה יַתעל  יַתב ֵארי  רֲעה

ּמתיו. <בכתב היד מחוק, נראה שהיה מווצאתיו>  ּמוצאו שי אאת  ֵאתן לו  ִבי אש יַתעד 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמכר.  ּמש רֲעעלות לו  יַתה של ּמוצִבריְך  ֵאברו  רֲעח יַתל אש שלתוְך  ּמדר  אזה  יַתא ף 
ּמיה,  ִבל רֲעע ּמה אאת  שו יַתבִית  יַתה אאת  אנה  ּמיה בו ִבל רֲעע ּמה יַתעל  יַתב ּמלא  אא

ּמתיו.  ּמוצאו שי אאת  אתן לו  ִבי אש יַתעד  יַתבִית  יַתב ֵאשב  שויו

מסכת בבא מוציעא פרק י משנה ד 
ד

יַתלע,  אוּס יַתב ּמבנוי  אשהוא  יַתבד  יַתה ֵאבית  ֵאכן  שו
יַתחת,  שפ ִבנ שו ּמביו,  יַתג יַתעל  ֵאחר  יַתא יַתנת  ִבג שו

ּמּטן,  יַתמ של יַתע  ֵאר שוזו ֵארד  ּמנה יו ִבג יַתה יַתעל  יַתב ֵארי  רֲעה
ִבפים.   ִבכ יַתבדו  ֵאבית  של אשה  רֲעע יַתי אש יַתעד 

ִבזיקו,  ִבה שו ִבבים  יַתר ּמה ִבלשרשות  שפלו  ּמנ אש ּמלן  ִבאי ּמה שו אתל  לכ יַתה
ֵאלם.   יַתש של ִבמ שפטוִברין 

ּמלן,  ִבאי ּמה אאת  ּמלקו ץ  שו אתל  לכ יַתה אאת  לתר  שס ִבל יַתמן  שז שתנו לו  ּמנ
ּמפטור,  יַתמן,  שז שבתוְך  שפלו  ּמנ שו

ּמיב.  יַתח יַתמן,  שז יַתחר  יַתא של

מסכת בבא מוציעא פרק י משנה ה 



ה
יַתפל,  ּמנ שו ֵאברו  רֲעח יַתנת  ִבג של ּמסמוְך  שתלו  ּמכ ּמיה  ּמה אש ִבמי 

אניָך!"  ּמב רֲעא אאת  ֵאנה  יַתפ יַתמר לו " ּמא
ִבגיעוָך!"  ִבה יַתמר לו " ּמא

ִבעין לו.   שמ ֵאאין שו
יַתמר:  ּמא ּמליו,  ּמע ֵאבל  ִבּק אש ִבמ

אתיָך,  ִבוציאו שי אאת  ּמלְך  ֵאהי "
ִבלי",  אש אאת  ֵאטל  ִבני נו רֲעא יַתו

ִבעין לו.   שמ ֵאאין שו

ו
יַתּקש,  יַתב אבן ו את יַתב ִבעמו  רֲעעשות  יַתל ֵאעל  יַתהפו אאת  ֵאכר  יַתהשו

ּמכִברי!"  שש ִבלי  אתן  יַתמר לו " ּמא
ּמכשרָך!"  שש ִבב ּמת  ִבשי ּמע אש יַתמה  ִבמ לטל  יַתמר לו " ּמא

ִבעין לו.   שמ ֵאאין שו
יַתמר לו:  ּמא ּמליו,  ּמע ֵאבל  ִבּק אש ִבמ

ִבלי",  אש אאת  ֵאטל  ִבני נו רֲעא יַתו ּמרְך,  ּמכ שש אאת  ּמלְך  ֵאהי "
ִבעין לו.   שמ ֵאאין שו

ז
ִבבים,  יַתר ּמה ִבלשרשות  שבלו  ִבז ִבוציא  יַתהמו

ֵאבל.   יַתז שמ ֵאבל  יַתז שמ יַתה שו ִבוציא,  ִבוציא מו יַתהמו
ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  ִבטיט  ִברין  ֵאאין שו

ִבנים.  ֵאב של ִבנים  שב ללא לו שו
ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  ִבטיט  ִבלין  שב גו

ִבנים>  ֵאב של ִבל ִבל,  ִבנים. <המגיה הוסי ף  ֵאב של ללא  ּמבל  רֲעא
ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  אנה  יַתהבו

אנה.  אנה בו יַתהבו שו ִבביא,  ֵאמ ִבנים  ּמב רֲעא ִבביא  ֵאמ יַתה
ִבזיק.   ִבה אש יַתמה  ֵאלם  יַתש שמ ִבזיק,  ִבה ִבאם  שו
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר

ִבשים יום.  לל שש ֵאני  שפ ִבל שכתו  יַתלא שמ אאת  ֵאּקן הוא  יַתת שמ יַתא ף 

מסכת בבא מוציעא פרק י משנה ו 
ח

יַתתִים,  שנ ִבב ּמרק  ּמי יַתה שו ֵאבי זו,  יַתג יַתעל  יַתגנות זו  ֵאתי  שש
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

שליון.   אע ּמל אש
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  ושר

שחתון.   יַתת יַתל אש
ִבאיר:  ֵאמ ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמפרו,  רֲעע אאת  לּטל  ִבל שליון  אע אוצה  שר ִבאם ִי ּממה,  ו



ּמרק!   ּמי ּמכאן  ֵאאין 
ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמפר,  רֲעע ּמנתו  ִבג ללאת  יַתמ של שחתון  יַתת יַתה אוצה  שר ִבאם ִי ּממה,  ו
ּמרק!   ּמי ּמכאן  ֵאאין 

ִבאיר:  ֵאמ ִבבי  יַתמר שר ּמא
אזה,  ֵאדי  שי יַתעל  אזה  יַתמחות  של ִבלים  שיכו אהם  ֵאני שש אש יַתחר  יַתא ֵאמ ִבכי  שו

יַתין>  שנ ִבמ ֵאיא? < יַתח אזה  ּמרק  ּמי יַתנִין  שמ
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ִבלּטול,  שו ּמידו  אאת  לשט  שפ ִבל ּמיכול  שליון  אע ּמה אש ּמכל 
אשלו,  ֵארי הוא  רֲעה

שחתון.   יַתת יַתל אש ּמאר  ּמש יַתה שו

חסלת מסכת בבא מוציעא

מסכת בבא בתרא 

פרק א 

מסכת בבא בתרא פרק א משנה א 
א

ֵאוצר,  ּמח אב ּמוצה  ִבחי שמ רֲעעשות  יַתל אשּמרוצו  ִבפים  ּמת שו
יַתוצע.   שמ אא ּמב אתל  לכ יַתה אאת  ִבנים  בו

ִבנים,  ֵאב של ִבסים,  ֵאפ שק ִבזית,  ּמג ִבויל,  ּמג שבנות  ִבל רֲעהגו  ּמנ אש ּממקום 
ּמנה.   ִבדי שמ יַתה יַתהג  שנ ִבמ שכ לכל  יַתה ִבנים,  בו

ִבויל,  ּמג יַתב
ִבחים,   ּמפ שט ּמשה  לל שש ֵאתן  אזה נו שו ִבחים,  ּמפ שט ּמשה  לל שש ֵאתן  אזה נו

ִבזית,  ּמג יַתב ו
ּמוצה,  שח יַתמ יַתחִים ו שפ ִבט ֵאתן  אזה נו שו ּמוצה,  שח יַתמ יַתחִים ו שפ ִבט ֵאתן  אזה נו

ִבסים,  ֵאפ שּק יַתב ו
יַתחִים,  שפ ִבט ֵאתן  יַתחִים,] אזה נו שפ ִבט ֵאתן  אזה נו שו ]

ִבנים,  ֵאב של יַתב ו
ּמוצה.  שח יַתמ יַתפח ו אט ֵאתן  אזה נו שו ּמוצה,  שח יַתמ יַתפח ו אט ֵאתן  אזה נו

אתל,  לכ יַתה יַתפל  ּמנ ִבאם  ּמכְך,  ִבפי של
אהם.  ֵאני שש ִבל אש ִבנים  ּמב רֲעא ּמה שו ּממקום  יַתה

מסכת בבא בתרא פרק א משנה ב 
ב

ּמנה:  ִבג יַתב ֵאכן  שו



לדר, שג ִבל רֲעהגו  ּמנ אש ִבבין אותו,] ּממקום  שי יַתח שמ ] 
ּמעה,  שק ִבב יַתב ּמבל  רֲעא

ִבבין אותו,  שי יַתח שמ ֵאאין  לדר,  שג ִבל ללא  אש רֲעהגו  ּמנ אש ּממקום 
ּמוצה,  ּמר ִבאם  ּמלא  אא

יַתבחו ץ.  ִבמ ִבזית  ּמח אשה  שועו אשלו,  שלתוְך  ֵאנס  כו
אתל,  לכ יַתה יַתפל  ּמנ ִבאם  ּמכְך,  ִבפי של
אשלו.   ִבנים  ּמב רֲעא ּמה שו ּממקום  יַתה

ג
אהם,  ֵאני שש יַתעת  יַתד ִבמ ּמעשו  ִבאם  שו
יַתוצע,  שמ אא ּמב אתל  לכ יַתה אאת  ִבנים  בו

ּמכן.  ִבמ ּמכן ו ִבמ ִבזית  ּמח ִבשין  שועו
אתל,  לכ יַתה יַתפל  ּמנ ִבאם  ּמכְך,  ִבפי של

אהם.  ֵאני שש ִבל אש ִבנים  ּמב רֲעא ּמה שו ּממקום  יַתה

מסכת בבא בתרא פרק א משנה ג 
ד

ּמתיו,  ללש רוחו ּמש ִבמ ֵאברו  רֲעח אאת  ִבּקי ף  יַתמ יַתה
ִבשית,  ִבלי שש יַתה אאת  שו ּמיה  ִבנ שש יַתה אאת  שו ּמנה  ּמהִבראשו אאת  יַתדר  ּמג

ִבבין אותו.   שי יַתח שמ ֵאאין 
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ִבעית,  ִבבי ּמהשר אאת  יַתדר  ּמג שו יַתמד  ּמע ִבאם 
לכל.  יַתה אאת  ּמליו  ּמע ִבלין  שג של יַתג שמ

מסכת בבא בתרא פרק א משנה ד 
ה

יַתפל,  ּמנ אש ֵאוצר  ּמח אתל  לכ
יַתאמות,   יַתבע  יַתאשר יַתעד  שבנותו  ִבל ִבבין אותו  שי יַתח שמ

יַתפל> ּמנ אש יַתתן, < ּמנ אש יַתקת  שז אח שב
יַתפל>  ּמנ יַתתן. < ּמנ ללא  אש ּמיה  ּמא שר ִבביא  ּמי אש יַתעד 

ּמלן,  שע יַתמ של יַתאמות ו יַתבע  יַתאשר ֵאמ
ִבבין אותו.   שי יַתח שמ ֵאאין 
ֵאחר,  יַתא אתל  לכ יַתמְך לו  ּמס

ּמרה,  שק ִבת יַתה אאת  ּמליו  ּמע יַתתן  ּמנ ללא  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
לכל,   יַתה אאת  ּמליו  ּמע ִבלין  שג של יַתג שמ

יַתתן,  ּמנ ללא  אש יַתקת  שז אח שב
יַתתן.  ּמנ אש ּמיה  ּמא שר ִבביא  ּמי אש יַתעד 

מסכת בבא בתרא פרק א משנה ה 
ו

ֵאוצר.   ּמח אל אלת  אד שו יַתער  יַתש ֵאבית  שבנות  ִבל ִבפין אותו  כו



ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
יַתער.   יַתש ֵאבית  של ֵאוצרות שראויות  רֲעח יַתה ּמכל  ללא 

יַתח.   ִברי שב יַתתִים ו ּמל שד ּממה ו ִבעיר חו ּמל שבנות  ִבל ִבפין אותו  כו
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר

ּממה.   יַתלחו ּמירות שראויות  רֲעע ּמה ּמכל  ללא 
ִבעיר?  ּמה ֵאשי  שנ יַתא שכ ֵאהא  ִבוי ִבעיר  ּמב ֵאהי  שי ּממה  יַתכ

אדש.   לח ּמשר  ּמע ֵאנים  שש
ּמרה,  ִבדי ֵאבית  ּמב ּה  ּמנה  ּמק

ּמיד.  ִבמ ִבעיר  ּמה ֵאשי  שנ יַתא שכ ֵארי הוא  רֲעה

מסכת בבא בתרא פרק א משנה ו 
ז

ֵאוצר,  ּמח אה אאת  ִבקין  של ֵאאין חו
אזה.   ּמל יַתאמות  יַתבע  יַתאשר שו אזה  ּמל יַתאמות  יַתבע  יַתאשר ּמב ּה  ֵאהא  שי אש יַתעד 

אדה,  ּמש יַתה אאת  ללא  שו
אזה.  ּמל ִבבים  יַתק יַתעת  שש ִבת שו אזה  ּמל ִבבים  יַתק יַתעת  שש ִבת ּמב ּה  ֵאהא  שי אש יַתעד 

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
אזה.   ּמל ִבבים  יַתק ֵאאי  ּמוצ רֲעח יַתעת  שש ִבת שו אזה  ּמל ִבבים  יַתק ֵאאי  ּמוצ רֲעח יַתעת  שש ִבת

ּמנה,  יַתג יַתה אאת  ללא  שו
אזה.  ּמל יַתקב  ִבוצי  רֲעח יַתו אזה  ּמל יַתקב  ִבוצי  רֲעח ּמב ּה  ֵאהא  שי אש יַתעד 

יַתבע.   לר ֵאבית  ּמבה,  ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד שכ ו
ּמבְך,  יַתהשו אאת  ללא  שו ּמרן  יַתהמו אאת  ללא  שו ִבלין  שק שּטִבר יַתה אאת  ללא 

יַתבד,  יַתה ֵאבית  אאת  ללא  שו ֵאח ץ  יַתמשר יַתה אאת  ללא  שו ֵאלת  יַתּט יַתה אאת  ללא  שו
אזה.   ּמל ֵאדי  שכ אזה ו ּמל ֵאדי  שכ אהן  ּמב ֵאהא  שי אש יַתעד 

ּמלל:  שכ יַתה אזה  )
ִבקין,  של ּמליו, חו ּמע ששמו  ֵאלק ו ּמח ֵאי אש ּמכל 

ִבקין.) <אינו בכתב היד>  של ֵאאין חו ּמלאו,  ִבאם  שו
יַתתי?  ּממ אא

ִבוצין,  אהם רו ֵאני שש ֵאאין  אש יַתמן  שז ִבב
ִבוצין,  אהן רו ֵאני שש אש יַתמן  שז ִבב ּמבל  רֲעא
ללקו.   רֲעח יַתי ֵאכן,  ִבמ ּמפחות  ִבפלו  רֲעא

אדש,  לּק יַתה ֵאבי  שת ִבכ שו
ִבוצין,  אהן רו ֵאני שש אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ללקו.  רֲעח יַתי ללא 

פרק ב 

מסכת בבא בתרא פרק ב משנה א 
א



ֵאברו,  רֲעח יַתל אש שלבורו  ּמסמוְך  ּמדן בור  ּמא לפר  שח יַתי ללא 
יַתמִים,  יַתה יַתמת  יַתא ללא  שו ּמעּמרה,  שמ ללא  שו יַתח,  ִבשי ללא  שו

ִבסים,  שב יַתלכו אש אכת  אר שב ִבנ ללא  שו
ִבחים,  ּמפ שט ּמשה  לל שש ֵאברו  רֲעח יַתל אש שתלו  לכ ִבמ ִבחיק  ִבהשר ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא

ִבוּסיד.   יַתב ּמסד  שו
אבל,  אז יַתה אאת  שו אפת  אג יַתה אאת  ִבקין  ִבחי יַתמשר

ִבעים,  ּמל שוּס יַתה אאת  שו ִבוּסיד  יַתה אאת  שו יַתלח  אמ יַתה אאת  שו
ִבחין,  ּמפ שט ּמשה  לל שש ֵאברו  רֲעח יַתל אש שתלו  ּמכ ִבמ

ִבוּסיד.   יַתב ּמסד  שו
ִבעים,  ּמר שז יַתה אאת  ִבקין  ִבחי יַתמשר

יַתלִים,  שג יַתר ֵאמי  אאת  שו ּמשה,  ֵאר רֲעח יַתמ יַתה אאת  שו
ִבחין.   ּמפ שט ּמשה  לל שש אתל  לכ יַתה ִבמן 

ּמכב,  ּמש יַתה ִבמן  ּמשה  לל שש יַתחִים  ֵאר ּמה אאת  ִבקין  ִבחי יַתמשר
ּמכב,  ּמר ּמה ִבמן  ּמעה  ּמב יַתאשר ֵאהן  אש

ּמיא,  של ִבכ יַתה ִבמן  ּמשה  לל שש יַתתנור  יַתה אאת  שו
ּמפה.  ּמש יַתה ִבמן  ּמעה  ּמב יַתאשר ֵאהן  אש

מסכת בבא בתרא פרק ב משנה ב 
ב

יַתבִית,  יַתה שבתוְך  יַתתנור  ּמדם  ּמא ִבמיד  רֲעע יַתי ללא 
יַתאמות.   יַתבע  יַתאשר יַתב ּה  לג ּמביו  יַתג יַתעל  ֵאיש לו  ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא

ּמיה,  ִבל רֲעע ּמב ִבמידו  רֲעע יַתמ ּמיה  ּמה
ִבחין,  ּמפ שט ּמשה  לל שש ּמבה  ֵאזי רֲעע יַתמ ּמתיו  שח יַתת ֵאהא  שי אש יַתעד 

יַתפח.  אט ּמרה,  ִבכי יַתב ו
ִבזיק.   ִבה אש יַתמה  ֵאלם  יַתש שמ ִבזיק,  ִבה ִבאם  שו

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ֵאאלו,  ּמה ִברין  ֵאשעו יַתה ּמכל  שמרו  אא אנ ללא 

ֵאלם.  יַתש של ִבמ ּמפטור  ֵאהא  שי ִבזיק,  ִבה ִבאם  אש ּמלא  אא

מסכת בבא בתרא פרק ב משנה ג 
ג

ִבעין  ּמב יַתצ יַתל אש שו ִבמין  שחתו יַתנ יַתל אש רֲעחנות  ּמדם  ּמא יַתתח  שפ ללא ִי
ֵאברו,  רֲעח יַתל אש ּמוצרו  יַתחת או יַתת

ּמקר.   ּמב אפת  אר ללא  שו
ּמקר.   ּמב אפת  אר ללא  ּמבל  רֲעא ִבתירו,  ִבה יַתיִין  יַתב אמת,  אא אב

ֵאוצר,  ּמח אב אש רֲעחנות 
יַתמר לו:  ּמידו לו שב יַתמחות  של ּמיכול 

ִבאין!"   שוצ יַתהיו ִבמּקול  ללא  שו ִבסין  ּמנ שכ ִבנ יַתה ִבמּקול  ללא  יַתשן  ִבלי ּמיכול  ִבני  ֵאאי "
ִבלין,  ֵאכ אשה  שועו

יַתבשוק;  ֵאכר  ֵאוצא ומו שויו
יַתמר לו:  שולו ּמידו  שב יַתמחות  של ּמיכול  ֵאאינו  ּמבל  רֲעא



ִבּטיש,  יַתפ יַתה ִבמּקול  ללא  יַתשן,  ִבלי ּמיכול  ִבני  ֵאאי "
ִבתינוקות.  יַתה ִבמּקול  ללא  שו יַתחִין,  ֵאר ּמה ִבמּקול  ללא  שו

מסכת בבא בתרא פרק ב משנה ד 
ד

ֵאברו,  רֲעח אתל  לכ של ּמסמוְך  שתלו  ּמכ ּמיה  ּמה אש ִבמי 
ֵאחר,  יַתא אתל  לכ למְך לו  שס ללא ִי

יַתאמות.   יַתבע  יַתאשר אמנו  ִבמ ִבחיק  ִבהשר ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא
יַתחלונות,  יַתב ו

יַתאמות.  יַתבע  יַתאשר ּמדן,  שג אנ שכ ִבמ ּמּטן ו יַתמ של ִבמ ּמלן ו שע יַתמ של ִבמ

מסכת בבא בתרא פרק ב משנה ה 
ה

יַתאמות,  יַתבע  יַתאשר ּמבְך  יַתהשו ִבמן  ּמלם  מוּס יַתה אאת  ִבקין  ִבחי יַתמשר
ּמיה.   ִבמ שנ לפ ץ  שק ִבת ללא  אש ֵאדי  שכ

יַתאמות,  יַתבע  יַתאשר ּמלה  ֵאח שז יַתמ יַתה ִבמן  אתל  לכ יַתה אאת  שו
ּמלם.   מוּס יַתה אאת  ֵאק ף  ֵאהא זו שי אש ֵאדי  שכ

ּממה.  יַתא ִבשים  ִבמ רֲעח ִבעיר  ּמה ִבמן  ּמבְך  יַתהשו אאת  ִבקין  ִבחי יַתמשר
אשלו,  שבתוְך  ּמבְך  ּמדם שו ּמא אשה  רֲעע יַתי ללא 

יַתח.  ּמכל רו של ּממ ּה  יַתא ִבשים  ִבמ רֲעח ֵאיש לו  ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

יַתעת כוִברים,  יַתב יַתאשר ֵאבית 
ּמנה.   יַתהיו אגר  אש ללא  שמ

יַתבע,  לר ֵאבית  ִבפלו  רֲעא ּמקחו,  של ִבאם  שו
ּמקתו.  שז אח שכ ֵארי הוא  רֲעה

מסכת בבא בתרא פרק ב משנה ו 
ו

ּממה,  יַתא ִבשים  ִבמ רֲעח שבתוְך  ּמוצא  שמ ִבנ אש ִבניפול 
ּמבְך.  יַתהשו יַתעל  יַתב של אש ֵארי הוא  רֲעה

ּממה,  יַתא ִבשים  ִבמ רֲעח ֵאמ חו ץ 
שוצאו.   שלמו אש ֵארי הוא  רֲעה

יַתבכות,  ֵאני שו שש ֵאבין  ּמוצא  שמ ִבנ
אשלו  אזה,  ּמל שו אשלו,  אזה,  ּמל ּמקרוב 

ללקו.  רֲעח יַתי אהם  ֵאני שש ּמוצה,  שח יַתמ של ּמוצה  שח יַתמ

מסכת בבא בתרא פרק ב משנה ז 
ז

ּממה,  יַתא ֵאמש  ּמח שו ששִברים  אע ִבעיר  ּמה ִבמן  ּמלן  ִבאי ּמה אאת  ִבקים  ִבחי יַתמשר
ּממה.   יַתא ִבשים  ִבמ רֲעח ּממה,  שק ִבש יַתה שו ּמחרוב  אה

ֵאמר:  ּמשאול או ּמבא  יַתא



ּממה.   יַתא ִבשים  ִבמ רֲעח ּמרק,  שס יַתלן  ִבאי ּמכל 
ִבמים,  ּמד ֵאתן  ֵאאינו נו שו ֵאוצ ץ  ּממה, קו שד ּמק ִבעיר  ּמה ִבאם 

ִבמים.  ּמד ֵאתן  שונו ֵאוצ ץ  יַתדם, קו ּמק ּמלן  ִבאי ּמה ִבאם  שו
יַתדם,  ּמק אזה  שו יַתדם,  ּמק אזה  ֵאפק  ּמס
ִבמים.  ּמד ֵאתן  ֵאאינו נו שו ֵאוצ ץ  קו

מסכת בבא בתרא פרק ב משנה ח 
ח

ּממה.   יַתא ִבשים  ִבמ רֲעח ִבעיר  ּמה ִבמן  ּמעה  שקבו ארן  לג ִבקין  ִבחי יַתמשר
אשלו,  שבתוְך  ּמעה  שקבו ארן  לג ּמדן  ּמא אשה  רֲעע יַתי ללא 

יַתח.  ּמכל רו של ּממה  יַתא ִבשים  ִבמ רֲעח ֵאיש לו  ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא
ִבנירו,  ִבמ ֵאברו ו רֲעח יַתל אש ּמתיו  ִבטיעו שנ ִבמ ִבחיק  יַתמשר

ִבזיק.  יַתי ללא  אש ֵאדי  שכ

מסכת בבא בתרא פרק ב משנה ט 
ט

ּמברות,  שּק יַתה אאת  שו ֵאבלות  שנ יַתה אאת  ִבקים  ִבחי יַתמשר
ּממה.   יַתא ִבשים  ִבמ רֲעח ִבעיר  ּמה ִבמן  ִבקי  שס מבשר יַתה אאת  שו
ִבעיר.  ּמה יַתרח  שז ִבמ של ּמלא  אא ִבקי  שס מבשר ִבשין  ֵאאין עו שו

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ּמב ּה,  ּמר רֲעע יַתמ ִבמן  אשה, חו ץ  יַתח הוא עו ּמכל רו של

ּממה.  יַתא ִבשים  ִבמ רֲעח ִבחיק  יַתמשר ו

מסכת בבא בתרא פרק ב משנה י 
י

ּמרק,  ּמי יַתה ִבמן  ששּמרה  ִבמ יַתה אאת  ִבקין  ִבחי יַתמשר
ִבלים,  ּמוצ שב יַתה ִבמן  ִבשים ו ֵאר שכ יַתה ִבמן  ו
שדבוִברים.   יַתה ִבמן  ּמדל  יַתחשר יַתה אאת  שו

ּמדל.  יַתחשר יַתב ִבתיר  יַתמ ֵאסה  ִבבי יו שר

מסכת בבא בתרא פרק ב משנה יא 
יא

ּממה,  יַתא ֵאמש  ּמח שו ששִברים  אע יַתהבור  ִבמן  ּמלן  ִבאי ּמה אאת  ִבקין  ִבחי יַתמשר
ּממה,  יַתא ִבשים  ִבמ רֲעח ּממה  שק ִבש יַתה שו ּמחרוב  אה שו

יַתצד.   יַתה ִבמן  ֵאבין  ּמלה ו שע יַתמ של ִבמ ֵאבין 
ִבמים,  ּמד ֵאתן  שונו ֵאוצ ץ  יַתדם, קו ּמק יַתהבור  ִבאם 

לק ץ.  ּמי ללא  יַתדם,  ּמק ּמלן  ִבאי ּמה ִבאם  שו
לק ץ.  ּמי ללא  יַתדם,  ּמק אזה  שו יַתדם,  ּמק אזה  ֵאפק  ּמס

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
לק ץ,  ּמי ללא  ּמלן,  ִבאי ּמה אאת  יַתדם  ּמק יַתהבור  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

אשלו.  שבתוְך  יַתע  ֵאט אזה נו שו אשלו  שבתוְך  ֵאפר  אזה חו



מסכת בבא בתרא פרק ב משנה יב 
יב

ֵאברו,  רֲעח ֵאדה  שש ִבל ּמסמוְך  ּמלן  ִבאי ּמדם  ּמא יַתּטע  ללא ִי
יַתאמות,  יַתבע  יַתאשר אמנו  ִבמ ִבחיק  ִבהשר ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא

ּמלן.   ִבאי ּמה ּמכל  ּמחד  אא שו ִבנים  ּמפ שג ּמחד  אא
יַתתִים,  שנ ִבב ֵאדר  ּמג ּמיה  ּמה

ֵאדר  ּמג יַתל ֵאמְך  ּמכן.]  אזה סו ִבמ ֵאדר  ּמג יַתל ֵאמְך  אזה סו שו ּמכן,  ִבמ ]
ֵאברו,  רֲעח ֵאדה  שש שלתוְך  ִבאין  שוצ ִבשין י ּמשּמר ּמהיו 

ִבחין,  ּמפ שט ּמשה  לל שש ִבמיק  רֲעע יַתמ
ּמשה.   ֵאר רֲעח יַתמ יַתה אאת  ֵאכב  יַתע שי ללא  אש ֵאדי  שכ

ּמעּמרה,  שמ יַתח ו ִבשי שו ֵאפר בור  ּמיה חו ּמה
אשלו.  ִבוצים  ֵאע ּמה שו ֵארד,  שויו ֵאוצ ץ  קו

מסכת בבא בתרא פרק ב משנה יג 
יג

ֵאברו,  רֲעח ֵאדה  שש שלתוְך  אטה  אשהוא נו ּמלן  ִבאי
ּמשה,  ֵאר רֲעח יַתמ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  יַתע  ֵאד יַתמשר ללא  שמ ֵאוצ ץ  קו
אלת.   לק שש ִבמ יַתה אגד  אנ שכ ּממה,  שק ִבש יַתה שו ּמחרוב  אה שו

אלת.   לק שש ִבמ יַתה אגד  אנ שכ ּמלן,  ִבאי ּמה ֵאבית  ִבחים ו ּמל שש יַתה ֵאבית 
ֵאמר:  ּמשאול או ּמבא  יַתא

אלת.  לק שש ִבמ יַתה אגד  אנ שכ ּמרק,  שס יַתלן  ִבאי ּמכל 

מסכת בבא בתרא פרק ב משנה יד 
יד

ִבבים,  יַתר ּמה ִבלשרשות  אטה  אשהוא נו ּמלן  ִבאי
שכבו.   שברו ֵאבר  ּממל עו ּמג יַתה ֵאהא  שי אש ֵאדי  שכ ֵאוצ ץ  קו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
שזמורות.   ּמתן או  שש ִבפ ּמטעון 

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמאה.  שמ מּט יַתה ֵאני  שפ ִבמ אלת,  ששק ִבמ יַתה אגד  אנ שכ ּמלן,  ִבאי ּמה ּמכל 

פרק ג 

מסכת בבא בתרא פרק ג משנה א 
א

ּמערות,   שמ ִבחים, ו ִבשי ִבתים, בורות,  ּמב יַתקת  שז אח
ִבדים,  יַתב יַתה ֵאבית  יַתבכות,  ּמוציות, שו ּמח יַתמשר

ִבדים,  ּמב רֲעע יַתו ִבחים,  ּמל שש יַתה ֵאבית 



ִבדיר,  ּמת ֵאפרות  אשה  אשהוא עו ּמכל  שו
שליום.   ִבמיום  ִבנים ו ּמש ּמשלוש  ּמתן  ּמק שז אח
ִבנים,  ּמש ּמשלוש  ּמת ּה  ּמק שז אח יַתעל,  יַתב יַתה ֵאדה  שש

שליום.   ִבמיום  ּמנה  ֵאאי שו

ב
ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר

ּמנה,  ּמבִבראשו ִבשים  ּמד ּקח ּמשה  לל שש
ּמנה,  רֲעחרו יַתא ּמב ִבשים  ּמד ּקח ּמשה  לל שש ו

אדש  לח ּמשר  ּמע ֵאנים  שש יַתוצע, ו שמ אא ּמב ]
אדש.]   לח ּמשר  ּמע ּמנה  למ שש
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ּמנה,  לש ּמבִברא ּמחד  אא אדש  לח
ּמנה  רֲעחרו יַתא ּמב ּמחד  אא אדש  לח שו

יַתוצע,  שמ אא ּמב אדש  לח ּמשר  ּמע ֵאנים  שש ו
אדש.   לח ּמשר  ּמע ּמעה  ּמב יַתאשר
ֵאעאל:  ּממ שש ִבבי ִי יַתמר שר ּמא

ּמבן,  ּמל יַתה ֵאדה  שש ִבב ִברין?  רֲעאמו ּמבִברין  שד ֵאמי  יַתב
ּמלן,  ִבאי ּמה ֵאדה  שש ִבב ּמבל  רֲעא

שיוצו,  יַתק אאת  יַתנס  ּמכ ּמתיו,  ֵאזי אאת  יַתסק  ּממ ּמאתו, ו שתבו אאת  יַתנס  ּמכ
ִבנים.  ּמש ללש  ּמש ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

מסכת בבא בתרא פרק ג משנה ב 
ג

ּמקה:  ּמז רֲעח יַתל ּמרוצות  רֲעא ּמשלוש 
ִבליל.   ּמג שו ֵאדן  שר יַתי יַתה אבר  ֵאע שו ּמדה  שיהו
ִבליל,  ּמג יַתב ִבזיק  אח אה שו ּמדה  ִבביהו ּמיה  ּמה

ּמדה,  ִבביהו ִבזיק  אח אה שו ִבליל  ּמג יַתב
ּמנה.   ִבדי שמ יַתב ִבעמו  ֵאהא  שת אש יַתעד  ּמקה,  ּמז רֲעח ּמנה  ֵאאי

ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא
ִבנים,  ּמש ּמשלוש  שמרו  ּמא ללא 

ּמיא,  שנ יַתפ שס ִבא שב ֵאהא  שי אש ֵאדי  שכ ּמלא  אא
ּמנה,  ּמש ִבזיק  רֲעח יַתי

ּמנה,  ּמש ִבדיעוהו  שויו שלכו  ֵאי שו
ארת.  אח יַתא ּמנה  ּמש לבאו  ּמי שו

מסכת בבא בתרא פרק ג משנה ג 
ד

ּמקה.   ּמז רֲעח ּמנ ּה  ֵאאי ּמנה  ּמע שט ּממ ּה  ִבע ֵאאין  אש ּמקה  ּמז רֲעח ּמכל 
יַתמר לו:  ּמא

ִבלי?"  אש שבתוְך  אשה  שת עו יַתא ּממה  "



ּמבר",  ּמד ּמדם  ּמא ִבלי  יַתמר  ּמא ללא  אש "
ּמקה.   ּמז רֲעח ּמנה  ֵאאי

ּמנה",  ּמת יַתמ ִבלי  ּמת  יַתת ּמנ אש ִבלי", " ּמת  יַתכשר ּממ אש "
ּמקה.   ּמז רֲעח ֵארי זו  רֲעה

ּמנה.   ּמע שט ּמוצִבריְך  ֵאאינו  ּמשה  שירו ֵאשם  ִבמ ּמבא  יַתה שו

ה
ִבפים,  שטרו ִבפי יַתא ּמה שו ִבסים  רֲעאִברי ּמה שו ִבפים  ּמת יַתהשו

ּמקה.   ּמז רֲעח אהם  ּמל ֵאאין 
ששתו,  ִבא ֵאסי  שכ ִבנ שב ּמקה  ּמז רֲעח ִבאיש  ּמל ֵאאין 

ּמל ּה,  שע יַתב ֵאסי  שכ ִבנ שב ּמקה  ּמז רֲעח ּמשה  ִבא ּמל ללא  שו
ֵאבן,  יַתה ֵאסי  שכ ִבנ שב ּמאב  ּמה ללא  שו

ּמאב.   ּמה ֵאסי  שכ ִבנ שב ֵאבן  יַתה ללא  שו
ִבזיק,  רֲעח יַתמ יַתב רֲעאמוִברין?  ּמבִברים  שד ִבמי  יַתב

ּמנה,  ּמת יַתמ ֵאתן  שבנו ּמבל  רֲעא
ללקו,  רֲעח יַתי אש ִבחים  יַתא ּמה שו

ֵאגר,  יַתה ֵאסי  שכ ִבנ שב ִבזיק  רֲעח יַתמ יַתה שו
אשהוא,  ּמכל  יַתר ץ  ּמפ יַתדר,  ּמג יַתעל  ּמנ

ּמקה.  ּמז רֲעח ֵארי זו  רֲעה

מסכת בבא בתרא פרק ג משנה ד 
ו 

ִבנים,  ּמש ּמשלוש  ּמל ּה  ּמכ רֲעא אש ִבדים אותו  ִבעי שמ יַתנִים  שש
ִבמים,  שמ שוצאו זו שמ ִבנ

לכל.   יַתה אאת  ִבמים לו  של יַתש שמ
ִבשית,  ִבלי שש יַתב יַתנִים  שש ּמיה, ו ִבנ שש יַתב יַתנִים  שש ּמנה, ו ּמבִבראשו יַתנִים  שש

אהן.   ֵאני ֵאבי ִבלים  יַתש שמ
אהן,  ּממ ִבע ּמטֵאר ף  שוצ ִבמ ּמחד  אא שו ִבחין  ּמא ּמשה  לל שש

ִבדיות,  ֵאע ּמשלוש  ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
יַתחת.  יַתא ֵאעדות  ֵאהן  שו

מסכת בבא בתרא פרק ג משנה ה 
ז

ּמקה,  ּמז רֲעח אהן  ּמל ֵאיש  אש ּמבִברים  שד ֵאאלו 
ּמקה:  ּמז רֲעח אהן  ּמל ֵאאין  ֵאאלו  שו

ֵאוצר,  ּמח אב ּממה  ֵאה שב ִבמיד  רֲעע יַתמ ּמיה  ּמה
יַתחִים,  ֵאר שו יַתרִים  ִבכי שו יַתתנור  ִבמיד  רֲעע יַתמ

ִבלים,  שג ּמנ יַתתשר ֵאדל  יַתג שמ ו
ֵאוצר,  ּמח אב שבלו  ִבז ֵאתן  שונו

ּמקה.   ּמז רֲעח ּמנה  ֵאאי
ִבחין,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ּמהה  שגבו שמתו  אה שב ִבל ּמצה  ִבח שמ ּמשה  ּמע ּמבל  רֲעא



יַתחִים,  ֵאר ּמל ֵאכן  שו יַתרִים,  ִבכי יַתל ֵאכן  שו יַתתנור,  יַתל ֵאכן  שו
יַתבִית, <תורנגלין> יַתה שלתוְך  ִבלין  שג ּמנ יַתתשר ִבניס  שכ ִבה

ּמשה,  לל שש יַת ּה  ּמגבו ּמשה או  לל שש למק  ּמע שבלו  ִבז של ּממקום  ּמשה  ּמע שו
ּמקה.  ּמז רֲעח ֵארי זו  רֲעה

מסכת בבא בתרא פרק ג משנה ו 
ח

ּמקה,  ּמז רֲעח ֵאאין לו  ֵאזב,  יַתמשר יַתה
ּמקה.   ּמז רֲעח שמקומו  ִבל ֵאיש  שו

ּמקה.   ּמז רֲעח ּמל ּה  איש  ּמלה,  ֵאח שז יַתמ יַתה
ּמקה,  ּמז רֲעח ֵאאין לו  שוצִברי,  ִבמ ּמלם  מס

ּמקה.]   ּמז רֲעח ֵאיש לו  יַתלצוִברי  שו ]
ּמל ּה,  ֵאאין  שוצִברית  ִבמ יַתחלון 

ּמקה.  ּמז רֲעח ּמל ּה  ֵאיש  יַתלצוִברית  שו
שוצִברית?  ִבמ יַתחלון  ִבהיא  ֵאאיזו 

ּמכ ּה.   שלתו ֵאנס  ּמכ ִבל ּמיכול  ּמדם  ּמא ּמל אש לראשו  ֵאאין  אש ּמכל 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ֵאבן,  של יַתמ ּמל ּה  איש  ִבאם 

ּמכ ּה,  שלתו ֵאנס  ּמכ ִבל ּמיכול  ּמדם  ּמא ּמל אש לראשו  ֵאאין  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ּמקה.   ּמז רֲעח ֵארי זו  רֲעה

ט
ִבזיז, 

יַתמחות.  של ּמיכול  שו ּמקה,  ּמז רֲעח ֵאיש לו  יַתפח,  אט יַתעד 
יַתמחות.  של ּמיכול  ֵאאינו  שו ּמקה,  ּמז רֲעח ֵאאין לו  יַתפח,  אּט ִבמ ּמפחות 

מסכת בבא בתרא פרק ג משנה ז 
י

ִבפים.   ּמת יַתוצר שו רֲעח יַתל ּמתיו  יַתחלונו ּמדם  ּמא יַתתח  שפ ללא ִי
ארת,  אח יַתא ֵאוצר  ּמח אב יַתבִית  יַתקח  ּמל

ִבפין.   ּמת יַתוצר שו רֲעח יַתל אחנו  ּמת שפ ללא ִי
ֵאביתו,  ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמיה  ִבל רֲעע ּמנה  ּמב

ִבפין,  ּמת יַתוצר שו רֲעח יַתל ּמנה  אח ּמת שפ ללא ִי
ּמוצה,  ּמר ִבאם  ּמלא  אא

ֵאביתו,  ִבמ ִבנים  שפ ִבל אדר  אח אאת  אנה  בו
ֵאביתו,  ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמיה  ִבל רֲעע אנה  ובו

ֵאביתו.   שלתוְך  ּמח ּה  שת ופו

יא
יַתתח,  אפ אגד  אנ שכ יַתתח  אפ ִבפין  ּמת יַתוצר שו רֲעח יַתל ּמדם  ּמא יַתתח  שפ ללא ִי

יַתחלון.   אגד  אנ שכ יַתחלון  שו



ּמגדול.   אשנו  רֲעע יַתי ללא  ּמטן,  ּמק ּמיה  ּמה
יַתנִים.   שש אשנו  רֲעע יַתי ללא  ּמחד,  אא

יַתתח,  אפ אגד  אנ שכ יַתתח  אפ ִבבים  יַתר ּמה ִבלשרשות  יַתח הוא  ֵאת ּמבל פו רֲעא
יַתחלון.   אגד  אנ שכ יַתחלון  שו

ּמגדול.   אשה אותו  ּמטן, עו ּמק ּמיה  ּמה
יַתנִים.  שש אשה אותו  ּמחד, עו אא

מסכת בבא בתרא פרק ג משנה ח 
יב

ִבבים,  יַתר ּמה יַתחת שרשות  יַתת ּמלל  ּמח ִבשין  ֵאאין עו
ּמערות.   שמ ִבחים ו ִבשי בורות 

ִבתיר,  יַתמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
ִבנים.   ּמב רֲעא ּמנה  שטעו אכת  אל יַתה שמ ּמלה  ּמג רֲעע ֵאהא  שת אש ֵאדי  שכ

שטּמראות> שז מז שג ּמריות = ו שט שוצ שכוצו ִבבים, <ו יַתר ּמה ִבלשרשות  שטּמריות  שוצ שכוצו ִבזין ו ִבזי ִבאין  ִבוצי ֵאאין מו
ּמוצה,  ּמר ִבאם  ּמלא  אא

ִבוציא.   אשלו ומו שלתוְך  ֵאנס  כו
ּמריות,  שט שוצ שכוצו ִבזין ו ִבזי ּמב ּה  ֵאוצר ו ּמח יַתקח  ּמל

ּמת ּה.  ּמק שז אח שכ ֵארי זו  רֲעה

פרק ד 

מסכת בבא בתרא פרק ד משנה א 
א

יַתע,  ִבוצי ּמי יַתה אאת  יַתכר  ּממ ללא  יַתבִית,  יַתה אאת  ֵאכר  יַתהמו
שלתוכו,  ּמחה  שפתו ִבהיא  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

אמנו,  ִבמ ִבנים  שפ ִבל אש אדר  אח יַתה אאת  ללא  שו
יַתגג,  יַתה אאת  ללא  שו

ִבחים.   ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע יַת ּה  ּמגבו אקה  רֲעע יַתמ איש לו  אש יַתמן  שז ִבב
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

יַתתח,  אפ יַתה יַתרת  ֵאיש לו וצו ִבאם 
ִבחין,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע יַת ּה  ּמגבו ֵאאינו  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ּממכור.  ֵאאינו 

מסכת בבא בתרא פרק ד משנה ב 
ב

יַתחדות,  יַתה אאת  ללא  שו יַתהבור,  אאת  ללא 
ּממ ּה".   שורו ּמק ּה  שמ ּמע יַתתב לו " ּמכ אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ארְך.   אד יַתּקח לו  ִבל ּמוצִבריְך 
ּמבה.   ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד ]



שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ארְך.]   אד יַתּקח לו  ִבל ּמוצִבריְך  ֵאאינו 

ּמבה,  ִבקי רֲעע ִבבי  שר אדה  ומו
ֵאאלו",  ֵאמ יַתמר לו "חו ץ  ּמא אש יַתמן  שז ִבב

ארְך.   אד יַתּקח לו  ִבל ּמוצִבריְך  ֵאאינו  אש
ֵאחר,  יַתא של ּמרן  ּמכ שמ

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ארְך.   אד יַתּקח לו  ִבל ּמוצִבריְך  ֵאאינו 

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ארְך.  אד יַתּקח לו  ִבל ּמוצִבריְך 

מסכת בבא בתרא פרק ד משנה ג 
ג

אלת,  אד יַתה אאת  יַתכר  ּממ יַתבִית  יַתה אאת  ֵאכר  יַתהמו
יַתח.  ֵאת שפ יַתמ יַתה אאת  ללא  ּמבל  רֲעא

ּמעה,  שקבו אשת  את שכ יַתמ יַתה אאת  יַתכר  ּממ
אלת.  אט של יַתּט ִבמ יַתה אאת  ללא  ּמבל  רֲעא

ִבביל,  שטרו שוצ ִבא ּמה אאת  יַתכר  ּממ
ּמלת;  ּמּק יַתה אאת  ללא  ּמבל  רֲעא

יַתרִים,   ִבכי יַתכר  ּממ יַתתנור,  יַתכר  ּממ
שבתוכו",  אש יַתמה  ּמכל  שו יַתמר לו "הוא  ּמא אש יַתמן  שז ִבב

שמכוִברים.  ּמלם  מכ ֵארי  רֲעה

מסכת בבא בתרא פרק ד משנה ד 
ד

ֵאוצר,  ּמח אה אאת  ֵאכר  יַתהמו
ּמערות,  שמ ִבחים ו ִבשי ִבתים, בורות,  ּמב יַתכר  ּממ

ִבלין.   שט של יַתּט ִבמ יַתה אאת  ללא  ּמבל  רֲעא
ּמכ ּה", <הוא> שבתו אש יַתמה  ּמכל  שו ִבהיא  יַתמר לו " ּמא אש יַתמן  שז ִבב

שמכוִברים.  ּמלם  מכ ֵארי  רֲעה
ּמכְך,  ֵאבין  ּמכְך ו ֵאבין 

ֵאח ץ,  יַתמשר יַתה אאת  יַתכר  ּממ ללא 
ּמכ ּה.   שבתו אש יַתבד  יַתה ֵאבית  אאת  ללא  שו

ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר
ֵאוצר,  ּמח אה אאת  ֵאכר  יַתהמו

ֵאוצר.  ּמח אל אש ּמר ּה  ֵאוי רֲעא ּמלא  אא יַתכר  ּממ ללא 

מסכת בבא בתרא פרק ד משנה ה 
ה

יַתבד,  יַתה ֵאבית  אאת  ֵאכר  יַתהמו
שבתולות, <הממלל> יַתה אאת  שו ֵאמל  ּממ יַתה אאת  שו ּמים,  יַתה אאת  יַתכר  ּממ



ִבכידון,  יַתה אאת  יַתכר  ּממ ללא  ּמבל  רֲעא
ּמרה.   יַתהּקו אאת  ללא  שו יַתגל,  של יַתג יַתה אאת  ללא  שו

שבתוכו",  אש יַתמה  ּמכל  שו יַתמר לו "הוא  ּמא אש יַתמן  שז ִבב
שמכוִברין.   ּמלם  מכ ֵארי  רֲעה
ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר

יַתבד,  יַתה ֵאבית  אאת  ֵאכר  יַתהמו
ּמרה.  יַתהּקו אאת  יַתכר  ּממ

מסכת בבא בתרא פרק ד משנה ו 
ו

ֵאח ץ,  יַתמשר יַתה אאת  ֵאכר  יַתהמו
ּמסִברים,  שנ יַתה אאת  ללא  יַתכר  ּממ ללא 

ִבלים,  ֵאס שפ יַתוּס יַתה אאת  ללא  שו
ִבניות.   ּמל יַתב יַתה אאת  ללא  שו

ּמכ ּה",  שבתו אש יַתמה  ּמכל  שו ִבהיא  יַתמר לו ," ּמא אש יַתמן  שז ִבב
שמכוִברין.   ּמלם  מכ ֵארי  רֲעה

ּמכְך,  ֵאבין  ּמכְך ו ֵאבין 
יַתמִים  יַתל אש שמגורות  יַתה אאת  ללא  יַתכר  ּממ ללא 

ִבוצים.  ֵאע ּמל אש ּמוצרות  אאת או ללא  שו

מסכת בבא בתרא פרק ד משנה ז 
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ִבעיר,  ּמה אאת  ֵאכר  יַתהמו
ּמערות,  שמ ִבחים ו ִבשי ִבתים, בורות,  ּמב יַתכר  ּממ

ִבדים,  יַתב יַתה ֵאבית  יַתבכות,  ּמוציות, שו ּמח יַתמשר
ִבחים,  ּמל שש יַתה ֵאבית  ו

ִבלין.   שט של יַתּט ִבמ יַתה אאת  ללא  ּמבל  רֲעא
ּמכ ּה",  שבתו אש יַתמה  ּמכל  שו ִבהיא  יַתמר לו " ּמא אש יַתמן  שז ִבב

ִבדים,  ּמב רֲעע יַתו ּממה  ֵאה שב ּמב ּה  ּמהיו  ִבפלו  רֲעא
שמכוִברים.   ּמלם  מכ ֵארי  רֲעה

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
ֵאטר. <שומר> שנ יַתוּס יַתה אאת  יַתכר  ּממ ִבעיר  ּמה אאת  ֵאכר  יַתהמו

מסכת בבא בתרא פרק ד משנה ח 
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אדה,  ּמש יַתה אאת  ֵאכר  יַתהמו
ּמכ ּה,  ּמוצשר של ֵאהן  אש ִבנים  ּמב רֲעא ּמה אאת  יַתכר  ּממ

ּמוצשרכו,  של ֵאהם  אש ארם  אכ יַתב אש ִבנים  ּמּק יַתה אאת  שו
יַתקע,  יַתּקשר יַתל ארת  אב מח שמ ִבהיא  אש ּמאה  שתבו יַתה אאת  שו

יַתבע,  לר ֵאבית  ִבמ ּמתה  שפחו ִבהיא  אש ִבנים  ּמּק יַתה יַתצת  ִבח שמ אאת  שו
ִבּטיט, < יַתב ּמיה  רֲעעשו ּמנ ּה  ֵאאי אש ּמרה  ֵאמ יַתהשו אאת  ּמיה>שאינשו רֲעעשו ּמה 



ּמכב,  ממשר ֵאאינו  אש ּמחרוב  אה אאת  שו
ּממה. <שקמה> שק ִבש יַתה יַתלת  שבתו אאת  שו

מסכת בבא בתרא פרק ד משנה ט 
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יַתכר  ּממ ללא  ּמבל  רֲעא
ּמוצשרכו> של ּמכ ּה, < ּמוצשר של ּמנן  ֵאאי אש ִבנים  ּמב רֲעא ּמה אאת  ללא 

ּמוצשרכו,  של ּמנן  ֵאאי אש ארם  אכ יַתב אש ִבנים  ּמּק יַתה אאת  ללא  שו
יַתקע.   יַתּקשר יַתה ִבמן  ּמשה  שתלו ִבהיא  אש ּמאה  שתבו יַתה אאת  ללא  שו

ּמכ ּה",  שבתו אש יַתמה  ּמכל  שו ִבהיא  יַתמר לו " ּמא אש יַתמן  שז ִבב
שמכוִברין.   ּמלם  מכ ֵארי  רֲעה

ּמכְך.  ֵאבין  ּמכְך ו ֵאבין 
יַתכר  ּממ ללא 

יַתוצת> ִבחי שמ יַתבע, < לר ֵאבית  ִבהיא  אש ִבנים  ּמּק יַתה יַתצת  ִבח שמ אאת  ללא 
ִבּטיט,  יַתב ּמיה  רֲעעשו ּמה ּמרה  ֵאמ יַתהשו אאת  ללא  שו

ּמכב,  ממשר יַתה ּמחרוב  אה אאת  ללא  שו
ּממה. <שקמה> שק ִבש יַתה יַתדן  יַתס אאת  ללא  שו

י
יַתהבור,  אאת  ללא 
יַתגת,  יַתה אאת  ללא  שו

ּמבְך,  יַתהשו אאת  ללא  שו
ִבמים.   ֵאל שש ֵאבין  ִבבים,  ֵאר רֲעח ֵאבין 

ארְך.   אד יַתּקח לו  ִבל ּמוצִבריְך 
ּמבה.   ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ארְך.   אד יַתּקח לו  ִבל ּמוצִבריְך  ֵאאינו 
ּמבה,  ִבקי רֲעע ִבבי  אדה שר מו

ֵאאלו",  ֵאמ יַתמר לו "חו ץ  ּמא אש יַתמן  שז ִבב
ארְך.   אד יַתּקח לו  ִבל ּמוצִבריְך  ֵאאינו  אש

ֵאחר,  יַתא של ּמרן  ּמכ שמ
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ארְך.   אד יַתּקח לו  ִבל ּמוצִבריְך  ֵאאינו 
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ארְך.   אד יַתּקח לו  ִבל ּמוצִבריְך 

יא
ֵאכר,  שבמו ִברין?  רֲעאמו ּמבִברין  שד ֵאמי  יַתב

ּמנה,  ּמת יַתמ ֵאתן  שבנו ּמבל  רֲעא
ּמלם.   מכ אאת  ֵאתן  נו
שלקו,  ּמח אש ִבחים  יַתא ּמה



ּמלם.   מכ שב ּמזכו  אדה,  ּמש יַתב ּמזכו 
ֵאגר,  יַתה ֵאסי  שכ ִבנ שב ִבזיק  רֲעח יַתמ יַתה

ּמלם.   מכ שב ִבזיק  אח אה אדה,  ּמש יַתב ִבזיק  אח אה
ּמלם.   מכ אאת  ִבדיש  שק ִבה אדה,  ּמש יַתה אאת  ִבדיש  שק יַתמ יַתה

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמלא  אא ִבדיש  שק ִבה ללא  אדה,  ּמש ִבדיש  שק יַתמ יַתה

ּממה. <שקמה> שק ִבש יַתה יַתדן  יַתס אאת  שו ּמכב  ממשר יַתה ּמחרוב  אה אאת 

פרק ה 
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ּמנה,  ִבפי שוּס יַתה אאת  ֵאכר  יַתהמו
ֵאגין,  ּמההו אאת  שו ֵאנס  יַתה אאת  שו ארן  לת יַתה אאת  יַתכר  ּממ

ּמת ּה.  ִבגים או רֲעה יַתנ שמ יַתה ּמכל  אאת  שו
ִבדים,  ּמב רֲעע ּמה אאת  ללא  יַתכר  ּממ ללא  ּמבל  רֲעא

ִבפים,  יַתוצ יַתמשר יַתה אאת  ללא  שו
ֵאקי.   ִבתי שנ יַתא ּמה אאת  ללא  שו

ּמכ ּה",  שבתו אש יַתמה  ּמכל  שו ִבהיא  יַתמר לו " ּמא אש יַתמן  שז ִבב
שמכוִברין.   ּמלם  מכ ֵארי  רֲעה

ב
ּמרדות;  שפ יַתה אאת  יַתכר  ּממ ללא  ּמּקרון,  יַתה אאת  יַתכר  ּממ

ּמּקרון.   יַתה אאת  יַתכר  ּממ ללא  ּמרדות,  שפ יַתה אאת  יַתכר  ּממ
ּמקר;  ּמב יַתה אאת  יַתכר  ּממ ללא  אמד,  אצ יַתה אאת  יַתכר  ּממ

אמד.   אצ יַתה אאת  יַתכר]  ּממ ללא [ ּמקר,  ּמב יַתה אאת  יַתכר  ּממ
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ִבעין.   ִבדי ִבמים מו ּמד יַתה

יַתוצד?  ֵאכי
יַתמר לו:  ּמא

יַתתִים זוז",  ּממא שב ּמדְך  שמ ִבוצ ִבלי  שמכור  "
יַתתִים זוז.   ּממא שב אמד  אצ יַתה ֵאאין  אש יַתע  ּמידו ּמבר  ּמד יַתה

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ִבמים> ּמד יַתל ּמיה. < ּמא שר ִבמים  ּמד יַתה ֵאאין 

מסכת בבא בתרא פרק ה משנה ב 
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ּמליו.   ֵאכ אאת  יַתכר  ּממ ללא  רֲעחמור,  יַתה אאת  ֵאכר  יַתהמו
ֵאמר:  ִבדי או ּממ יַתה יַתנחום 



ּמליו.   ֵאכ אאת  יַתכר  ּממ
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִברין.   שמכו ּמנן  ֵאאי אש ִבמים  ּמע שפ שמכוִברין, ו ִבמים  ּמע שפ
יַתוצד?  ֵאכי

ּמליו,  ּמע ּמליו  ֵאכ שו ּמניו  ּמפ של רֲעחמור  ּמיה  ּמה
יַתמר לו:  ּמא שו

ּמרְך זו!"  רֲעחמו ִבלי  שמכור  "
שמכוִברים.  ּמליו  ֵאכ

יַתההוא",  ּמרְך  רֲעחמו "
ִברין.  שמכו ּמליו  ֵאכ ֵאאין 

מסכת בבא בתרא פרק ה משנה ג 
ד

ּמיח.   שוּס יַתה אאת  יַתכר  ּממ ללא  רֲעחמור,  יַתה אאת  ֵאכר  יַתהמו
ּמנ ּה.   שב אאת  יַתכר  ּממ ללא  ּמרה,  ּמפ יַתכר  ּממ

ּמל ּה.   שב ִבז יַתכר  ּממ ששפות,  יַתא יַתכר  ּממ
ּממיו.   ֵאמי יַתכר  ּממ יַתכר בור,  ּממ

ִבנים.   יַתכר יו ּממ ּמבְך,  יַתכר שו ּממ
שדבוִברים.   יַתכר  ּממ ארת,  או יַתכ יַתכר  ּממ

ּמנה.   ּמהִבראשו ארְך  אב יַתח  שפִברי יַתמ ּמבְך,  ֵאפרות שו יַתח  ֵאק יַתהלו
ֵארס.   ּמס שמ ִבלין ו ִבחי שנ ּמשה  לל שש ֵאטל  ארת, נו או יַתכ ֵאפרות 

יַתחלות.   ֵאתי  שש יַתח  ִבני יַתמ יַתבש,  שד יַתחלות 
ִבפיות.  שגרו ֵאתי  שש יַתח  ִבני יַתמ ּמלקו ץ,  ִבתים  ֵאזי
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ֵאברו, <שתי> רֲעח יַתל אש שבתוְך  ּמלנות  ִבאי ֵאני  שש אנה  יַתהּקו
יַתקע.   יַתקשר ּמנה  ּמק ללא  אזה  ֵארי  רֲעה

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
יַתקע.   יַתקשר ּמנה  ּמק

אפה.   יַתש שי ללא  ִבדילו,  שג ִבה
אשלו;  יַתזע,  אג יַתה ִבמן  אלה  ּמהעו

יַתקע.   יַתּקשר יַתה יַתעל  יַתב של אש ִבשים,  ּמשּמר יַתה ִבמן  ו
יַתקע.   יַתקשר ֵאאין לו  ֵאמתו,  ִבאם  שו

ו
יַתקע.   יַתקשר ּמנה  ּמק ּמשה,  לל שש ּמנה  ּמק

אפה.   יַתש שי ִבדילו,  שג ִבה
אשלו.   ִבשים,  ּמשּמר יַתה ִבמן  אלה  ּמהעו שו

יַתקע.  יַתקשר ֵאיש לו  ֵאמתו,  ִבאם  שו



מסכת בבא בתרא פרק ה משנה ה 
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ּמוּסה,  יַתג ּממה  ֵאה שב ִבב לראש  ּמה אאת  ֵאכר  יַתהמו
יַתלִים;  שג יַתר ּמה אאת  יַתכר  ּממ ללא 

לראש.   ּמה אאת  יַתכר  ּממ ללא  יַתלִים,  שג יַתר ּמה אאת  יַתכר  ּממ
ֵאבד;  ּמכ יַתה אאת  יַתכר  ּממ ללא  אנה,  ּמּק יַתה אאת  יַתכר  ּממ
אנה.   ּמּק יַתה אאת  יַתכר  ּממ ללא  ֵאבד,  ּמכ יַתה אאת  יַתכר  ּממ

ּמּקה:  יַתד ּממה  ֵאה שב ִבב ּמבל  רֲעא
יַתלִים;  שג יַתר ּמה אאת  יַתכר  ּממ לראש,  ּמה אאת  יַתכר  ּממ

לראש;  ּמה אאת  יַתכר  ּממ ללא  יַתלִים,  שג יַתר ּמה אאת  יַתכר  ּממ
ֵאבד;  ּמכ יַתה אאת  יַתכר  ּממ אנה,  ּמּק יַתה אאת  יַתכר  ּממ

אנה.  ּמּק יַתה אאת  יַתכר  ּממ ללא  ֵאבד,  ּמכ יַתה אאת  יַתכר  ּממ

מסכת בבא בתרא פרק ה משנה ו 
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שכִברים:  יַתבמו ִבמדות  יַתבע  יַתאשר
ּמרעות,  שוצאו  שמ ִבנ שו ּמיפות,  ִבּטים  ִבח יַתכר לו  ּממ

לזר בו;  שח יַתל ּמיכול  יַתח  ֵאק יַתהלו
ּמיפות,  שוצאו  שמ ִבנ שו ּמרעות, 

לזר בו;  שח יַתל ּמיכול  ֵאכר  יַתהמו
ּמרעות,  שוצאו  שמ ִבנ שו ּמרעות, 
ּמיפות,  שוצאו  שמ ִבנ שו ּמיפות, 

לזר בו.  שח יַתל ּמיכול  אהם  ֵאמ ּמחד  אא ֵאאין 
ִבתית> ּממ אש ּמנה, < ּמב של ֵאוצאת  שמ ִבנ שו ִבתית,  שמ יַתח שש
ִבתית> ּממ אש ִבתית, < שמ יַתח שש ֵאוצאת  שמ ִבנ שו ּמנה,  ּמב של

ּממה,  שק ִבש יַתל אש שוצאו  שמ ִבנ שו יַתזִית,  יַתל אש ִבוצים  ֵאע
יַתזִית,  יַתל אש שוצאו  שמ ִבנ שו ּממה,  שק ִבש יַתל אש

אמ ץ,  לח ּמוצא  שמ ִבנ שו יַתיִין, 
יַתיִין,  ּמוצא  שמ ִבנ שו אמ ץ,  לח

אהן.  ּמב לזר  שח יַתל ִבלין  שיכו אהן  ֵאני שש
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ֵאברו,  רֲעח יַתל ֵאפרות  ֵאכר  יַתהמו
ּמנה;  ּמק יַתדד,  ּממ ללא  שו יַתשְך  ּממ

ּמנה.   ּמק ללא  יַתשְך,  ּממ ללא  שו יַתדד  ּממ
ּממן. <סוכר>  שמקו אאת  ֵאכר  יַתח, שו ֵאּק ִבפ ּמיה  ּמה ִבאם 

ֵאברו,  רֲעח ֵאמ ּמתן  שש ִבפ יַתח  ֵאק יַתהלו
ּמנה,  ּמק ללא  אזה  ֵארי  רֲעה

ּממקום,  של ּממקום  ִבמ אלנו  שט של יַתט שי אש יַתעד 
יַתקע,  יַתּקשר יַתל ּמבר  מח שמ ִבב ּמיה  ּמה ִבאם  שו



ּמנה.  ּמק אשהוא,  ּמכל  יַתלש  ּמת שו
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ֵאברו,  רֲעח יַתל אמן  אש ּמו יַתיִין  ֵאכר  יַתהמו
ּמזלו,  אשהו ִבקירו או  שוהו

ּמדה,  ִבמ יַתה יַתלאת  יַתמ שת ִבנ ללא  אש יַתעד 
ֵאכר;  יַתלמו

ּמדה,  ִבמ יַתה יַתלאת  יַתמ שת ִבנ אש ִבמ ו
יַתח.   ֵאק יַתללו

אהן,  ֵאני ֵאבי יַתסשרסור  ּמיה  ּמה
ִבבית,  ּמח אה ּמרה  שב שש ִבנ

יַתוּסשרסור.   יַתל ּמרה  שב שש ִבנ
ִבפין.   ִבט ּמשלוש  ִבּטי ף לו  יַתה של ּמיב  יַתח

יַתוצאת,  שמ ּמנ ּה ו ִבכי ִבהשר
יַתח.   ֵאק יַתללו אש ֵארי  רֲעה

ִבפין.  ִבט ּמשלוש  ִבּטי ף לו  יַתה של ּמיב  יַתח ִבני  ּמו שנ יַתח יַתה שו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמכה,  ֵאש רֲעח ִבעם  ּמבת  יַתש ֵאלי  ֵאלי שב
ּמפטור. 
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יא

ִבני,  ּמו שנ יַתח יַתה אוצל  ֵאא שבנו  אאת  יַתח  ֵאל יַתהשו
ּמוּסר;  ִבא ּמה אאת  יַתתן לו  ּמנ שו אמן,  אש ּמוּסר  ִבא שב יַתדד לו  ּממ ו

ּמוּסר,  ִבא ּמה אאת  ֵאבד  ִבא שו ִבחית  שצלו יַתה אאת  יַתבר  ּמש
ּמיב.   יַתח ִבני  ּמו שנ יַתח יַתה

ֵאטר,  ּמדה פו שיהו ִבבי  שר
שלחו.   ִבש ֵאכן  ּמנת  שמ יַתעל  אש

ּמדה:  שיהו ִבבי  ִבלשר ִבמים  ּמכ רֲעח ִבדים  ומו
ִבתינוק,  יַתה יַתיד  שב ִבחית  שצלו יַתה אש יַתמן  שז ִבב

ּמכ ּה,  שלתו ִבני  ּמו שנ יַתח יַתה יַתדד  ּממ ו
ּמפטור.  ִבני  ּמו שנ יַתח יַתה
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ִבשים יום,  לל שש ִבל יַתחת  יַתא ּמתיו  ִבמדו אאת  יַתח  ֵאנ יַתק שמ ִבוּסיטון  יַתה
אדש.   לח ּמשר  ּמע ֵאנים  שש ִבל יַתחת  יַתא יַתבִית,  יַתה יַתעל  יַתב ו

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
ּמבִברים.   שד יַתה ִבחלו ף 

ּמבת,  יַתש יַתב יַתמים  רֲעע יַתפ ּמתיו  ִבמדו אאת  יַתח  ֵאנ יַתק שמ ִבני  ּמו שנ יַתח יַתה



ּמבת,  יַתש יַתב יַתחת  יַתא יַתעם  יַתפ ּמתיו  שקלו שש ִבמ אאת  אחה  יַתמ שמ ו
ּמקל.  שש ִבמ ּמקל ו שש ִבמ ּמכל  יַתעל  יַתנִים  שז למא יַתח  ֵאנ יַתק שמ ו
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ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר יַתמר  ּמא
יַתלח,  יַתב רֲעאמוִברים?  ּמבִברים  שד ֵאמי  יַתב

ּמוצִבריְך.   ֵאאינו  ֵאבש  ּמי יַתב ּמבל  רֲעא
יַתפח.   אט יַתע לו  שכִברי יַתה של ּמיב  יַתח
יַתעִין,  שב יַתעִין  ֵאקל לו  ּמיה שו ּמה

ִבמים,  ֵאגרו ֵאתן לו  נו
יַתלח,  יַתב ּמשּמרה  רֲעע יַתל ּמחד  אא

ֵאבש.   ּמי יַתב ששִברים  אע של ּמחד  אא שו

יד
ּמּקה,  יַתד יַתב ּמלמוד  רֲעהגו  ּמנ אש ּממקום 

ּמוּסא> יַתג יַתב ּמוּסה, < יַתג יַתב ּמימוד  ללא 
ּמּקה;  יַתד יַתב ּמימוד  ללא  ּמוּסה,  יַתג יַתב

לדש,  שג ללא ִי לחק,  שמ ִבל
לחק.  שמ ללא ִי לדש,  שג ִבל

פרק ו 
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ֵאמחו,  ִבוצ ללא  שו ֵאברו  רֲעח יַתל ֵאפרות  ֵאכר  יַתהמו
ּמתן,  שש ִבפ יַתרע  אז ִבפלו  רֲעא

ּמתן.   ּמריו שח יַתא שב ּמיב  יַתח ֵאאינו 
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר

ִבלין,  ּמכ אא אנ ּמנן  ֵאאי אש ּמנה  ִבג ֵאני  ֵאזשרעו
ּמתן.  ּמריו שח יַתא שב ִבבין  ּמי יַתח

מסכת בבא בתרא פרק ו משנה ב 
ב

ֵאברו,  רֲעח יַתל ֵאפרות  ֵאכר  יַתהמו
ּמאה;  שס ִבל אפת  לנ ִבט יַתבע  לר ּמליו  ּמע ֵאבל  יַתק שמ אזה  ֵארי  רֲעה

ּמאה;  ֵאמ של ִבליעות  שת יַתמ אשר  אע ּמליו  ּמע ֵאבל  יַתק שמ ִבנים,  ֵאא שת
ּמאה;  ֵאמ של שססות  אשר קו אע ּמליו  ּמע ֵאבל  יַתק שמ יַתיִין,  יַתל אש ֵאת ף  יַתמשר

ּמאה.  ֵאמ של שטסות  אשר פו אע ּמליו  ּמע ֵאבל  יַתק שמ ּמשרון,  יַתב ִבנים,  ֵאק שנ ִבק
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ִבמי ץ,  אח אה שו ֵאברו,  רֲעח יַתל יַתיִין  ֵאכר  יַתהמו
ּמריותו.  שח יַתא שב ּמיב  יַתח ֵאאינו 

ִבמי ץ,  רֲעח יַתמ ֵאיינו  אש יַתע  ּמידו ִבאם 
ּמטעות.   יַתקח  אמ אזה  ֵארי  רֲעה

יַתמר לו:  ּמא ִבאם 
ּמלְך",  ֵאכר  ִבני מו רֲעא ּמשם  מב שמ יַתיִין  "

ארת.  אוצ רֲעע ּמה יַתעד  ִבמיד לו  רֲעע יַתה של ּמיב  יַתח
יַתקד,  שת שש אא של אש ִבמ ּמשן,  ּמי

ִבנים.  ּמש ללש  ּמש ִבמ ּמשן,  מי שמ
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יַתבִית,  שבנות לו  ִבל ֵאברו  רֲעח יַתל ּממקום  ֵאכר  יַתהמו
שבנו,  ִבל שתנות  יַתח ֵאבית  שבנות לו  ִבל ֵאברו  רֲעח ֵאמ ֵאבל  יַתק שמ יַתה ֵאכן  שו

ִבבתו,  של שמנות  של יַתא ֵאבית  של או 
ֵאשש.   יַתעל  יַתאמות  יַתבע  יַתאשר אנה  בו

ּמבה.   ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר

ִבהיא זו!  ּמקר  ּמב אפת  אר
ּמקר,  ּמב אפת  אר רֲעעשות  יַתל אוצה  ּמהרו

ֵאשש.  יַתעל  יַתאמות  יַתבע  יַתאשר אנה  בו
אנה.  ששמו יַתעל  ֵאשש  ּמטן,  ּמק יַתבִית 

אשר.  אע יַתעל  אנה  ששמו ּמגדול, 
אשר.   אע יַתעל  אשר  אע ִבלין,  שק שטִברי

שחבו.   ּמר ִבוצי  רֲעח יַתכ שו ּמאשרכו  ִבוצי  רֲעח יַתכ רומו 
ּמבר,  ּמד יַתל ּמיה  ּמא שר

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
ּמכל.  ֵאהי יַתה יַתין  שנ ִבב שכ
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ֵאברו,  רֲעח יַתל אש ֵאביתו  ִבמ ִבנים  שפ ִבל איש לו בור  אש ִבמי 
ִבסים,  ּמנ שכ ִבנ ּמדם  ּמא ֵאני  שב ארְך  אד אש ּמעה  ּמש שב ּמנס  שכ ִבנ
ִבאים,  שוצ ּמדן יו ּמא ֵאני  שב ארְך  אד אש ּמעה  ּמש שב ֵאוצא  שויו

ִבמבורו,  ּמק ּה  שש יַתמ שמתו ו אה שב אאת  ִבניס  שכ יַתמ ֵאאינו  שו
יַתבחו ץ.   ִבמ ּמק ּה  שש יַתמ ֵאלא ו יַתמ שמ ּמלא  אא

יַתחת,  יַתת אשה לו פו אזה עו
יַתחת.  יַתת אשה לו פו אזה עו שו
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ֵאברו,  רֲעח יַתל אש ּמנתו  יַתג ִבמ ִבנים  שפ ִבל ּמנה  יַתג איש לו  אש ִבמי 
ִבסים,  ּמנ שכ ִבנ ּמדן  ּמא ֵאני  שב ארְך  אד אש ּמעה  ּמש שב ּמנס  שכ ִבנ
ִבאין,  שוצ ּמדן יו ּמא ֵאני  שב ארְך  אד אש ּמעה  ּמש שב ֵאוצא  שויו

ּמגִברים,  יַתת ּמכ ּה  שלתו ִבניס  שכ יַתמ ֵאאינו  שו
ארת.   אח יַתא אדה  ּמש שלתוְך  ּמכ ּה  ִבמתו ֵאנס  ּמכ ללא ִי שו

ארְך.   אד יַתה אאת  יַתע  ֵאר ִבחיוצון זו יַתה שו

ז
אהם,  ֵאני שש יַתעת  יַתד ִבמ יַתצד  יַתה ִבמן  ארְך  אד שתנו לו  ּמנ

אוצה,  אשהוא רו ּמעה  ּמש שב ּמנס  שכ ִבנ
אוצה,]  אשהוא רו ּמעה  ּמש שב ֵאוצא  שויו ]

ּמגִברים,  יַתת ּמכ ּה  שלתו ִבניס  שכ יַתמ ו
ארת,  אח יַתא אדה  ּמש של ּמכ ּה  ִבמתו ֵאנס  ּמכ ללא ִי שו

ּמע ּה.  שר ּמז של ּמשִיין  יַתר ּמנם  ֵאאי אזה  ּמו אזה  שו

מסכת בבא בתרא פרק ו משנה ז 
ח

ֵאדהו,  ּמש שלתוְך  ארת  אב ִבבים עו יַתר ּמה ארְך  אד ּמתה  שי ּמה אש ִבמי 
יַתצד,  יַתה ִבמן  אהן  ּמל יַתתן  ּמנ שו ּמל ּה  ּמט שנ ו

ִבגיעו.   ִבה ללא  אשלו  שו יַתתן,  ּמנ יַתתן  ּמנ אש יַתמה 
יַתאמות,   יַתבע  יַתאשר ִבחיד,  ּמי יַתה ארְך  אד

ּממה.  יַתא ששֵארה  אע ֵאשש  ִבבים,  יַתר ּמה ארְך  אד שו
ֵאשעור,  ּמל ּה  ֵאאין  אלְך,  אמ יַתה ארְך  אד
ֵאשעור.   ּמל ּה  ֵאאין  אבר,  אּק יַתה ארְך  אד

ּממד,  רֲעע יַתמ יַתה
שמרו:  ּמא ִבוציפוִברין  ֵאני  ּמי יַתד
ִבבים.  יַתק יַתעת  יַתב יַתאשר ֵאבית 
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אבר,  אק רֲעעשות לו  יַתל ֵאברו  רֲעח יַתל ּממקום  ֵאכר  יַתהמו
אבר,  אק רֲעעשות לו  יַתל ֵאברו  רֲעח ֵאמ ֵאבל  יַתק שמ יַתה ֵאכן  שו

ֵאשש,  יַתעל  יַתאמות  יַתבע  יַתאשר ּמרה  ּמע שמ יַתל אש ּמכ ּה  אשה תו עו
ִבכים:  מכ ּמנה  ששמו ּמכ ּה  שלתו יַתח  ֵאת ופו

ּמדן.  שג אנ שכ ִבמ יַתנִים  שש ּמכן ו ִבמ ּמשה  לל שש ּמכן ו ִבמ ּמשה  לל שש
ִבכים,  מכ יַתה שו

ּמשה.   ִבש ּמבן  שח ּמר שו ּמעה  שב ִבש ּממן  שורו יַתאמות  יַתבע  יַתאשר ּמכן  ּמאשר
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר



אנה,  ששמו יַתעל  ֵאשש  ּמרה  ּמע שמ יַתל אש ּמכ ּה  אשה תו עו
ּמכְך:  ּמשר  ּמע ּמשה  לל שש ּמכ ּה  שלתו יַתח  ֵאת ופו

ּמדן,  שג אנ שכ ִבמ ּמשה  לל שש ּמכן ו ִבמ ּמעה  ּמב יַתאשר שו ּמכן  ִבמ ּמעה  ּמב יַתאשר
למאל.   שש יַתה ִבמן  ּמחד  אא שו יַתתח  אפ יַתה ִבמין  ִבמי ּמחד  אא

ֵאשש,  יַתעל  ֵאשש  ּמעּמרה  שמ יַתה יַתתח  אפ יַתעל  ֵאוצר  ּמח אשה  שועו
ּמּטה,  ִבמ ללא  שמ ִבכ

ּמערות,  שמ ֵאתי  שש ּמכ ּה  שלתו יַתח  ֵאת ופו
ּמכן.   ִבמ יַתחת  יַתא שו ּמכן  ִבמ יַתחת  יַתא

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמה.   אתי יַתבע רוחו יַתאשר של יַתבע,  יַתאשר

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
יַתלע.  אוּס יַתה ִבפי  של לכל  יַתה

פרק ז 
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ֵאברו:  רֲעח יַתל ֵאמר  ּמהאו
ּמלְך",  ֵאכר  ִבני מו רֲעא ּמפר  ּמע ֵאבית כור  "

ִבחים,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ִבּקים  ממ רֲעע ִבעים  ּמק שנ ּמשם  ּמהיו 
ִבחין  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ִבהין  שגבו ִבעים  ּמל שס או 

ּממ ּה.  ִבע ִבדין  ּמד שמ ִבנ ּמנן  ֵאאי
ּממ ּה.   ִבע ִבדין  ּמד שמ ִבנ ֵאכן,  ִבמ ּמפחות 

יַתמר לו:  ּמא ִבאם  שו
ֵאבית כור",  שכ "

ִבחין,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ֵאמ ֵאתר  ּמי ִבּקים  ממ רֲעע ִבעים  ּמק שנ ּמשם  ּמהיו  ִבפלו  רֲעא
ִבחין,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ֵאמ ֵאתר  ּמי ִבהין  שגבו ִבעין  ּמל שס או 

ּממ ּה.  ִבע ִבדין  ּמד שמ ִבנ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
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ּמלְך",  ֵאכר  ִבני מו רֲעא ּמפר  ּמע ֵאבית כור  "
אבל.  אח יַתב ּמדה  ִבמ

אכה.  יַתנ שי אשהוא,  ּמכל  יַתחת  ּמפ
ִבזיר.   שח יַתי אשהוא,  ּמכל  ִבתיר  או הו

יַתמר לו:  ּמא ִבאם 
ֵאתר",  ּמי ִבאם  ֵאסר,  ּמח ִבאם   "

ּמאה,  שס ִבל יַתבע  לר ִבתיר  ּמאה או הו שס ִבל יַתבע  לר יַתחת  ּמפ ִבפלו  רֲעא
ִבגיעו.  ִבה



ששבון.   אח אשה  רֲעע יַתי ֵאכן,  ִבמ ֵאתר  יו

ג
ִבזיר לו?  שח יַתמ יַתמה הוא 

ּממעות. 
יַתקע.   יַתקשר ִבזיר לו  שח יַתמ ּמוצה,  ּמר ִבאם 

ּממעות'?  ִבזיר לו  שח יַתמ שמרו ' ּמא ּממה  ּמל שו
ֵאכר,  יַתלמו אש לכחו  יַתיפות  של ּמלא  אא

ִבבים,  יַתק יַתעת  שש ִבת ֵאבית  אדה  ּמש יַתב ֵאיר  ִבש ִבאם  אש
יַתקב,  ִבוצי  רֲעח ֵאבית  ּמנה  יַתג יַתב ו

יַתבע,  לר ֵאבית  ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד שכ ו
יַתקע.   יַתּקשר יַתה אאת  ִבזיר לו  שח יַתמ

ִבזיר לו,  שח יַתמ יַתבד הוא  של ִבב יַתבע  לר ּמה אאת  ללא 
ּמלא]  אא ּמתר. [ יַתהמו ּמכל  אאת 

מסכת בבא בתרא פרק ז משנה ג 
ד

אבל",  אח יַתב ּמדה  ִבמ "
ֵאּטל;  ִבב ֵאתר,  ּמי ִבאם  ֵאסר  ּמח ִבאם 

ֵאּטל ִבב אבל,  אח יַתב ּמדה  ִבמ ֵאתר,  ּמי ִבאם  שו ֵאסר  ּמח ִבאם 
ֵאתר,  ּמי ִבאם  שו ֵאסר  ּמח ִבאם 
ֵאּטל.  ִבב אבל,  אח יַתב ּמדה  ִבמ

אבל,  אח יַתב ּמדה  ִבמ
ֵאתר.   ּמי ִבאם  אאת  שו ֵאסר  ּמח ִבאם  אאת  שו

ּמנס.   יַתנ אבן  ֵארי  שב ִבד שכ
ּמריו,  ּמוצ שמ ִבב ִבנין ו ּממ ִבסי שב

ִבגיעו,  ִבה ששתות,  יַתחת  יַתפ
אכה.  יַתנ שי ששתות,  יַתעד 

מסכת בבא בתרא פרק ז משנה ד 
ה

ֵאברו:  רֲעח יַתל ֵאמר  ּמהאו
ּמלְך",  ֵאכר  ִבני מו רֲעא ִבדי  ּמש ִבוצי  רֲעח "

ֵאדהו.   ּמש ִבוצי  רֲעח ֵאטל  שונו אהן,  ֵאני ֵאבי ִבנים  שמ יַתש שמ
ּמלְך",  ֵאכר  ִבני מו רֲעא ּמדרום  יַתב ּמי ּה  שוצ אח "

ּמדרום.   יַתב ּמי ּה  שוצ אח ֵאטל  שונו אהם,  ֵאני ֵאבי ִבנין  שמ יַתש שמ
ּמחִברי ץ  שו ֵאדר,  ּמג יַתה שמקום  ּמליו  ּמע ֵאבל  יַתק שמ ּמחִברי ץ. [ו]ו אבן 

ּמחִברי ץ?  ּממה הוא  יַתכ
ִבחין.   ּמפ שט ּמשה  ִבש

ּמחִברי ץ?  אבן  ו
ּמשה.  לל שש



פרק ח 

מסכת בבא בתרא פרק ח משנה א 
א

ִבלים,  ִבחי שנ יַתמ ִבלים ו רֲעח ֵאיש נו
ִבלים,  ִבחי שנ יַתמ ללא  שו ִבלים  רֲעח נו
ִבלים,  רֲעח ללא נו שו ִבלים  ִבחי שנ יַתמ

ִבלים.   ִבחי שנ יַתמ ללא  שו ִבלים  רֲעח ללא נו
ִבלים:  ִבחי שנ יַתמ ִבלים ו רֲעח ֵאאלו נו

ִבנים,  ּמב יַתה אאת  ּמאב  ּמה
ּמאב,  ּמה אאת  ִבנים  ּמב יַתה שו

ִבלים.   ִבחי שנ יַתמ ִבלים ו רֲעח ּמאב נו ּמה ִבמן  ִבחים  יַתא ּמה שו
ִבאמו,  אאת  ִבאיש  ּמה

ששתו,  ִבא אאת  ִבאיש  ּמה שו
ִבלין.   ִבחי שנ יַתמ ללא  שו ִבלים  רֲעח שחיות נו יַתא ֵאני  שב ו

ּמנ ּה,  שב אאת  ּמשה  ִבא ּמה
ּמל ּה,  שע יַתב אאת  ּמשה  ִבא ּמה שו

ִבלים.   רֲעח ללא נו שו ִבלים  ִבחי שנ יַתמ ֵאאם  ּמה ֵאחי  רֲעא יַתו
ִבלים.  ִבחי שנ יַתמ ללא  שו ִבלין  רֲעח ללא נו ֵאאם  ּמה ִבמן  ִבחים  יַתא ּמה שו

מסכת בבא בתרא פרק ח משנה ב 
ב

ּמכְך הוא:  ּמחלות  שנ אדר  יַתבר כז,ח)ֵאס שד ִבמ שב )

ֵאאין לו,  ֵאבן  ּמימות ו ִבכי  ִבאיש  "
ִבבתו".  של ּמלתו  רֲעח יַתנ אאת  אתם  יַתבשר רֲעע יַתה שו

יַתבת,  יַתל ֵאדם  ֵאבן קו יַתה
יַתבת.   יַתל ִבמין  שד ֵאבן קו יַתל אש ֵארכו  שי ֵאאי  שוצ ּמכל יו

ִבחים,  יַתא ּמל אמת  אד יַתבת קו
ִבחים.   יַתא ּמל ִבמין  שד יַתבת קו יַתל אש ּמכ ּה  ֵאר שי ֵאאי  שוצ ּמכל יו שו

ּמאב,  ּמה ֵאחי  רֲעא יַתל ִבמין  שד ִבחים קו יַתא ּמה
ּמאב.   ּמה ֵאחי  רֲעא יַתל ִבמין  שד ִבחין קו יַתא ּמל אש ּמכן  ֵאר שי ֵאאי  שוצ ּמכל יו

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
ִבמין.   שד ֵארכו קו שי ֵאאי  שוצ ּמלה, יו רֲעח יַתנ יַתב ֵאדם  יַתהּקו ּמכל 

ֵארכו.  שי ֵאאי  שוצ ּמכל יו של ֵאדם  ּמאב קו ּמה שו

מסכת בבא בתרא פרק ח משנה ג 
ג

ּמלה:  רֲעח יַתנ יַתב ִבקין  ּמל רֲעח ּמשה  לל שש שטלו  ּמנ ּמחד  שפ ּמל שוצ שבנות 



יַתרִים,  שוצ ִבמ ֵאאי  שוצ ִבעם יו ּמיה  ּמה אש אהן,  ִבבי רֲעא אלק  ֵאח
אפר,  ֵאח ֵאסי  שכ ִבנ שב ּמחיו  אא ִבעם  שלקו  אח שו

ִבקים.  ּמל רֲעח ֵאני  שש יַתטל  ּמנ שבכור,  ּמיה  ּמה אש שו

מסכת בבא בתרא פרק ח משנה ד 
ד

ּמלה,  רֲעח יַתנ יַתב יַתבת  יַתה ּמחד  אא שו ֵאבן  יַתה ּמחד  אא
ּמאב,  ּמה ֵאסי  שכ ִבנ שב יַתנִים  שש ִבפי  ֵאטל  ֵאבן נו יַתה אש ּמלא  אא

ֵאאם.   ּמה ֵאסי  שכ ִבנ שב יַתנִים  שש ִבפי  ֵאטל  ֵאאינו נו שו
ּמאב,  ּמה ֵאסי  שכ ִבנ ִבמ ִבנזונות  ּמבנות  יַתה שו

ֵאאם.  ּמה ֵאסי  שכ ִבנ ִבמ ִבנזונות  ּמנן  ֵאאי שו

מסכת בבא בתרא פרק ח משנה ה 
ה

ֵאמר:  ּמהאו
יַתנִים",  שש ִבפי  לּטל  ללא ִי שבכור  ִבני  שב ִבני  שפלו ִבאיש  "

ּמחיו",  אא ִבעם  יַתרש  ללא ִיי ִבני,  שב ִבני  שפלו ִבאיש  "
שכלום,  יַתמר  ּמא ללא 

ּמרה.   יַתבתו אש ּמכתוב  יַתה יַתעל  ּמנה  שת ִבה אש
ִבפיו,  יַתעל  ּמסיו  ּמכ שנ ֵאלק  יַתח שמ יַתה

ּמחד,  אא של ֵאעט  ִבמ ּמחד ו אא של ּמבה  ִבר
שבכור,  יַתה אאת  אהן  ּמל ּמוה  שש ִבה

ִבמין.  ּמי יַתק ּמריו  ּמב שד
ּמשה",  מר שי ֵאשם  ִבמ יַתמר " ּמא ִבאם  שו

שכלום.  יַתמר  ּמא ללא 
יַתבוּסו ף:  ֵאבין  יַתוצע ו שמ אא ּמב ֵאבין  ּמלה ו ִבח שת יַתב ֵאבין  יַתתב  ּמכ

ּמנה",  ּמת יַתמ ֵאשם  ִבמ "
ִבמין.   ּמי יַתק ּמריו  ּמב שד

ו
ֵאמר:  ּמהאו

יַתבת,  איש  אש ּממקום  שב ִבני",  ֵאש ּמר ִבני ִיי שפלו ִבאיש  "
ֵאבן,  איש  אש ּממקום  שב ִבני",  ֵאש ּמר ִבתי ִבתי  ִבב "

שכלום,  יַתמר  ּמא ללא 
ּמרה.   יַתבתו אש ּמכתוב  יַתה יַתעל  ּמנה  שת ִבה אש

ֵאמר:  ּמקה או שברו אבן  ּמנן  ּמח ִבבי יו שר
ּמשה,  מר ִבלי ּמראוי לו  אשהוא  ִבמי  יַתעל  יַתמר  ּמא ִבאם 

ִבמין,  ּמי יַתק ּמריו  ּמב שד
ּמשה,  מר ִבלי ּמראוי לו  ֵאאינו  אש ִבמי  יַתעל  שו

ִבמין.   ּמי יַתק ּמריו  ּמב שד ֵאאין 



ז
ּמניו,  ּמב אאת  יַתח  ִבני ִבה שו ֵאחִברים,  רֲעא יַתל ּמסיו  ּמכ שנ ֵאתב  יַתהכו

ּמעשוי,  ּמשה  ּמע אש יַתמה 
אמנו.  ִבמ ּמחה  ִבמים נו ּמכ רֲעח יַתח  ֵאאין רו ּמבל  רֲעא

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
ּמרה,  יַתכשו ִבגין  רֲעה ּמניו נו ּמב ּמהיו  ללא  ִבאם 

ּמלטוב> יַתלּטוב. < ּמזכור 

מסכת בבא בתרא פרק ח משנה ו 
ח

ֵאמר:  ּמהאו
ּממן",   אא אנ ִבני  שב אזה  "

ּממן",  אא אנ ֵאאינו  ִבחי  ּמא אזה  "
שלקו.  אח שב ִבעמו  לּטל  ִי

ֵאמת, 
ּממם.  שמקו ִבל ִבסים  ּמכ שנ שזרו  שח יַתי

ֵאחר,  יַתא ּממקום  ִבמ ִבסים  ּמכ שנ שפלו לו  ּמנ
ִבעמו.   ּמחיו  אא ִיישרשו 

ֵארכו,  שי יַתעל  ּמרה  שקשו ֵאקי  ִבתי יַתי שד ֵאוצאת  שמ ִבנ שו ֵאמת,  אש ִבמי 
שכלום.  ּמנה  ֵאאי ֵארי זו  רֲעה

ֵאחר,  יַתא של ּמב ּה  ּמכה  ִבז
ִבשין,  יַתהיושר ִבמן  ּמנן  ֵאאי אש ֵאבין  ִבשין ו שר יַתהיו ִבמן  ֵאבין 

ִבמין.  ּמי יַתק ּמריו  ּמב שד

מסכת בבא בתרא פרק ח משנה ז 
ט

ּמניו,  ּמב של ּמסיו  ּמכ שנ ֵאתב  יַתהכו
ִבתי".   יַתחר מו יַתא של יַתהיום  ֵאמ לתב " שכ ִבי אש ּמוצִבריְך 

ּמדה.   שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו ושר

ּמוצִבריְך.   ֵאאינו 
יַתחר מותו,  יַתא של שבנו  ִבל ּמסיו  ּמכ שנ ֵאתב  יַתהכו

לכר,  שמ ִבל ּמיכול  ֵאאינו  ּמאב  ּמה
ֵאבן,  יַתל ִבבין  שכתו ֵאהן  אש ֵאני  שפ ִבמ
לכר,  שמ ִבל ּמיכול  ֵאאינו  ֵאבן  יַתה שו

ּמאב.   ּמה ִבבשרשות  ֵאהן  אש ֵאני  שפ ִבמ
ּמאב,  ּמה יַתכר  ּממ

ּמימות.  אש יַתעד  ִברין  שמכו
ֵאבן,  יַתה יַתכר  ּממ

ּמאב.   ּמה ּמימות  אש יַתעד  שכלום  אהן  ּמב יַתח  ֵאק יַתללו ֵאאין 
אוצה;  שר ִבי אש ִבמי  ּמכל  של ִבכיל  רֲעא יַתמ ֵאלש ו ּמאב תו ּמה



ּמתלוש,  יַתח  ִבני ִבה אש יַתמה  ו
ִבשים.   יַתליושר אש ֵארי הוא  רֲעה

י
ִבנים,  יַתט שק ִבלים ו שגדו ִבנים  ּמב יַתח  ִבני ִבה

ִבנים,  יַתט שק ֵאדי  שי יַתעל  ִבסין  שנ יַתפשר שת ִבמ ִבלים  שגדו יַתה ֵאאין 
ִבלים,  שגדו יַתה יַתעל  ִבנים  ִבנזו ִבנים  יַתט שק ללא  שו

אוה.   ּמש שב ִבקים  של ּמלא חו אא
ִבנים.   יַתט שק ששאו  ִבלים, ִי שגדו ששאו  ּמנ

ִבנים:  יַתט שּק יַתה שמרו  ּמא ִבאם  שו
אתם",  יַתא אתם  ּמשא שנ אש ארְך  אד שכ ִבאים  שש ּמאנו נו ֵארי  רֲעה "

אהן,  ּמל ִבעין  שמ ֵאאין שו
יַתתן.  ּמנ אהן,  ִבבי רֲעא אהן  ּמל יַתתן  ּמנ אש יַתמה  ּמלא  אא

מסכת בבא בתרא פרק ח משנה ח 
יא

יַתטנות,  שק שגדולות ו ּמבנות  יַתח  ִבני ִבה
יַתטנות,  שּק יַתה יַתעל  שנסות  יַתפשר שת ִבמ שגדולות  יַתה ֵאאין 

שגדולות,  יַתה יַתעל  ִבנזונות  יַתטנות  שּק יַתה ללא  שו
אוה.   ּמש שב שלקות  ּמלא חו אא

יַתטנות.   שּק יַתה ששאו  שגדולות, ִי יַתה ששאו  ּמנ )
יַתטנות:  שּק יַתה שמרו  ּמא ִבאם  שו

אתן",  יַתא אתן  ּמשא שנ אש ארְך  אד שכ ששאות  ּמאנו נו ֵארי  רֲעה "
אהן.)   ּמל ִבעין  שמ ֵאאין שו

ִבנים,  ּמב יַתב ִבמ ּמבנות  יַתב אמר  לח אזה 
ִבנים,  ּמב יַתה יַתעל  ִבנזונות  ּמבנות  יַתה אש

ּמבנות.  יַתה יַתעל  ִבנזונות  ּמנן  ֵאאי שו

פרק ט 

מסכת בבא בתרא פרק ט משנה א 
א

ּמבנות,  ִבנים ו ּמב יַתח  ִבני ִבה שו ֵאמת,  אש ִבמי 
ִבבין,  מר שמ ִבסין  ּמכ שנ יַתה אש יַתמן  שז ִבב

ּמבנות ִיזונו.  יַתה שו ּמרשו,  ִבנים ִיי ּמב יַתה
ִבטין,  ּמע ממ שמ ִבסין  ּמכ שנ יַתה אש יַתמן  שז ִבב

ִבחים.   ּמת שפ יַתה יַתעל  רֲעאלו  שש ִבנים ִי ּמב יַתה שו ּמבנות ִיזונו,  יַתה
ֵאמר:  שדמון או יַתא

ִבתי?  שד יַתס שפ ִבה ּמכר  ּמז ִבני  רֲעא אש ִבביל  שש ִבב



ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר יַתמר  ּמא
שדמון.  יַתא ֵארי  שב ִבד אאת  ִבני  ּמא אאה  רו
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שמטום,  שוטו ּמבנות  ִבנים ו ּמב יַתח  ִבני ִבה
ִבבין,  מר שמ ִבסין  ּמכ שנ יַתה אש יַתמן  שז ִבב

ֵאקבות.  שנ יַתה אוצל  ֵאא ִבחין אותו  ּמכִברים דו שז יַתה
ִבטין,  ּמע ממ שמ ִבסים  ּמכ שנ יַתה אש יַתמן  שז ִבב

ּמכִברים.   שז יַתה אוצל  ֵאא ֵאקבות דוחות אותו  שנ יַתה
ֵאמר:  ּמהאו

אנה",  ּממ לּטל  ּמכר, ִי ּמז ִבתי  שש ִבא ּמדה  של ּמי ִבאם  "
אנה.  ּממ ֵאטל  ּמכר, נו ּמז ּמדה  של ּמי ִבאם 

יַתתִים",  ּממא ּמבה,  ֵאק שנ ִבאם  שו "
יַתתִים.  ּממא אלת  אט ּמבה, נו ֵאק שנ ּמדה  של ּמי

יַתתִים",  ּממא ּמבה,  ֵאק שנ ִבאם  אנה,  ּממ ּמכר,  ּמז ִבאם  "
ּמבה,  ֵאק שנ ּמכר ו ּמז ּמדה  של ּמי

יַתתִים.  ּממא ּמבה  ֵאק שנ יַתה שו אנה,  ּממ ֵאטל  ּמכר נו ּמז יַתה

ג
ֵאטל.  ֵאאינו נו שמטום,  ּמדה טו של ּמי

יַתמר:  ּמא ִבאם 
לּטל",  ִבתי ִי שש ִבא ֵאלד  ֵאת אש יַתמה  ּמכל  "

לּטל.   אזה ִי ֵארי  רֲעה
ּמלא הוא,  אא ֵארש  ּמשם יו ֵאאין  ִבאם 

לכל.  יַתה אאת  ֵארש  יו
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ִבנים,  יַתט שק ִבלים ו שגדו ִבנים  ּמב יַתח  ִבני ִבה
ִבסים,  ּמכ שנ יַתה אאת  ִבלים  שגדו ִבביחו  שש ִבה

יַתוצע.   שמ אא ּמל ִבביחו  שש ִבה
שמרו:  ּמא ִבאם 

ּמבא,  יַתא ּמלנו  יַתח  ִבני ִבה אש יַתמה  "שראו 
ִבלין",  שכ שואו ִבשין  ּמאנו עו ֵארי  רֲעה

ּממן.   שוצ יַתע של ִבביחו  שש ִבה

ה
ִבסין,  ּמכ שנ יַתה אאת  ּמחה  ִבבי שש ִבה אש ּמשה  ִבא ּמה ֵאכן  שו

יַתוצע.   שמ אא ּמל ּמחה  ִבבי שש ִבה
ּמרה:  שמ ּמא ִבאם 



ִבלי,  רֲעע יַתב ִבלי  יַתח  ִבני ִבה אש יַתמה  "שראו 
אלת",  אכ שואו ּמשה  ִבני עו רֲעא ֵארי  רֲעה

ּממ ּה.  שוצ יַתע של ּמחה  ִבבי שש ִבה
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ִבחים> ּמא אה ִבפים < ּמת יַתהשו ִבחים  יַתא ּמה
ּממנות,  מא ּמל אהן  ֵאמ ּמחד  אא יַתפל  ּמנ אש

יַתוצע.   שמ אא ּמל יַתפל  ּמנ
שוצמו.   יַתע של אש ִבמ ּמפא  שתיַתר ִבנ ּמפא,  שתיַתר ִבנ שו ּמלה  ּמח

ּמאב,  ּמה ֵאיי  יַתח שב ִבבינות  שש ּמתן שו ּמוצ שק ִבמ ּמעשו  אש ִבחים  יַתא ּמה
יַתוצע,  שמ אא ּמל ּמרה  שז ּמח ִבבינות,  שש יַתהשו ּמרה  שז ּמח

ִבדין.  ֵאבית  שב ֵאבית  שג ִבנ ִבבינות  שש יַתהשו אש
אמן,  אש ֵאדי  יַתכ שו יַתיִין  ֵאדי  יַתכ ֵאברו  רֲעח יַתל יַתח  ֵאל יַתהשו ּמבל  רֲעא

ִבדין,  ֵאבית  שב ִבבים  שג ִבנ ּמנן  ֵאאי
ִבדים.  ּמס רֲעח ִבמילות  שג ֵאהן  אש ֵאני  שפ ִבמ
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ִבמיו,  ּמח ֵאבית  של שבלונות  ִבס יַתח  ֵאל יַתהשו
אנה,  ּממ ּמאה  ֵאמ שב ּמשם  יַתלח  ִבש

ּמנר, <סעודות> ִבדי שב ִבפלו  רֲעא ּמתן  ּמח יַתדת  שסעו ּמשם  יַתכל  ּמא שו
ִבבין.  שג ִבנ ּמנן  ֵאאי

ּמתן,  ּמח יַתדת  שסעו ּמשם  יַתכל  ּמא ללא 
ִבבים.   שג ִבנ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ִבבים,  מר שמ שבלונות  ִבס יַתלח  ִבש
ּמל ּה,  שע יַתב ֵאבית  של ּממ ּה  ִבע ּמיבואו  אש ֵאדי  שכ

ִבבין.  שג ִבנ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ִבטין,  ּמע ממ שמ שבלונות  ִבס

ּמה,  ִבבי ּמא ֵאבית  שב ִבהיא  שו אהן  ּמב ֵאמש  יַתת שש ִבת אש ֵאדי  שכ
ִבבין.  שג ִבנ ּמנן  ֵאאי
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ֵאחִברים,  רֲעא יַתל ּמסיו  ּמכ שנ יַתתב  ּמכ אש יַתרע  שמ ֵאכיב  ּמש
אשהוא,  ּמכל  יַתקע  יַתקשר ֵאיר  ִבש שו

אמת.  אי יַתק ּמנתו  ּמת יַתמ
אשהוא,  ּמכל  יַתקע  יַתקשר ֵאיר  ִבש ללא 

אמת.   אי יַתק ּמנתו  ּמת יַתמ ֵאאין 
יַתרע",  שמ ֵאכיב  ּמש ּמב ּה " יַתתב  ּמכ ללא 

ֵאמר:  הוא או



ִבתי",  ּמהִיי יַתרע  שמ ֵאכיב  ּמש "
שמִברים:  ֵאהן או שו

ּמיה", <ברי> ּמה ּמבִבריא  "
יַתרע.   שמ ֵאכיב  ּמש ּמיה  ּמה אש ּמיה  ּמא שר ִבביא  ּמה של ּמוצִבריְך 

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמיה.  ּמא ּמהשר ּמליו  ּמע ֵאברו,  רֲעח ֵאמ ִבוציא  יַתהמו
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ִבליק> רֲעח יַתמ יַתה ִבפיו, < יַתעל  ּמסיו  ּמכ שנ ֵאלק  יַתח שמ יַתה
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמכן,  מס שמ ּמחד  אא שו ּמבִבריא  ּמחד  אא
ּמריות  שח יַתא אהן  ּמל ֵאיש  אש ִבסים  ּמכ שנ

ּמקה,  ּמז רֲעח יַתב ּמטר ו שש ִבב אס ף ו אכ יַתב ִבנים  שק ִבנ
ּמריות,  שח יַתא אהן  ּמל ֵאאין  אש שו

ּמכה.   ִבשי שמ ִבב ּמלא  אא ִבנים  שק ִבנ ּמנן  ֵאאי
שמרו לו:  ּמא

ֵאכל,  ֵאני רו שב ִבל אש ּממן  ִבא שב אשה  רֲעע יַתמ
ּמרה:  שמ ּמא ּמלה.  ּמתה חו שי ּמה אש
ִבתי!"  ִבב של ִבתי  שנ שכִבו ֵאתן  ּמנ ִבת "

אנה.  ּממ ּמשר  ּמע ֵאנים  שש ִבב ִבהיא  שו
ּמה.   ארי ּמב שד אאת  שימו  ִבק שו ּמתה,  ֵאמ

אהן:  ּמל יַתמר  ּמא
ּממם!   ִבא ֵארם  שב שק ִבת ֵאכל,  ֵאני רו שב

י
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח

ִבמים,  ּמי יַתק ּמריו  ּמב שד ּמבת,  יַתש יַתב
לתב,  שכ ִבל ּמיכול  ֵאאינו  אש ֵאני  שפ ִבמ

יַתבחול.   ללא  ּמבל  רֲעא
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר

יַתבחול.   אמר  לח ּמו יַתקל  ּממרו,  ּמא ּמבת  יַתש יַתב

יא
ֵאוצא בו:  יַתכיו

ּמגדול> ּמגדול.  <ב יַתל ִבכים  ּמז ֵאאין  שו ּמטן,  ּמּק יַתל ִבכים  ּמז
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  ושר

ּמגדול.  יַתב אמר  לח ּמו יַתקל  ּממרו,  ּמא ּמּקטון  יַתב

מסכת בבא בתרא פרק ט משנה ח 



יב
ִבביו,  ּמא יַתעל  שו ּמליו  ּמע יַתבִית  יַתה יַתפל  ּמנ

ּמשיו,  יַתעל מוִברי שו ּמליו  ּמע
יַתעל חוב,  יַתב ּמשה ו ִבא יַתבת  מת שכ ּמליו  ּמע ּמתה  שי ּמה שו

שמִברים:  ּמאב או ּמה ֵאשי  יושר
ּמאב."  ּמה ֵאמת  ּמכְך  יַתחר  יַתא שו ֵאמת ִבראשון,  ֵאבן  יַתה "

שמִברים:  יַתהחוב או ֵאלי  רֲעע יַתב ו
ֵאבן."  יַתה ֵאמת  ּמכְך  יַתחר  יַתא שו ֵאמת ִבראשון,  ּמאב  ּמה "

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ללקו.  רֲעח יַתי

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמתן.  ּמק שז אח שכ ִבסים  ּמכ שנ
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ששתו,  ִבא יַתעל  שו ּמליו  ּמע יַתבִית  יַתה יַתפל  ּמנ
שמִברים:  יַתעל או יַתב יַתה ֵאשי  יושר

יַתעל", <ִבראשון> יַתב יַתה ֵאמת  ּמכְך  יַתחר  יַתא שו ּמנה,  ּמתה ִבראשו ֵאמ ּמשה  ִבא ּמה "
שמִברים:  ּמשה או ִבא ּמה ֵאשי  שר שויו

ִבהיא",  ּמתה  ֵאמ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו ֵאמת ִבראשון,  יַתעל  יַתב יַתה "
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ללקו;  רֲעח יַתי
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ּמתן.  ּמק שז אח שכ ִבסים  ּמכ שנ
יַתעל,  יַתב יַתה ֵאשי  שר יַתקת יו שז אח שב ּמבה  מת שכ

ּממ ּה,  ִבע ִבאין  שוצ יַתהיו שו ִבסין  ּמנ שכ ִבנ יַתה ִבסין  ּמכ שנ
ּמאב.  ּמה ֵאשי  יַתקת יושר שז אח שב
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ִבאמו,  יַתעל  שו ּמליו  ּמע יַתבִית  יַתה יַתפל  ּמנ
ללקו.   רֲעח יַתי אש ִבדין  ֵאאלו מו ּמו ֵאאלו 

ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר שר ּמא
ִבסין>  ּמנ שכ ִבנ יַתה אש ּמתן. < ּמק שז אח שכ ִבסים  ּמכ שנ יַתה אש אזה  ּמב ִבני  רֲעא אדה  מו

יַתזי:  יַתע אבן  יַתמר לו  ּמא
רֲעעִברים,  ּמט שוצ ִבמ ּמאנו  ִבקין  רֲעחלו יַתה יַתעל 

ּמשִבוים!  יַתה אאת  ֵאלינו  ּמע ללק  רֲעח יַתל ּמת  ּמבא אש ּמלא  אא

פרק י 
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ִבמתוכו,  ּמדיו  ֵאע ּמפשוט,  ֵאגט 
ּמריו.   רֲעאחו ֵאמ ּמדיו  ֵאע ּמשר,  מק שמ

ּמריו,  רֲעאחו ֵאמ ּמדיו  ֵאע שתבו  ּמכ אש ּמפשוט 
ִבמתוכו,  ּמדיו  ֵאע שתבו  ּמכ אש ּמשר  מק שמ

ִבלים.   שפסו אהן  ֵאני שש
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  ּמיה  שנ יַתנ רֲעח ִבבי  שר
ִבמתוכו,  ּמדיו  ֵאע שתבו  ּמכ אש ּמשר  מק שמ

ּמפשוט.   רֲעעשותו  יַתל ּמיכול  אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ ֵאשר,  ּמכ
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר

ּמנה.  ִבדי שמ יַתה יַתהג  שנ ִבמ שכ לכל  יַתה

מסכת בבא בתרא פרק י משנה ב 
ב

יַתנִים,  שש ִבב ּמדיו  ֵאע ּמפשוט,  ֵאגט 
ּמשה.   לל שש ִבב ּמשר,  מק שמ
ּמכתוב בו  אש ּמחד, ּמפשוט  אא ֵאעד  ]
ּמכתוב בו] אש ּמשר  מק ּמדיו>שמ ֵאע ִבדים, < ֵאע ֵאני  שש  
ִבלין.   שפסו אהם  ֵאני שש

יַתתב בו:  ּמכ
ִבעין> ּמל שס ששִברין", < אע ִבעין  של ִבס ִבהמו  ִבדי  ּמאה,  שמ ִבזין  "זו

ששִברין;  אע ּמלא  אא ֵאאין לו 
ִבעין> ּמל שס ִבתין", < ּמל שת ִבעין  של ִבס ִבהמו  ִבדי  ּמאה  שמ ִבזין  "זו

ּמלא  אא אנה.]ֵאאין לו  ּממ ]  
ּמחקו,  שמ ִבנ שו ִבאנון",  ִבדי  ִבזין  יַתס ף זו שכ "

יַתנִים.   שש ִבמ ּמפחות  ֵאאין 
אס ף> אכ ּמחקו, < שמ ִבנ שו ִבאנון",  ִבדי  ִבעין  של ִבס יַתס ף  שכ "

יַתתִים.   שש ִבמ ּמפחות  ֵאאין 
ּמחקו,  שמ ִבנ שו ִבאנון",  ִבדי  ּמרכונות  שד "

יַתנִים.   שש ִבמ ּמפחות  ֵאאין 

ג
יַתתִים",  ּממא ּמּטה " יַתמ של ִבמ אנה", ו ּממ ּמלה " שע יַתמ של ִבמ ּמכתוב בו 

אנה",  ּממ ּמּטה " יַתמ של ִבמ יַתתִים", ו ּממא ּמלה " שע יַתמ של ִבמ
שחתון.  יַתת יַתה יַתחר  יַתא ֵאלְך  לכל הו יַתה

שליון?  אע ּמה אאת  ִבבין  שת ּממה כו ּמל ֵאכן,  ִבאם  שו
שחתון,  יַתת יַתה ִבמן  יַתחת  יַתא ֵאחק אות  ּממ ִבת ִבאם  אש

שליון.  אע ּמה ִבמן  יַתמד  של ִי



מסכת בבא בתרא פרק י משנה ג 
ד

ִבעמו,  ששתו  ִבא ֵאאין  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף  ִבאיש  ּמל ֵאגט  ִבבין  שת כו
ּממ ּה,  ִבע ּמל ּה  שע יַתב ֵאאין  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף  ּמשה  ִבא ּמל ֵאבר  יַתהשו שו

ּמר ּה.  ִבכי יַתמ ֵאהא  שי אש יַתבד  של ִבב ו
ּמכר.   ּמש ֵאתן  יַתעל נו יַתב יַתה שו

ה
ִבעמו,  אוה  של יַתמ יַתה ֵאאין  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף  אוה  לל יַתל ּמטר  שש ִבבין  שת כו

ִבעמו.  אוה  לל יַתה ֵאהא  שי אש יַתעד  אוה,  של יַתמ יַתל ִבבין  שת ֵאאין כו שו
ּמכר.   ּמש ֵאתן  אוה נו לל יַתה שו

ו
ִבעמו,  יַתח  ֵאק יַתהלו ֵאאין  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף  ֵאכר  יַתלמו ּמטר  שש ִבבין  שת כו

ִבעמו.  ֵאכר  יַתהמו ֵאהא  שי אש יַתעד  יַתח,  ֵאק יַתללו ִבבין  שת ֵאאין כו
ּמכר.  ּמש יַתה אאת  ֵאתן  יַתח נו ֵאק יַתהלו שו

מסכת בבא בתרא פרק י משנה ד 
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ִבאים,  ִבנשו שו ִבסים  ֵאארו ֵארי  ּמט שש ִבבין  שת ֵאאין כו
אהן.  ֵאני שש יַתעת  יַתד ִבמ ּמלא  אא
ּמכר.   ּמש ֵאתן  ּמתן נו ּמח אה שו

ִבבין]  שת ֵאאין כו ּמלנות, [ שב יַתק שו רֲעאִבריסות  ֵארי  ּמט שש
אהן.  ֵאני שש יַתעת  יַתד ִבמ ּמלא  אא

ּמכר.   ּמש ֵאתן  ֵאבל נו יַתק שמ יַתה שו
ִבבין]  שת ֵאאין כו ִבדין, [ ֵאבית  ֵאשה  רֲעע יַתמ ּמכל  שו ִברים  ֵאברו ֵארי  ּמט שש

אהם.  ֵאני שש יַתעת  יַתד ִבמ ּמלא  אא
ּמכר.   ּמש יַתה אאת  ִבנים  שת אהם נו ֵאני שש ו

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
יַתנִים,  שש ִבבין  שת אהם כו ֵאני שש ִבל

שוצמו.  יַתע של אזה  ּמל שו שוצמו,  יַתע של אזה  ּמל

מסכת בבא בתרא פרק י משנה ה 
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ּמטרו,  שש אאת  ִבליש  שש ִבה שו ּמוצת חובו  שק ִבמ יַתרע  ּמפ אש ִבמי 
יַתמר לו:  ּמא

ִבני,  שפלו יַתעד יום  שו ּמכן  ִבמ ּמלְך  ִבתי  יַתת ּמנ ללא  ִבאם  "
ּמטרו",  שש אתן לו 

יַתתן,  ּמנ ללא  שו יַתמן  שז יַתע  ִבגי ִבה
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ֵאתן.  ִי



ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  ושר
ֵאתן.  ללא ִי

מסכת בבא בתרא פרק י משנה ו 
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ּמטר חובו,  שש יַתחק  שמ ִבנ אש ִבמי 
ִבדין,  ֵאבית  ֵאני  שפ ִבל ּמבא  ִבדים, ו ֵאע ּמליו  ּמע ִבמיד  רֲעע יַתמ

ִבקיום:  ִבשין לו  ֵאהן עו שו
ִבני,  שפלו ִבאיש  אבן  ִבני  שפלו ִבאיש  "

ִבני,  שפלו שביום  ּמטרו  שש יַתחק  שמ ִבנ
ּמדיו."  ֵאע ִבני  שפלו ִבני ו שפלו ו

י 
ּמוצת חובו,  שק ִבמ יַתרע  ּמפ אש ִבמי 

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ִבלי ף.  רֲעח יַתי

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו ושר
אבר>  ֵאבר. <שו לתב שו שכ ִי

ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא
ּמבר.  שכ יַתע ּמה ִבמן  ּמברו  ֵאמר שו שהיות שו ִבל ּמוצִבריְך  אזה  ּמוצא  שמ ִבנ

ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר לו שר ּמא
אזה.  ּמל אש לכחו  יַתרע  ֵאי יַתאל  שו אפה לו,  ּמי ּמכְך 

מסכת בבא בתרא פרק י משנה ז 
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ִבשיר,  ּמע ּמחד  אא שו ִבני  ּמע ּמחד  אא ִבחים,  יַתא ֵאני  שש
יַתבד,  יַתה ֵאבית  ֵאח ץ ו יַתמשר אהן  ִבבי רֲעא אהן  ּמל יַתח  ִבני ִבה שו

יַתוצע;  שמ אא ּמל ּמאן  ּמש רֲעע ּמכר,  ּמש של ּמאן  ּמש רֲעע
שוצמו,  יַתע של ּמאן  ּמש רֲעע

ִבני:  ּמע אל ֵאמר  ִבשיר או ּמע אזה 
ּמח ץ,  אמשר יַתב רֲעחוצו  שר שוִי ִבדים  ּמב רֲעע שלָך  יַתקח  "

יַתבד."   יַתה ֵאבית  שב ֵאשם  רֲעע יַתו לבא  ִבתים ו ֵאזי שלָך  יַתקח 

יב
ִבעיר,  ּמב ּמהיו  אש יַתנִים  שש

שמעון,  ִבש אבן  ֵאסה  ּמחד יו אא ֵאשם  שו שמעון  ִבש אבן  ֵאסה  ּמחד יו אא ֵאשם  שו
אזה,  יַתעל  אזה  יַתטר חוב  שש ִבוציא  שלהו ִבלים  שיכו ּמנן  ֵאאי

יַתטר חוב.   שש אהם  ֵאלי רֲעע ִבוציא  שלהו ּמיכול  ֵאחר  יַתא ללא  שו
ּמתיו  ּמטרו שש ֵאבין  ּמחד  אא של ּמוצא  שמ ִבנ

יַתע,  ּמפרו שמעון  ִבש אבן  ֵאסה  שליו אש ּמטרו  שש



ִבעין.   שפרו ּמלם  מכ ּמטרות  שש
רֲעעשו?  יַתי יַתוצד  ֵאכי

ִבלישו.  שש יַתי
ּממן.  ִבסי לתב  שכ ִבשים, ִי ּמל מש שמ ּמהיו  ִבאם 

אהן.   ּמב לתב  שכ ִבנין, ִי ּממ ִבסי ּמהיו  ִבאם 

יג
שבנו:  ִבל ֵאמר  ּמהאו

יַתע",  ּמפרו ּמתי  ּמטרו שש ֵאבין  ּמטר  שש "
אזה הוא,  ֵאאי  יַתע  ּמידו ֵאאין  שו
ִבעים.   שפרו ּמלם  מכ ּמטרות  שש

ֵאשם> יַתנִים, < שש ּמשם  ּמחד  אא של ּמוצא  שמ ִבנ
יַתע.   ּמפרו ֵאאינו  ּמּקטון  יַתה שו יַתע  ּמפרו ּמגדול  יַתה

יד
ּמעּמרב,  ֵאדי  שי יַתעל  ֵאברו  רֲעח אאת  אוה  של יַתמ יַתה

ּמעּמרב.  אה ִבמן  יַתרע  ּמפ ללא ִי
יַתמר:  ּמא ִבאם 

אוצה",  אאשר אש ִבמי  ִבמ יַתרע  ּמפ אא אש ּמנת  שמ יַתעל  "
ּמעּמרב.   אה ִבמן  יַתרע  ּמפ ִי

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
אוה,  לל יַתל ִבסים  ּמכ שנ ֵאיש  ִבאם 

ּמעּמרב.   אה ִבמן  יַתרע  ּמפ ללא ִי ּמכְך  ֵאבין  ּמכְך ו ֵאבין 

יה
ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר יַתמר  ּמא ֵאוצא בו  יַתכיו

ּמת ּה,  ּמב מת שכ ִבב ּמשה  ִבא ּמל ּמעּמרב  אה יַתא ף 
ּמש ּה,  ּמגשר שמ ּמל ּה  שע יַתב ּמיה  ּמה שו

ּמיה,  ּמנ רֲעה ִבדיר  יַתי
אזה,  ּמל אש ּמסיו  ּמכ שנ יַתעל  ּמיא  ִבנ שקנו רֲעעשו  יַתי ֵאמא  אש

ששתו.  ִבא אאת  ִבזיר  שח יַתי שו
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ּמטר,  שש ִבב ֵאברו  רֲעח אאת  אוה  של יַתמ יַתה
ִבדים.   ּמב שע מש שמ ִבסים  ּמכ שנ ִבמ אבה  גו

ִבדים,  ֵאע ֵאדי  שי יַתעל 
ֵאני חוִברים.   שב ִבסים  ּמכ שנ ִבמ אבה  גו

ּמיב לו,  יַתח אשהוא  ּמידו  יַתתב  שכ ּמליו  ּמע ִבוציא  הו
ֵאני חוִברים.   שב ִבסים  ּמכ שנ ִבמ אבה  גו

ּמטרות,  שש ִבחתום  יַתחר  יַתא של ֵאוצא  אשהוא יו ּמעּמרב  אה שו



ֵאני חוִברים.   שב ִבסים  ּמכ שנ ִבמ אבה  גו
יַתמר:  ּמא שו ֵאעאל  ּממ שש ִבבי ִי ֵאני שר שפ ִבל ּמבא  אשה  רֲעע יַתמ

ֵאני חוִברים.   שב ִבסים  ּמכ שנ ִבמ אבה  גו

יז
ּמנס:  יַתנ אבן  יַתמר לו  ּמא

ִבדים,  ּמב שע מש שמ ִבסים  ּמכ שנ ִבמ ללא  אבה  ֵאאינו גו
ֵאני חוִברים.   שב ִבסים  ּמכ שנ ִבמ ללא  שו

יַתמר לו:  ּמא
ּממה?  ּמל

יַתמר לו:  ּמא
יַתבשוק,  ּמחד  אא אאת  ֵאנק  יַתהחו ֵארי  רֲעה

ּמלְך!"  ֵאתן  ִבני נו רֲעא יַתו יַתנח לו  יַתה יַתמר לו " ּמא
ּממנותו' כתב המגיה על מקום מחוק. אולי היה כתוב 'מנת' ּמוהו. <'או של ִבה ּממנותו  מא יַתעל  ללא  אש ּמפטור, 

כמו להלן>
ּמיב לו?  יַתח אשהוא  ּמעּמרב  אה אזה הוא  ֵאאי  שו

ּמלְך",  ֵאתן  ִבני נו רֲעא יַתו ֵאוהו  של יַתה יַתמר לו " ּמא
ּמוהו.   של ִבה יַתנת  שמ יַתעל  ֵאכן  אש ּמיב,  יַתח

ֵאעאל:  ּממ שש ִבבי ִי יַתמר שר ּמא
ּמממונות,  ֵאני  ִבדי שב לסק  רֲעע יַתי ִבכים,  שח יַתה של אוצה  ּמהרו

אהן,  ֵאמ ּמגדול  ּמרה  יַתבתו יַתע  שקוצו ִבמ ֵאאין  אש
יַתע.   ֵאב ּמין נו שע יַתמ שכ ֵאהן  אש

ּמממונות,  ֵאני  ִבדי שב לסק  רֲעע יַתל אוצה  ּמהרו שו
ּמנס.  יַתנ אבן  שמעון  ִבש אאת  ֵאמש  יַתש שי

חסלת מסכת בבא בתרא

מסכת סנהדרין 

פרק א 
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ּמשה.   לל שש ִבב ּמממונות,  ֵאני  ִבדי
ּמשה.   לל שש ִבב ּמבלות,  רֲעח יַתו ֵאזלות  שג

אזק,  אנ ִבוצי  רֲעח יַתו אזק  אנ
ּמשה,   ִבמ רֲעח יַתו ּמעה  ּמב יַתאשר ֵאמי  ששלו יַתת שו אפל  אכ ֵאמי  ששלו יַתת



יַתרע,  ֵאשם  ִבוציא  יַתהמו שו אתה  יַתפ שמ יַתה שו ֵאנס  ּמהאו
ּמשה.   לל שש ִבב

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמשה,  לל שש ששִברים ו אע שב יַתרע,  ֵאשם  ִבוציא  יַתהמו
ּמפשות.  שנ ֵאני  ִבדי איש בו  אש

מסכת סנהדרין פרק א משנה ב 
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ּמשה.   לל שש ִבב יַתמכות, 
ּמשה.   לל שש ִבב אדש,  לח יַתה ִבעבור 
ּמשה.   לל שש ִבב ּמנה  ּמש יַתה ִבעבור 

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר

ִבלים,  ִבחי שת יַתמ ּמשה  לל שש ִבב
ִבנין,  שת שונו ִבאין  שש ּמשה נו ִבמ רֲעח יַתב ו

ּמעה.  שב ִבש שב שמִברין  שוגו
ארת.  אב מע שמ ּמשה,  לל שש ִבב יַתמר  ּמג ִבאם  שו

מסכת סנהדרין פרק א משנה ג 
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ּמשה.   לל שש ִבב ּמלה  ּמג רֲעע ּמה יַתפת  רֲעעִברי יַתו ִבנים  ֵאק שז יַתה יַתכת  ִבמי שס
שמעון.   ִבש ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמשה.   ִבמ רֲעח יַתב
ּמשה.   לל שש ִבב ִבנים,  ֵאמאו ּמוצה ו ִבלי רֲעח

ִבעין,  שידו ּממיו  ּמד ֵאאין  אש ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ִבעי, ו ּמב יַתטע שר אנ
ּמשה.   לל שש ִבב

ּמשה.   לל שש ִבב ֵאדשות,  שק אה יַתה שו
ּמשה.  לל שש ִבב ִבלין,  שט של יַתּט ִבמ יַתה שו ִבכים  ּמר רֲעע ּמה שו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ֵאהן.   לכ אהן  ֵאמ ּמחד  אא שו

ּמקעות,  יַתּקשר יַתב ו
אהן.  ּמב ֵאוצא  יַתכיו ּמדן  ּמא שו ֵאהן,  לכ שו ּמעה  שש ִבת

מסכת סנהדרין פרק א משנה ד 
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ּמשה.   לל שש ששִברים ו אע שב ּמפשות,  שנ ֵאני  ִבדי
יַתמר:  אא אנ אש ּמשה,  לל שש ששִברים ו אע שב ּמבע  ִבנשר יַתה שו יַתע  ֵאב שקּמרא כ,טז)ּמהרו ִבי יַתו ) 

ּממה",  ֵאה שב יַתה אאת  שו ּמשה  ִבא ּמה אאת  ּמת  שג יַתר ּמה שו "
ֵאמר:  שקּמרא כ,טו)שואו ִבי יַתו ) 



לרגו".   רֲעה יַתת ּממה  ֵאה שב יַתה אאת  שו "
יַתמר:  אא אנ אש ּמשה,  לל שש ששִברים ו אע שב ּמקל  שס ִבנ ששמות כא,כט)שור  ) 

ּממת",  ּמליו יו ּמע שב יַתגם  שו ֵאקל  ּמוּס יַתהשור ִי "
יַתהשור.   יַתתת  ִבמי ּמכְך  ִבלים,  ּמע שב יַתה יַתתת  ִבמי שכ

ּמחש,  ּמנ יַתה שו ֵאלס  שד יַתפשר יַתה שו ֵאמר  ּמנ יַתה שו לדב  יַתה שו רֲעאִברי  ּמה
ּמשה.   לל שש ששִברין ו אע שב ּמתן  ּמת ִבמי

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמכה.   ּמז ּמגן,  ּמהשר של ֵאדם  יַתהּקו ּמכל 

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ּמשה.  לל שש ששִברין ו אע שב ּמתן  ּמת ִבמי

מסכת סנהדרין פרק א משנה ה 
ה

אבט,  ֵאש יַתה אאת  ללא  ִבנים  ּמד ֵאאין 
אקר,  אש יַתה ִבביא  שנ אאת  ללא  שו

ּמגדול,  ֵאהן  לכ אאת  ללא  שו
ּמחד.   אא שו ִבעים  שב ִבש של אש ִבדין  ֵאבית  שב ּמלא  אא
ּמהשרשות,  אמת  אח של ִבמ של ִבאין  ִבוצי ֵאאין מו שו

ּמחד.   אא שו ִבעים  שב ִבש של אש ִבדין  ֵאבית  ִבפי  יַתעל  ּמלא  אא
ּמזרות,  רֲעע ּמה יַתעל  שו ִבעיר  ּמה יַתעל  ִבפין  ִבסי ֵאאין מו

ּמחד.   אא שו ִבעים  שב ִבש של אש ִבדין  ֵאבית  ִבפי  יַתעל  ּמלא  אא
ִבטין,  ּמב שש ִבל שדִבריות  אה שנ אס ִבשין  ֵאאין עו שו

ּמחד.   אא שו ִבעים  שב ִבש של אש ִבדין  ֵאבית  שב ּמלא  אא
יַתחת,  יַתד ִבנ יַתה ִבעיר  ִבשין  ֵאאין עו שו

ּמחד.   אא שו ִבעים  שב ִבש של אש ִבדין  ֵאבית  שב ּמלא  אא
ּמפר,  שס ִבב יַתחת  יַתד ִבנ ִבעיר  ֵאאין 

יַתחת,  יַתד ִבנ ִבעיר  ּמשלוש  ללא  שו
יַתתִים.  שש יַתחת או  יַתא ִבשין  ּמבל עו רֲעא

מסכת סנהדרין פרק א משנה ו 
ו

ּמחד,  אא שו ִבעין  שב ִבש של אש ּמתה  שי ּמה ּמלה  שגדו שדִברין  אה שנ יַתס
ּמשה.   לל שש ששִברים ו אע של אש ּמנה  יַתט שק

ּמחד?  אא שו ִבעין  שב ִבש של אש ִבהיא  אש ּמלה  שגדו ִבל יַתנִין  שמ
יַתמר:  אא אנ יַתבר יא,טז) אש שד ִבמ שב )

ֵאאל",  ששּמר ֵאני ִי שק ִבז ִבמ ִבאיש  ִבעים  שב ִבש ִבלי  ּמפה  שס אא "
ּמחד.  אא שו ִבעים  שב ִבש ֵארי  רֲעה אהם,  ֵאבי יַתג יַתעל  אשה  למ ו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ִבעין.   שב ִבש

ּמשה?  לל שש ששִברין ו אע של אש ִבהיא  אש ּמנה  יַתט שק ִבל יַתנִין  שמ ו
יַתמר:  אא אנ יַתבר לה,כד-כה)אש שד ִבמ שב ) 



ּמדה",  ֵאע ּמה ִבצילו  ִבה שו ּמדה", " ֵאע ּמה שפטו  ּמש שו "
אלת,  אצ יַתמ ּמדה  ֵאע שו אטת  אפ ּמדה שו ֵאע

ששִברין.  אע ֵארי  רֲעה
ּמשּמרה?  רֲעע ִבהיא  אש ּמדה  ֵאע ּמל יַתנִין  שמ ו

יַתמר:  אא אנ יַתבר יד,כז) אש שד ִבמ שב )

לזאת",  יַתה ּמעה  ּמר ּמה ּמדה  ֵאע ּמל יַתתי  ּממ יַתעד  "
ֵאלב.  ּמכ שו יַתע  מש שיהו ּמוצא  ּמי

ז
ּמשה?  לל שש ִבביא עוד  ּמה של יַתנִין  שמ ו

יַתמר:  אא אנ אש יַתמע  שש יַתמ ששמות כג, ב) ִבמ )

לעת",  ּמר של ִבבים  יַתר ֵארי  רֲעח יַתא איה  שה ִבת ללא  "
ּמיה> ּמה ּמבה, < שלטו אהן  ּממ ִבע ֵאיה  אה יַתמר,  ּמא אש ִבני  רֲעא יַתע  ֵאמ שו

יַתמר:  אא אנ ּממה  ּמל ֵאכן,  ִבאם  ששמות כג, ב)שו ) 
לּטת" ?  יַתה של ִבבים  יַתר ֵארי  רֲעח יַתא "

ּמעה:  ּמר של ּמתְך  יַתהּטו ּמבה  שלטו ּמתְך  יַתהּטו שכ ללא 
ּמחד,  אא ִבפי  יַתעל  ּמבה,  שלטו ּמתְך  יַתהּטו

יַתנִים.  שש ִבפי  יַתעל  ּמעה,  ּמר של ו
ֵאאין> ִבאם  ּמשקול, <שו ִבדין  ֵאבית  ֵאאין  שו

ּמחד,  אא אהן עוד  ֵאלי רֲעע ִבפין  ִבסי מו
ּמשה.   לל שש ששִברים ו אע ֵארי  רֲעה

שדִברין?  אה שנ אס של ּמיה  ֵאהי שראו שת ִבעיר ו ּמב ֵאהא  שי ּממה  יַתכ
ששִברין.  אע שו ּמאה  ֵאמ

ֵאמר:  ּמיה או שמ אח שנ ִבבי  שר
ִבשין,  ששל יַתתִים ו ּממא

ּמשרות.  רֲעע ּמשֵארי  ֵאדי  שכ

פרק ב 

מסכת סנהדרין פרק ב משנה א 
א

ִבנים אותו,  ּמד שו ּמדן  ּמגדול  ֵאהן  לכ
ִבדים אותו,  ִבעי שמ ִבעיד ו ֵאמ

ששתו,  ִבא של ִבוצים  של שוחו ֵאל ץ  שוחו
ששתו,  ִבא אאת  ִבמים  שב יַתי שמ ו

ֵאבם,  יַתי שמ ֵאאינו  ּמבל הוא  רֲעא
ּמנה.   ּממ של יַתא שב ּמאסור  אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

ֵאמת,  ֵאמת לו 
ּמּטה,  ִבמ יַתה יַתחר  יַתא ֵאוצא  ֵאאינו יו



אלה,  שג ִבנ שוהוא  ִבסים  שכ ִבנ ֵאהן  ּמלא  אא
אלה,  שג ִבנ שוהוא  ִבסין  שכ ִבנ ֵאהן 

ִבעיר.   ּמה יַתתח  אפ יַתעד  אהן  ּממ ִבע ֵאוצא  שויו
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

יַתמר:  אא אנ אש ּמדש,  שק ִבמ יַתה ִבמן  ֵאוצא  שקּמרא כא,יב)ֵאאינו יו ִבי יַתו ) 
ֵאוצא".   ֵאי ללא  ּמדש  שק ִבמ יַתה ִבמן  "ו

ב
ֵאחִברים,  רֲעא אאת  ֵאחם  יַתנ שמ אשהוא  שכ

אזה,  יַתחר  יַתא אזה  שבִברים  ּמעם עו ּמה ּמכל  ארְך  אד
ּמעם.   ּמה ֵאבין  של ֵאבינו  שצעו  יַתמ שמ אנה  ממ שמ יַתה שו

ֵאחִברים,  רֲעא ֵאמ ֵאחם  יַתנ שת ִבמ אשהוא  שכ
שמִברין לו:  ּמעם או ּמה ּמכל 

ּמתְך",  ּמר ּמפ יַתכ ּמאנו  "
ֵאמר:  שוהוא או

יַתמִים!"   ּמש יַתה ִבמן  ּמבשרכו  שת ִבת "
שבִברין אותו,  יַתמ אש שכ ו

אר ץ,  ּמא ּמה יַתעל  ִבבין  מס שמ ּמעם  ּמה ּמכל 
ֵאסל.  שפ יַתוּס יַתה יַתעל  ֵאסב  ֵאמ שוהוא 

מסכת סנהדרין פרק ב משנה ב 
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ִבנין אותו,  ּמד ללא  שו ּמדן  ללא  אלְך  אמ יַתה
ִבדים אותו,  ִבעי שמ ללא  שו ִבעיד  ֵאמ ללא 

ששתו,  ִבא של ִבוצין  של ללא חו שו ֵאל ץ  ללא חו
ששתו.   ִבא אאת  ִבמים  שב יַתי שמ ללא  שו ֵאבם  יַתי שמ ללא  שו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
יַתלּטוב.  ּמזכור  ֵאבם,  יַתי של רֲעחלו ץ ו יַתל ּמוצה  ּמר ִבאם 

שמרו לו:  ּמא
ִבעין לו.   שמ ֵאאין שו ּמוצה,  ּמר ִבאם 

שנתו.  יַתמ של יַתא ִבאין  שש ֵאאין נו שו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

אלְך,  אמ יַתל אש שנתו  יַתמ של יַתא אלְך  אמ יַתה ֵאשא הוא  נו
ּמשאול,  של אש שנתו  יַתמ של יַתא ּמשא  ּמנ אש ּמדִבוד  שב ִבוצינו  ּממ ֵאכן  אש

יַתמר:  אא אנ  (שמואל ב יב,ח)אש
אניָך,  רֲעאדו ֵאבית  אאת  ּמלְך  ּמנה  שת אא ּמו "

אקָך".  ֵאחי שב אניָך  רֲעאדו ֵאשי  שנ אאת  שו

מסכת סנהדרין פרק ב משנה ג 
ד



ֵאמת,  ֵאמת לו 
ִברין:  ּמלטו ּמפ אשלו. < ִברין  ּמלטו ּמפ יַתתח  אפ ִבמ ֵאוצא  > praetoriumֵאאינו יו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ֵאוצא,  ֵאי ּמּטה,  ִבמ יַתה יַתחר  יַתא ֵאוצאת  ּמל ּמוצה  ּמר ִבאם 

ּמדִבוד,  שב ִבוצינו  ּממ ֵאכן  אש
ֵאנר,  שב יַתא של אש ּמּטתו  ִבמ ֵארי  רֲעח יַתא ּמוצא  ּמי אש

יַתמר:  אא אנ  (שמואל ב ג,לא)אש
ּמּטה".   ִבמ יַתה ֵארי  רֲעח יַתא ֵאלְך  לה ּמדִבוד  אלְך  אמ יַתה שו  "

שמרו לו:  ּמא
ֵאיס.   יַתפ של ּמלא  אא ּמבר  ּמד יַתה ּמיה  ּמה ללא 

שבִברים אותו,  יַתמ אש שכ ו
אר ץ,  ּמא ּמה יַתעל  ִבבין  מס שמ ּמעם  ּמה ּמכל 

ֵאגש.  יַתדשר יַתה יַתעל  ֵאסב  ֵאמ שוהוא 

מסכת סנהדרין פרק ב משנה ד 
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ּמהשרשות,  אמת  אח של ִבמ של ִבוציא  ומו
ּמחד.   אא שו ִבעים  שב ִבש של אש ִבדין  ֵאבית  ִבפי  יַתעל 

ארְך,  אד רֲעעשות לו  יַתל ֵאר ץ  ופו
ּמידו;  שב ִבחין  יַתמ שמ ֵאאין  שו

ֵאשעור.   ּמל ּה  ֵאאין  אלְך  אמ יַתה ארְך  אד
ּמניו,  ּמפ של ִבנין  שת שונו ִבזין  שז ּמעם בו ּמה ּמכל  שו

לראש.   ּמב אלק  ֵאח ֵאטל  שוהוא נו

ו
ִבשים",  ּמנ אבה לו  יַתישר ללא  "
ששֵארה.   אע אנה  ששמו ּמלא  אא

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
אבה הוא לו,  יַתמשר

ִבלבו.  אאת  ִבסירות  שמ שיהו  ללא  אש יַתבד  של ִבב ו
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ִבלבו,  אאת  ּמרה  ִבסי שמ ִבהיא  שו יַתחת  יַתא ִבפלו  רֲעא
ּמנה.  אא ּמש ללא ִי אזה  ֵארי  רֲעה
יַתמר:  אא אנ ּממה  ּמל ֵאכן,  ּמבִברים יז,יז)ִבאם  שד ) 

ִבשים"?  ּמנ אבה  לו  יַתישר ללא  שו "
יַתגִיל.   ִבבי רֲעא יַתכ ִבפלו  רֲעא

ז
ִבסים"  אבה לו סו יַתישר ללא  ּמבִברים יז,טז)" שד ) 
שבתו.   יַתכ אמשר ֵאדי  שכ ּמלא  אא

ּמבִברים יז,יז) שד אבה לו", ( יַתישר ללא  ּמהב  ּמז שו אס ף  אכ שו " 



ּמיא.   שנ אס שפ אא ֵאתן  ִבי אש ֵאדי  שכ ּמלא  אא
ששמו.  ִבל ּמרה  אפר תו ֵאס ֵאתב לו  שוכו
ִבעמו;  ִבהיא  שו ּממה,  ּמח של ִבמ יַתל ֵאוצא  יו

ִבעמו;  ִבהיא  שו ּמנס,  שכ ִבנ
שוצלו;  אא ִבהיא  שו ִבדין  יַתב ֵאשב  שויו

יַתמר:  אא אנ אש שגדו,  אנ שכ ִבהיא  שו ֵאסב  ּמבִברים יז,יט)ֵאמ שד ) 
ּמייו".  יַתח ֵאמי  שי ּמכל  ּמרא בו  ּמק שו ִבעמו,  ּמתה  שי ּמה שו "

מסכת סנהדרין פרק ב משנה ה 
ח

יַתעל סוסו,  ִבבין  שכ ֵאאין רו
שסאו,  ִבכ יַתעל  ִבבין  שש ֵאאין יו שו

ִבביטו,  יַתששר שב ִבשין  שמ יַתת שש ִבמ ֵאאין  שו
לרם  ּמע ִבאין אותו  ֵאאין רו שו
ֵאפר,  יַתת שס ִבמ אשהוא  שכ ּמלא  אא

יַתמר:  אא אנ אש ֵאח ץ,  יַתמשר יַתה ֵאבית  שב ללא  ּמבִברים יז,טו)שו שד ) 
אלְך",  אמ אליָך  ּמע ִבשים  ּמת "שום 

אליָך.  ּמע ּממתו  ֵאאי ֵאהא  שת אש

פרק ג 

מסכת סנהדרין פרק ג משנה א 
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ּמשה;  לל שש ִבב ּמממונות  ֵאני  ִבדי
ּמחד,  אא ֵארר לו  אזה בו שו ּמחד  אא ֵארר לו  אזה בו

ּמחד.   אא אהם עוד  ּמל שרִברים  אהם בו ֵאני שש ו
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמחד.   אא אהן עוד  ּמל ִבנין בושרִברין  ּמי יַתד ֵאני  שש

ב
ִבדיינו>  אזה. < ּמל אש ּמינו  יַתד ֵאסל  אזה פו שו אזה  ּמל אש ּמינו  יַתד ֵאסל  אזה פו

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

יַתתי?  ּממ ֵאא
ִבלין,  שפסו ִבבין או  שקרו ֵאהן  אש ּמיה  ּמא שר אהן  ֵאלי רֲעע ִבביא  ֵאמ אשהוא  יַתמן  שז ִבב

ִבדין, ֵאבית  ִבפי  ִבמ ִבחין  שמ ממ ֵאשִברין או  שכ ּמהיו  ִבאם  ּמבל  רֲעא
ּמלן.   שס ּמפ של ּמיכול  ֵאאינו 



ג
אזה.   ּמל אש ּמדיו  ֵאע ֵאסל  אזה פו שו אזה  ּמל אש ּמדיו  ֵאע ֵאסל  אזה פו

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

יַתתי?  ּממ ֵאא
ִבלין,  שפסו ִבבין או  שקרו ֵאהן  אש ּמיה  ּמא שר אהם  ֵאלי רֲעע ִבביא  ֵאמ אשהוא  יַתמן  שז ִבב

ֵאשִברים,  שכ ּמהיו  ִבאם  ּמבל  רֲעא
ּמלן.  שס ּמפ של ּמיכול  ֵאאינו 
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יַתמר לו:  ּמא
ּמבא",  יַתא יַתלי  ּמע ּממן  אא אנ "
ִבביָך",  ּמא יַתלי  ּמע ּממן  אא אנ "

ּמקר",  ּמב ֵאעי  ּמשה רו לל שש יַתלי  ּמע ִבנין  ּממ אא אנ "
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

שחזור בו.  יַתל ּמיכול הוא 
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

שחזור בו.   יַתל ּמיכול  ֵאאינו 

ה
ּמעה,  ששבו ֵאברו  רֲעח יַתל ּמיב  יַתח ּמיה  ּמה

יַתמר לו:  ּמא
ּמשְך",  לרא ֵאיי  יַתח שב ִבלי  "דור 

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
שחזור בו.  יַתל ּמיכול הוא 

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
שחזור בו.   יַתל ּמיכול  ֵאאינו 
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ִבלין:  שפסו יַתה ֵאהן  ֵאאלו  שו
ּמיא,  שב מּק יַתב ֵאחק  יַתש שמ יַתה
ִבבית,  ּמבִבר אוה  של יַתמ יַתה
ִבנים,  ֵאחי יו שפִברי יַתמ ו

ִבעית.   ִבבי שש ֵארי  רֲעח שוסו
שמעון:  ִבש ִבבי  יַתמר שר ּמא

ִבעית;  ִבבי שש ֵאפי  מס רֲעא ּמלא  אא ּמתן  ִברין או ּמהיו קו ללא  ּמלה  ִבח שת ִבמ
ִבעית.   ִבבי שש ֵארי  רֲעח ּמתן סו שקרו ִבל שזרו  ּמח ִבסים,  ּמנ יַתא ּמה אשיַתרבו  ִבמ

ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא
יַתתי?  ּממ אא



ִבהיא,  ּמלא  אא ּממנות  מא ֵאאין לו  אש יַתמן  שז ִבב
ֵאשִברין.   שכ ִבהיא,  ללא  אש ּממנות  מא ֵאיש לו  ִבאם  ּמבל  רֲעא
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ִבבין:  שּקרו יַתה ֵאהן  ֵאאלו  שו
שו] ִבביו,  ּמא ִבאמו, [ ֵאחי  רֲעא יַתו ִבביו,  ּמא ֵאחי  רֲעא יַתו ּמחיו,  אא

ִבביו,  ּמא רֲעאחות  יַתעל  יַתב רֲעאחותו, ו יַתעל  יַתב ו
ִבאמו,  יַתעל  יַתב ִבאמו, ו רֲעאחות  יַתעל  יַתב ו

ִבגיסו,  רֲעא יַתו ִבמיו,  ּמח שו
אהן,  ֵאני שּמת רֲעח יַתו אהן  ֵאני שב ֵאהן ו

יַתבדו.   של שוחושרגו 
ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא

ּמבה ;  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתנת שר שש ִבמ זו 
ּמנה:  ּמנה ִבראשו שש ִבמ ּמבל  רֲעא

אבן דודו,  דודו ו
ּמשה.   מר ִבלי ּמראוי לו  ּמה ּמכל  שו

ּמעה.  ּמש ּמת ּה  שבאו ּמּקרוב לו  יַתה ּמכל  שו
ֵאשר.   ּמכ יַתחק,  יַתר שת ִבנ שו ּמקרוב  ּמיה  ּמה

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמנה,  אמ ִבמ ִבנים  ּמב ֵאיש לו  שו ִבבתו  ּמתה  ֵאמ ִבפלו  רֲעא

ּמקרוב.  אזה  ֵארי  רֲעה
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ֵאנא.  יַתהשו שו ֵאהב  ּמהאו
ֵאהב?  אזה הוא האו ֵאאי 

ִבבינו.   שש שו
ֵאנא?  יַתהשו שו

ּמבה.   ֵאאי שב ִבמים  ּמי אשת  לל שש ִבעמו  אבר  ִבד ללא  אש ּמכל 
שמרו לו:  ּמא

ּמכְך.  יַתעל  ֵאאל  ששּמר ששדו ִי שח אנ ללא 

מסכת סנהדרין פרק ג משנה ו 
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ִבדים?  ֵאע ּמה אאת  ִבקים  שד יַתוצד בו ֵאכי
אהן, <אותו> ֵאלי רֲעע ִבמין  שי יַתא שמ ּמתן ו ִבסין או ִבני שכ יַתמ ּמהיו 

יַתלחו ץ,  ּמתן  ִבאין או ִבוצי ומו
אהן,  ּמב אש ּמגדול  יַתה אאת  ִברים  שי יַתש שמ ו

שמִברים לו:  שואו
אזה?"  יַתל ּמיב  יַתח אזה  אש יַתע  ֵאד ּמתה יו יַתא ּמאְך  ֵאהי למר,  אא "



יַתמר:  ּמא ִבאם 
ּמיב לו",  יַתח ִבני  רֲעא אש ִבלי  יַתמר  ּמא "הוא 

ּמיב לו",  יַתח אשהוא  ִבלי  יַתמר  ּמא ִבני  שפלו ִבאיש  "
יַתמר:  ליא אש יַתעד  שכלום,  יַתמר  ּמא ללא 

ּמדה לו,  ֵאנינו הו ּמפ שב "
יַתתִים זוז."   ּממא ּמיב לו  יַתח אשהוא 

י
ִבקין אותו.   שד ִבני ובו ֵאש יַתה אאת  ִבסין  ִבני שכ יַתמ ּמהיו 

ִבנים,  ּמו מכ שמ אהם  ֵארי שב ִבד שוצאו  שמ ִבנ ִבאם 
ּמבר.   ּמד יַתב ִבנין  שת שונו ִבאין  שש נו
יַתכי",  יַתז שמִברים " יַתנִים או שש
ּמיב",  יַתח ֵאמר " ּמחד או אא שו

יַתכי.   יַתז
ּמיב",  יַתח שמִברים " יַתנִים או שש

יַתכי",  יַתז ֵאמר " ּמחד או אא שו
ּמיב.  יַתח ]

יַתכי",  יַתז ֵאמר " ּמחד או אא
ּמיב",]  יַתח ֵאמר " ּמחד או אא שו

ִבבין,  שי יַתח שמ יַתנִים  שש ִבכין או  יַתז שמ יַתנִים  שש ִבפלו  רֲעא יַתו
ֵאמר:  ּמחד או אא שו
יַתע",  ֵאד ִבני יו ֵאאי "

ִבנים.  ּמי יַתד יַתה ִבסיפו  יו
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ּמבר,  ּמד יַתה אאת  שמרו  ּמג
ּמתן.   ִבסין או ִבני שכ יַתמ ּמהיו 

ֵאמר:  ִבנים או ּמי יַתד יַתב אש ּמגדול  יַתה
יַתכי",  יַתז ּמתה  יַתא ִבני,  שפלו ִבאיש  "

ּמיב".   יַתח ּמתה  יַתא ִבני,  שפלו ִבאיש  "
יַתמר:  ליא ללא  ֵאוצא,  ֵאי אש שכ יַתנִין,  שמ

ִבבין,  שי יַתח שמ יַתרי  ֵאב רֲעח יַתו אכה  יַתז שמ ִבני הוא  רֲעא "
יַתלי?"  ּמע ּמרבו  שו אשה  אע אא ּממה  ו

יַתמר:  אא אנ אזה  ֵאלי יא,יג)יַתעל  שש ִבמ ) 
אלה וּסוד".  יַתג שמ ִבכיל  ּמר ֵאלְך  "הו
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ּמיה,  ּמא שר ִבביא  ֵאמ אשהוא  יַתמן  שז ּמכל 
ִבדין.   יַתה אאת  ֵאתר  הוא סו



שמרו לו:  ּמא
ִבאיות> ּמלְך, <שר ֵאיש  אש ּמאיות  שר ּמכל  "

ִבשים יום",  לל שש יַתעד  ּמכן  ִבמ ֵאבא  ּמה
ִבשים יום,  לל שש שבתוְך  ִבביא  ֵאה

ֵאתר,  סו
ִבשים יום,  לל שש יַתחר  יַתא של

ֵאתר.   ֵאאינו סו
ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר יַתמר  ּמא

אשה  רֲעע יַתי אש]יַתמה  אזה  ִבשים, [ לל שש שבתוְך  ּמוצא  ּממ ללא 
ִבשים?  לל שש יַתחר  יַתא של ּמוצא  ּממ ו

שמרו לו:  ּמא
ִבדים",  ֵאע ֵאבא  ּמה "

יַתמר:  ּמא
ִבדים".  ֵאע ִבלי  ֵאאין  "

ּמיה",  ּמא שר ֵאבא  ּמה "
יַתמר:  ּמא

ּמיה",  ּמא שר ִבלי  ֵאאין  "
ּמיה,  ּמא שר ּמוצא  ּממ ִבדים ו ֵאע ּמוצא  ּממ יַתמן  שז יַתחר  יַתא של

שכלום.   ּמנה  ֵאאי ֵארי זו  רֲעה

יג
ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר יַתמר  ּמא

ִבדים,  ֵאע איש לו  אש יַתע  ֵאד ּמיה יו ּמה ללא  אש] אזה  אשה [ רֲעע יַתי יַתמה 
ִבדים?  ֵאע ּמוצא  ּממ ו

ּמיה?  ּמא שר ּמוצא  ּממ ּמיה, ו ּמא שר איש לו  אש יַתע  ֵאד ּמיה יו ּמה ללא  שו
שמרו לו:  ּמא

ִבדים",  ֵאע ֵאבא  ּמה "
יַתמר:  ּמא

ִבדים";  ֵאע ִבלי  ֵאאין  "
ּמיה",  ּמא שר ֵאבא  ּמה "

יַתמר:  ּמא
ּמיה";  ּמא שר ִבלי  ֵאאין  "

יַתמר:  ּמא שו ֵאיב,  יַתח שת ִבמ אשהוא  ּמאה  ּמר
ִבני!"  ִבעידו יַתה שו ִבני  שפלו ִבני ו שפלו ִבאיש  ִבקשרבו  "

ּמדתו,  שנ מפ רֲעא ִבמתוְך  ּמיה  ּמא שר ִבוציא  אשהו או 
שכלום.  ּמנה  ֵאאי ֵארי זו  רֲעה

פרק ד 
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ּמפשות,  שנ ֵאני  ִבדי ּמחד  אא שו ּמממונות  ֵאני  ִבדי ּמחד  אא
יַתמר:  אא אנ אש ּמרה,  ִבקי רֲעח יַתב ּמשה ו שדִברי שקּמרא כד,כב)ִבב ִבי יַתו ) 
אכם".   ּמל איה  שה ּמחד ִי אא יַתפט  שש ִבמ "

ּמפשות?  שנ ֵאני  ִבדי של ּמממונות  ֵאני  ִבדי ֵאבין  יַתמה 
ּמשה,  לל שש ִבב ּמממונות  ֵאני  ִבדי

ּמשה.   לל שש ששִברים ו אע שב ּמפשות  שנ ֵאני  ִבדי שו
ּמממונות,  ֵאני  ִבדי

ּמבה,  שלחו ֵאבין  שזכות  ִבל ֵאבין  ִבחין  שת פו
ּמפשות,  שנ ֵאני  ִבדי שו

ּמבה.   שלחו ִבחין  שת ֵאאין פו שו שזכות,  ִבל ִבחין  שת פו

ב
ֵאעד" לפני 'אחד', וכך גם להלן> ּמחד, <המגיה הוסי ף מעל השורה " אא ִבפי  יַתעל  ִבּטים  יַתמ ּמממונות  ֵאני  ִבדי

ּמבה;  שלחו ֵאבין  שזכות  ִבל ֵאבין 
שזכות,  ִבל ּמחד  אא ִבפי  יַתעל  ִבּטין  יַתמ ּמפשות  שנ ֵאני  ִבדי שו

ּמבה.   שלחו יַתנִים  שש ִבפי  יַתעל  שו

ג
ּמממונות,  ֵאני  ִבדי

ּמבה.  שלחו ֵאבין  שזכות ו ִבל ֵאבין  ִבזיִברין  שח יַתמ
ּמפשות,  שנ ֵאני  ִבדי שו

ּמבה.   שלחו ִבזיִברין  שח יַתמ ֵאאין  שו שזכות,  ִבל ִבזיִברין  שח יַתמ

ד
ּמממונות,  ֵאני  ִבדי

ּמבה.  שוחו שזכות  ִבדין  שמ יַתל שמ לכל  יַתה
ּמפשות,  שנ ֵאני  ִבדי שו

שזכות,  ִבדין  שמ יַתל שמ לכל  יַתה
ּמבה.   ִבדין חו שמ יַתל שמ לכל  יַתה ֵאאין  שו

ה
ּמממונות,  ֵאני  ִבדי

שזכות,  ֵאמד  יַתל שמ ּמבה  ֵאמד חו יַתל שמ יַתה
ּמבה.  ֵאמד חו יַתל שמ שזכות  ֵאמד  יַתל שמ יַתה שו

ּמפשות,  שנ ֵאני  ִבדי שו
שזכות,  ֵאמד  יַתל שמ ּמבה  ֵאמד חו יַתל שמ יַתה

שזכות  ֵאמד  יַתל שמ יַתה ּמבל  רֲעא
ּמבה.   ֵאמד חו יַתל של לזר ו שח יַתל ּמיכול  ֵאאינו 



ו
ּמממונות,  ֵאני  ִבדי

ּמלה.  שי יַתל יַתב שמִברין  שוגו יַתביום  ִבנים  ּמד
ּמפשות,  שנ ֵאני  ִבדי שו

יַתביום.   שמִברין  שוגו יַתביום  ִבנים  ּמד

ז
ּמממונות,  ֵאני  ִבדי

ּמבה.  שלחו ֵאבין  שזכות  ִבל ֵאבין  יַתביום,  שמִברין בו  גו
ּמפשות,  שנ ֵאני  ִבדי שו

שזכות,  ִבל יַתביום  שמִברין בו  גו
ּמריו> רֲעח יַתא ּמל אש ּמבה. < שלחו ּמריו  רֲעח יַתא של אש שביום  ו

ִבנים  ּמד ֵאאין  ּמכְך,  ִבפי של
אעארב יום טוב.  שב ללא  שו ּמבת  יַתש אעארב  שב ללא 
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ּממאות,  שּט יַתה שו ּמהרות  שּט יַתה ּמממונות  ֵאני  ִבדי
ּמגדול.  יַתה ִבמן  ִבלין  ִבחי שת יַתמ

ּמפשות,  שנ ֵאני  ִבדי שו
יַתצד.   יַתה ִבמן  ִבלים  ִבחי שת יַתמ

ּמממונות,  ֵאני  ִבדי ּמלדון  ֵאשִברין  שכ לכל  יַתה
ּמפשות,  שנ ֵאני  ִבדי ּמלדון  ֵאשִברין  שכ לכל  יַתה ֵאאין  שו

ִבים,  ִבו של ִבנים ו רֲעה לכ ּמלא  אא
ּמנה.  מה שכ ִבל ִבאין  ִבשי יַתמ יַתה ִבלים  ֵאא שששר שוִי

מסכת סנהדרין פרק ד משנה ג 
ט

ּמלה,  מג רֲעע ארן  לג ִבוצי  רֲעח יַתכ ּמתה  שי ּמה שדִברין  אה שנ יַתס
אזה.   אאת  אזה  ִבאין  שיהו רו אש ֵאדי  שכ

אהן,  ֵאני שפ ִבל ִבדין  שמ ִבנין עו ּמי יַתד ֵארי  שפ ֵאני סו שש ו
למאל,  שש ִבמן  ּמחד  אא שו ִבמין  ּמי ִבמ ּמחד  אא

ִבכין.   יַתז שמ ֵארי  שב ִבד שו ִבבין  שי יַתח שמ ֵארי  שב ִבד ִבבין  שת שוכו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמהיו,  ּמשה  לל שש
ִבבין,  שי יַתח שמ ֵארי  שב ִבד ֵאתב  ּמחד כו אא
ִבכין,  יַתז שמ ֵארי  שב ִבד ֵאתב  ּמחד כו אא שו

ִבכין.  יַתז שמ ֵארי  שב ִבד שו ִבבין  שי יַתח שמ ֵארי  שב ִבד ֵאתב  ִבשי כו ִבלי שש יַתה שו

מסכת סנהדרין פרק ד משנה ד 
י



אהן,  ֵאני שפ ִבל ִבבין  שש ִבמים יו ּמכ רֲעח ֵאדי  ִבמי של יַתת של אש ּמשלוש שורות  שו
שמקומו.   אאת  ִבכיר  יַתמ ּמחד  אא שו ּמחד  אא ּמכל 

ּמנה.  ּמהִבראשו ִבמן  ִבכין  שמ למְך, סו שס ִבל ּמוצשרכו 
ּמנה,  ּמלִבראשו ּמבא לו  ּמיה  ִבנ שש יַתה ִבמן  ּמחד  אא

ּמיה,  ִבנ שש יַתל ּמבא לו  ִבשית  ִבלי שש יַתה ִבמן  ּמחד  אא שו
ּמהל,  ּמּק יַתה ִבמן  ּמחד  אא אהן עוד  ּמל שרִברין  ובו

ִבשית.   ִבלי שש יַתב ִבבין לו  ִבשי ומו
ּמלִבראשון,  אש שמקומו  ִבב ֵאשב  ּמיה יו ּמה ללא  שו
ּמראוי לו.  אשהוא  שמקום  ִבב ֵאשב  ּמלא יו אא

מסכת סנהדרין פרק ד משנה ה 
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ּמפשות?  שנ ֵאדי  ֵאע יַתעל  ִבמים  שי יַתא שמ יַתוצד  ֵאכי
אהן:  ֵאלי רֲעע ִבמין  שי יַתא שמ ּמתן ו ִבסין או ִבני שכ יַתמ ּמהיו 
ּמעה,  ששמו ִבמ אמד, ו לע ֵאמ שמרו  לתא ֵאמא  אש "

שענו",  יַתמ ּמש ּממן  אא אנ ּמדם  ּמא ֵאעד, " ִבפי  ִבמ ֵאעד 
ֵאאין> אש ִבעין, < שד אתם יו יַתא ֵאאין  ֵאמא  אש או 

ּמרה.  ִבקי רֲעח יַתב ּמשה ו שדִברי ִבב אכם  שת אא לדק  שב ִבל ֵאפנו  אשוּסו
ּמממונות> ֵאני  ִבדי ּמפשות  שנ ֵאני  ִבדי שכ ּמפשות: < שנ ֵאני  ִבדי ּמממונות  ֵאני  ִבדי שכ ללא  אש ִבעין  שד אהיו יו

ּמממונות,  ֵאני  ִבדי
ֵאפר לו.  יַתכ שת ִבמ ּמממון ו ֵאתן  ּמדן נו ּמא

ּמפשות,  שנ ֵאני  ִבדי שו
ּמלם.  ּמהעו יַתעד סו ף  שתלוִים בו  ּמתיו  ּמעיו שר יַתז יַתדם  שו ּמדמו 

יַתמר:  אא אנ אש יַתקִין,  שב ִבוצינו  ּממ ּמכְך  ִבשית ד,י)אש ֵארא שב ) 
יַתלי ֵאא ִבקים  רֲעע לוצ ִבחיָך  ּמא ֵאמי  שד ּממה"קול  ּמד רֲעא ּמה ִבמן    ."

ִבחיָך",  ּמא ֵאמי  שד ּמלא " אא ִבחיָך',  ּמא יַתדם  ֵאמר ' ֵאאינו או
ּמתיו.   ּמעיו שר יַתז יַתדם  שו ּמדמו 

ֵאחר:  יַתא ּמבר  ּמד
ִבחיָך",  ּמא ֵאמי  שד "

ִבנים.   ּמב רֲעא ּמה יַתעל  שו ִבוצים  ֵאע ּמה יַתעל  ּמלְך  שש ממ ּמדמו  ּמיה  ּמה אש

יב
ּמלם,  ּמבעו ִבחיד  ּמי ּמדם  ּמא ּמרא  שב ִבנ ּמכְך  ִבפי של
יַתחת,  יַתא אפש  אנ ֵאבד  יַתא שמ יַתה ּמכל  אש ֵאמד  יַתל של

ִבכילו>  ֵאלא. < ּממ ּמלם  ֵאבד עו ִבא ִבאלו  שכ ּמליו  ּמע ִבלין  רֲעע יַתמ
יַתחת,  יַתא אפש  אנ ֵאים  יַתק שמ יַתה ּמכל  שו

ִבכילו>   ֵאלא. < ּממ ּמלם  ֵאים עו ִבק ִבאלו  שכ ּמליו  ּמע ִבלין  רֲעע יַתמ
שבִבריות,  יַתה ששלום  ֵאני  שפ ִבמ

ֵאברו:  רֲעח יַתל ּמדם  ּמא יַתמר  ליא ללא  אש
ִבביָך".   ּמא ֵאמ ּמגדול  ּמבא  יַתא "

שמִברים: <'המינים' מחוק> ִבנים או ִבמי יַתה שיהו  ללא  אש



יַתמִים."   ּמש יַתב ֵאבה  יַתהשר "שרשויות 

יג
מה'> ּמב' ּמּק' יַתה ּמברוְך הוא, < אדש  לּק יַתה ִבכים  ּמל שמ יַתה ֵאכי  של יַתמ אלְך  אמ של אש ּמלתו  מד שג ִבגיד  יַתה של

ּמחד,  אא ּמתם  שבחו ֵאבעות  שט יַתמ ּמאה  ֵאמ יַתע  ֵאב ּמדם טו ּמא אש
אזה,  ּמל אזה  ִבמין  ּמלן דו מכ שו

מה'> ּמב' ּמּק' יַתה ּמברוְך הוא < אדש  לּק יַתה ִבכים  ּמל שמ יַתה ֵאכי  של יַתמ אלְך  אמ ו
ּמהִבראשון,  ּמדן  ּמא ּמל אש ּמתמו  שבחו ּמדם  ּמא ּמה ּמכל  אאת  יַתבע  ּמט

ֵאברו.   רֲעח יַתל אמה  אהן דו ֵאמ ּמחד  אא ֵאאין  שו
יַתמר:  ּמיב לו יַתח ּמחד  אא שו ּמחד  אא ּמכל  ּמכְך  ִבפי של

ּמלם."   ּמהעו ּמרא  שב ִבנ ִבלי  ִבבי שש ִבב "

יד
שמרו:  לתא ּממא  אש

לזאת?"  יַתה ּמרה  ּמצ יַתל שו ּמלנו  יַתמה  "
יַתמר:  אא אנ ּמבר  שכ ללא  רֲעה שקּמרא ה,א)יַתו ִבי יַתו ) 

ּמדע,  ּמי ּמאה או  ּמר ֵאעד או  "שוהוא 
רֲעעֹו נו. ּמשא  ּמנ שו ִבגיד,  יַתי "ִבאם לוא 

שמרו:  לתא ּממא  אש או 
אזה?"  ּמל אש ּמדמו  שב ֵאיב  יַתח של ּמלנו  יַתמה  "

יַתמר:  אא אנ ללא  רֲעה ֵאלי יא,י)יַתו שש ִבמ ) 
ּמנה".  ִבעים ִבר ּמש שר לבד  רֲעא יַתב "ו

פרק ה 
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ִבקירות:  רֲעח יַתבע  אש שב ּמתן  ִבקין או שד ּמהיו בו
יַתע?  ּמשבו אזה  ֵאאי  שב "

ּמנה?  ּמש ֵאאי זו  שב
אדש?  לח אזה  ֵאאי  שב
אדש?  לח יַתב ּממה  יַתכ שב
אזה יום?  ֵאאי  שב

ּמעה?  ּמש ֵאאי זו  שב
ּממקום?"  אזה  ֵאאי  שב ו
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ּממקום.  אזה  ֵאאי  שב ּמעה ו ּמש ֵאאי זו  שב אזה יום ו ֵאאי  שב יַתא ף 
אתם אותו?  יַתא ִברין  ִבכי יַתמ "

אתם בו?"  שתֵארי ִבה



ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו ֵאבד  ּמהעו
יַתבד?  ּמע ּממה  אאת  "

יַתבד?"  ּמע ּממה  יַתב ו

מסכת סנהדרין פרק ה משנה ב 
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יַתיח>  ֵאב יַתת שש יַתמ יַתח. < ֵאב יַתת שש ִבמ אזה  ֵארי  רֲעה ִבדיקות,  שב אבה  יַתמשר יַתה ּמכל 
ִבנים.   ֵאא שת ֵאוצי  שק ּמע שב יַתכי  יַתז אבן  יַתדק  ּמב אש אשה  רֲעע יַתמ

ִבדיקות?  שב ִבל ִבקירות  רֲעח ֵאבין  יַתמה  ו
ִבקירות,  רֲעח יַתב אש ּמלא  אא

יַתע",  ֵאד ִבני יו ֵאאי ּמחד " אא יַתמר  ּמא
ִבעין",  שד ֵאאין יו שמרו " ּמא יַתנִים  שש ו

ּמלה.  ֵאט שב ּמתן  ֵאעדו
ִבדיקות,  שב יַתב ו

יַתע",  ֵאד ִבני יו ֵאאי ּמחד " אא ֵאמר  או
ִבעין", שד ֵאאין יו שמִברים " יַתנִים או שש ו

אמת.   אי יַתק ּמתן  ֵאעדו
ִבדיקות,  שב ּמחד  אא שו ִבקירות  רֲעח ּמחד  אא

אזה,  אאת  אזה  ִבשים  ִבחי שכ יַתמ ֵאהן  אש יַתמן  שז ִבב
ּמלה.  ֵאט שב ּמתן  ֵאעדו

מסכת סנהדרין פרק ה משנה ג 
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אדש",  לח יַתב יַתנִים  שש ִבב ֵאמר " ּמחד או אא
ּמשה",  לל שש ִבב ֵאמר " ּמחד או אא שו

אמת,  אי יַתק ּמתן  ֵאעדו
אדש,  לח יַתל אש ִבעבורו  יַתדע  ּמי אזה  אש

יַתדע.   ּמי ללא  אזה  שו
ּמשה",  לל שש ִבב ֵאמר " ּמחד או אא
ּמשה",  ִבמ רֲעח יַתב ֵאמר " ּמחד או אא שו

ּמלה.   ֵאט שב ּמתן  ֵאעדו
ּמשעות",  ֵאתי  שש ִבב ֵאמר " ּמחד או אא

ּמשלוש",  שב ֵאמר " ּמחד או אא שו
אמת.   אי יַתק ּמתן  ֵאעדו

ּמשלוש",  שב ֵאמר " ּמחד או אא
ֵאמש",  ּמח שב ֵאמר " ּמחד או אא שו

ּמלה.   ֵאט שב ּמתן  ֵאעדו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

אמת.   אי יַתק
ֵאמש",  ּמח שב ֵאמר " ּמחד או אא
יַתבע",  אש שב ֵאמר " ּמחד או אא שו



ּמלה,  ֵאט שב ּמתן  ֵאעדו
ּמרח,  שז ִבמ יַתב ּממה  יַתח יַתה ֵאמש  ּמח שב אש
רֲעעּמרב.  יַתמ יַתב ּממה  יַתח יַתה יַתבע  אש שב ו

מסכת סנהדרין פרק ה משנה ד 
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ִבקין אותו.   שד ִבני ובו ֵאש יַתה אאת  ִבסין  ִבני שכ יַתמ ּמהיו 
ִבנין,  ּמו מכ שמ אהן  ֵארי שב ִבד שוצאו  שמ ִבנ

שזכות.   ִבב ִבחין  שת פו
ִבדים:  ֵאע ּמה ִבמן  ּמחד  אא יַתמר  ּמא

ּמבה",  ּמליו חו ּמע ֵאמד  יַתל של ִבלי  איש  "
ִבקין אותו.   שת יַתש שמ

ִבדים:  ִבמי של יַתת יַתה ִבמן  ּמחד  אא יַתמר  ּמא
שזכות",  ּמליו  ּמע ֵאמד  יַתל של ִבלי  איש  "

אהן,  ּממ ִבע ִבבין אותו  ִבשי ִבלין ומו רֲעע יַתמ
יַתהיום.   ּמכל  ּמשם  ִבמ ֵארד  ּמיה יו ּמה ללא  שו

ּמריו,  ּמב שד ִבב ּממש  יַתמ ֵאיש  ִבאם 
ִבעין לו.   שמ שו
יַתמר:  ּמא ִבפלו  רֲעא

שוצמו> יַתע שזכות", < ִבמי  שוצ יַתע יַתעל  ֵאמד  יַתל של ִבלי  איש  "
ּמריו.  ּמב שד ִבב ּממש  יַתמ ֵאהא  שי אש יַתבד  של ִבב ִבעין לו, ו שמ שו
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שזכות,  שוצאו לו  ּממ ִבאם 
ּמטרוהו,  שפ

ּמלאו,  ִבאם  שו
ּמחר.   ּממ של ִבדינו  ִברין  ִבבי רֲעע יַתמ
ִבגין זוגות זוגות,  שו יַתד שז ִבמ ו

ּמכל,  רֲעא יַתמ שב ִבטין  רֲעע יַתמ שמ ו
יַתהיום,  ּמכל  יַתיִין  ִבתין  ּמהיו שו ללא  שו

ּמלה,  שי יַתל יַתה ּמכל  ּמבר  ּמד יַתב ִבנין  שת שונו ִבאין  שש שונו
ִבדין.   ֵאבית  של ִבאין  ּמב ִבמין ו ִבכי שש יַתמ ּמרת  ּקח ּממ של ו

ֵאמר:  אכה או יַתז שמ יַתה שו
ִבמי".  שמקו ִבב ִבני  רֲעא אכה  יַתז שמ אכה, ו יַתז שמ ִבני הוא  רֲעא "

ֵאמר:  ֵאיב או יַתח שמ יַתה שו
ִבמי".   שמקו ִבב ִבני  רֲעא ֵאיב  יַתח שמ ֵאיב, ו יַתח שמ ִבני הוא  רֲעא "

שזכות,  ֵאמד  יַתל שמ ּמבה  ֵאמד חו יַתל שמ יַתה
שזכות,  ֵאמד  יַתל שמ יַתה ּמבל  רֲעא

ּמבה.   ֵאמד חו יַתל של לזר ו שח יַתל ּמיכול  ֵאאינו 
ּמתעו> ּמבר, < ּמד יַתב ּמטעו  ִבאם  שו



ּמתן.   ִברין או ִבכי שז יַתמ ִבנין  ּמי יַתד ֵארי  שפ סו

ו
שזכות,  שוצאו לו  ּממ ִבאם 

ּמטרוהו,  שפ
ּמלאו,  ִבאם  שו

ּמין.   שנ ִבמ יַתה יַתעל  ִבדים  שמ עו
ִבבין,  שי יַתח שמ ּמשר  ּמע ּמחד  אא שו ִבכין,  יַתז שמ ּמשר  ּמע ֵאנים  שש

יַתכי.   יַתז
ִבכין;  יַתז שמ ּמשר  ּמע ּמחד  אא שו ִבבין,  שי יַתח שמ ּמשר  ּמע ֵאנים  שש

ִבבין,  שי יַתח שמ ּמשר  ּמע ּמחד  אא שו ִבכין  יַתז שמ ּמשר  ּמע ּמחד  אא ִבפלו  רֲעא ]
יַתע",]  ֵאד ִבני יו ֵאאי ֵאמר " ּמחד או אא שו

ִבבין,  שי יַתח שמ ִבכין או  יַתז שמ יַתנִים  שש ששִברים ו אע ִבפלו  רֲעא
יַתע",  ֵאד ִבני יו ֵאאי ֵאמר " ּמחד או אא שו

ִבנין.   ּמי יַתד יַתה ִבסיפו  יו

ז
ִבפין?  ִבסי ּממה מו יַתכ יַתעד 

ּמחד.   אא שו ִבעים  שב ִבש יַתעד  יַתנִים,  שש יַתנִים  שש
ִבבין,  שי יַתח שמ ּמשה  ִבמ רֲעח יַתו ִבשים  ששל ִבכין, ו יַתז שמ ּמשה  ִבש שו ִבשים  לל שש

ּמזכו> יַתכי. < יַתז
ִבכין,  יַתז שמ ּמשה  ִבמ רֲעח יַתו ִבשים  ששל ִבבין, ו שי יַתח שמ ּמשה  ִבש שו ִבשים  לל שש

ֵאאלו,  אגד  אנ שכ ֵאאלו  ִבנין  ּמד
ִבכים.  יַתז שמ ֵארי  שב ִבד אאת  ִבבין  שי יַתח שמ יַתה ִבמן  ּמחד  אא אאה  שר ִבי אש יַתעד 

פרק ו 

מסכת סנהדרין פרק ו משנה א 
א

ִבדין,  יַתה יַתמר  שג ִבנ
שקלו.   ּמס של ִבאין אותו  ִבוצי מו

יַתמר:  אא אנ אש ִבדין,  ֵאבית  של ּמיה חו ץ  ּמה ּמלה  ִבקי שס ֵאבית  שקּמרא כד,יד)ו ִבי יַתו ) 
אנה".   רֲעח יַתמ יַתל ִבמחו ץ  אאל  ֵאלל  יַתק שמ יַתה אאת  ֵאוצא  "הו

ּמידו,  שב ּמדִברין  יַתהוּסו שו ִבדין  ֵאבית  יַתתח  אפ יַתעל  ֵאמד  ּמחד עו אא שו
ֵאאהו.   ֵאהא רו שי אש ֵאדי  שכ אמנו,  ִבמ ּמרחוק  יַתהוּסוס  שו

ּמחד:  אא יַתמר  ּמא
שזכות",  ּמליו  ּמע ֵאמד  יַתל של ִבלי  איש  "

ּמדִברין,  יַתבוּסו ִבני ף  ֵאמ ּמלה  יַתה שו
ִבמידו.   רֲעע יַתמ ּמר ץ ו יַתהוּסוס  שו



יַתמר:  ּמא ִבפלו  רֲעא יַתו
שזכות",  ִבמי  שוצ יַתע יַתעל  ֵאמד  יַתל של ִבלי  איש  "

ִבמים,  ּמע שפ ּמשה  ִבמ רֲעח יַתו ּמעה  ּמב יַתאשר ִבפלו  רֲעא ִבזיִברין אותו,  רֲעח יַתמ
ּמריו.   ּמב שד ִבב ּממש  יַתמ ֵאהא  שי אש יַתבד  של ִבב ו

ב
שזכות,  שוצאו לו  ּממ ִבאם 

ּמטרוהו,  שפ
ֵאקל.   ּמוּס ִבל ֵאוצא  ּמלאו, יו ִבאם  שו

ּמניו:  ּמפ של ֵאוצא  ּמכרוז יו יַתה שו
ֵאקל,  ּמוּס ִבל ֵאוצא  ִבני יו שפלו אבן  ִבני  שפלו ִבאיש  "

ִבנית,  שפלו ּמרה  ֵאב רֲעע יַתבר  ּמע אש יַתעל 
ּמדיו.  ֵאע ִבני  שפלו ִבני ו שפלו ו

שזכות,  יַתע לו  ֵאד אשיו ִבמי  ּמכל  שו
ֵאמד!"  יַתל ִבוי לבא  ּמי

מסכת סנהדרין פרק ו משנה ב 
ג

שמִברים לו:  יַתאמות, או אשר  אע ּמלה  ִבקי שס ֵאבית  ִבמ ּמרחוק 
ֵאדה!"   יַתו שת ִבה "

ִבדים,  יַתו שת ִבמ ִבתים  ּממ יַתהמו ארְך  אד ֵאכן  אש
ּמבא.   יַתה ּמלם  ּמלעו אלק  ֵאח ֵאיש לו  אדה,  יַתו שת ִבמ יַתה ּמכל  אש

יַתע:  מש שיהו יַתמר לו  ּמא אש ּמכן,  ּמע שב ִבוצינו  ּממ ֵאכן    (יהושע ז,יט-כ)אש
ּמדה,  אתן לו תו שו ֵאאל,  ששּמר ֵאהי ִי לל אא יַתליי  ּמכבוד  ּמנא  ִבשים  ִבני,  שב "

ִבני. אמ ִבמ ֵאחד  יַתכ שת יַתאל  ּמת  ִבשי ּמע אמה  ִבלי  ּמנא  אגד  יַתה "  שו
יַתמר,  ליא יַתו יַתע  מש שיהו אאת  ּמכן  ּמע יַתען  יַתי יַתו

ֵאאל,  ששּמר ֵאהי ִי לל אא יַתליי  ִבתי  ּמטא ּמח ִבכי  לנ ּמא ּמנה  שמ ּמא
לזאת  ּמכ ִבתי.שו ִבשי ּמע לזאת  ּמכ "  שו

ִבודויו?  יַתעל  יַתפר לו  יַתכ שת ִבנ אש יַתנִין  שמ ו
יַתמר:  אא אנ (יהושע ז,כה)אש

יַתע:  מש שיהו אמר  ליא יַתו "
ּמתנו?  יַתכשר רֲעע אמה 

יַתהיום> אזה!" < יַתה יַתביום  ּמכשרָך יי  שע יַתי
ּמעכור,  ּמתה  יַתא אזה  יַתה יַתהיום 

ּמלבוא.   ִבתיד  ּמע אל ּמעכור  ּמתה  יַתא ֵאאין 

ד
שמִברים לו:  יַתודות, או שת ִבה של יַתע  ֵאד ֵאאינו יו ִבאם  שו

למר:  אא "
יַתתי."   רֲעעֹונו ּמכל  יַתעל  ּמרה  ּמפ יַתכ ִבתי  ּמת ִבמי ֵאהא  שת

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר



ֵאמם> שמֹוז ֵאמר: < ּממם, או מז שמ אשהוא  יַתע הוא  ֵאד ִבאם יו
יַתתי,  רֲעעֹונו ּמכל  יַתעל  ּמרה  ּמפ יַתכ ִבתי  ּמת ִבמי ֵאהא  שת "

אזה."   יַתה ּמעֹון  אה ִבמן  חו ץ 
שמרו לו:  ּמא

ֵאכן,  שמִברין  ּמדם או ּמא ּמכל  שיהו  ֵאכן,  ִבאם 
ּממן.  שוצ יַתע אאת  יַתנּקות  של ֵאדי  שכ

מסכת סנהדרין פרק ו משנה ג 
ה

יַתאמות,  יַתבע  יַתאשר ּמלה  ִבקי שס ֵאבית  ִבמ ּמרחוק 
ּמדיו.   ּמג שב אאת  ִבטין אותו  ִבשי שפ יַתמ ּמהיו 

ּמניו,  ּמפ של ִבמ ִבוּסין אותו  יַתכ שמ ִבאיש,  ּמה
ּמה.   ארי רֲעח יַתא של ִבמ ּמה ו אני ּמפ של ִבמ ּמשה,  ִבא ּמה שו

ּמדה.   שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

לרם,  ּמע ּמקל  שס ִבנ ִבאיש  ּמה
ּממה.  מר רֲעע אלת  אק שס ִבנ ּמשה  ִבא ּמה ֵאאין  שו

מסכת סנהדרין פרק ו משנה ד 
ו

ֵאתי קומות.   שש יַת ּה  ּמגבו ּמיה  ּמה ּמלה  ִבקי שס ֵאבית 
ּמניו,  שת ּממ יַתעל  רֲעחפו  ִבדים דו ֵאע ּמה ִבמן  ּמחד  אא

ִבלבו.   יַתעל  יַתפְך  שה אנ שו
ּמוצא.  ּמי ֵאמת,  ִבאם  שו ּמניו,  שת ּממ יַתעל  ּמפכו  רֲעה

ּמלאו,  ִבאם  שו
ִבלבו,   יַתעל  ּמנ ּה  שת שונו אבן  אא ּמה אאת  ֵאטל  ִבני נו ֵאש יַתה ֵאעד  ּמה

ּמוצא.  ּמי ּמב ּה,  ֵאמת  ִבאם  שו
יַתמר:  אא אנ אש ֵאאל,  ששּמר ּמכל ִי שב ּממתו  ִבגי ּמלאו, שר ִבאם  ּמבִברים יז,ז) שו שד )

ִבמיתו,  רֲעה יַתל ּמנה  לש ּמבִברא איה בו  שה ִבת ִבדים  ֵאע ּמה יַתיד  "
ּמנה".   לר רֲעח יַתא ּמב ּמעם  ּמה ּמכל  יַתיד  שו

ז
ִבלים.   שת ִבנ ִבלים  ּמק שס ִבנ יַתה ּמכל 

אזר.   אע ִבלי אא ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמרה.   ּמז ּמדה  רֲעעבו ֵאבד  ּמהעו שו ֵאד ף  יַתג שמ יַתה ּמלא  אא אלה  שת ִבנ ֵאאינו 
ּמעם,  ּמה ֵאפי  יַתל שכ ּמניו  ּמפ ִבלים אותו ו ִבאיש, תו ּמה

ֵאע ץ.   ּמה ֵאפי  יַתל שכ ּמה  אני ּמפ ּמשה  ִבא ּמה שו
אזר.   אע ִבלי אא ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ֵאלית.   שת ִבנ ּמשה  ִבא ּמה ֵאאין  שו אלה,  שת ִבנ ִבאיש  ּמה



ח
אזר:  אע ִבלי אא ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמטח,  ּמש אבן  שמעון  ִבש שב אשה  רֲעע יַתמ
שקלון!  שש יַתא שב ִבשים  ּמנ ּמלה  ּמת אש

שמרו לו:  ּמא
ּמלה,  ּמת ּמשה  ִבא ִבנים  ששמו

ּמחד.   אא שביום  יַתנִים  שש ִבנין  ּמד ֵאאין  שו

ט
ִבלין אותו?  יַתוצד תו ֵאכי

אר ץ,  ּמא ּמב ּמרה  יַתהּקו אאת  ִבעין  שּק יַתש שמ
ּמנה,  אמ ִבמ ֵאוצא  ֵאע ץ יו ּמה שו

אלה אותו.   שותו ּמלזו,  ּמדיו זו  ּמי ֵאתי  שש ִבּקי ף  יַתמ ו
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

אתל,  לכ יַתה יַתעל  ּמטה  ּממ ּמרה  קו
ִבלין.   ִבחין תו ּמב יַתּט יַתה אש ארְך  אד שכ ּמב ּה  אלה  שותו

ּמיד.  ִבמ ִברין אותו  ִבתי יַתמ ו
ּמלן,  ִבאם  שו

יַתמר:  אא אנ אש אשה',  רֲעע יַתת ללא  שב' ּמליו  ּמע שבִברים  ּמבִברים כא,כג)עו שד ) 
ֵאע ץ,  ּמה יַתעל  ּמלתו  שב ִבנ ִבלין  ּמת ללא  "

יַתההוא,  יַתביום  ארנו  שב שק ִבת ּמקבור  ִבכי 
ּמתלוי".   ִבהים  אאל יַתלת  של ִבק ִבכי 

ּמתלוי?  אזה  ּממה  ֵאני  שפ ִבמ יַתמר, " שכלו
ֵאשם!"  יַתה אאת  ֵאלל  ִבּק אש ֵאני  שפ ִבמ

ֵאלל.  יַתח שת ִבמ יַתמִים  ּמש ֵאשם  ּמוצא  שמ ִבנ שו

מסכת סנהדרין פרק ו משנה ה 
י

ִבאיר:  ֵאמ ִבבי  יַתמר שר ּמא
ֵאער,  ּמט שוצ ִבמ ּמדם  ּמא אש יַתמן  שז ִבב
ארת?  אמ ּמלשון או יַתה ּממה 

ִבעי!"   שזרו ִבמ ִבני  ֵאעי של יַתק ִבשי,  לרא ֵאמ ִבני  ֵאעי של יַתק "
ּמכתוב:  יַתה יַתמר  ּמא ּמכְך  ִבאם 

ִבעין,  ּמש ּמלשר אש ּממן  ּמד יַתעל  ִבני  רֲעא ֵאער  ּמט שוצ ִבמ
יַתפְך.   שש ִבנ אש ִבקים  ִבדי יַתוצ יַתדם  יַתעל  אמר  לח ּמו יַתקל 

יא
יַתבד,  של ִבב ללא זו  שו

ֵאמתו,  אאת  ִבלין  ֵאמ יַתה ּמכל  אש ּמלא  אא
אשה'.   רֲעע יַתת ללא  שב' ֵאבר  עו



שכבודו,  ִבל ִבלינו  אה
ִבכים,  שכִברי יַתת שו ּמארון  ִבביא לו  ּמה של

ּמליו.   ּמע ֵאבר  ֵאאינו עו
אהן,  ֵאתי רֲעאבו שברות  ִבק שב ּמתם  שבִברין או ּמהיו קו ללא  שו
ִבדין,  ֵאבית  של ִבנין  ּמק שת ממ ּמהיו  ּמברות  שק ֵאני  שש ּמלא  אא

ִבפים,  ששּמר ִבנ יַתל שו ִבלים  ּמק שס ִבנ יַתל ּמחד  אא
ִבקים.  ּמנ שח אנ יַתל שו ִבגים  ּמר שה אנ יַתל ּמחד  אא שו

מסכת סנהדרין פרק ו משנה ו 
יב

יַתכל> יַתא שת ִבנ ּמשר, < ּמב יַתה יַתכל  יַתא שת ִבנ
ּממקום.   יַתב ּמתן  שבִברין או שוקו ּמוצמות  רֲעע ּמה אאת  ִבטין  שּק יַתל שמ ּמהיו 

ִבאין,  ּמב ִבבין  שּקרו יַתה שו
ִבנין,  ּמי יַתד יַתה ששלום  אאת  שו ִבדים  ֵאע ּמה ששלום  אאת  ִבלין  רֲעא שושו

אתם."   שנ יַתד אמת  אא ִבדין  אש אכם,  ֵאלי רֲעע ֵאבנו  ִבל שב ֵאאין  אש" יַתמר  שכלו
ִבנים,  שנ ּמלא או אא ִבלין  שב יַתא שת ִבמ ּמהיו  ללא  שו

ֵאלב.  יַתב ּמלא  אא ּמנה  ִבני רֲעא ֵאאין  אש

פרק ז 

מסכת סנהדרין פרק ז משנה א 
א

ִבדין:  ֵאבית  של שסרו  שמ ִבנ ִבמיתות  ּמעה  ּמב יַתאשר
ֵאנק.   ּמח שו ארג  אה ּמפה,  ששִברי ּמלה,  ִבקי שס

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ארג.   אה שו ֵאנק  ּמח ּמלה,  ִבקי שס ּמפה,  ששִברי

ִבלים.  ּמק שס ִבנ יַתה יַתות  שוצ ִבמ זו 

מסכת סנהדרין פרק ז משנה ב 
ב

ִבפים:  ששּמר ִבנ יַתה יַתות  שוצ ִבמ
ּמתיו,  מכבו יַתאשר יַתעד  אבל  אז יַתב ִבעים אותו  שּק יַתש שמ ּמהיו 

ּמכה,  יַתר ּמה שלתוְך  ּמשה  ּמק ּמדִברין,  ִבנין סו שת שונו
ּמוארו.   יַתוצ יַתעל  ֵארְך  שוכו

שוצלו,  אא ֵאשְך  אזה מו שו שוצלו  אא ֵאשְך  אזה מו
ִבפיו,  אאת  יַתח  ֵאת אשהוא פו יַתעד 

ִבפיו, <הבדילה> שלתוְך  ּמק ּה  שוזושר ּמלה  ִבתי שפ יַתה אאת  ִבליק  שד יַתמ ו
ּמעיו.   ֵאמ ֵאני  שב אאת  ארת  אמ שוחו ּמעיו  ֵאמ שלתוְך  אדת  אר שויו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר



ּמדם,  ּמי שב ֵאמת  ִבאם  יַתא ף הוא, 
ּמפה.  ששִברי יַתות  שוצ ִבמ ִבמין בו  שי יַתק שמ ּמהיו  ללא 

ּמבתו,  שבטו ללא  אש יַתבת  ּמוצ שב ִבפיו  אאת  ִבחין  שת ּמלא פו אא
ִבפיו, <הבדילה> שלתוְך  ּמק ּה  שוזושר ּמלה  ִבתי שפ יַתה אאת  ִבליק  שד יַתמ ו

ּמעיו.   ֵאמ ֵאני  שב אאת  ארת  אמ שוחו ּמעיו  ֵאמ שלתוְך  אדת  אר שויו
ּמוצדוק:  ִבבי  ִבבשר ּמזר  ּמע של אא ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמנת,  ִבז אש ֵאהן  לכ יַתבת  שב אשה  רֲעע יַתמ
ּמה.   ששּמרפו שזמורות ו ֵאלי  ִבבי רֲעח ּמה  ִבּקיפו ִבה שו

שמרו לו:  ּמא
ִבקי.  ּמב ּמעה  ּמש יַתה ּמת ּה  שבאו אש ִבדין  ֵאבית  ּמיה  ּמה ללא  אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת סנהדרין פרק ז משנה ג 
ג

ִבגים:  ּמר אה אנ יַתה יַתות  שוצ ִבמ
יַתוּסִי ף,  יַתב לראשו  אאת  ִבזים  ִבתי יַתמ ּמהיו 

ּמשה.   שלכות עו יַתמ יַתה אש ארְך  אד שכ
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

אזה!  ִבנוול הוא 
ּמדן,  יַתוּס יַתה יַתעל  לראשו  אאת  יַתח  ִבני יַתמ ּמלא  אא

ִבפי ץ;  יַתבּקו ֵאוצ ץ  שוקו
שמרו לו:  ּמא

ִבמזו!   אלת  או מנ שמ ּמתה  ִבמי ֵאאין 

ד
ִבקים:  ּמנ אח אנ יַתה יַתות  שוצ ִבמ

ּמתיו,  מכבו יַתאשר יַתעד  אבל  אז יַתב ִבעים אותו  שּק יַתש שמ ּמהיו 
ּמכה,  יַתר ּמה שלתוְך  ּמשה  ּמק ּמדִברין,  ִבנין סו שת שונו

ּמוארו.  יַתוצ יַתעל  ֵארְך  שוכו
שוצלו,  אא ֵאשְך  אזה מו שו שוצלו  אא ֵאשְך  אזה מו

ּמוצא.  שפשו יו יַתנ אש יַתעד 

מסכת סנהדרין פרק ז משנה ד 
ה

ִבלים:  ּמק שס ִבנ יַתה ֵאהן  ֵאאלו  שו
ֵאאם,  ּמה יַתעל  ּמבא  יַתה
ּמאב,  אשת  ֵאא יַתעל  שו

ּמלה,  יַתכ יַתה יַתעל  שו
שזכור,  יַתה יַתעל  ּמבא  יַתה

ּממה,  ֵאה שב יַתה יַתעל  שו
ּממה,  ֵאה שב יַתה אאת  ּמאה  ִבבי שמ ּמשה  ִבא ּמה שו

ֵאד ף,  יַתג שמ יַתה שו



ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו ֵאבד  ּמהעו שו
אלְך,  למ יַתל יַתזשרעו  ִבמ ֵאתן  יַתהנו שו

יַתעל אוב,  יַתב ו
ִבני,  שדעו שוִי

ּמבת,  יַתש יַתה אאת  ֵאלל  יַתח שמ יַתה שו
ִבאמו,  שו ִבביו  ּמא ֵאלל  יַתק שמ יַתה שו

ּמסה,  ּמר לא שמ ּמרה  רֲעע יַתנ יַתה יַתעל  ּמבא  יַתה שו
ִבסית,  ֵאמ יַתה שו
יַתח,  ִבדי יַתמ יַתה שו
ֵאש ף,  יַתכ שמ יַתה שו

ארה.   ֵארר ומו ֵאבן סו ו

ו
ֵאאם,  ּמה יַתעל  ּמבא  יַתה

ֵאאם.  ֵאשם  ִבמ ּמאב ו ּמה אשת  ֵאא ֵאשם  ִבמ ּמה  אלי ּמע ּמיב  יַתח
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

יַתבד.   של ִבב ֵאאם  ּמה ֵאשם  ִבמ ּמלא  אא ּמיב  יַתח ֵאאינו 

ז
ּמאב,  אשת  ֵאא יַתעל  ּמבא  יַתה

ִבאיש,  אשת  ֵאא ֵאשם  ִבמ ּמאב ו אשת  ֵאא ֵאשם  ִבמ ּמה  אלי ּמע ּמיב  יַתח
ִבביו,  ּמא ֵאיי  יַתח שב ֵאבין 

ִבביו,  ּמא יַתתת  ִבמי יַתחר  יַתא של ֵאבין  ו
ִבסין,  ֵאארו ּמה ִבמן  ֵאבין 

ִבאין.   ִבנשו יַתה ִבמן  ֵאבין  ו

ח
ּמלתו,  יַתכ יַתעל  ּמבא  יַתה

ִבאיש,  אשת  ֵאא ֵאשם  ִבמ ּמלתו ו יַתכ ֵאשם  ִבמ ּמה  אלי ּמע ּמיב  יַתח
שבנו,  ֵאיי  יַתח שב ֵאבין 

שבנו,  יַתתת  ִבמי יַתחר  יַתא של ֵאבין  ו
ִבסין  ֵאארו ּמה ִבמן  ֵאבין 

ִבאין.   ִבנשו יַתה ִבמן  ֵאבין  ו

ט
שזכור,  יַתה יַתעל  ּמבא  יַתה

ּממה,  ֵאה שב יַתה יַתעל  שו
ּממה.   ֵאה שב יַתה אאת  ּמאה  ִבבי שמ ּמשה  ִבא ּמה שו

ּמטא,  ּמח ּמדם  ּמא ִבאם 
ּמּטאת> יַתח יַתמה  ּממה? < ֵאה שב יַתה ּמטאת  ּמח יַתמה 

ּמה,  אדי ּמי יַתעל  ּמלה  ּמּק יַתת ּמדן  ּמא ּמל ּמבאת  אש ִבפי  של ּמלא  אא



ֵאקל.   ּמוּס ִבת ּמכתוב  יַתה יַתמר  ּמא ּמכְך  ִבפי של
ֵאחר:  יַתא ּמבר  ּמד

יַתבשוק,  ארת  אב ּממה עו ֵאה שב יַתה ֵאהא  שת ללא  אש
שמרו:  ליא שו

ּמה.  אדי ּמי יַתעל  ִבני  שפלו ִבאיש  יַתקל  שס ִבנ אש ִבהיא  זו 

מסכת סנהדרין פרק ז משנה ה 
י

ֵאשם.   יַתה אאת  ֵארש  ּמפ שי אש יַתעד  ּמיב  יַתח ֵאאינו  ֵאד ף  יַתג שמ יַתה
ּמחה:  ּמקשר אבן  יַתע  מש שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

ִבכנוי:  שב ִבדים  ֵאע ּמה אאת  ִבנין  ּמד ּמכל יום  שב
ֵאסה!"   אאת יו ֵאסה  אכה יו יַתי "

ִבדין,  יַתה יַתמר  שג ִבנ
ִבכנוי,  שב ִבגים  ּמהיו הושר ללא 

יַתלחו ץ,  ּמדם  ּמא ּמה ּמכל  אאת  ִבאין  ִבוצי ּמלא מו אא
שמִברים לו:  שואו אהן,  ּמב אש ּמגדול  יַתה אאת  ִברין  שי יַתש שמ ו

ֵאפרוש!"  שב ּמת  שע יַתמ ּמש אש יַתמה  למר  אא "
ֵאמר.  שוהוא או

אהן,  ֵאלי שג יַתר יַתעל  ִבדין  שמ ִבנין עו ּמי יַתד יַתה שו
ִבחים.   יַתא שמ ללא  שו ִבעין  שר שוקו

ֵאמר:  ִבני או ֵאש יַתה שו
ּמכמוהו."  ִבני  רֲעא יַתא ף  "
ֵאמר:  ִבשי או ִבלי שש יַתה שו
ּמכמוהו."  ִבני  רֲעא יַתא ף  "

מסכת סנהדרין פרק ז משנה ו 
יא

ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו ֵאבד  ּמהעו
ֵאבד,  ּמהעו ּמחד  אא
יַתח,  ֵאב יַתהזו ּמחד  אא שו

ֵאּטר,  יַתק שמ יַתה ּמחד  אא שו
ֵאוּסְך,  יַתנ שמ יַתה ּמחד  אא שו

אוה,  רֲעח יַתת שש ִבמ יַתה ּמחד  אא שו
יַת ּה,  אאלו אל ּמליו  ּמע שבלו  יַתק שמ יַתה שו

ּמתה!"   יַתא ִבלי  ֵאא ֵאמר לו " ּמהאו שו

יב
ִבחי ץ,  יַתמשר יַתה שו ֵאב ץ  יַתר שמ יַתה שו ֵאבד  יַתכ שמ יַתה שו ֵאשק  יַתנ שמ יַתה שו ֵאפ ף  יַתג שמ יַתה ּמבל  רֲעא

ִבעיל,  שנ יַתמ יַתה שו ִבביש  של יַתמ יַתה ּמוּסְך,  יַתה
אשה';  רֲעע יַתת ללא  שב' ֵאבר  עו

ששמו,  ִבב ֵאים  יַתק שמ ששמו ו ִבב ֵאדר  יַתהנו



אשה'.  רֲעע יַתת ללא  שב' ֵאבר  עו
שפעור,  יַתעל  יַתב של שוצמו  יַתע ֵאער  יַתהפו

ּמדתו.  רֲעעבו ִבהיא  זו 
ִבליס,  יַתמשרקו יַתב אבן  אא ֵארק  יַתהזו שו

ּמדתו.  רֲעעבו ִבהיא  זו 

מסכת סנהדרין פרק ז משנה ז 
יג

אלְך,  למ יַתל יַתזשרעו  ִבמ ֵאתן  יַתהנו
ֵאאש.   ּמב ִבביר  רֲעע יַתי שו אלְך  למ יַתל לסר  שמ ִבי אש יַתעד  ּמיב  יַתח ֵאאינו 

אלְך,  למ יַתל יַתסר  ּממ ללא  שו ֵאאש  ּמב ִבביר  אע אה
ֵאאש.   ּמב ִבביר  רֲעע יַתי שו אלְך  למ יַתל לסר  שמ ִבי אש יַתעד  ּמיב  יַתח ֵאאינו 

יַתעל אוב,  יַתב ו
ּמחיו;  ִבשי ִבמ ֵאבר  יַתד שמ יַתה שו ִבפיתום  יַתה אזה 

ִבפיו.   שב ֵאבר  יַתד שמ יַתה ִבני,  שדעו שוִי
ּמלה,  ִבקי שס ִבב ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ּמרה.  ּמה שז יַתא שב אהם  ּמב ּמאל  שש ִבנ יַתה שו

מסכת סנהדרין פרק ז משנה ח 
יד

ּמבת  יַתש יַתה אאת  ֵאלל  יַתח שמ יַתה
ּמּטאת,  יַתח ּמגתו  שג ִבש יַתעל  שו ֵארת  ּמכ שזדונו  יַתעל  ִבבין  ּמי יַתח אש ּמבר  ּמד שב

ִבאמו,  שו ִבביו  ּמא ֵאלל  יַתק שמ יַתה שו
ֵאשם.  שב ֵאלם  של יַתק שי אש יַתעד  ּמיב  יַתח ֵאאינו 

ִבכנוי,  שב ּמלם  של ִבק ֵאשם,  יַתב ּמלם  של ִבק
ֵאיב,  יַתח שמ ִבאיר  ֵאמ ִבבי  שר
שטִברין.  ִבמים פו ּמכ רֲעח יַתו

מסכת סנהדרין פרק ז משנה ט 
יה

ּמסה,  ּמר לא שמ יַתה רֲעעּמרה  יַתנ יַתעל  ּמבא  יַתה
ּמסה,  ּמר לא שמ ּמלה  שבתו ּמרה  רֲעע יַתנ ֵאהא  שת אש יַתעד  ּמיב  יַתח ֵאאינו 

ּמה.   ִבבי ּמא ֵאבית  שב
יַתנִים,  שש ּמה  אלי ּמע ּמבאו 

ֵאנק.  ּמח אב ִבני  ֵאש יַתה שו ּמלה,  ִבקי שס ִבב ּמהִבראשון 

מסכת סנהדרין פרק ז משנה י 
יו

ִבסית,  ֵאמ יַתה
שדיוט.  אה יַתה אאת  ִבסית  ֵאמ יַתה שו שדיוט  אה אזה 

יַתמר:  ּמא



ִבני,  שפלו שמקום  ִבב ּמאה  שר ֵאיש ִי "
ּמתה,  ּמכְך שו אלת,  אכ ּמכְך או

ּמבה>  ִבטי שמ ּמעה." <ה שמִברי ּמכְך  ּמבה,  ִבטי שמ ּמכְך 
ּמרה,  יַתבתו אש ִבמיתות  ֵאבי  שי יַתח ּמכל 

ִבמזו.   אהם, חו ץ  ֵאלי רֲעע ִבנין  ִבמי שכ יַתמ ֵאאין 
ּמדיו,  ֵאע ֵאהן  שו יַתנִים,  שש ִבל יַתמר  ּמא

ִבלין אותו.   שק שוסו ִבדין  ֵאבית  של ִבאין אותו  ִבבי שמ

יז
ֵאמר לו:  ּמחד הוא או אא של יַתמר  ּמא
ּמכְך."  שב ִבוצין  ֵאבִברין רו רֲעח ִבלי  איש  "

אהן,  ֵאני שפ ִבב ֵאבר  יַתד של ּמיכול  ֵאאינו  ּמערום,  ּמיה  ּמה ִבאם 
ֵאדר,  ּמג יַתה ֵארי  רֲעאחו יַתל ּמנם  ִבמי שכ יַתמ ּמלא  אא

ֵאמר לו:  שוהוא או
ֵאיחוד!"  שב ִבלי  ּמת  יַתמשר ּמא אש יַתמה  למר  אא "

ֵאמר לו:  ּמלה או יַתה שו
יַתמִים,  ּמש יַתב אש ֵאהינו  לל אא אאת  יַתח  ִבני יַתנ ּמאְך  ֵאהי "

ִבנים?"  ּמב רֲעא יַתו ִבוצים  ֵאע לבד  רֲעע יַתנ שו ֵאלְך  ֵאנ שו
ּמטב,  אזה מו ֵארי  רֲעה יַתזר בו,  ּמח ִבאם 

יַתמר:  ּמא ִבאם  שו
ּמלנו",  אפה  ּמי ֵאכן  שו ֵאתנו,  ּמב ּמכְך הוא חו "

ִבדין,  ֵאבית  של ִבאין אותו  ִבבי שמ ֵאדר  ּמג יַתה ֵארי  רֲעאחו ֵאמ ִבדים  שמ ּמהעו
ִבלין אותו.   שק שוסו

יח
ֵאמר:  ּמהאו

לבד";  רֲעע יַתנ שו ֵאלְך  ֵאנ לבד", " אע אא שו ֵאלְך  ֵאא לבד", " אע אא "
יַתבח";  יַתז שנ ֵאלְך ו ֵאנ יַתבח", " יַתז רֲעא יַתו ֵאלְך " ֵאא יַתבח", " יַתז רֲעא "
ֵאּטר";  יַתק שנ ֵאלְך ו ֵאנ ֵאּטר ", " יַתק רֲעא יַתו ֵאלְך  ֵאא ֵאּטר, " יַתק רֲעא "
ֵאוּסְך";  יַתנ שנ ֵאלְך ו ֵאנ ֵאוּסְך", " יַתנ רֲעא יַתו ֵאלְך  ֵאא ֵאוּסְך", " יַתנ רֲעא "

אוה".   רֲעח יַתת שש ִבנ שו ֵאלְך  ֵאנ אוה", " רֲעח יַתת שש אא שו ֵאלְך  ֵאא אוה", " רֲעח יַתת שש אא "
ֵאמר:  ּמהאו אזה הוא  יַתח,  ִבדי יַתמ יַתה

ּמרה".  ּמז ּמדה  רֲעעבו לבד  רֲעע יַתנ שו ֵאלְך  ֵאנ "

מסכת סנהדרין פרק ז משנה יא 
יט

ֵאש ף,  יַתכ שמ יַתה
יַתנִים.   ֵאעי ּמה אאת  ֵאחז  ּמהאו ללא  אשה,  רֲעע יַתמ אשה  ּמהעו

יַתע:  מש שיהו ִבבי  ֵאשם שר ִבמ ֵאמר  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ִבאים,  ִבקשו ִבטים  שק יַתנִים לו שש

ּמיב:  יַתח ֵאּקט  יַתל שמ ּמחד  אא שו ּמפטור,  ֵאקט  ּמחד לו אא



ּמיב,  יַתח אשה  רֲעע יַתמ אשה  ּמהעו
ּמפטור.  יַתנִים  ֵאעי ּמה אאת  ֵאחז  ּמהאו שו

פרק ח 

מסכת סנהדרין פרק ח משנה א 
א

ארה,  ֵארר ומו ֵאבן סו
ארה?  ֵארר ומו ֵאבן סו ּמשה  אע אנ יַתתי הוא  ּממ אא ֵאמ

ּמקן.  ּמז ִבּקי ף  יַתי אש יַתעד  ּמערות,  שש ֵאתי  שש ִבביא  ּמי אש ִבמ
שליון,  אע ּמה אאת  ללא  שחתון,  יַתת יַתה

ּמיה,  ִבק שנ ּמלשון  שב ִבמים  ּמכ רֲעח שברו  ִבד אש ּמלא  אא
יַתמר  אא אנ ּמבִברים כא,יח)אש שד ֵאבן", ( ִבאיש  של איה  שה ִבכי ִי " 

יַתבת,  ללא  ֵאבן, 
ִבאיש.   ללא  ֵאבן, 

שוצֹות.  ִבמ יַתה יַתלל  שכ ִבל ּמבא  ללא  אש ּמפטור,  ּמטן  ּמּק יַתה

מסכת סנהדרין פרק ח משנה ב 
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ּמיב?  יַתח יַתתי הוא  ּממ אא ֵאמ
ּמשר,  ּמב יַתמר  ֵאטי יַתטשר יַתכל  ליא אש ִבמ

ִבקי.   של יַתט ִבאי ּמב יַתיִין  ִבוצי לוג  רֲעח אתה  שש שוִי
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

יַתיִין.   ללג  שו ּמשר  ּמב ֵאנה  ּממ
אדש,  לח יַתה ִבעבור  שב יַתכל  ּמא

יַתלִים,  ּמש ִבבירו ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ יַתכל  ּמא
ִבשים,  ּממ ִבוצים ושר ּמק שש שטֵארפות, ו ֵאבלות ו שנ יַתכל  ּמא

ּמרה;  ֵאב רֲעע אשהוא  ּמבר  ּמד שו ּמוה  שוצ ִבמ אשהוא  ּמבר  ּמד יַתכל  ּמא
ּמשר,  ּמב יַתכל  ּמא ללא  שו ּמכל  רֲעא יַתמ ּמכל  יַתכל  ּמא
יַתיִין,  ּמתה  ּמש ללא  שו אקה  שש יַתמ ּמכל  ּמתה  ּמש

ארה,  ֵארר ומו ֵאבן סו ּמשה  אע אנ ֵאאינו 
יַתמר:  אא אנ אש יַתיִין,  אתה  שש שוִי ּמשר  ּמב יַתכל  ליא אש ּמבִברים כא,כ)יַתעד  שד ) 

ֵאבא".  לס שו ֵאלל  "זו
ּמבר:  ּמד יַתל אכר  ֵאז ּמבר,  ּמד יַתל ּמיה  ּמא שר ֵאאין  אש ִבפי  יַתעל  ֵאלי כג,כ)יַתא ף  שש ִבמ ) 
ּמלמו".  ּמשר  ּמב ֵאלי  של לז שב ּמיִין,  ֵאאי  שב לס שב ִבהי  שת יַתאל  "

מסכת סנהדרין פרק ח משנה ג 
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ִבביו,  ּמא ִבבשרשות  יַתכל  ּמא שו ִבביו  ּמא של אש ִבמ יַתנב  ּמג



ֵאחִברין,  רֲעא ִבבשרשות  יַתכל  ּמא שו ֵאחִברין  רֲעא יַתל אש ִבמ
ִבביו,  ּמא ִבבשרשות  יַתכל  ּמא שו ֵאחִברין  רֲעא יַתל אש ִבמ

ארה,  ֵארר ומו ֵאבן סו ּמשה  אע אנ ֵאאינו 
ֵאחִברים.   רֲעא ִבבשרשות  יַתכל  ליא שו ִבביו  ּמא של אש ִבמ לנב  שג ִבי אש יַתעד 
ּמדה או'> שיהו ֵאמר: <ושר  ּמדה או שיהו ִבבי  ִבבשר ֵאסה  ִבבי יו שר

ִבאמו.  של אש ִבמ ִבביו ו ּמא של אש ִבמ לנב  שג ִבי אש יַתעד 

מסכת סנהדרין פרק ח משנה ד 
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ּמוצה,  ּמנה רו ֵאאי ִבאמו  שו אוצה  ִבביו רו ּמא ּמיה  ּמה
אוצה,  ֵאאינו רו ִבביו  ּמא שו ּמוצה  ִבאמו רו
ארה,  ֵארר ומו ֵאבן סו ּמשה  אע אנ ֵאאינו 

ִבוצין.   אהן רו ֵאני שש שיהו  אש יַתעד 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבביו,  ּמא של ּמיה  ִבאמו שראו ּמתה  שי ּמה ללא  ִבאם 
ארה.   ֵארר ומו ֵאבן סו ּמשה  אע אנ ֵאאינו 

ה
ֵאגר,  ִבח ֵאדם, או  ִבג אהן  ֵאמ ּמחד  אא ּמיה  ּמה
ֵארש,  ֵאח ֵאמא, או  ֵאלם, או סו ִבא או 
ארה,  ֵארר ומו ֵאבן סו ּמשה  אע אנ ֵאאינו 

יַתמר:  אא אנ ּמבִברים כא,יט-כ)אש שד ) 
ִבמים;  שד ִבג ללא  שפשו בו",  ּמת שו "

שגִברים;  ִבח ללא  ִבוציאו אותו",  שוהו "
ִבמים;  של ִבא ללא  שמרו",  ּמא שו "
ִבמים;  ללא סו אזה",  ֵאננו  שב "

ִבשים.   ֵאחשר ללא  ֵאלנו",  לק שב יַתע  ֵאמ לש אננו  ֵאאי "
ִבקין אותו.   של יַתמ ּמשה ו לל שש ֵאני  שפ ִבב שתִברין בו  יַתמ

ֵאקל,  של ִבק שו יַתזר  ּמח
ּמשה.  לל שש ששִברים ו אע שב ִידון 

ִבנים,  ּמשה ִבראשו לל שש ּמשם  שיהו  אש יַתעד  ּמקל  שס ִבנ ֵאאינו 
יַתמר  אא אנ ּמבִברים כא, כ)אש שד אזה", ( ֵאננו  שב " 

אכם.   ֵאני שפ ִבב ּמקה  ּמל אש הוא 

ו
ִבדינו,  יַתמר  שג ִבנ ללא  אש יַתעד  יַתרח  ּמב

שחתון,  יַתת יַתה ּמקן  ּמז ִבּקי ף  ִבה ּמכְך  יַתחר  יַתא שו
ּמפטור. 

יַתרח,  ּמב ִבדינו  יַתמר  שג ִבנ אש ִבמ ִבאם  שו
שחתון,  יַתת יַתה ּמקן  ּמז ִבּקי ף  ִבה ּמכְך  יַתחר  יַתא שו

ּמיב.  יַתח



מסכת סנהדרין פרק ח משנה ה 
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ֵאשם סופו,  של ארה ִידון  ֵארר ומו ֵאבן סו
ּמיב.  יַתח ּמימות  יַתאל  שו יַתכי  יַתז ּמימות 

ּמלם,  ּמלעו ּמיה  ּמנ רֲעה יַתו אהן  ּמל ּמיה  ּמנ רֲעה ִבעין  ּמש ּמלשר אש ּמתן  ּמת ִבמי אש
ּמלם.   ּמלעו יַתרע  שו אהן  ּמל יַתרע  ִבקים,  ִבדי יַתצ יַתל שו

ּמלם,  ּמלעו ּמיה  ּמנ רֲעה יַתו אהן  ּמל ּמיה  ּמנ רֲעה ִבעין,  ּמש ּמלשר ּמנה  ֵאש שו יַתיִין 
ּמלם.   ּמלעו יַתרע  שו אהן  ּמל יַתרע  ִבקים,  ִבדי יַתצ יַתל שו

ּמלם,  ּמלעו ּמיה  ּמנ רֲעה יַתו אהן  ּמל ּמיה  ּמנ רֲעה ִבעין,  ּמש ּמלשר ִבפזור 
ּמלם.   ּמלעו יַתרע  שו אהן  ּמל יַתרע  ִבקים,  ִבדי יַתצ יַתל שו

ּמלם,  ּמלעו יַתרע  שו אהן  ּמל יַתרע  ִבעין,  ּמש ּמלשר ִבכנוס 
ּמלם.   ּמלעו ּמיה  ּמנ רֲעה יַתו אהן  ּמל ּמיה  ּמנ רֲעה ִבקים,  ִבדי יַתצ יַתל שו
ּמלם,  ּמלעו יַתרע  שו אהן  ּמל יַתרע  ִבעין,  ּמש ּמלשר אקט  אש
ּמלם.  ּמלעו ּמיה  ּמנ רֲעה יַתו אהן  ּמל ּמיה  ּמנ רֲעה ִבקים,  ִבדי יַתצ יַתל שו

מסכת סנהדרין פרק ח משנה ו 
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ֵאשם סופו.   יַתעל  אתארת ִידון  שח יַתמ יַתב ּמבא  יַתה
ִבבית,  ּמח אה אאת  יַתבר  ּמש שו ארת  את שח יַתמ יַתב ּמבא  ּמיה  ּמה

ּמיב,  יַתח ִבמים,  ּמד ֵאיש לו  ִבאם 
ּמפטור.  ִבמים,  ּמד ֵאאין לו 
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ּמשן:  שפ יַתנ שב ּמתן  ִבלים או ִבצי יַתמ אש ֵאאלו 
ּמהשרגו,  של ֵאברו  רֲעח יַתחר  יַתא ֵאד ף  ּמהרו

ּמסה.   ּמר לא שמ רֲעעּמרה  יַתנ יַתחר  יַתא שו שזכור  יַתה יַתחר  יַתא שו
ּממה,  ֵאה שב יַתה יַתחר  יַתא ֵאד ף  ּמהרו ּמבל  רֲעא

ּמבת,  יַתש יַתה אאת  ֵאלל  יַתח שמ יַתה שו
ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו ֵאבד  ּמהעו שו

ּמשן.  שפ יַתנ שב ּמתן  ִבלין או ִבצי יַתמ ֵאאין 

פרק ט 

מסכת סנהדרין פרק ט משנה א 
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ִבפין:  ששּמר ִבנ יַתה ֵאהן  ֵאאלו  שו
ֵאהן.   לכ יַתבת  ּמת ּה, ו ִבב ּמשה ו ִבא יַתעל  ּמבא  יַתה



ּמת ּה:  ִבב ּמשה ו ִבא יַתלל  שכ ִבב ֵאיש  שו
שבנו,  יַתבת  ִבבתו, ו יַתבת  ִבבתו, ו

ּמנ ּה,  שב יַתבת  ּמת ּה, ו ִבב יַתבת  ששתו, ו ִבא יַתבת  ו
ִבמיו.   ּמח ֵאאם  שו רֲעחמותו,  ֵאאם  שו רֲעחמותו, 

ִבגין:  ּמר אה אנ יַתה ֵאהן  ֵאאלו  שו
יַתחת.   יַתד ִבנ ִבעיר  ֵאשי  שנ יַתא שו יַתח  ֵאוצ רו

ב
אזל,  יַתבשר יַתב ֵאבין  אבן  אא ּמב ֵאבין  ֵאעהו  ֵאר אאת  ּמכה  ִבה אש יַתח  ֵאוצ רו

ּמהאור,  שלתוְך  יַתמִים או  יַתה שלתוְך  ּמליו  ּמע יַתבש  ּמכ שו
ֵאמת,  ּמשם, ו ִבמ רֲעעלות  יַתל ּמיכול  ֵאאינו  שו

ּמיב.  יַתח
ּמהאור,  שלתוְך  יַתמִים או  יַתה שלתוְך  ּמחפו  שד
ֵאמת,  ּמשם, ו ִבמ רֲעעלות  יַתל ּמיכול הוא  ִבאם 

ּמפטור.  
אלב,  אכ יַתה אאת  ּמוּסה בו  ִבש
ּמחש,  ּמנ יַתה אאת  ּמוּסה בו  ִבש

ּמפטור. 
ּמחש,  ּמנ יַתה אאת  ִבשיְך בו  ִבה

ֵאיב,  יַתח שמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר
שטִברין.   ִבמים פו ּמכ רֲעח יַתו

ג
שגרו ף,  אא ּמב ֵאבין  אבן,  אא ּמב ֵאבין  ֵאברו,  רֲעח אאת  אכה  יַתמ יַתה

ּמתה,  ִבמי יַתל ּממדוהו  רֲעא יַתו
ּמיה,  ּמה אש יַתמה  ִבמ ֵאקל  ֵאה

ֵאמת,  ִבביד ו שכ ִבה ֵאכן  ִבמ יַתחר  יַתא של
ּמיב.  יַתח

ּמבר.  ּמד יַתל יַתלִים  שג אשיַתר ֵאטר,  ּמיה פו שמ אח שנ ִבבי  שר
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ּמדם,  ּמא ּמה אאת  יַתרג  ּמה שו ּממה  ֵאה שב יַתה אאת  רֲעהרוג  יַתל יַתון  יַתכ שת ִבנ
ֵאאל,  ששּמר אאת ִי יַתרג  ּמה שו שכִברי  ּמנ יַתל
ּממה,  ּמי יַתק אבן  יַתרג  ּמה שו ִבלים  ּמפ שנ יַתל

ּמפטור.  

ה
ּמניו,  שת ּממ יַתעל  יַתהכותו  של יַתון  יַתכ שת ִבנ

ּמניו,  שת ּממ יַתעל  ִבמית  ּמה של ֵאדי  שכ ּמב ּה  ּמיה  ּמה ללא  שו
ִבלבו,  יַתעל  ּמל ּה  ּמכה  של ּמה שו



ִבלבו,  יַתעל  ִבמית  ּמה של ֵאדי  שכ ּמב ּה  ּמיה  ּמה שו
ֵאמת,  ו

ִבלבו,  יַתעל  יַתון  יַתכ שת ִבנ
ִבלבו,  יַתעל  ִבמית  ּמה של יַתהכותו  של ֵאדי  שכ ּמב ּה  ּמיה  ּמה שו

ּמניו,  שת ּממ יַתעל  ּמל ּה  ּמכה  של ּמה שו
ּמניו,  שת ּממ יַתעל  ִבמית  ּמה של ֵאדי  שכ ּמב ּה  ּמיה  ּמה ללא  שו

ֵאמת,  ו
ּמגדול,  יַתה אאת  יַתהכות  של יַתון  יַתכ שת ִבנ

ּמגדול,  יַתה אאת  ִבמית  ּמה של ֵאדי  שכ ּמב ּה  ּמיה  ּמה ללא  שו
ּמטן,  ּמּק יַתה יַתעל  ּמל ּה  ּמכה  של ּמה שו

ּמטן,  ּמּק יַתה אאת  ִבמית  ּמה של ֵאדי  שכ ּמב ּה  ּמיה  ּמה שו
ֵאמת,  ו

ּמטן,  ּמּק יַתה אאת  יַתהכות  של יַתון  יַתכ שת ִבנ
ּמטן,  ּמּק יַתה אאת  ִבמית  ּמה של ֵאדי  שכ ּמב ּה  ּמיה  ּמה שו

ּמגדול,  יַתה יַתעל  ּמל ּה  ּמכה  של ּמה שו
ּמגדול,  יַתה אאת  ִבמית  ּמה של ֵאדי  שכ ּמב ּה  ּמיה  ּמה ללא  שו

ּמפטור.   ֵאמת,  ו

ו
ּמניו,  שת ּממ יַתעל  יַתהכותו  של יַתון  יַתכ שת ִבנ

ּמניו,  שת ּממ יַתעל  ִבמית  ּמה של ֵאדי  שכ ּמב ּה  ּמיה  ּמה שו
ִבלבו,  יַתעל  ּמל ּה  ּמכה  של ּמה שו

ֵאמת,  ו
ּמגדול,  יַתה אאת  יַתהכות  של יַתון  יַתכ שת ִבנ

ּמגדול,  יַתה אאת  ִבמית  ּמה של ֵאדי  שכ ּמב ּה  ּמיה  ּמה שו
ּמטן,  ּמּק יַתה יַתעל  ּמל ּה  ּמכה  של ּמה שו

ּמיב.   יַתח ֵאמת,  ו
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

אזה,  אאת  יַתרג  ּמה שו אזה  אאת  רֲעהרוג  יַתל יַתון  יַתכ שת ִבנ ִבפלו  רֲעא
ּמפטור. 
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שפטוִברין.  ּמלם  מכ ֵאחִברים,  רֲעא יַתב ּמעיַתרב  שת ִבנ אש יַתח  ֵאוצ רו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמפה.   ִבכ יַתל ִבסין אותו  שנ כו
אזה,  ּמב אזה  ּמעשרבו  שת ִבנ אש ִבמיתות  ֵאבי  שי יַתח שוכל 

ּמלה.   יַתּק יַתב ִידונו 
ִבפים.  ּמר שש ִבנ יַתב ִבלים  ּמק שס ִבנ יַתה

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמרה.  רֲעחמו ּמפה  ששִברי יַתה אש ּמלה,  ִבקי שס ִבב ִידונו 



שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמרה.   רֲעחמו ּמלה  ִבקי שוּס יַתה אש ּמפה,  ששִברי ִבב ִידונו 

ח
שמעון:  ִבש ִבבי   אהן שר ּמל יַתמר  ּמא

ּמרה,  רֲעחמו ּמפה  ששִברי ּמתה  שי ּמה ללא  ִבאלו 
יַתנת.   ִבז אש ֵאהן  לכ יַתבת  של ּמנה  שת ִבנ ללא 

שמרו לו:  ּמא
ּמרה,  רֲעחמו ּמלה  ִבקי שס ּמתה  שי ּמה ללא  ִבאלו 

ּמרה.   ּמז ּמדה  רֲעעבו ֵאבד  ּמלעו שו ֵאד ף  יַתג שמ יַתל ּמנה  שת ִבנ ללא 
ִבקין,  ּמנ אח אנ יַתב ִבגים  ּמר אה אנ יַתה
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

יַתוּסִי ף.  יַתב
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ֵאנק.  ּמח אב

מסכת סנהדרין פרק ט משנה ד 
ט

ִבדין,  ֵאבית  ִבמיתות  ֵאתי  שש ִבב יַתיב  יַתח שת ִבנ אש ִבמי 
ּמרה.   רֲעחמו יַתב ִידון 

ִבמיתות,  ֵאתי  שש ּמב ּה  איש  אש ּמרה  ֵאב רֲעע יַתבר  ּמע
ּמרה.  רֲעחמו יַתב ִידון 

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ּמליו.  ּמע ּמבאת  אש ּמנה  ּמּקה ִבראשו ִבז שב ִידון 

מסכת סנהדרין פרק ט משנה ה 
י

ִבדין,  ֵאבית  שב ּמנה  ּמש שו ּמקה  ּמל אש ִבמי 
ּמפה,  ִבכ יַתל ִבסין אותו  שנ כו

יַתעת.   יַתק שב ִבנ ֵארסו  שכ אש יַתעד  ששעוִברים  ִבלין אותו  ִבכי רֲעא יַתמ ו
ִבדים,  ֵאע שב ללא  אש ּמפשות  שנ ֵארג  יַתההו

ּמפה  ִבכ יַתל ִבסין אותו  שנ כו
יַתח ץ.  יַתל יַתמִים  יַתוצר ו אחם  אל ִבנין לו  שת שונו

מסכת סנהדרין פרק ט משנה ו 
יא

ּמוה,  שס ִבּק יַתה אאת  ֵאנב  יַתהגו
ֵאסם,  יַתבּקו ֵאלל  יַתק שמ יַתה שו
ִבמית,  ּמר רֲעא ֵאעל  יַתהבו שו

אהן.   ּמב ִבעים  שג ִבאים פו ּמנ יַתק
ּמאה,  שמ מט שב ֵאמש  ִבש אש ֵאהן  לכ



ִבדין,  ֵאבית  של ִבאין אותו  ִבבי שמ ִבנים  רֲעה לכ יַתה ּמחיו  אא ֵאאין 
ּמרה,  ּמז רֲעע יַתל ִבאין אותו חו ץ  ִבוצי ּמנה מו מה שכ ֵאחי  ִבפשר ּמלא  אא

ִברין.   ֵאז ִבגי יַתב אאת מוחו  ִבאין  ִבוצי ומו
ּמדש,  שק ִבמ יַתב ֵאמש  ִבש אש ּמזר 
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ֵאנק.  ּמח אב
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

יַתמִים.  ּמש ֵאדי  ִבבי

פרק י 

מסכת סנהדרין פרק י משנה א 
א

ּמבא,  יַתה ּמלם  ּמלעו אלק  ֵאח אהם  ּמל ֵאיש  ֵאאל  ששּמר ּמכל ִי ]
יַתמר:  אא אנ ּמיה ס,כא) אש שע יַתש שי )

אר ץ,  ּמא ּמלם ִיישרשו  שלעו ִבקים,  ִבדי יַתוצ ּמלם  מכ ֵאמְך  יַתע שו "
ֵאאר".]   ּמפ שת ִבה של יַתדי  ּמי ֵאשה  רֲעע יַתמ יַתעי  ּמּט יַתמ אוצר  ֵאנ
ּמבא:  יַתה ּמלם  ּמלעו אלק  ֵאח אהן  ּמל ֵאאין  אש ֵאאלו  שו

ֵאמר:  ּמהאו
ּמרה,  יַתהתו ִבמן  ִבתים  ֵאמ יַתה יַתית  ִבח שת ֵאאין 

יַתמִים,  ּמש יַתה ִבמן  ּמרה  ֵאאין תו שו
ִבפיקורוס.   יַתא שו

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ִבנין,  ִבחיוצו יַתה ּמפִברים  שס ִבב ֵארא  יַתהּקו יַתא ף 

ֵאמר:  שואו ּמכה  יַתמ יַתה יַתעל  ֵאחש  יַתהלו ששמות טו,כו)שו ) 
יַתרִים,  שוצ ִבמ שב ִבתי  שמ יַתש אשר  רֲעא ּמלה  רֲעח יַתמ יַתה ּמכל  "

אאָך".   שפ לר ִבני יי  רֲעא ִבכי  אליָך,  ּמע ִבשים  ּמא ללא 
ֵאמר:  ּמשאול או ּמבא  יַתא

ּמתיו.  ִבתיו שבאו ֵאשם  יַתה אאת  אגה  יַתההו יַתא ף 

מסכת סנהדרין פרק י משנה ב 
ב

שדיוטות,  אה ּמעה  ּמב יַתאשר שו ִבכים  ּמל שמ ּמשה  לל שש
ּמבא.   יַתה ּמלם  ּמלעו אלק  ֵאח אהן  ּמל ֵאאין 

ִבכים:  ּמל שמ ּמשה  לל שש
אשה.   יַתנ שמ ּמאב ו שח יַתא שו ּמעם  שב ּמר ּמי

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמבא,  יַתה ּמלם  ּמלעו אלק  ֵאח ֵאיש לו  אשה,  יַתנ שמ

יַתמר:  אא אנ  (דברי הימים ב לג,יג)אש



ּמנתו,  ִבח שת יַתמע  שש ִבי יַתו אתר לו  ּמע ֵאי יַתו ּמליו,  ֵאא ֵאלל  יַתפ שת ִבי יַתו "
שלכותו".   יַתמ של יַתלִים  ּמש שירו ֵאבהו  ִבשי שי יַתו

שמרו לו:  ּמא
ִבשיבו,  אה שלכותו  יַתמ של

ּמבא.   יַתה ּמלם  ּמהעו ֵאיי  יַתח של ִבשיבו  אה ללא 
שדיוטות:  אה ּמעה  ּמב יַתאשר שו

ִבזי.  רֲעח ֵאג שו אפל  לת ִבחי רֲעא ֵאאג,  שודו ּמעם  של ִבב

מסכת סנהדרין פרק י משנה ג 
ג

ּמבא,  יַתה ּמלם  ּמלעו אלק  ֵאח אהם  ּמל ֵאאין  יַתמבול,  יַתה דור 
יַתמר:  אא אנ אש ִבדין,  יַתב ִבדין  שמ ֵאאין עו ִבשית ו,ג)שו ֵארא שב ) 

ּמשר."  ּמב יַתגם הוא  יַתש שב ּמלם  לע של ּמדם  ּמא ּמב ִבחי  ּמידון רו ללא  "
ּמבא,  יַתה ּמלם  ּמלעו אלק  ֵאח אהם  ּמל ֵאאין  שסדום,  ֵאשי  שנ יַתא

ִבדין.   יַתב ִבדין  שמ ּמבל עו רֲעא
ֵאמר:  ּמיה או שמ אח שנ ִבבי  שר

יַתמר:  אא אנ אש ִבדין,  שמ ּמנן עו ֵאאי ֵאאלו  ּמו ִבלים א,ה)ֵאאלו  ִבה שת ) 
ּמפט",  שש ִבמ יַתב ִבעים  ּמש שר מקמו  ּמי ללא  ֵאכן  יַתעל  "

יַתמבול;  יַתה אזה דור 
ִבקים",  ִבדי יַתוצ יַתדת  רֲעע יַתב ִבאים  ּמּט יַתח שו "

שסדום.   ֵאשי  שנ יַתא ֵאאלו 
שמרו לו:  ּמא

ִבדין,  שמ ּמנן עו ֵאאי ִבקים  ִבדי יַתוצ יַתדת  רֲעע יַתב
ִבעים.   ּמש שר יַתדת  רֲעע יַתב ֵאהן  ִבדין  שמ עו

ד
ּמבא,  יַתה ּמלם  ּמלעו אלק  ֵאח אהם  ּמל ֵאאין  ּמבר,  שד ִבמ יַתה דור 

יַתמר:  אא אנ אש ִבדין,  יַתב ִבדין  שמ ֵאאין עו יַתבר יד,לה)שו שד ִבמ שב ) 
ממתו".   ּמי ּמשם  שו יַתתמו,  אזה ִי יַתה ּמבר  שד ִבמ יַתב "

ּמבה.   ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ֵאמר  אהן הוא או ֵאלי ִבלים נ,ה)רֲעע ִבה שת ) 

יַתבח".   ּמז ֵאלי  רֲעע ִבתי  ִברי שב ֵאתי  לכשר ּמדי,  ִבסי רֲעח ִבלי  שספו  ִבא "

ה
רֲעעלות,  יַתל ּמדה  ִבתי רֲעע ּמנה  ֵאאי יַתרח  לק יַתדת  רֲעע

יַתמר:  אא אנ יַתבר טז,לג)אש שד ִבמ שב ) 
אר ץ,  ּמא ּמה אהם  ֵאלי רֲעע יַתכס  שת יַתו "

ּמהל".   ּמּק יַתה ִבמתוְך  שבדו  ליא יַתו "
ּמבה.   ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר



ֵאמר  אהן הוא או ֵאלי ֵאאל א ב,ו)רֲעע ששמו ) 
יַתעל".   ּמי יַתו ששאול  איה, מוִבריד  יַתח שמ ִבמית ו ֵאמ "יי 

ו
שחזור,  יַתל ִבדין  ִבתי רֲעע ּמנן  ֵאאי ִבטים  ּמב שש יַתה אשארת  רֲעע

יַתמר:  אא אנ ּמבִברים כט,כז)אש שד ) 
אזה",  יַתה יַתכיום  ארת  אח יַתא אר ץ  אא אאל  ֵאכם  ִבל שש יַתי יַתו "

ֵאזר,  ֵאאינו חו שו ֵאלְך  יַתהיום הו ּממה 
ִברין.   שז ּמנן חו ֵאאי שו ִבכין  של ֵאהן הו יַתא ף 

ּמבה.   ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ִבאיר,  ֵאמ ִבפיל ו רֲעא יַתמ יַתהיום  ּממה 
אהן,  ּמל ּמלה  ֵאפי רֲעא ִבהיא  אש ֵאהן  יַתא ף 

אהן.  ּמל ֵאלאור  ּמדה  ִבתי רֲעע

מסכת סנהדרין פרק י משנה ד 
ז

יַתחת  יַתד ִבנ יַתה ִבעיר  ֵאשי  שנ ּמבא, יַתא יַתה ּמלם  ּמלעו אלק  ֵאח אהם  ּמל ֵאאין  ]
יַתמר]:  אא אנ ּמבִברים יג,יד)אש שד ) 

אבָך,  ִבּקשר ִבמ יַתעל  יַתי ִבל שב ֵאני  שב ִבשים  ּמנ רֲעא שוצאו  ּמי "
למר",  ֵאלא ּמרם  ִבעי ֵאבי  שש לי אאת  ִבדיחו  יַתי יַתו

ִבגין,  ּמר שה אנ ּמנן  ֵאאי ּמהא 
אבט,  ֵאש יַתה ֵאמאותו  ִבעיר ו ּמה ּמת ּה  ֵאמאו ּמה  אחי ִבדי יַתמ שיהו  אש יַתעד 

ּמב ּה,  מר יַתדח  מי אש יַתעד 
ִבשים.   ּמנ רֲעא ּמה  ִבדיחו יַתי אש יַתעד 
ִבנים,  יַתט שק ִבשים ו ּמנ ּמה  ִבדיחו ִבה

ּמט ּה,  ֵאמעו יַתדח  מה אש או 
ּמל ּה,  ּמוצה  ֵאמחו ּמה  אחי ִבדי יַתמ ּמהיו  אש או 

ִבדים,   ִבחי ִבכי ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ּמחד.   אא שו ּמחד  אא ּמכל  של ּמיה  ּמר שת יַתה שו ִבדים  ֵאע ֵאני  שש ִבכין  שוצִברי

ִבבין,  מר שמ יַתב ִבמ ִבדים  ִבחי שי יַתב אמר  לח אזה 
ּמלה,  ִבקי שס ִבב ִבדין  ִבחי שי יַתה אש
ֵאלט,  ּמפ ּמנן  ּמממו ּמכְך  ִבפי של

יַתוּסִי ף,  יַתב ִבבים  מר שמ יַתה שו
ֵאבד.  ּמא ּמנן  ּמממו ּמכְך  ִבפי של

מסכת סנהדרין פרק י משנה ה 
ח

ּמבִברים יג,טז) שד ) 
ארב" ּמח ִבפי  של ִבהוא  יַתה ִבעיר  ּמה ֵאבי  שש לי אאת  אכה  יַתת ֵאכה  ", יַתה

ּממקום,  של ּממקום  ִבמ ארת  אב ּמהעו אלת,  אמ יַתג יַתה ארת  אמ יַתח יַתה



ּמתן.   ִבלין או ִבצי יַתמ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ּמבִברים יג,טז) שד ּמב ּה,  ( אשר  רֲעא ּמכל  אאת  שו ּמת ּה  לא ֵארם  רֲעח יַתה "

ארב." ּמח ִבפי  של ּמת ּה  שמ אה שב אאת   שו
ּממרו:  ּמא ּמכן  ִבמ

ִבדין,  שב ּמכ ּה או שבתו אש ִבקים  ִבדי יַתוצ ֵאסי  שכ ִבנ
ִבטין,  ֵאל שפ ּמל ּה  ּמוצה  שבחו אש שו

ִבעין,  ּמש ּמלשר אש שו
ִבדין.  שב ּמל ּה או ּמוצה  ִבמחו ֵאבין  ּמכ ּה ו ִבמתו ֵאבין 

מסכת סנהדרין פרק י משנה ו 
ט

ּמבִברים יג,יז)  שד )

ּמב ּה",   לח שר אאל תוְך  לב ץ  שק ִבת ּמל ּה  ּמל שש ּמכל  אאת  שו "
ּמל ּה שרחוב.  ִבשין  ּמל ּה שרחוב, עו ֵאאין 

ּמכ ּה,  שלתו ִבסין אותו  שנ ּמל ּה, כו ּמוצה  ּמב ּה חו ּמיה שרחו ּמה
ּמב ּה". לח שר אאל תוְך  יַתמר " אא אנ אש

ּמבִברים יג,יז)  שד ּמל ּה", ( ּמל שש ּמכל  אאת  שו ִבעיר  ּמה אאת  ֵאאש  ּמב ּמת  שפ יַתר ּמש שו "
יַתמִים.  ּמש יַתלל  שש ללא  ּמל ּה",  ּמל שש "

ּממרו:  ּמא ּמכן  ִבמ
ּמפדו,  ּמכ ּה ִי שבתו אש ֵאדשות  שק אה יַתה

ּמקבו,  שר שתרומות ִי ו
ֵאנזו.   ּמג אדש ִי לּק יַתה ֵאבי  שת ִבכ שו ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ו

י
ּמבִברים יג,יז)  שד אהיָך", ( אאל יַתליי  ִבליל  ּמכ "

שמעון:  ִבש ִבבי  יַתמר שר ּמא
יַתחת,  יַתד ִבנ יַתה ִבעיר  שב ִבדין  ּמתה  יַתא אשה  ִבאם עו

יַתני.   ּמפ של ִבליל  ּמכ ּמלה  אלה עו רֲעע יַתמ שת  יַתא ִבאלו  שכ אליָך  רֲעע ִבני  רֲעא אלה  רֲעע יַתמ
ּמבִברים יג,יז)  שד אנה עוד", ( ּמב ִבת ללא  ּמלם,  ֵאתל עו ּמתה  שי ּמה שו "

ִבסים.   ֵאד יַתפשר יַתגנות ו ִבפלו  רֲעא אשה  ּמע ֵאת ללא  שו
ִבלי.   ִבלי ּמג יַתה ֵאסה  ִבבי יו ֵארי שר שב ִבד

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
אנה עוד",  ּמב ִבת ללא  "

ֵאנית,  שב ִבנ ּמנה  ֵאאי יַתית  ּמה אש שכמו  ִבלי  עוד 
ִבסים.   ֵאד יַתפשר יַתגנות ו ִבהיא  ֵאשית  שע אנ ּמבל  רֲעא

יא
ּמבִברים יג,יח) שד ארם, ( ֵאח יַתה ִבמן  ּממה  שמאו שדָך  ּמי שב יַתבק  שד ללא ִי שו " 

יַתאפו רֲעחרון  ֵאמ ּמישוב יי  יַתען  יַתמ ",של
ּמלם,  ּמבעו ִבעים  ּמש ּמהשר אש יַתמן  שז ּמכל 

ּמלם;  ּמבעו יַתא ף  רֲעחרון 



ּמלם,  ּמהעו ִבמן  ִבעים  ּמש שר שבדו  ּמא
ּמלם.  ּמהעו ִבמן  יַתא ף  רֲעחרון  יַתלק  יַתת שס ִבנ

פרק יא 

מסכת סנהדרין פרק יא משנה א 
א

ִבקין:  ּמנ אח אנ יַתה ֵאהן  ֵאאלו 
ִבאמו,  שו ִבביו  ּמא אכה  יַתמ יַתה

ֵאאל,  ששּמר ִבי ִבמ אפש  אנ ֵאנב  שוגו
ִבדין,  ֵאבית  ִבפי  יַתעל  ֵארא  שמ יַתמ ֵאקן  ּמז שו

אקר,  אש יַתה ִבביא  שנ ו
ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו ֵאשם  של ֵאבא  יַתנ שת ִבמ יַתה שו

ִבאיש,  אשת  ֵאא יַתעל  ּמבא  יַתה שו
ּמל ּה.   רֲעע ֵאהן ובו לכ יַתבת  ֵאמי  שמ שוזו

ב
ִבאמו,  שו ִבביו  ּמא אכה  יַתמ יַתה

ּמרה.  יַתחבו אהן  ּמב אשה  רֲעע יַתי אש יַתעד  ּמיב  יַתח ֵאאינו 
אכה,  יַתמ יַתב ִבמ ֵאלל  יַתק שמ יַתב אמר  לח אזה 

ּמיב,  יַתח ּמתה  ִבמי יַתחר  יַתא של ֵאלל  יַתק שמ יַתה אש
ּמפטור.   ּמתה  ִבמי יַתחר  יַתא אכה  יַתמ יַתה שו

ֵאאל,  ששּמר ִבי ִבמ אפש  אנ ֵאנב  שוגו
ִבלשרשותו.  אסנו  ִבני שכ יַתי אש יַתעד  ּמיב  יַתח ֵאאינו 

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
אמש בו,  יַתת שש שוִי ִבלשרשותו  אסנו  ִבני שכ יַתי אש יַתעד 

יַתמר  אא אנ ּמבִברים כד,ז)אש שד ּמכרו".  ( שמ אמר בו ו יַתע שת ִבה שו " 
שבנו,  אאת  ֵאנב  יַתהגו שו

ֵאיב,  יַתח שמ ּמקה  שברו אבן  ּמנן  ּמח ִבבי יו שר
שטִברין.   ִבמים פו ּמכ רֲעח יַתו

לחִברין,  אבן  שוציו  אח שו אבד  אע שוציו  אח אש אאת  יַתנב  ּמג
ֵאיב,  יַתח שמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר
שטִברין.  ִבמים פו ּמכ רֲעח יַתו

מסכת סנהדרין פרק יא משנה ב 
ג

ִבדין,  ֵאבית  ִבפי  יַתעל  ֵארא  שמ יַתמ ֵאקן  ּמז
יַתמר:  אא אנ ּמבִברים יז,ח)אש שד ) 

ּמפט,  שש ִבמ יַתל ּמבר  ּמד שמָך  ִבמ ֵאלא  ּמפ ִבכי ִי "



יַתגע,  אנ ּמל יַתגע  אנ ֵאבין  ִבדין, ו של ִבדין  ֵאבין  ּמדם,  של ּמדם  ֵאבין 
ּמעאריָך שש ִבב לבת  ֵארי ִברי שב ".  ִבד

ּמשם:  ּמהיו  ִבנים  ִבדי ֵאתי  ּמב ּמשה  לל שש ו
יַתבִית,  יַתה יַתהר  יַתתח  אפ יַתעל  ּמחד  אא
ּמרה,  ּמז רֲעע ּמה יַתתח  אפ יַתעל  ּמחד  אא שו
ִבזית.   ּמג יַתה יַתכת  שש ִבל שב ּמחד  אא שו

יַתבִית,  יַתה יַתהר  יַתתח  אפ יַתעל  אש אזה  ּמל ִבאין  ּמב
ֵאמר:  שואו

יַתרי",  ֵאב רֲעח ּמדשרשו  ּמכְך  שו ִבתי,  שש יַתר ּמד ּמכְך  "
שמדו>  ּמלי יַתרי". < ֵאב רֲעח שמדו  ִבל ּמכְך  שו ִבתי,  שד יַתמ ִבל ּמכְך  "

אהן,  ּמל שמִברים  שמעו, או ּמש ִבאם 
ּמרה,  ּמז רֲעע ּמה יַתתח  אפ יַתעל  אש אזה  ּמל ִבאין  ּמב ּמלאו,  ִבאם  שו

ֵאמר:  שואו
יַתרי",  ֵאב רֲעח ּמדשרשו  ּמכְך  שו ִבתי,  שש יַתר ּמד ּמכְך  "
יַתרי".  ֵאב רֲעח שמדו  ִבל ּמכְך  שו ִבתי,  שד יַתמ ִבל ּמכְך  "

אהן,  ּמל שמִברים  שמעו, או ּמש ִבאם 
ּמלאו,  ִבאם  שו

ִבזית,  ּמג יַתה יַתכת  שש ִבל שב אש ּמגדול  יַתה ִבדין  ֵאבית  של ִבאין  ּמב ֵאאלו  ּמו ֵאאלו 
יַתמר:  אא אנ אש ֵאאל,  ששּמר ּמכל ִי של ּמוצא  ּמרה יו ּמשם תו ִבמ ּמבִברים יז,י)אש שד )

יַתחר יי".   שב אשר ִי רֲעא יַתההוא  ּממקום  יַתה ִבמן  "

ד
ִבעירו,  של יַתזר  ּמח

ִבלמוד,  אשהוא  ארְך  אד שכ ֵאמד  ִבל שו ּמנה  ּמש שו
ּמפטור, 

רֲעעשות,  יַתל ּמרה  ִבאם הו שו
יַתמר:  אא אנ אש ּמיב,  ּמבִברים יז,יב)יַתח שד )

ּמזדון",  שב אשה  רֲעע יַתי אשר  רֲעא ִבאיש  ּמה שו "
רֲעעשות.   יַתל ארה  אשיו יַתעד  ּמיב  יַתח ֵאאינו 
ּמפטור;  רֲעעשות  יַתל ּמרה  אשהו ִבמיד  של יַתת יַתה

יַתקולו> מקלו. < שמרו  מח ּמוצא  שמ ִבנ

מסכת סנהדרין פרק יא משנה ג 
ה

ּמרה.   ֵארי תו שב ִבד ִבמ שפִברים  ֵארי סו שב ִבד שב אמר  לח
ִבלים",  ִבפ שת ֵאאין  ֵאמר " ּמהאו

ּמפטור;  ּמרה  ֵארי תו שב ִבד יַתעל  לבר  רֲעע יַתל
ּמטפות",  ֵאמש טו ּמח "

ּמיב.  יַתח שפִברים,  ֵארי סו שב ִבד יַתעל  ִבסי ף  שלהו

מסכת סנהדרין פרק יא משנה ד 



ו
ִבתין אותו,  ִבמי שמ ֵאאין 

אנה,  שב יַתי שב אש ִבדין  ֵאבית  שב ללא  שו ִבעירו,  שב אש ִבדין  ֵאבית  שב ללא 
יַתלִים,  ּמש ִבבירו אש ּמגדול  יַתה ִבדין  ֵאבית  של ִבלין אותו  רֲעע יַתמ ּמלא  אא

אגל,  אר ּמה יַתעד  שמִברין אותו  יַתש שמ ו
יַתמר:  אא אנ אש אגל,  אר ּמב ִבתין אותו  ִבמי שמ ּמבִברים יז,יג)ו שד ) 

ּמראו",   שוִי שמעו  שש ּמעם ִי ּמה ּמכל  שו "
ּמבה.   ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

אזה,  ּמל אש ִבדינו  ִבנין  יַתע שמ ֵאאין 
ּמיד,  ִבמ ִבתין אותו  ִבמי שמ ּמלא  אא

שמקומות:  יַתה ּמכל  שב ִבחין  של שושו ִבבין  שת שוכו
ִבדין".  ֵאבית  שב ּמתה  ִבמי יַתיב  יַתח שת ִבנ ִבני  שפלו ִבאיש  אבן  ִבני  שפלו ִבאיש  "

מסכת סנהדרין פרק יא משנה ה 
ז

אקר,  אש יַתה ִבביא  שנ ו
יַתמר לו,  אא אנ ללא  אש יַתמה  יַתמע ו ּמש ללא  אש יַתמה  ֵאבא  יַתנ שת ִבמ יַתה שו

ּמדם.]  ּמא ֵאדי  ִבבי ּמתתו  ִבמי ]
ּמאתו,  שנבו אאת  ֵאבש  יַתהכו ּמבל  רֲעא
ִבביא,  ּמנ יַתה ֵארי  שב ִבד יַתעל  ֵאתר  יַתו שמ יַתה שו

שוצמו, <שעיבר> יַתע ֵארי  שב ִבד יַתעל  יַתבר  ּמע אש ִבביא  ּמנ שו
יַתמר:  אא אנ אש יַתמִים,  ּמש ֵאדי  ִבבי ּמתתו  ּמבִברים יח,יט)ִבמי שד ) 

ִבעמו".  ֵאמ לרש  שד אא ִבכי  לנ ּמא "

מסכת סנהדרין פרק יא משנה ו 
ח

ֵאמר:  שואו ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו ֵאשם  שב ֵאבא  יַתנ שת ִבמ יַתה
ּמרה",  ּמז ּמדה  רֲעעבו ּמרה  שמ ּמא ּמכְך  "

ּמכה  ּמל רֲעה יַתה אאת  ֵאון  ִבכ ִבפלו  רֲעא
ּמּטהור.   יַתה אאת  ֵאהר  יַתט של ֵאמא ו ּמּט יַתה אאת  ֵאמא  יַתט של

ִבאיש,  אשת  ֵאא יַתעל  ּמבא  יַתה
ִבאין,  ִבנשו יַתל יַתעל  יַתב יַתה ִבלשרשות  ּמסה  שנ שכ ִבנ אש ּמון  ֵאכי

ּמלה,  ּמע שב ִבנ ללא  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ּמה,  אלי ּמע ּמבא  ו

ֵאנק. <בחונקו>  ּמח אב אזה  ֵארי  רֲעה
ּמל ּה,  רֲעע ֵאהן ובו לכ יַתבת  ֵאמי  שמ שוזו

ִבמים,  שמ יַתהזו ּמכל  ּמהא 
ּמתה,  ִבמי ּמת ּה  שלאו ִבמים  שד יַתק שמ

ּמל ּה.  רֲעע ֵאהן ובו לכ יַתבת  ֵאמי  שמ ִבמזו חו ץ 



חסלת מסכת סנהדרין

מסכת מכות 

פרק א 

מסכת מכות פרק א משנה א 
א

ִבמים?  שמ ִבשים זו אע אנ ִבדים  ֵאע ּמה יַתוצד  ֵאכי
ּמשה",  שגרו אבן  אשהוא  ִבני,  שפלו ִבאיש  יַתעל  ּמאנו  ִבדין  ִבעי שמ "

ּמוצה",  רֲעחלו אבן  או "
שמִברים,  ֵאאין או

ּמתיו,  שח יַתת ּמוצה  רֲעחלו אבן  ּמשה או  שגרו אבן  אזה  אשה  ּמע ֵאי
ִבעים.   ּמב יַתאשר אקה  ּמלא לו אא

ּמגלות",  ִבל ּמיב  יַתח אשהוא  ִבני,  שפלו ִבאיש  אאת  ּמאנו  ִבדין  ִבעי שמ "
ּמתיו,  שח יַתת אזה  אלה  ּמג שמִברים, ִי ֵאאין או

ִבעים.   ּמב יַתאשר אקה  ּמלא לו אא
ִבני,  שפלו ִבאיש  אאת  ּמאנו  ִבדין  ִבעי שמ "

ּמת ּה";  ּמב מת שכ ּמל ּה  יַתתן  ּמנ ללא  שו ששתו  ִבא אאת  יַתרש  ֵאג אש
ּמחר,  ּממ של ֵאבין  יַתהיום ו ֵאבין  ללא  רֲעה יַתו

ּמת ּה!  ּמב מת שכ ּמל ּה  אתן  ִבל סופו 
ּמלזו,  אש ּמת ּה  ּמב מת שכ ֵאתן  ִבל אוצה  ּמדם רו ּמא ּממה  יַתכ ִבדין  שמ או

ּמשה,  ּמר ּמג שת ִבנ ּמנה או  ּממ של יַתא שת ִבנ ִבאם  אש
ּמל ּה.   שע יַתב ּמנה  אש ּמר ּמתה ִיי ֵאמ ִבאם  שו

ב
ִבני,  שפלו ִבאיש  אאת  ּמאנו  ִבדין  ִבעי שמ "
אל ף זוז,  אא ֵאברו  רֲעח יַתל ּמיב  יַתח אשהוא 

ִבשים יום",  לל שש יַתעד  שו ּמכן  ִבמ ּמנן  שת ִבל ּמנת  שמ יַתעל 
ֵאמר:  שוהוא או

ִבנים",  ּמש אשר  אע יַתעד  שו ּמכן  ִבמ "
אוצה  ּמדם רו ּמא ּממה  יַתכ ִבדין  שמ ֵאתן] או ִבל ּמידו, [ שב אל ף זוז  אא שהיו  שוִי

ִבשים יום,  לל שש יַתעד  שו ּמכן  ִבמ ּמנן  שת ֵאבין נו
ִבנים.  ּמש אשר  אע יַתעד  שו ּמכן  ִבמ ּמנן  שת ֵאבין נו

מסכת מכות פרק א משנה ב 



ג
ִבני,  שפלו ִבאיש  אאת  ּמאנו  ִבדים  ִבעי שמ "

יַתתִים זוז",  ּממא ֵאברו  רֲעח יַתל ּמיב  יַתח אש
ִבמין,  שמ שוצאו זו שמ ִבנ שו
ִבמין,  של יַתש שמ ִבקין ו לו

ִבמין.   ששלו יַתת ֵאדי  ִבלי ּמאן  ִבבי שמ יַתמכות  ֵאדי  ִבלי ּמאן  ִבבי שמ ֵאשם  יַתה ללא  אש
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

אקה.  ֵאאינו לו ֵאלם  יַתש שמ יַתה ּמכל 

מסכת מכות פרק א משנה ג 
ד

ִבני,  שפלו אאת  ּמאנו  ִבדין  ִבעי שמ "
ִבעים",  ּמב יַתאשר שלקות  יַתמ ּמיב  יַתח אשהוא 

ִבמין,  שמ שוצאו זו שמ ִבנ
ֵאשם  ִבמ ִבנים,  ששמו ִבקין  ששמות כ,יג)לו ) 

אקר",  ּמש ֵאעד  רֲעעָך  ֵאר שב אנה  רֲעע יַתת ללא  "
ֵאשם  ִבמ ּמבִברים יט,יט)ו שד ) 

ִבחיו",  ּמא של רֲעעשות  יַתל יַתמם  ּמז אשר  רֲעא יַתכ אתם לו  ִבשי רֲעע יַתו "
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ִבעים.   ּמב יַתאשר ּמלא  אא ִבקין  ּמנן לו ֵאאי

ה
יַתמכות.   יַתב ִבשים  של יַתש שמ ֵאאין  שו ּמממון  יַתב ִבשים  של יַתש שמ

יַתוצד?  ֵאכי
יַתתִים זוז,  ּממא ֵאברו  רֲעח יַתל ּמיב  יַתח אשהוא  ִבעידוהו  ֵאה

ִבמים,  שמ שוצאו זו שמ ִבנ
אהן.  ֵאני ֵאבי ִבשין  של יַתש שמ

ִבעים,  ּמב יַתאשר שלקות  יַתמ ּמיב  יַתח אשהוא  ִבעידוהו  ֵאה
ִבמין,  שמ שוצאו זו שמ ִבנ

ִבעים.  ּמב יַתאשר אקה  ּמחד לו אא שו ּמחד  אא ּמכל 

מסכת מכות פרק א משנה ד 
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ִבמים  שמ ִבשין זו אע אנ ִבדין  ֵאע ּמה ֵאאין 
ּממן.   שוצ יַתע אאת  יַתזמו  ּמי אש יַתעד 

יַתוצד?  ֵאכי
שמרו:  ּמא

ִבני,  שפלו ִבאיש  אאת  ּמאנו  ִבדין  ִבעי שמ "
אפש".  אנ יַתה אאת  יַתרג  ּמה אש



אהן:  ּמל שמרו  ּמא
ִבדין?  ִבעי שמ אתם  יַתא ּמאְך  ֵאהי "

ֵארג,  יַתההו אזה או  ּמרג  אה אנ יַתה ֵארי  רֲעה אש
ִבני",  שפלו שמקום  ִבב יַתהיום  ּממנו אותו  ִבע ּמיה  ּמה

ִבמים.  שמ ֵאאלו זו ֵאאין 
אהן:  ּמל שמרו  ּמא ּמבל,  רֲעא

ִבדין,  ִבעי שמ אתם  יַתא ּמאְך  ֵאהי "
ִבני",  שפלו שמקום  ִבב יַתהיום  ּממנו אותו  ִבע אתם  אהִיי אתם  יַתא ֵארי  רֲעה אש

ִבמין,  שמ ֵאאלו זו ֵארי  רֲעה
אהן.  ִבפי יַתעל  ִבגין  ּמר אה אנ שו

מסכת מכות פרק א משנה ה 
ז

ִבזימום,  אה או ֵאחִברים  רֲעא ּמבאו  ִבזימום,  אה או ֵאחִברים  רֲעא ּמבאו 
ֵארגו.   ּמה ֵאי ּמלם  מכ ּמאה,  ֵאמ ִבפלו  רֲעא

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ִבהיא זו,  ִבסיס  ּמט שס יַתא

יַתבד.  של ִבב ּמנה  ּמהִבראשו יַתכת  ּמלא  אא אגת  אר אה אנ ּמנה  ֵאאי

מסכת מכות פרק א משנה ו 
ח

ִבגין,  ּמר אה אנ ִבמים  שמ יַתהזו ִבדין  ֵאע ּמה ֵאאין 
ִבדין.  יַתה ֵאמר  ּמג ִבי אש  יַתעד 

שמִברים:  ִבקין או יַתצדו יַתה ֵארי  רֲעה אש
יַתמר:  אא אנ אש ֵארג,  ּמה ֵאי אש שקּמרא כד,יח)יַתעד  ִבי יַתו ) 
אפש".   ּמנ יַתחת  יַתת אפש  אנ "
ִבמים:  ּמכ רֲעח אהן  ּמל שמרו  ּמא
יַתמר:  אא אנ ּמבר  שכ ללא  רֲעה ּמבִברים יט,יט)יַתו שד ) 

ִבחיו",  ּמא של רֲעעשות  יַתל יַתמם  ּמז אשר  רֲעא יַתכ אתם לו  ִבשי רֲעע יַתו "
ּמים!  יַתק ִבחיו  ּמא ֵארי  רֲעה יַתו

אפש"?  ּמנ יַתחת  יַתת אפש  אנ יַתמר " אא אנ ּממה  ּמל ֵאכן,  ִבאם  שו
ֵארגו?  ּמה ֵאי ּמתן  ֵאעדו שבלו  ִבּק אש ּמעה  ּמש ִבמ ּמיכול 

אפש",  ּמנ יַתחת  יַתת אפש  אנ יַתמר " שלמוד לו יַתת
ִבדין.  יַתה ֵאמר  ּמג ִבי אש יַתעד  ִבגין  ּמר אה אנ ּמנן  ֵאאי ּמהא 

מסכת מכות פרק א משנה ז 
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ּמבִברים יז,ו) שד ִבדים ( ֵאע יַתנִים  שש ִבפי  יַתעל  " 
ֵאמת".  יַתה יַתמת  ִבדים יו ֵאע ּמשה  לל שש או 
יַתנִים,  שש ִבב ֵאעדות  ּמה אמת  אי יַתק שת ִבמ ִבאם 
ּמשה?  לל שש ִבב ּמכתוב  יַתה יַתרט  ּמפ ּממה  ּמל



יַתנִים:  שש ִבל ּמשה  לל שש ִבּקיש  יַתה של ּמלא  אא
יַתנִים, <מזמין> שש יַתה אאת  ִבמין  שמ ּמז שמ ּמשה  לל שש יַתמה  ו

ּמשה.  לל שש יַתה אאת  יַתזמו  ּמי יַתנִים  שש יַתה יַתא ף 
ּמאה?  ֵאמ ִבפלו  רֲעא יַתנִין  שמ ו

ִבדים".   ֵאע יַתמר " שלמוד לו יַתת

י
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ִבמים,  שמ אהן זו ֵאני שש שיהו  אש יַתעד  ִבגין  ּמר אה אנ ּמנן  ֵאאי יַתנִים  שש יַתמה 
ִבמין. שמ ּמתן זו שש ּמל שש שיהו  אש יַתעד  ִבגין  ּמר אה אנ ּמנן  ֵאאי ּמשה  לל שש יַתא ף 

ּמאה?  ֵאמ ִבפלו  רֲעא יַתנִין  שמ
ִבדים".   ֵאע יַתמר " שלמוד לו יַתת

יא
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ּמליו,  ּמע ִבמיר  שח יַתה של ּמלא  אא ִבשי  ִבלי שש יַתה ּמבא  ללא 
ֵאאלו.  ּמב ֵאוצא  יַתכיו ִבדינו  רֲעעשות  יַתל שו

ּמכתוב  יַתה יַתנש  ּמע ּמכְך  ִבאם  שו
ּמרה,  ֵאב רֲעע ֵארי  שב שכעו ּמרה  ֵאב רֲעע ֵארי  שב שלעו ּמפל  שט ִבנ יַתל

ּמכר  ּמש ֵאלם  יַתש שי ּממה  יַתכ יַתחת  יַתא יַתעל 
ּמוה.  שוצ ִבמ אשה  שכעו ּמוה  שוצ ִבמ אשה  שלעו ּמפל  שט ִבנ יַתל

מסכת מכות פרק א משנה ח 
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ּמפסול,  ּמקרוב או  אהן  ֵאמ ּמחד  אא ּמוצא  שמ ִבנ יַתנִים,  שש יַתמה 
ּמלה,  ֵאט שב ּמתן  ֵאעדו

ּמפסול,  ּמקרוב או  אהן  ֵאמ ּמחד  אא ּמוצא  שמ ִבנ ּמשה,  לל שש יַתא ף  ]
ּמלה.] ֵאט שב ּמתן  ֵאעדו

ּמאה?  ֵאמ ִבפלו  רֲעא יַתנִין  שמ
ִבדים".   ֵאע יַתמר " שלמוד לו יַתת

יג
ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא

רֲעאמוִברין?  ּמבִברים  שד ֵאמי  יַתב
ּמפשות.  שנ ֵאני  ִבדי שב

ּמממונות,  ֵאני  ִבדי שב ּמבל  רֲעא
ּמאר.   שש ִבב ֵאעדות  ּמה ֵאים  יַתק שת ִבת

ֵאמר:  ִבבי או שר
ּמפשות,   שנ ֵאני  ִבדי ּמחד  אא שו ּמממונות  ֵאני  ִבדי ּמחד  אא

אהן.  ּמב שתרו  ִבה אש יַתמן  שז ִבב
אהן,  ּמב שתרו  ִבה ללא  אש יַתמן  שז ִבב ּמבל  רֲעא



ִבחים,  יַתא ֵאני  שש רֲעעשו  יַתי יַתמה 
אפש?  אנ יַתה אאת  אזה  יַתרג  ּמה אש יַתחת  יַתא שכ אשּמראו 

מסכת מכות פרק א משנה ט 
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יַתחלון זו,  ֵאמ ִבאין אותו  יַתנִים רו שש ּמהיו 
יַתחלון זו,  ֵאמ ִבאין אותו  יַתנִים רו שש ו

יַתוצע,  שמ אא ּמב שתארה בו  יַתמ ּמחד  אא שו
ֵאאלו,  אאת  ֵאאלו  ִבאין  ּמתן רו ּמוצ שק ִבמ אש יַתמן  שז ִבב

יַתחת.  יַתא ֵאעדות  ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ִבדיות.  ֵאע ֵאתי  שש ֵאאלו  ֵארי  רֲעה ּמלאו,  ִבאם  שו

אמת,  אמ אהן זו ֵאמ יַתחת  יַתא ֵאוצאת  שמ ִבנ ִבאם  ּמכְך,  ִבפי של
ּמרה.   שפטו ּמיה  ִבנ שש יַתה שו ִבגין,  ּמר אה אנ ֵאהן  ּמו ִבהיא 

יה
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  ִבבשר ֵאסה  ִבבי יו שר

ּמרג,  אה אנ ֵאאינו  ּמלם  שלעו
יַתמר:  אא אנ אש שתִברים בו,  יַתמ ּמדיו  ֵאע ֵאני  שש ִבפי  שיהו  אש ּמבִברים יז,ו)יַתעד  שד ) 

ִבדים".   ֵאע יַתנִים  שש ִבפי  יַתעל  "
ֵאחר:  יַתא ּמבר  ּמד

ִבדים",  ֵאע יַתנִים  שש ִבפי  יַתעל  "
ּממן.  שג ּמתשר יַתה ִבפי  ִבמ שכ יַתעת  יַתמ שדִברין שו אה שנ יַתס ֵאהא  שת ללא  אש

מסכת מכות פרק א משנה י 
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יַתרח,  ּמב ִבדינו ו יַתמר  שג ִבנ אש ִבמי 
ִבדין,  ֵאבית  ֵאני אותו  שפ ִבל ּמבא  ו

ִבדינו.   אאת  שתִברין  ֵאאין סו
שמרו:  ליא שו יַתנִים  שש שמדו  יַתע יַתי אש ּממקום  ּמכל  שב

ִבני,  שפלו ִבאיש [ אאת  ּמאנו  ִבדין  ִבעי שמ "
ִבני,  שפלו ִבל אש ִבדינו  ֵאבית  שב ִבדינו  יַתמר  שג ִבנ אש]

ּמדיו",  ֵאע ִבני  שפלו ִבני ו שפלו ו
ֵארג.   ּמה ֵאי אזה  ֵארי  רֲעה

יז
אר ץ. <ובחו ץ>  ּמא ּמל ּמוצה  שבחו אר ץ ו ּמא ּמב אגת  אה שדִברין נו אה שנ יַתס

יַתע,  ּמשבו יַתב ּמחד  אא אגת  אר שדִברין הו אה שנ אס
ִבנית;  ּמל שב יַתח ֵאראת  שק ִבנ שו

ֵאמר:  ּמיה או שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר
ּמנה.   ּמש ִבעים  שב ִבש של ּמחד  אא

שמִברים:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  יַתטשרפון ושר ִבבי  שר



שדִברין,  אה שנ אס שב ּמהִיינו  ִבאלו 
ּמלם.  ֵאמעו ּמדם  ּמא ּמב ּה  יַתרג  אה אנ ללא 

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
ֵאאל.  ששּמר שבִי ִבמים  ּמד ֵאכי  שפ ִבבין שו יַתמשר ֵאהן  יַתא ף 

פרק ב 

מסכת מכות פרק ב משנה א 
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ִבלין:  יַתהגו ֵאהן  ֵאאלו  שו
ּמגה:   ּמג שש ִבב אפש  אנ ֵארג  יַתההו

יַתגתו,  ּמר רֲעה יַתו ּמליו  ּמע ּמלה  שפ ּמנ ּמלה,  ֵאגי שע יַתמ יַתב ִבגיל  שע יַתמ ּמיה  ּמה
יַתגתו,  ּמר רֲעה יַתו ּמליו  ּמע ּמלה  שפ ּמנ שו ִבבית,  ּמח אב ֵאשל  של יַתש שמ ּמיה  ּמה

ּמרגו,  רֲעה יַתו ּמליו  ּמע יַתפל  ּמנ שו ּמלם,  מוּס יַתב ֵארד  ּמיה יו ּמה
אלה.   אזה גו ֵארי  רֲעה

ּמלה,  ֵאגי שע יַתמ יַתב ֵאשְך  ּמיה מו ּמה ִבאם  ּמבל  רֲעא
יַתגתו,  ּמר רֲעה יַתו ּמליו  ּמע ּמלה  שפ ּמנ שו

ִבבית,  ּמח אב אלה  ּמיה דו ּמה
יַתגתו,  ּמר רֲעה יַתו ּמליו  ּמע ּמלה  שפ ּמנ שו אבל  אח יַתה יַתסק  שפ ִבנ שו

ּמרגו,  רֲעה יַתו ּמליו  ּמע יַתפל  ּמנ שו ּמלם,  מוּס יַתב אלה  ּמיה עו ּמה
אלה.   ֵאאינו גו אזה  ֵארי  רֲעה

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
אלה,  ּמדתו, גו ּמר ארְך הו אד שכ אש ּמכל 

אלה.   ֵאאינו גו ּמדתו,  ּמר ארְך הו אד שכ ללא  אש שו

ב
יַתרג,  ּמה שו ּמנתו  יַתּק ִבמ אזל  יַתבשר יַתה יַתמט  שש ִבנ

ֵאמר:  ִבבי או שר
אלה.  ֵאאינו גו

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
אלה.   גו

יַתע,  ֵאּק יַתב שת ִבמ יַתה ֵאע ץ  ּמה ִבמן 
ֵאמר:  ִבבי או שר

אלה.  גו
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

אלה.  ֵאאינו גו

מסכת מכות פרק ב משנה ב 
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יַתרג,  ּמה שו ִבבים  יַתר ּמה ִבלשרשות  אבן  אא ּמה אאת  יַתרק  ּמז
אלה.  אזה גו ֵארי   רֲעה

ֵאמר:  לקב או רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמידו,  ִבמ אבן  אא ּמה יַתוצאת  ּמי אש שכ ִבמ

ּמל ּה,  שב ִבק שו לראשו  אאת  ּמלא  יַתה ִבוציא  שוהו
ּמפטור.   אזה  ֵארי  רֲעה

ד <ג>
יַתרג,  ּמה שו ֵאוצרו  רֲעח יַתל אבן  אא ּמה אאת  יַתרק  ּמז

אלה,  ּמשם, גו יַתל ֵאנס  ּמכ ִבל ּמזק  ִבנ יַתל ֵאיש שרשות  ִבאם 
יַתמר:  אא אנ אש אלה,  ֵאאינו גו ּמלאו,  ִבאם  ּמבִברים יט,ה)שו שד ) 
יַתער",  יַתי יַתב ֵאעהו  ֵאר אאת  לבא  ּמי אשר  רֲעא יַתו "

ּמשם,  יַתל ֵאנס  ּמכ ִבה של ִבזיק ו יַתמ יַתל שו ּמזק  ִבנ יַתל יַתער שרשות  יַתי יַתה יַתמה 
יַתבִית,  יַתה יַתעל  יַתב יַתוצר  רֲעח ּמוצא  ּמי

ּמשם.  יַתל ֵאנס  ּמכ ִבל ּמזק  ִבנ יַתל ֵאאין שרשות  אש
ֵאמר:  ּמשאול או ּמבא  יַתא

ִבוצים שרשות,  ֵאע יַתבת  ּמט רֲעח יַתמה 
שבנו,  אאת  אכה  יַתמ יַתה ּמאב  ּמה ּמוצא  ּמי

ִבמידו,  של יַתת שב אדה  ּמהרו יַתרב  ּמה שו
ִבדין.  ֵאבית  יַתח  ששלו ו

מסכת מכות פרק ב משנה ג 
ה

ֵאבן,  יַתה ֵאדי  שי יַתעל  אלה  ּמאב גו ּמה
ּמאב.   ּמה ֵאדי  שי יַתעל  אלה  ֵאבן גו יַתה שו

ֵאאל,  ששּמר ֵאדי ִי שי יַתעל  ִבלים  לכל גו יַתה שו
אהן,  ֵאדי שי יַתעל  ִבלין  ֵאאל גו ששּמר שוִי
ּמשב.   ֵאגר תו ֵאדי  שי יַתעל  ֵאמ חו ץ 

ּמשב.   ֵאגר תו ֵאדי  שי יַתעל  ּמלא  אא אלה  ֵאאינו גו ּמשב  ֵאגר תו שו

ו
אלה.  ֵאאינו גו ֵאמא  יַתהוּסו
ּמדה.   שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  ושר

אלה.   גו
אלה.  ֵאאינו גו ֵאנא  יַתהשו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  ִבבשר ֵאסה  ִבבי יו שר
ּמעד.  שכמו אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ ּמרג,  אה אנ ֵאנא  יַתהשו

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
אלה.  ֵאאינו גו אש ֵאנא  ֵאיש שו שו אלה  ֵאנא גו ֵאיש שו

יַתמר,  ּמיכול לו אשהוא  ּמכל 



אלה,  ֵאאינו גו יַתרג,  ּמה יַתעת  יַתד של
אלה.  אזה גו ֵארי  רֲעה יַתרג,  ּמה יַתעת  יַתד של ללא  אש שו

מסכת מכות פרק ב משנה ד 
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ּמלט.  שק ִבמ ִבעיר  של ִבלין?  ּמכן גו ֵאאי של
יַתען,  יַתנ שכ אר ץ  אא שב אש ּמשלוש  של ֵאדן ו שר יַתי יַתה אבר  ֵאע שב אש ּמשלוש  של

יַתמר:  אא אנ יַתבר לה,יד)אש שד ִבמ שב ) 
ֵאדן,  שר יַתי יַתל אבר  ֵאע ֵאמ שתנו  ִבת ּמעִברים  אה ללש  שש ֵאאת  "
יַתען".   ּמנ שכ אר ץ  אא שב שתנו  ִבת ּמעִברים  אה ללש  שש ֵאאת  שו

ֵאאל,  ששּמר אר ץ ִי אא שב אש ּמשלוש  רֲעחרו  שב ִבנ ללא  אש יַתעד 
יַתמר:  אא אנ אש שלטות,  ֵאדן קו שר יַתי יַתה אבר  ֵאע שב אש ּמשלוש  ּמהיו  יַתבר לה,יג)ללא  שד ִבמ שב ) 

ּמנה",  איי שה ִבת ּמלט  שק ִבמ ֵארי  ּמע ֵאשש  "
יַתחת.  יַתא שכ שלטות  ּמתן קו שש אש שיהו  אש

מסכת מכות פרק ב משנה ה 
ח

יַתמר:  אא אנ אש ּמלזו,  ִבמזו  ִבכים  ּמר שד אהן  ּמל ּמונות  מכ שמ ּמבִברים יט,ג)ו שד ) 
שוצָך  יַתאשר שגבול  אאת  ּמת  שש יַתל ִבש שו ארְך  אד יַתה שלָך  ִבכין  ּמת "

אהיָך,  לל אא שלָך יי  ִבחי שנ יַתי אשר  רֲעא
יַתח."  ֵאוצ לר ּמכל  ּממה  ּמש ּמלנוס  ּמיה  ּמה שו

ִבמים,  ּמכ רֲעח ֵאדי  ִבמי של יַתת ֵאני  שש שסִברין לו  ומו
ּמליו.   ֵאא שברו  יַתד ִבוי ארְך,  אד יַתב אגנו  יַתהשר יַתי ֵאמא  אש

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
יַתמר:  אא אנ אש שוצמו,  יַתע ֵאדי  שי יַתעל  ֵאבר  יַתד שמ ּמבִברים יט,ד)הוא  שד ) 

יַתח".  ֵאוצ לר ּמה יַתבר  שד אזה  שו "

מסכת מכות פרק ב משנה ו 
ט

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  ִבבשר ֵאסה  ִבבי יו שר
ִבזיד,  ֵאמ ּמחד  אא שו ֵאגג  ּמחד שו אא ּמלה,  ִבח שת יַתכ

ּמלט,  שק ִבמ ִבעיר  של ִבמין  שד יַתק שמ
ּמשם.  ִבמ ּמתן  ִבאין או ִבבי שמ ִבחין ו של ִבדין שו ֵאבית  ו

יַתיב> יַתח שת ִבנ אש ִבמ ּמרגוהו; < רֲעה ּמתה,  ִבמי יַתיב  יַתח שת ִבנ אש ִבמי 
ּמטרוהו.  שפ ּמתה,  ִבמי יַתיב  יַתח שת ִבנ ללא  אש ִבמי  ו

ּמגלות,  יַתיב  יַתח שת ִבנ אש ִבמי  ו
יַתמר:  אא אנ אש שמקומו,  ִבל ִבזיִברין אותו  שח יַתבר לה,כה)יַתמ שד ִבמ שב ) 

ּמלטו שק ִבמ ִבעיר  אאל  ּמדה  ֵאע ּמה ִבשיבו אתו  ֵאה שו ּממה " ּמש ּמנס  אשר  ".רֲעא
ּמחה,  שש ִבמ יַתה אמן  אש שב יַתח  ּממשו ּמחד  אא

ִבדים,  ּמג שב ֵאבה  מר שמ ּמחד  אא שו
ּמחתו.  ִבשי שמ ִבמ יַתבר  ּמע אש ּמחד  אא שו



ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
יַתח.   ֵאוצ ּמהרו אאת  ִבזיר  שח יַתמ ּממה  ּמח של ִבמ יַתח  ּממשו יַתא ף 

שכסות,  ּמיה ו שח ִבמ אהן  ּמל שפקות  יַתס שמ ִבנים  רֲעה לכ יַתל אש אהן  ֵאתי ִבאמו ּמכְך  ִבפי של
ּמימותו.   אש אהן  ֵאני שב יַתעל  שללו  יַתפ שת ללא ִי אש ֵאדי  שכ

י
ּמגדול,  ֵאהן  לכ ֵאמת  ִבדינו ו יַתמר  שג ִבנ

אלה.  ֵאאינו גו אזה  ֵארי  רֲעה
ּמגדול,  ֵאהן  לכ ֵאמת  ִבדינו  יַתמר  שג ִבנ ללא  אש יַתעד  ִבאם 

ּמתיו,  שח יַתת ֵאחר  יַתא ֵאהן  לכ ִבמנו  ו
ִבדינו,  יַתמר  שג ִבנ ֵאכן  ִבמ יַתחר  יַתא של
ִבני.  ֵאש יַתל אש ּמתתו  ִבמי של ֵאזר  חו

מסכת מכות פרק ב משנה ז 
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ּמגדול,  ֵאהן  לכ ללא  שב ִבדינו  יַתמר  שג ִבנ
ּמגדול,  ֵאהן  לכ ֵארג  יַתההו
יַתרג,  ּמה אש ּמגדול  ֵאהן  לכ שו

ּמלם.  שלעו ּמשם  ִבמ ֵאוצא   ֵאאינו יו
ּמוה,  שוצ ִבמ ֵאעדות  של ללא  ֵאוצא  ֵאאינו יו

ּמממון,  ֵאעדות  של ללא  שו
ּמפשות.  שנ ֵאעדות  של ללא  שו

ִבכין לו,  שוצִברי ֵאאל  ששּמר ִבפלו ִי רֲעא
ּמיה,  שוצרו אבן  ּמאב  שכיו ֵאאל  ששּמר ּמבא ִי שוצ יַתשר  ִבפלו  רֲעא יַתו

יַתמר:  אא אנ אש ּמלם,  שלעו ּמשם  ִבמ ֵאוצא  יַתבר לה,כה)ֵאאינו יו שד ִבמ שב ) 
ּממה",  ּמש ּמנס  אשר  רֲעא "

ּמתתו,  ִבמי ֵאהא  שת ּמשם  שו ּמרתו  ִבדי ֵאהי  שת ּמשם 
ּמרתו.   שקבו ֵאהא  שת ּמשם  שו

יב
ֵאלט.   ּממ ּה קו שתחו ּמכְך  אטת,  אל ִבעיר קו ּמה אש ֵאשם  יַתכ

ּמדם,  יַתה ֵאאל  ּמוצאו גו שמ שתחום, ו יַתל ּמוצא חו ץ  ּמי אש יַתח  ֵאוצ רו
ֵאמר:  ִבלי או ִבלי ּמג יַתה ֵאסה  ִבבי יו שר

ּמדם,  יַתה ֵאאל  יַתיד גו שב ּמוה  שוצ ִבמ
ּמדם;  ּמא ּמה ּמכל  יַתיד  שב ושרשות 

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ּמדם,  יַתה ֵאאל  יַתיד גו שב שרשות 

ּמליו.   ּמע ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין  ּמדן  ּמא ּמכל  שו

יג
שתחום,  יַתה שבתוְך  ֵאמד  אשהוא עו ּמלן  ִבאי



שתחום,  יַתל אטה חו ץ  שונופו נו
שתחום,  יַתל ֵאמד חו ץ  או עו

שתחום,  יַתה שלתוְך  אטה  שונופו נו
יַתהנו ף.   יַתחר  יַתא ֵאלְך  לכל הו יַתה

ִבעיר,  ּמה ּמת ּה  שבאו יַתרג  ּמה
ּמנה.  ששכו ִבל ּמנה  ששכו ִבמ אלה  גו

ִבעיר.  ּמל ִבעיר  ֵאמ אלה  ֵאלִבוי גו אבן  ו

מסכת מכות פרק ב משנה ח 
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ּמלטו,  שק ִבמ ִבעיר  של ּמלה  ּמג אש יַתח  ֵאוצ ֵאוצא בו) רו יַתכיו )
שבדו,  יַתכ של ִבעיר  ּמה ֵאשי  שנ יַתא ּמרוצו  שו
ִבני".   ּמא יַתח  ֵאוצ אהם "רו ּמל יַתמר  ליא
ֵאכן",  ִבפי  יַתעל  יַתא ף  שמרו לו " ּמא

יַתמר:  אא אנ אש אהן,  ֵאמ ֵאבל  יַתק ּמבִברים יט,ד)שי שד ) 
יַתח".   ֵאוצ לר ּמה יַתבר  שד אזה  שו "

יה
ִבים.   שלִבו יַתל ּמכר  ּמש ּמהיו  רֲעעלות  יַתמ ו

ּמדה.   שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ּמכר.   ּמש אהן  ּמל ִבלים  רֲעע יַתמ ּמהיו  ללא 
ּמב ּה. <לסררה>  ּמיה  ּמה אש ּמרה  ּמר שש ִבל ֵאזר  שוחו

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  ושר

ּמב ּה. <לסררה>  ּמיה  ּמה אש ּמרה  ּמר שש ִבל ֵאזר  ּמיה חו ּמה ללא 

פרק ג 

מסכת מכות פרק ג משנה א 
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ִבקין:  יַתהלו ֵאהן  ֵאאלו 
רֲעאחותו,  יַתעל  ּמבא  יַתה
ִבביו,  ּמא רֲעאחות  יַתעל  שו
ִבאמו,  רֲעאחות  יַתעל  שו

ששתו,  ִבא רֲעאחות  יַתעל  שו
ִבחיו,  ּמא אשת  ֵאא יַתעל  שו

ִבביו,  ּמא ִבחי  רֲעא אשת  ֵאא יַתעל  שו
ּמדה;  ִבנ יַתה יַתעל  שו



ּמגדול,  ֵאהן  לכ של ּמנה  ּממ של יַתא
שדיוט,  אה ֵאהן  לכ של ּמוצה  רֲעחלו יַתו ּמשה  שגרו

ֵאאל,  ששּמר שלִי ּמנה  ִבתי שנ ארת ו אז שמ יַתמ ]
ֵאזר.]   שמ יַתמ של ִבתין ו ּמנ של ֵאאל  ששּמר יַתבת ִי

ּמשה,  שגרו ּמנה ו ּממ של יַתא
ֵאשמות.   ֵאני  שש ֵאשם  ִבמ ּמה  אלי ּמע ִבבין  ּמי יַתח

ּמוצה,  רֲעחלו יַתו ּמשה  שגרו
יַתבד.  של ִבב ּמחד  אא ֵאשם  ִבמ ּמלא  אא ּמיב  יַתח ֵאאינו 

מסכת מכות פרק ג משנה ב 
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אדש,  לּק יַתה אאת  יַתכל  ּמא אש ֵאמא  ּמט
ֵאמא,  ּמט ּמדש  שק ִבמ אאל  ּמבא  יַתה שו

ִבפגול.  ּמתר, ו שונו ּמדם,  ּמו אלב,  ֵאח ֵאכל  ּמהאו שו
יַתבחו ץ,  אלה  רֲעע יַתמ יַתה שו ֵאחט  יַתהשו

יַתסח,  אפ יַתב ֵאמ ץ  ּמח ֵאכל  ּמהאו
ִבכפוִברים,  יַתה שביום  ּמכה  ּמלא שמ אשה  ּמהעו שו ֵאכל  ּמהאו שו

אמן,  אש יַתה אאת  ֵאּטם  יַתפ שמ יַתה שו
ארת,  לט שּק יַתה אאת  ֵאּטם  יַתפ שמ יַתה שו
ּמחה,  שש ִבמ יַתה אמן  אש שב ּמוּסְך  יַתה שו

ִבשים; <ורמסים> ּממ ִבוצים ושר ּמק שש ֵארפות, ו שט ֵאבלות ו שנ ֵאכל  ּמהאו שו
ּממתו,  שתרו ּמלה  שּט ִבנ ללא  אש ֵאשר ִבראשון  רֲעע יַתמ אבל ו אט יַתכל  ּמא

שפדו.  ִבנ ללא  אש ֵאדש  שק אה שו ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ו
ּמיב? <כמא> יַתח ֵאהא  ִבוי אבל  אּט יַתה ִבמן  יַתכל  ליא ּממה  יַתכ

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
אשהוא.  ּמכל 

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
יַתזִית.   יַתכ

שמעון:  ִבש ִבבי  אהן שר ּמל יַתמר  ּמא
אשהוא,  ּמכל  ּמלה  ּממ שנ ֵאכל  שבאו ִבלי  ִבדים  אתם מו יַתא ֵאאין 

ּמיב?  יַתח אשהוא 
שמרו לו:  ּמא

ּמת ּה;  ּמי שר ִבב שכ ִבהיא  אש ֵאני  שפ ִבמ
אהן:  ּמל יַתמר  ּמא

ּמת ּה.  ּמי שר ִבב שכ יַתחת  יַתא ּמּטה  ִבח יַתא ף 

מסכת מכות פרק ג משנה ג 
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אהן,  ֵאלי רֲעע ּמרא  ּמק ללא  אש יַתעד  ִבבכוִברים  ֵאכל  ּמהאו
ִבעים,  ּמל שּק יַתל ִבשים חו ץ  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמק

ּממה,   יַתלחו ִבני חו ץ  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ִבלים ו יַתק ִבשין  ּמד ּמק



ּמטהור,  יַתסח  אפ שב אוצם  אע ּמה אאת  ֵאבר  יַתהשו
ִבעים.   ּמב יַתאשר אקה  אזה לו ֵארי  רֲעה

ֵאמא,  ּמּט יַתב ֵאבר  יַתהשו שו ִבתיר  יַתהמו ּמבל  רֲעא
ִבעים.  ּמב יַתאשר אקה  ֵאאינו לו

מסכת מכות פרק ג משנה ד  
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ִבנים,  ּמב יַתה יַתעל  ֵאאם  ֵאטל  יַתהנו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

יַתח.  ֵאל יַתש שמ ֵאאינו  שו אקה,  לו
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

אקה.   ֵאאינו לו שו יַתח,  ֵאל יַתש שמ
ּמלל:  שכ יַתה אזה 

ֵאשה,  רֲעע יַתו ּמב ּה קום  איש  אש אשה  רֲעע יַתת ללא  שב יַתות  שוצ ִבמ ּמכל 
ּמה.  אלי ּמע ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין 

מסכת מכות פרק ג משנה ה 
ה

לראשו,  שב ּמחה  ּמקשר יַתח  ֵאר יַתהּקו
לראשו,  יַתאת  שפ ִבּקי ף  יַתמ יַתה שו
ּמקנו,  שז יַתאת  שפ ִבחית  שש יַתמ יַתה שו

ֵאמת,  יַתה יַתעל  יַתחת  יַתא ּמטה  ִבסשר ֵארט  יַתהוּסו
ּמיב.   יַתח

ִבתים,  ֵאמ ּמשה  ִבמ רֲעח יַתעל  יַתחת  יַתא ּמטה  ִבסשר יַתרט  ּמס
ּמחד,  אא ֵאמת  יַתעל  שסִבריטות  ֵאמש  ּמח או 

יַתחת.   יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  יַתעל  ּמיב  יַתח
יַתתִים,  שש לראש  ּמה יַתעל  ּמיב  יַתח
ּמכן;  ִבמ יַתחת  יַתא שו ּמכן  ִבמ יַתחת  יַתא

ּמּטן.   יַתמ של ִבמ יַתחת  יַתא שו ּמכן,  ִבמ יַתתִים  שש ּמקן,  ּמז יַתה יַתעל 
ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר

יַתחת,  יַתא שכ מכלו  ּמטלו  שנ ִבאם 
יַתחת.  יַתא ּמלא  אא ּמיב  יַתח ֵאאינו 

יַתער.  יַתת יַתב אלנו  שּט אשִי יַתעד  ּמיב,  יַתח ֵאאינו  שו
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ֵאני,  שט ִבהי ּמר שב אטת, או  אק של יַתמ יַתב שּקטו  ִבל ִבפלו  רֲעא
ּמיב.  יַתח

מסכת מכות פרק ג משנה ו 
ו

יַתקע.  רֲעע יַתק אבת  לת שכ ֵאתב  יַתהכו
יַתקע,  שע ִבק ללא  שו יַתתב  ּמכ



יַתתב,  ּמכ ללא  שו יַתקע  שע ִבק
שדיו,  יַתב יַתקע  שע יַתק ִבוי לתב  שכ ִבי אש יַתעד  ּמיב  יַתח ֵאאינו 

ֵאשם.   אשהוא רו ּמבר  ּמד ּמכל  שב יַתחל, ו לכ יַתב ו
שמעון:  ִבש ִבבי  שר ֵאשם  ִבמ ֵאמר  ּמדה או שיהו אבן  שמעון  ִבש ִבבי  שר

יַתמר:  אא אנ אש ֵאשם,  יַתה ֵאשם  לתב  שכ ִבי אש יַתעד  ּמיב  יַתח שקּמרא יט,כח)ֵאאינו  ִבי יַתו ) 
ִבני יי".  רֲעא אכם  ּמב שתנו  ִבת ללא  יַתקע  רֲעע יַתק אבת  לת שכ "ו

מסכת מכות פרק ג משנה ז 
ז

יַתהיום,  ּמכל  יַתיִין  יַתב אתה  ּמיה שו ּמה אש ִבזיר  ּמנ
יַתחת.   יַתא ּמלא  אא ּמיב  יַתח ֵאאינו 

שמרו לו:  ּמא
אתה!"  שש ִבת יַתאל  אתה", " שש ִבת יַתאל  "

אתה,  שוהוא שו
יַתחת.  יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  יַתעל  ּמיב  יַתח

מסכת מכות פרק ג משנה ח 
ח

יַתהיום,  ּמכל  ִבתים  ֵאמ יַתל ֵאמא  יַתּט ִבמ ּמיה  ּמה
יַתחת.   יַתא ּמלא  אא ּמיב  יַתח ֵאאינו 

שמרו לו:  ּמא
ֵאמא!"  יַתּט ִבת יַתאל  ֵאמא,  יַתּט ִבת יַתאל  "

ֵאמא,  יַתּט ִבמ שוהוא 
יַתחת.   יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  יַתעל  ּמיב  יַתח

ט
יַתהיום,  ּמכל  יַתח  ֵאל יַתג שמ ּמיה  ּמה

יַתחת.   יַתא ּמלא  אא ּמיב  יַתח ֵאאינו 
שמרו לו:  ּמא

יַתלח!"  יַתג שת יַתאל  יַתלח,  יַתג שת יַתאל  "
יַתח,  ֵאל יַתג שמ שוהוא 

יַתחת.   יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  יַתעל  ּמיב  יַתח

י
יַתהיום,  ּמכל  יַתאִים  של ִבכ יַתב ֵאבש  ּמיה לו ּמה

יַתחת.   יַתא ּמלא  אא ּמיב  יַתח ֵאאינו 
שמרו לו:  ּמא

יַתבש!"  של ִבת יַתאל  יַתבש,  של ִבת יַתאל  "
ֵאבש,  שולו ֵאשט  שוהוא פו

יַתחת.  יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  יַתעל  ּמיב  יַתח



מסכת מכות פרק ג משנה ט 
יא

ּמחד,  אא אלם  את ֵארש  ֵאיש חו
ּמלאִבוין: <לוים> ּמנה  ששמו ֵאשם  ִבמ ּמליו  ּמע ּמיב  יַתח שו

ִבשין,  ּמד שק ממ ֵאהן  שו רֲעחמור,  יַתו שבשור  ֵארש  יַתהחו
שויום טוב,  ִבעית,  ִבבי שש ארם, ו אכ יַתב יַתאִים  של ִבכ

ּמאה.   שמ מט ֵאבית  יַתא ף  שו ִבזיר  ּמנ שו ֵאהן  לכ שו
ֵאמר:  יַתני או ִבכי רֲעח אבן  ּמיא  שנ יַתנ רֲעח

יַתאִים.   של ִבכ ֵאבש  יַתהלו יַתא ף 
שמרו לו:  ּמא

ֵאשם.   יַתה ֵאאינו 
אהן:  ּמל יַתמר  ּמא

ֵאשם.  יַתה ִבזיר הוא  ּמנ יַתה ללא  יַתא ף 

מסכת מכות פרק ג משנה י 
יב

ִבקים אותו?  של יַתמ ּממה  יַתכ שו
יַתמר:  אא אנ אש יַתחת,  יַתא ֵאסר  ּמח ִבעים  ּמב ּמבִברים כה,ב-ג)יַתאשר שד ) 

ִבעים",  ּמב יַתאשר יַתפר  שס ִבמ שב "
יַתנִיין>  שמ ִבעים. < ּמב יַתאשר של ּמסמוְך  אשהוא  ּמין  שנ ִבמ

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
אקה.   ֵאלמות הוא לו שש ִבעים  ּמב יַתאשר
ֵאתּמרה?  שי יַתה אאת  אקה  ּמכן הוא לו ֵאאי שו

ּמפיו.  ֵאת שכ ֵאבין 

מסכת מכות פרק ג משנה יא 
יג

ִבדין אותו  שמ ֵאאין עו
ֵאלש.   יַתת שש ִבה של יַתמכות שראויות  שב ּמלא  אא

ִבעים,  ּמב יַתאשר ֵאבל  יַתק של ּממדוהו  רֲעע
שמרו:  ּמא ּמוצת,  שק ִבמ ּמקה  ּמל

ִבעים",  ּמב יַתאשר ֵאבל  יַתק של ּמיכול  ֵאאינו  "
ּמפטור.  

ששֵארה,  אע אנה  ששמו ֵאבל  יַתק של ּממדוהו  רֲעע
שמרו:  ּמא ּמקה  ּמל אש ִבמ

ִבעים",  ּמב יַתאשר ֵאבל  יַתק של ּמיכול הוא  "
ּמפטור.  

ּמלאִבוים:  ֵאני  שש ּמב ּה  איש  אש ּמרה  ֵאב רֲעע יַתבר  ּמע
ּמפטור.  אקה ו ּמחד, לו אא אמד  לע ּממדוהו  רֲעע

ּמלאו,  ִבאם 
אקה.  שולו ֵאזר  שוחו ֵאפא  שתיַתר ִבמ אקה ו לו



מסכת מכות פרק ג משנה יב 
יד

ִבקין אותו?  של יַתמ יַתוצד  ֵאכי
ּמלְך,  ֵאהי שו ּמלְך  ֵאהי יַתעמוד  ּמה יַתעל  ּמדיו  ּמי ֵאתי  שש ֵאפת  כו

ּמדיו,  ּמג שב ִבב ֵאחז  אסת או אנ שכ יַתה יַתזן  יַתח
ּמרמו,  שפ ִבנ ּמרמו  שפ ִבנ ִבאם  שו ּמרעו,  שק ִבנ ּמרעו  שק ִבנ ִבאם 

ִבלבו.]   אאת  אלה  יַתג שמ אשהוא  יַתעד  ]
ּמריו,  רֲעאחו ֵאמ ּמנה  שנתו אבן  אא ּמה שו

ּמה,  אלי ּמע ֵאמד  אסת עו אנ שכ יַתה יַתזן  יַתח
ּמידו,  שב אגל  ֵאע ּמל אש ּמעה  ושרוצו

ּמעה,  ּמב יַתאשר של יַתנִים  שש יַתנִים ו שש ִבל ּמחד  אא ּמלה  שכפו
ּמב ּה.  שויושרדות  ֵאתי שרוצועות עולות  שש ו

מסכת מכות פרק ג משנה יג 
יה

יַתפח,  אט ּמב ּה  שח ּמר שו יַתפח,  אט ּמד ּה  ּמי
ֵארסו.   שכ ִבפי  יַתעת  יַתג יַתמ ּמש ּה  לרא שו

ּמניו,  ּמפ של ִבמ ִבליש  ּמש אכה אותו  יַתמ ו
ּמריו,  רֲעאחו יַתל ִבמ ּמידות  ֵאתי  שש ו

ֵאשב,  ללא יו שו ֵאמד  ללא עו אכה אותו  יַתמ ֵאאינו  שו
יַתמר:  אא אנ אש אּטה,  ממ ּמלא   (דברם כה,ב)אא

ִבפילו".   ִבה שו "
לכחו.  ּמכל  שב ּמידו  יַתחת  יַתא שב אכה  יַתמ אכה  יַתמ יַתה שו

מסכת מכות פרק ג משנה יד 
יו

ֵארא:  ֵארא קו יַתהּקו ּמבִברים כח,נח-נט)שו שד )

רֲעעשות  יַתל למר  שש ִבת ללא  ִבאם  "
לזאת,  יַתה ּמרה  יַתהתו ֵארי  שב ִבד ּמכל  אאת 

אזה,  יַתה אפר  ֵאוּס יַתב ִבבים  מת שכ יַתה
אזה,  יַתה ּמרא  יַתהנו שו ּמבד  שכ ִבנ יַתה ֵאשם  יַתה אאת  ּמאה  שלִישר

אהיָך.  לל אא ֵאאת יי 
אעָך,  שר יַתז יַתמכות  ֵאאת  שו שתָך  לכ יַתמ אאת  ּמלא יי  שפ ִבה שו

ּממנות,  אא אנ שו ללת  לד שג יַתמכות 
ִבנים."  ּממ אא אנ שו ִבעים  ּמר ּמלִים  ּקח ּמו
ּמרא.   שק ִבמ יַתה יַתלת  ִבח שת ִבל ֵאזר  שוחו

ּמידו,  יַתחת  יַתת ֵאמת  ִבאם 
ּמפטור.  

ֵאמת,  יַתחת, ו יַתא ּמעה  שרוצו ִבסי ף לו עוד  הו
ּמדיו.   ּמי יַתעל  אלה  אזה גו ֵארי  רֲעה



יַתמִים,  יַתב ֵאבין  ִבאי  ֵאר ּמב ֵאבין  יַתקל,  של יַתק שת ִבנ
ּמפטור.  

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
יַתמִים.  יַתב ּמשה  ִבא ּמה שו ִבאי,  ֵאר ּמב ִבאיש  ּמה

מסכת מכות פרק ג משנה טו 
יז

ּמלקו,  אש ֵארתות  ּמכ ֵאבי  שי יַתח ּמכל 
יַתמר:  אא אנ אש ּמתן,  ֵאר ּמכ ֵאדי  שי ּמטרו  שפ ּמבִברים כה,ג)ִבנ שד ) 

אניָך",  ֵאעי של ִבחיָך  ּמא ּמלה  שק ִבנ שו "
ִבחיָך.   ּמא שכ ֵארי הוא  רֲעה ּמקה,  ּמל אש ִבמ

ֵאאל.   ִבלי שמ יַתג אבן  ּמיא  שנ יַתנ רֲעח ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג אבן  ּמיא  שנ יַתנ רֲעח ִבבי  יַתמר שר ּמא
יַתחת,  יַתא ּמרה  ֵאב רֲעע ֵאבר  ּמהעו ִבאם  ּממה, 

ּמה,  אלי ּמע אלת  אט שפשו נו יַתנ
יַתחת,  יַתא ּמוה  שוצ ִבמ אשה  ּמהעו

שפשו.   יַתנ אתן לו  ּמנ ִבת אש ּממה  יַתכ יַתחת  יַתא יַתעל 
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

יַתמר:  אא אנ אש ֵאמד,  ּמל שמקומו הוא  שקּמרא יח,כט)ִבמ ִבי יַתו ) 
ּממם."  יַתע ארב  אּק ִבמ לשת  לע ּמה ּמפשות  שנ יַתה שכשרתו  ִבנ שו "

ֵאמר:  שקּמרא יח,ה)שואו ִבי יַתו ) 
אהן> ּמב יַתחי  שו ּמדם  ּמא ּמה ּמתן  אהם", <או ּמב יַתחי  ּמו ּמדם  ּמא ּמה ּמתם  לא אשה  רֲעע יַתי אשר  רֲעא "

ּמרה,  ֵאב רֲעע יַתבר  ּמע ללא  שו ֵאשב  יַתהיו ּמכל  ּמהא, 
ּמוה.   שוצ ִבמ אשה  שכעו ּמכר  ּמש ִבנין לו  שת נו

יח
ֵאמר:  ִבבי או ִבבשר שמעון  ִבש ִבבי  שר

ֵאמר:  ֵארי הוא או ּמבִברים יב,כג)רֲעה שד ) 
ּמדם,  יַתה לכל  רֲעא ִבתי  של ִבב של יַתזק  רֲעח יַתרק  "

אפש".  ּמנ יַתה ּמדם הוא  יַתה ִבכי 
ּמדם,  יַתה ִבאם  ּממה,  ו

אמנו,  ֵאהי ּמתה  יַתח ּמדם  ּמא ּמל אש שפשו  יַתנ אש
ּמכר,  ּמש ֵאבל  יַתק שמ אמנו  ִבמ ֵארש  יַתהפו

ּמריות,  רֲעע יַתו ֵאזל  ּמג
ּמתן,  יַתד שמ יַתח שמ אהן ו ּמל ּמוה  יַתא שת ִבמ ּמדן  ּמא ּמל אש שפשו  יַתנ אש

ּממה  יַתכ יַתחת  יַתא יַתעל  אהן,  ֵאמ ֵארש  יַתהפו
ּמתיו,  ֵארי דורו שלדו ּמתיו ו שלדורו אכה לו ו שז ִבי אש

יַתהדורות.  ּמכל  יַתעד סו ף 

מסכת מכות פרק ג משנה טז 
יט



ֵאמר:  ּמיה או שש יַתק רֲעע אבן  ּמיה  שנ יַתנ רֲעח ִבבי  שר
ֵאאל,  ששּמר אאת ִי יַתזכות  של ּמברוְך הוא  ּממקום  יַתה ּמוצה  ּמר
יַתמר:  אא אנ אש שוצֹות,  ִבמ ּמרה ו אהן תו ּמל ּמבה  ִבהשר ּמכְך  ִבפי ּמיה מב,כא)של שע יַתש שי ) 

ִבדיר".   שא יַתי שו ּמרה  ִבדיל תו שג יַתי שדקו,  ִבוצ יַתען  יַתמ של ֵאפ ץ  ּמח "יי 

חסלת מסכת מכות <חסלת סנהדרין>

מסכת שבועות 

פרק א 

מסכת שבועות פרק א משנה א 
א

יַתבע.   יַתאשר ֵאהן  אש יַתתִים  שש ששבועות, 
יַתבע.   יַתאשר ֵאהן  אש יַתתִים  שש ּמאה,  שמ מּט יַתה ִבדיעות  שי
יַתבע.   יַתאשר ֵאהן  אש יַתתִים  שש ּמבת,  יַתש יַתה ִבוציאות  שי
ּמעה.  ּמב יַתאשר ֵאהן  אש יַתנִים  שש ִבעים,  ּמג שנ יַתמשראות 

מסכת שבועות פרק א משנה ב 
ב

יַתתִים,  שנ ִבב ֵאלם  שע אה שו יַתבוּסו ף  ּמעה  ִבדי ִבוי ּמלה  ִבח שת יַתב ּמעה  ִבדי שי ּמב ּה  איש  אש ּמכל 
ֵארד.   שויו אלה  שבעו אזה  ֵארי  רֲעה

יַתבוּסו ף,  ּמעה  ִבדי שי ּמב ּה  ֵאאין  שו ּמלה  ִבח שת יַתב ּמעה  ִבדי שי ּמב ּה  איש 
אלה,  ִבכפוִברים תו יַתה ִבנים יום  שפ ִבב ּמשה  אע אנ יַתה ִבעיר  ּמש

ֵארד.  שויו אלה  שבעו ִבביא  ּמי שו יַתדע לו,  ּמו ִבת אש יַתעד 

מסכת שבועות פרק א משנה ג 
ג

ּמלה,  ִבח שת יַתב ּמעה  ִבדי שי ּמב ּה  ֵאאין 
יַתבוּסו ף,  ּמעה  ִבדי שי ּמב ּה  איש  ּמבל  רֲעא

ֵאפר,  יַתכ שמ ִבכפוִברים  יַתה יַתבחו ץ יום  ּמשה  אע אנ יַתה ִבעיר  ּמש
יַתמר:  אא אנ יַתבר כט,יא)אש שד ִבמ שב ) 

מפִברים".  ִבכ יַתה יַתּטאת  יַתח יַתבד  של ִבמ "
ֵאפר:  יַתכ שמ אזה  ֵאפר  יַתכ שמ אזה  אש יַתמה  יַתעל 

ִבמי,  ִבני שפ יַתה יַתמה 
ּמעה,  ִבדי שי איש בו  אש ּמבר  ּמד יַתעל  ּמלא  אא ֵאפר  יַתכ שמ ֵאאינו 

ִבחיוצון,  יַתה יַתא ף 



ּמב ּה> ּמעה. < ִבדי שי איש בו  אש ּמבר  ּמד יַתעל  ּמלא  אא ֵאפר  יַתכ שי ללא 

מסכת שבועות פרק א משנה ד 
ד

יַתבוּסו ף,  ללא  שו ּמלה  ִבח שת יַתב ללא  ּמעה  ִבדי שי ּמב ּה  ֵאאין  אש יַתעל  שו
שפִברים.   יַתכ שמ ִבשים  ּמד ּקח ֵאשי  ּמרא ֵארי  ִבעי שש ִבלים ו ּמג ֵארי שר ִבעי שש

ּמדה.   שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

שפִברים,  יַתכ שמ ִבלים  ּמג ֵארי שר ִבעי שש
ִבשים.   ּמד ּקח ֵאשי  ּמרא ֵארי  ִבעי שש ללא  ּמבל  רֲעא

שפִברים?  יַתכ שמ ִבשים  ּמד ּקח ֵאשי  ּמרא ֵארי  ִבעי שש יַתמה  יַתעל  שו
ּמּטהור> ֵאמא.  < ּמט יַתכל  ּמא אש ּמטהור  יַתעל 

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
ּמוה,  ּמש ּמתן  ּמר ּמפ יַתכ ִברים  ִבעי שש יַתה ּמכל 
ּמשיו.   ּמד ּמק שו ּמדש  שק ִבמ יַתאת  שמ מט יַתעל 

ה
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  ּמיה שר ּמה

ֵאמא.  ּמט יַתכל  ּמא אש ּמטהור  יַתעל  שפִברים  יַתכ שמ ִבשים  ּמד ּקח ֵאשי  ּמרא ֵארי  ִבעי שש
ּמעה,  ִבדי שי ּמב ּה  ֵאאין  אש יַתעל  שפִברים  יַתכ שמ ִבלים  ּמג ּמלשר אש שו

יַתבוּסו ף.  ללא  שו ּמלה  ִבח שת יַתב ללא 
ּמעה  ִבדי שי ּמב ּה  ֵאאין  אש יַתעל  שפִברין  יַתכ שמ ִבכפוִברים  יַתה שליום  אש ּמלה, שו ִבח שת יַתב ]

ּמעה]  ִבדי שי ּמב ּה  איש  ּמבל     יַתבוּסו ף.רֲעא

ו
שמרו לו:  ּמא

אזה?  ּמב אזה  ּמּקשרבו  ִבי אש ֵאהן  יַתמה 
אהן:  ּמל יַתמר  ּמא

ּמּקשרבו.   ִי
שמרו לו:  ּמא

ּמוה,  ּמש ּמתן  ּמר ּמפ יַתכ ֵאאין  שו ִבאיל  הו
ִבבין?  ֵאר שק ֵאהן  ּמאְך  ֵאהי

אהן:  ּמל יַתמר  ּמא
ּמשיו.  ּמד ּמק שו ּמדש  שק ִבמ יַתאת  שמ מט יַתעל  ֵאפר  יַתכ של ִבאין  ּמב ּמלם  מכ

מסכת שבועות פרק א משנה ה 
ז

ששמו:  ִבמ ֵאמר  ּמדה או שיהו אבן  שמעון  ִבש ִבבי  שר
ֵאמא.  ּמט יַתכל  ּמא אש ּמטהור  יַתעל  שפִברים  יַתכ שמ ִבשים  ּמד ּקח ֵאשי  ּמרא ֵארי  ִבעי שש

ִבלין,  ּמג ּמלשר אש אהן  ֵאלי רֲעע ּמס ף  מו
ֵאמא,  ּמט יַתכל  ּמא אש ּמטהור  יַתעל  שפִברין  יַתכ שמ ֵאהן  אש



יַתבוּסו ף.  ללא  שו ּמלה  ִבח שת יַתב ללא  ּמעה  ִבדי שי ּמב ּה  ֵאאין  אש יַתעל  שו
ִבכפוִברים,  יַתה שליום  אש אהם  ֵאלי רֲעע ּמס ף  מו

ֵאמא,  ּמט יַתכל  ּמא אש ּמטהור  יַתעל  שפִברין  יַתכ שמ ֵאהן  אש
יַתבוּסו ף,  ללא  שו ּמלה  ִבח שת יַתב ללא  ּמעה  ִבדי שי ּמב ּה  ֵאאין  אש יַתעל  שו

ּמלה,  ִבח שת יַתב ּמעה  ִבדי שי ּמב ּה  ֵאאין  אש יַתעל  שו
יַתבוּסו ף.   ּמעה  ִבדי שי ּמב ּה  איש  ּמבל  רֲעא

ח
שמרו לו:  ּמא

ּמיה> ּמה ֵאמר  אזה? <או ּמב אזה  ּמּקשרבו  ִבי אש ֵאהן  יַתמה 
אהן:  ּמל יַתמר  ּמא

ִבהין.  
שמרו לו:  ּמא

ֵאכן,  ִבאם 
ִבשים,  ּמד ּקח ֵאשי  ּמרא של ִבבים  ֵאר שק ִבכפוִברים  יַתה שליום  אש שיהו 

ִבכפוִברים,  יַתה שליום  ִבבים  ֵאר שק ִבשים  ּמד ּקח ֵאשי  ּמרא של אש ּמאְך  ֵאהי ּמבל  רֲעא
אהן?  ּמל אש ּמנה  ֵאאי אש ּמרה  ּמפ יַתכ ֵאפר  יַתכ של

אהן:  ּמל יַתמר  ּמא
שכלום> ּמשיו. < ּמד ּמק שו ּמדש  שק ִבמ יַתאת  שמ מט יַתעל  ֵאפר  יַתכ של ִבאין  ּמב ּמלם  מכ

מסכת שבועות פרק א משנה ו 
ט

ּמשיו,  ּמד ּמק שו ּמדש  שק ִבמ יַתאת  שמ מט שזדון  יַתעל  שו
ֵאפר.   יַתכ שמ ִבכפוִברים  יַתה שויום  ִבנים  שפ ִבב ּמשה  אע אנ יַתה ִבעיר  ּמש

ּמרה,  יַתבתו אש ֵאברות  רֲעע ּמאר  שש יַתעל  שו
רֲעחמורות,  יַתה שו יַתּקלות  יַתה
ּמגגות,  שש יַתה שו שזדונות  יַתה
יַתדע,  ללא הו שו יַתדע  הו
אשה,  רֲעע יַתת ללא  שו ֵאשה  רֲעע

ִבדין,  ֵאבית  ִבמיתות  ֵארתות ו ּמכ
ֵאפר.  יַתכ שמ יַתח  ֵאל יַתת שש ִבמ יַתה ִבעיר  ּמש

מסכת שבועות פרק א משנה ז 
י

יַתח.   ִבשי ּממ ֵאהן  לכ ּמחד  אא שו ִבנים,  רֲעה לכ ּמחד  אא שו ִבלים,  ֵאא שששר ּמחד ִי אא
ִבנים  רֲעה לכ יַתה יַתעל  ֵאפר  יַתכ שמ ּמפר  יַתה יַתדם  אש ּמלא  אא

ּמשיו.   ּמד ּמק שו ּמדש  שק ִבמ יַתאת  שמ מט יַתעל  שו
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ֵאאל,  ששּמר יַתעל ִי ֵאפר  יַתכ שמ ִבנים  שפ ִבב ּמשה  אע אנ יַתה ִבעיר  ּמש יַתה יַתדם  אש ֵאשם  יַתכ
ִבנים.  רֲעה לכ יַתה יַתעל  ֵאפר  יַתכ שמ ּמפר  יַתה יַתדם  ּמכְך 

ֵאאל,  ששּמר יַתעל ִי ֵאפר  יַתכ שמ יַתח  ֵאל יַתת שש ִבמ יַתה ִבעיר  ּמש של אש אשִבודויו  ֵאשם  יַתכ



ִבנים.  רֲעה לכ יַתה יַתעל  ֵאפר  יַתכ שמ יַתפר  יַתל אש ִבודויו  ּמכְך 

פרק ב 

מסכת שבועות פרק ב משנה א 
א

יַתבע:  יַתאשר ֵאהן  אש יַתתִים  שש ּמאה  שמ מּט יַתה ִבדיעות  שי
יַתדע,  ּמי שו ּממא  יַתּט ִבנ

אדש;  לּק יַתל ּמזכור  שו ּמאה,  שמ מט אמנו  ִבמ ּממה  של שע אנ שו
ּמאה;  שמ מּט יַתל ּמזכור  שו אדש,  לק אמנו  ִבמ יַתלם  שע אנ

אזה,  ּמו אזה  אמנו  ִבמ שלמו  שע אנ
יַתדע,  ּמי ללא  שו אדש  לּק יַתה אאת  יַתכל  ּמא

ֵארד.   שויו אלה  שבעו אזה  ֵארי  רֲעה

ב
יַתדע,  ּמי שו ּממא  יַתּט ִבנ

ּמדש;  שק ִבמ יַתל ּמזכור  שו ּמאה,  שמ מט אמנו  ִבמ ּממה  של שע אנ
ּמאה;  שמ מּט יַתל ּמזכור  שו ּמדש,  שק ִבמ אמנו  ִבמ יַתלם  שע אנ

אזה,  ּמו אזה  אמנו  ִבמ שלמו  שע אנ
יַתדע,  ּמי ּמוצא  ּמי אש ִבמ יַתדע,  ּמי ללא  שו ּמדש  שק ִבמ יַתל יַתנס  שכ ִבנ

ֵארד.  שויו אלה  שבעו אזה  ֵארי  רֲעה

מסכת שבועות פרק ב משנה ב 
ג

ּמרה.  ּמז רֲעע ּמה אפת  אס שלתו ּמנס  שכ ִבנ יַתה ּמחד  אא שו ּמרה  ּמז רֲעע יַתל ּמנס  שכ ִבנ יַתה ּמחד  אא
ּמזרות,  רֲעע ּמה יַתעל  שו ִבעיר  ּמה יַתעל  ִבפין  ִבסי ֵאאין מו אש
ִבמים,  מת שב ּמבאוִברים ו ִבביא  ּמנ יַתב אלְך,  אמ שב ּמלא  אא

ּמחד,  אא שו ִבעים  שב ִבש של אש שדִברין  אה שנ אס שב ו
ִבשיר.   שב ֵאתי תודות ו שש ִבב ו

אהן,  ֵארי רֲעח יַתא ֵאתי תודות  שש ִבכין ו של יַתה שמ ִבדין  ֵאבית  ו
אפת.   ששאר ִבנ ּמנה  ִבחיוצו יַתה שו אלת  אכ אא אנ ִבמית  ִבני שפ יַתה

ֵאאלו,  ּמכל  שב ֵאשת  אע אנ ללא  אש ּמכל  שו
ּמה.  אלי ּמע ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין  ּמשם,  יַתל ּמנס  שכ ִבנ יַתה

מסכת שבועות פרק ב משנה ג 
ד

ּמרה,  ּמז רֲעע ּמב ּממא  יַתּט ִבנ
ּמדש;  שק ִבמ יַתל ּמזכור  שו ּמאה,  שמ מט אמנו  ִבמ ּממה  של שע אנ
ּמאה;  שמ מּט יַתל ּמזכור  שו ּמדש,  שק ִבמ אמנו  ִבמ יַתלם  שע אנ



אזה,  ּמו אזה  אמנו  ִבמ יַתלם  שע אנ
ּמיה> ּמו רֲעח יַתת שש יַתה ּמיה, < ּמו רֲעח יַתת שש ִבה ֵאדי  שכ ִבב ּמהה  ּמש אש ּמוה,  רֲעח יַתת שש ִבה

ּמיב,  יַתח ּמכה,  מר רֲעא ּמב ּמבא לו 
ּמפטור.   ּמרה,  ּמוצ שּק יַתב ו

ּמדש,  שק ִבמ יַתב אש ֵאשה  רֲעע יַתות  שוצ ִבמ ִבהיא  זו 
ּמה.  אלי ּמע ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין  אש

מסכת שבועות פרק ב משנה ד 
ה

ּמדה,  ִבנ יַתב אש ֵאשה  רֲעע יַתות  שוצ ִבמ ִבהיא  ֵאאי זו 
ּמה?  אלי ּמע ִבבין  ּמי יַתח אש

ּמרה,  שּטהו יַתה ִבעם  ֵאמש  יַתש שמ ּמיה  ּמה
ִבתי",  ֵאמא שט ִבנ ּמרה לו " שמ ּמא

ּמיד,  ִבמ יַתרש  ֵאפ ִבאם 
ּמאתו.  ִבבי שכ ּמיה לו  ּמנ רֲעה ּמאתו  ִבוצי שי אש ּמיב,  יַתח

מסכת שבועות פרק ב משנה ה 
ו

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שקּמרא ה,ב)שר ִבי יַתו )  
אמנו",  ִבמ יַתלם  שע אנ שו אשאר ץ...  יַתה "

ּמיב,  יַתח אשאר ץ הוא  יַתה ֵאלם  שע אה יַתעל 
ּמדש.   שק ִבמ יַתה ֵאלם  שע אה יַתעל  ּמיב  יַתח ֵאאינו 

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שקּמרא ה,ב)שר ִבי יַתו )  
ֵאמא",  ּמט שוהוא  אמנו  ִבמ יַתלם  שע אנ שו "

ּמיב,  יַתח ּמאה הוא  שמ מּט יַתה ֵאלם  שע אה יַתעל 
ּמדש.   שק ִבמ ֵאלם  שע אה יַתעל  ּמיב  יַתח ֵאאינו 

ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שקּמרא ה,ב-ג)שר ִבי יַתו )

ִבמים,  ּמע שפ ֵאני  שש אמנו"  ִבמ יַתלם  שע אנ שו אמנו...  ִבמ יַתלם  שע אנ שו "
ּמדש.  שק ִבמ יַתה ֵאלם  שע אה יַתעל  שו ּמאה  שמ מּט יַתה ֵאלם  שע אה יַתעל  ֵאיב  יַתח של

פרק ג 

מסכת שבועות פרק ג משנה א 
א

יַתבע:  יַתאשר ֵאהן  אש יַתתִים  שש ששבועות, 
יַתכל",  לא ללא  אש שו" יַתכל",  לא אש ּמעה  ששבו "

ִבתי".   של יַתכ ּמא ללא  אש שו" ִבתי",  של יַתכ ּמא אש "
אשהוא,  ּמכל  יַתכל  ּמא שו יַתכל",  לא ללא  אש ּמעה  ששבו "

ּמיב.   יַתח



ּמבה.   ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  ִבלשר שמרו לו  ּמא

אשהוא,  ּמכל  ֵאכל  שבאו ִבוצינו  ּממ ּמכן  ֵאאי שב
ּמיב?  יַתח אזה  אש ּמיב,  יַתח אשהוא 

אהן:  ּמל יַתמר  ּמא
ּמבן,  ּמקשר ִבביא  ֵאמ ֵאבר ו יַתד שמ ִבב ִבוצינו  ּממ ּמכן  ֵאאי שב

ּמבן?  ּמקשר ִבביא  ֵאמ ֵאבר ו יַתד שמ אזה  אש

ב
ּמתה,  ּמש שו יַתכל  ּמא שו יַתכל",  לא ללא  אש ּמעה  ששבו "

יַתחת.   יַתא ּמלא  אא ּמיב  יַתח ֵאאינו 
ּמתה,  ּמש שו יַתכל  ּמא שו אתה",  שש אא ללא  אש שו יַתכל  לא ללא  אש ּמעה  ששבו "

יַתתִים.  שש ּמיב  יַתח

מסכת שבועות פרק ג משנה ב 
ג

יַתכל",  לא ללא  אש ּמעה  ששבו "
ִבמים,  שוּס מכ יַתפת  ששעוִברים ו יַתפת  ִבּטין ו ִבח יַתפת  יַתכל  ּמא שו

יַתחת.   יַתא ּמלא  אא ּמיב  יַתח ֵאאינו 
ִבמים",  שוּס מכ יַתפת  ששעוִברים ו יַתפת  ִבּטין ו ִבח יַתפת  יַתכל  לא ללא  אש ּמעה  ששבו "

יַתכל,  ּמא שו
יַתחת.  יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  יַתעל  ּמיב  יַתח

מסכת שבועות פרק ג משנה ג 
ד

אתה",  שש אא ללא  אש ּמעה  ששבו "
ֵאבה,  יַתהשר ִבקין  שש יַתמ ּמתה  ּמש שו

יַתחת.   יַתא ּמלא  אא ּמיב  יַתח ֵאאינו 
יַתבש",  שד אמן ו אש ּמו יַתיִין  אתה  שש אא ללא  אש ּמעה  ששבו "

ּמתה,  ּמש שו
יַתחת.  יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  יַתעל  ּמיב  יַתח

מסכת שבועות פרק ג משנה ד 
ה

יַתכל",  לא ללא  אש ּמעה  ששבו "
ּמלה,  ִבכי רֲעא יַתל ּמנן שראוִין  ֵאאי אש ִבלין  ּמכ ּקא יַתכל  ּמא שו
ִבתּמיה,  שש ִבל ּמנן שראוִין  ֵאאי אש ִבקין  שש יַתמ ּמתה  ּמש שו

ּמפטור.  
יַתכל",  לא ללא  אש ּמעה  ששבו "

ִבשים,  ּממ ִבוצים ושר ּמק שש שטֵארפות, ו ֵאבלות ו שנ יַתכל  ּמא שו
ּמיב.  יַתח



ֵאטר.   שמעון פו ִבש ִבבי  שר
יַתהיום",  ִבתי  של יַתכ ּמא ִבאם  ִבלי  ֵאנית  שה אנ ִבתי  שש ִבא ּמנם  מק יַתמר " ּמא
ִבשים,  ּממ ִבוצים ושר ּמק שש שטֵארפות,  ֵאבלות ו שנ יַתכל  ּמא אש שוהוא 

ּמרה.  רֲעאסו ששתו  ִבא ֵארי  רֲעה

מסכת שבועות פרק ג משנה ה 
ו

שוצמו,  יַתע של אש ּמבִברים  שד ּמחד  אא
ֵאחִברים,  רֲעא יַתל אש ּמבִברין  שד ּמחד  אא שו

ּממש,  יַתמ אהן  ּמב ֵאיש  אש ּמבִברין  שד ּמחד  אא שו
ּממש.   יַתמ אהן  ּמב ֵאאין  אש ּמבִברין  שד ּמחד  אא שו

יַתוצד?  ֵאכי
ֵאתן",  אא ללא  אש שו" ִבני",  שפלו ִבאיש  של ֵאתן  אא אש ּמעה  ששבו יַתמר " ּמא

ִבתי",  יַתת ּמנ ללא  אש שו" ִבתי",  יַתת ּמנ אש "
יַתשן",  ִבאי ללא  אש שו" יַתשן",  ִבאי אש "
ִבתי",  שנ יַתש ּמי ללא  אש שו" ִבתי,  שנ יַתש ּמי אש "

לרק",  שז אא ללא  אש שו" ּמים",  יַתל שוצרור  לרק  שז אא אש "
ִבתי".   שק יַתר ּמז ללא  אש שו" ִבתי",  שק יַתר ּמז אש "

ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר
יַתמר:  אא אנ אש לבא,  ּמל ִבתיד  ּמע אל ּמלא  אא ּמיב  יַתח שקּמרא ה,ד)ֵאאינו  ִבי יַתו ) 

ִבטיב".   ֵאהי של יַתרע או  ּמה של "
ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר לו שר ּמא

ּמבה.  ּמט רֲעה יַתו ּמעה  ּמר רֲעה אהן  ּמב ֵאיש  אש ּמבִברים  שד ּמלא  אא ִבלי  ֵאאין  ֵאכן,  ִבאם 
יַתנִין?  שמ ּמבה,  ּמט רֲעה יַתו ּמעה  ּמר רֲעה אהן  ּמב ֵאאין  אש ּמבִברים  שד

יַתמר לו:  ּמא
ּמכתוב.   יַתה ֵאמִברבוי 

יַתמר לו:  ּמא
ּמכְך,  של ּמכתוב  יַתה ּמבה  ִבר ִבאם 

ּמכְך.  של ּמכתוב  יַתה ּמבה  ִבר

מסכת שבועות פרק ג משנה ו 
ז

ֵאּטל,  ִבב ללא  שו ּמוה,  שוצ ִבמ יַתה אאת  ֵאּטל  יַתב של יַתבע  שש ִבנ
ּמפטור; 

ֵאים,  ִבק ללא  שו ּמוה,  שוצ ִבמ יַתה אאת  ֵאים  יַתק של
ּמיב,  יַתח ֵאהא  שי אש ִבדין  יַתב ּמיה  ּמה אש ּמפטור, 
ּמרה:   ִבתי שב אבן  ּמדה  שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד שכ

יַתני,  ִבסי יַתהר  ֵאמ ּמה  אלי ּמע ּמבע  שש ממ ֵאאינו  אש ּמהשרשות,  ִבאם  ּממה 
ּמה,  אלי ּמע ּמיב  יַתח ֵארי הוא  רֲעה

יַתני,  ִבסי יַתהר  ֵאמ ּמה  אלי ּמע ּמבע  שש ממ אשהוא  ּמוה,  שוצ ִבמ
ּמה?  אלי ּמע ּמיב  יַתח ֵאהא  שי אש ִבדין  ֵאאינו 



שמרו לו:  ּמא
ללא! 

ּמהשרשות,  יַתעת  ששבו ִבב ּמת  יַתמשר ּמא ִבאם 
ִבהין,  שכ ּמלאו  ּמב ּה  ּמשה  ּמע ֵאכן  אש
ּמוה,  שוצ ִבמ יַתעת  ששבו ִבב יַתמר  לתא

ִבהין.  שכ ּמלאו  ּמב ּה  ּמשה  ּמע ללא  אש

מסכת שבועות פרק ג משנה ז 
ח

ּמכר זו",  ִבכ יַתכל  לא ללא  אש ּמעה  ששבו "
ּמנה",  אל שכ לא ללא  אש ּמעה  ששבו "

ּמל ּה,  ּמכ רֲעא יַתו
יַתחת.   יַתא ּמלא  אא ּמיב  יַתח ֵאאינו 
ִבבּטוי,  יַתעת  ששבו ִבהיא  זו 

יַתמכות,  ּמנ ּה  שזדו יַתעל  ִבבין  ּמי יַתח אש
ֵארד.   שויו אלה  ּמבן עו ּמקשר ּמת ּה  ּמג שג ִבש יַתעל  שו

ט
ּמששוא,  יַתעת  ששבו

יַתמכות,  ּמנ ּה  שזדו יַתעל  ִבבין  ּמי יַתח
ּמפטור.  ּמת ּה  ּמג שג ִבש יַתעל  שו

(מסכת שבועות פרק ג משנה ח) 
ּמששוא?  יַתעת  ששבו ִבהיא  ֵאאיזו 

ּמדן:  ּמא ּמל יַתע  ּמידו יַתה אאת  יַתשנות  של יַתבע  שש ִבנ
ּמהב,  ּמז יַתל אש אשהוא  אבן  אא ּמל אש יַתעמוד  ּמה יַתעל  יַתמר  ּמא

ּמשה,  ִבא אשהוא  ִבאיש  ּמה יַתעל  שו
ִבאיש.  ִבהיא  אש ּמשה  ִבא יַתעל  שו

ּמשר לו:  שפ אא ֵאאי  אש ּמבר  ּמד יַתעל 
ֵאויר",  ּמא שב יַתח  ֵאר אשפו ּממל  ּמג ִבתי  ִבאי ּמר ללא  ִבאם  "

יַתבד".  יַתה ֵאבית  יַתרת  שכקו ּמחש  ּמנ ִבתי  ִבאי ּמר ללא  ִבאם  שו"
ִבני!"  ִבעידו יַתה שו ִבדים "בואו  ֵאע ּמל יַתמר  ּמא

אדָך!"  ִבעי שנ ללא  אש ּמעה  ששבו "--
ּמוה:  שוצ ִבמ יַתה אאת  ֵאּטל  יַתב של יַתבע  שש ִבנ

ּמכה,  מס רֲעעשות  יַתל ללא  אש
ּמלב,  ִבלּטול לו ללא  אש שו

ִבלין,  ִבפ שת יַתח  ִבני ּמה של ללא  אש שו
ּמששוא,  יַתעת  ששבו ִבהיא  זו 

יַתמכות,  ּמנ ּה  שזדו יַתעל  ִבבין  ּמי יַתח אש
ּמפטור.  ּמת ּה  ּמג שג ִבש יַתעל  שו

מסכת שבועות פרק ג משנה ט 



י
ּמכר זו",  ִבכ יַתכל  לא אש ּמעה  ששבו "
ּמנה",  אל שכ לא ללא  אש ּמעה  ששבו "
ִבבּטוי,  יַתעת  ששבו ּמנה  ּמהִבראשו
ּמששוא.   יַתעת  ששבו ּמיה  ִבנ שש יַתה שו

ּמששוא.  יַתעת  ששבו יַתעל  יַתבר  ּמע ּמל ּה,  ּמכ רֲעא
ִבבּטוי.  יַתעת  ששבו יַתעל  יַתבר  ּמע ּמל ּה,  ּמכ רֲעא ללא 

מסכת שבועות פרק ג משנה י 
יא

ִבשים,  ּמנ יַתב ִבשים,  ּמנ רֲעא ּמב אגת  אה ִבבּטוי נו יַתעת  ששבו
ִבבים,  שּקרו יַתב ִבקים,  ּמבשרחו
ִבלים,  שפסו יַתב ֵאשִברין,  שכ יַתב

ִבדין,  ֵאבית  ֵאני  שפ ִבב ללא  אש שו ִבדין,  ֵאבית  ֵאני  שפ ִבב
שוצמו.  יַתע ִבפי  ִבמ

יַתמכות,  ּמנ ּה  שזדו יַתעל  ִבבין  ּמי יַתח שו
ֵארד.  שויו אלה  ּמבן עו ּמקשר ּמת ּה  ּמג שג ִבש יַתעל  שו

מסכת שבועות פרק ג משנה יא 
יב

ִבשים,  ּמנ יַתב ִבשין,  ּמנ רֲעא ּמב אגת  אה ּמששוא נו יַתעת  ששבו
ִבבים,  שּקרו יַתב ִבקים,  ּמבשרחו
ִבלים,  שפסו יַתב ֵאשִברים,  שכ יַתב

ִבדין,  ֵאבית  ֵאני  שפ ִבב ללא  אש שו ִבדין,  ֵאבית  ֵאני  שפ ִבב
שוצמו.  יַתע ִבפי  ִבמ

יַתמכות,  ּמנ ּה  שזדו יַתעל  ִבבין  ּמי יַתח שו
ּמפטור.   ּמת ּה  ּמג שג ִבש יַתעל  שו

יַתחת זו,  יַתא שו יַתחת זו  יַתא
ּמיב.   יַתח ֵאחִברים,  רֲעא ִבפי  ִבמ ּמבע  שש ממ יַתה

יַתהיום",  ִבתי  של יַתכ ּמא ללא  ִבאם  "
ִבני",  ּמא ּמעְך  ִבבי שש יַתמ יַתהיום,  ִבלין  ִבפ שת ִבתי  שח יַתנ ִבה ללא  שו"

ּמיב.  יַתח ֵאמן",  ּמא יַתמר " ּמא שו

פרק ד 

מסכת שבועות פרק ד משנה א 
א

ִבשים,  ּמנ יַתב ללא  שו ִבשים  ּמנ רֲעא ּמב אגת  אה ֵאעדות נו ּמה יַתעת  ששבו
ִבבין,  שּקרו יַתב ללא  שו ִבקין  ּמבשרחו



ִבלין,  שפסו יַתב ללא  שו ֵאשִברין  שכ יַתב
ִבעיד.  ּמה של ִבבשראוִיים  ּמלא  אא אגת  אה ּמנ ּה נו ֵאאי שו
ִבדין,  ֵאבית  ֵאני  שפ ִבב ללא  אש שו ִבדין  ֵאבית  ֵאני  שפ ִבב

ֵאחִברין.  רֲעא ִבפי  ִבמ שוצמו ו יַתע ִבפי  ִבמ
שפרו>  יַתכ שי אש ִבדין. < ֵאבית  שב שפרו בו  שכ ִבי אש יַתעד  ִבבין  ּמי יַתח ּמנן  ֵאאי

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ֵאחִברין,  רֲעא ִבפי  ִבמ ֵאבין  שוצמו ו יַתע ִבפי  ִבמ ֵאבין 
שפרו> יַתכ שי אש ִבדין. < ֵאבית  שב שפרו בו  שכ ִבי אש יַתעד  ִבבין  ּמי יַתח ּמנן  ֵאאי

מסכת שבועות פרק ד משנה ב 
ב

ּמעה,  ששבו יַתה שזדון  יַתעל  ִבבין  ּמי יַתח שו
ֵאעדות,  ּמה שזדון  ִבעם  ּמת ּה  ּמג שג ִבש יַתעל  שו

ּמת ּה.   ּמג שג ִבש יַתעל  ִבבין  ּמי יַתח ּמנן  ֵאאי
ּמנ ּה?  שזדו יַתעל  ִבבין  ּמי יַתח ֵאהן  יַתמה  ו

ֵארד.  שויו אלה  ּמבן עו ּמקשר

מסכת שבועות פרק ד משנה ג 
ג

יַתוצד?  ֵאכי ֵאעדות  ּמה יַתעת  ששבו
ִבדין:  ֵאע ּמל יַתמר  ּמא

ִבני!"  ִבעידו יַתה שו "בואו 
ֵאעדות!"  ּמלְך  ִבעים  שד ּמאנו יו ֵאאין  אש ּמעה  ששבו "--

שמרו לו:  ּמא אש או 
ֵאעדות",  ּמלְך  ִבעין  שד ּמאנו יו ֵאאין  "

אכם!"  ֵאלי רֲעע ִבני  רֲעא יַתע  ִבבי שש יַתמ "--
ֵאמן",  ּמא שמרו " ּמא שו

ִבבין.   ּמי יַתח ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ִבדין,  ֵאבית  של ִבמים חו ץ  ּמע שפ ּמשה  ִבמ רֲעח אהן  ֵאלי רֲעע יַתע  ִבבי שש ִבה

שוהודו,  ִבדין  ֵאבית  של ּמבאו  ו
שפטוִברים. 

שפרו,  ּמכ
יַתחת.   יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  יַתעל  ִבבים  ּמי יַתח

ִבמים,  ּמע שפ ּמשה  ִבמ רֲעח אהן  ֵאלי רֲעע יַתע  ִבבי שש ִבה
ִבדין, ֵאבית  ֵאני  שפ ִבב ללא  אש ֵאבין  ִבדין,  ֵאבית  ֵאני  שפ ִבב ֵאבין 

שפרו,  ּמכ שו
יַתחת.   יַתא ּמלא  אא ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין 

שמעון:  ִבש ִבבי  יַתמר שר ּמא
יַתעם?  יַתּט יַתה יַתמה 

שלהורות> שלהודות. <ו שחזור ו יַתל ִבלין  שיכו ּמנם  ֵאאי אש ֵאני  שפ ִבמ



מסכת שבועות פרק ד משנה ד 
ד

יַתחת,  יַתא שכ אהן  ֵאני שש שפרו  ּמכ
ִבבין;  ּמי יַתח אהן  ֵאני שש
אזה,  יַתחר  יַתא אזה 

ּמיב.   יַתח ּמהִבראשון 
ּמחד,  אא ּמדה  שוהו ּמחד  אא יַתפר  ּמכ

ּמיב.   יַתח ֵאפר  יַתהכו
ִבדים,  ֵאע ֵאתי  ִבכ ֵאתי  שש ּמהיו 

ּמיה,  ִבנ שש יַתה ּמרה  שפ ּמכ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו ּמנה  ּמהִבראשו ּמרה  שפ ּמכ
ּמיבות,  יַתח אהן  ֵאתי שש

אהן.  ֵאתי שש ִבב ֵאים  יַתק שת ִבה של ּמלה  שיכו ֵאעדות  ּמה אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת שבועות פרק ד משנה ה 
ה

אכם,  ֵאלי רֲעע ִבני  רֲעא יַתע  ִבבי שש יַתמ "
ִבני,  ִבעידו שת לבאו ו ּמת ללא  ִבאם 

ּמדה",  ֵאב רֲעא יַתו ֵאזל  ּמג שו ּמיד  אמת  שתשו ּמּקדון ו ִבפ ִבני  שפלו יַתיד  שב ִבלי  איש  אש
ֵאעדות",  ּמלְך  ִבעין  שד ּמאנו יו ֵאאין  אש ּמעה  ששבו "--

יַתחת.  יַתא ּמלא  אא ִבבין  ּמי יַתח ּמנן  ֵאאי
ִבעין,  שד ּמאנו יו ֵאאין  אש ּמעה  ששבו "--

ּמדה",  ֵאב רֲעא יַתו ֵאזל  ּמג ּמיד,  אמת  שתשו ּמּקדון ו ִבפ ִבני  שפלו יַתיד  שב ּמלְך  איש  אש
יַתחת.   יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  יַתעל  ִבבין  ּמי יַתח

ו
אכם,  ֵאלי רֲעע ִבני  רֲעא יַתע  ִבבי שש יַתמ "

ִבני,  ִבעידו שת לבאו ו ּמת ללא  ִבאם 
ִבמין",  שוּס מכ שו ששעוִברין  ִבּטין ו ִבח ִבני  שפלו יַתיד  שב ִבלי  איש  אש

ֵאעדות",  ּמלְך  ִבעין  שד ּמאנו יו ֵאאין  אש ּמעה  ששבו "--
יַתחת;  יַתא ּמלא  אא ִבבין  ּמי יַתח ּמנן  ֵאאי

ֵאעדות,  ּמלְך  ִבעין  שד ּמאנו יו ֵאאין  אש ּמעה  ששבו "--
ִבמין",  שוּס מכ שו ִברין  ששעו ִבּטים ו ִבח ִבני  שפלו ִבאיש  יַתיד  שב ּמלְך  איש  אש

יַתחת.  יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  יַתעל  ִבבין  ּמי יַתח

מסכת שבועות פרק ד משנה ו 
ז

ִבני,  ִבעידו שת לבאו ו ּמת ללא  ִבאם  אכם  ֵאלי רֲעע ִבני  רֲעא יַתע  ִבבי שש יַתמ "
אזק,  אנ ִבוצי  רֲעח יַתו אזק,  אנ ִבני  שפלו יַתיד  שב ִבלי  איש  אש

אפל,  אכ ֵאמי  ששלו יַתת
ּמשה,  ִבמ רֲעח יַתו ּמעה  ּמב יַתאשר ֵאמי  ששלו יַתת שו



ִבתי,  ִבב ּמתה  ִבפ ִבני ו שפלו ִבאיש  יַתנס  ּמא אש שו
ִבני,  שב ִבני  יַתכ ִבה אש שו

ֵאבִברי,  רֲעח ִבבי  יַתבל  ּמח אש שו
ִבכפוִברים",  יַתה שביום  ִבשי  ִבדי שג אאת  ִבליק  שד ִבה אש שו

ִבבין.  ּמי יַתח ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

מסכת שבועות פרק ד משנה ז 
ח

ִבני,  ִבעידו שת לבאו ו ּמת ללא  ִבאם  אכם  ֵאלי רֲעע ִבני  רֲעא יַתע  ִבבי שש יַתמ "
ֵאהן,  לכ ִבני  רֲעא אש
ֵאלִבוי,  ִבני  רֲעא אש

ּמשה,  שגרו אבן  ִבני  ֵאאי אש
ּמוצה,  רֲעחלו אבן  ִבני  ֵאאי אש
ֵאהן,  לכ ִבני  שפלו ִבאיש  אש
ֵאלִבוי,  ִבני  שפלו ִבאיש  אש
ּמשה,  שגרו אבן  ֵאאינו  אש
ּמוצה,  רֲעחלו אבן  ֵאאינו  אש

ִבבתו,  ּמתה  ִבפ ִבני ו שפלו ִבאיש  יַתנס  ּמא אש
שבנו,  יַתבל בו  ּמח אש שו

ּמבת",  יַתש יַתב ִבשי  ִבדי שג ִבליק  שד ִבה אש שו
שפטוִברין.  ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

מסכת שבועות פרק ד משנה ח 
ט

ִבני,  ִבעידו שת לבאו ו ּמת ללא  ִבאם  אכם  ֵאלי רֲעע ִבני  רֲעא יַתע  ִבבי שש יַתמ "
יַתתן",  ּמנ ללא  שו יַתתִים זוז  ּממא ִבלי  ֵאתן  ִבל ִבני  שפלו ִבאיש  יַתמר  ּמא אש

שפטוִברים,  ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין  ּמלא] אש אא ּמּקדון. [ ִבפ יַתכ ּמממון  יַתעת  ִבבי שת יַתעל 

מסכת שבועות פרק ד משנה ט 
י

אכם,  ֵאלי רֲעע ִבני  רֲעא יַתע  ִבבי שש יַתמ "
ִבני",  ִבעידו שת ּמתבואו ו אש ֵאעדות,  ִבלי  שדעו  ֵאת אש שכ

שפטוִברין,  ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ֵאעדות.  ּמל ּמעה  ששבו ּממה  שד ּמּק אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת שבועות פרק ד משנה י 
יא

יַתמר:  ּמא שו אסת,  אנ שכ יַתה ֵאבית  שב יַתמד  ּמע
ֵאעדות,  ִבלי  אתם  יַתא ִבעין  שד ִבאם יו אכם  ֵאלי רֲעע ִבני  רֲעא יַתע  ִבבי שש יַתמ "

ִבני",  ִבעידו שת ּמתבואו ו אש



שפטוִברין.  ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

מסכת שבועות פרק ד משנה יא 
יב

יַתנִים:  שש ִבל יַתמר  ּמא
ִבני,  שפלו ִבני ו שפלו ִבאיש  אכם,  ֵאלי רֲעע ִבני  רֲעא יַתע  ִבבי שש יַתמ "

ֵאעדות,  ִבלי  אתם  יַתא ִבעין  שד ִבאם יו
ִבני",  ִבעידו שת ּמתבואו ו אש

ִבלי> ֵאעד, < ִבפי  ִבמ ֵאעד  ֵאעדות  ִבעין לו  שד אשיו ֵאהם  שו
ּמפסול,  ּמקרוב או  אהן  ֵאמ ּמחד  אא ּמיה  ּמה אש או 

שפטוִברין.  ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

מסכת שבועות פרק ד משנה יב 
יג

שבדו,  יַתע יַתיד  שב יַתלח  ִבש
ּמבע:  שת ִבנ יַתה אהן  ּמל יַתמר  ּמא אש או 

ֵאעדות,  ִבלי  אתם  יַתא ִבעין  שד ִבאם יו אכם,  ֵאלי רֲעע ִבני  רֲעא יַתע  ִבבי שש יַתמ "
ִבעידוהו!"  שת ּמתבואו ו אש

שפטוִברים,  ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
יַתע.  ֵאב יַתהתו ִבפי  ִבמ שמעו  שש ִבי אש יַתעד 

מסכת שבועות פרק ד משנה יג 
יד

אכם",  ֵאלי רֲעע ִבני  רֲעא יַתע  ִבבי שש יַתמ "
אכם",  ֵאלי רֲעע ִבני  רֲעא אוה  יַתוצ שמ "

ִבני",  רֲעא אכם  אסשר "או
ִבבין.  ּמי יַתח ֵאאלו  ֵארי   רֲעה

אר ץ",  ּמא ּמב יַתמִים ו ּמש יַתב "
שפטוִברין.   ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

אלת",  ּמד אל ף  ּמא שב "
ֵאהי",  שביוד  "

יַתדי",  יַתש שב "
ּמבאות",  שוצ ִבב "

יַתרחום",  שב יַתחנון ו שב "
אסד",  אח יַתרב  שו יַתפִים  יַתא ארְך  אא שב "

ִבכנוִיים,  יַתה ּמכל  שו
ִבבין.   ּמי יַתח ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ּמיב.  יַתח ּמלם,  מכ שב ֵאלל  יַתק שמ יַתה
ִבאיר.  ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שטִברין.   ִבמים פו ּמכ רֲעח יַתו

ּמיב.  יַתח ּמלם,  מכ שב ִבאמו  שו ִבביו  ּמא ֵאלל  יַתק שמ יַתה



ִבאיר.  ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שטִברין.   ִבמים פו ּמכ רֲעח יַתו

ּמלם,  מכ שב ֵאברו  רֲעח יַתו שוצמו  יַתע ֵאלל  יַתק שמ יַתה
אשה'.   רֲעע יַתת ללא  שב' ֵאבר  עו

ִבהים!"  לל אא ּמה ּמכה  שכ יַתי "
ּמרה  יַתבתו ּמרה  רֲעאמו ּמה ּמלה  ּמא ּמה ִבהיא  שקּמרא ה,א)זו  ִבי יַתו ) 

ּמכה",  שכ יַתי יַתאל  "
ּמלְך",  ִבטיב  ֵאיי שו שכָך  אר ּמב שי "

ֵאיב,  יַתח שמ ִבאיר  ֵאמ ִבבי  שר
ֵאטר.  ּמדה פו שיהו ִבבי  שר

פרק ה 

מסכת שבועות פרק ה משנה א 
א

ִבשים,  ּמנ יַתב ִבשים ו ּמנ רֲעא ּמב אגת  אה ּמּקדון נו ִבפ יַתה יַתעת  ששבו
ִבבים,  שּקרו יַתב ִבקים ו ּמבשרחו ו
ִבלים,  שפסו יַתב ֵאשִברים ו שכ יַתב ו

ִבדין,  ֵאבית  ֵאני  שפ ִבב ללא  אש שו ִבדין  ֵאבית  ֵאני  שפ ִבב
ֵאחר.  יַתא ִבפי  ִבמ שוצמו ו יַתע ִבפי  ִבמ

ִבדין.   ֵאבית  שב לפר בו  שכ ִבי אש יַתעד  ּמיב  יַתח ֵאאינו 
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ֵאחר,  יַתא ִבפי  ִבמ ֵאבין  שוצמו ו יַתע ִבפי  ִבמ ֵאבין 
ּמיב.   יַתח יַתפר בו,  ּמכ אש ּמון  ֵאכי

ּמעה,  ששבו יַתה שזדון  יַתעל  ּמיב  יַתח שו
ּמּקדון,  ִבפ יַתה שזדון  ִבעם  ּמת ּה  ּמג שג ִבש יַתעל  שו

ּמת ּה.   ּמג שג ִבש יַתעל  ּמיב  יַתח ֵאאינו 
שזדונו?  יַתעל  ּמיב  יַתח יַתמה הוא 

ִבלים.  ּמק שש אס ף  אכ שב ּמשם  ּמא

מסכת שבועות פרק ה משנה ב 
ב

יַתוצד?  ֵאכי ּמּקדון  ִבפ יַתה יַתעת  ששבו
יַתמר לו:  ּמא

ּמדְך",  ּמי שב ִבלי  איש  אש ּמּקדון  ִבפ ִבלי  אתן  "
ִבדי".  ּמי שב ּמלְך  ֵאאין  אש ּמעה  ששבו "--

יַתמר לו:  ּמא אש או 
ִבדי",  ּמי שב ּמלְך  ֵאאין  "



ִבני",  רֲעא ּמעְך  ִבבי שש יַתמ "--
ֵאמן",  ּמא יַתמר " ּמא שו
ּמיב.   יַתח אזה  ֵארי  רֲעה

ִבמים,  ּמע שפ ּמשה  ִבמ רֲעח ּמליו  ּמע יַתע  ִבבי שש ִבה
ִבדין, < ֵאבית  ֵאני  שפ ִבדיןִבב ֵאבית  ֵאני  שפ ִבב ללא  > אש

יַתפר,  ּמכ שו
יַתחת.   יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  יַתעל  ּמיב  יַתח

שמעון:  ִבש ִבבי  יַתמר שר ּמא
יַתעם?  יַתּט יַתה יַתמה 

שלהודות.  רֲעחזור ו יַתל ּמיכול  אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

מסכת שבועות פרק ה משנה ג 
ג

שמִברין לו:  שואו ִבעין אותו,  שב ּמשה תו ִבמ רֲעח ּמהיו 
ּמדְך",  ּמי שב ּמלנו  איש  אש ּמּקדון  ִבפ ּמלנו  אתן  "

ִבדי",  ּמי שב אכם  ּמל ֵאאין  אש ּמעה  ששבו "--
יַתחת;  יַתא ּמלא  אא ּמיב  יַתח ֵאאינו 

ּמלְך",  ללא  שו ּמלְך  ללא  שו ּמלְך  ללא  שו ִבדי,  ּמי שב ּמלְך  ֵאאין  אש ּמעה  ששבו "--
יַתחת.  יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  יַתעל  ּמיב  יַתח

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  (שר
ּמנה.  רֲעחרו יַתא ּמב ּמעה"  ששבו יַתמר " ליא אש יַתעד 

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמחד.)   אא שו ּמחד  אא ּמכל  של ּמעה"  ששבו יַתמר " ליא אש יַתעד 

ד
ּמדה,  ֵאב רֲעא יַתו ֵאזל  ּמג שו ּמיד,  אמת  שתשו ּמּקדון ו ִבפ ִבלי  אתן  "

ּמדְך",  ּמי שב ִבלי  איש  אש
ִבדי",  ּמי שב ּמלְך  ֵאאין  אש ּמעה  ששבו "--

יַתחת.  יַתא ּמלא  אא ּמיב  יַתח ֵאאינו 
ּמיד,  אמת  שתשו ּמּקדון ו ִבפ ִבדי  ּמי שב ּמלְך  ֵאאין  אש ּמעה  ששבו "--

ּמדה",  ֵאב רֲעא יַתו ֵאזל  ּמג שו
יַתחת.   יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  יַתעל  ּמיב  יַתח

ה
ּמדְך",  ּמי שב ִבלי  איש  אש ִבמין  שוּס מכ שו ששעוִברין  ִבּטין ו ִבח ִבלי  אתן  "

ִבדי",  ּמי שב ּמלְך  ֵאאין  אש ּמעה  ששבו "--
יַתחת.  יַתא ּמלא  אא ּמיב  יַתח ֵאאינו 

ִבמין",  שוּס מכ שו ששעוִברין  ִבּטין ו ִבח ִבדי  ּמי שב ּמלְך  ֵאאין  אש ּמעה  ששבו "--
יַתחת.  יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  יַתעל  ּמיב  יַתח

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
יַתמר:  ּמא ִבפלו  רֲעא



אמת",  אוּס מכ שו ּמרה  ששעו ּמּטה ו ִבח "
ּמכל> של יַתחת. < יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  יַתעל  ּמיב  יַתח

מסכת שבועות פרק ה משנה ד 
ו

ִבתי",  ִבב אאת  ּמת  ִבתי ִבפ ּמת ו שס יַתנ ּמא "
ֵאמר:  שוהוא או

ִבתי",  ִבתי ִבפ ללא  שו ִבתי  שס יַתנ ּמא ללא  "
ִבני",  רֲעא ּמעְך  ִבבי שש יַתמ "--

ֵאמן",  ּמא יַתמר " ּמא שו
ּמיב.   יַתח

ֵאטר,  שמעון פו ִבש ִבבי  שר
שוצמו.   יַתע ִבפי  יַתעל  ּמנס  שק ֵאלם  יַתש שמ ֵאאינו  אש

שמרו לו:  ּמא שו
שוצמו,  יַתע ִבפי  יַתעל  ּמנס  שק ֵאלם  יַתש שמ ֵאאינו  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

שוצמו.  יַתע ִבפי  יַתעל  ּמגם  שפ אשת ו לב ֵאלם  יַתש שמ

מסכת שבועות פרק ה משנה ה 
ז

אאת שוִברי",  ּמת  שב יַתנ ּמג "
ֵאמר:  שוהוא או
ִבתי",  שב יַתנ ּמג ללא  "

ִבני",  רֲעא ּמעְך  ִבבי שש יַתמ "--
ֵאמן",  ּמא יַתמר " ּמא שו

ּמיב.   יַתח
ִבתי",  יַתכשר ּממ ללא  שו ִבתי  שח יַתב ּמט ללא  ּמבל  רֲעא ִבתי,  שב יַתנ ּמג "

ִבני",  רֲעא ּמעְך  ִבבי שש יַתמ "--
ֵאמן",  ּמא יַתמר " ּמא שו

ּמפטור.  

ח
אאת שוִברי",  ּמרְך  ִבמית שו ֵאה "

ֵאמר:  שוהוא או
ִבמית",  ֵאה ללא  "

ִבני",  רֲעא ּמעְך  ִבבי שש יַתמ "--
ֵאמן",  ּמא יַתמר " ּמא שו

ּמיב.   יַתח
ִבדי",  שב יַתע אאת  ּמרְך  ִבמית שו ֵאה "

ֵאמר:  שוהוא או
ִבמית",  ֵאה ללא  "

ִבני",  רֲעא ּמעְך  ִבבי שש יַתמ "--



ֵאמן",  ּמא יַתמר " ּמא שו
ּמפטור.  

ֵאברו:  רֲעח יַתמר לו  ּמא
ּמרה",  יַתחבו ִבבי  ּמת  ִבשי ּמע שו ִבבי  ּמת  של יַתב ּמח "

ֵאמר:  שוהוא או
ִבתי",  ִבשי ּמע ללא  שו ִבתי  של יַתב ּמח ללא  "

ִבני",  רֲעא ּמעְך  ִבבי שש יַתמ "--
ֵאמן",  ּמא יַתמר " ּמא שו

ּמיב.   יַתח
שבדו:  יַתע יַתמר לו  ּמא

יַתני> ֵאעי יַתני;  ִבש ִבני", < ֵאעי אאת  ּמת  ִבמי ִבס שו ִבני  ִבש אאת  ּמת  של יַתפ ִבה "
ֵאמר:  שוהוא או

ִבתי",  ִבמי ִבס ללא  שו ִבתי  של יַתפ ִבה ללא  "
ִבני",  רֲעא ּמעְך  ִבבי שש יַתמ "--

ֵאמן",  ּמא יַתמר " ּמא שו
ּמפטור.  

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
ּמיב,  יַתח שוצמו  יַתע ִבפי  יַתעל  ֵאלם  יַתש שמ יַתה ּמכל 

ּמפטור.  שוצמו  יַתע ִבפי  יַתעל  ֵאלם  יַתש שמ ֵאאינו  אש שו

פרק ו 

מסכת שבועות פרק ו משנה א 
א

ִבנין,  ּמי יַתד יַתה יַתעת  ששבו
ּמטה.  שפרו אוה  שבשו ּמיה  ּמד יַתההו שו אס ף,  אכ ֵאתי  שש ּמנה  רֲעע יַתּט יַתה

ּמנה,  רֲעע יַתּט יַתה ִבמן  ּמיה  ּמד ֵאאין הו ִבאם  שו
ּמפטור.  
יַתוצד?  ֵאכי

ּמדְך",  ּמי שב ִבלי  אס ף  אכ ֵאתי  שש "
ִבדי",  ּמי שב ּמלְך  ֵאאין  "--

ּמפטור.  
ּמדְך",  ּמי שב ִבלי  ּמטה  שפרו אס ף ו אכ ֵאתי  שש "

ִבדי", ּמי שב ּמלְך  ֵאאין  "-- 
ּמפטור.  

ּמדְך",  ּמי שב ִבלי  ּמטה  שפרו אס ף ו אכ ֵאתי  שש "
ּמטה",  שפרו ּמלא  אא ִבדי  ּמי שב ּמלְך  ֵאאין  "--

ּמיב.   יַתח
ּמדְך",  ּמי שב ִבלי  אנה  ּממ "



ִבדי",  ּמי שב ּמלְך  ֵאאין  "--
ּמפטור.  

ּמדְך",  ּמי שב ִבלי  אנה  ּממ "
ּמנר",  ִבדי ִבשים  ִבמ רֲעח ּמלא  אא ִבדי  ּמי שב ּמלְך  ֵאאין  "--

ּמיב.   יַתח
ּמדְך",  ּמי שב ּמבא  יַתא של אנה  ּממ "

ּמלְך> ּמנר", < ִבדי ִבשים  ִבמ רֲעח ּמלא  אא ִבדי  ּמי שב ֵאאין לו  "--
ּמדה.  ֵאב רֲעא ִבשיב  ֵאמ שכ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ ּמפטור, 

מסכת שבועות פרק ו משנה ב 
ב

ּמדְך",  ּמי שב ִבלי  אנה  ּממ "
ִבהין",  יַתמר לו " ּמא

יַתמר לו:  ּמא ּמחר  ּממ של ו
ִבלי!"  ֵאנהו  שת "

ּמלְך",  ִבתיו  יַתת שנ "--
ּמפטור. 

ִבדי",  ּמי שב ּמלְך  ֵאאין  "--
ּמיב.   יַתח

ּמדְך",  ּמי שב ִבלי  אנה  ּממ "
ִבהין",  יַתמר לו " ּמא

ִבדים!"  ֵאע ֵאני  שפ ִבב ּמלא  אא ִבלי  ֵאנהו  שת ִבת יַתאל  "--
יַתמר לו:  ּמא ּמחר  ּממ של

ִבלי!"  ֵאנהו  שת "
ּמלְך",  ִבתיו  יַתת שנ "--

ִבדים.  ֵאע ֵאני  שפ ִבב שתנו לו  ִבל ּמוצִבריְך  אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ ּמיב,  יַתח

מסכת שבועות פרק ו משנה ג 
ג

ּמדְך!"  ּמי שב ִבלי  ּמהב  ּמז ּמרה  שט ִבל "
אס ף",  אכ ּמרה  שט ִבל ּמלא  אא ִבדי  ּמי שב ּמלְך  ֵאאין  "--

ּמפטור. 
ּמדְך!"  ּמי שב ִבלי  ּמהב  ּמז יַתנר  ִבדי "

אס ף,  אכ יַתנר  ִבדי ּמלא  אא ִבדי  ּמי שב ּמלְך  ֵאאין  "--
ּמטה",  שפרו שדיון, ו שנ ּמפ שטִבריסות, ו ו

ּמחד.   אא יַתע  ֵאב שט יַתמ ִבמין  לכל  יַתה אש ּמיב,  יַתח

ד
ּמדְך",  ּמי שב ִבלי  איש  ּמאה  שתבו "כור 

ִבנית",  שט ִבק אתְך  אל ּמלא  אא ִבדי  ּמי שב ּמלְך  ֵאאין  "--
ּמפטור. 



ּמדְך",  ּמי שב ִבלי  איש  ֵאפרות  "כור 
ִבנית",  שט ִבק אתְך  אל ּמלא  אא ִבדי  ּמי שב ּמלְך  ֵאאין  "--

ֵאפרות.   יַתה יַתלל  שכ ִבב ִבנית  שט ִבּק יַתה אש ּמיב,  יַתח
ששעוִברים,  ִבב ּמדה לו  שוהו ִבּטין,  ִבח ּמענו  שט

ּמפטור. 
ֵאיב,   יַתח שמ ֵאאל  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר

אמן,  אש ֵאדי  יַתכ שב ֵאברו  רֲעח אאת  ֵאען  יַתהּטו אש
ִבנים, <בקינקינים> שק שנ ִבק שב ּמדה לו  שוהו

ֵאמר:  שדמון או יַתא
יַתבע.  ּמש ּמנה, ִי רֲעע יַתּט יַתה ִבמן  ּמדה  שוהו ִבאיל  הו

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמנה.   רֲעע יַתּט יַתה ִבמן  ּמיה  ּמד ֵאאין הו

ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר יַתמר  ּמא
שדמון.   יַתא ֵארי  שב ִבד אאת  ִבני  רֲעא אאה  רו

ה
ּמקעות,  יַתקשר שו ִבלים  ֵאכ ּמענו  שט

ּמקעות,  יַתּקשר יַתב יַתפר  ּמכ שו ִבלים  ֵאכ יַתב ּמדה  הו
ִבלים,  ֵאכ יַתב יַתפר  ּמכ שו ּמקעות  יַתּקשר יַתב

ּמפטור].   ]
ִבלים,  ֵאכ יַתה ּמוצת  שק ִבמ שב ּמדה  הו

ּמיב,  יַתח
ּמקעות,  יַתּקשר יַתה ּמוצת  שק ִבמ שב

ּמריות  שח יַתא אהן  ּמל ֵאאין  אש ִבסים  ּמכ שנ יַתה אש ּמפטור, 
ּמריות,  שח יַתא אהן  ּמל איש  אש ִבסים  ּמכ שנ יַתה אאת  ִבקין  שק זו

אהן.  ֵאלי רֲעע יַתבע  ּמש ִי

מסכת שבועות פרק ו משנה ד 
ו

ּמטן,  ּמק שו אטה  ֵארש שו ֵאח יַתנת  רֲעע יַתט יַתעל  ִבעין  ּמב שש ִבנ ֵאאין 
ּמטן.  ּמּק יַתה אאת  ִבעין  ִבבי שש יַתמ ֵאאין  שו

ֵאדש.  שק אה יַתל שו ּמטן  ּמּק יַתל ִבעין  ּמב שש ִבנ ּמבל  רֲעא

מסכת שבועות פרק ו משנה ה 
ז

אהן:  ֵאלי רֲעע ִבעים  ּמב שש ִבנ ֵאאין  אש ּמבִברין  שד ֵאאלו 
ֵאדשות.   שק אה יַתה שו ּמקעות,  יַתּקשר יַתה שו ּמטרות,  שש יַתה שו ִבדים,  ּמב רֲעע ּמה

אפל,  אכ ֵאמי  ששלו יַתת ללא  אהן  ּמב ֵאאין 
ּמשה.   ִבמ רֲעח יַתו ּמעה  ּמב יַתאשר ֵאמי  ששלו יַתת ללא  שו

ּמבע,  שש ִבנ ֵאאינו  ּמנם  ִבח ֵאמר  שו
ֵאלם.   יַתש שמ ֵאאינו  ּמכר  ּמש ֵאשא  שונו



ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמתן,  ּמריו שח יַתא שב ּמיב  יַתח אשהוא  ּמבִברים  שד

אהן,  ֵאלי רֲעע ִבעין  ּמב שש ִבנ
ּמתן,  ּמריו רֲעח יַתא שב ּמיב  יַתח ֵאאינו  אש שו

אהן.  ֵאלי רֲעע ִבעין  ּמב שש ִבנ ֵאאין 

מסכת שבועות פרק ו משנה ו 
ח

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
יַתקע.  יַתּקשר יַתכ ּמנן  ֵאאי שו יַתקע  יַתּקשר יַתכ ֵאהן  אש ּמבִברין  שד ֵאיש 

ִבדין לו.   ִבמים מו ּמכ רֲעח ֵאאין  שו
יַתוצד?  ֵאכי
יַתמר לו :ּמא

ּמלְך",  ִבתי  יַתסשר ּממ שטעונות  ִבנים  ּמפ שג אשר  אע "
ֵאמר:  ּמלה או יַתה שו

ֵאמש",  ּמח ּמלא  אא ּמנן  ֵאאי "
ֵאיב,  יַתח שמ ִבאיר  ֵאמ ִבבי  שר
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

יַתקע.   יַתּקשר יַתכ ֵארי הוא  רֲעה יַתקע  יַתּקשר יַתל ּמבר  מח שמ יַתה ּמכל 

ט
ּמין.   שנ ִבמ יַתב ּמקל ו שש ִבמ יַתב ּמדה ו ִבמ יַתב אשהוא  ּמבר  ּמד יַתעל  ּמלא  אא ִבעין  ּמב שש ִבנ ֵאאין 

יַתוצד?  ֵאכי
ּמלְך",  ִבתי  יַתסשר ּממ ֵאלא  ּממ יַתבִית  "
ּמלְך",  ִבתי  יַתסשר ּממ ֵאלא  ּממ ִבכיס  שו"

ֵאמר:  ּמלה או יַתה שו
ֵאטל",  ּמתה נו יַתא ּמת  שח יַתנ ִבה אש יַתמה  ּמלא  אא יַתע,  ֵאד ִבני יו ֵאאי "

ּמפטור.  
ִבזיז",  יַתה יַתעל  ֵאמר " אזה או

יַתחלון",  יַתה יַתעל  ֵאמר " אזה או שו
ּמיב.  יַתח

מסכת שבועות פרק ו משנה ז 
י

ששכון,  יַתמ יַתה יַתעל  ֵאברו  רֲעח אאת  אוה  של יַתמ יַתה
ששכון.  יַתמ יַתה יַתבד  ּמא שו

יַתמר לו:  ּמא
אוה",  ּמיה שו ּמה אקל  אש שו ּמליו,  ּמע ִבתיָך  שלִבוי ִבה יַתלע  אס "

ֵאמר:  ּמלה או יַתה שו
ּמליו,  ּמע ִבני  יַתת שלִבוי ִבה יַתלע  אס ּמלא  אא ִבכי,  ללא  "

אוה",  ּמיה שו ּמה יַתלע  אס שו



ּמפטור.  

יא
אוה",  ּמיה שו ּמה אקל  אש שו ּמליו,  ּמע ִבתיָך  שלִבוי ִבה יַתלע  אס "

ֵאמר:  ּמלה או יַתה שו
ּמליו,  ּמע ִבני  יַתת שלִבוי ִבה יַתלע  אס ּמלא  אא ִבכי,  ללא  "

אוה",  ּמיה שו ּמה ּמנִברים  ִבדי ּמשה  לל שש ו
ּמיב.   יַתח

יב
אוה",  ּמיה שו ּמה יַתתִים  שש ּמליו, ו ּמע ִבני  יַתת שלִבוי ִבה יַתלע  אס "

ֵאמר:  ּמלה או יַתה שו
ּמליו,  ּמע ִבתיָך  שלִבוי ִבה יַתלע  אס ּמלא  אא ִבכי,  ללא  "

אוה",  ּמיה שו ּמה יַתלע  אס שו
ּמפטור.  

יג
אוה",  ּמיה שו ּמה יַתתִים  שש ּמליו, ו ּמע ִבני  יַתת שלִבוי ִבה יַתלע  אס "

ֵאמר:  ּמלה או יַתה שו
ּמליו,  ּמע ִבתיָך  שלִבוי ִבה יַתלע  אס ּמלא  אא ִבכי,  ללא  "

אוה",  ּמיה שו ּמה ּמנִברים  ִבדי ּמשה  ִבמ רֲעח יַתו
ּמיב.   יַתח

ּמבע?  שש ִבנ יַתה ִבמי הוא 
שוצלו,  אא ּמּקדון  ִבפ יַתה אש ִבמי 

אזה,  יַתבע  ּמש ֵאמא ִי אש
ּמּקדון.  ִבפ יַתה אאת  ּמלה  יַתה ִבוציא  שויו

פרק ז 

מסכת שבועות פרק ז משנה א 
א

ִבמין.   של יַתש שמ ללא  שו ִבעין  ּמב שש ִבנ ּמרה  יַתבתו אש ִבעין  ּמב שש ִבנ יַתה ּמכל 
ִבלין:  שט שונו ִבעין  ּמב שש ִבנ ֵאאלו 

ּמבל,  שח אנ יַתה שו ּמזל,  שג ִבנ יַתה שו ִבכיר,  ּמש יַתה
ּמעה,  ששבו יַתה יַתעל  ּמחשוד  שגדו  אנ שכ אש שו

שקסו.   שנ ִבפ יַתעל  ִבני  ּמו שנ יַתח יַתה שו
יַתוצד?  ֵאכי ִבכיר  ּמש יַתה

יַתמר לו:  ּמא
ּמדְך",  ּמי שב ִבלי  איש  אש ּמכִברי  שש ִבלי  אתן  "



ִבתי",  יַתת ּמנ ֵאמר " הוא או
ִבתי",  של יַתט ּמנ ללא  ֵאמר " ּמלה או יַתה שו

ֵאטל.   שונו ּמבע  שש ִבנ אזה  ֵארי  רֲעה
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמיה,  ּמד ּמוצת הו שק ִבמ ּמשם  ֵאהא  שי אש יַתעד 
יַתמר לו:  ליא שו

ּמדְך",  ּמי שב ִבלי  איש  אש ּמנר  ִבדי ִבשים  ִבמ רֲעח ּמכִברי  שש ִבלי  אתן  "
ֵאמר:  שוהוא או

ּמהב".  ּמז יַתנר  ִבדי אהן  ֵאמ ּמת  של יַתב יַתק שת ִבה "

מסכת שבועות פרק ז משנה ב 
ב

יַתוצד?  ֵאכי ּמזל  שג ִבנ יַתה
ֵאביתו,  שלתוְך  יַתנס  שכ ִבנ אש ִבדין אותו  ִבעי שמ ּמהיו 

ִבבשרשות.  ללא  אש שכנו  שש ִבמ ו
יַתמר לו:  ּמא

ּמת",  של יַתט ּמנ אש יַתלי  ֵאכ ִבלי  ֵאתן  "
ֵאמר:  שוהוא או

ִבתי",  של יַתט ּמנ ללא  "
ֵאטל.   שונו ּמבע  שש ִבנ אזה  ֵארי  רֲעה

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמיה.  ּמד ּמוצת הו שק ִבמ ּמשם  ֵאהא  שי אש יַתעד 

יַתמר לו:  ליא שו
ּמת",  של יַתט ּמנ יַתלי  ֵאכ ֵאני  שש "

ֵאמר:  שוהוא או
ּמחד".  אא ּמלא  אא ִבתי  של יַתט ּמנ ללא  "

מסכת שבועות פרק ז משנה ג 
ג

יַתוצד?  ֵאכי ּמבל  שח אנ יַתה
ֵאלם,  ּמש ּמידו  שלתוְך  יַתנס  שכ ִבנ אש ִבדין אותו  ִבעי שמ ּמהיו 

ּמחבול.  ּמוצא  ּמי שו
יַתמר לו:  ּמא

ִבבי",  ּמת  של יַתב ּמח "
ֵאמר:  שוהוא או

ִבתי",  של יַתב ּמח ללא  "
ֵאטל.   שונו ּמבע  שש ִבנ אזה  ֵארי  רֲעה

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמיה.  ּמד ּמוצת הו שק ִבמ ּמשם  ֵאהא  שי אש יַתעד 

יַתמר לו:  ליא שו
יַתתִים",  שש ִבבי  ּמת  של יַתב ּמח "



ֵאמר:  שוהוא או
יַתחת".  יַתא ּמלא  אא ִבתי  של יַתב ּמח ללא  "

מסכת שבועות פרק ז משנה ד 
ד

יַתוצד?  ֵאכי ּמעה,  ששבו יַתה יַתעל  ּמחשוד  שגדו  אנ שכ אש שו
ּמחת> אא ּמּקדון, < ִבפ יַתה יַתעת  ששבו ּמחד  אא שו ֵאעדות  ּמה יַתעת  ששבו ּמחד  אא

ּמששוא.   יַתעת  ששבו ִבפלו  רֲעא יַתו
ּמיה,  שב ּמּק יַתב ֵאחק  יַתש שמ אהם  ֵאמ ּמחד  אא ּמיה  ּמה

ִבעית,  ִבבי שש ֵארי  רֲעח שוסו ִבנים,  יַתח יו שפִברי יַתמ ִבבית, ו ּמבִבר אוה  של יַתמ ו
ֵאטל.   שונו ּמבע  שש ִבנ שגדו  אנ שכ אש

ִבדים,  רֲעחשו אהן  ֵאני שש ּמהיו 
ּממ ּה.   שמקו ִבל ּמעה  ששבו ּמרה  שז ּמח

ֵאסה.   ִבבי יו ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ללקו.  רֲעח יַתי

מסכת שבועות פרק ז משנה ה 
ה

יַתוצד?  ֵאכי שקסו,  שנ ִבפ יַתעל  ִבני  ּמו שנ יַתח יַתה שו
יַתמר לו:  ליא אש ללא 

יַתתִים זוז",  ּממא ִבלי  ּמיב  יַתח שת  יַתא אש ִבסי,  שק שנ ִבפ שב ּמכתוב  "
ֵאמר לו:  ּמלא או אא

ִבּטין,  ִבח יַתתִים  ּמסא ִבני  שב ִבל ֵאתן  "
ּממעות".  יַתלע  אס יַתלי  רֲעע שלפו ו

ֵאמר:  הוא או
ִבתי",  יַתת ּמנ "

שמִברים:  ֵאהן או שו
שלנו",  יַתט ּמנ ללא  "

ֵאטל,  שונו ּמבע  שש ִבנ הוא 
ִבלין.   שט שונו ִבעין  ּמב שש ִבנ ֵאהן  שו

ּמנס:  יַתנ אבן  יַתמר  ּמא
יַתוצד?  ֵאכי

ּמששוא!  יַתעת  ששבו ֵאדי  ִבלי ִבאין  ּמב ֵאאלו  ּמו ֵאאלו 
ּמעה,  ששבו ִבב ללא  אש ֵאטל  ּמלא הוא נו אא

ּמעה.  ששבו ִבב ללא  אש ִבלין  שט ֵאהן נו שו

מסכת שבועות פרק ז משנה ו 
ו

ִבני:  ּמו שנ יַתח יַתל יַתמר  ּמא
ֵאפרות!"  ּמנר  ִבדי שב ִבלי  אתן  "



יַתתן לו.  ּמנ שו
יַתמר לו:  ּמא

ּמנר!"  ִבדי יַתה אאת  ִבלי  אתן  "
יַתמר לו:  ּמא

ִבלי",  ּמפ שנ יַתא שב יַתתתו  שנ ּמלְך, ו ִבתיו  יַתת שנ "
יַתבִית.   יַתה יַתעל  יַתב יַתבע  ּמש ִי

יַתמר לו:  ּמא ּמנר,  ִבדי יַתה אאת  יַתתן לו  ּמנ
ֵאפרות!"  יַתה אאת  ִבלי  אתן  "

יַתמר לו:  ּמא
ּמתְך",  ֵאבי שלתוְך  ּמתם  שכ יַתל שוהו ּמלְך,  ִבתים  יַתת שנ "

ִבני.   ּמו שנ יַתח יַתה יַתבע  ּמש ִי
ֵאמר: <יודה> ּמדה או שיהו ִבבי  יַתר

ּמנה.   שליו אע ּמל ּמידו  ּמידו,  שב ֵאפרות  יַתה אש ּמכל 

ז
ִבני:  ּמח של מש יַתל יַתמר  ּמא

ּממעות!"  ּמנר  ִבדי שב ִבלי  אתן  "
יַתתן לו.  ּמנ שו
יַתמר לו:  ּמא

ּמנר!"  ִבדי יַתה אאת  ִבלי  אתן  "
יַתמר לו:  ּמא

ִבלי", <באנפולי> ּמפ שנ יַתא שב יַתתתו  שנ ּמלְך, ו ִבתיו  יַתת שנ "
יַתבִית.   יַתה יַתעל  יַתב יַתבע  ּמש ִי

יַתמר לו:  ּמא ּמנר,  ִבדי יַתה אאת  יַתתן לו  ּמנ
ּממעות!"  יַתה אאת  ִבלי  אתן  "

יַתמר לו:  ּמא
ּמסְך",  ִבכי שלתוְך  ּמתם  שכ יַתל שש ִבה שו ּמלְך,  ִבתים  יַתת שנ "

ִבני.   ּמח של מש יַתה יַתבע  ּמש ִי
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמוּסר,  ִבא ֵאתן  שהיות נו ִבל ִבני  ּמח של מש יַתה ארְך  אד ֵאאין 
ּמנרו.  ִבדי ֵאטל  אשהוא נו יַתעד 

מסכת שבועות פרק ז משנה ז 
ח

שמרו:  ּמא אש ֵאשם  יַתכ
ּמת ּה,  ּמב מת שכ אמת  אג יַתהפו

ּמעה,  ששבו ִבב ּמלא  אא יַתרע  ּמפ ִבת ללא 
ּמעה,  שפרו ִבהיא  אש ּמד ּה  ִבעי שמ ּמחד  אא ֵאעד  שו

ּמעה.  ששבו ִבב ּמלא  אא יַתרע  ּמפ ִבת ללא 
ִבמים,  שיתו ֵאסי  שכ ִבנ ִבמ ִבדין ו ּמב שע מש שמ ִבסים  ּמכ שנ ִבמ

ּמניו,  ּמפ שב ללא  אש יַתעת  יַתר שפ ִבנ יַתה שו



ּמעה.  ששבו ִבב ּמלא  אא יַתרע  ּמפ ִבת ללא 

ט
ִבמים,  שיתו יַתה ֵאכן  שו

ּמעה:  ששבו ִבב ּמלא  אא ּמפשרעו  ללא ִי
ּמבא,  יַתא ּמדנו  שּק ִבפ ללא  אש ּמעה  ששבו "

ּמבא,  יַתא ּמלנו  יַתמר  ּמא ללא  אש שו
ּמבא,  יַתא של אש ּמתיו  ּמטרו שש ֵאבין  ּמטר  שש ִבוצינו  ּממ ללא  אש שו

יַתע.   ּמפרו אזה  ּמטר  שש אש
ּמקה,  שברו אבן  ּמנן  ּמח ִבבי יו ִבעיד שר ֵאה

ּמאב,  ּמה יַתתת  ִבמי יַתחר  יַתא של ֵאבן  יַתלד  ִבפלו נו רֲעא אש
ֵאטל.   שונו ּמבע  שש ִבנ אזה  ֵארי  רֲעה

ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר יַתמר  ּמא
ּמתתו:  ִבמי יַתעת  ּמש שב ּמאב  ּמה יַתמר  ּמא אש ִבדין  ֵאע ֵאיש  ִבאם 

יַתע",  ּמפרו ֵאאינו  אזה  ּמטר  שש "
ּמעה.  ששבו ִבב ללא  אש ֵאטל  נו

מסכת שבועות פרק ז משנה ח 
י

ּמנה:  רֲעע יַתט שב ללא  אש ִבעין  ּמב שש ִבנ ֵאאלו 
ִבפים,  שטרו ִבפ יַתא ּמה שו ִבסים,  רֲעאִברי ּמה שו ִבפים,  ּמת יַתהשו
יַתבִית,  יַתה שבתוְך  אנת  את יַתהנו שו ּמשא  יַתהנו ּמשה  ִבא ּמה שו

יַתבִית.   יַתה אבן  ו
יַתמר לו:  ּמא

ִבני?  ֵאנ רֲעע ּמתה טו יַתא ּממה  "
ִבלי",  יַתבע  ּמש ִבת אש ִבני  שרוצו

ּמיב.   יַתח
ִבסים,  רֲעאִברי ּמה שו ִבפים  ּמת יַתהשו שלקו  ּמח

ּמען.  ִבבי שש יַתה של ּמיכול  ֵאאינו 
ֵאחר,  יַתא ּממקום  ִבמ ּמעה  ששבו ּמלה לו  שג של יַתג שת ִבנ

לכל.   יַתה אאת  ּמליו  ּמע ִבלים  שג של יַתג שמ
ּמעה.  ששבו יַתה אאת  אטת  אמ שש יַתמ ִבעית  ִבבי שש יַתה שו

פרק ח 

מסכת שבועות פרק ח משנה א 
א

ֵאהן:  שמִברין  ּמעה שו ּמב יַתאשר
ֵאכר.   יַתהשו שו ּמכר,  ּמש ֵאשא  ֵאאל, נו יַתהשו שו ּמנם,  ִבח ֵאמר  שו



לכל, יַתה יַתעל  ּמבע  שש ִבנ ּמנם  ִבח ֵאמר   שו
לכל, יַתה אאת  ֵאלם  יַתש שמ ֵאאל  יַתהשו  שו

אבר,  אש יַתה יַתעל  ִבעין  ּמב שש ִבנ ֵאכר  יַתהשו שו ּמכר  ּמש ֵאשא  שונו
ּמתה,  ֵאמ יַתה יַתעל  שו ּמיה  ששבו יַתה יַתעל  שו

ּמבה.  ֵאנ שג יַתה אאת  שו ּמדה  ֵאב רֲעא ּמה אאת  ִבמים  של יַתש שמ ו

מסכת שבועות פרק ח משנה ב 
ב

ּמנם:  ִבח ֵאמר  שלשו יַתמר  ּמא
ּמכן שוִברי?"  ֵאאי "

יַתמר לו:  ּמא
ֵאמת",  "

יַתבד.  ּמא יַתנב או  שג ִבנ ּמבה או  שש ִבנ אש יַתבר או  שש ִבנ אש שוהוא 
יַתבר",  שש ִבנ "

יַתבד.  ּמא יַתנב או  שג ִבנ ּמבה או  שש ִבנ ֵאמת או  אש שוהוא 
ּמבה",  שש ִבנ "

יַתבד.  ּמא יַתנב או  שג ִבנ יַתבר או  שש ִבנ ֵאמת או  אש שוהוא 
יַתנב",  שג ִבנ "

יַתבד.  ּמא ּמבה או  שש ִבנ יַתבר או  שש ִבנ ֵאמת או  אש שוהוא 
יַתבד",  ּמא "

יַתנב.  שג ִבנ ּמבה או  שש ִבנ יַתבר או  שש ִבנ ֵאמת או  אש שוהוא 
ִבני",  רֲעא ּמעְך  ִבבי שש יַתמ "--

ֵאמן",  ּמא יַתמר " ּמא שו
ּמפטור. 

מסכת שבועות פרק ח משנה ג 
ג

ּמכן שוִברי?"  ֵאאי "
יַתמר לו:  ּמא

ּמסח",  ּמתה  יַתא ּממה  יַתע  ֵאד ִבני יו ֵאאי "
יַתבד,  ּמא יַתנב או  שג ִבנ ּמבה או  שש ִבנ יַתבר או  שש ִבנ ֵאמת או  אש שוהוא 

ִבני",  ּמא ּמעְך  ִבבי שש יַתמ "--
ֵאמן",  ּמא יַתמר " ּמא שו

ּמפטור. 

ד
ּמכן שוִברי?"  ֵאאי "

יַתמר לו:  ּמא
יַתבד".  ּמא "

ִבני",  רֲעא ּמעְך  ִבבי שש יַתמ "--
ֵאמן",  ּמא יַתמר " ּמא שו



ּמכלו,  רֲעא אש ִבדין אותו  ִבעי שמ ִבדין  ֵאע ּמה
ארן.   אּק יַתה אאת  ֵאלם  יַתש שמ

שוצמו,  יַתע ֵאמ ּמדה  הו
ּמשם.   ּמא שו אמש  לח שו ארן  אק ֵאלם  יַתש שמ

ה
ּמכן שוִברי?"  ֵאאי "

יַתמר לו:  ּמא שו
יַתנב".  שג ִבנ "

ִבני",  רֲעא ּמעְך  ִבבי שש יַתמ "--
ֵאמן",  ּמא יַתמר " ּמא שו

ּמנבו,  שג אש ִבדים אותו  ִבעי שמ ִבדים  ֵאע ּמה שו
אפל.   אכ ֵאמי  ששלו יַתת ֵאלם  יַתש שמ

שוצמו,  יַתע ֵאמ ּמדה  הו
ּמשם.  ּמא שו אמש  לח שו ארן  אק ֵאלם  יַתש שמ

מסכת שבועות פרק ח משנה ד 
ו

יַתבשוק:  ּמחד  אא של יַתמר  ּמא
ּמת?"  שב יַתנ ּמג אש ִברי  ּמכן שו ֵאאי "

ֵאמר:  שוהוא או
ִבתי",  שב יַתנ ּמג ללא  "

ִבני",  רֲעא ּמעְך  ִבבי שש יַתמ "--
ֵאמן",  ּמא יַתמר " ּמא שו

ּמנבו,  שג אש ִבדין אותו  ִבעי שמ ִבדים  ֵאע ּמה שו
אפל.  אכ ֵאמי  ששלו יַתת ֵאלם  יַתש שמ

יַתכר,  ּממ יַתבח ו ּמט
ּמשה. <ארבעה חמשה>  ִבמ רֲעח יַתו ּמעה  ּמב יַתאשר ֵאמי  ששלו יַתת ֵאלם  יַתש שמ

יַתמר:  ּמא שו ִבאים,  ּמב ִבשים ו שמ שש יַתמ שמ ִבדים  ֵאע ּמאה  ּמר
ִבתי",  יַתכשר ּממ ללא  שו ִבתי  שח יַתב ּמט ללא  ּמבל  רֲעא ִבתי,  שב יַתנ ּמג "

ארן.  אק ּמלא  אא ֵאלם  יַתש שמ ֵאאינו 

מסכת שבועות פרק ח משנה ה 
ז

ֵאאל:  יַתלשו יַתמר  ּמא
ּמכן שוִברי?"  ֵאאי "

יַתמר לו:  ּמא
ֵאמת",  "

יַתבד.  ּמא יַתנב או  שג ִבנ ּמבה או  שש ִבנ יַתבר או  שש ִבנ אש שוהוא 
יַתבר",  שש ִבנ "

יַתבד.  ּמא יַתנב או  שג ִבנ ּמבה או  שש ִבנ ֵאמת או  אש שוהוא 



ּמבה",  שש ִבנ "
יַתבד.  ּמא יַתנב או  שג ִבנ יַתבר או  שש ִבנ ֵאמת או  אש שוהוא 

יַתנב",  שג ִבנ "
יַתבד.  ּמא ּמבה או  שש ִבנ יַתבר או  שש ִבנ ֵאמת או  אש שוהוא 

יַתבד",  ּמא "
יַתנב.  שג ִבנ ּמבה או  שש ִבנ יַתבר או  שש ִבנ ֵאמת או  אש שוהוא 

ִבני",  רֲעא ּמעְך  ִבבי שש יַתמ "--
ֵאמן",  ּמא יַתמר " ּמא שו

ּמפטור. 

מסכת שבועות פרק ח משנה ו 
ח

ּמכן שוִברי?"  ֵאאי "
יַתמר לו:  ּמא

ּמסח",  ּמתה  יַתא ּממה  יַתע  ֵאד ִבני יו ֵאאי "
יַתבד.  ּמא יַתנב או  שג ִבנ ּמבה או  שש ִבנ יַתבר או  שש ִבנ ֵאמת או  אש שוהוא 

ִבני",  רֲעא ּמעְך  ִבבי שש יַתמ "--
ֵאמן",  ּמא יַתמר " ּמא שו

ּמיב.   יַתח

ט
ֵאכר:  יַתלשו שו ּמכר  ּמש ֵאשא  שלנו יַתמר  ּמא

ּמכן שוִברי?"  ֵאאי "
יַתמר לו:  ּמא

ֵאמת",  "
ּמבה.  שש ִבנ אש יַתבר או  שש ִבנ אש שוהוא 

יַתבר",  שש ִבנ "
ּמבה.  שש ִבנ אש ֵאמת או  אש שוהוא 

ּמבה",  שש ִבנ "
יַתבר.  שש ִבנ ֵאמת או  אש שוהוא 

יַתנב",  שג ִבנ "
יַתבד.  ּמא אש שוהוא 

יַתבד",  ּמא "
יַתנב,  שג ִבנ אש שוהוא 

ִבני",  רֲעא ּמעְך  ִבבי שש יַתמ "--
ֵאמן",  ּמא יַתמר " ּמא שו

ּמפטור.  

י
ּמבה",  שש ִבנ יַתבר או  שש ִבנ ֵאמת או  "

יַתבד.  ּמא אש יַתנב או  שג ִבנ אש שוהוא 



ִבני",  רֲעא ּמעְך  ִבבי שש יַתמ "--
ֵאמן",  ּמא יַתמר " ּמא שו

ּמיב.   יַתח
יַתנב> שג ִבנ אש יַתנב", < שג ִבנ יַתבד או  ּמא "

ּמבה,  שש ִבנ יַתבר או  שש ִבנ ֵאמת או  אש שוהוא 
ִבני",  רֲעא ּמעְך  ִבבי שש יַתמ "--

ֵאמן",  ּמא יַתמר " ּמא שו
ּמפטור.  

ּמלל:  שכ יַתה אזה  )
ּמבה,  שלחו ּמבה  ֵאמחו אנה  יַתש שמ יַתה ּמכל 

שפטור,  ִבל שפטור  ִבמ ו
ּמפטור;  ּמבה,  שלחו שפטור  ִבמ ו
ּמיב.)   יַתח שפטור,  ִבל ּמבה  ֵאמחו

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
שוצמו,  יַתע יַתעל  ֵאקל  ּמה של ּמבע  שש ִבנ יַתה ּמכל 

ּמיב;  יַתח
שוצמו,  יַתע יַתעל  ִבמיר  שח יַתה של

ּמפטור.  

חסלת מסכת שבועות 

מסכת עדיות 

פרק א 

מסכת עדיות פרק א משנה א 
א

ֵאמר:  יַתמי או יַתש
ּמתן.   שע יַתש ּמין  יַתד ִבשין  ּמנ יַתה ּמכל 

ֵאמר:  ֵאלל או אה
ּמדה,  ִבקי שפ ִבל ּמדה  ִבקי שפ ִבמ

ֵאבה.   יַתהשר ִבמים  ּמי של ִבפלו  רֲעא
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

אזה,  ֵארי  שב ִבד שכ ללא  שו אזה  ֵארי  שב ִבד שכ ללא 
ּמדה,  ִבקי שפ ִבל ּמדה  ִבקי שפ ִבמ ּמיד  יַתעל  אטת  אע יַתמ שמ ֵאעת  של ֵאעת  ֵאמ ּמלא  אא



ֵאעת.   של ֵאעת  ֵאמ ּמיד  יַתעל  אטת  אע יַתמ שמ ּמדה  ִבקי שפ ִבל ּמדה  ִבקי שפ ִבמ ו

ב
ּמת ּה.   שע יַתש ּמי ּה  יַתד אסת,  או ּמל ּה  איש  אש ּמשה  אא ּמכל 

ּמדה,  ִבקי שפ ִבכ ֵארי זו  רֲעה ִבדין  ֵאע שב אשת  אמ יַתש שמ
ֵאעת,  של ֵאעת  ֵאמ ּמיד  יַתעל  אטת  אע יַתמ שמ ו
ּמדה.  ִבקי שפ ִבל ּמדה  ִבקי שפ ִבמ ּמיד  יַתעל  שו

מסכת עדיות פרק א משנה ב 
ג

ֵאמר:  יַתמי או יַתש
ּמלה.  יַתח יַתּקב  ִבמ
ֵאמר:  ֵאלל או אה

יַתבִים.   יַתּק ִבמ
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

אזה,  ֵארי  שב ִבד שכ ללא  שו אזה  ֵארי  שב ִבד שכ ללא 
ּמלה.  יַתח יַתב ִבבין  ּמי יַתח ּמוצה  שח יַתמ יַתקב ו ּמלא  אא

שמרו:  ּמא ִבמדות,  יַתה ִבדילו  שג ִבה אש ִבמ ו
ִבבין.   ּמי יַתח ִבעים  ּמב אשת שר ֵאמ רֲעח

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ִברין,  שפטו ּמשה,  ִבמ רֲעח

ִבבין.  ּמי יַתח ּמועוד,  ּמשה  ִבמ רֲעח

מסכת עדיות פרק א משנה ג 
ד

ֵאמר:  ֵאלל או אה
אוה,  שק ִבמ יַתה אאת  ִבלין  שס ִבבין פו ששאו יַתמִים  ִבהין  ללא  שמ

יַתרבו.   שלשון  ִבכ יַתמר  ּמיב לו יַתח ּמדם  ּמא אש
ֵאמר:  יַתמאי או יַתש שו
ִבבים.   יַתק יַתעת  שש ִבת

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
אזה,  ֵארי  שב ִבד שכ ללא  שו אזה  ֵארי  שב ִבד שכ ללא 

ִביים  ִבד ִבגשר ֵאני  שש ּמבאו  אש יַתעד  ּמלא  אא
יַתלִים,  ּמש ִבבירו אש ששפות  יַתא ּמה יַתער  יַתש ִבמ

שליון:  יַתט שב יַתא שו ּמיה  שע יַתמ שש ֵאשם  ִבמ ִבעידו  ֵאה שו
אוה,  שק ִבמ יַתה אאת  ִבלין  שס ִבבין פו ששאו יַתמִים  ִבגים  ּמל אשת  לל שש

אהן.  ֵארי שב ִבד אאת  שימו  ִבק שו

מסכת עדיות פרק א משנה ד 
ה

ּמלן?  שּט יַתב של ֵאלל  אה שו יַתמי  יַתש ֵארי  שב ִבד אאת  ִברין  ִבכי שז יַתמ ּממה  ּמל שו



ִבאים,  ּמב יַתה יַתלדורות  ֵאמד  יַתל של
ּמברו,  שד יַתעל  ֵאמד  ּמדם עו ּמא ֵאהא  שי ללא  אש

אהן.  ֵארי שב ִבד יַתעל  שמדו  ּמע ללא  ּמלם  ּמהעו רֲעאבות  ֵארי  רֲעה אש

מסכת עדיות פרק א משנה ה 
ו

ִבבין,  מר שמ יַתה ֵאבין  ִבחיד  ּמי ֵארי  שב ִבד אאת  ִברין  ִבכי שז יַתמ ּממה  ּמל שו
ִבבין?  מר שמ יַתה ֵארי  שב ִבד שכ ּמלא  אא ּמכה  ּמל רֲעה ֵאאין  שו ִבאיל  הו

ּמליו,  ּמע למְך  שס שוִי ִבחיד  ּמי יַתה ֵארי  שב ִבד אאת  ִבדין  ֵאבית  אאה  ִבאם ִישר אש
ֵאברו,  רֲעח ִבדין  ֵאבית  ֵארי  שב ִבד אאת  ֵאּטל  יַתב של ּמיכול  ִבדין  ֵאבית  ֵאאין  אש

ּמין.   שנ ִבמ יַתב ּממה ו שכ ּמח יַתב אמנו  ִבמ ּמגדול  ֵאהא  שי אש יַתעד 
ּמין,  שנ ִבמ יַתב ללא  ּמבל  רֲעא ּממה  שכ ּמח יַתב אמנו  ִבמ ּמגדול  ּמיה  ּמה

ּממה,  שכ ּמח יַתב ללא  ּמבל  רֲעא ּמין  שנ ִבמ יַתב
ּמברו,  שד אאת  ֵאּטל  יַתב של ּמיכול  ֵאאינו 

ּמין.   שנ ִבמ יַתב ּממה ו שכ ּמח יַתב אמנו  ִבמ ּמגדול  ֵאהא  שי אש יַתעד 

מסכת עדיות פרק א משנה ו 
ז

ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא
ֵאכן,  ִבאם 

ּמלן?  שּט יַתב של ִבבין  מר שמ יַתה ֵאבין  ִבחיד  ּמי יַתה ֵארי  שב ִבד אאת  ִברין  ִבכי שז יַתמ ּממה  ּמל
ּמדם:  ּמא יַתמר  ליא ִבאם  אש
ּמבל",  מק שמ ִבני  רֲעא ּמכְך  "

יַתמר לו:  ליא
ּמת".  שע יַתמ ּמש ִבני  שפלו ִבאיש  ֵארי  שב ִבד ִבמ "

מסכת עדיות פרק א משנה ז 
ח

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ִבמים,  ּמוצ רֲעע ּמה ִבמן  ּמוצמות  רֲעע ּמה יַתבע  לר
ּמשה.   לל שש ִבמ ֵאבין  יַתנִים  שש ִבמ ֵאבין 

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמיה,  ִבו שג יַתה ִבמן  ּמוצמות  רֲעע ּמה יַתבע  לר

ּמין.   שנ ִבמ יַתה לרב  ֵאמ ּמין או  שנ ִבב יַתה לרב  ֵאמ
ֵאמר:  יַתמי או יַתש

ּמחד.  אא אוצם  אע ֵאמ ִבפלו  רֲעא

מסכת עדיות פרק א משנה ח 
ט

ּממה,  שתרו ֵאני  ִבשי יַתכשר
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 



ּמרה,  רֲעה יַתט שב ִבפים  ּמש שו שוִברים 
ּמאה.   שמ מט שב ִבלין  ִבכי רֲעא יַתמ ו
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ּמרה,  רֲעה יַתט שב שוִברים 
ּמאה.   שמ מט שב ִבלין  ִבכי רֲעא יַתמ ִבפים ו ּמש שו

ֵאמר:  יַתמי או יַתש
שוצִבריד.   שכלו  ליא

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ּמאה.  שמ מט שב אהן  ֵאשי רֲעע יַתמ ּמכל 

מסכת עדיות פרק א משנה ט 
י

יַתלִים,  ּמש ִבבירו ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ של אש ּממעות  ִבמ יַתלע  אס ֵארט  יַתהפו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ּממעות.   יַתלע  אוּס יַתה ּמכל 

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּממעות.   אקל  אש שו אס ף  אכ אקל  אש

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
אס ף.  אכ יַתה יַתעל  ֵאפרות  אס ף ו אכ ִבלין  של יַתח שמ ֵאאין 

ִברין.  ִבתי יַתמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

מסכת עדיות פרק א משנה י 
יא

יַתלִים,  ּמש ִבבירו ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ של אש יַתלע  אס ֵארט  יַתהפו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ּממעות.   יַתלע  אוּס יַתה ּמכל  שב
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ּממעות.   אקל  אש שו אס ף  אכ אקל  אש
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח ֵאני  שפ ִבל ִבנים  ּמד יַתה

ּממעות.   ּמנר  ִבדי שב אס ף, ו אכ ּמנִברין  ִבדי ּמשה  לל שש ִבב
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  ושר

ּממעות.   ִבעית  ִבבי ִבבשר אס ף ו אכ ִבעית  ִבבי ִבבשר אס ף ו אכ ּמנִברין  ִבדי ּמשה  לל שש ִבב
ֵאמר:  יַתטשרפון או ִבבי  ושר

אס ף.   אכ ֵארי  שפ שס ּמא ּמעה  ּמב יַתאשר
ֵאמר:  יַתמי או יַתש

ּמד ּה.  שג אנ שכ יַתכל  ליא שו ּמחנות  אב ּמנה  אח ִבני יַתי

מסכת עדיות פרק א משנה יא 
יב

ּמיו,  ִבחפו שּטלו  ִבנ אש ּמלה  יַתכ יַתל אש ֵאוּסא  ִבכ
ִבמין,  יַתט שמ יַתמי  יַתש ֵאבית 



ִברין.   רֲעה יַתט שמ ֵאלל  אה ֵאבית  ו
ֵאמר:  יַתמי או יַתש

ֵאמא.   ּמט ֵאוּסא,  ִבכ יַתל אש ֵאבן  של יַתמ יַתא ף 
ּמבה,  ֵאר רֲעע יַתב ּמבעו  שּק אש ֵאוּסא  ִבכ

ִבמין,  יַתט שמ יַתמי  יַתש ֵאבית 
ִברין.   רֲעה יַתט שמ ֵאלל  אה ֵאבית  ו

ֵאמר:  יַתמי או יַתש
ּמב ּה.  ּמעשוי  אה יַתא ף 

מסכת עדיות פרק א משנה יב 
יג

ּמבִברים  שד ֵאאלו 
יַתמי:  יַתש ֵאבית  ֵארי  שב ִבד שכ שלהורות  ֵאלל  אה ֵאבית  שזרו  ּמח אש

ּמרה:  שמ ּמא שו ּמים,  יַתה יַתנת  ִבדי שמ ִבמ ּמבאת  אש ּמשה  ִבא ּמה
ֵאשא;  ּמנ ִבת ִבלי",  שע יַתב ֵאמת  "

ֵאבם.   שתיַתי ִבת ִבלי",  שע יַתב ֵאמת  "
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

יַתבד.   של ִבב ִבוציר  ּמּק יַתה ִבמן  ּמאה  ּמב ששב ּמלא  אא שענו  יַתמ ּמש ללא 
יַתמי:  יַתש ֵאבית  אהן  ּמל שמרו  ּמא

ִבוציר,  ּמּק יַתה ִבמן  ּמאה  ּמב יַתה יַתחת  יַתא
ִבתים,  ֵאזי יַתה ִבמן  ּמאה  ּמב יַתה יַתחת  יַתא שו

ּמים.  יַתה יַתנת  ִבדי שמ ִבמ ּמאה  ּמב יַתה יַתחת  יַתא שו
אוה.   יַתבהו ּמלא  אא ִבוציר  ּמּק יַתב שברו  ִבד ללא 

יַתמי.   יַתש ֵאבית  ֵארי  שב ִבד שכ שלהודות  ֵאלל  אה ֵאבית  שזרו  ּמח

יד
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ּמבה.   מת שכ לּטל  ִבת שו ֵאשא  ּמנ ִבת
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ּמבה.   מת שכ לּטל  ִבת ללא  שו ֵאשא  ּמנ ִבת
יַתמי:  יַתש ֵאבית  אהם  ּמל שמרו  ּמא

ּמייה> אעשר ּמרה, < רֲעחמו יַתה ּמוה  אעשר ּמה אאת  אתם  יַתתשר ִבה
יַתּקל?  יַתה ּמממון  יַתה אאת  ִבתירו  יַתת ללא  שו

ֵאלל:  אה ֵאבית  אהן  ּמל שמרו  ּמא
ּמה.   ִבפי יַתעל  ּמלה  רֲעח יַתנ שב ִבסים  ּמנ שכ ִבנ ִבחים  יַתא ּמה ֵאאין  אש ִבוצינו  ּממ

יַתמי:  יַתש ֵאבית  אהן  ּמל שמרו  ּמא
יַתמד,  של ִבנ ּמת ּה  ּמב מת שכ אפר  ֵאוּס ִבמ ללא  רֲעה יַתו

ּמל ּה,  ֵאתב  אשהוא כו
ֵאחר,  יַתא של ֵאשא  ּמנ ִבת ִבאם  אש

ִבליְך.   ּמכתוב  אש יַתמה  ִבלי  שּט ִבת
יַתמי.  יַתש ֵאבית  ֵארי  שב ִבד שכ שלהודות  ֵאלל  אה ֵאבית  שזרו  ּמח



מסכת עדיות פרק א משנה יג 
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לחִברים,  אבן  שוציו  אח שו אבד  אע שוציו  אח אש ִבמי 
ּמחד.   אא שוצמו יום  יַתע אאת  שו ּמחד  אא יַתרבו יום  אאת  ֵאבד  עו

ֵאלל.   אה ֵאבית  ֵארי  שב ִבד שכ
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

יַתרבו,  אאת  אתם  שנ יַתּק ִבת
אתם:  שנ יַתּק ִבת ללא  שוצמו  יַתע אאת  שו

ּמיכול,  ֵאאינו  ּמחה,  שפ ִבש ּמשא  ִבל
ּמיכול.  ֵאאינו  לחִברין,  יַתבת 

ֵאטל?  ּמב ִי
ּמיה?  שב שוִבר ּמיה  ִבפשר של ּמלא  אא ּמלם  ּמהעו ּמרא  שב ִבנ ללא  ללא  רֲעה יַתו

יַתמר:  אא אנ ּמיה מה,יח)אש שע יַתש שי ) 
ּמר ּה".   ּמוצ שי אבת  אש ּמל ּמא ּה,  ּמר שב לתהו  ללא  "

ּמלם,  ּמהעו ִבתּקון  ֵאני  שפ ִבמ ּמלא  אא
לחִברים,  אבן  אשה אותו  שועו יַתרבו  אאת  ִבפין  כו

ּממיו.   ּמד ִבוצי  רֲעח יַתעל  ּמטר  שש ֵאתב  שוכו
יַתמי.  יַתש ֵאבית  ֵארי  שב ִבד שכ שלהודות  ֵאלל  אה ֵאבית  שזרו  ּמח

מסכת עדיות פרק א משנה יד 
יו

לכל,  יַתה יַתעל  ִבציל  יַתמ ארס  אח ִבלי  שכ
ֵאלל.   אה ֵאבית  ֵארי  שב ִבד שכ
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ִבקים,  שש יַתמ יַתה יַתעל  שו ִבלים  ּמכ ּקא ּמה יַתעל  ּמלא  אא ִבציל  יַתמ ֵאאינו 
ארס.   אח ִבלי  שכ יַתעל  שו

ֵאלל:  אה ֵאבית  אהן  ּמל שמרו  ּמא
ּממה?  ֵאני  שפ ִבמ

יַתמי:  יַתש ֵאבית  אהן  ּמל שמרו  ּמא
אר ץ,  ּמא ּמה יַתעם  יַתגב  יַתעל  ֵאמא  ּמט אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

ֵאוצ ץ.   ֵאמא חו ּמט ִבלי  שכ ֵאאין  שו
ֵאלל:  אה ֵאבית  אהן  ּמל שמרו  ּמא

שבתוכו?  אש ִבקין  שש יַתמ ִבלים ו ּמכ ּקא אתם  שר יַתה ִבט ללא  רֲעה יַתו
יַתמי:  יַתש ֵאבית  אהן  ּמל שמרו  ּמא

שבתוכו,  אש ִבקים  שש יַתמ ִבלים ו ּמכ ּקא יַתהשרנו  ִבּט אש שכ
יַתהשרנו,  ִבט שוצמו  יַתע של

ִבלי,  אכ יַתה אאת  ּמת  יַתהשר ִבּט אש שכ ּמבל  רֲעא
שולו.   ּמלְך  ּמת  שר יַתה ִבט

יַתמי.  יַתש ֵאבית  ֵארי  שב ִבד שכ שלהודות  ֵאלל  אה ֵאבית  שזרו  ּמח



פרק ב 
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ּמבִברים:  שד ּמעה  ּמב יַתאשר ִבעיד  ֵאה ִבנים  רֲעה לכ יַתה יַתגן  שס ּמיה  שנ יַתנ רֲעח ִבבי  שר
ִבנים,  רֲעה לכ יַתל אש אהם  ֵאמי ִבמי

ּמאה,  שמ מּט יַתה יַתלד  שו ִבב ּממא  יַתּט ִבנ אש ּמשר  ּמב יַתה אאת  לר ף  שש ִבל ִבמ שנעו  שמ ִבנ ללא 
ּמאה,  שמ מּט יַתה יַתאב  שב ּממא  יַתּט ִבנ אש ּמשר  ּמב יַתה ִבעם 

ּמאתו.   שמ מט יַתעל  ּמאה  שמ מט ִבפין לו  ִבסי ִבפי מו יַתעל  יַתא ף 

ב
ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  ִבסי ף שר הו
ִבנים,  רֲעה לכ יַתל אש אהם  ֵאמי ִבמי

שטבול יום,  ִבב יַתסל  שפ ִבנ אש אמן  אש יַתה אאת  ִבליק  שד יַתה של ִבמ שנעו  שמ ִבנ ללא 
ֵאמת,  ֵאמא  שט ִבב ּממא  יַתּט ִבנ אש ֵאנר  שב

ּמאתו.  שמ מט יַתעל  ּמאה  שמ מט ִבפין לו  ִבסי ִבפי מו יַתעל  יַתא ף 

מסכת עדיות פרק ב משנה ב 
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ִבנים:  רֲעה לכ יַתה יַתגן  שס ּמיה  שנ יַתנ רֲעח יַתמר  ּמא
ּמפה.   ששִברי יַתה ֵאבית  של ֵאוצא  ִבתי עור יו ִבאי ּמר ללא  יַתמי  ּמי ִבמ

ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר שר ּמא
שדנו,  יַתמ ּמל ּמריו  ּמב שד ִבמ

ּמפה,  ֵאר שט ּמוצא  שמ ִבנ שו שבכור  יַתה אאת  ִבשיט  שפ יַתמ יַתה אש
שבעורו.   ִבנים  רֲעה לכ יַתה ֵאיאותו  אש

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ֵאהן> ּמיה, < ּמא שר ִבאינו"  ּמר ללא  ֵאאין "

ּמפה.  ששִברי יַתה ֵאבית  של ֵאוצא  ּמלא יו אא

מסכת עדיות פרק ב משנה ג 
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יַתלִים,  ּמש שירו יַתוצד  שב ּמיה  ּמה אש ּמטן  ּמק ּמפר  שכ יַתעל  ִבעיד  ֵאה יַתא ף הוא 
ּמחד,  אא ֵאקן  ּמז ּמיה בו  ּמה שו

ּמפר,  שכ יַתה ֵאני  שב ּמכל  של אוה  של יַתמ ּמיה  ּמה שו
ִבמין.  שת ֵאחִברין חו רֲעא יַתו ּמידו,  ּמתב  שכ ִבב ֵאתב  שוכו
ִבתירו.   ִבה שו ִבמין  ּמכ רֲעח ֵאני  שפ ִבל אשה  רֲעע יַתמ ּמבא  ו

ֵאמד,  ּמל ּמתה  יַתא ּמכְך  יַתדשר ִבפי  של
ּמּט ּה,  ִבג אאת  אבת  את ּמשה כו ִבא יַתה אש
ּמברו,  אאת שו ֵאתב  ִבאיש כו ּמה שו



ּממיו.   ּמת שבחו ּמלא  אא ֵאגט  יַתה ִבקיום  ֵאאין  אש
ּמשר,  ּמב יַתב ֵאוצאת  שמ ִבנ אש יַתחט  יַתמ יַתה יַתעל  שו

שטהורות,  יַתדִים  ּמי יַתה שו ִבכין  שוּס יַתה אש
ֵאמא.  ּמט ּמשר  ּמב יַתה שו

ארש,  אפ יַתב ֵאוצאת  שמ ִבנ ִבאם  שו
ּמטהור.  לכל  יַתה

מסכת עדיות פרק ב משנה ד 
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ֵאעאל  ּממ שש ִבבי ִי יַתמר שר ּמא ּמבִברין  שד ּמשה  לל שש
אנה:  שב יַתי שב ארם  אכ יַתב ִבמים  ּמכ רֲעח ֵאני  שפ ִבל

ּממה,  שתרו יַתל אש ּמרק  ּמי ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמנה  שנתו ִבהיא  אש ּמפה  שטרו ּמוצה  ֵאבי יַתעל 
ִבחבור.  ִבהיא  אש

יַתבע,  ִבמין כו שכ ּמתה  שי ּמה ִבאם  שו
ִבחבור.   ּמנה  ֵאאי שו

ּממה,  ּמּק יַתל יַתע  ִבגי יַתמ ּמש ּה  לרא שו ִבוציר  ּמּק יַתב אש אלת  לב ִבש יַתעל  שו
ּממה,  ּמּק יַתה ִבעם  ארת  אוצ שק ִבנ ִבאם 

יַתבִית;  יַתה יַתעל  יַתב של אש ֵארי  רֲעה
ִביים.   ִבנ רֲעע ּמל אש ֵארי  רֲעה ּמלאו,  ִבאם  שו

ּמעִבריס,  אפת  אּק ממ ִבהיא  אש ּמנה  יַתט שק ּמנה  יַתג יַתעל  שו
ּמכן,  ִבמ יַתסלו  שו ֵאוצר  ללא בו שמ ּמב ּה  איש  ִבאם 

ּמכן,  ִבמ יַתסלו  שו ֵאוצר  ללא בו שמ
יַתרע,  ּמז ִבת

יַתרע.  ּמז ִבת ללא  ּמלאו,  ִבאם  שו

מסכת עדיות פרק ב משנה ה 
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ֵאעאל,  ּממ שש ִבבי ִי ֵאני שר שפ ִבל שמרו  ּמא ּמבִברין  שד ּמשה  לל שש
ֵאתר,  אה שו ִבאוּסור  אהן  ּמב יַתמר  ּמא ללא  שו

שתּמיה:  יַתמ אבן  יַתע  מש שיהו ּמשן  ֵאפשר ו
ּמבת,  יַתש יַתב ּמסה  ממשר ֵאפיש  ֵאמ יַתה

אפה,  ּמל ּה  רֲעעשות  יַתל ִבאם 
ּמיב,  יַתח

ּמחה,  ֵאל ּמנה  אמ ִבמ ִבוציא  שלהו ִבאם  שו
ּמפטור.  

ּמבת,  יַתש יַתב ּמחש  ּמנ ּמצד  יַתה
אכנו,  שש ללא ִי אש ֵאוּסק  יַתע שת ִבמ שכ ִבאם 

ּמפטור; 
ּמאה,  ִבלשרפו ִבאם  שו

ּמיב.   יַתח
ִבניות,  רֲעארו ִבסים  ּמפ יַתל יַתעל  שו



שטהורות,  ֵאהן  אש
ּמתן.  שכ יַתלא שמ ּמרה  שמ שג ִבנ ללא  אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת עדיות פרק ב משנה ו 
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ֵאעאל,  ּממ שש ִבבי ִי שר יַתמר  ּמא ּמבִברים  שד ּמשה  לל שש
ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  ּמדה לו שר ללא הו שו

שבעוד יום,  ִבמ ּמקן  שוּס אשִבר ִבלילות  שמ יַתה שו אסר  לב יַתה שו יַתהשום 
ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי אששר

יַתשְך,  שח את אש ִבמ למר  שג ִי
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  ושר

למר.  שג ללא ִי

מסכת עדיות פרק ב משנה ז 
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ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  ֵאני שר שפ ִבל שמרו  ּמא ּמבִברין  שד ּמשה  לל שש
אזר,  אע ִבלי אא ִבבי  ֵאשם שר ִבמ יַתנִים  שש
יַתע.   מש שיהו ִבבי  ֵאשם שר ִבמ ּמחד  אא שו
אזר:  אע ִבלי אא ִבבי  ֵאשם שר ִבמ יַתנִים  שש
ּמהב,  ּמז יַתל אש ִבעיר  שב ּמשה  ִבא ּמוצא  יו

ֵאעדות.   ּמה ִבמן  ִבלין  שפסו ִבנים  ֵאחי יו שפִברי יַתמ ו
יַתע:  מש שיהו ִבבי  ֵאשם שר ִבמ ּמחד  אא שו

ּמדה,  של מח יַתה ִבפי  שב אשאר ץ  יַתה
ּממה,  שתרו יַתל אש ּמכרות  ִבכ ֵאבי  יַתג יַתעל  אכת  אל יַתה שמ ו

יַתגע,  ּמנ ללא  ֵאפק  ּמס יַתגע  ּמנ ֵאפק  ּמס
ּמטהור.  ֵאפקו  שס
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ּמבה,  ִבקי רֲעע ִבבי  שר יַתמר  ּמא ּמבִברים  שד ּמשה  לל שש
יַתנִים הודו לו,  שש יַתעל 

ללא הודו לו.   ּמחד  אא יַתעל  שו
ִבדין,  ּמי יַתוּס יַתל אש ּמדל  שנ יַתס יַתעל 
ּמרס;  שד ִבמ ֵאמא  ּמט אשהוא 

ּמעה,  ּמב יַתאשר יַתתנור,  ֵארי  ִבשי יַתעל  שו
ּמשה',  לל שש שמִברים ' ּמהיו או אש

שוהודו לו.  
ללא הודו לו:  ּמחד  אא יַתעל  שו

אזה,  יַתוצד  שב אזה  ּמיו  ִבחפו ֵאמ יַתנִים  שש שּטלו  ִבנ אש ֵאוּסא  ִבכ יַתעל 
ֵאמא,  יַתט שמ ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  אששר

ִברין.  רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו



מסכת עדיות פרק ב משנה ט 
י

ֵאמר:  ּמיה או ּמה הוא 
יַתבנוי, <בנואי> ֵאבן  יַתל אכה  ּמז ּמאב  ּמה

ִבנים,  ּמש יַתב ּממה, ו שכ ּמח יַתב אשר, ו לע ּמב יַתח, ו לכ יַתב ו
ּמניו.   ּמפ של יַתהדורות  יַתפר  שס ִבמ שב ו

יַתמר:  אא אנ אש ֵאּק ץ,  יַתה ּמיה מא,ד)הוא  שע יַתש שי ) 
לראש";  ֵאמ לדרות  יַתה ארא  לק "

יַתמר:  אא אנ אש ִבפי  יַתעל  ִבשית טו,יג)יַתא ף  ֵארא שב ) 
ּמנה",  ּמש ֵאמאות  יַתבע  יַתאשר ּמתם  לא ִבענו  שו ּמבדום  רֲעע יַתו "

יַתמר:  אא אנ ּמשם,טז)שו ּמשם  ) 
ּמנה".  ֵאה ּמישובו  ִבעי  ִבבי שודור שר "

מסכת עדיות פרק ב משנה י 
יא

אדש:  לח ּמשר  ּמע ֵאנים  שש ִבל אש ּמבִברין  שד ּמשה  ִבמ רֲעח ֵאמר  ּמיה או ּמה יַתא ף הוא 
אדש;  לח ּמשר  ּמע ֵאנים  שש יַתמבול,  יַתה יַתפט דור  שש ִבמ

אדש;  לח ּמשר  ּמע ֵאנים  שש ִבאיוב,  יַתפט  שש ִבמ
אדש;  לח ּמשר  ּמע ֵאנים  שש שוצִברים,  ִבמ יַתה יַתפט  שש ִבמ

אדש;  לח ּמשר  ּמע ֵאנים  שש לבא,  ּמל ִבתיד  ּמע אל יַתפט גוג  שש ִבמ
אדש,  לח ּמשר  ּמע ֵאנים  שש ּמנם,  ִבה ֵאגי שב ִבעים  ּמש שר יַתפט  שש ִבמ

יַתמר:  אא אנ ּמיה סו,כג)אש שע יַתש שי ) 
שדשו".  ּמח שב אדש  לח ֵאדי  ִבמ ּמיה  ּמה שו "
ֵאמר:  ִברי או אבן נו ּמנן  ּמח ִבבי יו שר

אוצארת,  רֲעע יַתעד  יַתסח  אפ יַתה ִבמן 
יַתמר:  אא אנ ּמיה סו,כג)אש שע יַתש שי ) 

יַתבתו".  יַתש שב ּמבת  יַתש ֵאדי  ִבמ "ו

פרק ג 

מסכת עדיות פרק ג משנה א 
א

ֵאהל  ּמא שב ִבמים  יַתּט ִבמ יַתה ּמכל 
יַתבִית,  יַתה שלתוְך  ּמסן  ִבני שכ ִבה שו שלקו  שח אנ אש
ֵאהר,  יַתט שמ ִבכינס  יַתאשר אבן  ּמסא  ִבבי דו שר

ִבאין.   שמ יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו
יַתוצד?  ֵאכי

ּמאן,  שש ּמלה, או נו ֵאב שנ יַתה ִבמן  ִבתין  ֵאזי ֵאאי  ּמוצ רֲעח ֵאני  שש ִבכ שב יַתע  ֵאג יַתהנו



ֵאמת,  יַתב ו
יַתזִית,  ִבוצי  רֲעח יַתכ יַתעל  ִבהיל  רֲעא יַתמ יַתזִית, ו ִבוצי  רֲעח יַתכ שב יַתע  ֵאג יַתהנו

יַתזִית,  ִבוצי  רֲעח יַתכ שב ֵאגע  או נו
ּמליו.  ּמע ִבהיל  רֲעא יַתמ יַתזִית  ִבוצי  רֲעח יַתכ שו

ִבתים,  ֵאזי ֵאאי  ּמוצ רֲעח ֵאני  שש ִבכ יַתעל  ִבהיל  רֲעא יַתמ ו
יַתזִית,  ִבוצי  רֲעח יַתכ יַתעד  ִבהיל  רֲעא יַתמ ו
ּמליו;  ּמע ִבהיל  רֲעא יַתמ יַתזִית  ִבוצי  רֲעח יַתו

ֵאהר,  יַתט שמ ּמנס  ִבכי יַתאשר אבן  ּמסא  ִבבי דו שר
ִבאין.   שמ יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

ב
יַתזִית,  ִבוצי  רֲעח יַתכ שב יַתע  ֵאג יַתהנו ּמבל  רֲעא

יַתזִית;  ִבוצי  רֲעח יַתכ יַתעל  שו ּמליו  ּמע ִבהיל  רֲעא יַתמ ֵאחר  יַתא ּמבר  ּמד שו
יַתזִית,  ִבוצי  רֲעח יַתכ יַתעל  ִבהיל  רֲעא יַתמ או 

יַתזִית,  ִבוצי  רֲעח יַתכ יַתעל  שו ּמליו  ּמע ִבהיל  רֲעא יַתמ ֵאחר  יַתא ּמבר  ּמד שו
ּמטהור.  

ִבאיר:  ֵאמ ִבבי  יַתמר שר ּמא
ֵאהר,  יַתט שמ ּמנס  ִבכי יַתאשר אבן  ּמסה  ִבבי דו אזה שר ּמב יַתא ף 

ִבאין.  שמ יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו
ּמגע,  יַתמ יַתה ִבמן  ֵאמא, חו ץ  ּמט לכל  יַתה

ֵאהל.   ּמא ִבעם  ּמשא  יַתמ יַתה שו
ּמלל:  שכ יַתה אזה 

ֵאמא;  ּמט ּמחד,  אא ֵאשם  ִבמ אשהוא  ּמכל 
ּמטהור.  ֵאשמות,  ֵאני  שש ִבמ

מסכת עדיות פרק ג משנה ב 
ג

ּמטֵאר ף.   שוצ ִבמ ֵאאינו  ּמפרוד  אכל  לא
ּמסא.   ִבבי דו ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמטֵאר ף.   שוצ ִבמ
ִבסימון.   רֲעא יַתעל  ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ִבלין  של יַתח שמ

ּמסא.   ִבבי דו ֵארי שר שב ִבד
שסִברין:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמּטאת.   יַתח יַתל יַתדִים  ּמי ִבלין  ִבבי שט יַתמ
ּמסא.   ִבבי דו ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּממא גופו.  יַתּט ִבנ ּמדיו,  ּמי שמאו  יַתּט ִבנ ִבאם 

מסכת עדיות פרק ג משנה ג 
ד



ּממה,  שתרו יַתל אש ּמרק  ּמי אבת  לנ שק יַתח ו ִבּטי יַתב רֲעא ֵאעי  שמ
ּמזִברים,  יַתל ִבתיר  יַתמ ּמסא  ִבבי דו שר

שסִברין.   ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ה
ארס,  אפ ּמו אנה  ּממ אנה  ּממ שזזות  ֵאחלות גו ֵאמש שר ּמח

ֵאגז.   יַתה ִבשית  ֵארא שב ּמיבות  יַתח
ּמסא.   ִבבי דו ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ֵאהן.  אש ּמכל  שזזות  ֵאחלות גו ֵאמש שר ּמח

מסכת עדיות פרק ג משנה ד 
ו

ֵאמת.   ֵאמא  שט ֵאמאות  שט ּמוצלות  יַתהחו ּמכל 
ּמסא.   ִבבי דו ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמרס.   שד ִבמ
שטהורות,  ִבליעות  שּק יַתה ּמכל 

ִבגילון.   של ִבג של אש ִבמ חו ץ 
ּמסא.   ִבבי דו ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ֵאמאות,  שט ּמלם  מכ
ּממִברים.  יַתצ יַתל אש ִבמ חו ץ 

מסכת עדיות פרק ג משנה ה 
ז

ּמאִבריג,  ּמל ּה  אש ִבקבול  ֵאבית  של אש יַתלע  אּק יַתה
ּמאה.   ֵאמ שט
ּמלעור,  אש שו

ֵאהר,  יַתט שמ ּמנס  ִבכי יַתאשר אבן  ּמסא  ִבבי דו שר
ִבמים.   יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

ּמל ּה,  אש יַתבע  שוצ אא ֵאבית  יַתסק  שפ ִבנ
ּמרה;  שטהו

ּמל ּה,  אש יַתיַתע  ּמפקו יַתה ֵאבית  ו
ּמאה.  ֵאמ שט

מסכת עדיות פרק ג משנה ו 
ח

ּממה.   שתרו ִבב אלת  אכ ּמיה או ששבו יַתה
ּמסא.   ִבבי דו ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו



אלת,  אכ ּמיה או ששבו ֵאיש 
אלת.   אכ ּמנה או ֵאאי אש ּמיה  ששבו ֵאיש  שו

יַתוצד?  ֵאכי
ּמרה:  שמ ּמא אש ּמשה  ִבא ּמה

ִבני,  ּמא ּמרה  שטהו ִבתי ו ֵאבי שש ִבנ
אלת.  אכ או

ֵאבית,  שש ִבנ אש ִבדים  ֵאע ֵאיש  ִבאם 
ארת:  אמ ִבהיא או שו

ִבני,  ּמא ּמרה  שטהו
אלת.  אכ ּמנה או ֵאאי

מסכת עדיות פרק ג משנה ז 
ט

ֵאמא,  יַתט שמ יַתע  מש שיהו ִבבי  ֵאפקות שר שס ּמעה  ּמב יַתאשר
ִברין.   רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

יַתוצד?  ֵאכי
ֵאבר,  ּמּטהור עו יַתה שו ֵאמד  ֵאמא עו ּמּט יַתה
ֵאבר,  ֵאמא עו ּמּט יַתה שו ֵאמד  ּמּטהור עו יַתה

ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  ּמרה  רֲעה יַתט שו ִבחיד  ּמי יַתה ִבבשרשות  ּמאה  שמ מט
ִבבים.  יַתר ּמה ִבבשרשות  ּמאה  שמ מט שו ִבחיד  ּמי יַתה ִבבשרשות  ּמרה  רֲעה יַתט

יַתגע,  ּמנ ללא  ֵאפק  ּמס יַתגע,  ּמנ ֵאפק  ּמס
ִבהיל,  אא אה ללא  ֵאפק  ּמס ִבהיל,  אא אה ֵאפק  ּמס

ִבסיט,  ֵאה ללא  ֵאפק  ּמס שו ִבסיט,  ֵאה ֵאפק  ּמס
ֵאמא,  יַתט שמ יַתע  מש שיהו ִבבי  שר

ִברין.  רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

מסכת עדיות פרק ג משנה ח 
י

ֵאמא,  יַתט שמ ּמוצדוק  ִבבי  ּמבִברין שר שד ּמשה  לל שש
ִברין:  רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו
ִבני,  ּמח של מש יַתיַתל אש ֵאמר  שס יַתמ

שגרוסות> יַתל אש ּמגרוסות, < יַתל אש ּמארון  שו
ּמשעות,  אבן  אא של אש ֵאמר  שס יַתמ ו

ֵאמא,  יַתט שמ ּמוצדוק  ִבבי  שר
ִברין.  רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

מסכת עדיות פרק ג משנה ט 
יא

ֵאמא,  יַתט שמ ֵאאל  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר ּמבִברין  שד ּמעה  ּמב יַתאשר
ִברין:  רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

ִבתים,  ּמב ֵאלי  רֲעע יַתב של אש אכת  את יַתמ של אש ִבני  אט שכסוי 



ֵארדות,  שג יַתמ יַתה שתלוי  ו
שתכות,  יַתמ ֵאלי  שכ ֵאמי  של ּמג שו

יַתנִים.   שש ִבל ּמקה  של שח אנ אש ּמלה  שב יַתט שו
ֵאאל,  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר של ִבמים  ּמכ רֲעח ִבדים  מו

יַתנִים,  שש ִבל ּמקה  של שח אנ אש ּמלה  שב יַתט שב
לטן,  ּמק ּמחד  אא שו ּמגדול  ּמחד  אא

ּמטהור.  ּמטן  ּמּק יַתה שו ֵאמא,  ּמט ּמגדול  יַתה

מסכת עדיות פרק ג משנה י 
יב

ִבמיר  שח יַתמ ֵאאל  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר ּמבִברין  שד ּמשה  לל שש
יַתמי:  יַתש ֵאבית  ֵארי  שב ִבד שכ

ּמבת,  יַתש יַתל ִבמיום טוב  ִבמים  יַתח יַתה אאת  ִבנין  שמ ֵאאין טו
שביום טוב,  ּמרה  שמנו יַתה אאת  ִבפין  שק ֵאאין זו שו

שגִבריוצות,  ּמתן  ִבפ ִבפין  ֵאאין או שו
ִבקים.   ִבקי שר ּמלא  אא

ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר יַתמר  ּמא
ּמבא,  יַתא ֵאבית  של אש אהם  ֵאמי ִבמי "

שגִבריוצות,  ּמתן  ִבפ אאת  ִבפין  ּמהיו או ללא 
ִבקים."   ִבקי שר ּמלא  אא

שמרו לו:  ּמא
ִבביָך,  ּמא ֵאבית  של אהם  ּמל אשה  רֲעע יַתנ יַתמה  "

ּממן,  שוצ יַתע יַתעל  ִברין  ִבמי שח יַתמ ּמהיו  אש
ֵאאל,  ששּמר ּמכל ִי יַתעל  ִבלים  ִבק שמ ו

לחִברי!"  ּמו שגִבריוצות  ּמתן  ִבפ ִבפין  שהיות או ִבל

מסכת עדיות פרק ג משנה יא 
יג

ֵאקל:  ּמה של ּמבִברין  שד ּמשה  לל שש יַתמר  ּמא יַתא ף הוא 
ִבמּטות,  יַתה ֵאבין  ִבדין  שב יַתכ שמ

שביום טוב,  ּממר  שג ִבמ יַתה אאת  ִבחין  ִבני יַתמ ו
ִבחים.   ּמס שפ ֵאלי  ֵאלי שב ּמלס  מק שמ ִבדי  שג ִבשין  שועו

שסִברין.  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

מסכת עדיות פרק ג משנה יב 
יד

ִבתיר,  יַתמ ּמיה  שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  ּמבִברין שר שד ּמשה  לל שש
שסִברין:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמה,  אני ּמר שק ֵאבין  אש ּמעה  ִבבשרוצו ּמוצא  ּמרתו יו ּמפ
שביום טוב,  ּממה  ֵאה שב יַתה אאת  ִבדין  ּמקשר שמ ו

אהן.   ּמל אש יַתחִים  ֵאר ּמב ִבלין  שפ של ִבפ יַתה אאת  ִבקין  רֲעח שושו



ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
שביום טוב,  ּממה  ֵאה שב יַתה אאת  ִבדין  ּמקשר שמ ֵאאין 

ּמרה,  יַתחבו אשה  אשהוא עו ֵאני  שפ ִבמ
ִבפין.   שוצ יַתקשר שמ ּמבל  רֲעא

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ִבדין,  ּמקשר שמ ֵאאין 

ִבפין.  שוצ יַתקשר שמ ללא  יַתא ף 

פרק ד 

מסכת עדיות פרק ד משנה א 
א

ֵאלל:  אה ֵאבית  ֵארי  שמ מח ֵאמ יַתמי ו יַתש ֵאבית  ֵאלי  ּמּק ִבמ ּמבִברים  שד ֵאאלו 
שביום טוב,  ּמדה  של אשנו ּמוצה  ֵאבי

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ֵאכל;  ּמא ֵאת

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ֵאכל.   ּמא ֵאת ללא 

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
אבת;  את יַתככו ֵאמ ץ  ּמח שו יַתזִית  יַתכ ששאור 

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
יַתזִית.  יַתכ אזה  ּמו אזה 

מסכת עדיות פרק ד משנה ב 
ב

שביום טוב,  ּמועו ף  ּמיה  יַתח ֵאחט  יַתהשו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

אוּסה;  יַתכ ִבוי ּמקל  ּמד יַתב לפר  שח יַתי
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

לחט,  שש ללא ִי
ּמכן.   ּמפר מו ּמע ּמיה לו  ּמה ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא

יַתחט,  ּמש ִבאם  אש ִבדים  מו
אוּסה;  יַתכ ִבוי ּמקל  ּמד יַתב לפר  שח יַתי אש
ּמכן.  ּמרה מו ִבכי יַתה אפר  ֵאא אש

מסכת עדיות פרק ד משנה ג 
ג

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ֵאקר;  שב אה ִביים  ִבנ רֲעע ּמל ֵאקר  שב אה



שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ֵאקר,  שב אה ֵאאינו 

ּמּטה.   ִבמ שש ִבכ ִברים  ִבשי רֲעע ּמל יַתא ף  יַתקר  שב ּמי אש יַתעד 
יַתקב,  יַתקב  של אש אדה  ּמש יַתה ֵארי  ּממ ּקע ּמכל 

ֵאכחו,  שש ִבבים ו יַתק יַתעת  יַתב יַתאשר של אש יַתחת  יַתא
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ּמחה;  שכ ִבש ֵאאינו 
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ּמחה.  שכ ִבש

מסכת עדיות פרק ד משנה ד 
ד

ּמפא  ּמג יַתל ּמסמוְך  אשהוא  אמר  לע ּמה
ֵאכחו,  שש ִבלים ו ֵאכ יַתל שו ּמקר  ּמב יַתל שו ִבדיש  ּמג יַתל שו

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ּמחה;  שכ ִבש ֵאאינו 

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמחה.  שכ ִבש

מסכת עדיות פרק ד משנה ה 
ה

ִבעי,  ּמב ארם שר אכ
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ֵאבעור;  ֵאאין לו  שו אמש  לח ֵאאין לו 
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

איש לו.  
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ֵאללות,  ֵאיש לו עו שו ארט  אפ ֵאיש לו 
ּממן;  שוצ יַתע של ִבדין  ִבוים פו ּמנ רֲעע יַתו

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
יַתגת.  יַתל מכלו 

מסכת עדיות פרק ד משנה ו 
ו

ִבלים,  ּמג של מג שמ ִבתים  ֵאזי יַתל אש ִבבית  ּמח
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ֵאּקב;  יַתנ של ּמוצִבריְך  ֵאאינו 

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ֵאּקב;  יַתנ של ּמוצִבריְך 

ִבדים,  ומו
ּממִברים,  שש ּמהא  ּמתמו שס ּמבה ו ּמּק ִבנ ִבאם  אש



ּמרה.   שטהו ִבהיא  אש
ּממא,  ּמּט ִבנ שו ּמטהור  אמן  אש ּמוּסְך  יַתה

יַתבל,  ּמט שו יַתרד  ּמי שו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ֵאּט ף,  יַתנ שמ ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ּמטהור; 
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ּמטן.   ּמק אבר  ֵאא יַתכת  ִבסי ֵאדי  שכ
ּמלתו,  ִבח שת ִבמ ֵאמא  ּמט אמן  אש ּמיה  ּמה ִבאם 

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ּמטן;  ּמק אבר  ֵאא יַתכת  ִבסי ֵאדי  שכ
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

יַתח.   ֵאפי אקה טו שש יַתמ
ֵאלל:  אה ֵאבית  ֵאשם  ִבמ ֵאמר  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

יַתח.  ִבפי שט יַתמ יַתח ו ֵאפי טו

מסכת עדיות פרק ד משנה ז 
ז

ּמנר,  ִבדי אוה  שבשו ּמנר ו ִבדי שב אשת  אד יַתק שת ִבמ ּמשה  ִבא ּמה
יַתמי ;  יַתש ֵאבית  ֵארי  שב ִבד שכ

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמטה.   שפרו אוה  שבשו ּמטה ו שפרו ִבב

ּמטה?  שפרו ִבהיא  ּממה  יַתכ שו
ִבקי.   של יַתט ִבאי ּמה ּמוּסר  ִבא שב ּמנה  ששמו ִבמ ּמחד  אא

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ּמשן;  ּמי ֵאגט  שב ששתו  ִבא אאת  ּמדם  ּמא ֵאטר הוא  פו

שסִברין.   ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמשן?  ּמי ֵאגט  אזה הוא  ֵאאי שו

ּמל ּה.   ּמתבו  שכ אש יַתחר  יַתא ֵאמ ּממ ּה  ִבע יַתחד  שתיַתי ִבנ אש ּמכל 
ִבקי,  שד שנ יַתבפו ִבעמו  ּמנה  ּמל שו ששתו  ִבא אאת  ֵארש  ּמג שמ יַתה

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ִבני;  ֵאש ֵאגט  אמנו  ִבמ ּמכה  שוצִברי ּמנה  ֵאאי

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ִבני.   ֵאש ֵאגט  אמנו  ִבמ ּמכה  שוצִברי

יַתתי?  ּממ אא
ִבאין;  ִבנשו יַתה ִבמן  ּמשה  ּמגשר שת ִבנ אש יַתמן  שז ִבב

ִבסים,  ֵאארו ּמה ִבמן  ּמשה  ּמגשר שת ִבנ שב ִבדין  ומו
ִבני,  ֵאש ֵאגט  אמנו  ִבמ ּמכה  שוצִברי ּמנה  ֵאאי אש

ּמב ּה.  יַתגס  ִבלבו  אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת עדיות פרק ד משנה ח 



[ח]
ִבחים,  יַתא של ּמצרות  יַתה אאת  ִברין  ִבתי יַתמ יַתמי  יַתש ֵאבית 

שסִברין.   ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמנה;  מה שכ יַתה ִבמן  ִבלין  שס יַתמי פו יַתש ֵאבית  שלוצו,  ּמח )

ִברין.   ִבשי שכ יַתמ ֵאלל  אה ֵאבית  ו
ִברין;  ִבשי שכ יַתמ יַתמי  יַתש ֵאבית  שבמו,  שתיַתי ִבנ

ִבלין.   שס ֵאלל פו אה ֵאבית  ו
ִברין,  ִבשי שכ יַתמ ֵאאלו  שו ִבלין  שס ֵאאלו פו אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף  שו

ֵאלל,  אה ֵאבית  ִבמ  ִבשים  ּמנ ּמשא  ִבל ִבמ יַתמי  יַתש ֵאבית  שנעו  שמ ִבנ ללא 
יַתמי.   יַתש ֵאבית  ִבמ  ִבשים  ּמנ ּמשא  ִבל ִבמ ֵאלל  אה ֵאבית  ללא  שו

ִבאין,  שמ יַתט שמ ֵאאלו  שו ִברין  רֲעה יַתט שמ ֵאאלו  ּמהיו  אש שמאות  מּט יַתה שו ּמהרות  שּט יַתה ּמכל  שו
ֵאאלו. ) יַתגב  יַתעל  ֵאאלו  ּמהרות  שט ִבשים  שהיות עו ִבל שנעו  שמ ִבנ ללא 

(מסכת עדיות פרק ד משנה ט) 
ִבחין,  יַתא ּמשה  לל שש

שחיות,  יַתא ֵאתי  שש ִבל ִבאים  שנשו אהן  ֵאמ יַתנִים  שש
אנה;  שפ ממ ּמחד  אא שו

שחיות,  יַתא ֵאלי  רֲעע יַתב ִבמ ּמחד  אא ֵאמת 
ּממר,  רֲעא יַתמ אנה  שפ ממ ּמב ּה  ּמשה  ּמע

ִבני,  ֵאש יַתה ִבחיו  ּמא ֵאמת  ּמכְך  יַתחר  יַתא שו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ִבעמו,  ששתו  ִבא
ּמשה.   ִבא רֲעאחות  ֵאשם  ִבמ ֵאוצא  ֵאת ּמלז  יַתה שו

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמוצה,  ִבלי רֲעח יַתו ֵאגט  שב ששתו  ִבא אאת  ִבוציא  מו

ּמוצה.   ִבלי רֲעח יַתב ִבחיו  ּמא אשת  ֵאא אאת  שו
ּממרו:  ּמא אש ִבהיא  זו 

ששתו,  ִבא יַתעל  ִבאי לו 
ִבחיו.  ּמא אשת  ֵאא יַתעל  ִבאי לו  שו

מסכת עדיות פרק ד משנה י 
ט

ּמּטה,  ִבמ יַתה ִבמיש  שש יַתת ִבמ ששתו  ִבא אאת  ִבדיר  יַתמ יַתה
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ּמבתות;  יַתש ֵאתי  שש
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

יַתחת.   יַתא ּמבת  יַתש
ּמחד,  אא שו ִבנים  ששמו ִבל אלת אור  אפ יַתמ יַתה

שטִברין> ּמבן; <פו ּמּקשר יַתה ִבמן  שטִברין  יַתמי פו יַתש ֵאבית 
ִבבין.   שי יַתח שמ ֵאלל  אה ֵאבית  ו

שטִברין,  יַתמי פו יַתש ֵאבית  ִבוצית,  ִבוצי שב ִבדין  ּמס
ִבבין.   שי יַתח שמ ֵאלל  אה ֵאבית  ו



ּמבת,  יַתש יַתה יַתלת  יַתכ של יַתכ
שטִברין;  יַתמי פו יַתש ֵאבית 
ִבבין.  שי יַתח שמ ֵאלל  אה ֵאבית  ו

מסכת עדיות פרק ד משנה יא 
י

ִבזירותו,  שנ אאת  ִבלים  שש ִבה שו ּמבה  מר שמ ִבזירות  שנ יַתדר  ּמנ אש ִבמי 
אר ץ,  ּמא ּמל ּמבא  ּמכְך  יַתחר  יַתא שו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ִבשים יום;  לל שש ִבזיר  ּמנ

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמלה.   ִבח שת יַתכ ִבזיר  ּמנ

ִבעידות אותו,  שמ ִבדים  ֵאע ֵאתי  ִבכ ֵאתי  שש ּמהיו לו  אש ִבמי 
יַתתִים,  שש יַתזר  ּמנ אש ִבדים  ִבעי שמ ֵאאלו 
ֵאמש,  ּמח יַתזר  ּמנ אש ִבדים  ִבעי שמ ֵאאלו  שו

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ִבזירות;  שנ ּמכאן  ֵאאין  ֵאעדות,  ּמה ּמקה  של שח אנ

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
יַתתִים,  שש ֵאמש  ּמח יַתלל  שכ ִבב ֵאיש 

יַתתִים.  שש ִבזיר  ּמנ אהה  שי אש

מסכת עדיות פרק ד משנה יב 
יא

אדק,  אוּס יַתה יַתחת  יַתת ּמנתון  אשהוא  ּמדן  ּמא
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ּמאה;  שמ מּט יַתה אאת  ִבביא  ֵאמ ֵאאינו 
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ּמחלול הוא,  ּמדם,  ּמא
ּמאה.  שמ מּט יַתה אאת  ִבביא  ֵאמ שליון  אע ּמה יַתצד  יַתה שו

פרק ה 

מסכת עדיות פרק ה משנה א 
א

ֵאמר:  ּמדה או ִבבי יו שר
ֵאלל:  אה ֵאבית  ֵארי  שמ מח ֵאמ יַתמי ו יַתש ֵאבית  ֵאלי  ִבמּקו ּמבִברין  שד ּמשה  ִבש

ֵאבלות,  שנ יַתדם 
ִבמים.   יַתט שמ ֵאלל  אה ֵאבית  ִברין, ו רֲעה יַתט שמ יַתמי  יַתש ֵאבית 

ּמלה,  ֵאב שנ יַתה יַתוצת  ֵאבי



יַתבשוק,  ארת  אכ שמ ִבנ ּמב ּה  ֵאוצא  יַתכיו ֵאיש  ִבאם 
אתארת,  ממ

ּמרה,  רֲעאסו ּמלאו,  ִבאם  שו
יַתמי.  יַתש ֵאבית  ֵארי  שב ִבד שכ

שסִברין,  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמרה, <טריפה> רֲעאסו ִבהיא  אש ּמפה  שטרו יַתוצת  ֵאבי שב ִבדים  ומו

ִבאוּסור.   שב ּמלה  שד ּמג אש ֵאני  שפ ִבמ
יַתעת,  יַתר לוצ שמ יַתל אש ּמרה  רֲעה יַתט יַתדם  שו שכִברית  ּמנ יַתדם 

ִברין,  רֲעה יַתט שמ יַתמי  יַתש ֵאבית 
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ּמה.   אלי שג יַתר ֵאמי  ֵאמי שכ ּמק ּה ו שכרו
ּמבה,  שבטו ללא  אש שו ּמבה  שבטו ִבעית  ִבבי שש ֵאפרות  ִבלין  שכ או

יַתמי.  יַתש ֵאבית  ֵארי  שב ִבד שכ
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ּמבה.   שבטו ללא  אש שו ּמבה  שבטו ִבלין  שכ ֵאאין או
אמת,  ֵאח יַתה

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
אדת.  אמ ּמרה עו שוצרו

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמרה.  שוצרו ּמנה  ֵאאי אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

מסכת עדיות פרק ה משנה ב 
ב

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ֵאלל:  אה ֵאבית  ֵארי  שמ מח ֵאמ יַתמי ו יַתש ֵאבית  ֵאלי  ּמּק ִבמ ּמבִברין  שד ּמשה  ִבש
ּמכל,  אא אנ ֵאאינו  שו ּמחן  של מש יַתה יַתעל  ּמנה  ִבב שג יַתה ִבעם  אלה  ּמהעו ף עו

יַתמי. יַתש ֵאבית  ֵארי  שב ִבד שכ
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ּמכל.   אא אנ ללא  שו אלה  ללא עו
אמן,  אש יַתה יַתעל  ִבתין  ֵאזי ִבמין  תושר

יַתיִין,  יַתה יַתעל  ִבבים  ּמנ רֲעע יַתו
יַתמי.  יַתש ֵאבית  ֵארי  שב ִבד שכ

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ִבמין.   ֵאאין תושר

ארם,  אכ יַתב אש יַתאמות  יַתבע  יַתאשר יַתע  ֵאר יַתהזו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
יַתחת.  יַתא ּמרה  ֵאדש שו ִבק

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ֵאתי שורות.   שש ֵאדש  ִבק

ּמסה,  ִבעי שמ יַתה
ִבבין.   שי יַתח שמ ֵאלל  אה ֵאבית  שטִברין ו יַתמי פו יַתש ֵאבית 



ִבלית,  שד שר יַתח שב ִבלין  ִבבי שט יַתמ
יַתמי.  יַתש ֵאבית  ֵארי  שב ִבד שכ

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ִבלין.   ִבבי שט יַתמ ֵאאין 

ִבחים,  ּמס שפ אעארב  יַתיר  יַתג שת ִבנ אש ֵאגר 
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

אעארב.  ּמל שסחו  ִבפ אאת  ֵאכל  שואו ֵאבל  טו
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמלה,  ּמעשר ּמה ִבמן  ֵארש  יַתהפו

אבר.  אּק יַתה ִבמן  ֵארש  שכפו

מסכת עדיות פרק ה משנה ג 
ג

ֵאמר: שמעון או ִבש ִבבי   שר
ֵאלל:  אה ֵאבית  ֵארי  שמ מח ֵאמ יַתמי ו יַתש ֵאבית  ֵאלי  ּמּק ִבמ ּמבִברין  שד ּמשה  לל שש

יַתדִים,  ּמי יַתה אאת  ּממא  יַתט שמ ּמנה  ֵאאי אלת  אה לק
יַתמי.  יַתש ֵאבית  ֵארי  שב ִבד שכ

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
יַתדִים.   ּמי יַתה אאת  ּממא  יַתט שמ

ּמתן,  ּמו שוצ ִבמ ּמעשו  אש ּמּטאת  יַתח ֵאמי 
ִבמין.   יַתט שמ ֵאלל  אה ֵאבית  ִברין ו רֲעה יַתט שמ יַתמי  יַתש ֵאבית 

יַתוצח,  אּק יַתה
ִבמים.   יַתט שמ ֵאלל  אה ֵאבית  ִברין ו רֲעה יַתט שמ יַתמי  יַתש ֵאבית 

ששרות.  יַתע יַתמ יַתל ֵאכן  שו

מסכת עדיות פרק ה משנה ד 
ד

ֵאמר: ּמזר או ּמע של אא ִבבי   שר
ֵאלל:  אה ֵאבית  ֵארי  שמ מח ֵאמ יַתמי ו יַתש ֵאבית  ֵאלי  ּמּק ִבמ ּמבִברין  שד ֵאני  שש

ּמלה,  שב ּמט ללא  אש אדת  אל יַתדם יו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ּמה.  אלי שג יַתר ֵאמי  ֵאמי שכ ּמק ּה ו שכרו
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ֵאבש.   ּמי שו יַתלח  ֵאמא  יַתט שמ

יַתבזוב,  אדת  אל שביו ִבדין  ומו
ֵאבש.  ּמי שו יַתלח  ֵאמא  יַתט שמ אשהוא 

מסכת עדיות פרק ה משנה ה 
ה

ִבחים,  ּמא ּמעה  ּמב יַתאשר שו
שחיות,  יַתא ֵאתי  שש ִבל ִבאין  שנשו אהם  ֵאמ יַתנִים  שש



שחיות,  יַתא ּמה אאת  ִבאין  שנשו יַתה ֵאמתו  ו
שבמות,  יַתי שת ִבמ ללא  שו שלוצות  ֵאאלו חו ֵארי  רֲעה

ִבוציאו.   שנסו, יו ּמכ שו שדמו  ּמק ִבאם  שו
יַתמי:  יַתש ֵאבית  ֵאשם  ִבמ ֵאמר  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר

שימו.  יַתק שי
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ִבוציאו.  יו

מסכת עדיות פרק ה משנה ו 
ו

ּמבִברים.   שד ּמעה  ּמב יַתאשר ִבעיד  ֵאה ֵאאל  של יַתל רֲעה יַתמ אבן  ּמיה  שב יַתק רֲעע
שמרו לו:  ּמא

ּמיה,  שב יַתק רֲעע
ֵאמר,  ּמת או ּמהִיי אש ּמבִברין  שד ּמעה  ּמב יַתאשר שב ּמבְך  לזר  רֲעח

ֵאאל.   ששּמר שלִי ִבדין  ֵאבית  יַתאב  ּמשְך  יַתע יַתנ שו
אהן:  ּמל יַתמר  ּמא

יַתמי,  ּמי ּמכל  אטה  ּמּקרות שו ִבל ִבלי  ּמטב  מו
ּממקום;  יַתה ֵאני  שפ ִבל ּמשע  ּמר יַתחת  יַתא ּמעה  ּמש ּמעשות  ֵאל ללא  שו

שמִברין:  שיהו או ללא  אש
יַתזר בו.   ּמח ּמרה  ּמר שס ִבביל  שש ִבב

ז
לרק;  ּמי יַתה יַתדם  שו ּמדה  מק שפ יַתה יַתער  שש ֵאמא  יַתט שמ ּמיה  ּמה הוא 

ִברין.   רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו
יַתעל מום  יַתב שבכור  יַתער  שש ִבתיר  יַתמ ּמיה  ּמה הוא 

יַתחלון,  יַתב ִבניחו  ִבה שו יַתשר  ּמנ אש
ּמחטו;  שש ּמכְך  יַתחר  יַתא שו
שסִברין.   ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ֵאמר:  ּמיה או ּמה הוא 

ִבקים  שש יַתמ ֵאאין 
ארת;  אר שח מש שמ ּמחה  שפ ִבש יַתה אאת  ללא  שו ארת  ִבגיו יַתה ללא 

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ִבקין.   שש יַתמ

שמרו לו:  ּמא
ִבמית,  שכ יַתכשר שב אשה  רֲעע יַתמ

יַתלִים,  ּמש ִבבירו ּמתה  שי ּמה אש ארת  אר שח מש שמ ּמחה  שפ ִבש
שליון.   יַתט שב יַתא שו ּמיה  שע יַתמ שש ּמה  ששקו ִבה שו

אהן:  ּמל יַתמר  ּמא
ּמה.  <דיכגמה> ששקו ִבה ּממא  שכ ִבד

ִבנדויו,  שב ֵאמת  ִבנדוהו, ו שו
רֲעארונו.   אאת  ִבדין  ֵאבית  שקלו  ּמס שו



ח
ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמדה!  יַתנ שת ִבנ ּמיה  שב יַתק רֲעע אש ּמשלום  שו יַתחס 
ֵאאל  ששּמר ִבי ִבמ ּמדן  ּמא ּמכל  יַתעל  ּממא  שט ִבנ ּמדש  שק ִבמ ִבנו ּמרה  ּמז רֲעע ּמה ֵאאין  אש

ֵאאל.   של יַתל רֲעה יַתמ אבן  ּמיה  שב יַתק רֲעע יַתכ שטא  ֵאח שבִישראות  ּממה ו שכ ּמח שב
ִבנדו?  ִבמי  אאת  שו

ּמנְך,  יַתח אבן  אזר  אע ִבלי אא אאת 
יַתדִים;  ּמי יַתרת  רֲעה יַתט שב ֵאפק  שק ִבפ אש

ֵאמת,  אש שכ ו
רֲעארונו;  יַתעל  אבן  אא ִבניחו  ִבה שו ִבדין  ֵאבית  שלחו  ּמש

ֵאמת,  אדה ו מנ שמ יַתה ּמכל  אש ֵאמד,  יַתל שמ
רֲעארונו.  אאת  ִבלין  שק סו

מסכת עדיות פרק ה משנה ז 
ט

שבנו:  ִבל יַתמר  ּמא ּמתתו  ִבמי יַתעת  ּמש שב ו
ִבני,  שב

ֵאמר.   ִבתי או ּמהִיי אש ּמבִברין  שד ּמעה  ּמב יַתאשר שב ּמבְך  לזר  רֲעח
יַתמר לו:  ּמא

ּמבְך?  ּמת  שר יַתז ּמח ללא  ּממה  ּמל ּמתה,  יַתא שו
יַתמר לו:  ּמא

ִבבין,  מר שמ ִבפי  ִבמ ִבתי  שע יַתמ ּמש ִבני  רֲעא
ִבבין;  מר שמ ִבפי  ִבמ שמעו  ּמש ֵאהן  שו

ִבתי,  ּמע ששמו יַתעל  ִבתי  שד יַתמ ּמע ִבני  רֲעא
ּמתן;  ּמע ששמו ִבב שמדו  ּמע ֵאהן  שו

ִבחיד,  ּמי יַתה ִבפי  ִבמ ּמת  שע יַתמ ּמש ּמתה  יַתא ּמבל  רֲעא
ִבבין,  מר שמ יַתה ִבפי  ִבמ ו

ִבחיד,  ּמי יַתה ֵארי  שב ִבד אאת  יַתח  ִבני יַתה של ּמטב  ומו
ִבבין.   מר שמ יַתה ֵארי  שב ִבד שב אאחוז  אל שו

יַתמר לו:  ּמא
ּמבא,  יַתא

אריָך.   ֵאב רֲעח יַתל יַתלי  ּמע ֵאּקד  יַתפ
יַתמר לו:  ּמא

ֵאּקד.   יַתפ שמ ִבני  ֵאאי
ִבבי?  ּמת  ּמוצא ּממ ּמלה  יַתעשו ֵאמא  אש

יַתמר לו:  ּמא
ּמלאו, 

רֲעחקוָך.  יַתר שי אשיָך  רֲעע יַתמ ּמקשרבוָך ו שי אשיָך  רֲעע יַתמ



פרק ו 

מסכת עדיות פרק ו משנה א 
א

ּמבִברין:  שד ּמשה  ִבמ רֲעח ִבעיד  ֵאה ּמבא  ּמא אבן  ּמדה  שיהו ִבבי  שר
יַתטנות;  שּק יַתה אאת  ִבנים  רֲעא ּממ שמ אש

ּמחד;  אא ֵאעד  ִבפי  יַתעל  ּמשה  ִבא ּמה אאת  ִבאין  ִבשי יַתמ אש שו
אפש;  אנ יַתה אאת  יַתרג  ּמה אש יַתעל  יַתלִים  ּמש ִבבירו שנגול  יַתתשר יַתקל  שס ִבנ אש שו

ִבעים יום,  ּמב יַתאשר אבן  יַתיִין  יַתה יַתעל  שו
יַתח;  ֵאב שז ִבמ יַתה יַתגב  יַתעל  יַתוּסְך  יַתנ שת ִבנ אש

יַתחר,  יַתש יַתל אש ִבמיד  ּמת יַתעל  שו
ּמשעות.  יַתבע  יַתאשר שב ֵארב  ּמּק אש

מסכת עדיות פרק ו משנה ב 
ב

ּמתן  ּמנ של אא אבן  ּמיה  שמ אח שנ ִבבי  יַתע ושר מש שיהו ִבבי  ִבעיד שר ֵאה
ֵאמת,  יַתה ִבמן  אבר  ֵאא יַתעל  ִבלי  שב יַתב יַתה יַתפר  שכ ִבאיש 

ֵאמא;  ּמט אשהוא 
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  אששר

יַתחי.   יַתה ִבמן  אבר  ֵאא יַתעל  ּמלא  אא שמרו  ּמא ללא 

ג
שמרו לו:  ּמא

אמר הוא!  לח ּמו יַתקל  ללא  רֲעה יַתו
ּמטהור,  אשהוא  יַתחי,  יַתה ִבאם  ּממה 
ֵאמא,  ּמט אמנו  ִבמ ֵארש  יַתהפו אבר  ֵאא

ֵאמא,  ּמט אשהוא  ֵאמת,  יַתה
ֵאמא?  ּמט אמנו  ִבמ ֵארש  יַתהפו אבר  ֵאא ֵאהא  שי אש ִבדין  ֵאאינו 

אהן:  ּמל יַתמר  ּמא
יַתחי.   יַתה ִבמן  אבר  ֵאא ּמלא  אא שמרו  ּמא ללא 

ד
ֵאחר:  יַתא ּמבר  ּמד

ִבתים,  ֵאמ יַתה יַתאת  שמ מּט ִבמ ִביים  יַתח יַתה יַתאת  שמ מט ּמבה  מר שמ
ּמתיו,  שח יַתת ִבמ ּמשב  ּמכב ומו שש ִבמ אשה  יַתחי עו יַתה אש

ִבדים,  ּמג שב ֵאמא  יַתט של ּמדם  ּמא ֵאמא  יַתט של
ִבקין;  שש יַתמ ִבלין ו ּמכ ּקא ֵאמא  יַתט של ּמד ף  יַתמ ּמביו  יַתג יַתעל 

ֵאמא.  יַתט שמ ֵאמת  יַתה ֵאאין  אש יַתמה 

מסכת עדיות פרק ו משנה ג 



ה
יַתחי,  יַתה ִבמן  אבר  ֵאא ֵאמ ֵארש  יַתהפו ּמשר  ּמב יַתזִית  יַתכ

ֵאמא,  יַתט שמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
רֲעהִברים.   יַתט שמ ּמיא  שנ שנחו ִבבי  יַתע ושר מש שיהו ִבבי  שר

יַתחי, <כסעורה> יַתה ִבמן  אבר  ֵאא ֵאמ ֵארש  יַתהפו ּמרה  ששעו ִבכ אוצם  אע
ֵאמא,  יַתט שמ ּמיה  שנ שנחו ִבבי  שר

רֲעהִברים.   יַתט שמ יַתע  מש שיהו ִבבי  אזר ושר אע ִבלי אא ִבבי  ושר

ו
אזר:  אע ִבלי אא ִבבי  ִבלשר שמרו לו  ּמא

ּמשר  ּמב יַתזִית  יַתכ ֵאמא  יַתט של ּמת  ִבאי ּמר ּממה 
יַתחי?  יַתה ִבמן  אבר  ֵאא ֵאמ ֵארש  יַתהפו

אהן:  ּמל יַתמר  ּמא
ֵאלם;  ּמש ֵאמת  שכ יַתחי  יַתה ִבמן  אבר  ֵאא אש ִבוצינו  ּממ

ֵאמת,  יַתה ּממה 
ֵאמא,  ּמט אמנו  ִבמ ֵארש  יַתהפו ּמשר  ּמב יַתזִית  יַתכ

יַתחי,  יַתה ִבמן  אבר  ֵאא יַתא ף  שו
ֵאמא.   ּמט ֵאהי  שי אמנו  ִבמ ֵארש  יַתהפו ּמשר  ּמב יַתזִית  יַתכ

ז
שמרו לו:  ּמא

ללא, 
ֵאמת,  יַתה ִבמן  ֵארש  יַתהפו ּמשר  ּמב יַתזִית  יַתכ ּמת  ֵאמא ִבט ִבאם 

אמנו,  ִבמ ֵארש  יַתהפו ּמרה  ששעו ִבכ אוצם  אע ּמת  ֵאמא ִבט ֵאכן  אש
יַתחי,  יַתה ִבמן  אבר  ֵאא ֵאמ ֵארש  יַתהפו ּמשר  ּמב יַתזִית  יַתכ ֵאמא  יַתט שת
אמנו?  ִבמ ֵארש  יַתהפו ּמרה  ששעו ִבכ אוצם  אע ּמת  יַתהשר ִבט ֵאכן  אש

ח
ּמיה:  שנ שנחו ִבבי  ִבלשר שמרו לו  ּמא

ּמרה  ששעו ִבכ אוצם  אע ֵאמא  יַתט של ּמת  ִבאי ּמר ּממה 
יַתחי?  יַתה ִבמן  אבר  ֵאא ֵאמ ֵארש  יַתהפו

אהן:  ּמל יַתמר  ּמא
ֵאלם;  ּמש ֵאמת  שכ יַתחי  יַתה ִבמן  אבר  ֵאא אש ִבוצינו  ּממ

ּמרה,  ששעו ִבכ אוצם  אע ֵאמת,  יַתה ּממה 
ֵאמא,  ּמט אמנו  ִבמ ֵארש  יַתהפו

ּמרה,  ששעו ִבכ אוצם  אע יַתחי,  יַתה ִבמן  אבר  ֵאא יַתא ף  שו
ֵאמא.   ּמט ִבהי  שי אמנו  ִבמ ֵארש  יַתהפו

שמרו לו:  ּמא
ללא, 

ֵאמת,  יַתה ִבמן  ֵארש  יַתהפו ּמרה  ששעו ִבכ אוצם  אע ּמת  ֵאמא ִבט ִבאם 



אמנו;  ִבמ ֵארש  יַתהפו ּמשר  ּמב יַתזִית  יַתכ ּמת  ֵאמא ִבט ֵאכן  אש
יַתחי,  יַתה ִבמן  אבר  ֵאא ֵאמ ֵארש  יַתהפו ּמרה  ששעו ִבכ אוצם  אע ֵאמא  יַתט שת

אמנו?  ִבמ ֵארש  יַתהפו ּמשר  ּמב יַתזִית  יַתכ ּמת  יַתהשר ִבט ֵאכן  אש

ט
אזר:  אע ִבלי אא ִבבי  ִבלשר שמרו לו  ּמא
ּמתָך?  ּמד ִבמ ללק  רֲעח יַתל ּמת  ִבאי ּמר ּממה 

אהן!  ֵאני שש ִבב ֵאהר  יַתט אהן או  ֵאני שש ִבב ֵאמא  יַתט או 
אהן:  ּמל יַתמר  ּמא

ּמוצמות,  רֲעע ּמה יַתאת  שמ מּט ִבמ ּמשר  ּמב יַתה יַתאת  שמ מט ּמבה  מר שמ
ִבוצים,  ּמר שש יַתב ֵאבלות ו שנ יַתב ֵאהג  ּמשר נו ּמב יַתה אש

ּמוצמות.   רֲעע ּמב ֵאכן  ֵאאין  אש יַתמה 
ֵאחר:  יַתא ּמבר  ּמד

ּמראוי,  ּמכ ּמשר  ּמב ּמליו  ּמע ֵאיש  אש אבר  ֵאא
ֵאהל.  ּמא שב ּמשא ו יַתמ שב ּמגע ו יַתמ שב ֵאמא  יַתט שמ

ֵאמא,  ּמט ּמשר,  ּמב יַתה יַתסר  רֲעח
ּמטהור.   אוצם,  אע ּמה יַתסר  רֲעח

י
ּמיה:  שנ שנחו ִבבי  ִבלשר שמרו לו  ּמא

ּמתָך?  ּמד ִבמ ללק  רֲעח יַתל ּמת  ִבאי ּמר ּממה 
אהן!  ֵאני שש ִבב ֵאהר  יַתט אהן או  ֵאני שש ִבב ֵאמא  יַתט או 

אהן:  ּמל יַתמר  ּמא
ּמשר,  ּמב יַתה יַתאת  שמ מּט ִבמ ּמוצמות  רֲעע ּמה יַתאת  שמ מט ּמבה  מר שמ

ּמטהור,  יַתחי,  יַתה ִבמן  ֵארש  יַתהפו ּמשר  ּמב יַתה אש
ֵאמא.   ּמט ּמיתו,  ִבבשר שכ שוהוא  אמנו  ִבמ ֵארש  יַתהפו אבר  ֵאא שו

ֵאחר:  יַתא ּמבר  ּמד
ֵאהל,  ּמא שב ּמשא ו יַתמ שב ּמגע ו יַתמ שב ֵאמא  יַתט שמ ּמשר  ּמב יַתזִית  יַתכ

ֵאהל;  ּמא שב ּמשא ו יַתמ שב ּמגע ו יַתמ שב ִבמים  יַתט שמ ּמוצמות  רֲעע יַתבע  לר שו
ּמטהור,  ּמשר,  ּמב יַתה יַתסר  רֲעח
ּמוצמות,  רֲעע יַתבע  לר יַתסר  רֲעח

ֵאהל,  ּמא שב ֵאמא  יַתט של ִבמ יַתהר  ּמּט אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ּמשא.   יַתמ שב ּמגע ו יַתמ שב ֵאמא  יַתט שמ

ֵאחר:  יַתא ּמבר  ּמד
ּמטהור.  יַתזִית,  יַתכ ִבמ ּמפחות  אשהוא  ֵאמת  יַתה יַתשר  שב ּמכל 

ֵאמת,  יַתל אש ּמינו  שנ ִבמ לרב  ּמינו,  שנ ִבב לרב 
ִבאים.   ֵאמ שט יַתבע,  לר אהן  ּמב ֵאאין  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

יא
יַתע:  מש שיהו ִבבי  ִבלשר שמרו לו  ּמא

אהן?  ֵאני שש ִבב ֵאהר  יַתט של ּמת  ִבאי ּמר יַתמה 



אהן:  ּמל יַתמר  ּמא
ֵאמת,  יַתב אתם  יַתמשר רֲעא ִבאם  ללא, 

ּמקב,  יַתבע ושר לר שו לרב  איש בו  אש
יַתחי,  שב שמרו  לתא

ּמקב?  יַתבע ושר לר שו לרב  ֵאאין בו  אש

פרק ז 

מסכת עדיות פרק ז משנה א 
א

ּמוצדוק  ִבבי  יַתע ושר מש שיהו ִבבי  ִבעיד שר ֵאה
ֵאמת,  אש רֲעחמור  אטר  אפ שדיון  ִבפ יַתעל 

שכלום.  ֵאהן  לכ יַתל ּמכאן  ֵאאין  אש
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  אששר

ֵאבן.  יַתל אש ִבעים  ּמל שס ֵאמש  ּמח שכ ּמריותו  שח יַתא שב ִבבין  ּמי יַתח
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמריותו,  שח יַתא שב ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין 
ִבני.  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ שדיון  ִבפ שכ

מסכת עדיות פרק ז משנה ב 
ב

ּמוצדוק  ִבבי  ִבעיד שר ֵאה
ִבאים,  ֵאמ שט ִבבין  ּמג רֲעח ֵאוציר  יַתעל 

ּמטהור;  אשהוא 
ּמנה:  ּמנה ִבראשו שש ִבמ אש

שטהוִברים,  ִבבין  ּמג רֲעח ִבעם  ּמבשו  שכ ִבנ אש ִבאים  ֵאמ שט ִבבים  ּמג רֲעח
ּמרן.  ֵאוצי אאת  שסלו  ּמפ ללא 

מסכת עדיות פרק ז משנה ג 
ג

ּמוצדוק  ִבבי  ִבעיד שר ֵאה
ִבפים,  שט יַתהנו יַתעל  אשּמרבו  ִבלים  רֲעח יַתהזו יַתעל 

ֵאשִברין.   שכ ֵאהן  אש
ּמיא,  של ִבפ יַתק יַתרת  ִבבי שב ּמיה  ּמה אשה  רֲעע יַתמ
ִבמים,  ּמכ רֲעח ֵאני  שפ ִבל אשה  רֲעע יַתמ ּמבא  ו

ִבשירו.  שכ ִבה שו

מסכת עדיות פרק ז משנה ד 



ד
ּמוצדוק  ִבבי  ִבעיד שר ֵאה

אאגוז,  ֵאלה  רֲעע יַתב ּמחן  של ִבּק אש ִבלים  רֲעח יַתהזו יַתעל 
ֵאשִברין.   שכ ֵאהן  אש

ּמיא,  ִבל ּמה ּמא שב ּמיה  ּמה אשה  רֲעע יַתמ
ִבזית,  ּמג יַתה יַתכת  שש ִבל של אשה  רֲעע יַתמ ּמבא  ו

ִבשירו.  שכ ִבה שו

מסכת עדיות פרק ז משנה ה 
ה

ִבדיד  ּמח ִבאיש  ִבקים  ּמי ִבבי  יַתע ושר מש שיהו ִבבי  ִבעיד שר ֵאה
אשאר ץ,  יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  שתנו  ּמנ אש ּמּטאת  יַתח יַתל אש ּמלל  שק יַתעל 

ֵאמא.  ּמט אשהוא 
ֵאהר.   יַתט שמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  אששר

ִבריות,  ִבזי שנ ֵאתי  שש יַתזר  ּמנ אש ִבמי  יַתעל  יַתיס  שפ יַתפ ִבבי  ִבעיד שר ֵאה
ִבשים,  לל שש ּמנה יום  ּמהִבראשו אאת  יַתלח  ִבג ִבאם  אש

ִבשים.  ִבש ּמיה יום  ִבנ שש יַתה אאת  יַתח  ֵאל יַתג שמ
ּמחד,  אא ֵאסר יום  ּמח ִבשים  ִבש יַתלח יום  ִבג ִבאם  שו
ּמין.  שנ ִבמ יַתה ִבמן  אלה  ִבשים עו לל שש אשיום  ּמוצא,  ּמי

מסכת עדיות פרק ז משנה ו 
ו

ּמיס  שפ יַתפ ִבבי  יַתע ושר מש שיהו ִבבי  ִבעיד שר ֵאה
ִבמים.  ּמל שש ֵארב  ּמּק ִבי אש ִבמים  ּמל שש יַתלד  שו יַתעל 

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  אששר
ִבמים.  ּמל שש ֵארב  ּמּק ללא ִי ִבמים  ּמל שש יַתלד  שו

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ֵארב.   ּמּק ִי

יַתיס:  שפ יַתפ ִבבי  יַתמר שר ּמא
ִבעיד,  ֵאמ ִבני  רֲעא

ִבמים,  ּמל שש ֵאחי  שב ִבז ּמרה  ּמפ ּמלנו  ּמתה  שי ּמה אש
יַתסח,  אפ יַתב ּמה  שלנו יַתכ רֲעא יַתו

ּמחג.  אב ִבמים  ּמל שש ּמד ּה  של יַתו שלנו  יַתכ ּמא שו

מסכת עדיות פרק ז משנה ז 
ז

ִבעידו  ֵאה ֵאהן 
ִבמים  שחתו יַתנ יַתל אש מרכות  רֲעא יַתעל 

ֵאמאות.  שט ֵאהן  אש
ֵאהר.   יַתט שמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  אששר

ִבעידו  ֵאה ֵאהן  שו



ּמליות,  רֲעח שתכו  ִבח אש יַתתנור  יַתעל 
ּמיא,  של ּמח של ּמיא  של ּמח ֵאבין  יַתתן חול  ּמנ שו

ֵאמא;  ּמט אשהוא 
ֵאהר.   יַתט שמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  אששר

ִבעידו  ֵאה ֵאהן 
ּמדר.  רֲעא ּמכל  שב ּמנה  ּמש יַתה אאת  שבִברין  יַתע שמ אש

שמִברין:  ּמהיו או אש
יַתהפוִברים.   יַתעד 

ִבעידו  ֵאה ֵאהן 
יַתני.   שת יַתעל  ּמנה  ּמש יַתה אאת  שבִברין  יַתע שמ אש

ח
ֵאאל,  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר שב אשה  רֲעע יַתמ

ּמיא,  שר שבסו אש שגמון  אה ֵאמ ִבלּטול שרשות  יַתלְך  ּמה אש
לבא,  ּמל ּמהא  ּמש שו

ּמנה  ּמש יַתה אאת  שברו  ִבע שו
ֵאאל.   ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר אוצה  שר ִבי אש יַתני  שת יַתעל 

ִבני",  רֲעא אוצה  אהן "רו ּמל יַתמר  ּמא ּמבא,  אש שכ ו
ארת.  אב מע שמ ּמנה  ּמש יַתה ּמוצא  שמ ִבנ שו

מסכת עדיות פרק ז משנה ח 
ט

ּמרה,  יַתהיו יַתס ף  יַתעל מו יַתגי  שנ יַתס אבן  ֵאחם  יַתנ שמ ִבעיד  ֵאה
ֵאמא,  ּמט אשהוא  ִבתים,  ֵאזי ֵאקי  של שלשו אש

ּמטהור;  אשהוא  ִבעים,  ּמב יַתצ יַתל אש שו
ּמבִברין.  שד יַתה ִבחלו ף  שמִברים  ּמהיו או אש

(מסכת עדיות פרק ז משנה ט)
ּמדה,  שג שד מג אבן  ּמנן  ּמח ִבבי יו ִבעיד שר ֵאה

ּמה,  ִבבי ּמא ּמא ּה  ִבשי ִבה אש אשת  אר ֵאח יַתה יַתעל 
ֵאגט.   יַתב ּמוצא  ִבהיא יו אש

ֵאהן,  לכ יַתל ֵאשאת  ִבנ אש ֵאאל  ששּמר יַתבת ִי ּמנה  יַתט שק יַתעל  שו
ּממה,  שתרו ִבב אלת  אכ ִבהיא או אש

ּמש ּה.   שר ּמלה יו רֲעע יַתב ּמתה,  ֵאמ ִבאם  שו
ּמרה,  ִבבי יַתב ּמנאו  שב אש ּמגזול  יַתה ּממִבריש  יַתה יַתעל  שו

ּממיו.   ּמד אאת  ֵאתן  ִבי אש
ִבבים,  יַתר ּמל ּמעה  ּמד ללא נו אש ּמלה  שגזו יַתה ּמּטאת  יַתח יַתה יַתעל  שו

ארת,  אפ יַתכ שמ ִבהיא  אש
יַתח.  ֵאב שז ִבמ יַתה ִבתּקון  ֵאני  שפ ִבמ



פרק ח 

מסכת עדיות פרק ח משנה א 
א

ּמרה  ִבתי שב אבן  יַתע  מש שיהו ִבבי  ִבעיד שר ֵאה
ֵאבלות,  שנ יַתדם  יַתעל 
ּמטהור.   אשהוא 

ּמרה  ִבתי שב אבן  שמעון  ִבש ִבבי  ִבעיד שר ֵאה
ּמוצתו,  שק ִבמ שב ֵאמא  ּמט יַתגע  ּמנ אש ּמּטאת  יַתח יַתה אפר  ֵאא יַתעל 

מכלו.   אאת  ֵאמא  ִבּט אש
ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  ִבסי ף שר הו

ִבלים,  ּמח אג יַתה שו ּמנה  שלבו יַתה לטארת,  שּק יַתה שו אלת  לוּס יַתה
ּמתן,  ּמוצ שק ִבמ שב שטבול יום  יַתגע  ּמנ אש

ּמלם.  מכ אאת  יַתסל  ּמפ אש

מסכת עדיות פרק ח משנה ב 
ב

ֵאהן  לכ יַתה ּמדה  שיהו ִבבי  ּמבא ושר יַתא אבן  ּמדה  שיהו ִבבי  ִבעיד שר ֵאה
ֵאהן,  לכ יַתל ֵאשאת  ִבנ אש ֵאאל  ששּמר יַתבת ִי ּמנה  יַתט שק יַתעל 

ּממה,  שתרו ִבב אלת  אכ ִבהיא או אש
ּמפה,  מח יַתל ּמסה  שנ שכ ִבנ אש ּמון  ֵאכי

ּמלה.   ּמע שב ִבנ ללא  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ּמצב  יַתּק יַתה אבן  ּמיה  יַתכשר שז ִבבי  ֵאהן ושר לכ יַתה ֵאס ף  ִבבי יו ִבעיד שר ֵאה

שקלון,  שש יַתא שב ּמנה  ּמה ּמהשר אש אקת  ִבתינו יַתעל 
ּמחה,  ּמפ שש ִבמ יַתה ֵאני  שב ּמה  רֲעחקו שוִבר

ּמת ּה  ִבדין או ִבעי שמ ּמה  אדי ֵאע שו
ּמאה.  ּממ שט ִבנ ללא  אש שו ּמרה  ּמת שס ִבנ ללא  אש

ִבמים:  ּמכ רֲעח אהן  ּמל שמרו  ּמא
ּמנה,  ּמה שר ּמה אש אתם  יַתא ִבנים  ִבמי רֲעא יַתמ ִבאם  "

ּמאה,  ּממ שט ִבנ ללא  אש שו ּמרה  ּמת שס ִבנ ללא  אש ִבמינו  רֲעא יַתה
ִבנין  ִבמי רֲעא יַתמ אתם  יַתא ֵאאין  ִבאם  שו

ּמאה,  ּממ שט ִבנ ללא  אש שו ּמרה  ּמת שס ִבנ ללא  אש
ּמנה!"  ּמה ּמהשר אש ִבמינו  רֲעא יַתת יַתאל 

מסכת עדיות פרק ח משנה ג 
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ּמרה  ִבתי שב אבן  יַתע  מש שיהו ִבבי  יַתע ושר מש שיהו ִבבי  ִבעיד שר ֵאה
ּמוּסה,  ִבע יַתנת  שמ של יַתא יַתעל 

ּמנה.  מה שכ ִבל ֵאשּמרה  שכ ִבהיא  אש
ֵאהר,  יַתט של ֵאמא ו יַתט של ֵאשּמרה  שכ ּמוּסה  ִבע ּמה

ֵארב.   ּמק של ֵאחק ו יַתר של



ּמבן יַתר יַתמר  אבן] ּמא שמעון  ִבש ֵאאל: [ ִבלי שמ  יַתג
אכן,  שת ֵאעדו שלנו  יַתב ִבק

יַתכי  יַתז אבן  ּמנן  ּמח ּמבן יו יַתר יַתזר  ּמג שו אשה  רֲעע יַתנ יַתמה  ּמבל  רֲעא
ּמכְך?  יַתעל  ִבדין  ֵאבית  ִבשיב  שלהו ללא  אש

ֵאחק,  יַתר של אכם  ּמל ִבעין  שמ ִבנים שו רֲעה לכ יַתה
ֵארב.  ּמק של ללא  ּמבל  רֲעא

מסכת עדיות פרק ח משנה ד 
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ּמדה  ֵאר שוצ ִבאיש  אזר  אע אבן יו ֵאסה  ִבבי יו ִבעיד שר ֵאה
ּמיא, <קמיוצייא> ּמוצ שמ יַתק ּמיל  יַתא יַתעל 

ֵאכי,  שד
ּמיא,  ּמח שב שט יַתמ ֵאבית  ֵאקה  שש יַתמ יַתעל  שו

ּמין,  שכ יַתד
ּמתה,  ִבמי של יַתרב  שק ִבדי ִי שו

ּמאב.   ּמס שמ
ּמיא".  ּמששר ֵאסה  ֵאלי ּה "יו ּמקרון  שו

מסכת עדיות פרק ח משנה ה 
ה

ִבלי  שד יַתב ֵאבית  ִבאיש  ּמיה  שמ אח שנ ֵאשם  ִבמ ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  ִבעיד שר ֵאה
ּמחד.   אא ֵאעד  ִבפי  יַתעל  ּמשה  ִבא ּמה אאת  ִבאין  ִבשי יַתמ אש

ִבוצים,  ֵאע ּמה ֵאדיר  שב שוצאו  שמ ִבנ אש ּמוצמות  רֲעע ּמה יַתעל  יַתע  מש שיהו ִבבי  ִבעיד שר ֵאה
ִבמים:  ּמכ רֲעח שמרו  ּמא

אוצם,  אע אוצם  אע ֵאּקט  יַתל שמ
ּמטהור.  לכל  יַתה

מסכת עדיות פרק ח משנה ו 
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אזר:  אע ִבלי אא ִבבי  יַתמר שר ּמא
ּמכל,  ֵאהי יַתב ִבנים  שיהו בו אש ִבתי  שע יַתמ ּמש

ּמזרות,  רֲעע ּמל ִבעים  ּמל שק ּמכל ו ֵאהי יַתל ִבעים  ּמל שק ִבשין  עו
יַתבחו ץ,  ִבמ ִבנים  ּמכל בו ֵאהי יַתב אש ּמלא  אא

ִבנים.   שפ ִבב ִבמ ִבנים  ּמזרות בו רֲעע יַתב ו
יַתע:  מש שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

יַתבִית,  ֵאאין  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף  ִבבין  שקִברי יַתמ אש ִבתי  שע יַתמ ּמש
ִבעים,  ּמל שק ֵאאין  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף  ִבשין  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמק ִבלין  שכ שואו

ּממה.  ֵאאין חו אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף  ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ִבלים ו יַתק ִבשים  ּמד ּמק
ּמת ּה,  שע יַתש של ּמשה  שד ִבק ּמנה  ּמשה ִבראשו מד שּק אש

לבא.  ּמל ִבתיד  ּמע אל ּמשה  שד ִבק שו



מסכת עדיות פרק ח משנה ז 
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יַתע:  מש שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא
יַתכי,  יַתז אבן  ּמנן  ּמח ּמבן יו יַתר ֵאמ ִבני  רֲעא ּמבל  מק שמ

יַתרבו,  ֵאמ יַתרבו  שו יַתרבו,  ֵאמ יַתמע  ּמש אש
יַתני,  ִבוּסי ִבמ אשה  למ של ּמכה  ּמל רֲעה

ּמבא  ּמיהו  ִבל ֵאא ֵאאין  אש
ֵארב,  ּמק של ֵאחק ו יַתר של ֵאהר,  יַתט של ֵאמא ו יַתט של

יַתע,  שזרו ִבב ִבבין  ּמר לק שמ יַתה אאת  ֵאחק  יַתר של ּמלא  אא
יַתע.   שזרו ִבב ִבקין  ּמח שמרר יַתה ֵארב  ּמק של ו

ֵאדן,  שר יַתי יַתה אבר  ֵאע שב ּמתה  שי ּמה ּמפה  שוצִברי ֵאבית  יַתחת  יַתפ שש ִבמ
יַתע,  שזרו ִבב ִבוציון  אבן  ּמק ּה  רֲעח שוִבר
ּמשם,  ּמתה  שי ּמה ארת  אח יַתא שועוד 
יַתע.  שזרו ִבב ִבוציון  אבן  ּמב ּה  ֵאקשר שו

ּמבא  ּמיהו  ִבל ֵאא ֵאאלו  שכגון 
ֵארב.   ּמק של ֵאחק ו יַתר של ֵאהר,  יַתט של ֵאמא ו יַתט של

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ֵאחק.   יַתר של ללא  ּמבל  רֲעא ֵארב,  ּמק של

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
שלקות.   שח יַתמ יַתה אאת  ששוות  יַתה של

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ֵארב,  ּמק של ללא  שו ֵאחק  יַתר של ללא 

ּמלם,  ּמבעו ּמשלום  רֲעעשות  יַתל ּמלא  אא
יַתמר:  אא אנ ִבכי ג,כג-כד)אש ּמא של יַתמ ) 

ִבכי " לנ ּמא ֵאנה  ִבביא, ִבה ּמנ יַתה ּמיה  ִבל ֵאא ֵאאת  אכם  ּמל יַתח  ֵאל לש
ּמרא. יַתהנו שו ּמגדול  יַתה ֵאני בוא יום יי  שפ ִבל

ִבנים, ּמב יַתעל  ּמאבות  ֵאלב  ִבשיב  ֵאה שו
ּמתם".   רֲעאבו יַתעל  ִבנים  ּמב ֵאלב  שו

חסל עדיות 

 מסכת עבודה זרה

פרק א 

מסכת עבודה זרה פרק א משנה א 



א
ִבמים,  ּמי ּמשה  לל שש יַתלגוִים  אש אהן  ֵאדי ֵאאי ֵאני  שפ ִבל

אהן,  ּממ ִבע ֵאתת  ּמל ִבמ ֵאשאת ו ּמל ִבמ ּמאסור 
אהן,  ּממ ִבע ִבאיל  שש יַתה של ִבמ ּמלן ו ִבאי שש יַתה של ִבמ

אהן,  ֵאמ שלוות  ִבל ִבמ ּמתן ו שלוו יַתה של ִבמ
אהן.   ֵאמ יַתרע  ּמפ ִבל ִבמ ּמען ו ּמפשר של ִבמ

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
אהן,  ֵאמ ִבעין  ּמר שפ ִבנ

ֵאוצר.   ֵאמ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ
שמרו לו:  ּמא

ּמשיו,  שכ יַתע ֵאוצר  ֵאמ אשהוא  ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
יַתמן.  שז יַתחר  יַתא של יַתח הוא  ֵאמ ּמש

(מסכת עבודה זרה פרק א משנה ב) 
ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר

ּמאסור.   אהן  ֵארי רֲעח יַתא של ּמשה  לל שש אהן ו ֵאני שפ ִבל ּמשה  לל שש
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמאסור,  אהן  ֵאדי ֵאאי ֵאני  שפ ִבל
ּמתר.  ממ אהן,  ֵאדי ֵאאי יַתחר  יַתא של

מסכת עבודה זרה פרק א משנה ג 
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יַתלגוִים:  אש אהן  ֵאדי ֵאאי ֵאאלו 
ּמטס,  שנ יַתל ּמק

ּמיה,  ּמל ִבגי יַתטשר שס ו
ִבסים,  ֵאטי ּמר יַתק ו

ִבכים,  ּמל שמ יַתל אש ּמיה  שס אנ שג שויום 
ּמדה,  ֵאל יַתה שויום 

ּמתה.   ִבמי יַתה שויום 
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמפה,  ששִברי ּמב ּה  איש  אש ּמתה  ִבמי ּמכל 
ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו ּמב ּה  איש 
ּמפה,  ששִברי ּמב ּה  ֵאאין  אש שו

ּמרה.   ּמז ּמדה  רֲעעבו ּמב ּה  ֵאאין 

ג
יַתבלוִבריתו,  ּמקנו ו שז יַתחת  יַתל שג ִבת יום 

ּמים,  יַתה ִבמן  ּמלה בו  ּמע אש יום 
רֲעאסוִברים,  ּמה ֵאבית  ִבמ ּמוצא בו  ּמי אש שויום 

ִבאיש.  ּמה שואותו  יַתהיום,  ּמלא אותו  אא ּמאסור  ֵאאינו 
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ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו ּמב ּה  איש  אש ִבעיר 
ּמתר.   ממ ּמל ּה  ּמוצה  חו

ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו ּמל ּה  ּמוצה  ּמיה חו ּמה
ּמתר.   ממ ּמכ ּה  תו

ּמשם?  יַתל ֵאלְך  ֵאלי יַתמה הוא 
ּממקום,  יַתה שלאותו  אדת  אח מי שמ ארְך  אד יַתה אש יַתמן  שז ִבב

ּמאסור. 
ֵאחר,  יַתא ּממקום  ִבמ ּמב ּה  ֵאלְך  ֵאלי ּמיכול  ִבאם 

ּמתר.   ממ
ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו ּמב ּה  איש  אש ִבעיר 

ּמּטרות,  מע שמ ּמנן  ֵאאי אש שו ּמּטרות  מע שמ רֲעחנויות  ּמב ּה  ּמהיו  שו
ּמאן,  שש ֵאבית  שב אשה  רֲעע יַתמ ּמיה  ּמה אזה 

ִבמים:  ּמכ רֲעח שמרו  ּמא שו
רֲעאסורות,  ּמּטרות  מע שמ

ּמתרות.  ממ ּמּטרות  מע שמ ּמנן  ֵאאי אש שו
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יַתלגוִים:  לכר  שמ ִבל ִברין  רֲעאסו ּמבִברים  שד ֵאאלו 
אהן,  ֵאתי שטרו שפ ִבב יַתח  שבנות שו ִבלין ו ִבבי ֵאטרו שוצ ִבא

ּמבן.   ּמל שנגול  יַתתשר שו ּמנה,  ֵאב של ו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבלים.   שג ּמנ יַתתשר יַתה ֵאבין  ּמבן  ּמל ֵאכר לו  מו
שוצמו,  יַתע ֵאני  שפ ִבב אשהוא  יַתמן  שז ִבב

שכרו,  ּמבעו ומו שוצ אא אאת  יַתע  ֵאט קו
ּמרה.   ּמז ּמדה  רֲעעבו יַתל ֵאסר  ּמח ִבבין  שקִברי יַתמ ֵאאין  אש

ּמבִברים,  שד יַתה ּמכל  ּמאר  שש ו
ּמתר,  ממ ּממן  ּמת שס

ּמאסור.   ּמשן  ֵאפרו ו
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ֵאבס,  ּמל שק ִבנ שו ֵאוצר  ּמח שו ּמטב  ּמקל  ּמד יַתא ף 
יַתלגוִים.  לכר  שמ ִבל ּמאסור 

מסכת עבודה זרה פרק א משנה ו 
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יַתלגוִים,  ּמּקה  יַתד ּממה  ֵאה שב לכר  שמ ִבל רֲעהגו  ּמנ אש ּממקום 
שכִברין;  מו

לכר,  שמ ִבל ללא  אש רֲעהגו  ּמנ אש ּממקום 
שכִברין.   ֵאאין מו



שלקות!  שח יַתמ יַתה ֵאני  שפ ִבמ ּמדם,  ּמא אנה  יַתש שי יַתאל  שו
ּממקום,  ּמכל  שב ו

ּמוּסה,  יַתג ּממה  ֵאה שב אהם  ּמל שכִברין  ֵאאין מו
ִבחין!> ּמי ִבחין, <וקי ּמי שס ִבלים ו ּמג רֲעע

ששבוִברין.   ִבמים ו ֵאל שש
ּמרה. <יודה> ששבו ִבב ִבתיר  יַתמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר

יַתבוּסוס.  ִבתיר  יַתמ ּמרה  ֵאתי שב אבן 

מסכת עבודה זרה פרק א משנה ז 
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ּמריות,  רֲעא יַתו ִבבים  מד אהם  ּמל שכִברין  ֵאאין מו
ִבבים.   יַתר ּמל ּמקה  ִבזי שנ איש בו  אש ּמבר  ּמד ּמכל  ללא  שו

ִבקי,  של ִבסי ּמב אהן  ּממ ִבע ִבנין  ֵאאין בו
ּממה.  ִבבי ּמיה, ו שד יַתט שס ִבא ּמרדון,  שג ו

ּמוציות.   ּמח יַתמשר ּמסיות ו ִבדימו אהן  ּממ ִבע ִבנין  ּמבל בו רֲעא
ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו ּמב ּה  ִבדין  ִבמי רֲעע יַתמ אש ּמפה  ִבכ יַתל ִבגיעו  ִבה

ּמת ּה.  שבנו ִבל ּמאסור 

מסכת עבודה זרה פרק א משנה ח <לא נמוצא בכתב יד>
ּמרה:  ּמז ּמדה  רֲעעבו יַתל ִבטין  ִבשי שכ יַתת ִבשים  ֵאאין עו שו )

ּמבעות;  יַתט שו ִבמים  ּמז שנ ּמלאות, ו שט מק
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמתר.)   ממ ּמכר,  ּמש שב

ח
יַתקע,  יַתּקשר יַתל ּמבר  מח שמ ִבב שכִברין  ֵאאין מו

ֵאוצ ץ;  ּמּק ִבי אש ִבמ ֵאכר הוא  ּמבל מו רֲעא
ֵאמר: <יודה> ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמלקו ץ.   ּמנת  שמ יַתעל  ֵאכר לו  מו

ט
ֵאאל,  ששּמר אר ץ ִי אא של ִבתים  ּמב אהם  ּמל ִברין  ִבכי שש יַתמ ֵאאין 

ּמשדות;  יַתמר  לוצארְך לו ֵאאין  שו
ּמיה,  שר שבסו ו

ּמשדות.  ללא  ּמבל  רֲעא ִבתים,  ּמב ִברין  ִבכי שש יַתמ
אר ץ,  ּמא ּמל שבחו ץ  ו

ּמשדות.   ִברין  ִבכי שש יַתמ ִבתים ו ּמב שכִברין  מו
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ֵאאל,  ששּמר אר ץ ִי אא שב יַתא ף 
ִבתים,  ּמב אהן  ּמל ִברין  ִבכי שש יַתמ



ּמיה,  שר שבסו ו
ּמשדות,  ִברין  ִבכי שש יַתמ ִבתים ו ּמב שכִברין  מו
ֵאאלו.  ּמו ֵאאלו  שכִברין  אר ץ מו ּמא ּמל שבחו ץ  ו

מסכת עבודה זרה פרק א משנה ט 
י

ִבכיר,  שש יַתה של שמרו  ּמא אש שמקום  ִבב יַתא ף 
ּממרו,  ּמא ּמרה  ִבדי ֵאבית  של ללא 

ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו ּמכ ּה  שלתו ִבניס  שכ יַתמ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ
יַתמר:  אא אנ ּמבִברים ז,כו)אש שד ) 

אתָך, ֵאבי אאל  ּמבה  ֵאע ִבביא תו ּמת ללא  למהו," ּמכ ארם  ֵאח ּמת  ּמהִיי שו  
ארם הוא ֵאח ִבכי  אבנו,  רֲעע יַתת שת ֵאעב  יַתת שו אוצנו  שּק יַתש שת ֵאּק ץ  ."  יַתש

ּממקום,  ּמכל  שב
ֵאח ץ,  יַתמשר יַתה אאת  ִבכיר לו  שש יַתי ללא 

ששמו.  יַתעל  ֵאראת  שק ִבנ ִבהיא  אש ֵאני  שפ ִבמ

פרק ב 

מסכת עבודה זרה פרק ב משנה א 
א

יַתלגוִים,  אש ִבנית  ִבק שד שנ מפ שב ּממה  ֵאה שב ִבדין  ִבמי רֲעע יַתמ ֵאאין 
ּממה.   ֵאה שב יַתה יַתעל  ִבדין  רֲעחשו ֵאהן  אש ֵאני  שפ ִבמ

אהן,  ּממ ִבע ּמשה  ִבא ֵאחד  יַתי שת ִבת ללא 
ּמריות.   רֲעע ּמה יַתעל  ִבדין  רֲעחשו ֵאהן  אש ֵאני  שפ ִבמ

אהן,  ּממ ִבע ּמדם  ּמא ֵאחד  שתיַתי ללא ִי
ִבמים.   ּמד ִבפיכות  שש יַתעל  ִבדין  רֲעחשו ֵאהן  אש ֵאני  שפ ִבמ

שכִברית,  ּמנ יַתה אאת  ֵאלד  שתיַתי ללא  ֵאאל  ששּמר יַתבת ִי
ֵאאל.   ששּמר יַתבת ִי אאת  אדת  אל יַתי שמ שכִברית  ּמנ ּמבל  רֲעא

שכִברית;  ּמנ יַתל אש ּמנ ּה  שב אאת  ִבניק  ּמת ללא  ֵאאל  ששּמר יַתבת ִי
ּמת ּה.  יַתבשרשו ֵאאל  ששּמר יַתבת ִי של אש ּמנ ּה  שב אאת  ּמקה  ִבני שמ שכִברית  ּמנ ּמבל  רֲעא

מסכת עבודה זרה פרק ב משנה ב 
ב

ּמממון,  אהן ִברפוי  ֵאמ ִבפין  יַתר שת ִבמ
ּמפשות.   שנ ללא ִברפוי  ּמבל  רֲעא

ּממקום.   ּמכל  שב אהן  ֵאמ שפִברין  יַתת שס ִבמ ֵאאין 
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמתר,  ממ ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות 



ֵאבינו.  של ֵאבינו  ללא  ּמבל  רֲעא

מסכת עבודה זרה פרק ב משנה ג 
ג

ִברין,  רֲעאסו יַתלגוִים  אש ּמבִברים  שד ֵאאלו 
ּמיה:  ּמנ רֲעה ִבאוּסור  ּמרן  ִבאוּסו שו

יַתיִין,  יַתה
יַתיִין,  ּמלתו  ִבח שת ִבמ ּמיה  ּמה אש יַתלגוִים  אש אמ ץ  לח יַתה שו

ֵאני,  ּמיא שדשר שנ יַתא ארס  אח שו
ִבבין.   שלבו שועורות 

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
יַתע!> שקשר יַתה אש ּמאסור, < לגל,  ּמע אשלו  יַתרע  אּק יַתה אש יַתמן  שז ִבב

ּמתר.   ממ ּממשוְך,  ו
ּמתר,  ממ ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו יַתל ּמנס  שכ ִבנ יַתה ּמשר  ּמב ו

ּמאסור,  ֵאוצא,  יַתהיו שו
ִבתים.   ֵאמ ֵאחי  שב ִבז אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

ּמבה.   ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
יַתתשרפות,  יַתל ִבכים  של יַתההו

אהן,  ּממ ִבע ֵאתן  ִבל ִבמ ֵאשאת ו ּמל ִבמ ּמאסור 
ּמתִברין.  ממ ִבאין  ּמב יַתה שו

מסכת עבודה זרה פרק ב משנה ד 
ד

אהן,  ֵאני שק שנ ִבק שו יַתהגוִים  נודות 
אהן,  ּמב ּמכנוס  ֵאאל  ששּמר ֵאיין ִי שו

ּמיה.   ּמנ רֲעה ִבאוּסור  ּמרן  ִבאוּסו שו רֲעאסוִברין, 
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמיה.   ּמנ רֲעה ִבאוּסור  ּמרן  ִבאוּסו ֵאאין 

ה <ו>
יַתלגוִים,  אש ִבגין  יַתז יַתה שו ִבנים  יַתוצ יַתחשר יַתה

ּמיה.   ּמנ רֲעה ִבאוּסור  ּמרן  ִבאוּסו שו רֲעאסוִברין, 
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמיה.   ּמנ רֲעה ִבאוּסור  ּמרן  ִבאוּסו ֵאאין 

ו <ה כתוב בתחתית הד ף על ידי המגיה>
יַתלגוִים,  אש ֵאקי  ּמי שנ ִבת שו ּמנה  ִבב שג יַתה שו ּמיס  ממשר יַתה

ּמיה.   ּמנ רֲעה ִבאוּסור  ּמרן  ִבאוּסו שו רֲעאסוִברין, 
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד



שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמיה.   ּמנ רֲעה ִבאוּסור  ּמרן  ִבאוּסו ֵאאין 

מסכת עבודה זרה פרק ב משנה ה 
ז

ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא
יַתע  מש שיהו ִבבי  אאת שר ֵאעאל  ּממ שש ִבבי ִי שר יַתאל  ּמש

ארְך:  אד יַתב ִבכים  של יַתה שמ ּמהיו  אש שכ
יַתנת!> ִבבי שג יַתנת גוִים? < ִבבי שג שסרו  ּמא ּממה  ֵאני  שפ ִבמ

יַתמר לו:  ּמא
ּמלה.   ֵאב שנ יַתה יַתבת  ֵאק שב ּמת ּה  ִבדין או ִבמי רֲעע יַתמ אש ֵאני  שפ ִבמ

יַתמר לו:  ּמא
ּמלה,  ֵאב שנ יַתה יַתבת  ֵאּק ִבמ ּמרה  רֲעחמו ּמלה  ּמהעו יַתבת  ֵאק ללא  רֲעה יַתו
ּמיה"?  ּמח ּמפ ּה  ּמפה שושר ּמי שעתו  יַתד אש ֵאהן  לכ שמרו " ּמא שו

שמרו:  ּמא ּמלא  אא ִבמים,  ּמכ רֲעח ללא הודו לו  שו
ִבלין.   רֲעע ללא מו שו ִבנין  שה אנ ללא 

ח
שמרו לו:  ּמא

ּמרה.   ּמז ּמדה  רֲעעבו ֵאלי  שג אע יַתבת  ֵאק שב ּמת ּה  ִבדין או ִבמי רֲעע יַתמ אש ֵאני  שפ ִבמ
יַתמר לו:  ּמא
ֵאכן,  ִבאם 

ּמיה?  ּמנ רֲעה יַתב ּמה  ּמסרו רֲעא ללא  ּממה  ּמל
ֵאחר.  יַתא ּמבר  ּמד של ִבשיאו  ִבה שו

יַתמר לו:  ּמא
ִבחי!  ּמא ֵאעאל  ּממ שש ִי

ֵארא:  ּמתה קו יַתא ּמאְך   (שיר השירים א,ב)ֵאהי
ּמיִין",  ִבמ אדיָך  לד ִבבים  ִבכי טו "

או: 
יַתדִיְך'?  לד ִבבים  ִבכי טו '

יַתמר לו:  ּמא
ּמיִין'.   ִבמ יַתדִיְך  לד ִבבים  ִבכי טו '

יַתמר לו:  ּמא
ֵאכן,  ּמבר  ּמד יַתה ֵאאין 

ּמליו  ּמע ֵאמד  יַתל שמ ֵאברו  רֲעח ֵארי  רֲעה  (שיר השירים א,ג)אש
ִבבים".  אניָך טו ּממ שש יַתח  ֵארי של "

מסכת עבודה זרה פרק ב משנה ו 
ט

רֲעאסוִברין,  יַתלגוִים  אש ּמבִברין  שד ֵאאלו 
ּמיה:  ּמנ רֲעה ִבאוּסור  ּמרן  ִבאוּסו ֵאאין  שו



ֵאאהו,  ֵאאל רו ששּמר ֵאאין ִי שו ּמלבו גוי  רֲעח אש ּמלב  ּמח
אהן, ּמל אש אמן  אש יַתה שו יַתפת,  יַתה ּמלקות.  שו שש יַתה שו

אמן.  אש יַתב ִבתירו  ִבה ִבדינו  ֵאבית  ִבבי ו שר
אמ ץ,  לח ּמו יַתיִין  אהן  ּמב ֵאתת  ּמל ּמכן  יַתדשר אש ִבשין  ּמב שכ ו

ּמפה,  שטרו שטִברית  ו
ּמגה,  ּמד ּמב ּה  ֵאאין  אש ֵאוציר  שו

ֵאלק,  ִבחי יַתה שו
ִבתית,  של ִבח יַתל אש ארט  לק שו
ִבטית,  שנ ּמלקו שס יַתלח  אמ ו
רֲעאסוִברין,  ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ּמיה.  ּמנ רֲעה ִבאוּסור  ּמרן  ִבאוּסו ֵאאין  שו

מסכת עבודה זרה פרק ב משנה ז 
י

ּמלה:  ִבכי רֲעא יַתב ּמתִברין  ממ ֵאאלו 
ֵאאהו,  ֵאאל רו ששּמר שוִי ּמלבו גוי  רֲעח אש ּמלב  ּמח

יַתבש,  שד יַתה
שּטפות,  יַתנ שמ ִבפי  יַתעל  יַתא ף  ִבניות,  ּממ שד שמ יַתד יַתה שו

אקה,  שש יַתמ ֵאשר  שכ אה ֵאשם  ִבמ אהן  ּמב ֵאאין 
אמ ץ,  לח ּמו יַתיִין  אהן  ּמב ֵאתת  ּמל ּמכן  יַתדשר ֵאאין  אש ִבשין  ּמב שכ ו

ּמפה,  שטרו ּמנה  ֵאאי אש שטִברית  ו
ּמגה,  ּמד ּמב ּה  איש  אש ֵאוציר  שו

ִבתית, <ועל!> של ִבח יַתל אש אלה  ּמע שו
ִבלין.  ּמג של מג שמ ּמקה  שס שקלו ֵאתי  ֵאזי שו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
רֲעאסוִברין.   ִבחין  ששלו

רֲעאסוִברין,  ּמלה,  ִבלי שוּס יַתה ִבמן  ִבבים  ּמג רֲעח
ּממה.  שתרו ִבב ּמתִברין  ממ ֵאתק,  יַתאפו יַתה ִבמן 

פרק ג 

מסכת עבודה זרה פרק ג משנה א 
א

ִברין,  רֲעאסו ִבמים  ּמל שצ יַתה ּמכל 
ּמנה.   ּמש יַתב יַתחת  יַתא ִבדים  ּמב שע אנ ֵאהן  אש ֵאני  שפ ִבמ

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמאסור,  ֵאאינו 
יַתכדור.   ִבוצפור, או  ֵאּקל, או  יַתמ איש לו  אש ּמכל  ּמלא  אא



ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
ּמבר.  ּמד ּמכל  ּמידו  שב איש  אש ּמכל 

מסכת עבודה זרה פרק ג משנה ב 
ב

ִבמים,  ּמל שוצ ֵארי  שב ִבש ֵאוצא  יַתהמו
ּמתִברים.   ממ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

אגל,  אר ִבנית  שב יַתת ּמיד,  ִבנית  שב יַתת ּמוצא  ּממ
רֲעאסוִברין,  ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ּמבד.  שע אנ אהן  ּמב ֵאוצא  יַתכיו אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת עבודה זרה פרק ג משנה ג 
ג

ִבלים,  ֵאכ ֵאוצא  יַתהמו
ּממה,  יַתח יַתה יַתרת  אהם וצו ֵאלי רֲעע יַתו

ּמרקון,  שד יַתה יַתרת  ּמנה, וצו ּמב של יַתה יַתרת  וצו
יַתלח.   אמ יַתה ּמים  של ֵאכם  ִבלי יו

ֵאמר  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
רֲעאסוִברים,  ִבדין,  ּמב מכ שמ יַתה יַתעל 

ּמתִברין.   ממ ִבזין,  שב ִבנ יַתה יַתעל  שו
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ּמים.   יַתל ִבטיל  ֵאמ יַתח או  ּמלרו ארה  שוזו ֵאחק  שו
שמרו לו:  ּמא

אבל,  אז ּמשה  אע אנ יַתא ף הוא 
יַתמר:  אא אנ ּמבִברים יג,יח)אש שד ) 

ארם".  ֵאח יַתה ִבמן  ּממה  שמאו שדָך  ּמי שב יַתבק  שד ללא ִי שו "

מסכת עבודה זרה פרק ג משנה ד 
ד

שסלוס  יַתל שפ אבן  שקלוס  יַתר ּמפ יַתאל  ּמש
יַתעכו,  שב ֵאאל  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר אאת 

ִבטי,  ִבדי שפרו יַתא של אש ֵאח ץ  יַתמשר שב ֵאח ץ  ּמיה רו ּמה אש
יַתמר לו:  ּמא

אכם:  שת יַתר שבתו ּמכתוב  "
ארם",  ֵאח יַתה ִבמן  ּממה  שמאו שדָך  ּמי שב יַתבק  שד ללא ִי שו "

ִבטי?"  ִבדי שפרו יַתא של אש ֵאח ץ  יַתמשר שב ֵאח ץ  ּמתה רו יַתא ּממה  ֵאני  שפ ִבמ
יַתמר לו:  ּמא

ֵאח ץ."   יַתמשר יַתב ִבבין  ִבשי שמ ֵאאין  "
יַתמר לו:  ּמא ּמוצא,  ּמי אש שכ ו

ּמל ּה,  שגבו ִבב ִבתי  ּמבא ללא  ִבני  רֲעא "
ִבלי.   שגבו ִבב ּמבאת  ִבהיא 



שמִברים:  ֵאאין או
ִבטי,  ִבדי שפרו יַתא של ֵאח ץ  יַתמשר ּמשה  רֲעע יַתנ

ּמלא:  אא
ֵאח ץ.   יַתמשר יַתל ִבטי נוי  ִבדי שפרו יַתא ִבהיא  ֵאשית  שע אנ

ה
ֵאחר:  יַתא ּמבר  ּמד

ֵאבה,  יַתהשר ּמממון  ּמלְך  ִבנין  שת ִבאם נו
ּמלְך  אש ּמרה  ּמז ּמדה  רֲעעבו יַתל ּמנס  שכ ִבנ ּמתה  יַתא

ּמה?  אני ּמפ שב ִבתין  שש יַתמ אקִברי ו יַתעל  יַתב לרם ו ּמע
ִבביב,  יַתה יַתעל  אדת  אמ שוזו עו

ּמה!   אני ּמפ שב ִבנין  ִבתי שש יַתמ ּמעם  ּמה ּמכל  שו
אהם":  ֵאהי לל אא ּמלא " אא יַתמר  אא אנ ללא 

ּמאסור,  יַת ּה,  אאלו ֵאשם  ִבמ ֵאהג  אשהוא נו אאת 
ּמתר."  ממ יַת ּה,  אאלו ֵאשם  ִבמ ֵאהג  ֵאאינו נו אש אאת  שו

מסכת עבודה זרה פרק ג משנה ה 
ו

ּמבעות,  שג יַתה אאת  שו ּמהִברים  אה אאת  ִבדים  שב ּמהעו יַתהגוִים 
ּמתִברין,  ממ ֵאהן 

רֲעאסוִברין,  אהן  ֵאלי רֲעע אש יַתמה  ו
יַתמר:  אא אנ ּמבִברים ז,כה)אש שד ) 

ּמת".   שח יַתק ּמל שו אהם  ֵאלי רֲעע ּמהב  ּמז שו אס ף  אכ למד  שח יַתת ללא  "
ֵאמר:  ִבלי או ִבלי ּמג יַתה ֵאסה  ִבבי יו ּמבִברים יב,ב) שר שד )

אהם;  ֵאהי לל אא ּמהִברים  אה ללא  שו ּמהִברים",  אה יַתעל  אהם  ֵאהי לל אא "
אהם.   ֵאהי לל אא ּמבעות  שג יַתה ללא  שו ּמבעות",  שג יַתה יַתעל  אהם...  ֵאהי לל אא "

ּמרה?]  רֲעאסו ֵאשּמרה  רֲעא ּממה  ֵאני  שפ ִבמ [ו
ּמדם,  ּמא יַתיד  יַתסת  ִבפי שת ּמב ּה  איש  אש ֵאני  שפ ִבמ

ּמאסור.   ּמדם  ּמא יַתיד  יַתסת  ִבפי שת איש בו  אש ּמכל  שו

ז
ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר שר ּמא

אניָך:  ּמפ של ִבבין  איה או שה אא ִבני  רֲעא
ֵאוצא  שת מו יַתא ּמש ּממקום  ּמכל 

ּמנן,  רֲעע יַתר ֵאע ץ  שו ּמאה,  ּמש ִבנ ּמעה  שב ִבג שו יַת ּה,  ּמגבו יַתהר 
ּמרה.  ּמז ּמדה  רֲעעבו ּמשם  איש  אש יַתדע 

מסכת עבודה זרה פרק ג משנה ו 
ח

יַתפל,  ּמנ שו ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו יַתל ּמסמוְך  ֵאביתו  ּמיה  ּמה אש ִבמי 
שבנותו.  ִבל ּמאסור 



אשה?  רֲעע יַתי יַתוצד  ֵאכי
אנה.   אשלו ובו שבתוְך  ֵאנס  כו

ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו יַתל אש שו אשלו  ּמיה  ּמה
ּמוצה.   שח יַתמ של ּמוצה  שח יַתמ ִידון 

אשאר ץ,  יַתכ ִבמין  יַתט שמ ּמפרו  רֲעע יַתו ּמוציו  ֵאע שו ּמניו  ּמב רֲעא
יַתמר:  אא אנ ּמבִברים ז,כו)אש שד ) 

אבנו,  רֲעע יַתת שת ֵאעב  יַתת שו אוצנו,  שּק יַתש שת ֵאּק ץ  יַתש "
ארם הוא." ֵאח  ִבכי 

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
יַתמר:  אא אנ אש ּמדה,  ִבנ ּמיה ל,כב)יַתכ שע יַתש שי ) 

יַתמר לו".  לתא ֵאוצא  ּמוה,  ּמד שכמו  ֵארם  שז ִבת "
ּמשא,  יַתמ יַתב ּממא  יַתט שמ ּמדה  ִבנ יַתה יַתמה 

ּמשא.  יַתמ יַתב ּממא  יַתט שמ ּמרה  ּמז ּמדה  רֲעעבו יַתא ף 

מסכת עבודה זרה פרק ג משנה ז 
ט

ֵאהן:  ִבתין  ּמב ּמשה  לל שש
ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו ֵאשם  של ּמלה  ִבח שת ִבמ ּמניו  שב אש יַתבִית 

ּמאסור;  אזה  ֵארי  רֲעה
ֵאדש,  ִבח שו ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו ֵאשם  של שירו  ִבכ שו שידו  ִבס

ֵאדש;  ִבח אש יַתמה  ֵאטל  נו
ּמא ּה,  ִבוצי שוהו ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו שלתוכו  ִבניס  שכ ִבה

ּמתר.   ממ אזה  ֵארי  רֲעה

י
ֵאהן:  ִבנים  ּמב רֲעא ּמשלוש 

ּממס,  יַתלבו ּמלה  ִבח שת ִבמ ּמב ּה  ּמוצ רֲעח אש אבן  : יסוד של פסל> bōmos<אא

ּמרה;  רֲעאסו ֵארי זו  רֲעה
ֵאדש,  ִבח שו ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו ֵאשם  של ּמר ּה  שי ִבכ שו ּמד ּה  שי ִבס

ֵאדש;  ִבח אש יַתמה  ֵאטל  נו
ּמק ּה,  של ִבס שו ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו ּמה  אלי ּמע ִבמיד  אע אה

אתארת.   ממ ֵארי זו  רֲעה

יא
ֵאהן:  ֵאשרות  רֲעא ּמשלוש 

ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו ֵאשם  של ּמלה  ִבח שת ִבמ ּמטעו  שנ אש ּמלן  ִבאי
ּמאסור;  אזה  ֵארי  רֲעה

ִבלי ף,  אח אה שו ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו ֵאשם  של שוּסלו  ִבפ שדעו ו ִבג
ִבלי ף;  אח אה אש יַתמה  ֵאטל  נו

ּמל ּה,  שּט ִבב ּמרה, ו ּמז ּמדה  רֲעעבו ּמתיו  שח יַתת ִבמיד  אע אה
ּמתר.   ממ אזה  ֵארי  רֲעה



יב
ֵאשּמרה?  רֲעא ִבהיא  ֵאאי זו 

ּמרה.   ּמז ּמדה  רֲעעבו ּמה  אתי שח יַתת איש  אש ּמכל 
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ּמת ּה.   ִבדין או שב אשעו ּמכל 
ּמדן,  שי יַתוצ שב אשה  רֲעע יַתמ

ִבדין אותו,  שב ּמהיו עו אש ּמלן  ִבאי שב
יַתגל.   ּמתיו  שח יַתת ּמיה  ּמה שו

שמעון:  ִבש ִבבי  אהן שר ּמל יַתמר  ּמא
אזה!"  יַתה יַתגל  יַתה אאת  שדקו  ִבב "

ּמרה.   שוצאו בו וצו ּממ ּמדקוהו, ו שב ו
אהן:  ּמל יַתמר  ּמא

ִבדין,  שב ֵאהן עו ּמרה  יַתלצו שו ִבאיל  "הו
ּמלן."  ִבאי ּמה אאת  אהן  ּמל ִבתיר  יַתנ

מסכת עבודה זרה פרק ג משנה ח 
יג

ּמל ּה,  ִבוצ שב ֵאשב  ֵאי ללא 
ּמטהור.   יַתשב,  ּמי ִבאם  שו

ּמה,  אתי שח יַתת לבר  רֲעע יַתי ללא  שו
ֵאמא.  ּמט יַתבר,  ּמע ִבאם  שו

ִבבים,  יַתר ּמה אאת  אלת  אז ּמתה גו שי ּמה
ּמטהור.   ּמה,  אתי שח יַתת יַתבר  ּמע שו

ִבמים,  ּמש שג יַתה ִבבימות  ּמרקות  שי ּמה  אתי שח יַתת ִבעין  שוזושר
ּממה.  יַתח יַתה ִבבימות  ללא  ּמבל  רֲעא

ִברין,  שז יַתח יַתה שו
ִבמים.  ּמש שג יַתה ִבבימות  ללא  שו ּממה  יַתח יַתה ִבבימות  ללא 

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ִבמין,  ּמש שג יַתה ִבבימות  ּמרקות  שי ללא  יַתא ף 

אשארת,  ּמיה נו ִבב שנ יַתה אש ֵאני  שפ ִבמ
אבל.  אז יַתל אהם  ּמל ּמאה  ּמנ רֲעה ּמות  רֲעה יַתו

מסכת עבודה זרה פרק ג משנה ט 
יד

ִבנים,  ּמב רֲעא יַתו ִבוצים  ֵאע ּמנה  אמ ִבמ יַתטל  ּמנ
ּמיה.   ּמנ רֲעה יַתב רֲעאסוִברין 

יַתתנור,  יַתה אאת  אהן  ּמב ִבוּסיק  ִבה
יַתת ץ,  מי ּמדש,  ּמח ִבאם 
ֵאוצן.   ּמי ּמשן,  ּמי ִבאם  שו

יַתפת,  יַתה אאת  ּמפה בו  ּמא



ּמיה;  ּמנ רֲעה יַתב ּמרה  רֲעאסו יַתפת  יַתה
ֵאחרות,  רֲעא יַתב ּמבה  ּמעשר שת ִבנ

ּמיה.   ּמנ רֲעה יַתב רֲעאסורות  ּמלן  מכ
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

יַתלח.   אמ יַתה ּמים  של ּמיה  ּמנ רֲעה ִבליְך  יו
שמרו לו:  ּמא

ּמרה.   ּמז ּמדה  רֲעעבו יַתל ּמדיון  ִבפ ֵאאין 

יה
ֵאכד,  יַתכשר ּמנה  אמ ִבמ יַתטל  ּמנ

ּמיה.   ּמנ רֲעה יַתב ּמאסור 
אגד,  אב יַתה אאת  יַתרג בו  ּמא

ּמיה;  ּמנ רֲעה יַתב ּמאסור  אגד  אב יַתה
ֵאחִברים,  רֲעא יַתב ּמעיַתרב  שת ִבנ

ּמיה.   ּמנ רֲעה יַתב ִברין  רֲעאסו ּמלן  מכ
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

יַתלח.   אמ יַתה ּמים  של ּמיה  ּמנ רֲעה ִבליְך  יו
שמרו לו:  ּמא

ּמרה.  ּמז ּמדה  רֲעעבו יַתל ּמדיון  ִבפ ֵאאין 

מסכת עבודה זרה פרק ג משנה י 
יו

ּמל ּה?  שּט יַתב שמ יַתוצד  ֵאכי
ֵארד,  ֵאז שו ֵאסם  ִבקשר

ִבביט,  יַתששר ֵאּקל או  יַתמ ּמנה  אמ ִבמ יַתטל  ּמנ
אלה,  ּמע ִבפלו  רֲעא

ּמלה.   ֵאט שב ֵארי זו  רֲעה
ּמרה;  רֲעאסו ּמכ ּה,  ּמוצשר של ּמי ּה  ּמפ שש
אתארת.  ממ ּמכ ּה,  ּמוצשר של ללא  אש שו

פרק ד 

מסכת עבודה זרה פרק ד משנה א 
א

ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר
ִבליס,  יַתמשרקו יַתה יַתוצד  שב יַתוצד זו  שב ִבנים זו  ּמב רֲעא ּמשלוש 

רֲעאסורות; 
ּמתרות;  ממ יַתתִים,  שש ו

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו



רֲעאסור,  ִבעמו,  אאה  ִבנשר אשהוא  אאת 
ּמתר.  ממ ִבעמו,  אאה  ִבנשר ֵאאינו  אש אאת  שו

מסכת עבודה זרה פרק ד משנה ב 
ב

ִבלים,  ּמכ ּקא שכסות,  ּממעות,  לראשו  שב ּמוצא  ּממ
ּמתִברין.   ממ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ִבלים,  ּקב ִבש יַתל אש שטרות  יַתע שו ִבבים,  ּמנ רֲעע ֵארי  ִבכי יַתפשר
ּמלתות,  שס ִבנים ו ּממ שש ֵאיינות  שו

יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ֵארב  ּמק ֵאוצא בו  יַתכיו אש ּמבר  ּמד ּמכל  שו
ּמאסור. 

מסכת עבודה זרה פרק ד משנה ג 
ג

ֵאח ץ,  יַתמשר ּמנה ו יַתג ּמל ּה  ּמיה  ּמה אש ּמרה  ּמז ּמדה  רֲעעבו
ּמבה,  שבטו ללא  אש אהן  ֵאמ ִבנים  שה אנ
ּמבה.   שבטו אהם  ֵאמ ִבנין  שה אנ ֵאאין  שו

ֵאחִברים,  רֲעא יַתל אש שו ּמל ּה  אש ּמיה  ּמה
ּמבה.  שבטו ללא  אש שו ּמבה  שבטו אהן  ֵאמ ִבנין  שה אנ

מסכת עבודה זרה פרק ד משנה ד 
ד <ה>

ּמידו!> ִבמ ּמיד, < ִבמ ּמרה  רֲעאסו שכִברי,  ּמנ יַתל אש ּמרה  ּמז ּמדה  רֲעעבו
ֵאאל!>  ששּמר שלִי אש ֵאבד. < ּמע ֵאת אש ִבמ ֵאאל,  ששּמר שלִי אש שו

ֵאאל,  ששּמר שלִי אש שו אשלו  ּמרה  ּמז ּמדה  רֲעעבו ֵאּטל  יַתב שמ שכִברי  ּמנ
שכִברי.   ּמנ יַתל אש ּמרה  ּמז ּמדה  רֲעעבו ֵאּטל  יַתב שמ ֵאאינו  ֵאאל  ששּמר ִי

ּמה;  אשי שמ יַתש שמ ֵאּטל  ִבב ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו ֵאּטל  יַתב שמ יַתה
ּמה,  אשי שמ יַתש שמ ֵאּטל  ִבב

ּמרה.  רֲעאסו ִבהיא  שו ִבלין  ּמּט מב שמ ּמה  אשי שמ יַתש שמ

מסכת עבודה זרה פרק ד משנה ה 
ה

ּמל ּה?  שּט יַתב שמ יַתוצד  ֵאכי
ּמע ּה,  ּמב שוצ אא לראש  ּממ ּה,  ּמט לראש חו ּמנ ּה,  שז ּמא לראש  יַתטע  ּמק

ּמר ּה,  שוּס ִבח ללא  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף  ּמס ּה,  ּמח שפ
ּמל ּה.   שּט ִבב

ּמה,  אני ּמפ שב ִבתין  שש ִבה ּמה,  אני ּמפ שב יַתקק  ּמר
ּמאה,  יַתהצו אאת  ּמב ּה  יַתרק  ּמז ּמד ּה,  ֵאגשר

ּמלה.   ֵאט שב ּמנה  ֵאאי ֵארי זו  רֲעה
ּמנ ּה,  שכ שש ִבמ ּמר ּה או  ּמכ שמ

ֵאמר:  ִבבי או שר



ֵאּטל.  ִבב
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ֵאּטל.  ִבב ללא 

מסכת עבודה זרה פרק ד משנה ו 
ו

ּמה,  אדי שב ּמה עו ִבניחו ִבה אש ּמרה  ּמז ּמדה  רֲעעבו
אתארת;  ממ ּמשלום,  יַתעת  ּמש שב

ּמרה.   רֲעאסו ּממה,  ּמח של ִבמ יַתעת  ּמש שב
ִבכים,  ּמל שמ יַתל אש ּמסיות  שמ : יסוד של פסל>bōmos<בו

ּמתִברים,  ממ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ִבדין אותו  ִבמי רֲעע יַתמ אש ֵאני  שפ ִבמ

ּמעת!> ּמש שב שבִברין. < ִבכים עו ּמל שמ יַתה אש ּמעה  ּמש שב

מסכת עבודה זרה פרק ד משנה ז 
ז

ִבמי:  שברו ִבנים  ֵאק שז יַתה אאת  רֲעאלו  ּמש
ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו יַתב ֵאאין שרוצונו  ִבאם  "

ּמל ּה?"  שּט יַתב שמ ֵאאינו  ּממה  ֵאני  שפ ִבמ
אהן:  ּמל שמרו  ּמא

ִבדין,  שב ּמהיו עו ּמלם בו  ּמהעו ארְך  לוצ ֵאאין  אש ּמבר  ּמד יַתל ִבאלו  "
שּטלו;  יַתב שמ ּמיה  ּמה

ִבבים.   ּמכ יַתלכו שו ּמנה  ּמב של יַתל שו ּממה  יַתח יַתל ִבדין  שב ֵאאלו עו ֵארי  רֲעה
ִבטין?"  יַתהשו ֵאני  שפ ִבמ ּמלמו  ֵאבד עו יַתא שי

אהם:  ּמל שמרו  ּמא
ֵאכן,  ִבאם  "

ּמלם בו,  ּמהעו ארְך  לוצ ֵאאין  אש ּמבר  ּמד ֵאבד  יַתא שי
ּמלם בו!"  ּמהעו ארְך  לצ אש ּמבר  ּמד ֵאים  יַתק ִבוי

אהן:  ּמל שמרו  ּמא
ֵאאלו,  ּמל אש אהם  ֵאדי שב ֵאדי עו שי ִבקין  ִבזי רֲעח יַתמ ּמאנו  יַתא ף  "

שמרו:  ליא שו
אאלוהות,  ֵאהן  אש ֵאתשדעו 

שטלו. " ּמב ללא  ֵאאלו  ֵארי  רֲעה אש

מסכת עבודה זרה פרק ד משנה ח 
ח

שכִברי,  ּמנ יַתה ִבמן  ּמטה  שבעו יַתגת  ִבחין  שק לו
יַתח,   יַתתפו יַתה ֵאתן  שונו ּמידו  שב ֵאטל  אשהוא נו ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

יַתלבור.   ֵארד  ֵאי אש יַתעד  אסְך  אנ יַתיִין  ּמשה  אע אנ ֵאאינו 
יַתלבור,  יַתרד  ּמי

ּמאסור,  יַתבבור  אש יַתמה 



ּמתר.  ממ ּמאר  שש יַתה שו

מסכת עבודה זרה פרק ד משנה ט 
ט

יַתגת,  יַתב שכִברי  ּמנ יַתה ִבעם  ִבכין  דושר
ִבעמו.   שוצִברין  ללא בו ּמבל  רֲעא

ּמאה,  שמ מט שב אשה  אשהוא עו ֵאאל  ששּמר ִי
ִבעמו,  שוצִברין  ללא בו שו ִבכין  ללא דושר

יַתגת  יַתל ִבביות  רֲעח ִבעמו  ִבכין  ִבלי ּמבל מו רֲעא
יַתגת.   יַתה ִבמן  ִבעמו  ִבאין  ִבבי שמ ו

י
ּמאה,  שמ מט שב אשה  אשהוא עו שחתום  יַתנ
ִבעמו,  ִבכים  ללא עושר שו ִבשים  ּמל ללא 

ֵאטר.  ּמל שפ יַתל יַתפת  ִבעמו  ִבכין  ִבלי ּמבל מו רֲעא

מסכת עבודה זרה פרק ד משנה י 
יא <כ>

יַתיִין,  יַתל אש יַתהבור  יַתוצד  שב ֵאמד  ּמוצא עו שמ ִבנ אש שכִברי  ּמנ
ּמאסור;  ּמוה,  של יַתמ ּמליו  ּמע ֵאיש  ִבאם 
ּמתר.   ממ ּמוה,  של יַתמ ּמליו  ּמע ֵאאין לו 

ּמלה,  ּמע שו יַתלבור  יַתפל  ּמנ
אנה,  ּמּק יַתב ּמדדו  שמ

יַתחת,  יַתת מר שמ ִבבית  ּמח ִבפי  יַתעל  יַתח  ֵאפ יַתט שמ ּמיה  ּמה שו
שמרו:  ּמא שו אשה,  רֲעע יַתמ ּמיה  ּמה ֵאאלו  ּמכל  שב

ֵאכר.  ּממ ִי
ִבתיר.   יַתמ שמעון  ִבש ִבבי  שר

יַתלבור,  ּמק ּה  ּמר שז ִבבית ו ּמח אה אאת  יַתטל  ּמנ
ִבשירו.  שכ ִבה שו אשה,  רֲעע יַתמ ּמיה  ּמה אזה 

מסכת עבודה זרה פרק ד משנה יא 
יב

ִבבשרשותו,  שתנו  שונו שכִברי  ּמנ יַתל אש ֵאיינו  ֵאהר  יַתט שמ יַתה
ִבבים,  יַתר ּמה ִבלשרשות  יַתח  ּמפתו אשהוא  יַתבִית  שב

ִבלים,  ֵאא שששר שוִי ּמב ּה גוִים  איש  אש ִבעיר  שב
ּמתר;  ממ

ּמל ּה גוִים,  מכ אש ִבעיר  שב
ֵאמר.  ֵאשב שו אשיו יַתעד  ּמאסור, 

ֵאמר,  יַתש שמ ֵאשב ו שהיות יו ִבל ּמוצִבריְך  ֵאמר  יַתהשו ֵאאין 
ּמנס,  שכ ִבנ שו ֵאוצא  אשהוא יו ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ּמתר.   ממ



ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא אבן  שמעון  ִבש ִבבי  שר
יַתחת.  יַתא יַתהגוִים  ּמכל שרשות 

מסכת עבודה זרה פרק ד משנה יב 
יג

ִבבשרשותו,  שתנו  שונו שכִברי  ּמנ יַתל אש ֵאיינו  ֵאהר  יַתט שמ יַתה
ּמלא!> יַתה ֵאתב לו <שו ּמלה כו יַתה שו

ּממעות",  ּממְך  ִבמ ִבתי  של יַתב יַתק שת ִבנ אש"
ּמתר.]   ממ ]

ִבוציאו,  שלהו ֵאאל  ששּמר אוצה ִי שר ִבאם ִי ּמבל  רֲעא
ּמתיו.  ּממעו אאת  ֵאתן לו  ִבי אש יַתעד  ִבניחו  יַתמ ֵאאין 

ּמאן,  שש ֵאבית  שב אשה  רֲעע יַתמ ּמיה  ּמה אזה 
ִבמים.  ּמכ רֲעח שסרו  ּמא שו

פרק ה 

מסכת עבודה זרה פרק ה משנה א 
א

אסְך,  אנ יַתיִין  שב ִבעמו  רֲעעשות  יַתל ֵאעל  יַתהפו אאת  ֵאכר  יַתהשו
ּמאסור.   ּמכרו  שש

ארת,  אח יַתא ּמכה  ּמלא שמ ִבעמו  רֲעעשות  יַתל ּמכרו  שש
יַתמר לו:  ּמא אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ּממקום",  של ּממקום  ִבמ אסְך  אנ יַתיִין  של אש ִבבית  ּמח ִבלי  ֵאבר  רֲעע יַתה "
ּמתר.   ממ ּמכרו  שש

ב
אסְך,  אנ יַתיִין  ּמה  אלי ּמע ִבביא  ּמה של רֲעחמור  יַתה אאת  ֵאכר  יַתהשו

ּמאסור.  ּמר ּה  ּמכ שש
ּמה,  אלי ּמע ֵאשב  ֵאלי ּמר ּה  ּמכ שש

ּמה,  אלי ּמע ִבגינו  ּמל יַתח  ִבני ִבה אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ּמתר.  ממ ּמר ּה  ּמכ שש

מסכת עבודה זרה פרק ה משנה ב 
ג

ֵאחם,  ִבדי שי ִבבים,  ּמנ רֲעע ֵאבי  יַתג יַתעל  יַתפל  ּמנ אש אסְך  אנ יַתיִין 
ּמתרות;  ממ ֵאהן  שו

רֲעאסורות.   ּמּקעות,  מב שמ ּמהיו  ִבאם 
ּממִברים,  שת ֵאבי  יַתג יַתעל  ִבנים או  ֵאא שת ֵאבי  יַתג יַתעל  יַתפל  ּמנ



ּמאסור.   יַתעם,  יַתט ֵאתן  שבנו אהן  ּמב איש  ִבאם 
ֵאזנון,  אבן  יַתתס  שי שבבו אשה  רֲעע יַתמ

ּמנה,  ִבפי שס ִבב שגרות  שגרו ִבביא  ֵאמ ּמיה  ּמה אש
אהם,  ֵאבי יַתג יַתעל  אסְך  אנ יַתיִין  של אש ִבבית  ּמח ּמרה  שב יַתת שש ִבנ שו

ִבשירו.   שכ ִבה שו ִבמים  ּמכ רֲעח ֵאני  שפ ִבל אשה  רֲעע יַתמ ּמבא  ו
ּמלל:  שכ יַתה אזה 

ּמאסור;  יַתעם,  יַתט ֵאתן  שבנו ּמיתו  ּמנ רֲעה יַתב אשהוא  ּמכל 
ּמתר,  ממ יַתעם,  יַתט ֵאתן  שבנו ּמיתו  ּמנ רֲעה יַתב ֵאאינו  אש ּמכל 

ִבסים.  שגִברי יַתל יַתפל  ּמנ אש אמ ץ  לח יַתה שכגון 

מסכת עבודה זרה פרק ה משנה ג 
ד

ּממקום,  של ּממקום  ִבמ יַתיִין  ֵאדי  יַתכ ֵאאל  ששּמר ִבעם ִי ִבביר  רֲעע יַתמ ּמיה  ּמה אש שכִברי  ּמנ
ֵאמר,  יַתת שש ִבמ יַתקת  שז אח שב ּמיה  ּמה ִבאם 

ּמתר.   ממ
ִבליג,  שפ יַתמ אשהוא  ִבדיעו  ִבאם מו שו
יַתגב,  שוִי לתם  שח יַתי שו לתם  שש ִבי אש ֵאדי  שכ

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
יַתגב.  ִבת שו לג ף  שוִי יַתתח  שפ ִבי אש ֵאדי  שכ

מסכת עבודה זרה פרק ה משנה ד 
ה

ּמנה,  ִבפי שוּס יַתב ּמּקרון או  יַתב ֵאיינו  יַתח  ִבני יַתמ יַתה
ּמיה,  יַתדשר שנ מפ יַתק של יַתלְך לו  ּמה שו

ּמתר.   ממ יַתח ץ,  ּמר שו ּמנה  ִבדי שמ יַתל יַתנס  שכ ִבנ
ִבליג,  שפ יַתמ אשהוא  ִבדיעו  ִבאם מו
יַתגב;  שוִי לתם  שס שוִי לתם  שש ִבי אש ֵאדי  שכ

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
יַתגב.   ִבת שו לג ף  שוִי יַתתח  שפ ִבי אש ֵאדי  שכ

ו
רֲעחנותו,  יַתב שכִברי  ּמנ יַתח  ִבני יַתמ יַתה

ּמתר.   ממ ּמנס,  שכ ִבנ שו ֵאוצא  אשהוא יו ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ִבליג,  שפ יַתמ אשהוא  ִבדיעו  ִבאם מו
יַתגב;  שוִי לתם  שס שוִי לתם  שש ִבי אש ֵאדי  שכ

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
יַתגב.  ִבת שו לג ף  שוִי יַתתח  שפ ִבי אש ֵאדי  שכ

מסכת עבודה זרה פרק ה משנה ה 
ז

ּמחן,  של מש יַתה יַתעל  ִבעמו  ֵאכל  ּמיה או ּמה



ּמחן,  של מש יַתה יַתעל  ִבגין  ּמל ּמניו  ּמפ של יַתח  ִבני ִבה שו
ִבקי,  שפ ּמל שד יַתה יַתעל  ִבגין  ּמל שו

ּמוצא,  ּמי שו ִבניחו  ִבה שו
ּמאסור,  ּמחן  של מש יַתה יַתעל  אש יַתמה 

ּמתר.   ממ ִבקי  שפ ּמל שד יַתה יַתעל  אש יַתמה  ו
יַתמר לו:  ּמא ִבאם 

אתה!"  שושו ֵאזג  אוי מו אה "
ּמאסור.   ִבקי  שפ ּמל שד יַתה יַתעל  אש יַתא ף 
רֲעאסורות,  שפתוחות,  ִבביות  רֲעח

יַתגב.  ִבת שו לג ף  שוִי יַתתח  שפ ִבי אש ֵאדי  שכ שסתומות,  ו

מסכת עבודה זרה פרק ה משנה ו 
ח

ּמשלום,  יַתעת  ּמש שב ִבעיר  ּמל ּמסה  שנ שכ ִבנ אש אשת  אל לב
רֲעאסורות,  שפתוחות  ִבביות  רֲעח

ּמתרות.   ממ שסתומות  ו
ּממה,  ּמח של ִבמ יַתעת  ּמש שב

ּמתרות,  ממ ֵאאלו  ּמו ֵאאלו 
ֵאוּסְך.  יַתנ של יַתני  שפ ֵאאין  אש

מסכת עבודה זרה פרק ה משנה ז 
ט

ֵאאל,  ששּמר ִבנים ִי ּממ מא
אסְך,  אנ יַתיִין  של אש ִבבית  ּמח שכִברי  ּמנ אהם  ּמל יַתלח  ִבש אש

שמרו לו:  ליא אש ּמתר  ממ
ּמה!"  אמי ּמד אאת  ּמלנו  אתן  "

ּמתן,  ִבלשרשו ּמסה  שנ שכ ִבנ אש ִבמ ִבאם 
ּמאסור.  

י
שכִברי,  ּמנ יַתל ֵאיינו  ֵאכר  יַתהמו

יַתדד,  ּממ ללא  אש יַתעד  ֵאוּסק  ִבפ
ּמתִברין.  ממ ּממיו  ּמד

ֵאוּסק,  ִבפ ללא  אש יַתעד  יַתדד  ּממ
ִברין.   רֲעאסו ּממיו  ּמד

ִבחיתו,  שוצלו שלתוְך  יַתדד  ּממ ֵאפְך ו שש יַתמ יַתה אאת  יַתטל  ּמנ
ֵאאל,  ששּמר שלִי אש ִבחיתו  שוצלו שלתוְך  יַתדד  ּממ ּמטלו ו שנ

יַתיִין,  יַתבת  שק ִבע איש בו  ִבאם 
ּמאסור.  

ִבלי,  אכ של ִבלי  אכ ִבמ ארה  ּמע שמ יַתה
ּמתר,  ממ אמנו  ִבמ ארה  ּמע שמ יַתה



ּמאסור.  שלתוכו  ּמרה  אע אה אש אאת  שו

מסכת עבודה זרה פרק ה משנה ח 
יא

אשהוא.   ּמכל  ֵאסר  שואו ּמאסור  אסְך  אנ יַתיִין 
יַתמִים,  שב יַתמִים  יַתיִין ו שב יַתיִין 

אשהוא.   ּמכל 
יַתיִין,  שב יַתמִים  יַתמִים ו שב יַתיִין 

יַתעם.   יַתט ֵאתן  שבנו
ּמלל:  שכ יַתה אזה 

אשהוא,  ּמכל  ִבמינו  שב ִבמין 
יַתעם.  יַתט ֵאתן  שבנו ִבמינו,  שב ללא  אש שו

מסכת עבודה זרה פרק ה משנה ט 
יב

ֵאהן:  אש ּמכל  שסִברין  שואו ִברין  רֲעאסו ֵאאלו 
אסְך,  אנ יַתיִין 

ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו יַתו
ִבבין,  שלבו שועורות 
ּמקל,  שס ִבנ יַתה שושור 

ּמפה,  רֲעערו ּמלה  שג אע שו
ּמרע,  לוצ שמ ֵארי  ּקפ ִבוצ שו

ִבזיר,  ּמנ יַתער  שש ו
רֲעחמור,  אטר  אפ ו
ּמלב,  ּמח אב ּמשר  ּמב ו

ּמרה,  ּמז רֲעע ּמב ּמחטו  שש ִבנ אש ִבלים  מח שו
רֲעאסוִברין,  ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ֵאהן.  אש ּמכל  שסִברין  שואו

מסכת עבודה זרה פרק ה משנה י 
יג

יַתלבור,  יַתפל  ּמנ אש אסְך  אנ יַתיִין 
ּמיה.  ּמנ רֲעה יַתב ּמאסור  מכלו 

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
יַתלגוִים,  מכלו  ֵאכר  ּממ ִי

ֵאיש בו.  אש אסְך  אנ יַתיִין  ֵאמי  שד ִבמ חו ץ 

מסכת עבודה זרה פרק ה משנה יא 
יד

ּמת ּה גוי,  ּמפ שז אש אבן  אא ּמל אש יַתגת 
ּמרה.  שטהו ִבהיא  שו ּמב ּה,  שג יַתנ שמ



ֵאע ץ,  ּמל אש שו
ֵאמר:  ִבבי או שר

ֵאגב.   יַתנ שי
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
אפת.  אז יַתה אאת  לל ף  שק ִי

ארס,  אח יַתל אש שו
אפת,  אז יַתה אאת  ֵאל ף  ִבּק אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ּמרה.  רֲעאסו ֵארי זו  רֲעה
(מסכת עבודה זרה פרק ה משנה יב) 

יַתהגוי,  ִבמן  ִבמיש  שש יַתת ִבלי  שכ יַתח  ֵאק יַתהלו
ִבביל,  שט יַתי ִבביל,  שט יַתה של יַתדשרכו  אש אאת 

ִבעיל,  שג יַתי ִבעיל,  שג יַתה של
ֵאבן.   יַתל שי ּמבאור,  ֵאבן  יַתל של

ּמבאור.  ּמנן  שב יַתל שמ ּמלה,  ּמכ שס יַתא ּמה שו ששפוד  יַתה
ּמרה.   שטהו ִבהיא  שו ּמפ ּה  ּמש ִבכין,  שוּס יַתה שו

חסל עבודה זרה 

מסכת אבות

פרק א 

מסכת אבות פרק א משנה א 
א

יַתני,  ִבוּסי ִבמ ּמרה  ֵאבל תו ִבק אשה  למ
יַתע,  מש ִבליהו ּמר ּה  ּמס שמ ו
ִבנים,  ֵאק שז ִבל יַתע  מש ִבויהו
ִבאים,  ִבבי שנ ִבל ִבנים  ֵאק שז ו

ּמלה.   שגדו יַתה אסת  אנ שכ ֵאשי  שנ יַתא של ּמה  ּמסרו שמ ִבאים  ִבבי שנ ו
ּמבִברים:  שד ּמשה  לל שש שמרו  ּמא ֵאהם 

ִבדין,  יַתב ִבנין  שמתו אהיו 
ֵאבה,  יַתהשר ִבדים  ִבמי של יַתת ִבמידו  רֲעע יַתה שו

ּמרה.  יַתלתו ּמיג  שס רֲעעשו  יַתו

מסכת אבות פרק א משנה ב 
ב



ּמלה.   שגדו יַתה אסת  אנ שכ ֵארי  ִבשי ִבמ ּמיה  ּמה ִבדיק  יַתצ יַתה שמעון  ִבש
ֵאמר:  ּמיה או ּמה הוא 

ֵאמד:  ּמלם עו ּמהעו ּמבִברים  שד ּמשה  לל שש יַתעל 
ּמרה,  יַתהתו יַתעל 

ּמדה,  רֲעעבו ּמה יַתעל  שו
ִבדים.  ּמס רֲעח ִבמילות  שג יַתעל  שו

מסכת אבות פרק א משנה ג 
ג

ִבדיק.   יַתצ יַתה שמעון  ִבש ִבמ ֵאבל  ִבק ִבאיש סוכו  יַתנס  שג ִבטי שנ יַתא
ֵאמר:  ּמיה או ּמה הוא 

יַתרב  ּמה אאת  ִבשים  שמ יַתש שמ יַתה ִבדים  ּמב רֲעע יַתכ שהיו  ִבת יַתאל 
ּמרס;  שפ ֵאבל  יַתק של ּמנת  שמ יַתעל 

יַתרב  ּמה אאת  ִבשים  שמ יַתש שמ יַתה ִבדים  ּמב רֲעע יַתכ אהיו  ּמלא  אא
ּמרס.   שפ ֵאבל  יַתק של ללא  אש ּמנת  שמ יַתעל 
אכם.  ֵאלי רֲעע יַתמִים  ּמש ּמרא  ֵאהא מו ִבוי

מסכת אבות פרק א משנה ד 
ד

ּמדה,  ֵאר שוצ ִבאיש  אזר  אע אבן יו ֵאסה  יו
אמנו.  ִבמ שבלו  ִבק יַתלִים  ּמש שירו ִבאיש  ּמנן  ּמח אבן יו ֵאסה   שויו

ֵאמר:  ּמדה או ֵאר שוצ ִבאיש  אזר  אע אבן יו ֵאסה  יו
ִבמים,  ּמכ רֲעח יַתל יַתעד  יַתו ֵאבית  ּמתְך  ֵאבי ִבהי  שי
אהם,  ֵאלי שג יַתר יַתפר  רֲעע יַתב ֵאבק  יַתא שת ִבמ ֵאוי  אה או
אהם.  ֵארי שב ִבד אאת  ּמאה  שמ ִבוצ שב אתה  שושו

(מסכת אבות פרק א משנה ה) 
ֵאמר:  יַתלִים או ּמש שירו ִבאיש  ּמנן  ּמח אבן יו ֵאסה  יו

ּמחה,  ּמו ּמלשר יַתח  ּמפתו ּמתְך  ֵאבי ִבהי  שי
אתָך,  ֵאבי ֵאני  שב ִביים  ִבנ רֲעע שהיו  שוִי

ּמשה.   ִבא ּמה ִבעם  ּמחה  ִבשי אבה  יַתתשר יַתאל  שו

ה
ּממרו,  ּמא ששתו  ִבא שב

ֵאברו.   רֲעח אשת  ֵאא שב אמר  לח ּמו יַתקל 
ִבמים:  ּמכ רֲעח שמרו  ּמא ּמכן  ִבמ

ּמדה,  ִבנ ִבהיא  אש שכ ּמשה  ִבא ּמה ִבעם  ּמחה  ִבשי אבה  יַתמשר יַתה ּמכל 
ּמרה,  ֵארי תו שב ִבד ִבמ ֵאטל  ּמב שוצמו ו יַתע יַתעל  ּמעה  ּמר ֵארם  גו

ּמנם.  ִבה ֵאגי של ֵארש  שוסופו יו

מסכת אבות פרק א משנה ו 
ו



אהן.   ֵאמ שבלו  ִבק ִבלי  שב יַתאשר ּמה יַתתי  יַתמ ּמיה ו שח יַתר שפ אבן  יַתע  מש שיהו
ֵאמר:  ּמיה או שח יַתר שפ אבן  יַתע  מש שיהו

יַתרב,  ּמלְך  ֵאשה  רֲעע
ֵאבר,  ּמח ּמלְך  ֵאנה  שק ו

שזכות.  יַתכ ף  של ּמדן  ּמא ּמה ּמכל  אאת  ּמדן  אהִבוי  או
(מסכת אבות פרק א משנה ז) 

ֵאמר:  ִבלי או שב יַתאשר ּמה יַתתי  יַתמ
יַתרע,  ֵאכן  ּמש ִבמ יַתחק  יַתהשר

ּמשע,  ּמר ּמל יַתבר  יַתח שת ִבת יַתאל  שו
ּמענות.  מפשר יַתה ִבמן  יַתאש  שתיו ִבת יַתאל  שו

מסכת אבות פרק א משנה ח 
ז

אהן.   ֵאמ שבלו  ִבק ּמטח  ּמש אבן  שמעון  ִבש שו יַתבי  ּמט אבן  ּמדה  שיהו
ֵאמר:  יַתבי או ּמט אבן  ּמדה  שיהו

ִבנים;  ּמי יַתד ֵאכי  יַתעשר שכ ּממְך  שוצ יַתע יַתעש  יַתת יַתאל 
אניָך,  ּמפ של ִבדין  שמ ִבדין עו יַתה ֵאלי  רֲעע יַתב שהיו  ִבי אש שכ ו

ִבעים;  ּמש ּמכשר אניָך  ֵאעי שב שהיו  ִי
אניָך,  ּמפ של ִבמ ּמטִברים  שפ ִבנ אש שכ ו

ִבקים,  ִבדי יַתצ יַתכ אניָך  ֵאעי שב שיהוא 
ִבדין.  יַתה אאת  אהן  ֵאלי רֲעע שבלו  ִבּק אש

(מסכת אבות פרק א משנה ט) 
ֵאמר:  ּמטח או ּמש אבן  שמעון  ִבש

ִבדים;  ֵאע ּמה אאת  שחקור  יַתל אבה  יַתמשר אהִבוי 
אריָך,  ּמב שד ִבב ִבהיר  ּמז שהִבוי  או

ֵאּקר.  יַתש של שמדו  של ּמכן ִי ִבמתו ֵאמא  אש

מסכת אבות פרק א משנה י 
ח

אהן.   ֵאמ שבלו  ִבק שליון  יַתט שב יַתא שו ּמיה  שע יַתמ שש
ֵאמר:  ּמיה או שע יַתמ שש

ּמכה,  ּמלא שמ יַתה אאת  להב  אא
ּמבנות,  יַתר ּמה אאת  ּמנא  שש ו

ּמלשרשות.  יַתדע  יַתו שת ִבת יַתאל  שו
(מסכת אבות פרק א משנה יא) 

ֵאמר:  שליון או יַתט שב יַתא
אכם,  ֵארי שב ִבד שב רֲעהרו  ּמז ִבה ִבמים,  ּמכ רֲעח
ּמגלות,  יַתבת  ּמתחובו חו ֵאמא  אש

ִבעים,  ּמר ּמה יַתמִים  יַתה שמקום  ִבל שגלו  ִבת שו
ּמימותו,  שו אכם  ֵארי רֲעח יַתא ִבאים  ּמב יַתה ִבדים  ִבמי של יַתת יַתה ששתו  שוִי

ֵאלל.  יַתח שת ִבמ יַתמִים  ּמש ֵאשם  ּמוצא  שמ ִבנ שו



מסכת אבות פרק א משנה יב 
ט

אהן.   ֵאמ שבלו  ִבק יַתמאי  יַתש שו ֵאלל  אה
ֵאמר:  ֵאלל או אה

לרן,  רֲעה יַתא של אש ִבמידו  של יַתת אהִבוי 
ּמשלום,  ֵאד ף  שורו ּמשלום  ֵאהב  או

ּמרה.  יַתלתו ּמבן  ּמקשר שמ ִבריות ו שב יַתה אאת  ֵאהב  או

(מסכת אבות פרק א משנה יג) 
ֵאמר:  ּמיה או ּמה הוא 

ּממא,  שש יַתבד  ּמא ּממא  שש יַתגד  שנ
ֵאיסו ף,  ִבסי ף  ּמלא מו ִבדי שו

ּמיב,  יַתח ּמלה  ּמט שק ִבלי ף  שי ּמלא  ִבדי שו
ִבלין, שט ּמק ּמלה  ּמט שק ֵאבד  רֲעע יַתי ּמלא 

יַתל ף.  ּמח ּמגא  ּמת שב יַתמש  יַתת שש ִבדי ִי שו

(מסכת אבות פרק א משנה יד) 
ֵאמר:  ּמיה או ּמה הוא 
ִבלי?  ִבמי  ִבני,  רֲעא ֵאאין 

ִבני?  ּמא ּממה  ִבמי,  שוצ יַתע של ִבני  רֲעא אש שכ ו
יַתתי?  ּממ אא ּמשיו,  שכ יַתע ללא  ִבאם 

(מסכת אבות פרק א משנה טו) 
ֵאמר:  יַתמי או יַתש

יַתבע,  שק ּמתְך  ּמר ֵאשה תו רֲעע
ֵאבה,  יַתהשר ֵאשה  רֲעע יַתו יַתעט  שמ למר  אא

ּמיפות.  ִבנים  ּמפ אבר  ֵאס שב ּמדם  ּמא ּמה ּמכל  אאת  ֵאבל  יַתק שמ אהִבוי  או

(מסכת אבות פרק א משנה טז) 
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר

יַתרב,  ּמלְך  ֵאשה  רֲעע
ֵאפק,  ּמוּס יַתה ִבמן  ֵאלק  יַתת שס ִבה שו

ּממדות.  <עומדות> רֲעע ֵאשר  יַתע של אבה  יַתתשר יַתאל  שו

(מסכת אבות פרק א משנה יז) 
ֵאמר:  שבנו או שמעון  ִבש

ִבמים,  ּמכ רֲעח יַתה ֵאבין  ִבתי  של יַתד ּמג יַתמי  ּמי ּמכל 
ּמקה.   ִבתי שש ּמלא  אא יַתלגו ף טוב  ִבתי  ּמוצא ּממ ללא  שו

ּמּקר,  ִבע ּמה ּמרש הוא  שד ִבמ יַתה ללא  שו
אשה.   רֲעע יַתמ יַתה ּמלא  אא



שטא.  ֵאח ִבביא  ֵאמ ּמבִברים  שד אבה  יַתמשר יַתה ּמכל  שו

(מסכת אבות פרק א משנה יח) 
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר

ּמים:  יַתק ּמלם  ּמהעו ּמבִברים  שד ּמשה  לל שש יַתעל 
ּמשלום,  יַתה יַתעל  שו אמת  אא ּמה יַתעל  שו ִבדין  יַתה יַתעל 

יַתמר:  אא אנ ּמיה ח,טז)אש יַתכשר שז <הוספת הנקדן> (

אכם".  ֵארי רֲעע יַתש שב שפטו  ִבש ּמשלום  יַתפט  שש ִבמ אמת ו אא "

פרק ב 

מסכת אבות פרק ב משנה א 
א

ֵאמר:  ִבבי או שר
ּמדם?  ּמא ּמה לבר לו  ּמי אש ּמשּמרה  שי ארְך  אד ִבהי  ֵאאיזו

ּמדם.   ּמא ּמה ִבמן  ארת לו  אא שפ ִבת שו ּמש ּה  שלעו ארת  אא שפ ִבת ִבהיא  אש ּמכל 
ּמרה,  רֲעחמו ּמוה  שוצ ִבמ שכ ּמלה  יַתק ּמוה  שוצ ִבמ שב ִבהיר  ּמז ֵאוי  אה או
שוצֹות.   ִבמ יַתל אש ּמרן  ּמכ שש יַתתן  יַתמ יַתע  ֵאד ּמתה יו יַתא ֵאאין  אש
ּמר ּה,  ּמכ שש אגד  אנ שכ ּמוה  שוצ ִבמ ֵאסד  שפ אה ֵאשב  יַתח שמ ֵאוי  אה או

ּמד ּה.   ֵאס שפ אה אגד  אנ שכ ּמרה  ֵאב רֲעע יַתכר  שש ו
ּמבִברים,  שד ּמשה  לל שש ִבב ֵאכל  יַתת שש ִבה שו
ּמרה;  ֵאב רֲעע ֵאדי  ִבלי ּמבא  ּמתה  יַתא ֵאאי  שו

ּממְך:  ִבמ ּמלה  שע יַתמ של יַתמה  יַתדע 
ּמאה,  יַתעִין רו

יַתעת,  יַתמ אזן שו לא שו
ִבבים.  ּמת שכ ִבנ אפר  ֵאס שב אשיָך  רֲעע יַתמ ּמכל  שו

מסכת אבות פרק ב משנה ב 
ב

ֵאמר:  ִבשיא או ּמנ יַתה ּמדה  שיהו ִבבי  ִבלשר אש שבנו  ֵאאל  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר
אר ץ,  אא ארְך  אד ִבעם  ּמרה  שלמוד תו יַתת אפה  ּמי

ּמעֹון.   ּמחת  שכ יַתש שמ אהם  ֵאני שש יַתעת  ִבגי שי אש
ּמכה,  ּמלא שמ ּממ ּה  ִבע ֵאאין  אש ּמרה  ּמכל תו שו

ּמעֹון.   ֵארר  ּמג של ּמלה  ֵאט שב ּמפ ּה  סו
ִבצבור,  יַתה ִבעם  ִבלים  ֵאמ רֲעע ּמה ּמכל  שו

יַתמִים,  ּמש ֵאשם  של אהן  ּממ ִבע ִבלין  ֵאמ רֲעע שיהוא 
יַתעד.   של אדת  אמ ּמתם עו ּמק שד ִבוצ שו ּמתם  יַתע יַתי יַתס שמ ּמתם  רֲעאבו שזכות  אש

ֵאבה,  יַתהשר ּמכר  ּמש אהם  ֵאלי רֲעע ִבלים  רֲעע יַתמ אתם,  יַתא שו
אתם.  ִבשי רֲעע ִבאלו  שכ



מסכת אבות פרק ב משנה ג 
ג

ּמבשרשות,  ִברים  ִבהי שז אהוון 
ּממן;  שוצ יַתע ארְך  לוצ של ּמלא  אא ּמדם  ּמא של ִבבין  ּמקשר שמ ֵאאין  אש

ּמתן,  ּמי ּמנ רֲעה יַתעת  ּמש שב ִבבין  רֲעה שכאו ִבאין  ִבנשר
רֲעחקו.  לד יַתעת  ּמש שב ּמדם  ּמא של ִבדין  שמ ֵאאין עו

מסכת אבות פרק ב משנה ד 
ד

ֵאמר:  ּמיה או ּמה הוא 
ּמנְך,  ִבכשרוצו ֵאשה שרוצונו  רֲעע

ִבכשרוצונו.   ּמנְך  שרוצו אשה  רֲעע יַתי אש
ֵאני שרוצונו,  שפ ִבמ ּמנְך  ֵאּטל שרוצו יַתב

ּמנְך.   ֵאני שרוצו שפ ִבמ ֵאחִברים  רֲעא ֵאּטל שרוצון  יַתב שי אש

ה
ֵאמר:  ֵאלל או אה

ִבצבור;  יַתה ִבמן  לרש  שפ ִבת יַתאל 
ּמתְך;  יַתעד יום מו ּממְך  שוצ יַתע שב ִבמין  רֲעא יַתת יַתאל  שו

שמקומו;  ִבל יַתע  ִבגי יַתת אש יַתעד  ּמרְך  ֵאב רֲעח אאת  ִבדין  ּמת יַתאל  שו
יַתמע,  ּמש ִבה של ּמשר לו  שפ אא ֵאאי  אש ּמבר  ּמד יַתמר  לתא יַתאל  שו

יַתע;  ֵאמ ּמש ִבה של אשוּסופו 
יַתמר:  לתא יַתאל  שו

אנה",  שש אא אנה  ּמפ אא אש שכ "
אנה.  ּמפ ִבת ללא  ֵאמא  אש

מסכת אבות פרק ב משנה ה 
ו

ֵאמר:  ּמיה או ּמה הוא 
שטא,  ֵאח ֵארא  ּמי ֵאאין בור 

ִבסיד,  ּמח אר ץ  ּמא ּמה יַתעם  ללא  שו
ֵאמד,  ּמל ּמשן  שי יַתהבו ללא  שו

ֵאמד,  יַתל שמ ּמדן  שפ יַתהּקו ללא  שו
ִבכים,  שח יַתמ ּמרה  שסחו ִבב אבה  יַתמשר יַתה ּמכל  ללא  שו

ִבאיש.  שהיות  ִבל ֵאדל  יַתת שש ִבה ִבשים,  ּמנ רֲעא ֵאאין  אש שמקום  ִבב ו

(מסכת אבות פרק ב משנה ו) 
ז

יַתמִים.   יַתה ֵאני  שפ יַתעל  ּמפה  ּמוצ יַתחת  יַתא אלת  לג של מג ּמאה  ּמר יַתא ף הוא 
ּמל ּה:  יַתמר  ּמא שו



ִבטיפוְך,  רֲעא שת,  שפ ִבטי יַתא שד יַתעל 
שיטופון.  <בסו ף> יַתפִיְך  ִבּטי יַתמ שוסו ף 

מסכת אבות פרק ב משנה ז 
ח <ז>

ֵאמר:  ּמיה או ּמה הוא 
ּממה;  אבה ִבר יַתמשר ּמשר  ּמב אבה  יַתמשר

ּמדיון;  אבה  יַתמשר ִבסים  ּמכ שנ אבה  יַתמשר
ּממה;  ִבז אבה  יַתמשר ּמפחות  שש אבה  יַתמשר
ֵאזל;  ּמג אבה  יַתמשר ִבדים  ּמב רֲעע אבה  יַתמשר

ִבפים;  ּמש שכ אבה  יַתמשר ִבשים  ּמנ אבה  יַתמשר
ִביים.   יַתח אבה  יַתמשר ּמרה  אבה תו יַתמשר

ּממה;  שכ ּמח אבה  יַתמשר ּמבה  ִבשי שי אבה  יַתמשר )
ּמנה;  שתבו אבה  יַתמשר ּמוצה  ֵאע אבה  יַתמשר

ּמשלום.)  אבה  יַתמשר ּמקה  ּמד שוצ אבה  יַתמשר
שוצמו;  יַתע של ּמנה  ּמק ֵאשם טוב,  ּמנה  ּמק

ּמבא.  יַתה ּמלם  ּמהעו ֵאיי  יַתח ּמנה  ּמק ּמרה,  ֵארי תו שב ִבד ּמנה  ּמק

מסכת אבות פרק ב משנה ח 
ט

יַתמי.   יַתש ִבמ ֵאלל ו אה ֵאמ ֵאבל  ִבק יַתכי  יַתז אבן  ּמנן  ּמח ּמבן יו יַתר
ֵאמר:  ּמיה או ּמה הוא 

ֵאבה,  יַתהשר ּמרה  ּמת תו ִבשי רֲעע ִבאם 
ּממְך,  שוצ יַתע של ּמבה  ִבזיק טו רֲעח יַתת יַתאל 

ּמת.   יַתוצשר ּמכְך נו של ִבכי 

י <ח>
יַתכי,  יַתז אבן  ּמנן  ּמח ּמבן יו יַתר של ּמהיו לו  ִבדים  ִבמי של יַתת ּמשה  ִבמ רֲעח

ֵאהן:  ֵאאלו  שו
ּמקנוס,  ּמהשר אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמיה,  שנ יַתנ רֲעח אבן  יַתע  מש שיהו ִבבי  שר
ֵאהן,  לכ יַתה ֵאס ף  ִבבי יו שר

ֵאאל,  שנ יַתת שנ אבן  שמעון  ִבש ִבבי  ושר
רֲעעּמרְך.   אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר

ּמחן:  ּמב שש אנה  ּמיה מו ּמה הוא 
ּמקנוס,  ּמהשר אבן  אזר  אע ִבלי אא

ּמפה;  ִבט ֵאבד  יַתא שמ ֵאאינו  אש בור סוד 
שדתו;  יַתל ששֵארי יו יַתא ּמיה,  שנ יַתנ רֲעח אבן  יַתע  מש שיהו

ִבסיד;  ּמח ֵאהן,  לכ יַתה ֵאס ף  יו
שטא;  ֵאח ֵארא  ּמי ֵאאל,  שנ יַתת שנ אבן  שמעון  ִבש

ֵאבר.   יַתג שת ִבמ ּמין  שע יַתמ רֲעעּמרְך,  אבן  ּמזר  ּמע של אא



יא
ֵאמר:  ּמיה או ּמה הוא 

יַתנִים,  שז למא יַתכ ף  שב ֵאאל  ששּמר ֵאמי ִי שכ יַתח ּמכל  שהיו  ִבאם ִי
ּמיה,  ִבנ שש יַתכ ף  שב ּמקנוס  שר ּמה אבן  אזר  אע ִבלי אא או

ּמלם.   מכ אאת  יַתע הוא  שכִברי יַתמ
ששמו:  ִבמ ֵאמר  ּמשאול או ּמבא  יַתא

יַתנִים,  שז למא יַתכ ף  שב ֵאאל  ששּמר ֵאמי ִי שכ יַתח ּמכל  שהיו  ִבאם ִי
אהן,  ּממ ִבע יַתא ף  ּמקנוס  שר ּמה אבן  אזר  אע ִבלי אא או

ּמיה,  ִבנ שש יַתכ ף  שב רֲעעּמרְך  אבן  ּמזר  ּמע של אא שו
ּמלם.  מכ אאת  יַתע הוא  שכִברי יַתמ

מסכת אבות פרק ב משנה ט 
יב

אהם:  ּמל יַתמר  ּמא
ּמבה  ארְך טו אד ִבהיא  ֵאאי זו  שוצאו ושראו 

ּמדם.   ּמא ּמה ּמב ּה  יַתבק  שד ִבי אש
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמבה.   יַתעִין טו
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר

ֵאבר טוב.   ּמח
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ֵאכן טוב.   ּמש
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ּמלד.   יַתהנו אאת  אאה  ּמהרו
ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר

ֵאלב טוב.  
אהם:  ּמל יַתמר  ּמא

אכם,  ֵארי שב ִבד ִבמ ּמרְך  רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ֵארי  שב ִבד אאת  ִבני  רֲעא אאה  רו
אכם.   ֵארי שב ִבד ּמריו  ּמב שד יַתלל  שכ ִבב אש

יג
אהם:  ּמל יַתמר  ּמא

ּמעה  ּמר ארְך  אד ִבהיא  ֵאאי זו  שוצאו ושראו 
ּמדם.   ּמא ּמה ּמנה  אמ ִבמ יַתחק  שתיַתר ִבי אש

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמעה.   ּמר יַתעִין 

ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר
יַתרע.   ֵאבר  ּמח

ֵאמר:  ֵאס ף או ִבבי יו שר
יַתרע.   ֵאכן  ּמש



ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ֵאלם;  יַתש שמ ֵאאינו  שו אוה  לל יַתה
ּמדם,  ּמא ּמה ִבמן  אוה  לל ּמחד  אא

יַתמר:  אא אנ אש ּממקום,  יַתה ִבמן  אוה  לל ִבלים לז,כא)שכ ִבה שת ) 
ֵאתן".   שונו ֵאנן  ִבדיק חו יַתוצ שו ֵאלם,  יַתש שי ללא  שו ּמשע  ּמר אוה  לל "

ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר
יַתרע.   ֵאלב 

אהם:  ּמל יַתמר  ּמא
אכם,  ֵארי שב ִבד ִבמ ּמרְך  רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ֵארי  שב ִבד אאת  ִבני  רֲעא אאה  רו

אכם.   ֵארי שב ִבד ּמריו  ּמב שד יַתלל  שכ ִבב אש

מסכת אבות פרק ב משנה י 
יד

ּמבִברים.   שד ּמשה  לל שש שמרו  ּמא ֵאהם 
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמשְך,  שפ יַתנ שכ אליָך  ּמע ִבביב  ּמח ּמרְך  ֵאב רֲעח שכבוד  ִבהי  שי
לעס;  שכ ִבל יַתח  ִבהי נו שת יַתאל  שו

ּמתְך.   ּמת ִבמי ֵאני  שפ ִבל ּמחד  אא שושוב יום 
ִבמים.   ּמכ רֲעח יַתל אש ּמרן  אגד או אנ שכ ֵאמם  יַתח שת ִבמ ֵאוי  אה או

אוה,  ּמכ ִבת ללא  אש ּמתן  של יַתח יַתג ִבמ ִבהיר  ּמז ֵאוי  אה או
ּמעל,  יַתכת שו ִבשי שנ ּמתן  ּמכ ִבשי שנ אש
ּמרב,  שק יַתע יַתוצת  ִבקי רֲעע ּמתן  ּמוצ ִבקי רֲעע יַתו
ּמשּמר ף,  יַתשת  ִבחי של ּמתן  ּמש ִבחי של ו

ֵאאש.  ֵאלי  רֲעח יַתג שכ אהם  ֵארי שב ִבד ּמכל  שו
(מסכת אבות פרק ב משנה יא) 

ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר
שבִבריות  יַתה יַתאת  שנ ִבש שו ּמרע,  ּמה אוצר  ֵאי שו ּמעה,  ּמר יַתעִין 

ּמלם.  ּמהעו ִבמן  ּמדם  ּמא ּמה אאת  ִבאין  ִבוצי מו

מסכת אבות פרק ב משנה יב 
יה <ט>

ֵאמר:  ֵאס ף או ִבבי יו שר
ּמלְך.   אש שכ אליָך  ּמע ִבביב  ּמח ּמרְך  ֵאב רֲעח שממון  ִבהי  שי

ּמרה,  למד תו של ִבל ּממְך  שוצ יַתע ֵאקן  שת יַתה שו
ּמלְך.   ּמשה  מר שי ּמנה  ֵאאי אש

יַתמִים.  ּמש ֵאשם  של שהיו  אשיָך ִי רֲעע יַתמ ּמכל  שו

מסכת אבות פרק ב משנה יג 
יו

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
יַתמע.   שש יַתית  ִבקשר שב ִבהיר  ּמז ֵאוי  אה



ֵאלל,  יַתפ שת ִבמ ּמתה  יַתא אש שכ ו
יַתבע,  שק שתָך  ּמל ִבפ שת יַתעש  יַתת יַתאל 

ּמברוְך הוא,  ּממקום  יַתה ֵאני  שפ ִבל ִבנים  רֲעחנו יַתת ּמלא  אא
יַתמר: (יואל ב,יג) אא אנ אש

יַתרחום הוא,  שו יַתחנון  ִבכי  "
ּמעה. "  ּמר ּמה יַתעל  ּמחם  ִבנ שו אסד,  אח יַתרב  שו יַתפִים  יַתא ארְך  אא

ּממְך.  שוצ יַתע ֵאני  שפ ִבב ּמשע  ּמר ִבהי  שת יַתאל  שו

מסכת אבות פרק ב משנה יד 
יז

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמרה,  למד תו של ִבל ֵאקד  ּמש ֵאוי  ָררה' הוספת המגיה >אה < 'תֹו

ִבפיקורוס;  רֲעא יַתל ִבשיב  ּמת אש יַתמה 
ֵאמל,  ּמע ּמתה  יַתא ִבמי  ֵאני  שפ ִבל יַתדע  שו
ּמתְך.   שכ יַתלא שמ יַתעל  יַתב ִבמי הוא  ו

ּמתְך. ) ּמל מע שפ יַתכר  שש ּמלְך  ֵאלם  יַתש שי אש )
(מסכת אבות פרק ב משנה טו) 

ֵאמר:  יַתטשרפון או ִבבי  שר
ּמבה,  מר שמ ּמכה  ּמלא שמ יַתה שו ּמוצר,  ּמק יַתהיום 

ִבלים,  ֵאוצ רֲעע ִבלים  רֲעע יַתהפו שו
ֵאבה,  יַתהשר ּמכר  ּמש יַתה שו

ֵאחק.  יַתבִית דו יַתה יַתעל  יַתב ו
(מסכת אבות פרק ב משנה טז) 

ֵאמר:  ּמיה או ּמה הוא 
למר,  שג ִבל ּמכה  ּמלא שמ אליָך  ּמע ללא 

ֵאטל;  ּמב ִבל אבן חוִברים  ּמתה  יַתא ללא  שו
ֵאבה,  יַתהשר ּמרה  ּמת תו שד יַתמ ּמל ִבאם 

ּמתְך,  שכ יַתלא שמ יַתעל  יַתב ּממן  אא אנ
ּמתְך.   ּמל מע שפ יַתכר  שש ּמלְך  ֵאלם  יַתש של

לבא.) ּמל ִבתיד  ּמע אל ִבקים  ִבדי יַתצ יַתל אש ּמרן  ּמכ שש יַתתן  יַתמ יַתדע  שו )

פרק ג 

מסכת אבות פרק ג משנה א 
א

ֵאמר:  ֵאאל או של יַתל רֲעה יַתמ אבן  ּמיה  שב יַתק רֲעע
ּמבִברים,  שד ּמשה  לל שש ִבב ֵאכל  יַתת שס ִבה

ּמרה:  ֵאב רֲעע ֵאדי  ִבלי ּמבא  ּמתה  יַתא ֵאאין  שו
ּמת,  ּמבא יַתאִין  ֵאמ יַתדע 



ֵאלְך,  ּמתה הו יַתא יַתאִין  של ו
ששבון.   אח שו ִבדין  ֵאתן  ִבל ִבתיד  ּמע ּמתה  יַתא ִבמי  ֵאני  שפ ִבל שו

ּמת:  ּמבא יַתנִין  ֵאמ יַתדע 
ּמחה.   שסרו ּמחה  ֵאל ִבמ

ֵאלְך?  ּמתה הו יַתא יַתאִין  של ו
ּמעה.   ֵאל שלתו ּממה ו שלִבר

ששבון?  אח שו ִבדין  ֵאתן  ִבל ִבתיד  ּמע ּמתה  יַתא ִבמי  ֵאני  שפ ִבל שו
ּמברוְך הוא.  ּמּקדוש  יַתה ִבכים  ּמל שמ יַתה ֵאכי  של יַתמ אלְך  אמ ֵאני  שפ ִבל

מסכת אבות פרק ג משנה ב 
ב

ֵאמר:  ִבנים או רֲעה לכ יַתה יַתגן  שס ּמנא  ִבני רֲעח ִבבי  שר
שלכות,  יַתמ יַתל אש ּממ ּה  ששלו ִבב ֵאלל  יַתפ שת ִבמ ֵאוי  אה

שענו.   יַתל ּמב ִביים  יַתח ֵאעהו  ֵאר אאת  ִבאיש  ּמא ּה,  ּמר ֵאלי מו ִבאלו אש

ג
ֵאמר:  שדיון או יַתתשר אבן  ּמיה  שנ יַתנ רֲעח ִבבי  שר

ּמרה,  ֵארי תו שב ִבד אהן  ֵאני ֵאבי ֵאאין  שו ִבבים  שש ּמהיו יו אש יַתנִים  שש
יַתמר:  אא אנ אש ִבוצים,  ֵאל יַתשב  אזה מו ֵארי  ִבלים א,א)רֲעה ִבה שת ) 

ּמשב";  ּמי ללא  ִבוצים  ֵאל יַתשב  שבמו "ו
ּמרה,  ֵארי תו שב ִבד שב ִבקים  רֲעעסו יַתו ִבבים  שש אשיו יַתנִים  שש ּמבל  רֲעא

יַתמר:  אא אנ אש אהם,  ֵאני ֵאבי ּמנה  ִבכי ִבכי ג,טז)שש ּמא של יַתמ ) 
ֵאעהו,  ֵאר אאל  ִבאיש  ֵאאי יי  שר שברו ִי שד ִבנ ּמאז  "

ּממע,  שש ִבי יַתו ֵאשב יי  שק יַתי יַתו
ששמו".   ֵאבי  שש לח של ֵאאי יי ו שר שלִי ּמניו  ּמפ של ּמכרון  ִבז אפר  ֵאס ֵאתב  ּמכ ִבי יַתו

יַתנִים,  שש ּמלא  אא ִבלי  ֵאאין  )
ּמרה,  יַתבתו ֵאסק  שועו ֵאשב  אשיו ּמחד  אא ִבפלו  רֲעא אש יַתנִין  שמ

ּמכר?  ּמש יַתע לו  ֵאב ּמברוְך הוא קו ּמּקדוש  יַתה אש
יַתמר:  אא אנ (איכה ג,כח)אש

ּמליו".) ּמע יַתטל  ּמנ ִבכי  לדם  שוִי ּמדד  ּמב ֵאשב  ֵאי "

מסכת אבות פרק ג משנה ג 
[ד]

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמחד,  אא ּמחן  של מש יַתעל  שכלו  ּמא אש ּמשה  לל שש

ּמרה,  ֵארי תו שב ִבד ּמליו  ּמע שמרו  ּמא ללא  שו
ִבתים,  ֵאמ ֵאחי  שב ִבז ֵאלי  שכ שכאו ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

יַתמר:  אא אנ ּמיה כח,ח)אש שע יַתש שי ) 
ּממקום";  ִבלי  שב ּמאה,  לוצ ִבקיא  שלאו  ּממ ּמחנות  של מש ּמכל  ִבכי  "

ּמחד,  אא ּמחן  של מש יַתעל  שכלו  ּמא אש ּמשה  לל שש ּמבל  רֲעא
ּמרה,  ֵארי תו שב ִבד ּמליו  ּמע שמרו  ּמא שו



ּמברוְך הוא,  ּמּקדוש  יַתה של אש ּמחנו  של מש ִבמ שכלו  ּמא ִבאלו  שכ
יַתמר:  אא אנ ֵאקאל מא,כב)אש שז אח שי ) 

ֵאני יי ".  שפ ִבל אשר  רֲעא ּמחן  של מש יַתה אזה  יַתלי,  ֵאא ֵאבר  יַתד שי יַתו "

מסכת אבות פרק ג משנה ד 
ה

ֵאמר:  יַתני או ִבכי רֲעח אבן  ּמיה  שנ יַתנ רֲעח ִבבי  שר
ּמלה,  שי יַתל יַתב ֵאנעור  יַתה

ּמלה,  ּמּט יַתב של ִבלבו  אנה  שפ יַתמ ארְך ו אד יַתב ֵאלְך  יַתה שמ יַתה שו
שפשו.  יַתנ שב ֵאיב  יַתח שת ִבמ אזה  ֵארי  רֲעה

מסכת אבות פרק ג משנה ה 
ו

ֵאמר:  ּמנה או ּמּק יַתה אבן  ּמיה  שנ שנחו ִבבי  שר
ּמרה,  לעל תו ּמליו  ּמע ֵאבל  יַתק שמ יַתה ּמכל 

אר ץ;  ּמא ּמה ארְך  אד לעל  שו שלכות  יַתמ לעל  אמנו  ִבמ ִברים  ִבבי רֲעע יַתמ
ּמרה,  לעל תו אמנו  ִבמ ֵארק  יַתהפו ּמכל  שו

אר ץ.  ּמא ּמה ארְך  אד לעל  שו שלכות  יַתמ לעל  ּמליו  ּמע ִבנים  שת נו

מסכת אבות פרק ג משנה ו 
ז

ֵאמר:  ּמיה או שנ יַתנ רֲעח יַתפר  שכ ִבאיש  ּמתה  שפ של אח ִבבי  שר
ּמרה,  ֵארי תו שב ִבד שב ִבקי  רֲעעסו יַתו ִבבין  שש אשיו ּמשּמרה  רֲעע

יַתמר:  אא אנ אש אהם,  ֵאני ֵאבי ּמנה  ִבכי ִבלים פב,א)שש ִבה שת )

ֵאאל".   יַתדת  רֲעע יַתב ּמצב  ִבנ ִבהים  לל אא "
ּמשה?  ִבמ רֲעח ִבפלו  רֲעא יַתנִין  שמ

יַתמר:  אא אנ ּמעמוס ט,ו)אש ) 
לפט".   שש ִבהים ִי לל אא ארב  אק שב "]

ּמשה?  לל שש ִבפלו  רֲעא יַתנִין  שמ
יַתמר:  אא אנ ִבלים פב,א)אש ִבה שת )[ 

ּמד ּה".   ּמס שי אר ץ  אא יַתעל  ּמדתו  מג רֲעא יַתו "
יַתנִים?  שש ִבפלו  רֲעא יַתנִין  שמ ]

יַתמר:  אא אנ ִבכי ג,טז)אש ּמא של יַתמ )[ 
ֵאעהו,  ֵאר אאל  ִבאיש  ֵאאי יי  שר שברו ִי שד ִבנ ּמאז  "

ּממע,  שש ִבי יַתו ֵאשב יי  שק יַתי יַתו
ששמו".   ֵאבי  שש לח של ֵאאי יי ו שר שלִי ּמניו  ּמפ של ּמכרון  ִבז אפר  ֵאס ֵאתב  ּמכ ִבי יַתו

ּמחד?  אא ִבפלו  רֲעא יַתנִין  שמ
יַתמר:  אא אנ ששמות כ,כ)אש ) 

ִבמי,  שש אאת  ִבכיר  שז יַתא אשר  רֲעא ּממקום  יַתה ּמכל  שב "
ִבתיָך".  שכ יַתר ֵאב אליָך ו ֵאא ּמאבוא 



מסכת אבות פרק ג משנה ז 
[ח]

ֵאמר:  ּמתה או ִבבשרתו ִבאיש  ּמדה  שיהו אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר
אשלו.   ּמלְך  אש שו שת  יַתא אש אשלו,  ִבמ אתן לו 

ּמדִבוד:  שב ֵאמר  ֵאכן הוא או  (דברי הימים א כט,יד)שו
ּמלְך".   יַתתנו  ּמנ שדָך  ּמי ִבמ לכל ו יַתה שמָך  ִבמ ִבכי  "

ט
ֵאמר:  לקב או רֲעע יַתי ִבבי  שר

אנה,  שושו ארְך  אד יַתב ֵאלְך  יַתה שמ יַתה
ֵאמר:  שואו ּמנתו,  שש ִבמ ִבסיק  שפ יַתמ ו

אזה!"  ִבניר  אאה  ּמנ יַתמה  אזה! ו ּמלן  ִבאי אאה  ּמנ יַתמה  "
שפשו.  יַתנ שב ֵאיב  יַתח שת ִבמ ִבאלו  שכ ּמליו  ּמע ִבלין  שע יַתמ

מסכת אבות פרק ג משנה ח 
י

ִבאיר:  ֵאמ ִבבי  ֵאשם שר ִבמ ֵאמר  יַתני או יַתי ִבבי  ִבבשר ִבתי  שס ִבבי דו שר
ּמנתו,  שש ִבמ ִבמ ּמחד  אא ּמבר  ּמד יַתכח  ּמש יַתה ּמכל 

שפשו, יַתנ שב ֵאיב  יַתח שת ִבמ ִבאלו  שכ ּמליו  ּמע ִבלין  שע יַתמ
יַתמר:  אא אנ ּמבִברים ד,ט)אש שד ) 

לאד,  שמ ששָך  שפ יַתנ למר  שש ּמלְך ו אמר  ּמש ִבה יַתרק  "
אניָך".   ֵאעי ּמראו  אשר  רֲעא ּמבִברים  שד יַתה אאת  יַתכח  שש ִבת אפן 

ּמנתו?  שש ִבמ ּמליו  ּמע ּמפה  שק ּמת ִבפלו  רֲעא ּמיכול 
יַתמר:  שלמוד לו יַתת

אייָך"  יַתח ֵאמי  שי לכל  שבָך  ּמב של ִבמ ּמיסורו  אפן  "ו
ִבלבו.  ִבמ ֵארם  ִבסי ִבוי ֵאשב  ֵאי אש יַתעד  ֵאיב  יַתח שת ִבמ ֵאאינו  ּמהא 

מסכת אבות פרק ג משנה ט 
יא

ֵאמר:  ּמסה או אבן דו ּמנה  ִבני רֲעח ִבבי  שר
ּממתו,  שכ ּמח של אמת  אד שטאו קו אח יַתאת  שר ִבי אש ּמכל 

אמת;  אי יַתק שת ִבמ ּממתו  שכ ּמח
שטאו,  אח יַתאת  שר שלִי אמת  אד ּממתו קו שכ ּמח

אמת.   אי יַתק שת ִבמ ּממתו  שכ ּמח ֵאאין 

יב
ֵאמר:  ּמיה או ּמה הוא 

ּממתו,  שכ ּמח ֵאמ ִבבים  מר שמ ּמשיו  רֲעע יַתמ אש ּמכל 
אמת;  אי יַתק שת ִבמ ּממתו  שכ ּמח

ּמשיו,  רֲעע יַתמ ִבמ ּמבה  מר שמ ּממתו  שכ ּמח
אמת.  אי יַתק שת ִבמ ּממתו  שכ ּמח ֵאאין 



מסכת אבות פרק ג משנה י 
יג

ֵאמר:  ּמיה או ּמה הוא 
אמנו,  ִבמ ּמחה  שבִבריות נו יַתה יַתח  אשרו ּמכל 

אמנו;  ִבמ ּמחה  ּממקום נו יַתה יַתח  רו
אמנו,  ִבמ ּמחה  שבִבריות נו יַתה יַתח  ֵאאין רו אש ּמכל  ממּנּו בהוספת המגיה>שו ההי >

אמנו.   ִבמ ּמחה  ּממקום נו יַתה יַתח  ֵאאין רו

יד
ֵאמר:  ּמנס או ִבכי יַתהשר אבן  ּמסה  ִבבי דו שר

שחִברית,  יַתש יַתנת  שש
ּמרִים,  ּקה ּמוצ ֵאיין  שו

ִבדים,  ּמל שי יַתה יַתחת  ִבשי שו
אר ץ  ּמא ּמה ֵאמי  יַתע של אש ּמסיות  ֵאנ שכ יַתבת  ִבשי ִבוי
ּמלם.  ּמהעו ִבמן  ּמדם  ּמא ּמה אאת  ִבאין  ִבוצי מו

מסכת אבות פרק ג משנה יא 
יה

ֵאמר:  ִבעי או ּמד יַתהמו ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר
ִבשים,  ּמד ּמּק יַתה אאת  ֵאלל  יַתח שמ יַתה

רֲעעדות,  יַתהמו אאת  אזה  יַתב שמ יַתה שו
ּמרה,  יַתבתו ִבנים  ּמפ אלה  יַתג שמ יַתה שו

ִבבינו  ּמא ּמהם  ּמר שב יַתא של אש שבִבריתו  ֵאפר  ֵאמ יַתה שו
ֵאברו,  רֲעח ֵאני  שפ אאת  ִבדים  יַתא שמ יַתה שו

ִבבים,  ִבשים טו רֲעע יַתמ ּמידו  שב ֵאיש  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ּמבא.  יַתה ּמלם  ּמלעו אלק  ֵאח ֵאאין לו 

מסכת אבות פרק ג משנה יב 
יו

ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר
לראש,  יַתקל  ֵאוי  אה
ארת,  לח שש ִבת יַתח  שונו

ּמחה.   שמ ִבש שב ּמדם  ּמא ּמה ּמכל  אאת  ֵאבל  יַתק שמ ֵאוי  אה או
(מסכת אבות פרק ג משנה יג) 

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ּמוה.   אעשר ּמל ּמדם  ּמא ּמה אאת  ִבלים  ִבגי יַתמשר לראש  יַתקלות  שו ששחוק 

ּמרה;  יַתלתו ּמיג  שס ששרות,  יַתע יַתמ
שפִברישות;  ִבל ּמיג  שס ּמדִברים,  שנ
ּמקה.  ִבתי שש ּממה  שכ ּמח יַתל ּמיג  שס



מסכת אבות פרק ג משנה יד 
יז

ֵאמר:  ּמיה או ּמה הוא 
אלם.   אוצ שב ּמרא  שב ִבנ אש ּמדם,  ּמא ִבביב  ּמח

ִבהים,  לל אא אלם  אוצ שב ּמרא  שב ִבנ אש יַתעת לו  יַתד ּמרה נו ֵאת שי ּמבה  ִבח
יַתמר:  אא אנ ִבשית ט,ו)אש ֵארא שב ) 

ּמדם".   ּמא ּמה אאת  ּמשה  ּמע ִבהים  לל אא אלם  אוצ שב ִבכי  "
ִבנים.   ּמב שקשראו  ִבנ אש ֵאאל,  ששּמר ִבבים ִי ִבבי רֲעח

ּממקום,  יַתל ִבנים  ּמב שקשראו  ִבנ אש אהם  ּמל יַתעת  יַתד ּמרה נו ֵאת שי ּמבה  ִבח
יַתמר:  אא אנ ּמבִברים יד,א)אש שד ) 

אכם".   ֵאהי לל אא יַתליי  אתם  יַתא ִבנים  ּמב "
ֵאאל,  ששּמר ִבבים ִי ִבבי רֲעח

ּמלם.   ּמהעו ּמרא  שב ִבנ אשבו  ִבלי  אכ אהם  ּמל יַתתן  ִבנ אש
אהם,  ּמל יַתעת  יַתד ּמרה נו ֵאת שי ּמבה  ִבח

ּמלם,  ּמהעו ּמרא  שב ִבנ אשבו  ִבלי  אכ אהם  ּמל יַתתן  ִבנ אש
יַתמר:  אא אנ ֵאלי ד,ב)אש שש ִבמ ) 

לזבו".  רֲעע יַתת יַתאל  ִבתי  ּמר אכם, תו ּמל ִבתי  יַתת ּמנ יַתקח טוב  אל ִבכי  "
(מסכת אבות פרק ג משנה טו) 

ּמנה,  שנתו ּמהשרשות  שו ּמוצפוי,  לכל  יַתה
ִבנדון;  ּמלם  ּמהעו שבטוב  ו

אשה.  רֲעע יַתמ יַתה לרב  ִבפי  של לכל  יַתה שו

מסכת אבות פרק ג משנה טז 
יח

ֵאמר:  ּמיה או ּמה הוא 
ִבבים,  ּמר רֲעע יַתב ּמנתון  לכל  יַתה

ִביים.   יַתח יַתה ּמכל  יַתעל  ּמשה  שפרו ּמדה  שמוצו ו
ִבּקי ף,  יַתמ ִבני  ּמו שנ יַתח יַתה שו ּמחה,  שפתו ּמחנות  אה
אבת,  את ּמיד כו יַתה שו ּמחה,  שפתו ֵאקס  שנ ִבפ יַתה

ּמכל יום,  שב ִבמיד  ּמת שזִברים  יַתח שמ ִבאים  ּמב יַתג יַתה שו
שעתו,  יַתד של ללא  אש שו שעתו  יַתד של ּמדם  ּמא ּמה ִבמן  ִבעין  ּמר שפ ִבנ שו

אמת,  אא ִבדין  ִבדין  יַתה שו
ּמדה.  שסעו ִבל ּמּקן  מת שמ לכל  יַתה שו

מסכת אבות פרק ג משנה יז 
יט

ֵאמר:  ּמיה או שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר
אר ץ;  אא ארְך  אד ֵאאין  ּמרה,  ֵאאין תו ִבאם 
ּמרה.   ֵאאין תו אר ץ,  אא ארְך  אד ֵאאין  ִבאם 

ּמאה;  שר ֵאאין ִי ּממה,  שכ ּמח ֵאאין  ִבאם 
ּממה.   שכ ּמח ֵאאין  ּמאה,  שר ֵאאין ִי ִבאם 



ּמנה;  ִבבי ֵאאין  יַתעת,  יַתד ֵאאין  ִבאם 
יַתעת.   יַתד ֵאאין  ּמנה,  ִבבי ֵאאין  ִבאם 
ּמרה;  ֵאאין תו יַתמח,  אק ֵאאין  ִבאם 

יַתמח.   אק ֵאאין  ּמרה,  ֵאאין תו ִבאם 
ֵאמר:  ּמיה או ּמה הוא 

ּמשיו,  רֲעע יַתמ ִבמ ּמבה  מר שמ ּממתו  שכ ּמח אש ּמכל 
אמה?  יַתמה הוא דו של

ִבטין,  שמעו ּמשיו  ּמשּמר שו אבה  מר שמ אשנופו  ּמלן  ִבאי של
ּמניו,  ּמפ יַתעל  יַתכתו  שפ ּמה שו יַתרתו  שק שועו ּמבאת  ּמהרוח  שו

יַתמר:  אא אנ אש ּמיה יז,ו)( שמ  (ִישר
ּמיבוא טוב,  ִבכי  אאה  שר ללא ִי שו ּמבה  ּמר רֲעע ּמב ּמער  יַתעשר שכ ּמיה  ּמה שו "
ֵאשב". )  ֵאת ללא  שו ּמחה  ֵאל שמ אר ץ  אא ּמבר  שד ִבמ יַתב ֵארִברים  רֲעח יַתכן  ּמש שו

ּממתו,  שכ ּמח ֵאמ ִבבין  מר שמ ּמשיו  רֲעע יַתמ אש ּמכל  שו
אמה?  יַתמה הוא דו של

ִבבים,  מר שמ ּמשיו  ּמשּמר שו ּמעט  שממו אשנופו  ּמלן  ִבאי של
ּמליו,  ּמע ּמבאות  ּמהרוחות  ּמכל  ִבפלו  רֲעא

שמקומו.   ִבמ ִבזיזות אותו  שמ ֵאאין 
יַתמר:  אא אנ אש ּמיה יז,ח)( שמ  (ִישר

ּמשיו,  ּמשּמר יַתלח  יַתש שי יַתבל  יַתעל יו שו יַתמִים  יַתעל  ּמשתול  ֵאע ץ  שכ ּמיה  ּמה שו "
ּמנן,  רֲעע יַתר ֵאלהו  ּמע ּמיה  ּמה שו לחם,  לבא  ּמי ִבכי  אאה  ללא ִישר שו

אפִברי". ) רֲעעשות  ֵאמ ִבמיש  ּמי ללא  שו ּמאג,  שד ללא ִי ארת  לצ יַתב יַתנת  שש ִבב ו
(מסכת אבות פרק ג משנה יח) 

ֵאמר:  ּממה או ּמס רֲעח ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר
ּמלכות;  רֲעה ֵאפי  ֵאהן גו ֵאהן  ּמדה  ִבנ ֵאחי  שת ִבפ ִבנים ו ִבק
ּממה.  שכ ּמח יַתל ּמריות  שפ יַתפשר ּמיה  יַתּטִבר יַתמ ֵאג שו שתקופות 

פרק ד 

מסכת אבות פרק ד משנה א 
א

ֵאמר:  ּממה או אבן זו
ּמכם?  ּמח אזה הוא  ֵאאי 

יַתמר:  אא אנ אש ּמדם,  ּמא ּמה ּמכל  ִבמ ֵאמד  ּמל ִבלים קיט,וצט) יַתה ִבה שת )

ִבתי".   של יַתכ שש ִבה יַתדי  שמ יַתל שמ ּמכל  ִבמ "
ִבגבור?  אזה הוא  ֵאאי 

יַתמר:  אא אנ אש שוצרו,  אאת ִי ֵאבש  ֵאלי טז,לב) יַתהכו שש ִבמ )

ִבגבור,  ִבמ יַתפִים  יַתא ארְך  אא "טוב 
ִבעיר".   ֵאכד  ִבמל שברוחו  ֵאשל  ומ

ִבשיר?  ּמע אזה הוא  ֵאאי 



יַתמר:  אא אנ אש שלקו,  אח שב יַתח  ֵאמ ּמש ִבלים קכח,ב)יַתה ִבה שת ) 
ּמלְך";  שוטוב  ששאריָך  יַתא ֵאכל,  לתא ִבכי  אפיָך  יַתכ יַתע  ִבגי שי "

אזה,  יַתה ּמלם  ּמבעו ששאריָך",  יַתא ")
ּמבא.)  יַתה ּמלם  ּמלעו ּמלְך",  "שוטוב 

ּמבד?  מכ שמ אזה הוא  ֵאאי 
יַתמר:  אא אנ אש שבִבריות,  יַתה אאת  ֵאבד  יַתכ שמ ֵאאל א ב,ל)יַתה ששמו ) 
ּמקלו".  ֵאי יַתזי  לב ֵאבד, ו יַתכ רֲעא יַתדי  שב יַתכ שמ ִבכי  "

מסכת אבות פרק ד משנה ב 
ב

ֵאמר:  יַתזי או יַתע אבן 
ּמלה,  יַתק ּמוה  שוצ ִבמ של ּמר ץ  ֵאוי  אה

ּמרה;  ֵאב רֲעע ּמה ִבמן  יַתח  ֵאר ובו
ּמוה,  שוצ ִבמ ארת  אר ּמוה גו שוצ ִבמ אש
ּמרה,  ֵאב רֲעע ארת  אר ּמרה גו ֵאב רֲעע יַתו
ּמוה,  שוצ ִבמ ּמוה,  שוצ ִבמ יַתכר  שש אש
ּמרה.  ֵאב רֲעע ּמרה,  ֵאב רֲעע יַתכר  שש ו

(מסכת אבות פרק ד משנה ג) 
ֵאמר:  ּמיה או ּמה הוא 

ּמדם,  ּמא ּמכל  של ּמבז  ִבהי  שת יַתאל 
ּמבר;  ּמד ּמכל  של ִבליג  שפ יַתמ ִבהי  שת יַתאל  שו

ּמעה,  ּמש ֵאאין לו  אש ּמדם  ּמא ּמלְך  ֵאאין  אש
ּממקום.  ֵאאין לו  אש ּמבר  ּמד ּמלְך  ֵאאין  שו

(מסכת אבות פרק ד משנה ד) 
ֵאמר:  אנה או שב יַתי ִבאיש  ּמטס  שלִבוי ִבבי  שר

יַתח,  יַתפל רו שש ֵאוי  אה לאד  שמ לאד  שמ
ּממה.   אאנוש ִבר יַתות  שק ִבת אש

ג
ֵאמר:  ּמקה או שברו אבן  ּמנן  ּמח ִבבי יו שר

אתר,  ֵאוּס יַתב יַתמִים  ּמש ֵאשם  ֵאלל  יַתח שמ יַתה ּמכל 
ּמגלוי.   יַתב אמנו  ִבמ ִבעים  ּמר שפ ִבנ

ֵאשם.  יַתה ִבחלול  שב ִבזיד  ֵאמ ּמחד  אא שו ֵאגג  ּמחד שו אא

מסכת אבות פרק ד משנה ה 
ד

ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר
ֵאמד,  יַתל של ּמנת  שמ יַתעל  ֵאמד  ּמל יַתה

ֵאמד;  יַתל של למד ו של ִבל ּמידו  שב ִבקין  ִבפי שס יַתמ
רֲעעשות,  יַתל ּמנת  שמ יַתעל  ֵאמד  ּמל יַתה

ֵאמד,  יַתל של למד ו של ִבל ּמידו  שב ִבקין  ִבפי שס יַתמ



רֲעעשות.   יַתל שו ששמור  ִבל

ה
ֵאמר:  ּמוצדוק או ִבבי  שר

אהן,  ּמב ֵאדל  יַתג שת ִבה של ּמרה  ּמט רֲעע ֵאשם  רֲעע יַתת יַתאל 
אהן.   ֵאמ יַתכל  ללא לדם  ּמקשר ללא  שו

ֵאמר:  ֵאלל או אה ּמיה  ּמה ּמכְך  שו
יַתל ף.   ּמח ּמגא  ּמת שב יַתמש  יַתת שש ִבדי ִי שו

ּמרה,  ֵארי תו שב ִבד ִבמ ֵאנאות  יַתה ּמכל  ּמהא 
ּמלם.  ּמהעו ִבמן  ּמייו  יַתח יַתטל  ּמנ

מסכת אבות פרק ד משנה ו 
ו

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ּמרה,  יַתהתו אאת  ֵאבד  יַתכ שמ יַתה ּמכל 
ִבריות;  שב יַתה ִבמן  ּמבד  מכ שמ עעל>גופו  <נ"א 

ּמרה,  יַתהתו אאת  ֵאלל  יַתח שמ יַתה ּמכל  שו
שבִבריות.   יַתה ִבמן  ּמלל  מח שמ עעל>גופו  <נ"א 

מסכת אבות פרק ד משנה ז 
[ז]

ֵאמר:  שבנו או ֵאעאל  ּממ שש ִבבי ִי שר
ִבדין,  יַתה ִבמן  שוצמו  יַתע ֵאסְך  יַתהחו

ּמששוא.   יַתעת  ששבו ֵאזל ו ּמג שו ּמבה  ֵאאי אמנו  ִבמ ֵארק  פו
ּמיה,  ּמר שבהו ִבלבו  יַתגס  יַתה <בהודיה>שו

יַתח.  יַתגס רו שו ּמשע  ּמר אטה,  שו
(מסכת אבות פרק ד משנה ח) 

ֵאמר:  ּמיה או ּמה הוא 
ִבדי,  ִבחי שי ּמדן  ִבהי  שת יַתאל 

ּמחד.   אא ּמלא  אא ִבחיד  ּמי ּמדן  ֵאאין  אש
ִבתי!"  שע יַתד שבלו  יַתק יַתמר: " לתא יַתאל  שו

ּמתה.  יַתא ללא  שו ּמשִיין  יַתר ֵאהן  אש

מסכת אבות פרק ד משנה ט 
ח

ֵאמר:  ּמתן או ּמנ ִבבי יו שר
ִבני,  לע ֵאמ ּמרה  יַתהתו אאת  ֵאים  יַתק שמ יַתה ּמכל 

אשר;  לע ֵאמ ּממ ּה  שי יַתק של סופו 
אשר,  לע ֵאמ ּמרה  יַתהתו אאת  ֵאּטל  יַתב שמ יַתה ּמכל  שו

ִבני.  לע ֵאמ ּמל ּה  שּט יַתב של סופו 



מסכת אבות פרק ד משנה י 
ט

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
ּמרה;  יַתבתו לסק  רֲעע יַתו אסק,  ֵאע יַתֵאעט  שמ ֵאוי  אה

ּמדם;  ּמא ּמה ּמכל  ֵאני  שפ ִבב יַתח  יַתפל רו שש ו
ּמרה,  יַתהתו ִבמן  ּמת  של יַתט ּמב ִבאם  שו

ּמדְך;  שג אנ שכ ֵאבה  יַתהשר ִבלים  ֵאט שב ֵאיש לו 
ּמרה,  יַתבתו ּמת  של יַתמ ּמע ִבאם  שו

ּמלְך.  אתן  ִבל ֵאבה  יַתהשר ּמכר  ּמש ֵאיש לו 

מסכת אבות פרק ד משנה יא 
י

ֵאמר:  לקב או רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
יַתחת,  יַתא ּמוה  שוצ ִבמ אשה  ּמהעו

ּמחד;  אא ִבליט  שק יַתר ּמפ ּמנה לו  ּמק
יַתחת,  יַתא ּמרה  ֵאב רֲעע ֵאבר  ּמהעו שו

ּמחד.   אא ֵאטיגור  ּמק ּמנה לו  ּמק
ִבבים,  ִבשים טו רֲעע יַתמ ּמבה ו שתשו
ּמענות.   מפשר יַתה ֵאני  שפ ִבל שתִבריס  ִבכ

יא
ֵאמר:  ּמלר או יַתד שנ יַתוּס יַתה ּמנן  ּמח ִבבי יו שר

יַתמִים,  ּמש ֵאשם  של ִבהיא  אש ּמיה  שס ֵאנ שכ ּמכל 
ֵאים;  יַתק שת ִבה של ּמפ ּה  סו

יַתמִים,  ּמש ֵאשם  של ּמנה  ֵאאי אש שו
ֵאים.  יַתק שת ִבה של ּמפ ּה  ֵאאין סו

מסכת אבות פרק ד משנה יב 
יב

ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר
ּמרְך,  ֵאב רֲעח שכבוד  ִבכ אליָך  ּמע ִבביב  ּמח ּמדְך  ִבמי של יַתת שכבוד  ִבהי  שי

ּמבְך,  יַתר ּמרא  שכמו ּמרְך  ֵאב רֲעח שכבוד  ו
יַתמִים.  ּמש ּמרא  שכמו ּמבְך  יַתר ּמרא  ומו

מסכת אבות פרק ד משנה יג 
יג

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
שלמוד,  יַתת יַתב ִבהיר  ּמז ֵאוי  אה

ּמזדון.   ּמלה  שלמוד עו יַתת יַתה יַתגת  שג ִבש אש

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר



ֵאהן:  ּמתִברים  שכ ּמשה  לל שש
ּמרה,  אתר תו אכ
ּמנה,  מה שכ אתר  אכ שו

שלכות;  יַתמ אתר  אכ שו
אהן.  ֵאבי יַתג יַתעל  ֵאשם טוב  אתר  אכ שו

מסכת אבות פרק ד משנה יד 
יג <>

ֵאמר:  יַתרי או שנהו ִבבי  שר
ּמרה,  שמקום תו ִבל אלה  ֵאוי גו אה

יַתרי",  רֲעח יַתא ּמתבוא  ִבהיא  יַתמר " לתא יַתאל  שו
אדָך.   ּמי שב ּמה  שימו יַתק שי אריָך  ֵאב רֲעח אש
ֵאען.  ּמש ִבת יַתאל  שתָך  ּמנ ִבבי אאל  שו

(מסכת אבות פרק ד משנה טו) 
ֵאמר:  יַתני או יַתי ִבבי  שר

ִבעים  ּמש שר ּמה יַתות  של יַתש ִבמ ללא  ֵאדינו  ּמי שב ֵאאין 
ִבקים.   ִבדי יַתצ יַתל אש אהן  ֵארי ִביוּסו ִבמ ללא  שו

יד
ֵאמר:  ּמרש או ּמח אבן  שתּמיה  יַתמ ִבבי  שר

ּמדם,  ּמא ּמה ּמכל  ששלום  ִבל ִבדים  שק יַתמ ֵאוי  אה
ּמריות,  רֲעא ּמל ּמנב  ּמז ֵאוי  אה או

ִבלים.  ּמע יַתלשו לראש  ללא  שו

מסכת אבות פרק ד משנה טז 
יה

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ּמבא,  יַתה ּמלם  ּמהעו ֵאני  שפ ִבל שזדור  שפרו ִבל אמה  אזה דו יַתה ּמלם  ּמהעו

שזדור,  שפרו ִבל ּממְך  שוצ יַתע ֵאקן  שת יַתה
ִבלין.  שק שטִבר ִבל ֵאנס  ּמכ ִבת אש ֵאדי  שכ

(מסכת אבות פרק ד משנה יז) 
ֵאמר:  ּמיה או ּמה הוא 

אזה,  יַתה ּמלם  ּמבעו ִבבים  ִבשים טו רֲעע יַתמ שב ּמבה ו שתשו ִבב יַתחת  יַתא ּמעה  ּמש ּמפה  ּמי
ּמבא.   יַתה ּמלם  ּמהעו ֵאיי  יַתח ּמכל  ִבמ

ּמבא,  יַתה ּמלם  ּמבעו יַתח  יַתרת רו שלקו אש יַתחת  יַתא ּמעה  ּמש ּמפה  ּמי
אזה.  יַתה ּמלם  ּמהעו ֵאיי  יַתח ּמכל  ִבמ

מסכת אבות פרק ד משנה יח 
יו

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר



שעסו,  יַתכ יַתעת  ּמש שב ּמרְך  ֵאב רֲעח אאת  אצה  שתיַתר יַתאל 
ּמניו,  ּמפ של ּמטל  ֵאמתו מו אש ּמעה  ּמש שב אמנו  רֲעח יַתנ שת יַתאל  שו

שדרו,  ִבנ ּמעה  ּמש שב יַתאל לו  שש ִבת יַתאל  שו
ּמלתו.  ּמק של יַתק ּמעה  ּמש שב ִבלשראותו  ֵאדל  יַתת שש ִבת יַתאל  שו

מסכת אבות פרק ד משנה יט 
יז

ֵאמר:  ּמטן או ּמּק יַתה ֵאאל  ֵאלי כד,יז)ששמו שש ִבמ )

ּממח,  שש ִבת יַתאל  שבָך  לפל אוִי שנ ִבב "
אבָך. "  ִבל ֵאגל  ּמי יַתאל  ששלו  ּמכ ִבב ו

מסכת אבות פרק ד משנה כ 
יח

ֵאמר:  ּמיה או רֲעאבו אבן  ּמשע  ִבלי אא
אמה?  יַתמה הוא דו של אלד,  אי ֵאמד  ּמל יַתה
ּמדש.   ּמח ּמיר  שנ יַתעל  ּמבה  שכתו שדיו  ִבל
אמה?  יַתמה הוא דו של ֵאקן,  ּמז ֵאמד  ּמל יַתה
ּממחוק.   ּמיר  שנ יַתעל  ּמבה  שכתו שדיו  ִבל

יח <>
ֵאמר:  ִבלי או שב יַתב יַתה יַתפר  שכ ִבאיש  ּמדה  שיהו אבן  ֵאסה  ִבבי יו שר

אמה?  יַתמה הוא דו של ִבנים,  יַתט שּק יַתה ִבמן  ֵאמד  ּמל יַתה
ִבגתו.   ִבמ יַתיִין  אתה  שושו ֵאקהות  ִבבים  ּמנ רֲעע ֵאכל  שלאו

אמה?  יַתמה הוא דו של ִבנים,  ֵאק שז יַתה ִבמן  ֵאמד  ּמל יַתה
ּמשן.   ּמי יַתיִין  אתה  שושו ֵאשלות  שב ִבבים  ּמנ רֲעע ֵאכל  שלאו

יט
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ֵאקן,  שנ ִבּק יַתב ֵאכל  יַתת שס ִבת יַתאל 
איש בו.   אש ּממה  שב ּמלא  אא

ּמשן,  ּמי יַתיִין  ֵאלא  ּממ ּמדש  ּמח ֵאקן  שנ ִבק ֵאיש 
ֵאאין בו.  ּמדש  ּמח ִבפלו  רֲעא אש ּמשן  ּמי שו

(מסכת אבות פרק ד משנה כא) 
ֵאמר:  ּמפר או יַתכ יַתה ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר

ּמכבוד  יַתה שו ּמוה,  רֲעא יַתת יַתה שו ּמאה,  שנ ִבּק יַתה
ּמלם.  ּמהעו ִבמן  ּמדם  ּמא ּמה אאת  ִבאין  ִבוצי מו

מסכת אבות פרק ד משנה כב 
כ

ֵאמר:  ּמיה או ּמה הוא 



שחיות,  ִבל ִבתים  ֵאמ יַתה שו ּמלמות,  ִבדים  ִבילו יַתה
יַתדע,  ּמו ִבה של יַתע ו ִבדי שלהו יַתדע, ו ֵאלי ִבלדון,  ִביים  יַתח יַתה שו

ֵארא,  יַתהבו שוהוא  ֵאוצר,  יַתהיו אשהוא 
ּמין,  יַתד יַתה שוהוא  ִבבין,  ֵאמ יַתה הוא 
ִבדין,  יַתעל  יַתב ֵאעד, הוא  הוא 

ּמלדון.   ִבתיד  ּמע שוהוא 
ּמחה,  שכ ִבש ללא  שו ּמלה,  יַתעשו ללא  ּמניו  ּמפ של ֵאאין  אש
יַתחד,  לש יַתּקח  יַתמ ללא  שו ִבנים,  ּמפ יַתמשוא  ללא  שו

אשלו.   לכל  יַתה אש
ששבון.  <חסרה מלה!!> אח שב לכל  יַתה אש יַתדע,  שו

ּממנוס,  ֵאבית  ששאול  יַתה אש ּמרְך  שוצ ּמחְך ִי ִבטי שב יַתי יַתאל  שו
ּמוצר,  ּמתה נו יַתא ּמחְך  ּמכשר יַתעל  אש
ּמלד,  ּמתה נו יַתא ּמחְך  ּמכשר יַתעל  שו

יַתחי,  ּמתה  יַתא ּמחְך  ּמכשר יַתעל  שו
ֵאמת,  ּמתה  יַתא ּמחְך  ּמכשר יַתעל  שו

ששבון,  אח שו ִבדין  ֵאתן  ִבל ִבתיד  ּמע ּמתה  יַתא ּמחְך  ּמכשר יַתעל  שו
ּמברוְך הוא.  ּמּקדוש  יַתה ִבכים  ּמל שמ יַתה ֵאכי  של יַתמ אלְך  אמ ֵאני  שפ ִבל

פרק ה 

מסכת אבות פרק ה משנה א 
א

ּמלם.   ּמהעו ּמרא  שב ִבנ ּממרות  רֲעא יַתמ ּמשּמרה  רֲעע יַתב
שלמוד?  יַתת יַתמה  ו

ּמברות?  ִבה של ּמיכול  ּמיה  ּמה ּמחד  אא ּממר  רֲעא יַתמ ללא  רֲעה יַתו
ִבעים,  ּמש ּמהשר ִבמן  יַתרע  ּמפ ִבה של ּמלא  אא

ּממרות,  רֲעא יַתמ ּמשּמרה  רֲעע יַתב ּמרא  שב ִבנ אש ּמלם  ּמהעו אאת  ִבדין  שב יַתא שמ ֵאהן  אש
ִבקים,  ִבדי יַתצ יַתל ּמכר טוב  ּמש ֵאתן  ִבל שו

ּממרות.  רֲעא יַתמ ּמשּמרה  רֲעע יַתב ּמרא  שב ִבנ אש ּמלם  ּמהעו אאת  ִבמים  שי יַתק שמ ֵאהן  אש

מסכת אבות פרק ה משנה ב 
ב

יַתח,  לנ יַתעד  שו ּמדם  ּמא ֵאמ ּמשּמרה דורות  רֲעע
ּמניו,  ּמפ של יַתפִים  יַתא ארְך  אא ּממה  יַתכ יַתע  ִבדי שלהו

ּמניו,  ּמפ של ִבסים  ִבעי שכ יַתמ ּמהיו  יַתהדורות  ּמכל  אש
יַתמבול.   יַתה אאת  אהם  ֵאלי רֲעע ִבביא  ֵאה אש יַתעד 

ִבבינו,  ּמא ּמהם  ּמר שב יַתא יַתעד  שו יַתח  לנ ִבמ ּמשּמרה דורות  רֲעע
ּמניו,  ּמפ של יַתפִים  יַתא ארְך  אא ּממה  יַתכ יַתע  ִבדי שלהו

ּמניו,  ּמפ של ִבסים  ִבעי שכ יַתמ ּמהיו  יַתהדורות  ּמכל  אש



ּמלם.  מכ יַתכר  שש ֵאבל  ִבק שו ִבבינו  ּמא ּמהם  ּמר שב יַתא ּמבא  אש יַתעד 
(מסכת אבות פרק ה משנה ג) 

ִבבינו,  ּמא ּמהם  ּמר שב יַתא ּמוּסה  יַתנ שת ִבנ שסיונות  ִבנ ּמשּמרה  רֲעע
ּמלם,  מכ שב יַתמד  ּמע שו

ִבבינו.  ּמא ּמהם  ּמר שב יַתא של אש ּמבתו  ִבח ִבהיא  ּממה  יַתכ יַתע  ִבדי שלהו

מסכת אבות פרק ה משנה ד 
ג

יַתרִים,  שוצ ִבמ שב ֵאתינו  רֲעאבו יַתל אעשו  אנ ִבוּסים  ִבנ ּמשּמרה  רֲעע
ּמים.   יַתה יַתעל  ּמשּמרה  רֲעע יַתו

ּמברוְך הוא  ּמּקדוש  יַתה ִבביא  ֵאה יַתמכות  אשר  אע
ּמים.   יַתה יַתעל  אשר  אע שו יַתרִים,  שוצ ִבמ שב ִביים  שוצִבר ִבמ יַתה יַתעל 

ּמבר,  שד ִבמ יַתב ּממקום  יַתה אאת  ֵאתינו  רֲעאבו ִבנוּסו  שסיונות  ִבנ ּמשּמרה  רֲעע
יַתמר:  אא אנ יַתבר יד,כב)אש שד ִבמ שב ) 

ִבלי".  שבקו שמעו  ּמש ללא  שו ִבמים  ּמע שפ אשר  אע אזה  ִבתי  לא יַתנוּסו  שי יַתו "

מסכת אבות פרק ה משנה ה 
ד

ּמדש:  שק ִבמ יַתה ֵאבית  שב אעשו  אנ ִבוּסים  ִבנ ּמשּמרה  רֲעע
ּמלם.   ֵאמעו אדש  לק יַתשר  שב יַתח  ֵארי ֵאמ ּמשה  ִבא ּמלה  ִבפי ִבה ללא 

ּמלם;  ֵאמעו אדש  לק יַתשר  שב יַתח  שסִברי ִבה ללא  שו
ִבכפוִברים.   יַתה שביום  ּמגדול  ֵאהן  לכ של אקִברי  יַתרע  ֵאא ללא  שו

יַתחִים.   שב שט ִבמ יַתה ֵאבית  שב שזבוב  ּמאה  ִבנשר ללא  שו
ִבנים.   ּמפ יַתה אחם  אל שב אחם ו אל יַתה ֵאתי  שש ִבב אמר ו לע ּמב שפסול  ּמוצא  שמ ִבנ ללא  שו

ּמכה.   ּמר רֲעע יַתמ יַתה אאת  ִבמים  ּמש שג ִבכבו  ללא  שו
ּמשן.   ּמע אה יַתעמוד  אאת  יַתח  ּמהרו ּמחה  שוצ ּמנ ללא 

ִבחים.   רֲעחִבוים שרוו יַתת שש ִבמ ִבפין ו שוצפו ִבדים  שמ עו
יַתלִים.   ּמש ִבבירו ּמרב  שק יַתע שו ּמחש  ּמנ ִבזיק  ִבה ללא 

ֵאברו:  רֲעח יַתל ּמדם  ּמא יַתמר  ּמא ללא 
יַתלִים.  ּמש ִבבירו ִבלין  ּמא אש ּממקום  יַתה ִבלי  יַתוצר 

מסכת אבות פרק ה משנה ו 
ה

ּממשות:  שש יַתה ֵאבין  שבשראו  ִבנ ּמבִברים  שד ּמשּמרה  רֲעע
אר ץ,  ּמא ּמה ִבפי 
ֵאאר,  שב יַתה ִבפי  ו
ּמאתון,  ּמה ִבפי  ו

אשת,  אּק יַתה שו
ּממן,  יַתה שו

אּטה,  יַתמ יַתה שו
ִבמיר,  ּמש יַתה שו



ּמתב,  שכ יַתה שו
ּמתב,  שכ ִבמ יַתה שו

יַתהלוחות.   שו
שמִברים:  ֵאיש או שו
ִבקין,  ִבזי יַתמ יַתה יַתא ף 

אשה,  למ של אש ּמרתו  שקבו ו
ִבבינו.   ּמא ּמהם  ּמר שב יַתא של אש ֵאאילו  שו

שמִברים:  ֵאיש או שו
ּמבת> ּמוצ ּמיה.  < רֲעעשו יַתבת  שוצ ִבב יַתבת  שוצ יַתא ף 

מסכת אבות פרק ה משנה ז 
ו

ּמכם.   ּמח אב ּמעה  שב ִבש שו אלם  לג יַתב ּמבִברים  שד ּמעה  שב ִבש
אמנו,  ִבמ ּמגדול  אשהוא  ִבמי  ֵאני  שפ ִבל ֵאבר  יַתד שמ ֵאאינו  ּמכם  ּמח אה

ֵאברו,  רֲעח ֵארי  שב ִבד שלתוְך  ּמנס  שכ ִבנ ֵאאינו  שו
ִבשיב.   ּמה של ּמהל  שב ִבנ ֵאאינו  שו

ּמין,  שנ ִבע ּמכ ִבשיב  ֵאמ ּמכה ו ּמל רֲעה יַתכ ֵאאל  שו
רֲעחרון.   יַתא רֲעחרון  יַתא יַתעל  שו יַתעל ִבראשון ִבראשון  ֵאמר  שואו

ִבתי",  שע יַתמ ּמש ללא  ֵאמר " יַתמע, או ּמש ללא  אש יַתמה  יַתעל  שו
אמת.   אא ּמה יַתעל  אדה  ומו

אלם.  לג יַתב אהן  ֵאפי ִבחלו שו

מסכת אבות פרק ה משנה ח 
ז

ִבאים  ּמב ִבניות  ּמע מפשר ֵאני  ִבמי ּמעה  שב ִבש
ֵאברות:  רֲעע ֵאפי  ּמעה גו שב ִבש יַתעל 

ששִברין,  יַתע שמ ּמנן  ֵאאי ּמתן  ּמוצ שק ִבמ ששִברין ו יַתע שמ ּמתן  ּמוצ שק ִבמ
ּמבא,  ארת  לצ יַתב יַתל אש ּמעב  ּמר

ִבעים.   ֵאב שש ּמתן  ּמוצ שק ִבמ ִבבים ו ֵאע שר ּמתן  ּמוצ שק ִבמ
ֵאשר,  יַתע של ללא  אש שמרו  ּמג

ּמבא.   ארת  לצ יַתב יַתל אש שו ּממה  שמהו ִבל אש ּמעב  ּמר
ּמלה,  יַתח ִבלּטול  ללא  אש

ּמבא.   ּמיה  ּמל יַתכ של אש ּמעב  ּמר

ח
ּמלם  ּמלעו ּמבא  אבר  אד

ּמרה  יַתבתו רֲעאמורות  ּמה ִבמיתות  יַתה יַתעל 
ִבדין,  ֵאבית  של שסרו  שמ ִבנ ללא  אש
ִבעית.   ִבבי שש ֵאפרות  יַתעל  שו

ִבדין,  יַתה ִבענוי  יַתעל  ּמלם  ּמלעו ּמאה  ּמב ארב  אח
ִבדין,  יַתה ִבעוות  יַתעל  שו



ּמכה.  ּמל רֲעה יַתכ ללא  אש ּמרה  יַתבתו יַתהמוִברים  יַתעל  שו
(מסכת אבות פרק ה משנה ט) 

ּמששוא,  יַתעת  ששבו יַתעל  ּמלם  ּמלעו ּמאה  ּמב ּמעה  ּמר ּמיה  יַתח
ֵאשם.   יַתה ִבחלול  יַתעל  שו

ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו יַתעל  ּמלם  ּמלעו ּמאה  ּמב ּמגלות 
ִבמים,  ּמד ִבפיכות  שש יַתעל  שו רֲעעּמריות,  ִבגלוי  יַתעל  שו

אר ץ.   ּמא ּמה ֵאמט  שש יַתה יַתעל  שו

ט
אבה:  מר שמ אבר  אד יַתה ִבקים  ּמר שפ ּמעה  ּמב יַתאשר שב

ִבעית,  ִבבי שש ֵאאי  ּמוצ שבמו ִבעית, ו ִבבי שש יַתב ִבעית ו ִבבי ּמבשר
ּמנה.   ּמש שו ּמנה  ּמש ּמכל  שב אש ּמחג  אה ֵאאי  ּמוצ שבמו ו

ִבשית;  ִבלי שש יַתב אש ִבני  ּמע יַתשר  שע יַתמ ֵאני  שפ ִבמ ִבעית,  ִבבי ּמבשר
ִבשית;  ִבש יַתב אש ִבני  ּמע יַתשר  שע יַתמ ֵאני  שפ ִבמ ִבעית,  ִבבי שש יַתב

ִבעית;  ִבבי שש ֵאפרות  ֵאני  שפ ִבמ ִבעית,  ִבבי שש ֵאאי  ּמוצ שבמו ו
ּמנה,  ּמש שו ּמנה  ּמש ּמכל  שב אש ּמחג  אה ֵאאי  ּמוצ שבמו ו

ִביים.  ִבנ רֲעע שתנות  יַתמ אזל  אג ֵאני  שפ ִבמ

מסכת אבות פרק ה משנה י 
י

ּמדם:  ּמא ּמב ִבמדות  יַתבע  יַתאשר
ּמלְך",  אש ּמלְך  אש שו ִבלי  אש ִבלי  אש ֵאמר " ּמהאו

ִבנית.   ֵאבינו ּמדה  ִבמ
שמִברים:  ֵאיש או שו

שסדום.   יַתדת  ִבמ זו 
אר ץ;  ּמא ּמה יַתעם  ִבלי",  אש ּמלְך  אש שו ּמלְך  אש ִבלי  אש "

ִבסיד;  ּמח ּמלְך",  אש ּמלְך  אש שו ּמלְך  אש ִבלי  אש "
ּמשע.  ּמר ִבלי",  אש ִבלי  אש שו ִבלי  אש ּמלְך  אש "

מסכת אבות פרק ה משנה יא 
יא

ֵאדעות:  יַתב ִבמדות  יַתבע  יַתאשר
ִבלשרוצות,  יַתח  שונו לעס  שכ ִבל יַתח  נו

ֵאסדו;  שפ אה שב ּמכרו  שש ּמוצא  ּמי
ִבלשרוצות,  אשה  ּמק שו לעס  שכ ִבל אשה  ּמק

ּמכרו;  שש ִבב ֵאסדו  שפ אה ּמוצא  ּמי
ִבלשרוצות,  יַתח  שונו לעס  שכ ִבל אשה  ּמק

ִבסיד;  ּמח
ִבלשרוצות,  אשה  ּמק שו לעס  שכ ִבל יַתח  נו

ּמשע.  ּמר



מסכת אבות פרק ה משנה יב 
יב

ִבדים:  ֵאמ של יַתב ִבמדות  יַתבע  יַתאשר
ֵאבד,  יַתא של ֵאהר  יַתמ שמ יַתע ו ששמו ִבל ֵאהר  יַתמ שמ

ֵאסדו;  שפ אה שב ּמכרו  שש ּמוצא  ּמי
ֵאבד,  יַתא של אשה  ּמק שו יַתע  למ שש ִבל אשה  ּמק

ּמכרו;  שש ִבב ֵאסדו  שפ אה ּמוצא  ּמי
ֵאבד,  יַתא של אשה  ּמק שו יַתע  למ שש ִבל ֵאהר  יַתמ שמ

ּמכם;  ּמח
ֵאבד,  יַתא של ֵאהר  יַתמ שמ יַתע ו למ שש ִבל אשה  ּמק

יַתרע.  אלק  ֵאח אזה 

מסכת אבות פרק ה משנה יג 
יג

ּמקה:  ּמד שוצ ֵאני  שת שבנו ִבמדות  יַתבע  יַתאשר
ֵאחִברים,  רֲעא שתנו  יַתאל ִי שו ֵאתן  ִבי אש אוצה  רו

ֵאחִברים;  רֲעא יַתל אש שב ּמעה  ּמר ֵאעינו 
ֵאתן,  ללא ִי שוהוא  ֵאחִברים  רֲעא שתנו  ִבי אש

אשלו;  שב ּמעה  ּמר ֵאעינו 
ֵאחִברים,  רֲעא שתנו  שוִי ֵאתן  ִבי אש

ִבסיד;  ּמח
ֵאחִברים,  רֲעא שתנו  יַתאל ִי שו ֵאתן  יַתאל ִי

ּמשע.  ּמר

מסכת אבות פרק ה משנה יד 
יד

ּמרש:  שד ִבמ יַתה ֵאבית  של ֵאכי  של שבהו ִבמדות  יַתבע  יַתאשר
ּמידו;  שב ּמכה  ִבלי רֲעה יַתכר  שש אשה,  ֵאאינו עו שו ֵאלְך  הו
ּמידו;  שב אשה  רֲעע יַתמ יַתכר  שש ֵאלְך,  ֵאאינו הו שו אשה  עו

ִבסיד;  ּמח אשה,  שועו ֵאלְך  הו
ּמשע.  ּמר אשה,  ללא עו שו ֵאלְך  ללא הו

מסכת אבות פרק ה משנה טו 
יה

ִבמים:  ּמכ רֲעח ֵאני  שפ ִבל ֵאבי  שש שביו ִבמדות  יַתבע  יַתאשר
ּמפה.   ּמנ שו ארת,  אמ יַתש שמ ֵאפְך, ו שש יַתמ שספוג, 

לכל;  יַתה אאת  ֵאפג  אשהוא סו שספוג, 
ּמבזו;  ִבוציא  ּמבזו ומו ִבניס  שכ יַתמ אשהוא  ֵאפְך,  שש יַתמ

ּממִברים;  שש יַתה אאת  אטת  אל שוקו יַתיִין  יַתה אאת  ּמאה  ִבוצי ִבהיא מו אש ארת,  אמ יַתש שמ
אלת.  לוּס יַתה אאת  אטת  אל שוקו יַתמח  אּק יַתה אאת  ּמאה  ִבוצי ִבהיא מו אש ּמפה,  ּמנ



מסכת אבות פרק ה משנה טז 
יו

ּמבר,  ּמד שב ּמיה  שתלו ִבהיא  אש ּמבה  רֲעה יַתא ּמכל 
ּמבה;  רֲעה יַתא ּמלה  ֵאט שב ּמבר, ו ּמד ֵאטל  ּמב

ּמבר,  ּמד שב ּמיה  שתלו ּמנ ּה  ֵאאי אש שו
ּמלם.   שלעו ּמלה  ֵאט שב ּמנה  ֵאאי

יז
ּמבר?  ּמד שב ּמיה  שתלו ִבהיא  אש ּמבה  רֲעה יַתא ִבהיא  ֵאאי זו 

ּממר.   ּמת שו שמנון  יַתא יַתבת  רֲעה יַתא זו 
ּמבר?  ּמד שב ּמיה  שתלו ּמנה  ֵאאי אש שו
ּמתן.  ּמנ ִבויהו ּמדִבוד  יַתבת  רֲעה יַתא זו 

מסכת אבות פרק ה משנה יז 
יח

יַתמִים,  ּמש ֵאשם  של ִבהיא  אש אקת  לל רֲעח יַתמ ּמכל 
ֵאים;  יַתק שת ִבה של ּמפ ּה  סו

יַתמִים,  ּמש ֵאשם  של ּמנה  ֵאאי אש שו
ֵאים.   יַתק שת ִבה של ּמפ ּה  ֵאאין סו

יט
יַתמִים?  ּמש ֵאשם  של ִבהיא  אש אקת  לל רֲעח יַתמ ִבהיא  ֵאאיזו 

ֵאלל;  אה שו יַתמי  יַתש אקת  לל רֲעח יַתמ זו 
יַתמִים?  ּמש ֵאשם  של ּמנה  ֵאאי אש שו
יַתרח.  לק של אש שקתו  ּמל רֲעח יַתמ זו 

מסכת אבות פרק ה משנה יח 
כ

ִבבים,  יַתר ּמה אאת  אכה  יַתז שמ יַתה ּמכל 
ּמאה> ּמב ּמידו; < יַתעל  ּמבא  שטא  ֵאח ֵאאין 

ִבבים,  יַתר ּמה אאת  ִבטיא  רֲעח יַתמ יַתה ּמכל  שו
ּמבה.   שתשו רֲעעשות  יַתל ּמידו  שב ִבקין  ִבפי שס יַתמ ֵאאין 

כא
ִבבים,  יַתר ּמה אאת  ּמכה  ִבז שו ּמכה  ּמז אשה  למ

יַתמר:  אא אנ אש ּמיה בו,  שתלו ִבבים  יַתר ּמה שזכות  ּמבִברים לג,כא)ו שד ) 
ֵאאל".   ששּמר ִבעם ִי ּמטיו  ּמפ שש ִבמ ּמשה, ו ּמע יַתקת יי  שד ִבוצ "

ִבבים,  יַתר ּמה אאת  ִבטיא  אח אה שו ּמטא  ּמח ּמעם  שב ּמר ּמי
יַתמר:  אא אנ אש ּמתלוי בו,  ִבבים  יַתר ּמה שטא  ֵאח  (מלכים א טו,ל)שו
ּמטא  ּמח אשר  רֲעא ּמעם  שב ּמר ּמי לּטאות  יַתח יַתעל  "

ֵאאל".  ששּמר אאת ִי ִבטיא  אח אה אשר  רֲעא יַתו



מסכת אבות פרק ה משנה יט 
כב

ּמבִברים,  שד ּמשה  לל שש ֵאיש בו  אש ּמכל 
ִבבינו,  ּמא ּמהם  ּמר שב יַתא של אש ִבמידו  של יַתת

ּמבִברים,  שד ּמשה  לל שש ו
ּמשע.   ּמר ּמה ּמעם  של ִבב של אש ִבמידו  של יַתת

ּמכה, שנמו יַתח  שורו ּמלה,  ּמפ שש אפש  אנ שו ּמבה,  יַתעִין טו
ּמהם;  ּמר שב יַתא של אש ִבמידו  של יַתת

ּמהה,  שגבו יַתח  שורו ּמבה,  ּמח שר אפש  אנ שו ּמעה,  ּמר יַתעִין 
ּמעם.   של ִבב של אש ִבמידו  של יַתת

ִבבינו  ּמא ּמהם  ּמר שב יַתא של אש ּמדיו  ִבמי של יַתת ֵאבין  יַתמה 
ּמעם?  של ִבב של אש ּמדיו  ִבמי של יַתת של

ּמנם,  ִבה ֵאגי של ִבדים  שר ּמעם יו של ִבב של אש ּמדיו  ִבמי של יַתת
יַתמר:  אא אנ ִבלים נה,כד)אש ִבה שת ) 

יַתחת,  יַתש ֵאאר  שב ִבל ֵאדם  ִבר ִבהים תו אאל ּמתה  יַתא שו "
אהם,  ֵאמי שי אחוצו  אי ללא  ּממה  ִבמשר ִבמים ו ּמד ֵאשי  שנ יַתא

ּמבְך".  יַתטח  שב אא ִבני  רֲעא יַתו
ִבבינו  ּמא ּמהם  ּמר שב יַתא של אש ּמדיו  ִבמי של יַתת ּמבל  רֲעא

אדן, ֵאע יַתגן  של ִבשים  יושר
יַתמר:  אא אנ ֵאלי ח,כא)אש שש ִבמ ) 

ֵאלא. "  יַתמ רֲעא אהם  ֵאתי לר שוצ לא שו ֵאיש,  יַתבי  רֲעה לא ִבחיל  שנ יַתה של "

מסכת אבות פרק ה משנה כ 
[כג]

ֵאמר:  ּממה או ֵאתי אבן  ּמדה  שיהו
ֵאמר,  ּמנ יַתכ יַתעז  ֵאוי  אה

אשר,  אנ יַתכ יַתקל  שו
ִבבי,  שצ יַתכ ּמר ץ  שו

רֲעאִברי,  ּמכ ִבגבור  שו
יַתמִים.   ּמש יַתב אש ִבביָך  ּמא רֲעעשות שרוצון  יַתל

כד
ֵאמר:  ּמיה או ּמה הוא 

ּמנם,  ִבה ֵאגי של ִבנים  ּמפ יַתעז 
אדן.   ֵאע יַתגן  של ִבנים  ּמפ ובוש 

ֵאתינו,  רֲעאבו ֵאהי  לל ֵאוא ֵאהינו  לל אא אניָך יי  ּמפ של ִבמ ּמרוצון  ִבהי  שי
ֵאמינו,  ּמי שב ּמרְך  ִבעי אנה  שב ִבת אש
אתָך.  ּמר שבתו ֵאקנו  של אח ֵאתן  ִבת שו

מסכת אבות פרק ה משנה כא 



ֵאמר:  ּמיה או ּמה (הוא 
ּמרא,  שק ִבמ יַתל ִבנים  ּמש ֵאמש  ּמח אבן 

ּמנה,  שש ִבמ יַתל אשר  אע אבן 
שוצֹות,  ִבמ יַתל ששֵארה  אע ששלש  אבן 
שלמוד,  יַתת יַתל ששֵארה  אע ֵאמש  רֲעח אבן 
ּמפה,  מח יַתל ששֵארה  אע אנה  ששמו אבן 

ִבלשרדו ף,  ששִברים  אע אבן 
יַתח,  לכ יַתל ִבשים  לל שש אבן 

ּמנה,  ִבבי יַתל ִבעים  ּמב יַתאשר אבן 
ּמוצה,  ֵאע ּמל ִבשים  ִבמ רֲעח אבן 
ּמנה,  שק ִבז יַתל ִבשים  ִבש אבן 
ּמבה,  ֵאש יַתל ִבעים  שב ִבש אבן 

ּמרה,  שגבו יַתל ִבנים  ששמו אבן 
יַתח,  ּמלשו ִבעים  שש ִבת אבן 

ּמלם. ) ּמהעו ִבמן  ֵאטל  ּמב יַתבר ו ּמע שו ֵאמת  ִבאלו  שכ ּמאה  ֵאמ אבן 

מסכת אבות פרק ה משנה כב 
כה 

ֵאמר:  יַתבג או יַתבג  אבן 
ּמב ּה,  ֵאפְך  יַתה שו ּמב ּה  לפְך  רֲעה
יַתב ּה;  ּמלְך  לכ שו ּמבְך  יַתל ּה  לכ שד

ֵאוי,  שה את יַתב ּה  ו
יַתע,  שתזו ּמלא  יַתנ ּה  אמ ו

ּמנה.  אמ ִבמ ּמבה  ּמדה טו ִבמ ּמלְך  ֵאאין  אש

(מסכת אבות פרק ה משנה כג) 
ֵאמר:  ֵאהא או ֵאה אבן 

ּמרה.  שג יַתא ּמרה  שע יַתוצ שלפום 

חסל אבות

 
(לא נמוצא בכתב יד קאופמן)

פרק ו 

מסכת אבות פרק ו משנה א 
ּמנה.   שש ִבמ יַתה שלשון  ִבב ִבמים  ּמכ רֲעח ּמשנו 
ּמתם.  ּמנ שש ִבמ שב אהם ו ּמב יַתחר  ּמב אש ּמברוְך 

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר



ֵאבה,  יַתהשר ּמבִברים  שד ִבל אכה  ּממ ּה זו שש ִבל ּמרה  יַתבתו ֵאסק  ּמהעו ּמכל 
יַתדי הוא לו.   שכ מכלו  ּמלם  ּמהעו ּמכל  אש ּמלא  אא ללא עוד,  שו

ּמאהוב,  יַתע  ֵאר ּמרא  שק ִבנ
ּממקום,  יַתה אאת  ֵאהב  או
ִבריות,  שב יַתה אאת  ֵאהב  או
ּממקום,  יַתה אאת  ֵאמח  יַתש שמ
שבִבריות;  יַתה אאת  ֵאמח  יַתש שמ

ּמאה,  שר שוִי ּמוה  ּמנ רֲעע יַתשתו  שב של יַתמ ו
ּממן,  אא אנ שו ּמשר  ּמי שו ִבסיד  ּמח שו ִבדיק  יַתוצ שהיות  ִבל ששיַתרתו  שכ יַתמ ו

שטא,  ֵאח יַתה ִבמן  יַתקתו  רֲעח יַתר שמ ו
שזכות;  ֵאדי  ִבלי יַתבתו  ּמקשר שמ ו

ּמרה,  שגבו ּמנה ו ִבבי ּמיה,  ִבש שותו ּמוצה  ֵאע אמנו  ִבמ ִבנין  אה אנ שו
יַתמר:  אא אנ ֵאלי ח,יד)אש שש ִבמ ) 

ּמרה";  שגבו ִבלי  ּמנה,  ִבבי ִבני  רֲעא ּמיה,  ִבש שותו ּמוצה  ֵאע ִבלי  "
ִבדין;  ִבחּקור  שו ּמלה  ּמש שמ אמ שלכות ו יַתמ אנת לו  את שונו

ּמרה,  ֵאזי תו ּמר ִבלין לו  יַתג שמ ו
ֵאסק;  ֵאאינו פו אש ּמהר  ּמנ שכ ֵאבר ו יַתג שת ִבמ יַתה ּמין  שע יַתמ שכ אשה  רֲעע יַתנ שו

שלבונו;  אע יַתעל  ֵאחל  יַתח, ומו ארְך רו אא שו יַתע,  ּמוצנו ֵאוי  ּמה שו
ִבשים.  רֲעע יַתמ יַתה ּמכל  יַתעל  יַתמתו  שמ שמרו יַתלתו ו שד יַתג שמ ו

מסכת אבות פרק ו משנה ב 
ֵאלִבוי:  אבן  יַתע  מש שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמויום,  ּמכל יום  שב
ארת:  אמ שואו אזת  אר שכ יַתמ ֵארב ו יַתהר חו ֵאמ ֵאוצאת  יַתבת קול יו

ּמרה!  אשל תו ּמנ ּה  שלבו אע ֵאמ שבִבריות  יַתל אהם  ּמל אוי 
ּמנזו ף,  ּמרא  שק ִבנ ּמרה  יַתבתו ֵאסק  ֵאאינו עו אש ִבמי  ּמכל  אש

יַתמר:  אא אנ ֵאלי יא,כב)אש שש ִבמ ) 
יַתעם".   ּמט יַתרת  ּמס שו ּמפה  ּמי ּמשה  ִבא ִבזיר,  רֲעח יַתא ף  שב ּמהב  ּמז אזם  אנ "

ֵאמר:  ששמות לב,טז)שואו ) 
ּממה,  ֵאה ִבהים  לל אא ֵאשה  רֲעע יַתמ לחת  מל יַתה שו "

לחת";  מל יַתה יַתעל  ּמחרות  ִבהים הוא,  לל אא יַתתב  שכ ִבמ ּמתב  שכ ִבמ יַתה שו
ֵאחרות",  ּמלא " אא ּמחרות"  ּמרא " שק ִבת יַתאל 

ּמרה.   שלמוד תו יַתת שב ֵאסק  אשעו ִבמי  ּמלא  אא לחִברין  אבן  ּמלְך  ֵאאין  אש
ִבדיר,  ּמת ּמרה  יַתבתו ֵאסק  אשעו ִבמי  ּמכל  שו

יַתמר:  אא אנ אש אלה,  יַתע שת ִבמ אזה  ֵארי  יַתבר כא,יט)רֲעה שד ִבמ שב ) 
ּמבמות".  ֵאאל  ִבלי רֲעח יַתנ ִבמ ֵאאל, ו ִבלי רֲעח יַתנ ּמנה  ּמת יַתמ ִבמ "ו

מסכת אבות פרק ו משנה ג 
יַתחת,  יַתא ּמכה  ּמל רֲעה ּמחד, או  אא ארק  אפ ֵאברו  רֲעח ֵאמ ֵאמד  יַתהלו

יַתחת,  יַתא ִבפלו אות  רֲעא ּמחד,  אא ִבדבור  ּמחד, או  אא ּמפסוק  או 
ּמכבוד;  שנהוג בו  ִבל ּמוצִבריְך 



ֵאאל,  ששּמר אלְך ִי אמ ּמדִבוד  שב ִבוצינו  ּממ ֵאכן  אש
יַתבד,  של ִבב ּמבִברים  שד ֵאני  שש ּמלא  אא אפל  לת ִבחי רֲעא ֵאמ יַתמד  ּמל ללא  אש

יַתמר:  אא אנ אש ּמדעו,  מי שמ יַתאלופו ו יַתרבו,  ּמראו  שק ִבלים נה,יד)ו ִבה שת ) 
ִבעי".   ּמד מי שמ ִבפי ו יַתאלו ִבכי,  אעשר שכ אאנוש  ּמתה  יַתא שו "

אמר:  לח ּמו יַתקל  ּמבִברים  שד ללא  רֲעה יַתו
ֵאאל,  ששּמר אלְך ִי אמ ּמדִבוד  יַתמה  ו

יַתבד,  של ִבב ּמבִברים  שד ֵאני  שש ּמלא  אא אפל  לת ִבחי רֲעא ֵאמ יַתמד  ּמל ללא  אש
ּמדעו,  מי שמ יַתאלופו ו יַתרבו  ּמראו  שק

יַתחת,  יַתא ּמכה  ּמל רֲעה ּמחד, או  אא ארק  אפ ֵאברו  רֲעח ֵאמ ֵאמד  יַתהלו
ּמחד,  אא ִבדבור  ּמחד, או  אא ּמפסוק  או 

יַתחת,  יַתא ִבפלו אות  רֲעא
ּמכבוד!  שנהוג בו  ִבל ּמצִבריְך  אש ּממה  יַתכ שו ּממה  יַתכ יַתחת  יַתא יַתעל 

יַתמר:  אא אנ אש ּמרה,  ּמלא תו אא ּמכבוד  ֵאאין  ֵאלי ג,לה)שו שש ִבמ ) 
ּמחלו";  שנ ִבמים ִי ּמכ רֲעח ּמכבוד  "
רֲעחלו טוב"  שנ ִבמים ִי ִבמי שת ֵאלי כח,י)"ו שש ִבמ ) ;

יַתמר:  אא אנ אש ּמרה,  ּמלא תו אא ֵאאין טוב  ֵאלי ד,ב) שו שש ִבמ )

לזבו".  רֲעע יַתת יַתאל  ִבתי  ּמר אכם, תו ּמל ִבתי  יַתת ּמנ יַתקח טוב  אל ִבכי  "

מסכת אבות פרק ו משנה ד 
ּמרה:  אשל תו ּמכ ּה  יַתדשר ִבהיא  ּמכְך 

ֵאכל,  לתא יַתלח  אמ יַתב יַתפת 
אתה,  שש ִבת ּמרה  שמשו יַתב יַתמִים  ו

ּמשן,  ִבתי אר ץ  ּמא ּמה יַתעל  שו
ֵאמל;  ּמע ּמתה  יַתא ּמרה  יַתבתו איה ו שח ִבת יַתער  יַתוצ ֵאיי  יַתח שו

ֵאכן,  אשה  ּמתה עו יַתא ִבאם  שו
ּמלְך"  שוטוב  ששאריָך  יַתא ִבלים קכח,ב)" ִבה שת ) 

אזה,  יַתה ּמלם  ּמבעו ששאריָך"  יַתא "
ּמבא.   יַתה ּמלם  ּמלעו ּמלְך"  "שוטוב 

ּמכבוד.   למד  שח יַתת יַתאל  שו ּממְך  שוצ יַתע של ּמלה  מד שג ֵאּקש  יַתב שת יַתאל 
ֵאשה;  רֲעע ּמדְך  ִבלמו ִבמ ֵאתר  יו

ִבכים,  ּמל שמ אשל  ּמנם  ּמח של מש של אוה  יַתא שת ִבת יַתאל  שו
ּמנם,  ּמח של מש ִבמ ּמגדול  ּמנְך  ּמח של מש אש

ּמרם;  שת ִבכ ִבמ ּמגדול  ּמרְך  שת ִבכ שו
ּמתְך  שכ יַתלא שמ יַתעל  יַתב ּממן הוא  אא אנ שו
ּמתְך.  ּמל מע שפ יַתכר  שש ּמלְך  ֵאלם  יַתש שי אש

מסכת אבות פרק ו משנה ה 
שלכות,  יַתמ יַתה ִבמן  ּמנה ו מה שכ יַתה ִבמן  ֵאתר  ּמרה יו ּמלה תו שגדו

רֲעעלות,  יַתמ ִבשים  ששל ִבב ֵאנית  שק ִבנ שלכות  יַתמ יַתה אש
יַתבע,  יַתאשר שו ששִברים  אע שב ּמנה  מה שכ יַתה שו

ּמבִברים:  שד ּמנה  ששמו ִבעים ו ּמב יַתאשר שב ֵאנית  שק ִבנ ּמרה  יַתהתו שו



שלמוד,  יַתת שב
אזן,  ּמהא יַתעת  ִבמי שש ִבב

יַתתִים,  ּמפ שש יַתכת  רֲעעִברי יַתב
ֵאלב,  יַתה יַתנת  ִבבי שב

ֵאלב,  יַתה שכלות  ִבש שב
ּממה,  ֵאאי שב
ּמאה,  שר שבִי
ּמוה,  ּמנ רֲעע יַתב

ּמחה,  שמ ִבש שב
ִבמים,  ּמכ רֲעח ִבשמוש  שב
ֵאבִברים,  רֲעח שקדוק  ִבד שב

ִבדים,  ִבמי של יַתת יַתה שלפול  ִבפ שב ו
שבִישוב, 

ּמרא,  שק ִבמ שב
ּמנה,  שש ִבמ שב

ּמנה,  ֵאש ִבמעוט  שב
ּמחה,  ִבשי ִבמעוט  שב
רֲעענוג,  יַתת ִבמעוט  שב
ששחוק,  ִבמעוט  שב

אר ץ,  אא ארְך  אד ִבמעוט  שב
יַתפִים,  יַתא ארְך  אא שב

ֵאלב טוב,  שב
ִבמים,  ּמכ רֲעח יַתנת  אאמו אב
ִברין.  ִביסו יַתה יַתלת  ּמב יַתק שב ו

מסכת אבות פרק ו משנה ו 
שמקומו,  אאת  ִבכיר  יַתמ יַתה

שלקו,  אח שב יַתח  ֵאמ ּמש יַתה שו
ּמריו,  ּמב שד ִבל ּמיג  שס אשה  ּמהעו שו

שוצמו,  יַתע של ּמבה  ִבזיק טו רֲעח יַתמ ֵאאינו  שו
ּמאהוב, 

ּממקום,  יַתה אאת  ֵאהב  או
ִבריות,  שב יַתה אאת  ֵאהב  או
ּמדקות,  שצ יַתה אאת  ֵאהב  או

ּמכחות,  יַתהתו אאת  ֵאהב  או
ּמשִברים,  ֵאמי יַתה אאת  ֵאהב  או

ּמכבוד,  יַתה ִבמן  ֵאחק  שתיַתר ִבמ
שלמודו,  יַתת שב ִבלבו  ִבגיס  ֵאמ ללא  שו

ּמאה,  ּמר שבהו יַתח  ֵאמ ּמש ֵאאינו  שו
ֵאברו,  רֲעח ִבעם  לעל  שב ֵאשא  נו

שזכות,  יַתכ ף  של שכִבריעו  יַתמ



אמת,  אא ּמה יַתעל  ִבמידו  רֲעע יַתמ
ּמשלום,  יַתה יַתעל  ִבמידו  רֲעע יַתמ

שלמודו,  יַתת שב ִבלבו  ֵאשב  שתיַתי ִבמ
ִבשיב,  ֵאמ ֵאאל ו שו
ִבסי ף,  יַתע ומו ֵאמ שו

ֵאמד,  יַתל של ּמנת  שמ יַתעל  ֵאמד  יַתהלו
רֲעעשות,  יַתל ּמנת  שמ יַתעל  ֵאמד  יַתהלו שו

יַתרבו,  אאת  ִבכים  שח יַתמ יַתה
ּמעתו,  ששמו אאת  ֵאון  יַתכ שמ יַתה שו

שמרו.   ֵאשם או שב ּמבר  ּמד ֵאמר  ּמהאו שו
ּמת,  שד יַתמ ּמל ּמהא 

שמרו,  ֵאשם או שב ּמבר  ּמד ֵאמר  ּמהאו ּמכל  אש
ּמלם,  ּמלעו ּמלה  מא שג ִבביא  ֵאמ

יַתמר:  אא אנ ֵאתר ב,כב)אש שס אא )

ּמכי".  ּקד ּממשר ֵאשם  שב אלְך  אמ יַתל ֵאתר  שס אא אמר  לתא יַתו "

מסכת אבות פרק ו משנה ז 
ּמרה,  ּמלה תו שגדו

ּמה,  אשי שלעו ִביים  יַתח אנת  את ִבהיא נו אש
ּמבא,  יַתה ּמלם  ּמבעו אזה ו יַתה ּמלם  ּמבעו

יַתמר:  אא אנ ֵאלי ד,כב)אש שש ִבמ ) 
ֵאפא";  יַתמשר ּמשרו  שב ּמכל  של אהם, ו ֵאאי שוצ למ של ֵאהם  ִביים  יַתח ִבכי  "

ֵאמר:  ֵאלי ג,ח)שואו שש ִבמ ) 
אתיָך";  שוצמו יַתע של ִבשּקוי  שו ּמשארָך,  של ִבהי  שת שפאות  "ִבר

ֵאמר:  ֵאלי ג,יח)שואו שש ִבמ ) 
ּמשר";  מא שמ ּמה  אכי שמ לת שו ּמב ּה,  ִבקים  ִבזי רֲעח יַתמ יַתל ִבהיא  ִביים  יַתח ֵאע ץ  "

ֵאמר:  ֵאלי א,ט)שואו שש ִבמ ) 
אתיָך";  לר שג יַתגשר של ִבקים  ּמנ רֲעע יַתו אשָך,  לרא של ֵאהם  ֵאחן  יַתית  ִבלשו ִבכי  "

ֵאמר:  ֵאלי ד,ט)שואו שש ִבמ ) 
ּמך";  אנ שג יַתמ שת ארת  אא שפ ִבת ארת  אט רֲעע ֵאחן,  יַתית  שו ִבל ששָך  לרא של ֵאתן  ִבת "

ֵאמר:  ֵאלי ג,טז)שואו שש ִבמ ) 
ּמכבוד";  שו אשר  ּמל ּה ע למאו שש ִבב ּמנ ּה,  ִבמי ִבבי ִבמים  ּמי ארְך  לא "

ֵאמר:  ֵאלי ג,ב)שואו שש ִבמ ) 
ּמלְך".  ִבסיפו  ּמשלום יו שו ִביים  יַתח ששנות  ִבמים ו ּמי ארְך  לא ִבכי  "

מסכת אבות פרק ו משנה ח 
ֵאמר  ּמיא או שס יַתנ שמ אבן  שמעון  ִבש ִבבי  שר

יַתחי:  אבן יו שמעון  ִבש ִבבי  שר ֵאשם  ִבמ
ּממה,  שכ ּמח יַתה שו ּמכבוד,  יַתה שו אשר,  ּמהע שו יַתח,  לכ יַתה שו יַתהנוי, 

ִבנים,  ּמב יַתה שו ּמבה,  ֵאשי יַתה שו ּמנה,  שק ִבז יַתה שו
יַתמר:  אא אנ אש ּמלם,  ּמלעו אאה  ּמנ שו ִבקים  ִבדי יַתצ יַתל אאה  ֵאלי טז,לא)ּמנ שש ִבמ ) 



ֵאוצא";  ּממ ִבת ּמקה  ּמד שוצ ארְך  אד שב ּמבה,  ֵאשי ארת  אא שפ ִבת ארת  אט רֲעע "
ֵאמר:  ֵאלי יד,כד)שואו שש ִבמ ) 

ששּמרם";  ּמע ִבמים  ּמכ רֲעח ארת  אט רֲעע "
ֵאמר:  ֵאלי יז,ו)שואו שש ִבמ ) 

ּמתם";  רֲעאבו ִבנים  ּמב ארת  אא שפ ִבת שו ִבנים,  ּמב ֵאני  שב ִבנים  ֵאק שז ארת  אט רֲעע "
ֵאמר:  ֵאלי כ,כט)שואו שש ִבמ ) 

ּמבה";  ֵאשי ִבנים  ֵאק שז יַתדר  רֲעה יַתו ּמחם,  יַתבחוִברים כ ארת  אא שפ ִבת "
ֵאמר:  ּמיה כד,כג)שואו שע יַתש שי ) 

ּממה,  יַתח יַתה ּמשה  ּמנה ובו ּמב של יַתה ּמרה  שפ ּמח שו "
ִביַתלם,  ּמש ִבבירו ִבוציון ו יַתהר  שב ּמבאות  שוצ יַתלְך יי  ּממ ִבכי 

ּמכבוד".   ּמניו  ֵאק שז אגד  אנ שו
ֵאמר:  ּמיא או שס יַתנ שמ אבן  שמעון  ִבש ִבבי  שר

ִבקים,  ִבדי יַתצ יַתל ִבמים  ּמכ רֲעח ּממנו  אש ִבמדות  יַתבע  אש ֵאאלו 
ּמניו.  ּמב שב ִבבי ו שבִבר שימו  יַתק שת ִבנ ּמלם  מכ

מסכת אבות פרק ו משנה ט 
ּממא:  שס ִבק אבן  ֵאסה  ִבבי יו יַתמר שר ּמא

ארְך,  אד יַתב ֵאלְך  יַתה שמ ִבתי  ּמהִיי יַתחת  יַתא יַתעם  יַתפ
ּמשלום,  ִבלי  יַתתן  ּמנ שו ּמחד,  אא ּמדם  ּמא ִבבי  יַתגע  ּמפ ו

ּמשלום.   ִבתי לו  שר יַתז אח אה שו
ִבלי:  יַתמר  ּמא

ּמתה?"  יַתא ּממקום  אזה  ֵאאי ֵאמ ִבבי,  "שר
ִבתי לו:  יַתמשר ּמא

ִבני. "  רֲעא שפִברים  אשל סו שו ִבמים  ּמכ רֲעח יַתל אש ּמלה  שגדו ִבעיר  ֵאמ "
ִבלי:  יַתמר  ּמא

ֵאמנו,  שמקו ִבב ּממנו  ִבע ּמתדור  אש ּמנְך  ִבבי, שרוצו "שר
ּמהב,  ּמז ֵארי  שנ ִבדי ִבפים  ּמל רֲעא אל ף  אא ּמלְך  אתן  אא ִבני  רֲעא יַתו

ִבליות. "  ּמג יַתמשר ִבנים טובות ו ּמב רֲעא יַתו
ִבתי לו:  יַתמשר ּמא

ּמהב,  ּמז שו אס ף  אכ ּמכל  ִבלי  ֵאתן  ּמתה נו יַתא ִבאם  ִבני,  שב "
ּמלם,  ּמבעו אש ִבליות  ּמג יַתמשר ִבנים טובות ו ּמב רֲעא יַתו

ּמרה,  שמקום תו ִבב ּמלא  אא ּמדר  ִבני  ֵאאי
ּמדם,  ּמא ּמל אש ּמרתו  ִבטי שפ יַתעת  ּמש שב אש ִבפי  של

ּמהב,  ּמז ללא  שו אס ף  אכ ללא  ּמדם  ּמא ּמל ִבוין לו  יַתל שמ ֵאאין 
ִבליות,  ּמג יַתמשר ִבנים טובות ו ּמב רֲעא ללא  שו

יַתבד,  של ִבב ִבבים  ִבשים טו רֲעע יַתמ ּמרה ו ּמלא תו אא
יַתמר:  אא אנ ֵאלי ו,כב)אש שש ִבמ ) 

ּמתְך,  אחה א שנ יַתת שכָך  אל יַתה שת ִבה שב "
אליָך,  ּמע למר  שש ִבת שבָך  שכ ּמש שב

אחָך".   ִבשי שת ִבהיא  ּמת,  ִבקיוצו רֲעה יַתו
אזה;  יַתה ּמלם  ּמבעו ּמתְך"  אחה א שנ יַתת שכָך  אל יַתה שת ִבה שב "



אבר;  אּק יַתב אליָך"  ּמע למר  שש ִבת שבָך  שכ ּמש שב "
ּמבא.   יַתה ּמלם  ּמלעו אחָך"  ִבשי שת ִבהיא  ּמת  ִבקיוצו רֲעה יַתו "

ִבלים,  ִבת אפר  ֵאס שב ּמכתוב  ֵאכן  שו
ֵאאל:  ששּמר אלְך ִי אמ ּמדִבוד  ֵאדי  שי ִבלים קיט,עב) יַתעל  ִבה שת )

אס ף";  ּמכ ּמו ּמהב  ּמז ֵאפי  של יַתא ֵאמ ִבפיָך,  יַתרת  ִבלי תו "טוב 
ֵאמר:  יַתגי ב,ח)שואו יַתח ) 

ּמבאות".  שוצ מאם יי  שנ ּמהב,  ּמז יַתה ִבלי  שו אס ף  אכ יַתה ִבלי  "

מסכת אבות פרק ו משנה י 
ּמלמו,  שבעו ּמברוְך הוא  ּמּקדוש  יַתה ּמנה  ּמק ִבנים  ּמי שנ ִבק ּמשה  ִבמ רֲעח

ֵאהן:  ֵאאלו  שו
ּמחד,  אא ּמין  שנ ִבק ּמרה  תו

ּמחד,  אא ּמין  שנ ִבק אר ץ  ּמא ּמו יַתמִים  ּמש
ּמחד,  אא ּמין  שנ ִבק ּמהם  ּמר שב יַתא
ּמחד,  אא ּמין  שנ ִבק ֵאאל  ששּמר ִי

ּמחד.   אא ּמין  שנ ִבק ּמדש  שק ִבמ יַתה ֵאבית 
יַתנִין?  שמ ּמחד  אא ּמין  שנ ִבק ּמרה  תו

ִבתיב:  שכ ֵאלי ח,כב)ִבד שש ִבמ ) 
ּמאז".   ֵאמ ּמליו  ּמע שפ ִבמ אדם  אק יַתדשרכו,  ִבשית  ֵארא ִבני  ּמנ ּמק "יי 

יַתנִין?  שמ ּמחד  אא ּמין  שנ ִבק אר ץ  ּמא ּמו יַתמִים  ּמש
יַתמר:  אא אנ ּמיה סו,א)אש שע יַתש שי ) 

ּמלי,  שג יַתר לדם  רֲעה אר ץ  ּמא ּמה שו ִבאי  שס ִבכ יַתמִים  ּמש יַתה יַתמר יי  ּמא לכה  "
ִבלי,  שבנו  ִבת אשר  רֲעא יַתבִית  אזה  ֵאאי 

ִבתי?"  ּמח שמנו ּממקום  אזה  ֵאאי  שו
ֵאמר:  ִבלים קד,כד)שואו ִבה שת ) 

אשיָך יי,  רֲעע יַתמ יַתרבו  ּממה  "
אנָך".   ּמי שנ ִבק אר ץ  ּמא ּמה ּמאה  של ּממ ּמת,  ִבשי ּמע ּממה  שכ ּמח שב ּמלם  מכ

יַתנִין?  שמ ּמחד  אא ּמין  שנ ִבק ּמהם  ּמר שב יַתא
ִבתיב:  שכ ִבשית יד,יט)ִבד ֵארא שב ) 

יַתמר,  ליא יַתו ֵאכהו  ּמבשר שי יַתו "
אר ץ".   ּמא ּמו יַתמִים  ּמש ֵאנה  לק שליון  אע ֵאאל  של ּמרם  שב יַתא ּמברוְך 

יַתנִין?  שמ ּמחד  אא ּמין  שנ ִבק ֵאאל  ששּמר ִי
ִבתיב:  שכ ששמות טו, טז)ִבד ) 

ּמת";  ִבני ּמק יַתעם זו  לבר  רֲעע יַתי יַתעד  שמָך יי,  יַתע לבר  רֲעע יַתי יַתעד  "
ֵאמר:  ִבלים טז, ג)שואו ִבה שת ) 

ּממה,  ֵאה אר ץ  ּמא ּמב אשר  רֲעא ִבשים  שקדו ִבל "
ּמבם".   ִבוצי  שפ אח ּמכל  ֵארי  ִבדי יַתא שו

יַתנִין?  שמ ּמחד  אא ּמין  שנ ִבק ּמדש  שק ִבמ יַתה ֵאבית 
יַתמר:  אא אנ ששמות טו, יז)אש ) 

אדיָך";  ּמי שננו  ּמני כו רֲעאד ּמדש  שּק ִבמ "
ֵאמר:  ִבלים עח, נד)שואו ִבה שת ) 



שדשו,  ּמק שגבול  אאל  ֵאאם  ִבבי שי יַתו "
ִבמינו".  שי ּמתה  שנ ּמק אזה  יַתהר 

מסכת אבות פרק ו משנה יא 
ּמלמו,  שבעו ּמברוְך הוא  ּמּקדוש  יַתה ּמרא  ּמב אש יַתמה  ּמכל 

שכבודו,  ִבל ּמלא  אא ּמרא  ּמב ללא 
יַתמר:  אא אנ ּמיה מג,ז)אש שע יַתש שי ) 

ִבתיו,  ּמרא שב ִבדי  שכבו ִבל שו ִבמי  שש ִבב ּמרא  שק ִבנ יַתה לכל  "
ִבתיו";  ִבשי רֲעע יַתא ף  ִבתיו  יַתוצשר שי

ֵאמר:  ששמות טו,יח)שואו ) 
אעד".   ּמו ּמלם  שלע שמלְך  "יי ִי

ֵאמר:  ּמיא או שש יַתק רֲעע אבן  ּמיא  שנ יַתנ רֲעח ִבבי  שר
ֵאאל,  ששּמר אאת ִי יַתזכות  של ּמברוְך הוא  ּמּקדוש  יַתה ּמוצה  ּמר

שוצֹות,  ִבמ ּמרה ו אהם תו ּמל ּמבה  ִבהשר ּמכְך  ִבפי של
יַתמר:  אא אנ ּמיה מב,כא)אש שע יַתש שי ) 

ִבדיר".)  שא יַתי שו ּמרה  ִבדיל תו שג יַתי שדקו,  ִבוצ יַתען  יַתמ של ֵאפ ץ  ּמח "יי 

חסל אבות

מסכת הוריות 

פרק א 

מסכת הוריות פרק א משנה א 
א

רֲעעבור  יַתל ִבדין  ֵאבית  הורו 
ּמרה,  יַתבתו רֲעאמורות  ּמה שוצֹות  ִבמ ּמכל  ִבמ יַתחת  יַתא יַתעל 

אהם,  ִבפי יַתעל  ֵאגג  ּמשה שו ּמע שו ִבחיד  ּמי יַתה יַתלְך  ּמה שו
אהן,  ּממ ִבע ּמשה  ּמע שו ּמעשו  אש ֵאבין 

אהן,  ֵארי רֲעח יַתא ּמשה  ּמע שו ּמעשו  אש ֵאבין 
ּמשה,  ּמע שו ּמעשו  ללא  אש ֵאבין 

ּמפטור,  אזה  ֵארי  רֲעה
ִבדין.   ֵאבית  שב ּמלה  ּמת אש ֵאני  שפ ִבמ

ִבדין,  ֵאבית  הורו 
ּמּטעו,  אש אהן  ֵאמ ּמחד  אא יַתדע  ּמי שו

ּמיה,  ּמר שלהו ּמראוי  אשהוא  ִבמיד  של יַתת או 



אהן,  ִבפי יַתעל  ּמשה  ּמע שו יַתלְך  ּמה שו
אהן,  ּממ ִבע ּמשה  ּמע שו ּמעשו  אש ֵאבין 

אהן,  ֵארי רֲעח יַתא ּמשה  ּמע שו ּמעשו  אש ֵאבין 
ּמשה,  ּמע שו ּמעשו  ללא  אש ֵאבין 

ּמיב,  יַתח אזה  ֵארי  רֲעה
ִבדין.   ֵאבית  שב ּמלה  ּמת ללא  אש ֵאני  שפ ִבמ

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
ּמיב,  יַתח שוצמו,  יַתע שב אלה  יַתהתו

ּמפטור.  ִבדין,  ֵאבית  שב אלה  יַתהתו שו

מסכת הוריות פרק א משנה ב 
ב

ִבדין,  ֵאבית  הורו 
ּמּטעו,  אש שדעו  ּמי שו

אהן, <בו> ּמב שזרו  ּמח שו
ּמתן,  ּמר ּמפ יַתכ ִבביאו  ֵאה אש ֵאבין 

ּמתן,  ּמר ּמפ יַתכ ִבביאו  ֵאה ללא  אש ֵאבין  ו
אהם,  ִבפי יַתעל  ּמשה  ּמע שו יַתלְך  ּמה שו

ֵאטר.  שמעון פו ִבש ִבבי  שר
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ֵאפק.   ּמס
ֵאפק?  ּמס אזה הוא  ֵאאי 

ּמיב.  יַתח ֵאביתו,  שבתוְך  יַתשב לו  ּמי
ּמים, יַתה יַתנת  ִבדי שמ ִבל יַתלְך לו  ּמפטור.)  ּמה ) 
ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר לו שר ּמא

אזה,  ּמב ִבני  רֲעא אדה  מו
ּמבה.   יַתהחו ִבמן  שפטור  ִבל ּמקרוב  אשהוא 

יַתזי:  יַתע אבן  יַתמר לו  ּמא
ֵאביתו?  שב ֵאשב  יַתהיו ִבמן  אזה  ּמנה  ּמש יַתמה 

יַתמע,  שש ִבי אש ּמיה לו  ּמה ּמשר  שפ אא ֵאביתו,  שב ֵאשב  יַתהיו אש
יַתמע.  שש ִבי אש ּמשר לו  שפ אא ּמיה  ּמה ללא  אזה,  שו

מסכת הוריות פרק א משנה ג 
ג

יַתהגו ף,  ּמכל  אאת  רֲעעקור  יַתל ִבדין  ֵאבית  הורו 
שמרו:  ּמא

ּמרה,  יַתבתו ּמדה  ִבנ ֵאאין 
ּמרה,  יַתבתו ּמבת  יַתש ֵאאין 

ּמרה,  יַתבתו ּמרה  ּמז ּמדה  רֲעעבו ֵאאין 
שפטוִברין.   ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ּמוצת,  שק ִבמ ֵאים  יַתק של ּמוצת ו שק ִבמ ֵאּטל  יַתב של הורו 



ִבבין.   ּמי יַתח ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
יַתוצד?  ֵאכי
שמרו:  ּמא

ּמרה,  יַתבתו ּמדה  ִבנ ֵאיש 
ּמפטור;  אגד יום  אנ שכ ארת יום  אמ יַתעל שו ּמבא  יַתה ּמבל  רֲעא

ּמרה,  יַתבתו ּמבת  יַתש ֵאיש 
ּמפטור;  ִבבים  יַתר ּמה ִבלשרשות  ִבחיד  ּמי יַתה ֵאמשרשות  ִבוציא  יַתהמו ּמבל  רֲעא

ּמרה,  יַתבתו ּמרה  ּמז ּמדה  רֲעעבו ֵאיש 
ּמפטור,  אוה  רֲעח יַתת שש ִבמ יַתה ּמבל  רֲעא

ִבבין,  ּמי יַתח ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
יַתמר:  אא אנ שקּמרא ד,יג)אש ִבי יַתו ) 

ּמבר",  ּמד יַתלם  שע אנ שו "
יַתהגו ף.  ּמכל  ללא  ּמבר",  ּמד "

מסכת הוריות פרק א משנה ד 
ד

ִבדין,  ֵאבית  הורו 
ּמּטעו,  אש אהן  ֵאמ ּמחד  אא יַתדע  ּמי שו

אהן:  ּמל יַתמר  ּמא שו
אתם!"  יַתא ִבעים  "טו

ּמשם,  ִבדין  ֵאבית  של אש ֵאלא  שפ ממ ּמיה  ּמה ללא  אש או 
אהן  ֵאמ ּמחד  אא ּמיה  ּמה אש או 

ִבתין,  ּמנ ֵאזר, או  שמ יַתמ ֵאגר, או 
ִבנים,  ּמב ּמהיו לו  ללא  אש ֵאקן  ּמז או 

שפטוִברין,  ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ּמדה",  ֵאע ּמכן " ּממר  אא אנ אש

ּמדה".  ֵאע ּמלן " יַתה של ּממר  אא אנ יַתבר לה,כד)שו שד ִבמ שב ) 
ּמלן,  יַתה של ּמרה  רֲעאמו ּמדה"  ֵאע ּממה "

ּמיה,  ּמר יַתלהו ּמלן שראוִיין  מכ
ּמכן,  ּמרה  רֲעאמו ּמדה"  ֵאע יַתא ף "

ּמיה.   ּמר יַתלהו ּמלן שראוִיין  מכ שיהו  אש יַתעד 

ה
ִבגין,  שג ִבדין שו ֵאבית  הורו 

ִבגין,  שג ּמהל שו ּמּק יַתה ּמכל  ּמעשו  שו
יַתפר;  ִבאין  ִבבי שמ

ִבגין,  שג ּמעשו שו שו ִבדין,  ִבזי שמ
ּמרה;  ִבעי שש ּמשה ו שב יַתכ ִבאין  ִבבי שמ

ִבדין,  ִבזי שמ ּמעשו  שו ִבגין,  שג שו
שפטוִברין.  ֵאאלו  ֵארי  רֲעה



מסכת הוריות פרק א משנה ה 
ו

ִבדין,  ֵאבית  הורו 
אהם,  ִבפי יַתעל  ּמבן  מר ּמהל או  ּמּק יַתה ּמכל  ּמעשו  שו

יַתפר,  ִבאין  ִבבי שמ
ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו יַתב ו

ִבעיר.   ּמש שו יַתפר  ִבאין  ִבבי שמ
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמפִברים,  ּמשר  ּמע ֵאנים  שש ִבאין  ִבבי שמ ִבטים  ּמב שש ּמשר  ּמע ֵאנים  שש
ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו יַתב ו

ִברים.   ִבעי שש ּמשר  ּמע ֵאנים  שש ּמפִברים ו ּמשר  ּמע ֵאנים  שש
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ּמפִברים,  ּמשר  ּמע ּמשה  לל שש
ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו יַתב ו

ִבעיִברין,  שש ּמשר  ּמע ּמשה  לל שש ּמפִברים ו ּמשר  ּמע ּמשה  לל שש
אבט,  ֵאש ּמכל  של ִבעיר  ּמש שו יַתפר 
ִבדין.   ֵאבית  של ִבעיר  ּמש שו יַתפר 

ז
ִבדין,  ֵאבית  הורו 

אהם,  ִבפי יַתעל  ּמבן,  מר ִבטים, או  ּמב שש ּמעה  שב ִבש ּמעשו  שו
יַתפר,  ִבאים  ִבבי שמ

ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו יַתב ו
ִבעיר.   ּמש שו יַתפר  ִבאין  ִבבי שמ

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

שטאו,  ּמח אש ִבטים  ּמב שש ּמעה  שב ִבש
ּמפִברים,  ּמעה  שב ִבש ִבאים  ִבבי שמ

שטאו,  ּמח ללא  אש ִבטים  ּמב שש ּמאר  שש ו
יַתפר, יַתפר  אהן  ֵאדי שי יַתעל  ִבאין  ִבבי שמ

שטאו  ּמח ללא  אש ֵאאלו  יַתא ף  אש
ִבאין.   שט יַתהחו ֵאדי  שי יַתעל  ִבאין  ִבבי שמ

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמפִברים,  ּמנה  ששמו
ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו יַתב ו

ִברים,  ִבעי שש ּמנה  ששמו ּמפִברים ו ּמנה  ששמו
אבט,  ֵאש ּמכל  של ִבעיר  ּמש שו יַתפר 
ִבדין.   ֵאבית  של ִבעיר  ּמש שו יַתפר 



ח
ִבטין,  ּמב שש יַתה ִבמן  ּמחד  אא של אש ִבדין  ֵאבית  הורו 

אהם,  ִבפי יַתעל  אבט  ֵאש יַתה ּמשה אותו  ּמע שו
ּמיב,  יַתח אבט הוא  ֵאש יַתה אותו 

שפטוִברים.   ִבטים  ּמב שש יַתה ּמכל  ּמאר  שש ו
ּמדה.   שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

יַתבד,  של ִבב ּמגדול  יַתה ִבדין  ֵאבית  יַתית  ּמר יַתעל הו ּמלא  אא ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין 
יַתמר:  אא אנ שקּמרא ד,יג)אש ִבי יַתו ) 

ששגו",  ֵאאל ִי ששּמר יַתדת ִי רֲעע "
אבט.  ֵאש יַתה יַתדת אותו  רֲעע ללא  שו

פרק ב 

מסכת הוריות פרק ב משנה א 
א

שוצמו,  יַתע של ִבשיח  ּממ ֵאהן  לכ ּמרה  הו
יַתפר;   ִבביא  ֵאמ ֵאגג,  ּמשה שו ּמע שו ֵאגג  שו

ִבזיד,  ֵאמ ּמשה  ּמע שו ֵאגג  שו
ּמפטור,  ֵאגג,  ּמשה שו ּמע שו ִבזיד  ֵאמ

שוצמו,  יַתע של ִבשיח  ּממ ֵאהן  לכ יַתית  ּמר אשהו
ִבצבור.  יַתה יַתעל  ִבדין  ֵאבית  יַתית  ּמר הו

מסכת הוריות פרק ב משנה ב 
ב

שוצמו,  יַתע ֵאני  שפ ִבב ּמשה  ּמע שו שוצמו  יַתע ֵאני  שפ ִבב ּמרה  הו
שוצמו.   יַתע ֵאני  שפ ִבב ֵאפר לו  יַתכ שת ִבמ

ִבצבור,  יַתה ִבעם  ּמשה  ּמע שו ִבצבור  יַתה ִבעם  ּמרה  שוהו
ִבצבור,  יַתה ִבעם  ֵאפר לו  יַתכ שת ִבמ
ִבבין,  ּמי יַתח ִבדין  ֵאבית  ֵאאין  אש

ּמוצת.  שק ִבמ ֵאים  יַתק של ּמוצת ו שק ִבמ ֵאּטל  יַתב של אשיורו  יַתעד 

ג
יַתח.   ִבשי ּממ יַתה ֵאכן  שו

ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו יַתב ללא  שו
ּמוצת.  שק ִבמ ֵאים  יַתק של ּמוצת ו שק ִבמ ֵאּטל  יַתב של אשיורו  יַתעד 

(מסכת הוריות פרק ב משנה ג) 
ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין 

אשה,  רֲעע יַתמ יַתה יַתגת  שג ִבש ִבעם  ּמבר  ּמד ֵאלם  שע אה יַתעל  ּמלא  אא



יַתח.   ִבשי ּממ יַתה ֵאכן  שו
ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו יַתב ללא  שו

אשה.   רֲעע יַתמ יַתה יַתגת  שג ִבש ִבעם  ּמבר  ּמד ֵאלם  שע אה יַתעל  ּמלא  אא

ד
ִבבין,  ּמי יַתח ֵאאין 

ּמּטאת,  יַתח ּמגתו  שג ִבש שו ֵארת  ּמכ שזדונו  אש ּמבר  ּמד יַתעל  ּמלא  אא
יַתח.   ִבשי ּממ יַתה ֵאכן  שו

ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו יַתב ללא  שו
ּמּטאת,  יַתח ּמגתו  שג ִבש שו ֵארת  ּמכ שזדונו  אש ּמבר  ּמד יַתעל  ּמלא  אא

מסכת הוריות פרק ב משנה ד 
ה

ּמדש,  שק ִבמ יַתב אש אשה  רֲעע יַתת ללא  יַתעל  שו ֵאשה  רֲעע יַתעל  ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין 
ּמתלוי  ּמשם  ּמא ִבאין  ִבבי שמ ֵאאין  שו

ּמדש.   שק ִבמ יַתב אש אשה  רֲעע יַתת ללא  יַתעל  שו ֵאשה  רֲעע יַתעל 
ּמדה,  ִבנ יַתב אש אשה  רֲעע יַתת ללא  יַתעל  שו ֵאשה  רֲעע יַתעל  ִבבין  ּמי יַתח ּמבל  רֲעא

ּמתלוי  ּמשם  ּמא ִבאין  ִבבי שמ ו
ּמדה.   ִבנ יַתב אש אשה  רֲעע יַתת ללא  יַתעל  שו ֵאשה  רֲעע יַתעל 

ּמדה?  ִבנ יַתב אש ֵאשה  רֲעע יַתות  שוצ ִבמ ִבהיא  ֵאאיזו 
ּמדה.  ִבנ יַתה ִבמן  לרש  שפ

אשה?  רֲעע יַתת יַתבל  ּמוה  שוצ ִבמ ו
ּמדה.  ִבנ יַתה אאל  לבא  ּמת יַתאל 

מסכת הוריות פרק ב משנה ה 
ו

יַתעת קול,  ִבמי שש יַתעל  ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין 
יַתתִים,  ּמפ שש ִבבּטוי  יַתעל  שו

ּמשיו.  ּמד ּמק שו ּמדש  שק ִבמ יַתאת  שמ מט יַתעל  שו
אהן.   ּמב ֵאוצא  יַתכיו ִבשיא  ּמנ יַתה שו

ִבלי.   ִבלי ּמג יַתה ֵאסה  ִבבי יו ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

יַתהּקול,  יַתעת  ִבמי שש ִבמ ּמלן, חו ץ  מכ שב ּמיב  יַתח ִבשיא  ּמנ יַתה
ִבנין אותו.  ּמד ללא  שו ּמדן  ללא  אלְך  אמ יַתה אש

מסכת הוריות פרק ב משנה ו 
ז

ּמרה,  יַתבתו אש ּמוה  שוצ ִבמ ּמכל 
ּמּטאת,  יַתח ּמתן  ּמג שג ִבש יַתעל  שו ֵארת  ּמכ ּמנן  שזדו יַתעל  ִבבין  ּמי יַתח אש

ּמרה,  ִבעי שש ּמבה או  שש ִבכ ִבביא  ֵאמ ִבחיד  ּמי יַתה
ִבעיר,  ּמש ִבשיא  ּמנ יַתה שו



יַתפר.   ִבאין  ִבבי שמ ִבדין  ֵאבית  יַתח ו ִבשי ּממ ו
ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו יַתב ו

ּמרה,  ִבעי שש ִבאין  ִבבי שמ יַתח  ִבשי ּממ יַתה שו ִבשיא  ּמנ יַתה שו ִבחיד  ּמי יַתה
ִבעיר,  ּמש שו יַתפר  ִבדין  ֵאבית  ו

ּמּטאת.  יַתח יַתל ִבעיר  ּמש שו ּמלה  ּמלעו יַתפר 

מסכת הוריות פרק ב משנה ז 
ח

ּמתלוי,  ּמשם  ּמא
ִבבין,  ּמי יַתח ִבשיא  ּמנ יַתה שו ִבחיד  ּמי יַתה

שפטוִברין.   ִבדין  ֵאבית  יַתח ו ִבשי ּממ ו
יַתדאי,  יַתו ּמשם  ּמא

ִבבין,  ּמי יַתח יַתח  ִבשי ּממ יַתה שו ִבחיד  ּמי יַתה שו ִבשיא  ּמנ יַתה
שפטוִברין.   ִבדין  ֵאבית  ו

יַתתִים,  ּמפ שש ִבבּטוי  יַתעל  שו יַתעת קול  ִבמי שש יַתעל 
ּמשיו,  ּמד ּמק שו ּמדש  שק ִבמ יַתאת  שמ מט שו

שפטוִברין,  ִבדין  ֵאבית  ו
ִבבין,  ּמי יַתח יַתח  ִבשי ּממ יַתה שו ִבשיא  ּמנ יַתה שו ִבחיד  ּמי יַתה

ּמשיו.   ּמד ּמק שו ּמדש  שק ִבמ יַתאת  שמ מט יַתעל  ּמיב  יַתח ּמגדול  ֵאהן  לכ ֵאאין  אש
ִבאין?  ִבבי שמ ֵאהן  ּממה  ו

ֵארד.   שויו אלה  יַתבן עו ּמקשר
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ִבעיר.  ּמש ִבביא  ֵאמ ִבשיא  ּמנ יַתה

פרק ג 

מסכת הוריות פרק ג משנה א 
א

ּמטא,  ּמח אש יַתח  ִבשי ּממ ֵאהן  לכ
ִבשיחותו,  שמ ִבמ יַתבר  ּמע ּמכְך  יַתחר  יַתא שו

ּמטא,  ּמח אש ִבשיא  ּמנ יַתה ֵאכן  שו
ּמלתו,  מד שג ִבמ יַתבר  ּמע ּמכְך  יַתחר  יַתא שו

יַתפר,  ִבביא  ֵאמ יַתח  ִבשי ּממ ֵאהן  לכ
ִבעיר.  ּמש ִבביא  ֵאמ ִבשיא  ּמנ יַתה שו

מסכת הוריות פרק ג משנה ב 
ב

ִבשיחותו,  שמ ִבמ יַתבר  ּמע אש יַתח  ִבשי ּממ ֵאהן  לכ
ּמטא,  ּמח ּמכְך  יַתחר  יַתא שו



ּמלתו,  מד שג ִבמ יַתבר  ּמע אש ִבשיא  ּמנ יַתה ֵאכן  שו
ּמטא,  ּמח ּמכְך  יַתחר  יַתא שו

יַתפר,  ִבביא  ֵאמ יַתח  ִבשי ּממ ֵאהן  לכ
שדיוט.  אה יַתכ ִבשיא  ּמנ יַתה שו

מסכת הוריות פרק ג משנה ג 
ג

יַתמנו,  שת ִבנ ללא  אש יַתעד  שטאו  ּמח
יַתמנו,  שת ִבנ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו

שדיוט.   אה יַתכ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ִבבין,  ּמי יַתח יַתמנו,  שת ִבנ ללא  אש יַתעד  אהן  ּמל יַתדע  ִבאם נו
שפטוִברין.   יַתמנו,  שת ִבנ אש ִבמ ו
ִבשיא?  ּמנ יַתה אזה הוא  ֵאאי  שו
יַתמר:  אא אנ אש אלְך,  אמ יַתה שקּמרא ד,כב)אזה  ִבי יַתו ) 

ּמהיו",  אאל שוצֹות יי  ִבמ ּמכל  ִבמ יַתחת  יַתא ּמשה  ּמע שו "
ּמהיו.  אאל ּמלא יי  אא ּמביו  יַתג יַתעל  ֵאאין  אש ִבשיא  ּמנ

מסכת הוריות פרק ג משנה ד 
ד

יַתח?  ִבשי ּממ יַתה אזה הוא  ֵאאי 
ּמחה,  שש ִבמ יַתה אמן  אש שב יַתח  ּממשו יַתה

ִבדין.   ּמג שב ֵאבה  מר שמ יַתה ללא 
ּמחה  שש ִבמ יַתה אמן  אש שב יַתח  ּממשו יַתה ֵאהן  לכ ֵאבין  ֵאאין 

ִבדין,  ּמג שב ֵאבה  מר שמ ִבל
שוצוות.   ִבמ יַתה ּמכל  יַתעל  ּמבא  יַתה יַתפר  ּמלא  אא

יַתבר,  ּמע אש ֵאהן  לכ של ֵאמש  יַתש שמ ֵאהן  לכ ֵאבין  ֵאאין 
ּמפה.   ֵאאי ּמה ִברית  ִבשי רֲעע יַתו ִברים  ִבכפו יַתה יַתפר יום  ּמלא  אא

ה
ִבכפוִברים,  יַתה יַתדת יום  רֲעעבו יַתב ּמשִבוים  אזה  ּמו אזה 

ּמלה,  שבתו יַתה יַתעל  מוצִבוים  שמ ו
ּמנה,  ּממ של יַתא שב ִברין  רֲעאסו יַתו

אהן,  ֵאבי שקרו ִבב ִבמין  יַתּט ִבמ ּמנן  ֵאאי שו
ִבעין,  ללא פושר שו
ִבמים,  ללא פושר שו

יַתח.  ֵאוצ ּמהרו אאת  ִבזיִברין  רֲעח יַתמ ו

מסכת הוריות פרק ג משנה ה 
ו

ּמּטן,  יַתמ של ִבמ ֵארם  ּמגדול פו ֵאהן  לכ



ּמלן.   שע יַתמ של ִבמ שדיוט,  אה יַתה שו
ֵאכל,  ללא או שו ֵאנן  שקִבריב או יַתמ ּמגדול  ֵאהן  לכ

ֵאכל.  ללא או שו שקִבריב  יַתמ ללא  שדיוט  אה יַתה שו

מסכת הוריות פרק ג משנה ו 
ז

ֵאברו.  רֲעח אאת  ֵאדם  ֵאברו קו רֲעח ֵאמ ִבדיר  ּמת יַתה ּמכל 
ֵאברו.   רֲעח אאת  ֵאדם  ֵאברו קו רֲעח ֵאמ ּמדש  מק שמ יַתה ּמכל 

ִבדין,  שמ ּמדה עו ֵאע יַתפר  יַתח ו ִבשי ּממ יַתפר 
יַתח (בלי 'פר'> ִבשי ּממ ּמדה, <ו ֵאע יַתפר  של ֵאדם  יַתח קו ִבשי ּממ יַתפר 

ּמשיו.  רֲעע יַתמ ּמכל  של ו

מסכת הוריות פרק ג משנה ז 
ח

ּמדה.  ֵאב רֲעא ִבשיב  ּמה של רֲעחיותו ו יַתה של ּמשה  ִבא ּמל ֵאדם  ִבאיש קו ּמה
ּמיה.   שב ִבש יַתה ֵאבית  ִבמ ּמא ּה  ִבוצי שלהו שכסות ו ִבל ִבאיש  ּמל אמת  אד ּמשה קו ִבא ּמה

ּמלה,  ּמק של יַתק שב ִבדין  שמ אהם עו ֵאני שש אש יַתמן  שז ִבב
ּמשה.  ִבא ּמל ֵאדם  ִבאיש קו ּמה

מסכת הוריות פרק ג משנה ח 
ט

ֵאלִבוי,  של ֵאדם  ֵאהן קו לכ
ֵאאל,  ששּמר שלִי ֵאלִבוי 

ֵאזר,  שמ יַתמ יַתל ֵאאל  ששּמר ִי
ִבתין,  ּמנ יַתל ֵאזר  שמ יַתמ

ֵאגר,  יַתל ִבתין  ּמנ שו
ּמרר.   שח מש שמ אבד  אע של ֵאגר  שו

יַתתי?  ּממ אא
ּמשִבוים,  ּמלן  מכ אש יַתמן  שז ִבב

ִבמים,  ּמכ רֲעח ִבמיד  של יַתת ֵאזר  שמ יַתמ ּמיה  ּמה ִבאם  ּמבל  רֲעא
אר ץ,  ּמא ּמה יַתעם  ּמגדול  ֵאהן  לכ שו

אר ץ.   ּמא ּמה יַתעם  ּמגדול  ֵאהן  לכ של ֵאדם  ִבמים קו ּמכ רֲעח ִבמיד  של יַתת ֵאזר  שמ יַתמ

חסל הוריות 
חסל סדר נזיקים 



סדר קדשים

מסכת זבחים 

פרק א 

מסכת זבחים פרק א משנה א 
א

ֵאשִברים,  שכ ּממן,  שש ִבל ללא  אש ּמבחו  שז ִבנ אש ִבחים  ּמב שז יַתה ּמכל 
ּמבה,  ֵאשם חו ִבמ ִבלין  ּמע שב יַתל ּמעלו  ללא  אש ּמלא  אא

ּמּטאת,  יַתח יַתה ִבמן  יַתסח ו אפ יַתה ִבמן  חו ץ 
יַתמן.   שז ּמכל  שב ּמּטאת,  יַתח יַתה שו יַתמנו,  שז ִבב יַתסח,  אפ יַתה

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמשם.  ּמא ּמה יַתא ף 

יַתמן.   שז ּמכל  שב ּמשם  ּמא ּמה שו ּמּטאת  יַתח יַתה שו יַתמנו,  שז ִבב יַתסח  אפ יַתה
אזר:  אע ִבלי אא ִבבי  יַתמר שר ּמא

שטא,  ֵאח יַתעל  ּמאה  ּמב ּמּטאת  יַתח
יַתעל ּמבא  ּמשם  ּמא שטא], שו ֵאח ] 

ּממ ּה,  שש ִבל ללא  אש ּמלה  שפסו ּמּטאת  יַתח
ששמו.  ִבל ללא  אש ּמפסול  ּמשם  ּמא ּמה יַתא ף 

מסכת זבחים פרק א משנה ב
 ב

ֵאמר:  ִבני או אבן חו ֵאסה  יו
ּמּטאת,  יַתח ֵאשם  של יַתסח  אפ ֵאשם  של ִבטין  ּמח שש ִבנ יַתה

ִבלין.   שפסו
ֵאמר:  ּמיה או שר יַתז רֲעע ִבחי  רֲעא שמעון  ִבש

אהן,  ֵאמ יַת ּה  ּמגבו ֵאשם  של ּמטן  ּמח שש
ֵאשִברין;  שכ

אהן,  ֵאמ ּמנמוְך  ֵאשם  של
ִבלין.   שפסו

ג
יַתוצד?  ֵאכי

ִבלים,  יַתק ִבשים  ּמד ּמק ֵאשם  של ּמטן  ּמח שש אש ִבשים  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמק
ִבלין,  שפסו



ִבשים,  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמק ֵאשם  של ּמטן  ּמח שש אש ִבלים  יַתק ִבשים  ּמד ּמק
ֵאשִברים.  שכ

ִבמים,  ּמל שש ֵאשם  של ּמטן  ּמח שש אש ֵאשר  שע יַתמ יַתה שו שבכור  יַתה
ֵאשִברין,  שכ

ִבמים]  ּמל שש ֵאשר, [ רֲעע יַתמ ֵאשם  של שבכור ו ֵאשם  של ּמטן  ּמח שש אש
ִבלין.  שפסו

מסכת זבחים פרק א משנה ג 
ד

ששמו,  ִבל ללא  אש ּמשר  ּמע ּמעה  ּמב יַתאשר שב שחִברית  יַתש ּמחטו  שש אש יַתסח  אפ יַתה
ִבשיר,  שכ יַתמ יַתע  מש שיהו ִבבי  שר

ּמשר.   ּמע ּמשה  לל שש ִבב יַתחט  שש ִבנ ִבאלו  שכ
ֵאסל,  ּמרה פו ִבתי שב אבן 

יַתבִים.   יַתעשר ּמה ֵאבין  יַתחט  שש ִבנ ִבאלו  שכ
יַתזי:  יַתע אבן  שמעון  ִבש ִבבי  יַתמר שר ּמא

ֵאקן,  ּמז יַתנִים  שש ִבעים ו שב ִבש ִבפי  ִבמ ִבני  רֲעא ּמבל  מק שמ
ּמבה,  ִבשי ִבבי ּמיה  שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  אאת שר ִבשיבו  אשהו שביום 

ֵאשִברים,  שכ ּממן,  שש ִבל ללא  אש ּמבחו  שז ִבנ אש ִבחין  ּמב שז יַתה ּמכל  אש
ּמבה,  ֵאשם חו ִבמ ִבלים  ּמע שב יַתל ּמעלו  ללא  אש ּמלא  אא

ּמּטאת.   יַתח יַתה ִבמן  יַתסח ו אפ יַתה ִבמן  חו ץ 
ּמלה,  ּמהעו ּמלא  אא יַתזי  יַתע אבן  ִבסי ף  ללא הו

ִבמים.  ּמכ רֲעח ללא הודו לו  שו

מסכת זבחים פרק א משנה ד 
ה

ּממן,  שש ִבל ללא  אש ּמטן  ּמח שש אש ּמּטאת  יַתח יַתה שו יַתסח  אפ יַתה
ּממן,  שש ִבל ללא  אש יַתרק  ּמז שו ֵאלְך,  ִבה שו ֵאבל,  ִבק

ּממן,  שש ִבל ללא  אש שו ּממן  שש ִבל או 
ִבלין.   שפסו ּממן,  שש ִבל שו ּממן  שש ִבל ללא  אש או 

ּממן?  שש ִבל ללא  אש שו ּממן  שש ִבל יַתוצד  ֵאכי
ִבמים.  ּמל שש ֵאשם  של יַתסח ו אפ ֵאשם  של

ּממן?  שש ִבל שו ּממן  שש ִבל ללא  אש
יַתסח.   אפ ֵאשם  של ִבמים ו ּמל שש ֵאשם  של

ו
ּמבִברים:  שד ּמעה  ּמב יַתאשר שב ּמסל  שפ ִבנ יַתבח  אז יַתה אש

ּמקה.   ִברי שז ִבב ִבהלוְך, ו שב ִבקבול,  שב ּמטה,  ִבחי שש ִבב
ִבהלוְך,  שב ִבשיר  שכ יַתמ שמעון  ִבש ִבבי  שר

ֵאמר:  ּמיה או ּמה אש
ּמטה,  ִבחי שש ִבב ללא  אש ּמשר  שפ אא ֵאאי 



ּמלה,  ּמב יַתק שב ללא  אש
ּמקה,  ִברי שז ִבב ללא  אש שו

ִבהלוְך> ִבהלוְך, < שב ללא  אש ּמשר  שפ אא ּמבל  רֲעא
ֵארק.   שוזו יַתח  ֵאב שז ִבמ יַתה יַתוצד  שב ֵאחט  שושו

ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר
ֵאלְך,  יַתה של ּמוצִבריְך  אשהוא  שמקום  ִבב ֵאלְך  יַתה שמ יַתה יַתא ף 

אלת;  אס ּמבה פו ּמש רֲעח יַתמ יַתה
ֵאלְך,  יַתה של ּמוצִבריְך  ֵאאינו  אש ּממקום  ִבב ו

אלת.  אס ּמבה פו ּמש רֲעח יַתמ יַתה ֵאאין 

פרק ב 

מסכת זבחים פרק ב משנה א 
א

ֵאנן,  ּמזר, או ּממן  ּמד ֵאבל  ִבּק אש ִבחים  ּמב שז יַתה ּמכל 
ִבכפוִברים,  יַתוּסר  מח שמ ִבדים,  ּמג שב יַתוּסר  מח שמ שטבול יום, 

יַתלִים,  שג יַתר שו יַתדִים  ּמי ללא שרחו ץ  אש שו
ֵאשב,  ֵאמא, יו ּמט שו ּמעֵארל 

ִבלים,  ֵאכ ֵאבי  יַתג יַתעל  ִבלים  ֵאכ ֵאמד  עו
יַתסל.   ּמפ ֵאברו,  רֲעח ֵאלי  שג יַתר ֵאבי  יַתג יַתעל  ּממה,  ֵאה שב ֵאבי  יַתג יַתעל 

יַתסל.   ּמפ למאל,  שש ִבב ֵאבל  ִבק
ִבשיר.   שכ יַתמ שמעון  ִבש ִבבי  שר

ּמפסול.   ּמספו,  רֲעא יַתו ּמפה  שוצ ּמהִבר יַתעל  יַתפְך  שש ִבנ
שיסוד,  יַתה אגד  אנ שכ ללא  אש אבש  אכ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמתנו  שנ

ּמלן,  שע יַתמ של ּמּטן  יַתמ של ִבנין  ּמת ִבנ יַתה אאת  יַתתן  ּמנ
ּמּטן,  יַתמ של ּמלן  שע יַתמ של ִבנין  ּמת ִבנ יַתה אאת  שו
יַתבחו ץ,  ִבנים  שפ ִבב ִבנים  ּמת ִבנ יַתה אאת 

ִבנים,  שפ ִבב יַתבחו ץ  ִבנים  ּמת ִבנ יַתה אאת  שו
ֵארת.  ּמכ ֵאאין בו  שו ּמפסול 

מסכת זבחים פרק ב משנה ב 
ב

יַתבחו ץ,  ּמדמו  שזרוק  ִבל יַתבח  אז יַתה אאת  ֵאחט  יַתהשו
יַתבחו ץ,  ּמריו  אאמו ִבטיר  שק יַתה של

יַתבחו ץ,  ּמריו  ֵאאמו ּמוצת  שק ִבמ או 
יַתבחו ץ,  ּמשרו  שב יַתכל  ללא

יַתבחו ץ,  ּמשרו  שב ִבמ יַתזִית  יַתכ או 
יַתבחו ץ,  ּמיה  של יַתא ּמה ֵאמעור  יַתזִית  יַתכ יַתכל  ללא או 



ֵארת.   ּמכ ֵאאין בו  שו ּמפסול 

ג
ּמחר,  ּממ של ּמדמו  שזרוק  ִבל

ּמחר,  ּממ של ּמדמו  ּמוצת  שק ִבמ או 
ּמחר,  ּממ של ּמריו  אאמו ִבטיר  שק יַתה של

ּמחר,  ּממ של ּמריו  אאמו ּמוצת  שק ִבמ או 
ּמחר,  ּממ של ּמשרו  שב יַתכל  ללא

ּמחר,  ּממ של ּמשרו  שב ִבמ יַתזִית  יַתכ או 
ּמחר,  ּממ של ּמיה  של יַתא ּמה ֵאמעור  יַתזִית  יַתכ יַתכל  ללא או 

ֵארת.  ּמכ ּמליו  ּמע ִבבין  ּמי יַתח שו ִבפגול, 

מסכת זבחים פרק ב משנה ג 
ד

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
ֵארק,  יַתהזו שו ֵאלְך,  יַתה שמ יַתה שו ֵאבל,  יַתק שמ יַתה שו ֵאחט,  יַתהשו ּמכל 

יַתכל,  ללא יַתדשרכו  אש ּמבר  ּמד יַתכל  ללא
ִבטיר,  שק יַתה של יַתדשרכו  אש ּמבר  ּמד ִבטיר  שק יַתה של ו

ֵארת;  ּמכ ֵאאין בו  שו ּמפסול  שמקומו,  ִבל חו ץ 
ֵארת,  ּמכ ּמליו  ּמע ִבבין  ּמי יַתח שו ִבפגול  יַתמנו,  שז ִבל חו ץ 

ּמקרב> אשי ּמותו. < שוצ ִבמ שכ ִבתיר  יַתמ יַתה יַתרב  שק ִבי אש יַתבד  של ִבב ו

מסכת זבחים פרק ב משנה ד 
ה

ּמותו?  שוצ ִבמ שכ ִבתיר  יַתמ יַתה יַתרב  ּמק יַתוצד  ֵאכי
יַתמנו;  שז ִבל יַתרק  ּמז שו ֵאלְך  ִבה שו ֵאבל  ִבק שו ּמקה,  ִבתי שש ִבב יַתחט  ּמש

יַתמנו,  שז ִבל יַתחט חו ץ  ּמש אש או 
ּמקה;  ִבתי שש ִבב יַתרק  ּמז שו ֵאלְך  ִבה שו ֵאבל  ִבק שו

יַתמנו,  שז ִבל יַתרק חו ץ  ּמז שו ֵאלְך  ִבה שו ֵאבל  ִבק שו יַתחט,  ּמש אש או 
ּמותו.   שוצ ִבמ שכ ִבתיר  יַתמ יַתה יַתרב  ּמּק אש אזה הוא 

ו
ּמותו?  שוצ ִבמ שכ ִבתיר  יַתמ יַתה יַתרב  ּמק ללא  יַתוצד  ֵאכי

שמקומו,  ִבל יַתחט חו ץ  ּמש
יַתמנו;  שז ִבל יַתרק חו ץ  ּמז שו ֵאלְך  ִבה שו ֵאבל  ִבק שו

יַתמנו,  שז ִבל יַתחט חו ץ  ּמש אש או 
שמקומו;  ִבל יַתרק חו ץ  ּמז שו ֵאלְך  ִבה שו ֵאבל  ִבק שו

שמקומו.   ִבל יַתרק חו ץ  ּמז שו ֵאלְך,  ִבה שו ֵאבל  ִבק שו יַתחט,  ּמש אש או 
ּממן,  שש ִבל ללא  אש ּמטן  ּמח שש אש ּמּטאת  יַתח יַתה שו יַתסח  אפ יַתה

ּמנן;  יַתמ שז ִבל יַתרק חו ץ  ּמז שו ֵאלְך  ִבה שו ֵאבל  ִבק שו



ּמנן,  יַתמ שז ִבל יַתחט חו ץ  ּמש אש או 
ּממן;  שש ִבל ללא  אש יַתרק  ּמז שו ֵאלְך  ִבה שו ֵאבל  ִבק שו

ּממן,  שש ִבל ללא  אש יַתרק  ּמז שו ֵאלְך,  ִבה שו ֵאבל,  ִבק שו יַתחט,  ּמש אש או 
ּמותו.  שוצ ִבמ שכ ִבתיר  יַתמ יַתה יַתרב  ּמק ללא  אש אזה הוא 

מסכת זבחים פרק ב משנה ה 
ז

ּמחר;  ּממ של יַתזִית  יַתכ יַתבחו ץ,  יַתזִית  יַתכ יַתכל  ללא
יַתבחו ץ;  יַתזִית  יַתכ ּמחר,  ּממ של יַתזִית  יַתכ

ּמחר;  ּממ של יַתזִית  ִבוצי  רֲעח יַתכ יַתבחו ץ,  יַתזִית  ִבוצי  רֲעח יַתכ
יַתבחו ץ,  יַתזִית  ִבוצי  רֲעח יַתכ ּמחר,  ּממ של יַתזִית  ִבוצי  רֲעח יַתכ

ֵארת.   ּמכ ֵאאין בו  שו ּמפסול 

ח
ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
ּממקום,  יַתה אבת  אש שח יַתמ של ּממה  שד ּמק יַתמן  שז יַתה אבת  אש שח יַתמ ִבאם 

ֵארת;  ּמכ ּמליו  ּמע ִבבין  ּמי יַתח שו ִבפגול 
יַתמן,  שז יַתה אבת  אש שח יַתמ של ּממה  שד ּמק ּממקום  יַתה אבת  אש שח יַתמ ִבאם 

ֵארת.   ּמכ ֵאאין בו  שו ּמפסול 
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ֵארת.   ּמכ ֵאאין בו  שו ּמפסול  אזה  ּמו אזה 
יַתזִית  ִבוצי  רֲעח יַתכ יַתכל  יַתזִית]ללא ִבוצי  רֲעח יַתכ ִבטיר  שק יַתה של  ,[ו

ִבפין.  ּמטשר שוצ ִבמ ּמרה  ּמט שק יַתה שו ּמלה  ִבכי רֲעא ֵאאין  אש ֵאשר,  ּמכ

פרק ג 

מסכת זבחים פרק ג משנה א 
א

ֵאשּמרה,  שכ ּמתן  ּמט ִבחי שש רֲעחטו,  ּמש אש ִבלים  שפסו יַתה ּמכל 
ִבדים,  ּמב רֲעע ּמב ִבשים, ו ּמנ יַתב ּמזִברים,  יַתב ֵאשּמרה  שכ ּמטה  ִבחי שש יַתה אש

ִבשים,  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמק שב ִבפלו  רֲעא
ּמשר.   ּמב יַתב ִבעים  שג ִבאים נו ֵאמ שט שיהו  ללא  אש יַתבד  של ִבב ו

ּמבה.   ּמש רֲעח יַתמ שב ִבלים  שס ֵאהם פו ּמכְך  ִבפי של
שמקומו,  ִבל שוחו ץ  יַתמנו,  שז ִבל ּמדם חו ץ  יַתה אאת  שבלו  ִבּק אש ּמלם  מכ שו

ֵאבל.  יַתק ִבוי ֵאשר  ּמכ יַתה לזר  שח יַתי אפש,  אנ יַתה יַתדם  ֵאיש  ִבאם 

מסכת זבחים פרק ג משנה ב 



ב
ֵאשר.   ּמכ יַתל ִבזיר  שח יַתי ּמפסול,  יַתל יַתתן  ּמנ שו ֵאשר  ּמכ יַתה ֵאבל  ִבק

ִבמינו.   ִבלי ִבזיר  שח יַתי ששמאלו,  ִבל יַתתן  ּמנ שו ִבמינו  ִבבי ֵאבל  ִבק
לחל,  ִבלי  שכ ִבל יַתתן  ּמנ שו אדש  לק ִבלי  שכ ִבב ֵאבל  ִבק

אדש.   לק ִבלי  שכ ִבל ִבזיר  שח יַתי
ֵאשר.   ּמכ ּמספו,  רֲעא יַתו ּמפה  שוצ ִבר ּמה יַתעל  ִבלי  אכ יַתה ִבמן  יַתפְך  שש ִבנ

שיסוד,  יַתה אגד  אנ שכ ללא  אש אבש  אכ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמתנו  שנ
ּמלן,  שע יַתמ של ּמּטן  יַתמ של ִבנין  ּמת ִבנ יַתה אאת  יַתתן  ּמנ

ּמּטן,  יַתמ של ּמלן  שע יַתמ של ִבנין  ּמת ִבנ יַתה אאת  שו
יַתבחו ץ,  ִבנים  שפ ִבב ִבנין  ּמת ִבנ יַתה אאת  שו
ִבנים,  שפ ִבב יַתבחו ץ  ִבנים  ּמת ִבנ יַתה אאת  שו

ֵאבל.  יַתק ִבוי ֵאשר  ּמכ יַתה לזר  שח יַתי אפש,  אנ יַתה יַתדם  ֵאיש  ִבאם 

מסכת זבחים פרק ג משנה ג 
ג

יַתכל,  ללא יַתדשרכו  ֵאאין  אש ּמבר  ּמד יַתכל  ללא יַתבח  אז יַתה אאת  ֵאחט  יַתהשו
ִבטיר,  שק יַתה של יַתדשרכו  ֵאאין  אש ּמבר  ּמד ִבטיר  שק יַתה של ו

ֵאשר.   ּמכ
ֵאסל.  אזר פו אע ִבלי אא ִבבי   שר

יַתכל,  ללא יַתדשרכו  אש ּמבר  ּמד יַתכל  ללא
ִבטיר,  שק יַתה של יַתדשרכו  אש ּמבר  ּמד ִבטיר  שק יַתה של ו

ֵאשר.   ּמכ יַתזִית,  יַתכ ִבמ ּמפחות 
יַתזִית,  ִבוצי  רֲעח יַתכ ִבטיר  שק יַתה של יַתזִית ו ִבוצי  רֲעח יַתכ יַתכל  ללא

ִבפין.  ּמטשר שוצ ִבמ ּמרה  ּמט שק יַתה שו ּמלה  ִבכי רֲעא ֵאאין  אש ֵאשר,  ּמכ

מסכת זבחים פרק ג משנה ד 
ד

יַתבח  אז יַתה אאת  ֵאחט  יַתהשו
ּמהעור,  ִבמן  יַתזִית  יַתכ יַתכל  ללא

אטב,  לר ּמה ִבמן 
ּמפה,  יַתהּקו ִבמן 
יַתלל,  רֲעא ּמה ִבמן 

ּמוצמות,  רֲעע ּמה ִבמן 
ִבדים,  ִבגי יַתה ִבמן 
יַתנִים,  ּמר שּק יַתה ִבמן 
יַתפִים,  ּמל שּט יַתה ִבמן 

ֵאשר,  ּמכ
ֵאמא.  ּמט שו ּמתר  ִבפגול, נו ֵאשם  ִבמ אהן  ֵאלי רֲעע ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין  שו

מסכת זבחים פרק ג משנה ה 



ה
ִבשין  ּמד שק ממ יַתה אאת  ֵאחט  יַתהשו

יַתבחו ץ,  ּמיה  של ִבש ִבליל או  שש יַתכל  ללא
ֵאגל.   ִבפ ללא 

ִבנים  שפ ִבב ִברין  ֵאלק תו יַתהמו
יַתבחו ץ,  אהן  ֵאוצי ֵאבי יַתכל  ללא

ֵאגל.   ִבפ ללא 
ֵאוצי תוִברין,  ֵאבי ִבשין ו ּמד שק ממ ֵאלב  רֲעח

ֵאמא. ּמט שו ּמתר  ִבפגול, נו ֵאשם  ִבמ אהן  ֵאלי רֲעע ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין 

מסכת זבחים פרק ג משנה ו 
ו

ּמחר,  ּממ של ּמריו  ֵאאמו אאת  ּמדמו או  אאת  יַתח  ִבני יַתה של ּמנת  שמ יַתעל  ּמחטו  שש
יַתבחו ץ,  ּמאן  ִבוצי שלהו או 
ֵאסל,  ּמדה פו שיהו ִבבי  שר
ִברין.  ִבשי שכ יַתמ ִבמים  ּמכ רֲעח  יַתו

שיסוד,  יַתה אגד  אנ שכ ללא  אש אבש  אכ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  שתנו  ִבל ּמנת  שמ יַתעל  ּמחטו  שש
ּמלן,  שע יַתמ של ּמּטן  יַתמ של ִבנין  ּמת ִבנ יַתה אאת  ֵאתן  ִבל

ּמּטה,  יַתמ של ּמלן  שע יַתמ של ִבנין  ּמת ִבנ יַתה אאת  שו
יַתבחו ץ,  ִבנים  שפ ִבב ִבנים  ּמת ִבנ יַתה אאת  שו
ִבנים,  שפ ִבב יַתבחו ץ  ִבנים  ּמת ִבנ יַתה אאת  שו

ִבאין,  ֵאמ שט שכלוהו  ליא אש
ִבאין,  ֵאמ שט שקִבריבוהו  יַתי אש
ִבלים,  ֵאר רֲעע שכלוהו  ליא אש
ִבלים,  ֵאר רֲעע שקִבריבוהו  יַתי אש

ּמנא;  אמנו  ִבמ יַתכל  ללא יַתסח,  אפ יַתה שוצמות  יַתע ֵאבר  יַתש של
ִבלין,  שפסו יַתדם  שב ּמדמו  ּמעֵארב  של

אלת,  אס ּמבה פו ּמש רֲעח יַתמ יַתה ֵאאין  אש ֵאשר,  ּמכ
שמקומו;  ִבל שוחו ץ  יַתמנו  שז ִבל ּמלא חו ץ  אא
ּממן.  שש ִבל ללא  אש ּמּטאת,  יַתח יַתה שו יַתסח  אפ יַתה

פרק ד 

מסכת זבחים פרק ד משנה א 
א

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ִבחיוצון,  יַתה יַתח  ֵאב שז ִבמ יַתעל  ִבנים  ּמת ִבנ יַתה ּמכל 

ֵאפר;  ִבכ יַתחת,  יַתא ּמנה  ּמת יַתמ ּמנן  ּמת שנ אש



ּמתנות.   יַתמ ֵאתי  שש ּמּטאת  יַתח יַתה שו
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית 

ֵאפר.  ִבכ יַתחת,  יַתא ּמנה  ּמת יַתמ ּמנה  ּמת ִבנ אש ּמּטאת  יַתח יַתא ף 
ּמכְך,  ִבפי של

ּמנ ּה,  שק ִבת שכ ּמנה  ּמהִבראשו אאת  יַתתן  ּמנ ִבאם 
ֵאפר.  ִבכ ּמנ ּה,  יַתמ שז ִבל ּמיה חו ץ  ִבנ שש יַתה שו

ּמנ ּה,  יַתמ שז ִבל ּמנה חו ץ  ּמהִבראשו אאת  יַתתן  ּמנ
ּממ ּה,  שמקו ִבל ּמיה חו ץ  ִבנ שש יַתה אאת  שו

ֵארת.  ּמכ ּמליו  ּמע ִבבין  ּמי יַתח שו ִבפגול 

מסכת זבחים פרק ד משנה ב 
ב

ִבמי,  ִבני שפ יַתה יַתח  ֵאב שז ִבמ יַתעל  ִבנין  ּמת ִבנ יַתה ּמכל 
ֵאפר;  ִבכ ללא  ִבאלו  שכ ּמתנות,  יַתמ יַתה ִבמן  יַתחת  יַתא ֵאוּסר  ִבח ִבאם  אש

ּמכְך,  ִבפי של
ּמנן> שק ִבת שכ ּמנ ּה, < שק ִבת שכ ללא  אש יַתחת  יַתא שו ּמנן,  שק ִבת שכ ּמלם  מכ יַתתן  ּמנ ִבאם 

ֵארת.  ּמכ ֵאאין בו  ּמפסול, 

מסכת זבחים פרק ד משנה ג 
ג

ִבפגול:  ֵאשם  ִבמ אהם  ֵאלי רֲעע ִבבין  ּמי יַתח ּמנן  ֵאאי אש ּמבִברים  שד ֵאאלו 
ארת,  לט שּק יַתה שו ּמנה,  שלבו יַתה שו אמ ץ,  לּק יַתה

יַתח,  ִבשי ּממ ֵאהן  לכ יַתחת  שנ ִבמ ִבנים, ו רֲעה לכ יַתה יַתחת  שנ ִבמ ו
ּמדם,  יַתה שו ִבכים,  ּמס שנ יַתה יַתחת  שנ ִבמ ו

ּממן.   שוצ יַתע ֵאני  שפ ִבב ִבאים  ּמב יַתה ִבכים  ּמס שנ יַתה שו
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּממה.   ֵאה שב יַתה ִבעם  ִבאים  ּמב יַתה יַתא ף 
לוצּמרע,  שמ ִבל אש אמן  אש ללג 
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ִבפגול.   ֵאשם  ִבמ ּמליו  ּמע ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין 
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  ושר

ִבפגול,  ֵאשם  ִבמ ּמליו  ּמע ִבבין  ּמי יַתח
ִבתירו,  יַתמ ּמשם  ּמא ּמה יַתדם  אש

יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתל ֵאבין  ּמדם,  ּמא ּמל ֵאבין  ִברין,  ִבתי יַתמ איש לו  אש ּמכל  שו
ִבפגול.  ֵאשם  ִבמ ּמליו  ּמע ִבבין  ּמי יַתח

מסכת זבחים פרק ד משנה ד 
ד

ּמלה,  ּמהעו



יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתל ּמשּמר ּה  שב אאת  ִבתיר  יַתמ ּממ ּה  ּמד
ִבנים.   רֲעה לכ יַתל ּמר ּה  שועו

ּמהעו ף,  יַתלת  עו
יַתח.   ֵאב שז ִבמ יַתל ּמשּמר ּה  שב ִבתיר, ו יַתמ ּממ ּה  ּמד

ּמהעו ף,  יַתּטאת  יַתח
אאת>  ִבנים. <מגיה הוסי ף  רֲעה לכ יַתל ּמשּמר ּה  שב ִבתיר ו יַתמ ּממ ּה  ּמד

ִבפין,  ששּמר ִבנ יַתה ִברין  ִבעי שש ִבפין ו ששּמר ִבנ יַתה ּמפִברין 
ֵארב.   ּמּק ִבל אהן  ֵארי ֵאאמו אאת  ִבתיר  יַתמ ּממן  ּמד

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ִבמים,  ּמל שש יַתכ ִבחיוצון  יַתה יַתח  ֵאב שז ִבמ יַתעל  ֵאאינו  אש ּמכל 

ִבפגול.  ֵאשם  ִבמ ּמליו  ּמע ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין 

מסכת זבחים פרק ד משנה ה 
ה

ֵאשי גוִים,  שד ּמק
ֵאמא.   ּמט שו ּמתר  ִבפגול, נו ֵאשם  ִבמ אהם  ֵאלי רֲעע ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין 

ּמפטור.   יַתבחו ץ,  ּמטן  רֲעח יַתהשו שו
שמעון.   ִבש ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאיב.   יַתח שמ ֵאסה  ִבבי יו שר

ִבפגול,  ֵאשם  ִבמ אהם  ֵאלי רֲעע ִבבים  ּמי יַתח ֵאאין  אש ּמבִברים  שד
ֵאמא,  ּמט ֵאשם  ִבמ ּמתר,  ֵאשם נו ִבמ אהם  ֵאלי רֲעע ִבבין  ּמי יַתח

ּמדם.   יַתה ִבמן  חו ץ 
שמעון:  ִבש ִבבי  שונומו שר

ֵאכל,  ּמא ֵאה של יַתדשרכו  אש ּמבר  ּמד שב
ארת,  לט שּק יַתה שו ּמנה,  שלבו יַתה שו ִבוצים,  ֵאע ּמה שכגון  ּמבל  רֲעא

ּמאה.  שמ מט ֵאשם  ִבמ אהן  ֵאלי רֲעע ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין 

מסכת זבחים פרק ד משנה ו 
ו

ּמבח:  שז ִבנ יַתבח  אז יַתה ּמבִברים  שד ּמשה  ִבש ֵאשם  של
יַתבח],  אז ֵאשם  של ֵאשם, [ ֵאשם  של יַתח,  ֵאב ֵאשם זו של

יַתח;  ִבניחו ֵאשם  של יַתח,  ֵארי ֵאשם  של ִבשים,  ִבא ֵאשם  של
שטא.   ֵאח ֵאשם  של ּמשם,  ּמא שו ּמּטאת  יַתח

ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא
ללא' מחוק בקו> אש ֵאאלו, <' ּמכל  ִבמ ּמחד  אא ֵאשם  של ִבלבו  שב ּמיה  ּמה ללא  אש ִבמי  יַתא ף 

ִבדין;  ֵאבית  יַתני  שת אשהוא  ֵאשר,  ּמכ
ֵאבד.  ּמהעו יַתחר  יַתא של ּמלא  אא אכת  אל ּמבה הו ּמש רֲעח יַתמ יַתה ֵאאין  אש



פרק ה 

מסכת זבחים פרק ה משנה א 
א

ִבחין?  ּמב שז יַתל אש ּממן  שמקו אזה הוא  ֵאאי 
ִבשים,  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמק

ּמצפון.   יַתב ּמתן  ּמט ִבחי שש
ִבכפוִברים,  יַתה שליום  אש ִבעיר  ּמש שו יַתפר 

ּמצפון,  יַתב ּמתן  ּמט ִבחי שש
ּמצפון,  יַתב ּמשֵארת  ֵאלי  שכ ִבב ּממן  ּמד ִבקבול  שו

ִבדים,  יַתב יַתה ֵאבין  יַתעל  ּמיה  ּמז יַתה ּמטעון  ּממן  ּמד שו
ּמהב.  ּמז יַתה יַתבח  שז ִבמ יַתעל  שו אכת,  לר ּמפ יַתה יַתעל  שו

אבת.   אכ יַתע שמ אהן  ֵאמ יַתחת  יַתא ּמנה  ּמת יַתמ
ּמדם,  יַתה ֵארי  ִבשי

ִבחיוצון.   יַתה יַתח  ֵאב שז ִבמ של אש ִבבי  ּמר רֲעע יַתמ שיסוד  יַתעל  ֵאפְך  ּמיה שו ּמה
ֵאכב.  ִבע ללא  יַתתן,  ּמנ ללא  ִבאם 

מסכת זבחים פרק ה משנה ב 
ב

ִבפין,  ששּמר ִבנ יַתה ִברין  ִבעי שש ִבפין ו ששּמר ִבנ יַתה ּמפִברים 
ּמצפון,  יַתב ּמשֵארת  ֵאלי  שכ ִבב ּממן  ּמד ִבקבול  שו ּמצפון,  יַתב ּמתן  ּמט ִבחי שש
ּמהב,  ּמז יַתה יַתבח  שז ִבמ יַתעל  שו אכת,  לר ּמפ יַתה יַתעל  ּמיה  ּמז יַתה ּמטעון  ּממן  ּמד שו

אבת.   אכ יַתע שמ אהן  ֵאמ יַתחת  יַתא ּמנה  ּמת יַתמ ו
ּמדם,  יַתה ֵארי  ִבשי

ִבחיוצון.  יַתה יַתח  ֵאב שז ִבמ של אש ִבבי  ּמר רֲעע יַתמ שיסוד  יַתעל  ֵאפְך  ּמיה שו ּמה
ֵאכב.   ִבע ללא  יַתתן,  ּמנ ללא  ִבאם 

אשן.  אד יַתה ֵאבית  שב ִבפין  ששּמר ִבנ ֵאאלו  ּמו ֵאאלו 

מסכת זבחים פרק ה משנה ג 
ג

ִבחיד,  ּמי יַתה שו ִבצבור  יַתה לּטאת  יַתח
ִבצבור:  יַתה לּטאות  יַתח ֵאהן  ֵאאלו 

רֲעעדות,  יַתלמו אש שו ִבשים  ּמד ּקח ֵאשי  ּמרא ֵארי  ִבעי שש
ּמצפון,  יַתב ּמתן  ּמט ִבחי שש

ּמצפון,  יַתב ּמשֵארת  ִבלי  שכ ִבב ּממן  ּמד ִבקבול  שו
ּמרנות.   שק יַתבע  יַתאשר יַתעל  ּמתנות  יַתמ יַתבע  יַתאשר ּמטעון  ּממן  ּמד שו

יַתוצד?  ֵאכי
אבש,  אכ יַתב ּמלה  ּמע
ֵאבב,  יַתלוּסו ּמנה  ּמפ ו

ִבחית,  ּמר שז ִבמ ִבמית  שדרו ארן  אק של ּמבא לו 



ִבנית,  שוצפו ִבחית  ּמר שז ִבמ
ִבבית,  ּמר רֲעע יַתמ ִבנית  שוצפו

ִבמית.   שדרו ִבבית  ּמר רֲעע יַתמ
ִבמי.   שדרו שיסוד  יַתעל  ֵאפְך  ּמיה שו ּמה ּמדם  יַתה ֵארי  ִבשי

ִבעים,  ּמל שּק יַתה ִבמן  ִבנים  שפ ִבל ִבלים  ּמכ אא אנ שו
ּמכל,  רֲעא יַתמ ּמכל  שב ּמנה,  מה שכ ֵארי  שכ ִבז של

רֲעחוצות.  יַתעד  ּמלה  שי יַתל שו שליום 

מסכת זבחים פרק ה משנה ד 
ד

ּמלה,  ּמהעו
ִבשים,  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמק

ּמצפון,  יַתב ּמת ּה  ּמט ִבחי שש
ּמצפון,  יַתב ּמשֵארת  ֵאלי  שכ ִבב ּממ ּה  ּמד ִבקבול  שו

ּממן> ּמד יַתבע, <שו יַתאשר ֵאהן  אש ּמתנות  יַתמ ֵאתי  שש ּמטעון  ּממ ּה  ּמד שו
ִבשים.  ִבא ּמל ִבליל  ּמכ שו יַתח,  ִבנתו שו ֵאשט,  שפ אה ּמנה  שטעו ו

מסכת זבחים פרק ה משנה ה 
ה

ּמשמות,  רֲעא יַתו ִבוצבור  ֵאמי  של יַתש ֵאחי  שב ִבז
ּמשמות:  רֲעא ֵאהן  ֵאאלו 

ֵאזלות,  שג יַתשם  רֲעא
ִבעילות,  שמ יַתשם  רֲעא

ּמפה,  רֲעחרו ּמחה  שפ ִבש יַתשם  רֲעא
ִבזיר,  ּמנ יַתשם  רֲעא

ּמרע,  לוצ שמ יַתשם  רֲעא
יַתשם> רֲעא יַתו ּמתלוי; < ּמשם  ּמא שו

ּמצפון,  יַתב ּמתן  ּמט ִבחי שש
ּמצפון,  יַתב ּמשֵארת  ֵאלי  שכ ִבב ּממן  ּמד ִבקבול  שו

יַתבע.  יַתאשר ֵאהן  אש ּמתנות  יַתמ ֵאתי  שש ּמטעון  ּממן  ּמד שו
ִבעים,  ּמל שּק יַתה ִבמן  ִבנים  שפ ִבל ִבלים  ּמכ אא אנ

ּמכל,  רֲעא יַתמ ּמכל  שב ּמנה,  מה שכ ֵארי  שכ ִבז של
רֲעחוצות.  יַתעד  ּמלה  שי יַתל שו שליום 

מסכת זבחים פרק ה משנה ו 
ו

ִבזיר,  ּמנ ֵאאיל  שו ּמדה  יַתהתו
ִבלים,  יַתק ִבשים  ּמד ּמק

ּמרה,  ּמז רֲעע ּמב ּממקום  ּמכל  שב ּמתן  ּמט ִבחי שש
יַתבע,  יַתאשר ֵאהן  אש ּמתנות  יַתמ ֵאתי  שש ּמטעון  ּממן  ּמד שו



ִבעיר,  ּמה ּמכל  שב ִבלים  ּמכ אא אנ שו
ּמכל,  רֲעא יַתמ ּמכל  שב ּמדן,  ּמא ּמכל  של

רֲעחוצות.   יַתעד  ּמלה  שי יַתל שו שליום 
אהן,  ּמב ֵאוצא  יַתכיו אהן,  ֵאמ ּמרם  יַתהמו

ִבנים,  רֲעה לכ יַתל ּמכל  אא אנ ּמרם  יַתהמו אש ּמלא  אא
אהם.  ֵאדי שב יַתע של אהן, ו ֵאני שב ִבל אהן,  ֵאשי שנ ִבל

מסכת זבחים פרק ה משנה ז 
ז

ִבמים,  ּמל שש
ִבלים,  יַתק ִבשים  ּמד ּמק

ּמרה,  ּמז רֲעע ּמב ּממקום  ּמכל  שב ּמתן  ּמט ִבחי שש
יַתבע,  יַתאשר ֵאהן  אש ּמתנות  יַתמ ֵאתי  שש ּמטעון  ּממן  ּמד שו

ִבעיר,  ּמה ּמכל  שב ִבלים  ּמכ אא אנ שו
ּמכל,  רֲעא יַתמ ּמכל  שב ּמדן,  ּמא ּמכל  של

ּמחד.   אא ּמלה  שי יַתל שו ִבמים  ּמי ֵאני  שש ִבל
אהן,  ּמב ֵאוצא  יַתכיו אהן,  ֵאמ ּמרם  יַתהמו

ִבנים,  רֲעה לכ יַתל ּמכל  אא אנ ּמרם  יַתהמו אש ּמלא  אא
אהם.  ֵאדי שב יַתע של אהן, ו ֵאני שב ִבל שו אהן,  ֵאשי שנ ִבל

מסכת זבחים פרק ה משנה ח 
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ִבלים,  יַתק ִבשים  ּמד ּמק יַתסח  אפ יַתה שו ֵאשר  שע יַתמ יַתה שו שבכור  יַתה
ּמרה,  ּמז רֲעע ּמב ּממקום  ּמכל  שב ּמתן  ּמט ִבחי שש

יַתחת,  יַתא ּמנה  ּמת יַתמ ּמטעון  ּממן  ּמד שו
שיסוד.   יַתה אגד  אנ שכ ֵאתן  ִבי אש יַתבד  של ִבב ו

ּמתן:  ּמל ִבכי רֲעא יַתב ּמנה  ִבש
ִבנים,  רֲעה לכ יַתל ּמכל  אא אנ שבכור  יַתה

ּמדן,  ּמא ּמכל  של ֵאשר  רֲעע יַתמ יַתה שו
ּמכל,  רֲעא יַתמ ּמכל  שב ִבעיר,  ּמה ּמכל  שב ִבלים  ּמכ אא אנ שו

ּמחד;  אא ּמלה  שי יַתל שו ִבמים  ּמי ֵאני  שש ִבל
ּמלה,  שי יַתל יַתב ּמלא  אא ּמכל  אא אנ ֵאאינו  יַתסח  אפ יַתה

רֲעחוצות,  יַתעד  ּמלא  אא ּמכל  אא אנ ֵאאינו 
ּמיו,  שמנו ִבל ּמלא  אא ּמכל  אא אנ ֵאאינו 

ִבלי.  ּמוצ ּמלא  אא ּמכל  אא אנ ֵאאינו  שו

פרק ו 



מסכת זבחים פרק ו משנה א 
א

יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתה לראש  שב ּמטן  ּמח שש אש ִבשין  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמק
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ּמצפון.   יַתב יַתחט  שש ִבנ ִבאלו  שכ
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו ִבבשר ּמדה  שיהו ִבבי  שר
ּמצפון;  יַתב ּמצפון,  יַתל שו יַתח  ֵאב שז ִבמ יַתה ִבוצי  רֲעח ֵאמ

ּמדרום.   יַתב ּמדרום,  יַתל שו יַתח  ֵאב שז ִבמ יַתה ִבוצי  רֲעח ֵאמ
ּמרה,  ּמז רֲעע ּמב ּממקום  ּמכל  שב ּממוצות  שק ִבנ ּמהיו  ּמנחות  שמ יַתה

ִבעים,  ּמל שּק יַתה ִבמן  ִבנים  שפ ִבל ּמכלות  אא אנ שו
ּמכל,  רֲעא יַתמ ּמכל  שב ּמנה,  מה שכ ֵארי  שכ ִבז של

רֲעחוצות.  יַתעד  ּמלה  שי יַתל שו שליום 

מסכת זבחים פרק ו משנה ב 
ב

ִבבית.   ּמר רֲעע יַתמ ִבמית  שדרו ארן  אק יַתעל  ֵאשית  אע אנ ּמתה  שי ּמה ּמהעו ף  יַתּטאת  יַתח
ּממ ּה.   שמקו ּמיה  ּמה אזה  אש ּמלא  אא ֵאשּמרה,  שכ ּמתה  שי ּמה ּממקום  ּמכל  שב

ּמּטן,  יַתמ של ִבמ אשת  אמ יַתש שמ ארן  אּק יַתה ּמת ּה  ּמתה או שי ּמה ּמבִברים  שד ּמשה  לל שש ו
ּמלן.  שע יַתמ של ִבמ ּמשה  לל שש ו

ּמּטן:  יַתמ של ִבמ
ּמדם;  יַתה ֵארי  ִבשי שו ּמגשות,  יַתה שו ּמהעו ף,  יַתּטאת  יַתח

ּמלן:  שע יַתמ של ִבמ
ּמרח.  שז ִבמ יַתב ּמבה  יַתר ִבהיא  אש שכ ּמהעו ף ו יַתלת  שועו יַתיִין,  יַתה שו יַתמִים  יַתה ִבנוּסוְך 

מסכת זבחים פרק ו משנה ג 
ג

ִבמין,  ּמי ארְך  אד ִבלין  יַתח עו ֵאב שז ִבמ יַתל ִבלין  ּמהעו ּמכל 
למאל,  שש ארְך  אד ִבדין  שר שויו ִבפין  ִבּקי יַתמ ו

ֵאאלו,  ּמבִברים  שד ּמשה  לל שש ִבל אלה  ּמהעו ִבמן  חו ץ 
ֵאקב.  ּמע של ִברין  שז שוחו ִבלים  ּמהיו עו אש

מסכת זבחים פרק ו משנה ד 
ד

ֵאשית?  אע אנ ּמתה  שי ּמה יַתוצד  ֵאכי ּמהעו ף  יַתּטאת  יַתח
ּמפ ּה,  ּמעשר ִבממול  ּמש ּה  לרא אאת  ֵאלק  ּמיה מו ּמה

ִבדיל.   שב יַתמ ֵאאינו  שו
יַתח.   ֵאב שז ִבמ יַתה ִבקיר  יַתעל  ּממ ּה  ּמד ִבמ אזה  יַתמ ו

שיסוד.   יַתה יַתעל  אצה  יַתמ שת ִבמ ּמיה  ּמה ּמדם  יַתה ֵארי  ִבשי
ּממ ּה,  ּמד ּמלא  אא יַתח  ֵאב שז ִבמ יַתל ֵאאין 

ִבנים.  רֲעה לכ יַתל ּמל ּה  מכ שו



מסכת זבחים פרק ו משנה ה 
ה

ֵאשית?  אע אנ ּמתה  שי ּמה יַתוצד  ֵאכי ּמהעו ף  יַתלת  עו
ֵאבב;  יַתלוּסו ּמנה  ּמפ אבש, ו אכ יַתב ּמלה  ּמע

ִבחית,  ּמר שז ִבמ ִבמית  שדרו ארן  אק של ּמבא לו 
ִבדיל.   שב יַתמ ּמפ ּה, ו ּמעשר ִבממול  ּמש ּה  לרא אאת  ֵאלק  ּמיה מו ּמה

יַתח.   ֵאב שז ִבמ יַתה ִבקיר  יַתעל  ּממ ּה  ּמד אאת  אוצה  ומו
ּמהִבראשון> לראש, < ּמה אאת  יַתטל  ּמנ
יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתל ּמקתו  ִבלי שמ אאת  ִבּקי ף  ִבה שו

ִבשים.   ִבא ּמה ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמרקו  שז יַתלח, ו אמ יַתב ּמפגו  שס

ו
יַתלגו ף,  ּמבא לו 

ּמוצה,  יַתהנו אאת  שו ּמאה  ממשר יַתה אאת  ִבסיר  ֵאה
ּממ ּה,  ִבע ִבאין  שוצ יַתהיו יַתעִים  ֵאמ ֵאני  שב אאת  שו

אשן.   אד יַתה ֵאבית  של ּמכן  ִבלי שש ִבה שו
ִבדיל;  שב יַתי ללא  יַתוּסע,  ִבש

ֵאשר.   ּמכ ִבדיל,  שב ִבה ִבאם  שו
ִבשים.  ִבא ּמה ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמרקו  שז יַתלח, ו אמ יַתב ּמפגו  שס

מסכת זבחים פרק ו משנה ו 
ז

ּמוצה,  יַתהנו אאת  ללא  שו ּמאה  ממשר יַתה אאת  ללא  ִבסיר  ֵאה ללא 
ּממן,  ִבע ִבאין  שוצ יַתהיו יַתעִים  ֵאמ ֵאני  שב אאת  ללא  שו

יַתלח,  אמ יַתב ּמגן  ּמפ שס ללא 
ֵאשּמרה.   שכ ּממ ּה,  ּמד ּמצה  ִבמ אש יַתחר  יַתא ֵאמ ּמב ּה  ּמנה  ִבש אש ּמכל 
יַתסל.   ּמפ ּמלה,  ּמבעו ִבדיל  שב ִבה ללא  שו ּמּטאת,  יַתח יַתב ִבדיל  שב ִבה

ּמלה.   שפסו יַתהגו ף,  יַתדם  ּמצה  ִבמ ללא  לראש,  ּמה יַתדם  ּמצה  ִבמ
ֵאשּמרה.  שכ לראש,  ּמה יַתדם  ּמצה  ִבמ ללא  שו יַתהגו ף,  יַתדם 

מסכת זבחים פרק ו משנה ז 
ח

ּממ ּה,  שש ִבל ללא  אש ּמק ּה  ּמל שמ אש ּמהעו ף  יַתּטאת  יַתח
ּממ ּה,  שש ִבל ללא  אש ּממ ּה  ּמד ּמצה  ִבמ
ּממ ּה,  שש ִבל ללא  אש ּממ ּה  שש ִבל או 
ּממ ּה,  שש ִבל שו ּממ ּה  שש ִבל ללא  אש או 

ּמלה.   שפסו
ֵאשּמרה,  שכ ּמהעו ף  יַתלת  עו

ִבלים.   ּמע שב יַתל יַתלת  ּמע ללא  אש יַתבד  של ִבב ו



ט
ּמהעו ף,  יַתּטאת  יַתח ּמחד  אא
ּמהעו ף,  יַתלת  ּמחד עו אא שו

ּממן,  ּמד ּמצה  ִבמ אש ּמקן,  ּמל שמ אש
יַתכל,  ללא יַתדשרכו  אש ּמבר  ּמד יַתכל  ללא

ִבטיר,  שק יַתה של יַתדשרכו  אש ּמבר  ּמד ִבטיר  שק יַתה של ו
ֵארת;  ּמכ ֵאאין בו  שו ּמפסול  שמקומו,  ִבל חו ץ 

ֵארת,  ּמכ ּמליו  ּמע ִבבין  ּמי יַתח ִבפגול,  יַתמנו,  שז ִבל חו ץ 
ּמותו.   שוצ ִבמ שכ ִבתיר  יַתמ יַתה יַתרב  שק ִבי אש יַתבד  של ִבב ו

י
ּמותו?  שוצ ִבמ שכ ִבתיר  יַתמ יַתה יַתרב  ּמק יַתוצד  ֵאכי

יַתמנו,  שז ִבל ּמדם חו ץ  יַתה ּמצה  ִבמ ּמקה,  ִבתי שש ִבב יַתלק  ּממ
ּמקה;  ִבתי שש ִבב ּמדם  יַתה ּמצה  ִבמ יַתמנו,  שז ִבל יַתלק חו ץ  ּממ אש או 

יַתמנו,  שז ִבל ּמדם חו ץ  יַתה ּמצה  ִבמ יַתלק  ּממ אש או 
ּמותו.   שוצ ִבמ שכ ִבתיר  יַתמ יַתה יַתרב  ּמּק אש אזה הוא 

יא
ּמותו?  שוצ ִבמ שכ ִבתיר  יַתמ יַתה יַתרב  ּמק ללא  יַתוצד  ֵאכי

יַתמנו;  שז ִבל ּמדם חו ץ  יַתה ּמצה  ִבמ שמקומו,  ִבל יַתלק חו ץ  ּממ
שמקומו;  ִבל ּמדם חו ץ  יַתה ּמצה  ִבמ יַתמנו,  שז ִבל יַתלק חו ץ  ּממ אש או 

שמקומו.   ִבל ּמדם חו ץ  יַתה ּמצה  ִבמ יַתלק  ּממ אש או 
ּממ ּה,  שש ִבל ללא  אש ּמק ּה  ּמל שמ אש ּמהעו ף  יַתּטאת  יַתח

ּמנ ּה,  יַתמ שז ִבל ּממ ּה חו ץ  ּמד ּמצה  ִבמ
ּמנ ּה,  יַתמ שז ִבל יַתלק חו ץ  ּממ אש או 

ּממ ּה,  שש ִבל ללא  אש ּמדם  יַתה ּמצה  ִבמ
ּמותו.   שוצ ִבמ שכ ִבתיר  יַתמ יַתה יַתרב  ּמק ללא  אש אזה הוא 

יב
ּמחר;  ּממ של יַתזִית  יַתכ יַתבחו ץ,  יַתזִית  יַתכ יַתכל  ללא

יַתבחו ץ;  יַתזִית  יַתכ ּמחר,  ּממ של יַתזִית  יַתכ
יַתבחו ץ,  יַתזִית  ִבוצי  רֲעח יַתכ ּמחר  ּממ של יַתזִית  ִבוצי  רֲעח יַתכ

ֵארת.   ּמכ ֵאאין בו  שו ּמפסול 

יג
ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
ּממקום,  יַתה אבת  אש שח יַתמ של ּממה  שד ּמק יַתמן  שז יַתה אבת  אש שח יַתמ ִבאם 

ֵארת.  ּמכ ּמליו  ּמע ִבבין  ּמי יַתח שו ִבפגול 



יַתמן,  שז יַתה אבת  אש שח יַתמ של ּממה  שד ּמק ּממקום  יַתה אבת  אש שח יַתמ ִבאם 
ֵארת.   ּמכ ֵאאין בו  שו ּמפסול 

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ֵארת.   ּמכ ֵאאין בו  שו ּמפסול  אזה  ּמו אזה 

יַתזִית,  ִבוצי  רֲעח יַתכ ִבטיר  שק יַתה של יַתזִית ו ִבוצי  רֲעח יַתכ יַתכל  ללא
ִבפין.  ּמטשר שוצ ִבמ ּמרה  ּמט שק יַתה שו ּמלה  ִבכי רֲעא ֵאאין  אש ֵאשר,  ּמכ

פרק ז 

מסכת זבחים פרק ז משנה א 
א

ּמּטן,  יַתמ של ּמא ּה  ּמש רֲעע אש ּמהעו ף  יַתּטאת  יַתח
ּמּטאת,  יַתח ֵאשם  של ּמּטאת  יַתח ֵאשה  רֲעע יַתמ שכ

ֵאשּמרה;  שכ
ּמלה,  ֵאשם עו של ּמּטאת  יַתח ֵאשה  רֲעע יַתמ שכ
ּמּטאת,  יַתח ֵאשם  של ּמלה  ֵאשה עו רֲעע יַתמ שכ
ּמלה,  ֵאשם עו של ּמלה  ֵאשה עו רֲעע יַתמ שכ

ּמלה.   שפסו
ּמלם,  מכ ֵאשה  רֲעע יַתמ שכ ּמלן  שע יַתמ של ּמא ּה  ּמש רֲעע

ּמלה.  שפסו

מסכת זבחים פרק ז משנה ב 
ב

ּמלן,  שע יַתמ של ּמא ּה  ּמש רֲעע אש ּמהעו ף  יַתלת  עו
ּמלה,  ֵאשם עו של ּמלה  ֵאשה עו רֲעע יַתמ שכ

ֵאשּמרה;  שכ
ּמּטאת,  יַתח ֵאשם  של ּמלה  ֵאשה עו רֲעע יַתמ שכ

ִבלים;  ּמע שב יַתל יַתלת  ּמע ללא  אש יַתבד  של ִבב ֵאשּמרה, ו שכ
ּמלה,  ֵאשם עו של ּמּטאת  יַתח ֵאשה  רֲעע יַתמ שכ
ּמּטאת,  יַתח ֵאשם  של ּמּטאת  יַתח ֵאשה  רֲעע יַתמ שכ

ּמלה.   שפסו
ּמלם,  מכ ֵאשה  רֲעע יַתמ שכ ּמּטן  יַתמ של ּמא ּה  ּמש רֲעע

ּמלה.  שפסו

מסכת זבחים פרק ז משנה ג 
ג

ּמעה,  ִבלי שב יַתה ֵאבית  שב ּמלא  אא יַתטמות  שמ ּמנן  ֵאאי ּמלם  מכ שו
אהן,  ּמב ִבלין  רֲעע ומו



ּמּטן,  יַתמ של ּמא ּה  ּמש רֲעע אש ּמהעו ף  יַתּטאת  יַתח ֵאמ חו ץ 
ּמּטאת.  יַתח ֵאשם  של ּמּטאת  יַתח ֵאשה  רֲעע יַתמ שכ

מסכת זבחים פרק ז משנה ד 
ד

ּמּטן,  יַתמ של ּמא ּה  ּמש רֲעע אש ּמהעו ף  יַתלת  עו
ּמּטאת,  יַתח ֵאשם  של ּמּטאת  יַתח ֵאשה  רֲעע יַתמ שכ

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמב ּה.   ִבלין  רֲעע מו

ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר
ּמב ּה.   ִבלין  רֲעע ֵאאין מו

אזר:  אע ִבלי אא ִבבי  יַתמר שר ּמא
ּממ ּה,  שש ִבל ּמב ּה  ִבלין  רֲעע ֵאאין מו אש ּמּטאת,  יַתח ִבאם  ּממה 

ּמב ּה,  ִבלין  רֲעע ּממ ּה, מו שש אאת  ּמנה  ִבש אש שכ
ּממ ּה,  שש ִבל ּמב ּה  ִבלין  רֲעע אשמו ּמלה,  עו

ּממ ּה,  שש אאת  ּמנה  ִבש אש שכ
ּמב ּה?  רֲעעלו  שמ ִבי אש ִבדין  ֵאאינו 
יַתע:  מש שיהו ִבבי  יַתמר לו שר ּמא

ללא! 
ּמלה,  ֵאשם עו של ּממ ּה  שש אאת  ּמנה  ִבש אש ּמּטאת  יַתח שב ּמת  יַתמשר ּמא ִבאם 

ּמלה,  ִבעי שמ איש בו  אש ּמבר  ּמד שב ּממ ּה  שש אאת  ּמנה  ִבש ֵאכן  אש
ּמּטאת,  יַתח ֵאשם  של ּממ ּה  שש אאת  ּמנה  ִבש אש ּמלה  ּמבעו יַתמר  לתא
ּמלה!  ִבעי שמ ֵאאין בו  אש ּמבר  ּמד שב ּממ ּה  שש אאת  ּמנה  ִבש ֵאכן  אש

ה
אזר:  אע ִבלי אא ִבבי  יַתמר לו שר ּמא

ּמדרום,  יַתב ּמטן  ּמח שש אש ִבשים  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמק ֵארי  רֲעה יַתו
ִבכיחו,  ִבלים יו יַתק ִבשים  ּמד ּמק ֵאשם  של ּמטן  ּמח שש ו

ּמלה,  ִבעי שמ ֵאאין בו  אש ּמבר  ּמד של ּממן  שש אאת  ּמנה  ִבש ֵאכן  אש
אהן;  ּמב ִבלין  רֲעע ומו

ּמלה,  ּמהעו יַתעל  יַתמ ּה  שת ִבת יַתאל  ּמתה,  יַתא יַתא ף 
ּמלה,  ִבעי שמ ֵאאין בו  אש ּמבר  ּמד של ּממ ּה  שש אאת  ּמנה  ִבש אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף  אש

ּמב ּה.   רֲעעלו  שמ ִבי אש

ו
יַתע:  מש שיהו ִבבי  יַתמר לו שר ּמא

ללא! 
ּמדרום,  יַתב ּמטן  ּמח שש אש ִבשים  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמק שב ּמת  יַתמשר ּמא ִבאם 

ִבלים,  יַתק ִבשים  ּמד ּמק ֵאשם  של ּמטן  ּמח שש ו
ֵאתר,  אה שו ִבאוּסור  איש בו  אש ּמבר  ּמד שב ּממן  שש אאת  ּמנה  ִבש ֵאכן  אש



ֵאתר?  אה מכלו  אש ּמבר  ּמד שב ּממ ּה  שש אאת  ּמנה  ִבש אש ּמלה  ּמבעו יַתמר  לתא
ּמלה,  שפסו ּמתן  ּמק ִבלי שמ שלקו,  ּממ אש ִבלים  שפסו יַתה ּמכל 

ּמעה. ִבלי שב יַתה ֵאבית  שב יַתטמות  שמ ּמנן  ֵאאי שו

מסכת זבחים פרק ז משנה ה 
ז

ּמלה,  שי יַתל יַתב למאלו, או  שש ִבב יַתלק  ּממ
יַתבחו ץ,  ִבשים  ּמד ּמק שו ִבנים,  שפ ִבב ִבלין  מח יַתחט  ּמש

ּמעה.   ִבלי שב יַתה ֵאבית  שב ִבאין  שמ יַתט שמ ּמנן  ֵאאי
ִבכין,  שס שב יַתלק  ּממ

יַתבחו ץ,  ִבשים  ּמד ּמק ִבנים  שפ ִבב ִבלין  מח יַתלק  ּממ
ּמנן,  יַתמ שז ִבגיעו  ִבה ללא  אש ִברין  תו
ּמנן,  יַתמ שז ֵאבר  ִבע אש ּמנה  ֵאני יו שב ו

ּמנ ּה,  ֵאעי יַתמת  שס ִבנ אש ּמפ ּה,  יַתג יַתבש  ּמי אש
ּמל ּה,  שג יַתר ּמעה  ּמט שק ִבנ אש שו

ּמעה.   ִבלי שב יַתה ֵאבית  שב ּממא  יַתט שמ
ּמלל:  שכ יַתה אזה 

אדש,  לּק יַתב ּמלה  שפסו ּמיה  ּמה אש ּמכל 
ּמעה.   ִבלי שב יַתה ֵאבית  שב ּממא  יַתט שמ ּמנ ּה  ֵאאי

אדש,  לּק יַתב ּמלה  שפסו ּמיה  ּמה ללא 
ּמעה.   ִבלי שב יַתה ֵאבית  שב ּממא  יַתט שמ

מסכת זבחים פרק ז משנה ו 
ח

ּמפה,  ֵאר שט ּמוצא  שמ ִבנ שו יַתלק  ּממ
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ּמעה.   ִבלי שב יַתה ֵאבית  שב ּממא  יַתט שמ ּמנה  ֵאאי
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמעה.   ִבלי שב יַתה ֵאבית  שב ּממא  יַתט שמ
ִבאיר:  ֵאמ ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּממה,  ֵאה שב יַתלת  שב ִבנ ִבאם  ּממה 
ּמשא,  יַתמ שב ּמגע ו יַתמ שב ּממא  יַתט שמ ִבהיא  אש

ּמת ּה,  ּמא שמ מּט ִבמ ּמת ּה  ּמפ שטֵאר ארת  אה יַתט שמ ּמת ּה  ּמט ִבחי שש
ּמשא,  יַתמ שב ּמגע ו יַתמ שב ּממא  יַתט שמ ּמנה  ֵאאי אש ּמהעו ף,  יַתלת  שב ִבנ

ּמת ּה?  ּמא שמ מּט ִבמ ּמת ּה  ּמפ ֵאר שט ארת  אה יַתט שמ ּמת ּה  ּמט ִבחי שש ֵאהא  שת אש ִבדין  ֵאאינו 
ּמלה,  ִבכי רֲעא יַתל ּמת ּה  ששיַתר שכ יַתמ ִבהיא  אש ּמת ּה  ּמט ִבחי שש ִבב ִבוצינו  ּממ יַתמה 

ּמת ּה,  ּמא שמ מּט ִבמ ּמת ּה  ּמפ שטֵאר ארת  אה יַתט שמ ו
ּמלה,  ִבכי רֲעא יַתל ּמת ּה  ששיַתר שכ יַתמ ִבהיא  אש ּמת ּה,  ּמק ִבלי שמ יַתא ף 

ּמת ּה.   ּמא שמ מּט ִבמ ּמת ּה  ּמפ ֵאר שט ֵאהר  יַתט שת
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ּממה,  ֵאה שב יַתה יַתלת  שב ִבנ שכ ּמי ּה  יַתד



ּמת ּה.  ּמק ִבלי שמ ללא  ּמבל  רֲעא ארת,  אה יַתט שמ ּמת ּה  ּמט ִבחי שש

פרק ח 
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ֵאמתות,  ּמּטאות  יַתח שב ּמעשרבו  שת ִבנ אש ִבחים  ּמב שז יַתה ּמכל 
ּמקל,  שס ִבנ יַתה שבשור  או 

ּמלם. מכ ּמימותו  ּמבִברבוא,  ּמחד  אא ִבפלו    רֲעא
ּמרה,  ֵאב רֲעע ּמרה בו  שב אע אנ אש שבשור  ּמעשרבו  שת ִבנ

ּמחד,  אא ֵאעד  ִבפי  יַתעל  ּמדם  ּמא ּמה אאת  ִבמית  ֵאה אש
ִבלים,  ּמע שב יַתה ִבפי  יַתעל  או 

ּמבע,  ִבנשר יַתב יַתע ו ֵאב ּמברו
ּמבד,  שע אנ יַתב אוצה, ו שק ממ יַתב ו
ִבחיר,  שמ ִבב יַתנן, ו שת אא שב ו

אפן,  לד ֵאוצא  יַתביו ּמפה, ו ֵאר שט ִבב יַתאִים, ו של ִבכ יַתב ו
שכרו,  ּממ שוִי ֵאאבו,  ּמת שס ִבי אש יַתעד  ִישרעו 

ִבמין.   יַתה ֵאמאותו  אהן  ּמב אש אפה  ּמי יַתה ֵאמי  שד ִבב ִבביא  ּמי שו
ִבמים,  ִבמי שת ִבלין  מח שב ּמעיַתרב  שת ִבנ

ִבמין.  יַתה ֵאכי אותו  שוצִברי ִבל ִבלין  מח יַתה שכרו  ּממ ִי

מסכת זבחים פרק ח משנה ב 
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ִבמינו,  שב ִבמין  ִבשים,  ּמד ּמק שב ִבשים  ּמד ּמק
אשהוא,  יַתמה  ֵאשם  של יַתרב  שק אזה ִי

אשהוא].   יַתמה  ֵאשם  של יַתרב  שק אזה ִי שו ]
ִבמינו,  ֵאאינו  אש שב ִבמין  ִבשים,  ּמד ּמק שב ִבשים  ּמד ּמק

שכרו,  ּממ שוִי ֵאאבו,  ּמת שס ִבי אש יַתעד  ִישרעו 
אזה,  ִבמין  ִבמ אהן  ּמב אש אפה  ּמי יַתה ֵאמי  שד ִבב ִבביא  ּמי שו

אזה,  ִבמין  ִבמ אהן  ּמב אש אפה  ּמי יַתה ֵאמי  שד ִבב ו
ֵאביתו.   ִבמ ּמתר  יַתהמו ִבסיד  שפ יַתי שו

ֵאשר,  רֲעע יַתמ שב שבכור ו ִבב ּמעשרבו  שת ִבנ
ֵאאבו,  ּמת שס ִבי אש יַתעד  ּמלם ִישרעו  מכ
ֵאשר.   רֲעע יַתמ יַתב שבכור ו יַתב שכלו  ּמא ֵאי שו

ּמעֵארב,  שת ִבה של ִבלין  שיכו לכל  יַתה
ּמשם.  ּמא ּמה ִבמן  ּמּטאת ו יַתח יַתה ִבמן  חו ץ 

מסכת זבחים פרק ח משנה ג 



ג
ִבמים,  ּמל שש ִבב ּמעיַתרב  שת ִבנ אש ּמשם  ּמא

ֵאאבו.]   ּמת שס ִבי אש יַתעד  [ִישרעו 
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

אהן.   ּמב אש ּמחמור  אכ שכלו  ּמא ֵאי שו ּמצפון  יַתב רֲעחטו  ּמש אהם ִי ֵאני שש
שמרו לו:  ּמא

שפסול.   יַתה ֵאבית  של ִבשים  ּמד ּמק ִבאין  ִבבי שמ ֵאאין 

ד
ִבתכות,  רֲעח יַתב ִבתכות  רֲעח ּמעשרבו  שת ִבנ

ִבלים,  יַתק ִבשים  ּמד ּמק שב ִבשים  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמק
ִבמים,  ּמי ֵאני  שש ִבל ִבלים  ּמכ אא אנ שב ּמחד  אא שליום  ִבלים  ּמכ אא אנ יַתה

אהן.  ּמב אש ּמחמור  אכ שכלו  ּמא ֵאי

מסכת זבחים פרק ח משנה ד 
ה

ּמלה,  ּמהעו ֵארי  ּמב ֵאא שב ּמעשרבו  שת ִבנ אש ּמּטאת  יַתח ֵארי  ּמב ֵאא
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמלה.  שע יַתמ של ֵאתן  ִי
ִבוצים.   ֵאע ֵאהן  ִבאלו  שכ ּמלן  שע יַתמ של ּמּטאת  יַתח יַתשר  שב אאת  ִבני  רֲעא אאה  שורו

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמפה.  ששִברי יַתה ֵאבית  של ֵאוצא  ֵאי שו ּמרתו,  יַתבר וצו מע שת

מסכת זבחים פרק ח משנה ה 
ו

ִבמין,  ֵאלי מו רֲעע יַתב ֵארי  ּמב ֵאא שב ּמבִברין  ֵאא
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ִבשין,  ּמרא ּמה ּמכל  ּמּקשרבו  ּמחד, ִי אא לראש  יַתרב  ּמק
יַתעִים.  ּמר שכ יַתה ּמכל  ּמּקשרבו  ּמחד, ִי אא של אש ּמעיו  ּמר שכ

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
אהן,  ֵאמ ּמחד  אא ֵאמ ּמלם חו ץ  מכ ּמקשרבו  ִבפלו  רֲעא

ּמפה.  ששִברי יַתה ֵאבית  של ֵאוצא  ֵאי

מסכת זבחים פרק ח משנה ו 
ז

יַתמִים,  יַתב ּמעיַתרב  שת ִבנ אש ּמדם 
ֵאשר.   ּמכ ּמדם,  ֵאאה  יַתמשר איש בו  ִבאם 

יַתיִין,  יַתב ּמעיַתרב  שת ִבנ
יַתמִים.   ִבאלו הוא  שכ ִבאין אותו  רו

ּמיה,  יַתח יַתה יַתדם  שב ּממה או  ֵאה שב יַתדם  שב ּמעיַתרב  שת ִבנ



יַתמִים.   ִבאלו הוא  שכ ִבאין אותו  רו
ֵאמר:  ּמדה או ִבבי יו שר

ּמדם.  ֵאּטל  יַתב שמ ּמדם  ֵאאין 

מסכת זבחים פרק ח משנה ז 
ח

ּממה;   יַתא ּמל ֵאפְך  ּמש ִבלין, ִי שפסו יַתדם  שב ּמעיַתרב  שת ִבנ
ּממה.   יַתא ּמל ֵאפְך  ּמש ִבוצית, ִי שמ יַתת יַתדם  שב

ִבשיר.   שכ יַתמ ּמזר  ּמע של ִבבי  שר
ֵאשר.  ּמכ יַתתן,  ּמנ שו יַתלְך  שמ ִבנ ללא  ִבאם 

מסכת זבחים פרק ח משנה ח 
ט

ּממה.   יַתא ּמל ֵאפְך  ּמש ִבמין, ִי ֵאלי מו רֲעע יַתב יַתדם  שב ּמדם 
יַתבכוסות,  כוס 

ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר
יַתהכוסות.   ּמכל  שקשרבו  ּמחד, ִי אא יַתרב כוס  ּמק

שמִברים;  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
אהן,  ֵאמ ּמחד  אא ֵאמ ּמלם חו ץ  מכ ּמקשרבו  ִבפלו  רֲעא

ּממה.  יַתא ּמל ֵאפְך  ּמש ִי

מסכת זבחים פרק ח משנה ט 
י

ּמלן,  שע יַתמ של ִבנין  ּמת ִבנ שב ּמעשרבו  שת ִבנ אש ּמּטן  יַתמ של ִבנין  ּמת ִבנ יַתה
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמלן.  שע יַתמ של ֵאתן  ִי
יַתמִים,  ֵאהן  ִבאלו  שכ ּמלן  שע יַתמ של ִבנים  שחתו יַתת יַתה אאת  ִבני  רֲעא אאה  שורו

ּמּטן.   יַתמ של ֵאתן  שוִי לזר  שח יַתי שו
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּממה.   יַתא ּמל שפכו  ּמש ִי
ֵאשר.  ּמכ יַתתן,  ּמנ שו יַתלְך  שמ ִבנ ללא  ִבאם 

מסכת זבחים פרק ח משנה י 
יא

יַתחת,  יַתא ּמנה  ּמת יַתמ ִבנין  ּמת ִבנ שב ּמעשרבו  שת ִבנ אש יַתחת  יַתא ּמנה  ּמת יַתמ ִבנין  ּמת ִבנ יַתה
יַתחת.   יַתא ּמנה  ּמת יַתמ שתנו  ּמנ ִי

יַתבע,  יַתאשר יַתתן  יַתמ שב יַתבע  יַתאשר יַתתן  יַתמ
יַתבע.   יַתאשר יַתתן  יַתמ שתנו  ּמנ ִי

יַתחת,  יַתא ּמנה  ּמת יַתמ שב יַתבע  יַתאשר יַתתן  יַתמ
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר



יַתבע.   יַתאשר יַתתן  יַתמ שתנו  ּמנ ִי
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר

יַתחת.   יַתא ּמנה  ּמת יַתמ שתנו  ּמנ ִי
אזר:  אע ִבלי אא ִבבי  יַתמר שר ּמא

יַתרע!  שג ִבת יַתבל  יַתעל  ֵאבר  ֵארי הוא עו רֲעה יַתו
יַתע:  מש שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

ֵאסי ף!   יַתבל תו יַתעל  ֵאבר  ֵארי הוא עו רֲעה יַתו
אזר:  אע ִבלי אא ִבבי  יַתמר שר ּמא

שוצמו.   יַתע אשהוא  שכ ּמלא  אא ֵאסי ף  יַתבל תו יַתמר  אא אנ ללא 
יַתע:  מש שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

שוצמו.   יַתע אשהוא  שכ ּמלא  אא יַתרע  שג ִבת יַתבל  יַתמר  אא אנ ללא 
יַתע:  מש שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא שועוד 

ֵאסי ף,  יַתבל תו יַתעל  ּמת  יַתבשר ּמע ּמת ּה,  יַתת שנ אש שכ
אדיָך;  ּמי שב ּמת  ִבשי ּמע שו

יַתרע,  שג ִבת יַתבל  יַתעל  ּמת  יַתבשר ּמע ּמת ּה,  יַתת שנ אשלא  שכ
אדיָך.  ּמי שב ּמת  ִבשי ּמע ללא 

מסכת זבחים פרק ח משנה יא 
יב

ִבנין חו ץ,  ּמת ִבנ שב ּמעשרבו  שת ִבנ אש ִבנים  שפ ִבב ִבנין  ּמת ִבנ יַתה
ּממה.   יַתא ּמל שפכו  ּמש ִי

ִבנים,  שפ ִבב יַתתן  ּמנ שו יַתזר  ּמח שו יַתבחו ץ  יַתתן  ּמנ
ֵאשר.   ּמכ

יַתבחו ץ,  יַתתן  ּמנ שו יַתזר  ּמח שו ִבנים  שפ ִבב
ֵאסל,  ּמבה פו ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ִברין.   ִבשי שכ יַתמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  אששר

ִבלין.   שפסו ּמכל  ֵאהי יַתב ֵאפר  יַתכ של שנסו  שכ ִבנ אש ִבמים  ּמד ּמכל 
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

יַתבד.   של ִבב ּמּטאת  יַתח
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
יַתמר  אא אנ אש ּמשם,  ּמא ּמה ּמרא ז,ז)יַתא ף  שק ִבי יַתו ּמשם". ( ּמא ּמכ ּמּטאת  יַתח יַתכ " 

מסכת זבחים פרק ח משנה יב 
יג

ֵאני כוסות,  שש ִבב ּממ ּה  ּמד ֵאבל  ִבּק אש ּמּטאת  יַתח
ֵאשר.  ּמכ ִבמי  ִבני שפ יַתה יַתלחו ץ,  אהן  ֵאמ ּמחד  אא ּמוצא   ּמי

ִבנים,  שפ ִבל אהן  ֵאמ ּמחד  אא יַתנס  שכ ִבנ
ִבחיוצון,  יַתב ִבשיר  שכ יַתמ ִבלי  ִבלי ּמג יַתה ֵאסה  ִבבי יו שר

ִבלין.   שס ִבמים פו ּמכ רֲעח יַתו



ִבלי:  ִבלי ּמג יַתה ֵאסה  ִבבי יו יַתמר שר ּמא
יַתבחו ץ,  אלת  אס ּמבה פו ּמש שח יַתמ יַתה אש שמקום  ִבב ִבאם  ּממה 

ֵאוצא,  יַתכיו ּמאר  לש שמ יַתה אאת  ּמשה  ּמע ללא 
ִבנים,  שפ ִבב אלת  אס ּמבה פו ּמש רֲעח יַתמ יַתה ֵאאין  אש שמקום  ִבב
ּמנס?  שכ ִבנ שכ ּמאר  לש שמ יַתה אאת  אשה  רֲעע יַתנ אש ִבדין  ֵאאינו 

ֵאפר,  יַתכ של יַתנס  שכ ִבנ
יַתסל.   ּמפ ֵאפר,  ִבכ ללא  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ּמזר.   ּמע של אא ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ֵאפר.   יַתכ שי אש יַתעד 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ֵאשר.   ּמכ ֵאגג,  ִבניס שו שכ ִבה ִבאם 
יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמתנו  ִבנ אש ִבלין  שפסו יַתה ִבמים  ּמד יַתה ּמכל 

ֵאמא,  ּמּט יַתה יַתעל  ּמלא  אא ִבצי ץ  יַתה ּמוצה  ללא הושר
ֵאמא,  ּמּט יַתה יַתעל  אצה  יַתר שמ ִבצי ץ  יַתה אש
ֵאוצא.  יַתהיו יַתעל  אצה  יַתר שמ ֵאאינו  שו

פרק ט 

מסכת זבחים פרק ט משנה א 
א

ּמראוי לו.   ּמה אאת  ֵאדש  יַתק שמ יַתח  ֵאב שז ִבמ יַתה
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר

ֵארד,  ֵאי ללא  ּמלה  ּמע ִבאם  ִבשים,  ִבא ּמל ּמראוי  ּמה ּמכל 
יַתמר  אא אנ שקּמרא ו,ב)אש ִבי יַתו ּמדה". ( שק יַתעל מו " 

ִבשים,  ִבא ּמל ּמיה  ִבהיא שראו אש ּמלה,  ּממה עו
ֵאתֵארד,  ללא  יַתלת,  ּמע ִבאם 

ִבשים,  ִבא ּמל ּמראוי  אשהוא  ּמבר  ּמד ּמכל  יַתא ף 
ֵארד.   ֵאי ללא  ּמלה  ּמע ִבאם 

ב
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר

ֵארד,  ֵאי ללא  ּמלה  ּמע ִבאם  יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתל ּמראוי  ּמה ּמכל 
יַתמר:  אא אנ שקּמרא ו,ב) אש ִבי יַתו )

יַתח",  ֵאב שז ִבמ יַתה יַתעל  ּמדה  שק יַתעל מו ּמלה  ּמהע ִבהוא  "
יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתל ּמיה  ִבהיא שראו אש ּמלה  ּממה עו

ֵאתֵארד,  ללא  יַתלת,  ּמע ִבאם 
יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתל ּמראוי  אשהוא  ּמבר  ּמד ּמכל  יַתא ף 



ֵארד.   ֵאי ללא  ּמלה  ּמע ִבאם 

ג 
יַתע,  מש שיהו ִבבי  שר ֵארי  שב ִבד של ֵאאל  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר ֵארי  שב ִבד ֵאבין  ֵאאין 

ִבכים,  ּמס שנ יַתה שו ּמדם  יַתה ּמלא  אא
ֵאישרדו,  ללא  ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג ּמבן  אשיַתר

ֵאישרדו.   ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  ושר

[ד]
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ִבלין,  שפסו ִבכים  ּמס שנ יַתה שו ֵאשר,  ּמכ יַתבח  אז יַתה
ּמפסול,  יַתבח  אז יַתה שו ֵאשִברין  שכ ִבכים  ּמס שנ יַתה

ּמפסול,  אזה  ּמו אזה  ִבפלו  רֲעא
ֵארדו.  ֵאי ִבכים  ּמס שנ יַתה ֵארד,  ֵאי ללא  יַתבח  אז יַתה

מסכת זבחים פרק ט משנה ב 
ה

ֵארדו:  ֵאי ללא  ּמעלו,  ִבאם  ֵאאלו, 
ֵאוצא,  יַתהיו שו ֵאמא,  ּמּט יַתה שו ּמלן,  יַתה

שמקומו,  ִבל שוחו ץ  יַתמנו  שז ִבל יַתחט חו ץ  שש ִבנ אש שו
ּמדמו.   אאת  שרקו  ּמז שו ִבלין  שפסו שבלו  ִבּק אש שו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמלה,  שי יַתל יַתב ּמטה  ּמח שש ִבנ אש

ּממ ּה,  ּמד יַתפְך  שש ִבנ אש שו
ִבעים,  ּמל שּק יַתל ּממ ּה חו ץ  ּמד ּמוצא  ּמי אש שו

ֵאתֵארד.   יַתלת,  ּמע ִבאם 
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

אדש.  לּק יַתב ּמלה  שפסו ִבהיא  אש ֵאתֵארד,  ללא 
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  אששר

ּמלה> שפסו אש שבלו. < יַתק שמ אדש  לּק יַתה אש אדש,  לּק יַתב שפסולו  אש ּמכל 
אדש,  לּק יַתב שפסולו  ּמיה  ּמה ללא 

שבלו.  יַתק שמ אדש  לּק יַתה ֵאאין 

מסכת זבחים פרק ט משנה ג 
ו

אדש:  לּק יַתב ּמלן  שפסו ּמיה  ּמה ללא  ֵאאלו, 
ּמבע,  ִבנשר יַתה שו יַתע,  ֵאב ּמהרו

ּמבד,  שע אנ יַתה שו אוצה,  שק ממ יַתה שו
ִבחיר,  שמ יַתה שו יַתנן,  שת אא ּמה שו

ּמפה,  ֵאר שּט יַתה שו יַתאִים,  של ִבכ יַתה שו



ִבמין.   ֵאלי מו רֲעע יַתב אפן, ו לד ֵאוצא  שויו
ִבמין.   ֵאלי מו רֲעע יַתב שב ִבשיר  שכ יַתמ ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ֵאמר:  ִבנים או רֲעה לכ יַתה יַתגן  שס ּמיה  שנ יַתנ רֲעח ִבבי  שר
ִבמין  ֵאלי מו רֲעע יַתב אאת  ּמבא  יַתא ּמיה  ּמה אחה  דו

יַתח.  ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ֵאמ

מסכת זבחים פרק ט משנה ד 
ז

ֵארדו,  ֵאי ללא  ּמעלו,  ִבאם  אש ֵאשם  יַתכ
רֲעעלו.   יַתי ללא  ּמרדו,  ּמי ִבאם  ּמכְך 

ֵארדו.  ֵאי יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתה לראש  שב ִביים  יַתח ּמעלו  אש ּמלם  מכ  שו
ֵאתֵארד.   יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתה לראש  שב ּמיה  יַתח יַתלת  ּמע אש ּמלה  עו

יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתה לראש  שב ּמט ּה  ּמח שש
ּממ ּה.  שמקו ִבב יַתתח  יַתנ ִבוי ִבשיט  שפ יַתי

מסכת זבחים פרק ט משנה ה 
ח

ֵארדו:  ֵאי ללא  ּמעלו,  ִבאם  ֵאאלו, 
ִבשים,  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמק יַתשר  שב
ִבלים;  יַתק ִבשים  ּמד ּמק יַתשר  שב ו

אמר,  לע ּמה יַתתר  מו
אחם,  אל יַתה ֵאתי  שש ו
ִבנים,  ּמפ יַתה אחם  אל שו
ּמנחות,  שמ ֵארי  ִבשי שו

ארת.   לט שּק יַתה שו
ִבשים,  ּמב שכ יַתה ֵאשי  ּמרא שב אש אמר  אצ יַתה

ּמקן> ּמז יַתב אש ִבשים, < שתּמי יַתה יַתקן  שז ִבב אש ּמער  ֵאש יַתה
יַתפִים,  ּמל שּט יַתה שו יַתנִים,  ּמר שּק יַתה שו ִבדים,  ִבגי יַתה שו ּמוצמות,  רֲעע ּמה

יַתמר:  אא אנ אש רֲעעלו,  יַתי ּמבִברין,  מח שמ ֵאהן  אש יַתמן  שז שקּמרא א,ט)ִבב ִבי יַתו ) 
ּמחה".   ֵאב שז ִבמ יַתה לכל  יַתה אאת  ֵאהן  לכ יַתה ִבטיר  שק ִבה שו "

יַתמר:  אא אנ אש רֲעעלו,  יַתי ללא  ֵארשו,  ּמבִברים יב,כז) ֵאפ שד )

ּמדם, יַתה שו ּמשר  ּמב יַתה אתיָך,  לל לע ּמת  ִבשי ּמע שו אהיָך" לל אא יַתבח יי  שז ִבמ יַתעל    ."

מסכת זבחים פרק ט משנה ו 
ט

ִבזיר.   שח יַתי ללא  יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ֵאמ שקעו  ּמפ אש ּמלם  מכ שו
יַתח.   ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ֵאמ ּמעה  שק ּמפ אש אלת  אח יַתג ֵאכן  שו

יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ֵאמ שקעו  ּמפ אש ּמבִברים  ֵאא
אהן;  ּמב ִבלין  רֲעע ִבזיר, ומו שח יַתי רֲעחוצות,  יַתל אדם  לק

אהן.  ּמב ִבלין  רֲעע ֵאאין מו שו ִבזיר,  שח יַתי ללא  רֲעחוצות,  יַתחר  יַתא של



מסכת זבחים פרק ט משנה ז 
י

ּמראוי לו,  ּמה אאת  ֵאדש  יַתק שמ יַתח  ֵאב שז ִבמ יַתה אש ֵאשם  יַתכ
ּמראוי לו.   ּמה אאת  ֵאדש  יַתק שמ אבש  אכ יַתה ּמכְך 

אהן,  ּמל ּמראוי  ּמה אאת  ִבשין  שד יַתק שמ אבש  אכ יַתה שו יַתח  ֵאב שז ִבמ יַתה אש ֵאשם  יַתכ
ִבשין:  שד יַתק שמ ִבלים  ֵאכ יַתה ּמכְך 

יַתלח,  יַתה אאת  ִבשים  שד יַתק שמ יַתלח  יַתה ֵאלי  שכ
ֵאבש.   ּמי יַתה אאת  שדשות  יַתק שמ ֵאבש  ּמי יַתה ִבמדות  ו
ֵאבש,  ּמי יַתה אאת  ִבשין  שד יַתק שמ יַתלח  יַתה ֵאלי  שכ ֵאאין 

יַתלח.   יַתה אאת  שדשות  יַתק שמ ֵאבש  ּמי יַתה ִבמדות  ללא  שו
ּמּקבו,  ִבנ אש אדש  לק ֵאלי  שכ

ִבשים,  שד יַתק שמ ִבמים,  ֵאל שש ֵאהן  שו ִבשין  ּמהיו עו אש ּמתן  שכ יַתלא שמ ֵאעין  ֵאמ ֵאהן  ִבשין  ִבאם עו
ִבשים.   שד יַתק שמ ּמנן  ֵאאי ּמלאו,  ִבאם  שו

אדש.  לּק יַתב ּמלא  אא ִבשים  שד יַתק שמ ּמנן  ֵאאי ּמלן  מכ שו

פרק י 

מסכת זבחים פרק י משנה א 
א

ֵאברו:  רֲעח אאת  ֵאדם  ֵאברו, קו רֲעח ֵאמ ִבדיר  ּמת יַתה ּמכל 
ִבפין,  ּמס יַתלמו ִבמין  שד ִבדין קו ִבמי שת יַתה

אדש,  לח לראש  ֵאפי  שס שלמו ִבמין  שד ּמבת קו יַתש יַתה ֵאפי  שס ומו
ִבמים  שד אדש קו לח לראש  ֵאפי  שס מו

יַתמר:  אא אנ אש ּמנה,  ּמש יַתה לראש  של אש ֵאפי יום טוב  שס יַתבר כח,כג)שלמו שד ִבמ שב ) 
אלה".  ֵאא אאת  רֲעעשו  יַתת ִבמיד  ּמת יַתה יַתלת  לע של אשר  רֲעא אקר  לב יַתה יַתלת  יַתבד ע של ִבמ "

מסכת זבחים פרק י משנה ב 
ב

ֵאברו:  רֲעח אאת  ֵאדם  ֵאברו קו רֲעח ֵאמ ּמדש  מק שמ יַתה ּמכל 
ּמלה,  יַתדם עו של ֵאדם  ּמּטאת קו יַתח יַתדם 

אצה.   יַתר שמ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ
ּמּטאת,  יַתח ֵארי  ֵאאמו של ִבמין  שד ּמלה קו ֵארי עו ּמב ֵאא

ִבשים.   ִבא ּמל ִבליל  ּמכ ֵאהן  אש ֵאני  שפ ִבמ
ּמשם,  ּמא ּמל אמת  אד ּמּטאת קו יַתח

שיסוד.   יַתה יַתעל  ּמרנות  שק יַתבע  יַתאשר יַתעל  ּמתן  ִבנ ּממ ּה  ּמד אש ֵאני  שפ ִבמ
ִבזיר,  ּמנ ֵאאיל  שו ּמדה  יַתלתו ֵאדם  ּמשם קו ּמא

ִבשים.   ּמד ּמק אדש  לק אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ



ִבמים,  ּמל שש ִבל ִבמין  שד ִבזיר קו ּמנ ֵאאיל  שו ּמדה  יַתהתו
אחם.   אל ִבנים  שטעו ּמחד, ו אא שליום  ִבלים  ּמכ אא אנ ֵאהן  אש ֵאני  שפ ִבמ

שבכור,  יַתל ִבמין  שד ִבמים קו ּמל שש
יַתבע,  יַתאשר יַתתן  יַתמ ִבנין  שטעו ֵאהם  אש ֵאני  שפ ִבמ

ּמושוק.  אזה  ּמח יַתפת  שתנו ִבכים, ו ּמס שנ ּמכה, ו ִבמי שס ו

מסכת זבחים פרק י משנה ג 
ג

ֵאשר,  רֲעע יַתמ יַתל ֵאדם  שבכור קו יַתה
ִבנים.   רֲעה לכ יַתל ּמכל  אא אנ שו אחם,  אר ֵאמ ּמשתו  מד שּק אש ֵאני  שפ ִבמ

ּמלעופות,  ֵאדם  ֵאשר קו רֲעע יַתמ יַתה
ִבשים,  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמק איש בו  שו יַתבח,  אז אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

ּמריו.  ֵאאמו שו ּמדמו 

מסכת זבחים פרק י משנה ד 
ד

ּמנחות,  שמ יַתל ִבמין  שד ּמהעופות קו
ִבמים.   ּמד ֵאני  ִבמי ֵאהן  אש ֵאני  שפ ִבמ

ּמבה,  ּמד שנ יַתחת  שנ ִבמ של אמת  אד ֵאטא קו יַתחת חו שנ ִבמ
שטא.   ֵאח יַתעל  ּמאה  ּמב ִבהיא  אש ֵאני  שפ ִבמ

ּמהעו ף.   יַתלת  שלעו אמת  אד ּמהעו ף קו יַתּטאת  יַתח
ּמשם.  ֵאד שק אה שב ֵאכן  שו

מסכת זבחים פרק י משנה ה 
ה

ּמשמות,  רֲעא ּמל שדמות  ּמרה קו יַתבתו אש ּמּטאות  יַתח יַתה ּמכל 
לוצּמרע,  שמ יַתשם  רֲעא ֵאמ חו ץ 

ֵאשר.   שכ אה יַתעל  ּמבא  אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ
יַתתִים,  שש ֵאני  שב ִבאים  ּמב ּמרה  יַתבתו אש ּמשמות  רֲעא ּמה ּמכל 

ִבלים,  ּמק שש אס ף  אכ שב ִבאים  ּמב ו
ּמרע,  לוצ שמ יַתשם  רֲעא יַתו ִבזיר  ּמנ יַתשם  רֲעא ֵאמ חו ץ 

ּמתן,  ּמנ שש ֵאני  שב ִבאין  ּמב ֵאהן  אש
ִבלים.  ּמק שש אס ף  אכ שב ִבאים  ּמב ּמנן  ֵאאי שו

מסכת זבחים פרק י משנה ו 
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ּמתן,  ּמב ּמר שק יַתה שב ִבמין  שד ֵאהן קו אש ֵאשם  יַתכ
ּמתן.   ּמל ִבכי רֲעא יַתב ִבמין  שד ּמכְך קו

יַתליום,  אש ִבמים  ּמל שש אמש,  אא ּמל אש ִבמים  ּמל שש
ִבמין.   שד אמש קו אא ּמל אש



יַתליום,  אש ּמשם  ּמא שו ּמּטאת  יַתח שו אמש  אא ּמל אש ִבמים  ּמל שש
ִבמין.   שד אמש קו אא ּמל אש
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ִבשים.  ּמד ּמק אדש  לק ִבהיא  אש ֵאני  שפ ִבמ אמת,  אד ּמּטאת קו יַתח

מסכת זבחים פרק י משנה ז 
ז

ּמתן:  ּמל ִבכי רֲעא יַתב יַתשנות  של ּמשִיים  יַתר ִבנים  רֲעה לכ יַתה ּמלם,  מכ שו
ִבלים,  ּמש מב שמ ִבקים ו ששלו שוצלוִיים ו ּמלן  שכ ּמא של

ּממה.   שתרו ֵאלי  שב יַתת ּמכן  שלתו ֵאתת  ּמל
שמעון.   ִבש ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ּממה,  שתרו ֵאלי  שב יַתת ּמכן  שלתו ֵאתן  ללא ִי
שפסול.  ֵאדי  ִבלי ּממה  שתרו יַתה אאת  ִבביאו  ּמי ללא  אש

מסכת זבחים פרק י משנה ח 
ח

שמעון:  ִבש ִבבי  יַתמר שר ּמא
ּמרה,  ּמז רֲעע ּמב ֵאלק  יַתח שת ִבמ אשהוא  אמן  אש ּמת  ִבאי ּמר ִבאם 
ּמלא:  אא יַתמה הוא,  ששאול  ִבל ּמוצִבריְך  שת  יַתא ֵאאין 

ֵאאל,  ששּמר שנחות ִי ִבמ ֵאקי  ִבקי שר יַתתר  מו
ּמרע.   לוצ שמ ִבל אש אמן  אש ללג  שו

ִבשים,  ִבא ּמה ֵאבי  יַתג יַתעל  יַתתן  ִבנ אשהוא  אמן  אש ּמת  ִבאי ּמר ִבאם 
ּמלא:  אא יַתמה הוא,  ששאול  ִבל ּמוצִבריְך  שת  יַתא ֵאאין 

ִבנים,  רֲעה לכ שנחות  ִבמ ֵאקי  ִבקי שר יַתתר  מו
יַתח,  ִבשי ּממ ֵאהן  לכ יַתחת  שנ ִבמ ו

אמן.   אש ִבבין  שד יַתנ שת ִבמ ֵאאין  אש
ֵאמר:  יַתטשרפון או ִבבי  שר

אמן.  אש ִבבין  שד יַתנ שת ִבמ

פרק יא 

מסכת זבחים פרק יא משנה א 
א

יַתתן> ּמנ אש אגד, < אב יַתה יַתעל  יַתתז  ִבנ אש ּמּטאת  יַתח יַתדם 
ִבכבוס. ּמטעון  אזה  ֵארי    רֲעה

ּמכלות,  אא אנ שב ּמלא  אא ֵאבר  יַתד שמ ּמכתוב  יַתה ֵאאין  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 



יַתמר:  אא אנ שקּמרא ו,יט)אש ִבי יַתו ) 
ֵאכל",  ּמא ֵאת לדש  ּמק ּממקום  שב "

ִבמיות,  ִבני שפ יַתה ּמחד  אא שו ּמכלות  אא אנ יַתה ּמחד  אא
יַתמר:  אא אנ אש ִבכבוס,  שקּמרא ו,יח)שטעונות  ִבי יַתו ) 

ּמּטאות.  יַתח יַתה ּמכל  של יַתחת  יַתא ּמרה  ּמּטאת", תו יַתח יַתה יַתרת  "תו

מסכת זבחים פרק יא משנה ב 
ב

ּמלה,  שפסו ּמּטאת  יַתח
ִבכבוס,  ּמטעון  ּממ ּה  ּמד ֵאאין 

אשר,  לכ יַתה יַתעת  ּמש ּמל ּה  ּמיה  ּמה אש ֵאבין 
אשר.   לכ יַתה יַתעת  ּמש ּמל ּה  ּמיה  ּמה ללא  אש ֵאבין  ו

אשר?  לכ יַתה יַתעת  ּמש ּמל ּה  ּמיה  ּמה אש ִבהיא  ֵאאיזו 
יַתוצאת.   ּמי אש שו יַתמאת,  יַתּט ִבנ אש שו ּמנה,  ּמל אש

אשר?  לכ יַתה יַתעת  ּמש ּמל ּה  ּמיה  ּמה ללא  אש ִבהיא  ֵאאיזו  שו
ּממ ּה,  שמקו ִבל שוחו ץ  ּמנ ּה  יַתמ שז ִבל ּמטה חו ץ  ּמח שש ִבנ אש

ּממ ּה.  ּמד אאת  שרקו  ּמז שו ִבלין  שפסו שבלו  ִבּק אש שו

מסכת זבחים פרק יא משנה ג 
ג

יַתתן> ּמנ אגד, < אב יַתה יַתעל  ּמואר  יַתצ יַתה ִבמן  יַתתז  ִבנ
ִבכבוס.   ּמטעון  ֵאאינו 

שיסוד,  יַתה ִבמן  ארן ו אּק יַתה ִבמן 
ִבכבוס.   ּמטעון  ֵאאינו 

ּמספו,  רֲעא יַתו ּמפה  שוצ ּמהִבר יַתעל  יַתפְך  שש ִבנ
ִבכבוס.   ּמטעון  ֵאאינו 

ּמדם  יַתה ּמלא  אא ִבכבוס  ּמטעון  ֵאאינו 
ּמיה.   ּמז יַתה של ּמראוי  שו ִבלי  אכ יַתב יַתבל  יַתק שת ִבנ אש

ד
יַתתן> ּמנ יַתשט, < שפ ּמה ללא  אש יַתעד  ּמהעור  יַתעל  יַתתז  ִבנ

ִבכבוס.   ּמטעון  ֵאאינו 
ִבכבוס.   ּמטעון  יַתשט,  שפ ּמה אש ִבמ

ּמדה.   שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר

ִבכבוס.   ּמטעון  ֵאאינו  יַתשט  שפ ּמה אש ִבמ יַתא ף 
ּמדם,  יַתה שמקום  ּמלא  אא ִבכבוס  ּמטעון  ֵאאינו 

ּמאה,  שמ מט ֵאבל  יַתק של ּמראוי  אשהוא  ּמבר  ּמד שו
ִבכבוס.  יַתל ּמראוי  שו



מסכת זבחים פרק יא משנה ד 
ה

ּמהעור,  ּמחד  אא שו יַתשק  יַתה ּמחד  אא שו אגד  אב יַתה ּמחד  אא
ִבכבוס.  ִבנים  שטעו

ּמקדוש,   ּממקום  שב ִבכבוס  יַתה
ּמקדוש.   ּממקום  שב ארש  אח ִבלי  שכ יַתרת  ִבבי שש ו

ּמקדוש.   ּממקום  שב אשת,  לח  שנ ִבלי  שכ ִבב ּמפה  ִבטי שש ּמקה ו שמִברי ו
ִבשים.  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמּק ִבמ ּמּטאת  יַתח יַתב אמר  לח אזה 

מסכת זבחים פרק יא משנה ה 
ו

ִבעים,  ּמל שּק יַתל ּמוצא חו ץ  ּמי אש אגד  אב
ּמקדוש.   ּממקום  שב שבסו  יַתכ שמ ּמנס ו שכ ִבנ

ִבעים,  ּמל שּק יַתל ּממא חו ץ  יַתּט ִבנ
ּמקדוש.   ּממקום  שב שבסו  יַתכ שמ ּמנס, ו שכ ִבנ שו קושרעו, 

ז
ִבעים,  ּמל שּק יַתל ּמוצא חו ץ  ּמי אש ארש  אח ִבלי  שכ

ּמקדוש.   ּממקום  שב שברו  שושו ּמנס  שכ ִבנ
ִבעים,  ּמל שּק יַתל ּממא חו ץ  יַתּט ִבנ

ּמקדוש.  ּממקום  שב שברו  שושו ּמנס  שכ ִבנ שקבו,  נו

מסכת זבחים פרק יא משנה ו 
ח

ִבעים,  ּמל שּק יַתל ּמוצא חו ץ  ּמי אש אשת  שנח ִבלי  שכ
ּמקדוש.   ּממקום  שב שטפו  שושו ּמנס, ומושרקו  שכ ִבנ

ִבעים,  ּמל שּק יַתל ּממא חו ץ  יַתּט ִבנ
ּמקדוש.  ּממקום  שב שטפו  שושו ּמנס ומושרקו  שכ ִבנ רֲעחתו,  פו

מסכת זבחים פרק יא משנה ז 
ט

יַתח,  ֵאת שלתוכו רו ֵאעּמרה  אש ּמחד  אא שו ֵאשל בו  ִבב אש ּמחד  אא
ִבלים,  יַתק ִבשים  ּמד ּמק ּמחד  אא שו ִבשים  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמק ּמחד  אא

ּמפה.   ִבטי שש ּמקה ו שמִברי ִבנים  שטעו
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ּמפה.   ִבטי שש ּמקה ו שמִברי ִבנין  שטעו ּמנן  ֵאאי ִבלים  יַתק ִבשים  ּמד ּמק
ֵאמר:  יַתטשרפון או ִבבי  שר

אגל,  אר ּמה יַתלת  ִבח שת ֵאשל בו  ִבב ִבאם 
אגל.   אר ּמה ּמכל  ֵאשל בו  יַתב שי

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו



ּמלה.   ִבכי רֲעא יַתמן  שז יַתעד 
ּמפה:  ִבטי שש ּמקה ו שמִברי

יַתהכוס,  יַתקת  שמִברי ִבכ ּמקה,  שמִברי
יַתהכוס.   יַתפת  ִבטי שש ִבכ ּמפה,  ִבטי שש ו

ִבנים.   יַתבצו ּמפה  ִבטי שש ִבמים] ו יַתח יַתב ּמקה [ שמִברי
ִבמים.  יַתח יַתב ּמלן  ִבעי שג יַתמ ּמלה,  ּמכ שס יַתא ּמה שו ששפוד  יַתה

מסכת זבחים פרק יא משנה ח 
י

ִבלין,  מח שו ִבשין  ּמד ּמק ֵאשל בו  ִבב
ִבלים,  יַתק ִבשים  ּמד ּמק שו ִבשים  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמק או 

יַתעם,  יַתט ֵאתן  שבנו איש  ִבאם 
ִברין,  רֲעחמו יַתכ ִבלים  ּמכ אא אנ ִבלים  יַתּק יַתה ֵארי  רֲעה
ּמפה,  ִבטי שש ּמקה ו שמִברי ִבנין  שטעו ּמנן  ֵאאי

ּמגע.   יַתמ שב ִבלין  שס ּמנן פו ֵאאי שו
ִבקיק,  ּמר שב יַתגע  ּמנ אש ִבקיק  ּמר שו

ּמכה,  ִבת רֲעח יַתב ּמכה  ִבת רֲעח יַתו
ִברין,  רֲעאסו ּמכה  ִבת רֲעח יַתה ּמכל  ללא  שו ִבקיק  ּמר ּמה ּמכל  ללא 

יַתלע.  ּמב אש ּממקום  ּמלא  אא ּמאסור  ֵאאינו 

פרק יב 

מסכת זבחים פרק יב משנה א 
א

ִבכפוִברין,  יַתוּסר  מח שמ שטבול יום ו
אעארב.   ּמב יַתכל  ללא ִבשין  ּמד ּמּק יַתב ִבקין  של ּמנן חו ֵאאי

שקִבריב,  יַתמ ֵאאינו  שו יַתע  ֵאג ֵאנן נו או
אעארב.   ּמב יַתכל  ללא ֵאלק  חו

ִבמין,]  ֵאלי מו רֲעע יַתב ]
ִבעין,  שקבו ִבמין  ֵאלי מו רֲעע יַתב ֵאבין 
שבִברין,  ִבמין עו ֵאלי מו רֲעע יַתב ֵאבין 

ִבבין.   שקִברי יַתמ ללא  ּמבל  רֲעא ִבלין,  שכ שואו ִבקין  של חו
ּמשר.   ּמב יַתב ֵאלק  ֵאאינו חו ּמדה,  רֲעעבו יַתל ּמראוי  ֵאאינו  אש ּמכל 

ּמבעורות.   ֵאאין לו  ּמשר,  ּמב יַתב ֵאאין לו  אש ּמכל  שו
ִבמים,  ּמד יַתקת  ִברי שז יַתעת  ּמש שב ֵאמא  ּמט ִבפלו  רֲעא

ִבבים,  ּמל רֲעח ֵאטר  שק אה יַתעת  ּמש שב ּמטהור  שו
יַתמר:  אא אנ אש ּמשר,  ּמב יַתב ֵאלק  ּמרא ז,לג)ֵאאינו חו שק ִבי יַתו ) 

לרן,  רֲעה יַתא ֵאני  שב ִבמ אלב  ֵאח יַתה אאת  שו ִבמים  ּמל שש יַתה יַתדם  אאת  שקִבריב  יַתמ יַתה "



ּמנה".  ּממ של ִבמין  ּמי יַתה איה שוק  שה ִבת לו 

מסכת זבחים פרק יב משנה ב 
ב

ּמשּמר ּה,  שב ִבב יַתח  ֵאב שז ִבמ יַתה ּמכה  ּמז ללא  אש ּמכל 
יַתמר:  אא אנ אש ּמר ּה,  שבעו ִבנים  רֲעה לכ יַתה ּמזכו  שקּמרא ז,ח)ללא  ִבי יַתו ) 

ִבאיש.   ּמל יַתלת,  ּמע אש ּמלה  ִבאיש", עו יַתלת  לע "

ג
ּממ ּה,  שש ִבל ללא  אש ּמטה  ּמח שש ִבנ אש ּמלה  עו

ִבלים,  ּמע שב יַתל יַתלת  ּמע ללא  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ִבנים.   רֲעה לכ יַתל ּמר ּה  עו

ּמשה,  ִבא ּמה יַתלת  ּמחד עו אא שו ִבאיש  ּמה יַתלת  ּמחד עו אא
ִבנים.  רֲעה לכ יַתל אהן  ֵאתי עורו

מסכת זבחים פרק יב משנה ג 
ד

ִבלים,  ּמע שב יַתל ִבלים,  יַתק ִבשים  ּמד ּמק עורות 
ִבנים.  רֲעה לכ יַתל ִבשים,  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמק שועורות 

אמר: <קול> לח ּמו יַתקל 
ּמר ּה,  שבעו ּמזכו  ּמשּמר ּה,  שב ִבב ּמזכו  ללא  אש ּמלה  ִבאם עו ּממה 

ּמשּמרן,  שב ִבב ּמזכו  אש ִבשים,  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמק
ּמרן?  שבעו שזכו  ִבי אש ִבדין  ֵאאינו 

ּממקום.  ּמכל  ִבמ ֵאאין לו עור  אש יַתח,  ִבכי יַתח מו ֵאב שז ִבמ יַתל ֵאאין 

מסכת זבחים פרק יב משנה ד 
ה

ּמטן,  ֵאש שפ אה של אדם  לק שפסול  אהן  ּמב יַתרע  ֵאא אש ִבשים  ּמד ּמק ּמכל 
ִבנים;  רֲעה לכ יַתל אהם  ֵאתי ֵאאין עורו

ִבנים.   רֲעה לכ יַתל אהם  ֵאתי ּמטן, עורו ֵאש שפ אה יַתחר  יַתא של

ו
ִבנים:  רֲעה לכ יַתה יַתגן  שס ּמיה  שנ יַתנ רֲעח ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמפה.  ששִברי יַתה ֵאבית  של ֵאוצא  ִבתי עור יו ִבאי ּמר ללא  יַתמי  ּמי  ִבמ
ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר שר ּמא

שדנו,  יַתמ ּמל ּמריו  ּמב שד ִבמ
ּמפה,  ֵאר שט ּמוצא  שמ ִבנ שו שבכור  יַתה אאת  ִבשיט  שפ יַתמ יַתה אש

שבעורו.   ִבנים  רֲעה לכ יַתה ֵאיאותו  אש
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ֵאאין]  ּמיה, [ ּמא שר ִבאינו'  ּמר ללא  '



ּמפה.  ששִברי יַתה ֵאבית  של ֵאוצא  ּמלא יו אא

מסכת זבחים פרק יב משנה ה 
ז

ִבפין,  ששּמר ִבנ יַתה ִברין  ִבעי שש ִבפין ו ששּמר ִבנ יַתה ּמפִברים 
ּמתן,  ּמו שוצ ִבמ שכ ִבפין  ששּמר ִבנ ֵאהן  אש יַתמן  שז ִבב

ִבדים;  ּמג שב ִבמין  יַתט שמ אשן, ו אד יַתה ֵאבית  שב ִבפין  ּמר שש ִבנ
ּמתן,  ּמו שוצ ִבמ שכ ִבפין  ששּמר ִבנ ּמנן  ֵאאי ִבאם 

ּמרה,  ִבבי יַתה ֵאבית  שב ִבפין  ּמר שש ִבנ
ִבדים.  ּמג שב ִבמין  יַתט שמ ּמנן  ֵאאי שו

מסכת זבחים פרק יב משנה ו 
ח

יַתבמוטות.   ִבלים אותו  שב ּמהיו סו
ּמרה,  ּמז רֲעע ּמה יַתמת  שלחו ִבנים חו ץ  ּמהִבראשו שוצאו  ּמי

שוצאו,  ּמי ללא  ִבנים  רֲעחרו יַתא ּמה שו
ִבדים,  ּמג שב ִבמין  יַתט שמ ִבנים  ּמהִבראשו

ֵאוצאו.   ֵאי אש יַתעד  ִבדים  ּמג שב ִבמין  יַתט שמ ּמנן  ֵאאי ִבנים  רֲעחרו יַתא ּמה שו
ֵאאלו,  ּמו ֵאאלו  שוצאו  ּמי

ִבדים.   ּמג שב ִבמין  יַתט שמ ֵאאלו  ּמו ֵאאלו 
שמעון  ִבש ִבבי  ֵאמר]שר  :[או

ִבדים,  ּמג שב ִבמין  יַתט שמ ּמנן  ֵאאי ֵאאלו  ּמו ֵאאלו 
ּמבן.   מר שב ּמהאור  יַתצת  ִבי אש יַתעד 

יַתתְך> מח ִבדים. < ּמג שב ֵאמא  יַתט שמ ֵאר ף  יַתהשו ֵאאין  ּמשר,  ּמב יַתה יַתתְך  ִבנ

פרק יג 

מסכת זבחים פרק יג משנה א 
א

יַתבחו ץ,  אלה  רֲעע יַתמ יַתה שו ֵאחט  יַתהשו
ּמיה.   ּמל רֲעע ּמה יַתעל  ּמיב  יַתח שו ּמטה  ִבחי שש יַתה יַתעל  ּמיב  יַתח

ֵאמר:  ִבלי או ִבלי ּמג יַתה ֵאסה  ִבבי יו שר
ּמיב.   יַתח יַתבחו ץ,  ּמלה  אע אה שו ִבנים  שפ ִבב יַתחט  ּמש
ּמפטור,  יַתבחו ץ,  ּמלה  אע אה שו יַתבחו ץ  יַתחט  ּמש

ּמפסול.   ּמבר  ּמד ּמלא  אא ּמלה  אע אה ללא  אש
שמרו לו:  ּמא

יַתבחו ץ,  אלה  רֲעע יַתמ יַתה שו ִבנים  שפ ִבב ֵאחט  יַתהשו יַתא ף 
ּמסלו.  שפ ִבוציאו,  אשהו ּמון  ֵאכי



מסכת זבחים פרק יג משנה ב 
ב

יַתכל,  ּמא אש ֵאמא  ּמט
ּמיב.   יַתח ּמטהור,  אדש  לק ֵאבין  ֵאמא ו ּמט אדש  לק ֵאבין 

ֵאמר:  ִבלי או ִבלי ּמג יַתה ֵאסה  ִבבי יו שר
ּמיב,  יַתח ּמטהור,  יַתכל  ּמא אש ֵאמא  ּמט
ּמפטור,  ֵאמא,  ּמט יַתכל  ּמא אש ֵאמא  ּמט

ֵאמא.   ּמט ּמבר  ּמד ּמלא  אא יַתכל  ּמא ללא  אש
שמרו לו:  ּמא

ּמטהור,  יַתכל  ּמא אש ֵאמא  ּמט יַתא ף 
ּממהו.   ִבט יַתגע בו,  ּמנ אש ּמון  ֵאכי

ּמפטור,  ֵאמא,  ּמט יַתכל  ּמא אש ּמטהור  שו
יַתהגו ף.  יַתאת  שמ מט יַתעל  ּמלא  אא ּמיב  יַתח ֵאאינו  אש

מסכת זבחים פרק יג משנה ג 
ג

ּמיה,  ּמל רֲעע ּמב ִבמ ּמטה  ִבחי שש יַתב אמר  לח
ּמטה.   ִבחי שש יַתב ִבמ ּמיה  ּמל רֲעע ּמב ו

ּמיב,  יַתח שדיוט,  אה יַתל ֵאחט  יַתהשו אש
ּמפטור.   שדיוט,  אה יַתל אלה  רֲעע יַתמ יַתה שו

ּמיה,  ּמל רֲעע ּמב אמר  לח
ִברין,  שפטו ּמחטו,  ּמש שו ִבכין  שוּס יַתב רֲעחזו  ּמא אש יַתנִים  שש

ִבבין.   ּמי יַתח אעלוהו,  אה שו אבר  ֵאא ּמב רֲעחזו  ּמא
ּמלה,  אע אה שו יַתזר  ּמח ּמלה,  אע אה שו יַתזר  ּמח ּמלה,  אע אה

ּמיה.   ּמל רֲעע יַתה שו ּמיה  ּמל רֲעע יַתה ּמכל  יַתעל  ּמיב  יַתח
שמעון.   ִבש ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
יַתח.   ֵאב שז ִבמ יַתה לראש  שב אלה  רֲעע יַתי אש יַתעד  ּמיב  יַתח ֵאאינו 

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
יַתלע,  אוּס יַתה יַתעל  ּמלה  אע אה ִבפלו  רֲעא

ּמיב.  יַתח אבן,  אא ּמה יַתעל  או 

מסכת זבחים פרק יג משנה ד 
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ֵאשִברים,  שכ ִבשים  ּמד ּמק ּמחד  אא
אדש,  לּק יַתב ּמלן  שפסו ּמיה  ּמה אש ִבלין  שפסו ִבשים  ּמד ּמק ּמחד  אא שו

יַתבחו ץ,  ּמבן  שקִברי ִבה שו
ּמיב.   יַתח

ּמלה,  ּמהעו ִבמן  יַתזִית  יַתכ אלה  רֲעע יַתמ יַתה



יַתבחו ץ,  ִברין  ֵאאמו ּמה ִבמן 
ּמיב.   יַתח

ארת,  לט שּק יַתה שו ּמנה,  שלבו יַתה שו אמ ץ,  לּק יַתה
ִבנים,  רֲעה לכ יַתחת  שנ ִבמ ו

יַתח,  ִבשי ּממ ֵאהן  לכ יַתחת  שנ ִבמ ו
ִבכים,  ּמס שנ יַתחת  שנ ִבמ ו

יַתבחו ץ,  יַתזִית  יַתכ אהן  ֵאמ ּמחת  אא ֵאמ שקִבריב  ִבה אש
ּמיב.   יַתח

מכלו.   אאת  שקִבריב  יַתי אש יַתעד  ֵאטר  ּמזר פו ּמע של אא ִבבי  שר
ִבנים,  שפ ִבב ּמבן  שקִברי ִבה אש ּמלן,  מכ שו

יַתזִית,  יַתכ אהן  ֵאמ ֵאיר  ִבש שו
יַתבחו ץ,  שקִבריבו  ִבה שו

ּמיב.   יַתח
ֵאהן,  אש ּמכל  שסרו  ּמח אש ּמלם  מכ שו

יַתבחו ץ,  ּמבן  שקִברי ִבה שו
ּמפטור. 

מסכת זבחים פרק יג משנה ה 
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ּמיב.   יַתח יַתבחו ץ,  אהן  ֵארי אאמו או ִבשים  ּמד ּמק שקִבריב  יַתמ יַתה
ּמוצה,  ּממ שק ִבנ ללא  אש ּמחה  שנ ִבמ

ּמפטור.   יַתבחו ץ,  ּמב ּה  שקִברי ִבה שו
ּמכ ּה,  שלתו ּמוצ ּה  שמ מק יַתזר  ּמח שו ּמוצ ּה,  ּממ שק

ּמיב.  יַתח יַתבחו ץ,  ּמב ּה  שקִברי ִבה שו

מסכת זבחים פרק יג משנה ו 
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יַתבחו ץ,  אהן  ֵאמ ּמחד  אא אאת  שקִבריב  ִבה אש ּמנה  שלבו יַתה שו אמ ץ  לּק יַתה
ּמיב.   יַתח

ִבני.   ֵאש יַתה אאת  שקִבריב  יַתי אש יַתעד  ֵאטר  אזר פו אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמיב.   יַתח יַתבחו ץ,  ּמחד  אא שו ִבנים  שפ ִבב ּמחד  אא

יַתבחו ץ,  אהן  ֵאמ ּמחד  אא אאת  שקִבריב  ִבה אש ּמנה  שלבו ֵאכי  ִבז ּמב ֵאני  שש
ּמיב.   יַתח

ִבני.   ֵאש יַתה אאת  שקִבריב  יַתי אש יַתעד  ֵאטר,  ּמזר פו ּמע של אא ִבבי  שר
ּמיב.   יַתח יַתבחו ץ,  ּמחד  אא שו ִבנים  שפ ִבב ּמחד  אא

ּמיב.   יַתח יַתבחו ץ,  ִבמים  ּמד ּמוצת  שק ִבמ ֵארק  יַתהזו
ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר

ּמיב.   יַתח יַתבחו ץ,  ּמחג  אב יַתחג  אה ֵאמי  ֵאוּסְך  יַתנ שמ יַתה יַתא ף 
ֵאמר:  ּמיה או שמ אח שנ ִבבי  שר

ּמיב.  יַתח יַתבחו ץ,  ּמבן  שקִברי ִבה אש ּמדם  יַתה ֵארי  ִבשי



מסכת זבחים פרק יג משנה ז 
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ּמיב.   יַתח יַתבחו ץ,  ּמלה  אע אה שו ִבנים  שפ ִבב ּמהעו ף  אאת  ֵאלק  יַתהמו
ּמפטור.   יַתבחו ץ,  ּמלה  אע אה שו יַתבחו ץ  יַתלק  ּממ

ּמפטור.   יַתבחו ץ,  ּמלה  אע אה שו ִבנים  שפ ִבב ּמהעו ף  אאת  ֵאחט  יַתהשו
ּמיב.   יַתח יַתבחו ץ,  ּמלה  אע אה שו יַתבחו ץ  יַתחט  ּמש

יַתבחו ץ;  ִבמ שפטורו  ִבנים, ו שפ ִבב ִבמ ֵאשרו  שכ אה ארְך  אד ּמוצא  שמ ִבנ
ִבנים.   שפ ִבב ִבמ שפטורו  יַתבחו ץ, ו ִבמ ֵאשרו  שכ אה ארְך  אד

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
יַתבחו ץ,  ּמליו  ּמע ִבבין  ּמי יַתח אש ּמכל 

יַתבחו ץ,  ּמלה  אע אה אש ִבנים  שפ ִבב ֵאוצא בו  יַתכיו יַתעל  ִבבין  ּמי יַתח
יַתבחו ץ.  אלה  רֲעע יַתמ ִבנים ו שפ ִבב ֵאחט  יַתהשו ִבמן  חו ץ 

מסכת זבחים פרק יג משנה ח 
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ּמחד,  אא שבכוס  ּממ ּה  ּמד ֵאבל  ִבּק אש ּמּטאת  יַתח
ִבנים,  שפ ִבב יַתתן  ּמנ שו יַתזר  ּמח שו יַתבחו ץ  יַתתן  ּמנ

יַתבחו ץ,  יַתתן  ּמנ שו יַתזר  ּמח שו ִבנים  שפ ִבב
ִבנים.   שפ ִבב לבא  ּמל ּמראוי  מכלו  אש ּמיב,  יַתח

ֵאני כוסות,  שש ִבב ּממ ּה  ּמד ֵאבל  ִבק
ּמפטור;  ִבנים,  שפ ִבב אהם  ֵאני שש יַתתן  ּמנ

ּמיב;  יַתח יַתבחו ץ,  אהן  ֵאני שש
ּמפטור;  יַתבחו ץ,  ּמחד  אא שו ִבנים  שפ ִבב ּמחד  אא

ִבנים,  שפ ִבב ּמחד  אא שו יַתבחו ץ  ּמחד  אא
ֵאפר.   יַתכ שמ ִבמי  ִבני שפ יַתה שו ִבחיוצון,  יַתה יַתעל  ּמיב  יַתח

אמה?  ּמבר דו ּמד יַתה ּממה  של
ּמדה,  ּמב ּמא שו ּמּטאתו  יַתח שפִבריש  יַתמ של
ּמה,  אתי שח יַתת ארת  אח יַתא שפִבריש  ִבה שו

ּמנה,  ּמהִבראשו ֵאוצאת  שמ ִבנ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו
שמדות!  אהן עו ֵאתי שש ֵארי  רֲעה יַתו

ּמפטור;  ִבנים,  שפ ִבב אהן  ֵאתי שש יַתחט  ּמש
ּמיב;  יַתח יַתבחו ץ,  אהן  ֵאתי שש

ּמחד> אא שו ּמחד;  אא ּמפטור; < יַתבחו ץ,  יַתחת  יַתא שו ִבנים  שפ ִבב יַתחת  יַתא
ּמחד> אא שו ּמחד;  אא ִבנים, < שפ ִבב יַתחת  יַתא שו יַתבחו ץ  יַתחת  יַתא
ארת.   אפ יַתכ שמ ִבמית  ִבני שפ יַתה שו ּמנה,  ִבחיוצו יַתה יַתעל  ּמיב  יַתח

ּמשּמר ּה,  שב אאת  ֵאטר  ּממ ּה פו ּמד אש ֵאשם  יַתכ
ּמת ּה.  אבשר רֲעח יַתשר  שב אאת  ֵאטר  ּמכְך הוא פו



פרק יד 
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ּמת ּה,  ִבג ִבמ ּמפ ּה חו ץ  ששּמר אש ּמּטאת  יַתח יַתרת  ּמפ
יַתבחו ץ,  שקִבריבו  ִבה אש יַתח  ֵאל יַתת שש ִבמ יַתה ִבעיר  ּמש ֵאכן  שו

יַתמר:  אא אנ אש ּמרא יז,ד)ּמפטור,  שק ִבי יַתו ) 
ִבביאו",  אה ללא  ֵאעד  אהל מו לא יַתתח  אפ אאל  שו "

ֵאעד,  אהל מו לא יַתתח  אפ אאל  לבא  ּמל ּמראוי  ֵאאינו  אש ּמכל 
ּמליו.  ּמע ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין 

מסכת זבחים פרק יד משנה ב 
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ּמבע,  ִבנשר יַתה שו יַתע,  ֵאב ּמהרו
ּמבד,  שע אנ יַתה שו אוצה,  שק ממ יַתה שו
ִבחיר,  שמ יַתה שו יַתנן,  שת אא ּמה שו

אפן,  לד ֵאוצא  שויו ּמפה,  ֵאר שּט יַתה שו יַתאִים,  של ִבכ יַתה שו
יַתמר:  אא אנ אש ּמפטור,  יַתבחו ץ,  ּמבן  שקִברי ִבה שקּמרא יז,ד) אש ִבי יַתו )

יַתכן יי",  שש ִבמ ֵאני  שפ ִבל  "
יַתכן יי,  שש ִבמ ֵאני  שפ ִבל ּמראוי  ֵאאינו  אש ּמכל 

ּמליו.   ּמע ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין 

ג
ִבמין,  ֵאלי מו רֲעע יַתב

ִבעין,  שקבו ִבמין  ֵאלי מו רֲעע יַתב ֵאבין 
שבִברין,  ִבמין עו ֵאלי מו רֲעע יַתב ֵאבין 
ּמפטור.   יַתבחו ץ,  ּמבן  שקִברי ִבה אש

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמפטור,  ִבעין,  שקבו ִבמין  ֵאלי מו רֲעע יַתב

אשה.   רֲעע יַתת ללא  שב ִברין,  שב ִבמין עו ֵאלי מו רֲעע יַתב ו

ד
ּמנן,  יַתמ שז יַתע  ִבגי ִבה ללא  אש ִברין  תו
ּמנן,  יַתמ שז ֵאבר  ִבע אש ּמנה  ֵאני יו שב ו

ּמפטור.   יַתבחו ץ,  ּמבן  שקִברי ִבה אש
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ּמפטור,  ּמנן,  יַתמ שז ֵאבר  ִבע אש ּמנה  ֵאני יו שב
אשה.   רֲעע יַתת ללא  שב ּמנן,  יַתמ שז יַתע  ִבגי ִבה ללא  אש שותוִברין 



ה
יַתמן,  שז יַתוּסר  מח שמ שבנו', ו אאת  שו לאתו  ּמפטור]' ] . 

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
אשה.  רֲעע יַתת ללא  שב אזה  ֵארי  רֲעה

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  ּמיה שר ּמה אש
יַתמן,  שז יַתחר  יַתא של לבא  ּמל ּמראוי  אשהוא  ּמכל 

ֵארת.   ּמכ ֵאשם  ִבמ ֵאאין בו  שו אשה,  רֲעע יַתת ללא  שב אזה  ֵארי  רֲעה
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

אשה.  רֲעע יַתת ללא  שב ֵאאין בו  ֵארת,  ּמכ ֵאאין בו  אש ּמכל 

מסכת זבחים פרק יד משנה ג 
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ּמליו.   ּמע שב ִבב ֵאבין  שבגופו,  ֵאבין  יַתמן,  שז יַתוּסר  מח שמ
ּמליו?  ּמע שב ִבב יַתמן  שז יַתוּסר  מח שמ אזה הוא  ֵאאי  שו
לוצּמרע,  שמ יַתה שו אדת,  אל יַתהיו ּמבה,  ּמז יַתה שו ּמזב,  יַתה

שפטוִברין;  יַתבחו ץ,  ּממן  ּמש רֲעא יַתו ּמתן  ּמּטא יַתח שקִבריבו  ִבה אש
ִבבין.   ּמי יַתח יַתבחו ץ,  אהן  ֵאמי של יַתש שו אהן  ֵאתי עולו

ּמּטאת,  יַתח יַתשר  שב ִבמ אלה  רֲעע יַתמ יַתה
ּמשם,  ּמא יַתשר  שב ִבמ

ִבשים,  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמק יַתשר  שב ִבמ
ִבלים,  יַתק ִבשים  ּמד ּמק יַתשר  שב ִבמ

אמר,  לע ּמה יַתתר  מו
אחם,  אל יַתה ֵאתי  שש ו
ִבנים,  ּמפ יַתה אחם  אל שו
ּמנחות,  שמ ֵארי  ִבשי שו

ֵאתת,  יַתהפו ֵאלל,  יַתהבו ֵאוצק,  יַתהיו
ִבגיש,  יַתמ יַתה ִבני ף,  ֵאמ יַתה יַתח,  ֵאל יַתהמו

ּמחן,  של מש יַתה אאת  ֵאדר  יַתס שמ יַתה
ֵאנרות,  יַתה אאת  ִבטיב  ֵאמ יַתה

ּמפטור.   יַתבחו ץ,  ִבמים  ּמד ֵאבל  יַתק שמ יַתה שו ֵאמ ץ,  יַתהּקו
ּמזרות,  ֵאשם  ִבמ ללא  ּמליו  ּמע ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין 

ּמאה,  שמ מט ֵאשם  ִבמ ללא  שו
ִבדים,  ּמג שב יַתוּסר  מח שמ ֵאשם  ִבמ ללא  שו

יַתלִים.  שג יַתר שו יַתדִים  ּמי ֵאשם שרחו ץ  ִבמ ללא  שו

מסכת זבחים פרק יד משנה ד 
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ּמכן,  שש ִבמ יַתה יַתקם  ללא הו אש יַתעד 
ּמתרות,  ממ ּמבמות  יַתה ּמהיו 
שבכורות.   יַתב ּמדה  רֲעעבו יַתו



ּמכן,  שש ִבמ יַתה יַתקם  אשהו ִבמ
ּמבמות,  יַתה שסרו  אא אנ

ִבנים.   רֲעה לכ יַתב ּמדה  רֲעעבו יַתו
ִבעים,  ּמל שּק יַתה ִבמן  ִבנים  שפ ִבל ִבלים  ּמכ אא אנ ִבשים  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמק

ֵאאל.  ששּמר ֵאנה ִי רֲעח יַתמ ּמכל  שב ִבלים  יַתק ִבשים  ּמד ּמק

מסכת זבחים פרק יד משנה ה 
ח

ּמבמות;  יַתה שתרו  מה שו ּמגל,  של ִבג יַתל ּמבאו 
ִבעים,  ּמל שּק יַתה ִבמן  ִבנים  שפ ִבל ִבלין  ּמכ אא אנ ִבשים  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמק

ּממקום.  ּמכל  שב ִבלים  יַתק ִבשים  ּמד ּמק

מסכת זבחים פרק יד משנה ו 
ט

ּמבמות.  יַתה שסרו  אא אנ שו ללה,  ִבשי ּמבאו 
ּמרה,  שק ִבת ּמשם  ּמיה  ּמה ללא 

ּמלן.  שע יַתמ של ִבמ ִבריעות  ִבוי ּמּטה,  יַתמ של ִבמ ִבנים  ּמב רֲעא יַתל אש יַתבִית  ּמלא  אא
ּמחה.   שמנו ּמתה  שי ּמה ִבהיא 

ִבעים,  ּמל שּק יַתה ִבמן  ִבנים  שפ ִבל ִבלים  ּמכ אא אנ ִבשים  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמק
אאה.  ּמהרו ּמכל  שב ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ִבלים ו יַתק ִבשים  ּמד ּמק

מסכת זבחים פרק יד משנה ז 
י

ּמבמות.  יַתה שתרו  מה שו שבעון,  ִבג של שלנוב ו ּמבאו 
ִבעים,  ּמל שּק יַתה ִבמן  ִבנים  שפ ִבל ִבלים  ּמכ אא אנ ִבשים  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמק

ֵאאל.  ששּמר ֵארי ִי ּמע ּמכל  שב ִבלים  יַתק ִבשים  ּמד ּמק

מסכת זבחים פרק יד משנה ח 
יא

ּמבמות,  יַתה שסרו  אא אנ שו יַתלִים  ּמש ִבלירו ּמבאו 
ֵאתר.  אה אהם עוד  ּמל ּמיה  ּמה ללא  שו

ּמלה.   רֲעח יַתנ ּמתה  שי ּמה ִבהיא 
ִבעים,  ּמל שּק יַתה ִבמן  ִבנים  שפ ִבל ִבלים  ּמכ אא אנ ִבשים  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמק

ּממה.  יַתהחו ִבמן  ִבנים  שפ ִבל ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ִבלים ו יַתק ִבשים  ּמד ּמק

מסכת זבחים פרק יד משנה ט 
יב

ּמבמות,  ִבאוּסור  יַתעת  ּמש שב ּמשן  ִבדי שק ִבה אש ִבשים  ּמד ּמק ּמכל 
יַתבחו ץ,  ּמבמות  ִבאוּסור  יַתעת  ּמש שב ּמבן  שקִברי ִבה

אשה,  רֲעע יַתת ללא  שב ֵאשה ו רֲעע יַתב ֵאאלו  ֵארי  רֲעה



ֵארת. ּמכ אהן  ֵאלי רֲעע ִבבין  ּמי יַתח ּמליושו ּמע > < 
ּמבמות,  ֵאתר  אה יַתעת  ּמש שב ּמשן  ִבדי שק ִבה

ּמבמות,  ִבאוּסור  יַתעת  ּמש שב ּמבן  שקִברי ִבה שו
אשה,  רֲעע יַתת ללא  שב ֵאשה ו רֲעע יַתב ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ֵארת.   ּמכ אהן  ֵאלי רֲעע ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין  שו
ּמבמות,  ִבאוּסור  יַתעת  ּמש שב ּמשן  ִבדי שק ִבה
ּמבמות,  ֵאתר  אה יַתעת  ּמש שב ּמבן  שקִברי ִבה שו

אשה.  רֲעע יַתת ללא  שב אהן  ּמב ֵאאין  שו ֵאשה,  רֲעע יַתב ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

מסכת זבחים פרק יד משנה י 
יג

ּמכן:  שש ִבמ יַתב ִבבין  ֵאר שק ִבשים  ּמד ּמק ֵאאלו 
ּמכן,  שש ִבמ יַתל ּמדשו  שק ּמה אש ִבשים  ּמד ּמק

ּמכן,  שש ִבמ יַתב ִבבים  ֵאר שק ִבצבור  יַתה שבנות  ּמקשר
ּממה.   ּמב יַתב ִבחיד  ּמי יַתה שבנות  ּמקשר שו

ּמכן,  שש ִבמ יַתל שדשו  שק ּמה אש ִבחיד  ּמי יַתה שבנות  ּמקשר
ּמכן;  שש ִבמ יַתב ּמּקשרבו  ִי

ּמפטור.   ּממה,  ּמב יַתב ּמבן  שקִברי ִבה ִבאם  שו
ִבוצבור?  יַתמת  ּמב של ִבחיד  ּמי יַתה יַתמת  ּמב ֵאבין  יַתמה 

ִבביב,  ּמס יַתתן  יַתמ ּמוצפון, ו יַתטת  ִבחי שש ּמכה, ו ִבמי שס
ּמשה.  ּמג יַתה שו ּמפה,  שתנו ו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּממה,   ּמב יַתב ּמחה  שנ ִבמ ֵאאין 

ּמשֵארת,  ֵאלי  שכ ּמשֵארת, ו ֵאדי  שג ִבב ֵאכהון, ו שו
ִבמים,  ּמד יַתב ּמצה  ִבח שמ יַתח, ו ִבניחו יַתח  ֵארי שו

יַתלִים.   שג יַתר שו יַתדִים  ּמי ושרחו ץ 
אזה.   ּמב אזה ו ּמב ּמשִבוים  ֵאמא  ּמּט יַתה שו ּמתר,  יַתהנו יַתמן,  שז יַתה ּמבל  רֲעא

חסלת מסכת זבחים

מסכת מנחות

פרק א 

מסכת מנחות פרק א משנה א 
א



ֵאשרות,  שכ ּממן,  שש ִבל ללא  אש ּממוצו  שק ִבנ אש ּמנחות  שמ יַתה ּמכל 
ּמבה,  ֵאשם חו ִבמ ִבלין  ּמע שב יַתל ּמעלו  ללא  אש ּמלא  אא
ּמנאות.   שק יַתחת  שנ ִבמ ֵאטא ו יַתחת חו שנ ִבמ ִבמ חו ץ 

ּממן,  שש ִבל ללא  אש ּמוצן  ּממ שּק אש ּמנאות  שק יַתחת  שנ ִבמ ֵאטא,  יַתחת חו שנ ִבמ
ּממן,  שש ִבל ללא  אש ִבטיר  שק ִבה שו ֵאלְך,  ִבה שו ִבלי,  אכ יַתב יַתתן  ּמנ

ּממן,  שש ִבל ללא  אש שו ּממן  שש ִבל או 
שפסולות.   ּממן,  שש ִבל שו ּממן  שש ִבל ללא  אש או 

ּממן?  שש ִבל ללא  אש שו ּממן  שש ִבל יַתוצד  ֵאכי
ּמבה.   ּמד שנ יַתחת  שנ ִבמ ֵאשם  של ֵאטא ו יַתחת חו שנ ִבמ ֵאשם  של

ּממן?  שש ִבל שו ּממן  שש ִבל ללא  אש
ֵאטא.  יַתחת חו שנ ִבמ ֵאשם  של ּמבה ו ּמד שנ יַתחת  שנ ִבמ ֵאשם  של

מסכת מנחות פרק א משנה ב 
ב

ֵאטא  יַתחת חו שנ ִבמ ּמחד  אא
ּמזר,  ּמוצן  ּממ שּק אש ּמנחות  שמ יַתה ּמכל  ּמחד  אא שו

ֵאנן,  או
שטבול יום, 

ִבדים,  ּמג שב יַתוּסר  מח שמ
ִבכפוִברים,  יַתוּסר  מח שמ

יַתלִים,  שג יַתר שו יַתדִים  ּמי ללא שרחו ץ  אש
ּמעֵארל, 

ֵאמא,  ּמט שו
ֵאשב,  יו

ִבלים,  ֵאכ ֵאבי  יַתג יַתעל  ֵאמד  עו
ּממה,  ֵאה שב ֵאבי  יַתג יַתעל 

ֵאברו,  רֲעח ֵאלי  שג יַתר ֵאבי  יַתג יַתעל 
יַתסל.   ּמפ

יַתסל.   ּמפ למאל,  שש ִבב יַתמ ץ  ּמק
ֵאמר:  ּמרה או ִבתי שב אבן 

ִבמין.   ִבבי למ ץ  שק שוִי לזר  שח יַתי שו ִבזיר,  שח יַתי
שוצרור,  ּמידו  שב ּמלה  ּמע שו יַתמ ץ  ּמק

יַתלח,  אמ ֵאגר  יַתגשר או 
ּמנה,  שלבו ִבל אש ארט  לק או 
שמרו:  ּמא אש ֵאני  שפ ִבמ יַתסל,  ּמפ

ּמפסול.   ֵאסר  ּמח אה שו ֵאתר  ּמי יַתה אמ ץ  לּק יַתה
ֵאתר?  ּמי יַתה אזה הוא  ֵאאי  שו

ּמר ץ;  לב שמ ּממוצו  שּק אש
ֵאסר?  ּמח שו

ּמתיו.   שבעו שוצ אא ֵאשי  ּמרא שב ּממוצו  שּק אש



ג
אשה?  יַתוצד הוא עו ֵאכי

ּמידו.  יַתפס  יַתעל  ּמתיו  שבעו שוצ אא אאת  ֵאשט  פו
(מסכת מנחות פרק א משנה ג) 

ּמנ ּה,  שמ יַתש ּמבה  ִבר
ּמנ ּה,  שמ יַתש יַתוּסר  ִבח שו
ּמת ּה,  ּמנ שלבו יַתוּסר  ִבח

ּמלה.   שפסו
יַתבחו ץ,  ּמה  ארי ִבשי יַתכל  ללא ּמחה  שנ ִבמ יַתה אאת  ֵאמ ץ  יַתהּקו

יַתבחו ץ,  ּמה  ארי ִבשי ִבמ יַתזִית  יַתכ או 
יַתבחו ץ,  ּמוצ ּה  שמ מק ִבטיר  שק יַתה של

יַתבחו ץ,  ּמוצ ּה  שמ מּק ִבמ יַתזִית  יַתכ או 
יַתבחו ץ,  ּמת ּה  ּמנ שלבו ִבטיר  שק יַתה של או 

ֵארת.   ּמכ ֵאאין בו  שו ּמפסול, 

ד
ּמחר,  ּממ של ּמה  ארי ִבשי יַתכל  ללא

ּמחר,  ּממ של ּמה  ארי ִבשי ִבמ יַתזִית  יַתכ או 
ּמחר,  ּממ של ּמוצ ּה  שמ מק ִבטיר  שק יַתה של
ּמחר,  ּממ של ּמוצ ּה  שמ מק יַתזִית  יַתכ או 

ּמחר,  ּממ של ּמת ּה  ּמנ שלבו ִבטיר  שק יַתה של או 
ֵארת.   ּמכ ּמליו  ּמע ִבבין  ּמי יַתח שו ִבפגול, 

ה
ּמלל:  שכ יַתה אזה 

ֵאלְך  יַתה שמ יַתה שו ִבלי,  אכ יַתב ֵאתן  יַתהנו ֵאמ ץ,  יַתהּקו ּמכל 
יַתכל,  ללא יַתדשרכו  אש ּמבר  ּמד יַתכל  ללא ִבטיר  שק יַתמ יַתה

ִבטיר,  שק יַתה של יַתדשרכו  אש ּמבר  ּמד ִבטיר  שק יַתה של ו
שמקומו,  ִבל חו ץ 

ֵארת;  ּמכ ֵאאין בו  שו ּמפסול, 
יַתמנו,  שז ִבל חו ץ 

ֵארת,  ּמכ ּמליו  ּמע ִבבין  ּמי יַתח שו ִבפגול, 
ּמותו.   שוצ ִבמ שכ ִבתיר  יַתמ יַתה יַתרב  שק ִבי אש יַתבד  של ִבב ו

[ו] <ד>
ּמותו?  שוצ ִבמ שכ ִבתיר  יַתמ יַתה יַתרב  ּמק יַתוצד  ֵאכי

ּמקה,  ִבתי שש ִבב יַתמ ץ  ּמק
ּמקה;  ִבתי שש ִבב ִבטיר  שק ִבה שו ֵאלְך  ִבה שו ִבלי  אכ יַתב יַתתן  ּמנ

יַתמנו,  שז ִבל ִבטיר חו ץ  שק ִבה שו ֵאלְך  ִבה שו ִבלי,  אכ יַתב יַתתן  ּמנ יַתמ ץ,  ּמּק אש או 
ּמותו.  שוצ ִבמ שכ ִבתיר  יַתמ יַתה יַתרב  ּמּק אש אזה הוא 



מסכת מנחות פרק א משנה ד 
[ז] <ה>

ּמותו?  שוצ ִבמ שכ ִבתיר  יַתמ יַתה יַתרב  ּמק ללא  יַתוצד  ֵאכי
שמקומו,  ִבל יַתמ ץ חו ץ  ּמק

יַתמנו;  שז ִבל ִבטיר חו ץ  שק ִבה שו ֵאלְך  ִבה שו ִבלי  אכ יַתב יַתתן  ּמנ
יַתמנו,  שז ִבל יַתמ ץ חו ץ  ּמּק אש או 

שמקומו;  ִבל ִבטיר חו ץ  שק ִבה שו ֵאלְך  ִבה שו ִבלי  אכ יַתב יַתתן  ּמנ
שמקומו.   ִבל ִבטיר חו ץ  שק ִבה שו ֵאלְך  ִבה שו ִבלי,  אכ יַתב יַתתן  ּמנ יַתמ ץ,  ּמּק אש או 

ּממן,  שש ִבל ללא  אש ּמוצן  ּממ שּק אש ּמנאות  שק יַתחת  שנ ִבמ ֵאטא ו יַתחת חו שנ ִבמ
ּמנן;  יַתמ שז ִבל ִבטיר חו ץ  שק ִבה שו ֵאלְך  ִבה שו ִבלי  אכ יַתב יַתתן  ּמנ

ּמנן,  יַתמ שז ִבל יַתמ ץ חו ץ  ּמּק אש או 
ּממן;  שש ִבל ללא  אש ִבטיר  שק ִבה שו ֵאלְך  ִבה שו ִבלי  אכ יַתב יַתתן  ּמנ

ּממן,  שש ִבל ללא  אש ִבטיר  שק ִבה שו ֵאלְך  ִבה שו ִבלי  אכ יַתב יַתתן  ּמנ שו יַתמ ץ  ּמּק אש או 
ּמותו.   שוצ ִבמ שכ ִבתיר  יַתמ יַתה יַתרב  ּמק ללא  אש אזה הוא 

ח
ּמחר;  ּממ של יַתזִית  יַתכ יַתבחו ץ,  יַתזִית  יַתכ יַתכל  ללא

יַתבחו ץ;  יַתזִית  יַתכ ּמחר,  ּממ של יַתזִית  יַתכ
ּמחר;  ּממ של יַתזִית  ִבוצי  רֲעח יַתכ יַתבחו ץ,  יַתזִית  ִבוצי  רֲעח יַתכ
יַתבחו ץ,  יַתזִית  ִבוצי  רֲעח יַתכ ּמחר,  ּממ של יַתזִית  ִבוצי  רֲעח יַתכ

ֵארת.   ּמכ ֵאאין בו  שו ּמפסול, 

ט
ּמדה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
ּממקום,  יַתה אבת  אש שח יַתמ של ּממה  שד ּמק יַתמן  שז יַתה אבת  אש שח יַתמ ִבאם 

ֵארת;  ּמכ ּמליו  ּמע ִבבין  ּמי יַתח שו ִבפגול, 
יַתמן,  שז יַתה אבת  אש שח יַתמ של ּממה  שד ּמק ּממקום  יַתה אבת  אש שח יַתמ ִבאם 

ֵארת.   ּמכ ֵאאין בו  שו ּמפסול, 
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ֵארת.   ּמכ ֵאאין בו  שו ּמפסול,  אזה  ּמו אזה 
יַתזִית,  ִבוצי  רֲעח יַתכ ִבטיר  שק יַתה של יַתזִית ו ִבוצי  רֲעח יַתכ יַתכל  ללא

ִבפין.  ּמטשר שוצ ִבמ ּמרה  ּמט שק יַתה שו ּמלה  ִבכי רֲעא ֵאאין  אש ֵאשר,  ּמכ

פרק ב 

מסכת מנחות פרק ב משנה א 
א

ּמה  ארי ִבשי יַתכל  ללא ּמחה  שנ ִבמ יַתה אאת  ֵאמ ץ  יַתהּקו



ּמחר,  ּממ של ּמוצ ּה  שמ מק ִבטיר  שק יַתה של או 
אזה  ּמב ֵאסה  ִבבי יו אדה שר מו

ֵארת.   ּמכ ּמליו  ּמע ִבבין  ּמי יַתח שו ִבפגול,  אשהוא 
ּמחר,  ּממ של ּמת ּה  ּמנ שלבו ִבטיר  שק יַתה של

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ֵארת.   ּמכ ֵאאין בו  שו ִבפגול, 

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ֵארת.   ּמכ ּמליו  ּמע ִבבין  ּמי יַתח שו ִבפגול, 

שמרו לו:  ּמא
יַתבח?  אז יַתה ִבמן  יַתנת זו  ּמש יַתמה 

אהם:  ּמל יַתמר  ּמא
ּמחד;  אא ּמריו  ֵאאמו שו ּמשרו  שב ּמדמו ו יַתבח,  אז יַתה אש

ּמחה.  שנ ִבמ יַתה ִבמן  ּמנה  ֵאאי ּמנה  שלבו ו

מסכת מנחות פרק ב משנה ב 
ב

ּמחר;  ּממ של יַתחלות  יַתה ִבמן  יַתחת  יַתא יַתכל  ללא ִבשים  ּמב שכ ֵאני  שש יַתחט  ּמש
ּמדִברים,  שוּס יַתה ִבמן  ּמחד  אא יַתכל  ללא ִבכים  ִבז יַתב ֵאני  שש ִבטיר  שק ִבה

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ּמליו,  ּמע יַתשב  ּמח אש אדר  ֵאוּס יַתה שואותו  ּמלה  יַתח יַתה ּמת ּה  או

ֵארת;  ּמכ ּמליו  ּמע ִבבין  ּמי יַתח שו ִבפגול 
ֵארת.   ּמכ ֵאאין בו  שו ּמפסול  ִבני,  ֵאש יַתה שו

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ֵארת.   ּמכ ּמליו  ּמע ִבבין  ּמי יַתח שו ִבפגול  אזה  ּמו אזה 

יַתחלות,  יַתה ִבמן  יַתחת  יַתא ּממאת  יַתּט ִבנ
ּמדִברים,  שוּס יַתה ִבמן  ּמחד  אא או 

ֵאמר:  ּמדה או ִבבי יו שר
ּמפה,  ששִברי יַתה ֵאבית  של שוצאו  ֵאי אהם  ֵאני שש

ּמחלוק.   ִבוצבור  ּמבן  ּמקשר ֵאאין  אש
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמאתו,  שמ מט שכ ֵאמא  ּמּט יַתה
ֵאכל.  ּמא ֵאי ּמּטהור  יַתה שו

מסכת מנחות פרק ב משנה ג 
ג

אחם,  אל יַתה אאת  אלת  אג יַתפ שמ ּמדה  יַתהתו
ּמדה.   יַתהתו אאת  ֵאגל  יַתפ שמ ֵאאינו  אחם  אל יַתה שו

יַתוצד?  ֵאכי
ּמחר,  ּממ של ּמנה  אמ ִבמ יַתכל  ללא ּמדה  יַתהתו אאת  ֵאחט  יַתהשו

ִבלין.   ּמג מפ שמ אחם  אל יַתה שו ִבהיא 
ּמחר,  ּממ של אחם  אל יַתה ִבמן  יַתכל  ללא



ּמגל,  מפ שמ אחם  אל יַתה
אלת.   אג מפ שמ ּמנה  ֵאאי ּמדה  יַתהתו שו

ד
אחם,  אל יַתה אאת  ִבלים  שג יַתפ שמ ִבשים  ּמב שכ יַתה

ִבשים.   ּמב שכ יַתה אאת  ֵאגל  יַתפ שמ ֵאאינו  אחם  אל יַתה שו
יַתוצד?  ֵאכי

ּמחר,  ּממ של אהן  ֵאמ יַתכל  ללא ִבשים  ּמב שכ יַתה אאת  ֵאחט  יַתהשו
ִבלים.   ּמג מפ שמ אחם  אל יַתה שו ֵאהן 

ּמחר,  ּממ של אחם  אל יַתה ִבמן  יַתכל  ללא
ּמגל,  מפ שמ אחם  אל יַתה

ִבלין.  ּמג מפ שמ ּמנן  ֵאאי ִבשים  ּמב שכ יַתה שו

מסכת מנחות פרק ב משנה ד 
ה

ִבכים,  ּמס שנ יַתה אאת  ֵאגל  יַתפ שמ יַתבח  אז יַתה
ִבלי.   אכ יַתב שדשו  ּמּק אש ִבמ
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

יַתבח.   אז יַתה אאת  ִבלין  שג יַתפ שמ ּמנן  ֵאאי ִבכים  ּמס שנ יַתה
יַתוצד?  ֵאכי

ּמחר,  ּממ של אמנו  ִבמ יַתכל  ללא יַתבח  אז יַתה אאת  ֵאחט  יַתהשו
ִבלין.   ּמג מפ שמ ּמכיו  ּמס שנ הוא ו
ּמחר,  ּממ של ּמכיו  ּמס שנ שקִבריב  יַתה של

ִבלין,  ּמג מפ שמ ִבכים  ּמס שנ יַתה
ּמגל.  מפ שמ ֵאאינו  יַתבח  אז יַתה שו

מסכת מנחות פרק ב משנה ה 
ו

ּמנה,  שלבו יַתב ללא  ּמבל  רֲעא אמ ץ,  לּק יַתב ֵאגל  ִבפ
אמ ץ,  יַתבּק ללא  ּמבל  רֲעא ּמנה,  שלבו יַתב

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
ֵארת.   ּמכ ּמליו  ּמע ִבבין  ּמי יַתח שו ִבפגול, 

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ֵארת,  ּמכ ֵאאין בו 

ִבתיר.   יַתמ יַתה ּמכל  אאת  ֵאגל  יַתפ שי אש יַתעד 
ִבאיר  ֵאמ ִבבי  ִבלשר ִבמים  ּמכ רֲעח ִבדים  מו

ּמנאות,  שק יַתחת  שנ ִבמ שב ֵאטא, ו יַתחת חו שנ ִבמ שב
אמ ץ,  לּק יַתב ֵאגל  ִבפ ִבאם  אש

ֵארת,  ּמכ ּמליו  ּמע ִבבין  ּמי יַתח שו ִבפגול  אשהוא 
ִבתיר.   יַתמ אמ ץ הוא  לּק יַתה אש



ז
ּמחר,  ּממ של יַתחלות  ֵאתי  שש יַתכל  ללא ִבשים  ּמב שכ יַתה ִבמן  ּמחד  אא יַתחט  ּמש

ּמחר,  ּממ של ּמדִברים  שס ֵאתי  שש יַתכל  ללא ִבכים  ִבז יַתב יַתה ִבמן  ּמחד  אא ִבטיר  שק ִבה
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ֵארת.   ּמכ ּמליו  ּמע ִבבין  ּמי יַתח שו ִבפגול 
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ֵארת,  ּמכ ֵאאין בו 
ִבתיר.   יַתמ יַתה ּמכל  אאת  ֵאגל  יַתפ שי אש יַתעד 

ּמחר,  ּממ של אמנו  ִבמ יַתכל  ללא ִבשים  ּמב שכ יַתה ִבמן  ּמחד  אא יַתחט  ּמש
ֵאשר;   ּמכ ֵאברו  רֲעח יַתו ִבפגול,  הוא 

ּמחר,  ּממ של ֵאברו  רֲעח ֵאמ יַתכל  ללא
ֵאשִברין.  שכ אהן  ֵאני שש

פרק ג 

מסכת מנחות פרק ג משנה א 
א

ּמחה,  שנ ִבמ יַתה אאת  ֵאמ ץ  יַתהּקו
יַתכל,  ללא יַתדשרכו  ֵאאין  אש ּמבר  ּמד יַתכל  ללא

ִבטיר,  שק יַתה של יַתדשרכו  ֵאאין  אש ּמבר  ּמד ִבטיר  שק יַתה של ו
ֵאשר.   ּמכ

ֵאסל.   אזר פו אע ִבלי אא ִבבי  שר
יַתכל,  ללא יַתדשרכו  אש ּמבר  ּמד יַתכל  ללא

ִבטיר,  שק יַתה של יַתדשרכו  אש ּמבר  ּמד ִבטיר  שק יַתה של ו
ֵאשר.   ּמכ יַתזִית,  יַתכ ִבמ ּמפחות 

יַתזִית,  ִבוצי  רֲעח יַתכ ִבטיר  שק יַתה של יַתזִית, ו ִבוצי  רֲעח יַתכ יַתכל  ללא
ִבפין.  ּמטשר שוצ ִבמ ּמרה  ּמט שק יַתה שו ּמלה  ִבכי רֲעא ֵאאין  אש ֵאשר,  ּמכ

מסכת מנחות פרק ג משנה ב 
ב

יַתלח,  ּממ ללא  יַתתת,  ּמפ ללא  יַתלל,  ּמב ללא  יַתוצק,  ּמי ללא 
ִבגיש,  ִבה ללא  ִבני ף,  ֵאה ללא 

ּמחן,  ּמש שמ ללא  שו מרבות  שמ ִבתים  ִבפ ּמתן  שת ִבפ אש או 
ֵאשּמרה.   שכ

ּמת ּה,  אבשר רֲעח אמ ץ  לק שב ּמוצ ּה  שמ מק ּמעיַתרב  שת ִבנ
ֵאהן,  לכ שנחות  ִבמ שב

ִבכים,  ּמס שנ יַתחת  שנ ִבמ ו
ֵאשּמרה.   שכ

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר



יַתח,  ִבשי ּממ ֵאהן  לכ יַתחת  שנ ִבמ
ִבכים,  ּמס שנ יַתחת  שנ ִבמ ו

ּמלה,  שפסו
ּמכה,  יַתר ּמת ּה  ּמל של אשזו בו
ּמבה,  ּמע ּמת ּה  ּמל של שוזו בו

ִבמזו.  שלעות זו  ֵאהן בו שו

מסכת מנחות פרק ג משנה ג 
ג

ּממוצו,  שק ִבנ ללא  אש ּמנחות  שמ ֵאתי  שש
ּמבזו,  ּמעשרבו זו  שת ִבנ שו

ּממ ּה,  שוצ יַתע ֵאני  שפ ִבב שוזו  ּממ ּה  שוצ יַתע ֵאני  שפ ִבב שקמו ץ זו  ִבל ּמיכול  ִבאם 
ֵאשרות,  שכ

שפסולות.   ּמלאו,  ִבאם  שו
ּמוצה,  ּממ שק ִבנ ללא  אש ּמחה  שנ ִבמ שב ּמעיַתרב  שת ִבנ אש אמ ץ  לק

ִבטיר.   שק יַתי ללא 
ִבטיר,  שק ִבה ִבאם  שו

ִבלים,  ּמע שב יַתל ּמלת  ּמע ּמוצה  ּממ שק ִבנ אש זו 
אזה> ִבלים.  <שו ּמע שב יַתל ּמלת  ּמע ללא  ּמוצה,  ּממ שק ִבנ ללא  אש שוזו 

ּמה,  ארי ִבשי שב ּמוצ ּה  שמ מק ּמעיַתרב  שת ִבנ
ּמת ּה,  אבשר רֲעח יַתל אש ּמה  ארי ּמי שש ִבב או 

ִבטיר.   שק יַתי ללא 
ִבלים.   ּמע שב יַתל ּמלת  ּמע ִבטיר,  שק ִבה ִבאם  שו

ד
שקִבריבו,  ִבה שו אמ ץ  לּק יַתה ּממא  יַתּט ִבנ

אצה.   יַתר שמ ִבצי ץ  יַתה
שקִבריבו,  ִבה שו ּמוצא  ּמי

אצה,  יַתר שמ ִבצי ץ  יַתה ֵאאין 
ֵאמא  ּמּט יַתה יַתעל  אצה  יַתר שמ ִבצי ץ  יַתה אש
ֵאוצא.  יַתהיו יַתעל  אצה  יַתר שמ ֵאאינו  שו

מסכת מנחות פרק ג משנה ד 

ה
ּמה,  ארי ִבשי יַתּטמו  ִבנ

ּמה,  ארי ִבשי שששרפו  ִבנ
ּמה,  ארי ִבשי שבדו  ּמא

אזר,  אע ִבלי אא ִבבי  יַתדת שר ִבמ שכ
ֵאשּמרה,  שכ

יַתע,  מש שיהו ִבבי  יַתדת שר ִבמ שכ ו



ּמלה.   שפסו
ּמשֵארת,  ֵאלי  שכ ִבב ללא  אש

ּמלה.   שפסו
ִבשיר.   שכ יַתמ שמעון  ִבש ִבבי  שר

ֵאשּמרה.  שכ יַתמִים,  רֲעע יַתפ ּמוצ ּה  שמ מק ִבטיר  שק ִבה

מסכת מנחות פרק ג משנה ה 
ו

מרבו.   אאת  ֵאכב  יַתע שמ ֵאמעוטו  אמ ץ,  לּק יַתה
מרבו.   אאת  ֵאכב  יַתע שמ ֵאמעוטו  ּמשרון,  ִבע

מרבו.   אאת  ֵאכב  יַתע שמ ֵאמעוטו  יַתיִין,  יַתה
מרבו.   אאת  ֵאכב  יַתע שמ ֵאמעוטו  אמן,  אש יַתה

אזה.   אאת  אזה  ִבבין  שכ יַתע שמ אמן  אש יַתה שו אלת  לוּס יַתה
אזה.  אאת  אזה  ִבבין  שכ יַתע שמ ּמנה  שלבו יַתה שו אמ ץ  לּק יַתה

מסכת מנחות פרק ג משנה ו 
[ז]

אזה.   אאת  אזה  ִבבים  שכ יַתע שמ ִבכפוִברים  יַתה ֵארי יום  ִבעי שש ֵאני  שש
אזה.   אאת  אזה  ִבבים  שכ יַתע שמ ארת  אוצ רֲעע ֵאשי  שב ִבכ ֵאני  שש

אזה.   אאת  אזה  ִבבים  שכ יַתע שמ יַתחלות  ֵאתי  שש
אזה.   אאת  אזה  ִבבים  שכ יַתע שמ ּמדִברים  שס ֵאני  שש
אזה.   אאת  אזה  ִבבים  שכ יַתע שמ ִבכים  ִבז ּמב ֵאני  שש

אזה.   אאת  אזה  ִבבים  שכ יַתע שמ ִבכים  ִבז ּמב יַתה שו ּמדִברים  שוּס יַתה

ח
ִבזיר,  ּמנ יַתב אש ִבנים  ִבמי ֵאני  שש

ּמרה,  ּמפ יַתב אש ּמשה  לל שש
ּמדה,  יַתבתו אש ּמעה  ּמב יַתאשר
ּמלב,  יַתבלו אש ּמעה  ּמב יַתאשר
לוצּמרע,  שמ ִבב אש ּמעה  ּמב יַתאשר

אזה.   אאת  אזה  ִבבים  שכ יַתע שמ
אאת זו.   שכבות זו  יַתע שמ ּמרה  ּמפ יַתב אש ּמזיות  יַתה יַתבע  אש

ִבדים,  יַתב יַתה ֵאבין  יַתעל  אש ּמזיות  יַתה יַתבע  אש
ּמהב,  ּמז יַתה יַתבח  שז ִבמ יַתעל  אש אכת,  לר ּמפ יַתה יַתעל  אש

אאת זו.  שכבות זו  יַתע שמ

מסכת מנחות פרק ג משנה ז 
[ט]

אזה.   אאת  אזה  ִבבין  שכ יַתע שמ ּמרה  שמנו ֵאני  שק ּמעה  שב ִבש
אזה.   אאת  אזה  ִבבין  שכ יַתע שמ ּמה  אתי ֵאנרו ּמעה  שב ִבש

אאת זו.  שכבות זו  יַתע שמ ּמזה  שמזו יַתב אש ּמרשות  ּמפ ֵאתי  שש



ּמבן.   שכ יַתע שמ ּמחד  אא ּמתב  שכ ִבפלו  רֲעא
אאת זו.  שכבות זו  יַתע שמ ִבלים  ִבפ שת יַתב אש ּמרשות  ּמפ יַתבע  יַתאשר

ּמבן.   שכ יַתע שמ ּמחד  אא ּמתב  שכ ִבפלו  רֲעא
אאת זו,  שכבות זו  יַתע שמ ּמוציות  ִבוצי יַתבע  יַתאשר

יַתחת.   יַתא ּמוה  שוצ ִבמ ּמתן  שע יַתב יַתאשר שב אש
ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר

שוצוות.  ִבמ יַתבע  יַתאשר ּמתן  שע יַתב יַתאשר

פרק ד 

מסכת מנחות פרק ד משנה א 
א

ּמבן,  ּמל יַתה אאת  אבת  אכ יַתע שמ ּמנה  ֵאאי אלת  ֵאכ שת יַתה
אלת.   ֵאכ שת יַתה אאת  ֵאכב  יַתע שמ ֵאאינו  ּמבן  ּמל יַתה שו

לראש,  של אש אבת  אכ יַתע שמ ּמנה  ֵאאי ּמיד  יַתל אש ּמלה  ִבפ שת
ּמיד.   יַתל אש אבת  אכ יַתע שמ ּמנה  ֵאאי לראש  של אש שו

יַתיִין,  יַתה אאת  ִבבין  שכ יַתע שמ ּמנן  ֵאאי אמן  אש יַתה שו אלת  לוּס יַתה
ּמבן.   שכ יַתע שמ יַתיִין  יַתה ללא  שו

אאת זו.  שכבות זו  יַתע שמ ִבחיוצון  יַתה יַתח  ֵאב שז ִבמ יַתעל  אש ּמתנות  יַתמ יַתה

מסכת מנחות פרק ד משנה ב 
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אזה.   אאת  אזה  ִבבים  שכ יַתע שמ ּמנן  ֵאאי ִבשים  ּמב שכ יַתה שו ִבלים  ֵאאי ּמה שו ּמפִברים  יַתה
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ּמהיה> ּמפִברים, < אהן  ּמל ּמהיו  ִבאם 
ִבכים,  ּמס שנ אהן  ּמל ּמהיו  ללא  שו

ּמכיו,  ּמס שנ ּמחד ו אא יַתפר  ִבביאו  ּמי
ִבכים.  ּמס שנ ללא  שב ּמלם  מכ שקשרבו  יַתאל ִי שו

מסכת מנחות פרק ד משנה ג 
ג

ִבעיר,  ּמש יַתה שו אבש  אכ יַתה שו יַתאִיל  ּמה שו ּמפר  יַתה
אחם,  אל יַתה אאת  ִבבין  שכ יַתע שמ ּמנן  ֵאאי

ּמבן.   שכ יַתע שמ אחם  אל יַתה ללא  שו
ִבשים,  ּמב שכ יַתה אאת  ֵאכב  יַתע שמ אחם  אל יַתה

אחם.   אל יַתה אאת  ִבבין  שכ יַתע שמ ּמנן  ֵאאי ִבשים  ּמב שכ יַתה שו
ּמבה.   ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

ּמנס:  ּמנ אבן  שמעון  ִבש יַתמר  ּמא
אחם,  אל יַתה אאת  ִבבים  שכ יַתע שמ ִבשים  ּמב שכ ּמלא  אא ִבכי,  ללא 



ִבשים,  ּמב שכ יַתה אאת  ֵאכב  יַתע שמ ֵאאינו  אחם  אל יַתה שו
ִבוצינו,  ּממ ֵאכן  אש

ּמנה,  ּמש ִבעים  ּמב יַתאשר ּמבר  שד ִבמ יַתב ֵאאל  ששּמר ּמהיו ִי אש שכ אש
אחם.  אל ללא  שב ִבשים  ּמב שכ ּמקשרבו 

ּמכאן,  יַתא ף 
אחם.   אל ללא  שב ִבשים  ּמב שכ שקִבריבו  יַתי

ד
שמעון:  ִבש ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמנס,  ּמנ אבן  ֵארי  שב ִבד שכ ּמכה  ּמל רֲעה
ּמריו,  ּמב שד ִבכ יַתעם  יַתּט יַתה ֵאאין  ּמבל  רֲעא

ּמבר,  שד ִבמ יַתב ֵארב  ּמק ִבדים  שפקו יַתמש  מח שב ּמאמור  ּמה ּמכל  אש
ּמבר.  שד ִבמ יַתב יַתרב  ּמק ללא  ִבנים  רֲעה לכ יַתרת  שבתו ּמאמור  ּמה שו

ֵאאלו.   ּמו ֵאאלו  ּמקשרבו  אר ץ,  ּמא ּמל ּמבאו  אש ִבמ
אחם'?  אל ללא  שב ִבשים  ּמב שכ שקשרבו  ֵאמר 'ִי ִבני או רֲעא ּממה  ֵאני  שפ ִבמ

ּממן.  שוצ יַתע אאת  ִברין  ִבתי יַתמ ִבשים  ּמב שכ יַתה אש
ארנו.  ִבתי יַתי ִבמי  ִבלי  ֵאאין  ִבשים,  ּמב שכ ללא  שו אחם  אל ללא 

מסכת מנחות פרק ד משנה ד 
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ִבפים,  ּמס יַתהמו אאת  ִבבין  שכ יַתע שמ ּמנן  ֵאאי ִבדין  ִבמי שת יַתה
ִבדים,  ִבמי שת יַתה אאת  ִבבין  שכ יַתע שמ ִבפין  ּמס ללא מו שו

אזה.   אאת  אזה  ִבבין  שכ יַתע שמ ִבפין  ּמס ללא מו שו
אקר,  לב יַתב אבש  אכ שקִבריבו  ִבה ללא 

יַתבִים.   יַתעשר ּמה ֵאבין  שקִבריבו  יַתי
שמעון:  ִבש ִבבי  יַתמר שר ּמא

יַתתי?  ּממ אא
ִבגין,  שג ִבסין או שו רֲעאנו ֵאהן  אש יַתמן  שז ִבב

ִבדין,  ִבזי שמ ּמהיו  ִבאם  ּמבל  רֲעא
אקר,  לב יַתב אבש  אכ שקִבריבו  ִבה ללא 

יַתבִים.   יַתעשר ּמה ֵאבין  שקִבריבו  יַתי ללא 

ו
אקר,  לב יַתב ארת  לט שק ִבטירו  שק ִבה ללא 

יַתבִים.   יַתעשר ּמה ֵאבין  ִבטירו  שק יַתי
שמעון:  ִבש ִבבי  יַתמר שר ּמא

יַתבִים,  יַתעשר ּמה ֵאבין  ּמבה  ֵאר שק ּמתה  שי ּמה ּמל ּה  מכ שו
ּמהב  ּמז יַתה יַתבח  שז ִבמ אאת  ִבכים  שנ יַתח שמ ֵאאין  אש

ִבמים,  יַתוּס יַתה לטארת  שק ִבב ּמלא  אא
ּמלה  ּמהעו יַתבח  שז ִבמ אאת  ללא  שו
יַתחר,  יַתש יַתל אש ִבמיד  ּמת שב ּמלא  אא



ּמחן  של מש יַתה אאת  ללא  שו
ּמבת,  יַתש יַתב ִבנים  ּמפ יַתה אחם  אל שב ּמלא  אא

ּמרה  שמנו יַתה אאת  ללא  שו
יַתבִים.  יַתעשר ּמה ֵאבין  ּמה  אתי ֵאנרו ּמעה  שב ִבש שב ּמלא  אא

מסכת מנחות פרק ד משנה ה 
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ּמים,  שוצ אח ּמבאות  ּמהיו  ללא  ּמגדול  ֵאהן  לכ ֵאתי  ִבב רֲעח
ֵאוצהו,  שוחו ֵאלם  ּמש ּמשרון  ִבע ִבביא  ֵאמ ּמלא  אא

יַתבִים.   יַתעשר ּמה ֵאבין  ּמוצה  שח יַתמ אקר ו לב יַתב ּמוצה  שח יַתמ שקִבריב  יַתמ ו
ֵאמת,  רֲעחִברית, ו יַתש יַתב ּמוצה  שח יַתמ שקִבריב  ִבה אש ֵאהן  לכ שו

ּמתיו,  שח יַתת ֵאחר  יַתא ֵאהן  לכ ִבמנו  ו
ֵאביתו,  ִבמ ּמשרון  ִבע ִבוצי  רֲעח ִבביא  ּמי ללא 

ּמלִבראשון,  אש ששרונו  אע ִבוצי  רֲעח יַתו
ֵאוצהו,  שוחו ֵאלם  ּמש ּמשרון  ִבע ִבביא  ֵאמ ּמלא  אא

ֵאבד.   ּמא ּמוצה  שח יַתמ ּמוצה, ו שח יַתמ שקִבריב  יַתמ ו
ִבבין,  ֵאר שק ּמוצִיין  רֲעח ֵאני  שש שוצאו  שמ ִבנ

ִבדים.   שב ּמוצִיים או רֲעח ֵאני  שש ו
ֵאחר,  יַתא ֵאהן  לכ ִבמנו  ללא 

ּמבה?  ֵאר שק ּמתה  שי ּמה ִבמי  של אש ִבמ
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבצבור.   יַתל אש ִבמ
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ִבשין.   יַתליושר אש ִבמ
ּמבה.  ֵאר שק ּמתה  שי ּמה ּממה  ֵאל שש

פרק ה 

מסכת מנחות פרק ה משנה א 
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ּמצה,  יַתמ ּמבאות  ּמנחות  שמ יַתה ּמכל 
ּמדה,  יַתבתו אש ֵאמ ץ  ּמח ֵאמ חו ץ 

אחם,  אל יַתה ֵאתי  שש ו
ֵאמ ץ.   ּמח ּמבאות  ֵאהן  אש
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ּמוצן.   שמ יַתח שמ ּמכן ו ִבמתו אהם  ּמל אדה  יַתזִית בו יַתכ ששאור 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמבר,  מח שמ יַתה ִבמן  ּמנה  ֵאאי ִבהיא  יַתא ף 
ששאור,  יַתה אאת  ִבביא  ֵאמ ּמלא  אא



ּמדה,  ִבמ יַתה שלתוְך  ֵאתן  שונו
ּמדה.   ִבמ יַתה אאת  ֵאלא  יַתמ שמ ו

שמרו לו:  ּמא
ֵאתּמרה.  שי ּמרה או  ֵאס רֲעח ּמתה  שי ּמה ִבהיא  יַתא ף 

מסכת מנחות פרק ה משנה ב 
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ששִברין,  יַתבפו ִבנלושות  ּמנחות  שמ יַתה ּמכל 
ִבמיוצו.   שח יַתי ללא  אש ּמרן  שמ יַתש שמ ו

ּמה,  ארי ִבשי ִבמיוצו  שח אה ִבאם  שו
יַתמר:  אא אנ אש אשה',  רֲעע יַתת ללא  שב' ֵאבר  שקּמרא ב,יא)עו ִבי יַתו ) 

יַתליי,  שקִבריבו  יַתת אשר  רֲעא ּמחה  שנ ִבמ יַתה ּמכל  "
ֵאמ ץ".   ּמח אשה  ּמע ֵאת ללא 

ּמת ּה.  ּמי ִבפ רֲעא יַתעל  שו ּמת ּה,  ּמכ רֲעעִברי יַתעל  שו ּמת ּה,  ּמש ִבלי יַתעל  ִבבים  ּמי יַתח שו

מסכת מנחות פרק ה משנה ג 
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ּמנה,  שלבו אמן ו אש שטעונות  ֵאיש 
ּמנה,  שלבו ללא  שו אמן  אש
אמן,  אש ללא  שו ּמנה  שלבו

ּמנה.   שלבו ללא  שו אמן  אש ללא 
ּמנה:  שלבו אמן ו אש שטעונות  ֵאאלו 

אלת,  לוּס יַתה יַתחת  שנ ִבמ
יַתבת,  רֲעח יַתמ יַתה שו

אשת,  אח יַתמשר יַתה שו
יַתחלות,  יַתה שו

ִבקים,  ִבקי ּמהשר שו
ִבנים,  רֲעה לכ יַתחת  שנ ִבמ ו

יַתח,  ִבשי ּממ ֵאהן  לכ יַתחת  שנ ִבמ ו
יַתחת גוִים,  שנ ִבמ
ִבשים,  ּמנ יַתחת  שנ ִבמ

אמר.   לע ּמה יַתחת  שנ ִבמ
אמן,  אש ּמנה  שטעו ִבכים  ּמס שנ יַתחת  שנ ִבמ

ּמנה.   שלבו ּמנה  שטעו ּמנה  ֵאאי שו
ּמנה,  שלבו ּמטעון  ִבנים  ּמפ יַתה אחם  אל

אמן.   אש ּמטעון  ֵאאינו  שו
אחם,  אל יַתה ֵאתי  שש

ֵאטא,  יַתחת חו שנ ִבמ ו
ּמנאות,  שק יַתחת  שנ ִבמ ו

שטעון> ּמנה. < שלבו ללא  שו אמן  אש ללא  שטעונות  ּמנן  ֵאאי



מסכת מנחות פרק ה משנה ד 
[ד] <ח>

שוצמו,  יַתע ֵאני  שפ ִבב אמן  אש יַתה יַתעל  ּמיב  יַתח שו
ּממ ּה.   שוצ יַתע ֵאני  שפ ִבב ּמנה  שלבו יַתה יַתעל  שו

ּמל ּה;  ּמס שפ אמן,  אש ּמה  אלי ּמע יַתתן  ּמנ
ּמנה.   אט שּק יַתל שי ּמנה,  שלבו

ּמה,  ארי ִבשי יַתעל  אמן  אש יַתתן  ּמנ
אשה'.   רֲעע יַתת ללא  שב' ֵאבר  ֵאאינו עו

ִבלי,  אכ ֵאבי  יַתג יַתעל  ִבלי  אכ יַתתן  ּמנ
ּמל ּה.  ּמס שפ ללא 

מסכת מנחות פרק ה משנה ה 
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ּמפה,  שתנו שטעונות  ּמנן  ֵאאי שו ּמשה  ּמג יַתה שטעונות  ֵאיש 
ּמשה,  ּמג יַתה ללא  שו ּמפה  שתנו

ּמפה,  שתנו ּמשה ו ּמג יַתה
ּמשה.   ּמג יַתה ללא  שו ּמפה  שתנו ללא 

ּמפה:  שתנו שטעונות  ּמנן  ֵאאי שו ּמשה  ּמג יַתה שטעונות  ֵאאלו 
אלת,  לוּס יַתה יַתחת  שנ ִבמ

יַתבת,  רֲעח יַתמ יַתה שו
אשת,  אח יַתמשר יַתה שו

יַתחלות,  יַתה שו
ִבקין,  ִבקי ּמהשר שו

ִבנים,  רֲעה לכ יַתחת  שנ ִבמ ו
יַתח,  ִבשי ּממ ֵאהן  לכ יַתחת  שנ ִבמ ו

יַתחת גוִים,  שנ ִבמ ו
ִבשים,  ּמנ יַתחת  שנ ִבמ ו

ֵאטא.   יַתחת חו שנ ִבמ ו
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

יַתח,  ִבשי ּממ ֵאהן  לכ יַתחת  שנ ִבמ ִבנים ו רֲעה לכ יַתחת  שנ ִבמ
ּמשה,  ּמג יַתה אהן  ּמב ֵאאין 

ּמפה,  שתנו ּמב ּה  ֵאאין  אש ֵאני  שפ ִבמ
ּמפה,  שתנו ּמב ּה  ֵאאין  אש ּמכל  שו

ּמשה.  ּמג יַתה ּמב ּה  ֵאאין 

מסכת מנחות פרק ה משנה ו 
[ו] <י>

ּמשה:  ּמג יַתה ִבנין  שטעו ּמנן  ֵאאי שו ּמפה  שתנו ִבנים  שטעו ֵאאלו 
ּמשמו,  רֲעא יַתו ּמרע  לוצ שמ ִבל אש אמן  אש ללג 

ִברין,  ִבבכו יַתה שו
לקב ;  רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  ֵארי שר שב ִבד



ִבחיד,  ּמי ֵאמי  של יַתש ֵארי  אאמו או
אהן,  ּמל אש ּמושוק  אזה  ּמח שו

ִבשים,  ּמנ ּמחד  אא ִבשים,  ּמנ רֲעא ּמחד  אא
ֵאאל,  ששּמר שבִי

ֵאחִברים;  רֲעא ּמב ללא  ּמבל  רֲעא
אחם,  אל יַתה ֵאתי  שש ו

אוצארת.   רֲעע ֵאשי  שב ִבכ ֵאתי  שש ו

ז
אשה?  יַתוצד הוא עו ֵאכי

ִבשים,  ּמב שכ ֵאני  שש ֵאבי  יַתג יַתעל  אחם  אל יַתה ֵאתי  שש אאת  ֵאתן  נו
אהן,  ֵאמ ּמלה  שע יַתמ של אזה שוק  ּמח אה שו

אהן. ֵאמ ּמלה  שע יַתמ של ֵאבד  ּמכ יַתה ארת  את ּמליות, יו שכ ֵאתי  שש ו
אחם,  אל יַתה אאת  יַתח  ִבני יַתמ אחם,  אל ֵאיש  ִבאם 

ּמּטן,  יַתמ של ּמדיו  ּמי ֵאתי  שש יַתח  ִבני יַתמ ו
ִבביא,  ֵאמ ִבליְך ו ומו

יַתמר:  אא אנ אש אלה ומוִבריד,  רֲעע יַתמ ששמות כט,כז)ו ) 
ּמרם".   אשר הו רֲעא יַתו יַתנ ף  אשר הו רֲעא "

ּמרח,  שז ִבמ יַתב ּמתה  שי ּמה ּמפה  שתנו ו
רֲעעּמרב,  יַתמ יַתב ּמשה  ּמג יַתה שו

ּמגשות.   יַתה של אמת  אד ּמפה קו שתנו ו
ּמנאות  שק יַתחת  שנ ִבמ אמר ו לע ּמה יַתחת  שנ ִבמ

ּמשה.   ּמג יַתה שו ּמפה  שתנו שטעונות 
ִבכים,  ּמס שנ יַתחת  שנ ִבמ ִבנים ו ּמפ יַתה אחם  אל

ּמשה.  ּמג יַתה ללא  שו ּמפה  שתנו ללא 

מסכת מנחות פרק ה משנה ז 
ח

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
שוצֹות,  ִבמ ּמשלוש  ִבנים  שטעו ִבנים  ִבמי ּמשה  לל שש

אהן.   ּמב ֵאאין  ִבשית  ִבלי שש יַתה שו ּמחד,  אא ּמכל  שב יַתתִים  שש
ֵאהן:  ֵאאלו  שו

ִבחיד,  ּמי ֵאמי  של יַתש ֵאחי  שב ִבז
ִבוצבור,  ֵאמי  של יַתש ֵאחי  שב ִבז שו

לוצּמרע.   שמ יַתשם  רֲעא יַתו
ִבחיד,  ּמי ֵאמי  של יַתש ֵאחי  שב ִבז שו

ִביים,  יַתח ּמכה  ִבמי שס ִבנים  שטעו
ִבטים,  ששחו ּמפה  שתנו ו

ִביים.   יַתח ּמפה  שתנו אהן  ּמב ֵאאין  שו
ִבוצבור,  ֵאמי  של יַתש ֵאחי  שב ִבז

ִבטין,  ששחו ִביים ו יַתח ּמפה  שתנו ִבנים  שטעו



ּמכה.   ִבמי שס אהן  ּמב ֵאאין  שו
ִביים,  יַתח ּמפה  שתנו ּמכה ו ִבמי שס ּמטעון  ּמרע  לוצ שמ יַתשם  רֲעא

ּמשחוט.  ּמפה  שתנו ֵאאין בו  שו

מסכת מנחות פרק ה משנה ח 
ט

יַתבת!"  רֲעח יַתמ יַתב יַתלי  ּמע ֵאמר " ּמהאו
אשת;  אח יַתמשר יַתב ִבביא  ּמי ללא 

יַתבת.   רֲעח יַתמ יַתב ִבביא  ּמי ללא  אשת!"  אח יַתמשר יַתב "
אשת?  אח יַתמשר יַתל יַתבת  רֲעח יַתמ ֵאבין  יַתמה 

ִבכוּסוי,  ּמל ּה  איש  אשת  אח יַתמשר יַתה אש ּמלא  אא
ִבכוּסוי.   ּמל ּה  ֵאאין  יַתבת  רֲעח יַתמ יַתה שו
ִבלי.   ִבלי ּמג יַתה ֵאסה  ִבבי יו ֵארי שר שב ִבד

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  ּמיה  שמ אח שנ ִבבי  שר
ִבשין,  רֲעח ּמה רו אשי רֲעע יַתמ ּמּקה ו ממ רֲעע אשת  אח יַתמשר

ִבשין.  ּמק ּמה  אשי רֲעע יַתמ ּמפה ו ּמוצ יַתבת  רֲעח יַתמ

מסכת מנחות פרק ה משנה ט 
י

יַתתנור!"  יַתב יַתלי  ּמע ֵארי  רֲעה "
ִבפין,  ּמע שר ֵאפה  רֲעא יַתמ ּמפח ו מכ ֵאפה  רֲעא יַתמ ִבביא  ּמי ללא 

ִביים.   ִבב יַתעשר ּמה ֵאפה יורות  רֲעא יַתמ ו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמפח.   מכ ֵאפה  רֲעא יַתמ ִבביא  ּמי ּמוצה,  ּמר ִבאם 
ֵאפה",  רֲעא יַתמ יַתחת  שנ ִבמ יַתלי  ּמע ֵארי  רֲעה "

ִבקין.  ִבקי שר ּמוצה  שח יַתמ יַתחלות ו ּמוצה  שח יַתמ ִבביא  ּמי ללא 
ִבתיר,  יַתמ שמעון  ִבש ִבבי  שר

ּמחד.  אא ּמבן  ּמקשר ִבהיא  אש ֵאני  שפ ִבמ

פרק ו 

מסכת מנחות פרק ו משנה א 
א

ִבנים:  רֲעה לכ יַתל אהן  ֵארי ִבשי שו ּממוצות  שק ִבנ ּמנחות  שמ ֵאאלו 
אלת,  לוּס יַתה יַתחת  שנ ִבמ

יַתבת,  רֲעח יַתמ יַתה שו
אשת,  אח יַתמשר יַתה שו

יַתחלות,  יַתה שו
ִבקין,  ִבקי ּמהשר שו



יַתחת גוִים,  שנ ִבמ ו
ִבשים,  ּמנ יַתחת  שנ ִבמ ו
אמר,  לע ּמה יַתחת  שנ ִבמ ו
ֵאטא,  יַתחת חו שנ ִבמ ו

ּמנאות.   שק יַתחת  שנ ִבמ ו
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

אוצת,  אמ שק ִבנ ִבנים  רֲעה לכ יַתל אש ֵאטא  יַתחת חו שנ ִבמ
שוצמו,  יַתע של ֵארב  ּמק אמ ץ  לּק יַתה שו

ּממן.  שוצ יַתע של ִבבין  ֵאר שק יַתרִים  ִבשי יַתה שו

מסכת מנחות פרק ו משנה ב 
ב

ִבנים,  רֲעה לכ יַתחת  שנ ִבמ
יַתח,  ִבשי ּממ ֵאהן  לכ יַתחת  שנ ִבמ ו

ִבכים,  ּמס שנ יַתחת  שנ ִבמ ו
ִבנים.   רֲעה לכ יַתל אהן  ּמב ֵאאין  שו יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתל

ִבנים.   רֲעה לכ יַתה יַתח  לכ ִבמ יַתח  ֵאב שז ִבמ יַתה יַתח  לכ אפה  ּמי אזה  ּמב
אחם,  אל יַתה ֵאתי  שש

ִבנים,  ּמפ יַתה אחם  אל שו
יַתח.   ֵאב שז ִבמ יַתל אהן  ּמב ֵאאין  שו ִבנים,  רֲעה לכ יַתל

יַתח.  ֵאב שז ִבמ יַתה יַתח  לכ ִבמ ִבנים  רֲעה לכ יַתה יַתח  לכ ּמפה  אזה ִי ּמב

מסכת מנחות פרק ו משנה ג 
ג

ִבלי,  אכ יַתב אעשות  אנ ּמנחות  שמ יַתה ּמכל 
ּמתנות> יַתמ ּמשה  לל שש אמן: < אש שתנות  יַתמ ּמשלוש  שטעונות  ו

ּמתם.   ּמי ִבש רֲעע יַתל אדם  לק ִבלי  אכ יַתב אמן  אש יַתתן  יַתמ ּמלה,  ִבלי שב ּמקה ו ִבוצי שי
ּמלן.   של יַתחלות, בו

ִבבי.   ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

אלת.   לס
ּמלה,  ִבלי שב שטעונות  יַתחלות  יַתה

ּמחה.   ִבש שמ ִבקים  ִבקי ּמהשר שו
ּמחן?  שש יַתוצד מו ֵאכי
ִבכי> ִבכי. < ִבמין  שכ

ִבנים.  רֲעה לכ יַתל ּמכל  אא אנ אמן  אש יַתה ּמאר  שש ו

מסכת מנחות פרק ו משנה ד 
ד

ִבלי,  אכ יַתב אעשות  אנ ּמנחות  שמ יַתה ּמכל 
ּמתה.   ִבתי שפ שטעונות  ו



ֵאאל,  ששּמר יַתחת ִי שנ ִבמ
יַתנִים,  שש ִבל ּמחד  אא ֵאפל  כו

ִבדיל.   שב יַתמ ּמעה ו ּמב יַתאשר של יַתנִים  שש ו
ִבנים,  רֲעה לכ יַתחת  שנ ִבמ ו

יַתנִים,  שש ִבל ּמחד  אא ֵאפל  כו
ִבדיל.   שב יַתמ ֵאאינו  שו ּמעה  ּמב יַתאשר של יַתנִים  שש ו

ּמל ּה.   שפ יַתכ שמ יַתח,  ִבשי ּממ ֵאהן  לכ יַתחת  שנ ִבמ ו
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

יַתח,  ִבשי ּממ ֵאהן  לכ יַתחת  שנ ִבמ ִבנים, ו רֲעה לכ שנחות  ִבמ
ּמתה,  ִבתי שפ אהן  ּמב ֵאאין 

ּמוצה.  ִבמי שק אהן  ּמב ֵאאין  אש ֵאני  שפ ִבמ
ּמוצה,  ִבמי שק אהן  ּמב ֵאאין  אש ּמכל  שו

ּמב ּה>  ּמתה. < ִבתי שפ אהם  ּמב ֵאאין 
ִבתין.  ֵאזי יַתכ ִבתין  ִבתי שפ ּמלם  מכ שו

מסכת מנחות פרק ו משנה ה 
ה

ּמפה,  ִבשי ֵאמאות  ללש  שש שטעונות  ּמנחות  שמ יַתה ּמכל 
ּמטה.   ִבעי שב ֵאמאות  ֵאמש  רֲעח יַתו
ִבּטין.   ִבח יַתב ּמטה  ִבעי שב ּמפה ו ִבשי

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ֵאוצק.   ּמב יַתב יַתא ף 

אשר,  אע אשר  אע ּמבאות  ּמנחות  שמ יַתה ּמכל 
ִבנים,  ּמפ יַתה אחם  אל ִבמ חו ץ 
ּמגדול,  ֵאהן  לכ ֵאתי  ִבב רֲעח יַתו

ששֵארה.   אע ֵאתים  שש ּמבאות  ֵאהן  אש
ּמדה.   שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ששֵארה,  אע ֵאתים  שש ּמבאות  ּמלם  מכ
ִבזירות,  שנ יַתה שו ּמדה  יַתהתו יַתחלות  ֵאמ חו ץ 

אשר.  אע אשר  אע ּמבאות  ֵאהן  אש

מסכת מנחות פרק ו משנה ו 
ו

ִבאים.   שס ללש  ּמש ִבמ ּמשרון  ִבע ּמבא  ּמיה  ּמה אמר  לע ּמה
אחם,  אל יַתה ֵאתי  שש

ִבאים.   שס ללש  ּמש ִבמ ששרונות  אע ֵאני  שש
ִבנים,  ּמפ יַתה אחם  אל

ִבאים.  שס ּמעה  ּמב יַתאשר שו ששִברים  אע ֵאמ ששרונות  אע ּמעה  ּמב יַתאשר שו ששִברים  אע

מסכת מנחות פרק ו משנה ז 



ז
ּמפה.  ּמנ ששֵארה  אע ללש  שש ִבב אפה  מנ שמ ּמיה  ּמה אמר  לע ּמה

ששֵארה;  אע ֵאתים  שש ִבב אחם,  אל יַתה ֵאתי  שש
ששֵארה.   אע יַתחת  יַתא שב ִבנים,  ּמפ יַתה אחם  אל

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמבה,  שוצ ִבק ּמל ּה  ּמיה  ּמה ללא 

אפה> מנ שמ ִבביא, < ֵאמ ּמיה  ּמה ּמכ ּה  ּמוצשר ּמכל  ּמפה  מנ שמ אלת  לס ּמלא  אא
יַתמר:  אא אנ שקּמרא כד, ה-ו)אש ִבי יַתו ) 

ּמת ּה,  לא ּמת  ִבפי ּמא שו אלת  לס ּמת  שח יַתק ּמל שו "
יַתחלות,  ששֵארה  אע ֵאתים  שש

ּמחת.  אא ּמה ּמלה  יַתח יַתה איה  שה ִבנים ִי לר שש אע ֵאני  שש
רֲעעּמרכות", יַתמ יַתתִים  שש ּמתם  ּמת או שמ יַתש שו

ּמכ ּה.  ּמוצשר ּמכל  ּמפה  מנ שמ ֵאהא  שת אש

פרק ז 

מסכת מנחות פרק ז משנה א 
א

ִבמיות,  של יַתש שירו ִבאים  שס ֵאמש  ּמח ּמאה  ּמב ּמתה  שי ּמה ּמדה  יַתהתו
ּמבִבריות.  שד ִבמ ֵאשש  ֵאהן  אש

ִבאים,  שס ּמשלוש  ּמפה  ֵאאי ּמה ֵאאיפות,  ֵאתי  שש
ּמשרון,  ִבע ששִברים  אע

ּמצה.   יַתמ יַתל ּמשּמרה  רֲעע יַתו ֵאמ ץ  ּמח אל ּמשּמרה  רֲעע
ּמלה.   יַתח יַתל ּמשרון  ִבע ֵאמ ץ,  ּמח אל ּמשּמרה  רֲעע

ִבנים:  ִבמי אשת  לל שש ּמצה  יַתמ יַתב ּמצה, ו יַתמ יַתל ּמשּמרה  רֲעע יַתו
ּמכה.  ִבקין ושרבו ִבקי שר יַתחלות ו

ִבמין,  ּמכל  של ללש  ּמש שו ששרונות  אע ּמשה  לל שש שוצאו  שמ ִבנ
ּמשרון.   ִבע ּמל יַתחלות  ללש  ּמש שו

ב
יַתקב,  ִבשים  לל שש ּמהיו  ִבמית  של יַתש שירו ּמדה  ִבמ שב

ּמצה.   יַתמ יַתל ּמשר  ּמע ּמשה  ִבמ רֲעח יַתו ֵאמ ץ,  ּמח אל ּמשר  ּמע ּמשה  ִבמ רֲעח
ּמלה.   יַתח יַתל ּמוצה  שח יַתמ יַתקב ו ֵאמ ץ,  ּמח אל ּמשר  ּמע ּמשה  ִבמ רֲעח

ִבנים:  ִבמי אשת  לל שש ּמצה  יַתמ יַתב ּמצה, ו יַתמ יַתל ּמשר  ּמע ּמשה  ִבמ רֲעח יַתו
ּמכה.   ִבקין ושרבו ִבקי שר יַתחלות ו

ִבמין,  ּמכל  של ִבבין  יַתק אשת]  ֵאמ רֲעח שוצאו [ שמ ִבנ
יַתּקב.  יַתל יַתחלות  ֵאתי  שש ו

מסכת מנחות פרק ז משנה ב 



ג
ּמדה:  יַתבתו אש ּמצה  יַתמ שכ ּמבא  ּמיה  ּמה ִבאים  ִבמלו יַתה

ּמכה.   ִבקין ושרבו ִבקי שר יַתחלות ו
ּמאה  ּמב ּמתה  שי ּמה ִבזירות  שנ יַתה

ּמדה:  יַתבתו אש ּמצה  יַתמ שכ ּמידות  ֵאתי  שש
ּמכה;  ּמב ּה שרבו ֵאאין  שו ִבקים,  ִבקי שר יַתחלות ו

ִביים,  ִבמ של יַתש שירו ִבבים  יַתק אשארת  רֲעע יַתו
יַתוִים.   שד יַתע שו ששרונות  אע ּמשה  ִבש ֵאהן  אש

ד
ּממה,  שתרו ּמשּמרה  רֲעע ֵאמ ּמחד  אא ֵאטל  ּמיה נו ּמה ּמלם  מכ ִבמ

יַתמר:  אא אנ שקּמרא ז,יד)אש ִבי יַתו ) 
יַתליי",  ּממה  שתרו ּמבן  ּמקשר ּמכל  ִבמ ּמחד  אא אמנו  ִבמ שקִבריב  ִבה שו "

ּמפרוס;  לּטל  ללא ִי אש ּמחד",  אא "
ּמשִבוים,  ּמבנות  ּמּקשר יַתה ּמכל  שיהוא  אש ּמבן",  ּמקשר ּמכל  ִבמ "

ֵאברו.   רֲעח יַתל ּמבן  ּמּקשר ִבמ לּטל  ללא ִי אש אזה 
איה",  שה ִבמים לו ִי ּמל שש יַתה יַתדם  אאת  ֵארק  יַתהז ֵאהן  לכ יַתל "

ִבנים.  רֲעה לכ יַתל ּמכל  אא אנ ּמאר  שש יַתה שו
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ִבנים,  שפ ִבב ּמדה  יַתהתו אאת  ֵאחט  יַתהשו
ּממה,  יַתלחו ּממ ּה חו ץ  שח יַתל שו

אחם.   אל יַתה יַתדש  ּמק ללא 
יַתתנור,  יַתב ּמקשרמו  ללא  אש יַתעד  ּמט ּה  ּמח שש

אהן,  ֵאמ ּמחד  אא ֵאמ ּמלם חו ץ  מכ ּמקשרמו  ִבפלו  רֲעא
אחם.   אל יַתה יַתדש  ּמק ללא 

ּממ ּה,  שמקו ִבל שוחו ץ  ּמנ ּה  יַתמ שז ִבל ּמט ּה חו ץ  ּמח שש
אחם.   אל יַתה יַתדש  ּמק

ּמפה,  ֵאר שט ֵאוצאת  שמ ִבנ שו ּמט ּה  ּמח שש
אחם.   אל יַתה יַתדש  ּמק ללא 

יַתלת מום,  רֲעע יַתב ֵאוצאת  שמ ִבנ שו ּמט ּה  ּמח שש
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

יַתדש.  ּמק
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

יַתדש.   ּמק ללא 
ּממ ּה,  שש ִבל ללא  אש ּמט ּה  ּמח שש
ִבאים,  ִבמלו יַתה ֵאאיל  ֵאכן  שו

ּממן,  שש ִבל ללא  אש ּמטן  ּמח שש אש ארת  אוצ רֲעע ֵאשי  שב ִבכ ֵאני  שש ֵאכן  שו
אחם.  אל יַתה יַתדש  ּמק ללא 
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ּמפסול:  יַתבח  אז ּמוצא  שמ ִבנ שו ִבלי  אכ יַתב שדשו  ּמּק אש ִבכים  ּמס שנ
ִבעמו;  ּמּקשרבו  ֵאחר, ִי יַתא יַתבח  אז ּמשם  איש  ִבאם 

ּמנה.   ִבלי יַתב שסלו  ּמפ ּמלאו, ִי ִבאם  שו
ּמת ּה,  ּמר שתמו ּמדה ו יַתלד תו שו

ּמה,  אתי שח יַתת ֵאחר  יַתא שפִבריש  יַתמ יַתה שו
אחם,  אל ּמנה  שטעו ּמנה  ֵאאי

יַתמר:  אא אנ שקּמרא ז,יב)אש ִבי יַתו ) 
ּמדה".  יַתהתו יַתבח  אז יַתעל  שקִבריב  ִבה שו "

אחם,  אל ּמנה  שטעו ּמדה  יַתהתו
ּמת ּה,  ּמפ ִבלי רֲעח ללא  שו ּמד ּה  של יַתו ללא 

אחם.  אל ִבנין  שטעו ּמת ּה  ּמר שתמו ללא  שו

מסכת מנחות פרק ז משנה ה 
ז

ֵאמר:  ּמהאו
ּמדה!"  יַתלי תו ּמע ֵארי  רֲעה "

ִבלין.   מח יַתה ִבמן  ּממ ּה  שח יַתל שו ִבהיא  ּמדה  יַתהתו ִבביא  ּמי
ֵאשר",  רֲעע יַתמ יַתה ִבמן  ּממ ּה  שח יַתל שו ִבלין  מח יַתה ִבמן  ּמדה  "תו

ִבלין.   מח יַתה ִבמן  ּממ ּה  שח יַתל ִבביא  ּמי
ִבלין",  מח יַתה ִבמן  ּממ ּה  שח יַתל שו ֵאשר  רֲעע יַתמ יַתה ִבמן  ּמדה  יַתהתו שו "

ֵאשר.   רֲעע יַתמ יַתה ִבמן  ּממ ּה  שח יַתל שו ִבהיא  ּמדה  יַתהתו ִבביא  ּמי
ִבני,  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ֵאּטי  ִבח ֵאמ ִבביא  ּמי ללא 

ִבני.  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ שמעות  ִבמ ּמלא  אא
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ֵאמר:  ּמלאו יַתנִין  שמ
ּמדה",  יַתלי תו ּמע ֵארי  רֲעה "

ִבלין?  מח יַתה ִבמן  ּמלא  אא ִבביא  ּמי ללא 
יַתמר:  אא אנ ּמבִברים טז,ב)אש שד ) 

ּמקר",  ּמב לוצאן ו אהיָך  אאל יַתליי  יַתסח  אפ ּמת  שח יַתב ּמז שו "
ִבזים?  ִבע ּמה ִבמן  ִבשים ו ּמב שכ יַתה ִבמן  ּמלא  אא יַתסח  אפ יַתה ֵאאין  ללא  רֲעה יַתו

ּמקר"?  ּמב לוצאן ו יַתמר " אא אנ ּממה  ּמל ֵאכן,  ִבאם 
יַתסח:  אפ יַתב ּמקר  ּמב יַתה ִבמן  לצאן ו יַתה ִבמן  ּמבא  יַתה ּמכל  ִבּקיש  יַתה של ּמלא  אא

ּמבה,  ּמבא חו אשהוא  יַתסח,  אפ יַתמה 
ִבלין,  מח יַתה ִבמן  ּמלא  אא ּמבא  ֵאאינו 

ּמבה,  שבחו ּמבא  אשהוא  ּמבר  ּמד ּמכל  יַתא ף 
ִבלין.  מח יַתה ִבמן  ּמלא  אא ּמבא  ֵאאינו 

ִבמים!"  ּמל שש יַתלי  ּמע ֵארי  רֲעה "



ּמבה,  ִבאים חו ּמב ֵאהן  שו ִבאיל  הו
ִבלין.   מח יַתה ִבמן  ּמלא  אא ִבאים  ּמב ּמנן  ֵאאי

ּממקום,  ּמכל  שב ִבכים  ּמס שנ יַתה
ִבלין.  מח יַתה ִבמן  ּמלא  אא ִבאים  ּמב ּמנן  ֵאאי

פרק ח 

מסכת מנחות פרק ח משנה א 
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ִבחיד  ּמי יַתה שו ִבצבור  יַתה שבנות  ּמקשר ּמכל 
אר ץ,  ּמא ּמל ּמוצה  ִבמחו אר ץ, ו ּמא ּמה ֵאמ ִבאין  ּמב

ּמשן,  ּמי יַתה ִבמן  ּמדש, ו ּמח אה ִבמן 
אחם,  אל יַתה ֵאתי  שש אמר ו לע ּמה ִבמן  חו ץ 

אר ץ.   ּמא ּמה ִבמן  ּמדש ו ּמח אה ִבמן  ּמלא  אא ִבאין  ּמב ּמנן  ֵאאי אש

ב
ּמחר.   שב ממ יַתה ִבמן  ּמלא  אא ִבאין  ּמב ּמנן  ֵאאי ּמלם  מכ שו

ּמחר?  שב ממ אזה הוא  ֵאאי  שו
אלת. <מכמס וזוניחה>  לוּס יַתל ּמפא  של יַתא ּמחה  ִבני שוזו ּממס  שכ ִבמ

ּמעה.   שק ִבב יַתב יַתרִים  ּמפ רֲעח אהם  ּמל ּמיה  ִבנ שש
ֵאשרות,  שכ ּמהיו  ּמרוצות  רֲעא ּמה ּמכל 

ִבאין.  ִבבי שמ ּמהיו  ּמכן  ִבמ ּמלא  אא
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ִבאין,  ִבבי שמ ֵאאין 
ִבלים,  ּמב שז יַתה ֵאבית  ִבמ ללא 

ִבחים,  ּמל שש יַתה ֵאבית  ִבמ ללא  שו
ּמלן;  ִבאי ּמה ֵאבית  ִבמ ללא  שו
ֵאשר.   ּמכ ִבביא  ֵאה ִבאם  שו
אשה?  יַתוצד הוא עו ֵאכי
ּמנה,  ּמנה ִבראשו ּמש ּמר ּה  ּמנ

ִבעים יום,  שב ִבש יַתסח  אפ יַתל אדם  לק ּמע ּה  ּמיה זושר ִבנ שש יַתה
ּמבה.   מר שמ אלת  לס ּמשה  ִבהיא עו שו

ֵאדק?  יַתוצד הוא בו ֵאכי
ּמכ ּה.  שלתו ּמידו  ִבניס  שכ יַתמ ּמבר  שז ִבג יַתה

ּמלה,  שפסו ּמבק,  ּמא ּמב ּה  ּמלה  ּמע
ּמנה.   אפ יַתנ שי אש יַתעד 

ּמלה.  שפסו ּמעה,  ִבלי שת ִבה ִבאם  שו
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אמן.   אש יַתל ּמפא  של יַתא ּמעה  שתקו יַתה
ֵאמר:  ּמשאול או ּמבא  יַתא

ֵאדן.   שר יַתי יַתה אבר  ֵאע שב ּמגב  ֵאר ּמל ּה  ּמיה  ִבנ שש
ֵאשרות,  שכ ּמהיו  ּמרוצות  רֲעא ּמה ּמכל 

ִבאין.   ִבבי שמ ּמהיו  ּמכן  ִבמ ּמלא  אא

ה
ִבאין,  ִבבי שמ ֵאאין 

ִבלים,  ּמב שז יַתה ֵאבית  ִבמ ללא 
ִבחים,  ּמל שש יַתה ֵאבית  ִבמ ללא  שו

יַתרע> שז ִבנ אש ּממה  ִבמ אהן. < ֵאני ֵאבי יַתרע  שז ִבנ אש יַתמה  ִבמ ללא  שו
ֵאשר.   ּמכ ִבביא  ֵאה ִבאם  שו

ִבקינון,  שנפו יַתא ִבאין  ִבבי שמ ֵאאין 
ּמפסול.   ִבביא  ֵאה ִבאם  שו

יַתמִים,  יַתב ששרו  אשנו ֵאגִברים  יַתגשר יַתה ִבמן  ִבאין  ִבבי שמ ֵאאין 
ִבשים,  שכבו יַתה ִבמן  ללא  שו
ִבקים,  ששלו יַתה ִבמן  ללא  שו
ּמפסול.  ִבביא,  ֵאה ִבאם  שו
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ִבתים,  ֵאזי ּמשה  לל שש
ִבנים.   ּממ שש ּמשה  לל שש ּמשה  לל שש אהן  ּמב ו

ּמהִבראשון,  יַתזִית  יַתה
יַתזִית,  יַתה לראש  שב שגרו  יַתגשר שמ

יַתוּסל.  יַתה שלתוְך  ֵאתן  שונו ֵאתש,  שוכו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

אזה ִבראשון.  יַתוּסל,  יַתה ִבביבות  שס
ּמרה.  יַתבּקו יַתען  ּמט

ֵאמר:  ּמדה או ִבבי יו שר
ִבני.   ֵאש אזה  ִבנים,  ּמב רֲעא ּמב

ִבשי.   ִבלי שש אזה  יַתען,  ּמט שו יַתחן  ּמט שו יַתזר  ּמח
ּמרה,  שמנו ִבל ּמהִבראשון 
ּמנחות.   שמ ִבל ּמאר  שש יַתה שו

ז
ִבני,  ֵאש יַתה יַתזִית  יַתה

יַתגג,  יַתה לראש  שב שגרו  יַתגשר שמ



יַתוּסל.  יַתה שלתוְך  ֵאתן  שונו ֵאתש,  שוכו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

אזה ִבראשון.   יַתוּסל,  יַתה ִבביבות  שס
ּמרה,  יַתבּקו יַתען  ּמט

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ִבני.   ֵאש אזה  ִבנים,  ּמב רֲעא ּמב

ִבשי.   ִבלי שש אזה  יַתען,  ּמט שו יַתחן  ּמט שו יַתזר  ּמח
ּמרה,  שמנו ִבל ּמהִבראשון 
ּמנחות.   שמ ִבל ּמאר  שש יַתה שו

ח
ִבשי:  ִבלי שש יַתה יַתזִית  יַתה

אקה,  ּמל ִבי אש יַתעד  יַתבִית  יַתב שטנו  עו
יַתגג,  יַתה לראש  שב שגבו  יַתנ שמ ֵאלהו ו רֲעע יַתמ ו

יַתוּסל.  יַתה שלתוְך  ֵאתן  שונו ֵאתש,  שוכו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

אזה ִבראשון.   יַתוּסל,  יַתה ִבביבות  שס
ּמרה,  יַתבּקו יַתען  ּמט

ֵאמר:  ּמדה או ִבבי יו שר
ִבני.   ֵאש אזה  ִבנים,  ּמב רֲעא ּמב

ִבשי.   ִבלי שש אזה  יַתען,  ּמט שו יַתחן  ּמט שו יַתזר  ּמח
ּמרה,  שמנו ִבל ּמהִבראשון 
ּמנחות.   שמ ִבל ּמאר  שש יַתה שו
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אמנו.   ִבמ ּמלה  שע יַתמ של ֵאאין  ּמבִבראשון,  אש ּמהִבראשון 
ּמשִבוים.   ִבני,  ֵאש יַתב אש ּמהִבראשון  ּמבִבראשון,  אש ִבני  ֵאש יַתה

ִבני,  ֵאש יַתב אש ִבני  ֵאש יַתה ּמבִבראשון,  אש ִבשי  ִבלי שש יַתה
ּמשִבוים.   ִבשי,  ִבלי שש יַתב אש ּמהִבראשון 

ּמשִבוים.   ִבשי,  ִבלי שש יַתב אש ִבני  ֵאש יַתה שו ִבני,  ֵאש יַתב אש ִבשי  ִבלי שש יַתה שו
אמנו.   ִבמ ּמּטה  יַתמ של ֵאאין  ִבשי,  ִבלי שש יַתב אש ִבשי  ִבלי שש יַתה

י
ּמנחות,  שמ יַתה יַתא ף 

יַתזְך:  יַתזִית  אמן  אש רֲעענו  שט ִבי אש ִבדין  יַתב ּמהיו 
ּמלה,  ִבכי רֲעא ּמנה  ֵאאי אש ּמרה,  שמנו יַתה ִבאם  ּממה, 

יַתזְך,  יַתזִית  אמן  אש ּמנה  שטעו
ּמלה,  ִבכי רֲעא יַתל ֵאהן  אש ּמנחות,  שמ

יַתזְך?  יַתזִית  אמן  אש רֲעענו  שט ִבי אש ִבדין  ֵאאינו 
יַתמר:  אא אנ ששמות כז,כ)אש ) 



ּמנחות.  שמ ִבל ִבתית  ּמכ יַתזְך  ללא  ּממאור",  יַתל ִבתית  ּמכ ּמזְך  "
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יַתיִין?  יַתה אאת  ִבאין  ִבבי שמ ּמהיו  יַתנִין  שמ
יַתיִין.   יַתל ּמפה  של יַתא יַתלִים  רֲעעטו יַתו יַתחִים  שקרו

ּמהר,  ּמב ּמבן  ּמל ֵאבית  ּממה ו ֵאבית ִבר אהם  ּמל ּמיה  ִבנ שש
ּמעה.   שק ִבב יַתב ּמנה  שג ִבס יַתפר  שכ ו

ֵאשרות,  שכ ּמהיו  ּמרוצות  רֲעא ּמה ּמכל 
ִבאין.   ִבבי שמ ּמהיו  ּמכן  ִבמ ּמלא  אא

יב
ִבחים,  ּמל שש יַתה ֵאבית  ִבמ ללא  שו ִבלים  ּמב שז יַתה ֵאבית  ִבמ ללא  ִבאין  ִבבי שמ ֵאאין 

אהן,  ֵאני ֵאבי יַתרע  שז ִבנ אש יַתמה  ִבמ ללא  שו
ֵאשר.   ּמכ ִבביא,  ֵאה ִבאם  שו
ּמשן.   ּמי ִבאין  ִבבי שמ ֵאאין 

ִבבי.   ֵארי שר שב ִבד
ִברין.   ִבשי שכ יַתמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

ּממתוק,  ללא  ִבאין  ִבבי שמ ֵאאין 
ּמשל,  מב שמ ללא  שו ּמשן,  מע שמ ללא  שו

ּמפסול.   ִבביא  ֵאה ִבאם  שו
ִבליות,  ּמד יַתה ִבמן  ִבאין  ִבבי שמ ֵאאין 

ִבליות,  שג ּמהרו ִבמן  ּמלא  אא
ִבדים.  רֲעעבו ּמה ִבמים  ּמר שכ יַתה ִבמן 

מסכת מנחות פרק ח משנה ז 
יג

ִבלים,  שגדו ִבבים  ּמוצ רֲעח יַתב ִבסין אותו  שנ ּמהיו כו ללא 
יַתטנות.   שק ִבביות  ּמח שב ּמלא  אא

ּמה,  ִבפי יַתעד  ִבבית  ּמח ֵאלא  יַתמ שמ ֵאאינו  שו
ֵאד ף.   ֵאריחו נו ֵאהא  שי אש ֵאדי  שכ

שמחון,  יַתּק יַתה ֵאני  שפ ִבמ ּמה,  ִבפי ִבמ ללא  ִבביא  ֵאמ ֵאאינו 
ּממִברין,  שש יַתה ֵאני  שפ ִבמ ּמה,  אלי ִבמשו ללא  שו

ּמע ּה.   ּמוצ שמ אא ֵאמ ּמש ּה  ִבלי שש ִבביא  ֵאמ ּמלא  אא
ֵאדק?  יַתוצד הוא בו ֵאכי

ּמידו,  שב אנה  ּמּק יַתה שו ֵאשב  ּמבר יו שז ִבג יַתה
אנה.   ּמּק יַתב ִבּקיש  ִבה שו ִבגיד  יַתה אאת  יַתרק  ּמז
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  ִבבשר ֵאסה  ִבבי יו שר
ּמפסול,  שמחון,  ִבק ּמלה בו  ּמע אש יַתיִין 

יַתמר:  אא אנ  (במדבר כח,יט)אש
ּמתם",  ּמח שנ ִבמ אכם ו ּמל שהיו  ִבמם ִי ִבמי שת "



אהם".  ֵאכי שס ִבנ שו אכם  ּמל שהיו  ִבמם ִי ִבמי שת "

פרק ט 

מסכת מנחות פרק ט משנה א 
א

ּמדש:  שק ִבמ יַתב ּמהיו  ֵאבש  ּמי יַתל אש ִבמדות  ֵאתי  שש
ּמשרון.   ִבע ִבוצי  רֲעח יַתו ּמשרון,  ִבע

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
ּמשרון  ּמשרון]ִבע ִבע שו ּמשרון.  [ ִבע ִבוצי  רֲעח יַתו  

ֵאמש?  יַתש שמ ּמיה  ּמה ּממה  ּמשרון  ִבע
ּמנחות.   שמ יַתה ּמכל  ֵאדד  ּמיה מו ּמה אשבו 

ֵאדד,  ּמיה מו ּמה ללא 
ּמשה> לל שש שב ּמפר, < יַתל ּמשה  לל שש ִבל אש שב ללא 

יַתאִיל,  ּמל יַתנִים  שש ִבל אש שב ללא  שו
ששרונות.   אע ִבדן  שד ּמלא מו אא

ֵאמש?  יַתש שמ ּמיה  ּמה ּממה  ּמשרון  ִבע ִבוצי  רֲעח
ּמגדול,  ֵאהן  לכ יַתחת  שנ ִבמ ֵאלק  ּמיה חו ּמה אשבו 
יַתבִים.  יַתעשר ּמה ֵאבין  ּמוצה  שח יַתמ אקר,  לב יַתב ּמוצה  שח יַתמ

מסכת מנחות פרק ט משנה ב 
ב

ּמדש:  שק ִבמ יַתב ּמהיו  יַתלח  יַתל אש ִבמדות  יַתבע  אש
ִבהין, 

ִבהין,  יַתה ִבוצי  רֲעח יַתו
ִבהין,  יַתה ִבשית  ִבלי שש ו
ִבהין,  יַתה ִבעית  ִבבי ושר

ללג, 
ללג,  ִבוצי  רֲעח יַתו

ִבעית.   ִבבי ושר
ֵאמר:  ּמוצדוק או ִבבי  ִבבשר ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר

ִבהין:  יַתל ּמהיו  ּמנתות  שש
ּמפר,  יַתל ּמכן  יַתעד 

יַתאִיל,  ּמל ּמכן  יַתעד 
אבש.   אכ יַתל ּמכן  יַתעד 

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ִבהין,  ּמשם  ּמיה  ּמה ללא 

ּמשם,  ּמיה  ּמה ּמוצה  שח יַתמ ללג ו יַתל אש ּמרה  ֵאת שי ּמדה  ִבמ ּמלא  אא
ּמגדול,  ֵאהן  לכ יַתחת  שנ ִבמ של ֵאדד  ּמיה מו ּמה אשבו 



אקר,  לב יַתב ּמוצה  שח יַתמ ללג ו
יַתבִים.  יַתעשר ּמה ֵאבין  ּמוצה  שח יַתמ ללג ו שו

מסכת מנחות פרק ט משנה ג 
ג

אשת?  אמ יַתש שמ ּמתה  שי ּמה ּממה  ִבעית  ִבבי שר
לוצּמרע,  שמ ִבל אש יַתמִים  ִבעית  ִבבי שר

ִבזיר.   ּמנ יַתל אמן  אש ִבעית  ִבבי שר
ֵאמש?  יַתש שמ ּמיה  ּמה ּממה  ללג  ִבוצי  רֲעח

ּמטה,  יַתלוּסו יַתמִים  ללג  ִבוצי  רֲעח
ּמדה.   יַתלתו אמן  אש ללג  ִבוצי  רֲעח

ּמנחות.   שמ יַתה ּמכל  של ֵאדד  ּמיה מו ּמה ללג  יַתב ו
ּמשרון,  ִבע ִבשים  ִבש של אש ּמחה  שנ ִבמ ִבפלו  רֲעא

ללג.   ִבשים  ִבש ּמל ּה  ֵאתן  נו
ֵאמר:  לקב או רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמשרון,  ִבע ִבשים  ִבש של אש ּמחה  שנ ִבמ ִבפלו  רֲעא
יַתמר:  אא אנ אש ּמג ּה,  ּמל ּמלא  אא ּמל ּה  שקּמרא יד,כא)ֵאאין  ִבי יַתו ) 

אמן".   ּמש ללג  שו ּמחה  שנ ִבמ של "
ּמפר,  יַתל ּמשה  ִבש

יַתאִיל,  ּמל ּמעה  ּמב יַתאשר
אבש,  אכ יַתל ּמשה  לל שש

ּמרה,  שמנו יַתל ּמוצה  שח יַתמ ּמשה ו לל שש ו
ֵאנר.  ּמכל  של ללג  ִבוצי  רֲעח ֵאמ

מסכת מנחות פרק ט משנה ד 
ד

ִבלים,  ֵאאי ֵאכי  שס ִבנ שב ּמפִברים  ֵאכי  שס ִבנ ִבבין  ּמעשר שמ
ִבשים,  ּמב שכ ֵאכי  שס ִבנ שב ִבלים  ֵאאי ֵאכי  שס ִבנ

ִבצבור,  יַתל אש שב ִבחיד  ּמי יַתל אש
אמש.   אא ּמל אש שב שליום  אש

ִבלים.   ֵאאי שו ּמפִברים  ֵאכי  שס ִבנ שב ִבשים  ּמב שכ ֵאכי  שס ִבנ ִבבין  ּמעשר שמ ֵאאין  ּמבל  רֲעא
ּממן,  שוצ יַתע ֵאני  שפ ִבב ֵאאלו  שו ּממן  שוצ יַתע ֵאני  שפ ִבב ֵאאלו  ּמלן,  ּמל שב ִבאם 

ֵאשִברין.   שכ ּמעשרבו  שת ִבנ שו
יַתסל.   ּמפ יַתלל,  ּמב ללא  אש יַתעד  ִבאם 

אמר,  לע ּמה ִבעם  ּמבא  יַתה אבש  אכ יַתה
ּמלה,  שכפו ּמחתו  שנ ִבמ אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ִבלין.  שכפו ּמכיו  ּמס שנ ּמהיו  ללא 

מסכת מנחות פרק ט משנה ה 
ה

ּמדשות,  שג ִבנ ּמהיו  ּמדש  שק ִבמ יַתב ּמהיו  אש ִבמדות  ּמכל 



ּמגדול,  ֵאהן  לכ של אש ִבמ חו ץ 
ּמכ ּה.   שבתו ּמש ּה  שד אג ּמיה  ּמה אש

יַתדת> ִבמ אדש. < לק אהן  ֵאוצי ִבברו יַתלח,  יַתה ִבמדות 
לחל.   אהן  ֵאוצי ִבברו ֵאבש,  ּמי יַתה ִבמדות 

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
יַתדת> ִבמ אדש, < לק יַתלח,  יַתה ִבמדות 

אדש;  לק אהן  ֵאוצי ֵאברו ּמכְך  ִבפי של
יַתדת> ִבמ לחל, < ֵאבש,  ּמי יַתה ִבמדות 

לחל.   אהן  ֵאוצי ֵאברו ּמכְך  ִבפי של
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ּמכר,  שע אנ יַתלח  יַתה אש ּמלא  אא אזה,  ֵאשם  ִבמ ללא 
ּמכר.  שע אנ ֵאאינו  ֵאבש  ּמי יַתה שו

מסכת מנחות פרק ט משנה ו 
ו

ִבכים,  ּמס שנ ִבנים  שטעו ִבחיד  ּמי יַתה שו ִבצבור  יַתה שבנות  ּמקשר ּמכל 
יַתסח,  אפ יַתה שו ֵאשר,  שע יַתמ יַתה שו שבכור,  יַתה ִבמן  חו ץ 

ּמשם,  ּמא ּמה שו ּמּטאת,  יַתח יַתה שו
ִבכים.  ּמס שנ ִבנים  שטעו ּמשמו  רֲעא יַתו ּמרע  לוצ שמ ִבל אש ּמּטאתו  יַתח אש ּמלא  אא

מסכת מנחות פרק ט משנה ז 
ז

ּמכה,  ִבמי שס אהן  ּמב ֵאאין  ִבצבור  יַתה שבנות  ּמקשר ּמכל 
שוצֹות,  ִבמ יַתה ּמכל  יַתעל  ּמבא  יַתה ּמפר  יַתה ִבמן  חו ץ 

יַתח.   ֵאל יַתת שש ִבמ יַתה ִבעיר  ּמש שו
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

יַתא ף]  ּמרה.[ ּמז ּמדה  רֲעעבו ֵארי  ִבעי   שש

ח
ּמכה,  ִבמי שס ִבנים  שטעו ִבחיד  ּמי יַתה שבנות  ּמקשר ּמכל 
יַתסח.   אפ יַתה שו ֵאשר,  רֲעע יַתמ יַתה שו שבכור,  יַתה ִבמן  חו ץ 
ִבמיר.  ֵאמ ּמכיו, ו ּמס שנ ִבביא  ֵאמ ֵאמְך, ו ֵארש סו יַתהיו שו

מסכת מנחות פרק ט משנה ח 
ט

ִבכין,  שמ לכל סו יַתה
ּמטן,  ּמק שו אטה  ֵארש, שו ֵאח ֵאמ חו ץ 

שכִברי,  ּמנ שו ֵאמא,  סו
ּמשה.   ִבא ּמה שו יַתח,  ִבלי ּמש יַתה שו אבד,  אע ּמה שו

ּמוה,  שוצ ִבמ ֵארי  ִבשי ּמכה,  ִבמי שס ו
יַתדִים.   ּמי יַתה ֵאתי  שש ִבב לראש  ּמה יַתעל 



ִבטין,  רֲעח ִבכין שו שמ אשוּסו ּממקום  ִבב ו
ּמטה.  ִבחי שש ּמכה  ִבמי שס ִבל אכ ף  ֵאת שו

מסכת מנחות פרק ט משנה ט 
י

ּמפה,  שתנו יַתב ִבמ ּמכה  ִבמי שס ִבב אמר  לח
ּמכה,  ִבמי שוּס יַתב ִבמ ּמפה  שתנו יַתב ו

שבִברין,  יַתהחו ּמכל  של ִבני ף  ֵאמ ּמחד  אא אש
שבִברין.   יַתהחו ּמכל  של ֵאמְך  ּמחד סו אא ֵאאין  שו

ּמפה,  שתנו ִבב אמר  לח
אגת  אה ּמפה נו שתנו יַתה אש

ִבצבור,  יַתה שבנות  ּמקשר שב ִבחיד ו ּמי יַתה שבנות  ּמקשר שב
ִבטים,  ששחו יַתב ִביים ו יַתח יַתב

ִביים,  יַתח יַתח  איש בו רו אש ּמבר  ּמד שב
ֵאאין בו,  אש ּמבר  ּמד שב ו

ּמכה.  ִבמי שס ִבב ֵאכן  ֵאאין  אש יַתמה 

פרק י 

מסכת מנחות פרק י משנה א 
א

ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר
ִבאים,  שס ללש  ּמש ִבמ ּמבת  יַתש יַתב ּמבא  ּמיה  ּמה אמר  לע ּמה

ֵאמש.   ּמח ֵאמ לחל,  יַתב ו
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

לחל,  ּמחד  אא שו ּמבת  יַתש ּמחד  אא
ּמבא.   ּמיה  ּמה ללש  ּמש ִבמ

ֵאמר:  ִבנים או רֲעה לכ יַתה יַתגן  שס ּמיה  שנ יַתנ רֲעח ִבבי  שר
ִבחיד,  ּמי יַתב ּמוצר  שק ִבנ ּמיה  ּמה ּמבת  יַתש יַתב

יַתחת;  יַתא ּמפה  מק שב יַתחת, ו יַתא ּמגל  יַתמ שב ו
ּמשה,  לל שש ִבב לחל,  יַתב ו

ּמגלות.   יַתמ ּמשלוש  שב מקפות, ו ּמשלוש  שב ו
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמשה,  לל שש ִבב לחל,  יַתה ּמחד  אא שו ּמבת  יַתש ּמחד  אא
ּמגלות.  יַתמ ּמשלוש  שב מקפות ו ללש  ּמש שב ו

מסכת מנחות פרק י משנה ב 
ב

ּמּקרוב.   יַתה ִבמן  לבא  ּמל אמר  לע ּמה יַתות  שוצ ִבמ



יַתלִים,  ּמש ִבלירו ּמּקרוב  יַתה ֵאכר  ִבב ללא 
ּממקום.   ּמכל  ִבמ ִבאין אותו  ִבבי שמ

ִבפין,  שוצִברי יַתגנות  ִבמ ּמבא  אש אשה  רֲעע יַתמ
ֵאכר.  ֵאעין סו יַתעת  שק ִבב ִבמ אחם  אל יַתה ֵאתי  שש ו

מסכת מנחות פרק י משנה ג 
ד

ִבשין?  ּמהיו עו יַתוצד  ֵאכי
אעארב יום טוב,  ֵאמ ִבאין  שוצ ִבדין יו ֵאבית  ֵאחי  ששלו
יַתקע,  יַתּקשר יַתל ּמבר  מח שמ ִבב ֵאריכות  שכ ִבשין אותו  שועו

לוצר.   שק ִבל יַתח  ֵאהא נו שי אש ֵאדי  שכ
ּמשם,  יַתל שנסות  יַתכ שת ִבמ ּמשם  יַתל שוּסמוכות  יַתה ּמירות  רֲעע ּמה ּמכל 

ּמגדול.   אסק  ֵאע שב ּמוצר  שק ִבנ ֵאהא  שי אש ֵאדי  שכ

ה
אהם:  ּמל יַתמר  ּמא ּמכה,  ֵאש רֲעח אש ּמון  ֵאכי

אמש?"  אש יַתה ּמבא  "
ִבהין."   שמִברים " או
אמש?"  אש יַתה ּמבא  "

ִבהין."   שמִברים " או
ּמגל זו?"  יַתמ "

ִבהין."   שמִברים " או
ּמגל זו?"  יַתמ "

ִבהין."   שמִברים " או
ּמפה זו?"  מק "

ִבהין."   שמִברים " או
ּמפה זו?"  מק "

ִבהין."   שמִברים " או
ִבהין> שמ'  אהם: <או ּמל ֵאמר  ּמבת או יַתש יַתב ו

ּמבת זו?"  יַתש "
ִבהין."   שמִברים " או

ּמבת זו?"  יַתש "
ִבהין."   שמִברים " או

לוצר?"  שק אא "
לוצר!"  שק שמִברים לו " או

לוצר?"  שק אא "
לוצר!"  שק שמִברים לו " או

ּמבר,  ּמד שו ּמבר  ּמד ּמכל  יַתעל  ִבמים  ּמע שפ ּמשה  לל שש
שמִברין לו:  ֵאהן או שו
ִבהין."  ִבהין,  ִבהין,  "



ו
ּממה?  ּמל ּמכְך  ּמכל 

שמִברים לו:  ּמהיו או אש ִבסין,  שת ֵאבי יַתה ֵאני  שפ ִבמ
ֵאאי יום טוב.  ּמוצ שבמו אמר  לע ּמה יַתרת  ִבוצי שק ֵאאין 

מסכת מנחות פרק י משנה ד 
ז

מּקפות,  יַתל ּמתנוהו  שנ ּמוצרוהו ו שק
ּמרה,  ּמז רֲעע ּמל ִבביאוהו  אה

ּמבאור,  ִבבין אותו  רֲעה שב יַתה שמ ּמהיו 
ִבלי.   ּמק יַתות  שוצ ִבמ ֵאים בו  יַתק של ֵאדי  שכ

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ִבטין אותו,  שב ּמלחות חו יַתבּקו ו
ֵאעְך.   ּממ שת ללא ִי אש ֵאדי  שכ

ח
ּמּקב,  מנ שמ ּמיה  ּמה יַתאבוב  שו יַתאבוב,  של ּמתנוהו  שנ

ּמלן.  מכ שב ֵאלט  ּמהאור שו ֵאהא  שי אש ֵאדי  שכ
ּמחטוהו> שש אבת בו, < אש יַתנ שמ יַתח  ּמהרו שו ּמרה  ּמז רֲעע ּמב ּמטחוהו  שש

ּמגרוסות,  יַתל אש יַתחִים  ֵאר ּמל ּמתנוהו  שנ
ּמשרון,  ִבע אמנו  ִבמ ִבוציאו  הו

ּמפה,  ּמנ ששֵארה  אע ּמלש  שש ִבמ אפה  מנ שמ אשהוא 
ּמדם.   ּמא ּמכל  של ּמכל  אא אנ שו אדה  שפ ִבנ ּמאר  שש יַתה שו

ששרות.   יַתע יַתמ יַתה ִבמן  ּמפטור  ּמלה ו יַתח יַתב ּמיב  יַתח שו
ששרות.   יַתע יַתמ יַתב ּמלה ו יַתח יַתב ֵאיב  יַתח שמ ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ט
ּמשרון,  ִבע של ּמבא לו 

ּמנתו,  שלבו שמנו ו יַתש יַתתן  ּמנ
יַתלל,  ּמב יַתוצק ו ּמי

ִבגיש,  ִבה שו ִבני ף  ֵאה שו
ִבטיר.  שק ִבה שו יַתמ ץ  ּמק

ִבנים.  רֲעה לכ יַתל ּמכל  אא אנ ּמאר  שש יַתה שו

מסכת מנחות פרק י משנה ה 
י

אמר,  לע ּמה יַתרב  ּמּק אש ִבמ
יַתלִים  ּמש שירו ִבאין שוק  שוצ ִבאין ומו שוצ יו

ִבלי,  ּמק יַתמח  אק ֵאלא  ּממ אשהוא 
ִבמים.   ּמכ רֲעח ִבכשרוצון  ללא  אש



ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבשין.   ּמהיו עו ִבמים  ּמכ רֲעח ִבכשרוצון 
ּמיד.   ִבמ ּמדש  ּמח אה יַתתר  מה אמר,  לע ּמה יַתרב  ּמּק אש ִבמ

ּמלן.   יַתה של יַתהיום ו רֲעחוצות  ֵאמ ּמתִברין  ממ ִבקין  ּמהשרחו שו
ּמדש,  שק ִבמ יַתה ֵאבית  יַתרב  ּמח אש ִבמ

יַתכי,  יַתז אבן  ּמנן  ּמח ּמבן יו יַתר ִבקין  שת ִבה
ּמאסור.   מכלו  אנ ף  אה ֵאהא יום  שי אש

ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא
ּמאסור,  ּמרה הוא  יַתהתו ִבמן  ללא  רֲעה יַתו

יַתמר:  אא אנ שקּמרא כג,יד)אש ִבי יַתו ) 
אזה"?  יַתה יַתהיום  אוצם  אע יַתעד  "

ּמתִברין  ממ ִבקין  ּמהשרחו ּממה  ֵאני  שפ ִבמ
ּמלן?  יַתה של יַתהיום ו רֲעחוצות  ֵאמ

ִבעין,  שד ֵאהן יו אש ֵאני  שפ ִבמ
ִבלין בו.  שצ יַתע שת ִבמ ִבדין  ֵאבית  ֵאאין  אש

מסכת מנחות פרק י משנה ו 
יא

ּמנה,  ִבדי שמ יַתב ִבתיר  יַתמ ּמיה  ּמה אמר  לע ּמה
ּמדש.   שק ִבמ יַתב אחם  אל יַתה ֵאתי  שש ו

ִברין,  ִבבכו ּמנחות ו שמ ִבאין  ִבבי שמ ֵאאין 
אמר,  לע ּמל אדם  לק ּממה  ֵאה שב יַתחת  שנ ִבמ ו

ּמפסול.   ִבביא  ֵאה ִבאם  שו
ִבביא,  ּמי ללא  אחם  אל יַתה ֵאתי  שש ִבל אדם  לק

ֵאשר.  ּמכ ִבביא,  ֵאה ִבאם  שו

מסכת מנחות פרק י משנה ז 
יב

ִברין,  ששעו יַתה שו ִבּטין,  ִבח יַתה
ִבשיפון,  יַתה שו ּמעל,  אלת שו לב ִבש שו ִבמין,  שוּס מכ יַתה שו

ּמלה,  יַתח יַתב ִבבין  ּמי יַתח ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
אזה,  ִבעם  אזה  ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ ו

יַתסח,  אפ יַתה ֵאני  שפ ִבל ִבמ ּמדש  ּמח אב ִברין  רֲעאסו יַתו
אמר.   לע ּמה ֵאני  שפ ִבל ִבמ שקוצור  ִבל ִבמ ו
אמר,  לע ּמל אדם  לק ששִברישו  ִבה ִבאם 

ּמרן,  ִבתי יַתמ אמר  לע ּמה
ּמלאו,  ִבאם  שו

ּמבא.  יַתה אמר  לע ּמה ּמיבוא  אש יַתעד  רֲעאסוִברין 

מסכת מנחות פרק י משנה ח 



יג
ִבקין,  ּממ רֲעע ּמב אש ִבחין  ּמל שש יַתה ֵאבית  שב שוצִברין  קו

ִבשין.   שד ללא גו ּמבל  רֲעא
ִבמים,  ּמכ רֲעח ִבכשרוצון  שוצִברין  ִבריחו קו שי ֵאשי  שנ יַתא

ִבמים,  ּמכ רֲעח ִבכשרוצון  ללא  אש ִבשין  שד שוגו
ִבמים.   ּמכ רֲעח ּמדן  ּמי שב ֵאמחו  ללא  שו

ּממה.   ֵאה שב יַתל ִבכיל  רֲעא יַתמ יַתחת, ו יַתש יַתל ֵאוצר  שוקו
ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

יַתתי?  ּממ אא
ִבחיל,  שת ִבה אש יַתמן  שז ִבב

ִבליש>  ּמש יַתה ִבביא  ֵאה ִבליש. < ּמש ּמאה  ִבבי ֵאה ללא  אש יַתעד 
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ִבליש.  ּמש ּמאה  ִבבי ֵאה אש ִבמ יַתא ף  ִבכיל  רֲעא יַתי שו לוצר  שק יַתא ף ִי

מסכת מנחות פרק י משנה ט 
יד

ִבטיעות,  שנ ֵאני  שפ ִבמ שוצִברין  קו
אבל,  ֵאא ּמה ֵאבית  ֵאני  שפ ִבמ

ּמרש.   שד ִבמ יַתה ֵאבית  ִבבּטול  ֵאני  שפ ִבמ
ֵאריכות,  שכ ּמתן  אשה או רֲעע יַתי ללא 

ִבתין.   ּמב שוצ ּמחן  ִבני יַתמ ּמבל  רֲעא
ּממה.  ּמּק יַתה ִבמן  לבא  ּמל אמר  לע ּמה יַתות  שוצ ִבמ
ּממִברין.   ּקע ּמה ִבמן  ִבביא  ּמי ּמוצא,  ּממ ללא 

יַתלח;  יַתה ִבמן  לבא  ּמל ּמותו  שוצ ִבמ
ֵאבש.   ּמי יַתה ִבמן  ִבביא  ּמי ּמוצא,  ּממ ללא 

ּמלה.  שי יַתל יַתב שקוצור  ִבל ּמותו  שוצ ִבמ
ֵאשר.   ּמכ יַתביום,  יַתוצר  שק ִבנ
ּמבת.  יַתש יַתה אאת  אחה  שודו

פרק יא 

מסכת מנחות פרק יא משנה א 
א

אחם  אל יַתה ֵאתי  שש
יַתחת,  יַתא יַתחת  יַתא ִבנלושות 
יַתחת.   יַתא יַתחת  יַתא אאפות  אנ שו

ִבנים  ּמפ יַתה אחם  אל
ּמחד,  אא ּמחד  אא ִבנלוש 

יַתתִים>  שש יַתתִים  שש יַתנִים. < שש יַתנִים  שש אפה  אא אנ שו



ּמתן.   אשה או ּמיה עו ּמה ּמפס  שט ִבב ו
ּמדן,  ּמר אשהוא  שכ
ּמפס,  שט ִבל ּמנן  שת נו

ֵאקלו.  של יַתק שת ללא ִי אש ֵאדי  שכ

מסכת מנחות פרק יא משנה ב 
ב

ִבנים,  ּמפ יַתה אחם  אל ּמחד  אא אחם,  אל יַתה ֵאתי  שש ּמחד  אא
יַתבחו ץ,  ּמתן  ּמכ רֲעעִברי יַתו ּמתן  ּמש ִבלי

ִבנים.  שפ ִבב ּמתן  ּמי ִבפ רֲעא יַתו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבנים.   שפ ִבב אהם  ֵאשי רֲעע יַתמ ּמכל 
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

יַתמר:  ִבגיל לו ּמר ֵאוי  אה ּמלם  שלעו
ִבנים  ּמפ יַתה אחם  אל שו אחם  אל יַתה ֵאתי  שש

ֵאגי.  ּמפ ֵאבית  שב ֵאשרות  שכ ּמרה, ו ּמז רֲעע ּמב ֵאשרות  שכ

מסכת מנחות פרק יא משנה ג 
ג

ּמגדול,  ֵאהן  לכ ֵאתי  ִבב רֲעח
ִבנים,  שפ ִבב ּמתן  ּמי ִבפ רֲעא יַתו ּמתן  ּמש ִבלי
ּמבת.   יַתש יַתה אאת  שודוחות 

ּמדן, <טחונן והירקידן> ִבקי ִבהשר שו ּמנן  ּמח שט
ּמבת. <דוחים>  יַתש יַתה אאת  ּמנן דוחות  ֵאאי

ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  שר יַתמר  ּמא ּמלל  שכ
ּמבת,  יַתש אעארב  ֵאמ ּמעשות  ֵאל ּמל ּה  ּמשר  שפ אשא ּמכה  ּמלא שמ ּמכל 

ּמבת,  יַתש יַתה אאת  ּמחה  ּמנה דו ֵאאי
ּמבת,  יַתש אעארב  ֵאמ ּמעשות  ֵאל ּמל ּה  ּמשר  שפ אא ֵאאי  אש שו

ּמבת.  יַתש יַתה אאת  ּמחה  דו

מסכת מנחות פרק יא משנה ד 
ד

ּמנחות,  שמ יַתה ּמכל 
ִבנים,  שפ ִבב ִבלי  אכ ֵאשה  רֲעע יַתמ אהן  ּמב ֵאיש 

יַתבחו ץ.   ִבלי  אכ ֵאשה  רֲעע יַתמ אהן  ּמב ֵאאין  שו
יַתוצד?  ֵאכי

אחם,  אל יַתה ֵאתי  שש
ּמעה,  ּמב יַתאשר ּמבן  שח ּמר שו ּמעה,  שב ִבש ּמכן  ּמאשר
ּמבעות.   שוצ אא יַתבע  יַתאשר אהן  ֵאתי יַתקשרנו שו

ִבנים,  ּמפ יַתה אחם  אל
ּמשה,  ִבמ רֲעח שחבו  ּמר שו ּמשּמרה  רֲעע ּמאשרכו 



ּמבעות.   שוצ אא יַתבע  אש ּמתיו  יַתקשרנו שו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

אעה, זד"ד יה"ז.   שט ִבת ללא  אש
ֵאמר:  ּממא או ששמות כה,ל)אבן זו )

ִבמיד",  ּמת יַתני  ּמפ של ִבנים  ּמפ אחם  אל ּמחן  של מש יַתה יַתעל  ּמת  יַתת ּמנ שו "
ִבנים.  ִבפ שיהוא לו  אש

מסכת מנחות פרק יא משנה ה 
ה

ּמחן,  של מש יַתה
ּמשה,  ִבמ רֲעח שחבו  ּמר שו ּמשּמרה  רֲעע ּמאשרכו 

ִבנים,  ּמפ יַתה אחם  אל
ּמשה.  ִבמ רֲעח שחבו  ּמר שו ּמשּמרה  רֲעע ּמאשרכו 

ּמחן,  של מש יַתל אש שחבו  ּמר אגד  אנ שכ ּמאשרכו  ֵאתן  נו
ּמכאן,  ִבמ ּמוצה  שח יַתמ יַתחִים ו שפ ִבט ֵאפל  שוכו

ּמכן,  ִבמ ּמוצה  שח יַתמ יַתחִים ו שפ ִבט שו
ּמחן.   של מש יַתל אש שחבו  ּמר ֵאלא  יַתמ שמ ּמאשרכו  ּמוצא  שמ ִבנ

ּמדה. <יודה>  שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

ו
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ּמחן,  של מש יַתה
ּמשה,  ִבש שחבו  ּמר שו ּמשר  ּמע ֵאנים  שש ּמאשרכו 

ִבנים,  ּמפ יַתה אחם  אל
ּמשה.  ִבמ רֲעח שחבו  ּמר שו ּמשּמרה  רֲעע ּמאשרכו 

ּמחן,  של מש יַתל אש שחבו  ּמר אגד  אנ שכ ּמאשרכו  ֵאתן  נו
ּמכאן,  ִבמ יַתחִים  שפ ִבט שו ּמכאן  ִבמ יַתחִים  שפ ִבט ֵאפל  שוכו

יַתוצע,  שמ אא ּמב יַתוח  אר
אבת בו.   אש יַתנ שמ יַתח  ּמהרו ֵאהא  שת אש ֵאדי  שכ

ֵאמר:  ּמשאול או ּמבא  יַתא
ִבנין  שת ּמהיו נו ּמשם 

ִבנים.   ּמפ יַתה אחם  אל של אש ּמנה  שלבו ֵאכי  ִבז ּמב ֵאני  שש
שמרו לו:  ּמא

יַתמר:  אא אנ ּמבר  שכ ללא  רֲעה שקּמרא כד,ז)יַתו ִבי יַתו ) 
ּמכה"?   יַתז ּמנה  שלב אכת  אר רֲעע יַתמ יַתה יַתעל  ּמת  יַתת ּמנ שו "

אהם:  ּמל יַתמר  ּמא
יַתמר:  אא אנ ללא  רֲעה יַתבר ב,כיַתו שד ִבמ שב ) (

אשה"?  יַתנ שמ ֵאּטה  יַתמ ּמליו  ּמע שו "

מסכת מנחות פרק יא משנה ו 
ז



ּמשם,  ּמהיו  ּמהב  ּמז יַתל אש ִבפים  ִבני שס ּמעה  ּמב יַתאשר
אהן,  ֵאשי ּמרא ֵאמ ִבלין  ּמוצ שפ ממ
אהן,  ּמב ִבכין  שמ ּמהיו סו אש

אזה.   אדר  ֵאס של יַתנִים  שש אזה ו אדר  ֵאס של יַתנִים  שש
ִבנים,  ּמק ּמנה  ששמו ששִברים ו אע שו

ִבוצי> רֲעח יַתו ּמחלול, < אנה  ּמק ִבוצי  רֲעח יַתכ
אזה,  אדר  ֵאס של ּמשר  ּמע ּמעה  ּמב יַתאשר

אזה.   אדר  ֵאס של ּמשר  ּמע ּמעה  ּמב יַתאשר שו
ּמבת,  יַתש יַתה אאת  ִבחים  ּמתן דו ּמל ִבטי שנ ללא  שו ִבנים  ּמק ִבסדור  ללא 

ּמבת,  יַתש אעארב  ֵאמ ּמנס  שכ ִבנ ּמלא  אא
ּמחן.   של מש יַתל אש ּמאשרכו  של ּמנן  שת שונו ּמטן,  שמ שושו

ּמדש,  שק ִבמ יַתב ּמהיו  אש ִבלים  ֵאכ יַתה ּמכל 
יַתבִית.  יַתל אש ּמאשרכו  של ּמכן  ּמאשר

מסכת מנחות פרק יא משנה ז 
ח

ִבנים,  שפ ִבב ִבמ ּמלם  ּמבאו ּמהיו  ּמחנות  של מש ֵאני  שש
יַתבִית,  יַתה יַתתח  אפ יַתעל 

ּמהב.   ּמז יַתל אש ּמחד  אא שו יַתשִיש  יַתל אש ּמחד  אא
ּמסתו,  ֵאני שכ ִבב ִבנים  ּמפ יַתה אחם  אל ִבנין  שת יַתשִיש נו יַתל אש יַתעל 

ּמאתו,  ִבוצי ִבבי ּמהב  ּמז יַתל אש יַתעל  שו
ִבדין.   ללא מוִברי שו אדש  לּק יַתב ִבלין  רֲעע יַתמ אש

ִבנים,  שפ ִבב ִבמ ּמהב  ּמז יַתל אש ּמחד  אא שו
ִבמיד.   ּמת ִבנים  ּמפ יַתה אחם  אל ּמליו  ּמע אש

ט
ִבסין,  ּמנ שכ ִבנ ִבנים  רֲעה לכ ּמעה  ּמב יַתאשר
ּמדִברין,  שס ֵאני  שש ּמדן  ּמי שב יַתנִים  שש

ִבכין.   ִבז יַתב ֵאני  שש ּמדן  ּמי שב יַתנִים  שש ו
אהם,  ֵאני שפ ִבל ִבמין  שד יַתק שמ ּמעה  ּמב יַתאשר שו

ּמדִברים,  שס ֵאני  שש ִבלּטול  יַתנִים  שש
ִבכין.   ִבז יַתב ֵאני  שש ִבלּטול  יַתנִים  שש ו
ּמצפון,  יַתב ִבדים  שמ ִבסין עו ִבני שכ יַתמ יַתה

ּמדרום.   יַתל אהם  ֵאני שפ ו
ּמדרום,  יַתב ִבדים  שמ ִבאין עו ִבוצי יַתהמו

ּמצפון.   יַתב אהן  ֵאני שפ ו
ִבחין,  ִבני יַתמ ֵאאלו  שו ִבכין,  שש ֵאאלו מו

אזה,  יַתל אש שפחו  ִבט שלתוְך  אזה  יַתל אש שפחו  ִבט שו
יַתמר:  אא אנ ששמות כה,ל)אש ) 

ִבמיד".   ּמת יַתני  ּמפ של "
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר



ִבחין,  ִבני יַתמ ֵאאלו  שו ִבלין  שט ֵאאלו נו ִבפלו  רֲעא
ִבמיד.   ּמת ּמתה  שי ּמה יַתא ף זו 

ּמלם,  ּמבאו ּמיה  ּמה אש ּמהב  ּמז יַתה ּמחן  של מש יַתעל  ּמתנום  שנ שוצאו ו ּמי
ִבכין,  ִבז יַתב יַתה ִבטירו  שק ִבה

ִבנים.   רֲעה לכ יַתל שלקות  יַתח שת ִבמ יַתחלות  יַתה

י
ּמבת,  יַתש יַתב שהיות  ִבל ִבכפוִברים  יַתה ּמחל יום 

אעארב.   ּמל שלקות  יַתח שת ִבמ יַתחלות  יַתה
ּמבת,  יַתש אעארב  שהיות  ִבל ּמחל 

אעארב.   ּמל ּמכל  אא אנ ִבכפוִברים  יַתה שליום  אש ִבעיר  ּמש
יַתחי,  אשהוא  שכ ִבלין אותו  שכ ִביין או ִבל שב יַתב יַתה

ּמפה.  ּמי ּמתן  שע יַתד אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת מנחות פרק יא משנה ח 
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ּמבת,  יַתש יַתב אחם  אל יַתה אאת  ֵאדר  ִבס
ּמבת,  יַתש יַתחר  יַתא של ִבכין  ִבז יַתב יַתה אאת  שו

ּמבת,  יַתש יַתב ִבכין  ִבז יַתב יַתה אאת  ִבטיר  שק ִבה שו
ּמלה,  שפסו

ֵאמא.   ּמט שו ּמתר  שונו ִבפגול  ֵאשם  ִבמ אהן  ֵאלי רֲעע ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין  שו

יב
ּמבת,  יַתש יַתב ִבכין  ִבז יַתב יַתה אאת  שו אחם  אל יַתה אאת  ֵאדר  ִבס
ּמבת,  יַתש יַתה יַתחר  יַתא של ִבכין  ִבז יַתב יַתה אאת  ִבטיר  שק ִבה שו

ּמלה,  שפסו
ֵאמא.   ּמט שו ּמתר  שונו ִבפגול  ֵאשם  ִבמ אהן  ֵאלי רֲעע ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין  שו

יג
ּמבת,  יַתש יַתב ִבכין  ִבז יַתב יַתה אאת  שו אחם  אל יַתה אאת  ֵאדר  ִבס

ּמבת,  יַתש יַתב ִבכין  ִבז יַתב יַתה אאת  ִבטיר  שק ִבה שו
אשה?  רֲעע יַתי יַתוצד  ֵאכי

ּמבת,  יַתש יַתל ּמנה  אח ִבני יַתי
ִבמים,  ּמי ּמחן  של מש יַתה יַתעל  ִבהיא  ִבפלו  רֲעא אש

שכלום.  ּמכְך  שב ֵאאין 

מסכת מנחות פרק יא משנה ט 
יד

ּמכלות,  אא אנ אחם  אל יַתה ֵאתי  שש
ּמשה.   לל שש יַתעל  ֵאתר  ּמי ללא  שו יַתנִים  שש ִבמ ּמפחות  ֵאאין 

יַתוצד?  ֵאכי



אעארב> ֵאמ אעארב יום טוב, <ו ֵאמ אאפות  אנ
יַתנִים.  שש ִבל שביום טוב,  ּמכלות  אא אנ שו

ּמבת,  יַתש יַתחר  יַתא שהיות  ִבל ּמחל יום טוב 
ּמשה.   לל שש ִבל ּמכלות  אא אנ
ּמכל  אא אנ ִבנים  ּמפ יַתה אחם  אל

ּמשר> ּמע ּמחד  אא ּמשר. < ּמע יַתחד  יַתא יַתעל  ֵאתר  ּמי ללא  שו ּמעה  שש ִבת ִבמ ּמפחות  ֵאאין 
יַתוצד?  ֵאכי

ּמבת,  יַתש יַתב ּמכל  אא אנ שו ּמבת  יַתש אעארב  שב אפה  אא אנ
ּמעה.  שש ִבת של

ּמבת,  יַתש אעארב  שהיות  ִבל ּמחל יום טוב 
ּמשּמרה.  רֲעע יַתל ּמכל  אא אנ

ּמנה,  ּמש יַתה לראש  של אש ִבמים  ּמי ֵאני  שש
ּמשר>  ּמע ּמחד  אא של ּמשר. < ּמע יַתחד  יַתא של ּמכל  אא אנ

אאת יום טוב.   ללא  שו ּמבת  יַתש יַתה אאת  ללא  אחה  ֵאאינו דו
ֵאמר,  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר

אגן:  אוּס יַתה אבן  שמעון  ִבש ִבבי  שר ֵאשם  ִבמ
אאת יום טוב,  אחה  דו

אאת יום וצום.  אחה  ֵאאינו דו שו

פרק יב 

משנה א 
א

יַתּטמו,  ִבנ אש ִבכים  ּמס שנ יַתה שו ּמנחות  שמ יַתה
ּמדיון;  ִבפ אהן  ּמל ֵאיש  ִבלי,  אכ יַתב שדשו  ּמק ללא  אש יַתעד 

ּמדיון.   ִבפ אהן  ּמל ֵאאין  ִבלי,  אכ יַתב שדשו  ּמּק אש ִבמ
ּמשֵארת,  ֵאלי  שכ ּמנה ו שלבו יַתה ִבוצים,  ֵאע ּמה שו ּמהעופות 

ּמדיון,  ִבפ אהן  ּמל ֵאאין 
ּממה.  ֵאה שב ּמלא  אא יַתמר  אא אנ ללא  אש

משנה ב 
ב

ֵאמר:  ּמהאו
אשת;  אח יַתמשר יַתב ִבביא  ֵאה שו יַתבת",  רֲעח יַתמ יַתב יַתלי  ּמע ֵארי  רֲעה "

יַתבת,  רֲעח יַתמ יַתב ִבביא  ֵאה שו אשת",  אח יַתמשר יַתב "
ִבביא,  ֵאה ִבביא,  ֵאה אש יַתמה 

ּמוצא.   ּמי ללא  ּמבתו  ֵאדי חו ִבוי
אשת;  אח יַתמשר יַתב ִבביא  ֵאה שו יַתבת",  רֲעח יַתמ יַתב ִבביא  ּמה של "זו 

יַתבת,  רֲעח יַתמ יַתב ִבביא  ֵאה שו אשת",  אח יַתמשר יַתב "



ּמלה.   שפסו ֵארי זו  רֲעה

ג
ּמחד",  אא ִבלי  אכ שב ִבביא  ּמה של ששרונות  אע ֵאני  שש יַתלי  ּמע ֵארי  רֲעה "

ִבלים;  ֵאכ ֵאני  שש ִבב ִבביא  ֵאה שו
ּמחד,  אא ִבלי  אכ שב ִבביא  ֵאה שו ִבלים",  ֵאכ ֵאני  שש ִבב "

ִבביא,  ֵאה ִבביא  ֵאה אש יַתמה 
ּמוצא.   ּמי ללא  ּמבתו  ֵאדי חו ִבוי

ּמחד",  אא ִבלי  אכ שב ִבביא  ּמה של ֵאאלו  "
ִבלים;  ֵאכ ֵאני  שש ִבב ִבביא  ֵאה שו

ּמחד,  אא ִבלי  אכ שב ִבביא  ֵאה שו ִבלים",  ֵאכ ֵאני  שש ִבב "
ִבלין.   שפסו ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ד
ִבלים",  ֵאכ ֵאני  שש ִבב ִבביא  ּמה של ִבנים  ששרו אע ֵאני  שש יַתלי  ּמע ֵארי  רֲעה "

ּמחד,  אא ִבלי  אכ שב ִבביא  ֵאה שו
ּמת;  יַתדשר ּמנ ִבלים"  ֵאכ ֵאני  שש ִבב שמרו לו " ּמא
ֵאשִברים;  שכ ִבלים,  ֵאכ ֵאני  שש ִבב ּמבן  שקִברי ִבה

ּמחד,  אא ִבלי  אכ שב ּמנן  ּמת שנ
ּמעּמרבו.  שת ִבנ אש ּמנחות  שמ ֵאתי  שש ִבכ

ה
ּמחד",  אא ִבלי  אכ שב ִבביא  ּמה של ִבנים  ששרו אע ֵאני  שש יַתלי  ּמע ֵארי  רֲעה "

ִבלים;  ֵאכ ֵאני  שש ִבב ִבביא  ֵאה שו
ּמת;  יַתדשר ּמנ ּמחד"  אא ִבלי  אכ שב שמרו לו " ּמא
ֵאשִברים;  שכ ּמחד,  אא ִבלי  אכ שב ּמבן  שקִברי ִבה

ִבלין. שפסו ִבלים,  ֵאכ ֵאני  שש ִבב

משנה ג 
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ששעוִברין",  יַתה ִבמן  ּמחה  שנ ִבמ יַתלי  ּמע ֵארי  רֲעה "
ִבּטין.   ִבח יַתה ִבמן  ִבביא  ּמי

אלת.   לס ִבביא  ּמי יַתמח",  אק "
ללא> אש ּמנה", < שלבו אמן ו אש ללא  שב "

ּמנה.   שלבו אמן ו אש ִבביא  ּמי
ֵאלם> ּמש ּמשרון  ִבע ִבוצי  רֲעח ּמשרון", < ִבע ִבוצי  רֲעח "

ֵאלם.   ּמש ּמשרון  ִבע ִבביא  ּמי
יַתנִים.   שש ִבביא  ּמי ּמוצה",  שח יַתמ ּמשרון ו ִבע "

ֵאטר,  שמעון פו ִבש ִבבי  שר
ִבבין.  שד יַתנ שת ִבמ יַתה ארְך  אד שכ יַתדב  יַתנ שת ִבה ללא  אש

(משנה ד) 



ּמשרון,  ִבע ִבשים  ִבש של אש ּמחה  שנ ִבמ ּמדם  ּמא ֵאדב  יַתנ שת ִבמ ו
ּמחד.   אא ִבלי  אכ שב ִבביא  ֵאמ ו

ּמחד",  אא שו ִבשים  ִבש יַתלי  ּמע ֵארי  רֲעה יַתמר " ּמא ִבאם 
ּמחד,  אא ִבלי  אכ שב ִבשים  ִבש ִבביא  ֵאמ

ּמחד,  אא ִבלי  אכ שב ּמחד  אא שו
ּמחג  אל אש ּמהִבראשון  שביום טוב  ִבביא  ֵאמ ִבצבור  יַתה ֵאכן  אש

ּמחד.  אא שו ִבשים  ִבש ּמבת  יַתש יַתב שהיות  ִבל ּמחל  אש
ּמחד.   אא ִבצבור  יַתה ִבמן  ּמפחות  ֵאהא  שי אש ִבחיד  ּמי יַתל יַתדיו 

ח
שמעון:  ִבש ִבבי  יַתמר שר ּמא

ִבשים,  ּמב שכ יַתל ֵאאלו  שו ּמפִברים,  יַתל ֵאאלו  ללא  רֲעה יַתו
אזה?  ִבעם  אזה  ִבלין  ּמל שב ִבנ ֵאאין 

ֵאלל.   ּמב ִבה של ִבלין  שיכו ִבשים,  ִבש יַתעד  ּמלא,  אא
שמרו לו:  ּמא

ִבלין,  ּמל שב ִבנ ִבשים  ִבש
ִבלין?  ּמל שב ִבנ ּמנן  ֵאאי ּמחד  אא שו ִבשים  ִבש שו

אהן:  ּמל יַתמר  ּמא
ֵאכן:  ִבמים  ּמכ רֲעח ִבמדות  ּמכל 

ּמאה,  שס ִבעים  ּמב יַתאשר שב
ֵאבל,  הוא טו

יַתקשרטוב,  ֵאסר  ּמח ּמאה  שס ִבעים  ּמב יַתאשר
אהן.   ּמב לבל  שט ִבל ּמיכול  ֵאאינו 

ּמשה.   ִבמ רֲעח יַתו יַתנִים  שש ללג,  ִבבין  שד יַתנ שת ִבמ ּמנן  ֵאאי אש
ּמעה,  ּמב יַתאשר שו ּמשה  לל שש ִבבין  שד יַתנ שת ִבמ ּמבל  רֲעא

ּמלן.  שע יַתמ של ּמשה ו ִבש ִבמ ּמשה, ו ִבש שו

משנה ה 
ט

יַתיִין,  ִבבים  שד יַתנ שת ִבמ
אמן.   אש ִבבים  שד יַתנ שת ִבמ ֵאאין  שו

ּמבה.   ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  יַתטשרפון או ִבבי  שר

אמן.   אש ִבבין  שד יַתנ שת ִבמ
יַתטשרפון:  ִבבי  יַתמר שר ּמא
יַתיִין,  יַתב ִבוצינו  ּממ יַתמה 

ּמבה,  ּמד שנ ּמבא  ּמבה ו ּמבא חו אשהוא 
אמן,  אש יַתה יַתא ף 

ּמבה.   ּמד שנ לבא  ּמי ּמבה,  ּמבא חו אשהוא 
ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר לו שר ּמא
יַתיִין,  יַתב ּמת  יַתמשר ּמא ִבאם  ללא, 



שוצמו,  יַתע ֵאני  שפ ִבב ּמבתו  ֵארב חו ּמק ֵאכן הוא  אש
שוצמו?  יַתע ֵאני  שפ ִבב ּמבתו  ֵארב חו ּמק ֵאאינו  אש אמן,  אש יַתב יַתמר  לתא

ּמחד,  אא ּמשרון  ִבע ִבבין  שד יַתנ שת ִבמ יַתנִים  שש ֵאאין  אש
ִבמים,   ּמל שש ּמלה ו ִבבין עו שד יַתנ שת ִבמ ּמבל  רֲעא

יַתחת.  יַתא ּמדה  שפִברי ִבפלו  רֲעא ּמבעו ף,  ו

פרק יג 

מסכת מנחות פרק יג משנה א 
א

ּמחד;  אא ִבביא  ּמי ּמשרון",  ִבע יַתלי  ּמע ֵארי  רֲעה "
יַתנִים.   שש ִבביא  ּמי ששרונות",  אע "

ִבתי",  שש יַתר ֵאפ יַתמה  יַתע  ֵאד ִבני יו ֵאאי שו ִבתי,  שש יַתר ֵאפ "
ּמשרון.   ִבע ִבשים  ִבש ִבביא  ּמי

אוצה.   שר ִבי אש אזה  ֵאאי  ִבביא  ּמי ּמחה",  שנ ִבמ יַתלי  ּמע ֵארי  רֲעה "
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
אלת,  לס יַתחת  שנ ִבמ ִבביא  ּמי

ּמנחות.  שמ יַתב אש אדת  אח מי שמ ִבהיא  אש

מסכת מנחות פרק יג משנה ב 
ב

יַתחת.   יַתא ִבביא  ּמי ּמחה",  שנ ִבמ יַתה ִבמן  ּמחה", " שנ ִבמ "
יַתתִים.   שש ִבביא  ּמי ּמנחות",  שמ יַתה ִבמן  ּמנחות", " שמ "

ִבתי",  שש יַתר ֵאפ יַתמה  יַתע  ֵאד ִבני יו ֵאאי שו ִבתי,  שש יַתר ֵאפ "
ּמתן.   שש אמ רֲעח ִבביא  ּמי

ששרונות,  אע ּמל אש ּמנחות  שמ ִבתי  שש יַתר ֵאפ "
ִבתי",  שש יַתר ֵאפ יַתמה  יַתע  ֵאד ִבני יו ֵאאי שו

ּמשרון.   ִבע ִבשים  ִבש של אש ּמחה  שנ ִבמ ִבביא  ּמי
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ששרונות,  אע ּמל אש ּמנחות  שמ ִבביא  ּמי
ִבשים.  ִבש יַתעד  שו ּמחד  אא ֵאמ

מסכת מנחות פרק יג משנה ג 
ג

ִברין.   ֵאז ִבג ֵאני  שש ִבמ לחת  שפ ללא ִי ִבוצים",  ֵאע יַתלי  ּמע ֵארי  רֲעה "
אמ ץ.   לּק ִבמ לחת  שפ ללא ִי ּמנה",  שלבו "

ֵאהן:  ִבוצים  ּממ ּקק ּמשה  ִבמ רֲעח
ֵאמר:  ּמהאו

אמ ץ.   לּק ִבמ לחת  שפ ללא ִי ּמנה",  שלבו יַתלי  ּמע ֵארי  רֲעה "



ּמנה.   שלבו אמ ץ  לק ּממ ּה  ִבע ִבביא  ּמי ּמחה,  שנ ִבמ ֵאדב  יַתנ שת ִבמ יַתה
ּמיב.   יַתח יַתבחו ץ,  אמ ץ  לּק יַתה אאת  אלה  רֲעע יַתמ יַתה
ִבוצין.  ּממ ּקק ֵאני  שש ִבנים  שטעו ִבכים  ִבז יַתב ֵאני  שש ו

מסכת מנחות פרק יג משנה ד 
ד

ּמהב",  ּמז יַתלי  ּמע ֵארי  רֲעה "
ּמהב.   ּמז יַתנר  ִבדי ִבמ לחת  שפ ללא ִי

אס ף.   אכ יַתנר  ִבדי ִבמ לחת  שפ ללא ִי אס ף",  אכ שו "
אס ף.   אכ ּמעה  ּממ ִבמ לחת  שפ ללא ִי אשת",  שנח "ו
ִבתי",  שש יַתר ֵאפ יַתמה  יַתע  ֵאד ִבני יו ֵאאי שו ִבתי,  שש יַתר ֵאפ "

יַתמר:  ליא אש יַתעד  ִבביא  ֵאמ ֵאהא  שי
ִבתי. " שנ יַתו יַתכ שת ִבנ ּמכְך  של ללא  "

מסכת מנחות פרק יג משנה ה 
ה

יַתיִין",  יַתלי  ּמע ֵארי  רֲעה "
ִבגין.   ּמל אשת  לל שש ִבמ לחת  שפ ללא ִי

אמן",  אש "
ללג.   ִבמ לחת  שפ ללא ִי

ֵאמר:  ִבבי או שר
ִבגין.   ּמל אשת  לל שש ִבמ

ִבתי",  שש יַתר ֵאפ יַתמה  יַתע  ֵאד ִבני יו ֵאאי שו ִבתי,  שש יַתר ֵאפ "
אבה.  מר שמ ִבכ ִבביא  ּמי

מסכת מנחות פרק יג משנה ו 
ו

אבש.   אכ ִבביא  ּמי ּמלה",  יַתלי עו ּמע ֵארי  רֲעה "
ֵאמר:  ּמיה או שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר

ּמנה. [או] תור,   אבן יו
ּמקר,  ּמב אבן  ִבתי  שש יַתר ֵאפ "

ִבתי",  שש יַתר ֵאפ יַתמה  יַתע  ֵאד ִבני יו ֵאאי שו
אגל.   ֵאע שו יַתפר  ִבביא  ּמי

ּממה,  ֵאה שב יַתה ִבמן  "
ִבתי",  שש יַתר ֵאפ יַתמה  יַתע  ֵאד ִבני יו ֵאאי שו

אלה.   ּמט שו ִבדי  שג יַתאִיל ו אגל,  ֵאע שו יַתפר  ִבביא  ּמי
ִבתי",  שש יַתר ֵאפ יַתמה  יַתע  ֵאד ִבני יו ֵאאי שו ִבתי,  שש יַתר ֵאפ "

ּמנה.  אבן יו אהן תור ו ֵאלי רֲעע ִבסי ף  מו

מסכת מנחות פרק יג משנה ז 
ז



ִבמים",  ּמל שש ּמדה או  יַתלי תו ּמע ֵארי  רֲעה "
אבש.   אכ ִבביא  ּמי

ּמקר,  ּמב אבן  ִבתי  שש יַתר ֵאפ "
ִבתי",  שש יַתר ֵאפ יַתמה  יַתע  ֵאד ִבני יו ֵאאי שו

ּמלה>  ּמג רֲעע יַתו ּמלה. < שג אע שו אגל  ֵאע ּמרה,  ּמפ יַתפר ו ִבביא  ּמי
ּממה,  ֵאה שב יַתה ִבמן  "

ִבתי",  שש יַתר ֵאפ יַתמה  יַתע  ֵאד ִבני יו ֵאאי שו
ּמלה>  ּמג רֲעע יַתו ּמלה, < שג אע שו אגל  ֵאע ּמרה,  ּמפ יַתפר ו ִבביא  ּמי

ּמיה,  ִבד שג ִבדי ו שג ֵאחל,  ּמר שו יַתאִיל 
ּמלה.  ּמט שו אלה  ּמט ּמרה,  ִבעי שש ִבעיר ו ּמש

מסכת מנחות פרק יג משנה ח 
ח

יַתלי שור",  ּמע ֵארי  רֲעה "
אנא בכל מקום>  ּממ אנה. < ּממ שב ּמכיו  ּמס שנ ִבביא הוא ו ּמי

ֵאמש.   ּמח שב ּמכיו  ּמס שנ ִבביא הוא ו ּמי אגל",  ֵאע "
יַתתִים.   שש ִבב ּמכיו  ּמס שנ ִבביא הוא ו ּמי יַתאִיל",  "

יַתלע.   אס שב ִבביא הוא  ּמי אבש",  אכ "
ּמכיו.   ּמס שנ ִבמ אנה חו ץ  ּממ שב ִבביא  ּמי אנה",  ּממ שב "שור 

ּמכיו.   ּמס שנ ִבמ ֵאמש חו ץ  ּמח שב ִבביא  ּמי ֵאמש",  ּמח שב אגל  ֵאע "
ּמכיו.   ּמס שנ ִבמ יַתתִים חו ץ  שש ִבב ִבביא  ּמי יַתתִים",  שש ִבב יַתאִיל  "
ּמכיו.   ּמס שנ ִבמ יַתלע חו ץ  אס שב ִבביא  ּמי יַתלע",  אס שב אבש  אכ "

אנה,  ּממ שב יַתנִים  שש ִבביא  ֵאה שו אנה",  ּממ שב "שור 
ּמוצא.  ּמי ללא 

ּמנר,  ִבדי ֵאסר  ּמח אנה  ּממ שב אזה  ִבפלו  רֲעא
ּמנר.   ִבדי ֵאסר  ּמח אנה  ּממ שב אזה 
ּמבן;  ּמל ִבביא  ֵאה שו ּמשחור",  "
ּמשחור;  ִבביא  ֵאה שו ּמבן",  ּמל "
ּמטן,  ּמק ִבביא  ֵאה שו ּמגדול",  "

ּמוצא.   ּמי ללא 
ּמגדול,  ִבביא  ֵאה שו ּמטן",  ּמק "

ּמוצא.   ּמי
ֵאמר:  ִבבי או שר
ּמוצא.  ּמי ללא 

מסכת מנחות פרק יג משנה ט 
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יַתאב,  ּמת שס ִבנ שו ּמלה",  אזה עו "שור 
יַתנִים.   שש ּממיו  ּמד שב ִבביא  ּמי ּמוצה,  ּמר ִבאם 

ּמאבו,  ּמת שס ִבנ שו ּמלה",  ֵאאלו עו ּמוִברים  שש ֵאני  שש "
ּמחד.   אא אהם  ֵאמי שד ִבב ִבביא  ּמי ּמוצה,  ּמר ִבאם 



ֵאסר.   ִבבי או שר
יַתאב,  ּמת שס ִבנ שו ּמלה",  אזה עו יַתאִיל  "

אבש.   אכ ּממיו  ּמד שב ִבביא  ּמי ּמוצה,  ּמר ִבאם 
יַתאב,  ּמת שס ִבנ שו ּמלה",  אזה עו אבש  אכ "

יַתאִיל.   ּממיו  ּמד שב ִבביא  ּמי ּמוצה,  ּמר ִבאם 
ֵאסר.   ִבבי או שר

ֵאמר:  ּמהאו
ֵאדש,  שק אה יַתסי  ִבכי ִבמ ּמחד  אא "

ֵאדש",  שק אה יַתרי  ּמו שש ִבמ ּמחד  אא שו
ֵאדש;  שק אה אהן  ּמב אש ּמטן  ּמּק יַתה יַתנִים,  שש ּמהיו לו 

ֵאדש.   שק אה אהן  ּמב אש ִבני  ֵאבינו יַתה ּמשה,  לל שש
ִבתי,  שש יַתר ֵאפ

ִבתי,  שש יַתר ֵאפ יַתמה  יַתע  ֵאד ִבני יו ֵאאי שו
ּמבה,  יַתא ִבלי  יַתמר  ּמא אש או 

ֵאדש.  שק אה אהן  ּמב אש ּמגדול  יַתה

מסכת מנחות פרק יג משנה י 
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ּמלה",  יַתלי עו ּמע ֵארי  רֲעה "
ּמדש.  שק ִבמ יַתב ּמנה  אב שקִברי יַתי

שניון,  שנחו ֵאבית  שב ּמב ּה  שקִברי ִבה ִבאם  שו
ּמוצא.   ּמי ללא 

שניון",  שנחו ֵאבית  שב ּמב ּה  שקִברי יַתא אש ללא  "
ּמדש;  שק ִבמ יַתב ּמנה  אב שקִברי יַתי

שניון,  שנחו ֵאבית  שב ּמב ּה  שקִברי ִבה ִבאם  שו
ּמוצא.   ּמי

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמלה.   אזה עו ֵאאין 
ִבזיר",  ּמנ ִבני  ֵארי רֲעה "
ּמדש.  שק ִבמ יַתב יַתלח  יַתג שי

שניון,  שנחו ֵאבית  שב יַתלח  ִבג ִבאם 
ּמוצא.   ּמי ללא 

שניון",  שנחו ֵאבית  שב יַתלח  יַתג רֲעא אש "
ּמדש.  שק ִבמ יַתב יַתלח  יַתג שי

שניון,  שנחו ֵאבית  שב יַתלח  ִבג ִבאם  שו
ּמוצא.   ּמי

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ִבזיר.   ּמנ אזה  ֵאאין 

שניון,  שנחו ֵאבית  שב שמשו  ִבש אש ִבנים  רֲעה לכ יַתה
יַתלִים.   ּמש ִבבירו ּמדש  שק ִבמ יַתב שמשו  יַתש שי ללא 

ֵאחר,  יַתא ּמבר  ּמד של יַתמר  לוצארְך לו ֵאאין  שו



יַתמר:  אא אנ  (מלכים ב כג,ט)אש
ִב ם,  ּמל ּמש ִבבירו יַתבח יי  שז ִבמ אאל  ּמבמות  יַתה ֵאני  רֲעה לכ רֲעעלו  יַתי ללא  יַתאְך  "

אהם",  ֵאחי רֲעא שבתוְך  יַתמצות  שכלו  ּמא ִבאם  ִבכי 
ִבמים:  ֵאלי מו רֲעע יַתב שכ ֵאהם  ֵארי  רֲעה

ִבלים,  שכ שואו ִבקים  של חו
ִבבים.  שקִברי יַתמ ללא  ּמבל  רֲעא

(מסכת מנחות פרק יג משנה יא) 
ּממה:  ֵאה שב יַתה יַתלת  שבעו יַתמר  אא שקּמרא א,ט)אנ ִבי יַתו ) 

יַתח",  ִבניחו יַתח  ֵארי ֵאשה  ִבא "
ּמחה:  שנ ִבמ שקּמרא ב,ב)יַתב ִבי יַתו ) 

יַתח",  לח ִבני יַתח  ֵארי ֵאשה  ִבא "
ֵאעט,  ּממ שמ ּמחד  אא שו אבה  יַתמשר ּמחד  אא אש ֵאמד  יַתל של

יַתמִים.   ּמש יַתל שעתו  יַתד אאת  ּמדם  ּמא ֵאון  יַתכ שי אש יַתבד  של ִבב ו

חסל מסכת מנחות 
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פרק א 

מסכת חולין פרק א משנה א 
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ֵאשּמרה,  שכ ּמתן  ּמט ִבחי שש ִבטין, ו רֲעח לכל שו יַתה
ּמטן,  ּמק שו אטה  ֵארש, שו ֵאח ֵאמ חו ץ 
ּמתן.   ּמט ִבחי שש ִבב שקלו  של יַתק שי ֵאמא  אש

ּמתן,  ִבאים או ֵאחִברים רו רֲעא יַתו רֲעחטו  ּמש אש ּמלם  מכ שו
ֵאשּמרה.   שכ ּמתן  ּמט ִבחי שש

ּמשא.   יַתמ יַתב ּממא  יַתט שמ ּמלה, ו ֵאב שנ שכִברי  ּמנ יַתטת  ִבחי שש
יַתחט,  ּמש אש ֵאמא  יַתהוּסו ֵאכן  שו ּמלה,  שי יַתל יַתב ֵאחט  יַתהשו

ֵאשּמרה.   שכ ּמטתו  ִבחי שש
ִבכפוִברים,  יַתה שביום  ּמבת, ו יַתש יַתב ֵאחט  יַתהשו
שפשו,  יַתנ שב ֵאיב  יַתח שת ִבמ אשהוא  ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ֵאשּמרה.  שכ ּמטתו  ִבחי שש

מסכת חולין פרק א משנה ב 



ב
אנה,  ּמּמּק יַתב יַתבצור, ו ּמיד, ו יַתגל  יַתמ שב ֵאחט  יַתהשו

ֵאשּמרה.   שכ ּמטתו  ִבחי שש
ִבטין,  רֲעח ּמלם שו שלעו ִבטין, ו רֲעח לכל שו יַתה
ִבוציר,  ּמק יַתגל  יַתמ ִבמ ִבטין, חו ץ  רֲעח לכל שו יַתב ו

ארן,  לפ ִבצ יַתה שו יַתנִים,  ִבש יַתה שו ּמרה,  ֵאג שמ יַתה שו
ִבקין.   שנ ֵאהן חו אש ֵאני  שפ ִבמ

ּמת ּה,  ּמכ ּמל ארְך הו אד שכ ִבוציר  ּמק יַתגל  יַתמ שב ֵאחט  יַתהשו
ִבלין,  שס יַתמי פו יַתש ֵאבית 

ִברין.   ִבשי שכ יַתמ ֵאלל  אה ֵאבית  ו
ּמה,  אני ִבש ִבליקו  אח אה ִבאם  שו

ִבכין.  שס ִבכ ֵארי זו  רֲעה

מסכת חולין פרק א משנה ג 
ג

יַתעת,  יַתב יַתּט יַתה ִבמתוְך  ֵאחט  יַתהשו
ּמל ּה,  מכ ֵאני  שפ יַתעל  יַתהחוט  ללא  שמ ּמב ּה  ֵאיר  ִבש שו

ֵאשּמרה.   שכ ּמטתו  ִבחי שש
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  ִבבשר ֵאסה  ִבבי יו שר

ּמב ּה.  מר ֵאני  שפ יַתעל  יַתהחוט  ללא  שמ

מסכת חולין פרק א משנה ד 
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ֵאשּמרה.   שכ ּמטתו  ִבחי שש ִבדין,  ּמד שצ יַתה ִבמן  ֵאחט  יַתהשו
ּמלה.   שפסו ּמקתו  ִבלי שמ ִבדין,  ּמד שצ יַתה ִבמן  ֵאלק  יַתהמו
ּמלה.   שפסו ּמטתו  ִבחי שש לעאר ף,  ּמה ִבמן  ֵאחט  יַתהשו
ֵאשּמרה.   שכ ּמקתו  ִבלי שמ אר ף,  לע ּמה ִבמן  ֵאלק  יַתהמו

ֵאשּמרה.   שכ ּמטתו  ִבחי שש ּמואר,  יַתצ יַתה ִבמן  ֵאחט  יַתהשו
ּמלה;  שפסו ּמקתו  ִבלי שמ ּמואר,  יַתצ יַתה ִבמן  ֵאלק  יַתהמו

ּמקה,  ִבלי שמ ִבל ֵאשר  ּמכ לעאר ף  ּמה ּמכל  אש
ּמטה.   ִבחי שש ִבל ֵאשר  ּמכ ּמואר  יַתצ יַתה ּמכל  שו

ה
ּמקה;  ִבלי שמ ִבב ּמפסול  ּמטה,  ִבחי שש ִבב ֵאשר  ּמכ יַתה ּמוצא  שמ ִבנ

ּמטה.  ִבחי שש ִבב ּמפסול  ּמקה,  ִבלי שמ ִבב ֵאשר  ּמכ יַתה
(מסכת חולין פרק א משנה ה) 
ּמנה;  ֵאני יו שב ִבב ּמפסול  יַתבתוִברין,  ֵאשר  ּמכ יַתה
ִברין.   יַתבתו ּמפסול  ּמנה,  ֵאני יו שב ִבב ֵאשר  ּמכ יַתה
ּמפסול.  אזה  ּמב אזה ו ּמב ֵאצהוב,  יַתה יַתלת  ִבח שת

מסכת חולין פרק א משנה ו 



ז
ּמלה;  ּמג רֲעע ּמב ּמפסול  ּמרה,  ּמפ יַתב ֵאשר  ּמכ יַתה
ּמרה.   ּמפ יַתב ּמפסול  ּמלה,  ּמג רֲעע ּמב ֵאשר  ּמכ יַתה
ִבים;  ִבו של יַתב ּמפסול  ִבנים,  רֲעה לכ יַתב ֵאשר  ּמכ יַתה

ִבנים.   רֲעה לכ יַתב ּמפסול  ִבים,  ִבו של יַתב ֵאשר  ּמכ יַתה
ִבלים;  ֵאכ יַתה ּמכל  שב ֵאמא  ּמט ארש,  אח ִבלי  שכ ִבב ּמּטהור  יַתה
ארש.   אח ִבלי  שכ ִבב ֵאמא  ּמט ִבלים,  ֵאכ יַתה ּמכל  שב ּמּטהור  יַתה
שתכות;  יַתמ ֵאלי  שכ ִבב ֵאמא  ּמט ֵאע ץ,  ִבלי  שכ ִבב ּמּטהור  יַתה

ֵאע ץ.   ִבלי  שכ ִבב ֵאמא  ּמט שתכות,  יַתמ ֵאלי  שכ ִבב ּמּטהור  יַתה
ִבקים;  שמתו יַתב ּמפטור  ּממִברים,  יַתה ִבדים  ֵאק שש יַתב ּמיב  יַתח יַתה

ּממִברים.  יַתב ּמפטור  ִבקים,  שמתו יַתב ּמיב  יַתח יַתה

מסכת חולין פרק א משנה ז 
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ּממד,  ּמת יַתה
ֵאשר,  רֲעע יַתמ אס ף  אכ שב ּמקח  של ִבנ ֵאאינו  ִבמי ץ,  שח אה ללא  אש יַתעד 

ֵאשר.  רֲעע יַתמ אס ף  אכ שב ּמקח  של ִבנ ִבמי ץ,  שח אה אש ִבמ
שלבון,  ּמּק יַתב ִבבין  ּמי יַתח אש ִבפים  ּמת יַתהשו ִבחים  יַתא ּמה

ּממה,  ֵאה שב יַתשר  שע יַתמ ִבמ שפטוִברין 
ּממה,  ֵאה שב יַתשר  שע יַתמ שב ִבבין  ּמי יַתח אש שו

שלבון.   ּמּק יַתה ִבמן  שפטוִברין 
אכר,  אמ ֵאאין  ּמנס,  שק ֵאיש  אש ּממקום  ּמכל 

ּמנס.   שק ֵאאין  אכר,  אמ ֵאיש  אש ּממקום  ּמכל  שו
ּמוצה,  ִבלי רֲעח ֵאאין  ֵאמאון,  ֵאיש  אש ּממקום  ּמכל 

ֵאמאון.   ֵאאין  ּמוצה,  ִבלי רֲעח ֵאיש  אש ּממקום  ּמכל  שו
ּמלה,  ּמד שב יַתה ֵאאין  ּמעה,  ִבקי שת ֵאיש  אש ּממקום  ּמכל 
ּמעה.  ִבקי שת ֵאאין  ּמלה,  ּמד שב יַתה ֵאיש  אש ּממקום  ּמכל  שו

יַתוצד? ֵאכי
ּמבת,  יַתש אעארב  שהיות  ִבל ּמחל  אש יום טוב 

ִבלין;  ִבדי שב יַתמ ללא  שו ִבעין  שק תו
ִבעין.   שק ללא תו שו ִבלין  ִבדי שב יַתמ ּמבת,  יַתש יַתה יַתחר  יַתא של

ִבלין?  ִבדי שב יַתמ יַתוצד  ֵאכי
אדש".   לק של אדש  לק ֵאבין  "

ֵאמר:  ּמסה או ִבבי דו שר
יַתּקל".  יַתה אדש  לק של ּמחמור  אה אדש  לק ֵאבין  "

פרק ב 

מסכת חולין פרק ב משנה א 



א
ּממה,  ֵאה שב יַתב יַתנִים  שש ּמבעו ף ו ּמחד  אא ֵאחט  יַתהשו

ֵאשּמרה.   שכ ּמטתו  ִבחי שש
ּמכמוהו.   ּמחד  אא של אש מרבו  שו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ִבדין.   ִברי ּמו יַתה אאת  לחט  שש ִבי אש יַתעד 

ב
ּממה,  ֵאה שב יַתב ִבוצי  ֵאח ּמו ּמחד  אא ּמבעו ף,  ּמחד  אא ִבוצי  רֲעח

ּמלה.   שפסו ּמטתו  ִבחי שש
ּממה,  ֵאה שב יַתב יַתנִים  שש לרב  שו ּמבעו ף  ּמחד  אא לרב 

ֵאשּמרה.  שכ ּמטתו  ִבחי שש

מסכת חולין פרק ב משנה ב 
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יַתחת,  יַתא שכ ִבשין  ּמרא ֵאני  שש ֵאחט  יַתהשו
ֵאשּמרה.   שכ ּמטתו  ִבחי שש

ִבטין,  רֲעח שושו ִבכין  שוּס יַתב ִבזין  רֲעח יַתנִים או שש
ּמּטן,  יַתמ של ִבמ ּמחד  אא שו ּמלן  שע יַתמ של ִבמ ּמחד  אא ִבפלו  רֲעא

ֵאשּמרה.   שכ ּמטתו  ִבחי שש

מסכת חולין פרק ב משנה ג 
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יַתחת,  יַתא יַתבת  שב לראש  ּמה אאת  ִבתיז  ִבה
ּמלה.   שפסו

ֵאחט,  ּמיה שו ּמה
יַתחת,  יַתא יַתבת  שב לראש  ּמה אאת  ִבתיז  ִבה שו

ּמואר,  יַתוצ ללא  שמ ִבכין  שוּס יַתב ֵאיש  ִבאם 
ֵאשר.   ּמכ

ֵאחט,  ּמיה שו ּמה
יַתחת,  יַתא שכ ִבשים  ּמרא ּמה ֵאני  שש ִבתיז  ִבה שו

ּמחד,  אא ּמואר  יַתוצ ללא  שמ ִבכין  שוּס יַתב ֵאיש  ִבאם 
ֵאשר.   ּמכ

רֲעאמוִברים? ּמבִברים  שד ֵאמי   יַתב
ִבביא,  ֵאה ללא  שו ִבליְך  אשהו יַתמן  שז ִבב

ִבליְך,  ללא הו שו ִבביא  ֵאה או 
ִבביא,  ֵאה שו ִבליְך  ִבאם הו ּמבל  רֲעא

ֵאמל,  שז מא שב ִבפלו  רֲעא אשהוא,  ּמכל  ִבפלו  רֲעא
ֵאשר.   ּמכ



ה
ּמטה,  רֲעח ּמש שו ִבכין  שס ּמלה  שפ ּמנ

ּמכ ּה,  יַתדשר שכ ּמטה  רֲעח ּמש אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
יַתמר:  אא אנ אש ּמלה,  ּמבִברים יב,כא)שפסו שד ) 

ּמת",  של יַתכ ּמא שו ּמת...  שח יַתב ּמז שו "
ֵאכל.   ּמתה או יַתא יַתח,  ֵאב ּמתה זו יַתא אש יַתמה 

ו
ּמה ּה,  ִבבי שג ִבה שו ִבכין  שס ּמלה  שפ ּמנ
ּמהן,  ִבבי שג ִבה שו ּמליו  ֵאכ שפלו  ּמנ

ּמע ף,  ִבכין,  שוּס יַתה אאת  ִבחיז  שש ִבה
יַתחט,  ּמש שו ֵאברו  רֲעח ּמבא  ו

יַתחת,  יַתא ּמטה  ִבחי שש ֵאדי  שכ ּמהא  ּמש ִבאם 
ּמלה.  שפסו

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ִבבּקור.  ֵאדי  שכ ּמהא  ּמש ִבאם 

מסכת חולין פרק ב משנה ד 
ז

ארת,  אג יַתגשר יַתה אאת  יַתסק  ּמפ אשט ו ֵאו יַתה אאת  יַתחט  ּמש
אשט,  ֵאו יַתה אאת  יַתסק  ּמפ ארת ו אג יַתגשר יַתה אאת  יַתחט  ּמש

ּמתה,  ֵאמ אש יַתעד  ּמל ּה  ִבתין  שמ ִבה שו אהן  ֵאמ ּמחד  אא אאת  יַתחט  ּמש
ּמסקו,  שפ ִבני ו ֵאש יַתה יַתחת  יַתת ִבכין  שוּס יַתה אאת  ִבליד  אח אה אש או 

ֵאמר:  ּמאב או שב שש ִבבי ִי שר
ּמלה.   ֵאב שנ

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ּמפה.   ֵאר שט

יַתע:  מש שיהו ִבבי  ֵאשם שר ִבמ ּמאב  שב שש ִבבי ִי שר יַתמר  ּמא ּמלל  שכ
ּמלה.  ֵאב שנ ּמת ּה,  ּמט ִבחי שש ִבמ ּמלה  ּמס שפ ִבנ אש ּמכל 

ּמראוי,  ּמכ ּמת ּה  ּמט ִבחי שש אש ּמכל 
ּמפה.   ֵאר שט ֵאסל,  ּמפ ִבה של ּמל ּה  יַתרם  ּמג ֵאחר  יַתא ּמבר  ּמד שו

ּמבה.  ִבקי רֲעע ִבבי  ּמדה לו שר שוהו

מסכת חולין פרק ב משנה ה 
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ּמועו ף,  ּמיה  יַתח ּממה  ֵאה שב ֵאחט  יַתהשו
ֵאשִברים,  שכ ּמדם,  אהן  ֵאמ ּמוצא  ּמי ללא  שו

ּמאבות,  לס שמ יַתדִים  ּמי שב ִבלים  ּמכ אא אנ
ּמדם.   יַתב ּמשרו  שכ ּמה ללא  אש ִבפי  של

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמטה.  ִבחי שש ִבב ּמשרו  שכ ּמה



מסכת חולין פרק ב משנה ו 
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אנת,  אכ מס שמ יַתה אאת  ֵאחט  יַתהשו
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר

אגל.   אר ּמב ּמיד ו יַתב ֵאכס  יַתפשר שת אש יַתעד 
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמקה.   ֵאנ ִבז ִבאם  ּמי ּה  יַתד
שמעון:  ִבש ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמלה,  שי יַתל יַתב ֵאחט  יַתהשו יַתא ף 
ּמדם,  ִבאים  ֵאל שמ ִבלים  ּמת ּקכ ּמוצא  ּממ יַתמד ו ּמע יַתחר  יַתש יַתב ו

אזר.   אע ִבלי אא ִבבי  יַתדת שר ִבמ שכ ּמקה  ֵאנ ִבז אש ֵאשּמרה,  שכ
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

אגל.   אר ּמב ּמיד ו יַתב ֵאכס  יַתפשר שת אש יַתעד 
ּמב ּה.   ּמנ שז ִבב ֵאכש  שש יַתכ שת אש יַתעד  או 

ּמוּסה.   יַתג ּממה  ֵאה שב ּמחד  אא שו ּמּקה  יַתד ּממה  ֵאה שב ּמחד  אא
ּמר ּה,  ִבזי אח אה ללא  שו ּמד ּה  ּמי אאת  ּמטה  שש ּמפ אש ּמּקה  יַתד ּממה  ֵאה שב

ּמלה,  שפסו
אפש.   אנ יַתאת  ּמוצ ּמלא הו אא ּמנה  ֵאאי אש

רֲעאמוִברים?  ּמבִברים  שד ֵאמי  יַתב
אנת,  אכ מס שמ יַתקת  שז אח שב ּמתה  שי ּמה אש

ּמיה,  שבִבר יַתקת  שז אח שב ּמתה  שי ּמה ִבאם  ּמבל  רֲעא
ּמללו,  יַתה ִבנים  ּממ ִבוּסי יַתה ִבמן  ּמחד  אא ּמב ּה  ּמהיו  ללא  ִבפלו  רֲעא

ֵאשּמרה.  שכ

מסכת חולין פרק ב משנה ז 
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ֵאשּמרה.   שכ ּמטתו  ִבחי שש שכִברי,  ּמנ יַתל ֵאחט  יַתהשו
ֵאסל.   אזר פו אע ִבלי אא ִבבי  שר
אזר:  אע ִבלי אא ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמט ּה  ּמח שש ִבפלו  רֲעא
ּמל ּה,  אש ֵאבד  ּמכ יַתה יַתוצר  רֲעח ֵאמ שכִברי  ּמנ יַתה יַתכל  ליא אש

ּמלה,  שפסו
ּמרה.   ּמז ּמדה  רֲעעבו יַתל שכִברי  ּמנ יַתה אבת  אש שח יַתמ אש

יא
ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא

ּמבִברים:  שד יַתה אמר  לח ּמו יַתקל 
ִבשין,  ּמד שק ממ יַתב אלת  אס ּמבה פו ּמש רֲעח יַתמ יַתה אש שמקום  ִבב ִבאם  ּממה 

ֵאבר,  ּמהעו יַתחר  יַתא של ּמלא  אא ֵאלְך  לכל הו יַתה ֵאאין 
ִבלין,  מח יַתב אלת  אס ּמבה פו ּמש רֲעח יַתמ יַתה ֵאאין  אש שמקום 



ֵאחט?  יַתהשו יַתחר  יַתא של ּמלא  אא ֵאלְך  לכל הו יַתה ֵאהא  שי ללא 

מסכת חולין פרק ב משנה ח 
יב

ּמבעות,  שג ֵאשם  של ּמהִברים,  ֵאשם  של ֵאחט  יַתהשו
ּמהרות,  שנ ֵאשם  של ִבמים,  יַתי ֵאשם  של

ּמברות,  שד ִבמ ֵאשם  של
ּמלה.   שפסו ּמטתו  ִבחי שש

ִבטין,  רֲעח שושו ִבכין  שוּס יַתב ִבזין  רֲעח יַתנִים או שש
ֵאאלו,  ּמכל  ִבמ ּמחד  אא ֵאשם  של ּמחד  אא

ֵאשר,  ּמכ ּמבר  ּמד ֵאשם  של ּמחד  אא שו
ּמלה.  שפסו ּמתן  ּמט ִבחי שש

מסכת חולין פרק ב משנה ט 
יג

ִבמים,  יַתי יַתה שלתוְך  ללא  ִבטין  רֲעח ֵאאין שו
ּמהרות,  שנ יַתה שלתוְך  ללא  שו
ִבלים,  ֵאכ יַתה שלתוְך  ללא  שו

יַתמִים,  יַתל אש אגל  לע ּמה שלתוְך  ֵאחט הוא  ּמבל שו רֲעא
ִבלים.   ֵאכ ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמנה  ִבפי שוּס יַתב ו

ּממא,  יַתבגו ִבטין  רֲעח ֵאאין שו
ֵאביתו,  שלתוְך  ּממא  ּמדן גו ּמא אשה הוא  ּמבל עו רֲעא

ּמכ ּה.   שלתו ּמדם  יַתה ֵאנס  ּמכ ִבי אש ִבביל  שש ִבב
ֵאכן,  אשה  רֲעע יַתי ללא  יַתבשוק  ו

ִבנים.  ִבמי יַתה אאת  אּקה  יַתח שי ללא  אש

מסכת חולין פרק ב משנה י 
יד

ּמלה,  ֵאשם עו של ֵאחט  יַתהשו
ִבמים,  ּמל שש ֵאשם  של

ּמתלוי,  ּמשם  ּמא ֵאשם  של
יַתסח,  אפ ֵאשם  של

ּמדה,  ֵאשם תו של
ּמלה.  שפסו ּמטתו  ִבחי שש

ִבשיר.   שכ יַתמ שמעון  ִבש ִבבי  שר
ִבטין,  רֲעח שושו ִבכין  שוּס יַתב ִבזין  רֲעח יַתנִים או שש

ֵאאלו,  ּמכל  ִבמ ּמחד  אא ֵאשם  של ּמחד  אא
ֵאשר,  ּמכ ּמבר  ּמד ֵאשם  של ּמחד  אא שו

ּמלה.  שפסו ּמטתו  ִבחי שש



טו
ּמּטאת,  יַתח ֵאשם  של ֵאחט  יַתהשו

יַתדאי,  יַתו ּמשם  ּמא ֵאשם  של
שבכור,  ֵאשם  של

ֵאשר,  רֲעע יַתמ ֵאשם  של
ּממה,  שתרו ֵאשם  של

ֵאשּמרה.   שכ ּמטתו  ִבחי שש
ּמלל:  שכ יַתה אזה 

ּמדב,  ִבנ שו ּמדר  ִבנ אשהוא  ּמבר  ּמד
ּמפסול.  ששמו  ִבל ֵאחט  יַתהשו

ּמדב,  ִבנ ללא  שו ּמדר  ִבנ ללא  ֵאאינו  אש ּמבר  ּמד שו
ֵאשר.  ּמכ ששמו  ִבל ֵאחט  יַתהשו

פרק ג 

מסכת חולין פרק ג משנה א 
א

ּממה:  ֵאה שב יַתב שטֵארפות  ֵאאלו 
אשט,  ֵאו יַתה יַתבת  שנקו

ארת,  אג יַתגשר יַתה יַתקת  שפסו ו
יַתח,  למ יַתל אש שקרום  יַתּקב  ִבנ

ּמללו,  רֲעח ֵאבית  של ֵאלב  יַתה יַתּקב  ִבנ
ּמרה,  שז ִבש יַתל אש יַתסק חוט  שפ ִבנ

שכלום,  ּמנה  אמ ִבמ יַתיר  יַתת שש ִבנ ללא  שו ֵאבד  ּמכ יַתה ּמלה  שּט ִבנ
ּמבה,  ּמּק ִבנ אש ּמאה  ֵארי ּמה

ּמרה.   ּמס ּמח אש או 
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ִבוּסיפונות.   יַתה ֵאבית  של ֵאקב  ּמנ ִבת אש יַתעד 

ב
ּמבה,  ֵאּק יַתה ּמבה  שּק ִבנ
ּמרה,  ּממ יַתה ּמבה  שּק ִבנ
ִבּקים,  יַתד יַתה שּקבו  ִבנ

ּמבה,  ּמּק ִבנ אש ִבמית  ִבני שפ יַתה ארס  אכ יַתה
ּמנה.   ִבחיוצו יַתה לרב  יַתרע  שק ִבנ אש או 

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמב ּה.   מר ּמנה  יַתט שק ִבב יַתפח, ו אט ּמלה  שגדו ִבב

ג



יַתלחו ץ.   ּמּקבו  ִבנ אש יַתהכוסות  ֵאבית  ֵאסס ו שמ אה
ּמה,  אתי ּמלעו שוצ לרב  שברו  יַתת שש ִבנ שו יַתגג  יַתה ִבמן  ּמלה  שפ ּמנ

ֵאאב.   שז יַתה יַתסת  שדרו ו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמּקה,  יַתד יַתב ֵאאב,  שז יַתה יַתסת  שדרו
ּמוּסה.  יַתג יַתב רֲעאִברי,  ּמה יַתסת  שדרו ו

יַתדק,  יַתה שבעו ף  ֵאנ ץ,  יַתה יַתסת  שדרו
יַתגס.   יַתה שבעו ף  ֵאגז,  יַתה יַתסת  שדרו ו

ּמלל,  שכ יַתה אזה 
ּמפה.  שטֵאר ּמיה,  ּמח ּמה  ּמכמו ֵאאין  אש ּמכל 

מסכת חולין פרק ג משנה ב 
ד

ּממה:  ֵאה שב יַתב ֵאשרות  שכ ֵאאלו 
ּמקה.   ּמד שס ִבנ אש ארת, או  אג יַתגשר יַתה ּמבה  שּק ִבנ

יַתסר?  שח את ּממה  יַתכ יַתעד 
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר

ִבקי.   של יַתט ִבאי ּמה יַתוּסר  ִבא שכ יַתעד 

ה
יַתח,  למ יַתל אש שקרום  יַתּקב  ִבנ ללא  שו אלת  שלג מג יַתה ּמתה  ּמח שפ ִבנ

ּמללו,  רֲעח ֵאבית  של ללא  שו ֵאלב  יַתה יַתּקב  ִבנ
ּמל ּה,  אש יַתהחוט  יַתסק  שפ ִבנ ללא  שו ּמרה  שז ִבש יַתה ּמרה  שב שש ִבנ
אשהוא,  ּמכל  ּמנה  אמ ִבמ יַתתיַתיר  שש ִבנ שו ֵאבד  ּמכ יַתה ּמלה  שּט ִבנ

אזה,  שלתוְך  אזה  ּמּקבו  ִבנ אש יַתהכוסות  ֵאבית  ֵאסס ו שמ אה
שּטחול,  יַתה יַתּטל  ִבנ

ּמליות,  שכ יַתה שּטלו  ִבנ
שחתון,  יַתת יַתה ִבחי  אל יַתּטל  ִבנ
ּמל ּה,  אש ּמהאום  ּמלה  שּט ִבנ

יַתמִים,   ּמש ֵאדי  ִבבי ּמתה  רֲעחרו יַתו
ֵאשּמרה. שכ

ּמדה,  שגלו יַתה
ִבשיר,  שכ יַתמ ִבאיר  ֵאמ ִבבי  שר

ִבלין.  שס ִבמים פו ּמכ רֲעח יַתו

מסכת חולין פרק ג משנה ג 
ו

ּמבעו ף:  שטֵארפות  ֵאאלו 
אשט,  ֵאו יַתה יַתבת  שנקו

ארת.  אג יַתגשר יַתה יַתקת  שפסו ו
ּמש ּה,  לרא יַתעל  ּמדה  של מח ּמת ּה  יַתכ ִבה



ּמפה.  ֵאר שט ּמת ּה  ּמשה או ִבהיא עו אש ּממקום 
ּמבן,  ּקק ּמּקשר יַתה יַתּקב  ִבנ
ִבּקין.  יַתד יַתה שּקבו  ִבנ

ּמה,  אעי ֵאמ ֵאני  שב שמרו  שח אנ שו ּמלאור  ּמלה  שפ ּמנ
ּמלה,  שפסו ִבּקים,  מר שי ִבאם 

ֵאשּמרה.   שכ ִבמין,  מד רֲעא ִבאם  שו
ּמס ּה,  ּמר שד

אתל,  לכ יַתל ּמפ ּה  ּמר שט ו
אסת,  אכ יַתפשר שמ ִבהיא  שו ּממה  ֵאה שב ּמת ּה  יַתוצ ּמוצ אששר או 

ּמט ּה,  ּמח שש ֵאעת ו של ֵאעת  ֵאמ ּמהת  ּמש ִבאם 
ֵאשּמרה.  שכ

מסכת חולין פרק ג משנה ד 
ז

ּמבעו ף:  ֵאשרות  שכ ֵאאלו 
ארת,  אג יַתגשר יַתה ּמבה  שּק ִבנ

ּמקה.  ּמד שס ִבנ אש או 
ּמש ּה,  לרא יַתעל  ּמדה  של מח ּמת ּה  יַתכ ִבה

ּמפה.  ֵאר שט ּמש ּה  ּמנה עו ֵאאי אש ּממקום 
ּמפק.  שז יַתה יַתּקב  ִבנ
ֵאמר:  ִבבי או שר
יַתּטל.  ִבנ ִבפלו  רֲעא

ּמּקבו.  ִבנ ללא  שו ּמה  אעי ֵאמ ֵאני  שב שוצאו  ּמי
ּמה,  אפי יַתג רֲעא שברו  יַתת שש ִבנ
ּמה.   אפי ּמנ שכ שמשרטו  ִבנ

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמלה.  שפסו ּמוצה,  יַתהנו ּמלה  שּט ִבנ ִבאם 

מסכת חולין פרק ג משנה ה 
ח

ּמדם,  יַתה יַתזת  רֲעאחו
אנת,  אש מע שמ יַתה שו

ִבני,  שפ יַתד לר ּמלה  שכ ּמא אש
ִבלים,  שג ּמנ יַתתשר יַתאת  ּמלה וצו שכ ּמא אש

ִבעים,  ּמר ּמה יַתמִים  יַתה ּמתת  ּמש אש שו
ּמלה.   שפסו

אות,  ּממ יַתה יַתסם  ּמלה  שכ ּמא
ּמחש,  ּמנ ּמשכּמר ּה  שנ אש או 

ּמפה,  שטֵאר ֵאשם  ִבמ אתארת  ממ
ּמפשות.  שנ יַתנת  ּמכ יַתס ֵאני  שפ ִבמ ּמרה  רֲעאסו יַתו



מסכת חולין פרק ג משנה ו 
ט

ּמרה,  יַתהתו ִבמן  שמרו  אא אנ ּמיה  יַתח שו ּממה  ֵאה שב ֵאני  ּממ ִבסי
שמרו.   אא אנ ללא  ּמהעו ף  ֵאני  ּממ ִבסי שו

ִבמים:  ּמכ רֲעח שמרו  ּמא
ֵאמא.   ּמט ֵארס,  יַתהדו ּמכל עו ף 

ּמרה,  ֵאת שי יַתבע  שוצ אא איש לו  אש ּמכל 
ּמטהור.   ּמל ף,  שק ִבנ ּמבן  ּקק ּמקשר שו ּמפק  שז ו
ֵאמר:  ּמוצדוק או יַתבר  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר

ֵאמא.  ּמט ּמליו,  שג יַתר אאת  ֵאלק  ּמכל עו ף חו

מסכת חולין פרק ג משנה ז 
י

ִבבין:  ּמג רֲעח יַתב ו
יַתלִים,  שג יַתר יַתבע  יַתאשר איש לו  אש ּמכל 

יַתלִים,  מס יַתקשר שו יַתפִים  ּמנ שכ יַתבע  יַתאשר
מרבו.   אאת  ּמפיו חופות  ּמנ שכ ו

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ּמגב.   ּמח ששמו 

ִבגים:  ּמד יַתב ו
אשת.   אק שש יַתק שו ִבפיר  יַתנ שס איש לו  אש ּמכל 

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמחד.   אא ִבפיר  יַתנ שס ִבשין ו יַתק שש יַתק ֵאני  שש

ִבשין?  יַתק שש יַתּק יַתה ֵאהן  ֵאאלו 
ִבעין בו.  שּקבו יַתה

ִברין?  ִבפי יַתנ שס ו
אהן.  ּמב יַתח  ֵאר ֵאהא פו שי אש

פרק ד 

מסכת חולין פרק ד משנה א 
א

ֵאלד,  ֵאלי ּמשה  יַתק שמ ִבהיא  אש ּממה  ֵאה שב
ּמתר.   ממ ּמר ּה,  ִבזי אח אה שו ּמידו  אאת  אבר  לע ּמה ִבוציא  הו

לראשו,  אאת  ִבוציא  הו
ּמילוד.   שכ אזה  ֵארי  רֲעה ִבזירו,  אח אה אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ּמלה.   ִבכי רֲעא יַתב ּמתר  ממ ּמה,  אעי ֵאמ שב אבר  לע ּמה ִבמן  יַתתְך  מח
ּמלה.   ִבכי רֲעא יַתב ּמאסור  ּמליות,  שכ יַתה ִבמן  שּטחול ו יַתה ִבמן 

ּמלל:  שכ יַתה אזה 



ּמאסור,  ּמפ ּה,  אשהוא גו ּמבר  ּמד
ּמתר.  ממ ּמפ ּה,  ֵאאינו גו אש ּמבר  ּמד שו

מסכת חולין פרק ד משנה ב 
ב

ֵאלד,  ֵאלי ּמשה  יַתק שמ ִבהיא  אש ארת  אכ יַתב שמ
ִבבים.   ּמל שכ יַתל ִבליְך  שש יַתמ אבר ו ֵאא אבר  ֵאא ֵאתְך  יַתח שמ

ֵאבר,  ּמּק אזה ִי ֵארי  רֲעה מרבו,  ּמוצא  ּמי
ּמרה.   שבכו יַתה ִבמן  ּמרה  שט שפ ִבנ <בכ"י וניטרפה, לא מנוקד>שו

מסכת חולין פרק ד משנה ג 
ג

ּמר ּה> ּמב ּמה, <עו אעי ֵאמ שבתוְך  ּמר ּה  ּמב ּקע ֵאמת  אש ּממה  ֵאה שב
יַתגע בו,  ּמנ שו ּמידו  אאת  אעה  ּמהרו ִבשיט  הו

ּמאה,  ֵאמ שט ּממה  ֵאה שב ִבב ֵאבין 
ּמטהור.   ּמרה,  שטהו ּממה  ֵאה שב ִבב ֵאבין 

ֵאמר:  ִבלי או ִבלי ּמג יַתה ֵאסה  ִבבי יו שר
ֵאמא;  ּמט ּמאה,  ֵאמ שט ִבב

ּמטהור.   ּמרה,  שטהו ִבב ו

ד
ּמה,  אעי ֵאמ שבתוְך  ּמד ּה  של יַתו ֵאמת  אש ּמשה  ִבא ּמה

ּמעה בו,  שג ּמנ שו ּמד ּה  ּמי אאת  ּמיה  ּמח יַתה ּמטה  ִבשי הו
ּמעה,  שב ִבש יַתאת  שמ מט ּמאה  ֵאמ שט ּמיה  ּמח יַתה

אלד.  או יַתה ֵאוצא  ֵאי אש יַתעד  ּמרה  שטהו ּמשה  ִבא ּמה שו

מסכת חולין פרק ד משנה ד 
ה

ֵאלד,  ֵאלי ּמשה  יַתק שמ ִבהיא  אש ּממה  ֵאה שב
ּמכ ּה,  ּמת רֲעח יַתו ּמידו  אאת  אבר  לע ּמה ִבוציא  הו

ִבאמו,  אאת  יַתחט  ּמש ּמכְך  יַתחר  יַתא שו
ּמטהור.   ּמשר  ּמב יַתה
ִבאמו,  אאת  יַתחט  ּמש

ּמכ ּה,  ּמת רֲעח ּמכְך  יַתחר  יַתא שו
ּמלה.   ֵאב שנ יַתגע  יַתמ ּמשר  ּמב יַתה

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמטה.  ששחו ּמפה  ֵאר שט יַתגע  יַתמ
ּמתה,  יַתר רֲעה יַתט שמ ּמת ּה  ּמט ִבחי שש אש ּמפה  ֵאר שט ִבב ִבוצינו  ּממ יַתמה 

אבר.   לע ּמה אאת  ֵאהר  יַתט שת ּממה  ֵאה שב יַתטת  ִבחי שש יַתא ף 



ו
ִבאיר:  ֵאמ ִבבי  אהם שר ּמל יַתמר  ּמא

ללא! 
ּמפ ּה,  אשהוא גו ּמבר  ּמד שב ּמת ּה  ּמפה או ֵאר שט יַתטת  ִבחי שש ּמרה  רֲעה ִבט ִבאם 

ּמפ ּה!  ֵאאינו גו אש ּמבר  ּמד אבר,  לע ּמה אאת  ֵאהר  יַתט שת
ּמתה?  יַתר רֲעה יַתט שמ ּמת ּה  ּמט ִבחי שש אש ּמפה  ֵאר שט ִבל יַתנִין  שמ ו

ּמלה,  ִבכי רֲעא יַתב ּמרה  רֲעאסו ּמאה  ֵאמ שט ּממה  ֵאה שב
ּמלה;  ִבכי רֲעא יַתב ּמרה  רֲעאסו ּמפה  ֵאר שט ו

ּמתה,  יַתר רֲעה יַתט שמ ּמת ּה  ּמט ִבחי שש ֵאאין  ּמאה,  ֵאמ שט ּממה  ֵאה שב יַתמה 
ּמת ּה?  ּמט ִבחי שש ּמנה  אר רֲעה יַתט שת ללא  ּמפה,  ֵאר שט יַתא ף 

ז
שמרו לו:  ּמא

ללא! 
ּמאה,  ֵאמ שט ּממה  ֵאה שב ִבב ִבאם 

אשר,  לכ יַתעת  ּמש ּמל ּה  ּמתה  שי ּמה ללא  אש
ּמפה,  ֵאר שט ִבב יַתמר  לתא

אשר?  לכ יַתעת  ּמש ּמל ּה  ּמתה  שי ּמה אש
ּמת!  ֵאבא ֵאה אש יַתמה  ּמלְך  לטל 

יַתנִין?  שמ אטן  אב יַתה ִבמן  ּמפה  שטֵאר ּמדה  של אשנו ֵארי  רֲעה
ללא! 

ּמאה,  ֵאמ שט ּממה  ֵאה שב ִבב ּמת  יַתמשר ּמא ִבאם 
ּמטה,  ִבחי שש ּמנ ּה  ִבמי של ֵאאין  אש

ּמפה,  ֵאר שט ִבב יַתמר  לתא
ּמטה?  ִבחי שש ּמנ ּה  ִבמי של ֵאיש  אש

יַתחי,  ּמנה  ששמו אבן 
ּמת ּה> ּמט ִבחי שש יַתרתו, < רֲעה יַתט שמ ּמטתו  ִבחי שש ֵאאין 

ּמטה.  ִבחי שש ִבמינו  של ֵאאין  אש

מסכת חולין פרק ד משנה ה 
ח

ּממה,  ֵאה שב יַתה אאת  ֵאחט  יַתהשו
ֵאמת,  יַתחי או  ּמנה  ששמו אבן  ּמב ּה  ּמוצא  ּממ ו

ֵאמת,  ּמעה  שש ִבת אבן  או 
ּמדמו.   אאת  ִבוציא  קושרעו ומו
יַתחי,  ּמעה  שש ִבת אבן  ּמב ּה  ּמוצא  ּממ

ּמטה,  ִבחי שש ּמטעון 
שבנו'.   אאת  שו לאתו  ֵאשם ' ִבמ ּמיב  יַתח שו

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

יַתרתו.   רֲעה יַתט שמ ִבאמו  יַתטת  ִבחי שש



ֵאשזוִברי  יַתה שמעון  ִבש ִבבי  ֵאמר]שר : [או
אדה,  ּמש יַתב ֵארש  שוהוא חו ִבנים  ּמש ֵאמש  ּמח אבן  ִבפלו  רֲעא

יַתרתו.   רֲעה יַתט שמ ִבאמו  יַתטת  ִבחי שש
יַתחי,  ּמעה  שש ִבת אבן  ּמב ּה  ּמוצא  ּממ ּמע ּה ו ּמר שק

ּמטה,  ִבחי שש ּמטעון 
ִבאמו.  ּמטה  ּמח שש ִבנ ללא  אש ִבפי  של

מסכת חולין פרק ד משנה ו 
ט

ּמה,  אלי שג יַתר שתכו  שח אנ אש ּממה  ֵאה שב
ֵאשּמרה;  שכ ּמּטן,  יַתמ של ּמבה ו יַתאשרכו ּמה ִבמן 

ּמלה.   שפסו ּמלן,  שע יַתמ של ּמבה ו יַתאשרכו ּמה ִבמן 
ִבדים.   ִבגי יַתה אמת  לוצ יַתּטל  ִבנ אש ֵאכן  שו

אוצם,  אע ּמה יַתבר לו  שש ִבנ
ּמים,  יַתק ּמשר  ּמב יַתה לרב  ִבאם 
יַתרתו;  רֲעה יַתט שמ ּמת ּה  ּמט ִבחי שש

ּמים,  יַתק ּמשר  ּמב יַתה לרב  ֵאאין  ִבאם 
יַתרתו.  רֲעה יַתט שמ ּמת ּה  ּמט ִבחי שש ֵאאין 

מסכת חולין פרק ד משנה ז 
י

ּמיה,  של ִבש ּמב ּה  ּמוצא  ּממ ּממה ו ֵאה שב יַתה אאת  ֵאחט  יַתהשו
יַתכל.  לתא ּמפה  ּמי יַתה אפש  אנ

ִבלין,  ּמכ ּקא יַתאת  שמ מט ּממא  יַתט שמ ּמנה  ֵאאי
ֵאבלות.   שנ יַתאת  שמ מט ללא  שו

ּמה,  אלי ּמע ֵאשב  ִבח
ִבלין,  ּמכ ּקא יַתאת  שמ מט ּממא  יַתט שמ

ֵאבלות.   שנ יַתאת  שמ מט ללא  ּמבל  רֲעא
ּמיה של ּמתה] ִבש שוצ ּמי אש ּמת ּה, [ ּמוצ שק  ִבמ

ּמלה.  ִבכי רֲעא יַתב ּמרה  רֲעאסו
ּמשה,  ִבא ּמב אלד  או יַתה יַתמן  ִבסי שכ

ּממה.   ֵאה שב יַתב אלד  או יַתה יַתמן  ִבסי ּמכְך 
ּמיה,  של ִבש ּמלה  ִבפי ִבה אש ארת  אכ יַתב שמ

ִבבין.   ּמל שכ יַתל ּמנה  אכ ִבלי שש יַתי
ֵאבר.   ּמּק ִבת ִבשין,  ּמד שק ממ יַתב ו

ִבכים,  ּמר שד יַתה יַתשת  ּמר ּמפ שב ּמת ּה  שבִברין או ּמהיו קו ללא 
ּמלן,  ִבאי ּמב ּמת ּה  ִבלין או ֵאאין תו שו

למִברי.  אא ּמה ֵאכי  יַתדשר ֵאשם  ִבמ



פרק ה 

מסכת חולין פרק ה משנה א 
א

שבנו"  אאת  שו לאתו  "
אר ץ,  ּמא ּמל שבחו ץ  אר ץ ו ּמא ּמב ֵאהג  נו

יַתבִית,  יַתה ֵאני  שפ ִבב ללא  אש שו יַתבִית  יַתה ֵאני  שפ ִבב
ִבשין.   ּמד שק ממ יַתב ִבלין ו מח יַתב

יַתוצד?  ֵאכי
יַתבחו ץ,  ִבלין  מח שבנו  אאת  שו לאתו  ֵאחט  יַתהשו

ֵאשִברים,  שכ אהם  ֵאני שש
ִבעים;  ּמב יַתאשר ּמה אאת  ֵאפג  ִבני סו ֵאש יַתה שו

יַתבחו ץ,  ִבשים  ּמד ּמק
ֵארת,  ּמכ ּמיב  יַתח ּמהִבראשון 

ִבלין,  שפסו אהן  ֵאני שש ו
ִבעים.  ּמב יַתאשר ּמה אאת  ִבגין  שפ אהן סו ֵאני שש ו

ב
ִבלין,  שפסו אהן  ֵאני שש ִבנים,  שפ ִבב ִבלים  מח
ִבעים.  ּמב יַתאשר ּמה אאת  ֵאפג  ִבני סו ֵאש יַתה שו

ִבנים,  שפ ִבב ִבשים  ּמד ּמק
ּמפטור,  ֵאשר, ו ּמכ ּמהִבראשון 

ּמפסול.  ִבעים, ו ּמב יַתאשר ּמה אאת  ֵאפג  ִבני סו ֵאש יַתה שו

מסכת חולין פרק ה משנה ב 
ג

יַתבחו ץ,  ִבשים  ּמד ּמק שו ִבלין  מח
ּמפטור,  ֵאשר, ו ּמכ ּמהִבראשון 

ּמפסול.    ּ ִבעים, ּמב יַתאשר ּמה אאת  ֵאפג  ִבני סו ֵאש יַתה שו

ד
יַתבחו ץ,  ִבלין  מח שו ִבשין  ּמד ּמק

ּמפסול,  ֵארת, ו ּמכ ּמיב  יַתח ּמהִבראשון 
ֵאשר,  ּמכ ִבני  ֵאש יַתה שו

ִבעים.  ּמב יַתאשר ּמה אאת  ִבגין  שפ אהן סו ֵאני שש ו

ה
ִבנים,  שפ ִבב ִבשין  ּמד ּמק שו ִבלים  מח

ִבלין,  שפסו אהן  ֵאני שש
ִבעים.  ּמב יַתאשר ּמה אאת  ֵאפג  ִבני סו ֵאש יַתה שו

ִבנים,  שפ ִבב ִבלין  מח שו ִבשין  ּמד ּמק



ּמפטור,  ֵאשר, ו ּמכ ּמהִבראשון 
ּמפסול.  ִבעים, ו ּמב יַתאשר ּמה אאת  ֵאפג  ִבני סו ֵאש יַתה שו

ו
ִבנים,  שפ ִבב יַתבחו ץ ו ִבלין  מח

ּמפטור,  ֵאשר, ו ּמכ ּמהִבראשון 
ּמפסול.  ִבעים, ו ּמב יַתאשר ּמה אאת  ֵאפג  ִבני סו ֵאש יַתה שו

ז
ִבנים,  שפ ִבב יַתבחו ץ ו ִבשים  ּמד ּמק

ֵארת,  ּמכ ּמיב  יַתח ּמהִבראשון 
ִבלין,  שפסו אהן  ֵאני שש ו

ִבעים.  ּמב יַתאשר ּמה אאת  ִבגין  שפ אהן סו ֵאני שש ו

ח
יַתבחו ץ,  ִבנים ו שפ ִבב ִבלים  מח

ּמפטור,  ּמפסול, ו ּמהִבראשון 
ֵאשר.  ּמכ שו ִבעים,  ּמב יַתאשר ּמה אאת  ֵאפג  ִבני סו ֵאש יַתה שו

ט
יַתבחו ץ,  ִבנים ו שפ ִבב ִבשים  ּמד ּמק
ּמפטור,  ֵאשר, ו ּמכ ּמהִבראשון 

ּמפסול.  ִבעים, ו ּמב יַתאשר ּמה אאת  ֵאפג  ִבני סו ֵאש יַתה שו

מסכת חולין פרק ה משנה ג 
י

ּמפה,  ֵאר שט ּמוצא  שמ ִבנ שו ֵאחט  יַתהשו
ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו יַתל ֵאחט  יַתהשו
ּמּטאת,  יַתח יַתרת  ּמפ ֵאחט  יַתהשו

ּמפה,  רֲעערו ּמלה  שג אע שו ּמקל,  שס ִבנ יַתה שושור 
ֵאיב.   יַתח שמ ִבאיר  ֵאמ ִבבי  שר
ֵאטר.  שמעון פו ִבש ִבבי  שר

ּמידו,  שב ּמלה  שב יַתנ שת ִבנ שו ֵאחט  יַתהשו
ֵאּקר,  יַתע שמ יַתה שו ֵאחר,  יַתהנו

שבנו'.   אאת  שו לאתו  ֵאשם ' ִבמ ּמפטור 

יא
ּמנ ּה,  שב ּמרה ו ּמפ שקחו  ּמל אש יַתנִים  שש

יַתחט ִבראשון,  שש יַתקח ִבראשון ִי ּמל אש אזה 
ּמכה.   ּמז ִבני,  ֵאש יַתה יַתדם  ּמק ִבאם  שו

ּמה,  אני ּמב ֵאני  שש ּמרה ו ּמפ ֵאחט  יַתהשו



ִבנים.   ששמו ֵאפג  סו
ּמט ּה,  ּמח שש ּמכְך  יַתחר  יַתא שו ּמה  אני ּמב ֵאני  שש יַתחט  ּמש

ִבעים.   ּמב יַתאשר ֵאפג  סו
ּמת ּה,  ִבב יַתבת  אאת  שו ּמת ּה  ִבב אאת  שו ּמט ּה  ּמח שש

ִבנים.   ששמו ֵאפג  סו
ּמת ּה,  ִבב יַתבת  אאת  שו ּמט ּה  ּמח שש
ּמת ּה,  ִבב יַתחט  ּמש ּמכְך  יַתחר  יַתא שו

ִבעים.   ּמב יַתאשר ֵאפג  סו
ִבאיר:  ֵאמ ִבבי  ֵאשם שר ִבמ יַתמר  ּמא שמכוס  סו

ִבנים.   ששמו ֵאפג  סו

[יב] <יא>
ּמנה,  ּמש יַתב ִבקים  ּמר שפ ּמעה  ּמב יַתאשר שב

יַתע:  ִבדי שלהו ּמוצִבריְך  ֵאברו  רֲעח יַתל ּממה  ֵאה שב ֵאכר  יַתהמו
ששחוט",  ִבל ִבתי  יַתכשר ּממ ּממ ּה  ִבא "
ששחוט",  ִבל ִבתי  יַתכשר ּממ ּמת ּה  ִבב "

ֵאהן:  ֵאאלו  שו
ּמחג,  אל אש רֲעחרון  יַתא ּמה אעארב יום טוב 

יַתסח,  אפ יַתל אש ּמהִבראשון  אעארב יום טוב 
ארת,  אוצ רֲעע ּמה אעארב 

ּמנה.  ּמש יַתה לראש  אעארב  שו
ִבלי:  ִבלי ּמג יַתה ֵאסה  ִבבי יו ֵארי שר שב ִבד שכ ו

ִבליל.   ּמג יַתב ִבכפוִברים  יַתה אעארב יום  יַתא ף 
ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

יַתוח,  אר ֵאאין לו  אש יַתמן  שז ִבב יַתתי?  ּממ ֵאא
יַתוח,  אר ֵאיש לו  ִבאם  ּמבל  רֲעא
יַתע.   ִבדי שלהו ּמוצִבריְך  ֵאאינו 

ּמדה  שיהו ִבבי  אדה שר מו
ּמלה,  יַתכ יַתל יַתבת  יַתה אאת  שו ּמתן  ּמח אל ֵאאם  ּמה אאת  ֵאכר  יַתבמו

יַתע,  ִבדי שלהו ּמוצִבריְך  אשהוא 
ּמחד.  אא שביום  ִבטין  רֲעח אהן שו ֵאני שש אש יַתע  ּמידו ּמבר  ּמד יַתה אש

מסכת חולין פרק ה משנה ד 
[יג] <יב>

ֵאאלו,  ּמה ִבקים  ּמר שפ ּמעה  ּמב יַתאשר שב
ּמכשרחו.   יַתעל  ּמבח  יַתּט יַתה אאת  ִבטין  ִבחי שש יַתמ

ּמנִברין,  ִבדי אל ף  אא אוה  ִבפלו שור שו רֲעא
ּמנר,  ִבדי ּמלא  אא יַתח  ֵאק יַתללו ֵאאין  שו

לחט.   שש ִבל ִבפין אותו  כו
יַתח. <'מת' שני מחוק>  ֵאק יַתללו ֵאמת  ֵאמת,  ִבאם  ּמכְך,  ִבפי של

ֵאכן,  ֵאאינו  ּמנה  ּמש יַתה שימות  ּמאר  שש ִבב ּמבל  רֲעא



ֵאכר.  יַתלמו ֵאמת  ֵאמת,  ִבאם  ּמכְך,  ִבפי של

מסכת חולין פרק ה משנה ה 
[יד] <יג>

שבנו',  אאת  שו לאתו  שב' ּמאמור  ּמה ּמחד"  אא "יום 
ּמלה.   שי יַתל יַתה יַתחר  יַתא ֵאלְך  יַתהיום הו

ּממא:  אבן זו שמעון  ִבש ִבבי  יַתרש שר ּמד אאת זו 
ִבשית:  ֵארא שב ֵאשה  רֲעע יַתמ שב יַתמר  אא ִבשית א,ה)אנ ֵארא שב ) 

ּמחד",  אא "יום 
שבנו'  אאת  שו לאתו  שב' יַתמר  אא אנ שקּמרא כב,כח)שו ִבי יַתו ) 

ּמחד",  אא "יום 
ִבשית,  ֵארא שב אשה  רֲעע יַתמ שב ּמאמור  ּמה ּמחד"  אא ּממה "יום 

ּמלה,  שי יַתל יַתה יַתחר  יַתא ֵאלְך  יַתהיום הו
שבנו',  אאת  שו לאתו  שב' ּמאמור  ּמה ּמחד"  אא יַתא ף "יום 

ּמלה.  שי יַתל יַתה יַתחר  יַתא ֵאלְך  יַתהיום הו

פרק ו 

מסכת חולין פרק ו משנה א 
א

אר ץ,  ּמא ּמל שבחו ץ  אר ץ ו ּמא ּמב ֵאהג  ּמדם נו יַתה שכסוי 
יַתבִית,  יַתה ֵאני  שפ ִבב ללא  אש שו יַתבִית  יַתה ֵאני  שפ ִבב

ִבשין.   ּמד שק ממ יַתב ללא  ּמבל  רֲעא ִבלין  מח יַתב
ּמבעו ף,  ּמיה ו יַתח יַתב ֵאהג  שונו

ּממן.   מז שמ ֵאאינו  אש שב ּממן ו מז שמ ִבב
ֵאפק.   ּמס אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ יַתבכוי,  ֵאהג  שונו
שביום טוב.   ִבטין אותו  רֲעח ֵאאין שו שו

ּמדמו.  אאת  ִבוּסין  יַתכ שמ ֵאאין  ּמחטו,  שש ִבאם  שו
(מסכת חולין פרק ו משנה ב) 

ּמפה,  ֵאר שט ּמוצא  שמ ִבנ שו ֵאחט  יַתהשו
ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו יַתל ֵאחט  יַתהשו
ִבנים,  שפ ִבב ִבלין  מח ֵאחט  יַתהשו

יַתבחו ץ,  ִבשין  ּמד ּמק שו
ִבלים,  ּמק שס ִבנ יַתה ּמועו ף  ּמיה  יַתח

ֵאיב,  יַתח שמ ִבאיר  ֵאמ ִבבי  שר
שטִברין.   ִבמים פו ּמכ רֲעח יַתו

ּמידו,  שב ּמלה  שב יַתנ שת ִבנ שו ֵאחט  יַתהשו
ֵאּקר,  יַתע שמ יַתה שו ֵאחר,  יַתהנו
יַתכוּסות.  של ִבמ ּמפטור 



מסכת חולין פרק ו משנה ג 
ב

רֲעחטו,  ּמש אש ּמטן  ּמק שו אטה  ֵארש שו ֵאח
ּמתם,  ִבאין או ֵאחִברין רו רֲעא יַתו

יַתכוּסות.   של ִבבין  ּמי יַתח
ּממם,  שוצ יַתע ֵאבין  של ּמנן  ֵאבי
יַתכוּסות.   של ִבמ שפטוִברין 

שבנו',  אאת  שו לאתו  יַתין ' שנ ִבע של ֵאכן  שו
ּמתן,  ִבאין או ֵאחִברין רו רֲעא יַתו רֲעחטו  ּמש אש

אהן.  ֵארי רֲעח יַתא ששחוט  ִבל ּמאסור 
ּממן,  שוצ יַתע ֵאבין  של ּמנן  ֵאבי

אהן,  ֵארי רֲעח יַתא ששחוט  ִבל ִבתיר  יַתמ ִבאיר  ֵאמ ִבבי  שר
שסִברין.   ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמחטו,  ּמש ִבאם  אש ִבדים  ומו
ִבעים.  ּמב יַתאשר ּמה אאת  ִבגין  שפ ּמנן סו ֵאאי אש

מסכת חולין פרק ו משנה ד 
ג

ּמחד,  אא ּממקום  שב ּמיה  יַתח ּמאה  ֵאמ יַתחט  ּמש
ּמלם;  מכ של ּמחד  אא ִבכוּסוי 

ּמחד,  אא ּממקום  שב ּמאה עופות  ֵאמ
ּמחד;  אא ִבכוּסוי 

ּמחד,  אא ּממקום  שב ּמועו ף  ּמיה  יַתח
ּמלם.  מכ של ּמחד  אא ִבכוּסוי 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
אוּסה,  יַתכ שי ּמיה,  יַתח יַתחט  ּמש

ּמהעו ף.   אאת  לחט  שש ּמכְך ִי יַתחר  יַתא שו
ֵאחר,  יַתא ּמאהו  ּמר שו ּמוּסה,  ִבכ ללא  שו יַתחט  ּמש

יַתכוּסות.   של ּמיב  יַתח
יַתכוּסות.   של ִבמ ּמפטור  ּמלה,  יַתג שת ִבנ שו ּמוּסה  ִבכ

יַתכוּסות.  של ּמיב  יַתח יַתח,  ּמהרו יַתוּסתו  ִבכ

מסכת חולין פרק ו משנה ה 
ד

יַתמִים,  יַתב ּמעיַתרב  שת ִבנ אש ּמדם 
ּמדם,  ֵאאה  יַתמשר איש בו  ִבאם 

יַתכוּסות.   של ּמיב  יַתח
יַתיִין,  שב ּמעיַתרב  שת ִבנ

יַתמִים.   ִבאלו הוא  שכ ִבאין אותו  רו
ּמדם,  שב ּמעיַתרב  שת ִבנ



יַתמִים.   ִבאלו הוא  שכ ִבאין אותו  רו
ּמיה,  יַתח יַתדם  שב ּממה או  ֵאה שב יַתדם  שב ּמעיַתרב  שת ִבנ

יַתמִים.   ִבאלו הוא  שכ ִבאין אותו  רו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמדם.  ֵאּטל  יַתב שמ ּמדם  ֵאאין 

מסכת חולין פרק ו משנה ו 
ה

ִבכין,  שוּס יַתה יַתעל  אש שו ּמתז  ִבנ יַתה ּמדם 
יַתכוּסות.   של ּמיב  יַתח

ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא
יַתתי?  ּממ אא

ּמלא הוא,  אא ּמדם  ּמשם  ֵאאין  אש יַתמן  שז ִבב
ּמלא הוא,  אא ּמדם  ּמשם  איש  ִבאם  ּמבל  רֲעא

יַתכוּסות.  של ִבמ ּמפטור 

מסכת חולין פרק ו משנה ז 
ו

ִבוּסים?  יַתכ שמ ֵאאין  ּממה  יַתב ִבוּסים ו יַתכ שמ ּממה  יַתב
יַתדק,  שבחול  יַתדק, ו אבל  אז שב ִבוּסין  יַתכ שמ

ִבסית,  יַתחשר יַתב ִבוּסיד, ו יַתב
ּמש ּה.   ּמת שכ אש ּמפה  שמגו ִבב ּמנה ו ֵאב של ִבב ו

יַתגס,  אבל  אז שב ללא  ִבוּסין  יַתכ שמ ֵאאין  ּמבל  רֲעא
יַתגס,  שבחול  ללא  שו

ּמש ּה.   ּמת שכ ללא  אש ּמפה  שמגו ִבב ללא  שו ּמנה  ֵאב של ִבב ללא  שו
ִבלי.   אכ יַתה אאת  ּמליו  ּמע אפה  שכ ללא ִי שו

ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר יַתמר  ּמא ּמלל  שכ
ִבחין,  ּממ שוצ ֵאדל  יַתג שמ אשהוא  ּמבר  ּמד

ִבוּסין בו;  יַתכ שמ
ִבחין,  ּממ שוצ ֵאדל  יַתג שמ ֵאאינו  אש

ִבוּסין בו.  יַתכ שמ ֵאאין 

פרק ז 

מסכת חולין פרק ז משנה א 
א

אר ץ,  ּמא ּמל שבחו ץ  אר ץ ו ּמא ּמב ֵאהג  אשה נו ּמנ יַתה ִבגיד 
יַתבִית,  יַתה ֵאני  שפ ִבב ללא  אש שו יַתבִית,  יַתה ֵאני  שפ ִבב

ִבשין.   ּמד שק ממ יַתב ִבלין, ו מח יַתב



ּמיה,  יַתח יַתב ּממה ו ֵאה שב יַתב ֵאהג  שונו
למאל.   שש יַתל אש ֵארְך  ּמי שב ִבמין ו ּמי יַתל אש ֵארְך  ּמי שב ו

יַתכ ף.   ֵאאין לו  אש ֵאני  שפ ִבמ ּמבעו ף,  ֵאהג  ֵאאינו נו שו
ִבליל.   שש יַתב ֵאהג  נו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ִבליל.   שש יַתב ֵאהג  ֵאאינו נו

ּמתר.   ממ שלבו  אח שו
אשה.   ּמנ יַתה ִבגיד  יַתעל  ִבנין  ּממ אא אנ ִבחים  ּמב יַתּט יַתה ֵאאין 

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

אלב.  ֵאח יַתה יַתעל  שו ּמליו  ּמע ִבנין  ּממ אא אנ

מסכת חולין פרק ז משנה ב 
ב

שכִברי  ּמנ יַתל ּמדם  ּמא יַתח הוא  ֵאל שו
ּמכ ּה,  שבתו אשה  ּמנ יַתה ִבגיד  אש ֵארְך  ּמי

ּממ ּה>  שמקו אש ּמכר. < ִבנ שמקומו  אש ֵאני  שפ ִבמ
אשה,  ּמנ יַתה ִבגיד  ֵאטל  יַתהנו

ּמל ּה>  מכ מכלו. < אאת  לּטל  אשִי ּמוצִבריְך 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמלה.  ִבטי שנ יַתות  שוצ ִבמ ֵאים בו  יַתק שי

מסכת חולין פרק ז משנה ג 
ג

יַתזִית,  יַתכ אשה  ּמנ יַתה ִבגיד  ִבמ ֵאכל  ּמהאו
ִבעין.   ּמב יַתאשר ֵאפג  סו

ּמיב.   יַתח יַתזִית,  יַתכ ֵאאין בו  שו ּמכלו  רֲעא
יַתזִית,  יַתכ אזה  ִבמ יַתזִית ו יַתכ אזה  ִבמ יַתכל  ּמא

ִבנים.   ששמו ֵאפג  סו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבעים.  ּמב יַתאשר ּמלא  אא ֵאפג  ֵאאינו סו

מסכת חולין פרק ז משנה ד 
ד

אשה,  ּמנ יַתה ִבגיד  ּמב ּה  יַתשל  יַתב שת ִבנ אש ֵארְך  ּמי
יַתעם,  יַתט ֵאתן  שבנו איש  ִבאם 

ּמרה.   רֲעאסו ֵארי זו  רֲעה
ּמת ּה?  רֲעעִברין או יַתש שמ יַתוצד  ֵאכי

אפת.  אל יַתב ּמשר  ּמב שכ

מסכת חולין פרק ז משנה ה



ה
ִבדים,  ִבגי יַתה ִבעם  יַתשל  יַתב שת ִבנ אש אשה  ּמנ יַתה ִבגיד 

ִבכירו,  יַתמ אשהוא  יַתמן  שז ִבב
יַתעם.  יַתט ֵאתן  שבנו

ִבכירו,  יַתמ ֵאאינו  ִבאם 
ִברין,  רֲעאסו ּמלן  מכ

יַתעם.   יַתט ֵאתן  שבנו אטב,  לר ּמה שו
ּמלה,  ֵאב שנ אשל  ּמכה  ִבת רֲעח ֵאכן  שו <כל המוסגר אינו בכ"י>(

ִבתיכות,  רֲעח יַתה ִבעם  ששלו  יַתב שת ִבנ אש ֵאמא  ּמט ּמדג  אשל  ּמכה  ִבת רֲעח ֵאכן  שו
יַתעם;  יַתט ֵאתן  שבנו ּמרן,  ִבכי יַתמ אש יַתמן  שז ִבב

רֲעאסורות,  ּמלן  מכ ּמלאו,  ִבאם  שו
יַתעם.)  יַתט ֵאתן  שבנו אטב  לר ּמה שו

מסכת חולין פרק ז משנה ו 
ו

ּמאה.   שמ מט שב ֵאהג  ֵאאינו נו שו ּמרה,  רֲעה יַתט שב ֵאהג  נו
ֵאמר: <יודה> ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמאה.   שמ מט שב יַתא ף 
ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

אשה,  ּמנ יַתה ִבגיד  יַתסר  אא אנ לקב  רֲעע יַתי ֵאני  שב יַתעל  ללא  רֲעה יַתו
אהם?  ּמל אתארת  ממ ּמאה  ֵאמ שט ּממה  ֵאה שב יַתדִין  ּמא שו

שמרו לו:  ּמא
יַתמר,  אא אנ יַתני  ִבוּסי ִבמ

שמקומו.  ִבב יַתתב  שכ ִבנ אש ּמלא  אא

פרק ח 

מסכת חולין פרק ח משנה א 
א

ּמלב,  ּמח אב ֵאשל  יַתב של ּמאסור  ּמשר  ּמב יַתה ּמכל 
ִבבים.   ּמג רֲעח יַתו ִבגים  ּמד יַתשר  שב ִבמ חו ץ 

ּמחן,  של מש יַתה יַתעל  ּמנה  ִבב שג יַתה ִבעם  רֲעעלותו  יַתה של ּמאסור 
ִבבים.   ּמג רֲעח יַתו ִבגים  ּמד יַתשר  שב ִבמ חו ץ 

ּמשר,  ּמב יַתה ִבמן  ֵאדר  יַתהנו
ִבבים.   ּמג רֲעח יַתו ִבגים  ּמד יַתשר  שב ִבב ּמתר  ממ

ּמחן,  של מש יַתה יַתעל  ּמנה  ִבב שג יַתה ִבעם  אלה  ּמהעו ף עו
ּמכל,   אא אנ ֵאאינו  שו

יַתמי.   יַתש ֵאבית  ֵארי  שב ִבד שכ
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו



ּמכל.   אא אנ ללא  שו אלה  ללא עו
ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא

יַתמי,  יַתש ֵאבית  ֵאלי  ּמּק ִבמ זו 
ֵאלל.   אה ֵאבית  ֵארי  שמ מח ֵאמ ו

ּממרו?  ּמא ּמחן  של מש אזה  ֵאאי  שב
ּמליו,  ּמע ֵאכל  אשהוא או ּמחן  של מש שב

ִבשיל,  שב יַתת יַתה אאת  ּמליו  ּמע ֵאדר  אשהוא סו ּמחן  של מש שב ּמבל  רֲעא
ֵאשש.  ֵאאינו חו שו אזה  יַתוצד  שב אזה  ֵאתן  נו

מסכת חולין פרק ח משנה ב 
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יַתחת,  יַתא יַתחת  יַתפ שט ִבמ שב ּמנה  ִבב שג ּמשר ו ּמב ּמדם  ּמא ֵארר  וצו
אזה.   ּמב אזה  ִבעים  שג שיהו נו ללא  אש יַתבד  של ִבב ו

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
ּמחד,  אא ּמחן  של מש יַתעל  ִבלין  שכ ּמנִיים או שס שכ יַתא ֵאני  שש

ִבשין.  שש ּמנן חו ֵאאי שו ּמנה  ִבב שג אזה  שו ּמשר  ּמב אזה 

מסכת חולין פרק ח משנה ג
ג

ּמכה,  ִבת רֲעח יַתל ּמלה  שפ ּמנ אש ּמלב  ּמח יַתפת  ִבט
ּמכה,  ִבת רֲעח יַתה ּמת ּה  שבאו יַתעם  יַתט ֵאתן  שבנו ּמב ּה  איש  ִבאם 

ּמרה. <ניער> ֵאד שּק יַתה אאת  ֵאער  נו
ּמרה,  ֵאד שּק יַתה ּמת ּה  שבאו יַתעם  יַתט ֵאתן  שבנו ּמב ּה  איש  ִבאם 

ּמאסור].   ]
יַתחל,  יַתכ יַתה

ּמלבו.  רֲעח אאת  ִבוציא  קושרעו ומו
ּמליו.   ּמע ֵאבר  ֵאאינו עו ּמרעו,  שק ללא 

ֵאלב,  יַתה
ּמדמו.  אאת  ִבוציא  קושרעו ומו

ּמליו.   ּמע ֵאבר  ֵאאינו עו ּמרעו,  שק ללא 
ּמחן,  של מש יַתה יַתעל  ּמנה  ִבבי שג יַתה ִבעם  ּמהעו ף  אאת  אלה  רֲעע יַתמ יַתה

אשה'.  רֲעע יַתת ללא  שב' ֵאבר  ֵאאינו עו

מסכת חולין פרק ח משנה ד 
ד

ּמרה,  שטהו ּממה  ֵאה שב ֵאלב  רֲעח יַתו ּמרה  שטהו ּממה  ֵאה שב יַתשר  שב
ּמיה.   ּמנ רֲעה יַתב ּמאסור  שו ֵאשל  יַתב של ּמאסור 

ּמאה,  ֵאמ שט ּממה  ֵאה שב ֵאלב  רֲעח יַתו ּמרה  שטהו ּממה  ֵאה שב יַתשר  שב
ּמרה,  שטהו ּממה  ֵאה שב ֵאלב  רֲעח יַתו ּמאה  ֵאמ שט ּממה  ֵאה שב יַתשר  שב או 

ּמיה.   ּמנ רֲעה יַתב ּמתר  ממ ֵאשל ו יַתב של ּמתר  ממ
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר



יַתמר:  אא אנ אש ּמרה,  יַתהתו ִבמן  ּמנן  ֵאאי ּמועו ף  ּמיה  יַתח
ִבאמו",  ֵאלב  רֲעח יַתב ִבדי  שג ֵאשל  יַתב שת ללא  "
ִבאמו",  ֵאלב  רֲעח יַתב ִבדי  שג ֵאשל  יַתב שת ללא  "

ִבמים  ּמע שפ ּמשה  לל ששמות כג,יט; לד,כו; דברים יד,כא)שש ) 
ּמאה.   ֵאמ שט ּממה  ֵאה שב ִבל שו ּמלעו ף  שו ּמיה  יַתח יַתל ּמרט  שפ

ה
ֵאמר:  ִבלי או ִבלי ּמג יַתה ֵאסה  ִבבי יו שר

יַתמר  אא ּמבִברים יד,כא)אנ שד ּמלה", ( ֵאב שנ ּמכל  שכלו  לתא ללא  " 
ִבאמו",  ֵאלב  רֲעח יַתב ִבדי  שג ֵאשל  יַתב שת ללא  יַתמר: " אא אנ שו

ּמלה,  ֵאב שנ ֵאשם  ִבמ ּמאסור  אשהוא  אאת 
ּמלב.   ּמח אב ֵאשל  יַתב של ּמאסור 

ּמלה,  ֵאב שנ ֵאשם  ִבמ אשהוא  עו ף, 
ּמלב?  ּמח אב ֵאשל  יַתב של ִבמ ּמאסור  ֵאהא  שי אש ִבדין  ֵאאינו 

ִבאמו",  ֵאלב  רֲעח יַתב יַתמר " שלמוד לו יַתת
ֵאאם.  ֵאלב  רֲעח ֵאאין לו  אש ּמהעו ף,  ּמוצא  ּמי

מסכת חולין פרק ח משנה ה 
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ּמלה,  ֵאב שנ יַתל אש שו שכִברי  ּמנ יַתה יַתבת  ֵאק
ּמרה.   רֲעאסו ֵארי זו  רֲעה

ּמבה,  ֵאּק יַתל אש ּמר ּה  שבעו ִבמיד  רֲעע יַתמ יַתה
יַתעם,  יַתט ֵאתן  שבנו ּמב ּה  ֵאיש  ִבאם 

ּמרה.   רֲעאסו ֵארי זו  רֲעה
ּמפה,  ֵאר שּט יַתה ִבמן  ּמקה  שנ ּמי אש ֵאשּמרה  שכ

ּמרה.   רֲעאסו ּמת ּה  ּמב ֵאק
ֵאשּמרה,  שכ יַתה ִבמן  ּמקה  שנ ּמי אש ּמפה  ֵאר שט ו

אתארת,  ממ ּמת ּה  ּמב ֵאק
יַתכנוס> ּמה. < אעי ֵאמ שב ּמכנוס  אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

מסכת חולין פרק ח משנה ו 
ז

אלב.   ֵאח יַתב ִבמ ּמדם  יַתב ּמדם, ו יַתב ִבמ אלב  ֵאח יַתב אמר  לח
אלב,  ֵאח יַתה אש

ֵאמא,  ּמט שו ּמתר  שונו ִבפגול  ֵאשם  ִבמ ּמליו  ּמע ִבבין  ּמי יַתח שו ִבלין בו,  רֲעע מו
ּמדם.   יַתב ֵאכן  ֵאאין  אש יַתמה 

ּמדם,  יַתב אמר  לח
ּמבעופות,  ּמיה ו יַתח יַתב ּממה ו ֵאה שב יַתב ֵאהג  ּמדם נו יַתה אש

ִברין,  שטהו ֵאבין  ִבאין  ֵאמ שט ֵאבין 
ֵאהג  ֵאאינו נו אלב  ֵאח יַתה שו

יַתבד.  של ִבב ּמרה  שטהו ּממה  ֵאה שב ִבב ּמלא  אא



פרק ט 

מסכת חולין פרק ט משנה א 
א

ּמלל,  יַתא ּמה שו אפה,  יַתהּקו שו אטב,  לר ּמה שו ּמהעור, 
יַתפִים,  ּמל שּט יַתה שו יַתנִים,  ּמר שּק יַתה שו ִבדין,  ִבגי יַתה שו ּמוצמות,  רֲעע ּמה שו

ִבלים,  ּמכ ּקא יַתאת  שמ מט ֵאמא  יַתט של ִבפים  ּמטשר שוצ ִבמ
ֵאבלות.   שנ יַתאת  שמ מט ללא  ּמבל  רֲעא

ֵאוצא בו,  יַתכיו
אסת,  אכ יַתפשר שמ ִבהיא  שו שכִברי  ּמנ יַתל ּמאה  ֵאמ שט ּממה  ֵאה שב ֵאחט  יַתהשו

ִבלין,  ּמכ ּקא יַתאת  שמ מט ּממא  יַתט שמ
ּמתמות,  אש יַתעד  ֵאבלות  שנ יַתאת  שמ מט ללא  ּמבל  רֲעא

ּמש ּה.   לרא אאת  ִבתיז  יַתי אש יַתעד  או 
ִבלין,  ּמכ ּקא יַתאת  שמ מט ֵאמא  יַתט של ּמבה  ִבר

ֵאבלות.   שנ יַתאת  שמ מט ֵאמא  יַתט של ּמבה  אשִבר יַתמה 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמנס,  מכ שמ יַתה ּמלל  יַתא ּמה
ּמחד,  אא ּממקום  שב יַתזִית  יַתכ איש  ִבאם 

ּמליו.  ּמע ִבבין  ּמי יַתח

מסכת חולין פרק ט משנה ב 
ב

ּמשּמרן:  שב ִבכ אהן  ֵאתי אשעורו ֵאאלו 
ּמדם,  ּמא ּמה עור 

ִבישוב.  יַתל אש ִבזיר  רֲעח עור 
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ּמבר;  יַתיַתל אש ִבזיר  רֲעח יַתא ף עור 
ּמכה,  יַתר ּמה ּממל  ּמג יַתטשרת  רֲעח שועור 
יַתרְך,  ּמה אגל  ֵאע ּמל אש לראש  ּמה עור 

ּמרסות,  שפ יַתה ֵאבית  עור 
אשת,  לב יַתה ֵאבית  עור 

ִבליל,  שש יַתה עור 
ּמיה,  של יַתא ּמה יַתחת  יַתת אש עור 

אמט.   לח יַתה שו ּמאה  ּמט של יַתה שו יַתח  לכ יַתה שו ּמקה  ּמנ רֲעא ּמה עור 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמדה.   של מח שכ ּמאה  ּמט של יַתה

ּמלם,  מכ שו
ּמדה,  ּמב רֲעע ֵאדי  שכ אהן  ּמב ֵאלְך  ִבה אש ּמדן, או  שב ִבע אש



ִברין,  שטהו
ּמדם.   ּמא ּמה ִבמעור  חו ץ 

ֵאמר:  ִברי או אבן נו ּמנן  ּמח ִבבי יו שר
אהן עורות.  ּמל ֵאיש  ִבוצים,  ּמר שש ּמנה  ששמו

מסכת חולין פרק ט משנה ג 
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ּמבעו ף,  ּמיה ו יַתח יַתב ּממה,  ֵאה שב יַתב ִבשיט  שפ יַתמ יַתה
ּמרה,  שּטהו יַתב ּמאה ו ֵאמ שּט יַתב

ּמוּסה,  יַתג יַתב ּמּקה ו יַתד יַתב
ּמזה;  ִבחי רֲעא ֵאדי  שכ יַתח,  ִבטי שש יַתל

אזה;  ּמח אה ּמכל  אאת  ִבוציא  אשיו יַתעד  אמת,  ֵאח יַתל שו
ּמאה;  שמ מּט יַתל ִבחבור  מכלו  של ִבגיל  יַתמשר יַתה

ֵאמא.   יַתט של ֵאמא ו יַתּט ִבל

ד
ּמואר,  יַתצ יַתה יַתעל  אש עור 

ֵאמר:  ִברי או אבן נו ּמנן  ּמח ִבבי יו שר
ִבחבור.   ֵאאינו 

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
מכלו.  אאת  ִבשיט  שפ יַתי אש יַתעד  ִבחבור, 

(מסכת חולין פרק ט משנה ד) 
ּמשר,  ּמב יַתזִית  יַתכ ּמליו  ּמע ֵאיש  אש עור 

שגדו,  אנ שכ אש ּמעּמרה  שש ִבב אמנו  ִבמ ֵאוצא  יַתהיו שו ִבציב  יַתב יַתע  ֵאג יַתהנו
ֵאמא>  יַתט ֵאמא. < ּמט

ִבתים,  ֵאזי ֵאיי  ּמוצ רֲעח ֵאני  שש ִבכ ּמליו  ּמע ּמהיו 
ּמשא.   יַתמ שב ללא  ּמבל  רֲעא ּמגע  יַתמ שב ִבאין  שמ יַתט שמ

ֵאעאל.   ּממ שש ִבבי ִי ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ּמשא.   יַתמ שב ללא  שו ּמגע,  יַתמ שב ללא 
ּמבה,  ִבקי רֲעע ִבבי  שר אדה  ומו

ּמסם,  ֵאּקי יַתב ִבבין  שתחו ֵאהן  אש ִבתים  ֵאזי ֵאיי  ּמוצ רֲעח ֵאני  שש ִבכ שב
ּמטהור.   אשהוא  ּמכל  ּמטן  ִבוּסי ִבה שו

ּמבעור?  ֵאהר  יַתט שמ ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  ּממה שר ֵאני  שפ ִבמ
ּמלן.  שּט יַתב שמ ּמהעור  אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת חולין פרק ט משנה ה 
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ִבשין,  ּמד שק ממ יַתה ִבלית  שוקו ֵאמת  יַתה ִבלית  קו
אהן,  ּמב יַתע  ֵאג יַתהנו

ֵאמא.   ּמט ִבמין,  שסתו ֵאבין  ִבבין,  שנקו ֵאבין 



אשאר ץ,  יַתה ִבלית  ּמלה, קו ֵאב שנ יַתה ִבלית  קו
אהן,  ּמב יַתע  ֵאג יַתהנו

ּמטהור,  ִבמין,  שסתו
ּמגע.   יַתמ שב ִבמין  יַתט שמ ֵאהן,  אש ּמכל  ּמקבו  ִבנ

ּמשא?  יַתמ שב יַתא ף  יַתנִין  שמ
יַתמר  שלמוד לו שקּמרא יא, לט-מ)יַתת ִבי יַתו ) 
יַתע. . .   ֵאג לנ יַתה "

ֵאשא",  יַתהנ שו
ּמשא;  יַתמ יַתלל  שכ ִבל ּמבא  ּמגע,  יַתמ יַתלל  שכ ִבל ּמבא  אש אאת 

ּמשא.  יַתמ יַתלל  שכ ִבל ּמבא  ללא  ּמגע,  יַתמ יַתלל  שכ ִבל ּמבא  ללא 

מסכת חולין פרק ט משנה ו 
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ּמרה;  שטהו אמת,  אּק מר שמ יַתה אשאר ץ  יַתה יַתוצת  ֵאבי
ּמאה.   ֵאמ שט אשהוא,  ּמכל  ּמבה  ּמּק ִבנ

ּממה,  ּמד רֲעא שוציו  אח שו ּמשר  ּמב שוציו  אח אש אשאר ץ 
ֵאמא,  ּמט ּמשר,  ּמב יַתב יַתע  ֵאג יַתהנו

ּמטהור.   ּממה,  ּמד רֲעא ּמב ו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמשר,  ּמב יַתה אגד  אנ שכ אש ּממה  ּמד רֲעא ּמב יַתע  ֵאג יַתהנו יַתא ף 
ֵאמא.  ּמט

מסכת חולין פרק ט משנה ז 
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ּממה,  ֵאה שב יַתב ִבלין  ּמד של מד שמ יַתה ּמשר  ּמב יַתה שו אבר  ֵאא ּמה
ּממן,  שמקו ִבב ִבלין  ּמכ ּקא יַתאת  שמ מט ִבמין  יַתט שמ

ֵאשר.   שכ אה ִבכין  שוצִברי ו
ּממה,  ֵאה שב יַתה ּמטה  ּמח שש ִבנ
ּמה.   אמי ּמד ּמשרו  שכ מה

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ּמשרו.   שכ מה ללא 
ּממה,  ֵאה שב יַתה ּמתה  ֵאמ

ֵאשר,   שכ אה ּמוצִבריְך  ּמשר  ּמב יַתה
יַתחי,  יַתה ִבמן  אבר  ֵאא ֵאשם  ִבמ ֵאמא  יַתט שמ אבר  ֵאא ּמה

ּמלה.   ֵאב שנ יַתה ִבמן  אבר  ֵאא ֵאשם  ִבמ ֵאמא  יַתט שמ ֵאאינו  שו
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

ֵאהר.  יַתט שמ שמעון  ִבש ִבבי  שר

מסכת חולין פרק ט משנה ח 
ח



ּמדם,  ּמא ּמב ִבלין  ּמד של מד שמ יַתה ּמשר  ּמב יַתה שו אבר  ֵאא ּמה
ִברין.   שטהו

ּמדם,  ּמא ּמה ֵאמת 
ּמטהור,   ּמשר  ּמב יַתה

יַתחי,  יַתה ִבמן  אבר  ֵאא ֵאשם  ִבמ ֵאמא  יַתט שמ אבר  ֵאא
ֵאמת.   יַתה ִבמן  אבר  ֵאא ֵאשם  ִבמ ֵאמא  יַתט שמ ֵאאינו  שו

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאהר.  יַתט שמ שמעון  ִבש ִבבי  שר

פרק י 

מסכת חולין פרק י משנה א 
א

ּמבה  ֵאּק יַתה שו יַתיִים  ּמח של יַתה שו יַתע  שזרו יַתה
אר ץ,  ּמא ּמל שבחו ץ  אר ץ ו ּמא ּמב ִבגין  רֲעה נו

יַתבִית,  יַתה ֵאני  שפ ִבב ללא  אש שו יַתבִית,  יַתה ֵאני  שפ ִבב
ִבשין.   ּמד שק ממ יַתב ללא  ּמבל  רֲעא ִבלין  מח יַתב

ִבדין,  יַתב ּמיה  ּמה אש
ִבלין,  מח יַתה ִבאם  ּממה 

יַתבשוק,  אזה ו ּמח אב ִבבין  ּמי יַתח ּמנן  ֵאאי אש
שתנות> יַתמ שב ּמתנות, < יַתמ יַתב ִבבין  ּמי יַתח

ִבשין,  ּמד ּמק
יַתבשוק,  אזה ו ּמח אב ִבבין  ּמי יַתח ֵאהן  אש

ֵאהא> שי אש ּמתנות? < יַתמ יַתב ִבבין  ּמי יַתח שיהו  אש ִבדין  ֵאאינו 
יַתמר:  שלמוד לו שקּמרא ז,לד)יַתת ִבי יַתו ) 

ּמלם",  ּמחק עו של ּמניו  ּמב של ֵאהן ו לכ יַתה לרן  רֲעה יַתא של ּמתם  לא ֵאתן  אא ּמו "
ּמין.  שנ ִבע ּמב ּמאמור  אש יַתמה  ּמלא  אא ּמלְך  ֵאאין 

מסכת חולין פרק י משנה ב 
ב

שפדו,  ִבנ שו ּמשן,  ֵאד שק אה של יַתע  ּמקבו יַתדם מום  ּמּק אש ִבשים  ּמד ּמק ּמכל 
ּמתנות,  יַתמ יַתב ּמרה ו שבכו יַתב ִבבין  ּמי יַתח

ֵאבד,  ּמע ֵאל שו ֵאזז  ּמג ִבל ִבלין  מח יַתל ִבאין  שוצ שויו
ּמנן,  שדיו ִבפ יַתחר  יַתא של ּמתר  ממ ּמבן  ּמל רֲעח יַתו ּמדן  ּמל שו

ּמפטור,  יַתבחו ץ  ֵאחט  יַתהשו שו
ּמרה,  שתמו ִבשין  ּמנן עו ֵאאי שו

ּמפדו,  ֵאמתו ִי ִבאם  שו
ֵאשר.   רֲעע יַתמ יַתה ִבמן  שבכור ו יַתה ִבמן  חו ץ 



ג
ּממן,  אאת מו ּמשן  ֵאד שק אה יַתדם  ּמּק אש ּמכל 

ּמשן,  ֵאד שק אה של ֵאבר  או מום עו
שפדו,  ִבנ שו ּמשן  ֵאד שק אה של יַתע  ּמקבו אהם מום  ּמל יַתלד  ּמכאן נו ִבמ יַתחר  יַתא של

ּמתנות,  יַתמ יַתה ִבמן  ּמרה ו שבכו יַתה ִבמן  שפטוִברין 
ֵאבד,  ּמע ֵאל שו ֵאזז  ּמג ִבל ִבלין  מח יַתל ִבאין  שוצ ּמנן יו ֵאאי שו
ּמנן,  שדיו ִבפ יַתחר  יַתא של ּמאסור  ּמבן  ּמל רֲעח יַתו ּמדן  ּמל שו

ּמיב,  יַתח יַתבחו ץ  ּמטן  רֲעח יַתהשו שו
ּמרה,  שתמו ִבשין  שועו

ֵאברו.  ּמּק ֵאמתו, ִי ִבאם  שו

מסכת חולין פרק י משנה ג 
ד

ּמאה,  ֵאמ שב ּמעיַתרב  שת ִבנ אש שבכור 
ּמלם,  מכ אאת  ִבטין  רֲעח ּמאה שו ֵאמ אש יַתמן  שז ִבב

ּמלם.   מכ אאת  שטִברין  פו
ּמלם,  מכ אאת  ֵאחט  ּמחד שו אא

ּמחד.   אא שפטוִברין לו 
שכִברי,  ּמנ יַתל שו ֵאהן,  לכ יַתל ֵאחט  יַתהשו

ּמתנות.   יַתמ יַתה ִבמן  ּמפטור 
אהם,  ּממ ִבע ֵאת ף  יַתת שש ִבמ יַתה שו

לשם.   שר ִבי אש ּמוצִבריְך 
ּמתנות",  יַתמ יַתה ִבמן  יַתמר "חו ץ  ּמא ִבאם 

ּמתנות.   יַתמ יַתה ִבמן  ּמפטור 
יַתמר לו:  ּמא

ּמרה",  ּמפ יַתל אש ּמה  אעי ֵאמ ֵאני  שב ִבלי  לכר  שמ "
ּמתנות,  יַתמ אהם  ּמב ּמהיו  שו

ֵאהן,  לכ יַתל ּמנן  שת נו
ִבמין.   ּמד יַתה ִבמן  אכה לו  יַתנ שמ ֵאאינו  שו

ּמקל,  שש ִבמ יַתב אמנו  ִבמ ּמחן  ּמק של
ֵאהן,  לכ יַתל ּמנן  שת נו

ִבמין.  ּמד יַתה ִבמן  אכה לו  יַתנ שמ ו

מסכת חולין פרק י משנה ד 
ה

יַתיר,  יַתג שת ִבנ אש ֵאגר 
יַתיר,  יַתג שת ִבנ ללא  אש יַתעד  אטת  אח שש ִבנ ּמרה  ּמפ ּמתה לו  שי ּמה שו

ּמפטור; 
ּמיב;  יַתח יַתיר,  יַתג שת ִבנ אש ִבמ
ּמפטור,  ֵאפק,  ּמס ִבאם 

ּמיה.   ּמא ּמהשר ּמליו  ּמע ֵאברו,  רֲעח ֵאמ ִבוציא  יַתהמו אש



ו
יַתע?  שזרו יַתה אזה הוא  ֵאאי 

ּמיד,  יַתל אש יַתכ ף  יַתעד  ּמבה  מכ יַתאשר של אש ארק  אפ ִבמ
ִבזיר.   ּמנ יַתל אש שוהוא 

אגל, שוק.   אר ּמב שגדו  אנ שכ
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

שוק, 
אגל.   אר ּמל אש אבְך  לס יַתעד  ּמבה  מכ יַתאשר של אש ארק  אפ ִבמ

ִבחי?  אל אזה הוא  ֵאאי 
ארת.  אג יַתגשר יַתל אש ּמקה  ִבפי יַתעד  ִבחי  אל יַתל אש ארק  אפ ִבמ

פרק יא 

מסכת חולין פרק יא משנה א 
א

אר ץ,  ּמא ּמל שבחו ץ  אר ץ ו ּמא ּמב ֵאהג  ֵאגז נו יַתה ִבשית  ֵארא
יַתבִית,  יַתה ֵאני  שפ ִבב ללא  אש שו יַתבִית  יַתה ֵאני  שפ ִבב

ִבשין. ּמד שק ממ יַתב ללא  ּמבל  רֲעא ִבלין,  מח   יַתב
ֵאגז,  יַתה ִבשית  ֵארא ֵאמ ּמבה  ֵאּק יַתב יַתיִים ו ּמח של יַתב יַתע ו שזרו יַתב אמר  לח

יַתבצאן,  ּמקר ו ּמב יַתב ִבגים  רֲעה ּמבה נו ֵאּק יַתה שו יַתיִים  ּמח של יַתה שו יַתע  שזרו יַתה אש
ּמעט,  ממ שמ ֵאבין  אבה  מר שמ ֵאבין 

ִבלים,  ֵאח ּמבשר ּמלא  אא ֵאהג  ֵאאינו נו ֵאגז  יַתה ִבשית  ֵארא שו
אבה.  מר שמ ִבב ּמלא  אא ֵאהג  ֵאאינו נו

מסכת חולין פרק יא משנה ב 
ב

אבה?  מר שמ ּממה הוא  יַתכ שו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

יַתמר:  אא אנ אש ִבלים,  ֵאח שר ֵאתי  ּמיה ז,כא)שש שע יַתש שי ) 
לוצאן".   ֵאתי  שש ּמקר ו ּמב יַתלת  שג אע ִבאיש  איה  יַתח שי "

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
יַתמר:  אא אנ אש ֵאמש,  ֵאאל א כה,יח)ּמח ששמו ) 

רֲעעשויות".   לוצאן  ֵאמש  ּמח "
ארס,  אפ ּמו אנה  ּממ אנה  ּממ שזזות  ֵאחלות גו ֵאמש שר ּמח

ֵאגז.   יַתה ִבשית  ֵארא שב ּמיבות  יַתח
ּמסה. ִבבי דו ֵארי שר שב ִבד

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ֵאהן.   אש ּמכל  שזזות  ֵאחלות גו ֵאמש שר ּמח



ג
ֵאתן לו?  ּממה הוא נו ו

ִבשים> ִבמ רֲעח ּמדה, < ִבביהו ִבעים  ּמל שס ֵאמש  ּמח יַתקל  שש ִבמ
ִבליל;  ּמג יַתב אשר  אע ִבשין  ֵאהן עו אש

ללא וצוי,  ּמבן  מל <צואי, מלוכלך>שמ

ּמטן,  ּמק אגד  אב אמנו  ִבמ רֲעעשות  יַתל ֵאדי  שכ
יַתמר:  אא אנ ּמבִברים יח,ד)אש שד ) 

ּמנה.   ּמת יַתמ ֵאהא לו  שי אש ֵאדי  שכ אתן לו",  ִבת "

ד
ּמבעו,  שצ אש יַתעד  שתנו לו  ִבל ִבפיק  שס ִבה ללא 

ּמפטור.  
ּמבעו,  שוצ ללא  שו שבנו  ִבל

ּמיב.   יַתח
שכִברי,  ּמנ יַתל אש לוצאנו  ֵאגז  יַתח  ֵאק יַתהלו

ֵאגז.   יַתה ִבשית  ֵארא ֵאמ ּמפטור 
ֵאברו,  רֲעח יַתל אש ֵאעז  יַתקח  ּמל

ּמיב.   יַתח ֵאכר  יַתהמו ֵאכר,  יַתהמו ֵאיר  ִבש ִבאם 
ּמיב.   יַתח יַתח  ֵאק יַתהלו ּמלאו,  ִבאם  שו

ה
ּמבנות,  של שטחופות ו ִבנים,  ִבמי ֵאני  שש ּמהיו לו 

ּמבנות,  של ללא  ּמבל  רֲעא שטחופות  יַתכר לו  ּממ
ֵאקבות,  שנ ללא  ּמבל  רֲעא ּמכִברים  שז

שוצמו.  יַתע של ֵאתן  אזה נו שו שוצמו  יַתע של ֵאתן  אזה נו

פרק יב 

מסכת חולין פרק יב משנה א 
א

אר ץ,  ּמא ּמל ּמוצה  שבחו אר ץ ו ּמא ּמב ֵאהג  ֵאּקן נו יַתה יַתח  ִבשלו
יַתבִית,  יַתה ֵאני  שפ ִבב ללא  אש שו יַתבִית,  יַתה ֵאני  שפ ִבב

ִבשין.   ּמד שק ממ יַתב ללא  ּמבל  רֲעא ִבלין,  מח יַתב
ֵאּקן,  יַתה יַתח  ִבשלו ִבמ ּמדם  יַתה ִבכוּסוי  שב אמר  לח
ּמבעו ף,  ּמיה ו יַתח יַתב ֵאהג  ּמדם נו יַתה ִבכוּסוי  אש

ּממן,  מז שמ ֵאאינו  אש שב ּממן ו מז שמ ִבב
ּמבעו ף,  ּמלא  אא ֵאהג  ֵאאינו נו ֵאּקן  יַתה יַתח  ִבשלו שו



ּממן.   מז שמ ֵאאינו  אש שב ּמלא  אא ֵאהג  ֵאאינו נו שו

ב
ּממן?  מז שמ ֵאאינו  אש אזה הוא  ֵאאי 

ִבזים> ּמב רֲעא ֵאדס.  < יַתפשר שב שננו  ִבּק אש ִבלים  שג ּמנ יַתתשר שו ִבזים  ּמו רֲעא שכגון 
יַתבִית,  יַתה שבתוְך  שננו  ִבק

יַתלח.  יַתש של ִבמ ּמפטור  ִבסיות,  ּמד ִבנים רו ֵאכן יו שו

מסכת חולין פרק יב משנה ב 
ג

יַתלח.   יַתש של ִבמ ּמפטור  ֵאמא,  ּמט עו ף 
ּמטהור,  ֵאוצי עו ף  ֵאבי יַתעל  ֵאב ץ  ֵאמא רו ּמט עו ף 

ֵאמא,  ּמט ֵאוצי עו ף  ֵאבי יַתעל  ֵאב ץ  ּמטהור רו שו
יַתלח.   יַתש של ִבמ ּמפטור 

ּמכר,  ּמז ֵארא  קו
ֵאיב,  יַתח שמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר

שטִברין.  ִבמים פו ּמכ רֲעח יַתו

מסכת חולין פרק יב משנה ג 
ד

אפת,  אע שפ יַתע שמ ּמתה  שי ּמה
ֵאּקן,  יַתב שגעות  ּמה נו אפי ּמנ שכ אש יַתמן  שז ִבב

יַתלח;  יַתש של ּמיב  יַתח
ֵאּקן,  יַתב שגעות  ּמה נו אפי ּמנ שכ ֵאאין 

יַתלח.   יַתש של ִבמ ּמפטור 
יַתחת,  יַתא ּמוצה  ֵאבי ּמחד, או  אא יַתח  שפרו אא ּמלא  אא ּמשם  ֵאאין 

יַתמר:  אא אנ אש יַתלח,  יַתש של ּמיב  ּמבִברים כב,ו)יַתח שד ) 
ּממקום.   ּמכל  ִבמ יַתקן  יַתקן",  "

ה
ִבחים,  שפִברי יַתמ ִבחים  שפרו אא ּמשם  ּמהיו 

ּמזרות,  ִבוצים מו ֵאבי או 
יַתמר:  אא אנ אש יַתלח,  יַתש של ִבמ ּמבִברים כב,ו) ּמפטור  שד ) 

ִבוצים",  ֵאבי יַתה יַתעל  ִבחים או  שפר אא ּמה יַתעל  אוצת  אב לר ֵאאם  ּמה שו "
ּממה,  ּמי יַתק ֵאני  שב ִבחים  שפרו אא ּממה 
ּממה,  ּמי יַתק שבנות  ִבוצים  ֵאבי יַתא ף 

ּמזרות;  שוצאו מו ּמי
ּממן,  ִבא של שוצִבריכות  ִבוצים  ֵאבי ּממה 

ּממן,  ִבא של ִבכין  שוצִברי ִבחים  שפרו אא יַתא ף 
ִבחין.   שפִברי יַתמ שוצאו  ּמי



ו
ּמרה,  שז ּמח שו ּמח ּה  של ִבש ּמרה,  שז ּמח שו ּמח ּה  של ִבש

ִבמים,  ּמע שפ ּמעה  ּמב יַתאשר ִבפלו  רֲעא
יַתמר:  אא אנ אש יַתלח,  יַתש של ּמיב  ּמבִברים כב,ז) יַתח שד ) 

ֵאאם".   ּמה אאת  יַתלח  יַתש שת יַתח  ֵאל יַתש "
יַתמר:  ּמא

ִבנים",  ּמב יַתה אאת  יַתח  ֵאל יַתש שמ ֵאאם ו ּמה אאת  ֵאטל  ִבני נו רֲעא "
יַתמר:  אא אנ אש יַתלח,  יַתש של ּמיב  ּמבִברים כב,ז) יַתח שד )

ֵאאם ּמה אאת  יַתלח  יַתש שת יַתח  ֵאל יַתש ּמלְך".   " יַתּקח  ִבת ִבנים  ּמב יַתה אאת  שו
ֵאּקן,  יַתל ּמרן  ִבזי שח אה שו ִבנים  ּמב יַתה אאת  יַתטל  ּמנ
אהן,  ֵאלי רֲעע ֵאאם  ּמה ּמרה  שז ּמח ּמכְך  יַתחר  יַתא שו

יַתלח.  יַתש של ִבמ ּמפטור 

מסכת חולין פרק יב משנה ד 
ז

ִבנים,  ּמב יַתה יַתעל  ֵאאם  ֵאטל  יַתהנו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

יַתח.   ֵאל יַתש שמ ֵאאינו  שו אקה  לו
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

אקה.   ֵאאינו לו שו יַתח  ֵאל יַתש שמ
ּמלל:  שכ יַתה אזה 

ֵאשה',  רֲעע יַתו ּמב ּה 'קום  איש  אש אשה'  רֲעע יַתת ללא  שב' ּמוה  שוצ ִבמ ּמכל 
ּמה.  אלי ּמע ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין 

מסכת חולין פרק יב משנה ה 
ח

ִבנים,  ּמב יַתה יַתעל  ֵאאם  ּמדם  ּמא לּטל  ללא ִי
ּמרע.   לוצ שמ יַתה אאת  ּמב ּה  ֵאהר  יַתט של ִבפלו  רֲעא

ּמוּסר,  ִבא שב ִבהיא  אש ּמלה,  יַתק ּמוה  שוצ ִבמ ִבאם  ּממה, 
ּמרה:  ּמרה תו שמ ּמבִברים כב,ז) ּמא שד ) 

ִבמים",  ּמי ּמת  שכ יַתר רֲעא יַתה שו ּמלְך,  יַתטב  יַתען ִיי יַתמ של "
ּמרה.   יַתבתו אש רֲעחמורות  שוצוות  ִבמ יַתעל  אמר  לח ּמו יַתקל 

חסל שחיטת חולין 

מסכת בכורות 



פרק א 

מסכת בכורות פרק א משנה א 
א

שכִברי,  ּמנ יַתל אש רֲעחמורו  אבר  לע יַתח  ֵאק יַתהלו
ֵאכר לו,  יַתהמו שו

יַתשי,  יַתר ֵאאינו  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ֵאת ף לו,  יַתת שש ִבמ יַתה שו
אמנו,  ִבמ ֵאבל  יַתק שמ יַתה שו

ּמלה,  ּמב יַתק שב ֵאתן לו  יַתהנו שו
ּמרה,  שבכו יַתה ִבמן  ּמפטור 

יַתמר:  אא אנ יַתבר ג,יג)אש שד ִבמ שב ) 
ֵאחִברים.   רֲעא יַתב ללא  ּמבל  רֲעא ֵאאל",  ששּמר שבִי "

שפטוִברים,  ִבים  ִבו של יַתה שו ִבנים  רֲעה לכ יַתה
אמר:  לח ּמו יַתּקל  ִבמ

ּמבר,  שד ִבמ יַתב ֵאאל  ששּמר שלִי אש שטרו  ּמפ ִבאם 
ּממן.  שוצ יַתע של שטרו  שפ ִבי אש ִבדין הוא 

מסכת בכורות פרק א משנה ב 
ב

רֲעחמור,  ִבמין  שכ ּמדה  של ּמי אש ּמרה  ּמפ
ִבמין סוס,  שכ ּמדה  של ּמי אש רֲעחמור  יַתו

ּמרה,  שבכו יַתה ִבמן  ּמפטור 
יַתמר:  אא אנ ששמות יג,יג; לד,כ)אש ) 

אשה",  שב אדה  שפ ִבת למר  רֲעח אטר  אפ ּמכל  שו "
רֲעחמור",  אטר  אפ "ו

ִבמים,  ּמע שפ ֵאני  שש
יַתלד> יַתהיו רֲעחמור, < ֵאלד  יַתהיו ֵאהא  שי אש יַתעד 

רֲעחמור.   ּמלד  יַתהנו שו

ג
ּמלה?  ִבכי רֲעא יַתב ֵאהן  ּממה  ו

ּמאה,  ֵאמ שט ּממה  ֵאה שב ִבמין  שכ ּמדה  של ּמי אש ּמרה  שטהו ּממה  ֵאה שב
ּמלה.  ִבכי רֲעא יַתב ּמתר  ממ

ּמרה,  שטהו ּממה  ֵאה שב ִבמין  שכ ּמדה  של ּמי אש ּמאה  ֵאמ שט ו
ּמלה.  ִבכי רֲעא יַתב ּמאסור 

ֵאמא,  ּמט ֵאמא,  ּמּט יַתה ִבמן  ֵאוצא  יַתהיו אש
ּמטהור.   ּמרה,  שּטהו יַתה ִבמן  ֵאוצא  יַתהיו שו

ּמטהור,  ּמדג  יַתלע  ּמב אש ֵאמא  ּמט ּמדג 



ּמלה.  ִבכי רֲעא יַתב ּמתר  ממ
ֵאמא,  ּמט ּמדג  יַתלע  ּמב אש ּמטהור  שו

ּמלה,  ִבכי רֲעא יַתב ּמאסור 
ּמליו.  ִבגדו ֵאאינו  אש ִבפי  של

מסכת בכורות פרק א משנה ג 
ד

ּמרה,  ֵאכ ִבב ללא  אש רֲעחמורו 
ּמכִברים,  שז ֵאני  שש ּמדה  של ּמי שו

ֵאהן;  לכ יַתל ּמחד  אא אלה  ּמט ֵאתן  נו
ּמבה,  ֵאק שנ ּמכר ו ּמז

שוצמו.   יַתע של ּמחד  אא אלה  ּמט שפִבריש  יַתמ
ֵאכרו,  ִבב ללא  אש ּמריו  רֲעחמו ֵאתי  שש

ּמכִברים,  שז ֵאני  שש שלדו  ּמי שו
ֵאהן;  לכ יַתל ּמלִיים  שט ֵאני  שש ֵאתן  נו

ּמבה,  ֵאק שנ ּמכִברים ו שז ֵאני  שש ּמבה, או  ֵאק שנ ּמכר ו ּמז
ֵאהן;  לכ יַתל ּמחד  אא אלה  ּמט ֵאתן  נו

ּמכר,  ּמז שו ֵאקבות  שנ ֵאתי  שש
ֵאקבות,  שנ ֵאתי  שש ּמכִברים ו שז ֵאני  שש או 

שכלום.  ֵאהן  לכ יַתל ּמכן  ֵאאין 

מסכת בכורות פרק א משנה ד 
ה

ּמרה,  ֵאכ ִבב ללא  אש יַתחת  יַתא שו ּמרה  ֵאכ ִבב יַתחת  יַתא
ּמכִברים,  שז ֵאני  שש שלדו  ּמי שו

ֵאהן;  לכ יַתל ּמחד  אא אלה  ּמט ֵאתן  נו
ּמבה,  ֵאק שנ ּמכר ו ּמז

שוצמו.   יַתע של ּמחד  אא אלה  ּמט שפִבריש  יַתמ
יַתמר:  אא אנ ששמות לד,כ)אש ) 

אשה",  שב אדה  שפ ִבת רֲעחמור  אטר  אפ "ו
ִבזים,  ִבע ּמה ִבמן  ִבשים ו ּמב שכ יַתה ִבמן 

ּמבה,  ֵאק שנ ּמכר ו ּמז
ּמטן,  ּמק שו ּמגדול 

יַתעל מום.   יַתב ִבמים ו ּמת
ֵאבה.   יַתהשר ִבמים  ּמע שפ אדה בו  ופו

ֵאשר.   יַתע שת ִבה של ֵאדיר  יַתל ּמנס  שכ ִבנ
ִבנים בו.  שה אנ ֵאמת,  ִבאם  שו

מסכת בכורות פרק א משנה ה 
ו

ּמיה,  יַתח יַתב ללא  אגל,  ֵאע שב ללא  ִבדין  ֵאאין פו



ּמפה,  ֵאר שט ִבב ללא  שו ּמטה,  ששחו ִבב ללא 
יַתבכוי.   ללא  שו יַתאִים,  של ִבכ יַתב ללא  שו

יַתאִים,  של ִבכ יַתב ִבתיר  יַתמ ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר
אשה,  אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

יַתבכוי,  ֵאסר  שואו
ֵאפק.   ּמס אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

ֵאהן,  לכ יַתל ּמתנו  שנ
שימו,  יַתק של יַתשי  יַתר ֵאהן  לכ יַתה ֵאאין 

ּמתיו.  שח יַתת אשה  שפִבריש  יַתי אש יַתעד 

מסכת בכורות פרק א משנה ו 
ז

ֵאמת,  ּמו רֲעחמור,  אטר  אפ שדיון  ִבפ שפִבריש  יַתמ יַתה
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמריותו,  שח יַתא שב ִבבין  ּמי יַתח
ֵאבן.   יַתל אש ִבעים  ּמל שס ֵאמש  ּמח שכ

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ִבני.   ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ שדיון  ִבפ שכ ּמריותו  שח יַתא שב ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין 

ח
ּמוצדוק  ִבבי  יַתע ושר מש שיהו ִבבי  ִבעיד שר ֵאה
ֵאמת,  אש רֲעחמור  אטר  אפ שדיון  ִבפ יַתעל 

שכלום. <מחוק: כן>  ֵאהן  לכ יַתל ֵאאין בו  אש
רֲעחמור,  אטר  אפ ֵאמת 

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
אלה.   ּמּט יַתל אש ּמיתו  ּמנ רֲעה יַתב ּמתר  ממ ֵאבר, ו ּמּק ִי

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ֵאהן.  לכ יַתל אלה  ּמט שו ֵאבר,  ּמּק ִבל ּמוצִבריְך  ֵאאינו 

מסכת בכורות פרק א משנה ז 
ט

שפדותו,  ִבל ּמוצה  ּמר ללא 
שברו.   שוקו ּמריו  רֲעאחו ֵאמ ִבפיס  יַתבּקו עושרפו 

ּמפה,  רֲעעִברי יַתות  שוצ ִבמ של אמת  אד ּמיה קו ִבד שפ יַתות  שוצ ִבמ
יַתמר:  אא אנ ששמות יג,יג)אש ) 

שפתו".   יַתר רֲעע יַתו אדה  שפ ִבת ללא  ִבאם  שו "
ּמיה,  ִבד שפ יַתות  שוצ ִבמ של אמת  אד ּמדה קו ִבעי שי יַתות  שוצ ִבמ

יַתמר:  אא אנ ששמות כא,ח)אש ) 
ּמד ּה".   שפ אה שו ּמד ּה  ּמע שי ללא  אשר  רֲעא "

ּמוצה,  ִבלי רֲעח יַתות  שוצ ִבמ של אמת  אד ִביבום קו יַתה יַתות  שוצ ִבמ
ּמוה.  שוצ ִבמ ֵאשם  של ִבנין  שו יַתכ שת ִבמ ּמהיו  אש ּמנה,  ּמבִבראשו



שמרו:  ּמא ּמוה,  שוצ ִבמ ֵאשם  של ִבנין  שו יַתכ שת ִבמ ּמנן  ֵאאי אש ּמשיו,  שכ יַתע
ִביבום.   יַתה יַתות  שוצ ִבמ של אמת  אד ּמוצה קו ִבלי רֲעח יַתות  שוצ ִבמ

ּמאדון  ּמב ּמלה  מא שג יַתות  שוצ ִבמ
ּמדם, <מחוק: הוא קודם> ּמא ּמכל  של אמת  אד קו

יַתמר:  אא אנ שקּמרא כז,כז)אש ִבי יַתו ) 
אכָך".  אעשר שב יַתכר  שמ ִבנ שו ֵאאל  ּמג ללא ִי ִבאם  שו "

פרק ב 

מסכת בכורות פרק ב משנה א 
א

שכִברי,  ּמנ יַתל אש ּמרתו  ּמפ אבר  לע יַתח  ֵאק יַתהלו
יַתשי,  יַתר ֵאאינו  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף  ֵאכר לו,  יַתהמו שו

ֵאת ף לו,  יַתת שש ִבמ יַתה שו
אמנו,  ִבמ ֵאבל  יַתק שמ יַתה שו

ּמלה,  ּמב יַתק שב ֵאתן לו  יַתהנו שו
יַתמר:  אא אנ אש ּמרה,  שבכו יַתה ִבמן  יַתבר ג,יג) ּמפטור  שד ִבמ שב )

ֵאחִברים.   רֲעא יַתב ללא  ּמבל  רֲעא ֵאאל",  ששּמר שבִי "
ִבבים.  ּמי יַתח ִבים  ִבו של יַתה שו ִבנים  רֲעה לכ יַתה

ּמרה,  שטהו ּממה  ֵאה שב שבכור  ִבמ שטרו  שפ ִבנ ללא 
רֲעחמור.  אטר  אפ ִבמ ֵאבן ו יַתה שדיון  ִבפ ִבמ ּמלא  אא שטרו  שפ ִבנ ללא 

מסכת בכורות פרק ב משנה ב 
ב

שפדו,  ִבנ שו ּמשן,  ֵאד שק אה של יַתע  ּמקבו יַתדם מום  ּמּק אש ִבשים  ּמד ּמק ּמכל 
ּמתנות,  יַתמ יַתב ּמרה ו שבכו יַתב ִבבים  ּמי יַתח

ֵאבד,  ּמע ֵאל שו ֵאזז  ּמג ִבל ִבלין  מח יַתל ִבאין  שוצ שויו
ּמנן,  שדיו ִבפ יַתחר  יַתא של ּמתר  ממ ּמבן  ּמל רֲעח יַתו ּמדן  ּמל שו

ּמפטור,  יַתבחו ץ  ּמטן  רֲעח יַתהשו שו
ּמרה,  שתמו ִבשין  ּמנן עו ֵאאי שו

ּמפדו,  ֵאמתו, ִי ִבאם  שו
ֵאשר.  רֲעע יַתמ יַתה ִבמן  שבכור ו יַתה ִבמן  חו ץ 

מסכת בכורות פרק ב משנה ג 
ג

ּממן,  אאת מו ּמשן  ֵאד שק אה יַתדם  ּמּק אש ּמכל 
ּמשן,  ֵאד שק אה של ֵאבר  או מום עו

יַתע,  ּמקבו אהן מום  ּמל יַתלד  ֵאכן נו ִבמ יַתחר  יַתא של
שפדו,  ִבנ שו ּמשן,  ִבדי שק ִבה שו



ּמתנות,  יַתמ יַתה ִבמן  ּמרה ו שבכו יַתה ִבמן  שפטוִברין 
ֵאבד,  ּמע ֵאל שו ֵאזז  ּמג ִבל ִבלין  מח יַתל ִבאין  שוצ ּמנן יו ֵאאי שו
ּמנן,  שדיו ִבפ יַתחר  יַתא של ּמאסור  ּמבן  ּמל רֲעח יַתו ּמדן  ּמל שו

יַתבחו ץ ּמטן  רֲעח יַתהשו ּמיב], שו יַתח ] 
ּמרה,  שתמו ִבשין  שועו
ֵאברו.  ּמּק ֵאמתו ִי ִבאם  שו

מסכת בכורות פרק ב משנה ד 
ד

יַתהגוי,  ִבמן  אזל  יַתבשר לוצאן  ֵאבל  יַתק שמ יַתה
ִברין,  שפטו ּמלדות  שו

ִבבין.   ּמי יַתח ּמלדות  שו ֵאדי  של יַתו
אהן,  ֵאתי ִבאמו יַתחת  יַתת ּמלדות  שו ִבמידו  אע אה

ִברין,  שפטו ּמלדות  שו
ִבבין.   ּמי יַתח ּמלדות  שו ֵאדי  של יַתו

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
ִברין,  שפטו ּמשּמרה דורות  רֲעע יַתעד  ִבפלו  רֲעא

שכִברי.  ּמנ יַתל ּמתן  ּמריו שח יַתא אש

מסכת בכורות פרק ב משנה ה 
ה

ֵאעז,  ִבמין  שכ ּמדה  של ּמי אש ֵאחל  ּמר
ֵאחל,  ּמר ִבמין  שכ ּמדה  של ּמי אש ֵאעז  שו

ּמרה.   שבכו יַתה ִבמן  ּמפטור 
ִבנין,  ּממ ִבסי ּמוצת  שק ִבמ איש בו  ִבאם 

ּמיב.  יַתח

מסכת בכורות פרק ב משנה ו 
ו

ּמרה,  ֵאכ ִבב ללא  אש ֵאחלו  שר
ּמכִברים,  שז ֵאני  שש ּמדה  של ּמי שו

יַתחת,  יַתא שכ ִבשים  ּמרא ֵאני  שש שוצאו  ּמי שו
ֵאמר:  ִבלי או ִבלי ּמג יַתה ֵאסה  ִבבי יו שר
יַתמר:  אא אנ אש ֵאהן,  לכ יַתל אהם  ֵאני ששמות יג,יב)שש ) 

יַתליי ".   ּמכִברים  שז יַתה "
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ֵאהן.   לכ יַתל ּמחד  אא שו ּמחד לו  אא ּמלא  אא ּמשר,  שפ אא ֵאאי 
ֵאמר:  יַתטשרפון או ִבבי  שר

אפה.   ּמי יַתה אאת  ֵארר לו  ֵאהן בו לכ יַתה
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
אהן.   ֵאני ֵאבי ִבנים  שמ יַתש שמ



ֵאאב,  ּמת שס ִבי אש יַתעד  אעה  שר ִבני ִי ֵאש יַתה שו
ּמתנות.  יַתמ יַתב ּמיב  יַתח שו

ֵאטר.   ֵאסה פו ִבבי יו שר
אהן,  ֵאמ ּמחד  אא ֵאמת 

ֵאמר:  יַתטשרפון או ִבבי  שר
ללקו.  רֲעח יַתי

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ּמיה.   ּמא ּמהשר ּמליו  ּמע ֵאברו,  רֲעח ֵאמ ִבוציא  יַתהמו

ּמבה,  ֵאק שנ ּמכר ו ּמז
שכלום.  ֵאהן  לכ יַתל ּמכן  ֵאאין 

מסכת בכורות פרק ב משנה ז 
ז

ֵאכרו,  ִבב ללא  אש ּמליו  ֵאח שר ֵאתי  שש
ּמכִברים,  שז ֵאני  שש שלדו  ּמי שו
ֵאהן;  לכ יַתל אהם  ֵאני שש ֵאתן  נו

ּמבה,  ֵאק שנ ּמכר ו ּמז
ֵאהן;  לכ יַתל ּמכר  ּמז יַתה

ּמבה,  ֵאק שנ ּמכִברים ו שז ֵאני  שש
ֵאהן.   לכ יַתל ּמחד  אא שו ּמחד לו  אא

ֵאמר:  יַתטשרפון או ִבבי  שר
ֵארר  ֵאהן בו לכ אפה.  [לו] יַתה ּמי יַתה אאת 

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
אהן.   ֵאני ֵאבי ִבנים  שמ יַתש שמ

ֵאאב,  ּמת שס ִבי אש יַתעד  אעה  שר ִבני ִי ֵאש יַתה שו
ּמתנות.  יַתמ יַתב ּמיב  יַתח שו

ֵאטר.   ֵאסה פו ִבבי יו שר
אהן,  ֵאמ ּמחד  אא ֵאמת 

ֵאמר:  יַתטשרפון או ִבבי  שר
ללקו.  רֲעח יַתי

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ּמיה.   ּמא ּמהשר ּמליו  ּמע ֵאברו,  רֲעח ֵאמ ִבוציא  יַתהמו

ּמכר,  ּמז שו ֵאקבות  שנ ֵאתי  שש
ֵאקבות,  שנ ֵאתי  שש ּמכִברים ו שז ֵאני  שש או 

שכלום.  ֵאהן  לכ יַתל ּמכן  ֵאאין 

מסכת בכורות פרק ב משנה ח 
ח

ּמרה,  ֵאכ ִבב ללא  אש יַתחת  יַתא שו ּמרה  ֵאכ ִבב יַתחת  יַתא
ּמכִברים,  שז ֵאני  שש שלדו  ּמי שו

ֵאהן.   לכ יַתל ּמחד  אא שו ּמחד לו  אא



ֵאמר:  יַתטשרפון או ִבבי  שר
אפה.   ּמי יַתה אאת  ֵארר לו  ֵאהן בו לכ יַתה

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
אהן.   ֵאני ֵאבי ִבנים  שמ יַתש שמ

ֵאאב,  ּמת שס ִבי אש יַתעד  אעה  שר ִבני ִי ֵאש יַתה שו
ּמתנות.   יַתמ יַתב ּמיב  יַתח שו
ֵאטר.  ֵאסה פו ִבבי יו שר
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ֵאהן,  לכ יַתיד  שב ּמפיו  ִבלי רֲעח אש ּמכל 
ּמתנות; <מחוק: פוטר> יַתמ יַתה ִבמן  ּמפטור 

ֵאיב.   יַתח שמ ִבאיר  ֵאמ ִבבי  שר
אהן,  ֵאמ ּמחד  אא ֵאמת 

ֵאמר:  יַתטשרפון או ִבבי  שר
ללקו.  רֲעח יַתי

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ּמיה.   ּמא ּמהשר ּמליו  ּמע ֵאברו,  רֲעח ֵאמ ִבוציא  יַתהמו

ּמבה,  ֵאק שנ ּמכר ו ּמז
שכלום.  ֵאהן  לכ יַתל ּמכן  ֵאאין 

מסכת בכורות פרק ב משנה ט 
ט

ּמריו,  רֲעח יַתא ּמבא  יַתה שו אפן  לד ֵאוצא  יו
ֵאמר:  יַתטשרפון או ִבבי  שר

ֵאאבו,  ּמת שס ִבי אש יַתעד  אהם ִישרעו  ֵאני שש
ִבלים.   ּמע שב יַתל ּממן  שבמו שכלו  ּמא ֵאי שו

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
שבכור:  ּמנן  ֵאאי אהם  ֵאני שש

אחם,  אר אטר  אפ ֵאאינו  אש ֵאשם  ִבמ ּמהִבראשון, 
ֵאחר.  יַתא ּמדמו  שּק אש ֵאשם  ִבמ ִבני,  ֵאש יַתה שו

פרק ג 

מסכת בכורות פרק ג משנה א 
א

יַתהגוי,  ִבמן  ּממה  ֵאה שב יַתח  ֵאק יַתהלו
ּמרה,  ֵאכ ִבב ללא  ִבאם  ּמרה  ֵאכ ִבב ִבאם  יַתע  ּמידו ֵאאין  שו

ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר
ֵאהן,  לכ יַתל יַתדי  יַתו ּמת ּה,  ּמנ שש יַתבת  ֵאעז 

ֵאפק.  ּמס ּמלְך,  ֵאהי שו ּמכן  ִבמ



ֵאהן,  לכ יַתל יַתדי  יַתו יַתתִים,  שש יַתבת  ֵאחל  ּמר
ֵאפק.  ּמס ּמלְך,  ֵאהי שו ּמכן  ִבמ

ֵאהן, <מחוק: בני> לכ יַתל יַתדי  יַתו ּמשלוש,  שבנות  רֲעחמור  יַתו ּמרה  ּמפ
ֵאפק.  ּמס ּמלְך,  ֵאהי שו ּמכן  ִבמ

ב
ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר לו שר ּמא

ארת,  אט שפ ִבנ ּממה  ֵאה שב יַתה יַתבד  של ִבב אלד  או שב ִבאלו 
אריָך,  ּמב שד ִבכ ּמיה  ּמה
שמרו:  ּמא ּמלא  אא

ִבטנו ף, <מחוק: ניטו ף> ּמּקה,  יַתד ּממה  ֵאה שב ִבב אלד  או יַתה ּממן  ִבסי
ּמיה,  של ִבש ּמוּסה,  יַתג יַתב ו

ּמיה.   של ִבש שו ִבפיר  ּמש ּמשה,  ִבא ּמב ו
ּמלל:  שכ יַתה אזה 

שכלום;  ֵאהן  לכ יַתל ּמכן  ֵאאין  ּמרה,  ֵאכ ִבב אש יַתע  ּמידו אש ּמכל 
ֵאהן;  לכ יַתל אזה  ֵארי  רֲעה ּמרה,  ֵאכ ִבב ללא  אש שו

ִבלים.   ּמע שב יַתל ּממן  שבמו שכלו  ּמא ֵאי ֵאפק,  ּמס ִבאם  שו
ֵאמר:  לקב או רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמדם,  יַתרת  ּמר רֲעח ּמעה  שפ ּמש אש ּמוּסה  יַתג ּממה  ֵאה שב
ֵאבר,  ּמּק ִבת ֵארי זו  רֲעה

ּמרה.  שבכו יַתה ִבמן  ּמרה  שט שפ ִבנ שו

מסכת בכורות פרק ג משנה ב 
ג

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
יַתהגוי,  ִבמן  ּמקה  ִבני ֵאמי ּממה  ֵאה שב יַתח  ֵאק יַתהלו

ּמית.   ּמה ארת  אח יַתא של אש ּמנ ּה  שב ֵאמא  אש ֵאשש  ֵאאינו חו
ִבניקות,  שמ ִבכירות  שב יַתמ יַתה אאת  ּמאה  ּמר שו שדרו  אע שלתוְך  יַתנס  שכ ִבנ

ִבכירות,  שב יַתמ ּמנן  ֵאאי אש שו
אוצל זו,  ֵאא ּמבא לו  ּמלזו  אש ּמנ ּה  שב ֵאמא  אש ֵאשש  ֵאאינו חו

אוצל זו.  ֵאא ּמבא לו  ּמלזו  אש ּמנ ּה  שב ֵאמא  אש שו

מסכת בכורות פרק ג משנה ג 
ד

ֵאמר:  ּמלם או מש שמ אבן  ֵאסה  ִבבי יו שר
שבכור,  יַתה אאת  ֵאחט  יַתהשו

ּמכן,  ִבמ ּמכן ו ִבמ ִבפיס  יַתלּקו ּממקום  אשה  עו
ּמער,  ֵאש יַתה אאת  ֵאלש  שותו

שמקומו.   ִבמ אזנו  ִבזי שי ללא  אש יַתבד  של ִבב ו
יַתהמום.  שמקום  אאת  ִבלשראות  ּמער  ֵאש יַתה אאת  ֵאלש  יַתהתו ֵאכן  שו



מסכת בכורות פרק ג משנה ד 
ה

יַתשר,  ּמנ אש יַתעל מום  יַתב שבכור  יַתער  שש
ּמחטו,  שש ּמכְך  יַתחר  יַתא שו יַתחלון,  יַתב ִבניחו  ִבה שו

ִבתיר,  יַתמ ֵאאל  של יַתל רֲעה יַתמ אבן  ּמיה  שב יַתק רֲעע
שסִברין.   ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמדה.   שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא

ֵאאל,  של יַתל רֲעה יַתמ אבן  ּמיה  שב יַתק רֲעע ִבתיר  ִבה אזה  ּמב ללא 
יַתשר,  ּמנ אש יַתעל מום  יַתב שבכור  יַתער  שש ִבב ּמלא  אא

ֵאמת.  ּמכְך  יַתחר  יַתא שו יַתחלון,  יַתב ִבניחו  ִבה שו
ִבתיר,  יַתמ ֵאאל  של יַתל רֲעה יַתמ אבן  ּמיה  שב יַתק רֲעע אזה  ּמב

שסִברין.   ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
שבכור,  יַתב ּמלל  שב מד שמ יַתה אמר  אוצ

ּמתר,  ממ ּמזה,  ִבג יַתה ִבמן  אאה  ִבנשר אשהוא  אאת 
ּמאסור.  ּמזה,  ִבג יַתה ִבמן  אאה  ִבנשר ֵאאינו  אש אאת  שו

פרק ד 

מסכת בכורות פרק ד משנה א 
א

שבכור?  יַתב ֵאפל  יַתּט ִבה של ִבבין  ּמי יַתח ֵאאל  ששּמר ּממה ִי יַתכ יַתעד 
ִבשים יום,  לל שש ּמּקה,  יַתד ּממה  ֵאה שב ִבב

ִבשים יום.  ִבמ רֲעח ּמוּסה,  יַתג יַתב ו
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ִבשים.   ּמד ּקח ּמשה  לל שש ּמּקה,  יַתד יַתב

ב
יַתמן:  שז יַתה שבתוְך  ֵאהן  לכ יַתה יַתמר לו  ּמא

ִבלי!"  ֵאנהו  שת "
ֵאנהו לו. <יתנו>  שת ללא ִי אזה  ֵארי  רֲעה

יַתעל מום,  יַתב ּמיה  ּמה ִבאם 
יַתמר לו:  ּמא

ּמתר.   ממ אלנו!"  שכ לא אש ִבלי,  ֵאנהו  שת "
ּמדש,  שק ִבמ יַתה יַתעת  ּמש שב
ִבמים,  ּמת ּמיה  ּמה ִבאם 

יַתמר לו:  ּמא
ּמתר.   ממ אבנו!"  שקִברי יַתא אש ִבלי,  אתן  "

ּמנה,  ּמש ּמנה  ּמש ּמכל  אא אנ שבכור  יַתה



יַתעל מום,  יַתב ֵאבין  ִבמים,  ּמת ֵאבין 
יַתמר:  אא אנ ּמבִברים טו,כ)אש שד ) 

ּמנה".  ּמש שב ּמנה  ּמש אלנו  שכ לתא אהיָך  אאל ֵאני יי  שפ ִבל "
(מסכת בכורות פרק ד משנה ב) 

ּמנתו,  שש שבתוְך  יַתלד לו מום  נו
אדש;  לח ּמשר  ּמע ֵאנים  שש ּמכל  שימו  יַתק של יַתשי  יַתר

אדש,  לח ּמשר  ּמע ֵאנים  שש יַתחר  יַתא של
ִבשים יום.  לל שש יַתעד  ּמלא  אא שימו  יַתק של יַתשי  יַתר ֵאאינו 

מסכת בכורות פרק ד משנה ג 
ג

אאת מומו,  ֵאאהו  יַתמשר שבכור ו יַתה אאת  ֵאחט  יַתהשו
ִבתיר.   יַתמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

אחה,  שמ ממ ִבפי  יַתעל  ללא  אש יַתחט  שש ִבנ שו ִבאיל  הו
ּמאסור. 

(מסכת בכורות פרק ד משנה ד) 
שבכור,  יַתה אאת  ּמאה  ּמר שו אחה,  שמ ממ ֵאאינו  אש ִבמי 

ִבפיו,  יַתעל  יַתחט  שש ִבנ
ֵאביתו.   ִבמ ֵאלם  יַתש ִבוי ֵאבר,  ּמּק אזה ִי ֵארי  רֲעה

ד
ִבדין,  יַתה אאת  ּמדן  יַתה

יַתכי,  יַתז יַתה אאת  ֵאיב  ִבח ּמיב,  יַתח יַתה אאת  ּמכה  ִבז
ֵאמא,  ּמּט יַתה אאת  ֵאהר  ִבט ּמּטהור,  יַתה אאת  ֵאמא  ִבט
ֵאביתו.   ִבמ ֵאלם  יַתש ִבוי ּמעשוי,  ּמשה  ּמע אש יַתמה 

ִבדין,  ֵאבית  שב אחה  שמ ממ ּמיה  ּמה ִבאם 
ֵאלם.   יַתש של ִבמ ּמפטור 

ה
ּמל ּה,  אש ּמהאום  ּמלה  ּמּט ִבנ אש ּמרה  ּמפ שב אשה  רֲעע יַתמ

ִבבים.    ּמל שכ יַתל יַתטשרפון  ִבבי  ּמל ּה שר ִבכי אא אה שו
ִבתירו.   ִבה שו ִבמים  ּמכ רֲעח ֵאני  שפ ִבל אשה  רֲעע יַתמ ּמבא  ו

ֵאפא: <תיודרוס> ּמהרו שדרוס  ִבבי תו יַתמר שר ּמא
ּמיה,  שדִבר שנ יַתס שכ אל רֲעא ֵאמ ִבאין  שוצ ּמרה יו ִבזי שח יַתו ּמרה  ּמפ ֵאאין 

ּמל ּה,  אש ּמהאום  אאת  ִבכין  שת אשחו יַתעד 
ֵאלד.   ֵאת ללא  אש ִבביל  שש ִבב

יַתטשרפון:  ִבבי  יַתמר שר ּמא
יַתטשרפון!  ִבבי  ּמרְך שר רֲעחמו ּמל ּה  ּמכה  של ּמה

ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר לו שר ּמא
יַתטשרפון,  ִבבי  שר



ִבדין,  ֵאבית  שב אחה  שמ ממ ּמתה  יַתא אש ּמתה,  יַתא ּמפטור 
ִבדין,  ֵאבית  שב אחה  שמ ממ יַתה ּמכל  אש

ֵאלם.  יַתש של ִבמ ּמפטור 

מסכת בכורות פרק ד משנה ה 
ו

שבכורות,  ִבב אאה  שהיות רו ִבל ּמכרו  שש ֵאטל  יַתהנו
ִבפיו,  יַתעל  ִבטין  רֲעח ֵאאין שו

אנה,  שב יַתי שב ּמלה  שי יַתא שכ אחה  שמ ממ ּמיה  ּמה ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא
ֵאטל  שהיות נו ִבל ִבמים  ּמכ רֲעח ִבתירו לו  ִבה אש

ּמוּסה,  יַתג יַתב ּמשה  ִבש שו ּמּקה  יַתד ּממה  ֵאה שב ִבב ּמוּסרות  ִבא ּמעה  ּמב יַתאשר
יַתעל מום.  יַתב ֵאבין  ִבמים  ּמת ֵאבין 

מסכת בכורות פרק ד משנה ו 
ז

ִבלים;  ֵאט שב ּמניו  ִבדי ִבדין,  ּמל ּמכרו  שש ֵאטל  יַתהנו
ּמלה;  ֵאט שב ּמתיו  ֵאעדו ִבעיד,  ּמה של

ֵאדש,  יַתק של יַתהזות ו של
שפרו>  אא ּמלה. <שו שק ִבמ אפר  ֵאא שפרו  אא שו ּמעּמרה  שמ ֵאמי  ּממיו  ֵאמי

ֵאהן,  לכ ּמיה  ּמה ִבאם 
ּמסכו.   שו ששקו  יַתמ ִבכילו ו רֲעא יַתמ ּממתו, ו שתרו ִבמ ֵאמהו  יַתט שמ

ֵאקן,  ּמז ּמיה  ּמה ִבאם  שו
ֵאעל.  שכפו ּמכרו  שש ֵאתן לו  שונו רֲעחמור,  יַתה יַתעל  ִבכיבו  יַתמשר

מסכת בכורות פרק ד משנה ז 
ח

שבכורות,  יַתה יַתעל  ּמחשוד  אה
ִבאין,  ּמב שוצ יַתשר  שב אמנו  ִבמ ִבחין  שק ֵאאין לו

ִבדין.   רֲעעבו ּמנן  ֵאאי אש ללא עורות  שו
ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר

ּמבה.   ֵאק שנ ִבל אש אמנו עורות  ִבמ ִבחין  שק לו
לוצִבוי,  שו ּמבן  מל שמ אמר  אוצ אמנו  ִבמ ִבחין  שק ֵאאין לו

ּמאִבריג. שו ּמטווי  אמנו  ִבמ ִבחין  שק ּמבל לו רֲעא

מסכת בכורות פרק ד משנה ח 
ט

ִבעית,  ִבבי שש יַתה יַתעל  ּמחשוד  אה
אשארק,  ִבפלו  רֲעא ּמתן,  שש ִבפ אמנו  ִבמ ִבחין  שק ֵאאין לו

ִבדים.  ּמג שב ּמטווי ו אמנו  ִבמ ִבחין  שק ּמבל לו רֲעא

מסכת בכורות פרק ד משנה ט 



י
ִבלין,  מח ֵאשם  של ּממה  שתרו ֵאכר  שהיות מו ִבל ּמחשוד  אה

יַתלח.   אמ יַתמִים ו ִבפלו  רֲעא אמנו  ִבמ ִבחין  שק ֵאאין לו
ּמדה.   שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ששרות,  יַתע יַתמ ּממה ו שתרו יַתּקת  ִבז איש בו  אש ּמכל 
אמנו.  ִבמ ִבחין  שק ֵאאין לו

מסכת בכורות פרק ד משנה י 
יא

ששרות.  יַתע יַתמ יַתה יַתעל  ּמחשוד  ֵאאינו  ִבעית  ִבבי שש יַתה יַתעל  ּמחשוד  אה
ִבעית.   ִבבי שש יַתה יַתעל  ּמחשוד  ֵאאינו  ששרות  יַתע יַתמ יַתה יַתעל  ּמחשוד  אה

ּמהרות.   שּט יַתה יַתעל  ּמחשוד  אזה  יַתעל  שו אזה  יַתעל  ּמחשוד  אה
ּמהרות,  שּט יַתה יַתעל  ּמחשוד  אשהוא  ֵאיש  שו

אזה.   יַתעל  ללא  שו אזה  יַתעל  ללא  ּמחשוד  ֵאאינו  שו
ּמלל:  שכ יַתה אזה 

ִבעידו.  שמ ללא  שו ּמדנו  ללא  ּמבר  ּמד יַתעל  ּמחשוד  אה

פרק ה 

מסכת בכורות פרק ה משנה א 
א

ֵאלס,  שט יַתא שב ּמכִברין  שמ ִבנ ִבשין  ּמד שק ממ יַתה ֵאלי  שפסו ּמכל 
שטּמרה,  ִבל שב ִבלין  ּמק שש ִבנ ֵאלס,  שט יַתא שב ִבטין  ּמח שש ִבנ

ֵאשר,  רֲעע יַתמ יַתה ִבמן  שבכור ו יַתה ִבמן  חו ץ 
ִבלים.   ּמע שב יַתל ּמתן  ּמי ּמנ רֲעה אש

ֵאדש.   שק אה יַתל ּמתן  ּמי ּמנ רֲעה ִבשין,  ּמד שק ממ יַתה ֵאלי  שפסו
שבכור.  יַתב אנה  ּממ אגד  אנ שכ אנה  ּממ ִבלין  שק שושו

מסכת בכורות פרק ה משנה ב 
ב

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
שבכור.   יַתה יַתעל  ֵאהן  לכ ִבעם  ֵאאל  ששּמר אנה ִי ּממ ללא ִי

ִבפלו גוי.   רֲעא ִברין  ִבתי יַתמ ֵאלל  אה ֵאבית 
ּמדם,  ּמחזו  רֲעא אש שבכור 

ּמדם.   יַתה אאת  ִבזין לו  ִבּקי יַתמ ֵאאין  ֵאמת,  ִבפלו  רֲעא
ּמדה.   שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

אשה בו מום.  רֲעע יַתי ללא  אש יַתבד  של ִבב ִבּקיז, ו יַתי



ּמשה בו מום,  ּמע ִבאם 
ּמליו.   ּמע לחט  שש ללא ִי אזה  ֵארי  רֲעה

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
אשה בו מום.  אשהוא עו ִבפי  יַתעל  יַתא ף  ִבּקיז,  יַתי

מסכת בכורות פרק ה משנה ג 
ג

שבכור,  יַתה אזן  לא ֵארם  יַתהצו
ִבמית.   ּמל לחט עו שש ללא ִי אזה  ֵארי  רֲעה

אזר.   אע ִבלי אא ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ֵאחר,  יַתא ֵאלד לו מום  ּמו ִבי אש שכ ִבל
ּמליו.   ּמע לחט  שש ִי

ֵאקן,  ּמז ִבלים  ֵאח ּמלשר אש ּמכר  ּמז שב אשה  רֲעע יַתמ
ּמדל,  של מד שמ ּמערו  שש ו

יַתמר:  ּמא ּמחד,  אא שסטור  יַתק ּמאהו  ּמר
אזה?"  ּמל אש ִבּטיבו  יַתמה  "

שמרו לו:  ּמא
ּמחט,  שש ִבנ ֵאאינו  שו שבכור הוא,  "

ּמיה בו מום."   ּמה ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא
שזנו.   ּמא שב יַתרם  ּמוצ שו שגיום  ִבפ יַתטל  ּמנ

ִבתירו.   ִבה שו ִבמים,  ּמכ רֲעח ֵאני  שפ ִבל אשה  רֲעע יַתמ ּמבא  ו
ִבתירו,  ִבה אש ּמאה  ּמר שו

ֵאחִברים,  רֲעא שבכורות  אזן  לא שב יַתרם  ּמוצ שו יַתלְך  ּמה שו
שסרו.   ּמא שו

אדה,  ּמש יַתב ִבקין  רֲעח יַתש שמ ִבתינוקות  ּמהיו  יַתחת  יַתא יַתעם  יַתפ
אזה,  יַתעל  אזה  ִבאים  ּמל שט שנבות  יַתז ששרו  ּמק שו

אהן,  ֵאמ ּמחד  אא של אש ּמנבו  שז ּמקה  שס שפ ִבנ שו
שבכור.  ֵארי הוא  רֲעה יַתו

ִבתירו.   ִבה שו ִבמים,  ּמכ רֲעח ֵאני  שפ ִבל אשה  רֲעע יַתמ ּמבא  ו
ִבתירו,  ִבה אש ּמראו  שו

שבכורות> ֵאחִברים  רֲעא ֵאחִברים, < רֲעא שבכורות  שנבות  יַתז ששרו  ּמק שו שלכו  ּמה שו
ּמסרו.   ּמא שו

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
ּמאסור,  שעתו,  יַתד של אשהוא  ּמכל 

ּמתר.  ממ שעתו,  יַתד של ללא  אש שו

מסכת בכורות פרק ה משנה ד 
ד

שדפו,  שבכור רו ּמיה  ּמה
ּמשה בו מום,  ּמע שו ּמעטו  שב ו



ּמליו.   ּמע יַתחט  שש אזה ִי ֵארי  רֲעה
ּמדם,  ּמא ֵאדי  ִבבי לבא  ּמל ּמהשראוִיין  ִבמין  יַתהמו ּמכל 

ִבנין,  ּממ אא אנ ֵאאל  ששּמר ִבעין ִי רו
ִבנין.   ּממ אא אנ ּמנן  ֵאאי ִבנים  רֲעה לכ יַתה ִבעין  רו

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
ֵאברו,  רֲעח יַתל אש יַתעל  ּממן הוא  אא אנ

שוצמו.   יַתע של אש יַתעל  ּממן  אא אנ ֵאאינו  שו
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
ּמבר,  ּמד יַתעל  ּמחשוד  אה

ִבעידו.  שמ ללא  שו ּמדנו  ללא 

מסכת בכורות פרק ה משנה ה 
ה

יַתמר:  ֵאהן לו לכ יַתה ּממן  אא אנ
יַתעל מום הוא".   יַתב אזה, ו שבכור  ִבתי  ִבאי ּמר "

ֵאשר.   רֲעע יַתמ יַתה ֵאמי  יַתעל מו ִבנין  ּממ אא אנ לכל  יַתה
שגלו,  יַתר ּמרה  שב שש ִבנ אש שו ּמידו  ּמעה  שט שק ִבנ אש ֵאעינו,  יַתמת  שס ִבנ אש שבכור 

אסת.   אנ שכ ֵאני  שב ּמשה  לל שש ִבפי  יַתעל  יַתחט  שש אזה ִי ֵארי  רֲעה
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ּמשה,  לל שש ששִברים ו אע ּמשם  איש  ִבפלו  רֲעא
אחה.  שמ ממ ִבפי  יַתעל  ּמלא  אא יַתחט  שש ללא ִי

מסכת בכורות פרק ה משנה ו 
ו

ּמכרו,  שמ שבכור ו יַתה אאת  ֵאחט  יַתהשו
ּמאהו,  אהשר ללא  אש יַתדע  שונו
שכלו,  ּמא שכלו,  ּמא אש יַתמה 

ִבמים,  ּמד יַתה אאת  אהם  ּמל ִבזיר  שח יַתי שו
ֵאבר,  ּמּק ּמשר ִי ּמב יַתה שו שכלו,  ּמא ללא  אש יַתמה 
ִבמים.   ּמד יַתה אאת  אהם  ּמל ִבזיר  שח יַתי שוהוא 

ז
ּמר ּה,  ּמכ שמ ּמרה ו ּמפ יַתה ֵאחט  יַתהשו ֵאכן  שו

ּמפה,  ֵאר שט ִבהיא  אש יַתדע  שונו
שכלו,  ּמא שכלו,  ּמא אש יַתמה 

ִבמים.   ּמד יַתה אאת  אהם  ּמל ִבזיר  שח יַתי שו
שכלו,  ּמא ללא  אש יַתמה 

ּמשר,  ּמב יַתה אאת  ִבזירו לו  שח יַתי ֵאהם 
ִבמים.   ּמד יַתה אאת  אהם  ּמל ִבזיר  שח יַתי שוהוא 

ִבבים,  ּמל שכ יַתל ִבטילוהו  ֵאה יַתלגוִים, או  ּמכרוהו  שמ
ּמפה.  שטֵאר ֵאמי  שד שלמו לו  יַתש שי



פרק ו 

מסכת בכורות פרק ו משנה א 
א

שבכור:  יַתה אאת  ִבטין  רֲעח ִבמין שו ֵאאלו מו יַתעל 
ּמהעור;  ִבמן  ללא  ּמבל  רֲעא שוּסחוס,  יַתה ִבמן  שזנו  ּמא ּממה  שג שפ ִבנ

ּמרה;  ּמס ּמח ללא  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף  ּמקה,  שד שס ִבנ
ּמשה.   שב ּמי אש ּמנה, או  ִבש יַתכשר ללא  שמ ּמבה  ּמּק ִבנ

ּמשה?  ֵאב שי ִבהיא  ֵאאיזו  שו
ּמדם.   יַתפת  ִבט ּמאה  ִבוצי ּמנה מו ֵאאי שו ֵאקב  ּמנ ִבת אש ּמכל 

ֵאמר:  ּמלם או מש שמ אבן  ֵאסה  ִבבי יו שר
אכת.  אר שפ ִבנ ֵאהא  שת אש ּמשה,  ֵאב שי

מסכת בכורות פרק ו משנה ב 
ב

יַתדק.  שס ִבנ אש יַתגם,  שפ ִבנ אש יַתּקב,  ִבנ אש יַתעִין  ּמל אש ִבריס 
ּמניו.   ֵאע יַתחש,  יַתנ ּמלזון  יַתח יַתבלול,  שת ֵאעינו דוק,  שב ֵארי  רֲעה

יַתבלול?  שת אזה הוא  ֵאאי  שו
ּמשחור.   יַתב ּמנס  שכ ִבנ שו ּמרה  ִבסי שב ֵאסק  יַתהפו ּמבן  ּמל

ֵאאינו מום,  ּמבן,  ּמל יַתב ּמנס  שכ ִבנ שו ּמשחור  יַתב
ּמבן.  ּמל יַתב ִבמים  ֵאאין מו אש

מסכת בכורות פרק ו משנה ג 
ג

ִבעין.   שּקבו יַתה יַתמִים  יַתה שו ּמור  יַתושר רֲעח
יַתע?  ּמּקבו יַתה ּמור  יַתושר רֲעח אזהו  ֵאאי 

ִבנים יום.   ששמו ּמהא  ּמש אש ּמכל 
ֵאמר:  ּמנס או שג ִבטי שנ יַתא אבן  ּמיה  שנ יַתנ רֲעח ִבבי  שר

ִבנים יום.   ששמו שבתוְך  ִבמים  ּמע שפ ּמשה  לל שש ִבב ִבקין אותו  שד בו
ִבעין?  שּקבו יַתה יַתמִים  יַתה ֵאהם  ֵאאלו  שו
ִבמים.   ּמש שג יַתל אש ֵאבש  ּמי שו יַתלח  יַתכל  ּמא

ִבחין,  ּמל שש יַתל אש ֵאבש  ּמי שו יַתלח 
יַתלח,  יַתה יַתכל  ּמא ּמכְך  יַתחר  יַתא שו ֵאבש  ּמי יַתכל  ּמא אש או 

יַתלח.  יַתה יַתחר  יַתא ֵאבש  ּמי יַתכל  ליא אש יַתעד  ֵאאינו מום, 

מסכת בכורות פרק ו משנה ד 
ד



יַתדק;  שס ִבנ אש יַתגם,  שפ ִבנ אש יַתּקב,  ִבנ אש ּמטמו  חו
ּמקה;  ּמד שס ִבנ אש ּממה,  שג שפ ִבנ אש ּמבה,  ּמּק ִבנ אש ּמפתו  שש

ּמממו,  שג ִבנ אש ּמגמו או  שפ ִבנ אש ִבחיוצונות  יַתה ּמּטיו  ִבח
ּמקרו.   שע אנ אש ִבמיות  ִבני שפ יַתה שו

ֵאמר:  ּמנס או שג ִבטי שנ יַתא אבן  ּמיה  שנ יַתנ רֲעח ִבבי  שר
ִבנים,  שפ ִבל שו ִבאימות  שת יַתמ יַתה ִבמן  ִבקין  שד ֵאאין בו

ִבאימות.  שת יַתמ יַתה ִבמן  ללא  יַתא ף 

מסכת בכורות פרק ו משנה ה 
ה

ּמבן,  מז יַתה יַתגם  שפ ִבנ
ּמבה,  ֵאק שנ יַתל אש ּמוה  אעשר יַתה שו

ִבשין,  ּמד שק ממ יַתב ו
אוצם,  אע ּמה ִבמן  ּמנב  ּמז יַתה ּממה  ּמג שפ ִבנ

ארק,  אפ יַתה ִבמן  ללא  ּמבל  רֲעא
אוצם,  אע ּמה ִבוציל  שפ יַתמ ּמנב  ּמז יַתה לראש  ּמיה  ּמה אש או 

יַתבע.  שוצ אא ללא  שמ ּמיה  של ּמח יַתל ּמיה  של ּמח ֵאבין  ּמשר  ּמב איש  אש או 

מסכת בכורות פרק ו משנה ו 
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ִבוצים,  ֵאבי ֵאאין לו 
יַתחת.   יַתא ּמוצה  ֵאבי ּמלא  אא ֵאאין לו  או 

ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר
ִבסין,  ִבכי ֵאני  שש ֵאיש לו  ִבאם 

ִבוצים;  ֵאבי ֵאתי  שש ֵאיש לו 
ּמחד,  אא ִבכיס  ּמלא  אא ֵאאין לו 

יַתחת.   יַתא ּמוצה  ֵאבי ּמלא  אא ֵאאין לו 
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ֵאעְך,  יַתמ שמ ּמחשרגו זו ו יַתעל  ִבשיבו  מו
ֵאוצאת.   ּמל ּמפ ּה  ּמוצה, סו ֵאבי ּמשם  איש  ִבאם 

ּמוצאת,  ּמי ללא  שו ֵאעְך  ִבמ אש אשה  רֲעע יַתמ
ִבלים,  ּמס שכ יַתב ּמקה  שדבו ֵאוצאת  שמ ִבנ שו יַתחט  שש ִבנ שו

ּמבה,  ִבקי רֲעע ִבבי  ִבתיר שר ִבה שו
שסרו> ּמא אבן נוִברי. <שו ּמנן  ּמח ִבבי יו ּמסרו שר רֲעא יַתו

מסכת בכורות פרק ו משנה ז 
ז

יַתלִים,  שג יַתר ֵאמש  ּמח יַתעל  יַתב
ּמשלוש,  ּמלא  אא ֵאאין לו  אש שו

ּמחמור> של אש שכ רֲעחמור, < יַתל אש שכ שקלוטות  ּמליו  שג יַתר אש שו
ּמכסול.   יַתה שו ּמשחול,  יַתה שו



ּמשחול?  יַתה אזה הוא  ֵאאי 
ֵארכו.   שי ּמטה  שמ שש ִבנ אש

ּמכסול?  יַתה שו
ּמהה.  שגבו ּמכיו  ֵאר ִבמי יַתחת  יַתא אש

מסכת בכורות פרק ו משנה ח 
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שגלו,  יַתר אוצם  אע שו ּמידו,  אוצם  אע יַתבר  שש ִבנ
ּמכר.   ִבנ ֵאאינו  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

אנה,  שב יַתי שב ּמלה  שי יַתא ּמנה  ּממ ֵאאלו  ִבמין  מו
ּממיו.   ּמכ רֲעח שוהודו לו 

ִבסי ף,  ּמשה הו לל שש שועוד 
שמרו לו:  ּמא

ֵאאלו!"  אאת  שענו  יַתמ ּמש ללא  "
ּמלא> אא ּמדם, <במקום את,  ּמא ּמל אש שכ לגל  ּמע ֵאעינו  יַתגל  של יַתג אש אאת 

ִבזיר> רֲעח של אש של ִבזיר, < רֲעח יַתל אש של אמה  ִבפיו דו ו
שלשונו.   ִבל אש ֵאבר  יַתד שמ יַתה לרב  יַתּטל  ִבנ אש

שמרו:  ּמא אהם  ֵארי רֲעח יַתא אש ִבדין  ֵאבית  ו
ִבמין.  ֵאאלו מו ֵארי  רֲעה

מסכת בכורות פרק ו משנה ט 
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שליון,  אע ּמה יַתעל  ֵאד ף  שחתון עו יַתת יַתה ִבחי  אל יַתה אש אשה  רֲעע יַתמ
ִבמים,  ּמכ רֲעח יַתל ֵאאל  ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר יַתאל  ּמש

שמרו:  ּמא שו
אזה מום.   ֵארי  רֲעה

י
ּמלה,  שכפו ּמתה  שי ּמה אש ִבדי  שג יַתה אזן  לא

ִבמים:  ּמכ רֲעח שמרו  ּמא
ּמחד, מום.  אא אוצם  אע אשהוא  יַתמן  שז ִבב

ּמנה מום.   ֵאאי ּמחד,  אא אוצם  אע ּמנה  ֵאאי אש יַתמן  שז ִבב
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  ּמיא  שנ יַתנ רֲעח ִבבי  שר

ִבזיר> רֲעח של אש ִבזיר, < רֲעח יַתל אש אמה  אשהוא דו ִבדי  שג יַתה יַתנב  שז
ּמליות,  רֲעח ּמשלוש  ּמב ּה  ֵאאין  אש שו

אזה מום.  ֵארי  רֲעה

מסכת בכורות פרק ו משנה י 
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ֵאמר:  ּמנס או שג ִבטי שנ יַתא אבן  ּמיה  שנ יַתנ רֲעח
אלת> ִבשיבו ֵאעינו, < שב אלת  אב יַתי אש אאת 



שגלו,  יַתר אוצם  אע שו ּמידו,  אוצם  אע יַתקס  שפ ִבנ אש שו
ִבפיו;  שב אש שוצמו  יַתע יַתקס  שפ ִבנ אש שו

ּמנה,  יַתט שק יַתחת  יַתא שו ּמלה  שגדו יַתחת  יַתא ֵאעינו 
ּמנה,  יַתט שק יַתחת  יַתא שו ּמלה  שגדו יַתחת  יַתא שזנו  ּמא

ּמדה.   ִבמ שב ללא  ּמבל  רֲעא אאה,  יַתמשר שב
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמת ּה,  אבשר רֲעח יַתכ יַתתִים  שש ּמלה  שגדו ּמוציו  ֵאבי ִבמ יַתחת  יַתא שו
ִבמים.  ּמכ רֲעח ללא הודו לו  שו

מסכת בכורות פרק ו משנה יא 
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יַתעשרקוב,  של יַתעת  יַתג יַתמ ּמנה  ֵאאי אש אגל  ֵאע ּמה יַתנב  שז
ִבמים:  ּמכ רֲעח שמרו  ּמא

ֵאכן,  ִבלים  ּמג רֲעע ִבבית  יַתמשר ּמכל 
ּמתחות.   שמ ִבנ ֵאהן  ִבלים  שד יַתג שמ ֵאהן  אש יַתמן  שז ּמכל 

ִבמים?  ּמכ רֲעח שמרו  ּמא יַתעשרקוב  אזה  ֵאאי של
ֵאמר:  ּמנס או שג ִבטי שנ יַתא אבן  ּמיה  שנ יַתנ רֲעח ִבבי  שר

ֵארְך.   ּמי יַתה יַתוצע  שמ אא שב אש יַתעשרקוב  של
שבכור,  יַתה אאת  ִבטין  רֲעח ִבמין שו ֵאאלו מו יַתעל 
אהם.  ֵאלי רֲעע ִבדים  שפ ִבנ ִבשין  ּמד שק ממ יַתה ֵאלי  שפסו ו

מסכת בכורות פרק ו משנה יב 
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אהן,  ֵאלי רֲעע ִבטין  רֲעח ֵאאין שו אש ֵאאלו 
ּמנה:  ִבדי שמ יַתב ללא  שו ּמדש  שק ִבמ יַתב ללא 

ִבעין,  שקבו ּמנן  ֵאאי אש יַתמִים  יַתה שו ּמור  יַתושר רֲעח
ּמממו,  שג ִבנ אש שו ּמגמו  שפ ִבנ אש ִבמיות  ִבני שפ יַתה ּמּטיו  ִבח שו

ִבזית,  ּמז רֲעח יַתעל  יַתב אלת, ו לב יַתי יַתעל  יַתב ּמרב, ו ּמג יַתעל  יַתב ו
ּמהם,  לז שמ אלה, ו שוחו ֵאקן,  ּמז שו
ּמרה,  ֵאב רֲעע ּמרה בו  שב שע אנ אש שו
ּמדם,  ּמא ּמה אאת  ִבמית  ֵאה אש שו

ּמנס,  ִבגי שדרו שנ יַתא שו שמטום,  ּמט שו
ּמנה.   ִבדי שמ יַתב ללא  שו ּמדש  שק ִבמ יַתב ללא 

ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר
אזה.  ִבמ ּמגדול  ֵאאין מום 

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
שבכור,  ֵאאינו 

ּמבד.  שע אנ שו ּמזז  שג ִבנ ּמלא  אא



פרק ז 

מסכת בכורות פרק ז משנה א 
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שבִברין,  ֵאבין עו ִבעין  שקבו ֵאבין  ֵאאלו,  ִבמין  מו
ּמדם.   ּמא ּמב ִבלין  שס פו

ּמדם:  ּמא ּמב אהן  ֵאלי רֲעע ֵאתר  ּמי
ּמבן,  שק יַתמ יַתה ּמתם,  שפ יַתל יַתה שו ִבכילון,  יַתה
ּמפס.   ִבקי שס ּמשקוט, ו לראשו  אש שו

ּמּטרות,  יַתח יַתה ֵאלי  רֲעע יַתב ו
ִבשיר;  שכ יַתמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר

ִבלין.  שס ִבמים פו ּמכ רֲעח יַתו

מסכת בכורות פרק ז משנה ב 
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ּמפסול.   יַתח,  ֵאר ֵאּק יַתה
יַתח?  ֵאר ֵאּק יַתה אזה הוא  ֵאאי  שו

אזן.   לא אאל  אזן  לא ֵאמ אפת  אּק יַתמ ּמער  ֵאש יַתל אש ּמּטה  ִבש ֵאאין לו  אש ּמכל 
ֵאשר.   ּמכ אזה  ֵארי  רֲעה איש לו,  ִבאם 

ִבנים,  ִבבי שג ֵאאין לו 
ּמחד,  אא ִבבין  שג ּמלא  אא ֵאאין לו  ִבאם 

ּמרה.   יַתבתו ּמאמור  ּמה ֵאבן'  ִבג יַתה' אזה הוא 
ֵאמר:  ֵאסי או ִבבי יו שר

ּמניו ִבבי שג אש ִבבין].  ּמכל  שכ  [שו
ֵאמר:  ּמנס או שג ִבטי שנ יַתא אבן  ּמיה  שנ יַתנ רֲעח ִבבי  שר

שדרות.  ִבש ֵאתי  שש ִבנים ו ִבבי שג ֵאני  שש איש לו  אש ִבמי 

מסכת בכורות פרק ז משנה ג 
ג

ּמפסול.   ֵארם,  ֵאח יַתה
ֵארם?  ֵאח יַתה אזה הוא  ֵאאי 

יַתחת.   יַתא שכ ּמניו  ֵאעי ֵאתי  שש ֵאחל  יַתהכו
ּמלן,  שע יַתמ של ּמניו  ֵאעי ֵאתי  שש
ּמּטן,  יַתמ של ּמניו  ֵאעי ֵאתי  שש

ּמלן,  שע יַתמ של יַתחת  יַתא ֵאעינו 
ּמּטן,  יַתמ של יַתחת  יַתא ֵאעינו 

יַתחת,  יַתא שכ ּמיה  ִבל רֲעע ּמה אאת  שו אדר  אח יַתה אאת  אאה  רו
ּמדן.   ֵאצי יַתה שו ֵאדס,  שג יַתז יַתה שו אמש,  אש ֵאכי  ּמס

ּמניו,  ֵאעי ֵאסי  ששרו ִברי ּמנ אש
יַתעִין.  ּמה ִבאית  יַתמשר ֵאני  שפ ִבמ ּמפסול, 



מסכת בכורות פרק ז משנה ד 
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אגל,  ֵאע ּמל אש שכ שגדולות  ּמניו  ֵאעי
ּמוז,  ּמא של אש שכ יַתטנות  שק או 
ּמריו,  ּמב ֵאא ֵאמ ּמגדול  גופו 
ּמריו,  ּמב ֵאא ֵאמ ּמקטון  או 

ּמריו,  ּמב ֵאא ֵאמ ּמגדול  ּמטמו  חו
ּמריו,  ּמב ֵאא ֵאמ ּמקטון  או 
יַתע.   ֵאמ ִבצ יַתה שו ֵאמם,  ִבצ יַתה

יַתע?  ֵאמ ִבצ יַתה אזה הוא  ֵאאי 
יַתטנות.   שק ּמניו  שז ּמא אש

ֵאמם?  ִבצ יַתה שו
שספוג.   ִבל ּמניו דומות  שז ּמא אש

 מסכת בכורות פרק ז משנה ה 
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ּמנה,  שחתו יַתת יַתה יַתעל  אפת  אד ּמנה עו שליו אע ּמה ּמפתו  שש
ּמנה,  שליו אע ּמה יַתעל  אפת  אד ּמנה עו שחתו יַתת יַתה או 

אזה מום.   ֵארי  רֲעה
ּמניו,  ִבש שּטלו  ִבנ אש

יַתעִין.   ּמה ִבאית  יַתמשר ֵאני  שפ ִבמ ּמפסול, 

ו
ּמשה,  ִבא ּמל אש שכ ִבבין  שכ ּמדיו שו יַתד

ּמבה,  ּמוצ ֵארסו  שכ
ֵאוצא,  ִבטבורו יו

ִבמים,  ּמי של יַתחת  יַתא ִבפלו  רֲעא אפה,  שכ ִבנ
ּמליו,  ּמע ּמאה  ּמב שוצרות  יַתק יַתח  רו

ּמבן,  שע מש שמ יַתה
ּמבר.   ּמג יַתעל  יַתב ו

יַתחת,  יַתא ּמוצה  ֵאבי ּמלא  אא ִבוצים  ֵאבי ֵאאין 
ּמרה.   יַתבתו ּמאמור  ּמה אשְך'  ּמא יַתח  שמרו אזהו '

ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר
ּמכיו.   ּמש רֲעא שמשרחו  ִבנ אש ּמכל 

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ּמכיו.   ּמש רֲעא יַתב יַתח  אשרו ּמכל 

ֵאמר:  שגנוס או ִבטי שנ יַתא אבן  ּמיה  שנ יַתנ רֲעח ִבבי  שר
ִבכין.  רֲעחשו ּמאיו  יַתמשר אש ּמכל 

מסכת בכורות פרק ז משנה ו 
ז



ּמתיו,  מכבו יַתאשר שב ּמליו ו מס יַתקשר שב ִבּקיש  יַתמ יַתה
ֵאּקל.   ִבע ּמה שו ִבקין,  ִבפי יַתעל  יַתב ו

ֵאּקל?  ִבע ּמה אזה הוא  ֵאאי 
ּמתיו,  יַתפשרסו ִבּקי ף  יַתמ אשהוא  ּמכל 
ששקות.   ּמתיו נו מכבו יַתאשר ֵאאין  שו

ּמדלו,  מג ִבמ ּמוצא  ּמקה יו ִבפי
ּמריו,  רֲעח יַתא של ּמוצא  ֵאקבו יו רֲעע

ּמוז.   ּמא של אש שכ ּמבה  ּמח שר ּמסתו  יַתפשר
יַתעל זו,  ּמכבות זו  ממשר ּמתיו  שבעו שוצ אא

שקלוטות,  או 
ֵאשר;  ּמכ ארק,  אפ יַתה יַתעד 

ֵאשר.   ּמכ ּמכ ּה,  ּמת רֲעח יַתו ארק,  אפ יַתה ִבמן  ּמּטה  יַתמ של
ֵאשר. ּמכ ּמכ ּה,  ּמת רֲעח יַתו אתארת,  לי ּמב ּה  ּמתה  שי ּמה

ּמפסול,  אוצם,  אע ּמב ּה  איש  ִבאם 
ֵאשר.   ּמכ ּמלאו,  ִבאם  שו

ּמליו:  שג יַתר שב ּמדיו ו ּמי שב ֵאתר  ֵאאל ב כא,כ) ּמי ששמו )

ּמעה",  ּמב יַתאשר שו ששִברים  אע ֵאשש,  ּמו ֵאשש  "
ִבשיר,  שכ יַתמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר

ִבלין.   שס ִבמים פו ּמכ רֲעח יַתו
ּמדיו,  ּמי ֵאתי  שש ִבב ֵאלט  יַתהשו שו

ֵאסל,  ִבבי פו שר
ִברין.   ִבשי שכ יַתמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

ח
ִבשי,  יַתהכו
ֵאחר,  ִבג יַתה שו
ּמקן,  שו יַתל יַתה שו
יַתח,  ֵאפ ִבכ יַתה שו
ּמנס,  ּמנ יַתה שו

ֵארש,  ֵאח יַתה שו
אטה,  יַתהשו שו
ִבשכור,  יַתה שו

שטהוִברין,  ִבעין  ּמג שנ ֵאלי  רֲעע יַתב ו
ּמדם,  ּמא ּמב ִבלין  שפסו

ּממה.   ֵאה שב יַתב ֵאשִברין  שכ ו
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר

ּמחר.   שב ממ יַתה ִבמן  ּמנה  ֵאאי ּממה,  ֵאה שב ִבב אטה  שו
ֵאמר:  ּמיה או שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר

ִבלין,  שלדו יַתד יַתה ֵאלי  רֲעע יַתב יַתא ף 
ּמדם,  ּמא ּמב ִבלין  שפסו

ּממה.  ֵאה שב יַתב ֵאשִברין  שכ ו



מסכת בכורות פרק ז משנה ז 
ט

ּממה:  ֵאה שב יַתב ִבלין  שפסו ּמדם ו ּמא ּמב ֵאשִברין  שכ ֵאאלו 
שבנו,  אאת  שו לאתו 

ּמפה,  ֵאר שט ו
אפן,  לד ֵאוצא  שויו

ּמרה,  ֵאב רֲעע יַתב ִבשים  ּמנ ֵאשא  יַתהנו שו
ּמיה.   ּמנ רֲעה ִבדיר  יַתי אש יַתעד  ּמפסול 

ִבתים,  ֵאמ יַתל ֵאמא  יַתּט ִבמ יַתה שו
ּמליו,  ּמע ֵאבל  יַתק שי אש יַתעד  ּמפסול 

ִבתים.  ֵאמ יַתל ֵאמא  יַתּט ִבמ ֵאהא  שי ללא  אש

פרק ח 

מסכת בכורות פרק ח משנה א 
א

ֵאהן,  לכ יַתל שבכור  ֵאאינו  שו ּמלה  רֲעח יַתנ יַתל שבכור  ֵאיש 
ּמלה,  רֲעח יַתנ יַתל שבכור  ֵאאינו  שו ֵאהן  לכ יַתל שבכור 

ֵאהן,  לכ יַתל שו ּמלה  רֲעח יַתנ יַתל שבכור 
ֵאהן.   לכ יַתל ללא  שו ּמלה  רֲעח יַתנ יַתל ללא  שבכור  ֵאאינו  אש ֵאיש 

ב
ֵאהן?  לכ יַתל שבכור  ֵאאינו  שו ּמלה  רֲעח יַתנ יַתל שבכור  אזה הוא  ֵאאי  שו

יַתחי,  לראשו  ּמוצא  ּמי אש ִבלים  ּמפ שנ יַתה יַתחר  יַתא ּמבא  יַתה
ֵאמת,  לראשו  ּמוצא  ּמי אש ּמעה  שש ִבת אבן  ו

ּמועו ף.   ּמיה  יַתח ּממה  ֵאה שב ִבמין  שכ אלת  אפ יַתמ יַתה
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמדם.   ּמא ּמה יַתרת  ִבמצו ֵאהא בו  שי אש יַתעד 
ּמּקם,  מר שמ ִבפיר  ּמש ּמיה, או  של ִבש ּמדל, או  שנ יַתס אלת  אפ יַתמ יַתה שו

ּמתְך,  מח שמ ֵאוצא  יַתהיו שו
ֵאהן.   לכ יַתל שבכור  ֵאאינו  שו ּמלה  רֲעח יַתנ יַתל שבכור  אהן  ֵארי רֲעח יַתא ּמבא  יַתה שו

ג
ִבנים,  ּמב ּמהיו לו  ללא  אש ִבמי 

ּמדה,  של ּמי ּמבר  שכ אש ּמשה  ִבא ּמשא  ּמנ שו
ּמרה,  שחשר יַתת שש ִבנ שו ּמחה  שפ ִבש ּמדה  ּמדה עו של ּמי שו



ּמרה,  שי יַתג שת ִבנ שו שכִברית  ּמנ ּמדה  עו
ּמדה,  ּמל ּמי שו ֵאאל  ששּמר שלִי ּמבאת  אש ִבמ

ֵאהן.   לכ יַתל שבכור  ֵאאינו  שו ּמלה  רֲעח יַתנ יַתל שבכור 
ֵאמר:  ִבלי או ִבלי ּמג יַתה ֵאסה  ִבבי יו שר

יַתמר:  אא אנ אש ֵאהן,  לכ יַתל שו ּמלה  רֲעח יַתנ יַתל ששמות יג,ב)שבכור  ) 
ֵאאל> ששּמר ִבי ִבמ אחם  אר אטר  אפ ֵאאל", < ששּמר ֵאני ִי שב ִבב אחם  אר ּמכל  אטר  אפ "

ֵאאל.   ששּמר ִבי ִבמ אחם  אר שטרו  שפ ִבי אש יַתעד 

ד
ּמדה,  ּמל ּמי ללא  אש ּמשה  ִבא ּמשא  ּמנ שו ִבנים  ּמב ּמהיו לו  אש ִבמי 

ארת,  אב מע שמ ִבהיא  שו ּמרה  שי יַתג שת ִבנ
ארת,  אב מע שמ ִבהיא  שו ּמרה  שחשר יַתת שש ִבנ

ּמיה,  ִבו של ִבהיא ו אנת,  אה לכ שו ִבהיא  ּמדה  של ּמי
ּמדה,  ּמל ּמי ּמבר  שכ אש ּמשה  ִבא שו ִבהיא 

ִבשים,  ּמד ּקח ּמשה  לל שש ּמל ּה  שע יַתב יַתחר  יַתא ּמהת  ּמש ללא  אש ִבמי  ֵאכן  שו
ּמדה,  ּמל ּמי שו ֵאשאת,  ִבנ שו

ּמלִבראשון,  ּמעה  שש ִבת אבן  ִבאם  יַתע  ּמידו ֵאאין  שו
רֲעחרון,  יַתא ּמל ּמעה  שב ִבש אבן  ִבאם 

ּמלה.   רֲעח יַתנ יַתל שבכור  ֵאאינו  שו ֵאהן  לכ יַתל שבכור 

ה
ֵאהן?  לכ יַתל שו ּמלה  רֲעח יַתנ יַתל שבכור  אזה הוא  ֵאאי 

יַתמִים,  ֵאלא  ּממ ִבפיר  ּמש אלת  אפ יַתמ יַתה
ִבנים.  ִבני שג ֵאלא  ּממ ּמדם,  ֵאלא  ּממ

ִבבים,  ּמג רֲעח יַתו ִבגים  ּמד ִבמין  שכ אלת  אפ יַתמ יַתה
ִבשים.  ּממ ִבוצים ושר ּמק שש ו

ִבעים,  ּמב יַתאשר אלת יום  אפ יַתמ יַתה
ֵאהן.  לכ יַתל שו ּמלה  רֲעח יַתנ יַתל שבכור  אהן  ֵארי רֲעח יַתא ּמבא  יַתה

מסכת בכורות פרק ח משנה ב 
ו

ּמריו,  רֲעח יַתא ּמבא  יַתה שו אפן  לד ֵאוצא  יו
ֵאהן.   לכ יַתל ללא  שו ּמלה  רֲעח יַתנ של ללא  שבכור  ּמנן  ֵאאי

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמלה,  רֲעח יַתנ של ּמהִבראשון 

ִבשים> ִבמ רֲעח יַתל ִבעים. < ּמל שס ֵאמש  ּמח של ִבני,  ֵאש יַתה שו

מסכת בכורות פרק ח משנה ג 
ז

ּמכִברים,  שז ֵאני  שש ּמדה  של ּמי שו ששתו  ִבא ּמרה  ֵאכ ִבב ללא  אש ִבמי 
ִבשים>  ִבמ רֲעח ֵאהן. < לכ יַתל ִבעים  ּמל שס ֵאמש  ּמח ֵאתן  נו



ִבשים יום,  לל שש שבתוְך  אהן  ֵאמ ּמחד  אא ֵאמת 
ּמפטור.   ּמאב  ּמה

ִבמים,  ּמי יַתק ִבנים  ּמב יַתה ּמאב,  ּמה ֵאמת 
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

שתנו,  ּמנ שלקו,  ּמח ללא  אש יַתעד  שתנו  ּמנ ִבאם 
שפטוִברים.   ּמלאו,  ִבאם  שו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ִבסים.   ּמכ שנ שיבו  יַתח שת ִבנ

ּמבה,  ֵאק שנ ּמכר ו ּמז
שכלום.  ֵאהן  לכ יַתל ּמכן  ֵאאין 

מסכת בכורות פרק ח משנה ד 
ח

ֵאכרו,  ִבב ללא  אש ּמשיו  ּמנ ֵאתי  שש
ּמכִברים,  שז ֵאני  שש שלדו  ּמי שו

ֵאהן.   לכ יַתל ִבעים  ּמל שס אשר  אע ֵאתן  נו
ִבשים יום,  לל שש שבתוְך  אהן  ֵאמ ּמחד  אא ֵאמת 

יַתתן,  ּמנ ּמחד  אא ֵאהן  לכ של ִבאם 
ִבעים,  ּמל שס ֵאמש  ּמח ִבזיר לו  שח יַתי

יַתתן,  ּמנ ִבנים  רֲעה לכ ֵאני  שש ִבל ִבאם 
ּמדן.   ּמי ִבמ ִבוציא  שלהו ּמיכול  ֵאאינו 

ּמבה,  ֵאק שנ ּמכר ו ּמז
ּמבה,  ֵאק שנ ּמכִברים ו שז ֵאני  שש או 

ִבשים>  ִבמ רֲעח ֵאהן. < לכ יַתל ִבעים  ּמל שס ֵאמש  ּמח ֵאתן  נו
ּמכר,  ּמז שו ֵאקבות  שנ ֵאתי  שש

ֵאקבות,  שנ ֵאתי  שש ּמכִברים ו שז ֵאני  שש או 
שכלום.   ֵאהן  לכ יַתל ּמכאן  ֵאאין 

ט
ּמרה,  ֵאכ ִבב ללא  אש יַתחת  יַתא שו ּמרה,  ֵאכ ִבב יַתחת  יַתא

ּמכִברים,  שז ֵאני  שש שלדו  ּמי שו
ֵאהן.   לכ יַתל ִבעים  ּמל שס ֵאמש  ּמח ֵאתן  נו

יַתחת> יַתא ִבשים יום, < לל שש שבתוְך  אהן  ֵאמ ּמחד  אא ֵאמת 
ּמפטור.   ּמאב  ּמה

ִבמים,  ּמי יַתק ִבנים  ּמב יַתה ּמאב,  ּמה ֵאמת 
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

שתנו,  ּמנ שלקו,  ּמח ללא  אש יַתעד  שתנו  ּמנ ִבאם 
שפטוִברין.  ּמלאו,  ִבאם  שו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ִבסים.   ּמכ שנ שיבו  יַתח שת ִבנ

ּמבה,  ֵאק שנ ּמכר ו ּמז



שכלום.  ֵאהן  לכ יַתל ּמכן  ֵאאין 

מסכת בכורות פרק ח משנה ה 
י

ֵאכרו,  ִבב ללא  אש ִבשים  ּמנ רֲעא ֵאני  שש ִבל אש ִבשים  ּמנ ֵאתי  שש
ּמכִברים,  שז ֵאני  שש שלדו  ּמי שו

ֵאהן,  לכ יַתל ִבעים  ּמל שס ֵאמש  ּמח ֵאתן  אזה נו
ֵאהן.   לכ יַתל ִבעים  ּמל שס ֵאמש  ּמח ֵאתן  אזה נו שו

ִבשים יום,  לל שש שבתוְך  אהן  ֵאמ ּמחד  אא ֵאמת 
שתנו,  ּמנ ּמחד  אא ֵאהן  לכ של ִבאם 

ִבעים;  ּמל שס ֵאמש  ּמח אהם  ּמל ִבזיר  שח יַתי
שתנו,  ּמנ ִבנים  רֲעה לכ ֵאני  שש ִבל ִבאם 

ּמדן.   ּמי ִבמ ִבוציא  שלהו ִבלין  שיכו ּמנן  ֵאאי
ּמבה,  ֵאק שנ ּמכר ו ּמז

ִברין,  שפטו ּמאבות  ּמה
שוצמו.   יַתע אאת  שפדות  ִבל ּמיב  יַתח ֵאבן  יַתה שו

ּמכר,  ּמז שו ֵאקבות  שנ ֵאתי  שש
ֵאקבות,  שנ ֵאתי  שש ּמכִברים ו שז ֵאני  שש או 

שכלום.  ֵאהן  לכ יַתל ּמכן  ֵאאין 

מסכת בכורות פרק ח משנה ו 
יא

ִבשים,  ּמנ רֲעא ֵאני  שש ִבל אש ּמרה  ֵאכ ִבב ללא  אש יַתחת  יַתא שו ּמרה  ֵאכ ִבב יַתחת  יַתא
ּמכִברים,  שז ֵאני  שש שלדו  ּמי שו

ֵאהן.   לכ יַתל ִבעים  ּמל שס ֵאמש  ּמח ֵאתן  ששתו נו ִבא ּמרה  ֵאכ ִבב ללא  אש אזה 
ּמבה,  ֵאק שנ ּמכר ו ּמז

שכלום.   ֵאהן  לכ יַתל ּמכן  ֵאאין 

יב
ִבשים יום,  לל שש שבתוְך  ֵאבן  יַתה ֵאמת 

ֵאהן,  לכ יַתל יַתתן  ּמנ אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ִבעים;  ּמל שס ֵאמש  ּמח ִבזיר לו  שח יַתי

ִבשים יום,  לל שש יַתחר  יַתא של
ֵאתן.   יַתתן, ִי ּמנ ללא  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

שביום>  ּמניו. < ּמפ של אש שכיום  ִבשים,  לל שש שביום  ֵאמת 
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
לּטל;  ללא ִי יַתתן,  ּמנ ִבאם 

ֵאתן.   ללא ִי יַתתן,  ּמנ ללא  ִבאם 

יג
ִבשים יום,  לל שש שבתוְך  ּמאב  ּמה ֵאמת 



אדה,  שפ ִבנ ללא  אש יַתקת  שז אח שב
אדה.  שפ ִבנ אש ּמיה  ּמא שר ִבביא  ּמי אש יַתעד 

ִבשים יום,  לל שש יַתחר  יַתא של
אדה,  שפ ִבנ אש יַתקת  שז אח שב

אדה.   שפ ִבנ ללא  אש שמרו לו  אשיא יַתעד 
שפדות,  ִבל שבנו  שפדות ו ִבל הוא 

שבנו.   אאת  ֵאדם  הוא קו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבביו,  ּמא יַתעל  ּמותו  שוצ ִבמ אש שדמו,  שבנו קו
ּמליו.  ּמע שבנו  יַתות  שוצ ִבמ ו

מסכת בכורות פרק ח משנה ז 
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ִברי,   אנא וצו ּממ שב ֵאבן,  יַתל אש ִבעים  ּמל שס ֵאמש  ּמח
אבד,  אע ּמל אש ִבשים  לל שש ו

אתה,  יַתפ שמ יַתל אש שו ֵאנס  ּמלאו אש ִבשים  ִבמ רֲעח יַתו
ּמרע,  ֵאשם  ִבוציא  שלמו אש ּמאה  ֵאמ ו

ִברי,   אנא וצו ּממ שב אדש,  לּק יַתה אקל  אש שב ּמלם  מכ
אס ף,  אכ אוה  שבשו אס ף ו אכ שב ִבדים  שפ ִבנ ּמלם  מכ שו

ִבלים.  ּמק שש ִבמ חו ץ 

מסכת בכורות פרק ח משנה ח 
טו

ּמטרות,  שש יַתא ּמב ללא  שו ִבדים,  ּמב רֲעע יַתב ללא  ִבדין  ֵאאין פו
ֵאדשות.   שק אה יַתב ללא  שו ּמקעות  יַתּקשר יַתב ללא  שו

ִבעים,  ּמל שס ֵאמש  ּמח ּמיב לו  יַתח אשהוא  ֵאהן  לכ יַתל יַתתב  ּמכ
ּמפדוי.   ֵאאינו  שבנו  ֵאתן לו, ו ִבל ּמיב  יַתח

ּמנה,  ּמת יַתמ ֵאתן לו  ִבל ֵאהן  לכ יַתה ּמוצה  ּמר ִבאם  ּמכְך,  ִבפי של
יַתשי.   יַתר

יַתבד,  ּמא שו שבנו,  שדיון  ִבפ שפִבריש  יַתמ יַתה
יַתמר:  אא אנ אש ּמריותו,  שח יַתא שב ּמיב  יַתבר יח,טו)יַתח שד ִבמ שב ) 

אדה".  שפ ִבת לדה  ּמפ ּמלְך" ו" איה  שה "ִי

מסכת בכורות פרק ח משנה ט 
יו

ּמאב,  ּמה ֵאסי  שכ ִבנ שב יַתנִים  שש ִבפי  ֵאטל  שבכור נו יַתה
ֵאאם.   ּמה ֵאסי  שכ ִבנ שב יַתנִים  שש ִבפי  ֵאטל  ֵאאינו נו שו

יַתבח,  אש שב ֵאטל  ֵאאינו נו שו
ּמזק.   מח שמ ִבב שכ ּמראוי  ּמב ללא  שו
ּמת ּה, ּמב מת שכ ִבב ּמשה  ִבא ּמה ללא   שו

ללא ּמבנות] שו יַתה אהן, [ ֵאתי שמזונו  ִבב



ּמבם.   ּמי יַתה ללא  שו
יַתבח,  אש יַתב ִבלין  שט ֵאאין נו ּמלן  מכ שו

ּמזק. מח שמ ִבב שכ ּמראוי  ּמב ללא   שו

מסכת בכורות פרק ח משנה י 
יז

ֵאבל:  יַתביו ִברין  שז ּמנן חו ֵאאי אש ֵאאלו 
ּמרה,  שבכו יַתה

ששתו,  ִבא אאת  ֵארש  יַתהיו שו
ִבחיו,  ּמא אשת  ֵאא אאת  ֵאבם  יַתי שמ יַתה שו

ּמנה.   ּמת יַתמ יַתה שו
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

אכר.   אמ יַתכ ּמנה  ּמת יַתמ יַתה
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ֵאבל.   יַתביו ִברים  שז ּמלם חו מכ
ֵאמר:  ּמקה או שברו אבן  ּמנן  ּמח ִבבי יו שר

ששתו,  ִבא אאת  ֵארש  יַתהיו
ּמחה,  ּמפ שש ִבמ ֵאני  שב ִבל ִבזיר  שח יַתי

ִבמים.  ּמד יַתה אאת  אהם  ֵאמ אכה  יַתנ ִבוי

פרק ט 

מסכת בכורות פרק ט משנה א 
א

אר ץ,  ּמא ּמל שבחו ץ  אר ץ ו ּמא ּמב ֵאהג  ּממה נו ֵאה שב יַתשר  שע יַתמ
יַתבִית,  יַתה ֵאני  שפ ִבב ללא  אש שו יַתבִית  יַתה ֵאני  שפ ִבב

ִבשין.   ּמד שק ממ יַתב ללא  ּמבל  רֲעא ִבלין  מח יַתב
לצאן,  יַתב ּמקר ו ּמב יַתב ֵאהג  נו

אזה.  יַתעל  אזה  ִבמ ששִברין  יַתע שת ִבמ ּמנן  ֵאאי שו
ִבזים,  ִבע ּמב ִבשים ו ּמב שכ יַתב

אזה.  יַתעל  אזה  ִבמ ששִברין  יַתע שת ִבמ ו
ּמשן,  ּמי יַתב ּמדש ו ּמח אב

אזה.   יַתעל  אזה  ִבמ ששִברין  יַתע שת ִבמ ּמנן  ֵאאי שו
ִבדין:  יַתב ּמיה  ּמה אש

אזה,  ּמב אזה  יַתאִים  של ִבכ ּמנן  ֵאאי אש ּמשן,  ּמי יַתה שו ּמדש  ּמח אה ִבאם  ּממה 
אזה,  יַתעל  אזה  ִבמ ששִברין  יַתע שת ִבמ ּמנן  ֵאאי

אזה,  ּמב אזה  יַתאִים  של ִבכ ֵאהן  אש ִבזים,  ִבע שו ִבשים  ּמב שכ
אזה?  יַתעל  אזה  ִבמ ששרו  יַתע שת ללא ִי אש ִבדין  ֵאאינו 



יַתמר:  שלמוד לו שקּמרא כז,לב)יַתת ִבי יַתו ) 
ּמחד.  אא לוצאן  יַתמע  שש יַתמ ּמכל  לוצאן",  ּמו "

מסכת בכורות פרק ט משנה ב 
ב

ּמעה.   ּממה רו ֵאה שב אגל  אר ללא  שמ ִבב ּמטֵאר ף  שוצ ִבמ ּממה  ֵאה שב יַתשר  שע יַתמ
ּמעה?  ּממה רו ֵאה שב אגל  אר ִבהיא  ּממה  יַתכ שו

ִבמיל.   ּמשר  ּמע ּמשה  ִבש
ִבמיל,  יַתנִים  שש ִבשים ו לל שש ֵאאלו  ּמל ֵאאלו  ֵאבין  ּמיה  ּמה

ִבפין.   ּמטשר שוצ ִבמ ּמנן  ֵאאי
יַתוצע,  שמ אא ּמב ּמיה לו  ּמה

יַתוצע.   שמ אא ּמב ששּמרן  יַתע שמ ִבביא ו ֵאמ
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ּממה.  ֵאה שב יַתשר  שע יַתמ של ִבסיק  שפ יַתמ ֵאדן  שר יַתי יַתה

מסכת בכורות פרק ט משנה ג 
ג

ּמנה,  ּמת יַתמ יַתתן לו  ִבנ אש שו יַתקח  ּמל יַתה
ּממה.   ֵאה שב יַתשר  שע יַתמ ִבמ ּמפטור 

שלבון,  ּמּק יַתב ִבבין  ּמי יַתח אש ִבפים  ּמת יַתהשו ִבחים  יַתא ּמה
ּממה.  ֵאה שב יַתשר  שע יַתמ ִבמ שפטוִברין 

ּממה,  ֵאה שב יַתשר  שע יַתמ שב ִבבין  ּמי יַתח אש שו
שלבון.   ּמּק יַתה ִבמן  שפטוִברין 

ִבבין,  ּמי יַתח יַתבִית,  יַתה יַתסת  שתפו ִבמ ּמקנו 
שפטוִברין.   ּמלאו,  ִבאם  שו

שתפו,  יַתת שש ִבנ שו שזרו  ּמח שו שלקו  ּמח
שלבון,  ּמּק יַתב ִבבין  ּמי יַתח

ּממה.  ֵאה שב יַתשר  שע יַתמ ִבמ ִברין  שפטו ו

מסכת בכורות פרק ט משנה ד 
ד <ב>

ּמנס שכ ִבנ לכל  ִבדיר] יַתה יַתל ֵאשר, [ יַתע שת ִבה  של
ּמפה,  ֵאר שט יַתאִים, ו של ִבכ ִבמ חו ץ 

ּמיתום.   שו יַתמן,  שז יַתוּסר  מח שמ אפן, ו לד ֵאוצא  שויו
ּמיתום?  אזה הוא  ֵאאי 

ּמט ּה.   רֲעח שש אש ִבאמו, או  ּמתה  ֵאמ אש ּמכל 
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר

ּמים,  יַתק יַתלח  אש יַתה שו ִבאמו  ּמטה  ּמח שש ִבנ ִבפלו  רֲעא
ּמיתום.  אזה  ֵאאין 

מסכת בכורות פרק ט משנה ה 



ה <ג>
ּממה:  ֵאה שב יַתשר  שע יַתמ של ּמרנות  ּקג ללש  ּמש

יַתסח,  אפ יַתה יַתרס  שפ ִבב
ארת,  אוצ רֲעע ּמה יַתרס  שפ ִבב

ּמחג.   אה יַתרס  שפ ִבב
ּמבה.   ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

ֵאמר:  יַתזי או יַתע אבן 
יַתדר,  רֲעא יַתב ּמעה  שש ִבת שו ששִברים  אע שב

ּמון,  ִבסי שב ּמחד  אא שב
ּמאב.   שב ּמעה  שש ִבת שו ששִברים  אע שב

שמִברים:  שמעון או ִבש ִבבי  ּמזר ושר ּמע של אא ִבבי  שר
ּמסן,  ִבני שב ּמחד  אא שב
ּמון,  ִבסי שב ּמחד  אא שב

אאלול.   אב ּמעה  שש ִבת שו ששִברים  אע שב
אאלול,  אב ּמעה  שש ִבת שו ששִברים  אע שב שמרו  ּמא ּממה  ּמל שו

ששִברי?  ִבת שב ּמחד  אא שב שמרו  ּמא ללא  שו
אשהוא יום טוב,  ֵאני  שפ ִבמ

שביום טוב,  ֵאשר  יַתע של ּמשר  שפ ֵאאי שו
אאלול.   אב ּמעה  שש ִבת שו ששִברים  אע שב ִבדימוהו  שק ִבה ּמכְך  ִבפי של

ו <ד>
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

אאלול,  אב ּמחד  אא שב
ּממה.   ֵאה שב יַתשר  שע יַתמ של ּמנה  ּמש יַתה לראש 

ֵאמר:  יַתזי או יַתע אבן 
ּממן.  שוצ יַתע ֵאני  שפ ִבב ששִברין  יַתע שת ִבמ ִביין  ִבל אאלו ּמה

מסכת בכורות פרק ט משנה ו 
ז <ה>

ששִברי  ִבת שב ּמחד  אא ֵאמ ִבדים  ּמל יַתהנו ּמכל 
אאלול,  אב ּמעה  שש ִבת שו ששִברים  אע יַתעד 

ִבפין.   ּמטשר שוצ ִבמ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ּמנה,  ּמש יַתה לראש  ֵאני  שפ ִבל ּמשה  ִבמ רֲעח

ּמנה,  ּמש יַתה לראש  יַתחר  יַתא של ּמשה  ִבמ רֲעח יַתו
ִבפין.   ּמטשר שוצ ִבמ ּמנן  ֵאאי

ארן,  לג יַתה ֵאני  שפ ִבל ּמשה  ִבמ רֲעח
ארן,  לג יַתה יַתחר  יַתא של ּמשה  ִבמ רֲעח יַתו
ִבפין.   ּמטשר שוצ ִבמ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
יַתמר:  אא אנ ּממה  ּמל ֵאכן,  ִבאם 

ּממה'?  ֵאה שב יַתשר  שע יַתמ של ּמרנות  ּקג ּמשלוש  '
ארן,  לג יַתה יַתע  ִבגי יַתת ללא  אש יַתעד  אש

לחט;  שש ִבל שו לכר  שמ ִבל ּמתר  ממ



לחט,  שש ללא ִי ארן,  לג יַתה יַתע  ִבגי ִבה
ּמפטור.  יַתחט,  ּמש ִבאם  שו

מסכת בכורות פרק ט משנה ז 
ח

ששּמרן?  יַתע שמ יַתוצד  ֵאכי
ֵאדר,  יַתל ּמסן  שנ כו

ּמטן,  ּמק יַתתח  אפ אהן  ּמל אשה  שועו
יַתחת,  יַתא שכ ֵאוצאת  ּמל ִבלין  שיכו יַתנִים  שש שיהו  ללא  אש ֵאדי  שכ

אבט:  ֵאש שב ּמנן  ומו
ּמשה,  ִבמ רֲעח ּמעה,  ּמב יַתאשר ּמשה,  לל שש יַתנִים,  שש ּמחד,  אא

ּמעה;  שש ִבת ּמנה,  ששמו ּמעה,  שב ִבש ּמשה,  ִבש
ֵאמר:  שואו ּמרה  שק ִבוּס יַתב שקרו  ִברי, סו ִבשי רֲעע ֵאוצא  יַתהיו שו

ֵאשר. "  רֲעע יַתמ אזה  ֵארי  רֲעה "
ּמרה,  שק ִבוּס יַתב ּמרן  ּמק שס ללא 
אבט,  ֵאש יַתב ּמין  ּמנ שמ ללא  שו

ִבדין,  שמ ִבוצין או עו ּמין שרבו ּמנ שמ אש או 
ּמשִברין.   מע שמ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ּמשּמרה,  רֲעע יַתטל  ּמנ שו ּמאה,  ֵאמ ּמיה לו  ּמה
ּמחד,  אא יַתטל  ּמנ שו ּמשּמרה,  רֲעע

ּמשר.   מע שמ אזה  ֵאאין 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  ִבבשר ֵאסה  ִבבי יו שר

ֵאשר.   רֲעע יַתמ
ּמכן,  שלתו ּמין  שנ ִבמ יַתה ִבמן  יַתפ ץ  ּמק

שפטוִברין;  ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ּמכן,  שלתו ּמשִברין  מע שמ יַתה שו

ֵאאבו,  ּמת שס ִבי אש יַתעד  ּמלן ִישרעו  מכ
ִבלים.  ּמע שב יַתל ּממן  שבמו שכלו  ּמא ֵאי שו

מסכת בכורות פרק ט משנה ח 
ט

יַתחת,  יַתא שכ יַתנִים  שש שוצאו  ּמי
יַתנִים.  שש ּמתן  אנה או מו
ִבנין> ִבמ ּמחד, < אא ּמין  ּמנ שמ

ִבלין.   ּמק של מק שמ ִברי  ִבשי רֲעע יַתו ִבעי  ִבשי שת
יַתחת,  יַתא שכ ִברי  ִבשי רֲעע יַתו ִבעי  ִבשי שת שוצאו  ּמי

ִבלין.   ּמק של מק שמ ִברי  ִבשי רֲעע יַתו ִבעי  ִבשי שת
ִברי',  ִבשי רֲעע ִבעי ' ִבשי שת יַתל ּמרא  ּמק

ִבעי',  ִבשי שת ִברי ' ִבשי רֲעע ּמל שו
ִברי',  ִבשי רֲעע ּמשר ' ּמע ּמחד  אא של ו

ִבשין:  ּמד מק שמ ּמתן  שש ּמל שש



שבמומו,  ּמכל  אא אנ ִבעי  ִבשי שת יַתה
ֵאשר,  שע יַתמ ִברי,  ִבשי רֲעע יַתו

ִבמים,   ּמל שש ֵארב  ּמק ּמשר  ּמע ּמחד  אא שו
ּמרה.   שתמו אשה  שועו
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמרה?  שתמו ּמשה  ּמרה עו שתמו ֵאיש  ִבכי  שו
ִבאיר:  ֵאמ ִבבי  ֵאשם שר ִבמ שמרו  ּמא

ּמרה,  שתמו ּמיה  ּמה ִבאלו 
ֵארב.   ּמק ּמיה  ּמה ללא 

י
ִברי',  ִבשי רֲעע ִבעי ' ִבשי שת יַתל ּמרא  ּמק

ִברי',  ִבשי רֲעע ִברי ' ִבשי רֲעע ּמל שו
ִברי',  ִבשי רֲעע ּמשר ' ּמע ּמחד  אא של ו

ּמדש.   מק שמ ּמשר  ּמע ּמחד  אא ֵאאין 
ּמלל:  שכ יַתה אזה 

אמנו,  ִבמ ִברי  ִבשי רֲעע יַתה יַתקר  שע אנ ללא  אש ּמכל 
ּמדש.   מק שמ ּמשר  ּמע ּמחד  אא ֵאאין 

חסלת מסכת בכורות 

מסכת ערכין 

פרק א 

מסכת ערכין פרק א משנה א 
א

ִבכין,  ּמר אע אנ שו ִבכים  רֲעעִברי יַתמ לכל  יַתה
ּמדִברים:  ִבנ שו שדִברים  נו

ֵאאל,  שששר שוִי ִבים  ִבו של ִבנים ו רֲעה לכ
ִבדים.   ּמב רֲעע יַתו ִבשים  ּמנ

ּמנס,  ִבגי שדרו שנ יַתא שו שמטום  ּמט שו
ִבכים,  רֲעעִברי יַתמ ּמדִברים, ו ִבנ שו שדִברים  נו

ִבכים,  ּמר אע אנ ללא  ּמבל  רֲעא
יַתדי,  יַתו ּמכר  ּמז ּמלא  אא ּמרְך  אע אנ ֵאאינו  אש

ּמדִיית.   יַתו ּמבה  ֵאק שנ ו



ב
ּמטן,  ּמק שו אטה  ֵארש, שו ֵאח

ִבכים,  ּמר אע אנ שו ּמדִברים  ִבנ
ִבכים,  רֲעעִברי יַתמ ללא  שו שדִברים  ללא נו ּמבל  רֲעא

יַתעת.   יַתד אהן  ּמב ֵאאין  אש ֵאני  שפ ִבמ
אדש,  לח אבן  ִבמ ּמפחות 

אעּמרְך.  אנ ללא  ּמבל  רֲעא ּמדר,  ִבנ

מסכת ערכין פרק א משנה ב 
ג

שכִברי,  ּמנ יַתה
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

רֲעעִבריְך.   יַתמ ללא  ּמבל  רֲעא אעּמרְך,  אנ
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמרְך.   אע אנ ללא  ּמבל  רֲעא רֲעעִבריְך,  יַתמ
ִבדים,  אזה מו ּמו אזה 

ּמדִברים.  ִבנ שו שדִברים  אשנו

מסכת ערכין פרק א משנה ג 
ד

ֵארג,  ּמה ֵאל ֵאוצא  יַתהיו שו ֵאסס  יַתהגו
אעּמרְך.   אנ ללא  שו ּמדר  ִבנ ללא 

ֵאמר:  ּמיה או שב יַתק רֲעע אבן  ּמיה  שנ יַתנ רֲעח ִבבי  שר
ִבבין;  שקוצו ּממיו  ּמד אש ֵאני  שפ ִבמ אעּמרְך,  אנ

ִבבין.   שקוצו ּממיו  ּמד ֵאאין  אש ֵאני  שפ ִבמ ּמדר,  ִבנ ֵאאינו  ּמבל  רֲעא
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ִבדיש,  שק יַתמ רֲעעִבריְך, ו יַתמ ֵאדר ו נו
ִבמין.  ששלו יַתת יַתב ּמיב  יַתח ִבזיק,  ִבה ִבאם  שו

מסכת ערכין פרק א משנה ד 
ה

ֵארג,  ּמה ֵאל ּמוצא  ִבהיא יו אש ּמשה  ִבא ּמה
ֵאלד.   ֵאת אש יַתעד  ּמל ּה  ִבנין  ִבתי שמ יַתמ ֵאאין 

ֵאבר,  שש יַתמ יַתה יַתעל  ּמבה  שש ּמי
ֵאלד.   ֵאת אש יַתעד  ּמל ּה  ִבנין  ִבתי שמ יַתמ

ּמר ּה.  <בסערה> ּמע שש ִבב ִבנים  שה אנ ּמגה,  ּמר אה אנ אש ּמשה  ִבא ּמה
ּמיה.  ּמנ רֲעה יַתב ּמרה  רֲעאסו ּמגה,  ּמר אה אנ אש ּממה  ֵאה שב



פרק ב 

מסכת ערכין פרק ב משנה א 
א

יַתלע,  אוּס ִבמ ּמפחות  ִבכין  ּמר רֲעע ּמב ֵאאין 
יַתלע.   אס ִבשים  ִבמ רֲעח יַתעל  ֵאתר  ּמי ללא  שו

יַתוצד?  ֵאכי
ִבשיר,  שע אה שו יַתלע,  אס יַתתן  ּמנ

שכלום;  ֵאתן  ֵאאינו נו
ִבשיר, שע אה שו יַתלע,  אוּס ִבמ ּמפחות 

יַתלע.   אס ִבשים  ִבמ רֲעח ֵאתן  נו
ִבעים,  ּמל שס ֵאמש  ּמח ּמדיו  ּמי שב ּמהיו 

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
יַתחת.   יַתא ּמלא  אא ֵאתן  ֵאאינו נו

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמלם.   מכ אאת  ֵאתן  נו

ב
יַתלע,  אוּס ִבמ ּמפחות  ִבכין  ּמר רֲעע ּמב ֵאאין 

יַתלע.   אס ִבשים  ִבמ רֲעח יַתעל  ֵאתר  ּמי ללא  שו
ּמעה,  שב ִבש ִבמ ּמפחות  ּמעה  יַתבּטו יַתתח  אפ ֵאאין 

ּמשר.   ּמע ּמעה  שב ִבש יַתעל  ֵאתר  ּמי ללא  שו
ּמחד,  אא יַתע  ּמשבו ִבמ ּמפחות  ִבעים  ּמג שנ יַתב ֵאאין 

ּמשבועות.  ּמשה  לל שש יַתעל  ֵאתר  ּמי ללא  שו

מסכת ערכין פרק ב משנה ב 
ג

ּמנה,  ּמש יַתב ּמבִברין  מע שמ יַתה ִבשים  ּמד ּקח ּמעה  ּמב יַתאשר ֵאמ ִבתין  רֲעח ֵאאין פו
אנה>  ששמו ּמנה. < ששמו יַתעל  ֵאתר  ּמי אאה  ִבנשר ללא  שו

ּמכלות,  אא אנ אחם  אל יַתה ֵאתי  שש
יַתנִים,  שש ִבמ ּמפחות  ֵאאין 

ּמשה.   לל שש יַתעל  ֵאתר  ּמי ללא  שו
ּמכל,  אא אנ ִבנים  ּמפ יַתה אחם  אל
ּמעה,  שש ִבת ִבמ ּמפחות  ֵאאין 

ּמשר.   ּמע ּמחד  אא יַתעל  ֵאתר  ּמי ללא  שו
ִבנמול,  ּמטן  ּמק

ּמנה,  ששמו ִבמ ּמפחות  ֵאאין 
ּמשר.  ּמע ֵאנים  שש יַתעל  ֵאתר  ּמי ללא  שו

מסכת ערכין פרק ב משנה ג 



ד
ּמדש,  שק ִבמ יַתב ּמעה  ִבקי שת יַתחת  יַתא שו ששִברים  אע ֵאמ ִבתין  רֲעח ֵאאין פו

אנה.   ששמו ִבעים ו ּמב יַתאשר יַתעל  ִבפין  ִבסי ללא מו שו
ִבלים,  ּמב שנ ֵאני  שש ִבמ ִבתין  רֲעח ֵאאין פו
ּמשה.   ִבש יַתעל  ִבפין  ִבסי ללא מו שו

ִבלים,  ִבלי רֲעח ּמשה  ִבש ִבמ לחת  שפ ללא ִי
ּמשר.   ּמע ֵאנים  שש יַתעל  ִבפין  ִבסי ללא מו שו

ּמנה,  ּמש יַתב ּמשר יום  ּמע ֵאנים  שש ִבב ו
יַתח:  ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאני  שפ ִבל אכה  יַתמ ִבליל  ּמח אה

יַתסח ִבראשון,  אפ יַתטת  ִבחי שש ִבב
ִבני,  ֵאש יַתסח  אפ יַתטת  ִבחי שש ִבב

יַתסח,  אפ יַתל אש שביום טוב ִבראשון 
ארת,  אוצ רֲעע ּמל אש שביום טוב 
ּמחג.   אה ֵאמי  שי יַתנת  ששמו ִבב ו

אשת,  לח שנ ִבל אש יַתאבוב  שב אכה  יַתמ ּמיה  ּמה ללא 
אנה,  ּמּק יַתל אש יַתאבוב  שב ּמלא  אא
ּמעֵארב.   אשּקולו  ֵאני  שפ ִבמ

ִבדי,  ִבחי שי יַתאבוב  שב ֵאלק  יַתח שמ ּמיה  ּמה ללא 
אפה.  ּמי ֵאלק  יַתח שמ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

מסכת ערכין פרק ב משנה ד 
ה

ּמהיו.   ִבנים  רֲעה לכ ֵאדי  שב יַתע שו
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ּמיה,  יַתר שפ ִבוצ ֵאבית  ּמגִברים ו שפ ֵאבית  שפחות  שש ִבמ
ּמנה.   מה שכ ִבל ִבאין  ִבשי יַתמ ּמהיו  שמאוס  אא ֵאמ ו
ֵאמר:  ּמנס או שג ִבטי שנ יַתא אבן  ּמיה  שנ יַתנ רֲעח ִבבי  שר

ּמהיו.  ִבים  שלִבו

מסכת ערכין פרק ב משנה ה 
ו

ּמלִיים,  שּט יַתה יַתכת  שש ִבל שב ּמּקִברין  מב שמ יַתה ּמלִיים  שט ּמשה  ִבש ִבמ ִבתין  רֲעח ֵאאין פו
ּמנה,  ּמש יַתה לראש  של אש ִבבים  ִבמים טו ּמי ֵאני  שש ִבל שו ּמבת  יַתש יַתל ֵאדי  שכ

ּמלם.   שלעו יַתעד  ִבפין  ִבסי ומו
שוצרות,  רֲעחוצו ֵאתי  שש ִבמ

ּמלם.   שלעו יַתעד  ִבפין  ִבסי ומו
ִבכנורות,  ּמעה  שש ִבת ִבמ

ּמלם.   שלעו יַתעד  ִבפין  ִבסי ומו
יַתבד.  של ֵאוצל  של יַתצ יַתה שו



מסכת ערכין פרק ב משנה ו 
ז

ּמכן,  יַתהדו יַתעל  ִבדין  שמ ִבים עו שלִבו ּמשר  ּמע ֵאנים  שש ִבמ ִבתים  רֲעח ֵאאין פו
ּמלם.   שלעו יַתעד  ִבפין  ִבסי ומו

ּמדה,  רֲעעבו יַתל ּמרה  ּמז רֲעע יַתל ּמנס  שכ ִבנ ּמטן  ּמק ֵאאין 
ִבשיר.   יַתב שמִברין  ִבים או ִבו של יַתה אש ּמעה  ּמש שב ּמלא  אא

אפה,  יַתב ּמלא  אא ִבכנור  שו אבל  ֵאנ שב שמִברים  ּמהיו או ללא 
ּממה.   רֲעע יַתנ שב ֵאבל  ּמת ֵאדי  שכ

ֵאמר:  לקב או רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמין,  שנ ִבמ של ִבלין  ֵאאין עו

ּמכן,  יַתהדו יַתעל  ִבדין  שמ ללא עו שו
ִבדין,  שמ ּמהיו עו אר ץ  ּמא ּמב ּמלא  אא

ִבים,  ִבו של יַתה ֵאלי  שג יַתר ֵאבין  שכ אהם  ֵאשי ּמרא שו
שקִברין. <ווצוערי> ִבנ ּמהיו  ִבים  ִבו של יַתה ֵארי  ִבעי שוצ ו

פרק ג 

מסכת ערכין פרק ג משנה א 
א

ִבמיר,  שח יַתה של ֵאקל ו ּמה של ִבכים  ּמר רֲעע ּמב ֵאיש 
ִבמיר,  שח יַתה של ֵאקל ו ּמה של ּמזה  מח רֲעא ֵאדה  שש ִבב ו

ִבמיר,  שח יַתה של ֵאקל ו ּמה של אבד  אע ּמה אאת  ִבמית  ֵאה אש ּמעד  יַתהמו שבשור 
ִבמיר.   שח יַתה של ֵאקל ו ּמה של יַתרע  ֵאשם  ִבוציא  שבמו אתה ו יַתפ שמ ִבב ֵאנס ו שבאו

ב
ִבמיר,  שח יַתה של ֵאקל ו ּמה של ִבכין  ּמר רֲעע ּמב ֵאיש 

יַתוצד?  ֵאכי
ֵאאל,  ששּמר שבִי אש אוה  ּמנ יַתה אאת  אעִבריְך  אה אש ּמחד  אא

ֵאאל,  ששּמר שבִי אש ּמכאור  יַתה אאת 
יַתלע.   אס ִבשים  ִבמ רֲעח ֵאתן  נו

יַתמר:  ּמא ִבאם 
יַתלי!"  ּמע ּממיו  ּמד ֵארי  רֲעה "

ּמששויו.  אאת  ֵאתן  נו

מסכת ערכין פרק ג משנה ב 
ג

ִבמיר,  שח יַתה של ֵאקל ו ּמה של ּמזה  מח רֲעא ֵאדה  שש ִבב ו
יַתוצד?  ֵאכי

ּממחוז,  יַתה יַתלת  שבחו ִבדיש  שק יַתמ יַתה ּמחד  אא



ֵאטא,  שס יַתב שס שדסות  יַתפשר שב ִבדיש  שק יַתמ יַתה ּמחד  אא שו
אס ף,  אכ אקל  אש ִבשים  ִבמ רֲעח ששעוִברים  אמר  לח יַתרע  אז שב ֵאתן  נו

ּמששויו.   אאת  ּמנה,  שק ִבמ ֵאדה  שש ִבב ו
ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר

ּמנה.   שק ִבמ ֵאדה  שש ּמחד  אא שו ּמזה  מח רֲעא ֵאדה  שש ּמחד  אא
ּמנה?  שק ִבמ ֵאדה  שש ִבל ּמזה  מח רֲעא ֵאדה  שש ֵאבין  יַתמה 

אמש,  לח ֵאתן  ּמזה הוא נו מח רֲעא ֵאדה  שש ִבב אש
אמש.  לח ֵאתן  ֵאאינו נו ּמנה  שק ִבמ ֵאדה  שש ִבב ו

מסכת ערכין פרק ג משנה ג 
ד

אבד,  אע ּמה אאת  ִבמית  ֵאה אש ּמעד  יַתהמו שבשור  ו
יַתוצד?  ֵאכי ִבמיר,  שח יַתה של ֵאקל ו ּמה של

ִבדים,  ּמב רֲעע ּמב אש אוה  ּמנ יַתה אאת  ִבמית  ֵאה אש ּמחד  אא
ִבדים,  ּמב רֲעע ּמב אש ּמכאור  יַתה אאת  שו

יַתלע.   אס ִבשים  לל שש ֵאתן  נו
ִברין,  אבן חו ִבמית  ֵאה
ּמששויו.   אאת  ֵאתן  נו
אזה,  ּמב אזה ו ּמב יַתבל  ּמח

ֵאלם.  ּמש אזק  אנ ֵאלם  יַתש שמ

מסכת ערכין פרק ג משנה ד 
ה

ִבמיר,  שח יַתה של ֵאקל ו ּמה של אתה,  יַתפ שמ יַתב ֵאנס ו ּמבאו ו
יַתוצד?  ֵאכי

ּמנה,  מה שכ ִבב אש ּמלה  שגדו יַתה אאת  ּמתה  ִבפ יַתנס ו ּמא אש ּמחד  אא
ֵאאל,  ששּמר שבִי אש ּמנה  יַתט שּק יַתה אאת  שו

יַתלע.   אס ִבשים  ִבמ רֲעח ֵאתן  נו
ּמגם,  שפ יַתב אשת ו לב יַתב ו

ֵאיש.  יַתב שת ִבמ יַתה שו ֵאיש  יַתב שמ יַתה ִבפי  של לכל  יַתה

מסכת ערכין פרק ג משנה ה 
ו

ִבמיר,  שח יַתה של ֵאקל ו ּמה של יַתרע,  ֵאשם  ִבוציא  יַתבמו ו
יַתוצד?  ֵאכי

ּמנה,  מה שכ ִבב אש ּמלה  שגדו יַתה יַתעל  יַתרע  ֵאשם  ִבוציא  אשהו ּמחד  אא
ּמנה  יַתט שּק יַתה יַתעל  ֵאאל],שו ששּמר שבִי אש ] 

יַתלע.   אס ּמאה  ֵאמ ֵאתן  נו
אשה.   רֲעע יַתמ אשה  ּמהעו ִבמן  ֵאתר  ּמי ּמחמור  ִבפיו  שב ֵאמר  ּמהאו ּמוצא  שמ ִבנ

ִבוצינו, <מוצאנו> ּממ ֵאכן  אש
ּמבר,  שד ִבמ יַתב ֵאתינו  רֲעאבו יַתעל  ִבדין  יַתזר  שג יַתתם  יַתח שת ִבנ ללא  אש



יַתרע,  ּמה שלשון  יַתעל  ּמלא  אא
יַתמר  אא אנ יַתבר יד,כב)אש שד ִבמ שב ) 

ִבלי".  שבקו שמעו  ּמש ללא  שו ִבמים  ּמע שפ אשר  אע אזה  ִבתי  לא יַתנוּסו  שי יַתו "

פרק ד 

מסכת ערכין פרק ד משנה א 
א

ֵאדר,  יַתבנו ּמיד,  ֵאשג  אה
ּמדר,  ִבנ יַתב ִבנים,  ּמש יַתה שו

ּמרְך,  אע אנ יַתב ִבכים,  ּמר רֲעע יַתו
ארְך.   אע ּמה יַתמן  שז ִבב ארְך,  ֵאע ּמה שו

יַתוצד?  ֵאכי ֵאדר,  יַתבנו ּמיד  ֵאשג  אה
ִבשיר,  ּמע אה אאת  אעִבריְך  אה אש ִבני  ּמע

ִבני,  ּמע ארְך  אע ֵאתן  נו
ִבני,  ּמע אה אאת  אעִבריְך  אה אש ִבשיר  ּמע שו

ִבשיר.  ּמע ארְך  אע ֵאתן  נו

מסכת ערכין פרק ד משנה ב 
ב

ֵאכן.   ֵאאינו  ּמבנות  ּמּקשר יַתב ּמבל  רֲעא
יַתמר:  ּמא אש ֵארי  רֲעה

יַתלי!"  ּמע אזה  לוצּמרע  שמ ִבל אש ּמבנו  ּמקשר "
ִבני;  ּמע יַתבן  ּמקשר ִבביא  ֵאמ ִבני,  ּמע לוצּמרע  שמ ּמיה  ּמה ִבאם 

ִבשיר.   ּמע יַתבן  ּמקשר ִבביא  ֵאמ ִבשיר,  ּמע

ג
ֵאמר:  ִבבי או שר

ֵאכן.   ִבכים  ּמר רֲעע ּמב יַתא ף  ִבני,  רֲעא ֵאמר  או
ּממה  ֵאני  שפ ִבמ ִבכי  שו

ִבני?  ּמע אעארְך  ֵאתן  ִבשיר נו ּמע אה אאת  אעִבריְך  אה אש ִבני  ּמע
שכלום.   ּמיב  יַתח ִבשיר  ּמע אה ֵאאין  אש

יַתמר:  ּמא אש ִבשיר  ּמע ּמבל  רֲעא
יַתלי!"  ּמע ִבכי  אעשר "

יַתמר:  ּמא שו ִבני  ּמע יַתמע  ּמש שו
יַתלי!"  ּמע אזה  יַתמר  ּמא אש יַתמה  "

ִבשיר.   ּמע ארְך  אע ֵאתן  נו
ִבשיר,  שע אה שו ִבני  ּמע ּמיה  ּמה ִבאם 

ִבני,  שע אה שו ִבשיר  ּמע או 



ִבשיר.   ּמע ארְך  אע ֵאתן  נו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבני,  שע אה שו יַתזר  ּמח שו ִבשיר,  שע אה שו ִבני  ּמע ִבפלו  רֲעא
ִבשיר.  ּמע ארְך  אע ֵאתן  נו

מסכת ערכין פרק ד משנה ג 
ד

ֵאכן.   ֵאאינו  ּמבנות  ּמּקשר יַתב ּמבל  רֲעא
ֵאמת,  ִבביו  ּמא ִבפלו  רֲעא

ּמבִברבואות,  ּמבאו לו  ּמים ו יַתב ִבפינות  שס יַתח לו ִברבוא  ִבני ִבה שו
שכלום.  אהם  ּמב ֵאדש  שק אה יַתל ֵאאין 

מסכת ערכין פרק ד משנה ד 
ה

יַתוצד?  ֵאכי ּמדר,  ִבנ יַתב ִבנים  ּמש יַתה שו
ֵאקן,  ּמז יַתה אאת  אעִבריְך  אה אש אלד  אי

ֵאקן,  ּמז ארְך  אע ֵאתן  נו
אלד,  אי יַתה אאת  אעִבריְך  אה אש ֵאקן  ּמז שו

אלד.   אי ארְך  אע ֵאתן  נו

ו
יַתוצד?  ֵאכי ּמרְך,  אע אנ יַתב ִבכים  ּמר רֲעע יַתו

ּמשה,  ִבא ּמה אאת  אעִבריְך  אה אש ִבאיש 
ּמשה,  ִבא ארְך  אע ֵאתן  נו

ִבאיש,  ּמה אאת  ּמכה  אעִברי אה אש ּמשה  ִבא שו
ִבאיש.   אעארְך  אנת  את נו

ז
יַתוצד?  ֵאכי ארְך,  אע ּמה יַתמן  שז ִבב ארְך  ֵאע ּמה שו
ֵאמש,  ּמח אבן  ִבמ ּמפחות  אעִבריכו  אה
ֵאמש;  ּמח אבן  יַתעל  ֵאתר  ּמי ּמשה  אע אנ שו

ששִברים,  אע אבן  ִבמ ּמפחות 
ששִברים,  אע אבן  יַתעל  ֵאתר  ּמי ּמשה  אע אנ שו

אעארְך.   ּמה יַתמן  שז ִבכ ֵאתן  נו

ח
אמנו.  ֵאה ּמּטה  יַתמ של ִבכ ִבשים,  לל שש יום 

ּמנה,  אמ ֵאה ּמּטה  יַתמ של ִבכ ששִברים,  אע יַתנת  שש ֵאמש ו ּמח יַתנת  שש
יַתמר:  אא אנ שקּמרא כז,ז)אש ִבי יַתו ) 

ּמכר",  ּמז ִבאם  ּמלה  שע יַתמ ּמו ּמנה  ּמש ִבשים  ִבש אבן  ִבמ ִבאם  שו "
ִבשים:  ִבש יַתנת  שש ִבמ ּמלן  מכ שב ִבדים  ֵאמ של ּמאנו  ֵארי  רֲעה



ּמנה,  אמ ֵאה ּמּטה  יַתמ של ִבכ ִבשים  ִבש יַתנת  שש יַתמה 
ּמנה.   אמ ֵאה ּמּטה  יַתמ של ִבכ ששִברים  אע יַתנת  שש ֵאמש ו ּמח יַתנת  שש יַתא ף 

ט
ִבהן? 

ִבמיר,  שח יַתה של ּמנה  אמ ֵאה ּמּטה  יַתמ של ִבכ ִבשים  ִבש יַתנת  שש ּמשת  ּמע ִבאם 
ִבשים> ִבמ רֲעח ששִברים < אע יַתנת  שש ֵאמש ו ּמח יַתנת  שש ּמשה  אע אנ

ֵאקל?  ּמה של ּמנה  אמ ֵאה ּמּטה  יַתמ של ִבכ
יַתמר:  שלמוד לו יַתת

ּמוה:  ּמש ּמרה  ֵאז שג ִבל ּמנה"  ּמש ּמנה", " ּמש "
ּמנה,  אמ ִבמ ּמּטה  יַתמ של ִבכ ִבשים,  ִבש יַתנת  שש ִבמ ּמרה  רֲעאמו ּמה ּמנה"  ּמש יַתמה "

ששִברים,  אע יַתנת  שש ֵאמש ו ּמח יַתנת  שש ּמרה  רֲעאמו ּמה ּמנה"  ּמש יַתא ף "
ִבמיר.   שח יַתה של ֵאבין  ֵאקל  ּמה של ֵאבין  ּמנה,  אמ ִבמ ּמּטה  יַתמ של ִבכ

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמחד.  אא שויום  אדש  לח ִבנים  ּמש יַתה יַתעל  ֵאתרות  שי שיהו  אש יַתעד 

פרק ה 

מסכת ערכין פרק ה משנה א 
א

יַתלי!"  ּמע ִבלי  ּמק שש ִבמ ֵאמר " ּמהאו
ּמהב.   ּמז ּמהב,  ּמז ִבאם  אס ף,  אכ אס ף,  אכ ִבאם  ּמקלו,  שש ִבמ ֵאתן  נו

ּמיה,  שט יַתמ ִבלשר אש ּממ ּה  ִבא שב אשה  רֲעע יַתמ
יַתלי!"  ּמע ִבתי  ִבב יַתקל  שש ִבמ ּמרה " שמ ּמא אש
ּמה,  ּמקלו שש יַתלִים, ו ּמש ִבלירו ּמלת  ּמע שו

ּמהב.   ּמז ּמל ּה  ּמק שש ִבמ ּמנה  שת ּמנ שו
יַתלי!"  ּמע ִבדי  ּמי יַתקל  שש ִבמ "
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

יַתפּקו,  יַתמשר יַתעד  ּמס ּה  ִבני שכ יַתמ יַתמִים, ו ִבבית  ּמח ֵאלא  יַתמ שמ
ּמוצמות,  רֲעע יַתו ִבדים  ִבגי שו רֲעחמור  יַתשר  שב ֵאקל  שושו

ֵאלא.   יַתמ שת ִבת אש יַתעד  ּמכ ּה  שלתו ֵאתן  שונו
ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא

ּמשר,  ּמב אגד  אנ שכ ּמשר  ּמב ֵאון  יַתכ של ּמשר  שפ אא ּמאְך  ֵאהי ִבכי  שו
ּמוצמות?  רֲעע אגד  אנ שכ ּמוצמות  רֲעע יַתו

ּמיד,  יַתה אאת  ִבמין  ּמש ּמלא  אא
לקל.  שש ִבל ּמיה  ִבהיא שראו ּממה  יַתכ

מסכת ערכין פרק ה משנה ב 
ב



יַתלי!"  ּמע ִבדי  ּמי ֵאמי  שד "
ּמיד,  יַתב אוה  ּממה הוא שו יַתכ ִבמין אותו  ּמש

ּמיד.   שב ללא  אש אוה  ּממה הוא שו יַתכ
ִבכים,   ּמר רֲעע ּמב ִבמ ּמדִברים  שנ יַתב אמר  לח אזה 

ּמדִברים,  שנ יַתב ִבמ ִבכין  ּמר רֲעע ּמב ו
יַתוצד?  ֵאכי

ֵאמת,  יַתלי!", ו ּמע ִבכי  אעשר ֵאמר " ּמהאו
ִבשין;  יַתהיושר שתנו  ִי

ֵאמת,  יַתלי!" ו ּמע ִבמי  ּמד "
ִבשין,  יַתהיושר שתנו  ללא ִי

ִבתים.   ֵאמ יַתל ִבמים  ּמד ֵאאין  אש

ג
יַתלי,  ּמע ִבלי  שג יַתר אעארְך  שו ִבדי  ּמי אעארְך 

שכלום.   יַתמר  ּמא ללא 
יַתלי!"  ּמע ִבדי  ֵאב שכ ארְך  אע שו ִבשי  לרא ארְך  אע "

מכלו.   ארְך  אע ֵאתן  נו
ּמלל:  שכ יַתה אזה 

ּמיה בו,  שתלו ּממה  ּמש שנ יַתה אש ּמבר  ּמד
מכלו.  ארְך  אע ֵאתן  נו

מסכת ערכין פרק ה משנה ג 
ד

יַתלי!"  ּמע ִבכי  אעשר ִבוצי  רֲעח "
אעשרכו.   ִבוצי  רֲעח ֵאתן  נו
יַתלי!"  ּמע ִבוצי  רֲעח ארְך  אע "
מכלו.   ארְך  אע ֵאתן  נו
יַתלי!"  ּמע ִבמי  ּמד ִבוצי  רֲעח "
ּממיו.   ּמד ִבוצי  רֲעח ֵאתן  נו

יַתלי!"  ּמע ִבוצי  רֲעח ֵאמי  שד ִבב "
מכלו.   ֵאמי  שד ֵאתן  נו

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
ּמיה בו,  שתלו ּממה  ּמש שנ יַתה אש ּמבר  ּמד

מכלו.  ֵאמי  שד ֵאתן  נו

מסכת ערכין פרק ה משנה ד 
ה

יַתלי!"  ּמע ִבני  שפלו ִבל אש אעשרכו  ֵאמר " ּמהאו
ּמדר,  ִבנ יַתה שו ֵאדר  יַתהנו ֵאמת 

ִבשין.   יַתהיושר שתנו  ִי
יַתלי!"  ּמע ִבני  שפלו ִבל אש ּממיו  ּמד "



ֵאדר,  יַתהנו ֵאמת 
ִבשין;  יַתהיושר שתנו  ִי

ּמדר,  ִבנ יַתה ֵאמת 
ִבשין,  יַתהיושר שתנו  ללא ִי

ִבתים.  ֵאמ יַתל ִבמים  ּמד ֵאאין  אש

מסכת ערכין פרק ה משנה ה 
ו

ּמלה!"  אזה עו "שור 
ּמבן!"  ּמקשר אזה  יַתבִית  ו"

יַתבִית,  יַתה יַתפל  ּמנ יַתהשור או  ֵאמת 
ֵאלם.   יַתש של ּמיב  יַתח ֵאאינו 

ּמלה!"  יַתלי עו ּמע אזה  ֵאמי שור  שד "
ּמבן!"  ּמקשר יַתלי  ּמע אזה  יַתבִית  ֵאמי  שד ו"
יַתבִית,  יַתה יַתפל  ּמנ יַתהשור או  ֵאמת 

ֵאלם.  יַתש של ּמיב  יַתח

מסכת ערכין פרק ה משנה ו 
ז

ּמתם.   ִבנים או שכ שש יַתמ שמ ִבכים,  ּמר רֲעע ֵאבי  שי יַתח
ּמתם.   ִבנים או שכ שש יַתמ שמ ֵאאין  ּמשמות,  רֲעא יַתו ּמּטאות  יַתח ֵאבי  שי יַתח

ּמתם.   ִבנים או שכ שש יַתמ שמ ִבמים,  ּמל שש ּמלה ו ֵאבי עו שי יַתח
אצה,  שתיַתר ִבי אש יַתעד  ֵאפר לו  יַתכ שת ִבמ ֵאאינו  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ִבלשרוצנו",  יַתמר " אא אנ שקּמרא א,ג)אש ִבי יַתו ) 
ִבני".   ּמא אוצה  יַתמר "רו ליא אש יַתעד  ִבפין אותו  כו

ִבשים:  ּמנ ֵאּטי  ִבג שב ֵאמר  ּמתה או יַתא ֵאכן  שו
ִבני".   ּמא אוצה  יַתמר "רו ליא אש יַתעד  ִבפין אותו  כו

פרק ו 

מסכת ערכין פרק ו משנה א 
א

ִבשים יום,  לל שש ִבמין,  שיתו יַתה שום 
ִבשים יום.   ִבש ֵאדש,  שק אה יַתה שום 

אעארב.   ּמב אקר ו לב יַתב ִבזין  שכִברי יַתמ ו
ּמסיו,  ּמכ שנ ִבדיש  שק יַתמ יַתה

ּמשה,  ִבא יַתבת  מת שכ ּמליו  ּמע ּמתה  שי ּמה שו
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמיה.   ּמנ רֲעה ִבדיר  יַתי ּמנה,  אש ּמגשר שי אש שכ



ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר
ּמוצִבריְך.   ֵאאינו 

ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר יַתמר  ּמא ֵאוצא בו  יַתכיו
ּמת ּה,  ּמב מת שכ ִבב ּמשה  ִבא ּמל ּמעֵארב  אה

ּמיה,  ּמנ רֲעה ִבדיר  יַתי ּמש ּה,  ּמגשר שמ ּמל ּה  שע יַתב ּמיה  ּמה
אזה,  ּמל אש ּמסיו  ּמכ שנ יַתעל  ּמיה  שנ שקנו רֲעעשו  יַתי ֵאמא  אש

ששתו.  ִבא אאת  ִבזיר  שח יַתי שו

מסכת ערכין פרק ו משנה ב 
ב

ּמסיו,  ּמכ שנ ִבדיש  שק יַתמ יַתה
יַתעל חוב,  יַתב ּמשה ו ִבא יַתבת  מת שכ ּמליו  ּמע ּמתה  שי ּמה שו

ֵאדש,  שק אה יַתה ִבמן  ּמת ּה  ּמב מת שכ שגבות  ִבל ּמלה  שיכו ּמשה  ִבא ּמה ֵאאין 
אאת חובו.  יַתעל חוב  יַתב ללא  שו

אדה,  יַתהפו ּמלא  אא
ּמת ּה,  ּמב מת שכ ּמשה  ִבא ּמל ֵאתן  ִבל ּמנת  שמ יַתעל  אדה  פו

אאת חובו.   יַתעל חוב  יַתב של ו
אנא,  ּממ ִבעים  שש ִבת ִבדיש  שק ִבה
אנא,  ּממ ּמאה  ֵאמ ּמיה חובו  ּמה שו

ּמנר,  ִבדי ִבסי ף עוד  מו
ֵאאלו,  ִבסים  ּמכ שנ יַתה אאת  אדה  ופו

ּמת ּה,  ּמב מת שכ ּמשה  ִבא ּמל ֵאתן  ִבל ּמנת  שמ יַתעל 
אאת חובו.  יַתעל חוב  יַתב של ו

מסכת ערכין פרק ו משנה ג 
ג

ּממרו:  ּמא אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ּמתן,  ִבנים או שכ שש יַתמ שמ ִבכין  ּמר רֲעע ֵאבי  שי יַתח
ִבשים יום,  לל שש שמזון  ִבנין לו  שת נו

אדש,  לח ּמשר  ּמע ֵאנים  שש שכסות  ו
ּמליו,   ִבפ שת ּמליו, ו יַתד שנ יַתס יַתעת,  יַתצ ממ ּמּטה  ִבמ
ּמניו.   ּמב של ששתו ו ִבא של ללא  ּמבל  רֲעא לו, 

ּממן,  מא ּמיה  ּמה ִבאם  ּמבל  רֲעא
ִבמין.  ִבמין ו ּמכל  ִבמ ּממנות  מא ֵאלי  שכ ֵאני  שש ִבנין לו  שת נו

ּמרש,  ּמח
ֵאגרות.   שמ ֵאתי  שש ִבדים ו ּמוצ שע יַתמ ֵאני  שש ִבנין לו  שת נו

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמכר,  ִבא ּמיה  ּמה ִבאם 

שמדו.   ִבוצ אאת  ִבנין לו  שת נו
ּממר,  יַתח

רֲעחמורו.  ִבנין לו  שת נו



מסכת ערכין פרק ו משנה ד 
ד <ה>

אבה,  מר שמ ּמחד  אא ִבמין  ּמיה לו  ּמה
ּמעט,  ממ שמ ּמחד  אא ִבמין  ו

אבה,  מר שמ יַתה ִבמן  לכר  שמ ִבל שמִברין  ֵאאין או
ּמעט,  ממ שמ יַתה ִבמן  יַתּקח לו  ִבנ שו

אבה,  מר שמ יַתה ִבמן  ִבנין  ִבמי ֵאני  שש ִבנין לו  שת ּמלא נו אא
ּמעט.   ממ שמ יַתה ִבמן  איש לו  אש ּמכל  שו

ּמסיו,  ּמכ שנ אאת  ִבדיש  שק יַתמ יַתה
ּמליו.  ִבפ שת אאת  ִבלין  שע יַתמ

מסכת ערכין פרק ו משנה ה 
ה <ו> 

ּמסיו,  ּמכ שנ ִבדיש  שק יַתמ יַתה ּמחד  אא
שוצמו,  יַתע אאת  רֲעעִבריְך  יַתמ יַתה ּמחד  אא שו
ששתו,  ִבא שכסות  ִבב ללא  ֵאאין לו 

ּמניו,  ּמב שכסות  ִבב ללא  שו
ּממן,  שש ִבל ּמען  ּמב שצ אש יַתבע  אוצ שב ללא  שו

ּממן.   שש ִבל ּמחן  ּמק של אש ִבשים  ּמד רֲעח ִבלים  יַתד שנ יַתס שב ללא  שו
ּממרו:  ּמא אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

יַתבח,  אש של ּמתן  שכסו ִבב ּמכִברין  שמ ִבנ ִבדים  ּמב רֲעע
ּמנר,  ִבדי ִבשים  לל שש ִבב שכסות  יַתקח לו  ּמל ִבת ִבאם  אש

אנא.  ּממ יַתח הוא  ִבבי שש יַתמ
ּמרה,  ּמפ ֵאכן  שו

ֵאלס,  שט יַתא של ּמת ּה  ִבנים או ִבתי שמ יַתמ ִבאם 
ִבהיא.  יַתחת  יַתב יַתש שמ
ִבלית,  ּמג יַתמשר ֵאכן  שו

יַתרְך,  שכ ִבל ּמת ּה  ִבלים או שע יַתמ ִבאם 
ִבהיא.  יַתחת  יַתב יַתש שמ

שעתו.  יַתש שו שמקומו  ּמלא  אא ֵאדש  שק אה יַתל ֵאאין 

פרק ז 

מסכת ערכין פרק ז משנה א 
א

ִבנים,  ּמש ֵאתי  שש ִבמ ּמפחות  ֵאבל  יַתהיו ֵאני  שפ ִבל ִבשין  ִבדי שק יַתמ ֵאאין 
ּמנה.   ּמש ִבמ ּמפחות  ֵאבל  יַתהיו יַתחר  יַתא של ִבלין  רֲעא ללא גו שו

ֵאדש,  שק אה יַתל ִבשים  ּמד ּקח ִבבים  שש יַתח שמ ֵאאין 



ִבשים.   ּמד ּקח ֵאשב  יַתח שמ ֵאדש  שק אה ּמבל  רֲעא

ב
ֵאבל,  יַתהיו יַתעת  ּמש שב ֵאדהו  ּמש אאת  ִבדיש  שק יַתמ יַתה

אס ף.   אכ אקל  אש ִבשים  ִבמ רֲעח ששעוִברים  אמר  לח יַתרע  אז שב ֵאתן  נו
ִבחים,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ִבּקים  ממ רֲעע ִבעים  ּמק שנ ּמשם  ּמהיו 

ִבחים,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ִבהין  שגבו ִבעים  ּמל שס
ּממ ּה.   ִבע ִבדין  ּמד שמ ִבנ ֵאאין 

ּממ ּה.   ִבע ִבדין  ּמד שמ ִבנ ֵאכן,  ִבמ ּמפחות 
ֵאבל,  יַתהיו ֵאני  שפ ִבל ִבנים  ּמש ּמשלוש  יַתתִים  שש ּמש ּה  ִבדי שק ִבה

ּמנה.   ּמש יַתל שדיון  שנ יַתפ יַתלע ו אס ֵאתן  נו
יַתמר:  ּמא ִבאם 

ּמנה",  ּמש שב ּמנה  ּמש יַתבר  שד ֵאתן  ִבני נו רֲעא ֵארי  רֲעה "
ִבעין לו,  שמ ֵאאין שו

יַתחת.  יַתא שכ ּמלם  מכ ֵאתן  ּמלא נו אא

מסכת ערכין פרק ז משנה ב 
ג

ּמדם.   ּמא ּמה ּמכל  ּמחד  אא שו ִבלים,  ּמע שב יַתה ּמחד  אא
ּמדם?  ּמא ּמה ּמכל  ֵאבין  של ִבלים  ּמע שב יַתה ֵאבין  יַתמה 

אמש,  לח ִבנין  שת ִבלים נו ּמע שב יַתה אש ּמלא  אא
אמש.  לח ֵאתן  ֵאאינו נו ּמדם  ּמא ּמכל  שו

מסכת ערכין פרק ז משנה ג 
ד

ּמל ּה,  ּמא שג ּמש ּה ו ִבדי שק ִבה
ֵאבל.   יַתביו ּמידו  ִבמ ּמוצא  ּמנה יו ֵאאי

ֵאבל.)   יַתביו ִבביו  ּמא של ּמאה  שוצ שבנו, יו ּמל ּה  ּמא שג )
ִבבין,  שּקרו יַתה ִבמן  ּמחד  אא ֵאחר, או  יַתא ּמל ּה  ּמא שג

ּמידו,  ִבמ ּמל ּה  ּמא שג ו
ֵאבל.   יַתביו ּמידו  ִבמ ּמוצא  ּמנה יו ֵאאי
ִבנים,  רֲעה לכ יַתה ִבמן  ּמחד  אא ּמל ּה  ּמא שג

ּמידו,  יַתחת  יַתת ִבהיא  ֵארי  רֲעה יַתו
יַתמר:  ליא ללא 

ֵאבל,  יַתביו ִבנים  רֲעה לכ יַתל ּמוצא  ִבהיא יו שו ִבאיל  "הו
ִבדי,  ּמי יַתחת  יַתת ִבהיא  ֵארי  רֲעה

ִבלי!"  אש ִבהיא  ֵארי  רֲעה יַתו
ִבנים.  רֲעה לכ יַתה ּמחיו  אא ּמכל  של ּמוצא  ּמלא יו אא

מסכת ערכין פרק ז משנה ד 
ה



ּמלה,  ּמא שג ִבנ ללא  שו ֵאבל  יַתהיו יַתע  ִבגי ִבה
ּמה.   אמי ּמד ִבנים  שת שונו ּמכ ּה,  שלתו ִבסים  ּמנ שכ ִבנ ִבנים  רֲעה לכ יַתה

ּמדה.   שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ִבנים.   שת ללא נו ּמבל  רֲעא ִבסין  ּמנ שכ ִבנ
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  (שר

ִבנין,)  שת ללא נו שו ִבסין  ּמנ שכ ִבנ ללא 
ִבשין,  ֵאדה שרטו שש ֵאראת  שק ִבנ ּמלא  אא

ִבני.   ֵאש יַתה ֵאבל  יַתהיו יַתעד 
ּמלה,  ּמא שג ִבנ ללא  שו ִבני  ֵאש יַתה ֵאבל  יַתע יו ִבגי ִבה

ִבשין,  ֵאשי שרטו ֵאראת שרטו שק ִבנ
ִבשי.   ִבלי שש יַתה ֵאבל  יַתהיו יַתעד 

ּמכ ּה,  שלתו ִבסין  ּמנ שכ ִבנ ִבנים  רֲעה לכ יַתה ֵאאין  ּמלם  שלעו
ֵאחר.  יַתא ּמנה  אל ּמא שג ִבי אש יַתעד 

מסכת ערכין פרק ז משנה ה 
ו <ה>

ִבביו,  ּמא ֵאמ אדה  ּמש יַתח  ֵאק יַתהלו
ּמש ּה,  ִבדי שק ִבה ּמכְך  יַתחר  יַתא שו ִבביו  ּמא ֵאמת 

ּמזה.   מח רֲעא ֵאדה  שש ִבכ ִבהיא  ֵארי  רֲעה
ִבביו,  ּמא ֵאמת  ּמכְך  יַתחר  יַתא שו ּמש ּה,  ִבדי שק ִבה

ּמנה.   שק ִבמ ֵאדה  שש ִבכ ִבהיא  ֵארי  רֲעה
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

שמִברים:  שמעון או ִבש ִבבי  ּמדה ושר שיהו ִבבי  שר
יַתמר:  אא אנ אש ּמזה,  מח רֲעא ֵאדה  שש שקּמרא כז,כב)ִבכ ִבי יַתו ) 

ּמזתו".  מח רֲעא ֵאדה  שש ִבמ ללא  אשר  רֲעא ּמנתו  שק ִבמ ֵאדה  שש אאת  ִבאם  שו "
ּמזה,  מח רֲעא ֵאדה  שש שהיות  ִבל ּמיה  שראו ּמנה  ֵאאי אש אדה  ּמש

ּמזה.   מח רֲעא ֵאדה  שש שהיות  ִבל ּמיה  שראו ִבהיא  אש ּמתה זו  שוצא ּמי
ֵאבל,  יַתביו ִבנים  רֲעה לכ יַתל ּמוצא  ּמנה יו ֵאאי ּמנה  שק ִבמ ֵאדה  שש
אשלו.   ֵאאינו  אש ּמבר  ּמד ִבדיש  שק יַתמ ּמדם  ּמא ֵאאין  אש

ִבים  ִבו של יַתה שו ִבנים  רֲעה לכ יַתה
ּמלם,  שלעו ִבלין  רֲעא שוגו ּמלם  שלעו ִבשים  ִבדי שק יַתמ
ֵאבל.  יַתהיו יַתחר  יַתא של ֵאבין  ֵאבל ו יַתהיו ֵאני  שפ ִבל ֵאבין 

פרק ח 

מסכת ערכין פרק ח משנה א 
א

ֵאבל,  ּמנה יו ֵאאי אש ּמעה  ּמש שב ֵאדהו  ּמש ִבדיש  שק יַתמ יַתה



שמִברין לו:  או
אאת> שת ִבראשון, < יַתא יַתתח  שפ
אמש,  לח ִבנין  שת ִבלים נו ּמע שב יַתה אש

אמש.   לח ֵאתן  ֵאאינו נו ּמדם  ּמא ּמכל  שו
ּמת ּה,  ּמע ּמר ֵאני  שפ ִבמ ֵאדהו  ּמש אאת  ִבדיש  שק ִבה אש ּמחד  אא שב אשה  רֲעע יַתמ

שמרו לו:  ּמא
אאת> שת ִבראשון!" < יַתא יַתתח  שפ "

יַתמר:  ּמא
ּמוּסר!"  ִבא שב ִבלי  אש ִבהיא  ֵארי  רֲעה "

ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא
ּמוצה',  ֵאבי יַתכ ש' ּמלא ב אא אזה  יַתמר  ּמא ללא 

אס ף.  אכ אוה  שבשו אס ף ו אכ שב אדה  שפ ִבנ ֵאדש  שק אה יַתה אש
שמִברין לו:  או

ּמכה> שת יַתע ִבגי ִבה שתָך!" < יַתע ִבגי ִבה "
ּמניו.  ּמפ של ֵאדהו  ּמש שו ּמוּסר,  ִבא ִבסיד  שפ יַתמ ּמוצא  שמ ִבנ

מסכת ערכין פרק ח משנה ב 
ב

ּמחד:  אא יַתמר  ּמא
ִבעים",  ּמל שס אשר  אע שב ִבלי  אש ִבהיא  ֵארי  רֲעה "

ֵאמר:  ּמחד או אא שו
ששִברים",  אע שב "

ֵאמר:  ּמחד או אא שו
ִבשים",  לל שש ִבב "
ֵאמר:  ּמחד או אא שו
ִבעים",  ּמב יַתאשר שב "
ֵאמר:  ּמחד או אא שו
ִבשים",  ִבמ רֲעח יַתב "

ִבשים,  ִבמ רֲעח יַתל אש יַתזר בו  ּמח
אשר.   אע יַתעד  ּמסיו  ּמכ שנ ִבמ ִבנים  שכ שש יַתמ שמ

ִבעים,  ּמב יַתאשר של אש יַתזר בו  ּמח
אשר.   אע יַתעד  ּמסיו  ּמכ שנ ִבמ ִבנים  שכ שש יַתמ שמ

ִבשים,  לל שש ִבל אש יַתזר בו  ּמח
אשר.   אע יַתעד  ּמסיו  ּמכ שנ ִבמ ִבנים  שכ שש יַתמ שמ

ששִברים,  אע של אש יַתזר בו  ּמח
אשר.   אע יַתעד  ּמסיו  ּמכ שנ ִבמ ִבנים  שכ שש יַתמ שמ

אשר,  אע של אש יַתזר בו  ּמח
ּמה,  או שבשו ּמת ּה  שכִברין או מו

ּמתר.   יַתהמו אאת  אשר  אע של אש ִבמ ִבעין  ּמר שפ ִבנ שו
שמִברים:  ִבלים או ּמע שב יַתה

ששִברים",  אע שב "



ֵאמר:  ּמדן או ּמא ּמכל  שו
ששִברים",  אע שב "

ִבמין,  שד ִבלים קו ּמע שב יַתה
אמש.  לח ִבפין  ִבסי ֵאהן מו אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת ערכין פרק ח משנה ג 
ג

ּמחד:  אא יַתמר  ּמא
יַתחת",  יַתא שו ששִברים  אע שב ִבלי  אש ִבהיא  ֵארי  רֲעה "

ֵאשש;  ּמו ששִברים  אע ִבנים  שת ִבלים נו ּמע שב יַתה
יַתתִים",  שש ששִברים ו אע שב "

יַתבע;  אש ּמו ששִברים  אע ִבנים  שת ִבלים נו ּמע שב יַתה
ּמשלוש",  שו ששִברים  אע שב "

אנה;  ששמו ששִברים ו אע ִבנים  שת ִבלים נו ּמע שב יַתה
יַתבע",  יַתאשר שו ששִברים  אע שב "

יַתשע;  ֵאת ּמו ששִברים  אע ִבנים  שת ִבלים נו ּמע שב יַתה
ֵאמש",  ּמח שו ששִברים  אע שב "

ִבשים,  לל שש ִבנים  שת ִבלים נו ּמע שב יַתה
אזה.   יַתל אש ִבעלויו  יַתעל  אמש  לח ִבפין  ִבסי ֵאאין מו אש

ּמחד:  אא יַתמר  ּמא
ֵאשש",  ּמו ששִברים  אע שב ִבלי  אש ִבהיא  ֵארי  רֲעה "

ּמנר,  ִבדי ּמחד  אא שו ִבשים  לל שש ֵאתן  ִבל ִבלין  ּמע שב יַתה ּמרוצו  ִבאם 
ִבמין;  שד ִבלין קו ּמע שב יַתה

שמִברים לו:  ּמלאו, או ִבאם  שו
ּמכה>  שת יַתע ִבגי ִבה שתָך!" < יַתע ִבגי ִבה "
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ּמקרו,  שב ִבמ לצאנו ו ִבמ ּמדם  ּמא רֲעחִברים  יַתמ
ִבנים,  רֲעע יַתנ שכ יַתה ּמתיו  שפחו ִבש ִבמ ּמדיו ו ּמב רֲעע ֵאמ

ּמזתו.   מח רֲעא ֵאדה  שש ִבמ ו
ִבמין.   ּמר שח ממ ּמנן  ֵאאי ּמלם,  מכ אאת  אחִברים  אה ִבאם  שו

אזר.   אע ִבלי אא ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ּמיה:  שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  יַתמר שר ּמא

יַת ּה,  ּמגבו יַתל ִבאם  ּממה 
ּמסיו,  ּמכ שנ ּמכל  אאת  רֲעחִברים  יַתה של יַתשי  יַתר ּמדם  ּמא ֵאאין  אש

ּממה,  יַתכ שו ּממה  יַתכ יַתחת  יַתא יַתעל 
ּמסיו.  ּמכ שנ יַתעל  ּמחס  שהיות  ִבל ּמיב  יַתח ּמדם  ּמא ֵאהא  שי
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ִבבתו,  שבנו ו רֲעחִברים  יַתמ יַתה
שבִברים,  ִבע ּמה ּמחתו  שפ ִבש שו שבדו  יַתע שו

ּמנתו,  שק ִבמ ֵאדה  שש ו
ִבמים,  ּמר שח ממ ּמנן  ֵאאי

אשלו.   ֵאאינו  אש ּמבר  ּמד רֲעחִברים  יַתמ ּמדם  ּמא ֵאאין  אש
ִבמים.   ּמר שח ממ ּמנן  ֵאאי ִבים  ִבו של יַתה שו ִבנים  רֲעה לכ יַתה

ּמדה.   שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ִבמין, <מחרימין> ּמר שח ממ ּמנן  ֵאאי ִבנים  רֲעה לכ יַתה
אהן,  ּמל אש ִבמין  ּמר רֲעח יַתה אש

ִבמים, <מחרימים> ּמר שח ממ ִבים  ִבו של יַתה שו
אהן.   ּמל אש ִבמין  ּמר רֲעח יַתה ֵאאין  אש

ֵאמר:  ִבבי או שר
ּמקעות,  יַתּקשר יַתב ּמדה  שיהו ִבבי  שר ֵארי  שב ִבד ִבאין  ִבנשר

יַתמר:  אא אנ שקּמרא כה,לד)אש ִבי יַתו ) 
אהם",  ּמל ּמלם הוא  יַתזת עו מח רֲעא ִבכי  "

ִבלין,  שט של יַתּט ִבמ יַתב שמעון  ִבש ִבבי  ֵארי שר שב ִבד שכ ו
אהן.  ּמל אש ִבמין  ּמר רֲעח יַתה ֵאאין  אש
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שדיון,  ִבפ אהם  ּמל ֵאאין  ִבנים  רֲעה לכ ֵאמי  אחשר שו
ִבנים.   רֲעה לכ יַתל ִבנין  ּמת ִבנ ּמלא  אא

ֵאמר:  ּמרה או ִבתי שב אבן  ּמדה  שיהו ִבבי  שר
יַתבִית,  יַתה אדק  אב של ִבמים,  ּמר רֲעח ּמתם  שס

יַתמר:  אא אנ שקּמרא כז,כח)אש ִבי יַתו ) 
יַתליי".   ִבשים הוא  ּמד ּמק אדש  לק ארם  ֵאח ּמכל  "

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ִבנים,  רֲעה לכ יַתל ִבמים,  ּמר רֲעח ּמתם  שס

יַתמר:  אא אנ שקּמרא כז,כא)אש ִבי יַתו ) 
ּמזתו".   מח רֲעא איה  שה ִבת ֵאהן  לכ יַתל ארם  ֵאח יַתה ֵאדה  שש ִבכ "

יַתמר:  אא אנ ּממה  ּמל ֵאכן,  שקּמרא כז,כח)ִבאם  ִבי יַתו ) 
יַתליי"?  ִבשים הוא  ּמד ּמק אדש  לק ארם  ֵאח ּמכל  "

ִבלים.  יַתק ִבשים  ּמד ּמק יַתעל  שו ִבשים  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמק יַתעל  ּמחל  אשהוא 
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ּמשיו,  ּמד ּקק אאת  ּמדם  ּמא רֲעחִברים  יַתמ
ִבשים,  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמק ֵאבין 
ִבלים.  יַתק ִבשים  ּמד ּמק ֵאבין  ו

אהן,  ֵאמי שד אאת  ֵאתן  אדר, נו אנ ִבאם 



ּמת ּה.   ּמב אאת טו ֵאתן  ּמבה, נו ּמד שנ ִבאם 
ּמלה",  אזה עו "שור 

אזה,  שבשור  ֵאתן  ִבל אוצה  ּמדם רו ּמא ּממה  יַתכ ִבדין  שמ או
ּמיב.   יַתח ֵאאינו  אש ּמלה  רֲעעלותו עו יַתה של

שבכור,  יַתה
יַתעל מום,  יַתב ֵאבין  ִבמים,  ּמת ֵאבין 

ִבמין אותו.   רֲעחִברי יַתמ
ִבדין אותו?  יַתוצד פו ֵאכי

אזה,  שבכור  ִבב ֵאתן  ִבל אוצה  ּמדן רו ּמא ּממה  יַתכ ִבדין  שמ או
רֲעאחותו.   אבן  של ִבבתו או  אבן  של שתנו  ִבל

ח
ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר

ֵאמר:  ּמחד או אא ּמכתוב 
ֵאדש",  שק יַתה "

ֵאמר:  ֵאחר או יַתא ּמכתוב  שו
ֵאדש".   שק יַתת יַתאל  "

ֵאדש',  שק יַתה יַתמר ' ּמשר לו שפ אא ֵאאי 
ֵאדש',  שק יַתת יַתאל  יַתמר ' אא אנ ּמבר  שכ אש

ֵאדש',  שק יַתת יַתאל  יַתמר ' ּמשר לו שפ אא ֵאאי  שו
ֵאדש'! שק יַתה יַתמר ' אא אנ ּמבר  שכ אש

ּמתה:  יַתע ֵאמ למר  אא
ִבעלוי,  ֵאדש  שק אה ּמתה  יַתא ִבדישו  שק יַתמ

יַתח.  ֵאב שז ִבמ ֵאדש  שק אה ִבדישו  שק יַתמ ּמתה  יַתא ֵאאין  שו

פרק ט 
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ֵאבל,  יַתהיו יַתעת  ּמש שב ֵאדהו  ּמש אאת  ֵאכר  יַתהמו
ִבנים,  ּמש ֵאתי  שש ִבמ ּמפחות  לאל  שג ִבל ּמתר  ממ ֵאאינו 

יַתמר:  אא אנ שקּמרא כה,טו)אש ִבי יַתו ) 
ּמלְך".   ּמכר  שמ שתבואת ִי ֵאני  שש יַתפר  שס ִבמ שב "

ִבעית,  ִבבי שש ּמרקון, או  ֵאי שו ּמדפון  ִבש יַתנת  שש ּמתה  שי ּמה
ּמין.   שנ ִבמ יַתה ִבמן  ּמלה לו  ּמנה עו ֵאאי

ּמר ּה,  ִבבי ֵאה ּמר ּה, או  ּמנ
ּמין.   שנ ִבמ יַתה ִבמן  ּמלה לו  עו
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמנה,  ּמש יַתה לראש  ֵאני  שפ ִבל ּמר ּה לו  ּמכ שמ



ֵאפרות,  ּמאה  ֵאל שמ ִבהיא  שו
ִבנים.  ּמש ֵאתי  שש ִבל שתבואות  ּמשלוש  ּמנה  אמ ִבמ ֵאכל  אזה או ֵארי  רֲעה
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אנא,  ּממ שב ּמלִבראשון  ּמר ּה  ּמכ שמ
יַתתִים,  ּממא שב ִבני  ֵאש יַתל ּמהִבראשון  יַתכר  ּממ ו
ּמהִבראשון,  ִבעם  ּמלא  אא ֵאשב  יַתח שמ ֵאאינו 

יַתמר:  אא אנ שקּמרא כה,כז)אש ִבי יַתו ) 
יַתכר לו". <לאשר>  ּממ אשר  רֲעא ִבאיש  ּמל "

יַתתִים,  ּממא שב ּמלִבראשון  ּמר ּה  ּמכ שמ
אנא,  ּממ שב ִבני  ֵאש יַתל ּמהִבראשון  יַתכר  ּממ ו

רֲעחרון,  יַתא ּמה ִבעם  ּמלא  אא ֵאשב  יַתח שמ ֵאאינו 
ִבאיש",  ּמל יַתמר: " אא אנ אש

ּמכ ּה.   שבתו אשר  רֲעא ִבאיש  ּמל
ּמקרוב,  שב יַתאל  שג שוִי ּמרחוק  שב לכר  שמ ללא ִי

אפה.   ּמי שב לאל  שג שוִי ּמרע,  שב
לאל,  שג שוִי אוה  של ללא ִי

ּמוצִיים.   רֲעח לאל  שג ללא ִי שו
ּמלם.   מכ שב ּמתר  ממ ֵאדש,  שק אה יַתב ו

ֵאדש.  שק אה יַתב ִבמ שדיוט  אה יַתב אמר  לח אזה 
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ּממה,  ּמעֵארי חו ֵאתי  ּמב שב יַתבִית  ֵאכר  יַתהמו
ּמיד,  ִבמ ֵאאל  אזה גו ֵארי  רֲעה

אדש.  לח ּמשר  ּמע ֵאנים  שש ּמכל  ֵאאל  שוגו
ִבבית.   ּמנ ּה ִבר ֵאאי שו ִבבית,  ִבמין ִבר שכ ֵארי זו  רֲעה

שבנו.   יַתאל  שג ֵאכר, ִי יַתהמו ֵאמת 
שבנו,   יַתיד  ִבמ יַתאל  שג יַתח, ִי ֵאק יַתהלו ֵאמת 

ּמנה,  ּמש אנה לו  ֵאאינו מו שו
יַתכר לו,  ּממ אש ּמעה  ּמש ִבמ ּמלא  אא

יַתמר:  אא אנ שקּמרא כה,ל)אש ִבי יַתו ) 
ּממה,  ִבמי שת ּמנה  ּמש ללאת לו  שמ יַתעד  "

ּממה".   לח אשר לו  רֲעא ִבעיר  ּמב אשר  רֲעא יַתבִית  יַתה ּמקם  שו
ּממה",  ִבמי שת ֵאמר " אשהוא או שכ ו
ִבעבור.   ּמה אדש  לח אאת  ִבביא  ּמה של

ֵאמר:  ִבבי או שר
ּמר ּה.  ִבעבו שו ּמנה  ּמש ֵאתן לו  ִי
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ד
ּמלה,  ּמא שג ִבנ ללא  שו אדש,  לח ּמשר  ּמע ֵאנים  שש יַתע יום  ִבגי ִבה

ּמטה לו.   ּמחלו ּמתה  שי ּמה
ּמנה,  ּמת יַתמ יַתתן לו  ִבנ אש ּמחד  אא שו יַתח  ֵאק יַתהלו ּמחד  אא

מתת".  ִבמי שצ יַתל יַתמר " אא אנ שקּמרא כה,ל) אש ִבי יַתו ) 
אדש,  לח ּמשר  ּמע ֵאנים  שש ּממן יום  שט ִבנ ּמיה  ּמה ּמנה  ּמבִבראשו

ּמטה לו.  ּמחלו ֵאהא  שת אש
ֵאקן,  ּמז יַתה ֵאלל  אה ִבקין  שת ִבה

ּמכה,  שש ִבל יַתב ּמתיו  ּממעו אאת  ֵאלש  ֵאהא חו שי אש
ּמנס.   שכ ִבנ שו אלת  אד יַתה אאת  ֵאבר  ֵאהא שו ִבוי

ּמלז,  יַתה אוצה  שר ִבי אש יַתתי  ּממ אא
ּמתיו.  ּממעו אאת  לּטל  שוִי ּמיבוא 
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ּממה,  יַתהחו ִבמן  ִבנים  שפ ִבל אשהוא  ּמכל 
ּממה,  ּמעֵארי חו ֵאתי  ּמב שכ ֵארי הוא  רֲעה

ּמשדות.   יַתה ִבמן  חו ץ 
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ּמשדות.   יַתה יַתא ף 
ּממה,  יַתבחו ּמבנוי  יַתה יַתבִית 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּממה.   ֵארי חו ּמע ֵאתי  ּמב שכ ֵאאינו 
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ּממתו.  ִבחיוצון הוא חו יַתה אתל  לכ
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ּמת ּה,  ּממ ּמה חו אתי יַתגגו אש ִבעיר 
ִבבן נון,  יַתע  מש שיהו ִבמימות  ּממה  אפת חו אּק ממ ּמנה  ֵאאי אש שו

ּממה.   ּמעֵארי חו ֵאתי  ּמב שכ ּמנה  ֵאאי
ּממה:  ּמעֵארי חו ֵאתי  ּמב ֵאהן  ֵאאלו  שו

ִבתים,  ּמב ֵאני  שש ֵאני  שש ִבל אש ֵאוצרות  רֲעח ּמשלוש 
ִבבן נון,  יַתע  מש שיהו ִבמימות  ּממה  ּמּקפות חו ממ

שכגון: 
ִברין,  ִבוצפו של אש ּמנה  ּמש שי יַתה ּמרה  שוצ יַתק

ּמלב,  ּמח יַתגש של אש ּמרה  ּמק ּמח שו
ּמנה,  ּמש שי יַתה יַתפת  שת שויו

יַתלִים,  ּמש ִבוירו שואונו,  ִבדיד,  ּמח שו שגדוד,  ּמלא, ו שמ יַתג שו
אהן.  ּמב ֵאוצא  יַתכיו ֵאכן  שו
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ֵאוצִברים,  רֲעח יַתה ֵאתי  ּמב
ּממה,  ּמעֵארי חו ֵאתי  ּמב שב אש אפה  ּמי יַתח  לכ שכ אהן  ּמל ִבנין  שת נו

ּמשדות,  יַתב אש אפה  ּמי יַתח  לכ שכ ו
ּמיד,  ִבמ ִבלין  ּמא שג ִבנ שו

ִבתים,  ּמב יַתכ אדש  לח ּמשר  ּמע ֵאנים  שש ּמכל  ִבלין  ּמא שג ִבנ שו
ּמשדות.   יַתכ אס ף  אכ ִבגשרעון  שב ֵאבל ו יַתביו ִבאין  שוצ שויו

ֵאוצִברים:  רֲעח ֵאתי  ּמב ֵאהן  ֵאאלו  שו
ִבתים,  ּמב ֵאני  שש ֵאני  שש ִבל אש ֵאוצרות  רֲעח ֵאתי  שש

ִבבן נון,  יַתע  מש שיהו ִבמימות  ּממה  ִבפין חו ּמּק ממ ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ֵאוצִברים.  רֲעח יַתה ֵאתי  ּמב שכ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
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ֵאלִבוי,  ִבאמו  ִבבי  רֲעא אאת  יַתרש  ּמי אש ֵאאל  ששּמר ִי
אזה.   אדר  ֵאוּס יַתכ ֵאאל  ֵאאינו גו

ֵאאל,  ששּמר ִבאמו ִי ִבבי  רֲעא אאת  יַתרש  ּמי אש ֵאלִבוי  ֵאכן  שו
אזה,  אדר  ֵאוּס יַתכ ֵאאל  ֵאאינו גו

יַתמר:  אא אנ שקּמרא כה,לג)אש ִבי יַתו ) 
ִבים",  שלִבו יַתה ֵארי  ּמע ֵאתי  ּמב ִבכי  "

ִבים.   ִבו של יַתה ֵארי  ּמע שב ֵאלִבוי ו ֵאהא  שי אש יַתעד 
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ִבים.   ִבו של יַתה ֵארי  ּמע שב ּמלא  אא רֲעאמוִברין  ּמבִברין  שד יַתה ֵאאין 
אדה,  ּמש ּמרש  שג ִבמ ללא  שו ּמרש,  שג ִבמ אדה  ּמש ִבשין  ֵאאין עו

ּמרש.   שג ִבמ ִבעיר  ללא  שו ִבעיר,  ּמרש  שג ִבמ ללא 
ּמזר:  ּמע של אא ִבבי  יַתמר שר ּמא

רֲעאמוִברים?  ּמבִברים  שד ֵאמי  יַתב
ִבים.  ִבו של יַתה ֵארי  ּמע שב

ֵאאל,  ששּמר ֵארי ִי ּמע שב ּמבל  רֲעא
אדה,  ּמש ּמרש  שג ִבמ ללא  שו ּמרש,  שג ִבמ אדה  ּמש ִבשים  עו

ּמרש,  שג ִבמ ִבעיר  ללא  שו ִבעיר,  ּמרש  שג ִבמ
ֵאאל.   ששּמר ּמעֵארי ִי אאת  רֲעחִבריבו  יַתי ללא  אש ֵאדי  שכ

ּמלם,  שלעו שכִברין  ִבים מו ִבו של יַתה שו ִבנים  רֲעה לכ יַתה
ּמלם,  שלעו ִבלין  רֲעא שוגו

יַתמר:  אא אנ שקּמרא כה,לב)אש ִבי יַתו ) 
ִבים".   ִבו של יַתל איה  שה ִבת ּמלם  יַתלת עו מא שג "

חסלת ערכים 
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ִברים,  ִבמי שמ לכל  יַתה
ִבשים.   ּמנ ּמחד  אא שו ִבשים,  ּמנ רֲעא ּמחד  אא

ִבמיר,  ּמה של יַתשי  יַתר ּמדם  ּמא אש ללא 
ּממר,  ִבמיר, מו ֵאה ִבאם  ּמלא,  אא
ִבעים.   ּמב יַתאשר ּמה אאת  ֵאפג  שוסו

אהן,  ּמל אש אאת  ִברים  ִבמי שמ ִבנים  רֲעה לכ יַתה
אהן.   ּמל אש אאת  ִברים  ִבמי שמ ֵאאל  ששּמר שוִי

ּמּטאת,  יַתח יַתב ללא  ִברים  ִבמי שמ ִבנים  רֲעה לכ יַתה ֵאאין 
שבכור.   ִבב ללא  שו ּמשם,  ּמא ּמב ללא  שו
אבן נוִברי:  ּמנן  ּמח ִבבי יו יַתמר שר ּמא

שבכור?  ִבב ִברים  ִבמי שמ ֵאאין  ּממה  ֵאני  שפ ִבמ ִבכי  שו
ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר לו שר ּמא

ֵאהן,  לכ יַתל ּמנה  ּמת יַתמ ּמשם  ּמא שו ּמּטאת  יַתח
ֵאהן,  לכ יַתל ּמנה  ּמת יַתמ שבכור  יַתה שו

אהן,  ּמב ִברין  ִבמי שמ ֵאאין  ּמשם,  ּמא שו ּמּטאת  יַתח יַתמה 
ִבמירו בו.   שי ללא  שבכור,  יַתה יַתא ף 

ב
ִברי:  אבן נו ּמנן  ּמח ִבבי יו יַתמר לו שר ּמא

ּמשם,  ּמא ּמב ּמּטאת ו יַתח יַתב ִבמיר  ֵאמ ֵאאינו  ּממה לו 
אהן,  ֵאיי יַתח שב אהן  ּמב ִבכין  ּמז ֵאאין  אש

ּמייו?  יַתח שב ִבכין בו  ּמז אש שבכור  ִבב יַתמר  לתא
ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר לו שר ּמא

יַתמר:  אא אנ ּמבר  שכ ללא  רֲעה שקּמרא כז,י)יַתו ִבי יַתו ) 
אדש",  איה ּק שה ּמרתו ִי שתמו ּמיה הוא ו ּמה שו "

ּמליו?  ּמע ּמלה  ּמח ּמשה  מד שק ּמכן  ֵאאי
ִבלים!  ּמע שב יַתה ֵאבית  שב

ִבלים.  ּמע שב יַתה ֵאבית  שב ּמרה,  שתמו יַתא ף 
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לצאן,  יַתה יַתעל  ּמקר  ּמב יַתה ִבמן  ִברין  ִבמי שמ
ּמקר,  ּמב יַתה יַתעל  לצאן  יַתה ִבמן  ו

ִבזים,  ִבע ּמה יַתעל  ִבשים  ּמב שכ יַתה ִבמן 
ִבשים,  ּמב שכ יַתה יַתעל  ִבזים  ִבע ּמה ִבמן  ו
ֵאקבות,  שנ יַתה יַתעל  ּמכִברים  שז יַתה ִבמן 
ּמכִברים,  שז יַתה יַתעל  ֵאקבות  שנ יַתה ִבמן  ו

ִבמין,  ֵאלי מו רֲעע יַתב יַתעל  ִבמים  ִבמי שת ִבמן 
ִבמים,  ִבמי שת יַתעל  ִבמין  ֵאלי מו רֲעע יַתב ִבמן  ו

יַתמר:  אא אנ שקּמרא כז,י) אש ִבי יַתו )

ּמרע".   שב לאתו טוב  ִבמיר  ּמי ללא  שו אפנו  ִבלי רֲעח יַתי ללא  "
ּמרע"?  שב אזה הוא "טוב  ֵאאי 

ּממן.   אאת מו ּמשן  ֵאד שק אה יַתדם  ּמּק אש ִבמין  ֵאלי מו רֲעע יַתב

ד
ּמחד;  אא שב יַתנִים  שש יַתנִים, ו שש ִבב ּמחד  אא ִברין  ִבמי שמ

ּמחד.   אא שב ּמאה  ֵאמ ּמאה, ו ֵאמ שב ּמחד  אא
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ּמחד,  אא שב ּמחד  אא ּמלא  אא ִברין  ִבמי שמ ֵאאין 
יַתמר:  אא אנ שקּמרא כז,י) אש ִבי יַתו )

אדש",  איה ּק שה ּמרתו ִי שתמו ּמיה הוא ו ּמה שו "
ּמחד,  מי שמ יַתמה "הוא" 

אדת.  אח מי שמ ּמרתו"  שתמו יַתא ף "
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ּמבִברין,  רֲעע יַתב ּמבִברין  ֵאא ִברין  ִבמי שמ ֵאאין 
ִברין,  ּמב ֵאא ּמב ּמבִברין  רֲעע ללא  שו

ִבמין,  ֵאל שש ִבב ּמבִברין  רֲעע יַתו ּמבִברין  ֵאא ללא  שו
אהם.   ּמב ִבמים  ֵאל שש ללא  שו

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ִבמים,  ֵאל שש ִבב ּמבִברין  ֵאא ִברין  ִבמי שמ

אהם.   ּמב ִבמים  ֵאל שש ללא  שו
ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא

ֵאמר:  ִבשין הוא או ּמד שק ממ יַתב ללא  רֲעה יַתו
ּמלה,  ּמל ּה עו מכ ּמלה",  ּמלזו עו אש ּמל ּה  שג יַתר "

יַתמר:  ליא אש שכ יַתא ף 
יַתחת זו",  יַתת ּמלזו  אש ּמל ּה  שג יַתר "

ּמה.  אתי שח יַתת ּמרה  שתמו ּמל ּה  מכ ֵאהא  שת
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ששבון.   אח ִבפי  של ּמלא  אא יַתע  ֵאמ יַתד שמ ּממע  מד שמ יַתה ֵאאין 
ששבון.   אח ִבפי  של ּמלא  אא ִבמי ץ  שח יַתמ ּממ ץ  מח שמ יַתה ֵאאין 

אוה,  שק ִבמ יַתה אאת  ִבלין  שס ִבבין פו ששאו יַתמִים  ֵאאין 
ששבון.  אח ִבפי  של ּמלא  אא

מסכת תמורה פרק א משנה ה 
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ּמּטאת,  יַתח ֵאמי  ִבשים  אע אנ ּמּטאת  יַתח ֵאמי  ֵאאין 
אפר.   ֵאא ּמה יַתתן  יַתמ ִבעם  ּמלא  אא

יַתרס,  שפ ֵאבית  אשה  יַתרס עו שפ ֵאבית  ֵאאין 
ּממה,  שתרו יַתחר  יַתא ּממה  שתרו ללא  שו

ּמרה,  שתמו ּמשה  ּמרה עו שתמו ללא  שו
ּמרה.]   שתמו אשה  אלד עו או יַתה ללא  שו ]

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמרה.   שתמו אשה  אלד עו או יַתה

שמרו לו:  ּמא
ּמרה,  שתמו אשה  אדש עו לּק יַתה

ּמרה.  שתמו ִבשין  ּמרה עו שתמו ללא  שו אלד  או יַתה ללא 
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ּמרה,  שתמו ִבשין  ּמנן עו ֵאאי ּמנחות  שמ יַתה שו ּמהעופות 
ּממה".   ֵאה שב ּמלא " אא יַתמר  אא אנ ללא  אש

ּמרה,  שתמו ִבשין  ּמנן עו ֵאאי ִבפין  ּמת יַתהשו שו ִבצבור  יַתה
יַתמר:  אא אנ שקּמרא כז,י)אש ִבי יַתו ) 

לאתו".  ִבמיר  ּמי ללא   "
ּמרה,  שתמו אשה  ִבחיד עו ּמי יַתה

ּמרה.   שתמו ִבשין  ִבפין עו ּמת יַתהשו ללא  שו ִבצבור  יַתה ללא  שו

ט
ּמרה.   שתמו ִבשין  ּמנן עו ֵאאי יַתבִית  יַתה אדק  אב שבנות  ּמקשר

שמעון:  ִבש ִבבי  יַתמר שר ּמא
ּמיה,  ּמה ּמלל  שכ יַתב ֵאשר  רֲעע יַתמ ללא  רֲעה יַתו

ּמליו:  ֵאא ִבּקיש  יַתה של ּמוצא?  ּמי ּממה  ּמל שו
ִבחיד,  ּמי יַתבן  ּמקשר ֵאשר  שע יַתמ יַתמה 

ִבוצבור;  שבנות  ּמקשר שוצאו  ּמי
יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתבן  ּמקשר ֵאשר  שע יַתמ יַתמה 

יַתבִית.  יַתה אדק  אב שבנות  ּמקשר שוצאו  ּמי
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ִבחיד,  ּמי יַתה שבנות  ּמקשר שב ֵאיש 
ִבצבור,  יַתה שבנות  ּמקשר שב ֵאאין  אש יַתמה 

ִבצבור,  יַתה שבנות  ּמקשר שב ֵאיש  שו
ִבחיד,  ּמי יַתה שבנות  ּמקשר שב ֵאאין  אש יַתמה 

ּמרה,  שתמו ִבשין  ִבחיד עו ּמי יַתה שבנות  ּמּקשר אש
ּמרה.  שתמו ִבשין  ּמנן עו ֵאאי ִבצבור  יַתה שבנות  ּמקשר שו

ֵאקבות,  שנ יַתב ּמכִברים ו שז יַתב ִבגין  רֲעה ִבחיד נו ּמי יַתה שבנות  ּמקשר
ּמכִברין.  שז יַתב ּמלא  אא ִבגין  רֲעה ּמנן נו ֵאאי ִבצבור  יַתה שבנות  ּמקשר שו

ּמתן,  ּמריו שח יַתא שב ִבבין  ּמי יַתח ִבחיד,  ּמי יַתה שבנות  ּמקשר
אהן,  ֵאכי שס ִבנ ּמריות  שח יַתא שב ו

ּמתן,  ּמריו שח יַתא שב ללא  ִבבין  ּמי יַתח ּמנן  ֵאאי ִבצבור  יַתה שבנות  ּמקשר שו
אהן,  ֵאכי שס ִבנ ּמריות  שח יַתא שב ללא  שו

יַתבח.   אז יַתה יַתרב  ּמּק אש ִבמ אהן  ֵאכי שס ִבנ ּמריות  שח יַתא שב ִבבין  ּמי יַתח ּמבל  רֲעא

ב
ִבצבור,  יַתה שבנות  ּמקשר שב ֵאיש 

ִבחיד,]  ּמי יַתה שבנות  ּמקשר שב ֵאאין  אש יַתמה  ]
ִבצבור  יַתה שבנות  ּמּקשר אש

ּמאה,  שמ מּט יַתה אאת  שו ּמבת  יַתש יַתה אאת  ִבחין  דו
ִבחיד  ּמי יַתה שבנות  ּמקשר שו

ּמאה.   שמ מּט יַתה אאת  ללא  שו ּמבת  יַתש יַתה אאת  ללא  ִבחין  ּמנן דו ֵאאי
ִבאיר:  ֵאמ ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמגדול,  ֵאהן  לכ ֵאתי  ִבב רֲעח ללא  רֲעה יַתו
ִבכפוִברים,  יַתה יַתפר יום  ו

ִבחיד,  ּמי יַתבן  ּמקשר
ּמאה?  שמ מּט יַתה אאת  שו ּמבת  יַתש יַתה אאת  ִבחין  שודו

יַתע.  ּמקבו ּמנן  יַתמ שז אש ּמלא  אא
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ֵאמתות,  ִבלים,  ּמע שב יַתה שפרו  ִבכ אש ִבחיד  ּמי יַתה לּטאת  יַתח
ֵאמתות.   ּמנן  ֵאאי ִבצבור,  יַתל אש שו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמימות.  

שמעון:  ִבש ִבבי  יַתמר שר ּמא



ּמּטאת,  יַתח יַתלד  שו ִבב ִבוצינו  ּממ יַתמה 
ּמּטאת,  יַתח יַתרת  שתמו ו

ּמה,  אלי ּמע שב ֵאמתו  אש ּמּטאת  יַתח שו
ִבצבור;  יַתב ללא  ּמבל  רֲעא רֲעאמוִברים,  ּמבִברים  שד ִבחיד  ּמי שב

ּמתן,  ּמנ שש ּמרה  שב ִבע אש שו ִבלים  ּמע שב יַתה שפרו  ִבכ אש שכ יַתא ף 
ִבצבור.  יַתב ללא  ּמבל  רֲעא רֲעאמוִברין,  ּמבִברין  שד ִבחיד  ּמי שב
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ּמרה,  שתמו יַתב ִבמ ִבשין  ּמד ּמּק יַתב אמר  לח
ִבשים,  ּמד ּקּק יַתב ִבמ ּמרה  שתמו יַתב ו

ּמרה,  שתמו ִבשין  ִבשים עו ּמד ּמּק יַתה אש
ּמרה.  שתמו ּמשה  ּמרה עו שתמו ֵאאין  שו

ִבצבור]  יַתה ִבשין,[ ִבדי שק יַתמ ִבפין  ּמת מש יַתה  שו
ִברים.  ִבמי שמ ללא  ּמבל  רֲעא

ּמבִברין,  רֲעע יַתו ּמבִברין  ֵאא ִבשין  ִבדי שק יַתמ ו
ִברין.   ִבמי שמ ללא  ּמבל  רֲעא

ה
ּמרה,  שתמו יַתב אמר  לח

יַתע,  ּמקבו יַתלת מום  רֲעע יַתב ּמה  אלי ּמע ּמלה  ּמח ּמשה  מד שּק יַתה אש
ֵאבד.   ּמע ֵאל שו ֵאזז  ּמג ִבה של ִבלים  מח יַתל ּמוצא  ּמנה יו ֵאאי שו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  ִבבשר ֵאסה  ִבבי יו שר
ּמרה,  שתמו יַתב ִבזיד  ֵאמ יַתכ ֵאגג  ּמשה שו ּמע

ֵאגג ּמשה שו ּמע ִבזיד] ללא  ֵאמ יַתכ ִבשין. [ ּמד שק ממ   יַתב
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

אפן,  לד ֵאוצא  שויו ּמפה,  ֵאר שּט יַתה שו יַתאִים,  של ִבכ יַתה
ּמנס,  ִבגי שדרו שנ יַתא שו שמטום  ּמט שו

ִבשין.  ִבדי שק יַתמ ללא  שו ִבשין,  ֵאד שק ללא 

פרק ג 

מסכת תמורה פרק ג משנה א 
א

אהן:  ּמב ֵאוצא  יַתכיו אהן  ֵאתי שתמורו אהן ו ֵאתי שלדו יַתו אש ִבשין  ּמד ּמק ֵאאלו 
ּמתן,  ּמר שתמו ִבמים ו ּמל שש יַתלד  שו

ּמלם,  ּמהעו יַתעד סו ף  ּמדן  ּמל שו יַתלד  שו ּמדן, ו ּמל שו
ִבמים,  ּמל שש ִבכ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ִבכים,  ּמס שנ ּמכה ו ִבמי שס ִבנים  שטעו ו



ּמושוק.   אזה  ּמח יַתפת  שתנו ו

ב
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ִבמים.   ּמל שש ֵארב  ּמּק ללא ִי ִבמים  ּמל שש יַתלד  שו
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ֵארב.   ּמּק ִי
שמעון:  ִבש ִבבי  יַתמר שר ּמא

ִבמים,  ּמל שש יַתלד  שו יַתלד  שו יַתעל  שלקו  שח אנ ללא 
ּמרה,  שתמו יַתלד  שו יַתלד  שו יַתעל  שו

ֵארב,  ּמּק ללא ִי אש
ּמלקו?  שח אנ יַתמה  יַתעל  שו

אלד,  או יַתה יַתעל 
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  אששר

ֵארב,  ּמּק ללא ִי
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ֵארב.   ּמּק ִי

ג
יַתיס  שפ יַתפ ִבבי  יַתע ושר מש שיהו ִבבי  ִבעיד שר ֵאה

ִבמים.   ּמל שש ֵארב  ּמּק ִבי אש ִבמים  ּמל שש יַתלד  שו יַתעל 
יַתיס:  שפ יַתפ ִבבי  יַתמר שר ּמא

ִבעיד,  ֵאמ ִבני  רֲעא
ִבמים,  ּמל שש ֵאחי  שב ִבז ּמרה  ּמפ ּמלנו  ּמתה  שי ּמה אש

יַתסח,  אפ יַתב ּמה  שלנו יַתכ רֲעא יַתו
ּמחג.  אב ִבמים  ּמל שש ּמד ּה  של יַתו שלנו  יַתכ ּמא שו

מסכת תמורה פרק ג משנה ב 
ד

ּמת ּה,  ּמר שתמו ּמדה, ו יַתלד תו שו
ּמלם,  ּמהעו יַתעד סו ף  ּמד ּה  של יַתו יַתלד  שו ּמד ּה ו של יַתו

ּמדה,  שכתו ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
אחם.   אל ִבנין  שטעו ּמנן  ֵאאי אש יַתבד  של ִבב ו

ּמלה,  יַתרת עו שתמו
ּמרה,  שתמו יַתלד  שו

ּמלם,  ּמהעו יַתעד סו ף  ּמדן  ּמל שו יַתלד  שו ּמדן ו ּמל שו
ּמלה,  שכעו ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

יַתח,  ִבנתו שו ֵאשט  שפ אה ּמנה  שטעו ו
ִבשים.  ִבא ּמל ִבליל  ּמכ שו

מסכת תמורה פרק ג משנה ג 



ה
ּמכר,  ּמז ּמדה  של ּמי שו ּמלה  ּמלעו ּמבה  ֵאק שנ שפִבריש  יַתמ יַתה

ֵאאב,  ּמת שס ִבי אש יַתעד  אעה  שר ִי
ּמלה.   ּממיו עו ּמד שב ִבביא  ּמי שו ֵאכר,  ּממ שוִי

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמלה.   יַתרב עו שק שוצמו ִי יַתע שב הוא 

ו
ּמשם,  ּמא של ּמבה  ֵאק שנ שפִבריש  יַתמ יַתה

ֵאאב> ּמת שס ִבי אש ֵאאב, <  ּמת שס ִבת אש יַתעד  אעה  ִבתשר
ּמשם. <ימכר>  ּמא ּמה  אמי ּמד שב ִבביא  ּמי שו ֵאכר,  ּממ ִבת
ּמבה.   ּמד שנ ִבל ּמה  אמי ּמד שפלו  ּמשמו, ִי רֲעא יַתרב  ּמק ִבאם 

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
יַתבמום.   ללא  אש ֵאכר  ּממ ִבת

<כך סדר שתי ההלכות בכי"ק>ז 

ּמליו,  ּמע שב ֵאמתו  אש ּמשם  ּמא
ּמליו,  ּמע שב שפרו  ִבכ אש שו

ֵאאב,  ּמת שס ִבי אש יַתעד  אעה  שר ִי
ּמבה.   ּמד שנ ִבל ּממיו  ּמד שפלו  שוִי ֵאכר,  ּממ שוִי

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמימות.  

ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר
ּמלה.  ּממיו עו ּמד שב ִבביא  ּמי

ח
ּמשם,  ּמא יַתרת  שתמו
ּמרה,  שתמו יַתלד  שו

ּמלם,  ּמהעו יַתעד סו ף  ּמדן  ּמל שו יַתלד  שו ּמדן,  ּמל שו
רֲעאבו,  ּמת שס ִבי אש יַתעד  ִישרעו 

ּמה>  אמי ּמד ּמבה. < ּמד שנ ִבל אהן  ֵאמי שד שפלו  שוִי שכרו,  ּממ שוִי
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמימותו.  
ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר

אהם עולות.   ֵאמי שד ִבב ִבביא  ּמי

מסכת תמורה פרק ג משנה ד 
ט

ִבהיא? <עולות> ּמלה  ּמבה עו ּמד שנ יַתה יַתא ף  ללא  רֲעה יַתו
אזר> אע ִבלי אא ִבמים? < ּמכ רֲעח ֵארי  שב ִבד של ּמזר  ּמע של אא ִבבי  ֵארי שר שב ִבד ֵאבין  יַתמה 

ּמבה,  ּמאה חו ּמב ִבהיא  אש יַתמן  שז ִבב ּמלא  אא



ּמה,  אלי ּמע ֵאמְך  הוא סו
ִבכים,  ּמס שנ ּמה  אלי ּמע ִבביא  ֵאמ ו

אשלו.  ִבמ ּמה  אכי ּמס שנ ו
ֵאהן,  לכ ּמיה  ּמה ִבאם 

אשלו.   ּמר ּה  שועו ּמת ּה  ּמד רֲעעבו
ּמבה,  ּמד שנ ּמאה  ּמב ִבהיא  אש יַתמן  שז ִבב

ּמה,  אלי ּמע ֵאמְך  ֵאאינו סו
ִבכים,  ּמס שנ ּמה  אלי ּמע ִבביא  ֵאמ ֵאאינו  שו

ִבצבור.  יַתל אש ִבמ ּמה  אכי ּמס שנ ו
ֵאהן,  לכ ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ּממר.  שש ִבמ ֵאשי  שנ יַתא של אש ּמר ּה  שועו ּמת ּה  ּמד רֲעעבו

מסכת תמורה פרק ג משנה ה 
י

ֵאשר,  רֲעע יַתמ יַתה שו שבכור  יַתה יַתרת  שתמו
ּמלם,  ּמהעו יַתעד סו ף  ּמדן  ּמל שו יַתלד  שו ּמדן,  ּמל שו

ֵאשר,  רֲעע יַתמ שכ שבכור ו ִבכ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ִבלים.   ּמע שב יַתל ּממן  שבמו שכלו  ּמא ֵאי שו

ִבשים?  ּמד ּמּק יַתה ּמכל  ֵאבין  של ֵאשר  רֲעע יַתמ יַתה שו שבכור  יַתה ֵאבין  יַתמה 
ֵאלס,  שט יַתא שב ִבטין  ּמח שש ִבנ שו ֵאלס  שט יַתא שב ּמכִברין  שמ ִבנ ִבשים  ּמד ּמּק יַתה ּמכל  אש

ּמרה,  שט ִבל שב ִבלין  ּמק שש ִבנ שו
ֵאשר.  רֲעע יַתמ יַתה ִבמן  שבכור ו יַתה ִבמן  חו ץ 

ּמדיון,  ִבפ אהן  ּמל ֵאיש  שו
ּמדיון,  ִבפ אהן  ֵאתי שתמורו ִבל שו

ֵאשר.  רֲעע יַתמ יַתה ִבמן  שבכור ו יַתה ִבמן  חו ץ 
אר ץ,  ּמא ּמל אר ץ  ּמא ּמל ִבמחו ץ  ִבאין  ּמב ו

ֵאשר.  רֲעע יַתמ יַתה ִבמן  שבכור ו יַתה ִבמן  חו ץ 
ִבמין,  ִבמי שת ּמבאו  ִבאם 

ֵארבו,  ּמּק ִי
ִבמין,  ֵאלי מו רֲעע יַתב ִבאם  שו

ִבלים.   ּמע שב יַתל ּממן  שבמו שכלו  ּמא ֵאי
שמעון:  ִבש ִבבי  יַתמר שר ּמא

יַתעם?  יַתּט יַתה יַתמה 
ּממן,  שמקו ִבב ּמסה  ּמנ יַתפשר אהם  ּמל ֵאיש  ֵאשר  רֲעע יַתמ יַתה שו שבכור  יַתה אש

ִבשין,  ּמד ּמּק יַתה ּמכל  ּמאר  שש ו
שלדו> אשנו אהם מום, < ּמל יַתלד  אשנו ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ּמתן.  ּמש מד שק ִבב ֵארי  רֲעה

פרק ד 



מסכת תמורה פרק ד משנה א 
א

ּמּטאת,  יַתח יַתרת  שתמו ּמּטאת, ו יַתח יַתלד  שו
ּמימותו.   ּמה,  אלי ּמע שב ֵאמתו  אש ּמּטאת  יַתח שו

ּמת ּה,  ּמנ שש ּמרה  שב ִבע אש שו
יַתלת מום:  רֲעע יַתב ֵאוצאת ו שמ ִבנ שו ּמדה  ּמב ּמא אש שו
ּמתמות,  ִבלים,  ּמע שב יַתה שפרו  ִבכ אש ִבמ ִבאם 

ּמרה,  שתמו ּמשה  ּמנה עו ֵאאי
ִבלין;  רֲעע ללא מו שו ִבנין  שה אנ ללא 

ִבלים,  ּמע שב יַתה שפרו  ִבכ ללא  אש יַתעד  ִבאם 
ֵאאב,  ּמת שס ִבת אש יַתעד  אעה  ִבתשר

ארת,  אח יַתא ּמה  אמי ּמד שב ִבביא  ּמי שו ֵאכר,  ּממ ִבת שו
ּמרה,  שתמו ּמשה  שועו

ּמב ּה.  ִבלין  רֲעע ומו

מסכת תמורה פרק ד משנה ב 
ב

ּמדה,  ּמב ּמא שו ּמּטאתו  יַתח שפִבריש  יַתמ יַתה
ּמה,  אתי שח יַתת ארת  אח יַתא שקִבריב  ִבה שו

ּמנה,  ּמהִבראשו ֵאוצאת  שמ ִבנ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו
ּמתמות.  

ּמבדו,  ּמא שו ּמּטאתו  יַתח של ּממעות  שפִבריש  יַתמ יַתה
אהן,  ֵאתי שח יַתת ּמּטאות  יַתח שקִבריב  ִבה שו
ּממעות,  יַתה שוצאו  שמ ִבנ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו

יַתלח.  אמ יַתה ּמים  של שלכו  ֵאי

מסכת תמורה פרק ד משנה ג 
ג

ּמבדו,  ּמא שו ּמּטאתו  יַתח של ּממעות  שפִבריש  יַתמ יַתה
ֵאחִברים> רֲעא אהן, < ֵאתי שח יַתת ֵאחרות  רֲעא ּממעות  שפִבריש  ִבה שו

ּמּטאת,  יַתח אהן  ּמב יַתּקח  ִבל ִבפיק  שס ִבה ללא 
ּמהִבראשונות,  ּממעות  יַתה שוצאו  שמ ִבנ אש יַתעד 

ֵאאלו  ֵאמ ֵאאלו ו ֵאמ ִבביא  ּמּטאת]ּמי יַתח ] ,
ּמבה.   ּמד שנ ִבל שפלו  ּמאר ִי שש יַתה שו

ד
ּמבדו,  ּמא שו ּמּטאתו  יַתח של ּממעות  שפִבריש  יַתמ יַתה

אהן,  ֵאתי שח יַתת ּמּטאת  יַתח שפִבריש  ִבה שו
ּממעות,  יַתה שוצאו  שמ ִבנ אש יַתעד  ּמב ּה  שקִברי יַתה של ִבפיק  שס ִבה ללא 

יַתלת מום,  רֲעע יַתב ּמּטאת  יַתח ֵארי  רֲעה יַתו



ֵאכר,  ּממ ִבת
ּמּטאת,  יַתח ֵאאלו  ֵאמ ֵאאלו ו ֵאמ ִבביא  ּמי שו

ּמבה.   ּמד שנ ִבל שפלו  ּמאר ִי שש יַתה שו

ה
ּמדה,  ּמב ּמא שו ּמּטאתו  יַתח שפִבריש  יַתמ יַתה

ּמה,  אתי שח יַתת ּממעות  שפִבריש  ִבה שו
ּמּטאתו,  יַתח ֵאוצאת  שמ ִבנ אש יַתעד  ּמּטאת  יַתח אהן  ּמב יַתּקח  ִבל ִבפיק  שס ִבה ללא 

יַתלת מום,  רֲעע יַתב ִבהיא  ֵארי  רֲעה יַתו
ֵאכר,  ּממ ִבת

ּמּטאת,  יַתח ֵאאלו  ֵאמ ֵאאלו ו ֵאמ ִבביא  ּמי שו
ּמבה.   ּמד שנ ִבל שפלו  ּמאר ִי שש יַתה שו

ו
ּמדה,  ּמב ּמא שו ּמּטאתו  יַתח שפִבריש  יַתמ יַתה
ּמה,  אתי שח יַתת ארת  אח יַתא שפִבריש  ִבה שו

ּמנה,  ּמהִבראשו ֵאוצאת  שמ ִבנ אש יַתעד  ּמב ּה  שקִברי יַתה של ִבפיק  שס ִבה ללא 
יַתלת> רֲעע יַתב רֲעעלות מום, < יַתב אהן  ֵאתי שש ֵארי  רֲעה יַתו

שכרו,  ּממ ִי
ּמּטאת,  יַתח ֵאאלו  ֵאמ ֵאאלו ו ֵאמ ִבביא  ּמי שו

ּמבה.   ּמד שנ ִבל שפלו  ּמאר ִי שש יַתה שו

ז
ּמדה,  ּמב ּמא שו ּמּטאתו  יַתח שפִבריש  יַתמ יַתה
ּמה,  אתי שח יַתת ארת  אח יַתא שפִבריש  ִבה שו

ּמנה,  ּמהִבראשו ֵאוצאת  שמ ִבנ אש יַתעד  ּמב ּה  שקִברי יַתה של ִבפיק  שס ִבה ללא 
ִבמימות,  שת אהן  ֵאתי שש ֵארי  רֲעה יַתו

ּמּטאת,  יַתח ֵארב  ּמּק ִבת אהן  ֵאמ יַתחת  יַתא
ּמתמות.   ּמיה  ִבנ שש יַתה שו

ִבבי.   ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמתה,  ֵאמ ּמּטאת  יַתח ֵאאין 

ִבלים.  ּמע שב יַתה שפרו  ִבכ אש יַתחר  יַתא ֵאמ ֵאוצאת  שמ ִבנ אש ּמלא  אא
יַתלח,  אמ יַתה ּמים  של שלכות  ּממעות הו יַתה ֵאאין 

ִבלים.  ּמע שב יַתה שפרו  ִבכ אש יַתחר  יַתא ֵאמ שוצאו  שמ ִבנ אש ּמלא  אא

מסכת תמורה פרק ד משנה ד 
ח

ּמּטאתו,  יַתח שפִבריש  יַתמ יַתה
יַתלת מום,  רֲעע יַתב ִבהיא  ֵארי  רֲעה יַתו

ּמר ּה,  שכ מו



ארת. <ויביא>  אח יַתא ּמה  אמי ּמד שב ִבביא  ֵאמ ו
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  ִבבשר אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמנה,  ּמהִבראשו ּמטה  ּמח שש ִבנ ללא  אש יַתעד  ּמיה  ִבנ שש ּמבה  ֵאקשר ִבאם 
ּמתמות, 

ִבלים.  ּמע שב יַתה שפרו  ִבכ ּמבר  שכ אש

פרק ה 

מסכת תמורה פרק ה משנה א 
א

שבכור?  יַתה יַתעל  ִבמין  רֲעעִברי יַתמ יַתוצד  ֵאכי
ֵאמר:  ארת, או אב מע שמ ּמתה  שי ּמה אש ארת  אכ יַתב שמ

ּמלה."  ּמכר, עו ּמז ִבאם  ּמלזו,  אש ּמה  אעי ֵאמ שב אש יַתמה  "
ּמלה.  ֵארב עו ּמּק ּמכר, ִי ּמז ּמדה  של ּמי

ִבמים."  ּמל שש ֵאחי  שב ִבז ּמבה,  ֵאק שנ ִבאם  "
ִבמים;  ּמל שש ֵארב  ּמּק ִבת ּמבה,  ֵאק שנ ּמדה  של ּמי

ִבמים",  ּמל שש ֵאחי  שב ִבז ּמבה,  ֵאק שנ ִבאם  ּמלה,  ּמכר, עו ּמז ִבאם  "
ּמבה,  ֵאק שנ ּמכר ו ּמז ּמדה  של ּמי
ּמלה,  ֵארב עו ּמּק ּמכר ִי ּמז יַתה

ִבמים.  ּמל שש ֵארב  ּמּק ִבת ּמבה  ֵאק שנ יַתה שו

מסכת תמורה פרק ה משנה ב 
ב

ּמכִברים,  שז ֵאני  שש ּמדה  של ּמי
ּמלה,  ֵארב עו ּמּק אהן ִי ֵאמ ּמחד  אא

ּמלה,  ֵאבי עו שי יַתח של ֵאכר  ּממ ִבני ִי ֵאש יַתה שו
ִבלין.   מח ּממיו  ּמד שו

ֵאקבות,  שנ ֵאתי  שש ּמדה  של ּמי
ִבמים,  ּמל שש ֵארב  ּמּק ִבת אהן  ֵאמ יַתחת  יַתא

ִבמים,  ּמל שש ֵאבי  שי יַתח של ֵאכר  ּממ ִבת ּמיה  ִבנ שש יַתה שו
ִבלין.   מח ּמה  אמי ּמד שו

ּמנס,  ִבגי שדרו שנ יַתא שו שמטום  ּמט ּמדה  של ּמי
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר

אהן.  ֵאלי רֲעע ּמלה  ּמח ּמשה  מד שק ֵאאין 

מסכת תמורה פרק ה משנה ג 
ג

ֵאמר:  ּמהאו
ִבמים",  ּמל שש ִבהיא  שו ּמלה,  ּמלזו עו אש ּמד ּה  של יַתו "



ִבמין.   ּמי יַתק ּמריו  ּמב שד
ּמלה",  ּמד ּה עו ּמל שו ִבמים ו ּמל שש ִבהיא  "

ִבמים.   ּמל שש יַתלד  שו ֵארי זו  רֲעה
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא

ּמלה,  ִבח שת ִבמ יַתון  יַתכ שת ִבנ ֵאכן  של ִבאם 
יַתחת,  יַתא שכ ֵאשמות  ֵאני  שש שקרות  ִבל ּמשר  שפ אא ֵאאי  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ִבמין.  ּמי יַתק ּמריו  ּמב שד
ִבמים"  ּמל שש ֵארי זו  רֲעה יַתמר " ּמא אש ִבמ ִבאם 
ּמלה",  ּמד ּה עו של יַתו יַתמר " ּמא שו יַתלְך  שמ ִבנ שו

ִבמים.  ּמל שש יַתלד  שו ֵארי זו  רֲעה

<לא נמוצא בכתב היד>
(מסכת תמורה פרק ה משנה ד 

ִבמים,  ּמל שש יַתרת  שתמו ּמלה ו יַתרת עו שתמו ֵארי זו  רֲעה
ּמלה.   יַתרת עו שתמו ֵארי זו  רֲעה

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא

ּמלה,  ִבח שת ִבמ יַתון  יַתכ שת ִבנ ֵאכן  ּמל ִבאם 
יַתחת,  יַתא שכ ֵאשמות  ֵאני  שש שקרות  ִבל ּמשר  שפ אא ֵאאי   שו ִבאיל  הו

ִבמין;  ּמי יַתק ּמריו  ּמב שד
יַתמר:  ּמא אש ִבמ ִבאם  שו
ּמלה,  יַתרת עו שתמו
יַתמר:  ּמא שו יַתלְך  שמ ִבנ

ּמלה. ) יַתרת עו שתמו ֵארי זו  רֲעה ִבמים,  ּמל שש יַתרת  שתמו

מסכת תמורה פרק ה משנה ה 
ה

ֵאפי זו",  ִבל רֲעח ּמרה זו", " שתמו יַתחת זו", " יַתת ֵארי זו  רֲעה "
ּמרה.   שתמו ֵארי זו  רֲעה

יַתעל זו",  אלת  אל מח שמ "זו 
ּמרה.   שתמו ּמנה  ֵאאי

יַתעל מום,  יַתב ֵאדש  שק אה ּמיה  ּמה ִבאם 
ִבלין,  מח יַתל ֵאוצא  ֵאי

ִבמים.  ּמד ּמעשות  ֵאה של ּמוצִבריְך 

מסכת תמורה פרק ה משנה ו 
ו

ּמּטאת,  יַתח יַתחת  יַתת ֵארי זו  רֲעה "
ּמלה",  יַתחת עו יַתת

שכלום.   יַתמר  ּמא ללא 



ּמּטאת זו",  יַתח יַתחת  יַתת "
ּמלה זו",  יַתחת עו יַתת

יַתבִית",  יַתה שבתוְך  ִבלי  איש  אש ּמלה  יַתחת עו יַתת ּמּטאת,  יַתח יַתחת  יַתת "
ִבמין.   ּמי יַתק ּמריו  ּמב שד ּמיה לו,  ּמה

יַתלת מום:  רֲעע יַתב יַתעל  שו ּמאה  ֵאמ שּט יַתה ּממה  ֵאה שב יַתעל  יַתמר  ּמא
ּמלה",  ֵאאלו עו ֵארי  רֲעה "
שכלום.   יַתמר  ּמא ללא 

ּמלה",  שלעו ֵאאלו  ֵארי  רֲעה "
אהן עולות.  ֵאמי שד ִבב ִבביא  ּמי שו ֵאכרו  ּממ ִי

פרק ו 

מסכת תמורה פרק ו משנה א 
א

ֵאבח,  שז ִבמ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  רֲעאסוִברין  ּמה ּמכל 
ֵאהן:  אש ּמכל  שסִברים  או
יַתבע> ּמהרו יַתע, < ֵאב ּמהרו

ּמבע,  ִבנשר יַתה שו
אוצה,  שק ממ יַתה שו
ּמבד,  שע אנ יַתה שו
ּמנן,  שת אא ּמה שו
ִבחיר,  שמ יַתה שו

ִבאים> יַתל שכ יַתה יַתאִים, <שו של ִבכ יַתה שו
ּמפה,  ֵאר שּט יַתה שו

אפן.   לד ֵאוצא  שויו
אוצה?  שק ממ יַתה אזה הוא  ֵאאי 

ּמרה.   ּמז ּמדה  רֲעעבו יַתל אוצה  שק ממ יַתה
ּמאסור,  הוא 

ּמתר.   ממ ּמליו  ּמע אש יַתמה  ו
ּמבד?  שע אנ יַתה אזה  ֵאאי  שו

ִבדין אותו.   שב אשעו ּמכל 
ּמאסור.   ּמליו  ּמע אש יַתמה  הוא ו
ּמלה.  ִבכי רֲעא יַתב ּמתִברין  ממ אזה  ּמו אזה 

מסכת תמורה פרק ו משנה ב 
ב

ּמנן?  שת אא אזה הוא  ֵאאי 
ּמנה:  יַתלזו ֵאמר  ּמהאו

ּמכִבריְך."   שש ִבב ִבליְך  ֵאהא  "



רֲעאסוִברין.   ּמלן  מכ ּמאה,  ֵאמ ִבפלו  רֲעא
ֵאברו:  רֲעח יַתל ֵאמר  ּמהאו ֵאכן  שו
אזה,  אלה  ּמט ּמלְך  ֵאהא  "

ִבדי."  שב יַתע אוצל  ֵאא ּמתְך  ּמח שפ ִבש ִבלי  ֵאתן  שו
ֵאמר:  ִבבי או שר
ּמנן.  שת אא ֵאאינו 

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמנן.  שת אא

מסכת תמורה פרק ו משנה ג 
ג

אלב?  אכ ִבחיר  שמ אזה הוא  ֵאאי
ֵאברו:  רֲעח יַתל ֵאמר  ּמהאו

אזה."   אלב  אכ יַתחת  יַתת אזה  אלה  ּמט ּמלְך  ֵאהא  "
שלקו:  ּמח אש ִבפין  ּמת ֵאני שו שש ֵאכן  שו

ּמשּמרה,  רֲעע ֵאטל  ּמחד נו אא
אלב,  אכ שו ּמעה  שש ִבת ֵאטל  ּמחד נו אא שו

ִברין,  רֲעאסו אלב  אכ יַתה אגד  אנ שכ אש
ּמתִברין.   ממ אלב  אכ יַתה ִבעם  אש שו

ּמנה,  ִבחיר זו שמ אלב ו אכ יַתנן  שת אא
ּמתִברים,  ממ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ּמעה.   ּמב יַתאשר ללא  ֵאני",  שש יַתמר " אא אנ אש
ּמתִברין,  ממ אהן  ֵאתי שלדו יַתו

אהן.  ֵאתי שלדו יַתו ללא  ֵאהן",  יַתמר " אא אנ אש

מסכת תמורה פרק ו משנה ד 
ד

ִבפים,  ּמס שכ ּמל ּה  יַתתן  ּמנ
ּמתִברין.   ממ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ּמלתות,  שס ִבנים, ו ּממ שש ֵאיינות, 
ּמב ּה> יַתח, < ֵאב שז ִבמ ֵאבי  יַתג יַתעל  ֵארב  ּמק ֵאוצא בו  יַתכיו אש ּמבר  ּמד ּמכל  שו

ּמאסור.  

ה
ִבשין,  ּמד שק ממ ּמל ּה  יַתתן  ּמנ
ּמתִברין.  ממ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

עופות, 
רֲעאסוִברין.   ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ִבדין:  יַתב ּמיה  ּמה אש
אהן,  ּמב ֵאסל  יַתהמום פו אש ִבשין  ּמד שק ממ יַתה ִבאם  ּממה 

אהם,  ֵאלי רֲעע ּמחל  ִבחיר  שמ ּמנן ו שת אא ֵאאין  שו



ֵאסל בו,  יַתהמום פו ֵאאין  אש עו ף, 
ּמליו?  ּמע ּמחל  ִבחיר  שמ ּמנן ו שת אא ֵאהא  שי ללא  אש ִבדין  ֵאאינו 

יַתמר:  שלמוד לו ּמבִברים כג,יט)יַתת שד ) 
ּמהעו ף.  אאת  ִבביא  ּמה של אדר",  אנ ּמכל  של "

מסכת תמורה פרק ו משנה ה 
ו

ֵאבח,  שז ִבמ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  רֲעאסוִברין  ּמה ּמכל 
ּמתִברין.   ממ אהן  ֵאתי שלדו יַתו

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  ּמפה, שר ֵאר שט יַתלד  שו
יַתח.   ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ֵארב  ּמּק ללא ִי
ֵארב.)   ּמּק שמִברים: ִי ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו )

ֵאמר:  ּמנס או שג ִבטי שנ יַתא אבן  ּמיה  שנ יַתנ רֲעח ִבבי  שר
ּמפה,  ֵאר שּט יַתה ִבמן  ּמקה  שנ ּמי אש ֵאשּמרה  שכ
יַתח.   ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ֵאמ ּמלה  שפסו

ּמפה,  ֵאר שט אעשו  אנ אש ִבשין  ּמד ּמּק יַתה ּמכל 
ִבדין,  ֵאאין פו

ִבבין.  ּמל שכ יַתל ּמלן  ִבכי רֲעא יַתה של ִבשים  ּמד ּמּק יַתה אאת  ִבדין  ֵאאין פו אש

פרק ז 

מסכת תמורה פרק ז משנה א 
א

יַתבִית,  יַתה אדק  אב ֵאשי  שד ּמק שב ֵאאין  אש יַתמה  יַתח  ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאשי  שד ּמק שב ֵאיש 
יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאשי  שד ּמק שב ֵאאין  אש יַתמה  יַתבִית  יַתה אדק  אב ֵאשי  שד ּמק שב ֵאיש 

ּמרה,  שתמו ִבשין  יַתח עו ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאשי  שד ּמּק אש
ֵאמא,  ּמט שו ּמתר  ִבפגול, נו ֵאשם  ִבמ אהם  ֵאלי רֲעע ִבבין  ּמי יַתח שו

ּמנן,  שדיו ִבפ יַתחר  יַתא של ּמאסור  ּמבן  ּמל רֲעח יַתו ּמדן  ּמל שו
ּמיב.  יַתח יַתבחו ץ  ּמטן  רֲעח יַתהשו שו

ּמרן.  ּמכ שש ִבב ִבנים  ּממ מא ּמל אהן  ֵאמ ִבנין  שת ֵאאין נו
יַתבִית.)  יַתה אדק  אב ֵאשי  שד ּמק שב ֵאכן  ֵאאין  אש יַתמה  )

מסכת תמורה פרק ז משנה ב 
ב

יַתבִית,  יַתה אדק  אב ֵאשי  שד ּמק שב ֵאיש 
יַתבִית.  יַתה אדק  אב של ֵאדשות  שק אה ּמתם  שוּס אש

לכל,  יַתה יַתעל  ּמחל  יַתבִית  יַתה אדק  אב ֵאדש  שק אה
אהן,  ֵאלי ִבגדו שב ִבלין  רֲעע ומו

ִבנים.  רֲעה לכ יַתל ּמיה  ּמנ רֲעה אהן  ּמב ֵאאין  שו



מסכת תמורה פרק ז משנה ג 
ג

יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאשי  שד ּמק ּמחד  אא
יַתבִית,  יַתה אדק  אב ֵאשי  שד ּמק ּמחד  אא שו

ּמשה,  מד שק ִבל ּמשה  מד שּק ִבמ ּמתן  ִבנין או יַתש שמ ֵאאין 
ִבעלוי,  ֵאדש  שק אה ּמתן  ִבשין או ִבדי שק יַתמ

ּמתן.   ִבמין או רֲעחִברי יַתמ ו
ֵאברו.   ּמּק ֵאמתו, ִי ִבאם  שו
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
יַתבִית,  יַתה אדק  אב ֵאשי  שד ּמק

ּמפדו.  ֵאמתו, ִי ִבאם 

מסכת תמורה פרק ז משנה ד 
ד

ִברין:  ּמב שק ִבנ יַתה ֵאהן  ֵאאלו 
ֵאברו.  ּמּק ִבפילו, ִי ִבה אש ִבשים  ּמד ּמק

ֵאבר.  ּמּק ִבת ּמיה,  של ִבש ּמלה  ִבפי ִבה
ּמקל,  שס ִבנ יַתה שור 

ּמפה,  רֲעערו ּמלה  שג אע שו
ּמרע,  לוצ שמ ֵארי  ּקפ ִבוצ שו

ִבזיר,  ּמנ יַתער  שש ו
רֲעחמור,  אטר  אפ ו
ּמלב,  ּמח אב ּמשר  ּמב ו

ּמרה,   ּמז רֲעע ּמב ּמחטו  שש ִבנ אש ִבלין  מח שו
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ּמשֵארפו.  ּמרה, ִי ּמז רֲעע ּמב ּמחטו  שש ִבנ אש ִבלין  מח
ּמרה.  ּמז רֲעע ּמב ּמטה  ּמח שש ִבנ אש ּמיה  יַתח ֵאכן  שו

מסכת תמורה פרק ז משנה ה 
ה

ִבפין:  ּמר שש ִבנ יַתה ֵאהן  ֵאאלו 
ּמשֵאר ף.  יַתסח, ִי אפ יַתב ֵאמ ץ  ּמח

ּמאה,  ֵאמ שט ּממה  שתרו ו
ּמלה,  ּמעשר ּמה

ארם,  אכ יַתה ֵאאי  של ִבכ שו
ּמשֵאר ף,  ּמשֵאר ף, ִי ִבה של יַתדשרכו  אש אאת 
ֵאבר.   ּמּק ֵאבר, ִי ּמּק ִבה של יַתדשרכו  אש אאת 

ּממה.  שתרו ִבל אש אמן  אש שב יַתפת ו שב ִבקין  ִבלי שד יַתמ

מסכת תמורה פרק ז משנה ו 



ו
ּמנן,  יַתמ שז ִבל ּמחטו חו ץ  שש ִבנ אש ִבשים  ּמד ּמק ּמכל 
ּמששרפו.   ֵאאלו ִי ֵארי  רֲעה ּממן,  שמקו ִבל שוחו ץ 

ּמשֵאר ף;  ּמתלוי, ִי ּמשם  ּמא
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ֵאבר.   ּמּק ִי
ּמשֵאר ף.   ִבת ֵאפק,  ּמס יַתעל  ּמאה  ּמב יַתה ּמהעו ף  יַתּטאת  יַתח

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּממה.   יַתא של ּמנה  אל ִבטי שי

ֵאברו,  ּמּק ללא ִי ִבפין  ּמר שש ִבנ יַתה ּמכל 
ּמשֵארפו.   ללא ִי ִברים  ּמב שק ִבנ יַתה ּמכל 

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
שוצמו,  יַתע יַתעל  ִבמיר  שח יַתה של ּמוצה  ּמר ִבאם 
יַתשי;  יַתר ּמבִברין,  שק ִבנ יַתה אאת  ששרו ף  ִבל

שמרו לו:  ּמא
יַתשנות.   של ּמתר  ממ ֵאאינו 

חסל תמורה 

 מסכת כריתות 

פרק א 

מסכת כריתות פרק א משנה א 
א

ּמרה:  יַתבתו ֵארתות  ּמכ ֵאשש  שו ִבשים  לל שש
ֵאאם,  ּמה יַתעל  ּמבא  יַתה

ּמאב,  ּמה אשת  ֵאא יַתעל  שו
ּמלה;  יַתכ יַתה יַתעל  שו

ּמכר,  ּמז יַתה יַתעל  ּמבא  יַתה
ּממה,  ֵאה שב יַתה יַתעל  שו

ּממה;  ֵאה שב יַתה אאת  ּמאה  ִבבי שמ ּמשה  ִבא ּמה שו
ּמת ּה,  ִבב ּמשה ו ִבא יַתעל  ּמבא  יַתה

ִבאיש;  אשת  ֵאא יַתעל  שו
רֲעאחותו,  יַתעל  ּמבא  יַתה
ִבביו,  ּמא רֲעאחות  יַתעל  שו
ִבאמו,  רֲעאחות  יַתעל  שו



ששתו,  ִבא רֲעאחות  יַתעל  שו
ִבחיו,  ּמא אשת  ֵאא יַתעל  שו

ִבביו,  ּמא ִבחי  רֲעא אשת  ֵאא יַתעל  שו
ּמדה;  ִבנ יַתה יַתעל  שו

ֵאד ף,  יַתג שמ יַתה שו
ּמרה,  ּמז ּמדה  רֲעעבו ֵאבד  ּמהעו שו
אלְך,  יַתלמ יַתזשרעו  ִבמ ֵאתן  יַתהנו שו

ִבני;  שדעו שוִי יַתעל אוב  יַתב ו
ּמבת;  יַתש יַתה אאת  ֵאלל  יַתח שמ יַתה שו

אדש,  לּק יַתה אאת  יַתכל  ּמא אש ֵאמא  ּמט שו
ֵאמא;  ּמט ּמדש  שק ִבמ יַתה אאל  ּמבא  יַתה שו

ִבפגול;  ּמתר, ו שונו ּמדם,  שו אלב,  ֵאח ֵאכל  ּמהאו
יַתבחו ץ;  אלה  רֲעע יַתמ יַתה שו ֵאחט  יַתהשו שו

יַתסח,  אפ יַתב ֵאמ ץ  ּמח ֵאכל  ּמהאו שו
ִבכפוִברים;  יַתה שביום  ּמכה  ּמלא שמ אשה  שועו ֵאכל  ּמהאו שו

אמן,  אש יַתה אאת  ֵאּטם  יַתפ שמ יַתה שו
ארת,  לט שּק יַתה אאת  ֵאּטם  יַתפ שמ יַתה שו
ּמחה;  שש ִבמ יַתה אמן  אש ּמוּסְך  יַתה שו

ֵאשה.  רֲעע שוצוות  ִבמ ּמלה  ִבמי יַתה שו יַתסח  אפ יַתה

מסכת כריתות פרק א משנה ב 
ב

ֵארת,  ּמכ ּמנם  שזדו יַתעל  ִבבים  ּמי יַתח ֵאאלו  יַתעל 
ּמּטאת,  יַתח ּמתן  ּמג שג ִבש יַתעל  שו

ּמתלוי,  ּמשם  ּמא אהן  ּמל אש יַתדע  ללא הו יַתעל  שו
ּמשיו,  ּמד ּמק שו ּמדש  שק ִבמ ֵאמא  יַתט שמ יַתה ִבמן  חו ץ 

ֵארד.   שויו אלה  שבעו אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

יַתמר:  אא אנ אש ֵאד ף,  יַתג שמ יַתה יַתבר טו,כט)יַתא ף  שד ִבמ שב ) 
ּמגה",  ּמג שש ִבב אשה  ּמלע אכם  ּמל איה  שה יַתחת ִי יַתא ּמרה  "תו

אשה.  רֲעע יַתמ ֵאאינו  אש ֵאד ף,  יַתג שמ ּמוצא  ּמי

מסכת כריתות פרק א משנה ג 
ג

ּמכל,  אא אנ שו ּמבן  ּמקשר ִבביאות  שמ ֵאיש 
ּמכל,  אא אנ ֵאאינו  שו ִבביאות  שמ
ִבביאות.   שמ ּמנן  ֵאאי אש ֵאיש  שו

ּמכל:  אא אנ שו ּמבן  ּמקשר ִבביאות  שמ ֵאאלו 
ּמועו ף.   ּמיה  יַתח ּממה,  ֵאה שב ִבמין  שכ אלת  אפ יַתמ יַתה

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד



שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמדם.   ּמא ּמה יַתרת  ִבמצו ֵאהא  שי אש יַתעד 

ּמּקם,  מר שמ ִבפיר  ּמש שו ּמיה  של ִבש ּמדל, או  שנ יַתס אלת  אפ יַתמ יַתה
ּמתְך.   מח שמ ֵאוצא  יַתהיו שו

ּמלה,  ִבפי ִבה אש ּמחה  שפ ִבש ֵאכן  שו
ּמכל.  אא אנ שו ּמבן  ּמקשר ּמאה  ִבבי שמ

מסכת כריתות פרק א משנה ד 
ד

ּמכל:  אא אנ ֵאאינו  שו ִבביאות  שמ ֵאאלו 
ּמלה,  ִבפי ִבה יַתמה  יַתע  ּמידו ֵאאין  שו אלת,  אפ יַתמ יַתה

ִבפילו,  ִבה אש ִבשים  ּמנ ֵאתי  שש ֵאכן  שו
ּמבה.   ִבמין חו ִבמ יַתחת  יַתא שו שפטור  ִבמין  ִבמ יַתחת  יַתא

ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא
יַתתי?  ּממ אא

רֲעעּמרב.   יַתמ יַתל שוזו  ּמרח  שז ִבמ יַתל שלכו זו  ּמה אש יַתמן  שז ִבב
שמדות,  אהן עו ֵאתי שש ּמהיו  ִבאם  ּמבל  רֲעא

ּמכל.  אא אנ שו ּמבן  ּמקשר ִבביאות  שמ

מסכת כריתות פרק א משנה ה 
ה

ִבביאות:  שמ ּמנן  ֵאאי אש ֵאאלו 
יַתמִים,  ֵאלא  ּממ ִבפיר  ּמש אלת  אפ יַתמ יַתה

ִבנים,  ִבני שג ֵאלא  ּממ ּמדם,  ֵאלא  ּממ
ִבשים,  ּממ ִבוצים ושר ּמק שש ִבבים,  ּמג רֲעח יַתו ִבגים  ּמד ִבמין  שכ אלת  אפ יַתמ יַתה

ִבעים,  ּמב יַתאשר אלת יום  אפ יַתמ יַתה
אפן.   לד ֵאוצא  שויו

אפן.  לד ֵאוצא  שביו ֵאיב  יַתח שמ שמעון  ִבש ִבבי  שר

מסכת כריתות פרק א משנה ו 
ו

ּמחד,  אא שו ִבנים  ששמו ִבל אלת אור  אפ יַתמ יַתה
ּמבן,  ּמּקשר יַתה ִבמן  שטִברין  יַתמי פו יַתש ֵאבית 

ִבבין.   שי יַתח שמ ֵאלל  אה ֵאבית 
יַתמי:  יַתש ֵאבית  של ֵאלל  אה ֵאבית  שמרו  ּמא

ּמחד?  אא שו ִבנים  ששמו ִבמיום  ּמחד  אא שו ִבנים  ששמו ִבל ּמנה אור  ּמש יַתמה 
ּמאה,  שמ מּט יַתל אוה לו  ּמש ִבאם 
ּמבן?  ּמּקשר יַתל אוה לו  שש ללא ִי
יַתמי:  יַתש ֵאבית  אהם  ּמל שמרו  ּמא

ּמחד,  אא שו ִבנים  ששמו אלת יום  אפ יַתמ שב אתם  יַתמשר רֲעא ִבאם  ללא! 
ּמבן,  ּמקשר ּמב ּה  ִבביא  ּמה של ּמיה  ִבהיא שראו אש ּמעה  ּמש שב ּמוצא  ּמי ֵאכן  אש



ּמחד,  אא שו ִבנים  ששמו ִבל אלת אור  אפ יַתמ שב שמרו  לתא
ּמבן!  ּמקשר ּמב ּה  ִבביא  ּמה של ּמיה  ִבהיא שראו אש ּמעה  ּמש שב ּמוצא  ּמי ללא  אש

ֵאלל:  אה ֵאבית  אהן  ּמל שמרו  ּמא
יַתח,  ִבכי ּמבת תו יַתש יַתב שהיות  ִבל ּמחל  אש ּמחד  אא שו ִבנים  ששמו אלת יום  אפ יַתמ יַתה ֵארי  רֲעה יַתו

ּמבן,  ּמקשר ּמב ּה  ִבביא  ּמה של ּמיה  ִבהיא שראו אש ּמעה  ּמש שב ּמוצא  ּמי ללא  אש
ּמבן.   ּמּקשר יַתב אבת  אי יַתח שו

יַתמי:  יַתש ֵאבית  אהן  ּמל שמרו  ּמא
אתם  יַתמשר רֲעא ִבאם  ללא! 

ּמחד  אא שו ִבנים  ששמו אלת יום  אפ יַתמ אש]שב ּמבת, [ יַתש יַתב שהיות  ִבל ּמחל 
יַתעל  יַתא ף  ִבפי]אש ִבחיד, [ ּמי יַתבן  ּמקשר של ּמראוי  ֵאאינו  אש  

ִבוצבור,  יַתבן  ּמקשר של ּמראוי 
ּמחד,  אא שו ִבנים  ששמו ִבל אלת אור  אפ יַתמ שב שמרו  לתא

ּמראוי,  ּמלה  שי יַתל יַתה ֵאאין  אש
ִבוצבור!  יַתבן  ּמקשר של ללא  שו ִבחיד  ּמי יַתבן  ּמקשר של ללא 

ִבחין,  ִבכי ּמנן מו ֵאאי ִבמין  ּמד יַתה
ללאת,  שמ שבתוְך  אלת  אפ יַתמ יַתה אש

ִבאין,  ֵאמ שט ּמה  אמי ּמד
ּמבן.  ּמּקשר יַתה ִבמן  ּמרה  שפטו ו

מסכת כריתות פרק א משנה ז 
ז

ֵאלדות,  ֵאמש  ּמח ֵאפק  שס ּמה  אלי ּמע ֵאיש  אש ּמשה  ִבא ּמה
ִבזיבות,  ֵאמש  ּמח ֵאפק  שס

ּמחד,  אא ּמבן  ּמקשר ּמאה  ִבבי שמ
ִבחים,  ּמב שז ִבב אלת  אכ שואו

ּמבה.   ּמה חו אלי ּמע ּמאר  שש יַתה ֵאאין  שו
ּמדיות,  יַתו ֵאלדות  ֵאמש  ּמח
ּמדיות,  יַתו ִבזיבות  ֵאמש  ּמח
ּמחד,  אא ּמבן  ּמקשר ּמאה  ִבבי שמ
ִבחים,  ּמב שז ִבב אלת  אכ שואו

ּמבה.   ּמה חו אלי ּמע ּמאר  שש יַתה שו
ּמהב.   ּמז יַתנר  ִבדי שב יַתלִים  ּמש ִבבירו ִבנים  ִבק שמדו  ּמע אש אשה  רֲעע יַתמ

ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר יַתמר  ּמא
ּמלה,  שי יַתל יַתה ִבלין  ּמא ללא  אזה!  יַתה ּממעון  יַתה

ּמנִברים.   ִבדי שב שיהו  אש יַתעד 
ֵאמד:  ִבל שו ִבדין,  ֵאבית  של יַתנס  שכ ִבנ שו

ּמשה]  ִבא ּמה ּמדיות, [ יַתו ֵאלדות  ֵאמש  ּמח ּמה  אלי ּמע ֵאיש  אש
ּמדיות,  יַתו ִבזיבות  ֵאמש  ּמח
ּמחד,  אא ּמבן  ּמקשר ּמאה  ִבבי שמ
ִבחים,  ּמב שז ִבב אלת  אכ שואו

ּמבה.   ּמה חו אלי ּמע ּמאר  שש יַתה ֵאאין  שו



יַתתִים.  שע יַתב ִבבשר יַתביום  ִבנים בו  ִבק שמדו  ּמע שו

פרק ב 

מסכת כריתות פרק ב משנה א 
א

ִבכפוִברים,  ֵארי  שוּס מח שמ ּמעה  ּמב יַתאשר
ּמגה.   ּמג שש ִבכ ּמזדון  יַתה יַתעל  ִבאין  ִבבי שמ ּמעה  ּמב יַתאשר

ִבכפוִברין:  ֵארי  שוּס מח שמ ֵאהן  ֵאאלו 
ּמרע.   לוצ שמ יַתה שו אדת,  אל יַתהיו שו ּמבה,  ּמז יַתה שו ּמזב,  יַתה

ֵאמר:  לקב או רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
ִברין,  ִבכפו יַתוּסר  מח שמ ֵאגר 

ּמדם,  יַתה ּמליו  ּמע ֵארק  ּמז ִבי אש יַתעד 
ּמאתו.  שמ מט שו שחתו  יַתל שג ִבת שו ֵאיינו  ִבזיר,  ּמנ שו

מסכת כריתות פרק ב משנה ב 
ב

ּמגה:  ּמג שש ִבכ ּמזדון  יַתה יַתעל  ִבאין  ִבבי שמ ֵאאלו 
ּמחה,  שפ ִבש יַתה יַתעל  ּמבא  יַתה

ּממא,  יַתּט ִבנ אש ִבזיר  ּמנ שו
ֵאעדות,  ּמה יַתעת  ששבו ו
ּמּקדון.  ִבפ יַתה יַתעת  ששבו ו

מסכת כריתות פרק ב משנה ג 
ג

ֵאבה,  יַתהשר ֵאברות  רֲעע יַתעל  ּמחד  אא ּמבן  ּמקשר ִבאין  ִבבי שמ ּמשה  ִבמ רֲעח
ֵארד.   שויו אלה  ּמבן עו ּמקשר ִבאין  ִבבי שמ ּמשה  ִבמ רֲעח יַתו

ֵאבה:  יַתהשר ֵאברות  רֲעע יַתעל  ּמחד  אא ּמבן  ּמקשר ִבאין  ִבבי שמ ֵאאלו 
ֵאבה,  יַתהשר ִבביאות  ּמחה  שפ ִבש יַתה יַתעל  ּמבא  יַתה

ֵאבה,  יַתהשר שמאות  מט ּממא  יַתּט ִבנ אש ִבזיר  ּמנ שו
ֵאבה,  יַתהשר ִבשים  ּמנ רֲעא ֵאדי  שי יַתעל  ששתו  ִבא של ֵאנא  יַתק שמ יַתה שו

ֵאבה.   יַתהשר ִבעים  ּמג שנ יַתגע  יַתנ שת ִבנ אש לוצּמרע  שמ ו
יַתגע,  יַתנ שת ִבנ שו ּמריו  ּקפ ִבוצ ִבביא  ֵאה יַתגע,  יַתנ שת ִבנ שו ּמריו  ּקפ ִבוצ ִבביא  ֵאה

ּמלה לו,  ּמע ללא 
ּמּטאתו.   יַתח אאת  ִבביא  ּמי אש יַתעד 

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמשמו.  רֲעא אאת  ִבביא  ּמי אש יַתעד 



מסכת כריתות פרק ב משנה ד 
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ֵאבה:  יַתהשר ּמלדות  שו ּמדה  של ּמי אש ּמשה  ִבא ּמה
ּמבה,  ֵאק שנ ִבנים  ששמו שבתוְך  ּמלה  ִבפי ִבה

ּמבה,  ֵאק שנ ִבנים  ששמו שבתוְך  ּמלה  ִבפי ִבה שו ּמרה  שז ּמח
ִבמים,   שתאו אלת  אפ יַתמ יַתה שו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמהִבראשון,  יַתעל  ּמאה  ִבבי שמ
ִבני,  ֵאש יַתה יַתעל  ּמאה  ִבבי שמ ּמנה  ֵאאי שו

ִבשי,  ִבלי שש יַתה יַתעל  ּמאה  ִבבי שמ
ִבעי.   ִבבי ּמהשר יַתעל  ּמאה  ִבבי שמ ּמנה  ֵאאי שו

ה <ו>
ֵארד:  שויו אלה  ּמבן עו ּמקשר ִבאין  ִבבי שמ ֵאאלו 

יַתעת קול,  ִבמי שש יַתעל 
יַתתִים,  ּמפ שש ִבבּטוי  יַתעל  שו

ּמשיו,  ּמד ּמק שו ּמדש  שק ִבמ יַתאת  שמ מט יַתעל  שו
אדת,  אל יַתהיו שו
לוצּמרע.   שמ יַתה שו

ּמריות?  רֲעע ּמה ּמכל  ֵאבין  של ּמחה  שפ ִבש ֵאבין  יַתמה 
ּמבן:  ּמּקשר יַתב ללא  שו אנש  לע ּמב ללא  אהם  ּמל ּמות  ּמש ללא  אש

ּמּטאת,  יַתח יַתב רֲעעּמריות  ּמה ּמכל  אש
ּמשם;  ּמא ּמב ּמחה  שפ ִבש יַתה שו

ּמריות,  רֲעע ּמה ּמכל 
ּמבן,  ּמּקשר יַתב יַתמכות ו יַתב ּמשִבוים  ּמשה  ִבא ּמה ּמחד  אא שו ִבאיש  ּמה ּמחד  אא

יַתמכות, <הישווה> יַתב ּמשה  ִבא ּמל ִבאיש  ּמה אאת  ּמוה  שש ּמה ללא  ּמחה  שפ ִבש יַתה שו
ּמבן.   ּמּקשר יַתב ִבאיש  ּמל ּמשה  ִבא ּמה אאת  ללא  שו

ּמריות,  רֲעע ּמה ּמכל 
ֵאמר,  יַתכגו ּמעארה  שמ יַתה אאת  אהם  ּמב ּמשה  ּמע

ּמאה.   ִבבי ּמאה ו ִבבי ּמכל  יַתעל  ּמיב  יַתח שו
ּמחה,  שפ ִבש יַתב ִבמיר  שח אה

ֵאגג.  יַתכשו ִבזיד  ֵאמ יַתה אאת  ּמב ּה  ּמשה  ּמע אש
(מסכת כריתות פרק ב משנה ה) 

ּמחה?  שפ ִבש ִבהיא  ֵאאי זו 
יַתבת חוִברין,  ּמי ּה  שוצ אח שו ּמחה  שפ ִבש ּמי ּה  שוצ אח אש ּמכל 

יַתמר:  אא אנ שקּמרא יט,כ)אש ִבי יַתו ) 
ּמתה ּמד שפ ִבנ ללא  ֵאדה  שפ ּמה שו ּמל ּה" יַתתן  ִבנ ללא  ּמשה  שפ מח ",  או 
ּמבה.   ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר
ִבהיא?  ֵאאי זו 
יַתדי.   יַתו ּמחה  שפ ִבש



ֵאמר:  ּמיה או שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר
ּמרשות,  לפ שמ יַתה ּמריות  רֲעע ּמה ּמכל 

ּמלא  אא ּמלנו  ֵאאין  ִבשיור  ִבמ
לחִברין.  יַתבת  ּמי ּה  שוצ אח שו ּמחה  שפ ִבש ּמי ּה  שוצ אח אש

מסכת כריתות פרק ב משנה ו 
ו <ז>

ּמריות:  רֲעע ּמה ּמכל 
לטן,  ּמק ּמחד  אא שו ּמגדול  ּמחד  אא

ּמפטור.  ּמטן  ּמק
ֵאשן,  ּמי ּמחד  אא שו ֵאער  ּמחד  אא

ּמפטור.   ֵאשן  ּמי יַתה
ִבזיד,  ֵאמ ּמחד  אא שו ֵאגג  ּמחד שו אא

ֵארת.  ּמכ ִבה יַתב ִבזיד  ֵאמ יַתה שו ּמּטאת  יַתח יַתב ֵאגג  יַתהשו

פרק ג 

מסכת כריתות פרק ג משנה א 
א

אלב", ֵאח ּמת  של יַתכ ּמא שמרו לו " ּמא
ּמּטאת.   יַתח ִבביא  ֵאמ  

יַתכל",  ּמא ֵאמר " ֵאעד או
יַתכל",  ּמא ללא  ֵאמר " ֵאעד או שו
יַתכל",  ּמא ארת " אמ ּמשה או ִבא

יַתכל",  ּמא ללא  ארת " אמ ּמשה או ִבא שו
ּמתלוי.   ּמשם  ּמא ִבביא  ֵאמ
יַתכל",  ּמא ֵאמר " ֵאעד או

ִבתי",  של יַתכ ּמא ללא  ֵאמר " שוהוא או
ּמפטור.  

יַתכל",  ּמא שמִברין " יַתנִים או שש
ִבתי",  של יַתכ ּמא ללא  ֵאמר " שוהוא או

ֵאיב.   יַתח שמ ִבאיר  ֵאמ ִבבי  שר
ִבאיר:  ֵאמ ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמרה,  רֲעחמו ּמתה  ִבמי של יַתנִים  שש ִבביאוהו  אה ִבאם 
יַתּקל?  יַתה ּמבן  ּמקשר של ִבביאוהו  שי ללא 

שמרו לו:  ּמא
אוצה,  שר ִבאם ִי ּממה, 

ִבתי!"  ּמהִיי ִבזיד  ֵאמ יַתמר " יו



מסכת כריתות פרק ג משנה ב 
ב

ּמחד,  אא ֵאלם  שע אה שב אלב  ֵאח שו אלב  ֵאח יַתכל  ּמא
יַתחת.   יַתא ּמּטאת  יַתח ּמלא  אא ּמיב  יַתח ֵאאינו 

ּמחד,  אא ֵאלם  שע אה שב ִבפגול  ּמתר ו שונו ּמדם  שו אלב  ֵאח יַתכל  ּמא
יַתחת.   יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  יַתעל  ּמיב  יַתח

ּמחד.   אא ִבמין  ִבמ ֵאבה  יַתהשר ִבנים  ִבמי שב אמר  לח אזה 
ֵאבה,  יַתהשר ִבנים  ִבמי ִבמ ּמחד  אא ִבמין  שב אמר  לח

יַתזִית,  ִבוצי  רֲעח יַתכ יַתכל  ּמא ִבאם  אש
יַתזִית,  ִבוצי  רֲעח יַתכ יַתכל  ּמא שו יַתזר  ּמח שו

ּמיב,   יַתח ּמחד,  אא ִבמין  ִבמ
ּמפטור.  ִבנים,  ִבמי ֵאני  שש ִבמ

מסכת כריתות פרק ג משנה ג 
ג

ּמלן?  שכ אהה או שש ּממה ִי יַתכ
ִבליות.   ּמק ּמלן  שכ ִבאלו או שכ

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ארס.   אפ יַתלת  ִבכי רֲעא ֵאדי  שכ יַתעד סו ף  שו ּמלה  ִבח שת ִבמ ֵאהא  שי אש יַתעד 
ִבאין,  ֵאמ שט ִבקין  שש יַתמ ּמתה  ּמש ִבאין,  ֵאמ שט ִבלין  ּמכ ּקא יַתכל  ּמא

ּמדש  שק ִבמ יַתל יַתנס  שכ ִבנ יַתיִין,  ִבעית  ִבבי ּמתה שר ּמש
ארס.   אפ יַתלת  ִבכי רֲעא ֵאדי  שכ ּמהא  ּמש שו

ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר
ּמב ּה,  ִבסיק  שפ ִבה ִבאם 

ּמפטור.  ֵאהן,  אש ּמכל  יַתמִים  ּמכ ּה  שלתו יַתתן  ּמנ אש או 

מסכת כריתות פרק ג משנה ד 
ד

יַתחת,  יַתא ּמלה  ִבכי רֲעא ֵאכל  ֵאיש או
ּמחד:  אא ּמשם  ּמא שו ּמּטאות  יַתח יַתבע  יַתאשר ּמה  אלי ּמע ּמיב  יַתח

אלב,  ֵאח יַתה אאת  יַתכל  ּמא אש ֵאמא  ּמט
ִבשין,  ּמד שק ממ יַתה ִבמן  ּמתר  ּמיה נו ּמה שו

ִבכפוִברין.   יַתה שביום 
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ּמבת.   יַתש יַתב ִבוציאו  שוהו ּמבת  יַתש ּמתה  שי ּמה ִבאם 
שמרו לו:  ּמא

ֵאשם.  יַתה ֵאאינו 

מסכת כריתות פרק ג משנה ה 
ה



יַתחת,  יַתא ּמאה  ִבבי ּמבא  ֵאיש 
ּמּטאות:  יַתח ֵאשש  ּמה  אלי ּמע ּמיב  יַתח

ִבבתו,  יַתעל  ּמבא  יַתה
ִבבתו,  ֵאשם  ִבמ ּמה  אלי ּמע ּמיב  יַתח

רֲעאחותו,  יַתו
ִבחיו,  ּמא אשת  ֵאא שו

ִבביו,  ּמא ִבחי  רֲעא אשת  ֵאא שו
ִבאיש,  אשת  ֵאא שו

ּמדה.   ִבנ שו
ִבבתו,  יַתבת  יַתעל  ּמבא  יַתה שו

ִבבתו,  יַתבת  ֵאשם  ִבמ ּמה  אלי ּמע ּמיב  יַתח
ּמלתו,  יַתכ שו

ששתו,  ִבא רֲעאחות  יַתו
ִבחיו,  ּמא אשת  ֵאא שו

ִבביו,  ּמא ִבחי  רֲעא אשת  ֵאא שו
ִבאיש,  אשת  ֵאא שו

ּמדה.   ִבנ שו
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ּמא ּה,  ּמש שנ ֵאקן ו ּמז יַתבר  ּמע ִבאם 
ּמאב.   אשת  ֵאא ֵאשם  ִבמ ּמה  אלי ּמע ּמיב  יַתח

ששתו,  ִבא יַתבת  יַתעל  ּמבא  יַתה ֵאכן  שו
ששתו.  ִבא יַתבת  יַתבת  יַתעל  שו

מסכת כריתות פרק ג משנה ו 
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רֲעחמותו,  יַתעל  ּמבא  יַתה
רֲעחמותו,  ֵאשם  ִבמ ּמה  אלי ּמע ּמיב  יַתח

ּמלתו,  יַתכ שו
ששתו,  ִבא רֲעאחות  יַתו
ִבחיו,  ּמא אשת  ֵאא שו

ִבביו,  ּמא ִבחי  רֲעא אשת  ֵאא שו
ִבאיש,  אשת  ֵאא שו

ּמדה.   ִבנ שו
רֲעחמותו,  ֵאאם  יַתעל  ּמבא  יַתה ֵאכן  שו

ִבמיו.   ּמח ֵאאם  יַתעל  שו
ֵאמר:  ִברי או אבן נו ּמנן  ּמח ִבבי יו שר

רֲעחמותו,  יַתעל  ּמבא  יַתה
רֲעחמותו,  ֵאשם  ִבמ ּמה  אלי ּמע ּמיב  יַתח

רֲעחמותו],  ֵאאם  שו ]
ִבמיו.   ּמח ֵאאם  שו
שמרו לו:  ּמא



ֵאהן.  ּמחד  אא ֵאשם  ּמתן  שש ּמל שש

מסכת כריתות פרק ג משנה ז 
ז

ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר שר ּמא
יַתע,  מש שיהו ִבבי  אאת שר שו ֵאאל  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר אאת  ִבתי  של יַתא ּמש

ּממאוס> ללא  אש ּממאוס, < אא של אש ֵאלס  שט יַתא ּמב
שבנו:  ֵאתה  שש ִבמ של ּממה  ֵאה שב יַתּקח  ִבל שלכו  ּמה אש
ִבביו  ּמא רֲעאחות  יַתעל  שו רֲעאחותו  יַתעל  ּמבא  יַתה "

יַתמה הוא?  ּמחד,  אא ֵאלם  שע אה שב ִבאמו  רֲעאחות  יַתעל  שו
ּמלם,  מכ יַתעל  יַתחת  יַתא ּמיב  יַתח

יַתחת?"  יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  יַתעל  יַתחת  יַתא או 
ִבלי:  שמרו  ּמא

שענו.   יַתמ ּמש ללא  "
ּמחד,  אא ֵאלם  שע אה שב ִבנדות  ּמשיו  ּמנ ֵאמש  ּמח יַתעל  ּמבא  יַתב שענו  יַתמ ּמש ּמבל  רֲעא

<חסר עמוד בכתב יד קאופמן. 
>138עד סו ף החסר, הושווה עם פרמה דה רוסי 

יַתחת.  יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  יַתעל  ּמיב  יַתח אשהוא  ]
אמר"> ּמוחו אמר." <בפרמה א, תמיד "קול  לח ּמו יַתקל  ּמבִברים  שד יַתה אש ּמאנו,  ִבאין  שורו

מסכת כריתות פרק ג משנה ח 
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ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  ּמלן שר ּמא שש
יַתמה הוא?"  ּממה  ֵאה שב יַתב ּמדל  של מד שמ יַתה אבר  ֵאא "

שמרו לו:  ּמא
שענו.   יַתמ ּמש ללא  "

ּמדם,  ּמא שב ּמדל  של מד שמ יַתה אבר  ֵאא שב שענו  יַתמ ּמש ּמבל  רֲעא
ּמטהור.  אשהוא 

ִבשין:  יַתלִים עו ּמש ִבבירו אש ִבחין  שש ֵאכי  ממ ּמהיו  ּמכְך 
ֵאפא,  ּמהרו אוצל  ֵאא ִבחים  ּמס שפ אעארב  ֵאלְך לו  הו

ּמרה,  ששעו ִבכ יַתח בו  ִבני יַתמ אשהוא  יַתעד  שתכו  שוחו
ּמרה,  ִבוּסי יַתב רֲעחבו  שותו

אמנו,  ִבמ ּמשְך  שמ ִבנ שו
שסחו,  ִבפ אשה  ּמלה עו יַתה שו

שסחו.  ִבפ אשה  ֵאפא עו ּמהרו שו
אמר."  לח ּמו יַתקל  ּמבִברים  שד יַתה אש ּמאנו  ִבאין  שורו

מסכת כריתות פרק ג משנה ט 
ט



ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  ּמלן שר ּמא שש שועוד 
ּמחד,  אא ֵאלם  שע אה שב יַתבחו ץ  ִבחים  ּמב שז ּמשה  ִבמ רֲעח ֵאחט  יַתהשו "

יַתמה הוא? 
ּמלם,  מכ יַתעל  יַתחת  יַתא ּמיב  יַתח

ּמחד?"  אא שו ּמחד  אא ּמכל  יַתעל  יַתחת  יַתא או 
שמרו לו:  ּמא

שענו."   יַתמ ּמש ללא  "
יַתע:  מש שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמחד,  אא ֵאלם  שע אה שב שמחוִיין  יַתת ּמשה  ִבמ רֲעח יַתב ּמחד  אא יַתבח  אז ִבמ ֵאכל  ּמבאו ִבתי  שע יַתמ ּמש "
ּמלה.  ִבעי שמ ֵאשם  ִבמ ּמחד  אא שו ּמחד  אא ּמכל  יַתעל  ּמיב  יַתח אשהוא 

אמר."   לח ּמו יַתקל  ּמבִברים  שד יַתה אש ִבני  רֲעא אאה  שורו

י
שמעון:  ִבש ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמבה,  ִבקי רֲעע ִבבי  ּמלן שר ּמא שש ּמכְך  ללא 
ּמלא:  אא

ּמחד,  אא ֵאלם  שע אה שב יַתבחו ץ  ִבחים  ּמב שז ּמשה  ִבמ רֲעח ֵאמ ּמתר  ֵאכל נו ּמבאו "
יַתמה הוא? 

ּמלן,  מכ יַתעל  יַתחת  יַתא ּמיב  יַתח
יַתחת?"  יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  יַתעל  יַתחת  יַתא או 

שמרו לו:  ּמא
שענו."   יַתמ ּמש ללא  "

יַתע:  מש שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא
ּמחד,  אא ֵאלם  שע אה שב שמחוִיים  יַתת ּמשה  ִבמ רֲעח יַתב ּמחד  אא יַתבח  אז ִבמ ֵאכל  ּמבאו ִבתי  שע יַתמ ּמש "

ּמלה.  ִבעי שמ ֵאשם  ִבמ ּמחד  אא שו ּמחד  אא ּמכל  יַתעל  ּמיב  יַתח אשהוא 
אמר."   לח ּמו יַתקל  ּמבִברים  שד יַתה אש ִבני  רֲעא אאה  שורו

יא
ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר שר ּמא

ֵאבל.  יַתק שנ ּמכה,  ּמל רֲעה ִבאם  "
ּמבה."   שתשו ֵאיש  ִבדין,  ּמל ִבאם  שו

יַתמר לו:  ּמא
ֵאשב!"  ּמה "
יַתמר לו:  ּמא

ּמלה,  ִבעי שמ ִבב ּמת  יַתמשר ּמא ִבאם  ללא!  "
ֵאכל,  ּמכאו ִבכיל  רֲעא יַתמ יַתה אאת  ּמב ּה  ּמשה  ּמע אש

אנה,  שה אנ יַתכ אנה  רֲעה יַתמ יַתה אאת  שו
אבה,  מר שמ יַתמן  שז ִבל ּמלה  ִבעי שמ יַתה אאת  ּמוציַתר ף 

ּמתר,  יַתבנו יַתמר  לתא
ֵאאלו?"  ּמכל  ִבמ יַתחת  יַתא ֵאאין בו  אש
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ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר שר ּמא
אזר:  אע ִבלי אא ִבבי  אאת שר ִבתי  של יַתא ּמש

ֵאבה  יַתהשר ּמבתות  יַתש שב ֵאבה  יַתהשר ּמלאכות  שמ אשה  ּמהעו "
ּמחד,  אא ֵאלם  שע אה שב יַתחת  יַתא ּמכה  ּמלא שמ ֵאעין  ֵאמ

יַתמה הוא? 
ּמלן,  מכ יַתעל  יַתחת  יַתא ּמיב  יַתח

יַתחת?"  יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  יַתעל  יַתחת  יַתא או 
ִבלי:  יַתמר  ּמא

אמר:  לח ּמו יַתּקל  ִבמ יַתחת,  יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  יַתעל  ּמיב  יַתח "
ּמדה,  ִבנ יַתה ִבאם  ּממה,  ו

ֵאבה,  יַתהשר ּמּטאות  יַתח שו ֵאבה  יַתהשר ּמוצאות  ּמב ּה תו ֵאאין  אש
יַתחת,  יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  יַתעל  ּמיב  יַתח

ּמבת,  יַתש
ֵאבה,  יַתהשר ּמּטאות  יַתח שו ֵאבה  יַתהשר ּמוצאות  ּמב ּה תו איש  אש

יַתחת?"  יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  יַתעל  ּמיב  יַתח ֵאהא  שי אש ִבדין  ֵאאינו 
ִבתי לו:  יַתמשר ּמא

ּמהרות,  שז יַתא ֵאתי  שש ּמב ּה  איש  אש ּמדה,  ִבנ יַתב ּמת  יַתמשר ּמא ִבאם  ללא!  "
ּמליו,  ּמע ארת  אה שז ממ ִבהיא  שו ּמדה,  ִבנ יַתה יַתעל  ּמהר  שז ממ אשהוא 

ּמבת,  יַתש יַתב יַתמר  לתא
יַתחת?"  יַתא ּמרה  ּמה שז יַתא ּמלא  אא ּמב ּה  ֵאאין  אש

ִבלי:  יַתמר  ּמא
יַתח,  ִבכי יַתטנות יו שּק יַתה יַתעל  ּמבא  יַתה "

יַתחת,  יַתא ּמרה  ּמה שז יַתא ּמלא  אא אהן  ּמב ֵאאין  אש
יַתחת."   יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  יַתעל  ּמיב  יַתח שו

ִבתי לו:  יַתמשר ּמא
יַתטנות,  שּק יַתה יַתעל  ּמבא  יַתב ּמת  יַתמשר ּמא ִבאם  ללא!  "

ּמשיו,  שכ יַתע אהן  ּמל ֵאאין  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף  אש
יַתמן,  שז יַתחר  יַתא של אהן  ּמל ֵאיש 

ּמבת,  יַתש יַתב יַתמר  לתא
יַתמן?"  שז יַתחר  יַתא של ללא  שו ּמשיו  שכ יַתע ללא  ּמב ּה  ֵאאין  אש

ִבלי:  יַתמר  ּמא
יַתח."  ִבכי ּממה יו ֵאה שב יַתה יַתעל  ּמבא  יַתה "

ִבתי לו:  יַתמשר ּמא
ּמבת."  יַתש יַתכ ּממה  ֵאה שב יַתה "

פרק ד 
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יַתכל,  ּמא ללא  ֵאפק  ּמס אלב,  ֵאח יַתכל  ּמא ֵאפק  ּמס
יַתכל,  ּמא ִבפלו  רֲעא יַתו

ֵאאין בו;  אש ֵאפק  ּמס ֵאשעור,  יַתכ איש בו  ֵאפק  ּמס
אמן> ּמניו, <שושו ּמפ של ּממן  מש שו אלב  ֵאח

אהן,  ֵאמ ּמחד  אא אאת  יַתכל  ּמא
יַתכל;  ּמא אהן  ֵאמ אזה  ֵאאי  יַתע  ּמידו ֵאאין  שו
יַתבִית,  יַתב ִבעמו  רֲעאחותו  יַתו ששתו  ִבא

אהן,  ֵאמ יַתחת  יַתא שב יַתגג  ּמש
יַתגג;  ּמש אהן  ֵאמ ֵאאי זו  שב יַתע  ּמידו ֵאאין  שו

שויום טוב,  ּמבת  יַתש
אהן,  ֵאמ ּמחד  אא שב ּמכה  ּמלא שמ ּמשה  ּמע שו

ּמשה,  ּמע אהן  ֵאמ אזה  ֵאאי  שב יַתע  ּמידו ֵאאין  שו
ּמתלוי.  ּמשם  ּמא ִבביא  ֵאמ

מסכת כריתות פרק ד משנה ב 
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ּמחד,  אא ֵאלם  שע אה שב אלב  ֵאח שו אלב  ֵאח יַתכל  ּמא ִבאם  אש ֵאשם  יַתכ
יַתחת,  יַתא ּמּטאת  יַתח ּמלא  אא ּמיב  יַתח ֵאאינו 

אהן,  ּמל אש יַתדע  ללא הו יַתעל  ּמכְך 
ּמחד.   אא ּמשם  ּמא ּמלא  אא ִבביא  ֵאמ ֵאאינו 

יַתתִים,  שנ ִבב ּמעה  ִבדי שי ּמתה  שי ּמה ִבאם 
ּמחד,  אא שו ּמחד  אא ּמכל  יַתעל  ּמּטאת  יַתח ִבביא  ֵאמ אשהוא  ֵאשם  יַתכ

ּמחד.   אא שו ּמחד  אא ּמכל  יַתעל  ּמתלוי  ּמשם  ּמא ִבביא  ֵאמ ּמכְך הוא 

ג
ּמחד,  אא ֵאלם  שע אה שב ִבפגול  ּמתר ו שונו ּמדם  שו אלב  ֵאח יַתכל  ּמא ִבאם  אש ֵאשם  יַתכ

ּמחד,  אא שו ּמחד  אא ּמכל  יַתעל  ּמיב  יַתח
אהן,  ּמל אש יַתדע  ללא הו יַתעל  ּמכְך 

ּמחד.   אא שו ּמחד  אא ּמכל  יַתעל  ּמתלוי  ּמשם  ּמא ִבביא  ֵאמ
ּמניו,  ּמפ של ּמתר  שונו אלב  ֵאח

אהם,  ֵאמ ּמחד  אא אאת  יַתכל  ּמא
יַתכל;  ּמא אהן  ֵאמ אזה  ֵאאי  יַתע  ּמידו ֵאאין  שו

יַתבִית,  יַתב ִבעמו  רֲעאחותו  יַתו ּמדה  ִבנ ששתו  ִבא
אהן,  ֵאמ יַתחת  יַתא שב יַתגג  ּמש

יַתגג;  ּמש אהן  ֵאמ ֵאאי זו  שב יַתע  ּמידו ֵאאין  שו
ִבכפוִברים,  יַתה שויום  ּמבת  יַתש

ּממשות,  שש יַתה ֵאבין  ּמכה  ּמלא שמ ּמשה  ּמע שו
ּמשה,  ּמע אהן  ֵאמ אזה  ֵאאי  שב יַתע  ּמידו ֵאאין  שו

ּמּטאת,  יַתח ֵאיב  יַתח שמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר



ֵאטר.   יַתע פו מש שיהו ִבבי  ושר

ד
ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא

ּממשות,  שש יַתה ֵאבין  ּמכה  ּמלא שמ אשה  ּמהעו יַתעל  שלקו  שח אנ ללא 
ּמפטור,  אשהוא 

ִבני> רֲעא אש ֵאמר: <= ִבני או ֵאש
ּמחר.  ּממ של ּמת ּה  ּמוצ שק ִבמ יַתהיום, ו ֵאמ ּמשה  ּמע ּמכה  ּמלא שמ ּמוצת  שק ִבמ

ּמלקו?  שח אנ יַתמה  יַתעל  שו
יַתהיום,  שבתוְך  אשה  ּמהעו יַתעל 

ּמשה,  ּמע ּמבת  יַתש יַתב ִבאם  יַתע  ּמידו ֵאאין  שו
ּמשה;  ּמע ִבכפוִברים  יַתה שביום  ִבאם  שו

אשה,  ּמהעו יַתעל  או 
ּמשה,  ּמע ּמכה  ּמלא שמ ֵאאי זו  ֵאעין  ֵאמ יַתע  ּמידו ֵאאין  שו

ּמּטאת,  יַתח ֵאיב  יַתח שמ אזר  אע ִבלי ִבבי  שר
ֵאטר.   יַתע פו מש שיהו ִבבי  ושר

ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא
ּמתלוי.  ּמשם  ּמא ֵאמ יַתא ף  יַתע  מש שיהו ִבבי  ּמיה שר ּמה שטרו  פו
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שמִברים:  שמעון או ִבש ִבבי  ִברי ושר ששזו יַתה ֵאעאל  ּממ שש ִבבי ִי שר
ּמחד,  אא ֵאשם  ִבמ אשהוא  ּמבר  ּמד יַתעל  שלקו  שח אנ ללא 

ּמיב.  יַתח אשהוא 
שלקו?  שח אנ יַתמה  יַתעל  שו

ֵאשמות.  ֵאני  שש ֵאשם  ִבמ אשהוא  ּמבר  ּמד יַתעל 
ּמּטאת,  יַתח ֵאיב  יַתח שמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  אששר

ֵאטר.   יַתע פו מש שיהו ִבבי  ושר
ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

ִבבים,  ּמנ רֲעע יַתקט  ּמל שו ִבנים,  ֵאא שת לקט  של ִבל יַתון  יַתכ שת ִבנ ִבפלו  רֲעא
ִבנים,  ֵאא שת יַתקט  ּמל שו ִבבים,  ּמנ רֲעע

ּמבנות,  של יַתקט  ּמל שו ששחורות, 
ששחורות,  יַתקט  ּמל שו ּמבנות,  של

ּמּטאת,  יַתח ֵאיב  יַתח שמ אזר  אע ִבלי ִבבי  שר
ֵאטר.   יַתע פו מש שיהו ִבבי  ושר

יַתע ?  מש שיהו ִבבי  ּמב ּה שר לטר  שפ ִבאם ִי ִבני  רֲעא יַת ּה  ֵאמ ּמת
יַתמר:  אא אנ ּממה  ּמל ֵאכן,  שקּמרא ד,כג)ִבאם  ִבי יַתו ) 
ּמב ּה"?  ּמטא  ּמח אשר  רֲעא "

ֵאוּסק.  יַתע שת ִבמ יַתל ּמרט  שפ
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ּמבעופות,  ּמיה ו יַתח יַתב ּממה ו ֵאה שב יַתב ּמטה  ִבחי שש יַתדם 
שטהוִברים,  ֵאבין  ִבאים,  ֵאמ שט ֵאבין 

ּמרה,  ִבחי שנ יַתדם 
ִבעּקור,  יַתדם 

ּמאה בו,  שוצ אפש יו אנ יַתה אש ֵאּקז,  יַתה יַתדם 
ּמליו.   ּמע ִבבין  ּמי יַתח
שּטחול,  יַתה יַתדם 

ֵאלב,  יַתה יַתדם 
ִבוצים,  ֵאבי יַתדם 
ִבבים,  ּמג רֲעח יַתדם 
ִבגים,  ּמד יַתדם 

ִבוצית,  שמ יַתת יַתדם 
ּמליו.   ּמע ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין 

ִבוצית.  שמ יַתת יַתדם  שב ֵאיב  יַתח שמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר
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ּמתלוי.  ּמשם  ּמא ִבעילות  שמ ֵאפק  שס יַתעל  ֵאיב  יַתח שמ ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  שר
שטִברין.   ִבמים פו ּמכ רֲעח יַתו

ּמבה,  ִבקי רֲעע ִבבי  שר אדה  ומו
יַתדע לו,  ּמו ִבת אש יַתעד  ּמלתו  ִבעי שמ אאת  ִבביא  ֵאמ ֵאאינו  אש שב

יַתדאי.   יַתו ּמשם  ּמא ּממ ּה  ִבע ִבביא  ֵאמ אש

ג
יַתטשרפון:  ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמשמות?  רֲעא ֵאני  שש ִבביא  ֵאמ אזה  ּמל יַתמה 
ּמש ּה,  שמ מח שו ּמלה  ִבעי שמ ִבביא  ּמי ּמלא,  אא

יַתמר:  ליא שו ִבעים,  ּמל שס ֵאתי  שש ּמשם ו ּמא ִבביא  ּמי שו
ִבתי,  של יַתע ּממ יַתדי  יַתו ִבאם  "

ִבמי.  ּמש רֲעא אזה  שו ִבתי,  ּמל ִבעי שמ זו 
ֵאפק,  ּמס ִבאם  שו

ּממעות  ּמתלוי, <מכאן ממשיך כ"י קאופמן>יַתה ּמשם  ּמא ּמה שו ּמבה,  ּמד שנ
יַתדע,  יַתעל הו ִבביא  ֵאמ אשהוא  ִבמין  ִבמ אש

יַתדע.  ללא הו יַתעל  ִבביא  ֵאמ

מסכת כריתות פרק ה משנה ג 



ד
ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמבִבריך> שד ּמטה. < שמעו ּמלה  ִבעי שמ ִבב אריָך  ּמב שד ִבאין  ִבנשר
אנא,  ּממ ּמאה  ֵאמ שב ּמלה  ִבעי שמ ֵאפק  שס ּמידו  יַתעל  ּמבא  אש ֵארי  רֲעה

ִבעים,  ּמל שס ֵאתי  שש ִבב ּמשם  ּמא ִבביא  ּמי אש אפה לו  ּמי ללא 
אנא?  ּממ ּמאה  ֵאמ שב ּמלה  ִבעי שמ ֵאפק  שס ִבביא  ּמי יַתאל  שו

ּמטה.   שמעו ּמלה  ִבעי שמ ִבב יַתטשרפון  ִבבי  ִבלשר ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  שר אדה  ּמהא מו

ה
ֵאפק,  ּמס שב ּמהעו ף  יַתּטאת  יַתח ּמאה  ִבבי ֵאה אש ּמשה  ִבא ּמה

יַתדי,  יַתו ּמדה  ּמל ּמי אש ּמל ּה  יַתדע  ּמקה נו ּמל שמ ִבנ ללא  אש יַתעד  ִבאם 
ּמנה <'וודי' מחוק>  אש רֲעע יַתת

יַתדע,  ללא הו יַתעל  ּמאה  ִבבי שמ ִבהיא  אש ִבמין  ִבמ אש
יַתדע.  יַתעל הו ּמאה  ִבבי שמ

מסכת כריתות פרק ה משנה ד 
ו

אדש,  לּק יַתל אש ּמכה  ִבת רֲעח יַתו ִבלין  מח יַתל אש ּמכה  ִבת רֲעח
אהן,  ֵאמ ּמחד  אא אאת  יַתכל  ּמא

יַתכל,  ּמא אהן  ֵאמ ֵאאי זו  יַתע  ּמידו ֵאאין  שו
ּמפטור.  

ּמתלוי.   ּמשם  ּמא ֵאיב  יַתח שמ ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ּמיה,  ִבנ שש יַתה אאת  יַתכל  ּמא
יַתדי.   יַתו ּמשם  ּמא ִבביא  ֵאמ

ּמנה,  ּמהִבראשו אאת  ּמחד  אא יַתכל  ּמא
ּמיה,  ִבנ שש יַתה אאת  יַתכל  ּמא שו ֵאחר  יַתא ּמבא  ו

ּמתלוי,  ּמשם  ּמא ִבביא  ֵאמ אזה 
ּמתלוי.   ּמשם  ּמא ִבביא  ֵאמ אזה  שו

ּמבה.   ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ּמחד.   אא ּמשם  ּמא ִבאין  ִבבי שמ אהן  ֵאני שש
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ּמחד.  אא ּמשם  ּמא ִבאין  ִבבי שמ יַתנִים  שש ֵאאין 

מסכת כריתות פרק ה משנה ה 
ז

אלב,  ֵאח יַתל אש ּמכה  ִבת רֲעח יַתו ִבלין  מח יַתל אש ּמכה  ִבת רֲעח
אהן,  ֵאמ ּמחד  אא אאת  יַתכל  ּמא

יַתכל,  ּמא אהן  ֵאמ אזה  ֵאאי  אאת  יַתע  ּמידו ֵאאין  שו
ּמתלוי.   ּמשם  ּמא ִבביא  ֵאמ
ּמיה,  ִבנ שש יַתה אאת  יַתכל  ּמא



ּמּטאת.   יַתח ִבביא  ֵאמ
ּמנה,  ּמהִבראשו אאת  ּמחד  אא יַתכל  ּמא

ּמיה,  ִבנ שש יַתה אאת  יַתכל  ּמא שו ֵאחר  יַתא ּמבא  ו
ּמתלוי,  ּמשם  ּמא ִבביא  ֵאמ אזה 

ּמתלוי.   ּמשם  ּמא ִבביא  ֵאמ אזה  שו
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

יַתחת.   יַתא ּמּטאת  יַתח ִבאים  ִבבי שמ אהם  ֵאני שש
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

יַתחת.  יַתא ּמּטאת  יַתח יַתנִים  שש ִבאין  ִבבי שמ ֵאאין 

מסכת כריתות פרק ה משנה ו 
ח

אדש,  לּק יַתל אש ּמכה  ִבת רֲעח יַתו אלב  ֵאח יַתל אש ּמכה  ִבת רֲעח
אהן,  ֵאמ יַתחת  יַתא אאת  יַתכל  ּמא

יַתכל,  ּמא אהן  ֵאמ אזה  ֵאאי  אאת  יַתע  ּמידו ֵאאין  שו
ּמתלוי.   ּמשם  ּמא ִבביא  ֵאמ
ּמיה,  ִבנ שש יַתה אאת  יַתכל  ּמא

יַתדי.   יַתו ּמשם  ּמא שו ּמּטאת  יַתח ִבביא  ֵאמ
ּמנה,  ּמהִבראשו אאת  ּמחד  אא יַתכל  ּמא

ּמיה,  ִבנ שש יַתה אאת  יַתכל  ּמא שו ֵאחר  יַתא ּמבא  ו
ּמתלוי,  ּמשם  ּמא ִבביא  ֵאמ אזה 

ּמתלוי.   ּמשם  ּמא ִבביא  ֵאמ אזה  שו
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ּמשם.   ּמא שו ּמּטאת  יַתח ִבאין  ִבבי שמ אהם  ֵאני שש
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

יַתנִים שש ִבאין] ֵאאין  ִבבי שמ ּמשם. [ ּמא שו ּמּטאת   יַתח

מסכת כריתות פרק ה משנה ז 
ט

אדש,  לק אלב  ֵאח של אש ּמכה  ִבת רֲעח יַתו אלב  ֵאח יַתל אש ּמכה  ִבת רֲעח
אהן,  ֵאמ יַתחת  יַתא אאת  יַתכל  ּמא

יַתכל,  ּמא אהן  ֵאמ ֵאאי זו  אאת  יַתע  ּמידו ֵאאין  שו
ּמּטאת.   יַתח ִבביא  ֵאמ

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ּמתלוי.   ּמשם  ּמא

ּמיה,  ִבנ שש יַתה אאת  יַתכל  ּמא
יַתדי.   יַתו ּמשם  ּמא שו ּמּטאות  יַתח ֵאתי  שש ִבביא  ֵאמ

ּמנה,  ּמהִבראשו אאת  ּמחד  אא יַתכל  ּמא
ּמיה,  ִבנ שש יַתה אאת  יַתכל  ּמא שו ֵאחר  יַתא ּמבא  ו

ּמּטאת.   יַתח ִבביא  ֵאמ אזה  שו ּמּטאת  יַתח ִבביא  ֵאמ אזה 
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר



ּמתלוי,  ּמשם  ּמא ִבביא  ֵאמ אזה 
ּמתלוי.   ּמשם  ּמא ִבביא  ֵאמ אזה  שו

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמּטאת,  יַתח אזה  שו ּמּטאת,  יַתח אזה 

ּמחד.   אא ּמשם  ּמא ִבאין  ִבבי שמ אהם  ֵאני שש ו
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ּמחד.  אא ּמשם  ּמא ִבאין  ִבבי שמ יַתנִים  שש ֵאאין 

מסכת כריתות פרק ה משנה ח 
י

ּמתר,  אלב נו ֵאח של אש ּמכה  ִבת רֲעח יַתו אלב  ֵאח יַתל אש ּמכה  ִבת רֲעח
אהן,  ֵאמ יַתחת  יַתא אאת  יַתכל  ּמא

יַתכל,  ּמא אהן  ֵאמ ֵאאי זו  אאת  יַתע  ּמידו ֵאאין  שו
ּמתלוי.   ּמשם  ּמא שו ּמּטאת  יַתח ִבביא  ֵאמ

ּמיה,  ִבנ שש יַתה אאת  יַתכל  ּמא
ּמּטאות.   יַתח ּמשלוש  ִבביא  ֵאמ

ּמנה,  ּמהִבראשו אאת  ּמחד  אא יַתכל  ּמא
ּמיה,  ִבנ שש יַתה אאת  יַתכל  ּמא שו ֵאחר  יַתא ּמבא  ו
ּמתלוי,  ּמשם  ּמא שו ּמּטאת  יַתח ִבביא  ֵאמ אזה 

ּמתלוי.   ּמשם  ּמא שו ּמּטאת  יַתח ִבביא  ֵאמ אזה  שו
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ּמּטאת,  יַתח אזה  שו ּמּטאת,  יַתח אזה 
יַתחת.   יַתא ּמּטאת  יַתח ִבאין  ִבבי שמ אהן  ֵאני שש

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ֵאחט,  יַתעל  ּמאה  ּמב ִבהיא  אש ּמּטאת  יַתח ּמכל 

ּמת ּה.  ִבאין או ִבבי שמ יַתנִים  שש ֵאאין 

פרק ו 

מסכת כריתות פרק ו משנה א 
א

ּמתלוי,  ּמשם  ּמא ִבביא  ֵאמ יַתה
ּמטא,  ּמח ללא  אש יַתדע לו  שונו
יַתחט,  שש ִבנ ללא  אש יַתעד  ִבאם 
אדר.   ֵאע ּמב אעה  שר שוִי ֵאוצא  ֵאי

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ֵאאב,  ּמת שס ִבי אש יַתעד  אעה  שר ִי
ּמבה.   ּמד שנ ִבל ּממיו  ּמד שפלו  שוִי ֵאכר,  ּממ שוִי



ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ֵארב,  ּמק ִי

אזה,  שטא  ֵאח יַתעל  ּמבא  ֵאאינו  ִבאם  אש
ֵאחר.   יַתא שטא  ֵאח יַתעל  ּמבא  ֵארי הוא  רֲעה

ב
יַתדע לו,  יַתחט נו שש ִבנ אש ִבמ ִבאם 

ֵאפְך,  ּמש ּמדם ִי יַתה
ּמפה.   ששִברי יַתה ֵאבית  של ֵאוצא  ֵאי ּמשר  ּמב יַתה שו

ֵאכל.   ּמא ֵאי ּמשר  ּמב יַתה ּמדם,  יַתה יַתרק  שז ִבנ
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ֵארק,  ּמז יַתבכוס, ִי ּמדם  יַתה ִבפלו  רֲעא
ֵאכל.  ּמא ֵאי ּמשר  ּמב יַתה שו

מסכת כריתות פרק ו משנה ב 
ג

ֵאכן.  ֵאאינו  יַתדי  יַתו ּמשם  ּמא
יַתחט,  שש ִבנ ללא  אש יַתעד  ִבאם 
אדר;  ֵאע ּמב אעה  שר שוִי ֵאוצא  ֵאי

יַתחט,  שש ִבנ אש ִבמ ִבאם 
ֵאבר;  ּמּק אזה ִי ֵארי  רֲעה

ּמדם,  יַתה יַתרק  שז ִבנ
ּמפה.   ששִברי יַתה ֵאבית  של ֵאוצא  ֵאי ּמשר  ּמב יַתה

ד
ֵאכן.  ֵאאינו  ּמקל  שס ִבנ יַתה שור 
יַתקל,  שס ִבנ ללא  אש יַתעד  ִבאם 
אדר;  ֵאע ּמב אעה  שר שוִי ֵאוצא  ֵאי

יַתקל,  שס ִבנ אש ִבמ ִבאם 
ּמיה.   ּמנ רֲעה יַתב ּמתר  ממ

ֵאכן,  ּמנ ּה  ֵאאי ּמפה  רֲעערו ּמלה  שג אע
ּמפה,  שעשר אנ ללא  אש יַתעד  ִבאם 
אדר;  ֵאע ּמב אעה  ִבתשר שו ֵאוצא  ֵאת

ּמפה,  שעשר אנ אש ִבמ ִבאם 
ּממ ּה,  שמקו ִבב ֵאבר  ּמּק ִבת

ּמת ּה,  ּמל ִבח שת ִבמ ּמבאת  ֵאפק  ּמס יַתעל  אש
ּמל ּה.  ּמכה  של ּמה שו ּמק ּה  ֵאפ שס ּמרה  שפ ִבכ

מסכת כריתות פרק ו משנה ג 
ה

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר



ּמכל יום,  שב ּמתלוי  ּמשם  ּמא ּמדם  ּמא ֵאדב  יַתנ שת ִבמ
אוצה.  שר ִבי אש ּמעה  ּמש ּמכל  שב ו

ִבדין".   ִבסי רֲעח יַתשם  רֲעא ֵארא " שק ִבנ ּמיה  ּמה הוא 
ּמטא,  אבן בו ּמבא  ּמב יַתעל  ּמליו  ּמע שמרו  ּמא

ּמכל יום,  שב ּמתלוי  ּמשם  ּמא ֵאדב  יַתנ שת ִבמ ּמיה  ּמה אש
ּמחד.  אא ִבכפוִברים יום  יַתה יַתחר יום  יַתא ֵאמ חו ץ 

יַתמר:  ּמא
אזה!  יַתה ּממעון  יַתה "

ִבביא,  ֵאמ ִבתי  ּמהִיי ִבלי,  ִבחין  ִבני יַתמ ּמהיו  ִבאלו 
ִבלי:  שמִברים  ּמלא או אא

ֵאפק!"   ּמס של ֵאנס  ּמכ ִבת אש יַתעד  ֵאתן  שמ יַתה
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמתלוי,  ּמשם  ּמא ִבאין  ִבבי שמ ֵאאין 
ֵארת,  ּמכ שזדונו  אש ּמבר  ּמד יַתעל  ּמלא  אא

ּמּטאת.  יַתח ּמגתו  שג ִבש שו

מסכת כריתות פרק ו משנה ד 
ו

ּמדִיין,  יַתו ּמשמות  רֲעא יַתו ּמּטאות  יַתח ֵאבי  שי יַתח
ִבכפוִברים,  יַתה אהן יום  ֵאלי רֲעע יַתבר  ּמע אש

ִבכפוִברים.   יַתה יַתחר יום  יַתא של ִבביא  ּמה של ִבבין  ּמי יַתח
שתלוִיים,  ּמשמות  רֲעא ֵאבי  שי יַתח שו

שפטוִברים.  
ִבכפוִברין,  יַתה שביום  ּמרה  ֵאב רֲעע ֵאפק  שס ּמידו  יַתעל  ּמבא  אש ִבמי 

ּמכה,  ֵאש רֲעח ִבעם  ִבפלו  רֲעא
ֵאפר.  יַתכ שמ ִבכפוִברים  יַתה ּמכל יום  אש ּמפטור, 

מסכת כריתות פרק ו משנה ה 
ז

ֵאפק,  ּמס שב ּמהעו ף  יַתּטאת  יַתח ּמה  אלי ּמע ֵאיש  אש ּמשה  ִבא ּמה
ִבכפוִברים,  יַתה ּמה יום  אלי ּמע יַתבר  ּמע שו

ִבכפוִברים,  יַתה יַתחר יום  יַתא של ִבביא  ּמה של אבת  אי יַתח
ִבחים.   ּמב שז ִבב יַתכל  ללא ּמת ּה  ששיַתר שכ יַתמ ִבהיא  אש ֵאני  שפ ִבמ

ֵאפק,  ּמס יַתעל  ּמאה  ּמב יַתה ּמהעו ף  יַתּטאת  יַתח
ּמל ּה,  יַתדע  ּמקה נו ּמל שמ ִבנ אש ִבמ ִבאם 

ֵאבר. <זה> ּמּק ִבת ֵארי זו  רֲעה

מסכת כריתות פרק ו משנה ו 
ח

ּמשם,  ּמא של ִבעים  ּמל שס ֵאתי  שש שפִבריש  יַתמ יַתה



ּמשם,  ּמא של ִבלים  ֵאאי ֵאני  שש אהן  ּמב יַתקח  ּמל שו
ִבעים,  ּמל שס ֵאתי  שש אפה  ּמי אהן  ֵאמ ּמחד  אא ּמיה  ּמה ִבאם 

ּמשמו,  רֲעא יַתל יַתרב  שק ִי
ֵאאב,  ּמת שס ִבי אש יַתעד  אעה  שר ִבני ִי ֵאש יַתה שו

ּמבה.   ּמד שנ ִבל ּממיו  ּמד שפלו  שוִי ֵאכר,  ּממ שוִי
ִבלין,  מח יַתל ִבלים  ֵאאי ֵאני  שש אהן  ּמב יַתקח  ּמל

ִבעים,  ּמל שס ֵאתי  שש אפה  ּמי ּמחד  אא
ִבזין> ּמשּמרה זוז, < רֲעע אפה  ּמי ּמחד  אא שו

ּמשמו,  רֲעא יַתל ֵארב  ּמּק ִבעים ִי ּמל שס ֵאתי  שש אפה  ּמי יַתה
ּמלתו.   ִבעי שמ ִבל ִבני  ֵאש יַתה שו

ִבלין,  מח יַתל ּמחד  אא שו ּמשם  ּמא של ּמחד  אא
ִבעים,  ּמל שס ֵאתי  שש אפה  ּמי ּמשם  ּמא ּמל אש ּמיה  ּמה ִבאם 

ּמשמו,  רֲעא יַתל ֵארב  ּמּק ִי
ּמלתו,  ִבעי שמ ִבל ִבני  ֵאש יַתה שו

ּמש ּה.  שמ ּמח שו יַתלע  אס ּממ ּה  ִבע ִבביא  ּמי שו

מסכת כריתות פרק ו משנה ז 
ט

ֵאמת,  ּמּטאתו, ו יַתח שפִבריש  יַתמ יַתה
ּמריו.   רֲעח יַתא שבנו  ּמנה  אא ִבבי שי ללא 

שטא,  ֵאח יַתעל  ֵאחט  ֵאמ ּמנה  אא ִבבי שי ללא  שו
ִבפלו אמש, רֲעא אא יַתכל  ּמא אש אלב  ֵאח יַתעל  ] 

ּמנה]  אא ִבבי שי יַתהיום, ללא  יַתכל  ּמא אש אלב  ֵאח יַתעל 
יַתמר:  שלמוד לו שקּמרא ד,כח)יַתת ִבי יַתו ) 

ּמּטאתו",  יַתח יַתעל  ּמבנו...  ּמקשר "
ּמּטאתו.  יַתח ֵאשם  יַתעל  ּמבנו  ּמקשר ֵאהא  שי אש

מסכת כריתות פרק ו משנה ח 
י

ּמרה,  ִבעי שש ּמבה,  שש ִבכ ֵאדש  שק אה ֵאמ ִבאין  ִבבי שמ
ּמרה,  ִבעי שש ּמבה  שש ִבכ ֵאדש  שק אה ֵאמ

ּמפה.   ֵאאי ּמה ִברית  ִבשי רֲעע יַתו ּמנה  ֵאני יו שב ִברין ו תו

יא
יַתוצד?  ֵאכי

ּמרה,  ִבעי שש ִבל ּמבה או  שש ִבכ של שפִבריש  ִבה
ִבביא עו ף;  ּמי ִבני,  שע אה

ּמפה.   ֵאאי ּמה ִברית  ִבשי רֲעע ִבביא  ּמי ִבני,  שע אה
ּמפה,  ֵאאי ּמה ִברית  ִבשי רֲעע יַתל שפִבריש  ִבה

ּמהעו ף;  ִבביא  ּמי ִבשיר,  שע אה
ּמרה.   ִבעי שש ּמבה או  שש ִבכ ִבביא  ּמי ִבשיר,  שע אה



ּמאבו,  ּמת שס ִבנ שו ּמרה,  ִבעי שש ּמבה או  שש ִבכ שפִבריש  ִבה
ּמה עו ף.   אמי ּמד שב ִבביא  ּמי ּמוצה,  ּמר ִבאם 

יַתאב,  ּמת שס ִבנ שו שפִבריש עו ף,  ִבה
ּמפה,  ֵאאי ּמה ִברית  ִבשי רֲעע ּממיו  ּמד שב ִבביא  ּמי

ּמדיון.  ִבפ ּמלעו ף  ֵאאין  אש

מסכת כריתות פרק ו משנה ט 
יב

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּממקום.  ּמכל  שב ִבזים  ִבע ּמל ִבמין  שד ִבשים קו ּמב שכ

אהן?  ֵאמ ּמחִברין  שב ממ ֵאהן  אש ֵאני  שפ ִבמ ּמיכול 
יַתמר:  שלמוד לו שקּמרא ד,לב)יַתת ִבי יַתו ) 

ּמּטאת",  יַתח של ּמבנו  ּמקשר ִבביא  ּמי אבש  אכ ִבאם  שו "
ִבלים.   ששקו אהם  ֵאני שש אש ֵאמד  יַתל שמ

יג
ּממקום.  ּמכל  שב ּמנה  ֵאני יו שב ִבל ִבמין  שד ִברין קו תו

אהן?  ֵאמ ּמחִברין  שב ממ ֵאהן  אש ֵאני  שפ ִבמ ּמיכול 
יַתמר:  שלמוד לו שקּמרא יב,ו)יַתת ִבי יַתו ) 

ּמּטאת",  יַתח של לתר  ּמנה או  אבן יו "ו
ִבלים.   ששקו אהן  ֵאני שש אש ֵאמד  יַתל שמ

יד
ּממקום.  ּמכל  שב ֵאאם  ּמל ֵאדם  ּמאב קו ּמה

ֵאאם?  ּמה שכבוד  יַתעל  ֵאד ף  ּמאב עו ּמה שכבוד  אש ּמיכול 
יַתמר:  שלמוד לו שקּמרא יט,ג)יַתת ִבי יַתו ) 

ּמראו",  ִבתי ִבביו  ּמא שו ִבאמו  ִבאיש  "
ִבלים.  ששקו אהם  ֵאני שש אש ֵאמד  יַתל שמ

ִבמים:  ּמכ רֲעח שמרו  ּמא ּמבל  רֲעא
ּממקום,  ּמכל  שב ֵאאם  ּמל ֵאדם  ּמאב קו ּמה

ִבביו.   ּמא שכבוד  ִבב ִבבין  ּמי יַתח ִבאמו  שו אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

יה
ּמרה:  שלמוד תו יַתת שב ֵאכן  שו

יַתרב,  ּמה ֵאני  שפ ִבל ֵאבן  יַתה ּמכה  ּמז ִבאם 
ּממקום,  ּמכל  שב ּמאב  ּמה אאת  ֵאדם  יַתרב קו ּמה

יַתרבו.   שכבוד  ִבב ִבבין  ּמי יַתח ִבביו  ּמא שו אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

חסל כריתות 

 



מסכת מעילה 

פרק א 

מסכת מעילה פרק א משנה א 
א

ּמדרום,  יַתב ּמטן  ּמח שש אש ִבשים  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמק
אהן.   ּמב ִבלין  רֲעע מו

ּמצפון,  יַתב ּממן  ּמד ֵאבל  ִבק שו ּמדרום  יַתב ּמטן  ּמח שש
ּמדרום,  יַתב ּממן  ּמד ֵאבל  ִבק שו ּמצפון,  יַתב
ּמלה,  שי יַתל יַתב יַתרק  ּמז שו יַתביום  יַתחט  ּמש

יַתביום,  יַתרק  ּמז שו ּמלה,  שי יַתל יַתב
ּממן,  שמקו ִבל שוחו ץ  ּמנן  יַתמ שז ִבל ּמטן חו ץ  ּמח שש אש או 

אהן.   ּמב ִבלין  רֲעע מו
יַתע:  מש שיהו ִבבי  שר יַתמר  ּמא ּמלל  שכ

ִבנים,  רֲעה לכ יַתל ֵאתר  אה יַתעת  ּמש ּמל ּה  ּמיה  ּמה אש ּמכל 
ּמב ּה,  ִבלין  רֲעע ֵאאין מו

ִבנים,  רֲעה לכ יַתל ֵאתר  אה יַתעת  ּמש ּמל ּה  ּמיה  ּמה ללא  אש ּמכל  שו
ּמב ּה.   ִבלין  רֲעע מו

ִבנים?  רֲעה לכ יַתל ֵאתר  אה יַתעת  ּמש ּמל ּה  ּמיה  ּמה אש ִבהיא  ֵאאי זו  שו
ּמוצאת.   ּמי אש שו ּממאת,  יַתּט ִבנ אש שו ּמנה,  ּמל אש

ִבנים?  רֲעה לכ יַתל ֵאתר  אה יַתעת  ּמש ּמל ּה  ּמיה  ּמה ללא  אש ִבהיא  ֵאאי זו  שו
ּמנ ּה,  יַתמ שז ִבל ּמטה חו ץ  ּמח שש ִבנ אש

ּממ ּה,  שמקו ִבל שוחו ץ 
ּממ ּה.  ּמד אאת  ּמזשרקו  שו ִבלין,  שפסו שבלו  ִבּק אש

מסכת מעילה פרק א משנה ב 
ב

ִבמים,  ּמד יַתקת  ִברי שז ֵאני  שפ ִבל ּמוצא  ּמי אש ִבשין  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמק יַתשר  שב
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ִבלין בו,  רֲעע מו
ֵאמא.   ּמט שו ּמתר  שונו ִבפגול  ֵאשם  ִבמ ּמליו  ּמע ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין  שו

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ִבלין בו,  רֲעע מו

ֵאמא.   ּמט שו ּמתר  ִבפגול נו ֵאשם  ִבמ ּמליו  ּמע ִבבין  ּמי יַתח ּמבל  רֲעא

ג



ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר שר ּמא
ּמדה,  ּמב ּמא שו ּמּטאתו,  יַתח שפִבריש  יַתמ יַתה ֵארי  רֲעה יַתו

ּמה,  אתי שח יַתת ארת  אח יַתא שפִבריש  ִבה שו
ּמנה,  ּמהִבראשו ֵאוצאת  שמ ִבנ יַתחר  יַתא שו

שמדות,  אהן עו ֵאתי שש
ּמשּמר ּה,  שב אאת  ֵאטר  ּממ ּה פו ּמד אש ֵאשם  יַתכ ללא 
ּמת ּה?  אבשר רֲעח יַתשר  שב אאת  ֵאטר  ּמכְך הוא פו

ּמלה,  ִבעי שמ יַתה ִבמן  ּמת ּה  אבשר רֲעח יַתשר  שב אאת  ּממ ּה  ּמד יַתטר  ּמפ ִבאם 
ּמשּמר ּה.  שב אאת  לטר  שפ ִבי אש ִבדין הוא 

מסכת מעילה פרק א משנה ג 
ד

ִבלים  יַתק ִבשים  ּמד ּמק ֵארי  אאמו
ִבמים,  ּמד יַתקת  ִברי שז ֵאני  שפ ִבל שוצאו  ּמי אש

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
אהן,  ּמב ִבלין  רֲעע מו

ִבפגול,  ֵאשם  ִבמ אהן  ֵאלי רֲעע ִבבין  ּמי יַתח שו
ֵאמא,  ּמט שו ּמתר  נו

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
אהן,  ּמב ִבלין  רֲעע ֵאאין מו

אהן  ֵאלי רֲעע ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין  שו
ֵאמא.  ּמט שו ּמתר  שונו ִבפגול  ֵאשם  ִבמ

מסכת מעילה פרק א משנה ד 
ה

ִבשים,  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמק שב ִבמים  ּמד ֵאשה  רֲעע יַתמ
ִבמיר,  שח יַתה של ֵאקל ו ּמה של
ִבלים,  יַתק ִבשים  ּמד ּמק שב ו

ִבמיר.  שח יַתה של  מכלו 
יַתוצד?  ֵאכי

ִבמים,  ּמד יַתקת  ִברי שז ֵאני  שפ ִבל ִבשים  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמק
ּמשר;  ּמב יַתב ִבלין  רֲעע ֵאאין מו שו ֵאאמוִברין  ּמב ִבלין  רֲעע מו

אזה,  יַתעל  שו אזה  יַתעל 
ֵאמא.  ּמט שו ּמתר  ִבפגול, נו ֵאשם  ִבמ ִבבין  ּמי יַתח
ִבמיר.   שח יַתה של מכלו  ִבלים,  יַתק ִבשים  ּמד ּמק

יַתוצד?  ֵאכי
ִבמים,  ּמד יַתקת  ִברי שז ֵאני  שפ ִבל ִבלים  יַתק ִבשים  ּמד ּמק

ּמשר;  ּמב יַתב ללא  שו ִברין  ֵאאמו ּמב ללא  ִבלין  רֲעע ֵאאין מו
ִבמין,  ּמד יַתקת  ִברי שז יַתחר  יַתא של

ֵאאמוִברין,  ּמב ִבלין  רֲעע מו
ּמשר.   ּמב יַתב ִבלין  רֲעע ֵאאין מו שו



אזה,  יַתעל  שו אזה  יַתעל 
ֵאמא.   ּמט שו ּמתר  שונו ִבפגול  ֵאשם  ִבמ ִבבין  ּמי יַתח

ִבשים  ּמד ּמק ֵאשי  שד ּמק שב ִבמים  ּמד ֵאשה  רֲעע יַתמ ּמוצא  שמ ִבנ
ִבמיר.   שח יַתה של ֵאקל ו ּמה של
ִבלים,  יַתק ִבשים  ּמד ּמק שב ו

ִבמיר.  שח יַתה של מכלו 

פרק ב 

מסכת מעילה פרק ב משנה א 
א

ּמהעו ף,  ּמּטאת  יַתח
ּמשה.   ּמד שק ּמה אש ִבמ ּמב ּה  ִבלין  רֲעע מו

ּמקה,  ּמל שמ ִבנ
שטבול יום,  ִבב ֵאסל  ּמפ ִבה של ּמשּמרה  שכ ּמה

ּמנה.   ִבלי יַתב ִברין, ו ִבכפו יַתוּסר  מח שמ ִבב ו
ּממ ּה,  ּמד ּמצה  ִבמ

ֵאמא,  ּמט שו ּמתר  שונו ִבפגול  ֵאשם  ִבמ ּמה  אלי ּמע ִבבין  ּמי יַתח
ּמלה.  ִבעי שמ ּמב ּה  ֵאאין  שו

מסכת מעילה פרק ב משנה ב 
ב

ּמהעו ף,  יַתלת  עו
ּמשה.   ּמד שק ּמה אש ִבמ ּמב ּה  ִבלין  רֲעע מו

ּמקה,  ּמל שמ ִבנ
שטבול יום,  ִבב ֵאסל  ּמפ ִבה של ּמשּמרה  שכ ּמה

ּמנה.   ִבלי יַתב ִברין, ו ִבכפו יַתוּסר  מח שמ ִבב ו
ּממ ּה,  ּמד ּמצה  ִבמ

ֵאמא,  ּמט שו ּמתר  שונו ִבפגול  ֵאשם  ִבמ ּמה  אלי ּמע ִבבין  ּמי יַתח
ּמב ּה,  ִבלין  רֲעע ומו

אשן.  אד יַתה ֵאבית  של ֵאוצא  ֵאת אש יַתעד 

מסכת מעילה פרק ב משנה ג 
ג

ִבפין,  ּמר שש ִבנ יַתה ִברים  ִבעי שש ִבפין ו ששּמר ִבנ יַתה ּמפִברים 
ּמדשו.   שק ּמה אש ִבמ אהן  ּמב ִבלין  רֲעע מו

ּמחטו,  שש ִבנ
שטבול יום,  ִבב ֵאסל  ּמפ ִבה של ּמשרו  שכ ּמה
ּמנה.   ִבלי יַתב ִברין, ו ִבכפו יַתוּסר  מח שמ ִבב ו



ּממי ּה> ּמד ּממן, < ּמד ּמזה  מה
ֵאמא,  ּמט שו ּמתר  שונו ִבפגול  ֵאשם  ִבמ אהן  ֵאלי רֲעע ִבבין  ּמי יַתח

אשן,  אד יַתה ֵאבית  שב אהן  ּמב ִבלין  רֲעע ומו
ּמשר.  ּמב יַתה יַתתְך  ִבי אש יַתעד 

מסכת מעילה פרק ב משנה ד 
ד

ּמלה,  ּמהעו
ּמשה.   ּמד שק ּמה אש ִבמ ּמב ּה  ִבלין  רֲעע מו

ּמטה,  ּמח שש ִבנ
שטבול יום,  ִבב ֵאסל  ּמפ ִבה של ּמשּמרה  שכ ּמה

ּמנה.   ִבלי יַתב ִברין, ו ִבכפו יַתוּסר  מח שמ ִבב ו
ּממ ּה,  ּמד יַתרק  שז ִבנ

ֵאמא.  ּמט שו ּמתר  ִבפגול, נו ֵאשם  ִבמ ּמה  אלי ּמע ִבבין  ּמי יַתח
שבעורות,  ִבלין  רֲעע ֵאאין מו
ּמשר,  ּמב יַתב ִבלין  רֲעע ּמבל מו רֲעא

אשן.  אד יַתה ֵאבית  של ֵאוצא  ֵאי אש יַתעד 

מסכת מעילה פרק ב משנה ה 
ה

ִבוצבור,  ֵאמי  של יַתש ֵאחי  שב ִבז שו ּמשם  ּמא שו ּמּטאת  יַתח
ּמדשו.   שק ּמה אש ִבמ אהן  ּמב ִבלין  רֲעע מו

ּמחטו,  שש ִבנ
שטבול יום,  ִבב ֵאסל  ּמפ ִבה של ּמשרו  שכ ּמה
ּמנה.   ִבלי יַתב ִברין, ו ִבכפו יַתוּסר  מח שמ ִבב ו

ּממן,  ּמד יַתרק  שז ִבנ
ֵאמא,  ּמט שו ּמתר  שונו ִבפגול  ֵאשם  ִבמ אהן  ֵאלי רֲעע ִבבין  ּמי יַתח

ּמשר,  ּמב יַתב ִבלין  רֲעע ֵאאין מו
ִברין,  ֵאאמו ּמב ִבלין  רֲעע ּמבל מו רֲעא

אשן.  אד יַתה ֵאבית  של שוצאו  ֵאי אש יַתעד 

מסכת מעילה פרק ב משנה ו 
ו

אחם,  אל יַתה ֵאתי  שש
ּמדשו.   שק ּמה אש ִבמ אהן  ּמב ִבלין  רֲעע מו

יַתתנור,  יַתב ּמקשרמו 
ִברין,  ִבכפו יַתוּסר  מח שמ ִבב שטבול יום, ו ִבב ֵאסל  ּמפ ִבה של ּמשרו  שכ ּמה

יַתבח.   אז יַתה אאת  אהן  ֵאלי רֲעע לחט  שש ִבל שו
ִבשים,  ּמב שכ יַתל אש ּממן  ּמד יַתרק  שז ִבנ

ֵאמא,  ּמט שו ּמתר  שונו ִבפגול  ֵאשם  ִבמ אהן  ֵאלי רֲעע ִבבין  ּמי יַתח
ּמלה.  ִבעי שמ אהן  ּמב ֵאאין  שו



מסכת מעילה פרק ב משנה ז 
ז

ִבנים,  ּמפ יַתה אחם  אל
יַתדש.   שק ּמה אש ִבמ ִבלין בו  רֲעע מו

יַתתנור,  יַתב יַתרם  ּמק
ִבכפוִברים,  יַתוּסר  מח שמ ִבב שטבול יום, ו ִבב ֵאסל  ּמפ ִבה של יַתשר  שכ ּמה

ּמחן.   של מש יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ֵאדר  יַתת שס ִבה של ו
ִבכין,  ִבז יַתב יַתה ּמקשרבו 

ֵאמא,  ּמט שו ּמתר  שונו ִבפגול  ֵאשם  ִבמ ּמליו  ּמע ִבבין  ּמי יַתח
ּמלה.  ִבעי שמ ֵאאין בו  שו

מסכת מעילה פרק ב משנה ח 
ח

ּמנחות,  שמ יַתה
ּמדשו.   שק ּמה אש ִבמ אהן  ּמב ִבלין  רֲעע מו

ִבלי,  אכ יַתב שדשו  ּמק
שטבול יום,  ִבב ֵאסל  ּמפ ִבה של ּמשרו  שכ ּמה
ּמנה.   ִבלי יַתב ִברין, ו ִבכפו יַתוּסר  מח שמ ִבב ו

אמ ץ,  לּק יַתה יַתרב  ּמק
ֵאמא,  ּמט שו ּמתר  שונו ִבפגול  ֵאשם  ִבמ אהן  ֵאלי רֲעע ִבבין  ּמי יַתח

יַתרִים,  ִבשי יַתב ִבלין  רֲעע ֵאאין מו שו
אמ ץ,  לּק יַתב ִבלין  רֲעע ּמבל מו רֲעא

אשן.  אד יַתה ֵאבית  של ֵאוצא  ֵאי אש יַתעד 

מסכת מעילה פרק ב משנה ט 
ט

אמ ץ,  לּק יַתה
ּמנה,  שלבו יַתה שו
ארת,  לט שּק יַתה שו

ִבנים,  רֲעה לכ יַתחת  שנ ִבמ ו
יַתח,  ִבשי ּממ ֵאהן  לכ יַתחת  שנ ִבמ ו

ִבכים,  ּמס שנ יַתחת  שנ ִבמ ו
ּמדשו.   שק ּמה אש ִבמ אהן  ּמב ִבלין  רֲעע מו

ִבלי,  אכ יַתב שדשו  ּמק
שטבול יום,  ִבב ֵאסל  ּמפ ִבה של ּמשרו  שכ ּמה
ּמנה,   ִבלי יַתב ִברין, ו ִבכפו יַתוּסר  מח שמ ִבב ו

ֵאמא,  ּמט ֵאשם  ִבמ ּמתר,  ֵאשם נו ִבמ אהן  ֵאלי רֲעע ִבבין  ּמי יַתח שו
אהן.   ּמב ֵאאין  ִבפגול  ו

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
ִברין,  ִבתי יַתמ איש לו  אש ּמכל 



ֵאמא,  ּמט שו ּמתר  שונו ִבפגול  ֵאשם  ִבמ ּמליו  ּמע ִבבים  ּמי יַתח ֵאאין 
ּמריו.   ִבתי יַתמ ֵארבו  ּמּק ִבי אש יַתעד 
ִברין,  ִבתי יַתמ ֵאאין לו  אש ּמכל  שו

ִבלי,  אכ יַתב יַתדש  שק ּמה אש ּמון  ֵאכי
ֵאמא,  ּמט ֵאשם  ִבמ ּמתר,  ֵאשם נו ִבמ אהן  ֵאלי רֲעע ִבבין  ּמי יַתח שו

ֵאאין בו.  ִבפגול  ו

פרק ג 

מסכת מעילה פרק ג משנה א 
א

ּמּטאת,  יַתח יַתלד  שו
ּמּטאת,  יַתח יַתרת  שתמו ו

ּמה,  אלי ּמע שב ֵאמתו  אש ּמּטאת  יַתח שו
ּמימותו.  

ּמת ּה,  ּמנ שש ּמרה  שב ִבע אש שו
יַתלת מום,  רֲעע יַתב ֵאוצאת  שמ ִבנ שו ּמדה,  ּמב ּמא אש שו

ִבלים,  ּמע שב יַתה שפרו  ִבכ אש ִבמ ִבאם 
ּמתמות, 

ּמרה,  שתמו ּמשה  ּמנה עו ֵאאי שו
ִבלין;  רֲעע ללא מו שו ִבנין,  שה אנ ללא 

ִבלים,  ּמע שב יַתה שפרו  ִבכ ללא  אש יַתעד  ִבאם 
ֵאאב,  ּמת שס ִבת אש יַתעד  אעה  ִבתשר

ארת,  אח יַתא ּמה  אמי ּמד שב ִבביא  ּמי שו ֵאכר,  ּממ ִבת שו
ּמב ּה.  ִבלין  רֲעע ּמרה, ומו שתמו ּמשה  שועו

מסכת מעילה פרק ג משנה ב 
ב

ִבזירותו,  שנ ִבל ּממעות  שפִבריש  יַתמ יַתה
ִבלין,  רֲעע ללא מו שו ִבנין,  שה אנ ללא 

ִבמים.   ּמל שש ּמלם  מכ ּמלבוא  שראוִיין  ֵאהן  אש ֵאני  שפ ִבמ
ֵאמת, 

ִבמין,  שסתו ּמהיו 
ּמבה;  ּמד שנ ִבל שפלו  ִי
ִבשין,  ּמר לפ שמ ּמהיו 

יַתלח,  אמ יַתה ּמים  של שלכו  ֵאי ּמּטאת  יַתח ֵאמי  שד
ִבלין.  רֲעע ללא מו שו ִבנין,  שה אנ ללא 

ּמלה,  ֵאמי עו שד
אהן, ּמב ִבלין  רֲעע ּמלה, ומו ִבביא עו ּמי



ִבמים,  ּמל שש ֵאמי  שד
ִבמים,  ּמל שש ִבביא  ּמי

ּמחד,  אא שליום  ִבלין  ּמכ אא אנ
אחם.  אל ִבנין  שטעו ּמנן  ֵאאי שו

מסכת מעילה פרק ג משנה ג 
ג

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמדם,  יַתה

שבסופו.  אמר  לח שו ּמלתו,  ִבח שת ִבב יַתקל 
ִבכים,  ּמס שנ יַתה

ּמפן:  שבסו יַתקל  שו ּמתן,  ּמל ִבח שת ִבב אמר  לח
ִבלין בו,  רֲעע ֵאאין מו ּמלה  ִבח שת יַתכ ּמדם  יַתה
ִבלין בו.  רֲעע שדרון, מו ִבק יַתחל  יַתנ של ּמוצא  ּמי
אהן,  ּמב ִבלים  רֲעע ּמלה מו ִבח שת יַתכ ִבכים  ּמס שנ יַתה
אהן.  ּמב ִבלין  רֲעע ֵאאין מו ִבשית,  יַתל שוצאו  ּמי

מסכת מעילה פרק ג משנה ד 
ד

ּמרה,  שמנו יַתה שו ִבמי  ִבני שפ יַתה יַתח  ֵאב שז ִבמ יַתה ִבדשון 
ִבלין.   רֲעע ללא מו שו ִבנין,  שה אנ ללא 
ּמלה,  ִבח שת יַתכ ִבדשון  ִבדיש  שק יַתמ יַתה

ִבלין בו.   רֲעע מו
ּמנן,  יַתמ שז יַתע  ִבגי ִבה ללא  אש ִברין  תו

ּמנה]  ֵאני יו שב ּמנן,[ו יַתמ שז ֵאבר  ִבע  אש
ִבלין.   רֲעע ללא מו שו ִבנין,  שה אנ ללא 

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמנן,  יַתמ שז יַתע  ִבגי ִבה ללא  אש ִברין  תו

אהן,  ּמב ִבלין  רֲעע ללא מו
ּמנן,  יַתמ שז ֵאבר  ִבע אש ּמנה  ֵאני יו שב ו
ִבלין.  רֲעע ללא מו שו ִבנין  שה אנ ללא 

מסכת מעילה פרק ג משנה ה 
ה

ֵאוצי תוִברין,  ֵאבי ִבשין ו ּמד שק ממ ֵאלב  רֲעח
ִבלין.   רֲעע ללא מו שו ִבנין  שה אנ ללא 

רֲעאמוִברים?  ּמבִברים  שד ֵאמי  יַתב
יַתח.   ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאשי  שד ּמק שב

יַתבִית,  יַתה אדק  אב ֵאשי  שד ּמק שב ּמבל  רֲעא
אלת,  לג שנ יַתתשר ִבדיש  שק ִבה

ּמת ּה;  ּמוצ ֵאבי שב ּמב ּה, ו ִבלין  רֲעע מו



רֲעחמור, 
ּמב ּה.  ּמל רֲעח יַתב ּמב ּה, ו ִבלין  רֲעע מו

מסכת מעילה פרק ג משנה ו 
ו

יַתבִית,  יַתה אדק  אב של ללא  יַתח  ֵאב שז ִבמ יַתל ּמראוי  ּמה ּמכל 
יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתל ללא  יַתבִית  יַתה אדק  אב של

יַתבִית,  יַתה אדק  אב של ללא  שו יַתח  ֵאב שז ִבמ יַתל ללא 
ִבלין בו.   רֲעע מו

יַתוצד?  ֵאכי
יַתמִים,  ֵאלא  ּממ ִבדיש בור  שק ִבה

אבל,  אז ּמאה  ֵאל שמ ששפות  יַתא
ִבנים,  ֵאלא יו ּממ ּמבְך  שו
ֵאפרות,  ֵאלא  ּממ ּמלן  ִבאי

ִבבים,  ּמש רֲעע ּמאה  ֵאל שמ אדה  ּמש
ּמכן.   שבתו אש יַתמה  שב אהן, ו ּמב ִבלין  רֲעע מו

ִבדיש בור,  שק ִבה ִבאם  ּמבל  רֲעא
יַתמִים;  ּמלא  יַתמ שת ִבנ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו

אבל;  אז ּמלאת  יַתמ שת ִבנ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו ששפות,  יַתא
ִבנים;  ּמלא יו יַתמ שת ִבנ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו ּמבְך,  שו

ֵאפרות;  ּמשא  ּמנ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו ּמלן,  ִבאי
ִבבים,  ּמש רֲעע ּמלאת  יַתמ שת ִבנ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו אדה,  ּמש

ֵאאין)  שו אהן,  ּמב ִבלין  רֲעע ּמכן.(מו שבתו אש יַתמה  שב ִבלין  רֲעע   מו
ּמדה.)   שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד )

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ּמלן,  ִבאי ּמה אאת  שו אדה  ּמש ִבדיש  שק יַתמ יַתה

אהן,  ֵאלי ִבגדו שב אהן ו ּמב ִבלין  רֲעע מו
ֵאדש.   שק אה ֵאלי  ִבגדו ֵאהן  אש ֵאני  שפ ִבמ

ז
אשארת,  מע שמ יַתה ִבמן  יַתנק  ללא ִיי אשארת  מע שמ יַתלד  שו

ֵאכן.   ִבבין  שד יַתנ שת ִבמ ֵאחִברין  רֲעא יַתו
ִבשין,  ּמד שק ממ יַתה ִבמן  יַתנק  ללא ִיי ִבשין  ּמד שק ממ יַתלד  שו

ֵאכן.   ִבבין  שד יַתנ שת ִבמ ֵאחִברין  רֲעא יַתו
ֵאדש.   שק אה יַתל אש שגרות  שגרו ִבמ שכלו  ליא ללא  ִבלים  רֲעע יַתהפו

ֵאדש.  שק אה ֵאני  ִבש יַתכשר ִבמ יַתכל  לתא ללא  ּמרה  ּמפ ֵאכן  שו

מסכת מעילה פרק ג משנה ז 
ח

ֵאדש,  שק אה יַתל אש שב ִבאין  ּמב שדיוט  אה יַתל אש ּמלן  ִבאי ֵאשי  ּמששר
שדיוט,  אה יַתל אש שב ִבאין  ּמב ֵאדש  שק אה יַתל אש שו



ִבלין.   רֲעע ללא מו שו ִבנין,  שה אנ ללא 
ֵאדש,  שק אה ֵאדה  שש ִבמתוְך  ֵאוצא  אשהוא יו ּמין  שע יַתמ

ִבלין.   רֲעע ללא מו שו ִבנין,  שה אנ ללא 
אמנו.   ִבמ ִבנין  שה אנ אדה,  ּמש יַתל ּמוצא חו ץ  ּמי

ּמהב,  ּמז יַתל אש יַתכד  שב אש יַתמִים  יַתה
ִבלין.   רֲעע ללא מו שו ִבנין,  שה אנ ללא 

אהן.   ּמב ִבלין  רֲעע ִבחית, מו שוצלו ִבב ּמתנו  ִבנ
ּמבה,  ּמר רֲעע

ִבלין.   רֲעע ללא מו שו ִבנין,  שה אנ ללא 
ֵאמר: <לעזר> ּמוצדוק או ִבבי  ִבבשר ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר

אהם.  ֵאבי יַתל שבלו ִבנים  ֵאק שז ּמנה  אמ ִבמ ּמהיו  ִבנים  שה אנ

מסכת מעילה פרק ג משנה ח 
ט

ֵאדש,  שק אה יַתל אש ּמלן  ִבאי ּמה לראש  שב אש ֵאקן 
ִבלין;  רֲעע ללא מו שו ִבנין  שה אנ ללא 

ֵאשּמרה,  רֲעא ּמב אש
אנה.   ּמּק יַתב ִבתיז  יַתי

ארש,  לח יַתה אאת  ִבדיש  שק יַתמ יַתה
מכלו.   שב ִבלין  רֲעע מו

ִבוצים,  ֵאע ּמה אאת  שקחו  ּמל אש ּמבִברים  שז ִבג יַתה
ִבוצים,  ֵאע ּמב ִבלין  רֲעע מו

ּמיה. <בגבייה> ִבו שג ִבב ללא  שו ששפוי,  ִבב ללא  ִבלין  רֲעע ֵאאין מו שו

פרק ד 

מסכת מעילה פרק ד משנה א 
א

ּמלה,  ִבעי שמ ִבל אזה  ִבעם  אזה  ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ יַתח  ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאשי  שד ּמק
ֵאמא.   ּמט שו ּמתר  שונו ִבפגול  ֵאשם  ִבמ אהן  ֵאלי רֲעע ֵאיב  יַתח של ו
אזה.   ִבעם  אזה  ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ יַתבִית  יַתה אדק  אב ֵאשי  שד ּמק

יַתבִית,  יַתה אדק  אב ֵאשי  שד ּמק שו יַתח  ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאשי  שד ּמק
אזה.  ִבעם  אזה  ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ

מסכת מעילה פרק ד משנה ב 
ב

אזה:  ִבעם  אזה  ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ ּמלה  ּמבעו ּמבִברים  שד ּמשה  ִבמ רֲעח
אמן.   אש יַתה שו יַתיִין,  יַתה שו אלת,  לוּס יַתה שו אלב,  ֵאח יַתה שו ּמשר,  ּמב יַתה

ּמדה:  יַתבתו ּמשה  ִבש



אחם.   אל יַתה שו אמן,  אש יַתה שו יַתיִין,  יַתה שו אלת,  לוּס יַתה שו אלב,  ֵאח יַתה שו ּמשר,  ּמב יַתה
יַתמי,  שד ִבל אש ֵאשר  רֲעע יַתמ יַתמת  שתרו ֵאשר, ו רֲעע יַתמ יַתמת  שתרו ּממה, ו שתרו

ִבבכוִברים,  יַתה שו ּמלה,  יַתח יַתה
יַתסר> שלא יַתסר, < אא אל אזה  ִבעם  אזה  ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ

אמש.  לח יַתה אאת  אהם  ֵאלי רֲעע ֵאיב  יַתח של ו

מסכת מעילה פרק ד משנה ג 
ג

אזה.   ִבעם  אזה  ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ ִבלים  ִבפגו יַתה ּמכל 
אזה.   ִבעם  אזה  ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ ּמתִברים  יַתהנו ּמכל 
אזה.   ִבעם  אזה  ּמטשרפות  שוצ ִבמ ֵאבלות  שנ יַתה ּמכל 
אזה.   ִבעם  אזה  ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ ִבוצים  ּמר שש יַתה ּמכל 

ּמשה.   ּמד רֲעע יַתכ שב ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ ּמשרו  שב אשאר ץ ו יַתה יַתדם 

ד
יַתע:  מש שיהו ִבבי  שר יַתמר  ּמא ּמלל  שכ

ּמשִבוים,  ֵאשעורו  שו ּמאתו  שמ מּט אש ּמכל 
אזה;  ִבעם  אזה  ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ
ֵאשעורו,  ללא  שו ּמאתו  שמ מט
ּמאתו,  שמ מט ללא  שו ֵאשעורו 

ֵאשעורו,  ללא  שו ּמאתו  שמ מט ללא 
ִבפין.  ּמטשר שוצ ִבמ ּמנן  ֵאאי

מסכת מעילה פרק ד משנה ד 
ה

אזה,  ִבעם  אזה  ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ ּמנן  ֵאאי ּמתר  יַתהנו שו ִבפגול  יַתה
ֵאשמות.   ֵאני  שש ֵאהן  אש ֵאני  שפ ִבמ

ּמלה,  ֵאב שנ יַתה שו אשאר ץ  יַתה
ֵאמת,  יַתה יַתשר  שב ּמלה ו ֵאב שנ יַתה ֵאכן  שו

ֵאמא,  יַתט של אזה  ִבעם  אזה  ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ
אהם.   ֵאני שש ִבב אש יַתּקל  יַתב ִבפלו  רֲעא

ו
ּממא,  יַתּט ִבנ אש אכל  לא ּמה

ּמאה,  שמ מּט יַתה יַתאב  שב ּממא  יַתּט ִבנ אש ּמכל 
ּמאה,  שמ מּט יַתה יַתלד  שו ִבב ּממא  יַתּט ִבנ אש שו

אהן.  ֵאני שש ִבב אש יַתּקל  יַתב ֵאמא  יַתט של אזה  ִבעם  אזה  ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ

מסכת מעילה פרק ד משנה ה 
ז

ִבפין:  ּמטשר שוצ ִבמ ִבלין  ּמכ ּקא ּמה ּמכל 



ארס,  אפ ִבוצי  רֲעח יַתכ שב ּמיה  ִבו שג יַתה אאת  שפסול  ִבל
ֵאערוב,  ּמל שסעודות  ֵאתי  שש שמזון  ִבב ו
ִבלין,  ּמכ ּקא יַתאת  שמ מט ֵאמא  יַתט של ּמוצה  ֵאבי יַתכ

ּמבת,  יַתש יַתאת  ּמוצ שלהו ארת  אג שגרו ִבכ
ִבכפוִברים.   יַתה שליום  אבת  את יַתבכו

ִבפין:  ּמטשר שוצ ִבמ ִבקים  שש יַתמ יַתה ּמכל 
ִבעית,  ִבבי ּמבשר ּמיה  ִבו שג יַתה אאת  שפסול  ִבל
ִבכפוִברים.  יַתה שביום  ּממיו  שג ּמל ללא  שמ ִבכ

(מסכת מעילה פרק ד משנה ו) 
אזה.   ִבעם  אזה  ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ ארם  אכ יַתה ֵאאי  של ִבכ שו ּמלה  ּמעשר ּמה

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ִבפין.   ּמטשר שוצ ִבמ ּמנן  ֵאאי

יַתשק,  יַתה שו אגד  אב יַתה
ּמהעור,  שו יַתשק  יַתה

ּמפ ץ,  יַתמ יַתה שו ּמהעור 
אזה.   ִבעם  אזה  ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ

שמעון:  ִבש ִבבי  יַתמר שר ּמא
יַתעם? יַתּט יַתה ּממה 

ּמשב.  ֵאמא מו יַתט של שראוִיין  ֵאהן  אש ֵאני  שפ ִבמ

פרק ה 

מסכת מעילה פרק ה משנה א 
א

ֵאדש,  שק אה יַתה ִבמן  ּמטה  שפרו אוה  אנה שו שה אנ יַתה
יַתעל.   ּממ יַתגם,  ּמפ ללא  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ּמבה.   ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמגם,  שפ איש בו  אש ּמבר  ּמד ּמכל 
לגם;  שפ ִבי אש יַתעד  יַתעל  ּממ ללא 

ּמגם,  שפ ֵאאין בו  אש ּמכל  שו
יַתעל.   ּממ ּמנה,  שה אנ אש ּמון  ֵאכי

ב
יַתוצד?  ֵאכי

ּמר ּה,  ּמוא יַתוצ שב ּמלה  יַתט שק ּמנה  שת ּמנ
ּמד ּה,  ּמי שב יַתעת  יַתב יַתט

ּמהב,  ּמז יַתל אש שבכוס  ּמתת  ּמש
יַתעל.   ּממ ּמנה,  שה אנ אש ּמון  ֵאכי



ּמחלוק,  אב יַתבש  ּמל
ֵאלית,  יַתּט יַתב ּמוּסה  ִבכ

לגם.   שפ ִבי אש יַתעד  יַתעל  ּממ ללא  לדם,  ּמּקשר יַתב יַתּקע  ִבב
לגם;  שפ ִבי אש יַתעד  יַתעל  ּממ ללא  ּמיה,  ּמח ִבהיא  אש שכ ּמּטאת  יַתח יַתה ִבמן  יַתלש  ּמת

יַתעל.  ּממ ּמנה,  שה אנ אש ּמון  ֵאכי ּמתה,  ֵאמ ִבהיא  אש שכ ו

מסכת מעילה פרק ה משנה ב 
ג

ּמטה,  שפרו ִבוצי  רֲעח יַתכ שב יַתגם  ּמפ ּמטה ו שפרו ִבוצי  רֲעח יַתכ שב ּמנה  שה אנ
ֵאחר  יַתא ּמבר  ּמד שב ּמטה  שפרו אוה  שבשו ּמנה  שה אנ אש או 

ֵאחר,  יַתא ּמבר  ּמד שב ּמטה  שפרו אוה  שבשו יַתגם  ּמפ ו
יַתעל,  ּממ ללא  אזה  ֵארי  רֲעה

ֵאחר.  יַתא ּמבר  ּמד שב ּמטה  שפרו אוה  שבשו לגם  שפ יַתעד ִי

מסכת מעילה פרק ה משנה ג 
ד

ִבשים,  ּמד שק ממ יַתב יַתעל  למ יַתחר  יַתא יַתעל  למ ֵאאין 
ּמשֵארת.   ִבלי  שכ ּממה ו ֵאה שב ּמלא  אא

יַתוצד?  ֵאכי
ּממה,  ֵאה שב ֵאבי  יַתג יַתעל  יַתכב  ּמר

יַתכב;]  ּמר שו ֵאברו  רֲעח ּמבא  יַתכב, [ו ּמר שו ֵאברו  רֲעח ּמבא  ו
ּמהב,  ּמז יַתל אש שבכוס  ּמתה  ּמש

ּמתה;  ּמש שו ֵאברו  רֲעח ּמבא  ּמתה, ו ּמש שו ֵאברו  רֲעח ּמבא  ו
ּמּטאת,  יַתח יַתה ִבמן  יַתלש  ּמת

יַתלש,  ּמת שו ֵאברו  רֲעח ּמבא  יַתלש, ו ּמת שו ֵאברו  רֲעח ּמבא  ו
רֲעעלו.   ּממ ּמלם  מכ
ֵאמר:  ִבבי או שר

ּמדיון,  ִבפ ֵאאין לו  אש ּמכל 
יַתעל.  למ יַתחר  יַתא יַתעל  למ איש בו 

מסכת מעילה פרק ה משנה ד 
ה

ֵאדש,  שק אה יַתל אש ּמרה  אבן או קו אא יַתטל  ּמנ
יַתעל.   ּממ ללא  אזה  ֵארי  רֲעה

ֵאברו,  רֲעח יַתל ּמנ ּה  ּמת שנ
יַתעל.   ּממ ללא  ֵאברו  רֲעח יַתו יַתעל,  ּממ הוא 

ֵאביתו,  שבתוְך  ּמי ּה  ּמנ שב
יַתעל,  ּממ ללא  אזה  ֵארי  רֲעה

ִביידור>  אש ּמטה. < שפרו אוה  שבשו ּמה  אתי שח יַתת ּמידור  אש יַתעד 
ֵאדש,  שק אה יַתל אש ּמטה  שפרו יַתטל  ּמנ

יַתעל.   ּממ ללא  אזה  ֵארי  רֲעה



ֵאברו,  רֲעח יַתל ּמנ ּה  ּמת שנ
יַתעל.   ּממ ללא  ֵאברו  רֲעח יַתו יַתעל,  ּממ הוא 

ּמלן,  יַתב יַתל ּמנ ּה  ּמת שנ
יַתח ץ,  ּמר ללא  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
יַתמר לו:  ּמא אשהוא  יַתעל,  ּממ
ּמחה,  שפתו ֵאח ץ  יַתמשר יַתה ֵארי  רֲעה "

לח ץ!"  ֵאנס ושר ּמכ ִבה

מסכת מעילה פרק ה משנה ה 
ו

ֵאברו,  רֲעח יַתלת  ִבכי רֲעא יַתו ּמלתו  ִבכי רֲעא
ֵאברו,  רֲעח יַתית  ּמנ רֲעה יַתו ּמיתו  ּמנ רֲעה

ֵאברו,  רֲעח יַתית  ּמנ רֲעה יַתו ּמלתו  ִבכי רֲעא
ֵאברו,  רֲעח יַתלת  ִבכי רֲעא יַתו ּמיתו  ּמנ רֲעה
אזה,  ִבעם  אזה  ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ

אבה.  מר שמ יַתמן  שז ִבל ִבפלו  רֲעא

פרק ו 

מסכת מעילה פרק ו משנה א 
א

ִבליחותו,  שש ּמשה  ּמע אש יַתח  ִבלי ּמש יַתה
יַתעל.  ּממ יַתבִית  יַתה יַתעל  יַתב

ִבליחותו,  שש ּמשה  ּמע ללא 
יַתעל.   ּממ יַתח  ִבלי ּמש יַתה

יַתוצד?  ֵאכי
יַתמר לו:  ּמא

ִבחים!"  שר ּמלאו ּמשר  ּמב ֵאתן  "
ֵאבד,  ּמכ אהם  ּמל יַתתן  ּמנ שו

ֵאבד",]  ּמכ "]
ּמשר,  ּמב אהם  ּמל יַתתן  ּמנ שו
יַתעל.   ּממ יַתח  ִבלי ּמש יַתה

יַתמר לו:  ּמא
ּמכה!"  ִבת רֲעח ּמכה  ִבת רֲעח אהם  ּמל ֵאתן  "

ֵאמר:  שוהוא או
יַתתִים!"  שש יַתתִים  שש שטלו  "

ּמשלוש,  ּמשלוש  שטלו  ּמנ ֵאהן  שו
רֲעעלו.   ּממ ּמלם  מכ

יַתמר לו:  ּמא



ּממא",  ּמק שס שּקלו ִבמ ִבלים!" או " מח יַתה ִבמן  ִבלי  ֵאבא  ּמה "
ִבביא לו,  ֵאה שו

יַתבִית:  יַתה יַתעל  יַתב יַתמר  ּמא אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
אזה,  ִבמ ִבביא  ֵאה שו אזה,  ִבמ ּמלא  אא ִבבי  ִבל שב ּמיה  ּמה ללא 

יַתעל.   ּממ יַתבִית  יַתה יַתעל  יַתב
יַתמר לו:  ּמא ִבאם  ּמבל  רֲעא

ִבלין!"  מח יַתה ִבמן  ִבלי  ֵאבא  ּמה "
ּממא,  ּמק שס שּקלו ִבמ ִבביא לו  ֵאה שו

ּממא",  ּמק שס שּקלו ִבמ "
ִבלין,  מח יַתה ִבמן  ִבביא לו  ֵאה שו

יַתעל.  ּממ יַתח  ִבלי ּמש יַתה

מסכת מעילה פרק ו משנה ב 
ב

ּמטן,  ּמק שו אטה  ֵארש, שו ֵאח יַתיד  שב יַתלח  ִבש
יַתעל;  ּממ יַתבִית  יַתה יַתעל  יַתב ּמתן,  ִבליחו שש ּמעשו  ִבאם 

יַתעל.   ּממ ִבני  ּמו שנ יַתח יַתה ּמתן,  ִבליחו שש ּמעשו  ללא 
יַתח,  ֵאּק ִבפ יַתיד  שב יַתלח  ִבש

ִבני,  ּמו שנ יַתח יַתה אוצל  ֵאא יַתע  ִבגי ִבה ללא  אש יַתעד  יַתכר  שז ִבנ שו
ִבוציא.   אשיו שכ יַתעל  ּממ ִבני  ּמו שנ יַתח יַתה

אשה?  רֲעע יַתי יַתוצד  ֵאכי
ֵאמר:  שואו ִבלי,  אכ ּמטה או  שפרו ֵאטל  נו

ִבהיא,  אש ּממקום  ּמכל  שב ֵאדש  שק אה יַתל אש ּמטה  שפרו "
יַתעל זו",  אלת  אל מח שמ

אס ף.  אכ אוה  שבשו אס ף ו אכ שב אדה  שפ ִבנ ֵאדש  שק אה יַתה אש

מסכת מעילה פרק ו משנה ג 
ג

יַתמר לו:  ּמא ּמטה,  שפרו יַתתן לו  ּמנ
ִבתילות!"  שפ ּמי ּה  שוצ אח שב ֵאנרות, ו ּמי ּה  שוצ אח שב ִבלי  ֵאבא  ּמה "

ֵאנרות,  ּמל ּה  מכ שב ִבביא לו  ֵאה שו יַתלְך  ּמה שו
ִבתילות;  שפ ּמל ּה  מכ שב או 

יַתמר לו:  ּמא אש או 
ֵאנרות!"  ּמל ּה  מכ שב ִבלי  ֵאבא  ּמה "

ִבתילות",  שפ ּמל ּה  מכ שב או "
ִבתילות,  שפ ּמי ּה  שוצ אח שב ֵאנרות ו ּמי ּה  שוצ אח שב ִבביא לו  ֵאה שו יַתלְך  ּמה שו

ּמעלו.   ּממ ללא  אהם  ֵאני שש
יַתמר לו:  ּמא ִבאם  ּמבל  רֲעא

ִבני,  שפלו שמקום  ִבמ ֵאנרות  ּמי ּה  שוצ אח שב ִבלי  ֵאבא  ּמה
ִבני,  שפלו שמקום  ִבמ ִבתילות  שפ ּמי ּה  שוצ אח שב ו

ִבתילות,  שפ יַתה ֵאבית  ִבמ ֵאנרות  ִבביא לו  ֵאה שו יַתלְך  ּמה שו



ֵאנרות,  יַתה ֵאבית  ִבמ ִבתילות  שפ ו
יַתעל.  ּממ יַתח  ִבלי ּמש יַתה

מסכת מעילה פרק ו משנה ד 
ד <ב>

שפרוטות,  ֵאתי  שש יַתתן לו  ּמנ
יַתמר לו:  ּמא

שתרוג!"  אא ִבלי  ֵאבא  ּמה "
ּמטה ִברמון,  שפרו ִבב שתרוג ו אא ּמטה  שפרו ִבב ִבביא לו  ֵאה שו יַתלְך  ּמה שו

רֲעעלו.   ּממ אהם  ֵאני שש
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

יַתעל,  ּממ ללא  יַתבִית  יַתה יַתעל  יַתב
ֵאמר לו:  אשהוא או

ֵאּקש,  יַתב שמ ִבתי  ּמהִיי ּמגדול  שתרוג  אא "
יַתרע."   ּמו ּמטן  ּמק ִבלי  ּמת  ֵאבא ֵאה שו

ה
יַתמר לו:  ּמא ּמהב,  ּמז יַתנר  ִבדי יַתתן לו  ּמנ

ּמחלוק!"  ִבלי  ֵאבא  ּמה "
ֵאלית,  יַתט ללש  ּמש שב ּמחלוק ו ללש  ּמש שב ִבביא לו  ֵאה שו יַתלְך  ּמה שו

רֲעעלו.   ּממ אהם  ֵאני שש
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

יַתעל,  ּממ ללא  יַתבִית  יַתה יַתעל  יַתב
ֵאמר לו:  אשהוא או

ֵאּקש,  יַתב שמ ִבתי  ּמהִיי ּמגדול  ּמחלוק  "
יַתרע."  ּמו ּמקטון  ִבלי  ּמת  ֵאבא ֵאה שו

מסכת מעילה פרק ו משנה ה 
ו

ִבני,  ּמח של מש יַתה אוצל  ֵאא ּממעות  ִבקיד  שפ יַתמ יַתה
שוצרוִברין,  ִבאם 

אהן.  ּמב ֵאמש  יַתת שש ללא ִי
יַתעל.   ּממ ִבוציא,  ִבאם הו ּמכְך,  ִבפי של

ּמתִברין,  ממ ִבאם 
אהן.  ּמב ֵאמש  יַתת שש ִי

יַתעל.   ּממ ללא  ִבוציא,  ִבאם הו ּמכְך,  ִבפי של
יַתבִית,  יַתה יַתעל  יַתב אוצל  ֵאא
ּמכְך,  ֵאבין  ּמכְך ו ֵאבין 

אהן.  ּמב ֵאמש  יַתת שש ללא ִי
יַתעל.   ּממ ִבוציא,  ִבאם הו ּמכְך,  ִבפי של

יַתבִית.   יַתה יַתעל  יַתב שכ ִבני  ּמו שנ יַתח יַתה



ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבני.  ּמח של מש יַתכ

מסכת מעילה פרק ו משנה ו 
ז

ִבכיס,  יַתה שלתוְך  ּמלה  שפ ּמנ אש ֵאדש  שק אה יַתל אש ּמטה  שפרו
יַתמר:  ּמא אש או 

ֵאדש",  שק אה אזה  ִבכיס  שב ּמטה  שפרו "
ּמנה,  ּמהִבראשו אאת  ִבוציא  אשהו ּמון  ֵאכי

יַתעל.   ּממ
ּמבה.   ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ִבכיס.   יַתה ּמכל  אאת  ִבוציא  אשיו יַתעד 
ֵאמר:  שבאו ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  אדה שר מו

ֵאדש",  שק אה אזה  ִבכיס  יַתה ִבמן  ּמטה  שפרו "
ֵאלְך,  שוהו ִבוציא  אשהוא מו

ִבכיס.   יַתה ּמכל  אאת  ִבוציא  אשיו יַתעד 

חסל מעילה 

מסכת תמיד 
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מסכת תמיד פרק א משנה א 
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ּמדש:  שק ִבמ יַתה ֵאבית  שב שמִברים  ִבנים שו רֲעה לכ יַתה שמקומות  ּמשה  לל שש ִבב
ֵאקד.   יַתהמו ֵאבית  ִבניוצו ץ, ו יַתה ֵאבית  ּמנס, ו ִבטי שב יַתא ֵאבית 

ּמנס  ִבטי שב יַתא ִבניוצו ץ] ֵאבית  יַתה ֵאבית  ִבליות, [ו רֲעע ּמהיו 
ּמשם.   שמִברים  ִבבים שו ּמהרו שו

ּמיה,  ּמה ּמגדול  יַתבִית  ּמפה, ו ִבכ ֵאקד,  יַתהמו ֵאבית 
ִבדין> ֵאב אבן, <רו אא ּמל אש ִבדין  שב ּמּק ף רו ממ

ּמשם,  ִבנים  ֵאש שי ּמאב  ֵאבית  ֵאני  שק ִבז שו
ּמדן.   ּמי שב ּמרה  ּמז רֲעע שתחות  שפ יַתמ ו

אר ץ.  <כיסתו> ּמא ּמב שכסותו  ִבאיש  ּמנה,  מה שכ ֵאחי  ִבפשר ו



אדש,  לק ֵאדי  שג ִבב שב ִבנים  ֵאש שי ּמהיו  ללא 
ִבלין,  שפ יַתק שמ ִבטין ו שש ּמלא פו אא

אהן,  ֵאשי ּמרא יַתחת  יַתת ּמתן  ִבחין או ִבני יַתמ ו
ּממן.   שוצ יַתע שכסות  ִבוּסין  יַתכ שת ִבמ ו

יַתחד> יַתא שב אהן, < ֵאמ ּמחד  אא שב אקִברי  יַתרע  ֵאא
ּמרה,  ִבבי יַתה יַתחת  יַתת אכת  אל יַתההו ּמבה  ִבס שמ ִבב ֵאלְך לו  שוהו ֵאוצא  יו

ּמכן,  ִבמ ּמכן ו ִבמ ִבקין  של ֵאנרות דו יַתה שו
ּמלה.   ִבבי שּט יַתה ֵאבית  של יַתע  ִבגי יַתמ אשהוא  יַתעד 

ּמכבוד.   יַתל אש ֵאוּסא  ִבכ ֵאבית  ּמשם, ו ּמתה  שי ּמה ּמרה  שמדו ו
שכבודו:  אזה הוא  שו

ּמדם;  ּמא ּמשם  איש  אש יַתע  ֵאד ּמנעול, יו ּמוצאו  שמ
ּמדם.   ּמא ּמשם  ֵאאין  אש יַתע  ֵאד יַתח, יו ּמפתו

יַתפג,  יַתת שס ִבנ שו ּמלה  ּמע יַתבל,  ּמט שו יַתרד  ּמי
ּמרה.   שמדו יַתה אגד  אנ שכ יַתמם  יַתח שת ִבנ שו

ִבנים,  רֲעה לכ יַתה ּמחיו  אא אוצל  ֵאא יַתשב לו  ּמי שו ּמבא 
ִבחים,  ּמת שפ ִבנ ּמעִברים  שש יַתה אש יַתעד 

ֵאלְך לו.  שוהו ֵאוצא  יו

מסכת תמיד פרק א משנה ב 
ב

יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתה אאת  לרם  שת ִבל אוצה  אשהוא רו ִבמי 
אנה.   ממ שמ יַתה לבא  ּמי ללא  אש יַתעד  ֵאבל  שוטו ִבכים  שש יַתמ

ּמבא?  אנה  ממ שמ יַתה ּמעה  ּמש ֵאאיזו  שב ִבכי  שו
ּמשוות,  ִבתים  ִבע ּמה ּמכל  ללא 

אבר, <מקראות> אג יַתה שּקרות  ִבמ ּמבא  אשהוא  ִבמים  ּמע שפ
ּמריו.   רֲעח יַתא ֵאמ ּמניו או  ּמפ של ִבמ ּמסמוְך לו  או 

שתחו לו.   ּמפ ֵאהן  שו אהן,  ֵאלי רֲעע יַתפק  ּמד שו לבא  ּמי אנה  ממ שמ יַתה שו
אהן:  ּמל יַתמר  ּמא

ִבפיס!'  ּמי שו לבא  ּמי יַתבל,  ּמּט אש ִבמי  '
ּמכה.  ּמז אש ִבמי  ּמכה  ּמז ִבפיסו,  ֵאה

מסכת תמיד פרק א משנה ג 
ג

אפש,  אש שפ יַתה אאת  יַתתח  ּמפ יַתח ו ֵאת שפ יַתמ יַתה אאת  יַתטל  ּמנ
ּמרה,  ּמז רֲעע ּמל ֵאקד  יַתהמו ֵאבית  ִבמ יַתנס  שכ ִבנ שו

ּמדן.   ּמי שב ּמלאור  אש רֲעאבוקות  ֵאתי  שש ּמריו,  רֲעח יַתא שנסו  שכ ִבנ שו
ִבכתות:  ֵאתי  שש ִבל שלקו  שח אנ שו

ּמרח,  שז ִבמ יַתה ארְך  אד ּמרא  שד יַתס שכ יַתא שב שלכו  ּמה ֵאאלו 
רֲעעּמרב.   יַתמ יַתה ארְך  אד ּמרא  שד יַתס שכ יַתא שב שלכו  ּמה ֵאאלו  שו

ִבכין,  של שוהו ִבקין  שד ּמהיו בו
ִבתין.   ִבב רֲעח ֵאשה  שמקום עו ִבל ִבעין  ִבגי יַתמ אש יַתעד 



ִבתין,  ִבב רֲעח ֵאשה  שמקום עו ִבל ִבגיעו  ִבה
שמרו:  ּמא ֵאאלו  ּמו ֵאאלו 

ּמשלום!'  לכל  יַתה ּמשלום,  '
ּמתן.  ִבב רֲעח רֲעעשות  יַתל ִבתין  ִבב רֲעח ֵאשה  ֵאבית עו ִבמידו  אע אה

מסכת תמיד פרק א משנה ד 
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יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתה אאת  לרם  שת ִבל ּמכה  ּמז אש ִבמי 
יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתה אאת  לרם  שת הוא ִי

שמִברין לו:  או
ִבלי  אכ יַתב יַתגע  ִבת ֵאמא  אש ֵאהר!  ּמז ִבה '

ִבכיור;  יַתה ִבמן  אליָך  שג יַתר שו אדיָך  ּמי ֵאדש  יַתק שת אש יַתעד 
יַתע,  שקוצו ִבמ יַתב ּמנה  שנתו ּמתה  שח יַתמ יַתה ֵארי  רֲעה יַתו

אבש.   אכ יַתל אש רֲעעּמרבו  יַתמ שב יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתל אבש  אכ יַתה ֵאבין 
ּמידו,  שב ֵאנר  ללא  שו ִבעמו,  ּמנס  שכ ִבנ ּמדם  ּמא ֵאאין 

ּמכה.   ּמר רֲעע יַתמ יַתה שלאור  ֵאלְך  יַתה שמ ּמלא  אא

ה
אאת קולו,  ִבעין  שמ ּמלא שו אא ִבאין אותו,  ּמהיו רו ללא 

ִבכיור,  יַתל אנה  שכ ִבמ ִבטין  ּמק אבן  ּמשה  ּמע אש ֵאע ץ  ּמה ִבעין קול  שמ אששו יַתעד 
יַתע  ִבגי ִבה שמִברין ' ֵאהן או ֵאעת]שו ] '!

ִבכיור,  יַתה ִבמן  ּמליו  שג יַתר שו ּמדיו  ּמי ֵאדש  ִבק
יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתה לראש  של ּמלה  ּמע שו אס ף  אכ יַתה יַתתת  שח יַתמ יַתטל  ּמנ

ּמלְך,  ֵאהי שו ּמלְך  ֵאהי ִבלים  ּמח אג יַתה אאת  ּמנה  ִבפ ו
ּמכלות> שמאו יַתה לכלות! להלן פרק ה,ה:  רֲעאו יַתמ יַתה יַתרד. < ּמי שו ִבמיות,  ִבני שפ יַתה רֲעאכולות  יַתמ יַתה ִבמן  ּמתה  ּמח שו

ּמצפון,  יַתל ּמניו  ּמפ יַתפְך  ּמה שו ּמפה,  שוצ ּמלִבר יַתע  ִבגי ִבה
יַתאמות,  אשר  אע שכ אבש  אכ יַתל אש ּמרחו  שז ִבמ שב ֵאלְך  ִבה
ּמפה,  שוצ ִבר ּמה ֵאבי  יַתג יַתעל  ִבלים  ּמח אג יַתה אאת  יַתבר  ּמוצ

ִבחים,  ּמפ שט ּמשה  לל שש אבש  אכ יַתה ִבמן  ּמרחוק 
ּמהעו ף,  יַתאת  ממשר ִבנין  שת אשנו ּממקום 

ּמרה.  שמנו יַתה שו ִבמי  ִבני שפ יַתה יַתח  ֵאב שז ִבמ ִבדשון  שו

פרק ב 

מסכת תמיד פרק ב משנה א 
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ּמבאו.   ּמרוצו ו ֵאהם  שו יַתרד,  ּמי אש ּמחיו  אא ּמראוהו 
ִבכיור,  יַתה ִבמן  אהם  ֵאלי שג יַתר שו אהם  ֵאדי שי ִבדישו  שק ִבה שו רֲעהרו  ִבמ

יַתח.   ֵאב שז ִבמ יַתה לראש  של ּמעלו  שו ִבצנורות  יַתה אאת  שו ֵארפות  שג יַתמ יַתה אאת  שטלו  ּמנ



אעארב,  ּמב ִבמ שכלו  ּמא שת ִבנ ללא  אש ּמדִברים  שפ יַתה שו ִברים  ּמב ֵאא ּמה
יַתח.   ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאדי  ּמד שוצ ִבל ּמתן  ִבקין או שנ סו

ִבקין,  ִבזי רֲעח יַתמ ִבדין  ּמד שצ יַתה ֵאאין  ִבאם 
אבש.  אכ יַתה יַתעל  ֵאבב,  יַתבוּסו ּמתן  שדִברין או סו

מסכת תמיד פרק ב משנה ב 
ב

יַתח.   יַתתפו יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  אפר  ֵאא ּמב ִבלין  רֲעע יַתמ ֵאחלו  ֵאה
יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתה יַתוצע  שמ אא שב ּמיה  ּמה יַתח  יַתתפו שו

ֵאמאות כור.   ללש  שש ּמליו  ּמע ִבמים  ּמע שפ
ִבנים אותו,  שש יַתד שמ ּמהיו  ללא  ִבלים  ּמג שר ּמב ו

יַתח.   ֵאב שז ִבמ יַתל אשהוא נוי  ֵאני  שפ ִבמ
אשן.  אד יַתה אאת  ִבוציא  שלהו ִבמ ֵאהן  לכ יַתצל  יַתע שת ִבנ ללא  ּממיו  ּמי ִבמ

מסכת תמיד פרק ב משנה ג 
ג

ּמכה.   ּמר רֲעע יַתמ יַתה אאת  ֵאדר  יַתס של ֵאזִברין,  ִבג שב ִבלין  רֲעע יַתמ ֵאחלו  ֵאה
ּמכה?  ּמר רֲעע יַתמ יַתל ֵאשִברים  שכ ִבוצים  ֵאע ּמה ּמכל  ִבכי  שו

אפן. <המגיה מחק הין ותיקן היו>  אג יַתל אש ִבמ יַתזִית ו יַתל אש ִבמ ֵאשִברים, חו ץ  שכ ִבוצים  ֵאע ּמה ּמכל  ֵאהין 
ִבלים:  ִבגי ֵאאלו שר שב ּמבל  רֲעא

אמן.  אש ֵאע ץ  של אש שו ֵאאגוז,  ּמל אש שו ּמנה  ֵאא שת ִבל אש שביות  ּממשר שב

מסכת תמיד פרק ב משנה ד 
ד

ּמחה,  ּמר שז ִבמ ּמת ּה  ִבזי רֲעח יַתו ּמחה,  ּמר שז ִבמ ּמלה  שגדו ּמכה  ּמר רֲעע יַתמ יַתה אאת  ֵאדר  ִבס
יַתח.   יַתתפו יַתב ִבעים  שג ּמהיו נו ִביים  ִבמ ִבני שפ יַתה ֵאזִברין  ִבג ֵאשי  ּמרא שו

ֵאזִברים,  ִבג יַתה ֵאבין  ּמיה  ּמה יַתוח  אר שו
ּמשם.  ִבמ ּמתה  ִבלי יַתא ּמה אאת  ִבתין  ִבצי יַתמ ּמהיו  אש

מסכת תמיד פרק ב משנה ה 
ה

ִבפים,  ּמי ּמנה  ֵאא שת ֵאוצי  רֲעע ּמשם  ִבמ ֵאבשררו 
ארת,  לט שק ִבל ּמיה  ִבנ שש ּמכה  ּמר רֲעע יַתמ יַתה אאת  ֵאדר  יַתס של

ִבמית,  שדרו ִבבית  ּמר רֲעע יַתמ ארן  אק אגד  אנ שכ ִבמ
יַתאמות;  יַתבע  יַתאשר ּמצפון  יַתה ֵאפי  יַתל שכ ארן  אּק יַתה ִבמן  ּממשוְך 

ִבלים,  ּמח אג ִבאים  שס ֵאמש  ּמח אמד  אע שכ
ִבלים,]  ּמח אג ִבאין  שס יַתנת  ששמו אמד  לע שב ּמבת  יַתש יַתב [ו

ֵאכי>  ִבז יַתב ִבנים. < ּמפ יַתה אחם  אל של אש ּמנה  שלבו ֵאכי  ִבז ּמב ֵאני  שש ִבנין  שת ּמהיו נו ּמשם  אש
אעארב,  ּמב ִבמ שכלו  יַתא שת ִבנ ללא  אש ּמדִברים  שפ יַתה שו ּמבִברים  ֵאא ּמה שו

ּמכה.   ּמר רֲעע יַתמ יַתל ּמתם  ִבזיִברין או שח יַתמ
ֵאאש,  ּמב רֲעעּמרכות  יַתמ יַתה ֵאתי  שש ִבציתו  ִבה



ִבזית.  ּמג יַתה יַתכת  שש ִבל של אהם  ּמל ּמבאו  ּמישרדו ו שו

פרק ג 

מסכת תמיד פרק ג משנה א 
א

אנה:  ממ שמ יַתה אהם  ּמל יַתמר  ּמא
ִבפיסו:  ּמה שו 'בואו 

ֵאחט,  ִבמי שו
ֵארק,  ִבמי זו

ִבמי,  ִבני שפ יַתה יַתח  ֵאב שז ִבמ אאת  ֵאשן  יַתד שמ ִבמי 
ּמרה,  שמנו יַתה אאת  ֵאשן  יַתד שמ ִבמי 

אבש:  אכ יַתל ּמבִברים  ֵאא אלה  רֲעע יַתמ ִבמי 
אגל,  אר ּמה שו לראש  ּמה
יַתדִים,  ּמי יַתה ֵאתי  שש ו
אגל,  אר ּמה שו אק ץ  לע ּמה

ּמפנות,  שד יַתה ֵאתי  שש ּמרה ו ֵאג יַתה שו אזה  ּמח אה
יַתבִים,  ּמר שּק יַתה
אלת,  לוּס יַתה שו

ִבתים,  ִבב רֲעח יַתה שו
יַתיִין.'   יַתה שו

ּמכה.  ּמז אש ִבמי  ּמכה  ּמז ִבפיסו,  ֵאה

מסכת תמיד פרק ג משנה ב 
ב

אהם:  ּמל יַתמר  ּמא
ּמטה.'   ִבחי שש יַתה יַתמן  שז יַתע  ִבגי ִבה ִבאם  שוצאו ושראו,  '

ִבקי!'  מבשר ֵאמר ' אאה או ּמהרו יַתע,  ִבגי ִבה ִבאם 
ֵאמר:  ֵאאל או ששמו אבן  שתּמיה  יַתמ
ּמרח?'  שז ִבמ יַתה ּמכל  ֵאני  שפ ִבאיר  ֵאה '
שברון?']  אח שב אשהוא  יַתעד  ']
ֵאהין!'  ֵאהין,  ֵאמר '  שוהוא או

מסכת תמיד פרק ג משנה ג 
ג

אהם:  ּמל יַתמר  ּמא
ּמלִיים.'   שּט יַתה יַתכת  שש ִבל ִבמ אלה  ּמט ִבביאו  ּמה שו שוצאו  '

ִבאים]  ּמל שּט יַתה יַתכת  שש ִבל ֵארי  רֲעה יַתו ִבבית.  [ ּמר רֲעע יַתמ ִבנית  שוצפו יַתע  שקוצו ִבמ שב ּמתה  שי ּמה
ּמשם:  ּמהיו  ּמשכות  של יַתבע  יַתאשר שו



ּמלִיים,  שּט יַתה יַתכת  שש ִבל יַתחת  יַתא
ּמתמות,  יַתהחו יַתכת  שש ִבל יַתחת  יַתא שו

ֵאקד,  יַתהמו ֵאבית  יַתחת  יַתא שו
ִבנים.  ּמפ יַתה אחם  אל ּמב ּה  ִבשין  ּמהיו עו אש ּמכה  שש ִבל יַתחת  יַתא שו

מסכת תמיד פרק ג משנה ד 
ד

ִבלים,  ֵאכ יַתה יַתכת  שש ִבל של שנסו  שכ ִבנ
ּמהב.   ּמז ֵאלי  שכ אס ף ו אכ ֵאלי  שכ ּמשה  לל שש ִבעים ו שש ִבת ּמשם  ִבמ ִבוציאו  הו

ּמהב.   ּמז יַתל אש שבכוס  ִבמיד  ּמת יַתה אאת  ששקו  ִבה שו
אעארב,  ּמב ִבמ ּמּקר  מב שמ אשהוא  ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
רֲעאבוקות.  ּמה שלאור  שּקִברין אותו  יַתב שמ

מסכת תמיד פרק ג משנה ה 
ה

ִבמיד,  ּמת יַתב ּמכה  ּמז אש ִבמי 
יַתחִים.   ּמב שט ִבמ יַתה ֵאבית  של ֵאלְך  שוהו ששכו,  מו

ּמריו.   רֲעח יַתא ִבכין  של ּמבִברים הו ֵאא ּמב ּמזכו  אש ִבמי  ו
יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתל אש שוצפונו  ִבל ּמיה  ּמה יַתחִים  ּמב שט ִבמ יַתה ֵאבית  ו

ִבסין,  ּמנ יַתנ ִבדים  יַתעמו ּמנה  ששמו ּמליו  ּמע שו
ִבעית> ִבבי אהן, <ושר ֵאבי יַתג יַתעל  ארז  אא ּמל אש ִבעין  ִבבי ושר

אהן,  ּמב ִבעין  שקבו ּמהיו  אזל  יַתבשר יַתל אש ּמליות  שק שנ מא שו
ּמחד,  אא שו ּמחד  אא ּמכל  של ּמיה  ּמה ּמדִברים  שס ּמשה  לל שש ו

ִבטין,  ִבשי שפ יַתמ ִבלין ו אהן תו ּמב אש
ִבדים.  יַתעמו ּמה ֵאבין  יַתשִיש  יַתל אש ּמחנות  של מש שו

מסכת תמיד פרק ג משנה ו 
ו

ּמרה,  שמנו יַתה שו ִבמי  ִבני שפ יַתה יַתח  ֵאב שז ִבמ ִבדשון  שב ּמזכו  אש ִבמי 
ּמדן:  ּמי שב ִבלים  ֵאכ ּמעה  ּמב יַתאשר שו ִבמין,  שד יַתק שמ ּמהיו 

שתחות.   שפ יַתמ ֵאני  שש יַתהכוז, ו שו ִבני  שּט יַתה
ּמהב,  ּמז יַתל אש ּמגדול  ּמקב  יַתתשר של אמה  ִבני דו שּט יַתה

ִבוצי,  ֵאח ּמו יַתבִים  יַתק ִבזיק  רֲעח יַתמ
ּמהב.   ּמז יַתל אש ּמגדול  ִבקיתון  של אמה  יַתהכוז דו שו

שתחות,  שפ יַתמ ֵאני  שש ו
ִבחי,  אש יַתה יַתמת  יַתא של ֵארד  ּמחד יו אא

ּמון.  ֵאכי יַתח  ֵאת ּמחד פו אא שו

מסכת תמיד פרק ג משנה ז 
ז

ִבני.   שצפו יַתה אפש  אש שפ ִבל ּמבא לו 



ּמגדול,  יַתה יַתער  יַתש של ּמהיו לו  ִבשין  שפ יַתש שפ ֵאני  שש ו
ּמדרום.   יַתב ּמחד  אא שו ּמצפון  יַתב ּמחד  אא

ּמלם,  ֵאמעו ּמדם  ּמא יַתנס בו  שכ ִבנ ללא  ּמדרום,  יַתב אש
ֵאקאל  שז אח שי ֵאדי  שי יַתעל  ֵארש  ּמפ שמ ּמליו הוא  ּמע ֵאקאל מד,ב)שו שז אח שי ) 

יַתלי יי,  ֵאא אמר  ליא יַתו "
יַתח,  ֵאת ּמפ ללא ִי איה,  שה ּמסגור ִי אזה  יַתה יַתער  יַתש יַתה

לבא בו,  ּמי ללא  ִבאיש  שו
ּמסגור".   ּמיה  ּמה שו ּמבא בו,  ֵאאל  ששּמר ֵאהי ִי לל אא ִבכי יי 

ח
אפש,  אש שפ יַתה אאת  יַתתח  ּמפ יַתח ו ֵאת שפ יַתמ יַתה אאת  יַתטל  ּמנ

ּמכל,  ֵאהי יַתל ּמתא  יַתה ֵאמ ּמתא, ו יַתה של יַתנס  שכ ִבנ
ּמגדול.   יַתה יַתער  יַתש של יַתע  ִבגי יַתמ אשהוא  יַתעד 

ּמגדול,  יַתה יַתער  יַתש של יַתע  ִבגי ִבה
ּמתחו>  ּמפ ּמתחו. <ו שפ ִבחיות, ו ּמת יַתהפו אאת  שו אגר,  אנ יַתה אאת  ִבביר  אע אה

ֵאחט,  ֵאחט שו יַתהשו ּמיה  ּמה ללא 
יַתתח.  שפ ִבנ אש ּמגדול  יַתה יַתער  יַתש יַתע קול  ֵאמ אשהוא שו יַתעד 

מסכת תמיד פרק ג משנה ח 
ט <ח>

יַתתח.   שפ ִבנ אש ּמגדול  יַתה יַתער  יַתש ִבעין קול  שמ ּמהיו שו ִבריחו  ִבמי
ּמפה.   ֵאר שג יַתמ יַתה ִבעין קול  שמ ּמהיו שו ִבריחו  ִבמי

ִבכיור.   יַתל אנה  שכ ִבמ ִבטין  ּמק אבן  ּמשה  ּמע אש ֵאע ץ  ּמה ִבעין קול  שמ ּמהיו שו ִבריחו  ִבמי
ּמכרוז.   ִבני  ִבבי שג ִבעין קול  שמ ּמהיו שו ִבריחו  ִבמי

ִבליל.   ּמח אה ִבעין קול  שמ ּמהיו שו ִבריחו  ִבמי
ֵאוצל.   של ִבצ יַתה ִבעין קול  שמ ּמהיו שו ִבריחו  ִבמי

ֵאמ'> שמִברים: <שוהוא או ֵאיש או שו
יַתע> ִבגי ִבה ּמגדול, < ֵאהן  לכ של אש יַתא ף קולו 

ִבכפוִברים.   יַתה שביום  ֵאשם  יַתה אאת  ִבכיר  שז יַתמ ּמיה  ּמה אש
לטארת.   שּק יַתה ִבפּטום  יַתח  ֵארי ִבחים  שמִברי ּמהיו  ִבריחו  ִבמי

יַתגי:  של יַתד אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  יַתמר שר ּמא
ּמבר> שכ ִבמ ּמור, < שכ ִבמ יַתהר  שב ּמבא  יַתא ֵאבית  של ּמהיו  ִבזים  ִבע

ארת.  לט שּק יַתה ִבפּטום  יַתח  ֵארי ֵאמ שּטשות  יַתע שת ִבמ ּמהיו  שו

מסכת תמיד פרק ג משנה ט 
י

ִבמי,  ִבני שפ יַתה יַתח  ֵאב שז ִבמ ִבדשון  שב ּמכה  ּמז אש ִבמי 
ּמניו,  ּמפ של ִבניחו  ִבה שו ִבני,  אּט יַתה אאת  יַתטל  ּמנ שו יַתנס  שכ ִבנ

שלתוכו.   ֵאתן  שונו ֵאפן  ּמיה חו ּמה שו
שלתוכו,  ּמאר  שש יַתה אאת  ֵאבד  ִבכ ּמנה,  רֲעחרו יַתא ּמב

ּמוצא.   ּמי שו ִבניחו,  ִבה שו



יא
ּמרה,  שמנו יַתה ִבדשון  שב ּמכה  ּמז אש ִבמי 

ִבקין,  של ִביים דו ִבח ּמר שז ִבמ ֵאנרות  ֵאני  שש ּמוצא  ּממ יַתנס ו שכ ִבנ
ּממן.   שמקו ִבב ֵאאלו  יַתח  ִבני יַתמ ּמאר, ו שש יַתה אאת  ֵאשן  יַתד שמ

ּמכבו,  אש ּמאן  ּמוצ שמ
ִבקים,  של יַתהדו ִבמן  ּמקן  ִבלי שד יַתמ ּמנן, ו שש יַתד שמ

ּמאר.   שש יַתה אאת  ֵאשן  יַתד שמ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו
אבן  אא ּמתה] שו שי ּמה רֲעעלות, [ יַתמ ּמשלוש  ּמב ּה  ּמרה, ו שמנו יַתה ֵאני  שפ ִבל

ֵאנרות.   יַתה אאת  ִבטיב  ֵאמ ֵאמד ו ֵאהן עו לכ ּמה  אלי ּמע אש
ּמוצא.  ּמי שו ּמיה,  ִבנ שש ּמלה  רֲעע יַתמ יַתעל  יַתהכוז  אאת  יַתח  ִבני ִבה

פרק ד 

מסכת תמיד פרק ד משנה א 
א

אלה,  ּמּט יַתה אאת  ִבתים  שפ ּמהיו כו ללא 
ִבקיִברין אותו.   רֲעע יַתמ ּמלא  אא

ִבזין בו.   רֲעח ּמבִברים או ֵאא ּמב ּמזכו  אש ִבמי 
ּמדתו:  ֵאק רֲעע ּמתה  שי ּמה ּמכְך  שו

רֲעעּמרב.   יַתמ יַתל ּמניו  ּמפ ּמדרום ו לראשו 
רֲעעּמרב.   יַתמ יַתל ּמניו  ּמפ ּמרח, ו שז ִבמ יַתב ֵאמד  ֵאחט עו יַתהשו

ִבבית,  ּמר רֲעע יַתמ ִבנית  שוצפו ארן  אק יַתעל  ּמחט  שש ִבנ ּמיה  ּמה יַתחר  יַתש יַתל אש
ּמיה.   ִבנ שש יַתעת  יַתב יַתט יַתעל 

ִבחית,  ּמר שז ִבמ ִבנית  שוצפו ארן  אק יַתעל  ּמחט  שש ִבנ ּמיה  ּמה יַתבִים  יַתעשר ּמה ֵאבין  של אש שו
ּמיה.   ִבנ שש יַתעת  יַתב יַתט יַתעל 

ֵאבל,  יַתק שמ יַתה ֵאבל  ִבק שו ֵאחט,  יַתהשו יַתחט  ּמש
ּמנה;  ּמוצפו ּמחה  ּמר שז ִבמ יַתתן  ּמנ שו ִבנית,  שוצפו ִבחית  ּמר שז ִבמ ארן  אק של ּמבא לו 

ּממה.   ּמדרו ּמבה  ּמר רֲעע יַתמ יַתתן  ּמנ שו ִבמית,  שדרו ִבבית  ּמר רֲעע יַתמ
ִבמי.  שדרו שיסוד  יַתעל  ֵאפְך  ּמיה שו ּמה ּמדם  יַתה ֵארי  ִבשי
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אגל,  אר ּמה אאת  ֵאבר בו  ּמיה שו ּמה ללא 
יַתעשרקובו> אלה בו. < שותו מכבו,  יַתעשר ִבמתוְך  שקבו  ּמלא נו אא

אזה.   ּמח אל יַתע  ִבגי יַתמ אשהוא  יַתעד  ֵארד,  שויו ִבשיט  שפ יַתמ ּמיה  ּמה
אזה,  ּמח אל יַתע  ִבגי ִבה

ּמכה בו.  ּמז אש ִבמי  של ּמתנו  שנ לראש, ו ּמה אאת  יַתתְך  ּמח
אהם.  ּמב ּמכה  ּמז אש ִבמי  של ּמנן  ּמת שנ יַתעִים, ו ּמר שכ יַתה אאת  יַתתְך  ּמח



ִבשיט>  שפ ִבה שו ֵארק  ֵאמ ֵאשט. < שפ אה יַתה אאת  ֵארק  ֵאמ
ּמדמו.   אאת  ִבוציא  שוהו ֵאלב,  יַתה אאת  יַתרע  ּמק

אהן.  ּמב ּמכה  ּמז אש ִבמי  של ּמנן  ּמת שנ יַתדִים, ו ּמי יַתה אאת  יַתתְך  ּמח
ּמכ ּה,  ּמת רֲעח ִבנית,  ּממ שי יַתה אגל  אר של ּמלה  ּמע

ּממ ּה.   ִבע ִבוצים  ֵאבי ֵאתי  שש ּמב ּה, ו ּמכה  ּמז אש ִבמי  של ּמנ ּה  ּמת שנ ו

ג
ּמניו.   ּמפ של ּמגלוי  מכלו  ּמוצא  שמ ִבנ שו ּמרעו,  שק

אדר,  אפ יַתה אאת  יַתטל  ּמנ
ּמלן.   שע יַתמ של ִבמ לראש  ּמה ּמטתו,  ִבחי שש ֵאבית  יַתעל  ּמתנו  שנ ו

ּמחן.   ִבדי ּמה של אהן  ּמב ּמכה  ּמז אש ִבמי  של ּמנן  ּמת שנ יַתבִים, ו ּמר שּק יַתה אאת  יַתטל  ּמנ
יַתבִית>  יַתב ּמכ ּה. < ּמוצשר ּמכל  ִבחין  ִבדי שמ ֵאבית  שב ּמת ּה  ִבחין או ִבדי שמ ארס,  אכ יַתה

ּמטה,  ֵאמעו שב ִבמים  ּמע שפ ּמשה  לל שש ּמתן  ִבחין או ִבדי שמ יַתבִים,  ּמר שּק יַתה
ִבדים.  יַתעמו ּמה ֵאבין  אש יַתשִיש  יַתל אש ּמחנות  של מש יַתעל 
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ִבכין,  שוּס יַתה אאת  יַתטל  ּמנ
ֵאבד,  ּמכ יַתה ִבמן  ּמאה  ֵאר ּמה אאת  שפִבריש  ִבה שו

ּממ ּה.   שמקו ִבמ ּמז ּה  ִבזי שמ ּמיה  ּמה ללא  ֵאבד,  ּמכ יַתה ִבמן  ֵאבד  ּמכ יַתבע  שוצ אא שו
יַתטל>  ּמנ ּמכה בו. < ּמז אש ִבמי  של ּמתנו  שנ אזה, ו ּמח אה אאת  יַתקב  ּמנ

ִבנית,  ּממ שי יַתה אפן  לד של ּמלה  ּמע
ּמרה,  שז ִבש יַתה יַתעד  ֵארד  שויו ֵאתְך  ּמיה חו ּמה

ּמרה,  שז ִבש יַתב יַתע  ֵאג ּמיה נו ּמה ללא 
יַתרכות,  ּמלעות  שוצ ֵאתי  שש ִבל יַתע  ִבגי יַתמ אשהוא  יַתעד 

ּמב ּה,  ּמכה  ּמז אש ִבמי  של ּמנ ּה  ּמת שנ ּמכ ּה, ו ּמת רֲעח
ּמב ּה.   ּמיה  שתלו ֵאבד  ּמכ יַתה שו

ה
ּמרה,  ֵאג של ּמבא לו 

ּמלעות  שוצ ֵאתי  שש ּמכן ו ִבמ ּמלעות  שוצ ֵאתי  שש ּמב ּה  יַתח  ִבני ּמכן]ִבה ִבמ ], 
ּמב ּה,  ּמכה  ּמז אש ִבמי  של ּמנ ּה  ּמת שנ ּמכ ּה, ו ּמת רֲעח

ּמב ּה.   שתלוִיין  ּמאה  ֵאר ּמה שו ֵאלב  יַתה שו אנה  ּמּק יַתה שו

ו
ִבלית,  ּממא שש יַתה אפן  לד של ּמבא לו 

ּמלן,  שע יַתמ של ִבמ יַתרכות  ּמלעות  שוצ ֵאתי  שש ּמב ּה  יַתח  ִבני ִבה
ֵאתי  שש ּמלעות] ו שוצ ּמּטן, [ יַתמ של ִבמ יַתרכות 

ּמת ּה.  אבשר רֲעח יַתב יַתח  ִבני יַתמ ּמיה  ּמה ּמכְך  שו
ּמלן,  שע יַתמ של ִבמ יַתתִים  שש יַתתִים  שש אהן  ֵאתי שש ִבב יַתח  ִבני יַתמ ּמוצא  שמ ִבנ

ּמּטן.   יַתמ של ִבמ יַתתִים  שש יַתתִים  שש ו



ּמב ּה,  ּמכה  ּמז אש ִבמי  של ּמנ ּה  ּמת שנ ּמכ ּה, ו ּמת רֲעח
ּמב ּה.   ּמתלוי  שּטחול  יַתה שו ּממ ּה,  ִבע ּמרה  שז ִבש יַתה שו

ּמלה,  שגדו ּמתה  שי ּמה ִבהיא  שו
ּמב ּה.   ּמיה  שתלו ֵאבד  ּמכ יַתה אש ּמלה,  שגדו ִבמין קוִברין  ּמי יַתל אש ּמלא  אא

ז
אק ץ,  לע של ּמבא לו 

ּמכה בו,  ּמז אש ִבמי  של ּמתנו  שנ ּמתכו, ו רֲעח
ִבעמו.   ּמליות  שכ יַתה ֵאתי  שש ֵאבד ו ּמכ יַתה יַתבע  שוצ אא שו ּמיה  של יַתא ּמה שו

ּמב ּה.   ּמכה  ּמז אש ִבמי  של ּמנ ּה  ּמת שנ ִבלית, ו ּממא שש יַתה אגל  אר יַתטל  ּמנ
ּמדן.  ּמי שב ִברים  ּמב ֵאא ּמה שו ּמרה,  יַתבשו ִבדין  שמ ּמלן עו מכ שוצאו  שמ ִבנ

ח
אגל.  אר ּמב לראש ו ּמב ּמהִבראשון, 

ִבמינו,  ִבבי לראש  ּמה
שזרועו,  ֵאפי  יַתל שכ יַתחשרטומו  שו
ּמתיו,  שבעו שוצ אא ֵאבין  ּמניו  יַתקשר שו

ּמה;  אלי ּמע ּמנתון  אדר  אפ יַתה שו ּמלן,  שע יַתמ של ִבמ ּמטתו  ִבחי שש ֵאבית  ו
יַתלחו ץ.   ּמר ּה  ֵאבית עו למאלו, ו שש ִבב ִבמין  ּמי יַתל אש אגל  אר ּמה שו

ט
יַתדִים.  ּמי יַתה ֵאתי  שש ִבב ִבני  ֵאש יַתה

למאלו,  שש ִבב למאל  שש יַתל אש ִבמינו,  ִבבי ִבמין  ּמי יַתל אש
יַתלחו ץ.   ּמרן  ֵאבית עו ו

י
אגל.  אר ּמב אק ץ ו לע ּמב ִבשי  ִבלי שש יַתה

ּמתיו,  שבעו שוצ אא ֵאבין  אלת  אד של מד שמ ּמיה  של יַתא ּמה שו ִבמינו,  ִבבי אק ץ  לע ּמה
ִבעמו.  ּמליות  שכ יַתה ֵאתי  שש ֵאבד ו ּמכ יַתה יַתבע  שוצ אא

למאלו,  שש ִבב למאל  שש ִבל אש אגל  אר ּמה
יַתלחו ץ.   ּמר ּה  ֵאבית עו ו

יא
ּמרה.  ֵאג יַתב אזה ו ּמח אב ִבעי  ִבבי ּמהשר

למאלו,  שש ִבב ּמרה  ֵאג יַתה שו ִבמינו,  ִבבי אזה  ּמח אה
ּמתיו.  שבעו שוצ אא ֵאבין  ּמה  אתי שלעו יַתוצ  שו

יב
ּמפנות.  שד ֵאתי  שש ִבב ִבשי  ִבמי רֲעח יַתה

למאלו,  שש ִבב למאל  שש יַתל אש שו ִבמינו  ִבבי ִבמין  ּמי יַתל אש
יַתלחו ץ.   ּמר ּה  ֵאבית עו ו



יג
ֵאזְך,  ּמב יַתב ִבנים  שנתו יַתה יַתבִים  ּמר שּק יַתב ִבשי  ִבש יַתה
ּמלה.   שע יַתמ של ִבמ אהם  ֵאבי יַתג יַתעל  יַתעִים  ּמר שכ ו

אלת.   לוּס יַתב ִבעי  ִבבי שש יַתה
ִבתים.   ִבב רֲעח יַתב ִבני  ִבמי שש יַתה

יַתיִין.   יַתב ִבעי  ִבשי שת יַתה
רֲעעּמרבו, יַתמ שב ּמּטה  יַתמ של אבש ו אכ ִבוצי  רֲעח ֵאמ ּמתנום  שנ שלכו ו ּמה

ּמלחום.   שמ  ו
יַתמע.  שש אאת  שקרות  ִבל ִבזית  ּמג יַתה יַתכת  שש ִבל של אהם  ּמל ּמבאו  ּמישרדו ו שו

פרק ה 
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אנה:  ממ שמ יַתה אהם  ּמל יַתמר  ּמא
ֵאבשרכו,  ֵאהן  שו יַתחת!'  יַתא ּמכה  ּמר שב ּמבשרכו  '

ּמבִברים,  שד יַתה אשארת  רֲעע ּמקשראו  שו
אמר",   ליא יַתו שמעו", " שש ִבת יַתע  למ ּמש ִבאם  ּמיה  ּמה שו יַתמע", " שש "

ּמרכות:  שב ּמשלוש  ּמעם  ּמה אאת  ֵאבשרכו  ו
ִבנים.   רֲעה לכ יַתכת  ִבבשר ּמדה, ו רֲעעבו יַתו ִבציב',  יַתי שו אמת  אא '

ֵאוצא.  יַתהיו ּממר  שש ִבמ של יַתחת  יַתא ּמכה  ּמר שב ִבפין  ִבסי ּמבת מו יַתש יַתב ו
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אהם:  ּמל יַתמר  ּמא
ִבפיסו!'  ּמה שו לבאו  ארת,  לט שק ִבל ִבשים  ּמד רֲעח '

ִבפיסו] ֵאה שו ּמכה.  [ ּמז אש ִבמי  ּמכה  ּמז  ,
ִבפיסו!'  ּמה שו לבאו  ִבנים,  ּמש שי ִבעם  ִבשים  ּמד רֲעח '

יַתח?  ֵאב שז ִבמ יַתל אבש  אכ יַתה ִבמן  ּמבִברים  ֵאא אלה  רֲעע יַתמ ִבמי 
ֵאמר:  לקב או רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר

אבש,  אכ יַתל ּמבִברים  ֵאא אלה  רֲעע יַתמ יַתה
יַתח.  ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמתן  אלה או רֲעע יַתמ הוא 
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ִבנים,  ּמז יַתח יַתל ּמסרום  שמ
אהם,  ֵאדי שג ִבב אאת  ּמתן  ִבטין או ִבשי שפ יַתמ ּמהיו 

יַתבד.   של ִבב יַתסִים  שנ שכ ִבמ ּמלא  אא אהן  ֵאלי רֲעע ִבחין  ִבני יַתמ ּמהיו  ללא  שו



אהם:  ֵאלי רֲעע ּמכתוב  שו ּמשם,  ּמהיו  יַתחלונות  שו
ִבלים'.  ֵאכ יַתה ֵאשי  ִבמי שש יַתת '
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יַתכ ף.   יַתה אאת  ֵאטל  ּמיה נו ּמה ארת  לט שק ִבב ּמכה  ּמז אש ִבמי 
ּמהב,  ּמז יַתל אש ּמגדול  ּמקב  יַתתשר של אמה  יַתכ ף דו יַתה

ִבבים.   יַתק אשת  לל שש ִבזיק  רֲעח יַתמ
ארת.   לט שק ּמגדוש  שו ֵאלא  ּממ שלתוכו,  ֵאזְך  ּמב יַתה שו

ּמיה לו,  ּמה ִבכוּסוי  שו
ּמלה.  שע יַתמ של ִבמ ּמליו  ּמע ּמיה  ּמה אלת  אט שמטו ִבמין  שכ ו
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אס ף,  אכ יַתתת  שח יַתמ יַתטל  ּמנ ּמתה  שח יַתמ יַתב ּמכה  ּמז אש ִבמי 
יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתה לראש  של ּמלה  ּמע שו

ּמלְך,  ֵאהי שו ּמלְך  ֵאהי ִבלים  ּמח אג יַתה אאת  ּמנה  ִבפ ו
ִבמיות,  ִבני שפ יַתה ּמכלות  שמאו יַתה ִבמן  ּמתה.  ּמח שו

ּמישרדו>  ּמהב. <שו ּמז יַתל אש שלתוְך  ּמרן  ֵאע שו יַתרד  ּמי שו
ּממה.   יַתא של ּמדן  שב יַתכ שמ ּמיה  ּמה ִבלים,  ּמח אג יַתקב  שכ אמנו  ִבמ יַתזר  יַתפ שת ִבנ

ֵאטר.   שק יַתס שפ ּמה  אלי רֲעע אפה  ּמבת, כו יַתש יַתב ו
אתְך,  אל אקת  אז רֲעח יַתמ ּמגדול,  ִבלי  אכ יַתית  ּמה ֵאתר  שק יַתס שפ ו

ּמב ּה,  ּמהיו  ששרות  יַתששר ֵאתי  שש ו
ֵארד,  שויו ּמב ּה  ֵאשְך  אשהוא מו יַתחת  יַתא

ֵאחז  אשהוא או יַתחת  יַתא ּמב ּה] שו ּמלן,[ שע יַתמ של  ִבמ
ֵאגל.   של יַתג שת ִבת ללא  אש ִבביל  שש ִבב

ו
אשת:  אמ יַתש שמ ּמתה  שי ּמה ּמבִברים  שד ּמשה  לל שש ו

ּמבת,  יַתש יַתב אשאר ץ  יַתה יַתעל  שו ִבלים  ּמח אג יַתקב  יַתעל  ּמת ּה  ִבפים או כו
אשן  אד יַתה אאת  ּמב ּה  ִבדין  ֵאמ]ומוִברי יַתח.  יַתעל[ ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאבי  יַתג

מסכת תמיד פרק ה משנה ו 
ז

יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתל שו ּמלם  ּמהאו ֵאבין  ִבגיעו  ִבה
ּמפה,  ֵאר שג יַתמ יַתה אאת  ּמחד  אא יַתטל  ּמנ

יַתח.   ֵאב שז ִבמ יַתל שו ּמלם  ּמהאו ֵאבין  ּמק ּה  ּמר שז ו
ּמפה.   ֵאר שג יַתמ יַתה ִבמּקול  יַתלִים  ּמש ִבבירו ֵאברו  רֲעח יַתע קול  ֵאמ ּמדם שו ּמא ֵאאין 

אשת:  אמ יַתש שמ ּמתה  שי ּמה ּמבִברים  שד ּמשה  לל שש ו
ּמל ּה,  אאת קו יַתע  ֵאמ אשהוא שו ֵאהן  לכ

רֲעחוות,  יַתת שש ִבה של ִבסים  ּמנ שכ ִבנ ִבנים  רֲעה לכ יַתה ּמחיו  אא אש יַתע  ֵאד יו



ּמבא;   ּמר ץ ו שוהוא 
ּמל ּה,  אאת קו יַתע  ֵאמ אשהוא שו ֵאלִבוי  אבן  ו

ִבשיר,  יַתב ֵאבר  יַתד של ִבסים  ּמנ שכ ִבנ ִבים  ִבו של יַתה ּמחיו  אא אש יַתע  ֵאד יו
ּמבא.   ּמר ץ ו שוהוא 

ּמרח.  שז ִבמ יַתה ֵארי  רֲעע יַתש שב ִבאין  ֵאמ שט ִבמיד  רֲעע יַתמ ּמיה  ּמה ּממד  רֲעע יַתמ יַתה לראש  שו

פרק ו 

מסכת תמיד פרק ו משנה א 
א

ּמלם.  ּמהאו רֲעעלות  יַתמ שב ִבלין  ֵאחלו עו  ֵאה
ּמרה,  שמנו יַתה שו ִבמי  ִבני שפ יַתה יַתח  ֵאב שז ִבמ ִבדשון  שב ּמזכו  אש ִבמי 

אהם.   ֵאני שפ ִבל ִבמין  ִבדי שק יַתמ ּמהיו 
יַתנס,  שכ ִבנ ִבמי  ִבני שפ יַתה יַתח  ֵאב שז ִבמ ִבדשון  שב ּמכה  ּמז אש ִבמי 

ּמוצא.   ּמי שו ּמוה,  רֲעח יַתת שש ִבה שו ִבני,  שּט יַתה אאת  יַתטל  ּמנ שו
יַתנס,  שכ ִבנ ּמרה  שמנו יַתה ִבדשון  שב ּמכה  ּמז אש ִבמי 

ִבקים,  של ִביים דו ִבח ּמר שז ִבמ ֵאנרות  ֵאני  שש ּמוצא  ּממ ו
ֵאלק,  ִבבי דו ּמר רֲעע יַתמ יַתה אאת  יַתח  ִבני יַתמ ִבחי, ו ּמר שז ִבמ יַתה אאת  ֵאשן  יַתד שמ

יַתבִים.   יַתעשר ּמה ֵאבין  ּמרה  שמנו יַתה אאת  ִבליק  שד יַתמ אמנו  ִבמ אש
ּמבה,  ּמכ אש ּמוצאו  שמ
ִבליק שד יַתמ ששנו ו יַתד ּמלה.  [ו] שמ ּמהעו יַתבח  שז ִבמ ִבמ

ּמיה,  ִבנ שש ּמלה  רֲעע יַתמ ִבמן  יַתהכוז  אאת  יַתטל  ּמנ
ּמוצא.  ּמי שו ּמוה,  רֲעח יַתת שש ִבה שו

מסכת תמיד פרק ו משנה ב 
ב

ּמתה,  שח יַתמ יַתב ּמכה  ּמז אש ִבמי 
יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ִבלים  ּמח אג יַתה אאת  יַתבר  ּמוצ

ּמתה,  שח יַתמ יַתה ֵאלי  שבשו ּמדן  שד שוִבר
ּמוצא.  ּמי שו ּמוה,  רֲעח יַתת שש ִבה שו

מסכת תמיד פרק ו משנה ג 
ג

ארת,  לט שק ִבב ּמכה  ּמז אש ִבמי 
יַתכ ף,  יַתה ִבמתוְך  ֵאזְך  ּמב יַתה אאת  ֵאטל  ּמיה נו ּמה

שקרובו.  ִבל רֲעהבו או  שלאו שתנו   שונו
שלתוכו,  אמנו  ִבמ יַתזר  יַתפ שת ִבנ
ּמניו.   שפ ּמח שב שתנו לו  נו

ִבדים אותו:  שמ יַתל שמ ו



אבה> ּמכ ִבת אוה.'  < ּמכ ִבת ללא  אש אניָך,  ּמפ ִבמ ִבחיל  שת יַתת ֵאמא  אש ֵאהר!  ּמז ִבה '
ֵאוצא.   שויו ֵאדד  יַתר שמ ִבחיל  שת ִבה

ִבטיר,  שק יַתמ ִבטיר  שק יַתמ יַתה ּמיה  ּמה ללא 
ֵאטר!'  שק יַתה ֵאמר לו ' אנה או ממ שמ יַתה אש יַתעד 

ֵאמר לו:  אנה או ממ שמ יַתה ּמגדול,  ֵאהן  לכ ּמיה  ּמה ִבאם 
ֵאטר!'  שק יַתה ּמגדול,  ֵאהן  לכ ִבשי  ִבאי '

ּמעם,  ּמה ֵאפשרשו 
ּמוצא.  ּמי שו ּמוה,  רֲעח יַתת שש ִבה שו ִבטיר,  שק ִבה

(פרק ז) 

מסכת תמיד פרק ז משנה א 
ד

רֲעחוות,  יַתת שש ִבה של ּמנס  שכ ִבנ ּמגדול  ֵאהן  לכ אש יַתמן  שז ִבב
ִבזין בו,  רֲעח ּמשה או לל שש

למאלו,  שש ִבב ּמחד  אא שו ִבמינו,  ִבבי ּמחד  אא
ִבנים טובות.   ּמב רֲעא ּמב ּמחד  אא שו

אנה  ממ שמ יַתה יַתמע  ּמש אש ּמון  ֵאכי שו
ֵאוצא,  אשהוא יו ּמגדול  ֵאהן  לכ של אש ּמליו  שג יַתר קול 

אכת,  לר ּמפ יַתה אאת  יַת ּה לו  ִבבי שג ִבה
ּמוצא.  ּמי שו ּמוה,  רֲעח יַתת שש ִבה שו

שוצאו.  ּמי שו רֲעחוו,  יַתת שש ִבה שו ִבנים,  רֲעה לכ יַתה ּמחיו  אא שנסו  שכ ִבנ

מסכת תמיד פרק ז משנה ב 
ה

ּמלם.   ּמהאו רֲעעלות  יַתמ יַתעל  שמדו  ּמע שו ּמבאו 
ּמדרום> יַתל ִבנים, < רֲעה לכ יַתה אהם  ֵאחי רֲעא שדרום  ִבל ִבנים  ּמהִבראשו שמדו  ּמע

ּמדן:  ּמי שב ִבלים  ֵאכ ּמשה  ִבמ רֲעח יַתו
ּמחד,  אא יַתיד  שב ִבני  שּט יַתה
ּמחד,  אא יַתיד  שב יַתהכוז  שו

ּמחד,  אא יַתיד  שב ּמתה  שח יַתמ יַתה שו
ּמחד,  אא יַתיד  שב ֵאזְך  ּמב יַתה

ּמיו> ִבכוּסו ּמחד.  <שו אא יַתיד  שב ּמי ּה  ִבכוּסו שו יַתכ ף  שו
יַתחת;  יַתא ּמכה  ּמר שב ּמעם  ּמה אאת  ֵאבשרכו  ו

ּמרכות,  שב ּמשלוש  ּמת ּה  שמִברין או ּמנה או ִבדי שמ יַתב אש ּמלא  אא
יַתחת.   יַתא ּמכה  ּמר שב ּמדש  שק ִבמ יַתב ו

שכתובו,  ִבכ ֵאשם  יַתה אאת  שמִברים  ּמדש או שק ִבמ יַתב ו
ִבכנויו.   שכ ּמנה  ִבדי שמ יַתב ו

ּמנה,  ִבדי שמ יַתב ו



אהם,  ֵאתי שתפו ִבכ אגד  אנ שכ אהם  ֵאדי שי אאת  ִבאים  שש ִבנים נו רֲעה לכ יַתה
אהן,  ֵאשי ּמרא ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמדש  שק ִבמ יַתב ו

ּמגדול,  ֵאהן  לכ ִבמ חו ץ 
ִבצי ץ.   יַתה ִבמן  ּמלה  שע יַתמ של ּמדיו  ּמי אאת  יַת ּה  ִבבי שג יַתמ ֵאאינו  אש

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ִבצי ץ,  יַתה ִבמן  ּמלה  שע יַתמ של ּמדיו  ּמי אאת  יַת ּה  ִבבי שג יַתמ ּמגדול  ֵאהן  לכ יַתא ף 

יַתמר:  אא אנ שקּמרא ט,כב)אש ִבי יַתו ) 
ֵאכם".  ּמבשר שי יַתו ּמעם  ּמה אאל  ּמדו  ּמי אאת  לרן  רֲעה יַתא ּמשא  ִבי יַתו "

מסכת תמיד פרק ז משנה ג 
ו

ִבטיר,  שק יַתה של אוצה  ּמגדול רו ֵאהן  לכ אש יַתמן  שז ִבב
ִבמינו.  ִבבי אגן  אוּס יַתה אבש,  אכ יַתב אלה  ּמיה עו  ּמה

אבש,  אכ יַתה ִבוצית  רֲעח יַתמ של יַתע  ִבגי ִבה
ּמלהו.   אע אה שו ִבמינו  ִבבי אגן  אוּס יַתה יַתחז  ּמא

אגל,  אר ּמה שו לראש  ּמה ּמהִבראשון  ִבשיט לו  הו
ּמקן.   ּמר שז אהם ו ֵאלי רֲעע יַתמְך  ּמס שו

ּמלִבראשון  ִבני  ֵאש יַתה ִבשיט  יַתדִים]שוהו ּמי יַתה ֵאתי  שש ] ,
ּמגדול,  ֵאהן  לכ של יַתתן  ּמנ שו

ּמקן.   ּמר שז אהן, ו ֵאלי רֲעע יַתמְך  ּמס שו
יַתלְך לו.   ּמה שו ִבני  ֵאש יַתה יַתמט  שש ִבנ

ִברין,  ּמב ֵאא ּמה ּמכל  ּמאר  שש ִבטין לו (ו) ִבשי ּמהיו מו ּמכְך 
ּמקן.   שוזושר אהן,  ֵאלי רֲעע ֵאמְך  הוא סו

אוצה,  אשהוא רו יַתמן  שז ִבב
ִבקין.   שר ֵאחִברין זו רֲעא יַתו ֵאמְך,  סו

ז
יַתח.   ֵאב שז ִבמ יַתה אאת  ִבּקי ף  יַתה של ּמבא לו 

ִבחיל?  שת יַתמ ּמכן הוא  ֵאאי ֵאמ
ִבחית,  ּמר שז ִבמ ִבמית  שדרו ארן  אּק ִבמ

ִבנית,  שוצפו ִבחית  ּמר שז ִבמ
ִבבית,  ּמר רֲעע יַתמ ִבנית  שוצפו

ִבמית.   שדרו ִבבית  ּמר רֲעע יַתמ
ֵאוּסְך.   יַתנ של יַתיִין  שתנו לו  ּמנ

ּמידו,  שב ּמדִברין  יַתהוּסו שו ארן,  אּק יַתה יַתעל  ֵאמד  אגן עו אוּס יַתה
ִבבים,  ּמל רֲעח יַתה יַתחן  של מש יַתעל  ִבדים  שמ ִבנים עו רֲעה לכ ֵאני  שש ו

ּמדן,  ּמי שב שוצרות  רֲעחוצו ֵאתי  שש ו
ּמקעו,  ּמת שו ֵאהִבריעו,  שו שקעו,  ּמת

ּמזא,  יַתאשר אבן  אוצל  ֵאא שמדו  ּמע שו ּמבאו  ו
ששמאלו.   ִבמ ּמחד  אא שו ִבמינו,  ִבמי ּמחד  אא

ֵאוּסְך, <שהחה> יַתנ של ּמחה  ּמש



ּמדִברין,  יַתבוּסו אגן  אוּס יַתה ִבני ף  ֵאה
ּמוצל,  של ִבצ יַתה יַתעל  ּמזה  יַתאשר אבן  ִבּקיש  ִבה שו

ִבשיר.   יַתב ִבים  ִבו של יַתה שברו  ִבד שו
ּמקעו,  ּמת ארק,  אפ יַתל ִבגיעו  ִבה

ּמעם.   ּמה ּמוה  רֲעח יַתת שש ִבה שו
ּמעה,  ִבקי שת ארק,  אפ ּמכל  יַתעל 

ּמיה.   ּמו רֲעח יַתת שש ִבה ּמעה,  ִבקי שת ּמכל  יַתעל  שו
ֵאהינו.   לל אא ֵאבית יי  יַתדת  רֲעעבו יַתל ִבמיד  ּמת יַתה אדר  ֵאס אזה 

ֵאמנו.  ּמי שב ּמרה  ֵאה שמ ִבב אנה  ּמב ִבי אש

מסכת תמיד פרק ז משנה ד 
ח

ּמדש:  שק ִבמ יַתה ֵאבית  שב שמִברים  ִבים או שלִבו יַתה ּמהיו  אש ִבשיר  יַתה
שמִברים:  ּמהיו או ּמהִבראשון  ִבלים כד)יַתביום  ִבה שת ) 

ּמב ּה".   ֵאבי  שש שוי ֵאבל  ֵאת ּמא ּה  שמלו אר ץ ו ּמא ּמה יַתליי  "
שמִברים  ּמהיו או ִבני  ֵאש ִבלים מח)יַתב ִבה שת ) 

שדשו".   ּמק יַתהר  ֵאהינו  לל אא ִבעיר  שב לאד,  שמ ּמלל  מה שמ ּמגדול יי ו "
שמִברים:  ּמהיו או ִבשי  ִבלי שש ִבלים פב) יַתב ִבה שת )

לפט".   שש ִבהים ִי לל אא ארב  אק שב ֵאאל,  יַתדת  רֲעע יַתב ּמצב  ִבנ ִבהים  לל אא "
שמִברים  ּמהיו או ִבעי  ִבבי ִבלים וצד)ּמבשר ִבה שת ) 

יַתע, ִבפי ּמקמות הו שנ ֵאאל  ּמקמות יי  שנ ֵאאל  "
ִבאים ֵאג יַתעל  שגמול  ֵאשב  ּמה אר ץ,  ּמא ּמה ֵאפט  לש ֵאשא  ּמנ ".  ִבה

שמִברים  ּמהיו או ִבשי  ִבמי רֲעח ִבלים פא)יַתב ִבה שת ) 
לקב".   רֲעע יַתי ֵאהי  לל ֵאלא ּמהִבריעו  ֵאזנו,  ִבהים עו לל ֵאלא ִבנינו  יַתהשר "

שמִברים  ּמהיו או ִבשי  ִבש ִבלים וצג)יַתב ִבה שת ) 
ֵאבש, ּמל ֵאגאות  ּמלְך,  ּממ "יי 

ִבתמוט יַתבל  ֵאבל  ֵאת ִבתכון  יַתא ף  ּמזר,  יַתא שת ִבה לעז  ֵאבש יי  ".  ּמל
שמִברים  ּמהיו או ּמבת  יַתש ִבלים וצב)יַתב ִבה שת ) 

ּמבת",  יַתש יַתה שליום  ִבשיר  שזמור  ִבמ "
לבא,  ּמל ִבתיד  ּמע אל ִבשיר  שזמור  ִבמ

ִבמים.   ּמל ּמהעו יַתחי  של ּמחה  שמנו ּמבת  יַתש מכלו  אש ּמלם  ּמלעו

חסלת מסכת תמיד

מסכת מידות  



פרק א 

מסכת מידות פרק א משנה א 
א

ּמדש:  שק ִבמ יַתה ֵאבית  שב שמִברין  ִבנים שו רֲעה לכ יַתה שמקומות  ּמשה  לל שש ִבב
ֵאקד.   יַתהמו ֵאבית  שב ִבניוצו ץ, ו יַתה ֵאבית  שב ּמנס, ו ִבטי שב יַתא ֵאבית  שב

ּממקום:  ּמחד  אא שו ששִברים  אע שב ִבים  ִבו של יַתה שו
יַתבִית;  יַתה יַתהר  ֵארי  רֲעע יַתש ִבמ ּמשה  ִבמ רֲעח יַתעל  ּמשה,  ִבמ רֲעח

יַתבע> יַתאשר ִבמתוכו; < ּמתיו  ִבפנו יַתבע  יַתאשר יַתעל  ּמעה,  ּמב יַתאשר
ּמרה;  ּמז רֲעע ּמה ֵארי  רֲעע יַתש ִבמ ּמשה  ִבמ רֲעח יַתעל  ּמשה,  ִבמ רֲעח

ּמעה> ּמב יַתאשר שב יַתבחו ץ; < ִבמ ּמה  אתי ִבפנו יַתבע  יַתאשר שב ּמעה,  ּמב יַתאשר
ּמבן,  ּמּקשר יַתה יַתכת  שש ִבל שב ּמחד  אא

אכת,  לר ּמפ יַתה יַתכת  שש ִבל שב ּמחד  אא שו
ֵארי> רֲעאחו של ארת. < לפ יַתכ יַתה ֵאבית  ֵארי  רֲעאחו יַתל ּמחד  אא שו

מסכת מידות פרק א משנה ב 
ב

יַתבִית  יַתה יַתהר  ִבאיש 
ּממר,  שש ִבמ ּממר ו שש ִבמ ּמכל  יַתעל  ֵאזר  יַתח שמ ּמיה  ּמה

ּמניו,  ּמפ של ִבקין  של רֲעאבוקות דו יַתו
ֵאמר לו:  שואו ֵאמד,  ֵאאינו עו אש ּממר  שש ִבמ ּמכל  שו

אליָך!"  ּמע ּמשלום  יַתבִית,  יַתה יַתהר  ִבאיש  "
שקלו.   יַתמ שב שבטו  ֵאשן, חו ּמי אשהוא  ּמכר  ִבנ

שכסותו.   אאת  ששרו ף  ִבל ּמיה לו  ּמה ושרשות 
שמִברים:  ֵאהן או שו

ּמרה? <מכו>יַתמה ּקול" ּמז רֲעע ּמב  
ִבפין, <וכל>קול  ששּמר ִבנ ּמדיו  ּמג שב אקה ו ֵאלִבוי לו אבן 

ּממרו."   שש ִבמ יַתעל  ֵאשן לו  ּמי אש
ֵאמר:  לקב או רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר

ֵאשן,  ּמי ּממה  ִבא ִבחי  רֲעא אאת  שוצאו  ּממ יַתחת  יַתא יַתעם  יַתפ
שכסותו.  אאת  ּמששרפו  שו

מסכת מידות פרק א משנה ג 
ג

יַתבִית:  יַתה יַתהר  של ּמהיו  ּמעִברים  שש ּמשה  ִבמ רֲעח
ּמדרום,  יַתה ִבמן  ּמדה  של מח ֵארי  רֲעע יַתש ֵאני  שש

ּמאה;  ִבוצי ִבוי ּמסה  ִבני שכ ִבשין  שמ יַתש שמ
רֲעעּמרב,  יַתמ יַתה ִבמן  ִבקפונוס 

ּמאה;  ִבוצי ִבוי ּמסה  ִבני שכ ֵאמש  יַתש שמ
ּמצפון,  יַתה ִבמן  ֵאדי  שט

שכלום;  ֵאמש  יַתש שמ ּמיה  ּמה ללא 



ּמרה,  ּמרה וצו ִבבי יַתה יַתשן  ּמליו שו ּמע ִבחי,  ּמר שז ִבמ יַתה יַתער  יַתש
ּמרה,  ּמפ יַתה אאת  ֵאר ף  ֵאהן שו לכ אשבו 

ּמחה.  שש ִבמ יַתה יַתהר  של ִבאין  שוצ ּמה יו אדי רֲעע יַתס שמ ּמכל  שו ּמרה  ּמפ ו

מסכת מידות פרק א משנה ד 
ד

ּמרה:  ּמז רֲעע ּמב ּמהיו  ּמעִברים  שש ּמעה  שב ִבש
ּמצפון,  יַתב ּמשה  לל שש

ּמדרום,  יַתב ּמשה  לל שש ו
ּמרח.   שז ִבמ יַתב ּמחד  אא שו

אלק;  ּמד יַתה יַתער  יַתש ּמדרום,  יַתב אש
ּמבן;  ּמקשר יַתער  יַתש ִבני לו,  ֵאש

יַתמִים.   יַתה יַתער  יַתש ִבשי לו,  ִבלי שש
ּמקנור.  ִבני יַתער  יַתש ּמרח,  שז ִבמ יַתב אש

ּמהיו לו,  ּמשכות  של ֵאתי  שש
ששמאלו:  ִבמ יַתחת  יַתא שו ִבמינו  ִבמי יַתחת  יַתא
ִבביש,  של יַתמ יַתה ּמחס  שנ ִבפ יַתכת  שש ִבל יַתחת  יַתא
ִבתים.  ִבב רֲעח ֵאשה  יַתכת עו שש ִבל יַתחת  יַתא שו

מסכת מידות פרק א משנה ה 
ה

ִבנוצו ץ,  יַתער  יַתש ּמצפון,  יַתב אש שו
ּמיה,  ּמה ּמרה  שד יַתס שכ יַתא ִבמין  שכ ו

ּמביו,  יַתג יַתעל  ּמיה  שבנו ּמיה  ִבל רֲעע יַתו
ּמלה,  שע יַתמ של ִבמ שמִברים  ִבנים שו רֲעה לכ יַתה אש

ּמּטן,  יַתמ של ִבמ ִבים  ִבו של יַתה שו
יַתחִיל.  יַתל ּמיה לו  ּמה יַתתח  אפ ו
ּמבן;  ּמקשר יַתער  יַתש ִבני לו,  ֵאש

ֵאקד.  יַתהמו ֵאבית  ִבשי לו,  ִבלי שש

מסכת מידות פרק א משנה ו 
ו

ֵאקד,  יַתהמו ֵאבית  שב ּמהיו  ּמשכות  של יַתבע  יַתאשר
ִבלין,  שק שטִברי ִבל שפתוחות  ִבקיטונות  : חדר אוכל>triklínion: חדר שינה קטן; koitón<שכ

יַתבחול,  יַתתִים  שש אדש,  לּק יַתב יַתתִים  שש
לחל.   של אדש  לק ֵאבין  ִבדיל  שב יַתמ ִבסין  שפ אס שפ ּמשן  שוִברא

שמשות?  יַתש שמ ּמהיו  ּממה  ו
ִבמית  שדרו ִבבית  ּמר רֲעע יַתמ

ּמבן;  ּמקשר ֵאדי  שט יַתכת  שש ִבל ּמתה  שי ּמה
ִבחית,  ּמר שז ִבמ ִבמית  שדרו

ִבנים;  ּמפ יַתה אחם  אל ֵאשה  יַתכת עו שש ִבל ּמתה  שי ּמה ִבהיא 



ִבנית,  שוצפו ִבחית  ּמר שז ִבמ
יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאני  שב יַתא אאת  יַתני  ששמו יַתח ֵאני  שב שנזו  ּמג ּמב ּה 

ּמון;  ּמי ֵאכי  של יַתמ שּקוצום  ִבש אש
ִבבית,  ּמר רֲעע יַתמ ִבנית  שוצפו

ּמלה.  ִבבי שּט יַתה ֵאבית  של ִבדין  ּמב ּה יושר

מסכת מידות פרק א משנה ז 
ז

ֵאקד:  יַתהמו ֵאבית  שב ּמהיו  ּמעִברים  שש ֵאני  שש
יַתחִיל,  של יַתח  ּמפתו ּמחד  אא

ּמרה.   ּמז רֲעע יַתל יַתח  ּמפתו ּמחד  אא שו
ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמרה,  ּמז רֲעע יַתל יַתח  ּמפתו אש אזה הוא 
ּמיה לו,  ּמה ּמטן  ּמק אפש  אש שפ

ּמרה.  ּמז רֲעע ּמה אאת  שבלוש  ִבל ִבסין  ּמנ שכ ִבנ אשבו 

מסכת מידות פרק א משנה ח 
ח

ּמפה,  ִבכ ֵאקד,  יַתהמו ֵאבית 
ּמיה,  ּמה ּמגדול  יַתבִית  ו

אבן; אא ּמל אש ִבדין  ֵאב ּמּק ף רו  ממ
ּמשם,  ִבנים  ֵאש שי ּמאב  ֵאבית  ֵאני  שק ִבז שו

ּמדן,  ּמי שב ּמרה  ּמז רֲעע ּמה שתחות  שפ יַתמ ו
שכסתו> אר ץ. < ּמא ּמב מסתו  שכ ִבאיש  ּמנה  מה שכ ֵאחי  ִבפשר ו

(מסכת מידות פרק א משנה ט) 
ּממה,  יַתא יַתעל  ּממה  יַתא ּמשם  ּמיה  ּמה ּממקום  ו

ּמב ּה,  ּמעה  שקבו ּמתה  שי ּמה יַתעת  יַתב יַתט שו יַתשִיש  יַתל אש ּמלה  שב יַתט שו
ּמב ּה.)   שתלויות  ּמהיו  שתחות  שפ יַתמ יַתה אש אלת  אש של יַתש שו )

ּמלה,  ִבעי שנ יַתה יַתמן  שז יַתע  ִבגי ִבה
יַתעת,  יַתב יַתּט יַתה ִבמן  ּמלה  שב יַתּט יַתה אאת  יַת ּה  ִבבי שג ִבה

אלת,  אש של יַתש יַתה ִבמן  שתחות  שפ יַתמ יַתה אאת  יַתטל  ּמנ שו
ִבנים,  שפ ִבב ִבמ ֵאהן  לכ יַתה יַתעל  ּמנ שו

יַתבחו ץ.   ִבמ ֵאשן לו  ּמי ֵאלִבוי  אבן  ו
שנעול,  ִבל ִבמ יַתמר  ּמג

אלת,  אש של יַתש יַתל שתחות  שפ יַתמ יַתה אאת  ִבזיר  שח אה
ּממ ּה,  שמקו ִבל ּמלה  שב יַתּט יַתה אאת  שו

ֵאשן לו.   ּמי שו ּמה,  אלי ּמע שכסותו  יַתתן  ּמנ שו
יַתחד> יַתא שב אהם, < ֵאמ ּמחד  אא שב אקִברי  יַתרע  ֵאא

ּמרה,  ִבבי יַתה יַתחת  יַתת אכת  אל יַתההו ּמבה  ִבס שמ ִבב ֵאלְך לו  שוהו ֵאוצא  יו
ּמכן,  ִבמ ּמכן ו ִבמ ִבקין  של ֵאנרות דו יַתה שו

ּמלה.   ִבבי שּט יַתה ֵאבית  של יַתע  ִבגי יַתמ אשהוא  יַתעד 



ֵאמר:  לקב או רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
יַתחִיל,  יַתה יַתחת  יַתת אכת  אל יַתההו ּמבה  ִבס שמ ִבב

ֵאדי.  שט ִבב ֵאלְך לו  שוהו ֵאוצא  יו

פרק ב 

מסכת מידות פרק ב משנה א 
א

ּממה.  יַתא ֵאמאות  ֵאמש  רֲעח יַתעל  ּממה  יַתא ֵאמאות  ֵאמש  רֲעח ּמיה  ּמה יַתבִית  יַתה יַתהר 
ּמדרום,  יַתה ִבמן  מרבו 

ּמרח,  שז ִבמ יַתה ִבמן  ִבני לו  ֵאש
ּמצפון,  יַתה ִבמן  ִבשי לו  ִבלי שש
רֲעעּמרב.   יַתמ יַתה ִבמן  ֵאמעוטו  ו

ּמדתו,  ִבמ לרב  ּמיה  ּמה אש ּממקום 
ִבמישו.  שש יַתת לרב  ּמיה  ּמה ּמשם 

מסכת מידות פרק ב משנה ב 
[ב] <ג>

יַתבִית,  יַתה יַתהר  של ִבסין  ּמנ שכ ִבנ יַתה ּמכל 
ִבמין,  ּמי ארְך  אד ִבסין  ּמנ שכ ִבנ

ששמאל,  ארְך  אד ִבפין  ִבּקי יַתמ ו
ּמבר,  ּמד ֵאאשרעו  אש ִבמי  ִבמ חו ץ 
ששמאל,   ִבל ִבּקי ף  יַתמ אשהוא 

ֵאלְך> יַתה שמ ששמאל?" < ִבל ִבּקי ף  יַתמ ּמלְך  יַתמה  "
ֵאבל."  ּמא ִבני  ֵאש "

ּממְך!"   רֲעח יַתנ שי אזה  יַתה יַתבִית  יַתב ֵאכן  יַתהשו "
אדה."  מנ שמ ִבני  ֵאש "

ּמקשרבוָך!"   ִבוי ּמבם  ִבל שב ֵאתן  אזה ִי יַתה יַתבִית  יַתב ֵאכן  יַתהשו "
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר לו שר ּמא
ּמתן> ּמי ִבש רֲעע ִבדין! < יַתה אאת  ּמליו  ּמע שברו  ִבע ִבאלו  שכ ּמתן  ִבשי רֲעע

ּמלא:  אא
ּמבְך,  ִבל שב ֵאתן  אזה ִי יַתה יַתבִית  יַתב ֵאכן  יַתהשו "

ּמקשרבוָך!"  ִבוי אריָך  ֵאב רֲעח ֵארי  שב ִבד של יַתמע  שש ִבת שו

מסכת מידות פרק ב משנה ג 
[ג]

ִבחים.  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע יַת ּה  ּמגבו ֵארג  אמנו, סו ִבמ ִבנים  שפ ִבל
ּמהיו בו,  ּמרוצות  שפ ששֵארה  אע ללש  שש



ּמון.   ּמי ֵאכי  של יַתמ ּמרוצום  שפ אש
ּמדרום,  שג שזרו ו ּמח שו

ּמויות.   רֲעח יַתת שש יַתה ששֵארה  אע ללש  שש ּמדם  שג אנ שכ שזרו  ּמג שו

ד
יַתאמות,  אשר  אע יַתחִיל  יַתה אמנו,  ִבמ ִבנים  שפ ִבל

ּמשם.   רֲעעלות  יַתמ ששֵארה  אע ֵאתים  שש ו
אלה> רֲעע יַתמ ּממה, < יַתא ִבוצי  רֲעח ּמלה  רֲעע יַתמ רום 

ּממה.   יַתא ִבוצי  רֲעח ּמח ּה  של ִבש שו
ּמשם,  ּמהיו  אש רֲעעלות  יַתמ יַתה ּמכל 

אלה> רֲעע יַתמ ּממה, < יַתא ִבוצי  רֲעח ּמלה  רֲעע יַתמ רום 
ּממה,  יַתא ִבוצי  רֲעח ּמח ּה  של ִבש שו
ּמלם.   ּמלאו אש ִבמ חו ץ 

ּמשם,  ּמהיו  אש ִבחים  ּמת שפ יַתה ּמכל 
יַתאמות,  אשר  אע ּמבן  שח ּמר שו ּממה  יַתא ששִברים  אע ּמהן  שב ּמג

ּמלם.   ּמלאו אש ִבמ חו ץ 
ּמשם,  ּמהיו  אש ִבחים  ּמת שפ יַתה ּמכל 

ּמלתות,  שד אהם  ּמל ּמהיו 
ּמלם.   ּמלאו אש ִבמ חו ץ 

ּמשם,  ּמהיו  אש ּמעִברים  שש יַתה ּמכל 
ששקופות,  אהן  ּמל ּמהיו 
ֵאדי,  שט יַתער  יַתש ִבמ חו ץ 

יַתעל זו.   ממּטות זו  ִבנים  ּמב רֲעא ֵאתי  שש ּמשם  ּמהיו  אש
ּמשם,  ּמהיו  אש ּמעִברים  שש יַתה ּמכל 
ּמהב,  ּמז יַתל אש שהיות  ִבל יַתתנו  שש ִבנ

ּמקנור,  ִבני ֵארי  רֲעע יַתש ִבמ חו ץ 
ֵאנס.   אהן  ּמב ּמשה  אע אנ אש ֵאני  שפ ִבמ

שמִברים:  ֵאיש או שו
ִבהיב.  שוצ יַתמ ּמתן  שש מח שנ אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת מידות פרק ב משנה ד 
ה

ִבהין,  שגבו ּמשם  ּמהיו  אש ִבלים  ּמת ּקכ יַתה ּמכל 
ִבחי,  ּמר שז ִבמ יַתה אתל  לכ ִבמ חו ץ 

ּמרה  ּמפ יַתה אאת  ֵאר ף  יַתהשו ֵאהן  לכ יַתה אש
ּמחה,  שש ִבמ יַתה יַתהר  שב ֵאמד  עו

ּמכל  ֵאהי יַתל אש שתחו  ִבפ אאה  שורו ֵאון  יַתכ שת ִבמ
ּמדם.  יַתה יַתית  ּמז יַתה יַתעת  ּמש שב

מסכת מידות פרק ב משנה ה 



ו
ּמתה  שי ּמה ִבשים  ּמנ יַתה יַתרת  ּמז רֲעע

ֵאמש,  ּמח שו ִבשים  לל שש ּמאה ו ֵאמ ארְך  לא
ֵאמש.   ּמח שו ִבשים  לל שש ּמאה ו ֵאמ יַתחב  לר יַתעל 

שקוצועות,  ִבמ יַתבע  יַתאשר שב ּמהיו  ּמשכות  של יַתבע  יַתאשר שו
ּממה.   יַתא ִבעים  ּמב יַתאשר ִבעים  ּמב יַתאשר של אש

שמקורות.   ּמהיו  ללא 
שהיות,  ִבל ִבתידות  רֲעע ֵאהן  ֵאכן  שו

יַתמר:  אא אנ ֵאקאל מו,כא-כב)אש שז אח שי ) 
ּמנה,  ִבחיוצו יַתה ֵאוצר  ּמח אה אאל  ִבני  ֵאא ִבוצי יַתויו "

ֵאוצר,  ּמח אה ֵאעי  שקוצו ִבמ יַתעת  יַתב יַתאשר אאל  ִבני  ֵאר ִבב רֲעע יַתי יַתו
ֵאוצר,  ּמח אה יַתע  לוצ שק ִבמ שב ֵאוצר  ּמח ֵאנה  ִבה שו

ֵאוצר,  ּמח אה יַתע  שקוצ ִבמ שב ֵאוצר  ּמח
מטרות".   שק ֵאוצרות  רֲעח ֵאוצר  ּמח אה לעת  לוצ שק ִבמ יַתעת  יַתב יַתאשר שב

שמקורות.   ּמנן  ֵאאי אש ּמלא  אא מטרות"  שק ֵאאין " שו

ז
שמשות?  יַתש שמ ּמהיו  ּממה  ו

ִבחית,  ּמר שז ִבמ ִבמית  שדרו
ִברים,  ִבזי שנ יַתה יַתכת  שש ִבל ּמתה  שי ּמה ִבהיא 

אהם,  ֵאמי של יַתש אאת  ִבלים  שש יַתב שמ ִבזיִברים  שנ יַתה ּמשם  אש
ּמרם,  ּמע שש אאת  ִבחין  של יַתג שמ ו

יַתהדוד.   יַתחת  יַתת ִבחים  של יַתש שמ ו
ִבנית,  שוצפו ִבחית  ּמר שז ִבמ

ִבוצים,  ֵאע ּמה ֵאדיר  יַתכת  שש ִבל ּמתה  שי ּמה ִבהיא 
ִבוצים.  ֵאע ּמב ִבעים  של יַתת יַתמ ִבמין  ֵאלי מו רֲעע יַתב ִבנים  רֲעה לכ יַתה ּמשם  אש

יַתעת,  יַתל ּמוצא בו תו שמ ִבנ אש ֵאע ץ  ּמכל 
יַתח.   ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ֵאמ ּמפסול 

ִבבית,  ּמר רֲעע יַתמ ִבנית  שוצפו
ִבעין.   ּמר לוצ שמ יַתה יַתכת  שש ִבל ּמתה  שי ּמה ִבהיא 

ִבמית,  שדרו ִבבית  ּמר רֲעע יַתמ
לקב:  רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  יַתמר שר ּמא
אשת.   אמ יַתש שמ ּמתה  שי ּמה ּממה  ִבתי  שח יַתכ ּמש

ֵאמר:  ּמשאול או ּמבא  יַתא
אמן,  אש ּמו יַתיִין  ִבנין  שת ּמהיו נו ּמשם 

ּמיה.   שנ יַתמ שש ֵאבית  יַתכת  שש ִבל ֵאראת  שק ִבנ ּמתה  שי ּמה ִבהיא  שו

ח
ּמנה,  ּמבִבראשו ּמתה  שי ּמה ּמקה  ּמל רֲעח יַתו

ּמרה,  שט שוצ שכוצו ּמה  ִבּקיפו ִבה : מרפסת עם מעקה>exóstra<=גזוזטרא, שו

ּמלה,  שע יַתמ של ִבמ ִבשים רואות  ּמנ יַתה אש



ּמּטה,  יַתמ של ִבמ ִבשים  ּמנ רֲעא ּמה שו
ִבבים.   ּמר לע שמ שיהוא  ללא  אש ֵאדי  שכ

רֲעעלות  יַתמ ששֵארה  אע ֵאמש  רֲעח יַתו
ֵאאל,  ששּמר יַתרת ִי ּמז רֲעע יַתל ּמכ ּה  ִבמתו עולות 

ִבלים> שתי יַתב אש ִבלים, < ִבת יַתב אש רֲעעלות  יַתמ יַתה ִבשיר  ששֵארה  אע ֵאמש  רֲעח אגד  אנ שכ
ִבשיר.   יַתב שמִברים  ִבים או ִבו של יַתה אהם  ֵאלי רֲעע אש

שתרוטות,  ּמהיו  ללא 
ּמלה.  מג רֲעע ארן  לג ִבוצי  רֲעח יַתכ ּמּקפות  ממ ּמלא  אא

מסכת מידות פרק ב משנה ו 
ט

ֵאאל,  ששּמר יַתרת ִי ּמז רֲעע יַתחת  יַתת ּמהיו  ּמשכות  של ו
ִבשים,  ּמנ יַתה יַתרת  ּמז רֲעע יַתל שפתוחות 

ִבלים,  ּמב שנ ִבכנורות ו ִבנין  שת ִבים נו ִבו של יַתה ּמשם  אש
ִבשיר.   ֵאלי  שכ ּמכל  שו יַתתִים,  של ִבוצ שמ ו

י
ּמתה  שי ּמה ֵאאל  ששּמר יַתרת ִי ּמז רֲעע

ֵאמש,  ּמח שו ִבשים  לל שש ּמאה ו ֵאמ ארְך  לא
ששֵארה.   אע יַתחת  יַתא יַתחב  לר יַתעל 

ּמתה  שי ּמה ִבנים  רֲעה לכ יַתה יַתרת  ּמז רֲעע ֵאכן  שו
ֵאמש,  ּמח שו ִבשים  לל שש ּמאה ו ֵאמ ארְך  לא

ששֵארה.   אע יַתחת  יַתא יַתחב  לר יַתעל 
ִבדיל  שב יַתמ ִבסין  שפ אס שפ ּמשן  לרא שו

ִבנים.   רֲעה לכ יַתה יַתרת  ּמז רֲעע יַתל ֵאאל  ששּמר יַתרת ִי ּמז רֲעע ֵאבין 
ֵאמר:  לקב או רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמיה> ּמה ּממה, < יַתא ּמהה  שגבו ּמתה  שי ּמה ּמלה  שע יַתמ
ּמה,  אלי ּמע ּמנתון  ּמכן  יַתהדו שו

ִבוצי> רֲעח של אש ּממה. < יַתא ִבוצי  רֲעח ִבוצי  רֲעח יַתל אש רֲעעלות  יַתמ ּמשלוש  ובו 
ֵאאל  ששּמר יַתרת ִי ּמז רֲעע ֵאמ ּמהה  שגבו ִבנים  רֲעה לכ יַתה יַתרת  ּמז רֲעע ֵאוצאת  שמ ִבנ

ּמוצה.   שח יַתמ יַתאמות ו ֵאתי  שש

יא
ּמתה  שי ּמה ּמרה  ּמז רֲעע ּמה ּמכל 

יַתבע,  אש ּמו ִבנים  ששמו ּמאה ו ֵאמ ארְך  לא
ֵאמש.   ּמח שו ִבשים  לל שש ּמאה ו ֵאמ יַתחב  לר יַתעל 

ּמשם.   ּמהיו  ּמויות  שח יַתת שש יַתה ששֵארה  אע ללש  שש ו
ֵאמר:  ּמנן או ּמח אבן  ֵאסה  ּמבא יו יַתא

ּמעִברים.   שש ּמשר  ּמע ּמשה  לל שש אגד  אנ שכ
רֲעעּמרב:  יַתמ יַתל ִבכים  שסמו ִביים  ִבמ שדרו ּמעִברים  שש

שליון,  אע ּמה יַתער  יַתש



ֵאלק,  ּמד יַתה יַתער  יַתש
שבכורות,  יַתה יַתער  יַתש

יַתמִים.   יַתה יַתער  יַתש
יַתמִים?  יַתה יַתער  יַתש ששמו  ּמרא  שק ִבנ ּממה  ּמל שו

ּמחג.   אב ִבנוּסוְך  יַתל אש יַתמִים  יַתל אש ִבחית  שוצלו ִבסין  ִבני שכ יַתמ אשבו 
ֵאמר:  לקב או רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר

ִבכים,  יַתפ שמ יַתמִים  יַתה בו 
יַתבִית.   יַתה יַתתן  שפ ִבמ יַתחת  יַתת ִבמ ִבאין  שוצ שהיות יו ִבל ִבדין  ִבתי רֲעע יַתה

יב
רֲעעּמרב:  יַתמ יַתל ִבכין  שסמו ּמצפון  יַתב ּמתן  ּממ מע של ו

ּמיה,  שנ ּמכ שי יַתער  יַתש
ּמבן,  ּמּקשר יַתה יַתער  יַתש
ִבשים,  ּמנ יַתה יַתער  יַתש
ִבשיר.   יַתה יַתער  יַתש

ּמיה?  שנ ּמכ שי יַתער  יַתש ששמו  ּמרא  שק ִבנ ּממה  ּמל שו
ּמגלותו.   שב ּמיה  שנ ּמכ שי ּמוצא  ּמי אשבו 
ּמקנור.   ִבני יַתער  יַתש ּמרח,  שז ִבמ יַתב אש

ּמהיו לו,  ִבשין  שפ יַתש ִבפ ֵאני  שש ו
ששמאלו.   ִבמ ּמחד  אא שו ִבמינו,  ִבמי ּמחד  אא

רֲעעּמרב.  יַתמ יַתב יַתנִים  שש ו

פרק ג 

מסכת מידות פרק ג משנה א 
א

יַתתִים.   שש ִבשים ו לל שש יַתעל  שו יַתתִים  שש ִבשים ו לל שש ּמיה  ּמה יַתח  ֵאב שז ִבמ יַתה
ּממה,  יַתא יַתנס  ּמכ שו ּממה  יַתא ּמלה  ּמע

שיסוד.  יַתה אזה 
ִבשים.   לל שש יַתעל  ִבשים  לל שש ּמוצא  שמ ִבנ

ּממה> יַתא ּמלה  ּמע ּממה, < יַתא יַתנס  ּמכ שו ֵאמש  ּמח ּמלה  ּמע
ֵאבב.  יַתהוּסו אזה 

אנה.   ששמו ששִברים ו אע יַתעל  אנה  ששמו ששִברים ו אע ּמוצא  שמ ִבנ
אזה.  ִבמ ּממה  יַתא שו אזה,  ִבמ ּממה  יַתא ּמרנות,  שּק יַתה שמקום 
ֵאשש.   ּמו ששִברים  אע יַתעל  ֵאשש  ּמו ששִברים  אע ּמוצא  שמ ִבנ

ִבנים,  רֲעה לכ יַתה ֵאלי  שג יַתר ִבהלוְך  שמקום 
אזה.  ִבמ ּממה  יַתא שו אזה,  ִבמ ּממה  יַתא

יַתבע  יַתאשר שו ששִברים  אע יַתעל  יַתבע  יַתאשר שו ששִברים  אע ּמוצא  שמ ִבנ
ּמכה.   ּמר רֲעע יַתמ יַתה שמקום 



ב
ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא

אנה.  ששמו ששִברים ו אע ּמלא  אא ּמיה  ּמה ללא  ּמת ּה  ּמל ִבח שת ִבמ
ּמדה זו,  ִבמ יַתכ אלה  שועו ֵאנס  כו

ששִברים.  אע יַתעל  ששִברים  אע ּמכה  ּמר רֲעע יַתמ יַתה שמקום  ּמוצא  שמ ִבנ אש יַתעד 

ג
ּמלה,  יַתהגו ֵאני  שב ּמעלו  אש שכ ו

ּמצפון,  יַתה ִבמן  יַתאמות  יַתבע  יַתאשר ּמליו  ּמע ִבסיפו  הו
רֲעעּמרב,  יַתמ יַתה ִבמן  יַתאמות  יַתבע  יַתאשר שו

יַתמר:  אא אנ אש ּממה,  יַתג ִבמין  ֵאקאל מג,טז)שכ שז אח שי ) 
ארְך,  לא ששֵארה  אע ֵאתים  שש ֵאאיל  רֲעאִבר ּמה שו "
יַתע".   ּמרבו יַתחב  לר ששֵארה  אע ֵאתים  שש ִבב

ששֵארה?  אע ֵאתים  שש ּמלא  אא ֵאאינו  אש ּמיכול 
ֵאמר:  אשהוא או שכ

ּמעיו",  ּמב יַתעת שר יַתב יַתאשר אאל  "
ֵאדד  יַתוצע הוא מו שמ אא ּמה ִבמן  אש ֵאמד  יַתל שמ
יַתח.   ּמכל רו של ּממה  יַתא ששֵארה  אע ֵאתים  שש

ד
יַתוצע,  שמ אא ּמב שגרו  ּמרה חו שק ִבוּס יַתל אש שוחוט 

ִבנים.   שחתו יַתת יַתה ִבמים  ּמד יַתל ִבנים  שליו אע ּמה ִבמים  ּמד יַתה ֵאבין  ִבדיל  שב יַתה של
ּמצפון,  יַתה ּמכל  ֵאני  שפ יַתעל  ֵאלְך  יַתה שמ ּמיה  ּמה שיסוד  יַתה שו

רֲעעּמרב,  יַתמ יַתה ּמכל  ֵאני  שפ יַתעל  שו
יַתחת,  יַתא ּממה  יַתא ּמדרום  יַתב ֵאכל  שואו

יַתחת.  יַתא ּממה  יַתא ּמרח  שז ִבמ יַתב ו

מסכת מידות פרק ג משנה ב 
ה

ִבבין,  ּמק שנ ֵאני  שש ּמהיו  ִבמית  שדרו ִבבית  ּמר רֲעע יַתמ ארן  אק שב ו
ִבּקין,  יַתד ִבמין  שט לח ֵאני  שש ִבמין  שכ

ִבבי  ּמר רֲעע יַתמ שיסוד  יַתעל  ִבנין  ּמת ִבנ ִבמין  ּמד יַתה אש
אהן,  ּמב ִבדין  שויושר ִבמי,  שדרו שיסוד  יַתעל  שו

ּממה,  יַתא ּמב ִבבין  ּמעשר שת ִבמ ו
שדרון.  ִבק יַתחל  יַתנ של ִבאין  שוצ שויו

מסכת מידות פרק ג משנה ג 
ו

ארן,  אּק יַתה ּמת ּה  שבאו ּמפה  שוצ ּמבִבר ּמּטה  יַתמ של
ּממה,  יַתא יַתעל  ּממה  יַתא ּמשם  ּמיה  ּמה ּממקום  ו



יַתשִיש,  יַתל אש ּמלה  שב יַתט שו
ּמב ּה.   ּמעה  שקבו ּמתה  שי ּמה יַתעת  יַתב יַתט שו

ִבשית,  יַתל ִבדין  שר אשבו יו
ִבּקין אותו.   יַתנ שמ ו

יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתל אש שדרומו  ִבל ּמיה  ּמה אבש  אכ שו
ששֵארה,  אע ֵאשש  יַתחב  לר יַתעל  יַתתִים  שש ִבשים ו לל שש

רֲעעּמרבו,  יַתמ שב ּמתה  שי ּמה ּמבה  ושרבו
ּמהעו ף.  יַתּטאת  יַתח ֵאלי  שפסו ִבנין  שת ּמהיו נו ּמשם  אש

מסכת מידות פרק ג משנה ד 
ז

יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאני  שב יַתא ּמחד  אא שו אבש  אכ יַתה ֵאני  שב יַתא ּמחד  אא
ארם,  אכ ֵאבית  יַתעת  שק ִבב ִבמ

ּמלה,  שבתו יַתה ִבמן  ּמּטה  יַתמ של שפִברין  חו
ֵאלמות,  שש ִבנים  ּמב רֲעא ּמשם  ִבמ ִבאים  ִבבי שמ ו

אזל,  יַתבשר אהן  ֵאלי רֲעע יַתנ ף  ללא הו אש
ּמבר.   ּמד ּמכל  שב ּממה  ִבגי שפ ִבב ּמעה ו ִבגי שנ ִבב ֵאסל  אזל פו שר יַתב יַתה אש

ּמלה,  שפסו ִבהיא  אהן,  ֵאמ יַתחת  יַתא ּממה  ּמג שפ ִבנ
ֵאשרות.   שכ ּמלם  מכ שו

ּמנה:  ּמש יַתב יַתמִים  רֲעע יַתפ ִבנים אותו  שב יַתל שמ
ּמחג.  אב יַתחת  יַתא שו יַתסח,  אפ יַתב יַתחת  יַתא

יַתסח.   אפ יַתב יַתחת,  יַתא יַתעם  יַתפ ּמכל  ֵאהי יַתה שו
ֵאמר:  ִבבי או שר

ּמפה,  יַתמ יַתב ִבנים אותו  שב יַתל שמ ּמבת  יַתש אעארב  ּמכל 
ִבמין.   ּמד יַתה ֵאני  שפ ִבמ

ח
אזל,  יַתבשר יַתל אש ִבפיס  ּמכ שב ּמתן  ִבדין או ּמש ּמהיו  ללא 

לסל;  שפ שוִי יַתגע  ֵאמא ִי אש
ּמדם,  ּמא ּמל אש ּממיו  ּמי ֵאצר  יַתק של ּמרא  שב ִבנ אזל  שר יַתב יַתה אש

ּמדם,  ּמא ּמל אש ּממיו  ּמי רֲעאִבריְך  יַתה של ּמרא  שב ִבנ יַתח  ֵאב שז ִבמ יַתה שו
רֲעאִבריְך.  יַתמ יַתה יַתעל  ֵאצר  יַתק שמ יַתה ִבינו ף  אש ִבדין  יַתב ּמבא  ֵאאינו 

מסכת מידות פרק ג משנה ה 
ט

יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתל אש שוצפונו  ִבל ּמהיו  ּמבעות  יַתט שו
יַתבע.   יַתאשר יַתבע  יַתאשר של אש ּמדִברים  שס ּמשה  ִבש

שמִברים:  ֵאיש או שו
ֵאשש,  ֵאשש  של אש ּמעה  ּמב יַתאשר

ִבשים.   ּמד ּמּק יַתה אאת  ִבטין  רֲעח אהן שו ֵאלי רֲעע אש



י
יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתל אש שוצפונו  ִבל ּמיה  ּמה יַתחִים  ּמב שט ממ יַתה ֵאבית 

ִבסין,  ּמנ יַתנ ִבדים  יַתעמו ּמנה  ששמו ּמליו  ּמע שו
אהן, ֵאבי יַתג יַתעל  ארז  אא ּמל אש ִבעית  ִבבי  ושר

אהן,  ּמב ִבעין  שקבו ּמהיו  אזל  יַתבשר יַתל אש ּמליות  שק שנ ּמא שו
ּמחד,  אא שו ּמחד  אא ּמכל  שב ּמהיו  ּמדִברין  שס ּמשה  לל שש ו

ִבטין,  ִבשי שפ יַתמ ִבלין ו אהן תו ּמב אש
ִבדין.  יַתעמו ּמה ֵאבין  יַתשִיש  יַתל אש ּמחנות  של מש שו

מסכת מידות פרק ג משנה ו 
יא

יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתל שו ּמלם  ּמהאו ֵאבין  ּמיה  ּמה ִבכיור  יַתה
ּמדרום.   יַתה ֵאפי  יַתל שכ ּממשוְך  ו

ּממה;  יַתא יַתתִים  שש ששִברים ו אע יַתח  ֵאב שז ִבמ יַתל שו ּמלם  ּמהאו ֵאבין 
ּמשם,  ּמהיו  רֲעעלות  יַתמ ששֵארה  אע ֵאתים  שש ו

ּממה,  יַתא ִבוצי  רֲעח ּמלה  רֲעע יַתמ רום 
ּממה.   יַתא ִבוצי  רֲעח ּמח ּה  של ִבש שו

אבד בכל מקום> ּמשלוש, <מנוקד רו אבד  לר ּממה  יַתא ּממה  יַתא
ּמשלוש.   אבד  לר שו ּממה,  יַתא ּממה  יַתא

יַתבע.   יַתאשר אבד  לר שו ּממה,  יַתא ּממה  יַתא ּמנה,  שליו אע ּמה
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ֵאמש.  ּמח אבד  לר שו ּממה,  יַתא ּממה  יַתא ּמנה,  שליו אע ּמה

מסכת מידות פרק ג משנה ז 
יב

ּמלם,  ּמלאו אש שתחו  ִבפ
ּממה,  יַתא ִבעים  ּמב יַתאשר שבהו  ּמג

ּממה.   יַתא ששִברים  אע שחבו  ּמר שו
ּמביו.   יַתג יַתעל  ּמהיו  ּמלה  ֵאמי יַתל אש ּמריות  שת של יַתמ ֵאמש  ּמח שו

יַתתח  אפ יַתה יַתעל  אפת  אד ּמנה עו שחתו יַתת יַתה
אזה.   ִבמ ּממה  יַתא שו אזה,  ִבמ ּממה  יַתא

ּמה  אלי ּמע אפת  אד ּמנה עו אמ ִבמ ּמלה  שע יַתמ של אש שו
אזה.  ִבמ ּממה  יַתא שו אזה,  ִבמ ּממה  יַתא

ּממה.   יַתא ִבשים  לל שש ּמנה  שליו אע ּמה ֵאוצאת  שמ ִבנ
יַתחת.  יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  ֵאבין  ּמיה  ּמה ִבנים  ּמב רֲעא ּמל אש ּמבְך  שד ִבנ שו

מסכת מידות פרק ג משנה ח 
יג

ִבעין  שקבו ּמהיו  ארז  אא ּמל אש שנסות  שכלו ו
ּמלם,  ּמלאו אש שתלו  ּמכ של ּמכל  ֵאהי יַתל אש שתלו  ּמכ ִבמ

יַתעט.   שב ללא ִי אש ֵאדי  שכ



ּמלם,  ּמהאו יַתרת  שק ִבת שב שקבועות  ּמהיו  ּמהב  ּמז יַתל אש ששרות  יַתששר שו
ִבלין,  ּמנה עו מה שכ ֵאחי  ִבפשר אהן  ּמב אש

יַתחלונות,  יַתב אש ּמטרות  רֲעע ּמה אאת  ִבאין  שורו
יַתמר:  אא אנ ּמיה ו,יד)אש יַתכשר שז ) 

איה  שה ִבת לרת  ּמט רֲעע ּמה שו "
ּמיה,  שנ יַתפ שוצ אבן  ֵאחן  של ּמיה ו שע יַתד ִבלי שו ּמיה  ִבב שלטו אלם ו ֵאח של

יַתכל יי".   ֵאהי שב ּמכרון  ִבז של
ּמכל,  ֵאהי יַתל אש שתחו  ִבפ יַתעל  אדת  אמ ּמתה עו שי ּמה ּמהב  ּמז יַתל אש אפן  אג שו

שנסות.   שכלו ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמלה  שד ממ ו
ששכול,  אא ִבגיר, או  יַתגשר אלה,  ּמע ֵאדב  יַתנ שת ִבמ אשהוא  ִבמי  ּמכל 

ּמב ּה.   אלה  שותו ִבביא  ֵאמ
ּמוצדוק:  ִבבי  ִבבשר ּמזר  ּמע של אא ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמיה,  ּמה אשה  רֲעע יַתמ
ִבנים.  רֲעה לכ ֵאמאות  ללש  שש ּמה  אלי ּמע שמנו  ִבנ שו

פרק ד 

מסכת מידות פרק ד משנה א 
א

ּמכל,  ֵאהי יַתל אש שתחו  ִבפ
ּממה,  יַתא ששִברים  אע שבהו  ּמג
יַתאמות.   אשר  אע שחבו  ּמר שו

ּמהיו לו:  ּמלתות  שד יַתבע  יַתאשר שו
יַתבחו ץ,  ִבמ יַתתִים  שש ִבנים, ו שפ ִבב ִבמ יַתתִים  שש

יַתמר:  אא אנ ֵאקאל מא,כג)אש שז אח שי ) 
אדש".   לּק יַתל שו ּמכל  ֵאהי יַתל ּמלתות  שד יַתתִים  שש "ו
יַתתח,  אפ יַתה שלתוְך  ּמתחות  שפ ִבנ ִבחיוצונות  יַתה

אתל,  לכ יַתל אש שביו  ּמע יַתכוּסות  של
יַתבִית,  יַתה שלתוְך  ּמתחות  שפ ִבנ ִבמיות  ִבני שפ יַתה

ּמלתות.  שד יַתה יַתחר  יַתא יַתכוּסות  של
ּמהב,  ּמז יַתב יַתח  יַתבִית טו יַתה ּמכל  אש
ּמלתות.   שד יַתה יַתחר  יַתא ֵאמ חו ץ 

ב
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

שמדות,  ּמהיו עו יַתתח  אפ יַתה שבתוְך 
ּמהיו,  ּמּטה  ִבמ ּמפה  שוצשר ִבא ִבמין  שכ ו

אהן,  ֵארי רֲעאחו יַתל ּמפלות  שק ִבנ
ּמוצה,  שח יַתמ יַתאמות ו ֵאתי  שש ֵאאלו 



ּמוצה,  שח יַתמ יַתאמות ו ֵאתי  שש ֵאאלו  שו
ּמכאן,  ִבמ ּמזה  שמזו ּממה  יַתא ִבוצי  רֲעח
ּמכאן,  ִבמ ּמזה  שמזו ּממה  יַתא ִבוצי  רֲעח יַתו

יַתמר:  אא אנ ֵאקאל מא,כד)אש שז אח שי ) 
ּמלתות,  שד יַתל ּמלתות  שד יַתתִים  שש "ו

ּמלתות,  שד יַתסבות  יַתתִים מו שש
יַתחת,  יַתא אלת  אד יַתל יַתתִים  שש ו

ארת".  אח יַתא ּמל ּמלתות  שד ֵאתי  שש ו

מסכת מידות פרק ד משנה ב 
ג

ּמגדול:  יַתה יַתער  יַתש של ּמהיו לו  ִבשין  שפ יַתש שפ ֵאני  שש ו
ּמדרום.   יַתב ּמחד  אא שו ּמצפון,  יַתב ּמחד  אא

ּמלם,  ֵאמעו ּמדם  ּמא יַתנס בו  שכ ִבנ ללא  ּמדרום,  יַתב אש
ֵאקאל:   שז אח שי ֵאדי  שי יַתעל  ֵארש  ּמפ שמ ּמליו הוא  ּמע ֵאקאל מד,ב)שו שז אח שי ) 

יַתלי יי:  ֵאא אמר  ליא יַתו "
יַתח,  ֵאת ּמפ ללא ִי איה,  שה ּמסגור ִי אזה  יַתה יַתער  יַתש יַתה

לבא בו,  ּמי ללא  ִבאיש  שו
ּמסגור".   ּמיה  ּמה שו ּמבא בו  ֵאאל  ששּמר ֵאהי ִי לל אא ִבכי יי 

אפש,  אש שפ יַתה אאת  יַתתח  ּמפ יַתח ו ֵאת שפ יַתמ יַתה אאת  יַתטל  ּמנ
ּמכל.   ֵאהי יַתל ּמתא  יַתה ֵאמ ּמתא, ו יַתה של יַתנס  שכ ִבנ

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ֵאלְך,  יַתה שמ ּמיה  ּמה אתל  לכ יַתל אש שביו  ּמע שבתוְך 

ּמעִברים,  שש ֵאני  שש ֵאבין  ֵאמד  ּמוצא עו שמ ִבנ אש יַתעד 
ִבנים,  שפ ִבב ִבמ ִבחיוצונות  יַתה אאת  יַתתח  ּמפ ו

יַתבחו ץ.  ִבמ ִבמיות  ִבני שפ יַתה אאת  שו

מסכת מידות פרק ד משנה ג 
ד

ּמשם:  ּמהיו  ִבאים  ּמת ּמנה  ששמו ִבשים ו לל שש
ּמדרום,  יַתב ּמשר  ּמע ּמשה  ִבמ רֲעח

רֲעעּמרב.   יַתמ יַתב ּמנה  ששמו ו
ּמדרום,  יַתב אש שו ּמצפון  יַתב אש

ּמשה,  ִבמ רֲעח ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמשה  ִבמ רֲעח
אהם.   ֵאבי יַתג יַתעל  ּמשה  ִבמ רֲעח יַתו

רֲעעּמרב,  יַתמ יַתב אש שו
ּמשה,  לל שש ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמשה  לל שש

אהם.   ֵאבי יַתג יַתעל  יַתנִים  שש ו
ּמחד:  אא שו ּמחד  אא ּמכל  של ּמיה  ּמה ִבחים  ּמת שפ ּמשה  לל שש ו

ִבמין,  ּמי יַתה ִבמן  ּמתא  יַתל ּמחד  אא
ששמאל,  יַתה ִבמן  ּמתא  יַתל ּמחד  אא שו



ּמביו.   יַתג יַתעל  אש ּמתא  יַתל ּמחד  אא שו
ִבנית,  שוצפו ִבחית  ּמר שז ִבמ ארן  אק שב ו

ִבחים:  ּמת שפ ּמשה  ִבמ רֲעח ּמהיו 
ִבמין,  ּמי יַתה ִבמן  ּמתא  יַתל ּמחד  אא

ּמביו,  יַתג יַתעל  אש ּמתא  יַתל ּמחד  אא שו
ּמבה,  ִבס שמ יַתל ּמחד  אא שו
אפש,  אש שפ ִבל ּמחד  אא שו
ּמכל.  ֵאהי יַתל ּמחד  אא שו

מסכת מידות פרק ד משנה ד 
ה

ֵאמש,  ּמח ּמנה,  שחתו יַתת יַתה
ֵאשש;  אבד  לר שו

ֵאשש,  ִבעיות,  ּמוצ שמ אא ּמה שו
יַתבע;  אש אבד  לר שו

יַתבע,  אש ּמנה,  שליו אע ּמה
יַתמר:  אא אנ  (מלכים א ו,ו)אש

ּמב ּה,  שח ּמר ּממה  יַתא ּמב ֵאמש  ּמח ּמנה  לת שח יַתת יַתה יַתע  ִבוצי ּמי יַתה "
ּמב ּה,  שח ּמר ּממה  יַתא ּמב ֵאשש  ּמנה  לכ ִבתי יַתה שו

ּמב ּה,  שח ּמר ּממה  יַתא ּמב יַתבע  אש ִבשית  ִבלי שש יַתה שו
ּמוצה,  ִבביב חו ּמס יַתבִית  יַתל יַתתן  ּמנ ּמרעות  שג ִבמ ִבכי 

ּמבִית. יַתה ִבקירות  שב לחז  רֲעא ִבתי  של ִבב "של
ּמנה,  שחתו יַתת יַתה ֵאכן  שו

ּמנה. <שורה זו אינה מנוקדת> לכ ִבתי יַתל ּמנה  שליו אע ּמה יַתעל  אלה  רֲעע יַתי

מסכת מידות פרק ד משנה ה 
ו

ּמלה  ּמתה עו שי ּמה ּמבה  ִבס שמ ו
ִבבית,  ּמר רֲעע יַתמ ִבנית  שוצפו ארן  אק של ִבנית  שוצפו ִבחית  ּמר שז ִבמ ארן  אּק ִבמ

ִבאים.  ּמת יַתה יַתגגות  של ִבלים  ּמהיו עו ּמב ּה   אש
רֲעעּמרב,  יַתמ יַתל ּמניו  ּמפ ּמבה ו ִבס שמ ִבב אלה  ּמיה עו ּמה

ּמצפון,  יַתה ּמכל  ֵאני  שפ ֵאלְך  ִבה
רֲעעּמרב.  יַתמ יַתל יַתע  ִבגי יַתמ אשהוא   יַתעד 

ּמדרום.   יַתל ּמניו  ּמפ יַתפְך  ּמה רֲעעּמרב,  יַתמ יַתל יַתע  ִבגי ִבה
רֲעעּמרב,  יַתמ יַתה ּמכל  ֵאני  שפ ֵאלְך  ִבה

ּמדרום.   יַתל יַתע  ִבגי יַתמ אשהוא  יַתעד 
ּמרח.   שז ִבמ יַתל ּמניו  ּמפ יַתפְך  ּמה ּמדרום,  יַתל יַתע  ִבגי ִבה

ּמדרום,  יַתב ֵאלְך  יַתה שמ ּמיה  ּמה
ּמיה, ִבל רֲעע ּמל אש ּמח ּה  שת ִבפ של יַתע  ִבגי יַתמ אשהוא   יַתעד 
ּמדרום.   יַתל יַתח  ּמפתו ּמיה  ִבל רֲעע ּמל אש ּמח ּה  שת ִבפ אש



ז
ּמיה,  ִבל רֲעע ּמל אש ּמח ּה  שת ִבפ שב ו

ארז,  אא ּמל אש שכלונוסות  ֵאני  שש ּמהיו 
ּמיה.   ִבל רֲעע ּמל אש ּמג ּה  יַתג של ִבלין  ּמהיו עו אהן  ּמב אש

ּמיה,  ִבל רֲעע ּמב ִבדיל  שב יַתמ ִבסין  שפ אס שפ ּמשן  לרא שו
ִבשים.   ּמד ּקּק יַתה אדש  לק ֵאבין  של אדש  לק ֵאבין 

ִבשים, <לבין> ּמד ּקּק יַתה אדש  לק ֵאבית  של ּמיה  ִבל רֲעע ּמב ִבחין  שפתו ּמהיו  ִבלין  שבלו ו
ֵאתבות,  יַתב ִבנים  ּממ מא ּמה אאת  ִבשין  של יַתש שמ ּמהיו  אהן  ּמב אש

ִבשים.  ּמד ּקּק יַתה אדש  לק ֵאבית  ִבמ אהן  ֵאני ֵאעי אאת  ללא ִיזונו  אש ֵאדי  שכ

מסכת מידות פרק ד משנה ו 
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ּמאה.   ֵאמ יַתעל רום  ּמאה,  ֵאמ יַתעל  ּמאה  ֵאמ ּמכל,  ֵאהי יַתה
ִבעים.   ּמב יַתאשר שבהו  ּמג שו יַתאמות,  ֵאשש  אטם  לא ּמה

ּמפה.  <דילפה> ִבלי שד ֵאבית  יַתתִים  ּממ יַתא שו ִבכיור,  ּממה  יַתא
ּמבה.   ֵאזי רֲעע יַתמ ּממה  יַתא שו ּמרה,  שק ִבת ּממה  יַתא שו

ּממה.   יַתא ִבעים  ּמב יַתאשר ּמיה  ִבל רֲעע ּמל אש ּמה ּה  שב ּמג שו
ּמפה.  <דילפה>  ִבלי שד ֵאבית  ּממה  יַתא שו ִבכיור,  ּממה  יַתא

ּמבה.   ֵאזי רֲעע יַתמ ּממה  יַתא שו ּמרה,  שק ִבת ּממה  יַתא
אקה,  רֲעע יַתמ יַתאמות  ּמשלוש 
ֵארב.   אלה עו ּממה כו יַתא שו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמדה,  ִבמ יַתב אלה  ֵארב עו אלה עו ּמיה כו ּמה ללא 
אקה.  רֲעע יַתמ ּמיה  ּמה יַתאמות  יַתבע  יַתאשר ּמלא  אא

מסכת מידות פרק ד משנה ז 
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ּממה:  יַתא ּמאה  ֵאמ רֲעעּמרב,  יַתמ יַתל ּמרח  שז ִבמ יַתה ִבמן 
ֵאמש,  ּמח ּמלם  ּמהאו אתל  לכ

ששֵארה,  אע יַתחת  יַתא ּמלם  ּמהאו שו
ֵאשש,  ּמכל  ֵאהי יַתה אתל  לכ

ּממה,  יַתא ִבעים  ּמב יַתאשר שותוכו 
ִבסין, <טריקסין> שק יַתטשר ּממה  יַתא

ִבשים.   ּמד ּקּק יַתה אדש  לק ֵאבית  של ּממה  יַתא ששִברים  אע
ֵאשש,  ּמכל  ֵאהי יַתה אתל  לכ

ֵאשש,  ּמתא  יַתה שו
ֵאמש.   ּמח ּמתא  יַתה אתל  לכ שו

י
ּממה:  יַתא ִבעים  שב ִבש ּמדרום,  יַתל ּמצפון  יַתה ִבמן 

ֵאמש,  ּמח ּמבה  ִבס שמ יַתה אתל  לכ



ּמשלוש,  ּמבה  ִבס שמ יַתה שו
ֵאמש,  ּמח ּמתא  יַתה אתל  לכ

ֵאשש,  ּמתא  יַתה שו
ֵאשש,  ּמכל  ֵאהי יַתה אתל  לכ

ּממה,  יַתא ששִברים  אע שותוכו 
ֵאשש,  ּמכל  ֵאהי יַתה אתל  לכ

ֵאשש,  ּמתא  יַתה שו
ֵאמש,  ּמח ּמתא  יַתה אתל  לכ שו

יַתאמות,  ּמשלוש  יַתמִים  יַתה יַתדת  ּמר ֵאבית הו ו
יַתאמות.   ֵאמש  ּמח אתל  לכ יַתה שו

יא
ּמליו  ּמע ֵאד ף  ּמלם עו ּמהאו שו

ּמצפון,  יַתה ִבמן  ּממה  יַתא ששֵארה  אע ֵאמש  ּמח
ּמדרום,  יַתה ִבמן  ּממה  יַתא ששֵארה  אע ֵאמש  רֲעח יַתו

ּמלפות",  רֲעח יַתה ֵאבית  ֵארא " שק ִבנ ּמיה  ּמה הוא 
ִבנים.   ִבכי יַתוּס יַתה אאת  ִבזין  שנ ּמשם גו אש

ּמניו,  ּמפ של ִבמ ּמחב  ּמר שו ּמריו  רֲעח יַתא ֵאמ יַתוצר  ּמכל  ֵאהי יַתה
יַתמר:  אא אנ אש רֲעאִברי,  יַתל אמה  ּמיה כט,א)דו שע יַתש שי ) 

ּמדִבוד",  ּמנה  ּמח יַתית  ִבקשר ֵאאל  רֲעאִברי ֵאאל  רֲעאִברי "הוי 
ּמניו,  ּמפ של ִבמ ּמחב  ּמר שו ּמריו  רֲעח יַתא ֵאמ יַתוצר  רֲעאִברי  ּמה ּממה 

ּמניו.  ּמפ של ִבמ ּמחב  ּמר שו ּמריו  רֲעח יַתא ֵאמ יַתוצר  ּמכל  ֵאהי יַתה יַתא ף 

פרק ה 

מסכת מידות פרק ה משנה א 
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ּמתה  שי ּמה ּמרה  ּמז רֲעע ּמה ּמכל 
יַתבע,  אש ּמו ִבנים  ששמו ּמאה ו ֵאמ ארְך  לא

ֵאמש.   ּמח שו ִבשים  לל שש ּמאה ו ֵאמ יַתחב  לר יַתעל 
רֲעעּמרב,  יַתמ יַתל ּמרח  שז ִבמ יַתה ִבמן 

יַתבע:  אש ּמו ִבנים  למ שש ּמאה ו ֵאמ
ּממה,  יַתא ששֵארה  אע יַתחת  יַתא ֵאאל,  ששּמר יַתסת ִי שדִברי שמקום 

ּממה,  יַתא ששֵארה  אע יַתחת  יַתא ִבנים,  רֲעה לכ יַתה יַתסת  שדִברי שמקום  ו
יַתתִים,  שש ִבשים ו לל שש יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתה

ּממה,  יַתא יַתתִים  שש ששִברים ו אע יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתל שו ּמלם  ּמהאו ֵאבין 
ּממה,  יַתא ּמאה  ֵאמ ּמכל  ֵאהי יַתה

ֵארי> רֲעאחו של ארת. < לפ יַתכ יַתה ֵאבית  ֵארי  רֲעאחו יַתל ּממה  יַתא ששֵארה  אע יַתחת  יַתא שו



מסכת מידות פרק ה משנה ב 
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ּמדרום,  יַתל ּמצפון  יַתה ִבמן 
ֵאמש:  ּמח שו ִבשים  לל שש ּממה ו יַתא ּמאה  ֵאמ

יַתתִים,  שש ִבשים ו ִבש יַתח,  ֵאב שז ִבמ יַתה שו אבש  אכ יַתה
יַתאמות,  אנה  ששמו ּמבעות,  יַתּט יַתל יַתח  ֵאב שז ִבמ יַתה ִבמן 

יַתבע,  יַתאשר שו ששִברים  אע ּמבעות,  יַתּט יַתה שמקום 
יַתבע,  יַתאשר ּמחנות,  של מש יַתל ּמבעות  יַתּט יַתה ִבמן 
יַתבע,  יַתאשר ִבסין,  ּמנ יַתנ יַתל שו ּמחנות  של מש יַתה ִבמן 

יַתאמות,  אנה  ששמו ּמרה,  ּמז רֲעע ּמה אתל  לכ של ִבסין  ּמנ יַתנ יַתה ֵאמ
ִבסין.  ּמנ יַתנ יַתה שמקום  אתל,  לכ יַתל אבש  אכ ֵאבין  ּמתר  יַתהמו שו

מסכת מידות פרק ה משנה ג 
[ג]

ּמרה:  ּמז רֲעע ּמב ּמהיו  ּמשכות  של ֵאשש 
ּמדרום.   יַתב ּמשלוש  שו ּמצפון,  יַתב ּמשלוש 

ּמצפון:  יַתב אש
יַתלח,  אמ יַתה יַתכת  שש ִבל
ּמוה,  יַתפשר יַתה יַתכת  שש ִבל

ִבחין.   ִבדי שמ יַתה יַתכת  שש ִבל
יַתלח,  אמ יַתה יַתכת  שש ִבל

ּמבן.   ּמּקשר יַתל יַתלח  אמ ִבנים  שת ּמהיו נו ּמשם 
ּמוה,  יַתפשר יַתה יַתכת  שש ִבל

ִבשים.  ּמד ּמק ִבחין עורות  של ּמהיו מו ּמשם 
ּמלה  ִבבי שט ֵאבית  ּמיה  ּמה יַתגג  יַתעל  שו

ִבכפוִברים.   יַתה שביום  ּמגדול  ֵאהן  לכ של
ִבחין,  ִבדי שמ יַתה יַתכת  שש ִבל

ִבחין)  ִבדי שמ ּמהיו  ּמשם  אש ִבשים, ( ּמד ּקּק יַתה ֵאבי  ִבקשר
ּמוה.  יַתפשר יַתה ֵאבית  יַתגג  של ּמלה  ּמבה עו ִבס שמ ּמשם  ִבמ ו

מסכת מידות פרק ה משנה ד 
ד

ּמדרום:  יַתב אש
ֵאע ץ,  ּמה יַתכת  שש ִבל

ּמלה,  יַתהגו יַתכת  שש ִבל
ִבזית.   ּמג יַתה יַתכת  שש ִבל

ֵאע ץ,  ּמה יַתכת  שש ִבל
לקב:)  רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  יַתמר שר ּמא )
אשת.   אמ יַתש שמ ּמתה  שי ּמה ּממה  ִבתי  שח יַתכ ּמש

ֵאמר:  ּמשאול או ּמבא  יַתא
אהם,  ֵאתי שש יַתחר  יַתא ּמתה  שי ּמה ּמגדול  ֵאהן  לכ יַתכת  שש ִבל



אוה.   ּמש ּמתן  שש ּמל שש יַתגג  שו
ּמלה,  יַתהגו יַתכת  שש ִבל

ּמלה,  יַתהגו ּמיה בור  ּמה ּמשם 
ּמליו,  ּמע ּמנתון  יַתגל  של יַתג יַתה שו

ּמרה.   ּמז רֲעע ּמה ּמכל  של יַתמִים  ִבקין  שפ יַתס שמ ּמשם  ִבמ ו

ה
ִבזית,  ּמג יַתה יַתכת  שש ִבל

אבת,  אש ֵאאל יו ששּמר שלִי אש ּמלה  שגדו שדִברין  אה שנ יַתס ּמתה  שי ּמה ּמשם 
ּמנה.   מה שכ יַתה אאת  ּמנה  ּמד שו

ּמפסול,  ּמוצא בו  שמ ִבנ אש ֵאהן  לכ
ִברין,  ששחו ֵאּט ף  יַתע שת ִבמ ששחוִברים, ו ֵאבש  לו

ֵאלְך לו;  שוהו ֵאוצא  שויו
שפסול,  ּמוצא  שמ ִבנ ללא  אש שו

ִבנים,  ּמב של ֵאבש  לו
ִבנים.   רֲעה לכ יַתה ּמחיו  אא ִבעם  ֵאמש  יַתש שמ ּמנס ו שכ ִבנ שו

ִבשין,  ּמהיו עו יום טוב 
לרן.   רֲעה יַתא ּמל אש יַתזשרעו  שב שפסול  ּמוצא  שמ ִבנ ללא  אש

שמִברים:  ּמהיו או ּמכְך  שו
ּמברוְך הוא!  ּממקום,  יַתה ּמברוְך  "

לרן.  רֲעה יַתא יַתל אש יַתזשרעו  שב שפסול  ּמוצא  שמ ִבנ ללא  אש

חסל מסכת מידות 

מסכת קינים 
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ּמּטן,  יַתמ של ֵאשית  אע אנ ּמהעו ף  יַתּטאת  יַתח
ּמלה.   שע יַתמ של ּממה  ֵאה שב יַתּטאת  יַתח שו

ּמלן,  שע יַתמ של ֵאשית  אע אנ ּמהעו ף  יַתלת  עו
ּמּטה.   יַתמ של ּממה  ֵאה שב יַתלת  שועו

יַתסל.   ּמפ אזה,  ּמב אזה ו ּמב ּמנה  ִבש ִבאם 
ִבהיא> ּמכְך הוא: < ִבנים?  ִבק אדר  ֵאס יַתוצד  ֵאכי
ּמלה;  ּמחד עו אא שו ּמּטאת  יַתח ּמחד  אא ּמבה,  יַתהחו



ּמלם עולות.   מכ ּמדבות,  שנ ִבב ּמדִברים ו שנ ִבב
אדר?  אנ אזה הוא  ֵאאי 

ּמלה'.   יַתלי עו ּמע ֵארי  רֲעה ֵאמר ' ּמהאו
ּמבה?  ּמד שנ ִבהיא  ֵאאי זו  שו

ּמלה'.   ֵארי זו עו רֲעה ֵאמר ' ּמהאו
ּמדבות?  שנ ִבל ּמדִברים  שנ ֵאבין  יַתמה 

ּמדִברים,  שנ יַתה אש ּמלא  אא
ּמתן,  ּמריו שח יַתא שב ִבבין  ּמי יַתח ּמנבו,  שג ִבנ ֵאמתו או 

ּמדבות,  שנ ו
ּמתן.  ּמריו שח יַתא שב ִבבים  ּמי יַתח ּמנן  ֵאאי ּמנבו,  שג ִבנ ֵאמתו או 

מסכת קינים פרק א משנה ב 
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ּמּטאת,  יַתח יַתב ּמלה  שועו ּמלה,  שבעו ּמבה  ּמעשר שת ִבנ אש ּמּטאת  יַתח
ּמלם. מכ ּמימותו  ּמבִברבוא,  ּמחד  אא ִבפלו    רֲעא

ּמבה,  שבחו ּמבה  ּמעשר שת ִבנ אש ּמּטאת  יַתח
ּמבה.   שבחו אש ּמּטאות  יַתח יַתין  שנ ִבמ ּמלא  אא ֵאשר  ּמכ ֵאאין 

ּמבה,  שבחו ּמבה  ּמעשר שת ִבנ אש ּמלה  ֵאכן עו שו
ּמבה.   שבחו אש יַתין עולות  שנ ִבמ ּמלא  אא ֵאשר  ּמכ ֵאאין 
אטת,  אע ממ שמ ּמבה  ּמד שנ יַתה שו ּמבה  מר שמ ּמבה  יַתהחו אש ֵאבין 
אטת,  אע ממ שמ ּמבה  יַתהחו שו ּמבה  מר שמ ּמבה  ּמד שנ יַתה אש ֵאבין 

ּמשוות.  אהן  ֵאתי שש אש ֵאבין 

מסכת קינים פרק א משנה ג 
ג

רֲעאמוִברים?  ּמבִברים  שד ֵאמי  יַתב
ּמבה,  ּמד שנ ִבב ּמבה ו שבחו

ּמבזו,  ּמבה זו  ּמעשר שת ִבנ אש ּמבה  ּמבל חו רֲעא
ּמלזו,  יַתחת  יַתא שו ּמלזו  יַתחת  יַתא

ּמלזו,  יַתתִים  שש ּמלזו ו יַתתִים  שש
ּמלזו,  ּמשלוש  שו ּמלזו  ּמשלוש 

ּמפסול.   ּמוצה  שח יַתמ ֵאשר, ו ּמכ ּמוצה  שח יַתמ
ּמלזו,  יַתתִים  שש ּמלזו  יַתחת  יַתא

ֵאשר.   ּמכ ּמעט  ממ יַתה
ֵאשמות,  ֵאני  שש ִבמ ֵאבין  ּמחד, ו אא ֵאשם  ִבמ ֵאבין 

ִבשים.  ּמנ ֵאתי  שש ִבמ ֵאבין  יַתחת, ו יַתא ּמשה  ִבא ֵאמ ֵאבין 

מסכת קינים פרק א משנה ד 
ד

ּמחד?  אא ֵאשם  ִבמ יַתוצד  ֵאכי
ּמחד.   אא ֵאשם  ִבמ ּמבה,  ִבזי שו ּמבה  ִבזי ּמדה,  ֵאל שו ּמדה  ֵאל



ֵאשמות?  ֵאני  שש ִבמ
ּמבה.   ִבזי שו ּמדה  ֵאל
ִבשים?  ּמנ ֵאתי  שש ִבמ

ּמדה,  ֵאל יַתעל זו  שו ּמדה  ֵאל יַתעל זו 
ּמחד.   אא ֵאשם  ִבמ ּמבה,  ִבזי יַתעל זו  שו ּמבה  ִבזי יַתעל זו 

ֵאשמות?  ֵאני  שש ִבמ
ּמבה.   ִבזי יַתעל זו  שו ּמדה  ֵאל יַתעל זו 

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ֵאערוב,  שב אהן  ֵאני ִבק שקחו  ּמל אש ִבשים  ּמנ ֵאתי  שש

ֵאהן,  לכ יַתל אהן  ֵאני ִבק ֵאמי  שד שתנו  ּמנ אש או 
ּמּטאת,  יַתח שקִבריב  יַתי ֵאהן  לכ אוצה  שר ִבי אש ֵאאי זו  של
ּמלה,  שקִבריב עו יַתי ֵאהן  לכ אוצה  שר ִבי אש ֵאאי זו  של ו
ֵאשמות.  ֵאני  שש ִבמ ֵאבין  ּמחד ו אא ֵאשם  ִבמ ֵאבין 

פרק ב 

מסכת קינים פרק ב משנה א 
א

ֵאויר,  יַתא של ּמזל  ּמנה גו אמ ִבמ יַתרח  ּמפ אש ּממה  שסתו ֵאקן 
ֵאמתות,  יַתה ֵאבין  של יַתרח  ּמפ אש או 

אהן,  ֵאמ ּמחד  אא ֵאמת  אש או 
ִבני.   ֵאש יַתל יַתּקח זוג  ִי

ּמפסול,  ֵארבות,  שּק יַתה ֵאבין  של יַתרח  ּמפ
שגדו,  אנ שכ ּמחד  אא ֵאסל  ופו

ּמפסול,  יַתח  ֵאר יַתהפו ּמזל  יַתהגו אש
שגדו.  אנ שכ ּמחד  אא ֵאסל  ופו

מסכת קינים פרק ב משנה ב 
ב

יַתוצד?  ֵאכי
ִבנים,  ִבק ֵאתי  שש ּמלזו  שו ִבנים  ִבק ֵאתי  שש ּמלזו  ִבשים,  ּמנ ֵאתי  שש

ּמכתו.   ִבלי רֲעה יַתב ּמחד  אא ֵאסל  ּמלזו, פו ִבמזו  יַתרח  ּמפ
ּמרתו.   ִבזי רֲעח יַתב ּמחד  אא ֵאסל  יַתזר, פו ּמח

יַתזר,  ּמח שו יַתרח  ּמפ יַתזר,  ּמח שו יַתרח  ּמפ
שכלום,  ִבסיד  שפ ִבה ללא 

יַתתִים.  שש ִבמ ּמפחות  ֵאאין  לעּמרבות,  שמ ֵאהן  ִבפלו  רֲעא אש

מסכת קינים פרק ב משנה ג 
ג



ּמשלוש,  ּמלזו  יַתתִים,  שש ּמלזו  יַתחת,  יַתא ּמלזו 
יַתבע,  אש ּמלזו  ֵאשש,  ּמלזו  ֵאמש,  ּמח ּמלזו  יַתבע,  יַתאשר ּמלזו 

ִבעית,  ִבבי ּמלשר ִבשית,  ִבלי שש יַתל ּמיה,  ִבנ שש יַתל ּמנה  ּמהִבראשו ִבמן  יַתרח  ּמפ
יַתזר,  ּמח שו ִבעית,  ִבבי שש יַתל ִבשית,  ִבש יַתל ִבשית,  ִבמי רֲעח יַתל
ּמרתו.  ִבזי רֲעח יַתב ּמחד  אא שו ּמכתו  ִבלי רֲעה יַתב ּמחד  אא ֵאסל  פו
שכלום.   אהם  ּמל ֵאאין  ּמיה,  ִבנ שש יַתה שו ּמנה  ּמהִבראשו

יַתחת,  יַתא ּמל ּה  איש  ִבשית  ִבלי שש יַתה
יַתתִים,  שש ּמל ּה  איש  ִבעית  ִבבי יַתהשר

ּמשלוש,  ּמל ּה  איש  ִבשית  ִבמי רֲעח יַתה שו
יַתבע,  יַתאשר ּמל ּה  איש  ִבשית  ִבש יַתה

ֵאשש.   ּמל ּה  איש  ִבעית  ִבבי שש יַתה שו
יַתזר,  ּמח שו יַתרח  ּמפ

ּמרתו.  ִבזי רֲעח יַתב ּמחד  אא שו ּמכתו  ִבלי רֲעה יַתב ּמחד  אא ֵאסל  פו
שכלום,  אהם  ּמל ֵאאין  ִבעית  ִבבי ּמהשר שו ִבשית  ִבלי שש יַתה

יַתחת,  יַתא ּמל ּה  איש  ִבשית  ִבמי רֲעח יַתה
יַתתִים,  שש ּמל ּה  איש  ִבשית  ִבש יַתה

ֵאמש.   ּמח ּמל ּה  איש  ִבעית  ִבבי שש יַתה
יַתזר,  ּמח שו יַתרח  ּמפ

ּמרתו.  ִבזי רֲעח יַתב ּמחד  אא שו ּמכתו,  ִבלי רֲעה יַתב ּמחד  אא ֵאסל  פו
שכלום,  אהם  ּמל ֵאאין  ִבשית  ִבש יַתה שו ִבשית  ִבמי רֲעח יַתה

יַתבע.   יַתאשר ּמל ּה  איש  ִבעית  ִבבי שש יַתה
שמִברים:  ֵאיש או שו

שכלום.   ּמדה  ִבסי שפ ִבה ללא  ִבעית  ִבבי שש
ּמלם,  מכ של ֵאמתות  יַתה ֵאבין  ִבמ יַתרח  ּמפ ִבאם  שו

ּמימותו.  ּמלם  מכ ֵארי  רֲעה

מסכת קינים פרק ב משנה ד 
ד

אשת,  אר לפ שמ ֵאקן  שו ּממה  שסתו ֵאקן 
אשת,  אר שמפ ִבל ּממה  שוּסתו ִבמ יַתרח  ּמפ

ִבני.   ֵאש יַתל יַתּקח זוג  ִי
אשת ִבראשון,  אר לפ שמ יַתה ִבמן  יַתרח  ּמפ אש יַתזר, או  ּמח

ּמימותו.  ּמלם  מכ ֵארי  רֲעה

מסכת קינים פרק ב משנה ה 
ה

יַתוצע,  שמ אא ּמב ּממה  שסתו ּמכן, ו ִבמ ּמלה  שועו ּמכן  ִבמ ּמּטאת  יַתח
ִבדין,  ּמד שוצ ִבל יַתוצע  שמ אא ּמה ִבמן  יַתרח  ּמפ
ּמלְך,  ֵאהי ּמחד  אא שו ּמלְך  ֵאהי ּמחד  אא

יַתמר:  ליא ּמלא  אא שכלום,  ִבסיד  שפ ִבה ללא 
ּמּטאת,  יַתח ּמּטאות,  יַתח אוצל  ֵאא יַתלְך  ּמה אש אזה 



ּמלה.   אוצל עולות, עו ֵאא יַתלְך  ּמה אש אזה  שו
ּמימותו,  ִביים  ִבע ּמוצ שמ אא ּמה יַתוצע,  שמ אא ּמל יַתזר  ּמח

שקשרבו עולות.   ֵאאלו ִי שו ּמּטאות,  יַתח שקשרבו  ֵאאלו ִי
ִבדין,  ּמד שוצ ִבל יַתוצע  שמ אא ּמה ִבמן  יַתרח  ּמפ אש יַתזר או  ּמח

ּמימותו.   ּמלם  מכ ֵארי  רֲעה

ו
ּמנה,  ֵאני יו שב אגד  אנ שכ ִברין  ִבאין תו ִבבי שמ ֵאאין 

ִברין.   אגד תו אנ שכ ּמנה  ֵאני יו שב ללא  שו
יַתוצד?  ֵאכי

ּמנה,  אבן יו ּמת ּה  ּמל שועו ּמת ּה תור  ּמּטא יַתח ּמאה  ִבבי ֵאה אש ּמשה  ִבא ּמה
ּמת ּה תור;   ּמל ִבביא עו ּמת שו לפל  שכ ִבת ]

ּמנה,]  אבן יו ּמת ּה  ּמּטא יַתח שו ּמת ּה תור  ּמל עו
ּמנה.   אבן יו ּמת ּה  ּמל ִבביא עו ּמת שו לפל  שכ ִבת

ֵאמר:  יַתזי או יַתע אבן 
ּמהִבראשון.   יַתחר  יַתא ִבכין  של הו

ּמתה,  ֵאמ ּמת ּה, ו ּמּטא יַתח ּמאה  ִבבי ֵאה אש ּמשה  ִבא ּמה
ּמת ּה;  ּמל ִבשין עו שר יַתהיו ִבביאו  ּמי

ּמתה,  ֵאמ ּמת ּה, ו ּמל עו
ּמת ּה.  ּמּטא יַתח ִבשין  שר יַתהיו ִבביאו  ּמי ללא 

פרק ג 

מסכת קינים פרק ג משנה א 
א

רֲעאמוִברים?  ּמבִברים  שד ֵאמי  יַתב
ּמלְך;  שמ ִבנ ֵאהן  לכ שב

ּמלְך,  שמ ִבנ ֵאאינו  אש ֵאהן  לכ שב ּמבל  רֲעא
ּמלזו,  יַתחת  יַתא שו ּמלזו  יַתחת  יַתא

ּמלזו,  יַתתִים  שש ּמלזו ו יַתתִים  שש
ּמלזו,  ּמשלוש  שו ּמלזו  ּמשלוש 

ּמלן,  שע יַתמ של ּמלן  מכ ּמשה  ּמע
ּמפסול;  ּמוצה  שח יַתמ ֵאשר ו ּמכ ּמוצה  שח יַתמ

ּמּטן,  יַתמ של ּמלן  מכ שו
ּמפסול;  ּמוצה  שח יַתמ ֵאשר ו ּמכ ּמוצה  שח יַתמ

ּמי ּה> שוצ אח ּמּטן, < יַתמ של ּמים  שוצ אח שו ּמלן,  שע יַתמ של ּמים  שוצ אח
ּמפסול; ּמוצה  שח יַתמ ֵאשר ו ּמכ ּמוצה  שח יַתמ ּמלן,  שע יַתמ של אש אאת 
ּמפסול.  ּמוצה  שח יַתמ ֵאשר ו ּמכ ּמוצה  שח יַתמ ּמּטן,  יַתמ של אש אאת  שו



מסכת קינים פרק ג משנה ב 
ב

ּמלזו,  ּמשלוש  שו ּמלזו,  יַתתִים  שש ּמלזו, ו יַתחת  יַתא
ּמלזו,  ּמאה  ֵאמ ּמלזו, ו אשר  אע שו

ּמלן,  שע יַתמ של ּמלן  מכ ּמשה  ּמע
ּמוצה  שח ֵאשר] יַתמ ּמכ ּמפסול; [ ּמוצה  שח יַתמ ו

ּמּטן,  יַתמ של ּמלן  מכ ]
ּמפסול;]  ּמוצה  שח יַתמ ֵאשר ו ּמכ ּמוצה  שח יַתמ

ּמי ּה> שוצ אח ּמּטן, < יַתמ של ּמין  שוצ אח שו ּמלן,  שע יַתמ של ּמין  שוצ אח
ֵאשר.   ּמכ אבה  מר שמ יַתה

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
ִבנים,  ִבּק יַתה אאת  ללק  רֲעח יַתל ּמיכול  שת  יַתא אש ּממקום  ּמכל 

יַתחת,  יַתא ּמשה  ִבא של אש ִבמ שיהו  ללא 
ּמּטה> יַתמ של ּמּטן, <ו יַתמ של ִבמ ֵאבין  ּמלן  שע יַתמ של ִבמ ֵאבין 

ּמפסול.   ּמוצה  שח יַתמ ֵאשר ו ּמכ ּמוצה  שח יַתמ
ִבנים,  ִבּק יַתה אאת  ללק  רֲעח יַתל ּמיכול  שת  יַתא ֵאאין  אש ּממקום 

יַתחת,  יַתא ּמשה  ִבא של אש ִבמ שיהו  אש יַתעד 
ּמּטן,  יַתמ של ִבמ ֵאבין  ּמלן  שע יַתמ של ִבמ ֵאבין 

ֵאשר.  ּמכ אבה  מר שמ יַתה

מסכת קינים פרק ג משנה ג 
ג

ּמלזו,  ּמלה  שועו ּמלזו  ּמּטאת  יַתח
ּמלה,  שע יַתמ של ּמלן  מכ ּמשה  ּמע

ּמפסול;  ּמוצה  שח יַתמ ֵאשר ו ּמכ ּמוצה  שח יַתמ
ּמּטן,  יַתמ של ּמלן  מכ שו

ּמפסול;  ּמוצה  שח יַתמ ֵאשר ו ּמכ ּמוצה  שח יַתמ
ּמּטן,  יַתמ של ּמין  שוצ אח שו ּמלן,  שע יַתמ של ּמין  שוצ אח

שפסולות,  אהן  ֵאתי שש
ֵאמר:  ִבני או רֲעא אש

ּמּטן.  יַתמ של ּמלה  שועו ּמלן,  שע יַתמ של ּמבה  ֵאר שק ּמּטאת  יַתח

מסכת קינים פרק ג משנה ד 
ד

אשת,  אר שמפ ּממה ו שסתו ּמלה  שועו ּמּטאת  יַתח
ּמלן,  שע יַתמ של ּמלם  מכ ּמשה  ּמע

ּמפסול;  ּמוצה  שח יַתמ ֵאשר ו ּמכ ּמוצה  שח יַתמ
ּמּטן,  יַתמ של ּמלם  מכ

ּמפסול;  ּמוצה  שח יַתמ ֵאשר ו ּמכ ּמוצה  שח יַתמ
ּמּטן,  יַתמ של ּמין  שוצ אח שו ּמלן,  שע יַתמ של ּמין  שוצ אח

אהן.  ֵאני ֵאבי אקת  אל יַתח שת ִבמ ִבהיא  שו ּממה,  שסתו ּמלא  אא ֵאשר  ּמכ ֵאאין 



מסכת קינים פרק ג משנה ה 
ה

ּמבה,  שבחו ּמבה  ּמעשר שת ִבנ אש ּמּטאת  יַתח
ּמבה.   שבחו אש ּמּטאת  יַתח יַתין  שנ ִבמ ּמלא  אא ֵאשר  ּמכ ֵאאין 

ּמבה]  ּמּטאת, [חו יַתח שב יַתנִים  שש
ּמפסול.  ּמוצה  שח יַתמ ֵאשר ו ּמכ ּמוצה  שח יַתמ

ּמבה,  שבחו יַתנִים  שש ּמּטאת  יַתח שו
ֵאשר.   ּמכ ּמבה  שבחו אש ּמין  שנ ִבמ יַתה

ו
ּמבה,  שבחו ּמבה  ּמעשר שת ִבנ אש ּמלה  ֵאכן עו שו

ּמבה.   שבחו אש יַתין עולות  שנ ִבמ ּמלא  אא ֵאשר  ּמכ ֵאאין 
ּמלה,  שבעו יַתנִים  שש ּמבה  חו

ּמפסול.  ּמוצה  שח יַתמ ֵאשר ו ּמכ ּמוצה  שח יַתמ
ּמבה,  שבחו יַתנִים  שש ּמלה  עו

ֵאשר.   ּמכ ּמבה  שבחו אש ּמין  שנ ִבמ יַתה

מסכת קינים פרק ג משנה ו 
ז

ּמכר',  ּמז ֵאלד  ֵאא אש שכ ֵאקן  יַתלי  ּמע ֵארי  רֲעה ּמרה ' שמ ּמא אש ּמשה  ִבא ּמה
ִבנים,  ִבק ֵאתי  שש ּמאה  ִבבי שמ ּמכר,  ּמז ּמדה  של ּמי
ּמת ּה.   ּמב שלחו יַתחת  יַתא שו ּמר ּה  שד ִבנ של יַתחת  יַתא

ֵאהן,  לכ יַתל ּמנן  ּמת שנ
ּמּטן.  יַתמ של ִבמ יַתחת  יַתא שו ּמלן  שע יַתמ של ִבמ ִבדים  שפִברי ללש  ּמש רֲעעשות  יַתל ּמוצִבריְך  ֵאהן  לכ  שו

ֵאכן,  ּמשה  ּמע ללא 
ּמּטן,  יַתמ של ִבמ יַתתִים  שש ּמלן ו שע יַתמ של ִבמ יַתתִים  שש ּמשה  ּמע ּמלא  אא

יַתלְך,  שמ ִבנ ללא 
יַתחת,  יַתא ּמדה  שפִברי ִבביא עוד  ּמה של ּמכה  שוצִברי

ּמלן;  שע יַתמ של ּמנה  אב שקִברי יַתי שו
ּמחד.   אא ִבמין  ִבמ
ִבנים,  ִבמי ֵאני  שש ִבמ

יַתתִים.   שש ִבביא  ּמת
ּמר ּה,  שד ִבנ ּמשה  ֵאפשר

ִבדים;  שפִברי ללש  ּמש ִבביא עוד  ּמה של ּמכה  שוצִברי
ּמחד.   אא ִבמין  ִבמ

יַתבע.   יַתאשר ִבביא  ּמת ִבנים,  ִבמי ֵאני  שש ִבמ
ּמר ּה,  שד ִבנ ּמעה  שב ּמק

ִבדים;  שפִברי ֵאמש  ּמח ִבביא עוד  ּמה של ּמכה  שוצִברי
ּמחד.   אא ִבמין  ִבמ

ֵאשש.   ִבביא  ּמת ִבנים,  ִבמי ֵאני  שש ִבמ ו



ּמנה,  שת ּמנ ּממה  יַתע  ּמידו ֵאאין  שו ֵאהן,  לכ יַתל ּמנן  ּמת שנ
ּמשה,  ּמע ּממה  יַתע  ּמידו ֵאאין  שו ּמשה,  ּמע שו ֵאהן  לכ יַתה יַתלְך  ּמה

ּמר ּה,  שד ִבנ של ִבדים  שפִברי יַתבע  יַתאשר ִבביא עוד  ּמה של ּמכה  שוצִברי
יַתחת.   יַתא ּמּטאת  יַתח שו ּמת ּה,  ּמב שלחו יַתתִים  שש ו

ֵאמר:  יַתזי או יַתע אבן 
ּמּטאות.   יַתח ֵאתי  שש

יַתע:  מש שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא
ּממרו:  ּמא אש אזה הוא 

ּמחד,  אא יַתחי, קולו  אשהוא  שכ
ּמעה.   שב ִבש ֵאמת, קולו  אשהוא  שכ

ח
ּמעה?  שב ִבש יַתוצד קולו  ֵאכי

שוצרות;  רֲעחוצו ֵאתי  שש ּמניו,  יַתקשר ֵאתי  שש
ִבלים;  ִבלי רֲעח ֵאני  שש ּמקיו,  ֵאתי שו שש

יַתלתו ף;  עורו 
ִבלים;  ּמב שנ ִבל ּמעיו  ֵאמ ו

ִבכנורות.   של יַתעִים  ֵאמ ֵאני  שב ו

ט
שמִברים:  ֵאיש או שו

שמרו.   ִבוצ יַתא ף 
ֵאמר:  ּמיה או שש יַתק רֲעע אבן  שמעון  ִבש ִבבי  שר

ִבנין,  ִבקי שז יַתמ ֵאהן  אש יַתמן  שז ּמכל  אר ץ,  ּמא ּמה יַתעם  ֵאני  שק ִבז
יַתמר:  אא אנ אש אהן,  ֵאלי רֲעע אפת  אר ּמּט ִבמ ּמתם  שע  (איוב יב,כ)יַתד

ּמּקח".   ִבנים ִי ֵאק שז יַתעם  יַתט שו ִבנים  ּממ אא אנ של ּמפה  ּמש ִבסיר  ֵאמ "

י
ִבנים,  ִבקי שז יַתמ ֵאהן  אש יַתמן  שז ּמכל  ּמרה,  ֵאני תו שק ִבז ּמבל  רֲעא

יַתמר:  אא אנ אש אהן,  ֵאלי רֲעע אבת  אש שתיַתי ִבמ ּמתם  שע  (איוב יב,יב)יַתד
ּמנה".   שתבו ִבמים  ּמי ארְך  לא שו ּממה,  שכ ּמח ִבשים  ִבשי ִבבי "

חסלת מסכת קינים 

הדרן עלך סדר קדשים

סדר טהרות



מסכת כלים 

פרק א 

מסכת כלים פרק א משנה א 
א

ּממאות:  שּט יַתה רֲעאבות 
אשאר ץ,  יַתה

יַתרע,  אז יַתבת  שכ ִבש שו
ֵאמת,  ֵאמא  שט ו

ּמפרו,  שס ֵאמי  ִבבי לוצּמרע  שמ ו
ּמיה,  ּמז יַתה ֵאדי  שכ אהן  ּמב ֵאאין  אש ּמּטאת  יַתח ֵאמי  ו

ּמגע,  יַתמ שב ִבלים  ֵאכ שו ּמדם  ּמא ִבמין  יַתט שמ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ֵאויר,  ּמא שב ארש  אח ֵאלי  שכ ו

ּמשא.  יַתמ שב ִבמין  יַתט שמ ּמנן  ֵאאי שו

מסכת כלים פרק א משנה ב 
ב

אהן:  ֵאמ ּמלה  שע יַתמ של
ּמלה,  ֵאב שנ

ּמיה,  ּמז יַתה ֵאדי  שכ אהן  ּמב ֵאיש  אש ּמּטאת  יַתח ֵאמי  ו
ּמשא,  יַתמ שב ּמדם  ּמא ּמה אאת  ִבמין  יַתט שמ ֵאהן  אש

ּמגע.  יַתמ שב ִבדים  ּמג שב ֵאכי  רֲעחסו יַתו ִבדים  ּמג שב ֵאמא  יַתט של

מסכת כלים פרק א משנה ג 
ג

אהן:  ֵאמ ּמלה  שע יַתמ של
ּמדה,  ִבנ ֵאעל  בו

שליון.   אע ּמכ שחתון  יַתת ּמכב  שש ִבמ ֵאמא  יַתט שמ אשהוא 
אהן:  ֵאמ ּמלה  שע יַתמ של

ּמליו,  שג יַתר ֵאמי  ֵאמי יַתזשרעו, ו יַתבת  שכ ִבש שו שורוקו,  ּמזב,  יַתל אש זובו 
ּמדה,  ִבנ יַתה יַתדם  שו

ּמשא.   יַתמ שב ּמגע ו יַתמ שב ִבמין  יַתט שמ ֵאהן  אש
אהן:  ֵאמ ּמלה  שע יַתמ של

ּמכב,  ִבמשר
ּממא.   ּמס שמ אבן  אא יַתחת  יַתת ֵאמא  יַתט שמ אשהוא 



ּמכב:  ִבמשר יַתה ִבמן  ּמלה  שע יַתמ של
ּמכב,  שש ִבמ

ּמשאו.   יַתמ של ּמגעו  יַתמ אוה  ּמש אש
ּמכב:  שש ִבמ יַתה ִבמן  ּמלה  שע יַתמ של

ּמזב,  יַתה
ּמכב,  שש ִבמ אשה  ּמזב עו יַתה אש

ּמכב.  שש ִבמ אשה  ּמכב עו שש ִבמ ֵאאין  שו

מסכת כלים פרק א משנה ד 
ד

ּמזב:  יַתה ִבמן  ּמלה  שע יַתמ של
ּמבה,  ּמז

ּמל ּה.   רֲעע אאת בו ּממא  יַתט שמ ִבהיא  אש
ּמבה:  ּמז יַתה ִבמן  ּמלה  שע יַתמ של

לוצּמרע,  שמ
ּמאה.   ִבבי יַתב ֵאמא  יַתט שמ אשהוא 

לוצּמרע:  שמ יַתה ִבמן  ּמלה  שע יַתמ של
ּמרה,  ששעו ִבכ אוצם  אע

ּמעה.   שב ִבש יַתאת  שמ מט ֵאמא  יַתט שמ אשהוא 
ּמלם:  מכ ִבמ ּמחמור 

ֵאמת,  יַתה
ֵאהל,  ּמא שב ֵאמא  יַתט שמ אשהוא 

ִבמין> יַתּט ִבמי ִבמין. < יַתט שמ ּמלם  מכ ֵאאין  אש יַתמה 

מסכת כלים פרק א משנה ה 
ה

ּמדם:  ּמא ּמה ִבמן  ּממאות פושרשות  שט אשר  אע
אדש,  לּק יַתב ּמאסור  ִבכפוִברים,  יַתוּסר  מח שמ

ֵאשר.   רֲעע יַתמ יַתב ּממה ו שתרו ִבב ּמתר  ממ ו
שטבול יום,  שהיות  ִבל יַתזר  ּמח
ּממה,  שתרו יַתב אדש ו לּק יַתב ּמאסור 

ֵאשר.   רֲעע יַתמ יַתב ּמתר  ממ ו
אקִברי,  יַתעל  יַתב שהיות  ִבל יַתזר  ּמח

ּמתן.   שש ּמל שש ִבב ּמאסור 

ו
ּמדה,  ִבנ ֵאעל  שהיות בו ִבל יַתזר  ּמח

שליון.   אע ּמכ שחתון  יַתת ּמכב  שש ִבמ ֵאמא  יַתט שמ
ִבאיות,  שר ֵאתי  שש ּמאה  אשּמר ּמזב  שהיות  ִבל יַתזר  ּמח

ּמשב,  ּמכב ומו שש ִבמ ֵאמא  יַתט שמ
ִביים,  יַתח יַתמִים  יַתאת  ִבבי ּמוצִבריְך  שו



ּמבן;  ּמּקשר יַתה ִבמן  ּמפטור  ו
ּמבן.   ּמּקשר יַתב ּמיב  יַתח ּמשלוש,  ּמאה  ּמר

ז
ּמגר,  שס ממ ּמרע  לוצ שמ שהיות  ִבל יַתזר  ּמח

ּמאה,  ִבבי יַתב ֵאמא  יַתט שמ
ּמעה,  שפִברי יַתה ִבמן  ּמפטור  ו

ּממה,  שפִברי יַתה ִבמן  ו
יַתחת,  יַתל שג ִבת יַתה ִבמן  ו
ּקפִברין.  ִבצ יַתה ִבמן  ו

ּמלט,  שח ממ ּמיה  ּמה ִבאם  שו
ּמלן.   מכ שב ּמיב  יַתח

ח
ּמראוי,  ּמכ ּמשר  ּמב ּמליו  ּמע ֵאאין  אש אבר  ֵאא אמנו  ִבמ יַתרש  ּמפ

ּמשא,  יַתמ שב ּמגע ו יַתמ שב ֵאמא  יַתט שמ
ֵאהל.  ּמא שב ֵאמא  יַתט שמ ֵאאינו  שו

ּמראוי,  ּמכ ּמשר  ּמב ּמליו  ּמע ֵאיש  ִבאם 
ֵאהל.   ּמא שב ּמשא ו יַתמ שב ּמגע ו יַתמ שב ֵאמא  יַתט שמ

ט
ּמשר,  ּמב יַתה ֵאשעור 

ּמכה.   רֲעארו רֲעעלות  יַתל ֵאדי  שכ
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ֵאעארב,  שבחוט  ִבּקיפו  יַתה של ֵאדי  שכ ּמחד  אא ּממקום  שב ֵאיש  ִבאם 
ּמכה.  רֲעארו רֲעעלות  יַתל ֵאיש בו 

מסכת כלים פרק א משנה ו 
י

ֵאהן:  מדשות  שק אשר  אע
ּמרוצות.   רֲעא ּמה ּמכל  ִבמ אשת  אד מק שמ ֵאאל  ששּמר אר ץ ִי אא

ּמת ּה?  ּמש מד שק ִבהיא  יַתמה 
אחם,  אל יַתה ֵאתי  שש ִבבכוִברים, ו יַתה שו אמר,  לע ּמה ּמנה  אמ ִבמ ִבאין  ִבבי שמ אש

ּמרוצות.  רֲעא ּמה ּמכל  ִבמ ֵאכן  ִבאין  ִבבי שמ ֵאאין  אש יַתמה 
(מסכת כלים פרק א משנה ז) 

ּמנה,  אמ ִבמ ּמדשות  מק שמ ּממה  ּמּקפות חו ממ ּמירות  רֲעע
ִבעין,  ּמר לוצ שמ ּמכן  ִבמתו ִבחין  של יַתש שמ אש

ִבישרוצו;  אש יַתעד  ֵאמת  ּמכן  שלתו ִבבין  שב יַתס שמ ו
ִבזיִברין אותו.  שח יַתמ ֵאאין  ּמוצא,  ּמי

מסכת כלים פרק א משנה ח 



יא
אהן,  ֵאמ ּמדש  מק שמ ּממה  יַתהחו ִבמן  ִבנים  שפ ִבל

ִבני.   ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ִבלים ו יַתק ִבשים  ּמד ּמק ּמשם  ִבלים  שכ אשאו
אמנו,  ִבמ ּמדש  מק שמ יַתבִית  יַתה יַתהר 

ּמשם.   יַתל ִבסים  ּמנ שכ ִבנ שלדות  שויו ִבנדות  ּמזבות,  שו ִבבים  ּמז ֵאאין  אש
אמנו,  ִבמ ּמדש  מק שמ ֵאחיל  יַתה

ּמשם.   יַתל ִבסין  ּמנ שכ ִבנ ֵאמת  ֵאמא  שט ֵאאין גוִים ו אש

יב
אמנו,  ִבמ אשת  אד מק שמ ִבשים  ּמנ יַתה יַתרת  ּמז רֲעע
ּמשם,  יַתל ּמנס  שכ ִבנ שטבול יום  ֵאאין  אש
ּמּטאת.   יַתח ּמה  אלי ּמע ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין  שו

ּמנה,  אמ ִבמ אשת  אד מק שמ ֵאאל  ששּמר יַתרת ִי ּמז רֲעע
ּמשם,  יַתל ּמנס  שכ ִבנ ִבכפוִברין  יַתוּסר  מח שמ ֵאאין  אש

ּמּטאת.   יַתח ּמה  אלי ּמע ִבבין  ּמי יַתח שו
ּמנה,  אמ ִבמ אשת  אד מק שמ ִבנים  רֲעה לכ יַתה יַתרת  ּמז רֲעע

אהן:  ֵאכי ּמוצשר יַתעת  ּמש שב ּמלא  אא ּמשם  יַתל ִבסין  ּמנ שכ ִבנ ֵאאל  ששּמר ֵאאין ִי אש
ּמפה.  שתנו ִבל ּמטה,  ִבחי שש ִבל ּמכה,  ִבמי שס ִבל

מסכת כלים פרק א משנה ט 
יג

ּמנה,  אמ ִבמ ּמדש  מק שמ יַתח  ֵאב שז ִבמ יַתל שו ּמלם  ּמהאו ֵאבין 
ּמשם.   יַתל ִבסין  ּמנ שכ ִבנ לראש  ֵאעי  שפרו ִבמין ו ֵאלי מו רֲעע יַתב ֵאאין  אש

אמנו,  ִבמ ּמדש  מק שמ ּמכל  ֵאהי יַתה
יַתלִים.   שג יַתר שו יַתדִים  ּמי ּמלא שרחו ץ  אא ּמשם  יַתל ּמנס  שכ ִבנ ֵאאין  אש

יד
אהן,  ֵאמ ּמדש  מק שמ ִבשים  ּמד ּקּק יַתה אדש  לק ֵאבית 

ּמשם  יַתל ּמנס  שכ ִבנ ֵאאין  אש
ּמדה.   רֲעעבו ּמה יַתעת  ּמש שב ִבכפוִברים  יַתה שביום  ּמגדול  ֵאהן  לכ ּמלא  אא

ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא
ּמכל:  ֵאהי יַתל אוה  ּמש יַתח  ֵאב שז ִבמ יַתל שו ּמלם  ּמהאו ֵאבין  ּמבִברים  שד ּמשה  ִבמ רֲעח

יַתיִין,  ֵאיי  ששתו לראש ו ֵאעי  שפרו ִבמין ו ֵאלי מו רֲעע יַתב ֵאאין  אש
ּמשם.  יַתל ִבסין  ּמנ שכ ִבנ יַתלִים  שג יַתר שו יַתדִים  ּמי ללא שרחו ץ  אש שו

ּמרה.  ּמט שק יַתה יַתעת  ּמש שב יַתח  ֵאב שז ִבמ יַתל שו ּמלם  ּמהאו ֵאבין  ִבשין  ופושר

פרק ב 
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ִבכית,  שזכו ֵאלי  שכ אוצם,  אע ֵאלי  שכ ֵאלי עור,  שכ ֵאע ץ,  ֵאלי  שכ
ִברין,  שטהו אהן  ֵאטי שפשו

ִבאים.   ֵאמ שט אהן  ֵאלי שב יַתק שמ ו
ּמהרו.   ּמט ּמברו,  שש ִבנ

ִבלים,  ֵאכ אהן  ֵאמ ּמשה  ּמע שו יַתזר  ּמח
ּמבא.   יַתל שו ּמכן  ִבמ ּמאה  שמ מט ִבלין  שב יַתק שמ

ּמוה,  ּמש ּמתן  ּמא שמ מט אתר  אנ ֵאלי  שכ ארש ו אח ֵאלי  שכ
ֵאויר,  ּמא שב ִבמין  יַתט שמ ִבמין ו יַתּט ִבמ

אהן,  ֵארי רֲעח יַתא ֵאמ ִבמין  יַתּט ִבמ ו
אהן,  ֵאבי יַתג ִבמ ִבמין  יַתּט ִבמ ּמנן  ֵאאי שו
ּמתן.  ּמר רֲעה יַתט ִבהיא  ּמתן  ּמר ִבבי שש ו

מסכת כלים פרק ב משנה ב 
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ארש,  אח ֵאלי  שכ ִבב אש ִבּקין  יַתד יַתה
אהן,  ֵאתי ּמפנו שד אהן, ו ֵאתי שקרו יַתקשר שו

אהן, ֵאלי יַתעל שו ִבבין  שש יו
ִבכין:  ּממ מס שמ ללא  אש ִבבין  שש יו

ללג.   יַתעד  שו ּמטן,  ּמק יַתכת  ִבסי ֵאדי  שכ ִבמ ּמרן,  ֵאשעו
ִבעית.   ִבבי ּמבשר ּמאה,  שס יַתעד  שו ללג  ִבמ

ללג.   ִבוצי  רֲעח יַתכ יַתתִים,  ּמסא יַתעד  שו ּמאה  שוּס ִבמ
ללג.   יַתב ִבאים,  שס ֵאמש  ּמח יַתעד  שו ּמשלוש,  יַתעד  שו יַתתִים  ּמוּסא ִבמ

ֵאעאל.   ּממ שש ִבבי ִי ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ּמדה,  ִבמ אהן  ּמב ֵאתן  ִבני נו ֵאאי ִבני  רֲעא
ארש,  אח ֵאלי  שכ ִבב אש ִבּקין  יַתד יַתה ּמלא  אא
אהן,  ֵאתי ּמפנו שד אהן, ו ֵאתי שקרו יַתקשר שו

ִבכין,  ּממ מס שמ ללא  אש
ּמטן,  ּמק יַתכת  ִבסי ֵאדי  שכ ִבמ ּמרן  ֵאשעו

יַתדּקות.   יַתה ֵאדרות  שק יַתעד  שו
ִבדיות,  ִבביות לו רֲעח יַתעד  שו יַתדּקות  יַתה ֵאדרות  שּק ִבמ

ִבעית.   ִבבי ּמבשר
ללג.   ִבוצי  רֲעח יַתב ִבמיות,  שח יַתל יַתעד  שו ִבדיות  ִבמלו
ללג. יַתב ִבלים,  שגדו ִבבים  ּמוצ רֲעח יַתעד  שו ִבמיות  שח יַתל ִבמ

ֵאמר:  יַתכי או יַתז אבן  ּמנן  ּמח ּמבן יו יַתר
ִבלים,  שגדו ִבבים  ּמוצ רֲעח

ִבגין;  ּמל ֵאני  שש ִבכ ּמרן  ֵאשעו
ִבביונות,  רֲעח יַתה שו ִבלים  ִבלי שג יַתה ִבכין  יַתפ יַתה
ֵאהן,  אש ּמכל  אהן  ֵאתי שקרו יַתקשר ֵאשעור 



ּמפנות.  שד אהן  ּמל ֵאאין  שו
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ארש:  אח ֵאלי  שכ ִבב אש שּטהוִברים  יַתה
ֵאבז,  שז ִבל ּמל ּה  ֵאאין  אש ּמלה  שב יַתט שו

ּמוצה,  שפרו ּמתה  שח יַתמ ו
ִבאים,  ּמל יַתּק יַתל אש יַתאבוב  שו

ִבפין,  שכפו ִבפי  יַתעל  יַתא ף  ִבסלונות,  שו
ִבלין;  שב יַתק שמ ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

יַתפת,  יַתה יַתסל  של ּמשאו  רֲעע אש ּמכב  שב יַתכ שו
ִבבים,  ּמנ רֲעע ּמל ִבקינו  שת ִבה אש ֵאפי  ּמט שו

ִבטין,  ּמי יַתש יַתל אש ִבבית  ּמח שו
יַתח ץ,  יַתמ יַתה ֵאלי  שבשו ּמנה  שדפו ִבבית  ּמח שו

ּמּטה,  ִבמ יַתה שו
ֵאוּסא,  ִבכ יַתה שו

ֵאסל,  שפ יַתוּס יַתה שו
ּמחן,  של מש יַתה שו
ּמנה,  ִבפי שוּס יַתה שו

ארש,  אח יַתל אש ּמרה  שמנו יַתה שו
שטהוִברים.   ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
ארש,  אח ֵאלי  שכ ִבב ֵאאין לו תוְך  אש ּמכל 

יַתרִים.  רֲעאחו ֵאאין לו 

מסכת כלים פרק ב משנה ד 
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ֵאמא,  ּמט אמן,  אש ִבקבול  ֵאבית  איש בו  אש ֵאנס  יַתפ
ּמטהור.   ֵאאין בו,  אש שו

ּמרה,  שטהו ּמב ּה,  יַתח  ֵאת אשהוא פו שוצִברים  יַתהיו יַתפת  שמגו
ּמאה.   ֵאמ שט ּמב ּה,  ֵאמר  אשהוא גו שו

ּמטהור,  ִבתים,  ּמב ֵאלי  רֲעע יַתב של אש ֵאפְך  שש יַתמ
ּמדה.   ִבמ יַתל אש אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ ֵאמא,  ּמט ִבלין,  שכ ּמלרו אש שו

ּמרה.   ִבתי שב אבן  ּמדה  שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ִבוצדו,  יַתעל  ֵאּטהו  יַתמ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ
יַתח.  ֵאק יַתללו יַתח בו  ֵארי ֵאמ ו

מסכת כלים פרק ב משנה ה 
ה

אמן,  אש ֵאדי  יַתכ שו יַתיִין  ֵאדי  יַתכ ֵאיי  שכסו



ִברין.   שטהו ּמירות,  שנ ִבבית  רֲעח ֵאיי  שכסו ו
ִבאין.   ֵאמ שט ִבמיש,  שש יַתת של ּמנן  ִבקי שת ִבה ִבאם 

ּמפס:  יַתל יַתה שכסוי 
ּמטהור;  יַתחדוד,  ֵאיש לו  שו ּמנקוב,  אשהוא  יַתמן  שז ִבב

ֵאמא,  ּמט יַתחדוד,  ֵאאין לו  שו ּמנקוב  ֵאאינו  ִבאם 
ּמרק.   ּמי יַתה אאת  שלתוכו  אנת  אנ יַתס שמ ִבהיא  אש ֵאני  שפ ִבמ

ֵאמר:  ּמוצדוק או ִבבי  ִבבשר אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
ֵאקי.  שנ ּמהרו אאת  ּמליו  ּמע אכת  אפ ִבהיא הו אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת כלים פרק ב משנה ו 
ו

ּמשן,  שב ִבכ יַתב ֵאוצאת  שמ ִבנ אש שטּמרה  שוצ ִבג
ּמרה;  שטהו ּמת ּה,  שכ יַתלא שמ ּמרה  שמ שג ִבנ ללא  אש יַתעד 

ּמאה.   ֵאמ שט ּמת ּה,  שכ יַתלא שמ ּמרה  שמ שג ִבנ אש ִבמ
שטרוס,  ִבט

ֵאהר.  יַתט שמ ּמוצדוק  ִבבי  ִבבשר ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר
ֵאמא,  יַתט שמ ֵאסה  ִבבי יו שר

שפרוטות.  ִבוציא  אשהוא מו ֵאני  שפ ִבמ

מסכת כלים פרק ב משנה ז 
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ארש:  אח ֵאלי  שכ ִבב אש ִבאין  ֵאמ שּט יַתה
ֵאבז,  שז ִבל אהן  ּמל איש  אש ּמלה  שב יַתט שו

ּממה,  ֵאל שש ּמתה  שח יַתמ ו
ּמערות.   שק ּמאה  ֵאל שמ ִבהיא  אש ּמלה  שב יַתט שו

ּמלם.   מכ יַתּטמו  ִבנ ללא  אשאר ץ,  יַתב אהן  ֵאמ יַתחת  יַתא ּממאת  יַתּט ִבנ
ֵאד ף,  ֵאבז עו שז ִבל ּמל ּה  איש  ִבאם 

ּמלם.   מכ יַתּטמו  ִבנ אהן,  ֵאמ יַתחת  יַתא ּממאת  יַתּט ִבנ

ח
ארש,  אח יַתל אש ִבלין  שב יַתת ֵאבית  ֵאכן  שו

אמת.   אא שת יַתמ יַתה ּממִברין  ּמל ּמק שו
יַתחת> יַתא אקה, < שש יַתמ שב ּמחד  אא ּממא  יַתּט ִבנ אש ֵאע ץ  ּמל אש ִבלין  שב יַתת ֵאבית 

ֵאברו.   רֲעח ּממא  יַתּט ִבנ ללא 
ֵאמר:  ִברי או אבן נו ּמנן  ּמח ִבבי יו שר

שביו,  ּמע אאת  ִבקין  של חו
ֵאמא,  ּמט ֵאמא,  ּמּט יַתל ֵאמש  יַתש שמ יַתה

ּמטהור.   ּמּטהור,  יַתל ֵאמש  יַתש שמ יַתה שו
ֵאד ף,  ֵאבז עו שז ִבל ּמליו  ּמע ֵאיש  ִבאם 

ֵאברו.  רֲעח ּממא  יַתּט ִבנ אהן,  ֵאמ ּמחד  אא ּממא  יַתּט ִבנ
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ֵאמא.   ּמט ִבפיד,  יַתל יַתה
ֵאנר,  יַתל אש ּמקעו  אש ֵאבית  ו

ֵאויר.   ּמא שב ֵאמא  יַתט שמ
יַתצשרוצור,  יַתל אש ֵארק  שס יַתמ יַתה
ֵאהר,  יַתט שמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר

ִבמין.  יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

פרק ג 

מסכת כלים פרק ג משנה א 
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ֵאהר:  יַתּט ִבל ארש  אח ִבלי  שכ ֵאשעור 
ִבלים,  ּמכ ּקא ּמל ּמעשוי  אה
ִבתים.   ֵאזי יַתב ֵאשעורו 
ִבקין,  שש יַתמ יַתל ּמעשוי  אה
ִבקין.   שש יַתמ יַתב ֵאשעורו 

ּמכְך,  של ּמכְך ו של ּמעשוי  אה
ִבתין.  ֵאזי יַתב שמרו  ּמח של ִבלין אותו  ִבטי שמ

מסכת כלים פרק ג משנה ב 
ב

ִבבית,  ּמח
ארת>  אג שגרו ִבכ שגרות. < שגרו ִבב ּמר ּה  ֵאשעו

שמעון.   ִבש ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבזים.   אאגו ּמב
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ִבתין.   ֵאזי יַתב
ּמרה,  ֵאד שּק יַתה שו ּמפס  יַתל יַתה
ִבתים.   ֵאזי יַתב ּמרן  ֵאשעו

ִבפי,  ּמּט יַתה שו יַתפְך  יַתה
אמן.   אש יַתב ּמרן  ֵאשעו

יַתצשרוצור,  יַתה
יַתמִים.   יַתב ֵאשעורו 

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ִבנים.   ֵאזשרעו יַתב ּמתן  שש ּמל שש



ג
אמן.   אש יַתב ֵאשעורו  ֵאנר, 
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמנה.   יַתט שק ּמטה  שפרו ִבב
ִבפיו,  יַתּטל  ִבנ אש ֵאנר 

ּמטהור, 
ּמלה,  ִבתי שפ יַתב ִבפיו  יַתוּסק  מה אש ּממה  ּמד רֲעא ּמל אש שו

ּמטהור. 

מסכת כלים פרק ג משנה ג 
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ּמרה,  ּמב שש ִבנ שו אפת,  אז יַתב ּמא ּה  ּמש רֲעע יַתו ּמבה  ּמּק ִבנ אש ִבבית  ּמח
ִבעית,  ִבבי ִבזיק שר שח יַתמ אפת  אז יַתה שמקום  ִבב ֵאיש  ִבאם 

ּמאה,  ֵאמ שט
ּמה.   אלי ּמע ֵאמ ִבלי  אכ ֵאשם  יַתטל  ּמב ללא  אש ֵאני  שפ ִבמ

אפת,  אז יַתב ּמשאו  רֲעע יַתו יַתּקב  ִבנ אש ארש  אח
ִבעית,  ִבבי ִבזיק שר רֲעח יַתמ ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ּמטהור, 
ּמליו.  ּמע ֵאמ ִבלי  אכ ֵאשם  יַתטל  ּמב אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת כלים פרק ג משנה ד 
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ִבלים,  ּמל שג יַתב ּמל ּה  ּמפ שט ּמעה ו ּמע שתרו ִבנ אש ִבבית  ּמח
ִבלים,  שפ ִבשים נו ּמר רֲעח יַתו ִבלים  ּמל שג יַתה אאת  ֵאטל  אשהוא נו ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ּמאה,  ֵאמ שט
ּמה.   אלי ּמע ֵאמ ִבלי  אכ ֵאשם  יַתטל  ּמב ללא  אש ֵאני  שפ ִבמ

ִבשין,  ּמר רֲעח ּמנה  אמ ִבמ ֵאבק  ִבד שו ּמרה  ּמב שש ִבנ
ִבלים,  ּמל שג יַתב ּמלן  ּמפ שט ֵאחר ו יַתא ּממקום  ִבמ ִבשין  ּמר רֲעח ִבביא  ֵאה אש או 

ִבדים,  שמ ִבשים עו ּמר רֲעח יַתו ִבלים  ּמל שג יַתה אאת  ֵאטל  אשהוא נו ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ּמרה,  שטהו

ּמה.   אלי ּמע ֵאמ ִבלי  אכ ֵאשם  יַתטל  ּמב אש ֵאני  שפ ִבמ
ִבעית,  ִבבי ִבזיק שר רֲעח יַתמ ארש  אח ּמב ּה  ּמיה  ּמה

ּמגע,  יַתמ שב ּממא  יַתט שמ ּמל ּה  מכ
ֵאויר.  ּמא שב ֵאמא  יַתט שמ שגדו  אנ שכ ו

מסכת כלים פרק ג משנה ה 
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ּמבִבריא,  יַתה ארש  אח ִבלי  שכ ֵאפל  יַתהּטו
ִבמין.  יַתט שמ שמעון  ִבש ִבבי  ִבאיר ושר ֵאמ ִבבי  שר

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמבִבריא,  יַתה אאת  ֵאפל  יַתהּטו



ּמטהור, 
לראוע> ּמה יַתע, < ּמרעו ּמה אאת  שו

ֵאמא.   ּמט
ּמיה.  שקרו ִבחדוק  שב ֵאכן  שו

מסכת כלים פרק ג משנה ו 
ז

ִבסים,  שד ִבפ יַתה אאת  ּמב ּה  ִבלים  שפ אשּטו ִבלית  ּמב יַתי
ֵאמא.   ּמט ּמב ּה,  יַתע  ֵאג יַתהנו

ִבחבור.   ּמנה  ֵאאי ִבבית  ּמח אה יַתפת  שמגו
ֵאמא.  ּמט יַתתנור,  יַתל אש ֵאפלו  שט ִבב יַתע  ֵאג יַתהנו

מסכת כלים פרק ג משנה ז 
ח

ִבשית,  יַתחשר יַתב ּממר ו ֵאח יַתב ּמפלו  שּט אש יַתחם  ֵאמ
ֵאמא,  ּמט ּממר,  ֵאח יַתב יַתע  ֵאג יַתהנו
ּמטהור.   ִבשית,  יַתחשר יַתב ו

אפת,  אז יַתב ּמשאו  רֲעע יַתו יַתּקב  ִבנ אש שמקום  מק
ֵאהר,  יַתט שמ ֵאסה  ִבבי יו שר

ִבנין.   יַתכצו ִבמים  יַתח יַתה אאת  ֵאבל  יַתק של ּמיכול  ֵאאינו  אש
אפת,  אז ֵאלי  שכ ִבב ֵאמר  ּמיה או ּמה ֵאכן  שו

ִברין.   שטהו ּמתם,  ּמפ שז אש אשת  לח שנ ֵאלי  שכ
ִבאין.  ֵאמ שט יַתיִין,  יַתל ִבאם  שו

מסכת כלים פרק ג משנה ח 
ט

ּמכ ּה,  ּמצשר ִבמ ֵאתר  ּמי אפת  אז יַתב ּמא ּה  ּמש רֲעע יַתו ּמבה  ּמּק ִבנ אש ִבבית  ּמח
ֵאמא,  ּמט ּמכ ּה,  ּמוצשר שב יַתע  ֵאג יַתהנו
ּמטהור.   ּמכ ּה,  ּמצשר ִבמ ֵאתר  ּמי

ִבבית,  ּמח אה יַתעל  ּמפה  שט ּמנ אש אפת  אז
ּמטהור.   ּמב ּה,  יַתע  ֵאג יַתהנו

אפת,  אז יַתב ּמקן  ּמק שפ אש ארש  אח יַתל אש שו ֵאע ץ  ּמל אש ֵאפְך  שש יַתמ
ֵאמא.   יַתט שמ ּמיה  שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר

ֵאע ץ,  ּמל אש שב ֵאמא  יַתט שמ ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ארש.   אח יַתל אש שב ֵאהר  יַתט שמ ו

אהן.  ֵאני שש ִבב ֵאהר  יַתט שמ ֵאסה  ִבבי יו שר

פרק ד 



מסכת כלים פרק ד משנה א 
א

שזנו,  ּמא ֵאני  שפ ִבמ למד  רֲעע יַתל ּמיכול  ֵאאינו  אש ארש  אח יַתה
שכִבריעו,   יַתמ יַתחדוד  יַתה שו יַתחדוד  ּמיה בו  ּמה אש או 

ּמטהור.   יַתחדוד,  יַתה יַתבר  שש ִבנ אזן,  לא ּמה ּמלה  שּט ִבנ
ֵאמא.   יַתט שמ ֵאסה  ִבבי יו שר

ּמתה,  ּמח שפ ִבנ אש ִבבית  ּמח
ּמה,  אתי ּמפנו שד יַתעל  אלת  אב יַתק שמ ִבהיא  שו

רֲעעֵארבות,  ֵאתי  שש ִבמין  שכ ּמקה  של שח אנ אש או 
ֵאהר,  יַתט שמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר

ִבמין.  יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

מסכת כלים פרק ד משנה ב 
ב

ּמעה,  ּמע שתרו ִבנ אש ִבבית  ּמח
שגרות,  שגרו יַתקב  ִבוצי  רֲעח יַתב ֵאטל  של יַתּט ִבה של ּמלה  שיכו ּמנה  ֵאאי שו

ּמרה.   שטהו
ִבקין,  שש יַתמ אלת  אב יַתק שמ ּמנה  ֵאאי שו ּמעה  ּמע שתרו ִבנ אש שטּמרה  שוצ יַתג

ִבלים,  ּמכ ּקא אלת  אב יַתק שמ ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ִברים.  ִבשי יַתל ִברים  ִבשי ֵאאין  אש ּמרה,  שטהו

מסכת כלים פרק ד משנה ג 
ג

ּמרה?  שוצ יַתג ִבהיא  ֵאאיזו  שו
ּמה.   אני שז ּמא שּטלו  ִבנ אש ּמכל 

ִבאין,  שוצ ִבדים יו יַתחדו ּמב ּה  ּמהיו 
ִבתין,  ֵאזי יַתב ּממ ּה  ִבע ֵאבל  יַתק שמ יַתה ּמכל 
ֵאמא> יַתּט ִבמ ּמגע, < יַתמ שב ֵאמא  יַתט שמ
ֵאויר;  ּמא שב ֵאמא  יַתט שמ שגדו  אנ שכ ו

ִבתין,  ֵאזי יַתב ּממ ּה  ִבע ֵאבל  יַתק שמ ֵאאינו  אש ּמכל  שו
ּמגע,  יַתמ שב ֵאמא  יַתט שמ

ֵאויר.   ּמא שב ֵאמא  יַתט שמ שגדו  אנ שכ ֵאאין  שו
ּמרה,  שד את ּמק ִבמין  שכ ּמד ּה  ִבוצ יַתעל  ּמּטה  ממ ּמתה  שי ּמה

ִבתים,  ֵאזי יַתב ּממ ּה  ִבע ֵאבל  יַתק שמ יַתה ּמכל 
ּמגע,  יַתמ שב ֵאמא  יַתט שמ

ֵאויר;  ּמא שב ֵאמא  יַתט שמ שגדו  אנ שכ ו
ִבתים,  ֵאזי יַתב ּממ ּה  ִבע ֵאבל  יַתק שמ ֵאאינו  אש ּמכל  שו

ּמגע,  יַתמ שב ֵאמא  יַתט שמ
ֵאויר.   ּמא שב ֵאמא  יַתט שמ שגדו  אנ שכ ֵאאין  שו

ִביין,  ִבנ ִבצידו יַתה ִבסין  יַתהּקו ֵאלי  ּמפיות, שו ּמּקשר יַתה ֵאלי  שו



ִבכין,  ּממ מס שמ ללא  אש ֵאשב  ֵאלי ִבלין  שיכו ּמנם  ֵאאי אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ּמתן.  ּמל ִבח שת ִבמ אעשו  אנ ֵאכן  של אש ִבאין,  ֵאמ שט

מסכת כלים פרק ד משנה ד 
ד

ּמפיות,  שס ּמשלוש  איש לו  אש ארש  אח ִבלי  שכ
ּמטהור;  לכל  יַתה אפת,  אד ִבמית עו ִבני שפ יַתה
ֵאמא;  ּמט לכל  יַתה אפת,  אד ּמנה עו ִבחיוצו יַתה

אפת,  אד ִבעית עו ּמוצ שמ אא ּמה
ּמטהור.   יַתלחו ץ  שו ּמנה  אמ ִבמ ֵאמא,  ּמט ִבנים  שפ ִבל שו ּמנה  אמ ִבמ

ּמשוות,  ּמהיו 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבעית.  ּמוצ שמ אא ּמה אאת  ִבקין  של חו
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמטהור.   לכל  יַתה
ּמאה?  שמ מט ִבלין  שב יַתק שמ יַתתי  ּממ אא ֵאמ ארס,  אח ֵאלי  שכ

ּמשן,  שב ִבכ יַתב ּמטשרפו  שוצ ִבי אש ִבמ
ּמתן.  שכ יַתלא שמ יַתמר  שג ִבהיא  שו

פרק ה 

מסכת כלים פרק ה משנה א 
א

יַתתנור, 
ּמעה.   ּמב יַתאשר ּמריו  ִבשי שו ּמעה,  ּמב יַתאשר ּמלתו  ִבח שת

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

רֲעאמוִברים?  ּמבִברים  שד ֵאמי  יַתב
ּמטן,  ּמּק יַתב ּמבל  רֲעא ּמגדול,  יַתב

מרבו,  שו ּמריו  ִבשי שו אשהוא,  ּמכל  ּמלתו  ִבח שת
שכתו.   יַתלא שמ ֵאמר  ּמג ִבת אש ִבמ

שכתו?  יַתלא שמ יַתמר  שג ִבהיא  ֵאאי זו 
ִבנים.   ּמג שפ ִבס שלאופות בו  ֵאדי  שכ אקנו  ִבוּסי יַתי אש ִבמ

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ִבנים.  ּמג שפ ִבס ּמשן  ּמי יַתב שלאופות  ֵאדי  שכ ּמדש  ּמח אה אאת  ִבוּסיק  יַתי אש ִבמ

מסכת כלים פרק ה משנה ב 
ב

ּמרה,  ִבכי



ּמשלוש,  ּמה  ארי ִבשי שו ּמשלוש,  ּמת ּה  ּמל ִבח שת
ּמת ּה.   שכ יַתלא שמ ֵאמר  ּמג ִבת אש ִבמ

ּמת ּה?  שכ יַתלא שמ יַתמר  שג ִבהיא  ֵאאי זו 
ּמנה  אק ִבוּסי יַתי אש ִבמ

ִבוצים,  ֵאבי יַתב אש ּמלה  יַתק ּמוצה  ֵאבי ּמה  אלי ּמע ֵאשל  יַתב של ֵאדי  שכ
ּמפס.   יַתל יַתב ּמנה  שנתו ּמפה ו שטרו

ּמפח:  מכ
ּמא ּה> ּמש רֲעע יַתו יַתתנור; < יַתכ ֵאשעורו  ּמיה,  ִבפ רֲעא יַתל ּמשאו  רֲעע יַתו
ֵאשעור> ּמרה.  < ִבכי יַתכ ֵאשעורו  ִבבשול,  של ּמשאו  רֲעע
ֵאוצא> יַתהיו יַתפח, < אט יַתתנור  יַתה ִבמן  ּמוצא  יַתהיו אבן  אא ּמה

ִבחבור.   ּמבעות,  שוצ אא ּמשלוש  ּמרה  ִבכי יַתה ִבמן  ו
ֵאוצא> יַתהיו ּמפח, < מכ יַתה ִבמן  ּמוצא  יַתהיו

יַתתנור;  יַתכ ֵאשעורו  ּמיה,  ִבפ רֲעא יַתל ּמשאו  רֲעע יַתו
ּמרה.   ִבכי יַתכ ֵאשעורו  ִבבשול,  של ּמשאו  רֲעע

ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא
אתל.   לכ יַתל יַתתנור  יַתה ִבמן  ּמלא  אא יַתפח'  אט שמרו ' ּמא ללא 

אזה,  ּמל אזה  ִבכים  שסמו יַתתנוִברים  ֵאני  שש ּמהיו 
יַתפח,  אט אזה  ּמל שו יַתפח  אט אזה  ּמל ֵאתן  נו

ּמטהור.  ּמאר  שש יַתה שו

מסכת כלים פרק ה משנה ג 
ג

ּמרה.   שטהו ּמרה,  ִבכי ארת  אט רֲעע
יַתתנור,  יַתה יַתרת  ִבטי

ִבחים,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ּמהה  שגבו ִבהיא  אש יַתמן  שז ִבב
ֵאויר;  ּמא שב ּמגע ו יַתמ שב ֵאמא  יַתט שמ
ּמרה.   שטהו ֵאכן,  ִבמ ּמתה  שפחו

ּמר ּה לו,  שב ִבח ִבאם 
ּמאה.   ֵאמ שט ִבנים,  ּמב רֲעא ּמשלוש  יַתעל  ִבפלו  רֲעא

יַתפְך,  יַתה ֵאבית 
ִבלים,  שב יַתת יַתה ֵאבית  ו

ּמרה,  ִבכי יַתב אש ֵאנר  יַתה ֵאבית  ו
ּמגע,  יַתמ שב ִבמין  יַתט שמ

ֵאויר.   ּמא שב ִבמין  יַתט שמ ּמנן  ֵאאי שו
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

ֵאהר.  יַתט שמ ֵאעאל  ּממ שש ִבבי ִי שר

מסכת כלים פרק ה משנה ד 
ד

ּמריו,  רֲעאחו ֵאמ יַתוּסק  מה אש יַתתנור 
שעתו,  יַתד של ללא  אש יַתוּסק  מה אש או 



ּממן,  מא ּמה ֵאבית  ִבמ יַתוּסק  מה אש או 
ֵאמא.   ּמט

ּמקה  ֵאל שד ּמלה  שפ ּמנ אש אשה  רֲעע יַתמ
ּמנה, <סיגנייה> שג ִבס יַתפר  שכ ֵארי  יַתתנו שב

אנה,  שב יַתי של אשה  רֲעע יַתמ ּמבא  ו
ֵאאל.  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר ּממן  ִבט שו

מסכת כלים פרק ה משנה ה 
ה

ִבתים,  ּמב ֵאלי  רֲעע יַתב של אש יַתתנור  יַתה יַתס ף  מו
ּמטהור, 

ִבמים,  שחתו יַתנ יַתל אש שו
ששפוד.   יַתה אאת  ּמליו  ּמע ֵאמְך  אשהוא סו ֵאני  שפ ִבמ ֵאמא,  ּמט

ֵאמר:  ּמלר או יַתד שנ יַתוּס יַתה ּמנן  ּמח ִבבי יו שר
ּמחק.   שד ִבנ אשהוא  שכ אפה בו  אשהוא או ֵאני  שפ ִבמ

ֵאוצא בו,  יַתכיו
ֵאמא.   ּמט ִבתים,  ֵאזי ֵאקי  של שלשו אש ּמרה  יַתהיו יַתס ף  מו

ּמטהור.  ִבעים,  ּמב יַתצ יַתל אש שו

מסכת כלים פרק ה משנה ו 
ו

שוציו,  אח יַתעד  ּמפר  ּמע יַתתן בו  ּמנ אש יַתתנור 
ּמגע,  יַתמ שב ֵאמא  יַתט שמ ּמּטן,  יַתמ של ּמפר ו ּמע אה ִבמן 

ֵאויר.   ּמא שב ֵאמא  יַתט שמ ּמלן,  שע יַתמ של ּמפר ו ּמע אה ִבמן 
יַתחדות,  יַתה ִבפי  יַתעל  יַתהבור, או  ִבפי  יַתעל  ּמתנו  שנ

אבן,  אא ּמשם  יַתתן  ּמנ שו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמּטן,  יַתמ של ִבמ ִבוּסיק  יַתמ ִבאם 

ּמלן,  שע יַתמ של ִבמ ִבנוּסוק  שוהוא 
ֵאמא.   ּמט

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּממקום,  ּמכל  ִבמ ִבנוּסוק  שוהוא  ִבאיל  הו

ֵאמא.  ּמט

מסכת כלים פרק ה משנה ז 
ז

ּממא,  יַתּט ִבנ אש יַתתנור 
רֲעהִברין אותו?  יַתט שמ יַתוצד  ֵאכי

ּמשה,  ששלו ִבל שלקו  חו
אר ץ.   ּמא ּמב ֵאהא  שי אש יַתעד  ּמלה  ֵאפ שּט יַתה אאת  ֵארר  שוגו

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר



ּמלה,  ֵאפ שּט יַתה אאת  ּמלגור  ּמוצִבריְך  ֵאאינו 
אר ץ,  ּמא ּמב ֵאהא  שי אש יַתעד  ללא  שו

ִבחים.   ּמפ שט ּמעה  ּמב יַתאשר ִבנים  שפ ִבב ִבמ רֲעעטו  יַתמ שמ ּמלא  אא
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ִבוּסיעו.   יַתה של ּמוצִבריְך 

ח
יַתנִים,  שש ִבל ּמלקו  רֲעח

לטן,  ּמק ּמחד  אא שו ּמגדול  ּמחד  אא
ּמטהור.   לטן  ּמּק יַתה שו ֵאמא,  ּמט ּמגדול  יַתה

ּמשה,  לל שש ִבל ּמלקו  רֲעח
יַתנִים,  שש ִבכ ּמגדול  ּמחד  אא

ֵאמא,  ּמט ּמגדול  יַתה
שטהוִברים.  ִבנים  יַתט שק יַתנִים  שש ו
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שחבו,  ּמר של ּמליות  רֲעח שתכו  ִבח
ִבחים,  ּמפ שט ּמעה  ּמב יַתאשר ֵאמ ּמפחות 

ּמטהור.  
ִבּטיט,  יַתב ֵאמשרחו 
ּמאה  שמ מט ֵאבל  יַתק שמ

ִבנים.   ּמג שפ ִבס שלאופות בו  ֵאדי  שכ אקנו  ִבוּסי יַתי אש ִבמ
ּמלה,  ֵאפ שּט יַתה אאת  אמנו  ִבמ ִבחיק  ִבהשר
יַתתִים,  שנ ִבב שוצרור  יַתתן חול או  ּמנ שו

ּממרו:  ּמא אזה  יַתב
ּמרה אופות בו,  שּטהו יַתה שו ּמדה  ִבנ יַתה

ּמטהור.  שוהוא 
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ּממן,  מא ּמה ֵאבית  ִבמ ּמתְך  מח שמ ּמבא  אש יַתתנור 
ּמליו,  ּמע ּמנן  שת ִבדין, נו ִבלמו ּמשה בו  ּמע

ּמטהור.   שוהוא 
ּממא,  יַתּט ִבנ

ּמטהור.   ִבדין,  ִבלמו יַתה אאת  ֵאלק  ִבס
ּמטהור.   ּמרן לו,  ִבזי אח אה

ּמאה.  שמ מט ֵאבל  יַתק שמ ִבּטיט,  יַתב ֵאמשרחו 
אקנו,  ִבוּסי יַתה של ּמוצִבריְך  ֵאאינו 

יַתוּסק.  מה ּמבר  שכ אש
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ּמיא,  של ּמח של ּמיא  של ּמח ֵאבין  יַתתן חול  ּמנ שו ּמליות  רֲעח שתכו  ִבח
ֵאהר,  יַתט שמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר

ִבמין.   יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו
יַתני.   ִבכי רֲעח יַתל אש יַתתנורו  אזה 

ִביים,  ִבב יַתעשר ּמה יורות 
ִבּטיט,  יַתב ּמטח  שו אר ץ  ּמא ּמב ֵאפר  אשהוא חו

שוצמו,  יַתע ֵאני  שפ ִבב למד  רֲעע יַתל יַתח  ִבּטי יַתה ּמיכול  ִבאם 
ֵאמא;  ּמט

ּמטהור.   ּמלאו,  ִבאם  שו
יַתנאי.  ִבדי אבן  של אש יַתתנורו  אזה  שו

(מסכת כלים פרק ה משנה יא) 
ּמטהור;  אכת,  את יַתמ יַתל אש שו אבן  אא ּמל אש יַתתנור 

שתכות.   יַתמ ֵאלי  שכ ֵאשם  ִבמ ֵאמא  ּמט שו
יַתּקב,  ִבנ

יַתגם,  שפ ִבנ
יַתדק;  שס ִבנ

ּמלה,  ֵאפ שט ּמשה לו  ּמע
ֵאמא.   ּמט ִבטיט,  אשל  ּמס ף  או מו

אקב?  אנ יַתב ֵאהא  שי ּממה  יַתכ
ּמהאור.   ֵאוצא בו  ֵאי אש ֵאדי  שכ

ּמרה,  ִבכי שב ֵאכן  שו

יג
ּמרה;  שטהו אכת,  את יַתמ יַתל אש שו אבן  אא ּמל אש ּמרה  ִבכי

שתכות.   יַתמ ִבלי  שכ ֵאשם  ִבמ ּמאה  ֵאמ שט ו
ּמקה,  ּמד שס ִבנ ּממה,  ּמג שפ ִבנ ּמבה,  ּמּק ִבנ

ּמאה.   ֵאמ שט ִבטים,  שטפו יַתפ ּמל ּה  ּמשה  ּמע
ּמרה.   שטהו יַתבחו ץ,  ִבמ ִבנים ו שפ ִבב ִבמ ִבּטיט  יַתב ּמח ּה  ּמר שמ

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמאה,  ֵאמ שט ִבנים,  שפ ִבב ִבמ
ּמרה.  שטהו יַתבחו ץ,  ִבמ ו

פרק ו 
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אר ץ,  ּמא ּמב ִבטים  שטפו יַתפ ּמשה  לל שש אשה  ּמהעו



ִבּטיט,  יַתב ּמרן  שב ִבח שו
ּמרה,  ֵאד שּק יַתה אאת  אהן  ֵאלי רֲעע ֵאפת  שהיות שו ִבל

ּמאה.   ֵאמ שט
אר ץ,  ּמא ּמב שמִברים  שס יַתמ ּמשה  לל שש יַתבע  ּמק

ּמרה,  ֵאד שּק יַתה אאת  אהן  ֵאלי רֲעע ֵאפת  שהיות שו ִבל
ּממקום  ּמבִבראשון  ּמשה  ּמע אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ּמרה.   שטהו אבת,  אש ּמרה יו ֵאד שּק יַתה ֵאהא  שת אש

ב
ּמרה,  ִבכי ִבנים  ּמב רֲעא ֵאתי  שש אשה  ּמהעו

ּמאה.   ֵאמ שט ִבּטיט,  יַתב ּמרן  שב ִבח שו
ֵאהר,  יַתט שמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר

ִבשי,  ִבלי שש אשה  רֲעע יַתי אש יַתעד 
אתל.   לכ יַתל שסמוְך  ִבי אש יַתעד  או 

ִבּטיט,  יַתב יַתחת  יַתא
ּמרה.  שטהו ִבּטיט,  יַתב ללא  אש יַתחת  יַתא שו
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יַתתנור,  יַתה יַתעל  שו ּמה  אלי ּמע ֵאפת  ּמיה שו ּמה אש אבן  אא ּמה
ּמרה,  ִבכי יַתה יַתעל  שו ּמה  אלי ּמע
ּמפח,  מכ יַתה יַתעל  שו ּמה  אלי ּמע

ּמאה.   ֵאמ שט
אבן,  אא ּמה יַתעל  שו ּמה  אלי ּמע
יַתלע,  אוּס יַתה יַתעל  שו ּמה  אלי ּמע
אתל,  לכ יַתה יַתעל  שו ּמה  אלי ּמע

ּמרה.   שטהו
יַתלִים,  ּמש ִבבירו אש ִברים  ִבזי שנ יַתרת  ִבכי ּמתה  שי ּמה זו 

יַתלע.   אוּס יַתה אגד  אנ שכ אש
ִבחים,  ּמב יַתּט יַתה יַתרת  ִבכי

אבן,  אא יַתוצד  שב אבן  אא ֵאתן  אשהוא נו
אהן,  ֵאמ יַתחת  יַתא ּממאת  יַתּט ִבנ

ּמלם.  מכ יַתּטמו  ִבנ ללא 
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יַתרִים,  ִבכי ֵאתי  שש ּמאן  ּמש רֲעע אש ִבנים  ּמב רֲעא ּמשלוש 
ִבחיוצונות;  יַתה ִבמן  יַתחת  יַתא ּממאת  יַתּט ִבנ

ִבעית,  ּמוצ שמ אא ּמה
ֵאמא;  ּמט ֵאמא,  ּמּט יַתל ֵאמש  יַתש שמ יַתה

ּמטהור.   ּמּטהור,  יַתל ֵאמש  יַתש שמ יַתה



ּמאה.   שמ מּט יַתל ִבעית  ּמוצ שמ אא ּמה ּמטה  ּמל שח ּמה ּמרה,  שטהו ּמלה  שט ִבנ
ּמרה.   רֲעה יַתט של ִבעית  ּמוצ שמ אא ּמה ּמטה  ּמל שח ּמה ּמאה,  ֵאמ שט ּמלה  שט ִבנ

ִבחיוצונות,  יַתה יַתתִים  שש יַתּטמו  ִבנ
ּמלה,  שגדו ִבעית  ּמוצ שמ אא ּמה ּמתה  שי ּמה ִבאם 

ּמכן,  ִבמ ּמתה  ִבפי שש ֵאדי  שכ ּמלזו  ֵאתן  נו
ּמכן,  ִבמ ּמתה  ִבפי שש ֵאדי  שכ ּמלזו  שו

ּמטהור;  ּמאר  שש יַתה שו
ֵאמא.   ּמט לכל  יַתה ּמנה,  יַתט שק ּמתה  שי ּמה ִבאם 

ִבעית,  ּמוצ שמ אא ּמה ּמלה  שּט ִבנ
ּמלה,  שגדו ּמרה  ּמה יו אלי ּמע ששפות  ִבל ּמיכול  ִבאם 

ּמאה.   ֵאמ שט
ּמרה.   שטהו ּמר ּה,  ִבזי אח אה

ִבּטיט,  יַתב ּמח ּה  ֵאמשר
ּמאה  שמ מט אלת  אב יַתק שמ

ּמוצה.  ֵאבי יַתה אאת  ּמה  אלי ּמע ֵאשל  יַתב של ֵאדי  שכ ּמנה  אק ִבוּסי יַתי אש ִבמ
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יַתּטמו,  ִבנ שו ּמרה  ִבכי ּמאן  ּמש רֲעע אש ִבנים  ּמב רֲעא ֵאתי  שש
ּמכן,  ִבמ יַתחת  יַתא אבן  אא ּמלזו  יַתמְך  ּמס

ּמכן,  ִבמ יַתחת  יַתא אבן  אא ּמלזו  שו
ּמטהור,  ּמי ּה  שוצ אח שו ֵאמא  ּמט ּמלזו  אש ּמי ּה  שוצ אח

ּמטהור.   ּמי ּה  שוצ אח שו ֵאמא  ּמט ּמלזו  אש ּמי ּה  שוצ אח שו
ּמתן.  ּמא שמ מט של שזרו  ּמח שטהורות,  שּטלו  ִבנ

פרק ז 
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ִבתים  ּמב ֵאלי  רֲעע יַתב של אש ּמלתות  יַתּק יַתה
ּמאה,  ֵאמ שט ִבחים,  ּמפ שט ּמשה  לל שש ִבמ ּמפחות  ּמתה  רֲעח שפ ִבנ אש

ּמלן;  שע יַתמ של ִבמ ּמלה  ֵאש שב ּמרה  ֵאד שק ּמּטן ו יַתמ של ִבמ ִבוּסיק  יַתמ אשהוא 
ּמרה.   שטהו ֵאכן,  ִבמ ֵאתר  ּמי

ּמרה.   שטהו שוצרור,  אבן או  אא יַתתן  ּמנ
ִבּטיט,  יַתב ּמח ּה  ֵאמשר

ּמבא.   יַתל שו ּמכן  ִבמ ּמאה  שמ מט אלת  אב יַתק שמ
ּמדה,  שיהו ִבבי  יַתבת שר שתשו ּמתה  שי ּמה זו 

יַתחדות.  יַתה ִבפי  יַתעל  יַתהבור או  ִבפי  יַתעל  ּמתנו  שנ אש יַתתנור  יַתב
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ֵאדרות,  שק ִבקבול  ֵאבית  איש בו  אש ּמדכון 
ּמרה,  ִבכי ֵאשם  ִבמ ּמטהור 

ִבקבול. ִבלי  שכ ֵאשם  ִבמ ֵאמא  ּמט   שו
אשלו,  ִבדין  ּמד שצ יַתה

ּמרה.   ִבכי ֵאשם  ִבמ ֵאמא  ּמט ֵאאינו  אהן  ּמב יַתע  ֵאג יַתהנו
אשלו,  יַתחב  יַתר ּמה

ֵאהר,  יַתט שמ ִבאיר  ֵאמ ִבבי  שר
ֵאמא.   יַתט שמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר

ּמרה.  ִבכי ּמביו  יַתג יַתעל  אשה  שועו יַתוּסל  יַתה אאת  אפה  יַתהכו ֵאכן  שו
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ּמרה;  שטהו ּמכ ּה,  ּמאשר של ּמקה  של שח אנ אש ּמרה  ִבכי
ּמאה.   ֵאמ שט ּמב ּה,  שח ּמר של

יַתלק,  אח אנ אש ּמפח  מכ
ּמטהור.   שחבו,  ּמר של ֵאבין  ּמאשרכו  של ֵאבין 

ּמרה,  ִבכי יַתה יַתוצר  רֲעח
ּמבעות,  שוצ אא ּמשלוש  ּמהה  שגבו ִבהיא  אש יַתמן  שז ִבב

ֵאויר.   ּמא שב ּמגע ו יַתמ שב ּממא  יַתט שמ
ֵאכן,  ִבמ ּמתה  שפחו

ֵאויר. ּמא שב ּממא  יַתט שמ ּמנ ּה  ֵאאי שו ּמגע  יַתמ שב ּממא  יַתט   שמ
ּמת ּה?  רֲעעִברין או יַתש שמ יַתוצד  ֵאכי
ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר

ּמלן,  שע יַתמ של ּמּטן  יַתמ של ִבמ ששפוד  יַתה אאת  ֵאתן  נו
ֵאויר.   ּמא שב ֵאמא  יַתט שמ שגדו  אנ שכ ו

ֵאמר:  לקב או רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
ֵאוצר;  ּמח אה ּממאת  יַתּט ִבנ ּמרה,  ִבכי יַתה ּממאת  יַתּט ִבנ

ּמרה.  ִבכי יַתה ּממאת  יַתּט ִבנ ללא  ֵאוצר,  ּמח אה ּממאת  יַתּט ִבנ
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ּמרה,  ִבכי יַתה ִבמן  אשת  אר שפ ממ ּמתה  שי ּמה
ּמבעות,  שוצ אא ּמשלוש  ּמהה  שגבו ִבהיא  אש יַתמן  שז ִבב

ֵאויר;  ּמא שב ּמגע ו יַתמ שב ּממא  יַתט שמ
ּמקה,  ּמל רֲעח ּמתה  שי ּמה אש ֵאכן, או  ִבמ ּמתה  שפחו

ּמרה.   שטהו
ּמרה,  ִבכי ֵאטי  שטפו יַתפ

ּמבעות, שוצ אא ּמשלוש  של אש ּמשה  לל  שש
ֵאויר. <מיטמין>  ּמא שב ּמגע ו יַתמ שב ִבמין  יַתט שמ



ֵאכן,  ִבמ ּמפחות 
ִבאין,  ֵאמ שט ֵאהן  ֵאכן  אש ּמכל 
ּמעה.  ּמב יַתאשר ֵאהן  ִבפלו  רֲעא
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אהן,  ֵאמ ּמחד  אא יַתּטל  ִבנ
ֵאויר.   ּמא שב ִבמין  יַתט שמ ּמנן  ֵאאי שו ּמגע  יַתמ שב ִבמין  יַתט שמ

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאהר.   יַתט שמ שמעון  ִבש ִבבי  שר

ו
אזה,  אגד  אנ שכ אזה  יַתנִים  שש ּמשה  ּמע

ֵאויר.   ּמא שב ּמגע ו יַתמ שב ִבמין  יַתט שמ
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

ֵאהר.   יַתט שמ שמעון  ִבש ִבבי  שר

ז
ּמבעות,  שוצ אא ּמשלש  ִבהים  שגבו ּמהיו 

ּמּטן,  יַתמ של ּמשלש ו ִבמ
ֵאויר;  ּמא שב ּמגע ו יַתמ שב ִבמין  יַתט שמ

ּמלן,  שע יַתמ של ּמשלש ו ִבמ
ֵאויר.   ּמא שב ִבמין  יַתט שמ ּמנן  ֵאאי שו ּמגע,  יַתמ שב ִבמין  יַתט שמ

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאהר.   יַתט שמ שמעון  ִבש ִבבי  שר

ח
ּמפה,  ּמש יַתה ִבמן  ִבכין  שמשו ּמהיו 
ּמבעות,  שוצ אא ּמשלוש  שבתוְך 
ֵאויר;  ּמא שב ּמגע ו יַתמ שב ִבמין  יַתט שמ

ללש> ּמש ּמבעות, < שוצ אא ּמשלש  ִבמ חו ץ 
ֵאויר.   ּמא שב ִבמין  יַתט שמ ֵאאין  שו ּמגע,  יַתמ שב ִבמין  יַתט שמ

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאהר.  יַתט שמ שמעון  ִבש ִבבי  שר

מסכת כלים פרק ז משנה ו 
ט

ּמתן?  רֲעעִברין או יַתש שמ יַתוצד  ֵאכי
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר

אהם,  ֵאני ֵאבי ּמנה  יַתכ ֵאתן  נו
יַתלחו ץ,  שו ּמנה  יַתכ יַתה ִבמן 



ּמטהור; 
ּמנה,  יַתכ יַתה שמקום  ִבנים, ו שפ ִבל שו ּמנה  יַתכ יַתה ִבמן 

ֵאמא.  ּמט

פרק ח 

מסכת כלים פרק ח משנה א 
א

ִבריעות,  ִבבי ּמסִברים או  שנ ִבב ּמוצוצו  רֲעח אש יַתתנור 
ּמחד,  אא ּממקום  שב אשאר ץ  יַתה ּמוצא  שמ ִבנ שו

ֵאמא.   ּמט לכל  יַתה
יַתּקש,  יַתב ּמקה  שפקו ּמתה ו שפחו ארת  או יַתכ

יַתתנור,  יַתה ֵאויר  רֲעא יַתל אלת  אש של מש שמ ו
ּמכ ּה,  שבתו אשאר ץ  יַתה
ֵאמא;  ּמט יַתתנור  יַתה

יַתתנור,  יַתב אשאר ץ  יַתה
ִבאין.   ֵאמ שט ּמכ ּה  שבתו אש ִבלין  ּמכ ּקא

ֵאהר.   יַתט שמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
אזר:  אע ִבלי אא ִבבי  יַתמר שר ּמא

יַתמר> ּמח אה ּמחמור, < אה ֵאמת  שב ּמלה  ִבצי ִבה ִבאם 
יַתּקל?  יַתה ארש  אח ִבלי  שכ ִבב ִבציל  יַתת ללא 

שמרו לו:  ּמא
ּממר> ּמח אה ּמחמור, < אה ֵאמת  שב ּמלה  ִבצי ִבה ִבאם 

ִבלים,  ּמה ִבקים א של ֵאכן חו אש ]
יַתּקל,]  יַתה ארס  אח ִבלי  שכ ִבב ִבציל  יַתת

ארש?  אח ִבלי  שכ ִבקין  של ֵאאין חו אש

מסכת כלים פרק ח משנה ב 
ב

ּממה,  ֵאל שש ּמתה  שי ּמה
אמת,  ֵאח יַתה ֵאכן  שו ּמפה,  מּק יַתה ֵאכן  שו

ּמכ ּה,  שבתו אשאר ץ  יַתה
ּמטהור.   יַתתנור  יַתה
יַתתנור,  יַתב אשאר ץ  יַתה

שטהוִברין.   ּמכ ּה  שבתו אש ִבלין  ּמכ ּקא
ּמּקבו,  ִבנ

ִבתין.   ֵאזי יַתב ֵאשעורו  ִבלין,  ּמכ ּקא ּמל ּמעשוי  אה
ִבקין.   שש יַתמ יַתב ֵאשעורו  ִבקין,  שש יַתמ יַתל ּמעשוי  אה

ּמכְך,  של ּמכְך ו של ּמעשוי  אה



שמרו,  ּמח של ִבלין אותו  ִבטי שמ
אקה.  שש יַתמ ֵאנס  שבכו

מסכת כלים פרק ח משנה ג 
ג

יַתתנור,  יַתה ִבפי  יַתעל  ּמנה  שנתו ִבהיא  אש ּמדה  ֵארי שס
יַתפִים,  יַתג ּמל ּה  ֵאאין  שו שבתוכו  יַתעת  יַתק שו
ֵאמא.  ּמט יַתתנור  יַתה ּמכ ּה,  שבתו אשאר ץ  יַתה

ִבאים,  ֵאמ שט ּמכ ּה  שבתו אש ִבלים  ּמכ ּקא יַתתנור,  יַתב אשאר ץ  יַתה
ִבלים.   ֵאכ ּמלא  אא ארש  אח ִבלי  שכ יַתיד  ִבמ ִבלין  ִבצי יַתמ ֵאאין  אש

ִברין,  שטהו ִבקין  שש יַתמ ּמאה  ֵאל שמ ִבהיא  אש ִבבית  ּמח
יַתתנור,  יַתל אש ששתו  מח שנ ִבמ ּמּטן  יַתמ של ּמנה  שנתו ו

יַתתנור,  יַתב אשאר ץ  יַתה
ִברין.   שטהו ִבקין  שש יַתמ יַתה שו ִבבית  ּמח

יַתתנור,  יַתה ֵאויר  רֲעא יַתל ּמה  ִבפי ּמיה ו שכפו ּמתה  שי ּמה
יַתתנור,  יַתב אשאר ץ  יַתה

ּמטהור.  ִבבית  ּמח אה ֵאלי  שבשו אש יַתח  ֵאפ אקה טו שש יַתמ

מסכת כלים פרק ח משנה ד 
ד

יַתתנור,  יַתב ּמנה  שנתו ִבהיא  אש ּמרה  ֵאד שק
ּמרה,  שטהו ּמרה  ֵאד שּק יַתה יַתתנור,  יַתב אשאר ץ  יַתה שו

ִבלים. ֵאכ ֵאמא  יַתט שמ ארש  אח ִבלי  שכ ֵאאין    אש
ּממא,  יַתּט ִבנ יַתח,  ֵאפ אקה טו שש יַתמ ּמב ּה  ּמיה  ּמה

ּמא ּה.   שמ ִבט שו
ֵאמר:  אזה או ֵארי  רֲעה

ִבני,  ִבטמו ללא  אמיָך  יַתט שמ
ִבני.  יַתת ֵאמא ִבט ּמתה  יַתא שו

מסכת כלים פרק ח משנה ה 
ה

אשאר ץ,  יַתה אאת  יַתלע  ּמב אש שנגול  יַתתשר
ּמטהור.   יַתתנור,  יַתה ֵאויר  רֲעא יַתל יַתפל  ּמנ שו

ֵאמא.   ּמט ֵאמת,  ִבאם 
יַתתנור,  יַתב ּמוצא  שמ ִבנ אש אשאר ץ  יַתה
ּמיה,  ִבנ שש שבתוכו  אש יַתפת  יַתה

ּמלה.  ִבח שת יַתתנור  יַתה אש

מסכת כלים פרק ח משנה ו 
ו

יַתתנור,  יַתה שלתוְך  ּמנתון  שו ִבתיל  ּמפ ִבמיד  ּמוצ ּמּק ף  ממ ששאור  ֵאבית 



יַתתִים,  שנ ִבב אר ץ  אּק יַתה שו שבתוכו  אשאר ץ  יַתה שו ששאור  יַתה
ּמטהור.   ששאור  יַתה שו ֵאמא,  ּמט יַתתנור  יַתה

ֵאמת,  יַתה ִבמן  יַתזִית  יַתכ ּמיה  ּמה ִבאם 
ֵאמא,  ּמט יַתבִית  יַתה שו יַתתנור  יַתה

ּמטהור.   ששאור  יַתה שו
יַתפח,  אט יַתח  ֵאת ּמשם פו איש  ִבאם 

ֵאמא.  ּמט לכל  יַתה

מסכת כלים פרק ח משנה ז 
ז

יַתתנור,  יַתל אש יַתעִין  שב ּמוצא  שמ ִבנ אש אשאר ץ  יַתה
ּמפח,  מכ יַתל אש יַתעִין  שב ּמרה,  ִבכי יַתל אש יַתעִין  שב

ּמטהור.   יַתלחו ץ,  שו ִבמית  ִבני שפ יַתה ּמפה  ּמש יַתה ִבמן 
ֵאויר,  ּמא שב ּמיה  ּמה ִבאם  שו

ּמטהור.   ֵאמת,  יַתה ִבמן  יַתזִית  יַתכ ִבפלו  רֲעא
יַתפח,  אט יַתח  ֵאת ּמשם פו איש  ִבאם  שו

ֵאמא.  ּמט לכל  יַתה

מסכת כלים פרק ח משנה ח 
ח

ִבוצים,  ֵאע ּמה יַתחת  ּמנ יַתה שמקום  ִבל ּמוצא  שמ ִבנ
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבנים,  שפ ִבל שו ּמנה  ִבחיוצו יַתה ּמפה  ּמש יַתה ִבמן 
ֵאמא.   ּמט

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
יַתלחו ץ,  שו ִבמית  ִבני שפ יַתה ּמפה  ּמש ִבמ

ּמטהור.  
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ִבנים,  שפ ִבל שו ּמרה  ֵאד שּק יַתה יַתתת  ִבפי שש אגד  אנ שכ ִבמ
ֵאמא;  ּמט

יַתלחו ץ,  שו ּמרה  ֵאד שּק יַתה יַתתת  ִבפי שש אגד  אנ שכ ִבמ
ּמטהור.  

ט
ּמלן,  יַתב יַתה יַתבת  ִבשי שי שמקום  ּמוצא  שמ ִבנ

ּמבע,  יַתצ יַתה יַתבת  ִבשי שי שמקום 
ִבתים,  ֵאזי ֵאקי  של שלשו אש יַתבת  ִבשי שי שמקום 

ּמטהור; 
ִבנים.  שפ ִבל שו ּממה  שוּסתו יַתה ִבמן  ּמלא  אא ֵאמא  ּמט ֵאאין 

מסכת כלים פרק ח משנה ט 



י
ּמתה,  ִבפי שש ֵאבית  איש בו  אש בור 

ֵאמא.   ּמט
ִבכית,  שזכו ֵאשי  שלעו אש שו

ּמתה,  ִבפי שש ֵאבית  איש בו  ִבאם 
ֵאמא.   ּמט

שוצִברין,  יַתליו אש שו ִבגין,  ּמג יַתז יַתל אש שו ִבדין,  ּמי יַתוּס יַתל אש ּמשן  שב ִבכ
ּמרה.   שטהו

ֵאבז,  שז ִבל ּמל ּה  איש  ִבאם  ּמנה,  פושר
ּמאה;  ֵאמ שט

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמגיות;  שט שס יַתא ּמל ּה  איש  ִבאם 
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר
ִבפיות.  שס ּמל ּה  איש  ִבאם 

מסכת כלים פרק ח משנה י 
יא

ֵאמת,  ֵאמא  שט יַתגע  יַתמ
ִבפיו,  שלתוְך  ִבקין  שש יַתמ ִבלין ו ּמכ ּקא ּמהיו  אש

ּמטהור,  יַתתנור  יַתה ֵאויר  רֲעא יַתל לראשו  ִבניס  שכ ִבה
ּממהו.   ִבט

ִבפיו,  שלתוְך  ִבקין  שש יַתמ ִבלין ו ּמכ ּקא ּמהיו  אש ּמטהור  שו
ּממא,  שט ִבנ יַתתנור  יַתה ֵאויר  רֲעא יַתל לראשו  ִבניס  שכ ִבה

יַתּטמו .  ִבנ
ּמאבות,  לס שמ יַתדִין  ּמי שב ּמלה  ֵאב שד ֵאכל  ּמיה או ּמה

שצרור,  יַתה אאת  ִבלּטול  ִבפיו  שלתוְך  ּמידו  ִבניס  שכ ִבה
ֵאמא.  יַתט שמ ִבאיר  ֵאמ ִבבי  שר

ֵאהר.   יַתט שמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר
ֵאמר: ֵאסה או ִבבי יו  שר
ֵאמא;  ּמט יַתפְך,  ּמה ִבאם 

ּמטהור.   יַתפְך,  ּמה ללא  ִבאם 
ִבפיו,  שלתוְך  שדיון  שנ ּמתה פו שי ּמה ִבאם 

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ֵאמא.  ּמט ּממאו,  שוצ ִבל ִבאם 

מסכת כלים פרק ח משנה יא 
יב

ּמה,  אדי יַתד ִבמ ּמלב  ּמח יַתט ף  ּמנ אש ּמשה  ִבא ּמה
יַתתנור,  יַתה ֵאויר  רֲעא יַתל יַתפל  ּמנ שו

ֵאמא,  ּמט
ּמרוצון.   של ללא  אש שו ּמרוצון  של ֵאמא  יַתט שמ אקה  שש יַתמ יַתה אש



יַתהּקו ץ,  ּמכ ּה  ִבה שו יַתפתו,  שר ּמתה גו שי ּמה
ּמדם,  ּמנה  אמ ִבמ ּמוצא  ּמי שו

ּמה,  ִבפי שלתוְך  ּמע ּה  ּמב שוצ אא ּמנה  שת ּמנ שו יַתות  שכ ִבנ אש או 
ּממא.  יַתּט ִבנ

פרק ט 

מסכת כלים פרק ט משנה א 
א

יַתתנור,  יַתל אש ששתו  מח שנ ִבב שוצאו  שמ ִבנ אש יַתעת  יַתב יַתט יַתחט או  יַתמ
ִבאין,  שוצ ללא יו ּמבל  רֲעא ִבאין  ִבנשר

אהם,  ּמב יַתע  ֵאג שוהוא נו ֵאוצק  ּמב יַתה אאת  אפה  ִבאם או
ֵאמא.   ּמט

ּממרו?  ּמא ֵאוצק  ּמב אזה  ֵאאי שב
ִבני. ֵאבינו יַתה ֵאוצק  ּמב   שב

ִבתיל,  ּמפ ִבמיד  ּמוצ ּמּק ף  ממ יַתתנור  יַתה יַתלת  ֵאפ שט ִבב שוצאו  שמ ִבנ
ִברין.   שטהו ּמּטהור,  יַתב ִבאין, ו ֵאמ שט ֵאמא,  ּמּט יַתב

ִבבית,  ּמח אה יַתפת  שמגו ִבב שוצאו  שמ ִבנ
ִבאין;  ֵאמ שט ּמה,  אדי ִבצ ִבמ

שטהוִברין.   ּמה,  ִבפי אגד  אנ שכ ִבמ
ּמר ּה,  רֲעאִבוי יַתל ללא  ּמבל  רֲעא ּמכ ּה,  שבתו ִבאין  ִבנשר

ִברין.   שטהו
יַתהשום,  יַתפת  ִבל שק ִבכ אהן  ֵאתי שח יַתת שו ּמכ ּה,  שבתו ִבעין  שק שו

ִברין.  שטהו

מסכת כלים פרק ט משנה ב 
ב

ִברין,  שטהו ִבקין  שש יַתמ ּמאה  ֵאל שמ ִבהיא  אש ִבבית  ּמח
ּמכ ּה, <ומניקית> שבתו אקת  אנ ֵאמ ו

ֵאמת,  יַתה ֵאהל  ּמא שב ּמנה  שנתו ִבתיל ו ּמפ ִבמיד  ּמוצ אפת  אּק ממ
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ִברין,  שטהו ִבקין  שש יַתמ יַתה שו ִבבית  ּמח אה
ּמאה. <ומניקית>  ֵאמ שט אקת  אנ ֵאמ ו

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמרה. <מניקית>  שטהו אקת  אנ ֵאמ יַתא ף ו

יַתמי.  יַתש ֵאבית  ֵארי  שב ִבד שכ שלהורות  ֵאלל  אה ֵאבית  שזרו  ּמח

מסכת כלים פרק ט משנה ג 
ג



יַתתנור,  יַתל אש ששתו  מח שנ ִבמ ּמּטה  יַתמ של ּמוצא  שמ ִבנ אש אשאר ץ 
ֵאמר: <שני>  ִבני או רֲעא אש ּמטהור, 

ֵאמת.   ּמשיו  שכ יַתע שו יַתפל  ּמנ יַתחי 
יַתעת,  יַתב יַתט יַתחט או  יַתמ

יַתתנור,  יַתל אש ששתו  מח שנ ִבמ ּמּטה  יַתמ של שוצאו  שמ ִבנ אש
ֵאמר: <שני>  ִבני או רֲעא אש ּמטהור, 

יַתתנור.   יַתה ּמבא  ללא  אש יַתעד  ּמהיו  ּמשם 
ּמלה,  שק יַתמ אפר  ֵאא שב שוצאו  שמ ִבנ

אלה.  שת ּממה ִי שב ֵאאין לו  אש ֵאמא,  ּמט

מסכת כלים פרק ט משנה ד 
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יַתבחו ץ,  ִבמ ּמנגוב  שו ִבאין  ֵאמ שט ִבקין  שש יַתמ יַתלע  ּמב אש שספוג 
יַתתנור,  יַתה ֵאויר  רֲעא יַתל יַתפל  ּמנ שו

ֵאוצאת.   ּמל אקה  שש יַתמ אשוּסו ף  ֵאמא,  ּמט
ִבמי.   שג יַתל אש שו אפת  אל יַתל אש ּמכה  ִבת רֲעח ֵאכן  שו
ֵאאלו.  ֵאני  שש ִבב ֵאהר  יַתט שמ שמעון  ִבש ִבבי  שר

מסכת כלים פרק ט משנה ה 
ה

ִבאין  ֵאמ שט ִבקין  שש יַתמ אהן  ּמב יַתמש  יַתת שש ִבנ אש ִבשין  ּמר רֲעח
יַתתנור,  יַתה יַתוּסק  מה שו יַתתנור,  יַתה ֵאויר  רֲעא יַתל שפלו  ּמנ שו

ֵאוצאת.   ּמל אקה  שש יַתמ אשוּסו ף  ֵאמא,  ּמט
ּמשה,  ּמד רֲעח אפת  אג שב ֵאכן  שו

ּמטהור.   ּמנה,  ּמש ִבבי ּמבל  רֲעא
ִבוצא> אשיו ִבקין, < שש יַתמ ּמנה  אמ ִבמ ִבוציא  אשיו יַתע  ּמידו ִבאם 

ִבנים,  ּמש ּמשלוש  יַתחר  יַתא של ִבפלו  רֲעא
ּממא.  שט ִבנ

מסכת כלים פרק ט משנה ו 
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ּמרה,  רֲעה יַתט שב אעשו  אנ אש ִבגין  מז יַתה שו אפת  אג יַתה
ִבאין,  ֵאמ שט אהן  ֵאלי רֲעע שלכו  ִבה שו

ִבקין,  שש יַתמ אהן  ֵאמ שוצאו  ּמי ּמכְך  יַתחר  יַתא שו
ּמרה. רֲעה יַתט שב אעשו  אנ ּמתן  ּמל ִבח שת ִבמ אש ִברין,    שטהו

ּמרה,  ֵאני ִבצי יַתה אאת  יַתלע  ּמב אש כוש 
ּמבן,  ּמדשר יַתה אאת  יַתלע  ּמב אש ּממד  של יַתמ

יַתעת,  יַתב יַתּט יַתה אאת  ּמעה  של ּמב אש ּמנה  ֵאב של
שטהוִברין,  ּמהיו 

ֵאמת,  יַתה אהל  לא של שנסו  שכ ִבנ
יַתּטמו.   ִבנ



ּמזב>   יַתה ש  ִבוּסיטון יַתה יַתּטמו. < ִבנ ּמזב,  יַתה ּמטן  ִבוּסי ִבה
ִבטמוהו.   ּמטהור,  יַתתנור  יַתה ֵאויר  רֲעא יַתל שפלו  ּמנ

ּמטהור.  ּממה,  שתרו ִבל אש ּמכר  ִבכ אהן  ּמב יַתגע  ּמנ שו

מסכת כלים פרק ט משנה ז 
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ִבתיל,  ּמפ ִבמיד  ּמוצ ּמּק ף  ממ יַתתנור  יַתה ִבפי  יַתעל  ּמנה  שנתו ִבהיא  אש ּמדה  ֵארי שס
ּמדה,  ֵארי שס ִבל יַתתנור  יַתה ֵאבין  יַתדק  שס ִבנ

ּמנס.   שכ ִבנ ללא  אש ֵאדא  יַתמשר ִבפי  ללא  שמ ֵאשעורו 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמנס.   שכ ִבנ
ּמדה,  ֵארי שס ּמקה  שד שס ִבנ

ּמנס.   שכ ִבנ יַתע  ֵאד יַתמשר ִבפי  ללא  שמ ֵאשעורו 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמנס.   שכ ִבנ ללא  אש
לגל,  ּמע ּמיה  ּמה

ּמארוְך,  ִבאין אותו  ֵאאין רו
ּמנס.  שכ ִבנ יַתא  ֵאד יַתמשר ִבפי  ללא  שמ ִבכ ֵאשעור  ּמלא  אא
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ֵאעינו,  ֵאמ יַתּקב  ִבנ אש יַתתנור 
ללא כוש,  שמ ֵאשעורו 

ֵאוצא,  שויו ּמנס  שכ ִבנ
ֵאלק.   דו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ֵאלק.   ללא דו אש

ִבצדו,  ִבמ יַתּקב  ִבנ
ללא כוש,  שמ ִבכ ֵאשעורו 

ֵאוצא,  שויו ּמנס  שכ ִבנ
ֵאלק.   ללא דו אש

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ֵאלק.   דו

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמנס;  שכ ִבנ יַתוצע,  שמ אא ּמה ִבמן 
ּמנס. שכ ִבנ ֵאאינו  יַתצד,  יַתה   ִבמן 

ט <ד>
ּמבה,  ּמּק ִבנ אש ִבבית  ּמח אה יַתפת  שמגו ִבב ֵאמר  ּמיה או ּמה ֵאכן  שו

ִבשיפון,  יַתל אש ּמיה  ִבנ שש ּמצה  ִבמ ללא  שמ ּמר ּה  ֵאשעו
ּמנס;  שכ ִבנ יַתוצע,  שמ אא ּמה ִבמן 



ּמנס.   שכ ִבנ ֵאאינו  יַתצד,  יַתה ִבמן 
ּמּקבו,  ִבנ אש ִבלים  שגדו ִבבים  ּמוצ רֲעח יַתב ֵאמר  ּמיה או ּמה ֵאכן  שו

אנה,  ּמּק יַתל אש ּמצה  ִבמ ללא  שמ ּמרן  ֵאשעו
ּמנס;  שכ ִבנ יַתוצע,  שמ אא ּמה ִבמן 

ּמנס.   שכ ִבנ ֵאאינו  יַתצד,  יַתה ִבמן 

י
רֲעאמוִברים? ּמבִברים  שד ֵאמי   יַתב
יַתיִין,  יַתל אעשו  אנ אש יַתמן  שז ִבב

ִבקין,  שש יַתמ ּמאר  שש ִבל אעשו  אנ ִבאם  ּמבל  רֲעא
ִבאים.   ֵאמ שט ֵאהן,  אש ּמכל  ִבפלו  רֲעא

רֲעאמוִברים?  ּמבִברים  שד ֵאמי  יַתב
ּמדם,  ּמא ֵאדי  ִבבי אעשו  אנ ללא  אש יַתמן  שז ִבב
ּמדם,]  ּמא ֵאדי  ִבבי אעשו  אנ ִבאם  ּמבל  רֲעא ]

ִבאין.   ֵאמ שט ֵאהן,  אש ּמכל  ִבפלו  רֲעא
ּמּקבו,  ִבנ

ִבתין.   ֵאזי יַתב ֵאשעורו  ִבלים,  ּמכ ּקא ּמל ּמעשוי  אה
ִבקין.   שש יַתמ שב ֵאשעורו  ִבקין,  שש יַתמ יַתל ּמעשוי  אה

ּמכְך,  של ּמכְך ו של ּמעשוי  אה
ִבתיל  ּמפ ִבמיד  ּמוצ שב שמרו  ּמח של ִבלין אותו  ִבטי שמ

אקה.  שש יַתמ ֵאנס  שבכו ו

פרק י 

מסכת כלים פרק י משנה א 
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ִבתיל:  ּמפ ִבמיד  ּמוצ שב ִבלים  ִבצי יַתמ ִבלים  ֵאכ ֵאאלו 
ִבלים,  ּמל שג ֵאלי  שכ
ִבנים,  ּמב רֲעא ֵאלי  שכ
ּממה,  ּמד רֲעא ֵאלי  שכ
ארש,  אח ֵאלי  שכ
אתר,  אנ ֵאלי  שכ

ּמר ּה,  שועו ּמים  יַתב אש ּמיה  יַתח שוצמות  יַתע שו
ִברין.   שּטהו יַתה ֵאע ץ  ּמה ֵאלי  שכ ו

אהן,  ֵאדי ּמד שצ ִבמ ֵאבין  אהם,  ִבפי ִבמ ֵאבין  ִבלין  ִבצי יַתמ
אהם,  ֵאלי יַתעל שו ִבבין  שש ֵאבין יו
אהם.   ֵאדי שד ִבוצ יַתעל  ִבּטין  ממ ֵאבין 
אהם,  ִבפי יַתעל  שכפוִיים  ּמהיו 

שתהום. יַתה יַתעד  אהם  ֵאתי שח יַתת אש ּמכל  ִבלים  ִבצי   יַתמ



ֵאמא.   יַתט שמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
ִבלים,  ִבצי יַתמ לכל  יַתה יַתעל 
ארש,  אח ִבלי  שכ ִבמ חו ץ 

ִבציל  יַתמ ֵאאינו  אש
ִבקין,  שש יַתמ יַתה יַתעל  שו ִבלים  ּמכ ּקא ּמה יַתעל  ּמלא  אא

ארש.  אח ִבלי  שכ יַתעל  שו

מסכת כלים פרק י משנה ב 
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ִבפים?  ִבּקי יַתמ ּממה  יַתב
ִבוּסיד,  יַתב

יַתסס,  שפ ִבג יַתב ו
אפת,  אז יַתב

ּמוה,  רֲעע יַתש שב ו
ִבּטיט,  יַתב

ּמאה,  יַתבצו ו
ּממר,  ֵאח יַתב

ִבסית,  יַתחשר יַתב ו
יַתח.   ֵאר ּממ שת ִבמ יַתה ּמבר  ּמד ּמכל  שב ו
יַתע ץ,  יַתב יַתב ללא  ִבפין  ִבּקי יַתמ ֵאאין 

ארת,  אפ ּמבעו ללא  שו
ִבמיד.   ּמוצ ֵאאינו  שו ִבתיל  ּמפ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ
ּמנה,  ֵאמ שש ּמלה  ֵאב שד ִבב ללא  ִבפין  ִבּקי יַתמ ֵאאין 
ֵאפרות,  ֵאמי  שב ִבנלוש  אש ֵאוצק  ּמב שב ללא  שו

שפסול.   ֵאדי  ִבלי אאנו  ִבבי שי ללא  אש
ִבציל.  ִבה ִבּקי ף,  ִבה ִבאם  שו

מסכת כלים פרק י משנה ג 
ג

אטת,  אמ שש ִבנ ּמנה  ֵאאי שו אלת  אח של מח שמ יַתה ִבבית  ּמח אה יַתפת  שמגו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

אלת.  אצ יַתמ
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

אלת.   אצ יַתמ ּמנה  ֵאאי
ּמכ ּה,  שבתו יַתע  ֵאק ּמל ּה שו אש יַתבע  שוצ אא ֵאבית  ּמיה  ּמה

ּמאה;  ֵאמ שט ִבבית  ּמח אה ּמכ ּה,  שבתו אשאר ץ  יַתה
ִבאין.  ֵאמ שט ּמכ ּה  שבתו אש ִבלין  ּמכ ּקא ִבבית,  ּמח אב אשאר ץ  יַתה

מסכת כלים פרק י משנה ד 
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ִבמי,  שג יַתל אש יַתעת  יַתּק יַתפ יַתה שו יַתכדור  יַתה



ִבבית:  ּמח אה ִבפי  יַתעל  ּמנן  ּמת שנ אש
ִבדין,  ּמד שצ יַתה ִבמן  יַתרח  ֵאמ

ִבציל,  ִבה ללא 
ּמלן.   שע יַתמ של ּמּטן  יַתמ של ִבמ יַתרח  ּממ שי אש יַתעד 

אגד;  אב יַתל אש ֵאלית  שט יַתמ שב ֵאכן  שו
ּמלעור,  אש ּמיר או  שנ יַתל אש ּמתה  שי ּמה

ּמחה,  ִבשי שמ ִבב ּמשּמר ּה  שק ו
ִבדין,  ּמד שצ יַתה ִבמן  יַתרח  ֵאמ

ִבציל.  ִבה
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ּמפה,  של יַתק שת ִבנ אש ִבבית  ּמח
אדת,  אמ ּמל ּה עו אש אפת  אז יַתה שו

ּמפה,  ּמש יַתה ִבעם  ּמסן  ּמפ שג אש ּמיס  ממשר של אש ִבתין  שקבו ֵאכן  שו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבלין;  ִבצי יַתמ ּמנן  ֵאאי
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ִבלין.  ִבצי יַתמ
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ּממִברים,  שש ּמה  ּמתמו שס ּמבה ו ּמּק ִבנ אש ִבבית  ּמח
ּמל ּה;  ִבצי ִבה שו

ּמרה,  שזמו ִבב ּמק ּה  ּמק שפ
ִבדין. ּמד שצ יַתה ִבמן  יַתרח  ּממ ִבי אש   יַתעד 

יַתתִים,  שש ּמהיו  ]
ִבדין,]  ּמד שצ יַתה ִבמן  יַתרח  ּממ שי אש יַתעד 

ּמת ּה.   אבשר רֲעח יַתל ּמרה  שזמו ֵאבין 
יַתתנור,  יַתה ִבפי  יַתעל  ּמנתון  אשהוא  אסר  אנ

ִבדין,  ּמד שצ יַתה ִבמן  יַתרח  ֵאמ ִבאם 
ִבציל.  ִבה

יַתתִים,  שש ּמהיו 
ִבדין,  ּמד שצ יַתה ִבמן  יַתרח  ּממ ִבי אש יַתעד 

ֵאברו.   רֲעח יַתל אסר  אנ ֵאבין 
ִבמין,  שג שבשו ִבנין, או  יַתס שב ּמאן  ּמש רֲעע

ִבעי. ּמוצ שמ אא ּמה ִבמן  יַתרח  ּממ של ּמוצִבריְך   ֵאאינו 

מסכת כלים פרק י משנה ז 
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ּמדש,  ּמח אה שבתוְך  ּמשן  ּמי יַתתנור 



ּמשן,  ּמי ִבפי  יַתעל  ּמדה  ֵארי שס ו
אלת,  אפ ּמדה נו ֵארי שס ּמשן,  ּמי יַתה יַתּטל  ִבנ

ֵאמא.  ּמט לכל  יַתה
ּמטהור.   לכל  יַתה ּמלאו,  ִבאם  שו

ּמשן,  ּמי שבתוְך  ּמדש  ּמח
ּמשן,  ּמי ִבפי  יַתעל  ּמדה  ֵארי שס ו

יַתפח,  אט יַתח  ֵאת ּמדה פו ֵארי שס ִבל ּמדש  ּמח ֵאאין  ִבאם 
ּמטהור.  ּמדש  ּמח אב אש ּמכל 
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ּמשוות,  אהן  ֵאתי שפתו ִבש שו שבתוְך זו  ִבסין זו  ּמפ יַתל
ּמנה,  שחתו יַתת יַתב ּמנה או  שליו אע ּמב אשאר ץ  יַתה
שטהורות.   ּמלם  מכ שו ּמאה,  ֵאמ שט ִבהיא 

אקה,  שש יַתמ ֵאנס  שבכו ּמהיו 
ּמנה,  שליו אע ּמב אשאר ץ  יַתה

ֵאמאות;  שט ּמלם  מכ
ּמנה,  שחתו יַתת יַתב

שטהורות.   ּמלם  מכ שו ּמאה,  ֵאמ שט ִבהיא 
אפת,  אד ּמנה עו שחתו יַתת יַתה שו ּמנה  שליו אע ּמב אשאר ץ  יַתה

ּמאה;  ֵאמ שט ּמנה  שחתו יַתת יַתה שו ִבהיא 
אפת,  אד ּמנה עו שחתו יַתת יַתה שו ּמנה  שליו אע ּמה

יַתח,  ֵאפ אקה טו שש יַתמ ּמב ּה  איש  אש ּמכל 
ּמאה.  ֵאמ שט

פרק יא 

מסכת כלים פרק יא משנה א 
א

שתכות,  יַתמ ֵאלי  שכ
ִבאין.   ֵאמ שט אהן  ֵאלי שב יַתק שמ אהן ו ֵאטי שפשו

ּמהרו.   ּמט ּמברו,  שש ִבנ
ִבלים,  ֵאכ אהן  ֵאמ ּמשה  ּמע שו יַתזר  ּמח

ּמנה.   ּמש שי יַתה ּמתן  ּמא שמ מט של שזרו  ּמח
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר

ּמאה,  שמ מט ּמכל  של ללא 
אפש.  אנ יַתאת  שמ מט של ּמלא  אא

מסכת כלים פרק יא משנה ב 



ב
שוצמו,  יַתע ֵאני  שפ ִבב ֵאשם  איש לו  אש אכת  את יַתמ ִבלי  שכ ּמכל 

ֵאמא,  ּמט
אלת,  אד יַתה ִבמן  חו ץ 

אגר,  אנ יַתה שו
שנעול,  יַתמ יַתה שו

ִבציר,  יַתה יַתחת  יַתת אש ּמתה  יַתהפו שו
ִבציר,  יַתה שו

ּמרה,  יַתהּקו שו
ִבצנור,  יַתה שו

יַתקע.  יַתּקשר יַתל אעשו  אנ אש

מסכת כלים פרק יא משנה ג 
ג

אשת,  אע ּמה ִבמן  ִבלים  ֵאכ אשה  ּמהעו
ּמרה,  ּמר רֲעח יַתה ִבמן  ו

יַתגל,  של יַתג יַתל אש ֵאבב  יַתהוּסו ִבמן  ו
ּמל ּה,  אש ִבוּסין  יַתּט יַתה ִבמן  ו

ִבצפוִיין,  יַתה ִבמן  ו
ִבלים,  ֵאכ ֵאני  שכ ִבמ

ִבלים,  ֵאכ ֵאני  שג ּמה ֵאמ ו
ֵאני> שז למא ִבלים, < ֵאכ ֵאני  שז ּמא ֵאמ

אלת,  לח שש יַתה ִבמן 
אדת,  לר שג יַתה ִבמן  ו

ִברין.   שטהו
ֵאמר:  ִברי או אבן נו ּמנן  ּמח ִבבי יו שר

אוצת.   לוצ שּק יַתה ִבמן  יַתא ף 
ֵארי> שב שש ִבמ ִבלים, < ֵאכ ֵארי  שב ִבש ִבמ

ֵאטי,  שגרו יַתה ִבמן 
ִבלים,  ֵאכ ִבמ אעשו  אנ אש יַתע  ּמידו אש שמרות  שס יַתמ יַתה ִבמן  ו

ִבאים.   ֵאמ שט
שמרות,  שס יַתמ יַתה ִבמן 

ִבמין,  יַתט שמ יַתמי  יַתש ֵאבית 
ִברין. רֲעה יַתט שמ ֵאלל  אה ֵאבית   ו

מסכת כלים פרק יא משנה ד 
ד

ּמטהור,  אזל  יַתבשר ִבעם  ּמללו  שב אש ֵאמא  ּמט אזל  יַתבשר
ֵאמא,  ּמט ֵאמא,  ּמּט יַתה ִבמן  לרב  ִבאם 
ּמטהור,  ּמּטהור,  יַתה ִבמן  לרב  ִבאם 

ֵאמא.   ּמט ּמוצה,  שח יַתמ של ּמוצה  שח יַתמ



ִבלין.   ּמל שג יַתה ִבמן  ּממה ו ּמל יַתח יַתה ִבמן  ֵאכן  שו
ּמאה,  ֵאמ שט ּמרה,  שט שס שקלו
ּמרה.   שטהו ּמפה,  מוצ שמ ו

ִבפין,  יַתה
ִבאין.   ֵאמ שט ּמנה,  יַתהפושר שו

ּמרה,  שט שס שקלו
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר

ּמבת.  יַתש יַתב ֵאברו  רֲעח יַתב אלה  שותו אזה  יַתתח  אפ ִבמ ּמט ּה  שמ שו
ֵאמר:  יַתטשרפון או ִבבי  שר

ִבלים,  ֵאכ יַתה ּמכל  שכ ִבהיא לו  ֵארי  רֲעה
ֵאוצר.  ּמח אב אלת  אט של יַתּט ִבמ ו

מסכת כלים פרק יא משנה ה 
ה

ּמאה,  ֵאמ שט ּמיה,  שב שמ ּמר שפ ִבל אש ּמרב  שק יַתע
שטהוִברין.   יַתיִים,  ּמח של ו

יַתיִים.   ּמח של ִבב ֵאמא  יַתט שמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמרב;  שק יַתע ּמלא  אא ֵאמא  ּמט ֵאאין 
ֵאמא.  ּמט לכל  יַתה ּמרן,  ִבחבו יַתעת  ּמש שב

מסכת כלים פרק יא משנה ו 
ו

אכת,  את יַתמ יַתל אש ּמקה  ִבפי
ֵאמא,  יַתט שמ ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ִברין. רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח   יַתו
ּמרה.   שטהו ּמפה,  מוצ שמ ו

ֵאּקל  יַתמ יַתה שו ּממה  ִבעי ּמה שו יַתהכוש 
אכת,  את יַתמ יַתל אש ִבליל  ּמח שו ּמיה  שנ שמפו שוסו

ִבאין,  ֵאמ שט
שטהוִברים.   ִבפין,  מוצ שמ ו

ּמיה,  שנ שמפו ִבסי
יַתפִים,  ּמנ שכ ִבקבול  ֵאבית  ּמב ּה  איש  ִבאם 

ּמאה.  ֵאמ שט ּמכְך,  ֵאבין  ּמכְך ו ֵאבין 

מסכת כלים פרק יא משנה ז 
ז

ּמאה,  ֵאמ שט ּמלה,  מג רֲעע ארן  אק
ּמרה.   שטהו ּמטה,  שפשו ו

אכת,  את יַתמ יַתל אש ּמל ּה  אש ִבפית  שמוצו ּמתה  שי ּמה ִבאם 
ּמאה.   ֵאמ שט



ּמל ּה,  אש יַתּקב  יַתה
ֵאמא,  יַתט שמ יַתטשרפון  ִבבי  שר
ִברין.   רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

ֵאמא.   ּמט לכל  יַתה ּמרן,  ִבחבו יַתעת  ּמש שב ו
ֵאוצא בו:  יַתכיו

שטהוִברין.   ּמרה,  שמנו ֵאני  שק
ִבאים.   ֵאמ שט ִבסין,  ּמב יַתה שו יַתרח  אפ יַתה

ֵאמא.  ּמט לכל  יַתה ּמרן,  ִבחבו יַתעת  ּמש שב ו

מסכת כלים פרק יא משנה ח 
ח

ּמאה,  ֵאמ שט ּמדא,  ִבוּסי : כובע מתכת>cassida<יַתק

שטהוִברין.   יַתיִים,  ּמח של ו
יַתמִים,  ִבקבול  ֵאבית  אהן  ּמב ֵאיש  ִבאם 

ִבאים.   ֵאמ שט
ִבאים:  ֵאמ שט ּממה  ּמח של ִבמ יַתה ֵאלי  שכ ּמכל 

ּמין,  ִבששר יַתה שו יַתפִים,  שג יַתמ יַתה שו ִבנּקון,  יַתה שו ִבכידון,  יַתה
ִבאין.   ֵאמ שט

ִבאין:  ֵאמ שט ּמשה  ִבא ּמה ֵאטי  ִבשי שכ יַתת ּמכל 
ּמליות,  יַתט שק ּמהב, ו ּמז יַתל אש ִבעיר 

ּמבעות,  יַתט שו ִבמים,  ּמז שנ
ּמתם  ּמה חו אלי ּמע איש  אש ֵאבין  יַתעת  יַתב יַתט שו

ּמתם;  ּמה חו אלי ּמע ֵאאין  אש ֵאבין  ו
יַתא ף.   ּמה ֵאמי  שז ִבנ שו

ט
אכת  את יַתמ יַתל אש ּמל ּה  אש ּמליות  רֲעח אש ּמלה  יַתט שק

אמר,  אצ יַתל אש ּמתן או  שש ִבפ יַתל אש שבחוט 
ֵאמאות,  שט ּמליות  רֲעח יַתה יַתהחוט,  יַתסק  שפ ִבנ

שוצמו.   יַתע ֵאני  שפ ִבב ִבלי  שכ ּמחד  אא שו ּמחד  אא ּמכל  אש
אכת,  את יַתמ יַתל אש חוט 

ִבליות,  ּמג יַתמשר של אש שו ִבנים טובות  ּמב רֲעא ּמל אש ּמליות  רֲעח יַתו
ִבכית,  שזכו ִבל אש שו

ּמים,  יַתק שוצמו  יַתע ֵאני  שפ ִבב יַתהחוט  שו ּמליות,  רֲעח שברו  יַתת שש ִבנ
ֵאמא.   ּמט

ּמנה.   יַתט שק יַתואר  יַתוצ ללא  שמ ִבכ ּמלה,  יַתט שק ֵארי  ִבשי
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
יַתחת,  יַתא יַתעת  יַתב יַתט ִבפלו  רֲעא

ּמואר.  יַתצ יַתב שתלוִיין  ֵאכן  אש ּמאה,  ֵאמ שט

מסכת כלים פרק יא משנה ט 



י
ּמּטן,  יַתמ של ִבמ ּמרה  ֵאד שק ִבכ ּמעשוי  אשהוא  אזם  אנ

יַתרק,  שפ ִבנ שו ּמלן,  שע יַתמ של ִבמ ּמשה  ּמד רֲעע יַתכ שו
ּמרה,  ֵאד שק ִבכ

ִבקבול;  ִבלי  שכ ֵאשם  ִבמ ֵאמא  ּמט
ּמשה,  ּמד רֲעע יַתכ שו

שוצמו.   יַתע ֵאני  שפ ִבב ֵאמא  ּמט
ּמרה.   שטהו ּמרה,  ֵאני ִבוצ חוט 

יַתרק,  שפ ִבנ שו ששכול,  אא ִבמין  שכ ּמעשוי  אה
ּמטהור. 

פרק יב 

מסכת כלים פרק יב משנה א 
א

ּמאה.   ֵאמ שט ּמדם,  ּמא יַתעת  יַתב יַתט
ִבלים,  ֵאכ יַתה שו ּממה  ֵאה שב יַתה יַתעת  יַתב יַתט

שטהורות.   ּמבעות,  יַתּט יַתה ּמכל  ּמאר  שש ו
ּמאה;  ֵאמ שט ִבצים,  ִבח יַתה יַתרת  קו
ּמרה.   שטהו ִברים,  ִבסי רֲעא ּמל אש שו

יַתלר>  יַתהּקו ֵאמא. < ּמט ּמלר,  יַתהּקו
ּמאה.   ֵאמ שט ּמלה,  ִבעי שנ ֵאבית  ּמב ּה  איש  אש אלת  אש של יַתש

ּמרה.   שטהו ּמתה,  ִבפי שכ ִבל ּמיה  רֲעעשו ּמה
ּמאה;  ֵאמ שט ִבוּסיטונות,  יַתל אש אלת  אש של יַתש

ּמרה.   שטהו ִבתים,  ּמב ֵאלי  רֲעע יַתב של אש
ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא

יַתתי?  ּממ אא
ּמחד,  אא יַתח  ֵאת שפ יַתמ אשהוא  יַתמן  שז ִבב

יַתנִים,  שש ּמהיו  ִבאם  ּמבל  רֲעא
ּמאה.  ֵאמ שט ּמש ּה,  לרא שב ּמלזון  יַתח יַתשר  ּמּק אש או 

מסכת כלים פרק יב משנה ב 
ב

ֵאמא,  ּמט ּמוּסרוקות,  יַתל אש יַתנִים  שז למא ֵאנה  שק
ּמייות;  שק שנ ּמא ֵאני  שפ ִבמ

ִבתים,  ּמב ֵאלי  רֲעע יַתב של אש שו
ֵאמא.   ּמט ּמייות,  שק שנ ּמא איש בו  ִבאם 
ּמרה,  שטהו ִבפין,  ּמת יַתכ יַתל אש ֵאלי  שק שנ ּמא

ּמאה.   ֵאמ שט ִבלים,  שכ ּמלרו אש



ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמאה,  ֵאמ שט ּמניו  ּמפ של אש ִבלים,  שכ ּמלרו אש

ּמרה.   שטהו ּמריו  רֲעח יַתא של אש שו

ג
ּמאה;  ֵאמ שט ֵאגש,  יַתדשר יַתל אש ֵאלי  שק שנ ּמא

ּמרה;  שטהו ִבטים,  ִבלי שק ִבנ של אש שו
ּמאה;  ֵאמ שט ּמדה,  ִבש יַתל אש

ּמרה;  שטהו ּמאקון,  ּמל אש שו
ּמאה;  ֵאמ שט ּמחן,  של מש יַתל אש

ּמרה.   שטהו ֵאע ץ,  ּמה יַתרת  שמנו ִבל אש שו
ּמלל:  שכ יַתה אזה 

ֵאמא,  ּמט ֵאמא,  ּמּט יַתל ּמבר  מח שמ יַתה
ּמטהור.   ּמּטהור,  יַתל ּמבר  מח שמ יַתה

שטהורות.  ּממן,  שוצ יַתע ֵאני  שפ ִבב יַתחת  יַתא שו יַתחת  יַתא ּמלם  מכ שו

מסכת כלים פרק יב משנה ג 
ד <ט>

ִבתים,  ּמב ֵאלי  רֲעע יַתב של אש אכת,  את יַתמ יַתל אש ִבני  שט שכסוי 
ֵאמא,  יַתט שמ ֵאאל  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר

ִברין.   רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו
ֵאמא.   ּמט ִבאין,  שפ ּמלרו אש שו

ּמרה;  שטהו ִבתים,  ּמב ֵאלי  רֲעע יַתב של אש ּמדל  שג ִבמ יַתב אש אלת  אד יַתה
ּמאה.   ֵאמ שט ִבלין,  שכ ּמלרו אש שו

ִבאין.   ֵאמ שט ִבכים,  את יַתי יַתה
שטהוִברין.   ִבכין,  יַתר ֵאפ יַתה שו

ּמאה.   ֵאמ שט יַתבד,  יַתה ֵאבית  יַתרב  שק יַתע
ּמרה.  שטהו ִבלים,  ּמת שכ ִבב אש ֵאלי  שק שנ ּמא

מסכת כלים פרק יב משנה ד 
ה

ֵאמא.  ּמט ּמרע,  ּמג יַתה ֵאמר  שס יַתמ
ּמטהור.   ּמשעות,  אבן  אא של אש

ֵאמא.   יַתט שמ ּמוצדוק  ִבבי  שר
ֵאמא.   ּמט ִבדי,  ִבגשר יַתה ֵאמר  שס יַתמ

ּמגרוסות,  יַתל אש ּמארון  שו
ֵאמא,  יַתט שמ ּמוצדוק  ִבבי  שר
ִברין.   רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

ּמאה.  ֵאמ שט אכת,  את יַתמ יַתל אש ּמלה  ּמג רֲעע ּמתה  שי ּמה

מסכת כלים פרק יב משנה ה 



ו
ֵאמא.  ּמט ֵאעל בו,  שונו יַתח  ֵאת שהיות פו ִבל ִבקינו  שת ִבה אש ֵאמר  שס יַתמ

ּמטהור.   ּמרה,  ִבמי שש ִבל ּמעשוי  אה
ִבבית,  ּמח אה אאת  יַתח בו  ֵאת שהיות פו ִבל ִבקינו  שת ִבה אש ֵאמר  שס יַתמ

ֵאמא,  יַתט שמ ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ִברין,  רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

אפנו.   שוצשר ִבי אש יַתעד 
ּמטהור.  ִבני,  ּמח של מש יַתל אש ֵאמר  שס יַתמ

ֵאמא.   יַתט שמ ּמוצדוק  ִבבי  שר

ז
ּמבִברים  שד ּמשה  לל שש

רֲעהִברין:  יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו ֵאמא  יַתט שמ ּמוצדוק  ִבבי  שר
ִבני,  ּמח של מש יַתל אש ֵאמר  שס יַתמ
ּמגרוסות,  יַתל אש ּמארון  שו

ּמשעות,  אבן  אא של אש ֵאמר  שס יַתמ ו
רֲעהִברין.  יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו ֵאמא,  יַתט שמ ּמוצדוק  ִבבי  שר
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ֵאמא,  יַתט שמ ֵאאל  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר ּמבִברים  שד ּמעה  ּמב יַתאשר
ִברין:  רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

ִבתים,  ּמב ֵאלי  רֲעע יַתב של אש אכת  את יַתמ יַתל אש ִבני  שט שכסוי 
שגשרדות,  יַתמ יַתה שתלוי  ו

שתכות,  יַתמ ֵאלי  שכ ֵאמי  של ּמג שו
יַתנִים.   שש ִבל ּמקה  של שח אנ אש ּמלה  שב יַתט שו

ֵאאל  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר של ִבמים  ּמכ רֲעח ִבדים  ומו
יַתנִים,  שש ִבל ּמקה  של שח אנ אש ּמלה  שב יַתט שב

ּמטן,  ּמק ּמחד  אא שו ּמגדול  ּמחד  אא
ּמטהור.  ּמטן  ּמּק יַתה שו ֵאמא,  ּמט ּמגדול  יַתה

מסכת כלים פרק יב משנה ז 
ט

יַתסל,  שפ ִבנ אש ּמנר  ִבדי
ּמנה,  יַתט שק יַתואר  יַתוצ שב שתלותו  ִבל ִבקינו  שת ִבה שו

ֵאמא.   ּמט
ּמלה,  שס שפ ִבנ אש יַתלע  אס

ּמב ּה,  ֵאקל  שהיות שו ִבל ּמנ ּה  ִבקי שת ִבה שו
ּמאה.   ֵאמ שט

ּממ ּה?  שי יַתק של יַתשי  יַתר ֵאהא  ִבוי ֵאסל  ּמפ ִבת ּממה  יַתכ יַתעד 
ּמנִברים.   ִבדי ֵאני  שש יַתעד 



לק ץ.  ּמי ֵאכן,  ִבמ ּמפחות 
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ּמלר> ֵאאֹו ּמה שלמוס, < יַתהּקו שו ּמלר  ּמהאו
ּמקלות,  שש ִבמ יַתה שו אלת,  אט של מט שמ יַתה שו

ּמנה,  יַתכ יַתה שו יַתכן  יַתה שו ִבדים  יַתהכי שו
ִבאין.   ֵאמ שט

ֵאע ץ,  ֵאלי  שכ ֵאמי  של ּמג ּמכל  שו
ִבאים,  ֵאמ שט

ּמשע.   ִבפשר יַתל אש ִבמ חו ץ 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

יַתזִית,  יַתל אש ִבפית  שגרו
ֵאלק.  ּמש ִבת אש יַתעד  ּמרה,  שטהו

פרק יג 
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יַתמח,  לר ּמה שו שגיון,  ִבפ יַתה שו ִבכין,  שוּס יַתה שו יַתוּסִי ף,  יַתה
ִבחיר,  שש יַתה שו ִבוציר,  ּמק יַתגל  יַתמ ּמיד,  יַתגל  יַתמ

שלקו,  שח אנ אש ּמפִברין,  יַתוּס יַתל אש זוג 
ִבאין. ֵאמ שט ֵאאלו  ֵארי    רֲעה

ֵאמר:  ִבבי או שר
ֵאמא,  ּמט ּמיד,  יַתל ּמסמוְך 

ּמטהור.   לראש,  ּמל ּמסמוְך 
יַתנִים,  שש ִבל ּמקה  של שח אנ אש ארת  אפ שס יַתמ

ֵאמא,  יַתט שמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר
ִברין.  רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

מסכת כלים פרק יג משנה ב 
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ּמפ ּה,  יַתכ ּמלה  שּט ִבנ אש ּמרפון  שג ִבל ּקק
ּמנ ּה;  ִבש ֵאני  שפ ִבמ ּמאה,  ֵאמ שט

ּמנ ּה,  ִבש ּמלה  שּט ִבנ
ּמפ ּה.   יַתכ ֵאני  שפ ִבמ ּמאה,  ֵאמ שט
יַתכ ף,  יַתה ּמלה  שּט ִבנ אש ּמחל  שכ יַתמ

ּמכר; ּמז יַתה ֵאני  שפ ִבמ ֵאמא,   ּמט
ּמכר,  ּמז יַתה יַתּטל  ִבנ



יַתכ ף.   יַתה ֵאני  שפ ִבמ ֵאמא,  ּמט
ֵאתב,  יַתהכו יַתּטל  ִבנ אש ּמתב  שכ ִבמ
ֵאחק.   יַתהמו ֵאני  שפ ִבמ ֵאמא,  ּמט

ֵאחק,  יַתהמו יַתּטל  ִבנ
ֵאתב.   יַתהכו ֵאני  שפ ִבמ ֵאמא,  ּמט

ּמפ ּה,  יַתכ ּמלה  שּט ִבנ אש שטּמרה  שוצ ִבנ ּממא  : כף, מצקת>zōmálistros =trulla<זו

ֵאלג.   שז יַתמ יַתה ֵאני  שפ ִבמ ּמאה,  ֵאמ שט
ֵאלג,  שז יַתמ יַתה ּמלה  שּט ִבנ

ּמפ ּה.   יַתכ ֵאני  שפ ִבמ ּמאה,  ֵאמ שט
ֵאדר.   שע יַתמ יַתל אש ֵאשן  יַתה ֵאכן  שו

ּמתן.  שכ יַתלא שמ רֲעעשות  יַתל ֵאדי  שכ ּמלן,  מכ ֵאשעור 
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יַתגם,  שפ ִבנ אש יַתחשרחור 
מרבו.   ֵאטל  ּמנ ִבי אש יַתעד  ֵאמא,  ּמט

יַתמּקופו,  יַתבר  שש ִבנ
ּמטהור.  

ששפו,  ּמע יַתּטל  ִבנ אש לדם  ּמקשר
ִבבּקועו;  ֵאבית  ֵאני  שפ ִבמ ֵאמא,  ּמט

ִבבּקועו,  ֵאבית  יַתּטל  ִבנ
ששפו.   ּמע ֵאני  שפ ִבמ ֵאמא,  ּמט

יַתמּקופו,  יַתבר  שש ִבנ
ּמטהור. 
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ד

ּמאה,  ֵאמ שט ּמפ ּה,  יַתכ ּמלה  שּט ִבנ אש ּמפה  ֵאר שג יַתמ
ּמנס.   ּמקשר שכ ִבהיא  אש ֵאני  שפ ִבמ

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ִברין.   רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

ּמרה.  שטהו יַתתִים,  שנ ִבב ִבמ יַתחת  יַתא ּמה  אני ִבש שּטלו  ִבנ אש ּמרה  ֵאג  שמ
ּמאה.   ֵאמ שט ּמחד,  אא ּממקום  שב ִבוּסיט  יַתה ללא  שמ ּמב ּה  יַתתיַתיר  שש ִבנ

אלת,  אס שפ יַתמ יַתה שו ֵאמל,  שז יַתא ּמה שו ּמוצד,  שע יַתמ יַתה
ִבאין.   ֵאמ שט ּמגמו,  שפ ִבנ אש יַתח  ֵאד שק יַתמ יַתה שו

ִברין.   שטהו ּממן,  יַתחסו יַתּטל  ִבנ
ִבאין,  ֵאמ שט יַתנִים,  שש ִבל שלקו  שח אנ אש ּמלם  מכ שו

יַתח.   ֵאד שק יַתמ יַתה ִבמן  חו ץ 
ּמרה.  שטהו ּממ ּה,  שוצ יַתע ֵאני  שפ ִבב ּמנה  שק ּמהרו שו

מסכת כלים פרק יג משנה ה 



ה
ּמוצ ּה,  שק ּמע ּמר ּה או  רֲעחִברי יַתּטל  ִבנ אש יַתחט  יַתמ

ּמרה.   שטהו
ּמתה,  ִבמי של ּמנ ּה  ִבקי שת ִבה ִבאם 

ּמאה.   ֵאמ שט
ּמר ּה,  רֲעחִברי יַתּטל  ִבנ אש ּמּקִיין  יַתס של אש

ּמב ּה.  ֵאתב  אשהוא כו ֵאני  שפ ִבמ ּמאה,  ֵאמ שט
ּמוצ ּה,  שק ּמע יַתּטל  ִבנ

ּמרה.   שטהו
ִבמתון,  יַתל אש

ּמאה.   ֵאמ שט ּמכְך  ֵאבין  ּמכְך ו ֵאבין 

ו
ּמדה,  רֲעחלו יַתלת  אע אה אש יַתחט  יַתמ

ּמרה,  ִבפי שת יַתה אאת  אבת  אכ יַתע שמ ִבאם 
ּמרה;  שטהו

ּמאה.   ֵאמ שט ּמלאו,  ִבאם  שו
ּמט ּה,  ּמש שפ אש ּמרה  ֵאני ִבוצ

ּמרה.   שטהו
ּמפ ּה,  ּמפ שכ

ּמת ּה.  ּמא שמ מט של ּמרה  שז ּמח

מסכת כלים פרק יג משנה ו 
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אכת,  את יַתמ יַתה אאת  ֵאמש  יַתש שמ יַתה ֵאע ץ 
ֵאמא.  ּמט

ֵאע ץ,  ּמה אאת  אשת  אמ יַתש שמ יַתה שו אכת  את יַתמ יַתה שו
ּמטהור.  
יַתוצד?  ֵאכי

ֵאע ץ,  ּמל אש יַתחת  יַתת פו
אכת,  את יַתמ יַתל אש ּמל ּה  אש ִבפין  יַתה שו

יַתחת,  יַתא ִבפלו  רֲעא
ּמאה.   ֵאמ שט

אכת,  את יַתמ יַתל אש יַתחת  יַתת פו
ֵאע ץ,  ּמל אש ּמל ּה  אש ִבפין  יַתה שו

ּמרה.   שטהו
אכת,  את יַתמ יַתל אש יַתעת  יַתב יַתט

שלמוג,  יַתא ּמל אש ּמל ּה  אש ּמתם  שוחו
ּמאה.   ֵאמ שט

שלמוג,  יַתא ּמל אש יַתעת  יַתב יַתט
אכת,  את יַתמ יַתל אש ּמל ּה  אש ּמתם  שוחו



ּמרה.   שטהו
יַתח,  ֵאת שפ יַתמ יַתב אש שו יַתחת,  יַתת יַתבפו אש יַתּטס  יַתב אש ֵאשן  יַתה

ּממ ּה.  שוצ יַתע ֵאני  שפ ִבב ּמאה  ֵאמ שט
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ּמברו,  שש ִבנ אש ִבנים  שקלו שש יַתא ּמה ִבמים  מד שכ יַתה
אמת,  אי יַתק אהם  ּמל אש ֵאלי  שק שנ ּמא ּמה שו

ִבאין. ֵאמ שט ֵאאלו  ֵארי    רֲעה
יַתמגוב,  יַתה שו ארה,  שז ִבמ יַתה שו ֵאבר,  שע יַתמ יַתה

לראש,  ּמל אש ששֵארק  יַתמ ֵאכן  שו
אהן,  ֵאני ִבש ִבמ יַתחת  יַתא ּמלה  שּט ִבנ אש

אכת,  את יַתמ יַתל אש ּמאן  ּמש רֲעע יַתו
ִבאין.   ֵאמ שט ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

יַתע:  מש שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא ּמלם  מכ יַתעל  שו
שפִברין,  שדשו סו ִבח ּמדש  ּמח ּמבר  ּמד

ִבשיב.  ּמא ּממה  ִבלי  ֵאאין  שו
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ּמניו,  ִבש שּטלו  ִבנ אש ּמתן  שש ִבפ יַתל אש ששֵארק  יַתמ
ֵאמא,  ּמט יַתתִים,  שש יַתתשירו בו  שש ִבנ

ּמטהור.  יַתחת,  יַתא שו
ּממן,  שוצ יַתע ֵאני  שפ ִבב יַתחת  יַתא שו יַתחת  יַתא ּמלם,  מכ שו

ֵאמאות.   שט

י
יַתתִים,  שנ ִבב ִבמ יַתחת  יַתא שו ּמניו  ִבש שּטלו  ִבנ אש אמר  אצ יַתל אש שו

ּמטהור. 
ּמחד,  אא ּממקום  שב ּמשלוש  יַתתיַתיר בו  שש ִבנ

ֵאמא.   ּמט
אהן,  ֵאמ יַתחת  יַתא ּמנה  ִבחיוצו יַתה ּמתה  שי ּמה

ּמטהור.  
אטת,  אק של יַתמ יַתל ּמאן  ּמש רֲעע יַתו יַתתִים  שש אמנו  ִבמ שּטלו  ִבנ

ֵאמאות;  שט
ּמתה,  ִבמי יַתל ֵאנר, או  יַתל ּמנ ּה  ִבקי שת ִבה שו יַתחת,  יַתא

ּמאה.  ֵאמ שט

פרק יד 
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שתכות,  יַתמ ֵאלי  שכ
ּמרן?  ֵאשעו ּממה הוא  יַתכ

ללאות בו. יַתמ של ֵאדי  שכ ִבלי,  שד   יַתה
ּמלחום בו.   ֵאדי  שכ שמקומוס,  מק
ִבעים.   ּמל שס ֵאבל  יַתק של ֵאדי  שכ יַתחם,  ֵאמ

ִבקיתונות.   ֵאבל  יַתק של ֵאדי  שכ ֵאבס,  של יַתה
שפרוטות.   ֵאבל  יַתק של ֵאדי  שכ ִבקיתונות, 

יַתיִין,  שב יַתיִין,  יַתה ִבמדות 
אמן;  אש שב אמן,  אש יַתה ִבמדות  ו
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

שפרוטות.   ִבב ּמלם  מכ
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ֵאמא,  ּמט ּמפה,  ּמט רֲעח ּמוּסר  מח שמ יַתה
ּמטהור.  ּמשה,  ִבטי של ּמוּסר  מח שמ יַתה שו
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ּמנה,  שי יַתז רֲעח ִבמין  שכ ֵאמר  שס יַתמ לראשו  שב ּמשה  ּמע אש ֵאּקל  יַתמ
ֵאמא;  ּמט

ֵאמא.  ּמט שמרו,  ִבס
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ּמדִברים.  שס ּמשה  לל שש אשה בו  רֲעע יַתי אש יַתעד 
יַתלנוי,  ּמאן  ּמש רֲעע אש ּמלם,  מכ שו

ִברין.   שטהו
אלת,  אד יַתב ֵאכן  שו ִבקית,  ִבני שמ לראשו  שב ּמשה  ּמע

ּמרה;  שטהו
ּמר ּה לו,  שב ִבח שו ִבלי  אכ ּמתה  שי ּמה

ּמאה.   ֵאמ שט
יַתרתו?  רֲעה יַתט ִבהיא  יַתתי  ּממ אא ֵאמ

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ֵאבל.  יַתח שי אש ִבמ

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ֵאבר.  יַתח שי אש ִבמ

מסכת כלים פרק יד משנה ג 
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יַתנאי,  יַתב יַתל אש ֵאטר  שנ יַתּק יַתה
ארש> אח ּמרש, < ּמח אל אש ּמדקור  יַתה שו



ִבאין. ֵאמ שט ֵאאלו  ֵארי    רֲעה
ִבלין,  ּמה רֲעא שתדות  ִי

ּממשוחות,  יַתה שתדות  שוִי
ֵאמאות.   שט

ּממשוחות,  יַתל אש אלת  אש של יַתש
ּמאה.  ֵאמ שט

ִבוצים,  ֵאע ּמל ּמיה  רֲעעשו ּמה
ּמרה.   שטהו

ּמגדול,  ִבלי  שד אלת  אש של יַתש
ִבחים;  ּמפ שט ּמעה  ּמב יַתאשר

ּמשּמרה.   רֲעע ּמּקטון,  יַתל אש שו
ִבחים,   ּמפ יַתנ יַתל אש רֲעחמור 

ּמאה.  ֵאמ שט
לחר,  יַתה שבתוְך  ּמה  אני ִבש ּמשה  ּמע אש ּמרה  ֵאג שמ

ּמאה;  ֵאמ שט
ּמלן,  שע יַתמ של ּמּטן  יַתמ של ִבמ ּמאן  ּמש רֲעע

ּמרה.   שטהו
ִברין,  שטהו שכסוִיין  יַתה ּמכל 

אחם> ֵאמי של יַתש ִבמ יַתחם. < ֵאמ יַתל אש ִבמ חו ץ 

מסכת כלים פרק יד משנה ד 
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ּמלה:  ּמג רֲעע ּמב אש ִבאין  ֵאמ שּט יַתה
אכת,  את יַתמ יַתל אש לעל  ּמה

שטֵארב,  יַתּק יַתה שו
אלות> אב יַתק שמ יַתה ּמהשרוצועות, < אאת  שבלות  יַתק שמ יַתה יַתפִים  ּמנ שכ יַתה שו

ּממה,  ֵאה שב ֵארי  יַתוצשוא יַתחת  יַתת אש אזל  שר יַתב ו
ֵאגר,  יַתח שמ יַתה שו ֵאמְך,  יַתהוּסו

ּמרה,  ֵאני ִבצ יַתה שו שנבול,  יַתע ּמה שו שמחויות,  יַתת יַתה שו
ּמלם.  מכ אאת  ֵאבר  יַתח שמ ֵאמר  שס יַתמ ו

מסכת כלים פרק יד משנה ה 
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ּמלה,  ּמג רֲעע ּמב אש שּטהוִברים  יַתה
אפה,  מוצ שמ יַתה לעל  ּמה שו

יַתלנוי,  רֲעעשויות  ּמה יַתפִים  ּמנ שכ ו
יַתהּקול,  אאת  ִבמיעות  שש יַתמ יַתה שפרות  ששפו ו

ּממה,  ֵאה שב ֵארי  יַתוצשוא יַתוצד  שב אש ּמבר  רֲעא ּמה שו
יַתגל,  של יַתג יַתל אש ֵאבב  יַתהוּסו

ִבצפוִיין,  יַתה שו ִבסין,  ּמּט יַתה שו
שמרות,  שס יַתמ יַתה ּמכל  ּמאר  שש ו



ִברין.   שטהו
אכת,  את יַתמ יַתל אש ּממה  ֵאה שב ֵאלי  יַתד שנ יַתס

ִבאין,  ֵאמ שט
ִברין.   שטהו יַתעם,  יַתש יַתל אש

ּמאה?  שמ מט ֵאבל  יַתק שמ יַתתי  ּממ אא ֵאמ ֵאוּסי ף,  יַתה
אפנו.   שישו אש ִבמ

ִבכין?  שוּס יַתה שו
ּמנה.  אז ִבחי שש יַתי אש ִבמ

מסכת כלים פרק יד משנה ו 
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ּמאה,  יַתמשר ּמשה בו  ּמע אש אכת  את יַתמ יַתל אש ִבני  שט שכסוי 
ֵאהר,  יַתט שמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר
ִבמין.   יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו
ּמרה,  ּמב שש ִבנ אש ּמאה  יַתמשר

ִבנים,  ּמפ יַתה לרב  אאת  ּמאה  יַתמשר ּמנה  ֵאאי ִבאם 
ּמרה.  שטהו

מסכת כלים פרק יד משנה ז 
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ִברין.   ּמב שש רֲעהִברין  יַתּט ִבמ ִבמין ו יַתּט ִבמ שתכות  יַתמ ֵאלי  שכ
אזר.   אע ִבלי אא ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר

ִבמים.   ֵאל שש ּמלא  אא ִברין  רֲעה יַתּט ִבמ ּמנן  ֵאאי
יַתוצד?  ֵאכי

אהן,  ֵאלי רֲעע ּמזה  ִבה
יַתביום,  ּמברו בו  שש ִבנ שו

יַתביום,  ּמיה בו  ִבנ שש אהן  ֵאלי רֲעע ּמזה  ִבה שו יַתזר  ּמח ּמכן,  ִבתי ִבה
ִברין.   שטהו ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

אזר.   אע ִבלי אא ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר

ִבעי.  ִבבי שש ִבמ ִבשי ו ִבלי שש ִבמ ּמפחות  ּמיה  ּמז יַתה ֵאאין 
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ּמבתו,  מכ יַתאשר ִבמתוְך  ּמרה  שב שש ִבנ אש ּמבה  מכ יַתאשר ּמל אש יַתח  ֵאת שפ יַתמ
ּמטהור.  

ֵאמא,  יַתט שמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר
ִבנים.   שפ ִבב ִבמ יַתח בו  ֵאת אשהוא פו ֵאני  שפ ִבמ

מגמו,  ִבמתוְך  יַתבר  שש ִבנ אש יַתגם  יַתל אש שו
ּמטהור.  



ִבבין,  ּמק שנ ִבפין ו ּמח ּמהיו בו 
ֵאמא.   ּמט

ִבפין,  ּמח שּטלו  ִבנ
ִבבין.   ּמק שנ ֵאני  שפ ִבמ ֵאמא,  ּמט

ֵאמא,  ּמט ִבבין,  ּמק שנ שתמו  יַתת שס ִבנ
ִבפין;  ּמח ֵאני  שפ ִבמ

ִבבין,  ּמק שנ שתמו  יַתת שס ִבנ שו ִבפין  ּמח שּטלו  ִבנ
אזה,  שלתוְך  אזה  ּמוצן  ּמר שפ אש או 

ּמטהור.  
ּמדל  יַתחשר יַתל אש אנת  אנ שס יַתמ

אזה,  שלתוְך  אזה  ּמּטן  יַתמ של ִבמ ִבבים  ּמק שנ ּמשה  לל שש ּמב ּה  שפשרוצו  ִבנ אש
ּמרה.   שטהו

אכת,  את יַתמ יַתל אש שכס  יַתפ יַתאשר שו
ּמאה.  ֵאמ שט

פרק טו 
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ֵאע ץ,  ֵאלי  שכ
ֵאלי עור,  שכ

אוצם,  אע ֵאלי  שכ
ִבכית,  שזכו ֵאלי  שכ

ִברין,  שטהו אהן  ֵאטי שפשו
ִבאין.   ֵאמ שט אהן  ֵאלי שב יַתק שמ ו

ּמהרו.   ּמט ּמברו,  שש ִבנ
ִבלים,  ֵאכ אהן  ֵאמ ּמשה  ּמע שו יַתזר  ּמח

ּמבא.   יַתל שו ּמכן  ִבמ ּמאה  שמ מט ִבלין  שב יַתק שמ
ּמדה,  ִבש יַתה
ּמבה,  ֵאת יַתה שו
ּמדל,  שג ִבמ יַתה שו

יַתּקש,  יַתה ארת  או יַתכ
ִבנים,  ּמּק יַתה ארת  או יַתכ שו

שדִברית,  שנ יַתס שכ אל רֲעא ּמנה  ִבפי שס ובור 
יַתלִים,  אהם שו ּמל ֵאיש  אש

יַתלח,  ִבעים  ּמב יַתאשר ִבקים  ִבזי רֲעח יַתמ ֵאהן  שו
ֵאבש,  ּמי יַתב יַתרִים  ֵאהם כו אש
ִברין.   שטהו ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ִבלים,  ֵאכ יַתה ּמכל  ּמאר  שש ו



ִבלין,  שב יַתק שמ ּמנן  ֵאאי ֵאבין  ִבלין  שב יַתק שמ ֵאבין 
ִבאים.   ֵאמ שט

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמלה,  ּמג רֲעע יַתדשרדור 
ִבכים, <וקוסטות> ּמל שמ יַתה מסּטות  ּמק שו

ּמדן,  שב מע ּמה יַתבת  ֵאר רֲעע יַתו
ּמנה,  יַתט שק ּמנה  ִבפי שס ובור 

ּמארון,  ּמה שו
ִבלין,  שב יַתק שמ ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ִבאין,  ֵאמ שט
ּמכן.   שבתו אש יַתמה  שב ּמלא  אא ֵאטל  של יַתּט ִבה של רֲעעשוִיים  ּמנן  ֵאאי אש

ִבלים,  ֵאכ יַתה ּמכל  ּמאר  שש ו
ִברין,  שטהו ִבלין,  שב יַתק שמ יַתה

ִבאין.   ֵאמ שט ִבלין,  שב יַתק שמ ּמנן  ֵאאי אש שו
ּמדה  שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד של ִבאיר  ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד ֵאבין  ֵאאין 

יַתבִית.  יַתה יַתעל  יַתב יַתבת  רֲעעֵאר ּמלא  אא
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ֵאמאות,  שט ִבמים,  שחתו יַתנ יַתל אש מרבות  רֲעא
שטהורות.  ִבתים,  ּמב ֵאלי  רֲעע יַתב של אש שו

ֵאמאות. <סירקן>  שט ּממן,  שכ ִבכשר ּמקן או  ּמר שס
אתל,  לכ יַתב ּמבעו  שּק אש ִבמים  שחתו יַתנ יַתל אש יַתד ף 

ֵאהר,  יַתט שמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
ִבמין.   יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

ֵאמא,  ּמט ִבמים,  שחתו יַתנ יַתל אש שסרוד 
ּמטהור.  ִבתים,  ּמב ֵאלי  רֲעע יַתב של אש שו

ֵאמא.  ּמט ּמתיו,  יַתבע רוחו יַתאשר ֵאמ שפפו  ִבג
ּמטהור.  יַתחת,  יַתא יַתח  ֵאמרו יַתר ץ  שפ ִבנ

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ֵאמא.   ּמט ּמליו,  ּמע ֵאר ץ  שהיות פו ִבל ִבקינו  שת ִבה ִבאם 

ֵאמא.  ּמט רֲעערוְך,  יַתמ יַתה ֵאכן  שו

מסכת כלים פרק טו משנה ג 
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ֵאמא,  ּמט ִבתים,  ּמל יַתס של אש ּמפה  ּמנ ּמים 
ּמטהור.   ִבתים,  ּמב ֵאלי  רֲעע יַתב של אש שו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמשב,  ֵאמא מו ּמט אלת  אד יַתג יַתל אש יַתא ף 

שדלות.  שוגו שלתוכו  ששבות  ּמבנות יו יַתה אש ֵאני  שפ ִבמ
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ִבאין,  ֵאמ שט שתלוִין  יַתה ּמכל 
יַתבִית.   יַתה יַתעל  יַתב של אש ּמרה  ּמב שכ ּמפה ו ּמנ שתלוי  ִבמ חו ץ 

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ִברין,  שטהו ּמלם  מכ
ִבתין,  ּמל יַתס של אש ּמפה  ּמנ שתלוי  ִבמ חו ץ 

ּמרנות,  ּקג יַתרת  ּמב שכ שתלוי  ו
ּמיד,  יַתגל  יַתמ שתלוי  ו

ִבשין,  של ּמב יַתה ֵאּקל  יַתמ שתלוי  ו
ּמכה.   ּמלא שמ יַתעת  ּמש שב ִבעין  שי יַתס שמ ֵאהן  אש ֵאני  שפ ִבמ

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
ֵאמא;  ּמט ּמכה,  ּמלא שמ יַתעת  ּמש שב יַתע  ִבסיו של ּמעשוי  אה

ּמטהור.  ּמתלוי,  של ּמעשוי  אה
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ּמאה,  ֵאמ שט ּמגרוסות,  יַתה יַתחת  יַתר
ּמרה.   שטהו ּמוצרות,  שלאו אש שו

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
ֵאמא,  ּמט ּמלה,  ּמב יַתק של ּמעשוי  אה

ּמטהור.  ִבכנוס,  של ו

מסכת כלים פרק טו משנה ו 
ו

ִבאין,  ֵאמ שט ּמשּמרה,  יַתה ֵאלי  שב ִבנ
ִברין. שטהו ֵאלִבוי,  ֵאני  שב ֵאלי  שב ִבנ   שו
ִבאין,  ֵאמ שט ִבקין,  שש יַתמ יַתה ּמכל 

ִברין.   שטהו ּמיה,  ִבח שב שט יַתמ ֵאבית  ֵאקה  שש יַתמ ו
יַתדִים,  ּמי יַתה אאת  ִבמין  יַתט שמ ּמפִברים  שוּס יַתה ּמכל 

ּמרה.   ּמז רֲעע ּמה אפר  ֵאוּס ִבמ חו ץ 
ּמטהור.   יַתמשרכוב  יַתה

ֵאארוס,  ּמה שו שטמון  שק ִבנ יַתה שו שטנון  יַתב <כלי זמר>יַתה

ִבאין.   ֵאמ שט ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמשב,  ֵאמא מו ּמט ֵאארוס  ּמה
ּמליו.   ּמע אבת  אש ִבאית יו ּמל יַתא ּמה אש ֵאני  שפ ִבמ

ּמאה,  ֵאמ שט ּמדה,  של מח יַתה יַתדת  שמוצו
ּמרה.  שטהו ּמבִברין,  שכ יַתע ּמל אש שו



פרק טז 
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ּמטהור,  יַתנִים,  שש ִבל יַתלק  אח אנ אש ֵאע ץ  ִבלי  שכ ּמכל 
ּמוּספול,  יַתה ּמחן  של מש ִבמ חו ץ 

שזנון,  יַתמ יַתה שמחוי  יַתת שו
יַתבִית.  יַתה יַתעל  יַתב של אש ִבדין  ִבפיפו יַתא  : שרפרף, הדום>hupopódion<ּמו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
אהן.   ּמב ֵאוצא  יַתכיו ִבלי  שב יַתב יַתה שוקוד  ֵאגס  שמ יַתה יַתא ף 

ּמאה?  שמ מט ִבלין  שב יַתק שמ יַתתי  ּממ אא ֵאמ ֵאע ץ,  ֵאלי  שכ
ּמדג.   יַתה שבעור  ֵאפם  שישו אש ִבמ ּמסה,  רֲעעִברי ּמה שו ּמּטה  ִבמ יַתה

ּמאה.   ֵאמ שט ּמלשו ף,  ללא  אש יַתמר  ּמג
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ִבתים.  ּמב ּמשה  לל שש ּמב ּה  ֵארג  ּמס שי אש ִבמ ּמּטה,  ִבמ יַתה

מסכת כלים פרק טז משנה ב 
ב

ֵאנב;  יַתק ִבוי לסם  שח יַתי אש ִבמ ֵאע ץ,  ּמל אש ִבלים  יַתוּס יַתה
ּמרה,  ּממ שת יַתל אש שו

ִבנים,  שפ ִבב ִבמ ֵאנב  ִבק ללא  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ִבמים.   שי יַתק שמ ֵאכן  אש ֵאמא,  ּמט

ּמלה,  יַתכ של יַתכ
ּמיה.   שתלו יַתה אאת  למר  שג שוִי ֵאנב  יַתק ִבוי לסם  שח יַתי אש ִבמ

יַתהכוסות,  ֵאבית  ִבנין, ו ִבגי ּמל יַתה ֵאבית 
ִבנים,  שפ ִבב ִבמ ֵאנב  ִבק ללא  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ִבמים.  שי יַתק שמ ֵאכן  אש ֵאמא,  ּמט

מסכת כלים פרק טז משנה ג 
ג

ּמלתות,  שּק יַתה שו ִבנים,  יַתט שּק יַתה ִבנין  שּקנו יַתה
ֵאנב.   יַתק ִבוי לסם  שח יַתי אש ִבמ

ִבלים,  שגדו יַתה ִבגין  יַתהוּסו שו ִבלין,  שגדו יַתה ִבנין  שּקנו יַתה
אהן.   ּמל אש יַתחב  יַתר ּמל ֵאני דוִברין  שש אשה  רֲעע יַתי אש ִבמ
יַתנִים,  שז למא של אש יַתכ ף  שו ּמרה,  ּמב שכ ּמפה, ו ּמנ ּמים, 
אהן.   ּמל אש יַתחב  יַתר ּמל ּמחד  אא אשה דור  רֲעע יַתי אש ִבמ

ּמפה,  מּק יַתה
ּמל ּה.   אש יַתחב  יַתר ּמל ִבפירות  שוצ ֵאתי  שש אשה  רֲעע יַתי אש ִבמ



ּמרק,  רֲעע ּמה שו
יַתחת.  יַתא ּמרה  ִבפי שוצ אשה בו  רֲעע יַתי אש ִבמ

מסכת כלים פרק טז משנה ד 
ד

ּמאה?  שמ מט ִבלין  שב יַתק שמ יַתתי  ּממ אא ֵאמ ֵאלי עור,  שכ
ֵאנב,  יַתק ִבוי לסם  שח יַתי אש ִבמ ֵאמל,  ּמתשר יַתה

ּמתיו.  ֵאקיחו אשה  רֲעע יַתי שו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמניו.  שז ּמא אשה  רֲעע יַתי אש ִבמ
ּמיה,  שט מקשר שס

ֵאנב,  יַתק ִבוי לסם  שח יַתי אש ִבמ
ּמת ּה.  ִבוצי ִבוצי אאת  אשה  רֲעע יַתי שו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמה.   אתי שבעו יַתט אאת  אשה  רֲעע יַתי אש ִבמ
ֵאנב.  יַתק ִבוי לסם  שח יַתי אש ִבמ ּמיה,  של מב שט ּמק

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמה.   אתי ֵאקיחו אאת  אשה  רֲעע יַתי אש ִבמ

ה
ּמלעור,  אש אסת  אכ יַתה שו יַתכר  יַתה

ֵאנב.  יַתק ִבוי לסם  שח יַתי אש ִבמ
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ֵארם  שפ שת ִבי אש ִבמ
ִבחים.  ּמפ שט ּמשה  ִבמ רֲעח ֵאמ ּמפחות  אהן  ּמב ֵאיר  יַתש ִבוי

מסכת כלים פרק טז משנה ה 
ו

ּמאה, < ֵאמ שט ּמיה  של יַתט  פטילייא> מחוק ומתוקן. כנראה היהּמפ
ּמרה.   שטהו ּמנה  ִבסי רֲעח יַתו

שטהורות,  ִבלים,  ּמע אל אש ּמניות  שג ִבס
ֵאמאות.   שט ּמוצִברין,  שנ ִבל אש שו

ִבמתוכו,  ֵאטל  שונו שלתוכו  ֵאתן  אשהוא נו ּמתל  חו
ֵאמא.  ּמט

ארנו,  ִבתי יַתי אש יַתעד  אענו,  ּמר שק ִבי אש יַתעד  ּמיכול  ֵאאינו 
ּמטהור. 

מסכת כלים פרק טז משנה ו 
ז

ּמרנות,  ּקג ֵארי  שלזו אש ּמיה  שס ִבק
ִבכים,  ּמר שד ֵאכי  של שלהו אש



ּמאה.  ֵאמ שט ּמתן,  שש ִבפ ֵאשי  שלעו אש
ּמרה.   שטהו ִבחים,  ּמפ יַתנ יַתל אש שו ִבעים  ּמב יַתצ יַתל אש ּמבל  רֲעא

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
אהן.   ּמב ֵאוצא  יַתכיו ּמגרוסות  יַתל אש יַתא ף 

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
ֵאמא;  ּמט ּמלה,  ּמב יַתק של ּמעשוי  אה

ּמטהור.  ּמעה,  ֵאז יַתה ֵאני  שפ ִבמ

מסכת כלים פרק טז משנה ז 
ח

ּמקר,  ּמב יַתל אש שקלוט  יַתמ יַתה
אשלו,  ִבחוּסום  יַתה שו

שדבוִברים,  יַתל אש ּמד ף  יַתמ יַתה שו
ּמפה,  ּמנ שמ יַתה שו

ִברין.   שטהו ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ֵאמא.   ּמט ּמוצא,  שפ יַתק שכסוי 

ּמטהור.   שטּמרא,  שמ יַתק שכסוי 
ִבני,  שט שכסוי  ּמבה,  ֵאת שכסוי 

ּמרש,  ּמח אל אש ֵאבש  שכ יַתמ יַתה שו
ּמבה,  ֵאת יַתה יַתחת  יַתת אש ֵאוּסא  ִבכ יַתה שו

ּמל ּה,  אש שמרון  יַתּק יַתה שו
אפר,  ֵאוּס יַתל אש ִבלים  שג יַתנ רֲעא יַתו

ּמגר,  יַתנ יַתה ֵאבית  ו
שנעול,  יַתמ יַתה ֵאבית  ו
ּמזה,  שמזו יַתה ֵאבית  ו
ִבלים,  ּמב שנ ֵאתיק 
ִבכנורות,  ֵאתיק 

שנפות,  שוצ ִבמ ֵאלי  שד שלגו אש ּמאמום  שו
ּממר,  יַתז יַתל אש יַתמשרכוג  יַתה שו

ִבאית,  ּמל יַתא ּמל אש ִבעין  ִבבי ושר
ִבני,  ּמע אה אנת  אג שוגו

ּמּטה,  ִבמ יַתה שסמוכות  ו
ּמלה,  ִבפ שת יַתל אש ּמפס  שט ו

ּמסבות,  ֵאשי  שלעו אש רֲעאמום  יַתו
ִברין.   שטהו ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא ּמלל  שכ יַתה אזה 
ּמדם,  ּמא ּמל אש ּמשיו  שמ יַתש שמ ֵאשי  שמ יַתש שמ ּמכל 

ּמכה,  ּמלא שמ יַתעת  ּמש שב ללא  אש שו ּמכה  ּמלא שמ יַתעת  ּמש שב
ֵאמא.   ּמט

ּמכה,  ּמלא שמ יַתעת  ּמש שב ּמלא  אא ֵאאינו  אש ּמכל  שו
ּמטהור. 



מסכת כלים פרק טז משנה ח 
ט

שגיון,  ִבפ יַתה שו ִבכין  שוּס יַתה שו יַתוּסִי ף  יַתה ֵאתיק 
יַתער,  יַתת יַתה שו יַתרִים  שפ שס ִבמ ארת ו אפ שס ִבמ ֵאתיק 

ּמחל,  שכ יַתמ ֵאתיק 
יַתחל,  לכ יַתה ֵאבית  ו
ּמתב,  שכ ִבמ ֵאתיק 

ֵאתק,  שנ מר שת ו
ּמיה,  שט שסקושר ּמלה ו שב יַתט ֵאתיק 

ִבצים,  ִבח יַתה ֵאבית 
ּמפגושות,  יַתה ֵאבית  ו

ִבאין.   ֵאמ שט ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ּמיא,  שנ שמפו ִבסי ֵאתיק 

ֵאמא;  ּמט ּמלה,  שע יַתמ של ִבמ ּמנ ּה  שת אשהוא נו יַתמן  שז ִבב
ּמטהור.   ִבצדו,  ִבמ
ִבלים,  ִבלי רֲעח ֵאתיק 

ֵאהר,  יַתט שמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר
ּמנ ּה>  שת ִבצדו. <נו ִבמ שתנו  אשהוא נו ֵאני  שפ ִבמ

ּמלה,  יַתא ּמה רֲעחפוי 
אשת,  אּק יַתה שו
יַתמח,  לר ּמה שו

ִברין.   שטהו ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ּמלל:  שכ יַתה אזה 

ֵאמא,  ּמט ֵאתיק,  של ּמעשוי  אה
ּמטהור.  רֲעחפוי,  יַתל

פרק יז 

מסכת כלים פרק יז משנה א 
א

ִבתים,  ּמב ֵאלי  רֲעע יַתב ֵאלי  שכ ּמכל 
ִבנים;  ּמבִברמו ּמרן  ֵאשעו

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ֵאהן.   אש יַתמה  שב

ִבנים,  ּמנ יַתג יַתה מקפות 
ּמרק,  ּמי יַתל אש מגדות  רֲעא יַתב ּמרן  ֵאשעו

אבן,  את יַתב ִבתים,  ּמב ֵאלי  רֲעע יַתב של אש
ּמבה.   ּמב שג יַתב ִבנין,  ּמל יַתב יַתל אש



ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר
ִבנים.  ּמבִברמו ּמלם  מכ

מסכת כלים פרק יז משנה ב 
ב

אמת,  ֵאח יַתה
ִבתי.   אש יַתל אש ִבעיות  ּמּק יַתפ שב ּמר ּה  ֵאשעו
ִבתי,  אש יַתל אש אלת  אב יַתק שמ ּמנ ּה  ֵאאי ִבאם 

ֵאעארב,  ּמל אש אלת  אב יַתק שמ ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ּמאה.   ֵאמ שט

ּמערות,  שק ֵאבל  יַתק שמ ֵאאינו  אש ּמערות  שק ֵאבית 
שמחוִיים,  יַתת ֵאבל  יַתק שמ ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ֵאמא.   ּמט
ִבעי> ֵאר ּמה ִבקים, <= שש יַתמ ֵאבל  יַתק שמ ֵאאינו  אש ִבאי  אר ּמה ֵאבית 

ִבאי,  אר ּמה אאת  ֵאבל  יַתק שמ אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ֵאמא.   ּמט

ֵאהר,  יַתט שמ ֵאאל  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר
ִבמין אותו.  שי יַתק שמ ֵאהן  אש

מסכת כלים פרק יז משנה ג 
ג

יַתפת,  יַתל אש ִבלים  יַתוּס יַתה
יַתפת.   יַתל אש ּמכרות  ִבכ שב ּמרן  ֵאשעו

ּמירות  שפ : גומא; כלי העשוי פפירוס>pápuros<ִבפי

ִבחזוק,  של ּמלן  שע יַתמ של ּמּטן  יַתמ של ִבמ ִבנים  ּמק ּמל ּה  ּמשה  ּמע אש
ּמרה.   שטהו

ֵאהן,  אש ּמכל  יַתפִים  יַתג ּמל ּה  ּמשה  ּמע
ּמאה.   ֵאמ שט

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
יַתפִים,  יַתג שב ֵאטל  ּמנ ִבה של ּמלה  שיכו ּמנה  ֵאאי ִבאם 

ּמרה.  שטהו

מסכת כלים פרק יז משנה ד 
ד

ּממרו,  ּמא אש ִבנים  ּמהִברמו
אזה.   ּמב אזה  ִבזים  רֲעאחו ּמשה  לל שש

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
ֵאלְך.   יַתה ִבוי לּטל  אשִי ֵאדי  שכ ּמרה,  ּמב שכ ִבב ּמפה ו ּמנ שב

ּמריו.   רֲעח יַתא של ִבשיל  שפ יַתי אש ֵאדי  שכ ּמפה,  מּק יַתב ו
ִבנים,  ֵאבל ִברמו יַתק של ִבלים  שיכו ּמנן  ֵאאי אש ִבלים  ֵאכ יַתה ּמכל  ּמאר  שש ו

יַתבע,  לר ּמה ִבוצי  רֲעח יַתו יַתבע,  לר שכגון 



ִבנים,  יַתט שּק יַתה ִבנין  שּקנו <מין סל>יַתה

ּמבן.   מר שב ּמרן  ֵאשעו
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ִבתין.   ֵאזי יַתב

ִבתים.   ֵאזי יַתב ּמרן  ֵאשעו ּמרוצו,  שפ ִבנ
ֵאהן.  אש יַתמה  שב ּמרן  ֵאשעו ּמממו,  שג ִבנ

מסכת כלים פרק יז משנה ה 
ה

ּממרו,  ּמא אש ּמהִברמון 
ִבני.   ֵאבינו ּמלא  אא לטן,  ּמק ללא  שו ּמגדול  ללא 

ּמדן?  ּמב ֵאני  ּמכרו ִברמו שז ּמה ּממה  של ו
ֵאהן.   אש ּמכל  ִבשין  שד יַתק שמ שיהו  אש

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ִברי או אבן נו ּמנן  ּמח ִבבי יו שר
ִבלים.   ֵאכ יַתה אאת  אהם  ּמב ֵאער  יַתש של

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ּמכרו:  שז ּמה ּמכְך  של ּמכְך ו של

ִבלים,  ֵאכ יַתה אאת  אהן  ּמב ֵאער  יַתש של
ֵאהן.   אש ּמכל  ִבשין  שד יַתק שמ שיהו  אש שו

ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא
יַתבע,  אג ֵארי  ִבוצי רֲעח יַתו ּמדן  ּמב ֵאני  שיהו ִברמו אש ללא 

ּממקום.  ּמכל  שב יַתדי  יַתו ששִברין  יַתע שת ִבמ שיהו  אש ּמלא  אא

מסכת כלים פרק יז משנה ו 
ו <ז>

ּממרו,  ּמא אש ּמוצה  ֵאבי יַתכ
ִבנית.   ֵאבינו ּמלא  אא ּמנה,  יַתט שק ללא  שו ּמלה  שגדו ללא 

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
יַתטנות,  שּק יַתב אש ּמנה  יַתט שק שגדולות ו יַתב אש ּמלה  שגדו ִבביא  ֵאמ

יַתמִים,  יַתה שלתוְך  ֵאתן  שונו
יַתמִים.   יַתה אאת  ֵאלק  שוחו

ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא
ּמנה?  יַתט שק ֵאאי זו  שו ּמלה  שגדו ֵאאי זו  ִבני  ֵאע ִבדי ִבמי מו ִבכי  שו

אאה.  ּמלרו אש שעתו  יַתד ִבפי  של לכל  יַתה ּמלא  אא

מסכת כלים פרק יז משנה ז 
ז <ח>

ּממרו,  ּמא אש ארת  אג שגרו יַתכ
ִבנית.   ֵאבינו ּמלא  אא ּמנה,  יַתט שק ללא  שו ּמלה  שגדו ללא 



ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ֵאאל,  ששּמר אר ץ ִי אא שב אש ּמלה  שגדו יַתה

ִבדינות.  שמ יַתב אש ִבנית  ֵאבינו יַתה ִבהיא 

מסכת כלים פרק יז משנה ח 
ח <ט>

ּממרו,  ּמא אש יַתזִית  יַתכ
ִבני,  ֵאבינו ּמלא  אא לטן,  ּמק ללא  שו ּמגדול  ללא 

ִברי.   רֲעאגו אזה 
ּממרו,  ּמא אש ּמרה  ששעו ִבכ

ִבנית,  ֵאבינו ּמלא  אא ּמנה,  יַתט שק ללא  שו ּמלה  שגדו ללא 
ּמבִברית.   שד ִבמ זו 

ּממרו,  ּמא אש ּמשה  ּמד רֲעע ּמכ
ִבנית,  ֵאבינו ּמלא  אא ּמנה,  יַתט שק ללא  שו ּמלה  שגדו ללא 

שוצִברית.   ִבמ זו 
ִבלין  שט של יַתּט ִבמ יַתה ּמכל 

יַתע,  ֵאד יַתמשר יַתה ִבבי  לע שב ּמאה  שמ מּט יַתה אאת  ִבאין  ִבבי שמ
ִבני.   ֵאבינו ּמלא  אא לטן,  ּמק ללא  שו ּמגדול  ללא 

ִבני?  ֵאבינו יַתה אזה הוא  ֵאאי  שו
יַתפח.  אט ֵאּקפו  אה אש ּמכל 

מסכת כלים פרק יז משנה ט 
ט

ּממרו,  ּמא אש ּממה  יַתא ּמה
ִבנית.   ֵאבינו יַתה ּממה  יַתא ּמב

ּמרה:  ִבבי יַתה יַתשן  שבשו ּמהיו  יַתאמות  ֵאתי  <בשער מזרחי של הר הבית>שש

ִבנית,  שוצפו ִבחית  ּמר שז ִבמ ארן  אק יַתעל  יַתחת  יַתא
ִבמית;  שדרו ִבחית  ּמר שז ִבמ ארן  אק יַתעל  יַתחת  יַתא שו

ִבמית> שדרו ִבנית, < שוצפו ִבחית  ּמר שז ִבמ ארן  אק יַתעל  אש
יַתבע;  שוצ אא ִבוצי  רֲעח אשה  למ של אש יַתעל  ֵאתּמרה  שי ּמתה  שי ּמה

ִבמית,  שדרו ִבחית  ּמר שז ִבמ ארן  אק יַתעל  אש שו
יַתבע.  שוצ אא ִבוצי  רֲעח ּמה  אלי ּמע ֵאתּמרה  שי ּמתה  שי ּמה

יַתבע.   שוצ אא אשה  למ של אש יַתעל  ֵאתּמרה  שי ֵאוצאת  שמ ִבנ

י
ּמנה'?  יַתט שק יַתחת  יַתא שו ּמלה  שגדו יַתחת  יַתא ּממרו ' ּמא ּממה  ּמל שו

ּמנה,  יַתט שּק יַתב ִבלים  שט ִבנים נו ּממ מא ּמה אש ּמלא  אא
ּמלה,  שגדו יַתב ִבזיִברין  שח יַתמ ו

ּמלה.  ִבעי שמ יַתה ֵאבית  של ּמיבואו  ללא  אש ֵאדי  שכ
(מסכת כלים פרק יז משנה י) 

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר



ִבנית,  ֵאבינו יַתב ּמהיו  יַתאמות  ּמה ּמכל 
ּמהב,  ּמז יַתה יַתבח  שז ִבמ ִבמ חו ץ 

שיסוד.   יַתה שו ֵאבב  יַתהוּסו שו ארן  אק שו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבחים,  ּמפ שט ּמשה  ִבש ּמין,  שנ ִבב יַתה יַתמת  יַתא
ּמשה.  ִבמ רֲעח ִבלים,  ֵאכ יַתל אש שו

מסכת כלים פרק יז משנה יא 
יא

ּמּקה:  יַתד ּמדה  ִבמ שב ּממרו  ּמא אש ֵאיש  שו
ֵאבש,  ּמי יַתה שו יַתלח  יַתה ִבמדות 
ִבקי,  של יַתט ִבאי ּמב ּמרן  ֵאשעו

ּמבִברית.   שד ִבמ זו 
ּממרו:  ּמא אש ֵאיש  שו

ּמדם:  ּמא אשהוא  יַתמה  ִבפי  של לכל  יַתה
ּמחה, <הקומ ץ> שנ ִבמ יַתה אאת  ֵאמ ץ  קו

לטארת,  שּק יַתה ֵאני  שפ שוחו
ִבכפוִברים,  יַתה שביום  ּממיו  שג ּמל ללא  שמ ִבכ אתה  יַתהשו שו

ֵאערוב.   ּמל שסעודות  ֵאתי  שש שמזון  ִבכ
ּמבת,  יַתש יַתל ללא  ּמבל  רֲעא לחל  יַתל שמזונו 

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

לחל.   יַתל ללא  ּמבל  רֲעא ּמבת  יַתש יַתל
ֵאקל.   ּמה של ִבנין  שו יַתכ שת ִבמ ֵאאלו  ּמו ֵאאלו 

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמכר,  ִבכ יַתל ּמידות  ֵאתי  שש ִבמ

יַתּקב.   יַתל ּמשלש  ִבמ
ֵאמר:  ּמקה או שברו אבן  ּמנן  ּמח ִבבי יו שר

יַתלע.  אוּס יַתב יַתבע  יַתאשר ֵאמ שדיון ו שנ שבפו ּמכר  ִבכ ִבמ

מסכת כלים פרק יז משנה יב 
יב

ּמוּסה:  יַתג ּמדה  ִבמ ּממרו  ּמא אש ֵאיש  שו
ּמקב, <תורווד> ּמר ּמוד  יַתתשר ללא  שמ

ִבאים;  שפ ּמלרו אש ּמגדול  ּמוד  יַתתשר ללא  שמ
ִבקי;  של ִבּק יַתה ּמגִבריס  שכ ִבעים,  ּמג שנ שגִבריס 

ּמוּסה,  יַתג יַתה אבת  את שככו ִבכפוִברים  יַתה שביום  ֵאכל  ּמהאו
ּמת ּה.  ּמנ יַתע של יַתג שכ ּמה ו ּמכמו
אמן,  אש שו יַתיִין  נודות 

אהן.  ּמל אש ּמלה  שגדו ּמקה  ִבפי שב ּמרן  ֵאשעו
ּמדם,  ּמא ֵאדי  ִבבי ּמשה  אע אנ ללא  אש ּממאור  ו



ּמגדול,  שגרו ף  אא ללא  שמ ֵאשעורו 
יַתח.   ִבּטי יַתב אבן  של אש שגרופו  אא אזה 

ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא
ּמדם.  ּמא ּמל אש ּמגדול  לראש  שכ ששנו  אי

יג
ּמדם,  ּמא ֵאדי  ִבבי ּמשה  אע אנ אש שו

ּמכה,  שש ִבל יַתל אש ּמגדול  יַתח  ֵאד שק יַתמ ללא  שמ ֵאשעורו 
ִבקי,  של יַתט ִבאי ּמה שדיון  שנ שכפו אשהוא 

ִבנית,  שנרו יַתלע  אס שכ ו
לעל.  ּמב אש אקב  אנ ללא  שמ ִבכ

מסכת כלים פרק יז משנה יג 
יד

ּמטהור,  ּמים  יַתב אש ּמכל 
ּמים,  יַתה אלב  אכ ִבמ חו ץ 

ּמבש.   ִביי יַתל יַתח  ֵאר אשהוא בו ֵאני  שפ ִבמ
ּמבה.   ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

ּמים  יַתב ֵאדל  ּמג יַתה ִבמן  ִבלים  ֵאכ אשה  ּמהעו
אר ץ,  ּמא ּמב ֵאדל  ּמג יַתה ִבמן  אהם  ּמל ֵאבר  ִבח שו
ּמחה,  ִבשי שמ ִבפלו  רֲעא ִבפלו חוט,  רֲעא
ּמאה,  שמ מט ֵאבל  יַתק שמ אשהוא  ּמבר  ּמד

ֵאמא.  ּמט

מסכת כלים פרק יז משנה יד 
יה

ּמאה;  שמ מט ּמהִבראשון  יַתביום  ּמרא  שב ִבנ אש יַתמה  שב ֵאיש  שו
ּמאה,  שמ מט ֵאאין בו  ִבני,  ֵאש יַתב

ּמאה,  שמ מט איש בו  ִבשי,  ִבלי שש יַתב
ּמאה,  שמ מט ֵאאין בו  ִבשי,  ִבמי רֲעח יַתב ִבעי ו ִבבי ּמבשר

ּמפה. מוצ שמ יַתה ִבמית  רֲעע יַתנ יַתה יַתוצת  ֵאבי ּמהעוז ו יַתנ ף  שכ ִבמ   חו ץ 
אבן נוִברי:  ּמנן  ּמח ִבבי יו יַתמר שר ּמא

יַתפִים?  ּמנ שכ ּמכל  ִבמ ּמהעוז  יַתנ ף  שכ יַתנת  ּמש יַתמה 
ֵאמא.  ּמט ִבשי,  ִבש יַתה יַתביום  ּמרא  שב ִבנ אש ּמכל 

מסכת כלים פרק יז משנה טו 
יו

ּממקום,  ּמכל  ִבמ ִבקבול  ִבלי  שכ אשה  ּמהעו
ֵאמא.   ּמט

ּממקום,  ּמכל  ִבמ ּמשב  ּמכב ומו שש ִבמ אשה  ּמהעו
ֵאמא.   ּמט



ּמיר,  שנ יַתה ִבמן  ּמצה ו יַתמ יַתה ִבמן  ּמהעור ו ִבמן  ִבכיס  אשה  ּמהעו
ֵאמא.   ּמט

אאגוז,  ּמה שו יַתאלון  ּמה ּמהִברמון, 
ּמפר,  ּמע אה אאת  אהן  ּמב ּמלמוד  ִבתינוקות  יַתה ּמקקום  רֲעח אש

יַתנִים,  שז למא יַתכ ף  של ִבקינום  שת ִבה אש או 
אשה,  רֲעע יַתמ אהם  ּמל ֵאיש  אש ֵאמא,  ּמט

ּמבה.  ּמש רֲעח יַתמ אהם  ּמל ֵאאין  שו

מסכת כלים פרק יז משנה טז 
יז

ּממחוק  יַתה שו יַתנִים  שז למא ֵאנה  שק
אכת,  את יַתמ ִבקבול  ֵאבית  אהן  ּמב ֵאיש  אש

ּממעות, ִבקבול  ֵאבית  ּמב ּה  איש  אש ּמסל  רֲעא ּמה  שו
יַתמִים,  ִבקבול  ֵאבית  איש לו  אש ִבני  ּמע אל אש אנה  ּמק שו

ִבליות,  ּמג יַתמשר ּמזה ו שמזו ִבקבול  ֵאבית  ּמב ּה  איש  אש ֵאּקל  יַתמ
ִבאין.   ֵאמ שט ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

יַתכי:  יַתז אבן  ּמנן  ּמח ּמבן יו יַתר יַתמר  ּמא ּמלם  מכ יַתעל  שו
יַתמר,  לא ִבאם  ִבלי  ִבאי 

יַתמר.  לא ללא  ִבאם  ִבלי  ִבאי 

מסכת כלים פרק יז משנה יז 
יח

ּמאה,  ֵאמ שט ִבפין,  יַתהצושר ִבתית  שח יַתת
ּמרה.   שטהו ִבחין,  ּמפ יַתנ יַתל אש שו

אמן,  אש ִבקבול  ֵאבית  ּמב ּה  איש  אש אזת  אח שש יַתמ
ּמאה,  ֵאמ שט

ּמרה.   שטהו ּמב ּה,  ֵאאין  אש שו
ֵאקס  שנ : שני לוחות עץ מרוחים שעוה מחוברים>pinakís<ִבפ

ּמאה,  ֵאמ שט ּמוה,  רֲעע יַתש ִבקבול  ֵאבית  ּמב ּה  איש  אש
ּמרה.   שטהו ּמב ּה,  ֵאאין  אש שו

יַתּקש,  יַתה ארת  אפ ששפו יַתּקש ו יַתה אלת  אוצ רֲעח יַתמ
ֵאמא,  יַתט שמ ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ֵאהר.   יַתט שמ ִברי  אבן נו ּמנן  ּמח ִבבי יו שר
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

אהן.   ּמב ֵאוצא  יַתכיו יַתפּקועות  יַתל אש יַתא ף 
ּמרה.   שטהו ּמל ף,  ֵאח יַתל אש שו ִבנים  ּמּמּק יַתה אלת  אוצ שח יַתמ
ּמלה,  ּמב יַתק של ּמכ ּה  ּמת רֲעח אש אנה  ּמּק יַתל אש ארת  אפ ששפו
יַתכי.  ּמכ יַתה ּמכל  אאת  ִבוציא  אשיו יַתעד  ּמרה,  שטהו



פרק יח 

מסכת כלים פרק יח משנה א 
א

ּמדה,  ִבש יַתה
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ִבנים,  שפ ִבב ִבמ אדת  אד שמ ִבנ
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

יַתבחו ץ.  ִבמ אדת  אד שמ ִבנ
ֵאאלו,  ּמו ֵאאלו  ִבדים  ומו

ּמדד.   שמ ִבנ ִבזים  ֵאב שז ִבל ִבבי  לע שו יַתלִים  שג יַתר ּמה ִבבי  לע ֵאאין  אש
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ּמדד,  שמ ִבנ ִבזים  ֵאב שז ִבל ִבבי  לע שו יַתלִים  שג יַתר ּמה ִבבי  לע אש ִבדים  מו
ּמדד.] שמ ִבנ ֵאאינו  אהן  ֵאני ֵאבי [ו

ֵאמר:  ֵאשזוִברי או יַתה שמעון  ִבש ִבבי  שר
יַתפח,  אט שגבוהות  יַתלִים  שג יַתר ּמה ּמהיו  ִבאם 

ּמדד,  שמ ִבנ אהן  ֵאני ֵאבי ֵאאין 
ּמדד.  שמ ִבנ אהם  ֵאני ֵאבי ּמלאו,  ִבאם  שו

מסכת כלים פרק יח משנה ב 
ב

ּמל ּה,  אש ֵאני  שכ אמ יַתה
אטת,  אמ שש ִבנ ִבהיא  אש יַתמן  שז ִבב

ּמל ּה,  ִבחבור  ּמנ ּה  ֵאאי
ּממ ּה,  ִבע אדת  אד שמ ִבנ ּמנה  ֵאאי שו

ֵאמת,  יַתה אהל  לא שב ּממ ּה  ִבע אלת  אצ יַתמ ּמנה  ֵאאי שו
ּמבת  יַתש יַתב ּמת ּה  שרִברין או ֵאאין גו שו
ּממעות.  ּמכ ּה  שבתו ֵאיש  אש יַתמן  שז ִבב

אטת,  אמ שש ִבנ ּמנה  ֵאאי ִבאם  שו
ּמל ּה,  ִבחבור 

ּממ ּה,  ִבע אדת  אד שמ ִבנ שו
ֵאמת,  יַתה אהל  לא שב ּממ ּה  ִבע אלת  אצ יַתמ ו

ּמבת,  יַתש יַתב ּמת ּה  שרִברים או שוגו
ּממעות.   ּמכ ּה  שבתו ֵאיש  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ּמל ּה,  אש שמרון  יַתּק יַתה
יַתע,  ּמקבו אשהוא  יַתמן  שז ִבב

ּממ ּה.  ִבע ּמדד  שמ ִבנ שו ּמל ּה  ִבחבור 
יַתע,  ּמקבו ֵאאינו  ִבאם 

ּממ ּה.   ִבע ּמדד  שמ ִבנ ֵאאינו  שו ּמל ּה,  ִבחבור  ֵאאינו 
ִבדין אותו?  שד יַתוצד מו ֵאכי

לראש תור.  



ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּממ ּה,  שוצ יַתע ֵאני  שפ ִבב למד  רֲעע יַתל ּמלה  שיכו ּמנה  ֵאאי ִבאם 

ּמרה.  שטהו

מסכת כלים פרק יח משנה ג 
ג

ּמדל  שג ִבמ יַתה שו ּמבה  ֵאת יַתה שו ּמדה  ִבש יַתה
אהן,  ֵאלי שג יַתר ֵאמ יַתחת  יַתא ּמלה  שּט ִבנ אש

ִברין,  שטהו ִבלין,  שב יַתק שמ ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ּמכן;  יַתדשר שכ ִבלין  שב יַתק שמ ּמנן  ֵאאי אש

ֵאמא.   יַתט שמ ֵאסה  ִבבי יו שר
רֲעחפוי,  יַתו רֲעחמור,  יַתו ּמּטה,  ִבמ יַתה ֵאטי  של שק ִבנ

ִברין.   שטהו
ֵאבן.   של יַתמ ּמּטה ו ִבמ ּמלא  אא ֵאמא  ּמט ֵאאין 

שטהוִברין.  ֵאלִבוי,  ֵאני  שב ֵאני  שב של יַתמ ו

מסכת כלים פרק יח משנה ד 
ד

שלשונות,  יַתעל  ּמתנו  שנ אש ֵאבן  של יַתמ
ִבמין,  יַתט שמ ּמדה  שיהו ִבבי  ִבאיר ושר ֵאמ ִבבי  שר

רֲעהִברין.   יַתט שמ שמעון  ִבש ִבבי  ֵאסה ושר ִבבי יו שר
ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא

ֵאלִבוי,  ֵאני  שב ֵאני  שב של יַתמ ִבמ אזה  ּמנה  ּמש יַתמה 
ִברין?  שטהו ֵאלִבוי  ֵאני  שב ֵאני  שב של יַתמ אש

מסכת כלים פרק יח משנה ה 
ה

ּמרס,  שד ִבמ ּמאה  ֵאמ שט ּמתה  שי ּמה אש ּמּטה  ִבמ
יַתעִים,  ּמר שכ ֵאתי  שש ּמרה ו ּמוצ שק ּמלה  שּט ִבנ

ּמאה,  ֵאמ שט
יַתעִים,  ּמר שכ ֵאתי  שש ּמכה ו מר רֲעא

ּמרה.   שטהו
ֵאמא.   יַתט שמ ּמיה  שמ אח שנ ִבבי  שר

ּמסן,  שכ שלשונות לו ֵאתי  שש יַתרר  ּמג
ּמסן,  שכ יַתפח לו אט יַתעל  יַתפח  אט יַתעִים  ּמר שכ ֵאתי  שש יַתרר  ּמג

יַתפח,  אּט ִבמ ּמפחות  ּמט ּה  רֲעע ִבמ אש או 
ּמרה.  שטהו

מסכת כלים פרק יח משנה ו 
ו

ּמרס,  שד ִבמ ּמאה  ֵאמ שט ּמתה  שי ּמה אש ּמּטה  ִבמ



ּמנ ּה,  שּק ִבת שו ּמכה  מר רֲעא ּמרה  שב שש ִבנ
ּמרס;  שד ִבמ ּמאה  ֵאמ שט

ּמנ ּה,  שּק ִבת שו ּמיה  ִבנ שש ּמרה  שב שש ִבנ
ּמרס,  שד ִבמ יַתה ִבמן  ּמרה  שטהו

ּמרס.   שד ִבמ יַתגע  יַתמ ּמאה  ֵאמ שט ּמבל  רֲעא
ּמנה  ּמהִבראשו אאת  ֵאּקן  יַתת של ִבפיק  שס ִבה ללא 

ּמיה,  ִבנ שש ּמרה  שב שש ִבנ אש יַתעד 
ּמרה.  שטהו

מסכת כלים פרק יח משנה ז 
ז

ּמרס,  שד ִבמ ּמאה  ֵאמ שט ּמתה  שי ּמה אש יַתרע  אכ
ּמּטה,  ִבמ יַתל ּמר ּה  שב ִבח שו

ּמרס.   שד ִבמ ּמאה  ֵאמ שט ּמל ּה  מכ
ִבהיא> אש ּמרס, < שד ִבמ ּמאה  ֵאמ שט ִבהיא  ּמשה,  ּמר ּמפ

ּמרס.]   שד ִבמ יַתגע  יַתמ ּמאה  ֵאמ שט ּמּטה  ִבמ יַתה שו ]
ּמעה,  שב ִבש יַתאת  שמ מט ּמאה  ֵאמ שט ּמתה  שי ּמה

ּמּטה,  ִבמ יַתל ּמר ּה  שב ִבח שו
ּמעה.   שב ִבש יַתאת  שמ מט ּמאה  ֵאמ שט ּמל ּה  מכ

ּמעה,  שב ִבש יַתאת  שמ מט ּמאה  ֵאמ שט ִבהיא  ּמשה,  ּמר ּמפ
אעארב.   יַתאת  שמ מט ּמאה  ֵאמ שט ּמּטה  ִבמ יַתה שו
אעארב,]  יַתאת  שמ מט ּמאה  ֵאמ שט ּמתה  שי ּמה ]

ּמּטה,  ִבמ יַתל ּמר ּה  שב ִבח שו
אעארב.   יַתאת  שמ מט ּמאה  ֵאמ שט ּמל ּה  מכ

אעארב,  יַתאת  שמ מט ּמאה  ֵאמ שט ִבהיא  ּמשה,  ּמר ּמפ
ּמרה.   שטהו ּמּטה  ִבמ יַתה שו

ֵאדר.  שע יַתמ יַתל אש ֵאשן  יַתה ֵאכן  שו

מסכת כלים פרק יח משנה ח 
ח

ִבלים,  ֵאכ ּמעה  ּמב יַתאשר ּמלה  ִבפ שת
ּמנ ּה,  שּק ִבת שו ּמנה  ּמוצה ִבראשו ִבוצי שק ִבתיר  ִבה

ֵאמת,  ֵאמא  שט ּמאה  ֵאמ שט
ּמיה,  ִבנ שש ֵאכן  שו

ִבשית.   ִבלי שש ֵאכן  שו
ִבעית,  ִבבי ּמהשר אאת  ִבתיר  ִבה
ֵאמת,  ֵאמא  שּט ִבמ ּמרה  שטהו

ֵאמת.   ֵאמא  שט יַתגע  יַתמ ּמאה  ֵאמ שט ּמבל  רֲעא
ּמנה,  ּמלִבראשו יַתזר  ּמח
ּמנ ּה,  שּק ִבת שו ּמר ּה  ִבתי ִבה שו

ּמגע,  יַתמ שב ּמאה  ֵאמ שט



ּמיה.   ִבנ שש יַתה ֵאכן  שו
ִבשית,  ִבלי שש יַתה אאת  ִבתיר  ִבה

ּמגע,  יַתמ שב ִבעית  ִבבי ּמהשר אש ּמרה,  שטהו
ּמגע.  יַתמ אשה  ּמגע עו יַתמ ֵאאין  שו

מסכת כלים פרק יח משנה ט 
ט

ּמי ּה,  שוצ אח יַתנב  שג ִבנ אש ּמּטה  ִבמ
ּמי ּה,  שוצ אח יַתבד  ּמא או 

ִבפים,  ּמת ִבחים או שו יַתא ּמה  ּמלקו רֲעח יַתו
ּמרה.   שטהו
ּמה,  ִבזירו אח אה

ּמבא.   יַתל שו ּמכן  ִבמ ּמאה  שמ מט אלת  אב יַתק שמ
ּמלה,  ִבב רֲעח יַתמת  יַתּט ִבמ ּמּטה  ִבמ

ּמלה.   ִבב רֲעח ארת  אה יַתּט ִבמ ו
אזר.   אע ִבלי אא ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמבִברים.  ֵאא ארת  אה יַתּט ִבמ ּמבִברים ו ֵאא יַתמת  יַתּט ִבמ

פרק יט 

מסכת כלים פרק יט משנה א 
א

ּמל ּה,  ִבבי שט יַתה של ּמּטה  ִבמ יַתה אאת  ֵארק  ּמפ שמ יַתה
ִבלים,  ּמב רֲעח יַתב יַתע  ֵאג יַתהנו שו

ּמטהור.  
ּמּטה?  ִבמ יַתל ִבחבור  יַתתי הוא  ּממ אא ֵאמ אבל,  אח יַתה

ִבתים.   ּמב ּמשה  לל שש ּמב ּה  ֵארג  ּמס שי אש ִבמ
ִבנים,  שפ ִבל שו אשר  אּק יַתה ִבמן  יַתע  ֵאג יַתהנו

ֵאמא;  ּמט
יַתלחו ץ,  שו אשר  אּק יַתה ִבמן 

ּמטהור.  
אשר,  אּק יַתה ֵאמי  נו

ֵאמא.   ּמט ּמוצשרכו,  שב יַתע  ֵאג יַתהנו
ּמוצשרכו?  ּממה הוא  יַתכ שו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמבעות.  שוצ אא ּמשלוש 

מסכת כלים פרק יט משנה ב 



ב
ּמּטה,  ִבמ יַתה ִבמן  ֵאוצא  יַתהיו אבל  אח יַתה

ּמטהור;  ִבחים,  ּמפ שט ּמשה  ִבמ רֲעח יַתעד 
ֵאמא.   ּמט ּמשּמרה,  רֲעע יַתעד  שו ּמשה  ִבמ רֲעח ֵאמ

ּמטהור,  יַתלחו ץ,  שו ּמשּמרה  רֲעע ֵאמ
ִבחין,  ּמס שפ יַתה אאת  ששִברין  אשבו קו

ִבמּטות.  יַתה אאת  ִבלין  שש של יַתש שמ ו

מסכת כלים פרק יט משנה ג 
ג

ּמּטה,  ִבמ יַתה ִבמן  ֵאוצא  יַתהיו ּמרן  שז ֵאמ
אשהוא.   ּמכל 

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ִבחים.   ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע

ּמרן,  שז ֵאמ ֵארי  ִבשי
ִבחים,  ּמפ שט ּמעה  שב ִבש

רֲעחמור.  יַתל ּמבק  רֲעח רֲעעשותו  יַתל ֵאדי  שכ

מסכת כלים פרק יט משנה ד 
ד

ּמרן,  שז ֵאמ יַתה יַתעל  שו ּמּטה  ִבמ יַתה יַתעל  ּמזב  יַתה ּמשא  ִבנ
ּמחד.   אא ֵאסל  יַתנִים ופו שש ֵאמא  יַתט שמ

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ּמרן,  שז ֵאמ יַתה שו ּמּטה  ִבמ יַתה יַתעל  ּמזב  יַתה ּמשא  ִבנ
ִבחים,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע

ּמחד.  אא ֵאסל  יַתנִים, ופו שש ֵאמא  יַתט שמ
יַתלחו ץ,  שו ּמשּמרה  רֲעע ֵאמ

ּמחד.   אא ֵאסל  ּמחד, ופו אא ֵאמא  יַתט שמ
ּמרן,  שז ֵאמ יַתה יַתעל  ּמשא  ִבנ

ֵאמא;  ּמט ִבנים,  שפ ִבל שו ּמשּמרה  רֲעע ֵאמ
ּמטהור.  יַתלחו ץ,  שו ּמשּמרה  רֲעע ֵאמ

מסכת כלים פרק יט משנה ה 
ה

ּמרס,  שד ִבמ ּמאה  ֵאמ שט ּמתה  שי ּמה אש ּמּטה  ִבמ
ּמרן,  שז ֵאמ ּמל ּה  יַתרְך  ּמכ שו

ּמרס.   שד ִבמ ּמאה  ֵאמ שט ּמל ּה  מכ
ּמשה,  ּמר ּמפ

ּמרס,  שד ִבמ ּמאה  ֵאמ שט ִבהיא 



ּמרס.   שד ִבמ יַתגע  יַתמ ּמרן  שז ֵאמ יַתה שו
ּמעה,  שב ִבש יַתאת  שמ מט ּמאה  ֵאמ שט ּמתה  שי ּמה

ּמרן,  שז ֵאמ ּמל ּה  יַתרְך  ּמכ שו
ּמרס>  שד ִבמ ּמעה. < שב ִבש יַתאת  שמ מט ּמאה  ֵאמ שט ּמל ּה  מכ

ּמשה,  ּמר ּמפ
ּמעה,  שב ִבש יַתאת  שמ מט ּמאה  ֵאמ שט ִבהיא 
אעארב.   יַתאת  שמ מט ֵאמא  ּמט ּמרן  שז ֵאמ יַתה שו
אעארב,  יַתאת  שמ מט ּמאה  ֵאמ שט ּמתה  שי ּמה

ּמרן,  שז ֵאמ ּמל ּה  יַתרְך  ּמכ שו
אעארב.   יַתאת  שמ מט ּמאה  ֵאמ שט ּמל ּה  מכ

ּמשה,  ּמר ּמפ
אעארב,  יַתאת  שמ מט ּמאה  ֵאמ שט ִבהיא 

ּמטהור.  ּמרן  שז ֵאמ יַתה שו

מסכת כלים פרק יט משנה ו 
ו

ּמרן,  שז ֵאמ ּמל ּה  יַתרְך  ּמכ אש ּמּטה  ִבמ
ֵאמת,  יַתה אהן  ּמב יַתגע  ּמנ שו

ּמעה.   שב ִבש יַתאת  שמ מט ִבאים  ֵאמ שט
ּמרשו,  ּמפ

ּמעה.   שב ִבש יַתאת  שמ מט ִבאים  ֵאמ שט
אשאר ץ,  יַתה אהן  ּמב יַתגע  ּמנ

ּמעה ערב>  שב ִבש אעארב. < יַתאת  שמ מט ִבאין  ֵאמ שט
ּמרשו,  ּמפ

אעארב.   יַתאת  שמ מט ִבאים  ֵאמ שט

ז
ּמל ּה,  אש מרכות  רֲעא ֵאתי  שש שּטלו  ִבנ אש ּמּטה  ִבמ

ִבבים;  ּמק שנ יַתה אאת  ּמנה  ִבש ללא  שו ּמדשות  רֲעח ּמל ּה  ּמשה  ּמע שו
ּמאה,  ֵאמ שט ּמדשות,  רֲעח שברו  יַתת שש ִבנ

ּמרה,  שטהו ּמשנות,  ִבוי
ּמשנות.  שי יַתה יַתחר  יַתא ֵאלְך  לכל הו יַתה אש

מסכת כלים פרק יט משנה ז 
ח

ּמלן,  שע יַתמ של ִבמ ּמח ּה  שת ִבפ אש ּמבה  ֵאת
ֵאמת.   ֵאמא  שט ּמאה  ֵאמ שט
ּמלן,  שע יַתמ של ִבמ ּמתה  ּמח שפ ִבנ
ֵאמת.   ֵאמא  שט ּמאה  ֵאמ שט

ּמּטן,  יַתמ של ִבמ ּמתה  ּמח שפ ִבנ
ּמרה.   שטהו



ּמב ּה,  אש שמגורות 
ּמל ּה.  ִבחבור  ּמנן  ֵאאי שו ֵאמאות,  שט

מסכת כלים פרק יט משנה ח 
ט

יַתחת,  שפ ִבנ אש ֵאמל  ּמתשר
ֵאמא,  ּמט שבתוכו  אש ִבכיס  יַתה

ִבחבור לו.   ֵאאינו  שו
ּממ ּה,  ִבע שבלות  יַתק שמ ּמל ּה  אש ִבוצים  ֵאבי יַתה אש אמת  ֵאח יַתה

ּמחתו,  שפ ִבנ שו
ּמכן.  יַתדשר שכ שבלות  יַתק שמ ּמנן  ֵאאי אש שטהורות, 

מסכת כלים פרק יט משנה ט 
י

ּמד ּה,  ִבצ ִבמ ּמחה  שת שפ ִבנ אש ּמבה  ֵאת
ֵאמת.   ֵאמא  שט ּמרס ו שד ִבמ ּמאה  ֵאמ שט

ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא
יַתתי?  ּממ ֵאא

ִבחים,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ּמהה  שגבו ּמנה  ֵאאי אש יַתמן  שז ִבב
יַתפח.   אט ֵאבן  שז ִבלי ּמל ּה  ֵאאין  אש או 

ּמלן,  שע יַתמ של ִבמ ּמתה  רֲעח יַתפ שת ִבנ
ֵאמת.   ֵאמא  שט ּמאה  ֵאמ שט

ּמּטן,  יַתמ של ִבמ ּמתה  ּמח שפ ִבנ
ֵאמא,  יַתט שמ ִבאיר  ֵאמ ִבבי  שר
ִברין,  רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

ּמּקר,  ִבע ּמה יַתטל  ּמב אש ֵאני  שפ ִבמ
ּמלה.  ֵאפ שּט יַתה ּמלה  שט ּמב ו

מסכת כלים פרק יט משנה י 
יא

ִבנים,  ֵאבל ִברמו יַתק של ִבמ ּמתה  ּמח שפ ִבנ אש אלת  אפ שש יַתמ
ֵאמא,  יַתט שמ ִבאיר  ֵאמ ִבבי  שר
רֲעהִברים,  יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

ּמּקר,  ִבע ּמה יַתטל  ּמב אש ֵאני  שפ ִבמ
ּמלה.  ֵאפ שּט יַתה ּמלה  שט ּמב ו

פרק כ 



מסכת כלים פרק כ משנה א 
א

ּמסתות,  שכ יַתה שו ּמכִברים  יַתה
ּמחתו,  שפ ִבנ אש ִבפין  יַתוצ יַתמשר יַתה שו ִבקים  יַתש יַתה שו

ּמרס.   שד ִבמ ִבאין  ֵאמ שט ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ִבבים,  יַתק יַתעת  יַתב יַתאשר ֵאטר  שס שּקלו יַתה

ִבבים,  יַתק אשת  ֵאמ רֲעח ֵאמל  ּמתשר יַתה
ּמאה,  שס ִבתית  ֵאר שכ יַתה

ִבבים.  יַתק יַתעת  שב ִבש של אש אמת  ֵאח יַתה
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ֵאהן,  אש ּמכל  ּמרה  ּמז שמ יַתה שו ֵאוצל  שב יַתר ּמה יַתא ף 
ּמרס.   שד ִבמ ִבאין  ֵאמ שט ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
שטהוִברין,  ּמחתו,  שפ ִבנ אש ּמלן  מכ שו

ּמּקר,  ִבע ּמה יַתטל  ּמב אש ֵאני  שפ ִבמ
ּמלה.  ֵאפ שּט יַתה ּמלה  שט ּמב ו

מסכת כלים פרק כ משנה ב 
ב

ִבלים,  ִבלי רֲעח יַתמת  רֲעח
ּמרס.   שד ִבמ יַתה ִבמן  ּמרה  שטהו

ִבפוּסונות,  יַתבת  ֵאר רֲעע
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ּמרס.  שד ִבמ
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ֵאמת.   ֵאמא  שט
ּמבה,  ֵאר רֲעע

ּמקה,  שד שס ִבנ אש ִבבים  יַתק יַתעת  שש ִבת יַתעד  ללג  ֵאני  שש ִבמ
ּמרס.   שד ִבמ ּמאה  ֵאמ שט

ּמחה,  שפ שת ִבנ שו ִבמים  ּמש שג יַתב ּמח ּה  ִבני ִבה
ֵאמת.   ֵאמא  שט ּמאה  ֵאמ שט
ּמקה,  שד שס ִבנ שו ִבדים  ּמּק יַתב
ּמרס.   שד ִבמ אלת  אב יַתק שמ

ּמתן.   ּמל ִבח שת ִבב ִבמ ֵאע ץ  ֵאלי  שכ ֵארי  ִבשי שב אמר  לח אזה 
ּמתן,  ּמל ִבח שת ִבב ִבמ ּמוצִברין  שנ ֵאלי  שכ ִבב אמר  לח שו

שוּסמו.   יַתח שת ִבי אש יַתעד  ּמאה  שמ מט ִבלין  שב יַתק שמ ּמנן  ֵאאי ּמתן  ּמל ִבח שת
שוּסמו,  יַתח שת ִבנ

ֵאהן,  אש ּמכל  אהן  ֵאתי שפתו ִבש ששרו  ּמנ אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ִבאין.  ֵאמ שט

מסכת כלים פרק כ משנה ג 
ג



ּמקשרדום,  של ּמיד  ּמשאו  רֲעע אש ֵאּקל  יַתמ
ּמכה.   ּמלא שמ יַתעת  ּמש שב ּמאה  שמ מּט יַתל ִבחבור 

ֵאטר,  שס יַתי שד : מוט; מקל עליון בנול>diōstēr<יַתה

ּמכה.   ּמלא שמ יַתעת  ּמש שב ּמאה  שמ מּט יַתל ִבחבור 
ּמנס,  שכלו ִבב ּמבעו  : מוטות עומדים של הנול>keléontes<שק

ִבחבור לו.   ֵאאינו  שו ֵאמא,  ּמט
ֵאטר,  שס יַתי שד ּמשה בו  ּמע

ּמוצשרכו.   ּמלא  אא ֵאמא  ּמט ֵאאין 
ּמנס,  שכלו ִבב ּמבעו  שּק אש ֵאוּסא  ִבכ
ִבחבור לו.   ֵאאינו  שו ֵאמא,  ּמט

ֵאוּסא,  ִבכ ּמשה בו  ּמע
שמקומו.   ּמלא  אא ֵאמא  ּמט ֵאאין 
יַתבד,  יַתה ֵאבית  יַתרת  שבקו ּמבעו  שק
ּמל ּה.   ִבחבור  ֵאאינו  שו ֵאמא,  ּמט

ֵאוּסא,  ִבכ ּמש ּה  לרא שב ּמשה  ּמע
שמִברין לו:  אשאו ֵאני  שפ ִבמ ּמרה,  שטהו

ֵאתנו!"  שכ ּמלא שמ אאת  אשה  רֲעע יַתנ שו למד,  רֲעע "

מסכת כלים פרק כ משנה ד 
ד

ִבנים,  ֵאבל ִברמו יַתק של ִבמ ּמתה  ּמח שפ ִבנ אש ּמלה  שגדו ּמבה  ֵאר רֲעע
ּמבה,  ִבשי ִבלי ּמנ ּה  ִבקי שת ִבה

ֵאמא,  יַתט שמ ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ִברין,  רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

יַתצע.   יַתק שי אש יַתעד 
ּממה,  ֵאה שב יַתל ֵאאבוס  ּמא ּה  ּמש רֲעע

אתל,  יַתבכ ּמע ּה  ּמב שּק אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ּמאה.  ֵאמ שט

מסכת כלים פרק כ משנה ה 
ה

ּמבְך,  שד ִבנ יַתב ּמבעו  שּק אש אפת  לכ
ּמליו,  ּמע ּמנה  ּמב ללא  שו ּמבעו  שק
ּמבעו,  שק ללא  שו ּמליו  ּמע ּמנה  ּמב

ֵאמא.   ּמט
ּמליו,  ּמע ּמנה  ּמב ּמבעו ו שק

ּמטהור.  
יַתהּקורות,  ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמתנו  שנ אש ֵאפ ץ  יַתמ

ּמבה,  ֵאזי רֲעע יַתמ יַתה אאת  ּמליו  ּמע יַתתן  ּמנ ללא  שו ּמבעו  שק
ּמבעו,  שק ללא  שו ּמבה  ֵאזי רֲעע יַתמ יַתה אאת  ּמליו  ּמע יַתתן  ּמנ

ֵאמא.   ּמט



ּמבה,  ֵאזי רֲעע יַתמ יַתה אאת  ּמליו  ּמע יַתתן  ּמנ שו ּמבעו  שק
ּמטהור.  

ּמדל,  שג ִבמ יַתב ּמבה ו ֵאת יַתב ּמדה,  ִבש יַתב ּמע ּה  ּמב שּק אש ּמעּמרה  שק
ּמאה;  ֵאמ שט ּמת ּה,  ּמל ּמב יַתק ארְך  אד שכ

ּמרה.  שטהו ּמת ּה,  ּמל ּמב יַתק ארְך  אד שכ ללא  אש

מסכת כלים פרק כ משנה ו 
ו

ּמרס,  שד ִבמ ֵאמא  ּמט אשהוא  ִבדין  ּמס
ּמלן,  ֵאוי ּמשאו  רֲעע יַתו

ּמרס,  שד ִבמ יַתה ִבמן  יַתהר  ּמט
ֵאמת.   ֵאמא  שט ֵאמא  ּמט ּמבל  רֲעא
ּמרתו?  רֲעה יַתט ִבהיא  יַתתי  ּממ ֵאא ֵאמ

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ֵאבר>  אשית ִבמ ֵאבר. < ּמת ִבי אש ִבמ

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ֵאשר.   ּמּק ִבי אש ִבמ

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
יַתבע.  שק ִבי אש ִבמ

מסכת כלים פרק כ משנה ז 
ז

ּמכ ּה,  ּמאשר של ִבנים  ּמק ּמל ּה  ּמשה  ּמע אש אלת  אוצ שח יַתמ
ּמרה.   שטהו

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ִבכי.   ִבמין  שכ אשם  רֲעע יַתי אש יַתעד 

ּמב ּה,  שח ּמר של ּמאן  ּמש רֲעע
ִבחים,  ּמפ שט ּמעה  ּמב יַתאשר ֵאברו  רֲעח יַתל אנה  ּמק ֵאבין  ֵאאין  ִבאם 

ּמרה.   שטהו
ּמב ּה,  שח ּמר של ּמקה  של שח אנ

ֵאהר.   יַתט שמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר
ִבנים,  יַתד רֲעע יַתמ יַתה ֵאשי  ּמרא ִבתיר  יַתמ יַתה ֵאכן  שו

ּמרה.   שטהו
ּמכ ּה,  ּמאשר של ּמקה  של שח אנ

ִבחים,  ּמפ שט ּמשה  ִבש ֵאהן  אש ִבנים  יַתד רֲעע יַתמ ּמשה  לל שש ּמב ּה  יַתתשירו  שש ִבנ
ּמאה.   ֵאמ שט

ּמאה?  שמ מט אלת  אב יַתק שמ יַתתי  ּממ ֵאא ֵאמ אלת,  אוצ שח יַתמ
ּמת ּה.  שכ יַתלא שמ ּממר  שג ִבהיא  שו ֵאנב,  יַתק שת ִבת אש ִבמ



פרק כא 

מסכת כלים פרק כא משנה א 
א

שליון,  אע ּמה ֵאבד  ּמכ יַתב יַתע  ֵאג יַתהנו
שחתון,  יַתת יַתה ֵאבד  ּמכ יַתב

יַתרִים,  ִבני יַתב
ִבּקירוס,  יַתב : לולאה המפרידה בין חוטי הערב; מסרק הנול>kaîros<ו

ּממן,  ּמג יַתאשר ֵאבי  יַתג יַתעל  ִבבירו  אע אה אש יַתבחוט  ו
ּמר ּה,  ִבזי שח יַתה של ִבתיד  ּמע ֵאאינו  אש ּמרה  ִבעי ּמב ו

ּמטהור.  
אכת,  אוּס יַתמ יַתה אפש  אנ שב
ֵאמד,  ּמהעו ִבתי  שש ִבב ו

ּממן,  ּמג יַתאשר ֵאבי  יַתג יַתעל  ִבבירו  אע אה אש ּמכפול  יַתב ו
ּמר ּה,  ִבזי שח יַתה של ִבתיד  ּמע אשהוא  ּמרה  ִבעי ּמב ו

ֵאמא.   ּמט
ּמיה,  שששו יַתא שב ּממה,  ִבע ּמה יַתעל  אש אמר  אצ יַתב יַתע  ֵאג יַתהנו

ּמטהור.  
ּמּקה,  ִבפ יַתב יַתע  ֵאג יַתהנו

ֵאמא;  ּמט ּמעה,  ֵאר ֵאפ ללא  אש יַתעד 
ּמטהור.  ּמעה,  ֵאר ֵאפ אש ִבמ

מסכת כלים פרק כא משנה ב 
ב

לעל,  ּמב יַתע  ֵאג יַתהנו
שטֵארב,  יַתּק יַתב ו

יַתעִין,  ּמב
רֲעעבות,  ּמב ו

ּמכה,  ּמלא שמ יַתעת  ּמש שב ִבפלו  רֲעא
ּמטהור.  
ארב,  אח יַתב
ארְך,  לב יַתב ו
ּמיוצול,  יַתב ו
ֵאמא.   ּמט

אכת,  את יַתמ יַתל אש יַתעִין  ּמב
יַתיִים,  ּמח של ִבב ו

ּמרִיים, < רֲעע ּמב  עדיים>אוליו
ֵאמא.   ּמט

יַתיִים,  ּמח של ִבב ֵאהר  יַתט שמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר
ּמפר.  ּמע אה אאת  יַתרבות  של ּמלא  אא רֲעעשוִיים  ּמנן  ֵאאי אש



מסכת כלים פרק כא משנה ג 
ג

ּמרה,  ֵאג שמ יַתיד  שב יַתע  ֵאג יַתהנו
ּמכן,  ִבמ ּמכן ו ִבמ

ֵאמא.   ּמט
ּמחה,  ִבשי שמ יַתב יַתבחוט ו
ִבפין,  ִבני שוּס יַתב ּממה ו יַתא ּמב

ִבנית,  ּמט שש יַתּק יַתב ּמרש ו ּמח אל אש ֵאבש  שכ יַתמ שב
ּמטהור.  

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמגדול,  יַתה ּמוּסר  יַתמ של אש ֵאבן  של יַתמ יַתב יַתע  ֵאג יַתהנו יַתא ף 

ּמטהור.  
אשת,  אּק יַתב אתר ו אי יַתב יַתע  ֵאג יַתהנו
ּמחה,  שמתו ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ּמטהור.  
ִבאשות,  ּמה שמוצודות 

שטהורות.  
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבחבור.  ּמחה,  שמתו ִבהיא  אש יַתמן  שז ּמכל 

פרק כב 

מסכת כלים פרק כב משנה א 
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ּמחתו,  שפ ִבנ אש ִבקי  שפ של יַתד יַתה שו ּמחן  של מש יַתה
יַתשִיש  יַתב ּמפן  ִבח אש או 

יַתהכוסות,  יַתחת  ּמנ יַתה שמקום  אהן  ּמב ֵאיר  ִבש שו
ִבאין.   ֵאמ שט

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ִבתכות.  רֲעח יַתחת  ּמנ יַתה שמקום 

מסכת כלים פרק כב משנה ב 
ב

ּמטהור;  ּמליו,  שג יַתר ֵאמ יַתחת  יַתא ּמלה  שּט ִבנ אש ּמחן  של מש
ּמטהור;  ּמיה,  ִבנ שש ּמלה  שּט ִבנ

ִבשית,  ִבלי שש יַתה ּמלה  שּט ִבנ
ּמליו.   ּמע לשב  שח יַתי אש יַתעד  ֵאמא  ּמט

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ּמבה.   ּמש רֲעח יַתמ ּמוצִבריְך  ֵאאין 



ִבקי.  שפ של ּמד יַתה ֵאכן  : שולחן בעל שלוש רגליים>delphikē; mensa delphica<שו

מסכת כלים פרק כב משנה ג 
ג

ּמטהור;  ּמשיו,  ּמרא ֵאמ ּמחד  אא יַתּטל  ִבנ אש ֵאסל  שפ יַתס
ּמטהור;  ִבני,  ֵאש יַתה יַתּטל  ִבנ

ֵאמא.   ּמט יַתפח,  אט יַתב ּה  לג איש בו  ִבאם 
ּמשיו,  ּמרא ֵאמ ּמחד  אא יַתּטל  ִבנ אש ֵאר ף  שפ ששיַתר

ֵאמא.   ּמט
ּמרה.  שד את ּמק ֵאני  שפ ִבל אש ֵאוּסא  ִבכ ֵאכן  שו

מסכת כלים פרק כב משנה ד 
ד

ּמייו,  רֲעחפו שּטלו  ִבנ אש ּמלה  יַתכ יַתל אש ֵאוּסא  ִבכ
ִבמין,  יַתט שמ יַתמי  יַתש ֵאבית 

ִברין.   רֲעה יַתט שמ ֵאלל  אה ֵאבית  ו
ֵאמר:  יַתמי או יַתש

ֵאמא.   ּמט ֵאוּסא,  ִבכ יַתל אש ֵאבן  של יַתמ יַתא ף 
ּמבה,  ֵאר רֲעע ּמב ּמבעו  שּק אש ֵאוּסא  ִבכ

ִבמין,  יַתט שמ יַתמי  יַתש ֵאבית 
ִברין.   רֲעה יַתט שמ ֵאלל  אה ֵאבית  ו

ֵאמר:  יַתמי או יַתש
ּמב ּה.  ּמעשוי  אה יַתא ף 

מסכת כלים פרק כב משנה ה 
ה

ּמּטלו,  ִבנ שו ִבאין,  שוצ ּמייו יו רֲעחפו ּמהיו  ללא  אש ֵאוּסא  ִבכ
יַתדשרכו  ֵאכן  אש ֵאמא,  ּמט

ּמליו.  ּמע ֵאשב  שויו ִבוצדו  יַתעל  ֵאּטהו  יַתמ שהיות  ִבל

מסכת כלים פרק כב משנה ו 
ו

ִבעי,  ּמוצ שמ אא ּמה רֲעחפויו  יַתּטל  ִבנ אש ֵאוּסא  ִבכ
ִבמין,  ּמי יַתק ִבנין  ִבחיוצו יַתה שו

ֵאמא.   ּמט
ּמים,  יַתק ִבעי  ּמוצ שמ אא ּמה שו ִבנין  ִבחיוצו יַתה שּטלו  ִבנ

ֵאמא.   ּמט
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

יַתפח.  אט ּמחב  ּמר ּמיה  ּמה ִבאם 

מסכת כלים פרק כב משנה ז 



ז
אזה,  יַתוצד  שב אזה  ּמייו  רֲעחפו ֵאמ יַתנִים  שש שּטלו  ִבנ אש ֵאוּסא  ִבכ

ֵאמא,  יַתט שמ ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ִברין.   רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו
ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמייו,  רֲעחפו שּטלו  ִבנ אש ּמלה  יַתכ יַתל אש ֵאוּסא  ִבכ יַתא ף 
ּמלה,  ּמב יַתק ֵאבית  יַתתיַתיר בו  שש ִבנ

ּמטהור, 
ּמּקר,  ִבע ּמה יַתטל  ּמב אש ֵאני  שפ ִבמ

ּמלה.  ֵאפ שּט יַתה ּמלה  שט ּמב ו

מסכת כלים פרק כב משנה ח 
ח

שליון,  אע ּמה יַתּטל  ִבנ אש ּמדה  ִבש
שחתון.  יַתת יַתה ֵאני  שפ ִבמ ּמאה,  ֵאמ שט

שחתון,  יַתת יַתה יַתּטל  ִבנ
שליון.   אע ּמה ֵאני  שפ ִבמ ּמאה,  ֵאמ שט
שחתון,  יַתת יַתה שו שליון  אע ּמה יַתּטל  ִבנ

ִבפים,  יַתד יַתה ֵאני  שפ ִבמ ֵאמא,  יַתט שמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר
ִברין.   רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

ּמרס.  שד ִבמ ּמאה  ֵאמ שט ּמתת,  יַתוּס יַתה יַתבת  ִבשי שי
(מסכת כלים פרק כב משנה ט) 

ִבנים,  ּמפ ּמשאו  רֲעע יַתו שכמו,  ִבכשר שו ּמרקו  שוּס אש אפת  לכ
ֵאמא,  יַתט שמ ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ִברין,  רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו
לחק בו.   ּמי אש יַתעד 

ִבכין,  ממ אבן או  את ּמלן  ִבמ אש ּמלה  יַתכ של יַתכ יַתה שו יַתוּסל  יַתה
ִברין.   שטהו ּמבה,  ִבשי ִבלי ּמנן  ִבקי שת ִבה

ִבאין.  ֵאמ שט ּמחה,  ִבשי שמ ִבב ִבמי או  שג יַתב ּמגן  ֵאסשר

מסכת כלים פרק כב משנה י 
ט

ֵאמת.   ֵאמא  שט ּמרס ו שד ִבמ ּמאה  ֵאמ שט ּמלה  יַתוּס יַתה
ּמרס,  שד ִבמ ּמאה  ֵאמ שט ִבהיא  ּמשה,  ּמר ּמפ
ֵאמת.   ֵאמא  שט ֵאמא  ּמט אזל  יַתבשר יַתה שו
ּמלעור,  אש ּמייו  רֲעחפו אש ֵאקל  שס יַתר : בעל שלוש רגלים, כסא מתקפל>triskelēs<שט

ֵאמת.   ֵאמא  שט ֵאמא  ּמט שו ּמרס  שד ִבמ ֵאמא  ּמט
ּמשה,  ּמר ּמפ

ּמרס,  שד ִבמ ֵאמא  ּמט ּמהעור 
ּמלם>  מכ ִבמ שכלום. < ִבמ ּמטהור  ֵאקל  שס יַתר שּט יַתה שו

ֵאע ץ,  ּמל אש ּמליו  שג יַתר ֵאתי  שש אש ֵאח ץ  יַתמשר יַתב אש ִבלים  ֵאס שפ יַתס



ֵאמא.   ּמט
אבן,  אא ּמל אש יַתחת  יַתא שו ֵאע ץ  ּמל אש יַתחת  יַתא

ּמטהור.  
ּממן,  שג ִבש אש ֵאח ץ  יַתמשר יַתב אש ּמסִברין  שנ

ֵאמא,  יַתט שמ ִבאיר  ֵאמ ִבבי  שר
ִברין,  רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

אהן.   ֵאתי שח יַתת ִבכין  של יַתה שמ יַתמִים  יַתה שיהו  אש ּמלא  אא רֲעעשוִין  ּמנם  ֵאאי אש
ּמלן  ֵאקי שנ : סורג; כל העשוי רשת>kígklis<קינקילן! יַתק

שכסות,  יַתלת  ּמב יַתק ֵאבית  ּמב ּה  איש  אש
ּמאה;  ֵאמ שט

ארת,  או יַתכ שכ ּמיה  רֲעעשו ּמה שו
ּמרה.  שטהו

פרק כג 

מסכת כלים פרק כג משנה א 
א

ּמרעו,  שק ִבנ אש ִבלין  ִבפ שת יַתע ו ִבמי ּמּק יַתה שו אאמון  ּמה שו יַתכדור  יַתה
ֵאמא,  ּמט אהן  ּמב יַתע  ֵאג יַתהנו

ּמטהור.   ּמכן  שבתו אש יַתמה  ו
יַתרע,  שק ִבנ אש אאכו ף  ּמה

ֵאמא,  ּמט שבתוכו  אש יַתמה  שב יַתע  ֵאג יַתהנו
שברו.  יַתח שמ ִבפיר  ּמת יַתה אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת כלים פרק כג משנה ב 
ב

ּמכב:  אמשר ֵאשם  ִבמ ִבאין  ֵאמ שט ֵאאלו 
ִבני,  שקלו שש אא ּמה ארז  אז

ִבדית,  ּממ יַתה ּמכה  ֵארי שמ ו
ּממל,  ּמג יַתל אש ִבביט  ּמע שו
יַתלוּסוס.  אש ּמטן  ֵאפ שט ָרטן: מכה, סמיכה>ו הפ טט > 

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ּמשב,  ֵאמא מו ּמט יַתלוּסוס  אש ּמטן  ֵאפי יַתט יַתא ף 
שמפון.  שבקו ּמליו  ּמע ִבדין  שמ אשעו ֵאני  שפ  : מגרש אימונים>campus<ִבמ

ֵאמא.  ּמט ּמקה,  ּמנ יַתל אש אאכו ף  ּמבל  רֲעא

מסכת כלים פרק כג משנה ג 
ג

ּמשב?  שלמו ּמכב  אמשר ֵאבין  יַתמה 



ּמשאו,  יַתמ ִבמ ּמגעו  יַתמ יַתלק  ּמח ּמכב,  אמשר
יַתלק.   ּמח ללא  ּמשב,  ומו

רֲעחמור,  יַתל אש ִבפית  ּמת
ּמרה.   שטהו ּמה,  אלי ּמע ֵאשב  אשהוא יו

ִבבים,  ּמק שנ יַתה אאת  ּמב ּה  ּמנה  ִבש
ּמאה.  ֵאמ שט אזה,  יַתוצד  שב אזה  ּמוצן  ּמר שפ אש או 

מסכת כלים פרק כג משנה ד 
ד

ֵאמת,  יַתל אש אסת  אכ יַתה שו יַתכר,  יַתה שו ּמּטה,  ִבמ יַתה
ּמרס.   שד ִבמ ִבאין  ֵאמ שט ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ּמלה,  יַתכ יַתל אש ֵאוּסא  ִבכ
ּמיה,  ּמח אל אש ֵאבר  שש יַתמ ו
ֵאבס  יַתלכו אש ֵאוּסא  ִבכ שו

ִבלים,  ֵאכ יַתה אאת  ּמליו  ּמע ֵארם  אשהוא כו
ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא

ּמשב.  ֵאשם מו ִבמ ֵאאין בו 

מסכת כלים פרק כג משנה ה 
ה

ֵאני זוטו.   שפ ִבמ ֵאמא  ּמט ארם  ֵאח יַתה
שמרות,  שכ יַתמ יַתה שו ּמשתות  ּמהשר

ּמלוצור,  שפ יַתה שו ּמד ף  יַתמ יַתה ָרלצּור: לסו, חבל עם לולאה>שו טפ >

ִבאין.   ֵאמ שט ּמכִברין,  שש שמוצודות 
ִברין.  שטהו שכלוב,  יַתה שו ּמרטוב  ּמה שו יַתאּקון  עאּקֹון: סל ללכוד דגים>ּמה >

פרק כד 

מסכת כלים פרק כד משנה א 
א

ֵאהם:  ִבסים  שתִברי ּמשה  לל שש
ּמרס;  שד ִבמ ֵאמא  ּמט ּמכפו ף,  יַתה שתִבריס 

ֵאמת;  ֵאמא  שט ֵאמא  ּמט שמפון,  יַתבּקו ִבקין  רֲעח יַתש שמ אש
שכלום.  ִבמ ּמרה  שטהו ִביים,  ִבב יַתעשר ּמה יַתוצת  ֵאדי שו

מסכת כלים פרק כד משנה ב 
ב

ֵאהן:  ּמגלות  רֲעע ללש  ּמש



ּמרס;  שד ִבמ ּמאה  ֵאמ שט ּמרה,  שד את ּמק שכ ּמיה  רֲעעשו ּמה
ֵאמת;  ֵאמא  שט ּמאה  ֵאמ שט ּמּטה,  ִבמ יַתכ

שכלום.  ִבמ ּמרה  שטהו ִבנים,  ּמב רֲעא ּמל אש שו

מסכת כלים פרק כד משנה ג 
ג

ֵאהן:  רֲעעֵארבות  ללש  ּמש
ּמקה,  ּמד שס ִבנ אש ִבבין  יַתק יַתעת  שש ִבת יַתעד  שו ללג  ֵאני  שש ִבמ ּמבה  ֵאר רֲעע

ּמרס;  שד ִבמ ּמאה  ֵאמ שט
ֵאמת;  ֵאמא  שט ּמאה  ֵאמ שט ּממה,  ֵאל שש

שכלום.  ִבמ ּמרה  שטהו ּמדה,  ִבמ יַתב ּמאה  ּמב יַתה שו

מסכת כלים פרק כד משנה ד 
ד

ֵאהן:  ֵאתבות  ללש  ּמש
ּמרס;  שד ִבמ ּמאה  ֵאמ שט ּמד ּה,  ִבצ ִבמ ּמח ּה  שת ִבפ אש ּמבה  ֵאת

ֵאמת;  ֵאמא  שט ּמאה  ֵאמ שט ּמלן,  שע יַתמ של ִבמ
שכלום.  ִבמ ּמרה  שטהו ּמדה,  ִבמ יַתב ּמאה  ּמב יַתה שו

מסכת כלים פרק כד משנה ה 
ה

ֵאהן:  ִבסין  יַתתשרכו ּמשה  לל <טבלה של עור>שש

ּמרס;  שד ִבמ ֵאמא  ּמט ּמפִברין,  יַתוּס יַתל אש
ֵאמת;  ֵאמא  שט ֵאמא  ּמט ּמליו,  ּמע ִבלין  שכ אשאו

שכלום.  ִבמ ּמטהור  ִבתין,  ֵאזי יַתל אש שו

מסכת כלים פרק כד משנה ו 
ו

ֵאהן:  ּמסיות  ִבסי ּמב ללש  ּמש
ּמּטה,  ִבמ יַתה ֵאני  שפ ִבל אש

שפִברים,  יַתהוּסו ֵאני  שפ ִבל אש שו
ּמרס;  שד ִבמ ּמאה  ֵאמ שט

ֵאקי,  שפ של ּמד יַתל אש : שולחן בעל שלוש רגליים>delphikē; mensa delphica<שו

ֵאמת;  ֵאמא  שט ּמאה  ֵאמ שט
ּמדל,  שג ִבמ יַתל אש שו

שכלום.  ִבמ ּמרה  שטהו

מסכת כלים פרק כד משנה ז 
ז

ֵאהן:  ִבסיות  שק יַתנ ִבפ ּמשלוש 
ּמרס;  שד ִבמ ּמאה  ֵאמ שט ִבדין,  ִבפיפו יַתא : גומא; כלי העשוי פפירוס>pápuros<אולי אפיפורין, ּמה



ּמוה,  רֲעע יַתש ִבקבול  ֵאבית  ּמב ּה  איש  אש שו
ֵאמת;  ֵאמא  שט ּמאה  ֵאמ שט

שכלום.  ִבמ ּמרה  שטהו ּמקה,  ּמל רֲעח יַתו

מסכת כלים פרק כד משנה ח 
ח

ֵאהן:  ִבמּטות  ללש  ּמש
ּמרס;  שד ִבמ ּמאה  ֵאמ שט ּמבה,  ִבכי שש ִבל ּמיה  רֲעעשו ּמה

ֵאמת;  ֵאמא  שט ּמאה  ֵאמ שט ִבגין,  ּמג יַתז יַתל אש שו
שכלום.  ִבמ ּמרה  שטהו ִבגין,  ּמר ּמוּס יַתל אש שו

מסכת כלים פרק כד משנה ט 
ט <ח>

ֵאהן:  שפלות  שש יַתמ ּמשלוש 
ּמרס;  שד ִבמ ּמאה  ֵאמ שט אבל,  אז יַתל אש

ֵאמת;  ֵאמא  שט ּמאה  ֵאמ שט אבן,  את יַתל אש
שכלום.  ִבמ ּמטהור  ִבלים,  יַתמ שג יַתל אש ּמל ץ  רֲעח פו

מסכת כלים פרק כד משנה י 
י <ט>

ֵאהן:  ִבוצין  שפ יַתמ ּמשה  לל שש
ּמרס;  שד ִבמ ֵאמא  ּמט ּמבה,  ִבשי ִבלי ּמעשוי  אה

ֵאמת;  ֵאמא  שט ֵאמא  ּמט ִבעין,  ּמב יַתצ יַתל אש
שכלום.  ִבמ ּמטהור  ִבגתות,  יַתאל אש שו

מסכת כלים פרק כד משנה יא 
יא <י>

ֵאהן:  ִבלים  ּממ ּמתשר ּמשה  לל שש ּממתות ו רֲעח ּמשלוש 
ּמרס;  שד ִבמ ִבאין  ֵאמ שט ֵאשעור,  יַתכ ִבלין  שב יַתק שמ

ֵאמת;  ֵאמא  שט ִבאין  ֵאמ שט ֵאשעור,  יַתכ ִבלין  שב יַתק שמ ֵאאין  אש שו
שכלום.  ִבמ ּמטהור  ּמדג,  יַתה שלעור  אש שו

מסכת כלים פרק כד משנה יב 
יב 

ֵאהן:  ּמשה עורות  לל שש
ּמרס;  שד ִבמ ֵאמא  ּמט יַתח,  ִבטי ּמש יַתל ּמעשוי  אה

ֵאמת;  ֵאמא  שט ֵאמא  ּמט ִבלים,  ֵאכ שכִבריְך  יַתת של אש
שכלום.  ִבמ ּמטהור  ִבלים,  יַתד שנ יַתוּס יַתל אש שו ּמלשרוצועות  אש שו

מסכת כלים פרק כד משנה יג 
יג



ֵאהן:  ִבנים  ִבדי שס ּמשה  לל שש
ּמרס;  שד ִבמ ֵאמא  ּמט ּמבה,  ִבכי שש ִבל ּמעשוי  אה

ֵאמת;  ֵאמא  שט ֵאמא  ּמט ּמלן,  ֵאוי : בד שתולים בפתח>velum<של

שכלום.  ִבמ ּמטהור  יַתלצורות,  אש שו

(מסכת כלים פרק כד משנה יד: להלן ב-יו)

מסכת כלים פרק כד משנה טו 
יד 

ֵאהן:  ִבלינון  שק יַתר שפ ּמשה  לל : בגד העוטף את הרגל>periknēmia<שש

ֵאדי> ֵאוצ של אש ּמרס; < שד ִבמ ֵאמא  ּמט ּמועו ף,  ּמיה  יַתח ֵאדי  ּמוצ של אש
ֵאמת;  ֵאמא  שט ֵאמא  ּמט ִבבים,  ּמג רֲעח יַתל אש
שכלום.  ִבמ ּמטהור  ִבוצין,  יַתלּקו אש שו

מסכת כלים פרק כד משנה טז 
יה

ֵאהן:  ּמבכות  שס ּמשלוש 
ּמרס;  שד ִבמ יַתאת  שמ מט ּמאה  ֵאמ שט ּמדה,  של יַתי יַתל אש

ֵאמת;  ֵאמא  שט ּמאה  ֵאמ שט ּמנה,  ֵאק שז יַתל אש
שכלום.  ִבמ ּמרה  שטהו יַתהחו ץ,  ֵאוצאת  שליו אש שו

מסכת כלים פרק כד משנה יד 
יו

ֵאהן:  ּמפחות  שט ִבמ ּמשלוש 
ּמרס;  שד ִבמ ֵאמא  ּמט יַתדִים,  ּמי יַתל אש

ֵאמת;  ֵאמא  שט ֵאמא  ּמט ּמפִברין,  שוּס יַתל אש שו
שכלום.  ִבמ ּמטהור  ֵאלִבוי,  ֵאני  שב ֵאלי  שב ִבנ שו שכִבריְך  יַתת של אש שו

מסכת כלים פרק כד משנה יז 
יז

ֵאהן:  מקפות  ּמשלוש 
ּמיה, <מהודה! לא מנוקד> ִבבשר יַתה יַתעל  ּמי ּה  ּמל שּט אש ּמהה  שמהו

ּמיה;  ִבבשר יַתה יַתחר  יַתא ִבכים  של הו
ּמלה,  שגדו יַתה יַתעל  ּמנה  יַתט שק

ּמלה;  שגדו יַתה יַתחר  יַתא ִבכים  של הו
ִבמית.   ִבני שפ יַתה יַתחר  יַתא ִבכים  של ּמשוות, הו ּמהיו 

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
יַתחם,  ֵאמ יַתה ֵאלי  שבשו ּמי ּה  ּמל שּט אש יַתנִים  שז למא של אש יַתכ ף 

ֵאמא,  ּמט ִבנים,  שפ ִבב ִבמ
ּמטהור.   יַתבחו ץ,  ִבמ ו
ִבוצדו,  יַתעל  ּמי ּה  ּמל שט



ּמטהור.  יַתבחו ץ,  ִבמ ֵאבין  ִבנים,  שפ ִבב ִבמ ֵאבין 

פרק כה 

מסכת כלים פרק כה משנה א 
א

ּמותוְך,  יַתרִים  רֲעאחו אהם  ּמל ֵאיש  ִבלים  ֵאכ יַתה ּמכל 
שכגון: 

ּמסתות,  שכ יַתה שו ּמכִברים,  יַתה
ִבפים.   יַתוצ יַתמשר יַתה שו ִבקין,  יַתש יַתה שו

ּמדה.   שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ּמברות,  איש לו תו אש ּמכל 
ּמותוְך;  יַתרִים  רֲעאחו ֵאיש לו  ]

שברות,]  ֵאאין לו תו אש ּמכל  שו
ּמותוְך.   יַתרִים  רֲעאחו ֵאאין לו 

ב
ֵאקי,  שפ של ּמד יַתה שו ּמחן  של מש : שולחן בעל שלוש רגליים>delphikē; mensa delphica<יַתה

ּמותוְך.   יַתרִים  רֲעאחו ֵאיש לו 
ּמדה.   שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

אהן.   ּמל ֵאאין 
ֵאבז. שז ִבל ּמל ּה  ֵאאין  אש ּמלה  שב יַתט ֵאכן   שו

מסכת כלים פרק כה משנה ב 
ג

יַתע,  ֵאד יַתמשר יַתה
ּמותוְך:  יַתרִים  רֲעאחו ֵאיש לו 

יַתחשרחור,  של ּמעה  שב ִבש ִבמ
ּמבן.   ּמדשר יַתל ּמעה  ּמב יַתאשר ֵאמ ו
ּמדה.   שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

אהן,  ּמל ֵאאין 
יַתרִים.  ִבשי יַתל ּמלא  אא ּמעה  ּמב יַתאשר שו ּמעה  שב ִבש ּמכרו  שז ּמה ללא 

מסכת כלים פרק כה משנה ג 
ד



אמן,  אש ּמו יַתיִין  ִבמדות 
ּמרה,  שט שוצ אנ ּממ : כף למרק, מצקת>zōmērusis<שוזו

ּמדל, יַתחשר יַתל אש אנת  אנ יַתס שמ  ו
יַתיִין,  יַתל אש ארת  אמ יַתש שמ ו

ּמותוְך.   יַתרִים  רֲעאחו אהן  ּמל ֵאיש 
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

אהן.   ּמל ֵאאין 
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

אהן,  ּמל ֵאיש 
אהן,  ֵארי רֲעאחו ֵאמ יַתּטמו  ִבנ

ּמטהור,  ּמכן  שבתו אש יַתמה 
ִבביל.  שט יַתה של ּמוצִבריְך  שו

מסכת כלים פרק כה משנה ד 
ה

יַתבע;  לר ִבוצי  רֲעח יַתו יַתבע,  לר ּמה
יַתבע,  לר ּמה ִבוצי  רֲעח ּממא  יַתּט ִבנ ללא  שו יַתבע,  לר ּמה ּממא  יַתּט ִבנ
יַתבע,   לר ּמה ּממא  יַתּט ִבנ ללא  שו יַתבע,  לר ּמה ִבוצי  רֲעח ּממא  יַתּט ִבנ

ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  ֵאני שר שפ ִבל שמרו  ּמא
יַתבע,  לר ּמל יַתרִים  רֲעאחו יַתבע  לר ּמה ִבוצי  רֲעח יַתו ִבאיל  הו

ּממא תוכו,  יַתּט ִבנ אש ִבלי  אכ
ּמריו?  רֲעאחו יַתּטמו  ִבנ ללא 

אהן:  ּמל יַתמר  ּמא
ִבהיא?  ִבמין  שד יַתחת קו של ע?ת: נכתבה החי"ת על מחיקה ואינה ברורה>יַתש טל עש >

יַתבע,  לר ּמה ִבוצי  רֲעח יַתל יַתרִים  רֲעאחו יַתבע  לר ּמה ֵאמא  אש או 
ּמריו,  רֲעאחו יַתּטמו  ִבנ אש ִבלי  שכ

ּממא תוכו!  יַתּט ִבנ ללא 

מסכת כלים פרק כה משנה ה 
ו

יַתבע,  לר ּמה ּממא  יַתּט ִבנ
ִבאין,  ֵאמ שט ּמריו  רֲעאחו יַתו יַתבע  לר ּמה

ִברין.   שטהו ּמריו  רֲעאחו יַתו יַתבע  לר ּמה ִבוצי  רֲעח
יַתבע,  לר ּמה ִבוצי  רֲעח ּממא  יַתּט ִבנ

ִבאין,  ֵאמ שט ּמריו  רֲעאחו יַתו יַתבע  לר ּמה ִבוצי  רֲעח
ִברין.   שטהו ּמריו  רֲעאחו יַתו יַתבע  לר ּמה שו

יַתבע,  לר ּמה ֵארי  רֲעאחו יַתּטמו  ִבנ
ִברין.   שטהו יַתבע  לר ּמה ִבוצי  רֲעח ֵארי  רֲעאחו

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו



יַתבִים.   יַתג יַתה אאת  ִבקין  של ֵאאין חו
מכלו.  אאת  ִבביל  שט יַתמ ִבביל,  שט יַתמ אשהוא  שכ

מסכת כלים פרק כה משנה ו 
ז

ִבלים,  ֵאכ ֵאני  יַתכ
אהם,  ֵאני שג ּמה שו
אהם,  ֵאני שז ּמא שו

ִבלים,  שב יַתק שמ יַתה ִבלים  ֵאכ יַתה ִבוידות 
ִבקין,  שש יַתמ אהן  ֵאלי רֲעע שפלו  ּמנ אש

ִברין.   שטהו ֵאהן  שו ּמבן  שג יַתנ שמ
ּמותוְך,  יַתרִים  רֲעאחו אהם  ּמל ֵאאין  אש ִבלים  ֵאכ יַתה ּמכל  ּמאר  שש ו

ּמוצתו,  שק ִבמ יַתעל  ִבקין  שש יַתמ שפלו  ּמנ אש שו
ֵאמא.   ּמט מכלו 

ִבקין,  שש יַתמ שב ּמריו  רֲעאחו יַתּטמו  ִבנ אש ִבלי  אכ
ִבאין;  ֵאמ שט ּמריו  רֲעאחו

ּמדיו,  ּמי שו ּמניו,  שז ּמא שו שגנו,  ּמה שו תוכו, 
ִברין.   שטהו

ֵאמא.  ּמט מכלו  ִבמתוכו,  ּממא  יַתּט ִבנ

מסכת כלים פרק כה משנה ז 
ח

ּמותוְך,  יַתרִים  רֲעאחו אהם  ּמל ֵאיש  ִבלים  ֵאכ יַתה ּמכל 
ּמעה.   ִבבי שוצ ֵאבית  אהן  ּמל ֵאיש  שו

ֵאמר:  יַתטשרפון או ִבבי  שר
ֵאע ץ.   ּמל אש ּמלה  שגדו ּמבה  ֵאר רֲעע יַתל

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
יַתלכוסות.  

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
שּטהורות.   יַתה שו ֵאמאות  שּט יַתה יַתדִים  ּמי יַתל

ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא
יַתבד.  של ִבב שּטהורות  יַתה יַתדִים  ּמי יַתל ּמלא  אא שמרו  ּמא ללא 

מסכת כלים פרק כה משנה ח 
ט

יַתוצד?  ֵאכי
שטהורות,  ּמדיו  ּמי ּמהיו 

ִבאין,  ֵאמ שט יַתהכוס  ֵארי  רֲעאחו יַתו
ּמעתו,  ִבבי שוצ ֵאבית  שב ּמחזו  רֲעא

יַתהכוס.   ֵארי  רֲעאחו יַתב ּמדיו  ּמי יַתּטמו  ִבנ ֵאמא  אש ֵאשש  ֵאאינו חו
ִבאין,  ֵאמ שט ּמריו  רֲעאחו אש שבכוס  אתה  ּמיה שו ּמה



ִבפיו  שב אש אקה  שש יַתמ ּממא  יַתּט ִבנ ֵאמא  אש ֵאשש  ֵאאינו חו
יַתהכוס.   אאת  ֵאמא  ִבט שו יַתזר  ּמח שו יַתהכוס,  ֵארי  רֲעאחו יַתב

יַתח,  ֵאת יַתמשר אשהוא  שמקום  מק
ִבמתוכו,  ִבקים  שש יַתמ שוצאו  ּמי ֵאמא  אש ֵאשש  ֵאאינו חו

שלתוכו.  שזרו  ּמח שו ּמריו,  רֲעאחו יַתב שגעו  ּמנ שו

מסכת כלים פרק כה משנה ט 
י

אדש,  לּק יַתה ֵאלי  שכ
ּמותוְך,  יַתרִים  רֲעאחו אהן  ּמל ֵאאין 
ּמעה. ִבבי שוצ ֵאבית  אהן  ּמל ֵאאין    שו

אדש.   לּק יַתב ִבלים  ֵאכ שבתוְך  ִבלים  ֵאכ ִבלים  ִבבי שט יַתמ ֵאאין  שו
ּמבה,  ּמש רֲעח יַתמ שב ּמתן  ּמא שמ מט ֵאדי  ִבלי ִבדים  שר ִבלים יו ֵאכ יַתה ּמכל 

אשה.  רֲעע יַתמ ִבשנוי  שב ּמלא  אא ּמתן  ּמא שמ מט ֵאדי  ִבמי ִבלין  ּמנן עו ֵאאי שו
ּמבה,  ּמש רֲעח יַתמ יַתה יַתיד  ִבמ אשה ו רֲעע יַתמ יַתה יַתיד  ִבמ ֵאּטל  יַתב שמ אשה  רֲעע יַתמ יַתה

אלת  אּט יַתב שמ ּמנה  ֵאאי ּמבה  ּמש רֲעח יַתמ יַתה
ּמבה.  ּמש רֲעח יַתמ יַתה יַתיד  ִבמ ללא  שו אשה  רֲעע יַתמ יַתה יַתיד  ִבמ ללא 

 

פרק כו 

מסכת כלים פרק כו משנה א 
א

ּמנוצות,  שש ִבל אש ִבכיס  שו ִבקי,  שמ ִבע ּמדל  שנ יַתס
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

שוצִברית;  ִבמ ּמפה  ֵאפי שק יַתא ף 
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
אהן,  ּמב ֵאוצא  יַתכיו ִבקי  ִבדי יַתל ּמדל  שנ יַתס יַתא ף 

רֲעהִברין>  יַתט שמ ִבמין ו יַתט שמ ּממן. < מא ּמב ללא  אש רֲעהִברין  יַתּט ִבמ ִבמין ו יַתּט ִבמ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא

ּממן?  מא ּמב ללא  אש רֲעהִברין  יַתּט ִבמ ִבמין ו יַתּט ִבמ ִבלים  ֵאכ יַתה ּמכל  ללא  רֲעה יַתו
ּמתִברין,  ממ ִבפי  יַתעל  יַתא ף  ֵאאלו,  ּמבל  רֲעא

ּמרן.   ִבזי שח יַתה של ּמיכול  שדיוט  אה יַתה אש ִבאין,  ֵאמ שט
שוצִברית,  ִבמ ּמפה  ֵאפי שק ִבב ּמלא  אא שמרו  ּמא ללא 
ּמר ּה.  ִבזי שח יַתה של ּמיכול  ֵאאינו  ּממן  מא ּמה יַתא ף  אש

מסכת כלים פרק כו משנה ב 
ב

ֵאמא;   ּמט ּמוציו,  ּמנ שש ּמּטלו  ִבנ אש ּמנוצות  שש ִבל אש ִבכיס 



ּמטהור.   יַתשט,  שפ ִבנ
ֵאמא.   ּמט ּמּטן,  יַתמ של ִבמ ֵאלת  שט יַתמ ּמליו  ּמע ּמלה  ּמט

אקה,  שש יַתמ שב אהן  ֵאמ ּמחד  אא ּממא  יַתּט ִבנ אש ִבכיס  שבתוְך  ִבכיס 
ֵאברו.   רֲעח ּממא  יַתּט ִבנ ללא 

ֵאמא.   ּמט ִבלית,  ּמג יַתמשר יַתה שוצרור 
ּממעות,  יַתה שוצרור 

ֵאמא,  יַתט שמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
ִברין.  רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

מסכת כלים פרק כו משנה ג 
ג

ּמרה.   שטהו ִבוצים,  ֵאטי קו שק יַתכ ף לו
ִבאין,  ֵאמ שט ּמיר,  שכ יַתבשר יַתה שו  : כיסוי לזרוע>brakhiálion: חגורה, סינר> <zōnē<יַתהזון 

ִבאין.   ֵאמ שט ִבלין,  ּמו יַתששר יַתה שו
שטהוִברין.   ִבמין,  ֵאני שק יַתר שפ יַתה שו

שטהורות,  ּמבעות,  שוצ אא ֵאבית  ּמכל  שו
ִבוצים,  ּמי יַתּק יַתל אש ִבמ חו ץ 

ּמהאוג.  אלת  אב יַתק שמ ִבהיא  אש ֵאני  שפ ִבמ
ּמעה,  ּמר שק ִבנ

ּמהאוג,  לרב  אאת  אלת  אב יַתק שמ ּמנ ּה  ֵאאי ִבאם 
ּמרה.  שטהו

מסכת כלים פרק כו משנה ד 
ד

ּמנ ּה,  שּק ִבת שו ּמניו,  שז ּמא ֵאמ יַתחת  יַתא ּמקה  שס שפ ִבנ אש ּמדל  שנ יַתס
ּמרס; <טמא> שד ִבמ ּמאה  ֵאמ שט
ּמנ ּה,  שּק ִבת שו ּמיה,  ִבנ שש ּמקה  שס שפ ִבנ

ּמרס, <מחוק: טהור> שד ִבמ יַתה ִבמן  ּמרה  רֲעה ּמט
ּמגע. <טמא>  יַתמ ּמאה  ֵאמ שט ּמבל  רֲעא

ּמנה  ּמהִבראשו אאת  ֵאּקן  יַתת של ִבפיק  שס ִבה ללא 
ּמיה,  ִבנ שש ּמקה  שס שפ ִבנ אש יַתעד 

ֵאקבו,  רֲעע יַתסק  שפ ִבנ
יַתנִים,  שש ִבל יַתלק  אח אנ אש שטמו, או  ּמח יַתּטל  ִבנ

ּמטהור.  
ּממקום, <סוליים> ּמכל  ִבמ יַתסק  שפ ִבנ אש ּמים  של אס

ּמטהור.  
אגל,  אר ּמה לרב  אאת  ֵאבל  יַתק שמ ֵאאינו  שו יַתחת,  שפ ִבנ אש ּמעל  שנ יַתמ

ּמטהור.  
ּמאמום,  ּמה יַתעל  אש ּמעל  שנ יַתמ
ֵאהר,  יַתט שמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר

ִבמין.   יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו



ה
שטהורות,  שוצרורות,  ּממתות  רֲעח ּמכל 

ִביים.   ִבב יַתעשר ּמל אש ִבמ חו ץ 
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

שטהורות.   ּמעה,  ּמש שוצרור 
ֵאמאות.   שט ּמלם,  שוצרור עו

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
שטהורות.  שוצרורות,  ּממתות  רֲעח ּמכל 

מסכת כלים פרק כו משנה ה 
ו

ּמרס:  שד ִבמ ִבאים  ֵאמ שט ֵאאלו עורות 
יַתח,  ִבטי ּמש יַתל ּמליו  ּמע יַתשב  ּמח אש עור 

ּמיה,  שט מקשר שס עור 
ּמיה,  של מב שט יַתק עור 

רֲעחמור> יַתה ּממר, <הגהה מעל: עור  יַתח יַתה עור 
ּמתן,  יַתכ יַתה עור 

את ף> אּק יַתה ּמת ף, < יַתכ יַתה עור 
ֵאפא,  ּמהרו עור 

ּמסה,  ֵארי רֲעע ּמה עור 
ּמטן,  ּמק של אש ֵאלב  יַתה עור 

יַתכר,  יַתה עור 
אסת,  אכ יַתה שועור 

ּמרס.   שד ִבמ
ּמוּסרוק,  יַתה עור 
ֵארק,  יַתהוּסו שועור 

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמרס.  שד ִבמ

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ֵאמת.  ֵאמא  שט

מסכת כלים פרק כו משנה ו 
ז

שכסות,  שכִבריְך  יַתת שו שכסות,  יַתעב 
ּמרס.   שד ִבמ

ּממן,  ּמג יַתאשר שכִבריְך  יַתת שו ּממן,  ּמג יַתאשר יַתעב 
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ּמרס.  שד ִבמ
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ֵאמת.   ֵאמא  שט



ּמטהור,  ִבלים,  ֵאכ יַתל רֲעחפוי  ּמשאו  רֲעע אש עור 
ֵאמא.   ּמט ּמקלות,  שש ִבמ יַתל שו

ִבביו.  ּמא ֵאשם  ִבמ ֵאהר  יַתט שמ ֵאסה  ִבבי יו שר

מסכת כלים פרק כו משנה ז 
ח

ּמכה,  ּמלא שמ שסרון  אח ֵאאין  אש ּממקום  ּמכל 
ּמתן.  יַתא שמ יַתט שמ ּמבה  ּמש רֲעח יַתמ יַתה

ּמכה,  ּמלא שמ שסרון  אח ֵאיש  אש ּממקום  ּמכל  שו
ּמתן,  יַתא שמ יַתט שמ ּמבה  ּמש רֲעח יַתמ יַתה ֵאאין 

ּמבה. <העווצבה> שוצ יַתע ּמה ּמלא  אא

מסכת כלים פרק כו משנה ח 
ט

יַתבִית,  יַתה יַתעל  יַתב עורות 
ּמתן.  יַתא שמ יַתט שמ ּמבה  ּמש רֲעח יַתמ יַתה

ּמדן,  שב ּמע ּמל אש שו
ּמתן,  יַתא שמ יַתט שמ ּמבה  ּמש רֲעח יַתמ יַתה ֵאאין 

ּמנב,  יַתג יַתל אש שו
ּמתן.  יַתא שמ יַתט שמ ּמבה  ּמש רֲעח יַתמ יַתה

ּמלן,  שז ּמג יַתל אש שו
ּמתן.  יַתא שמ יַתט שמ ּמבה  ּמש רֲעח יַתמ יַתה ֵאאין 

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמבִברים:  שד יַתה ִבחלו ף 

ּמלן,  שז יַתג אשל 
ּמתן.  יַתא שמ יַתט שמ ּמבה  ּמש רֲעח יַתמ יַתה

ּמנב,  יַתג אשל  שו
ּמתן,  יַתא שמ יַתט שמ ּמבה  ּמש רֲעח יַתמ יַתה ֵאאין 

ִבלים.  ּמע שב יַתה רֲעאשו  שתּמי ִבנ ללא  אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת כלים פרק כו משנה ט 
י

ּמרס,  שד ִבמ ֵאמא  ּמט אשהוא  עור 
ִבלים,  יַתד שנ יַתוּס יַתה ִבלשרוצועות  ּמליו  ּמע יַתשב  ּמח שו

ֵאמל,  שז יַתא ּמה אאת  יַתתן בו  ּמנ אש ּמון  ֵאכי
יַתהר.   ּמט

ּמדה.   שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ִבחים.   ּמפ שט ּמשה  ִבמ רֲעח ֵאמ ּמפחות  אטנו  ִבעי שמ יַתי אש יַתעד 
ֵאמר:  ּמוצדוק או ִבבי  ִבבשר ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר
ּמהעור,  ִבמן  יַתחת  יַתפ שט ִבמ אשה  ּמהעו יַתא ף 



ּמאה,  ֵאמ שט
ּמרה.  שטהו ּמסתות,  שכ יַתה ִבמן 

פרק כז 

מסכת כלים פרק כז משנה א 
א

ֵאמא> יַתט שמ ֵאשמות, < ּמשה  ִבמ רֲעח ֵאשם  ִבמ ֵאמא  יַתּט ִבמ אגד  אב יַתה
ּמעה,  ּמב יַתאשר ֵאשם  ִבמ יַתוּסק  יַתה
ּמשה,  לל שש ֵאשם  ִבמ ּמהעור 

יַתנִים,  שש ֵאשם  ִבמ ֵאע ץ  ּמה
ּמחד.   אא ֵאשם  ִבמ ארש  אח ִבלי  שכ

ֵאמא>  יַתט שמ ִבקבול. < ִבלי  שכ ֵאשם  ִבמ ֵאמא  יַתּט ִבמ ארש  אח ִבלי  שכ
ארש,  אח ִבלי  שכ ִבב ֵאאין לו תוְך  אש ּמכל  שו

יַתרִים.   רֲעאחו ֵאאין לו 

ב
ֵאע ץ, <מוס ף!  ּמה ּמליו  ּמע ִבסי ף  ִבס ףמו ּמס ף, והנקדן ניקד מו >גרסת הסופר מו

ֵאמא>   יַתט שמ ּמשב. < ֵאשם מו ִבמ ֵאמא  יַתּט ִבמ אשהוא 
ֵאבז,  שז ִבל ּמל ּה  ֵאאין  אש ּמלה  שב יַתט ֵאכן  שו

ּמאה,  ֵאמ שט ֵאע ץ,  ִבלי  שכ ִבב
ּמרה.   שטהו ארש,  אח ִבלי  שכ ִבב ו

ג
ּמהעור, <מוס ף> ּמליו  ּמע ִבסי ף  מו

ֵאמא>    יַתט שמ ִבלים. < ּמה רֲעא ֵאשם  ִבמ ֵאמא  יַתּט ִבמ אשהוא 
יַתשק, <מוס ף> יַתה ּמליו  ּמע ִבסי ף  מו

ֵאמא>  יַתט שמ ּמאִבריג. < ֵאשם  ִבמ ֵאמא  יַתּט ִבמ אשהוא 
אגד, <מוס ף> אב יַתה ּמליו  ּמע ִבסי ף  מו

ּמשלוש.  יַתעל  ּמשלוש  ֵאשם  ִבמ ֵאמא  יַתּט ִבמ אשהוא 

מסכת כלים פרק כז משנה ב 
ד

ֵאמא> יַתט שמ ּמשה < לל שש יַתעל  ּמשה  לל שש ֵאשם  ִבמ ֵאמא  יַתּט ִבמ אגד  אב יַתה
ּמרס,  שד ִבמ של

ֵאמת.   ֵאמא  שט ִבל ּמשלוש  יַתעל  ּמשלוש  ִבמשום  ו
ּמעה,  ּמב יַתאשר יַתעל  ּמעה  ּמב יַתאשר יַתשק,  יַתה
ּמשה,  ִבמ רֲעח יַתעל  ּמשה  ִבמ רֲעח ּמהעור, 



ּמשה,  ִבש יַתעל  ּמשה  ִבש ּמפ ץ,  יַתמ
ֵאמת.   ֵאמא  שט ִבל שו ּמרס  שד ִבמ של ּמשִבוין 

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
ּמעה,  ּמב יַתאשר ּמריו  ִבשי יַתשק,  יַתה

ֵאמר.  ּמג ִבי אש ִבמ ּמלתו  ִבח שת ו

מסכת כלים פרק כז משנה ג 
ה

יַתשק,  יַתה ִבמן  ּמחד  אא שו אגד  אב יַתה ִבמן  יַתנִים  שש אשה  ּמהעו
ּמהעור,  ִבמן  ּמחד  אא שו יַתשק  יַתה ִבמן  ּמשה  לל שש

ּמפ ץ,  יַתמ יַתה ִבמן  ּמחד  אא שו ּמהעור  ִבמן  ּמעה  ּמב יַתאשר
ּמטהור.  

ּמהעור,  ִבמן  ּמחד  אא שו ּמפ ץ  יַתמ יַתה ִבמן  ּמשה  ִבמ רֲעח
יַתשק,  יַתה ִבמן  ּמחד  אא שו ּמהעור  ִבמן  ּמעה  ּמב יַתאשר
אגד,  אב יַתה ִבמן  ּמחד  אא שו יַתשק  יַתה ִבמן  ּמשה  לל שש

ֵאמא.   ּמט
ּמלל:  שכ יַתה אזה 

ֵאמא,  ּמט אמנו,  ִבמ ּמחמור  אה ִבמן  ֵאבר לו  ִבח אש ּמכל 
ּמטהור.  אמנו,  ִבמ יַתּקל  יַתה ִבמן  ו

מסכת כלים פרק כז משנה ד 
ו

יַתפח,  אט יַתעל  יַתפח  אט ּמלם  מכ ִבמ יַתע  ֵאצ יַתק שמ יַתה
ֵאמא.   ּמט

יַתפח,  אט יַתעל  יַתפח  אט ּמפה  מּק יַתה ֵאלי  ִבמשו
ֵאמא.   ּמט

ּמפה,  מּק יַתה ֵאדי  שד ִבצ ִבמ
ֵאהר,  יַתט שמ שמעון  ִבש ִבבי  שר
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּממקום,  ּמכל  שב יַתפח  אט יַתעל  יַתפח  אט יַתע  ֵאצ יַתק שמ יַתה
ֵאמא.  ּמט

מסכת כלים פרק כז משנה ה 
ז

ּמבה,  ִבשי ִבלי ּמנן  ִבקי שת ִבה אש ּמרה  ּמב שכ ּמפה ו ּמנ ֵאיי  שבלו
ֵאמא,  יַתט שמ ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  שר

יַתצע. יַתק שי אש יַתעד  ִברין,  רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח   יַתו
יַתלִים,  שג יַתר איש לו  אש ּמטן  ּמּק יַתל אש ֵאוּסא  ִבכ

יַתפח,  אט יַתב ּה  לג ֵאאין בו  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ֵאמא.   ּמט

ּמטן,  ּמּק יַתל אש ּמחלוק 



ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
אשהוא.  ּמכל 

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ֵאשעור,  יַתכ ֵאהא בו  שי אש יַתעד 

ּמכפול.  ּמדד  שמ ִבנ שו

מסכת כלים פרק כז משנה ו 
ח

ִבלים:  שכפו ִבדין  ּמד שמ ִבנ ֵאאלו 
ּמיה, <מחוק: אמפלייה>  של שפ יַתנ : נעל בית, גרב>empílion<רֲעא

ּמיה,  שנ יַתל שמ ִבפ : רצועות שכורכים על הרגל>feminalia<ו

יַתסִים,  שנ שכ ִבמ ו
יַתבע,  שוכו

ּמדה.   שנ מפ של אש ִבכיס  שו
ּמפה,  ּמש יַתה יַתעל  ּמי ּה  ּמל שּט אש ֵאלית  שט יַתמ ו
ּמטה,  שפשו אדת  אד שמ ִבנ ּמטה,  שפשו ִבאם 
ּמלה.  שכפו אדת  אד שמ ִבנ ּמלה,  שכפו ִבאם 

מסכת כלים פרק כז משנה ז 
ט

ּמשה,  לל שש יַתעל  ּמשה  לל שש יַתרג בו  ּמא אש אגד  אב
ּמרס,  שד ִבמ ּממא  יַתּט ִבנ

אגד,  אב יַתה ּמכל  אאת  ּמליו  ּמע ִבלים  שש ִבה שו
ּמלתו,  ִבח שת ִבמ ּמחד  אא יַתטל חוט  ּמנ

ּמרס,  שד ִבמ יַתה ִבמן  יַתהר  ּמט
ּמרס.   שד ִבמ יַתגע  יַתמ ֵאמא  ּמט ּמבל  רֲעא

ּמלתו,  ִבח שת ִבמ ּמחד  אא יַתטל חוט  ּמנ
אגד,  אב יַתה ּמכל  אאת  ּמליו  ּמע ִבלים  שש ִבה ּמכְך  יַתחר  יַתא שו

ּמרס.  שד ִבמ יַתגע  יַתמ ֵאמא  ּמט

מסכת כלים פרק כז משנה ח 
י

ּמשלוש,  יַתעל  ּמשלוש  יַתרג בו  ּמא אש אגד  אב ֵאכן  שו
ֵאמת,  ֵאמא  שט ּממא  יַתּט ִבנ

אגד,  אב יַתה ּמכל  אאת  ּמליו  ּמע ִבלים  שש ִבה שו
ּמלתו,  ִבח שת ִבמ ּמחד  אא יַתטל חוט  ּמנ

ֵאמת,  ֵאמא  שּט ִבמ יַתהר  ּמט
ֵאמת.   ֵאמא  שט יַתגע  יַתמ ֵאמא  ּמט ּמבל  רֲעא

ּמלתו,  ִבח שת ִבמ ּמחד  אא יַתטל חוט  ּמנ
אגד,  אב יַתה ּמכל  אאת  ּמליו  ּמע ִבלים  שש ִבה ּמכְך  יַתחר  יַתא שו

ּמטהור.  



יא
ּממרו:  ּמא אש ֵאני  שפ ִבמ

ּמרה.   שטהו ּמטה,  רֲעע ּממ שת ִבנ אש ּמשלוש  יַתעל  ּמשלוש 
יַתעט,  ּממ שת ִבנ אש ּמשה  לל שש יַתעל  ּמשה  לל שש ּמבל  רֲעא

ּמרס,  שד ִבמ יַתה ִבמן  יַתהר  ּמּט אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ּממאות.  שּט יַתה ּמכל  שב ֵאמא  ּמט

מסכת כלים פרק כז משנה ט 
יב

ּמרס,  שד ִבמ ֵאמא  ּמט אשהוא  ִבדין  ּמס
ּמלן,  ֵאוי ּמשאו  רֲעע : בד שתולים בפתח> velum<יַתו

ּמרס,  שד ִבמ יַתה ִבמן  יַתהר  ּמט
ּמרס.   שד ִבמ יַתגע  יַתמ ֵאמא  ּמט ּמבל  רֲעא

ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא
אזה?  יַתגע  ּמנ ּמרס  שד ִבמ אזה  ֵאאי  שב ִבכי  שו

ּמזב,  יַתגע בו  ּמנ ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא
ּמזב.  ּמגע  יַתמ ֵאמא  ּמט

מסכת כלים פרק כז משנה י 
יג

יַתלק,  אח אנ אש ּמשה  לל שש יַתעל  ּמשה  לל שש
ּמרס,  שד ִבמ יַתה ִבמן  יַתהר  ּמט

ּמרס.   שד ִבמ יַתגע  יַתמ ֵאמא  ּמט ּמבל  רֲעא
ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא

אזה?  יַתגע  ּמנ ּמרס  שד ִבמ אזה  ֵאאי  שב ִבכי  שו
ּמזב,  יַתה יַתגע בו  ּמנ ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא

ּמזב.  ּמגע  יַתמ ֵאמא  ּמט שו

מסכת כלים פרק כז משנה יא 
יד

ששפות,  יַתא ּמב ּמשה  לל שש יַתעל  ּמשה  לל שש
יַתלח,  אמ ֵארר  שווצו ּמבִבריא 

יַתבִית,  יַתב ו
יַתלח.   אמ ֵארר  ּמבִבריא, או וצו או 

ֵארר?  ֵאהא וצו שי יַתלח  אמ ּממה  יַתכ
יַתבע.   לר

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמּקה.  יַתד

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמוּסה.   יַתג



ֵאקל.   ּמה של ִבנין  שו יַתכ שת ִבמ ֵאאלו  ּמו ֵאאלו 
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ששפות  יַתא ּמב ּמשה  לל שש יַתעל  ּמשה  לל שש ּמשִבוים 
יַתבִית.  יַתב אש ּמשלוש  יַתעל  ללש  ּמש של

מסכת כלים פרק כז משנה יב 
יה

יַתרע,  שק ִבנ אש ּמשה  לל שש יַתעל  ּמשה  לל שש
ֵאוּסא,  ִבכ יַתה יַתעל  שתנו  ִבאם נו

ּמטהור;  ֵאוּסא,  ִבכ יַתב יַתע  ֵאג ּמשרו נו שב ו
ֵאמא.   ּמט ּמלאו,  ִבאם  שו

ּמחד,  אא ּמנה חוט  אמ ִבמ ּמהה  שמ ִבנ אש ּמשלוש  יַתעל  ּמשלוש 
אשר,  אק ּמב ּה  ּמוצא  שמ ִבנ אש או 

ּמרה.   שטהו ִבמין,  ִבאי שת יַתמ ִבטין  ֵאני חו שש או 
ששפות,  יַתא ּמב ּמכ ּה  ִבלי שש ִבה אש ּמשלוש  יַתעל  ּמשלוש 

ּמרה.   שטהו
ּמאה.   ֵאמ שט ּמר ּה,  ִבזי אח אה ִבאם 

ּמתה,  יַתר רֲעה יַתט שמ ּמת ּה  ּמכ ּמל שש יַתה ּמלם  שלעו
ּמת ּה,  יַתא שמ יַתט שמ ּמת ּה  ּמר ּמז רֲעח יַתו

ּמבה.   שזהוִברית טו ִבל אש שו ּממן  ּמג יַתאשר ּמל אש ִבמ חו ץ 
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

אהן.   ּמב ֵאוצא  יַתכיו ּמשה  ּמד רֲעח ֵאלת  שט יַתמ יַתא ף 
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ִבאין,  ֵאמ שט ּמלם  מכ
ּמדה.  ֵאב רֲעא ֵאשב  ּמה ֵאני  שפ ִבמ ּמלא  אא ּמכרו  שז ּמה ללא 

פרק כח 

מסכת כלים פרק כח משנה א 
א

יַתכדור,  יַתב ּמנה  שת ּמנ אש ּמשלוש  יַתעל  ּמשלוש 
ּממ ּה,  שוצ יַתע ֵאני  שפ ִבב יַתכדור  ּמא ּה  ּמש רֲעע אש או 

ּמרה.   שטהו
יַתכדור,  יַתב ּמתנו  ִבנ אש ּמשה  לל שש יַתעל  ּמשה  לל שש ּמבל  רֲעא

ֵאמא.   ּמט
שוצמו,  יַתע ֵאני  שפ ִבב יַתכדור  ּמשאו  רֲעע

רֲעעטו.  יַתמ שמ ִבפיר  ּמת יַתה אש ֵאני  שפ ִבמ ּמטהור, 

מסכת כלים פרק כח משנה ב 



ב
ּמשה  לל שש יַתעל  ּמשה  לל שש ִבמ ּמפחות 

ֵאח ץ,  יַתמשר יַתה אאת  לפק בו  ּמל ִבקינו  שת ִבה אש
ּמרה,  ֵאד שּק יַתה אאת  ֵאער בו  יַתנ של
יַתחִים,  ֵאר ּמה אאת  יַתנח בו  יַתק של

ּמכן,  ִבמן מו ֵאאינו  אש ֵאבין  ּמכן ו ִבמן מו ֵאבין 
ֵאמא.   ּמט

אזר.   אע ִבלי אא ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר

ּמכן,  ִבמן מו ֵאאינו  אש ֵאבין  ּמכן ו ִבמן מו ֵאבין 
ּמטהור.  

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ֵאמא,  ּמט ּמכן,  שבמו

ּמטהור.  ּמכן,  ֵאאינו מו אש שב ו

מסכת כלים פרק כח משנה ג 
ג

ִבנית,  ּמל שפ שס יַתא אשה  רטיה, תחבושת>: splēnion<ּמהעו

ּמבעור,  ֵאבין  אגד ו אב יַתב ֵאבין 
ּמרה.   שטהו
ּממה,  שג מל : אספלנית, רטיה, משחה>málagma<שמ

ּמרה,  שטהו אגד,  אב יַתב
ּמאה.   ֵאמ שט ּמבעור,  ו

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
ּמאה,  ֵאמ שט אגד,  אב יַתב יַתא ף 

אעארת.  שנ ִבנ ִבהיא  אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת כלים פרק כח משנה ד 
ד

ּמפִברים,  שס שפחות  שט ִבמ
ּמירות,  מוצ שמ ּמנן  ֵאאי אש ֵאבין  ּמירות ו מוצ שמ ֵאבין 

ֵאמאות.  שט
יַתמי.   יַתש ֵאבית  ֵארי  שב ִבד

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית 
שטהורות,  ּמירות,  מוצ שמ

ֵאמאות.   שט ּמירות,  מוצ שמ ּמנן  ֵאאי אש שו
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר
שטהורות.  ֵאאלו  ּמו ֵאאלו 

מסכת כלים פרק כח משנה ה 
ה



ּמרס,  שד ִבמ ֵאמא  ּמט אשהוא  ּמפח  יַתכ
אפר,  ֵאוּס יַתה יַתעל  ּמתנו  שנ ו

ּמרס,  שד ִבמ יַתה ִבמן  ּמטהור 
ֵאמת. ֵאמא  שט ֵאמא  ּמט ּמבל    רֲעא

יַתח,  ִבטי ּמש ּמא ּה  ּמש רֲעע אש אמת  ֵאח
אמת,  ֵאח ּמשאו  רֲעע אש יַתח  ִבטי ּמש שו

ּמטהור.  
ֵאמל,  ּמתשר ּמא ּה  ּמש רֲעע אש אמת  ֵאח
אמת,  ֵאח ּמשאו  רֲעע אש ֵאמל  ּמתשר שו

ִבדין,  ּמס ּמשאו  רֲעע אש יַתכר 
יַתכר,  ּמשאו  רֲעע אש ִבדין  ּמס שו

יַתחת,  יַתפ שט ִבמ ּמא ּה  ּמש רֲעע אש אסת  אכ
אסת,  אכ ּמא ּה  ּמש רֲעע אש יַתחת  יַתפ שט ִבמ ו

ֵאמא.   ּמט
ּמלל:  שכ יַתה אזה 

ֵאמא;  ּמט ששמו,  ִבל ּמנהו  ִבש אש ּמכל 
ּמטהור.  ֵאחר,  יַתא ֵאשם  של

מסכת כלים פרק כח משנה ו 
ו

ּמפה,  מּק יַתה יַתעל  ּמי ּה  ּמל שּט אש ֵאלית  שט יַתמ
ּמחד.   אא אלת  אס ּמחד, ופו אא ּממא  יַתט שמ

ּמפה,  מּק יַתה ִבמן  ּמש ּה  שפִברי ִבה
ּמחד,  אא אלת  אס ּמחד ופו אא ּממא  יַתט שמ ּמפה  מּק יַתה

ּמרה.   שטהו ֵאלית  שט יַתמ יַתה שו
אגד,  אב יַתה יַתעל  ּמי ּה  ּמל שט

ּמחד.   אא אלת  אס יַתנִים ופו שש ּממא  יַתט שמ
אגד,  אב יַתה ִבמן  ּמש ּה  שפִברי ִבה

ּמחד,  אא ֵאסל  ּמחד ופו אא ֵאמא  יַתט שמ אגד  אב יַתה
ּמחד.   אא אלת  אס יַתנִים ופו שש ּממא  יַתט שמ ֵאלית  שט יַתמ יַתה שו
ּמהעור.   יַתעל  יַתשק, או  יַתה יַתעל  אלה  יַתהּטו ֵאכן  שו

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאהר.   יַתט שמ שמעון  ִבש ִבבי  שר

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ּמטהור,  ּמהעור,  יַתעל 
ֵאמא,  ּמט יַתשק,  יַתה יַתעל  שו

ּמאִבריג.  אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

מסכת כלים פרק כח משנה ז 
ז

ּממרו,  ּמא אש ּמשלוש  יַתעל  ּמשלוש 



ּמלל.   שמ יַתה ִבמן  חו ץ 
שמעון.   ִבש ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמונות.   מכ שמ ּמשלוש  יַתעל  ּמשלוש 
ִבחבור;  ֵאאינו  יַתחת,  יַתא יַתח  ֵאמרו אגד  אב יַתה יַתעל  ּמי ּה  ּמל שט

ִבחבור.   אגד זו,  אנ שכ ֵאתי רוחות זו  שש ִבמ
יַתגם,  ִבמין  שכ ּמא ּה  ּמש רֲעע

ֵאמא,  יַתט שמ ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ִברין.   רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו
ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

רֲעאמוִברים?  ּמבִברים  שד ֵאמי  יַתב
ּמחלוק,  אב ּמבל  רֲעא ִבלית,  יַתּט יַתב

ִבחבור.  ּמנ ּה  ֵאאי ּמּטן,  יַתמ של ִבמ ִבחבור, ו ּמלן,  שע יַתמ של ִבמ

מסכת כלים פרק כח משנה ח 
ח

ִביים,  ִבנ רֲעע ֵאדי  שג ִבב
ּמשלוש,  יַתעל  ּמשלוש  אהן  ּמב ֵאאין  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ּמרס.   שד ִבמ ִבאין  ֵאמ שט ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ּמע ּה,  ּמקשר של ּמב ּה  ִבחיל  שת ִבה אש ֵאלית  יַתט

ּמב ּה,  מר יַתרע  שק ִבנ אש ּמון  ֵאכי
ִבחבור.   ּמנה  ֵאאי

ִבכים,  יַתר ּמה ִבבים  ּמע אה
ּמשלוש.  יַתעל  ּמשלוש  ֵאשם  ִבמ אהן  ּמב ֵאאין 

מסכת כלים פרק כח משנה ט 
ט

ִבלין> יַתב יַתוּס יַתה ִבלין, < ּמב יַתוּס יַתה אסת  אכ
ּמרס.   שד ִבמ ּמאה  ֵאמ שט
יַתיִין,  יַתל אש ארת  אמ יַתש שמ

ּמשב.   ֵאשם מו ִבמ ּמב ּה  ֵאאין 
ּמנה,  ֵאק שז יַתל אש ּמכה  ּמב שש

ּמשב.   ֵאשם מו ִבמ ּמרס  שד ִבמ ּמאה  ֵאמ שט
יַתהחו ץ,  שוצאות  שליו אש ּמחלוק 

ּמכה,  ּמב שש ִבכ ּמעשוי  אה
ּמטהור.  

ּמטהור;  ארם,  ֵאח יַתה ִבמן  אגד  אב אשה  ּמהעו
ֵאמא.   ּמט יַתהזוטו,  ִבמן  ו

ֵאמר:  לקב או רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמפלו,  שכ ארם ו ֵאח יַתה ִבמן  אגד  אב אשה  ּמהעו יַתא ף 

ֵאמא.  ּמט



מסכת כלים פרק כח משנה י 
י

ּמה,  ִבפי ִבמ ּמב ּה  ִבחיל  שת ִבה אש ּמכה  ּמב שש
ּמת ּה.   ּמקשר ּמקשר אאת  למר  שג ִבי אש יַתעד  ּמרה,  שטהו

ּמת ּה,  ּמקשר ּמּקשר ִבמ ּמב ּה  ִבחיל  שת ִבה
ּמה.   ִבפי אאת  למר  שג ִבי אש יַתעד  ּמרה,  שטהו

ּמל ּה,  אש ִבביס  שש
שוצמו.   יַתע ֵאני  שפ ִבב ֵאמא  ּמט

ּמל ּה,  אש ִבטין  חו
ִבחבור.   ֵאשם  ִבמ ִבאין  ֵאמ שט

ּמעה,  שקשר ִבנ אש ּמכה  ּמב שש
ּמער,  ֵאש יַתה לרב  אאת  אלת  אב יַתק שמ ּמנה  ֵאאי ִבאם 

ּמרה.  שטהו

פרק כט 

מסכת כלים פרק כט משנה א 
א

לראש,  ּמל אש שליון  יַתפ יַתה שו ִבטין  יַתּטשר יַתה שו ּמדִברין  יַתהוּסו שו ִבדין  ּמוּס יַתה ֵאמי  נו
ּמבעות;  שוצ אא ֵאשש 

אשר.   אע ִבסין,  יַתקשר שפ ִבל ִבסין, סדין>אש יַתקשר ִבפי אא >

ֵאלית,  יַתּט יַתה שו ּמחלוק  אה שו ִבדיד  ּמר ּמה שו ִבגי  ּמוּס יַתה ֵאמי  נו
ּמבעות.   שוצ אא ּמשלוש 

ּמנה,  ֵאק שז יַתל אש ּמפח  יַתכ יַתה ֵאמי  נו
ִביים,  ִבב יַתעשר ּמל אש ִבדין  שמ מג יַתה שו
ּמדה,  שנ ּמפ יַתה שו ִבקיס,  של מּק יַתה שו

יַתפשרגוד,  יַתה שו ארת,  לפ שע יַתמ יַתה שו
ֵאהן.  אש ּמכל  אהן  ֵאמי נו

מסכת כלים פרק כט משנה ב 
ב

אמר,  אצ יַתל אש ּמסתות  שכ ּמשלוש 
ּמתן,  שש ִבפ יַתל אש ֵאשש 

ִבנים,  ִבדי שס ּמשה  לל שש
ּמפחות,  שט ִבמ ששֵארה  אע ֵאתים  שש

ִבקין,  ִברי מסשו ֵאני  שש
ּמחד,  אא ּמחלוק 
יַתחת,  יַתא ֵאלית  יַתט



יַתחת,  יַתא ּמקִברין  שב מל שק ו
ּמיה;  ּמז יַתה יַתל שו ּמאה  שמ מּט יַתל ִבחבור 

ֵאכן,  ִבמ ֵאתר  ּמי
ּמיה.   ּמז יַתה יַתל ִבחבור  ֵאאינו  שו ּמאה,  שמ מּט יַתל ִבחבור 

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ּמאה.  שמ מּט יַתל ללא  יַתא ף 

מסכת כלים פרק כט משנה ג 
ג

ּמשר;  ּמע ֵאנים  שש אלת,  אק שש ִבמ חוט 
ּמשר;  ּמע ּמנה  ששמו ִבשים,  ּמר ּמח אל אש
ּממה.   יַתא ִבשים  ִבמ רֲעח ּמנִיין,  יַתב יַתל אש שו

ֵאכן,  ִבמ ֵאתר  ּמי
ּמטהור.   ֵאים,  יַתק של ּמוצה  ּמר ִבאם 
ִברים,  ּמי יַתצ יַתל אש שו ִבדים  ּמי יַתוּס יַתל אש שו

ֵאהן.  אש ּמכל 

מסכת כלים פרק כט משנה ד 
ד

ִבני,  ּמו שנ יַתח יַתל אש יַתנִים  שז למא חוט 
ִבבים,  ּמה שז ִבל אש יַתנִים  שז למא שוחוט 
ּממן טוב,  ּמג יַתאשר ֵאלי  שק שלשו אש שו

ּמבעות.   שוצ אא ּמשלוש 
ּמריו,  רֲעח יַתא ֵאמ ּמּקשרדום  יַתה יַתיד 

ּמבעות.   שוצ אא ּמשלוש 
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ּמטהור.  יַתפח,  אט

מסכת כלים פרק כט משנה ה 
ה

ִבני,  ּמח של מש יַתל אש יַתנִים  שז למא חוט 
ִבתים,  ּמב ֵאלי  רֲעע יַתב של אש

יַתפח.   אט
ּמניו,  ּמפ של ִבמ ּמקשרדום  יַתיד 

יַתפח.   אט
ּמגל,  יַתפשר יַתיד  ֵארי  ִבשי

יַתפח.   אט
ֵאחי> שת שפ יַתמ של אש ִבנים, < ּמב רֲעא ֵאחי  שת יַתפ שמ ִבל אש אבת  אּק יַתמ יַתיד 

יַתפח.  אט

מסכת כלים פרק כט משנה ו 



ו
ּממִברים,  יַתצ יַתל אש יַתנִים  שז למא חוט 

ִבכית,  שזכו ֵאלי  שק שלשו אש שו
יַתחִים.   שפ ִבט

יַתמּקור,  יַתה יַתיד 
יַתחִים.   שפ ִבט

שגיונות,  ִבל יַתל אש ּמוצד  שע יַתמ יַתה יַתיד 
יַתחִים.   שפ ִבט

ִבבים,  ּמה שז ִבל אש ּמנס  ּמּקשר יַתה יַתיד 
יַתחִים;  שפ ִבט

ִבשין,  ּמר ּמח אל אש שו
ִבחים.  ּמפ שט ּמשה  לל שש

מסכת כלים פרק כט משנה ז 
ז

ּמעה.   ּמב יַתאשר ּמלן,  שע יַתמ של ִבמ ּמבן  ּמדשר יַתה ֵארי  ִבשי
ּמשה.   ִבמ רֲעח ִבכיש,  ּמנ יַתל אש ּמּקשרדום  יַתה יַתיד  ִבדיד,  ּמב יַתה יַתיד 

ּמשה;  ִבמ רֲעח ִבּטיש,  יַתפ יַתה אבן  יַתיד 
ּמשה.   ִבש ִבּטיש,  יַתפ יַתה שו

ּמשה.   ִבש ִבדיר,  ּמע אל אש שו יַתע  ִבבּקו יַתל אש ּמקשרדום  יַתיד 
ּמשה.  ִבש אבת,  אּק יַתמ יַתיד 

מסכת כלים פרק כט משנה ח 
ח

ּמעה.   שב ִבש ּמּטן,  יַתמ של ִבמ יַתחשרחור  ֵארי  ִבשי
ִבתים,  ּמב ֵאלי  רֲעע יַתב של אש ּמפה  ֵאר שג יַתמ יַתיד 

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ּמעה,  שב ִבש

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמנה.   ששמו

ִבדין,  ּמי יַתוּס יַתל אש שו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ּמעה;  שש ִבת
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ּמשּמרה.   רֲעע
ֵאמא.   ּמט ֵאים,  יַתק של ּמוצה  ּמר ִבאם  ֵאכן,  ִבמ ֵאתר  ּמי

ֵאהן.  אש ּמכל  ּמהאור,  ֵאשי  שמ יַתש שמ יַתיד 

פרק ל 



מסכת כלים פרק ל משנה א 
א

ִבכית,  שזכו ֵאלי  שכ
ִבאים.   ֵאמ שט אהן  ֵאלי שב יַתק שמ ִברין, ו שטהו אהן  ֵאטי שפשו

ּמהרו.   ּמט ּמברו,  שש ִבנ
ִבלים,  ֵאכ אהן  ֵאמ ּמשה  ּמע שו יַתזר  ּמח

ּמבא.   יַתל שו ּמכאן  ִבמ ּמאה  שמ מט ִבלין  שב יַתק שמ
ִברין.   שטהו ִבכית,  שזכו ִבל אש ּמלא  שט מק שס יַתא ּמה שו ּמלה  שב יַתּט יַתה

ִבאין.   ֵאמ שט ֵאבז,  שז ִבל אהן  ּמל איש  ִבאם 
ִבכית  שזכו ִבל אש ּמלא  שט מק שס יַתא ֵאלי  שושו ּמרה  ּמע שק ֵאלי  שושו

ִברין.   שטהו ִבמיש,  שש יַתת של ּמנן  ִבקי שת ִבה אש
ִבאין.  ֵאמ שט ִבפין,  שבשו ּמפן  ּמש שו ּמסם,  שט ִבקשר

מסכת כלים פרק ל משנה ב 
ב

ּמרה.   שטהו ּמיה,  יַתלשר שק יַתפ שס
ֵאמא.   ּמט ּמיה,  יַתלשר שק יַתפ שס ּמשאו  רֲעע אש שמחוי  יַתת שו

ּמטהור.   ּמיה,  יַתלשר שק אפ שס ֵאשם  של ּמשאו  רֲעע ּמלה  ִבח שת ִבמ ִבאם  שו
ּמחן,  של מש יַתה יַתעל  ּמנתון  אשהוא  ּמוד  יַתתשר

ֵאמא,  ּמט אשהוא,  ּמכל  ֵאבל  יַתק שמ ִבאם 
ּמלאו,  ִבאם  שו

ֵאמא,  יַתט שמ ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ֵאהר.  יַתט שמ ִברי  אבן נו ּמנן  ּמח ִבבי יו שר

מסכת כלים פרק ל משנה ג 
ג

מרבו,  שב ּמשלוש  מרבו,  יַתגם  שפ ִבנ אש כוס 
ּמטהור; 

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
יַתמִים,  יַתה לרב  אאת  ֵאזר הוא  יַתפ שמ ִבאם 

ּמטהור.  
אפת,  אז יַתב ֵאבין  יַתע ץ  יַתב יַתב ֵאבין  ּמשאו  רֲעע יַתו יַתּקב,  ִבנ

ּמטהור.  
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ֵאמא,  ּמט יַתע ץ,  יַתב יַתב
ּמטהור.  אפת,  אז יַתב ו

מסכת כלים פרק ל משנה ד 
ד

ּמרה;  שטהו ּמה,  ִבפי יַתּטל  ִבנ אש ּמנה  יַתט שק ִבחית  שוצלו



ּמרה,  שטהו ּמה,  ִבפי יַתּטל  ִבנ אש ּמיטוס  של ִבפ של אש
ּמיד.   יַתה אאת  יַתחת  יַתר ִבהיא סו אש ֵאני  שפ ִבמ

ִבאין,  ֵאמ שט אהם,  ִבפי יַתּטל  ִבנ אש ִבלים  שגדו ִבנין  ִבגי ּמל
ִבשין.   ּמב שכ ִבל ּמנן  ִבקי שת יַתמ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ
ּמרה.   שטהו ִבכית,  שזכו ִבל אש שקס  יַתפ יַתאשר שו

ה
ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא
ִבלים,  ֵאכ ששֵאריְך  יַתא "

ּמאה,  שמ מט שב יַתסת  שנ שכ ִבנ אש
ּמרה!" רֲעה יַתט שב ּמוצאת  ּמי שו

חסלת מסכת כלים

מסכת אהלות 

פרק א 

מסכת אהלות פרק א משנה א 
א

ֵאמת,  יַתב ִבאים  ֵאמ שט יַתנִים  שש
ּמעה,  שב ִבש יַתאת  שמ מט ֵאמא  ּמט ּמחד  אא
אעארב.   יַתאת  שמ מט ֵאמא  ּמט ּמחד  אא שו

ֵאמת,  יַתב ִבאים  ֵאמ שט ּמשה  לל שש
ּמעה,  שב ִבש יַתאת  שמ מט ִבאים  ֵאמ שט יַתנִים  שש

אעארב.   יַתאת  שמ מט ֵאמא  ּמט ּמחד  אא שו
ֵאמת,  יַתב ִבאים  ֵאמ שט ּמעה  ּמב יַתאשר

ּמעה,  שב ִבש יַתאת  שמ מט ִבאים  ֵאמ שט ּמשה  לל שש
אעארב.   יַתאת  שמ מט ֵאמא  ּמט ּמחד  אא שו

יַתנִים?  שש יַתוצד  ֵאכי
ֵאמת,  יַתב יַתע  ֵאג יַתהנו ּמדם  ּמא

ּמעה;  שב ִבש יַתאת  שמ מט ֵאמא  ּמט
יַתע בו,  ֵאג יַתהנו ּמדם  ּמא שו

אעארב.  יַתאת  שמ מט ֵאמא  ּמט



מסכת אהלות פרק א משנה ב 
ב

ּמשה?  לל שש יַתוצד  ֵאכי
ֵאמת,  יַתב ִבעים  שג יַתהנו ִבלים  ֵאכ

ִבלים,  ֵאכ יַתב ִבלים  ֵאכ שו
ּמעה;  שב ִבש יַתאת  שמ מט ִבאין  ֵאמ שט

ִבלים,  ֵאכ ֵאבין  ּמדם  ּמא ֵאבין  ִבשי,  ִבלי שש יַתה
אעארב.  יַתאת  שמ מט ֵאמא  ּמט

מסכת אהלות פרק א משנה ג 
ג

ּמעה?  ּמב יַתאשר יַתוצד  ֵאכי
ֵאמת,  יַתב ִבעים  שג יַתהנו ִבלים  ֵאכ

ִבלים,  ֵאכ יַתב ּמדם  ּמא שו
ּמדם,  ּמא ּמב ִבלים  ֵאכ שו

ּמעה.  שב ִבש יַתאת  שמ מט ִבאין  ֵאמ שט
ִבעי,  ִבבי ּמהשר

ִבלים,  ֵאכ ֵאבין  ּמדם,  ּמא ֵאבין 
אעארב.   יַתאת  שמ מט ֵאמא  ּמט

ד
ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר שר ּמא

ִבשי:  ִבמי רֲעח ִבלי  איש 
אהל,  לא ּמב ּמתחוב  יַתה ששפוד 

ששפוד,  יַתה שו אהל  לא ּמה
ששפוד,  יַתב יַתע  ֵאג יַתהנו ּמדם  ּמא שו

ּמדם,  ּמא ּמב ִבלים  ֵאכ שו
ּמעה.  שב ִבש יַתאת  שמ מט ִבאין  ֵאמ שט

ִבלים,  ֵאכ ֵאבין  ּמדם,  ּמא ֵאבין  ִבשי,  ִבמי רֲעח יַתה
אעארב.   יַתאת  שמ מט ֵאמא  ּמט

שמרו לו:  ּמא
ֵאשב.  יַתח שת ִבמ אהל  לא ּמה ֵאאין 

מסכת אהלות פרק א משנה ד 
ה

ֵאמת.   יַתב ִבמין  יַתּט ִבמ ִבלים  ֵאכ שו ּמדם  ּמא
ִבלים,  ֵאכ יַתב ִבמ ּמדם  ּמא ּמב אמר  לח

ּמדם,  ּמא ּמב ִבמ ִבלים  ֵאכ יַתב ו
ּמשה,  לל שש ִבלים  ֵאכ יַתה אש

יַתנִים.   שש ּמדם  ּמא ּמה שו



ּמדם,  ּמא ּמב אמר  לח
יַתוצע,  שמ אא שב אשהוא  יַתמן  שז ּמכל  אש

ּמעה,  ּמב יַתאשר ֵאהן 
יַתוצע,  שמ אא שב ֵאאינו 

ּמשה.  לל שש ֵאהן 

מסכת אהלות פרק א משנה ה 
ו

ּמזב.   יַתב ִבמין  יַתּט ִבמ ִבדים  ּמג שב ּמדם ו ּמא
ִבדים,  ּמג שב יַתב ִבמ ּמדם  ּמא ּמב אמר  לח

ּמדם,  ּמא ּמב ִבמ ִבדים  ּמג שב יַתב ו
ִבדים,  ּמג שב ֵאמא  יַתט שמ ּמזב  יַתב יַתע  ֵאג יַתהנו ּמדם  ּמא ּמה אש

ִבדים.   ּמג שב ִבמין  יַתט שמ ּמזב  יַתב ִבעים  שג יַתהנו ִבדים  ּמג שב ֵאאין  שו
ִבדים,  ּמג שב יַתב אמר  לח

ּמדם,  ּמא ִבמין  יַתט שמ ּמזב  יַתה אאת  ִבאים  שש יַתהנו ִבדים  ּמג שב יַתה אש
ּמדם.  ּמא ֵאמא  יַתט שמ ּמזב  יַתה אאת  ֵאשא  יַתהנו ּמדם  ּמא ֵאאין  שו

מסכת אהלות פרק א משנה ו 
ז

שפשו,  יַתנ ֵאוצא  ֵאת אש יַתעד  ֵאמא  יַתט שמ ֵאאינו  ּמדם  ּמא
ּמיד,  מג שמ ִבפלו  רֲעא יַתו
ֵאסס,  ִבפלו גו רֲעא

ִביבום,  יַתה ִבמן  ֵאטר  ִביבום ופו יַתל ֵאקק  שוזו
ּממה.   שתרו יַתה ִבמן  ֵאסל  ּממה ופו שתרו יַתב ִבכיל  רֲעא יַתמ ו

ּמיה,  יַתח שו ּממה  ֵאה שב ֵאכן  שו
ּמשן.   שפ יַתנ ֵאוצא  ֵאת אש יַתעד  ִבמין  יַתט שמ ּמנן  ֵאאי

אהן,  ֵאשי ּמרא ּמתזו  מה
ִבאין,  ֵאמ שט ִבסין,  שכ יַתפשר שמ ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

אסת.  אכ יַתפשר שמ ִבהיא  אש ּמאה  ּמט של יַתל אש ּמנב  ּמז יַתה שכגון 

מסכת אהלות פרק א משנה ז
ח

ֵאשעור,  אהן  ּמל ֵאאין  ִברים,  ּמב ֵאא ּמה
ֵאמת,  יַתה ִבמן  יַתזִית  יַתכ ִבמ ּמפחות  ִבפלו  רֲעא

ּמלה,  ֵאב שנ יַתה ִבמן  יַתזִית  יַתכ ִבמ ּמפחות  ו
אר ץ,  אש יַתה ִבמן  ּמשה  ּמד רֲעע ּמכ ִבמ ּמפחות  ו

ּמתן.  ּמא שמ מט ִבמין  יַתט שמ

מסכת אהלות פרק א משנה ח 
ט



ּמדם:  ּמא ּמב ּמבִברים  ֵאא ּמנה  ששמו ִבעים ו ּמב יַתאשר שו יַתתִים  ּממא
אגל, אר ּמה יַתוּסת  ִבפ שב ִבשים  לל  שש

יַתבע,  שוצ אא ּמכל  שב ּמשה  ִבש
יַתּקשרסול,  יַתב ּמשּמרה  רֲעע

יַתבשוק,  יַתנִים  שש
ּמבה,  יַתאשרכו ּמב ּמשה  ִבמ רֲעח

ֵארְך,  ּמי יַתב ּמחד  אא
ִבלית,  שט ּמּק יַתב ּמשה  לל שש

ּמלעות,  שוצ ששֵארה  אע יַתחד  יַתא שו
ּמיד,  יַתה יַתוּסת  ִבפ שב ִבשים  לל שש
יַתבע,  שוצ אא ּמכל  שב ּמשה  ִבש

אנה,  ּמּק יַתב יַתנִים  שש
ֵאפק,  יַתמשר יַתב יַתנִים  שש
יַתע,  שזרו יַתב ּמחד  אא

ֵאת ף.   ּמכ יַתב ּמעה  ּמב יַתאשר שו
אזה,  ִבמ ּמחד  אא שו ּמאה  ֵאמ

אזה.   ִבמ ּמחד  אא שו ּמאה  ֵאמ ו

י
ּמרה,  שז ִבש יַתב ּמליות  רֲעח ששֵארה  אע אנה  ששמו

לראש,  ּמב ּמעה  שש ִבת
ּמואר,  יַתצ יַתב ּמנה  ששמו

ֵאלב,  יַתל אש יַתח  ֵאת שפ יַתמ יַתב ּמשה  ִבש
ּמביו.   שנקו ִבב ּמשה  ִבמ רֲעח יַתו

ֵאהל.   ּמא שב ּמשא ו יַתמ שב ּמגע ו יַתמ שב ֵאמא  יַתט שמ ּמחד  אא שו ּמחד  אא ּמכל 
יַתתי?  ּממ ֵאא

ּמראוי.   ּמכ ּמשר  ּמב אהן  ֵאלי רֲעע ֵאיש  אש יַתמן  שז ִבב
ּמראוי,  ּמכ ּמשר  ּמב אהן  ֵאלי רֲעע ֵאאין  ִבאם 

ּמשא,  יַתמ שב ּמגע ו יַתמ שב ִבמין  יַתט שמ
ֵאהל.  ּמא שב ִבמין  יַתט שמ ּמנן  ֵאאי שו

פרק ב 

מסכת אהלות פרק ב משנה א 
א

ֵאהל:  ּמא שב ִבמין  יַתט שמ ֵאאלו 
ֵאמת,  יַתה ִבמן  יַתזִית  יַתכ שו ֵאמת,  יַתה



אוצל,  אנ ִבמן  יַתזִית  יַתכ שו
ּמקב,  ּמר ּמוד  יַתתשר ללא  שמ ו

אלת,  לג של מג יַתה שו ּמרה,  שז ִבש יַתה
יַתחי  יַתה ִבמן  אבר  ֵאא ֵאמת,  יַתה ִבמן  אבר  ֵאא

ּמראוי,  ּמכ ּמשר  ּמב אהן  ֵאלי רֲעע ֵאיש  אש
ּמין,  שנ ִבמ יַתה לרב  ֵאמ ּמין או  שנ ִבב יַתה לרב  ֵאמ ּמוצמות  רֲעע יַתבע  לר

ֵאמת,  יַתל אש ּמינו  שנ ִבמ לרב  שו ּמינו  שנ ִבב לרב 
יַתבע,  לר אהם  ּמב ֵאאין  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ִבאין.   ֵאמ שט
ּמינו?  שנ ִבמ לרב  ּממה הוא  יַתכ שו

ּמשה.  ִבמ רֲעח יַתו ששִברים  אע שו ּמאה  ֵאמ

מסכת אהלות פרק ב משנה ב 
ב

ּמסה,  שתבו יַתדם  ִבעית  ִבבי ּמדם ושר ִבעית  ִבבי שר
ּמחד.  אא ֵאמת  ִבמ

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ִבתים.   ֵאמ ֵאני  שש ִבמ

מכלו,  ּמוצא  ּמי אש ּמטן  ּמק יַתדם 
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

אשהוא.  ּמכל 
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ִבעית.   ִבבי שר
ּמתה,  ֵאמ ֵאבין  ּמיה,  ּמח ֵאבין  ּממה,  יַתזִית ִבר יַתכ

ּמשרו,  שב ִבכ ֵאמא  יַתט שמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
ִברין.   רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

ִבפים,  ששרו אפר  ֵאא
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

יַתבע,  לר שכ ֵאשעורו 
ִברין.   רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

ֵאמא.  ּמט ּמברות,  שק יַתפר  רֲעע ּמועוד  ּמוד  יַתתשר ללא  שמ
ֵאהר.   יַתט שמ שמעון  ִבש ִבבי  שר

יַתמִים,  יַתב ּמבלו  שג אש ּמקב  ּמר ּמוד  יַתתשר ללא  שמ ו
ּמאה.  שמ מּט יַתל ִבחבור  ֵאאינו 

מסכת אהלות פרק ב משנה ג 
ג

ּמשא,  יַתמ שב ּמגע ו יַתמ שב ִבמין  יַתט שמ ֵאאלו 
ֵאהל:  ּמא שב ִבמין  יַתט שמ ּמנן  ֵאאי שו

ּמרה,  ששעו ִבכ אוצם  אע



ִבמים,  יַתע ּמה אר ץ  אא שו
יַתרס,  שפ יַתה ֵאבית  ו

ֵאמת,  יַתה ִבמן  אבר  ֵאא שו
ּמראוי,  ּמכ ּמשר  ּמב אהן  ֵאלי רֲעע ֵאאין  אש יַתחי  יַתה ִבמן  אבר  ֵאא שו

ּמסרו.   ּמח אש אלת  לג של מג יַתה שו ּמרה  שז ִבש יַתה
ּמנן?  שסרו אח ּממה הוא  יַתכ
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ּמליות;  רֲעח ֵאתי  שש
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
יַתחת.   יַתא ּמיה  של ּמח ִבפלו  רֲעא

אלת?  שלג מג יַתב ו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

יַתח;  ֵאד שק יַתמ ללא  שמ
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ּמימות.   שו יַתחי  יַתה ִבמן  ֵאטל  ּמנ ִבי אש ֵאדי  שכ
ּממרו?  ּמא יַתח  ֵאד שק יַתמ אזה  ֵאאי שב

ִבאין,  שפ ּמלרו אש ּמטן  ּמּק יַתב
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמכה.  שש ִבל יַתל אש ּמגדול  יַתב

מסכת אהלות פרק ב משנה ד 
ד

ֵאהל,  ּמא שב ּמגע ו יַתמ שב ִבמין  יַתט שמ ֵאפק  יַתהדו שו ֵאלל  יַתהגו
ּמשא.   יַתמ שב ִבמין  יַתט שמ ּמנן  ֵאאי שו

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמשא.   יַתמ שב ִבמין  יַתט שמ

ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר
ּמברות,  שק יַתפר  רֲעע אהם  ֵאתי שח יַתת ֵאיש  ִבאם 

ּמשא,  יַתמ שב ִבמין  יַתט שמ
ּמשא.   יַתמ שב ִבמין  יַתט שמ ּמנן  ֵאאי ּמלאו,  ִבאם  שו

ֵאפק?  יַתהדו אזה הוא  ֵאאי 
ּמליו,  ּמע ּמען  שש ִבנ ֵאלל  יַתהגו אש אאת 
ּמטהור.  ִבקין,  שפ ֵאפק דו שד ּמבל  רֲעא

מסכת אהלות פרק ב משנה ה 
ה

ִברין:  שטהו ּמסרו,  ּמח ִבאם  ֵאאלו, 
ֵאמת,  יַתה ִבמן  יַתזִית  יַתכ

אוצל,  אנ יַתזִית  יַתכ שו



ּמקב,  ּמר ּמוד  יַתתשר ללא  שמ ו
ּמדם,  ִבעית  ִבבי ושר

ּמרה,  ששעו ִבכ אוצם  אע שו
שוצמו.  יַתע יַתסר  ּמח אש יַתחי  יַתה ִבמן  אבר  ֵאא שו

(מסכת אהלות פרק ב משנה ו) 
ִבתים,  ֵאמ ֵאני  שש ִבמ אלת  לג של מג יַתה שו ּמרה  שז ִבש יַתה שו

ִבתים,  ֵאמ ֵאני  שש ִבמ ּמדם  ִבעית  ִבבי ושר
ִבתים,  ֵאמ ֵאני  שש ִבמ ּמוצמות  רֲעע יַתבע  לר שו

ִבתים,  ֵאמ ֵאני  שש ִבמ ֵאמת  יַתה ִבמן  אבר  ֵאא שו
ִבשים,  ּמנ רֲעא ֵאני  שש ִבמ יַתחי  יַתה ִבמן  אבר  ֵאא שו

ֵאמא,  יַתט שמ ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ִברין.  רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

מסכת אהלות פרק ב משנה ז 
ו

יַתנִים,  שש ִבל יַתלק  אח אנ אש ּמרה  ששעו ִבכ אוצם  אע
ֵאמא,  יַתט שמ ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ֵאהר.   יַתט שמ ִברי  אבן נו ּמנן  ּמח ִבבי יו שר
אבן נוִברי:  ּמנן  ּמח ִבבי יו יַתמר שר ּמא

ּמרה',  ששעו ִבכ ּמוצמות  רֲעע שמרו ' ּמא ללא 
ּמרה'.   ששעו ִבכ אוצם  אע ּמלא ' אא
שדקו,  שק יַתד ִבנ אש ּמוצמות  רֲעע יַתבע  לר

ּמרה,  ששעו ִבכ אוצם  אע ּמחד  אא שו ּמחד  אא ּמכל  שב ֵאאין  שו
ֵאהר,  יַתט שמ שמעון  ִבש ִבבי  שר
ִבאין.   שמ יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

ּמטהור.  יַתנִים,  שש ִבל יַתלק  אח אנ אש יַתחי  יַתה ִבמן  אבר  ֵאא שו
ֵאמא.   יַתט שמ ֵאסה  ִבבי יו שר

ּמטהור.  אשהוא  ּמוצִיים,  רֲעח יַתּטל  ִבנ ִבאם  אש אדה  ומו

פרק ג 

מסכת אהלות פרק ג משנה א 
א

ּמלקו  אח אנ אש ֵאהל  ּמא שב ִבמין  יַתט שמ יַתה ּמכל 
יַתבִית,  יַתה שלתוְך  ּמסן  ִבני שכ ִבה שו

ֵאהר,  יַתט שמ יַתנס  ִבכי יַתהשר אבן  ּמסה  ִבבי דו שר
ִבמין.   יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

יַתוצד?  ֵאכי



ּמלה,  ֵאב שנ יַתה ִבמן  ִבתים  ֵאזי ֵאיי  ּמוצ רֲעח ֵאני  שש ִבכ שב יַתע  ֵאג יַתהנו
ּמאן;  שש או נו

ֵאמת,  יַתב ו
יַתזִית,  ִבוצי  רֲעח יַתכ שב יַתע  ֵאג יַתהנו

יַתזִית;  ִבוצי  רֲעח יַתכ יַתעל  ִבהיל  רֲעא יַתמ ו
ּמליו;  ּמע ִבהיל  רֲעא יַתמ יַתזִית  ִבוצי  רֲעח יַתכ שו

ִבתים;  ֵאזי ֵאיי  ּמוצ רֲעח ֵאני  שש ִבכ יַתעל  ִבהיל  רֲעא יַתמ
יַתזִית,  ִבוצי  רֲעח יַתכ יַתעל  ִבהיל  רֲעא יַתמ

ּמליו,  ּמע ִבהיל  רֲעא יַתמ יַתזִית  ִבוצי  רֲעח יַתכ שו
ֵאהר,  יַתט שמ יַתנס  ִבכי יַתהשר אבן  ּמסה  ִבבי דו שר

ִבמין.   יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

ב
יַתזִית,  ִבוצי  רֲעח יַתכ שב יַתע  ֵאג יַתהנו ּמבל  רֲעא

יַתזִית;  ִבוצי  רֲעח יַתכ יַתעל  ּמליו  ּמע ִבהיל  רֲעא יַתמ ֵאחר  יַתא ּמבר  ּמד שו
יַתזִית,  ִבוצי  רֲעח יַתכ יַתעל  ִבהיל  רֲעא יַתמ או 

ֵאחר,  יַתא יַתזִית  ִבוצי  רֲעח יַתכ יַתעל  ּמליו  ּמע ִבהיל  רֲעא יַתמ ֵאחר  יַתא ּמבר  ּמד
ּמטהור.  

ִבאיר:  ֵאמ ִבבי  יַתמר שר ּמא
ֵאהר,  יַתט שמ יַתנס  ִבכי יַתהשר אבן  ּמסה  ִבבי דו אזה שר ּמב יַתא ף 

ִבמין.  יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו
ּמשא,  יַתמ יַתה ִבעם  ּמגע  יַתמ יַתה ִבמן  ֵאמא, חו ץ  ּמט לכל  יַתה

ֵאהל. <האהל>  ּמא ִבעם  ּמשא  יַתמ יַתה שו
ּמלל:  שכ יַתה אזה 

ֵאמא;  ּמט ּמחד,  אא ֵאשם  ִבמ אשהוא  ּמכל 
ּמטהור.  ֵאשמות,  ֵאני  שש ִבמ

מסכת אהלות פרק ג משנה ב 
ג

יַתבִית,  יַתה שבתוְך  יַתזר  יַתפ שת ִבנ אש ּמקב  ּמר ּמוד  יַתתשר ללא  שמ
ֵאמא.  ּמט יַתבִית  יַתה

ֵאהר.   יַתט שמ שמעון  ִבש ִבבי  שר
יַתבִית,  יַתה שבתוְך  ּמעה  ּמל שב ִבנ אש ּמדם  ִבעית  ִבבי שר

ּמטהור.   יַתבִית  יַתה
שכסות,  יַתב ּמעה  ּמל שב ִבנ

שכסות,  יַתה אסת  אב יַתכ שת ִבמ ִבאם 
ּמדם,  ִבעית  ִבבי ּמנה שר אמ ִבמ ּמוצא  שויו

ּמאה,  ֵאמ שט
ּמרה,  שטהו ּמלאו,  ִבאם  שו

ֵאוצאת,  ּמל ּמיכול  ֵאאינו  אש יַתע  ּמבלו יַתה ּמכל  אש



ּמטהור. 

מסכת אהלות פרק ג משנה ג 
ד

ֵאויר,  ּמא שב יַתפְך  שש ִבנ
ּמוצתו,  שק ִבמ יַתעל  ִבהיל  אא אה שו ֵארס  שפ יַתט שק שמקומו  ּמיה  ּמה ִבאם 

ּמטהור; 
יַתרש,  ּמּק אש ארן, או  לב שש אא ּמיה  ּמה

ֵאמא.   ּמט
ּמפה,  מק שס יַתא ּמה יַתעל  יַתפְך  שש ִבנ

יַתבחו ץ,  ִבמ ֵאבין  ִבנים  שפ ִבב ִבמ ֵאבין  ֵארס  שפ יַתט שק ִבהיא  שו
ּמליו,  ּמע ִבהיל  רֲעא יַתמ יַתבִית  יַתה שו

ּמטהור; 
יַתרש,  ּמּק אש ארן, או  לב שש אא ּמיה  ּמה

ֵאמא.   ּמט
ֵאמא,  ּמט ֵאמת,  יַתב אש ּמכל 

ארן.   לפ ִבצ יַתה שו ּמער,  ֵאש יַתה שו יַתנִים,  ִבש יַתה ִבמן  חו ץ 
ֵאמא.  ּמט לכל  יַתה ּמרן,  ִבחבו יַתעת  ּמש שב ו

מסכת אהלות פרק ג משנה ד 
ה

יַתוצד?  ֵאכי
ִבנים,  שפ ִבב ּמערו  שש יַתבחו ץ ו ִבמ ֵאמת  יַתה

ֵאמא.   ּמט יַתבִית  יַתה
ּמשר,  ּמב יַתזִית  יַתכ ּמליו  ּמע ֵאיש  אש אוצם  אע

ִבנים,  שפ ִבל ּמוצתו  שק ִבמ ִבניס  שכ ִבה שו
ּמליו,  ּמע ִבהיל  רֲעא יַתמ יַתבִית  יַתה שו

ֵאמא.   ּמט
ִבתים,  ֵאזי ֵאאי  ּמוצ רֲעח ֵאני  שש ִבכ אהן  ֵאלי רֲעע יַתו ּמוצמות  רֲעע ֵאני  שש

ִבנים,  שפ ִבל ּמתם  ּמוצ שק ִבמ ִבניס  שכ ִבה שו
אהם,  ֵאלי רֲעע ִבהיל  רֲעא יַתמ יַתבִית  יַתה שו

ֵאמא.   ּמט
ּמדם,  ּמא ֵאדי  ִבבי ִבבין  שתחו ּמהיו 

ִבחבור.  ּמדם  ּמא ֵארי  ִבחבו ֵאאין  אש ּמטהור, 

מסכת אהלות פרק ג משנה ה 
ו

ּמסה?  שתבו יַתדם  אזה הוא  ֵאאי  שו
אמנו  ִבמ ּמוצא  ּמי אש ֵאמת  יַתה

שבמותו.   ִבנית  ִבמי שש ּמייו ו יַתח שב ִבנית  ִבמי שש



ּמבה.   ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר

שבמותו.  ִבעית  ִבבי ּמייו ושר יַתח שב ִבעית  ִבבי שר
ִבעית,   ִבבי אזה שר ִבמ אזה ו ִבמ יַתּטל  ִבנ

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  ִבבשר ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר
יַתמִים.   יַתכ אזה  ּמו אזה 

ז
ּמסה?  שתבו יַתדם  אזה הוא  ֵאאי  שו

ֵאתת,  ּמדמו שו אש ּמוצלוב 
ּמדם,  ִבעית  ִבבי ּמתיו שר שח יַתת ּמוצא  שמ ִבנ שו

ֵאמא,  ּמט
ֵאּט ף,  יַתנ שמ ּמדמו  אש ֵאמת  ּמבל  רֲעא

ּמדם,  ִבעית  ִבבי ּמתיו שר שח יַתת ּמוצא  שמ ִבנ שו
ּמטהור.  

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ִבכי,  ללא 

ּמטהור,  ֵאתת  ּמלא שו אא
ֵאמא.  ּמט ֵאּט ף  יַתנ שמ ו

מסכת אהלות פרק ג משנה ו 
ח

יַתפח,  אט שב שתחו  ִבפ ֵאמת,  יַתה ִבמן  יַתזִית  יַתכ
ִבחים,  ּמפ שט ּמעה  ּמב יַתאשר שב שתחו  ִבפ ֵאמת,  יַתה שו

ִבחים.  ּמת שפ יַתה יַתעל  ּמאה  שמ מּט יַתה אאת  ִבציל  יַתה של
ּמאה,  שמ מּט יַתה אאת  ִבוציא  שלהו ּמבל  רֲעא

יַתפח.   אט יַתח  ֵאת שבפו
ֵאמת.   יַתכ יַתזִית,  יַתכ ִבמ ּמגדול  שו

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ֵאמת.  יַתכ אלת,  לג של מג יַתה שו ּמרה  שז ִבש יַתה

מסכת אהלות פרק ג משנה ז 
ט

ּמבע,  מר שמ יַתפח  אט יַתעל רום  יַתפח  אט יַתעל  יַתפח  אט
ּמאה,  שמ מּט יַתה אאת  ִבביא  ֵאמ

ּמאה.   שמ מּט יַתה ֵאני  שפ ִבב ֵאוצ ץ  שוחו
יַתוצד?  ֵאכי

יַתבִית,  יַתה יַתחת  יַתת ּמקמור  אשהוא  ִבביב 
יַתפח,  אט יַתח  ֵאת איש בו פו

ֵאאין> יַתפח, <שו אט יַתח  ֵאת ּמאתו פו ִבוצי ִבבי איש  שו



שבתוכו,  ּמאה  שמ מט
ּמטהור.  יַתבִית  יַתה

יַתבִית,  יַתב ּמאה  שמ מט
ּמטהור.  שבתוכו  אש יַתמה 
יַתפח,  אט יַתח  ֵאת איש בו פו

יַתפח,  אט יַתח  ֵאת ּמאתו פו ִבוצי ִבבי ֵאאין  שו
שבתוכו,  ּמאה  שמ מט

ֵאמא;  ּמט יַתבִית  יַתה
יַתבִית,  יַתב ּמאה  שמ מט

ּמטהור.  שבתוכו  אש יַתמה 
יַתפח,  אט יַתח  ֵאת ֵאאין בו פו

יַתפח,  אט יַתח  ֵאת ּמאתו פו ִבוצי ִבבי ֵאאין  שו
שבתוכו,  ּמאה  שמ מט

ֵאמא;  ּמט יַתבִית  יַתה
יַתבִית,  יַתב ּמאה  שמ מט

ֵאמא.   ּמט שבתוכו  אש יַתמה 
ּמחד לחר] אא ִבוצים,  [ ּמר שש יַתמִים או  ּמררוהו  רֲעח אש

יַתחת,  יַתל יַתמ יַתלתו  ּמכ רֲעא אש או 
ִבנים,  ּמב רֲעא ּמל אש ֵאבג  יַתמשר ֵאכן  שו
יַתלּקורות.   אש ּמבר  שוצ ֵאכן  שו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
אהל.   לא ֵאאינו  ּמדם  ּמא ֵאדי  ִבבי ֵאאינו  אש ּמכל 

ִבעים.  ּמל שוּס יַתב ִבפים ו ִבקי שש יַתב אדה  ומו

פרק ד 

מסכת אהלות פרק ד משנה א 
א

ֵאויר,  ּמא שב ֵאמד  אשהוא עו ּמדל  שג ִבמ
שבתוכו,  ּמאה  שמ מט

ִברין;  שטהו שביו  ּמע שב אש ִבלים  ֵאכ
שביו,  ּמע שב ּמאה  שמ מט

שטהוִברין.   שבתוכו  אש ִבלים  ֵאכ
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ּמוצה. שח יַתמ של ּמוצה  שח   יַתמ
יַתבִית,  יַתה שבתוְך  ֵאמד  ּמיה עו ּמה

שבתוכו,  ּמאה  שמ מט
ֵאמא;  ּמט יַתבִית  יַתה



יַתבִית,  יַתב ּמאה  שמ מט
ּמטהור,  שבתוכו  אש יַתמה 

ֵאנס.   ּמכ ִבה של ּמכ ּה  יַתדשר ֵאאין  שו ֵאוצאת,  ּמל ּמאה  שמ מט ארְך  אד אש
אר ץ,  ּמא ּמה ֵאבין  של ֵאבינו  אש ִבלים  ֵאכ

אתל,  לכ יַתה ֵאבין  של ֵאבינו  אש
יַתהּקורות,  ֵאבין  של ֵאבינו  אש שו

יַתפח,  אט יַתח  ֵאת ּמשם פו איש  ִבאם 
ִבאין,  ֵאמ שט

ִברין.   שטהו ּמלאו,  ִבאם  שו
ֵאמא.  ּמט יַתבִית  יַתה ּמשם,  ּמאה  שמ מט

מסכת אהלות פרק ד משנה ב 
ב

ּמדל,  שג ִבמ יַתה יַתבת  ֵאת
יַתפח,  אט יַתח  ֵאת ּמב ּה פו איש 

יַתפח,  אט יַתח  ֵאת ּמת ּה פו ּמא ִבוצי ִבבי ֵאאין  שו
ּמכ ּה,  שבתו ּמאה  שמ מט

ֵאמא;  ּמט יַתבִית  יַתה
יַתבִית,  יַתב ּמאה  שמ מט

ּמטהור,  ּמכ ּה  שבתו אש יַתמה 
ֵאוצאת,  ּמל ּמאה  שמ מט ארְך  אד אש
ֵאנס.   ּמכ ִבה של ּמכ ּה  יַתדשר ֵאאין  שו

ֵאהר,  יַתט שמ ֵאסה  ִבבי יו שר
ּמוצִיים,  רֲעח ּמא ּה  ִבוצי שלהו ּמיכול  אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

ּממ ּה.  שמקו ִבב ּמפ ּה  ּמששר של או 

מסכת אהלות פרק ד משנה ג 
ג

יַתתח,  אפ יַתה שבתוְך  ֵאמד  ּמיה עו ּמה
יַתלחו ץ,  יַתתח  שפ ִבנ שו
שבתוכו,  ּמאה  שמ מט
ּמטהור;  יַתבִית  יַתה
יַתבִית,  יַתב ּמאה  שמ מט

ֵאמא,  ּמט שבתוכו  אש יַתמה 
ֵאוצאת,  ּמל ּמאה  שמ מט ארְך  אד אש
ֵאנס.   ּמכ ִבה של ּמכ ּה  יַתדשר ֵאאין  שו

ּמבעות,  שוצ אא ּמשלוש  ּמריו  רֲעח יַתא של ּמכה  שמשו אשלו  אנה  שכ אמ ּמתה  שי ּמה
יַתהּקורות,  אגד  אנ שכ ּמשם  ּמאה  שמ מט

ּמטהור.   יַתבִית  יַתה
רֲעאמוִברים?  ּמבִברים  שד ֵאמי  יַתב



יַתפח,  אט יַתח  ֵאת ּמשם פו איש  אש יַתמן  שז ִבב
ּמוצא,  ּמנה יו ֵאאי שו

ּמדה.  ִבמ יַתב ּמבא  ּמדל  שג ִבמ יַתה שו

פרק ה 

מסכת אהלות פרק ה משנה א 
א

יַתבִית,  יַתה שבתוְך  ֵאמד  אשהוא עו יַתתנור 
יַתלחו ץ,  ּמרה  שקמו ֵאעינו  שו

ֵאמת,  יַתה ֵארי  שב ּמליו קו ּמע ִבהילו  אא אה שו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ֵאמא.  ּמט לכל  יַתה
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ֵאמא,  ּמט יַתתנור  יַתה
ּמטהור.   יַתבִית  יַתה שו

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ּמטהור.  יַתתנור  יַתה יַתא ף 

מסכת אהלות פרק ה משנה ב 
ב

ּמיה,  ִבל רֲעע ּמל יַתבִית  יַתה ֵאבין  אש ּמבה  מר רֲעא
אקה,  שש יַתמ ֵאנס  שבכו ּמבה  שנקו ּמה ו אלי ּמע ּמנה  שנתו ּמרה  ֵאד שק ו

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ֵאמא.  ּמט לכל  יַתה

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמאה,  ֵאמ שט ּמרה  ֵאד שק

ּמרה.   שטהו ּמיה  ִבל רֲעע יַתו
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ּמרה.  שטהו ּמרה  ֵאד שק יַתא ף 

מסכת אהלות פרק ה משנה ג 
ג

ּממה,  ֵאל שש ּמתה  שי ּמה
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית 

לכל;  יַתה יַתעל  אלת  אצ יַתמ
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית  ו

ִבקים,  שש יַתמ ִבלים ו ּמכ ּקא יַתעל  ּמלא  אא אלת  אצ יַתמ ּמנה  ֵאאי



ארש.   אח ִבלי  שכ יַתעל  שו
יַתמי.  יַתש ֵאבית  ֵארי  שב ִבד שכ שלהורות  ֵאלל  אה ֵאבית  שזרו  ּמח

מסכת אהלות פרק ה משנה ד 
ד

ִברין,  שטהו ִבקים  שש יַתמ ֵאלא  ּממ אשהוא  ִבגין  l<ּמל gunosá<בקבוק, כד ליין :

ּמעה,  שב ִבש יַתאת  שמ מט ֵאמא  ּמט ִבגין  ּמל יַתה
שטהוִברין.   ִבקין  שש יַתמ יַתה שו

ִבאין.   ֵאמ שט ֵאחר,  יַתא ִבלי  אכ של ּמנן  ִבפ ִבאם  שו
ּמבה,  ֵאר רֲעע ּמב ּמשה  ּמל ִבהיא  אש ּמשה  ִבא ּמה

ּמעה,  שב ִבש יַתאת  שמ מט ִבאין  ֵאמ שט ּמבה  ֵאר רֲעע ּמה שו ּמשה  ִבא ּמה
ּמטהור.   ֵאוצק  ּמב יַתה שו

ֵאמא.   ּמט ֵאחר,  יַתא ִבלי  אכ של יַתנתו  ִבפ ִבאם  שו
יַתמי.  יַתש ֵאבית  ֵארי  שב ִבד שכ שלהורות  ֵאלל  אה ֵאבית  שזרו  ּמח

מסכת אהלות פרק ה משנה ה 
ה

ּממה,  ּמד רֲעא ֵאלי  שכ ִבנים,  ּמב רֲעא ֵאלי  שכ ִבלים,  ּמל שג ֵאלי  שכ ּמהיו 
ּמטהור.   לכל  יַתה

ּמּטאת,  יַתח יַתל שו אדש  לּק יַתל ּמטהור  ִבלי  שכ ּמיה  ּמה
אדש,  לּק יַתל ּמטהור  לכל  יַתה

ּמּטאת,  יַתח יַתה יַתעל  ִבנין  ּממ אא אנ לכל  יַתה אש
שטהוִברין  ִבלים  ֵאכ יַתה אש ֵאני  שפ ִבמ

ִברין  שטהו ארש  אח ֵאלי  שכ ו
ִבלים.  ּמה רֲעא ּמפנות  שד ִבעם  ִבלין  ִבצי יַתמ

מסכת אהלות פרק ה משנה ו 
ו

יַתוצד?  ֵאכי
ּמליו,  ּמע ּמנה  שנתו ּמשה  ֵאפי שכ יַתבִית ו יַתב אש יַתחדות  יַתה שו יַתהבור 

ּמטהור.  
ּמקה, <חלקה> רֲעחלו ֵאאר  שב ּמתה  שי ּמה ִבאם 

ּמחה, <פחותה> שפתו ארת  או יַתכ או 
ּמה,  אלי ּמע ּמנה  שנתו ּמשה  ֵאפי שכ ו

ֵאמא.   ּמט
ּמלק,  ּמח אסר  אנ ּמיה  ּמה ִבאם 

יַתפִים,  יַתג ּמל ּה  ֵאאין  אש ּמדה  שסִברי או 
ּמטהור, 

ִבלים,  ּמה רֲעא ּמפנות  שד ִבעם  ִבלים  ִבצי יַתמ ִבלים  ֵאכ יַתה ֵאאין  אש
ּמפנות.   שד אהם  ּמל ֵאהא  שי אש יַתעד 



אפן?  אד יַתה ֵאהא  שת ּממה  יַתכ שו
יַתפח.   אט

ּמכן,  ִבמ יַתפח  אט ִבוצי  רֲעח יַתו ּמכן  ִבמ יַתפח  אט ִבוצי  רֲעח ּמל ּה  ּמיה  ּמה
אפן,  לד ּמנ ּה  ֵאאי

ּמחד.  אא ּממקום  ִבמ יַתפח  אט ּמל ּה  ֵאהא  שי אש יַתעד 

מסכת אהלות פרק ה משנה ז 
ז

ִבנים,  שפ ִבב ִבמ ִבלים  ִבצי יַתמ אש ֵאשם  יַתכ
יַתבחו ץ.   ִבמ ִבלים  ִבצי יַתמ ּמכְך 

יַתוצד?  ֵאכי
יַתבחו ץ,  ִבמ ֵאתדות  שי יַתעל  ּמנה  שנתו ִבהיא  אש ּמשה  ֵאפי שכ

ּמה,  אתי שח יַתת ּמאה  שמ מט
ִברין.   שטהו ּמשה  ֵאפי שכ יַתב אש ִבלים  ֵאכ

ּמנה,  יַתג אתל  לכ ֵאוצר, או  ּמח אתל  לכ ּמיה  ּמה ִבאם 
ִבציל.   יַתמ ֵאאינו 

אתל,  לכ יַתל אתל  לכ ֵאבין  ּמנה  שנתו ִבהיא  אש ּמרה  קו
ּמב ּה,  ּמיה  שתלו ּמרה  ֵאד שק ו

ּמה,  אתי שח יַתת ּמאה  שמ מט
ּמרה,  ֵאד שּק יַתב אש ִבלים  ֵאכ

ֵאהר,  יַתט שמ ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ִבמין.  יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

פרק ו 

מסכת אהלות פרק ו משנה א 
א

ֵאמא,  יַתט של ִבלים  ּמה רֲעא ִבשים  אע אנ ִבלים  ֵאכ שו ּמדם  ּמא
ֵאהר.   יַתט של ללא  ּמבל  רֲעא

יַתוצד?  ֵאכי
ּמבר,  אנשר יַתה אאת  ִבאים  שש ּמעה נו ּמב יַתאשר

ּמתיו,  שח יַתת ּמאה  שמ מט
ִבאין;  ֵאמ שט ּמביו  יַתג יַתעל  אש ִבלים  ֵאכ

ּמביו,  יַתג יַתעל  ּמאה  שמ מט
ִבאין.  ֵאמ שט ּמתיו  שח יַתת אש ִבלים  ֵאכ
ֵאהר.   יַתט שמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר

ִבלים,  ֵאכ ּמעה  ּמב יַתאשר יַתעל  ּמנתון 
ּממה,  ּמד רֲעא ֵאלי  שכ ִבנים,  ּמב רֲעא ֵאלי  שכ ִבלים,  ּמל שג ֵאלי  שכ ִבפלו  רֲעא



ּמתיו,  שח יַתת ּמאה  שמ מט
ִבאים;  ֵאמ שט ּמביו  יַתג יַתעל  אש ִבלים  ֵאכ

ִבאין.   ֵאמ שט ּמתיו  שח יַתת אש ִבלים  ֵאכ ּמביו,  יַתג יַתעל  ּמאה  שמ מט
ִבנים,  ּמב רֲעא יַתבע  יַתאשר יַתעל  ּמנתון 

ִביים,  יַתח יַתח  איש בו רו אש ּמבר  ּמד יַתעל  או 
ּמתיו,  שח יַתת ּמאה  שמ מט

ִברין;  שטהו ּמביו  יַתג יַתעל  אש ִבלים  ֵאכ
ּמביו,  יַתג יַתעל  ּמאה  שמ מט

שטהוִברין.  ּמתיו  שח יַתת אש ִבלים  ֵאכ

מסכת אהלות פרק ו משנה ב 
ב

ּמרה,  שד יַתס שכ יַתא שב שבִברים  ּמהיו עו אש ֵאמת  יַתה ֵארי  שב קו
יַתח,  ֵאת שפ יַתמ יַתב ּממכו  שס אלת ו אד יַתה אאת  אהן  ֵאמ ּמחד  אא ִבגי ף  ֵאה שו

שוצמו,  יַתע ֵאני  שפ ִבב למד  רֲעע יַתל אלת  אד יַתה ּמיכול  ִבאם 
ּמטהור, 

ֵאמא.   ּמט ּמלאו,  ִבאם  שו
שגרות,  שגרו ִבל אש ִבבית  ּמח ֵאכן  שו

אבן,  את יַתל אש ּמפה  מק או 
יַתחלון,  יַתב ּמנה  שנתו ִבהיא  אש

ּממן,  שוצ יַתע ֵאני  שפ ִבב למד  רֲעע יַתל אבן  את יַתה שו שגרות  שגרו יַתה ִבלין  שיכו ִבאם 
ִברין,  שטהו

ִבאין.   ֵאמ שט ּמלאו,  ִבאם  שו
ִבטיט:  יַתב ּמטח  שו ִבנים  ִבקי שנ ִבּק יַתב ּמוצוצו  רֲעח אש יַתבִית 
שוצמו,  יַתע ֵאני  שפ ִבב למד  רֲעע יַתל יַתח  ִבּטי יַתה ּמיכול  ִבאם 

ּמטהור, 
ֵאמא.  ּמט ּמלאו,  ִבאם  שו

מסכת אהלות פרק ו משנה ג 
ג

יַתבִית,  יַתה אאת  ֵאמש  יַתש שמ יַתה אתל  לכ
ּמוצה.   שח יַתמ של ּמוצה  שח יַתמ ִידון 

יַתוצד?  ֵאכי
שבתוכו,  ּמאה  שמ מּט יַתה שו ֵאויר  ּמא של אשהוא  אתל  לכ

ֵאמא,  ּמט יַתבִית  יַתה ִבנים,  שפ ִבל שו שוציו  אח ֵאמ
ּמטהור;  ּמלן  שע יַתמ של ִבמ ֵאמד  ּמהעו שו

ּמטהור,  יַתבִית  יַתה יַתלחו ץ,  שו שוציו  אח ֵאמ
ֵאמא;  ּמט ּמלן  שע יַתמ של ִבמ ֵאמד  ּמהעו שו

ֵאמא,  ּמט יַתבִית  יַתה ּמוצה,  שח יַתמ של ּמוצה  שח יַתמ
ּמלן,  שע יַתמ של ִבמ ֵאמד  ּמהעו שו



ֵאמא,  יַתט שמ ִבאיר  ֵאמ ִבבי  שר
ִברין.   רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
יַתבִית.  יַתל אתל  לכ יַתה ּמכל 

מסכת אהלות פרק ו משנה ד 
ד

שלתוכו,  ּמאה  שמ מּט יַתה שו ִבתים  ּמב ֵאני  שש ֵאבין  אש אתל  לכ
ֵאמא;  ּמט ּמאה,  שמ מּט יַתל ּמּקרוב  יַתה יַתבִית 

ּמטהור;  ּמרה,  רֲעה יַתט של ּמּקרוב  יַתה שו
ִבאים.   ֵאמ שט אהן  ֵאני שש ּמוצה,  שח יַתמ של ּמוצה  שח יַתמ
אתל,  לכ יַתב ִבלים  ֵאכ שו אהן  ֵאמ ּמחד  אא שב ּמאה  שמ מט

ִבאין;  ֵאמ שט ּמאה,  שמ מט ֵאפי  יַתל שכ שוציו ו אח ֵאמ
ִברין;  שטהו ּמרה,  רֲעה יַתט ֵאפי  יַתל שכ שוציו ו אח ֵאמ ו

ִבאין.   ֵאמ שט ֵאהן  ֵארי  רֲעה ּמוצה,  שח יַתמ של ּמוצה  שח יַתמ
ּמיה,  ִבל רֲעע ּמל יַתבִית  יַתה ֵאבין  אש ּמבה  ֵאזי רֲעע יַתמ

ּמכ ּה,  שלתו ּמאה  שמ מּט יַתה שו
ּמּטן,  יַתמ של ּמי ּה ו שוצ אח ֵאמ

ּמרה;  שטהו ּמיה  ִבל רֲעע ּמה שו ֵאמא,  ּמט יַתבִית  יַתה
ּמלן,  שע יַתמ של ּמי ּה ו שוצ אח ֵאמ

ּמטהור;  יַתבִית  יַתה שו ּמאה,  ֵאמ שט ּמיה  ִבל רֲעע ּמה
ִבאין.   ֵאמ שט אהן  ֵאני שש ּמוצה,  שח יַתמ של ּמוצה  שח יַתמ

ּמבה,  ֵאזי רֲעע יַתמ שב ִבלים  ֵאכ שו אהן  ֵאמ ּמחד  אא שב ּמאה  שמ מט
ִבאין;  ֵאמ שט ּמאה,  שמ מט ֵאפי  יַתל שכ ּמי ּה ו שוצ אח ֵאמ
ִברין;  שטהו ּמרה,  רֲעה יַתט ֵאפי  יַתל שכ ּמי ּה ו שוצ אח ֵאמ

ִבאין.   ֵאמ שט ֵאהן  ֵארי  רֲעה ּמוצה,  שח יַתמ של ּמוצה  שח יַתמ
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמיה.  ִבל רֲעע ּמל ּמבה  ֵאזי רֲעע יַתמ יַתה ּמכל 

מסכת אהלות פרק ו משנה ה 
ה

יַתהשום,  יַתפת  ִבל שק ִבכ ּמה  אתי שח יַתת שו יַתהּקורות  ֵאבין  ּמאה  שמ מט
יַתפח,  אט יַתח  ֵאת ּמשם פו איש  ִבאם 

ֵאמא;  ּמט לכל  יַתה
יַתפח,  אט יַתח  ֵאת ּמשם פו ֵאאין  ִבאם 

אטם.   לא ִבהיא  ִבאלו  שכ ּמאה  שמ מּט יַתה אאת  ִבאין  רו
יַתבִית,  יַתה שבתוְך  ֵאאית  ִבנשר ּמתה  שי ּמה

ֵאמא.  ּמט יַתבִית  יַתה ּמכְך,  ֵאבין  ּמכְך ו ֵאבין 

מסכת אהלות פרק ו משנה ו 



ו
אתל,  לכ יַתה אאת  ֵאמש  יַתש שמ יַתה יַתבִית 

יַתהשום.   יַתפת  ִבל שק ִבכ ִידון 
יַתוצד?  ֵאכי

ִבכין,  מכ ֵאני  שש ֵאבין  אש אתל  לכ
ֵאני> שש ּמערות, < שמ ֵאתי  שש ֵאבין  או 

אתל,  לכ יַתב ִבלים  ֵאכ שו ִבתים,  ּמב יַתב ּמאה  שמ מט
יַתהשום,  יַתפת  ִבל שק ִבכ אהם  ֵאלי רֲעע יַתו

ִברין.   שטהו
ִבתים,  ּמב יַתב ִבלים  ֵאכ שו אתל,  לכ יַתב ּמאה  שמ מט

יַתהשום,  יַתפת  ִבל שק ִבכ אהם  ֵאלי רֲעע יַתו
ִברין.   שטהו

יַתעמוד,  ּמה יַתחת  יַתת ּמאה  שמ מט
אדת.  אר שויו יַתעת  יַתק ּמלה, ובו שועו יַתעת  יַתק ּמאה בו שמ מט

מסכת אהלות פרק ו משנה ז 
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יַתרח,  אפ יַתה יַתחת  יַתת אש ִבלים  ֵאכ
ִברין.  שטהו

ֵאמא.   יַתט שמ ִברי  אבן נו ּמנן  ּמח ִבבי יו שר
יַתרח,  אפ יַתה יַתחת  יַתת אש ִבלים  ֵאכ יַתב ּמאה  שמ מּט יַתה

ִבאין,  ֵאמ שט יַתפח,  אט יַתח  ֵאת ּמשם פו איש  ִבאם 
ִברין.   שטהו ּמלאו,  ִבאם  שו

אזה,  יַתוצד  שב אזה  ִבקין  שס ִבד יַתפשר ֵאני  שש
אזה,  ֵאבי  יַתג יַתעל  אזה  או 
אהן,  ֵאמ ּמחד  אא יַתתח  שפ ִבנ

ֵאמא,  ּמט יַתבִית  יַתה שו הוא 
ּמטהור.   ֵאברו  רֲעח יַתו

אטם,  לא ִבאלו הוא  שכ ּמקה  שס ִבד יַתפשר יַתה אאת  ִבאין  רו
ּמוצה,  שח יַתמ של ּמוצה  שח יַתמ ִידון 

יַתבִית.  יַתל ּמאה  שמ מּט יַתה אאת  ִבביא  ּמה של

פרק ז 

מסכת אהלות פרק ז משנה א 
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אתל,  לכ יַתב ּמאה  שמ מּט יַתה
יַתפח,  אט יַתעל רום  יַתפח  אט יַתעל  יַתפח  אט ּממ ּה  שמקו ו



אשר,  אע ֵאהן  ִבפלו  רֲעא ּמב ּה,  יַתג יַתעל  אש ִבליות  רֲעע ּמה ּמכל 
ֵאמאות.   שט

ִבתים,  ּמב ֵאני  שש ֵאבי  יַתג יַתעל  יַתחת  יַתא ּמיה  ִבל רֲעע ּמתה  שי ּמה
ּמאה,  ֵאמ שט ִבהיא 

שטהורות.   ּמב ּה  יַתג יַתעל  אש ִבליות  רֲעע ּמה ּמכל  שו
ששנות, <שנית> אתל  לכ

אדת.   אר שויו יַתעת  יַתק ּמלה, ובו שועו יַתעת  יַתק ּמאה בו שמ מט
ּממה,  רֲעאטו אפש  אנ

ִבדין,  ּמד שצ יַתה ִבמן  ּמב ּה  יַתע  ֵאג יַתהנו
ּמלה,  שועו יַתעת  יַתק ּמאה בו שמ מּט יַתה אש ֵאני  שפ ִבמ ּמטהור, 

אדת.   אר שויו יַתעת  יַתק ובו
ּמאה  שמ מּט יַתה שמקום  ּמיה  ּמה ִבאם 

יַתפח,  אט יַתעל רום  יַתפח  אט יַתעל  יַתפח  אט
ּממקום,  ּמכל  ִבמ ּמב ּה  יַתע  ֵאג יַתהנו

ּמסתום.   אבר  אק שכ ִבהיא  אש ֵאני  שפ ִבמ ֵאמא,  ּמט
מסכות,  ּמל ּה  יַתמְך  ּמס

ֵאמאות.  שט
ֵאהר.  יַתט שמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר

מסכת אהלות פרק ז משנה ב 
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ִבלין.   ּמה רֲעא יַתכ ִבלין,  ּמה רֲעא ֵאעי  ִבשפו ּמכל 
יַתבע,  שוצ אא ּמכ יַתעד  אלה  ּמכ שו ֵארד  שויו יַתע  ֵאפ אשהוא שו אהל  לא

אהל,  לא ּמב ּמאה  שמ מט
ִבאים;  ֵאמ שט יַתע  ִבשפו יַתה יַתחת  יַתת אש ִבלים  ֵאכ

יַתע,  ִבשפו יַתה יַתחת  יַתת ּמאה  שמ מט
ִבאין.   ֵאמ שט אהל  לא ּמב אש ִבלים  ֵאכ

ִבמתוכו,  ּמאה  שמ מט
ּמעה,  שב ִבש יַתאת  שמ מט ֵאמא  ּמט

ּמריו,  רֲעח יַתא ֵאמ ו
אעארב.   יַתאת  שמ מט ֵאמא  ּמט

ּמריו,  רֲעח יַתא ֵאמ ּמאה  שמ מט
ּמעה,  שב ִבש יַתאת  שמ מט ֵאמא  ּמט ּמריו  רֲעח יַתא ֵאמ יַתע בו  ֵאג יַתהנו

אעארב.   יַתאת  שמ מט ֵאמא  ּמט ִבמתוכו,  ו
ּמריו,  רֲעח יַתא ֵאמ יַתזִית  ִבוצי  רֲעח יַתכ שו ִבמתוכו  יַתזִית  ִבוצי  רֲעח יַתכ

ּמריו,  רֲעח יַתא ֵאמ ֵאבין  ִבמתוכו  ֵאבין  יַתע בו  ֵאג יַתהנו
אעארב.   יַתאת  שמ מט ֵאמא  ּמט

ג
אר ץ,  ּמא ּמה יַתעל  ּמדד  מר שמ ּמוצתו  שק ִבמ



ּמביו,  יַתג יַתעל  ּמתיו או  שח יַתת ּמאה  שמ מט
אדת.   אר שויו יַתעת  יַתק ּמלה, ובו שועו יַתעת  יַתק ּמאה בו שמ מט

ּמיה,  ִבל רֲעע ּמב ּמנטוי  אשהוא  אהל  לא
ּמיה,  ִבל רֲעע ּמל יַתבִית  יַתה ֵאבין  אש ּמבה  מר רֲעא ּמה יַתעל  ּמדד  מר שמ ּמוצתו  שק ִבמ

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ִבציל.   יַתמ

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
אהל.  לא ּמה יַתית  ִבט שנ ִבכ ּמנטוי  ֵאהא  שי אש יַתעד  ִבציל,  יַתמ ֵאאינו 

מסכת אהלות פרק ז משנה ג 
ד

יַתבִית,  יַתב ֵאמת  יַתה
ֵאבה,  יַתהשר ִבחין  ּמת שפ ובו 

ֵאמאות>  שט ִבאין. < ֵאמ שט ּמלם  מכ
אהם,  ֵאמ ּמחד  אא יַתתח  שפ ִבנ

שטהוִברים.   ּמלם  מכ שו ֵאמא,  ּמט הוא 
אהן,  ֵאמ ּמחד  אא שב ִבוציאו  שלהו יַתשב  ּמח

ִבהיא> אש ִבחים, < ּמפ שט ּמעה  ּמב יַתאשר יַתעל  ּמעה  ּמב יַתאשר אשהוא  יַתחלון  יַתב או 
ִבחים.   ּמת שפ יַתה יַתעל  ִבציל  ִבה
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ֵאמת.  יַתה ּמימות  ללא  אש יַתעד  לשב  שח יַתי
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ֵאמת.   אש ִבמ יַתא ף 
שתחו,  ּמפ של יַתלְך  שמ ִבנ שו ּמסתום,  ּמיה  ּמה

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ִבחים.  ּמפ שט ּמעה  ּמב יַתאשר יַתתח  שפ ִבי אש שכ

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ִבחיל.  שת יַתי אש שכ

ּמלה,  ִבח שת יַתכ יַתפח  אט יַתח  ֵאת שבפו ִבדים  ומו
ִבחים.  ּמפ שט ּמעה  ּמב יַתאשר יַתתח  שפ ִבי אש

מסכת אהלות פרק ז משנה ד 
ה

ֵאלד,  ֵאלי ּמשה  יַתק שמ ִבהיא  אש ּמשה  ִבא ּמה
יַתבִית,  של יַתבִית  ִבמ ּמה  ִבוציאו שוהו
ֵאפק,  ּמס שב ֵאמא  ּמט ּמהִבראשון 

יַתדי.   יַתו ִבני  ֵאש יַתה שו
ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

יַתתי?  ּממ אא
יַתפִין,  יַתג יַתב אלת  אּט ִבנ ִבהיא  אש יַתמן  שז ִבב



אכת,  אל יַתה שמ ּמתה  שי ּמה ִבאם  ּמבל  רֲעא
ּמטהור,  ּמהִבראשון 

ֵאלְך.   יַתה של יַתני  שפ ֵאאין  אבר,  אּק יַתה יַתתח  שפ ִבנ אש ִבמ אש
אבר,  אק יַתחת  ִבתי שפ ִבלים  ּמפ שנ ִבל ֵאאין 

ּמקה.  ִבפי יַתב לראש  ִבגילו  שע יַתי אש יַתעד 

מסכת אהלות פרק ז משנה ה 
ו

יַתחי,  ִבני  ֵאש יַתה שו ֵאמת,  ּמהִבראשון  ּמוצא  ּמי
ּמטהור.  

ֵאמת,  ִבני  ֵאש יַתה שו יַתחי,  ּמהִבראשון 
ֵאמא.   ּמט

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
ֵאמא,  ּמט ּמחד,  אא ִבפיר  ּמש ִבמ

ּמטהור.  ִברים,  ִבפי שש ֵאני  שש ִבמ ו

מסכת אהלות פרק ז משנה ו 
ז

ֵאלד,  ֵאלי ּמשה  יַתק שמ ִבהיא  אש ּמשה  ִבא ּמה
ּמה,  אעי ֵאמ שב אלד  או יַתה אאת  ִבכין  שת יַתח שמ

ּמבִברים,  ֵאא ּמבִברים  ֵאא ִבאין אותו  ִבוצי ומו
ּמייו.   יַתח של ִבמין  שד ּמה קו איי יַתח אש ֵאני  שפ ִבמ

ִבעין בו,  שג ֵאאין נו מרבו,  ּמוצא  ּמי
אפש.  אנ ֵאני  שפ ִבמ אפש  אנ ִבחין  ֵאאין דו אש

פרק ח 

מסכת אהלות פרק ח משנה א 
א

ִבוצין,  שוצ שוחו ּמאה  שמ מּט יַתה אאת  ִבאין  ִבבי שמ ֵאיש 
ִבוצין,  שוצ ללא חו שו ִבאין  ִבבי שמ
ִבאין,  ִבבי שמ ללא  שו ִבוצין  שוצ חו

ִבוצין.   שוצ ללא חו שו ִבאין  ִבבי שמ ללא 
ִבוצין:  שוצ שוחו ִבאין  ִבבי שמ ֵאאלו 

ּמדל,  שג ִבמ יַתה שו ּמבה  ֵאת יַתה שו ּמדה  ִבש יַתה
ִבנים,  ּמּק יַתה ארת  או יַתכ שו יַתּקש  יַתה ארת  או יַתכ
שדִברית,  שנ יַתס שכ אל רֲעא ּמנה  ִבפי שס ובור 

יַתלִים,  אהם שו ּמל ֵאיש  אש



יַתלח,  ִבעים  ּמב יַתאשר ִבקים  ִבזי רֲעח יַתמ ֵאהן  שו
ֵאבש.  ּמי יַתב יַתרִים  ֵאהן כו אש

ּמיה,  של מב שט שק ּמיה, ו שט מקשר שס ּמעה, ו ִברי ִבוי
אלת,  אוצ שח יַתמ ּמפ ץ, ו יַתמ ִבדין ו ּמס שו
ִבלים;  ּמה ּקא רֲעעשוִיים  ֵאהן  אש

ּמרה,  שטהו ּמאה ו ֵאמ שט ּממה  ֵאה שב יַתדר  רֲעע יַתו
ּמיה,  יַתח שמכונות  ו
יַתכן,  ּמש אש ּמהעו ף  שו

ִבלים. <בשיבלים> ִבבי שש יַתב ּמנה  שב ִבל ּממקום  ּמשה  ּמהעו שו
ִבּקוּסוס,  יַתה שו ּמארוס  ּמה שו

ִבנית,  ּמו שי יַתעת  יַתל יַתד שו רֲעחמור,  יַתקת  ִברי ִבוי
שטהוִברים.   ִבלים  ּמכ ּקא ּמו
ִברי  אבן נו ּמנן  ּמח ִבבי יו שר

ִברין,  שטהו ִבלים  ּמכ ּקא ּמב אדה  ּמיה מו ּמה ללא 
ּמלה.  ֵאב שד ִבל אש ִבעגול  ּמה ִבמן  חו ץ 

מסכת אהלות פרק ח משנה ב 
ב

ִבזין,  ִבזי יַתה שו
ּמריות,  שז ִבג יַתה שו

ּמבכות,  ּמהשו שו
ִבפין,  ִבקי שש יַתה שו
ִבעים,  ּמל שוּס יַתה שו
ִברים,  ִבחי שג יַתה שו
ִבנים,  ּמכ שש יַתה שו
ּמככות,  שוּס יַתה שו
ּמרעות,  שפ יַתה שו

ּמכה.  יַתר ּמבה  ֵאזי רֲעע יַתמ ֵאבל  יַתק של ִבלין  שיכו ֵאהן  אש
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ִבנית.   ֵאבינו ּמבה  ֵאזי רֲעע יַתמ
ּמככות:  שוּס יַתה ֵאהן  ֵאאלו 

אר ץ.   ּמא ּמה יַתעל  ֵאסְך  ֵאמ אשהוא  ּמלן  ִבאי
ּמרעות:  שפ ו

ֵאדר.  ּמג יַתה ִבמן  שוצאות  יַתהיו

מסכת אהלות פרק ח משנה ג 
ג

ִבוצין:  שוצ ללא חו שו ִבאין  ִבבי שמ ֵאאלו 
ּמדל,  שג ִבמ יַתה שו ּמבה  ֵאת יַתה שו ּמדה  ִבש יַתה



ִבנים,  ּמּק יַתה ארת  או יַתכ שו יַתּקש  יַתה ארת  או יַתכ
שדִברית,  שנ יַתס שכ אל רֲעא ּמנה  ִבפי שס ובור 

יַתלִים,  אהם שו ּמל ֵאיש  אש
יַתלח,  ִבעים  ּמב יַתאשר ִבקים  ִבזי רֲעח יַתמ ּמנן  ֵאאי שו

ֵאבש.  ּמי יַתב יַתרִים  ֵאהן כו אש
ּמיה,  של מב שט שק ּמיה, ו שט מקשר שס ּמעה, ו ִברי ִבוי

אלת,  אוצ שח יַתמ ּמפ ץ, ו יַתמ ִבדין ו ּמס שו
ִבלים;  ּמה ּקא רֲעעשוִיים  ּמנן  ֵאאי אש

ֵאמתו,  אש ּמיה  יַתח שו ּממה  ֵאה שב ו
ִבאים.   ֵאמ שט ִבלים  ּמכ ּקא ּמו

ּמדם.  ּמא ּמל אש יַתחִים  ֵאר ּמה אהם  ֵאלי רֲעע ִבסי ף  ומו

מסכת אהלות פרק ח משנה ד 
ד

ִבאין:  ִבבי שמ ללא  שו ִבוצין  שוצ ֵאאלו חו
ּמסה,  שפרו אכת  אוּס יַתמ
ּמּטה,  ִבמ יַתה ֵאלי  שב יַתח שו
שפלות,  שש יַתמ יַתה שו

יַתחלונות.  יַתב אש שוּסִבריגות  יַתה שו

מסכת אהלות פרק ח משנה ה 
ה

ִבוצין:  שוצ ללא חו שו ִבאין  ִבבי שמ ללא  ֵאאלו 
ִבעים,  ּמר שז יַתה

יַתקע,  יַתּקשר יַתל ּמבִברין  מח שמ יַתה ּמרקות  שי יַתה שו
ּממנו,  אש ּמרקות  שי יַתה ִבמן  חו ץ 

ּמרד,  ּמב יַתה יַתפת  ִבכ שו
אלג,  אש יַתה שו
שכפור,  יַתה
ִבליד,  ּמג יַתה שו
יַתלח,  אמ יַתה שו

ּממקום,  של ּממקום  ִבמ ֵאלג  יַתהדו שו
ֵאפ ץ> יַתהּקו ּממקום, <שו של ּממקום  ִבמ ֵאפ ץ  יַתהּקו שו

יַתח,  ֵאר יַתהפו ּמהעו ף  שו
אפת,  אנ שפ יַתנ שמ יַתה ֵאלית  יַתּט יַתה שו

יַתמִים.   יַתה ֵאני  שפ יַתעל  ּמטה  ּמש ִבהיא  אש ּמנה  ִבפי שס ו
ּמד ּה,  ִבמי רֲעע יַתה של ּמיכול  אשהוא  ּמבר  ּמד שב ּמנה  ִבפי שוּס יַתה אאת  יַתשר  ּמק

ֵאלית,  יַתּט יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  אבן  אא ּמה אאת  יַתבש  ּמכ
ּמאה.   שמ מּט יַתה אאת  ּמאה  ִבבי שמ

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר



ּמאה.  שמ מּט יַתה אאת  ִבביא  ֵאמ ֵאאינו  ּמנה  ִבפי שוּס יַתב אש יַתבִית  יַתה

מסכת אהלות פרק ח משנה ו 
ו

ִבביות,  רֲעח ֵאתי  שש
ִבתים,  ֵאזי ֵאיי  ּמוצ רֲעח ֵאני  שש ִבכ אהן  ּמב ו

ִבתיל,  ּמפ ִבמיד  ּמוצ ּמּקפות  ממ
יַתבִית,  יַתה שבתוְך  ּמנחות  ממ ו

ֵאמא.   ּמט יַתבִית  יַתה שו שטהורות,  ֵאהן 
אהן,  ֵאמ יַתחת  יַתא ּמחה  ּמת שפ ִבנ

ּמאה> ֵאמ שט ִבאים, < ֵאמ שט יַתבִית  יַתה שו ִבהיא 
ּמרה.   שטהו ּמת ּה  אבשר רֲעח יַתו

יַתבִית.  יַתל ִבחים  שפתו ֵאהן  אש ּמדִברים  רֲעח ֵאני  שש ֵאכן  שו

פרק ט 

מסכת אהלות פרק ט משנה א 
א

יַתלחו ץ,  ּמה  ִבפי יַתתח ו אפ יַתה שבתוְך  ִבהיא  אש ארת  או יַתכ
ּמה,  אתי שח יַתת ּמנתון  ֵאמת  יַתה ִבמן  יַתזִית  יַתכ

יַתבחו ץ,  ִבמ ּמב ּה  יַתג יַתעל  או 
ֵאמא,   ּמט ּמב ּה,  יַתג שו ּמה  אתי שח יַתת יַתזִית  אגד  אנ שכ אשהוא  ּמכל 

יַתזִית,  אגד  אנ שכ ֵאאינו  אש ּמכל  שו
ּמטהור;   יַתבִית,  יַתה שו ּמכ ּה  תו

יַתבִית.   יַתה ּמלא  אא ֵאמא  ּמט ֵאאין  יַתבִית,  יַתב
ֵאמא.  ּמט לכל  יַתה ּמכ ּה,  שבתו

מסכת אהלות פרק ט משנה ב 
ב

יַתפח,  אט אר ץ  ּמא ּמה ִבמן  ּמהה  שגבו ּמתה  שי ּמה
ּמה,  אתי שח יַתת ּמאה  שמ מט

ּמב ּה,  יַתג יַתעל  יַתבִית, או  יַתב או 
ּמכ ּה.   ּמלא תו אא ֵאמא  ּמט ֵאאין 

ֵאמא.  ּמט לכל  יַתה ּמכ ּה,  שבתו

מסכת אהלות פרק ט משנה ג 
ג

רֲעאמוִברים? ּמבִברים  שד ֵאמי   יַתב



אלת.   אח של מח שמ ִבלי  שכ ִבהיא  אש יַתמן  שז ִבב
יַתּקש,  יַתב ּמקה  שפקו ּמתה ו שפחו ּמתה  שי ּמה

ּמוצה;  רֲעאפו או 
ּמוצה?  רֲעאפו ִבהיא  ֵאאי זו 

ּמחד;  אא ּממקום  ִבמ יַתפח  אט ּמל ּה  ֵאאין  אש ּמכל 
ּמה,  אתי שח יַתת ּמנתון  ֵאמת  יַתה ִבמן  יַתזִית  יַתכ

ֵאמא;  ּמט שתהום,  יַתה יַתעד  שו שגדו  אנ שכ
ֵאמא.   ּמט יַתע,  ִבקי ּמר ּמה יַתעד  שגדו  אנ שכ ּמב ּה,  יַתג יַתעל 

יַתבִית.   יַתה ּמלא  אא ֵאמא  ּמט ֵאאין  יַתבִית,  יַתב
ּמכ ּה.  ּמלא תו אא ֵאמא  ּמט ֵאאין  ּמכ ּה,  שבתו

מסכת אהלות פרק ט משנה ד 
ד

יַתפח,  אט אר ץ  ּמא ּמה ִבמן  ּמהה  שגבו ּמתה  שי ּמה
יַתבִית,  יַתב ּמה, או  אתי שח יַתת ּמאה  שמ מט

ֵאמא,  ּמט יַתבִית  יַתה שו ּמה  אתי שח יַתת
ּמטהור.   ּמב ּה  יַתג שו ּמכ ּה  תו

ּמכ ּה.   ּמלא תו אא ֵאמא  ּמט ֵאאין  ּמכ ּה,  שבתו
ֵאמא.  ּמט יַתע  ִבקי ּמר ּמה יַתעד  שגדו  אנ שכ ּמב ּה,  יַתג יַתעל 

מסכת אהלות פרק ט משנה ה 
ה

רֲעאמוִברים? ּמבִברים  שד ֵאמי   יַתב
יַתלחו ץ.   ּמה  ִבפי אש יַתמן  שז ִבב

ִבנים,  שפ ִבל ּמה  ִבפי ּמיה  ּמה
יַתבחו ץ,  ּמב ּה  יַתג יַתעל  ּמה או  אתי שח יַתת ּמנתון  ֵאמת  יַתה ִבמן  יַתזִית  יַתכ

יַתזִית,  אגד  אנ שכ אשהוא  ּמכל 
ֵאמא,   ּמט ּמב ּה,  יַתג שו ּמה  אתי שח יַתת
יַתזִית,  אגד  אנ שכ ֵאאינו  אש ּמכל  שו
ּמטהור.   יַתבִית,  יַתה שו ּמכ ּה  תו

ֵאמא.  ּמט לכל  יַתה יַתבִית,  יַתב ּמכ ּה או  שבתו

מסכת אהלות פרק ט משנה ו 
ו

יַתפח,  אט אר ץ  ּמא ּמה ִבמן  ּמהה  שגבו ּמתה  שי ּמה
ּמה,  אתי שח יַתת ּמאה  שמ מט

ּמב ּה,  יַתג יַתעל  ּמכ ּה, או  שבתו יַתבִית או  יַתב או 
ֵאמא.  ּמט לכל  יַתה

מסכת אהלות פרק ט משנה ז 



ז
רֲעאמוִברים? ּמבִברים  שד ֵאמי   יַתב

אלת.   אח של מח שמ ִבלי  שכ אשהוא  יַתמן  שז ִבב
יַתּקש,  יַתב ּמקה  שפקו ּמתה ו שפחו ּמתה  שי ּמה

ּמוצה;  רֲעאפו או 
ּמוצה?  רֲעאפו ִבהיא  ֵאאי זו 

ּמחד;  אא ּממקום  ִבמ יַתפח  אט ּמל ּה  ֵאאין  אש ּמכל 
ּמה,  אתי שח יַתת ּמנתון  ֵאמת  יַתה ִבמן  יַתזִית  יַתכ

ֵאמא.   ּמט שתהום  יַתה יַתעד  שגדו  אנ שכ
ֵאמא.   ּמט יַתע  ִבקי ּמר ּמה יַתעד  שו שגדו  אנ שכ ּמב ּה,  יַתג יַתעל 

יַתבִית,  יַתב ּמכ ּה או  שבתו
ִבאין.  ֵאמ שט יַתבִית  יַתה שו ּמכ ּה  תו

מסכת אהלות פרק ט משנה ח 
ח

יַתפח,  אט אר ץ  ּמא ּמה ִבמן  ּמהה  שגבו ּמתה  שי ּמה
ּמכ ּה,  שבתו יַתבִית או  יַתב ּמה או  אתי שח יַתת ּמת ּה  ּמא שמ מט

ּמב ּה.   יַתג ּמלא  אא ֵאמא  ּמט ֵאאין 
ּמב ּה,  יַתג יַתעל 

ֵאמא.  ּמט יַתע  ִבקי ּמר ּמה יַתעד  שגדו  אנ שכ

מסכת אהלות פרק ט משנה ט 
ט <ח>

יַתבִית,  יַתה ּמכל  אאת  ּמלא  יַתמ שמ ּמתה  שי ּמה
יַתפח,  אט יַתח  ֵאת יַתהּקורות פו ֵאבין  של ּמנ ּה  ֵאבי ֵאאין  שו

ֵאמא;  ּמט יַתבִית  יַתה ּמכ ּה,  שבתו ּמאה  שמ מט
ּמטהור,  ּמכ ּה  שבתו אש יַתמה  יַתבִית,  יַתב ּמאה  שמ מט

ֵאנס,  ּמכ ִבה של ּמכ ּה  יַתדשר ֵאאין  שו ֵאוצאת  ּמל ּמאה  שמ מט ארְך  אד אש
ּמד ּה,  ִבוצ יַתעל  ּמּטה  ממ ֵאבין  אדת,  אמ ֵאבין עו

יַתתִים.  שש ֵאבין  יַתחת,  יַתא ֵאבין 

מסכת אהלות פרק ט משנה י 
י <ט>

יַתתח,  אפ יַתה שבתוְך  אדת  אמ ּמתה עו שי ּמה
יַתפח,  אט יַתח  ֵאת ּמשקו ף פו יַתה ֵאבין  של ּמנ ּה  ֵאבי ֵאאין  שו

ּמטהור;  יַתבִית  יַתה ּמכ ּה,  שבתו ּמאה  שמ מט
ֵאמא,  ּמט שבתוכו  אש יַתמה  יַתבִית,  יַתב ּמאה  שמ מט

ֵאנס.  ּמכ ִבה של ּמכ ּה  יַתדשר ֵאאין  שו ֵאוצאת  ּמל ּמאה  שמ מט ארְך  אד אש

מסכת אהלות פרק ט משנה יא 



יא <י>
ֵאויר,  ּמא שב ּמד ּה  ִבוצ יַתעל  ּמּטה  ממ ּמתה  שי ּמה

ּמב ּה,  יַתג יַתעל  ּמה או  אתי שח יַתת ּמנתון  ֵאמת  יַתה ִבמן  יַתזִית  יַתכ
יַתזִית,  אגד  אנ שכ אשהוא  ּמכל 
ֵאמא.   ּמט ּמב ּה,  יַתג שו ּמה  אתי שח יַתת

ּמטהור.   ּמכ ּה,  שותו יַתזִית  אגד  אנ שכ ֵאאינו  אש ּמכל 
ֵאמא.  ּמט לכל  יַתה ּמכ ּה,  שבתו

מסכת אהלות פרק ט משנה יב 
יב

יַתפח,  אט אר ץ  ּמא ּמה ִבמן  ּמהה  שגבו ּמתה  שי ּמה
ּמב ּה,  יַתג יַתעל  ּמה או  אתי שח יַתת ּמאה  שמ מט

ּמכ ּה;  ּמלא תו אא ֵאמא,  ּמט לכל  יַתה
ֵאמא.   ּמט לכל  יַתה ּמכ ּה,  שבתו

יג <יב>
רֲעאמוִברים? ּמבִברים  שד ֵאמי   יַתב

ִבלי.   אכ ִבהיא  אש יַתמן  שז ִבב
יַתּקש,  יַתב ּמקה  שפקו ּמתה ו שפחו ּמתה  שי ּמה

ּמאה,  שס ִבעים  ּמב יַתאשר אקת  אז רֲעח יַתמ או 
ִבמים,  ּמכ רֲעח ֵארי  שב ִבד שכ

ּמה,  אתי שח יַתת ּמנתון  ֵאמת  יַתה ִבמן  יַתזִית  יַתכ
ֵאמא;  ּמט שתהום  יַתה יַתעד  שגדו  אנ שכ

ֵאמא;  ּמט יַתע  ִבקי ּמר ּמה יַתעד  שגדו  אנ שכ ּמב ּה,  יַתג יַתעל 
ּמכ ּה.   ּמלא תו אא ֵאמא  ּמט ֵאאין  ּמכ ּה,  שבתו

יד
יַתפח,  אט אר ץ  ּמא ּמה ִבמן  ּמהה  שגבו ּמתה  שי ּמה
ֵאמא;  ּמט ּמה  אתי שח יַתת ּמה,  אתי שח יַתת ּמאה  שמ מט

ֵאמא;  ּמט ּמכ ּה  ּמכ ּה, תו שבתו
ֵאמא.  ּמט יַתע  ִבקי ּמר ּמה יַתעד  שגדו  אנ שכ ּמב ּה,  יַתג יַתעל 

מסכת אהלות פרק ט משנה יג 
יה

ִבלי,  אכ ִבהיא  שו ּמה,  אלי יַתעל שו אבת  אש ּמתה יו שי ּמה
ּמה,  אתי שח יַתת ּמאה  שמ מט

ּמב ּה,  יַתג יַתעל  ּמכ ּה או  שבתו
אדת.   אר שויו יַתעת  יַתק ּמלה, ובו שועו יַתעת  יַתק ּמאה בו שמ מט

יַתפח,  אט אר ץ  ּמא ּמה ִבמן  ּמהה  שגבו ּמתה  שי ּמה
ּמה,  ִבפי יַתעל  ּמיה  שכפו ּמוּסה, או  מכ שמ או 



ּמב ּה,  יַתג יַתעל  ּמכ ּה או  שבתו ּמה,  אתי שח יַתת ּמאה  שמ מט
ֵאמא.  ּמט לכל  יַתה

מסכת אהלות פרק ט משנה יד 
יו

רֲעאמוִברים? ּמבִברים  שד ֵאמי   יַתב
ִבלי.   אכ ִבהיא  אש יַתמן  שז ִבב

יַתּקש,  יַתב ּמקה  שפקו ּמתה ו שפחו ּמתה  שי ּמה
ִבמים,  ּמכ רֲעח ֵארי  שב ִבד שכ ּמאה  שס ִבעים  ּמב יַתאשר אקת  אז רֲעח יַתמ או 

ּמב ּה,  יַתג יַתעל  ּמכ ּה או  שבתו ּמה,  אתי שח יַתת ּמאה  שמ מט
אדת.   אר שויו יַתעת  יַתק ּמלה, ובו שועו יַתעת  יַתק ּמאה בו שמ מט

שמִברים:  שמעון או ִבש ִבבי  ּמזר ושר ּמע של אא ִבבי  שר
ּמל ּה,  ּמלה  ּמאה עו שמ מט ֵאאין 

ּמנה.   אמ ִבמ אדת  אר ללא יו יַתא ף 

יז
יַתפח,  אט אר ץ  ּמא ּמה ִבמן  ּמהה  שגבו ּמתה  שי ּמה

ּמה,  אתי שח יַתת ּמאה  שמ מט
ֵאמא.   ּמט ּמה]  אתי שח יַתת ]

ּמב ּה,  יַתג יַתעל  ּמכ ּה או  שבתו
ֵאמא.  ּמט יַתע  ִבקי ּמר ּמה יַתעד  שגדו  אנ שכ

מסכת אהלות פרק ט משנה טו 
יח

ּמלן,  שע יַתמ של ִבמ ּמרה  ּמוצ שו ּמּטן  יַתמ של ִבמ ּמבה  ּמח שר ִבהיא  אש ּמארון 
ּמכ ּה,  שבתו ֵאמת  יַתה שו

ּמטהור,  ּמּטן,  יַתמ של ִבמ ּמב ּה  יַתע  ֵאג יַתהנו
ֵאמא.   ּמט ּמלן,  שע יַתמ של ִבמ

יט
ּמּטן,  יַתמ של ִבמ ּמרה  ּמוצ שו ּמלן  שע יַתמ של ִבמ ּמבה  ּמח שר
ֵאמא.   ּמט ּממקום,  ּמכל  ִבמ ּמב ּה  יַתע  ֵאג יַתהנו

ּמוה,  ּמש ּמתה  שי ּמה
ֵאמא.   ּמט ּממקום,  ּמכל  ִבמ ּמב ּה  יַתע  ֵאג יַתהנו

אזר.   אע ִבלי אא ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר

ּמטהור,  ּמּטן,  יַתמ של יַתפח ו אּט ִבמ
ֵאמא.   ּמט ּמלן,  שע יַתמ של יַתפח ו אּט ִבמ

כ <יט>



ּמרה,  שט שמ יַתק ִבמין  שכ ּמיה  טטָררה: רֲעעשו טמ עק >capsa=kámptraלספרים או לבגדים>עגולה : קופסה ,

ֵאמא.   ּמט ּממקום,  ּמכל  ִבמ ּמב ּה  יַתע  ֵאג יַתהנו
שסקום,  שגלו ִבמין  glōss<שכ komonó<קופסה (לסדר לשונות של חליל); קופסה לאיסוף עצמות :

ּמטהור,  ּממקום,  ּמכל  ִבמ ּמב ּה  יַתע  ֵאג יַתהנו
ּמת ּה.  ּמח ִבתי שפ שמקום  ִבמ חו ץ 

מסכת אהלות פרק ט משנה טז 
כא <כ>

ֵאויר,  ּמא שב ּמה  אלי יַתעל שו אבת  אש ִבהיא יו אש ִבבית  ּמח
ּמה,  אתי שח יַתת ּמנתון  ֵאמת  יַתה ִבמן  יַתזִית  יַתכ

ּמת ּה,  ּמקשר ּמקשר אגד  אנ שכ ּמכ ּה, או  שבתו <תחתית הכלי>או 

אדת,   אר שויו יַתעת  יַתק ּמלה, ובו שועו יַתעת  יַתק ּמאה בו שמ מט
ּמאה.   ֵאמ שט ִבבית  ּמח אה

ּמנ ּה> שפ יַתד יַתבחו ץ, < ִבמ ּמנ ּה  שפ ּמד יַתחת  יַתת
אדת,   אר שויו יַתעת  יַתק ּמלה, ובו שועו יַתעת  יַתק ּמאה בו שמ מט

ּמרה.   שטהו ִבבית  ּמח אה שו
ּמנ ּה> שפ יַתד ּמנ ּה: < שפ ּמד יַתחת  יַתת ּמכ ּה  שבתו
יַתפח,  אט יַתח  ֵאת ּמפנות פו שד יַתב ֵאיש  ִבאם 

ּמטהור;  ּמה  ִבפי אגד  אנ שכ ֵאמא, ו ּמט לכל  יַתה
ּמלאו,  ִבאם  שו

אדת.   אר שויו יַתעת  יַתק ּמלה, ובו שועו יַתעת  יַתק ּמאה בו שמ מט
ּמרה.   שטהו ִבב רֲעאמוִברים?  ּמבִברים  שד ֵאמי  יַתב

ּמאה,  ֵאמ שט ּמתה  שי ּמה ִבאם  ּמבל  רֲעא
יַתפח,  אט אר ץ  ּמא ּמה ִבמן  ּמהה  שגבו או 

ּמה,  ִבפי יַתעל  ּמיה  שכפו ּמוּסה או  מכ שמ או 
ּמב ּה,  יַתג יַתעל  ּמכ ּה או  שבתו ּמה,  אתי שח יַתת ּמאה  שמ מט

ֵאמא.  ּמט לכל  יַתה

פרק י 

מסכת אהלות פרק י משנה א 
א

יַתבִית,  יַתה שבתוְך  ִבהיא  אש ּמבה  מר רֲעא
יַתפח,  אט יַתח  ֵאת ּמב ּה פו איש  שו

ּמטהור;  ּמבה  מר רֲעא אגד  אנ שכ יַתבִית,  יַתב ּמאה  שמ מט
ּמטהור.   יַתבִית  יַתה ּמבה,  מר רֲעא אגד  אנ שכ ּמאה  שמ מט
ּמבה,  מר רֲעא אגד  אנ שכ ֵאבין  יַתבִית,  יַתב ֵאבין  ּמאה  שמ מט

ּמלן,  שע יַתמ של ִבמ שגלו  יַתר אאת  יַתתן  ּמנ



ּמאה.   שמ מּט יַתה אאת  ֵאעֵארב  שו
ּמבה,  מר רֲעא אגד  אנ שכ ּמת ּה  ּמוצ שק ִבמ יַתבִית ו יַתב ּמאה  שמ מט ּמוצת  שק ִבמ

ֵאמא.  ּמט ּמאה  שמ מּט יַתה אגד  אנ שכ ֵאמא,  ּמט יַתבִית  יַתה

מסכת אהלות פרק י משנה ב 
ב

יַתפח,  אט יַתח  ֵאת ּמבה פו מר רֲעא ּמב ֵאאין 
ּמטהור;  ּמבה,  מר רֲעא אגד  אנ שכ יַתבִית,  יַתב ּמאה  שמ מט
ּמטהור.   יַתבִית  יַתה ּמבה,  מר רֲעא אגד  אנ שכ ּמאה  שמ מט

יַתבִית,  יַתב ּמאה  שמ מּט יַתה
ּמטהור.   ּמלן,  שע יַתמ של ִבמ שגלו  יַתר אאת  יַתתן  ּמנ )

ּמבה,)  מר רֲעא אגד  אנ שכ ּמאה  שמ מּט יַתה
ּמלן,  שע יַתמ של ִבמ שגלו  יַתר אאת  יַתתן  ּמנ

ֵאמא,  יַתט שמ ִבאיר  ֵאמ ִבבי  שר
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ֵאמא;  ּמט שגלו,  יַתר אאת  ּממה  שד ּמק ּמאה  שמ מט ִבאם 
ּמטהור.   ּמאה,  שמ מּט יַתה אאת  ּממה  שד ּמק שגלו  יַתר ִבאם 

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמאה,  שמ מּט יַתה אאת  שדמו  ּמּק אש ֵאבי זו  יַתג יַתעל  יַתלִים זו  שג יַתר ֵאתי  שש

ּמשם,  ִבני  ֵאש יַתל אש שגלו  יַתר ֵאוצאת  שמ ִבנ שו שגלו  יַתר אאת  ּמהִבראשון  יַתשְך  ּממ
ּמאה.  שמ מּט יַתה אאת  ּמלִבראשון  אש שגלו  יַתר ּממה  שד ּמּק אש ֵאני  שפ ִבמ ּמטהור, 

מסכת אהלות פרק י משנה ג 
ג

ּמבה,  מר רֲעא אגד  אנ שכ ּמת ּה  ּמוצ שק ִבמ יַתבִית ו יַתב ּמאה  שמ מט ּמוצת  שק ִבמ
ֵאמא.  ּמט ּמאה  שמ מּט יַתה אגד  אנ שכ ֵאמא,  ּמט יַתבִית  יַתה

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמטהור.   ּמאה  שמ מּט יַתה אגד  אנ שכ ֵאמא, ו ּמט יַתבִית  יַתה
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ֵאלק,  יַתח שת ִבת אש ֵאדי  שכ ּמאה  שמ מּט יַתב ֵאיש  ִבאם 
ֵאמא,  ּמט ּמאה,  שמ מּט יַתה אגד  אנ שכ ֵאמא  יַתט שת יַתבִית ו יַתה אאת  ֵאמא  יַתט שת ו

ּמטהור.  ּמאה  שמ מּט יַתה אגד  אנ שכ ֵאמא, ו ּמט יַתבִית  יַתה ּמלאו,  ִבאם  שו

מסכת אהלות פרק י משנה ד 
ד

יַתגב זו,  יַתעל  מרבות זו  רֲעא
יַתפח,  אט יַתח  ֵאת אהן פו ּמב ֵאיש  שו

ּמטהור,  מרבות,  רֲעא אגד  אנ שכ יַתבִית,  יַתב ּמאה  שמ מט
ּמטהור.   יַתבִית  יַתה מרבות,  רֲעא אגד  אנ שכ ּמאה  שמ מט



מרבות,  רֲעא אגד  אנ שכ ֵאבין  יַתבִית  יַתב ֵאבין 
ּמאה,  שמ מט ֵאבל  יַתק שמ אשהוא  ּמבר  ּמד יַתתן  ּמנ

ֵאמא.   ּמט לכל  יַתה ּמּטן,  יַתמ של ִבמ ֵאבין  ּמלן  שע יַתמ של ִבמ ֵאבין 
ּמאה,  שמ מט ֵאבל  יַתק שמ ֵאאינו  אש ּמבר  ּמד שו

ֵאמא,  ּמט ּמּטן,  יַתמ של אמנו ו ִבמ
ּמטהור.  ּמלן,  שע יַתמ של אמנו ו ִבמ

מסכת אהלות פרק י משנה ה 
ה

יַתפח,  אט יַתח  ֵאת מרבות פו רֲעא ּמב ֵאאין 
ּמטהור;  מרבות  רֲעא אגד  אנ שכ יַתבִית,  יַתב ּמאה  שמ מט
ּמטהור.   יַתבִית  יַתה מרבות,  רֲעא אגד  אנ שכ ּמאה  שמ מט

יַתבִית,  יַתב ּמאה  שמ מּט יַתה
ּמאה,  שמ מט ֵאבל  יַתק שמ אשהוא  ּמבר  ּמד ֵאבין  יַתתן  ּמנ

ּמאה,  שמ מט ֵאבל  יַתק שמ ֵאאינו  אש ּמבר  ּמד ֵאבין 
ּמּטן,  יַתמ של ִבמ ֵאבין  ּמלן,  שע יַתמ של ִבמ ֵאבין 
שחתון.   יַתת ּמלא  אא ֵאמא  ּמט ֵאאין 
מרבות,  רֲעא אגד  אנ שכ ּמאה  שמ מּט יַתה

ּמאה,  שמ מט ֵאבל  יַתק שמ אשהוא  ּמבר  ּמד יַתתן  ּמנ
ּמּטן,  יַתמ של ִבמ ֵאבין  ּמלן  שע יַתמ של ִבמ ֵאבין 

ֵאמא.   ּמט לכל  יַתה
ּמאה,  שמ מט ֵאבל  יַתק שמ ֵאאינו  אש ּמבר  ּמד שו

ּמּטן,  יַתמ של ִבמ ֵאבין  ּמלן  שע יַתמ של ִבמ ֵאבין 
שחתון.  יַתת ּמלא  אא ֵאמא  ּמט ֵאאין 

מסכת אהלות פרק י משנה ו 
ו

יַתבִית,  יַתה שבתוְך  ִבהיא  אש ּמבה  מר רֲעא
ּמה,  אתי שח יַתת ּמנה  שנתו ּמרה  ֵאד שק ו

ּמבה,  מר רֲעא ּמב שגעות  ּמה נו אתי ּמפ שש ֵאאין  שו אלה  רֲעע יַתת ִבאם  אש
ּמב ּה,  יַתג יַתעל  ּמכ ּה או  שבתו ּמה,  אתי שח יַתת ּמאה  שמ מט

אדת.   אר שויו יַתעת  יַתק ּמלה ובו שועו יַתעת  יַתק ּמאה בו שמ מט
יַתפח,  אט אר ץ  ּמא ּמה ִבמן  ּמהה  שגבו ּמתה  שי ּמה

יַתבִית,  יַתב ּמה או  אתי שח יַתת ּמאה  שמ מט
ֵאמא,  ּמט יַתבִית  יַתה שו ּמה  אתי שח יַתת
ּמטהור.   ּמב ּה  יַתג שו ּמכ ּה  תו

ּמב ּה,  יַתג יַתעל  ּמכ ּה או  שבתו
ֵאמא.  ּמט לכל  יַתה

מסכת אהלות פרק י משנה ז 



ז
ּמפה,  מק שס יַתא ּמה יַתוצד  שב ּמנה  שנתו ּמתה  שי ּמה

יַתפח,  אט יַתח  ֵאת ּמשקו ף פו יַתב יַתעת  יַתג ִבהיא נו אלה  רֲעע יַתת ִבאם  אש
ּמב ּה,  יַתג יַתעל  ּמכ ּה, או  שבתו ּמה,  אתי שח יַתת ּמאה  שמ מט

ּמלה,  שועו יַתעת  יַתק ּמאה בו שמ מט
אדת.   אר שויו יַתעת  יַתק ובו

יַתפח,  אט אר ץ  ּמא ּמה ִבמן  ּמהה  שגבו ּמתה  שי ּמה
יַתבִית,  יַתב ּמה או  אתי שח יַתת ּמאה  שמ מט

ֵאמא,  ּמט יַתבִית  יַתה שו ּמה  אתי שח יַתת
ּמטהור;  ּמב ּה  יַתג שו ּמכ ּה  תו

ּמב ּה,  יַתג יַתעל  ּמכ ּה או  שבתו
ֵאמא.   ּמט לכל  יַתה

ח
יַתפח,  אט יַתח  ֵאת ּמשקו ף פו יַתב יַתעת  יַתג ֵאאין נו אלה  רֲעע יַתת ִבאם  אש

ּמשקו ף,  יַתל אקת  אב שד ממ או 
ּמה,  אתי שח יַתת ּמאה  שמ מט

ּמה.  אתי שח יַתת ּמלא  אא ֵאמא  ּמט ֵאאין 

פרק יא 

מסכת אהלות פרק יא משנה א 
א

יַתדק,  שס ִבנ אש יַתבִית  יַתה
יַתבחו ץ,  ּמאה  שמ מט

ִברין;  שטהו ִבנים  שפ ִבב אש ִבלים  ֵאכ
ִבנים,  שפ ִבב ּמאה  שמ מט
יַתבחו ץ,  אש ִבלים  ֵאכ

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ִבחים,  ּמפ שט ּמעה  ּמב יַתאשר אדק  אוּס יַתב ֵאהא  שי אש יַתעד 

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
אשהוא.   ּמכל 

ֵאלל:  אה ֵאבית  ֵאשם  ִבמ ֵאמר  ֵאסה או ִבבי יו שר
יַתפח.  אט יַתח  ֵאת פו

מסכת אהלות פרק יא משנה ב 
ב

ּמקה,  שד שס ִבנ אש ּמרה  שד יַתס שכ יַתא



שטהוִברין.   ִבני  ֵאש יַתה יַתוצד  שב אש ִבלים  ֵאכ אזה,  יַתוצד  שב ּמאה  שמ מט
ּמלן,  שע יַתמ של ִבמ אנה  ּמק שגלו או  יַתר אאת  יַתתן  ּמנ

ּמאה.   שמ מּט יַתה אאת  ֵאעֵארב  שו
אר ץ,  ּמא ּמב אנה  ּמּק יַתה אאת  יַתתן  ּמנ

ּמאה,  שמ מּט יַתה אאת  ִבביא  ֵאמ ֵאאינו 
יַתפח.  אט יַתח  ֵאת אר ץ פו ּמא ּמה ִבמן  יַת ּה  ּמגבו ֵאהא  שי אש יַתעד 

מסכת אהלות פרק יא משנה ג 
ג

אבה,  ּמע אפת  לכ שו אבה  ּמע s<ּמסגוס  gos, sagumá<מפת: שרפרף ככ : מעיל צמר עבה, במיוחד של חיילים> <

ּמאה,  שמ מּט יַתה אאת  ִבאין  ִבבי שמ ֵאאין 
יַתפח.   אט יַתח  ֵאת אר ץ פו ּמא ּמה ִבמן  ִבהין  שגבו שיהו  אש יַתעד 

ֵאבי זו,  יַתג יַתעל  ִבלין זו  ִבפי שק
ּמאה,  שמ מּט יַתה אאת  ִבביאות  שמ ּמנן  ֵאאי

יַתפח.   אט יַתח  ֵאת אר ץ פו ּמא ּמה ִבמן  ּמהה  שגבו ּמנה  שליו אע ּמה ֵאהא  שת אש יַתעד 
ּמשם,  ּמנתון  ּמדם  ּמא ּמיה  ּמה
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ּמאה.  שמ מּט יַתה אאת  ִבביא  ֵאמ ֵאאינו 
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ּמחלול הוא,  ּמדם  ּמא
ּמאה.  שמ מּט יַתה אאת  ִבביא  ֵאמ שליון  אע ּמה יַתצד  יַתה שו

מסכת אהלות פרק יא משנה ד 
[ד]

ֵאמת,  יַתה ֵארי  שב יַתעל קו ִבהיל  אא אה שו יַתחלון  יַתה יַתעד  שב ִבקי ף  שש יַתמ ּמיה  ּמה
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ּמאה.  שמ מּט יַתה אאת  ִבביא  ֵאמ ֵאאינו 
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמאה.   שמ מּט יַתה אאת  ִבביא  ֵאמ

ּמליו,  ֵאכ שב ּמלבוש  ּמיה  ּמה ִבאם  אש ִבדים,  ומו
אזה,  ֵאבי  יַתג יַתעל  אזה  יַתנִים  שש ּמהיו  אש או 

ּמאה.  שמ מּט יַתה אאת  ִבאין  ִבבי שמ ֵאהן  אש

מסכת אהלות פרק יא משנה ה 
ה

ּמפה,  מק שס יַתא ּמה יַתעל  ּמּטל  ממ ּמיה  ּמה
ֵאמת,  יַתה ֵארי  שב ּמליו קו ּמע ִבהילו  אא אה שו

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ּמאה.  שמ מּט יַתה אאת  ִבביא  ֵאמ ֵאאינו 

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו



ּמאה.  שמ מּט יַתה אאת  ִבביא  ֵאמ
 (מסכת אהלות פרק יא משנה ו) 

יַתבִית,  יַתב ּמאה  שמ מּט יַתה
ִברין,  שטהו ּמליו  ּמע ִבהילו  אא אה שו

ִברין,  רֲעה יַתט שמ יַתמי  יַתש ֵאבית 
ִבאין.  שמ יַתט שמ ֵאלל  אה ֵאבית  ו

מסכת אהלות פרק יא משנה ז 
ו

ֵאמת,  יַתה יַתשר  שב יַתכל  ּמא אש אלב  אכ
ּמפה,  מק שס יַתא ּמה יַתעל  ּמּטל  ממ ֵאמת, ו ו

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
יַתפח,  אט יַתח  ֵאת ּמוארו פו יַתוצ שב ֵאיש  ִבאם 

ּמאה,  שמ מּט יַתה אאת  ִבביא  ֵאמ
ּמאה.   שמ מּט יַתה אאת  ִבביא  ֵאמ ֵאאינו  ּמלאו,  ִבאם  שו

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ּמאה,  שמ מּט יַתה אאת  ִבאין  רו

ֵאמא;  ּמט יַתבִית  יַתה ִבנים,  שפ ִבל שו ּמשקו ף  יַתה אגד  אנ שכ ִבמ
ּמטהור.   יַתבִית  יַתה יַתלחו ץ,  שו ּמשקו ף  יַתה אגד  אנ שכ ִבמ

ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר
ּמטהור;  יַתבִית  יַתה ִבנים,  שפ ִבל ִבפיו 
ֵאמא,  ּמט יַתבִית  יַתה יַתלחו ץ,  ִבפיו 

ּמליו.   ארְך שו אד ּמוצא  ּמאה יו שמ מּט יַתה אש
ֵאמר:  ּמרה או ִבתי שב אבן  ּמדה  שיהו ִבבי  שר
ֵאמא.   ּמט יַתבִית  יַתה ּמכְך,  ֵאבין  ּמכְך ו ֵאבין 

ז
ּמעיו?  ֵאמ שב אהה  שש ִבת ּממה  יַתכ

ֵאעת.   של ֵאעת  ֵאמ ִבמים  ּמי ּמשה  לל שש
ִבגים,  ּמד יַתב ּמבעופות ו ו

ּמשֵאר ף.   ִבת שו ּמלאור  ִבתפול  אש ֵאדי  שכ
שמעון.   ִבש ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

ֵאמר:  ּמרה או ִבתי שב אבן  ּמדה  שיהו ִבבי  שר
ֵאעת.  של ֵאעת  ֵאמ ִבגים  ּמד יַתב ּמבעופות ו

מסכת אהלות פרק יא משנה ח 
ח

שלתוכו,  ּמרה  שמנו יַתבִית ו יַתב אש יַתחדות  יַתה
ּמליו,  ּמע ּמנה  שנתו ּמשה  ֵאפי שכ ֵאוצא ו ּמל ּה יו אש יַתרח  אפ יַתה שו

ּמרה,  שמנו יַתה ֵאטל  ּמנ ִבת ִבאם  אש



יַתחדות,  יַתה ִבפי  יַתעל  אדת  אמ ּמשה עו ֵאפי שכ ו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ּמאה.   ֵאמ שט ּמרה  שמנו יַתה שו ּמטהור  יַתחדות  יַתה
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ּמרה.   שטהו ּמרה  שמנו יַתה יַתא ף 
ּמרה,  שמנו יַתה ֵאטל  ּמנ ִבת ִבאם  אש ִבדים  ומו

אלת,  אפ ּמשה נו ֵאפי שכ ו
ֵאמא.  ּמט לכל  יַתה אש

מסכת אהלות פרק יא משנה ט 
ט

יַתחדות,  יַתה ֵאתי  שפ ִבש ֵאבין  של ּמשה  ֵאפי שכ ֵאתי  שפ ִבש ֵאבין  אש ִבלים  ֵאכ
שטהוִברין.   שתהום,  יַתה יַתעד  ִבפלו  רֲעא

ֵאמא.   ּמט יַתבִית  יַתה ּמשם,  ּמאה  שמ מט
יַתחדות,  יַתה ֵאלי  שת ּמכ שב אש ִבלים  ֵאכ יַתבִית,  יַתב ּמאה  שמ מט

שטהוִברים,  יַתפח,  אט יַתעל רום  יַתפח  אט ּממן  שמקו ִבב ֵאיש  ִבאם 
ִבאין.   ֵאמ שט ּמלאו,  ִבאם  שו

יַתבִית,  יַתל אש ִבמ ִבבין  ּמח שר יַתחדות  יַתה ֵאלי  שת ּמכ ּמהיו  ִבאם 
ִברין.  שטהו ּמכְך,  ֵאבין  ּמכְך ו ֵאבין 

פרק יב 
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ּמדש,  ּמח יַתתנור  ִבפי  יַתעל  ּמנתון  אשהוא  אסר  אנ
יַתפח,  אט יַתח  ֵאת ּמדיו פו ּמד שוצ ּמכל  ִבמ ֵאד ף  שועו

ִברין;  שטהו ּמביו  יַתג יַתעל  אש ִבלים  ֵאכ ּמתיו,  שח יַתת ּמאה  שמ מט
שטהוִברין.   ּמתיו  שח יַתת אש ִבלים  ֵאכ ּמביו,  יַתג יַתעל  ּמאה  שמ מט

ֵאמא;  ּמט ּמשן,  ּמי יַתב ו
ֵאהר.   יַתט שמ ִברי  אבן נו ּמנן  ּמח ִבבי יו שר

יַתתנוִברים,  ֵאני  שש יַתעל  ּמנתון 
ִבאים.  ֵאמ שט ֵאהן  אהם,  ֵאני ֵאבי ּמאה  שמ מט
ֵאהר.  יַתט שמ ִברי  אבן נו ּמנן  ּמח ִבבי יו שר

מסכת אהלות פרק יב משנה ב 
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ִבתיל,  ּמפ ִבמיד  ּמוצ ּמּק ף  ממ יַתתנור  יַתה ִבפי  יַתעל  ּמנה  שנתו ִבהיא  אש ּמדה  ֵארי ָרדה: סבכה, מעשה רשת>שס הרי טס >

ֵאמא.   ּמט לכל  יַתה ּמב ּה,  יַתג יַתעל  ּמה או  אתי שח יַתת ּמאה  שמ מט



ּמטהור.   יַתתנור,  יַתל אש ֵאוירו  רֲעא אגד  אנ שכ ו
אגד> אנ שכ יַתתנור, <ו יַתל אש רֲעאִבוירו  אגד  אנ שכ ּמאה  שמ מט

ֵאמא.  ּמט יַתע  ִבקי ּמר ּמה יַתעד  שגדו  אנ שכ

מסכת אהלות פרק יב משנה ג 
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ּמשן,  ּמי יַתתנור  ִבפי  יַתעל  ּמנתון  אשהוא  אסר  אנ
ִבדין,  ּמד שצ יַתה ִבמן  ללא  ּמבל  רֲעא יַתפח,  אט אזה  ִבמ אזה ו ִבמ ֵאוצא  שויו

אזה,  יַתוצד  שב ּמאה  שמ מט
ִברין.  שטהו ִבני  ֵאש יַתה יַתוצד  שב אש ִבלים  ֵאכ

ֵאמא.   יַתט שמ ֵאסה  ִבבי יו שר
ּמאה.  שמ מּט יַתה אאת  ִבביא  ֵאמ ֵאאינו  יַתטח  שב עטח: אדן, בליטה מתחת לחלון>יַתה טב > 

ִבזיז,  ּמיה בו  ּמה
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמאה.   שמ מּט יַתה אאת  ִבביא  ֵאמ ֵאאינו 
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר

ֵאאינו,  ִבאלו  שכ יַתטח  שב יַתה אאת  ִבאין  רו
ּמאה.  שמ מּט יַתה אאת  ִבביא  ֵאמ שליון  אע ּמה ִבזיז  שו

מסכת אהלות פרק יב משנה ד 
ד

יַתבִית,  יַתה שלתוְך  ּמחתו  שפ אש ּמסה  ֵארי רֲעע יַתל אש ּמדל  שנ יַתס
ֵאמא;  ּמט לכל  יַתה יַתפח,  אט יַתח  ֵאת איש בו פו ִבאם 

ֵאמת.  יַתב ִבנים  אשמו ארְך  אד שכ ִבנים בו  ּמלאו, מו ִבאם  שו

מסכת אהלות פרק יב משנה ה 
ה

ּמונות,  מכ שמ ֵאהן  שו ּמבה,  ֵאזי רֲעע יַתמ אהן  ֵאלי רֲעע ֵאאין  אש ּמיה  ִבל רֲעע ּמה שו יַתבִית  יַתה קורות 
ֵאמא;  ּמט ּמה  אתי שח יַתת אהן,  ֵאמ יַתחת  יַתא יַתחת  יַתת ּמאה  שמ מט
ֵאמא;  ּמט אהם  ֵאני ֵאבי ּמנה,  שליו אע ּמל ּמנה  שחתו יַתת יַתה ִבמן 

ֵאמא.   ּמט יַתע  ִבקי ּמר ּמה יַתעד  שגדו  אנ שכ ּמנה,  שליו אע ּמה ֵאבי  יַתג יַתעל 

ו
ּמנה> שחתו יַתת יַתה שחתונות, < יַתת יַתה ֵאבין  שכ שליונות  אע ּמה ּמהיו 

ֵאמא;  ּמט ּמלם  מכ יַתחת  יַתת אהן,  ֵאמ יַתחת  יַתא יַתחת  יַתת ּמאה  שמ מט שו
ֵאמא.  ּמט יַתע  ִבקי ּמר ּמה יַתעד  שגדו  אנ שכ אהן,  ֵאבי יַתג יַתעל 

מסכת אהלות פרק יב משנה ו 
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אתל,  לכ של אתל  לכ ִבמ ּמנה  שנתו ִבהיא  אש ּמרה  קו



ּמה,  אתי שח יַתת ּמאה  שמ מט שו
יַתפח,  אט יַתח  ֵאת איש פו ִבאם 

ּמל ּה;  מכ יַתחת  יַתת ּמאה  שמ מּט יַתה אאת  ּמאה  ִבבי שמ
ּמלאו,  ִבאם  שו

אדת.   אר שויו יַתעת  יַתק ּמלה ובו שועו יַתעת  יַתק ּמאה בו שמ מט

ח
יַתפח?  אט יַתח  ֵאת ּמב ּה פו ֵאהא  ִבוי ּמפ ּה  ֵאּק אה שב ֵאהא  שי ּממה  יַתכ שו
ִבחים.  ּמפ שט ּמשה  לל שש ּמפ ּה  ֵאּק אה ּמלה,  מג רֲעע ִבהיא  אש יַתמן  שז ִבב

ִבחים,  ּמפ שט ּמעה  ּמב יַתאשר יַתעת,  יַתב מר שמ ִבהיא  אש יַתמן  שז ִבב
יַתע.  ִבבי ּמעגול שר אה יַתעל  ֵאתר  ּמי ּמבע  מר שמ יַתה אש

מסכת אהלות פרק יב משנה ז 
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ֵאויר,  ּמא שב ּמּטל  ממ אשהוא  יַתעמוד 
יַתפח,  אט ּמעה  ּמב יַתאשר שו ששִברים  אע ֵאּק ף  אה ֵאיש בו  ִבאם 

שפנו,  יַתד יַתחת  יַתת ּמאה  שמ מּט יַתה אאת  ִבביא  ֵאמ
ּמלה,  שועו יַתעת  יַתק ּמאה בו שמ מט ּמלאו,  ִבאם  שו

אדת.  אר שויו יַתעת  יַתק ובו

מסכת אהלות פרק יב משנה ח 
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ּמפה,  מק שס יַתא של ּמבק  שד ממ ֵאמת  יַתה ִבמן  יַתזִית  יַתכ
יַתבִית.  יַתה אאת  ֵאמא  יַתט שמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר

ֵאהר.   יַתט שמ יַתע  מש שיהו ִבבי  שר
ּמפה,  מק שס יַתא ּמה יַתחת  יַתת ּמנתון  ּמיה  ּמה

ּמוצה.   שח יַתמ של ּמוצה  שח יַתמ ִידון 
ֵאמא.  ּמט יַתבִית  יַתה ששקו ף,  ִבל ּמבק  שד ממ

ֵאהר.   יַתט שמ ֵאסה  ִבבי יו שר
יַתבִית,  יַתה שבתוְך  ּמנתון  ּמיה  ּמה

ֵאמא;  ּמט ּמשקו ף  יַתב יַתע  ֵאג יַתהנו
ּמפה,  מק שס יַתא ּמב יַתע  ֵאג יַתהנו

ֵאמא.  יַתט שמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר

ּמטהור,  ּמּטן,  יַתמ של יַתפח ו אּט ִבמ
ֵאמא.  ּמט ּמלן,  שע יַתמ של יַתפח ו אּט ִבמ

פרק יג 



מסכת אהלות פרק יג משנה א 
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ּמלה,  ִבח שת יַתכ ּממאור  אשה  ּמהעו
ּמכה.   שש ִבל יַתל אש ּמגדול  יַתח  ֵאד שק יַתמ ללא  שמ ִבכ ֵאשעורו 

ּמדל.   מג יַתה יַתחב  לר יַתעל  יַתעִים  ּמב שוצ אא ּממאור, רום  יַתה ֵארי  ִבשי
ּממאור?  יַתה ֵארי  ִבשי ֵאהן  ֵאאלו 

ּמר ּה.   שמ ּמג של ִבפיק  שס ִבה ללא  שו ּממ ּה  ּמת שוּס אש יַתחלון 
ִבוצים,  ּמר שש יַתמִים או  ּמררוהו  רֲעח

יַתחת,  יַתל יַתמ יַתלתו  ּמכ רֲעא אש או 
שגרו ף.  אא ללא  שמ ֵאשעורו 

ִבמיש,  שש יַתת של ּמליו  ּמע יַתשב  ּמח
יַתפח;  אט יַתח  ֵאת ֵאשעורו פו

ּממאור,  של
יַתח.   ֵאד שק יַתמ ללא  שמ ֵאשעורו 

ב
יַתח,  ֵאד שק יַתמ ללא  שמ ִבכ ּמטשרפות  שוצ ִבמ ּמפפות  ּמהשר שו ֵאריגות  שוּס יַתה

יַתמי.  יַתש ֵאבית  ֵארי  שב ִבד
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

שיהוא>  אש יַתח. < ֵאד שק יַתמ ללא  שמ ִבכ ּמחד  אא ּממקום  שב ֵאהא  שי אש יַתעד 
ּמאה.   שמ מּט יַתה אאת  ִבוציא  שלהו ּמאה ו שמ מּט יַתה אאת  ִבביא  ּמה של

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמאה,  שמ מּט יַתה אאת  ִבביא  ּמה של

יַתפח.  אט יַתח  ֵאת שבפו ּמאה,  שמ מּט יַתה אאת  ִבוציא  שלהו ּמבל  רֲעא

מסכת אהלות פרק יג משנה ב 
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רֲעאִבויר,  ּמל ִבהיא  אש יַתחלון 
יַתח.   ֵאד שק יַתמ ללא  שמ ּמר ּה  ֵאשעו

ֵאבית> ּמל ּה, < ּמוצה  יַתבִית חו ּמנה  ּמב
יַתפח.   אט יַתח  ֵאת שבפו ּמר ּה  ֵאשעו

יַתחלון,  יַתה יַתוצע  שמ אא שב ּמרה  שק ִבת יַתה יַתתן  ּמנ
יַתפח,  אט יַתח  ֵאת שחתון פו יַתת יַתה
יַתח.  ֵאד שק יַתמ ללא  שמ שליון  אע ּמה שו

מסכת אהלות פרק יג משנה ג 
ד

אלת,  אד יַתב אש לחר  יַתה
שגרו ף.  אא ללא  שמ ֵאשעורו 



ּמבה.  ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  יַתטשרפון או ִבבי  שר

יַתפח.   אט יַתח  ֵאת שבפו
ּמלן,  שע יַתמ של ִבמ ּמּטן או  יַתמ של ִבמ ּמרש  ּמח אה ּמב ּה  ֵאיר  ִבש

ּמק ּה,  ֵאמשר ללא  שו ּמפ ּה  ִבגי אה
יַתח,  ּמהרו יַתחתו  ּמת שפ אש או 
שגרו ף.  אא ללא  שמ ֵאשעורו 

מסכת אהלות פרק יג משנה ד 
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ֵאנר,  יַתל שו ֵאתי  שפ שס יַתא ּמל שו אנה,  ּמּק יַתל ּממקום  אשה  ּמהעו
אשהוא,  ּמכל  ֵאשעורו 
יַתמי.  יַתש ֵאבית  ֵארי  שב ִבד שכ

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
יַתפח.   אט יַתח  ֵאת שבפו

ִבמיש,  שש יַתת של ֵאברו, ו רֲעח ִבעם  ֵאבר  יַתד של ּמניו, ו ֵאעי אאת  ּמלזון 
יַתפח.  אט יַתח  ֵאת שבפו

מסכת אהלות פרק יג משנה ה 
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יַתפח:  אּט יַתה אאת  ִבטים  רֲעע יַתמ שמ ֵאאלו 
ּמוצמות.  רֲעע יַתבע  לר ֵאדי  שי יַתעל  ֵאעט  יַתמ שמ ּמשר  ּמב יַתזִית  יַתכ ִבמ ּמפחות 

ּמשר.   ּמב יַתזִית  יַתכ ֵאדי  שי יַתעל  ֵאעט  יַתמ שמ ּמרה  ששעו ִבכ אוצם  אע ֵאמ ּמפחות 
ֵאמת,  יַתה ִבמן  יַתזִית  יַתכ ִבמ ּמפחות 

ּמלה,  ֵאב שנ יַתה ִבמן  יַתזִית  יַתכ ִבמ ּמפחות 
אשאר ץ,  יַתה ִבמן  ּמשה  ּמד רֲעע ּמכ ִבמ ּמפחות 

ִבלים,  ּמכ ּקא ּמוצה  ֵאבי יַתכ ִבמ ּמפחות 
יַתחלון,  יַתב אש ּמאה  שתבו יַתה

ִבאיי> יַתכ יַתכ ּממש, <שו יַתמ ּמב ּה  איש  אש יַתכי  יַתכ שו
ּמה,  אלי ּמע יַתשב  ּמח ללא  אש ּמּטהור  יַתה ּמהעו ף  יַתלת  שב ִבנ שו

ּמר ּה,  ִבשי שכ ִבה ללא  שו ּמה  אלי ּמע יַתשב  ּמח אש ֵאמא  ּמּט יַתה יַתלת עו ף  שב ִבנ שו
ּמה.  אלי ּמע יַתשב  ּמח ללא  שו ּמר ּה  ִבשי שכ ִבה או 

מסכת אהלות פרק יג משנה ו 
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ִבטין:  רֲעע יַתמ שמ ּמנן  ֵאאי אש ֵאאלו 
ּמוצמות,  רֲעע ֵאדי  שי יַתעל  ֵאעט  יַתמ שמ אוצם  אע ּמה ֵאאין 

ּמשר,  ּמב ֵאדי  שי יַתעל  ּמשר  ּמב ללא  שו
ּמלה,  ֵאב שנ יַתה ִבמן  יַתזִית  יַתכ ללא  שו

אשאר ץ,  יַתה ִבמן  ּמשה  ּמד רֲעע ּמכ ללא  שו



ִבלין,  ּמכ ּקא ּמוצה  ֵאבי יַתכ ללא  שו
ִבאי> יַתכ יַתכ ּממש, < יַתמ ּמב ּה  ֵאאין  אש יַתכי  יַתכ ללא  שו

ּמה,  אלי ּמע יַתשב  ּמח אש ּמּטהור  יַתה ּמהעו ף  יַתלת  שב ִבנ ללא  שו
ּמר ּה,  ִבשי שכ ִבה שו ּמה  אלי ּמע יַתשב  ּמח אש ֵאמא  ּמּט יַתה יַתלת עו ף  שב ִבנ ללא  שו

ִבעין,  ּמג מנ שמ יַתה ֵאעארב  שו ִבתי  שש ללא  שו
ּמלה' על המחיקה>  ֵאבי שנ יַתרס. <מחוק 'לבנה' וכתוב ' שפ יַתה ֵאבית  ִבמ ּמלה  ֵאב שנ ללא  שו

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ֵאעט <'לבנה' מחוק 'ממעט'>  יַתמ שמ ֵאאינו  ֵאמא  ּמּט יַתה שו אטת  אע יַתמ שמ ּמלה  ֵאב שנ יַתה
 

פרק יד 
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אשהוא.   ּמכל  שב ּמאה  שמ מּט יַתה אאת  ִבביא  ֵאמ ִבזיז  יַתה
יַתפח.   אט יַתח  ֵאת שבפו ִבלית,  שב ִבג יַתה שו ּמרה  שז ִבג יַתה

ִבזיז?  אזה הוא  ֵאאי 
ּמּטן.   יַתמ של ּמניו  ּמפ אש

ּמרה?  שז ִבג שו
ּמלן.   שע יַתמ של ּמה  אני ּמפ אש

ּממרו:  ּמא ּממה  יַתב ו
אשהוא?  ּמכל  ּמאה  שמ מּט יַתה אאת  ִבביא  ֵאמ ִבזיז  יַתה

ִבכין,  ּמב שד ִבנ ּמשה  לל שש יַתתח  אפ יַתה ִבמן  יַת ּה  ּמגבו אשהוא  ִבזיז  שב
יַתפח.  אט ּמשר  ּמע ֵאנים  שש ֵאהן  אש

יַתפח.   אט יַתח  ֵאת שבפו ּמאה  שמ מּט יַתה אאת  ִבביא  ֵאמ ֵאכן,  ִבמ ֵאתר  ּמי
ִבחין,  ִבפתו יַתה שו ּמטרות  רֲעע ּמה שו

יַתפח.  אט יַתח  ֵאת שבפו ּמאה  שמ מּט יַתה אאת  ִבאין  ִבבי שמ

מסכת אהלות פרק יד משנה ב 
ב

יַתתח,  אפ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  אש ִבזיז 
יַתפח;  אט יַתח  ֵאת שבפו ּמאה  שמ מּט יַתה אאת  ִבביא  ֵאמ
יַתעִים,  ּמב שוצ אא יַתחלון, רום  יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  אש

אשהוא;  ּמכל  יַתח,  ֵאד שק יַתמ ללא  שמ ֵאבי  יַתג יַתעל  אש שו
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

שמלואו. 

מסכת אהלות פרק יד משנה ג 



ג
יַתתח,  אפ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  אש אנה  ּמק

ּממה,  יַתא ּמאה  ֵאמ יַת ּה  ּמגבו ִבפלו  רֲעא
אשהוא,  ּמכל  ּמאה  שמ מּט יַתה אאת  ִבביא  ֵאמ

יַתע.  מש שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ִברי או אבן נו ּמנן  ּמח ִבבי יו שר

ִבזיז!  יַתה ִבמן  אזה  ִבמיר  שח יַתי יַתאל 

מסכת אהלות פרק יד משנה ד 
ד

יַתבִית,  יַתה ּמכל  אאת  ֵאבב  אשהוא סו ִבזיז 
ּמבעות,  שוצ אא ּמשלוש  יַתתח  אפ יַתב ֵאכל  שואו

יַתבִית,  יַתב ּמאה  שמ מט
ִבאים;  ֵאמ שט ּמתיו  שח יַתת אש ִבלים  ֵאכ

ּמתיו,  שח יַתת ּמאה  שמ מט
יַתבִית,  יַתה אאת  ֵאמא  יַתט שמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר

ֵאהר.   יַתט שמ יַתע  מש שיהו ִבבי  שר
ּמרה.  שד יַתס שכ יַתא אפת  אּק ממ ִבהיא  אש ֵאוצר  ּמח שב ֵאכן  שו

מסכת אהלות פרק יד משנה ה 
ה

אזה,  ֵאבי  יַתג יַתעל  אזה  ִבזין  ִבזי ֵאני  שש
יַתפח,  אט יַתח  ֵאת אהן פו ֵאני ֵאבי יַתפח ו אט יַתח  ֵאת אהן פו ּמב ֵאיש 

ֵאמא;  ּמט אהן  ֵאתי שח יַתת אהן,  ֵאתי שח יַתת ּמאה  שמ מט
ֵאמא;  ּמט אהן  ֵאני ֵאבי אהן,  ֵאני ֵאבי

ֵאמא.   ּמט יַתע  ִבקי ּמר ּמה אגד  אנ שכ אהן,  ֵאבי יַתג יַתעל 

ו
יַתפח,  אט יַתח  ֵאת שחתון פו יַתת יַתה יַתעל  ֵאד ף  שליון עו אע ּמה ּמיה  ּמה

אהן,  ֵאני ֵאבי אהן או  ֵאתי שח יַתת ּמאה  שמ מט
ֵאמא;  ּמט אהן  ֵאני ֵאבי אהן ו ֵאתי שח יַתת

ֵאמא.   ּמט יַתע  ִבקי ּמר ּמה יַתעד  שגדו  אנ שכ אהן,  ֵאבי יַתג יַתעל 

ז
יַתפח,  אּט ִבמ ּמפחות  שחתון  יַתת יַתה יַתעל  ֵאד ף  שליון עו אע ּמה ּמיה  ּמה

אהן,  ֵאני ֵאבי אהן או  ֵאתי שח יַתת ּמאה  שמ מט
ֵאמא;  ּמט אהן  ֵאני ֵאבי אהן ו ֵאתי שח יַתת

ּמתר,  יַתהמו יַתחת  יַתת אהן או  ֵאני ֵאבי
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ֵאמא.  ּמט אהן  ֵאני ֵאבי אהן ו ֵאתי שח יַתת



ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר
ֵאמא,  ּמט ּמתר,  יַתהמו יַתחת  יַתת אהן  ֵאני ֵאבי

ּמטהור.  אהן,  ֵאתי שח יַתת שו

מסכת אהלות פרק יד משנה ו 
ח

יַתפח,  אט יַתח  ֵאת אהן פו ֵאני ֵאבי ֵאאין  שו יַתפח  אט יַתח  ֵאת אהן פו ּמב ֵאיש 
ֵאמא;  ּמט אהן  ֵאתי שח יַתת אהן,  ֵאתי שח יַתת ּמאה  שמ מט

אהן,  ֵאבי יַתג יַתעל  אהן או  ֵאני ֵאבי
ֵאמא.  ּמט יַתע  ִבקי ּמר ּמה יַתעד  שו שגדו  אנ שכ

מסכת אהלות פרק יד משנה ז 
ט

יַתפח,  אט יַתח  ֵאת אהן פו ּמב ֵאאין 
יַתפח,  אט יַתח  ֵאת אהן פו ֵאני ֵאבי ֵאיש  אש ֵאבין 
יַתפח,  אט יַתח  ֵאת אהן פו ֵאני ֵאבי ֵאאין  אש ֵאבין 

ֵאמא; ּמט אהן,  ֵאתי שח יַתת ּמאה  שמ מט
אהן,  ֵאבי יַתג יַתעל  אהן או  ֵאני ֵאבי

אדת.   אר שויו יַתעת  יַתק ּמלה ובו שועו יַתעת  יַתק ּמאה בו שמ מט
יַתפח. אט יַתח  ֵאת אר ץ פו ּמא ּמה ִבמן  שגבוהות  ֵאהן  אש ִבריעות  שי ֵאתי  שש ֵאכן   שו

פרק טו 

מסכת אהלות פרק טו משנה א 
א

אבה,  ּמע אפת  לכ שו אבה  ּמע ּמסגוס 
ּמאה,  שמ מּט יַתה אאת  ִבאין  ִבבי שמ ּמנן  ֵאאי

יַתפח.   אט יַתח  ֵאת אר ץ פו ּמא ּמה ִבמן  ִבהין  שגבו שיהו  אש יַתעד 
ֵאבי זו,  יַתג יַתעל  ִבלין זו  ִבפ שק

ּמאה,  שמ מּט יַתה אאת  ִבביאות  שמ ּמנן  ֵאאי
יַתפח.   אט יַתח  ֵאת אר ץ פו ּמא ּמה ִבמן  ּמהה  שגבו ּמנה  שליו אע ּמה ֵאהא  שת אש יַתעד 

ּמאה,  שמ מּט יַתה אאת  ִבביאות  שמ ּמנן  ֵאאי ּמליות  שב יַתט
יַתפח.   אט יַתח  ֵאת אר ץ פו ּמא ּמה ִבמן  ּמהה  שגבו ּמנה  שליו אע ּמה ֵאהא  שת אש יַתעד 

יַתשִיש,  יַתל אש ּמהיו  ִבאם 
אדת.   אר שויו יַתעת  יַתק ּמלה ובו שועו יַתעת  יַתק ּמאה בו שמ מט

מסכת אהלות פרק טו משנה ב 
ב



אהן,  ֵאתי יַתקשרנו שב ּמבזו  שגעות זו  ֵאהן נו אש ֵאע ץ  ּמל אש ּמליות  שב יַתט
יַתפח,  אט יַתח  ֵאת אר ץ פו ּמא ּמה ִבמן  שגבוהות  ֵאהן  שו

אהן,  ֵאמ יַתחת  יַתא יַתחת  יַתת ּמאה  שמ מט
ּמעה;  שב ִבש יַתאת  שמ מט ֵאמא  ּמט ּמיה  ִבנ שש יַתב יַתע  ֵאג יַתהנו

ִבאין,  ֵאמ שט ּמנה  ּמהִבראשו יַתחת  יַתת אש ִבלים  ֵאכ
ִברין.   שטהו ּמיה  ִבנ שש יַתה יַתחת  יַתת אש שו

ּמאה,  שמ מּט יַתה אאת  ִבביא  ֵאמ ֵאאינו  ּמחן  של מש יַתה שו
יַתפח.  אט יַתח  ֵאת שבפו יַתע  ֵאהא בו ִברבו שי אש יַתעד 

מסכת אהלות פרק טו משנה ג 
ג

ִבביות> ּמח אהן, < ֵאלי יַתעל שו ששבות  ֵאהן יו אש ִבביות  רֲעח
אהן,  ֵאדי שד ִבוצ יַתעל  ממּטות  או 

ֵאויר,  ּמא שב
יַתפח,  אט יַתח  ֵאת שבפו ּמבזו  שגעות זו  ֵאהן נו שו

אהן,  ֵאמ יַתחת  יַתא יַתחת  יַתת ּמאה  שמ מט
אדת.   אר שויו יַתעת  יַתק ּמלה ובו שועו יַתעת  יַתק ּמאה בו שמ מט

רֲעאמוִברים? ּמבִברים  שד ֵאמי   יַתב
שטהורות.   ִבב

ֵאמאות,  שט ּמהיו  ִבאם  ּמבל  רֲעא
יַתפח,  אט יַתח  ֵאת אר ץ פו ּמא ּמה ִבמן  שגבוהות  או 

אהן,  ֵאמ יַתחת  יַתא יַתחת  יַתת ּמאה  שמ מט
ֵאמא.  ּמט ּמלם  מכ יַתחת  יַתת

מסכת אהלות פרק טו משנה ד 
ד

ִבריעות,  ִבבי ּמסִברים או  שנ ִבב ּמוצוצו  רֲעח אש יַתבִית 
יַתהּקורות,  ִבמן  ִבדין או  ּמד שצ יַתה ִבמן 

ִברין;  שטהו ּמוצ ץ  רֲעח יַתב אש ִבלים  ֵאכ יַתבִית,  יַתב ּמאה  שמ מט
ִבאין,   ֵאמ שט יַתבִית  יַתב אש ִבלים  ֵאכ יַתה ּמוצ ץ,  רֲעח יַתב ּמאה  שמ מט

ּמוצ ץ,  רֲעח יַתב אש ִבלים  ֵאכ יַתה שו
ִבאין,  ֵאמ שט יַתפח,  אט יַתח  ֵאת אהן פו ּמב איש  ִבאם 

ִברין.  שטהו ּמלאו,  ִבאם  שו

מסכת אהלות פרק טו משנה ה 
ה

יַתאשרוצו,  ֵאמ ּמוצוצו  רֲעח
ּמוצ ץ,  רֲעח יַתב ּמאה  שמ מט

ִבאין;  ֵאמ שט יַתבִית  יַתב אש ִבלים  ֵאכ
יַתבִית,  יַתב ּמאה  שמ מט



ּמוצ ץ,  רֲעח יַתב אש ִבלים  ֵאכ
ִברין,  שטהו יַתפח,  אט יַתעל רום  יַתפח  אט ּממן  שמקו ִבב ֵאיש  ִבאם 

ִבאין,  ֵאמ שט ּמלאו,  ִבאם  שו
שתהום.  יַתה יַתעד  ּמכמוהו  יַתבִית  יַתל אש יַתאשרוצו  אש

מסכת אהלות פרק טו משנה ו 
ו

אבן,  את ֵאלא  ּממ אשהוא  יַתבִית 
יַתפח,  אט יַתח  ֵאת יַתהּקורות פו ֵאבין  של ֵאבינו  ֵאאין  שו

ִבנים,  שפ ִבב ּמאה  שמ מט
ִבאין;  ֵאמ שט ּמאה  ִבוצי שי יַתה אגד  אנ שכ אש ִבלים  ֵאכ

יַתבחו ץ,  ּמאה  שמ מט
ִבנים,  שפ ִבב אש ִבלים  ֵאכ

ִברין,  שטהו יַתפח,  אט יַתעל רום  יַתפח  אט ּממן  שמקו ִבב ֵאיש  ִבאם 
ִבאין.   ֵאמ שט ּמלאו,  ִבאם  שו

יַתפח,  אט יַתח  ֵאת יַתלּקורות פו אבן  את יַתה ֵאבין  ֵאיש  ִבאם 
ִבאין.  ֵאמ שט ּמכְך,  ֵאבין  ּמכְך ו ֵאבין 

מסכת אהלות פרק טו משנה ז 
ז

שּטלו,  ִבב שוצרורות,  ּמפר או  ּמע ּמלהו  ִבמ אש יַתבִית 
ּמאה,  שתבו יַתל אש שכִברי  ֵאכן  שו
שוצרורות,  ִבל אש יַתגל  או 

ּמכן,  ּמע של אש יַתגלו  שכ ִבפלו  רֲעא
ִבלים,  ֵאכ יַתה יַתוצד  שב ּמאה  שמ מט ִבפלו  רֲעא

אדת.  אר שויו יַתעת  יַתק ּמלה ובו שועו יַתעת  יַתק ּמאה בו שמ מט

מסכת אהלות פרק טו משנה ח 
ח

אבר,  אּק יַתה יַתוצר  רֲעח
ּמטהור,  ּמכ ּה  שבתו ֵאמד  ּמהעו

יַתאמות,  יַתבע  יַתאשר ּמב ּה  ֵאהא  שי אש יַתעד 
יַתמי.  יַתש ֵאבית  ֵארי  שב ִבד שכ

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ִבחים.   ּמפ שט ּמעה  ּמב יַתאשר

אלל! וכל השאר> אבר, <גו אּק יַתל ֵאלל  ּמא ּה גו ּמש רֲעע אש ּמרה  קו
ּמד ּה,  ִבוצ יַתעל  ּמּטה  ממ ֵאבין  אדת,  אמ ֵאבין עו

יַתתח.   אפ יַתה אגד  אנ שכ ּמלא  אא ֵאמא  ּמט ֵאאין 
אבר,  אּק יַתל ֵאלל  ּמש ּה גו לרא ּמשה  ּמע

ִבחים,  ּמפ שט ּמעה  ּמב יַתאשר יַתעד  ּמלא  אא ֵאמא  ּמט ֵאאין 



ּמלגוד.   ִבתיד  ּמע אשהוא  יַתמן  שז ִבב
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבחבור.  ּמל ּה  מכ

מסכת אהלות פרק טו משנה ט 
ט

ִברין,  שטהו ִבקין  שש יַתמ ּמאה  ֵאל שמ ִבהיא  אש ִבבית  ּמח
ִבתיל,  ּמפ ִבמיד  ּמוצ אפת  אּק ממ ו
אבר,  אּק יַתל ֵאלל  ּמא ּה גו ּמש רֲעע יַתו

ּמעה,  שב ִבש יַתאת  שמ מט ֵאמא  ּמט ּמב ּה  יַתע  ֵאג יַתהנו
ִברין.   שטהו ִבקין  שש יַתמ יַתה שו ִבבית  ּמח אה שו

אבר,  אּק יַתל ֵאלל  ּמא ּה גו ּמש רֲעע אש ּממה  ֵאה שב
ּמעה.  שב ִבש יַתאת  שמ מט ֵאמא  ּמט ּמב ּה  יַתע  ֵאג יַתהנו

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
ִביים,  יַתח יַתח  איש בו רו אש ּמכל 
ֵאלל.  ֵאשם גו ִבמ ֵאמא  יַתט שמ ֵאאינו 

מסכת אהלות פרק טו משנה י 
י

ִבאין,  ֵאמ שט ִבלים  ֵאכ שב יַתע  ֵאג יַתהנו שו ֵאמת  יַתב יַתע  ֵאג יַתהנו
ִבלים,  ֵאכ יַתה יַתעל  ִבהיל  רֲעא יַתמ ֵאמת ו יַתה יַתעל  ִבהיל  רֲעא יַתמ

שטהוִברין.  ִבלים,  ֵאכ יַתה יַתעל  ִבהיל  רֲעא יַתמ ֵאמת ו יַתב יַתע  ֵאג יַתהנו
ִבאין.   ֵאמ שט יַתפח,  אט יַתח  ֵאת ּמדיו פו ּמי שב ֵאיש  ִבאם 
ִבתים,  ֵאזי ֵאיי  ּמוצ רֲעח ֵאני  שש ִבכ אהן  ּמב ִבתים ו ּמב ֵאני  שש

אהם,  ּמל ּמדיו  ּמי ֵאתי  שש יַתשט  ּמפ ו
יַתפח,  אט יַתח  ֵאת ּמדיו פו ּמי שב ֵאיש  ִבאם 

ּמאה,  שמ מּט יַתה אאת  ִבביא  ֵאמ
ּמאה.  שמ מּט יַתה אאת  ִבביא  ֵאמ ֵאאינו  ּמלאו,  ִבאם  שו

פרק טז 

מסכת אהלות פרק טז משנה א 
א

יַתע.   ֵאד יַתמשר יַתה ִבבי  לע שב ּמאה  שמ מּט יַתה אאת  ִבאין  ִבבי שמ ִבלין  שט של יַתּט ִבמ יַתה ּמכל 
יַתטשרפון:  ִבבי  יַתמר שר ּמא

יַתחת,  יַתפ מק שמ ּמכה  ּמל רֲעה אשזו  יַתני  ּמב אאת  יַתפח  שק אא
ּמעה,  ּמט שו יַתע  ֵאמ יַתהשו יַתמע  ּמש אש

ֵאתפו,  שכ יַתעל  יַתע  ֵאד יַתמשר יַתה שו ֵאבר  ּמכר עו ִבא ּמה אש



אבר,  אּק יַתה יַתעל  ּמחד  אא ִבוצדו  ִבהיל  אא אה שו
ֵאמת.   יַתה יַתעל  ִבלים  ִבהי רֲעא יַתמ יַתה ִבלים  ֵאכ ֵאשם  ִבמ ִבטמוהו  שו

ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר שר ּמא
ִבקין,  שת יַתא ִבני  רֲעא

ִבמין,  ּמי יַתק ִבמים  ּמכ רֲעח ֵארי  שב ִבד שיהו  אש
ּמאה  שמ מּט יַתה אאת  ִבאין  ִבבי שמ ִבלין  שט של יַתּט ִבמ יַתה ּמכל  שיהו 

ִבאין!  שש יַתהנו יַתע, < ֵאד יַתמשר יַתה ִבבי  לע שב ּמאן  שש יַתהנו ּמדן  ּמא >היו"ד הוספה על ידי המגיהיַתעל 
ֵאהן,  אש ּמכל  שב ּממן  שוצ יַתע יַתעל  שו

יַתפח.  אט יַתח  ֵאת שבפו ִבלים  ֵאכ שו ּמדם  ּמא ּמאר  שש יַתעל  שו

מסכת אהלות פרק טז משנה ב 
ב

יַתוצד?  ֵאכי
אתל,  לכ יַתב ּמתחוב  אשהוא  כוש 

ּמביו,  יַתג יַתעל  ֵאמ יַתזִית  ִבוצי  רֲעח יַתכ שו ּמתיו  שח יַתת ִבמ יַתזִית  ִבוצי  רֲעח יַתכ
ֵאמא.  ּמט ִבנין,  ּמו מכ שמ ּמנן  ֵאאי אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

אשהוא.   ּמכל  שב שוצמו  יַתע של ּמאה  שמ מּט יַתה אאת  ִבביא  ֵאמ ּמוצא  שמ ִבנ

ג
ֵאתפו,  שכ יַתעל  יַתוּסל  יַתה שו ֵאבר  אשהוא עו ּמדר  יַתּק יַתה

אבר,  אּק יַתה יַתעל  ּמחד  אא ִבוצדו  ִבהיל  אא אה שו
ִברין.  שטהו ִבני  ֵאש יַתה יַתוצד  שב אש ִבלים  ֵאכ

ִבאין.   ֵאמ שט יַתפח,  אט יַתח  ֵאת יַתסל פו אא אב ֵאיש  ִבאם 
ארְך,  אד יַתל ֵאבין  ִבעיר  ּמל ֵאבין  שּקרובות  יַתה ִבליות  שתלו יַתה

ֵאמאות.  שט ּמשנות,  שי ּמחד  אא שו ּמדשות  רֲעח ּמחד  אא
ּמבשרחוקות,  ו

שטהורות,  ּמדשות,  רֲעח
ֵאמאות.   שט ּמשנות,  ִבוי

ּמבה?  שּקרו יַתה ִבהיא  ֵאאיזו 
ּממה.  יַתא ִבשים  ִבמ רֲעח

ּמנה?  ּמש ִבוי
ּמנה.   ּמש ִבשים  ִבש

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמנה,  אמ ִבמ ּמבה  שקרו ֵאאין  אש ּמבה,  שקרו
ּמר ּה.  ּמדם זכו ּמא ֵאאין  אש ּמנה,  ּמש ִבוי

מסכת אהלות פרק טז משנה ג 
ד

יַתדשרכו,  שכ ּמכב  שש ממ ּמלה  ִבח שת יַתכ ֵאמת  ֵאוצא  יַתהמו



ּמסתו. <תבוסתו>  שתפו אאת  שו שטלו  נו
ּמתן. <תבוסתן>   ּמס שתפו אאת  שו ּמלן  שט יַתנִים, נו שש ּמוצא  ּממ

ּמשה,  לל שש ּמוצא  ּממ
ּמנה> ששמו אנה, < ששמו יַתעד  שו יַתאמות  יַתבע  יַתאשר ֵאמ אזה  ּמל אזה  ֵאבין  ֵאיש  ִבאם 

ּמה,  ארי שב שוקו ּמּטה  ִבמ ללא  שמ ִבכ
ּמברות,  שק יַתנת  ששכו אזה  ֵארי  רֲעה

ּממה,  יַתא ששִברים  אע ּמלן  יַתה של אמנו ו ִבמ ֵאדק  בו
ּממה,  יַתא ששִברים  אע שבסו ף  ּמחד  אא ּמוצא  ּממ

ּממה,  יַתא ששִברים  אע ּמלן  יַתה של אמנו ו ִבמ ֵאדק  בו
ּמבר,  ּמד יַתל יַתלִים  שג אשיַתר

ּמוצאו,  שמ ּמלה  ִבח שת ִבמ ִבאלו  אש
ּמסתו. <תבוסתו> שתפו אאת  שו שטלו  ּמיה נו ּמה

מסכת אהלות פרק טז משנה ד 
ה

ּממה,  יַתא יַתעל  ּממה  יַתא ֵאדק  ֵאדק, בו יַתהבו
ּממה,  יַתא יַתח  ִבני יַתמ ו

ּמלה.   שבתו ִבל יַתלע או  אוּס יַתל יַתע  ִבגי יַתמ אשהוא  יַתעד 
ּמאה,  שמ מּט יַתה שמקום  ִבמ ּמפר  ּמע אה אאת  ִבוציא  יַתהמו

שמעו.   ִבד שב ֵאכל  שואו
יַתגל,  יַתב יַתח  ֵאּק יַתפ שמ יַתה ֵאכן  ו

שמעו.  ִבד שב ֵאכל  ֵאאינו או שו

מסכת אהלות פרק טז משנה ה 
ו

ֵאדק,  ּמיה בו ּמה
ִבבים,  יַתר ּמה ארְך  אד של ִבלית, או  ששלו ִבל יַתחל, או  יַתנ יַתל יַתע  ִבגי ִבה שו

ִבסיק.   שפ יַתמ
ִבגים,  רֲעהרו ּמב ּה  אהשרגו  אנ אש אדה  ּמש

ּמטהור.   לכל  יַתה אוצם,  אע אוצם  אע ֵאּקט  יַתל שמ
ֵאדהו,  ּמש ִבמתוְך  שברו  ִבק אנה  יַתפ שמ יַתה

ּמטהור.   לכל  יַתה אוצם,  אע אוצם  אע ֵאּקט  יַתל שמ
ִבגין,  רֲעהרו ִבלין או  ּמפ שנ שלתוכו  ִבלין  ִבטי שמ אש בור 

ּמטהור.   לכל  יַתה אוצם,  אע אוצם  אע ֵאּקט  יַתל שמ
ּמלה,  ִבח שת ִבמ אבר  אּק יַתל ִבקינו  שת ִבה ִבאם 

ּמסה. <תבוסה> שתפו ֵאיש לו 

פרק יז 



מסכת אהלות פרק יז משנה א 
א

אבר,  אּק יַתה אאת  ֵארש  יַתהחו
יַתרס.   שפ ֵאבית  אשה  אזה עו ֵארי  רֲעה

אשה?  ּממה הוא עו יַתכ יַתעד 
ּממה,  יַתא ּמאה  ֵאמ ּמנה,  רֲעע יַתמ ללא  שמ

ִבאים.  שס יַתעת  יַתב יַתאשר ֵאבית 
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ֵאמש.   ּמח ֵאבית  יַתא ף 

אלה,  רֲעע יַתמ יַתב ּמרד ו יַתבמו ו
ֵארְך> ּמשה, <עוד בו ֵאר רֲעח יַתמ יַתה ארְך  לב יַתעל  ִבנים  יַתש יַתכשר יַתבע  לר ֵאתן  נו

אזה,  יַתוצד  שב אזה  ִבנים  יַתש יַתכשר ּמשה  לל שש שמחו  יַתוצ שי אש שמקום  יַתעד 
יַתרס.   שפ ֵאבית  אשה  ּמשם הוא עו יַתעד 

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ּמלה> רֲעע יַתמ שב אלה. < רֲעע יַתמ יַתב ללא  ּמבל  רֲעא ּמרד,  יַתבמו יַתא ף 

מסכת אהלות פרק יז משנה ב 
ב

ֵאדר,  ּמג יַתב יַתלע או  אוּס יַתב יַתח  ִבּטי ִבה שו ֵארש  ּמיה חו ּמה
ּמשה,  ֵאר רֲעח יַתמ יַתה ֵאער  ִבנ אש או 

יַתרס.   שפ ֵאבית  אשה  ּמשם הוא עו יַתעד 
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

יַתרס.  שפ ֵאבית  אשה  יַתרס עו שפ ֵאבית 
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר

אשה.  ֵאאינו עו אש ִבמים  ּמע שפ אשה,  ִבמים עו ּמע שפ
יַתוצד?  ֵאכי

ּמנה,  רֲעע יַתמ ִבוצי  רֲעח יַתרש  ּמח
ִבדין,  ּמד שצ יַתה ֵאכן  שו ּמי ּה,  שוצ אח יַתרש  ּמח שו יַתזר  ּמח שו

יַתרס.   שפ ֵאבית  אשה  אזה עו ֵארי  רֲעה
ּמנה,  רֲעע יַתמ ללא  שמ יַתרש  ּמח

יַתלחו ץ,  שו אמנו  ִבמ יַתרש  ּמח שו יַתזר  ּמח שו
יַתרס.  שפ ֵאבית  אשה  ֵאאינו עו

מסכת אהלות פרק יז משנה ג 
ג

ּמיה, <מלטומיה>  שמ אט ּמל ִבמ ֵארש  ָריה. יַתהחו טמ ָרלטֹו >latom aíבור עצמות: מחצבה ;< 

ּמוצמות,  רֲעע ּמה יַתרת  ִבבי שצ ִבמ ו
ּמכ ּה,  שבתו אבר  אק יַתבד  ּמא אש אדה  ּמש ִבמ ו

אבר,  אק ּמב ּה  ּמוצא  שמ ִבנ אש או 



אשלו,  ֵאאינו  אש אאת  ֵארש  יַתהחו
יַתרש,  ּמח אש שכִברי  ּמנ ֵאכן  שו

יַתרס,  שפ ֵאבית  אשה  ֵאאינו עו
יַתרס] שפ ֵאבית  ֵאאין  שו ִבתִביים. [ יַתלכו  

מסכת אהלות פרק יז משנה ד 
ד

ּמרה,  שטהו ֵאבי  יַתג יַתעל  יַתרס  שפ ֵאבית  ֵאדה  שש
ּמרה,  שטהו ִבל יַתרס  שפ ֵאבית  ִבמ ִבמים  ּמש שג שטפו  ּמש שו

ּמה,  ִבבינו של ִבה שו ּממה  מד רֲעא ִבפלו  רֲעא
ּמה,  ִבדימו שא אה שו ּמנה  ּמב של או 

יַתרס.  שפ יַתה ֵאבית  ּמת ּה  ִבשין או ֵאאין עו

מסכת אהלות פרק יז משנה ה 
ה

ּמכ ּה,  שבתו אבר  אק יַתבד  ּמא אש אדה  ּמש
ּמביו,  יַתג יַתעל  ּמיה  ִבל רֲעע יַתו יַתבִית  ּמב ּה  ּמנה  ּמב ו

יַתבִית,  יַתל אש שתחו  ִבפ אגד  אנ שכ ּמון  מכ שמ ּמיה  ִבל רֲעע ּמל אש ּמח ּה  שת ִבפ ּמיה  ּמה ִבאם 
ּמרה,  שטהו ּמיה  ִבל רֲעע ּמה

ּמאה.   ֵאמ שט ּמיה  ִבל רֲעע ּמה ּמלאו,  ִבאם  שו
ּמרק,  ּמי יַתב ּמבא  אש אר ץ  ּמא ּמל יַתפר חו ץ  רֲעע יַתו יַתרס  שפ ֵאבית  יַתפר  רֲעע

ִבפין.  יַתוצ יַתמשר יַתתם  שכחו ִבפין  ּמטשר שוצ ּפפין: שקים גדולים לסחורות>ִבמ עצ עמטר >  
אזר.   אע ִבלי אא ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ִבפין.  יַתוצ יַתמשר יַתתם  שכחו ּמחד  אא ּממקום  שב ִביהו  אש יַתעד 

ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא
ּמים  יַתה יַתנת  ִבדי שמ ִבמ ּמבאות  שגרות  ִבא ּמהיו  אש אשה  רֲעע יַתמ

ִבלים,  שגדו ִבנים  רֲעה לכ ֵאני  שב ִבל
ּמתמות,  יַתתִים חו ּמסא שכ ּמאה ו שס ִבכ אהם  ּמב ּמהיו  שו

ּמאה.  שמ מט ֵאשם  ִבמ אהם  ּמל ִבחישו  ֵאה ללא  שו

פרק יח 

מסכת אהלות פרק יח משנה א 
א

יַתרס?  שפ יַתה ֵאבית  שוצִברין  יַתוצד בו ֵאכי
ִבנים,  שושו ִבלים,  ֵאכ יַתה יַתעל  שו ּמדם  ּמא ּמה יַתעל  ִבזין  יַתמ
יַתרס,  שפ יַתה ֵאבית  של ִבאין חו ץ  ִבוצי שוצִברים ומו ובו



יַתגת.  יַתל ִבכין  ִבלי אהן ומו ֵאמ ִבלין  שב יַתק שמ ֵאחִברין  רֲעא יַתו
ֵאאלו> ּמו ִבאין, < ֵאמ שט ֵאאלו,  ּמב ֵאאלו  שגעו  ּמנ ִבאם 

ֵאלל. אה ֵאבית  ֵארי  שב ִבד   שכ
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ִבוּסיב,  יַתב ּמגל  יַתמ יַתה אאת  ֵאחז  או
יַתבצור,  ֵאוצר  או בו

יַתגת.   יַתל ִבליְך  ּמשה ומו ֵאפי שכ שלתוְך  ֵאתן  שונו
ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא

רֲעאמוִברים?  ּמבִברים  שד ֵאמי  יַתב
יַתרס,  שפ ֵאבית  ּמשה  אע אנ יַתה ארם  אכ שב
יַתרס,  שפ יַתה ֵאבית  יַתע  ֵאט יַתהנו ּמבל  רֲעא

יַתלשוק.  ֵאכר  ּממ ִי

מסכת אהלות פרק יח משנה ב 
ב

ֵאהן:  ּמרסות  שפ ֵאבית  ּמשה  לל שש
אבר,  אּק יַתה אאת  ֵארש  יַתהחו

יַתטע,  אנ ּמכל  יַתעת  יַתּט ִבנ
ּמוצר. שק ִבנ יַתה יַתרע  אז ִבמ יַתרע, חו ץ  אז ּמכל  יַתעת  יַתר שז ִבנ ּמנ ּה  ֵאאי  שו

ּמקרו,  רֲעע ִבאם  שו
שלתוכו,  ּמרנו  ּקג אאת  ֵאבר  וצו
ּמברות.   שכ ֵאתי  שש ִבב שברו  שוכו

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמברות,  שכ ֵאתי  שש ִבב ּמאה  שתבו יַתה
ּמברות.   שכ ּמשלוש  שב ִבנית  שט ִבּק יַתה שו

אוצה.   ּמע אה אאת  שו יַתּקש  יַתה אאת  ֵאר ף  שושו
ּמשא,  יַתמ שב ּמגע ו יַתמ שב ִבמין  יַתט שמ ו

ֵאהל.  ּמא שב ִבמין  יַתט שמ ּמנן  ֵאאי שו

מסכת אהלות פרק יח משנה ג 
ג

ּמכ ּה,  שבתו אבר  אק יַתבד  ּמא אש אדה  ּמש
יַתרע,  אז ּמכל  יַתעת  יַתר שז ִבנ

יַתטע,  אנ ּמכל  יַתעת  יַתּט ִבנ ּמנה  ֵאאי שו
ּמלנות,  ִבאי ּמב ּה  ִבמין  שי יַתק שמ ֵאאין  שו

ֵאפרות.   אשה  ֵאאינו עו אש ששּמרק  יַתלן  ִבאי ֵאמ חו ץ 
ֵאהל.  ּמא שב ּמשא ו יַתמ שב ּמגע ו יַתמ שב ֵאמא  יַתט שמ ו

מסכת אהלות פרק יח משנה ד 



ד
ִבכין,  מכ ֵאדה  <כּוְך: חפירה צדדית במערת קבורה>שש

יַתעת,  יַתר שז ִבנ ללא  שו יַתעת  יַתּט ִבנ ללא 
ּמטהור,  ּמר ּה  ּמפ רֲעע יַתו

אדש.   לּק יַתל יַתתנוִברין  ּמנה  אמ ִבמ ִבשין  שועו
ֵאלל,  אה ֵאבית  יַתמי ו יַתש ֵאבית  ִבדין  ומו

יַתסח,  אפ ֵאשי  שלעו ִבקין  שד אשבו
ּממה.   שתרו ִבל ִבקין  שד ֵאאין בו שו

ִבזיר,  ּמנ של ו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ִבקין.  שד בו
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ִבקין.   שד ֵאאין בו
ֵאדק?  יַתוצד הוא בו ֵאכי

ִבסיטו,  רֲעה יַתל לכל  ּמי אשהוא  ּמפר  ּמע אה אאת  ִבביא  ֵאמ
אחה.  שמ יַתמ ִבּקים, ו יַתד ּמה  אבי ּמק שנ אש ּמרה  ּמב שכ שלתוְך  ֵאתן  שונו

ֵאמא. ּמט ּמרה,  ששעו ִבכ אוצם  אע ּמשם  ּמוצא  שמ ִבנ  ִבאם 

מסכת אהלות פרק יח משנה ה 
ה

יַתרס?  שפ יַתה ֵאבית  רֲעהִברין  יַתט שמ יַתוצד  ֵאכי
ִבחים,  ּמפ שט ּמשה  לל שש אמנו  ִבמ ֵאטל  נו

ִבחים.   ּמפ שט ּמשה  לל שש ּמביו  יַתג יַתעל  ֵאתן  שונו
ִבחים,  ּמפ שט ּמשה  לל שש ּמחד  אא שוציו  אח ֵאמ יַתטל  ּמנ ִבאם 

ִבחים,  ּמפ שט ּמשה  לל שש ֵאחר  יַתא שוציו  אח ֵאבי  יַתג יַתעל  יַתתן  ּמנ שו
ּמטהור.  

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמוצה,  שח יַתמ יַתפח ו אט אמנו  ִבמ יַתטל  ּמנ ִבפלו  רֲעא

ֵאחר,  יַתא ּממקום  ִבמ ּמוצה  שח יַתמ יַתפח ו אט ּמליו  ּמע יַתתן  ּמנ שו
ּמטהור.  

ו
ּמטן,  ִבסי רֲעה יַתל ּמיכול  ֵאאינו  אש ִבנים  ּמב רֲעא יַתב יַתרס  שפ יַתה ֵאבית  ֵאוצ ף  ּמהרו

ּמטהור.  
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ּמטהור.  יַתרס,  שפ יַתה ֵאבית  ֵאזק  ּמהעו <עזק: חפר>יַתא ף 

מסכת אהלות פרק יח משנה ו 
ז

ּמטן,  ִבסי רֲעה יַתל ּמיכול  ֵאאינו  אש ִבנים  ּמב רֲעא יַתעל  יַתרס  שפ יַתה ֵאבית  ֵאלְך  יַתה שמ יַתה



ֵאמא.  ּמט יַתרע,  ּמחן  לכ אש ּממה  ֵאה שב יַתה יַתעל  שו ּמדם  ּמא ּמה יַתעל 
ִבמים,  יַתע ּמה אר ץ  אא שב ֵאלְך  יַתה שמ יַתה
ֵאמא;  ּמט ִבעים,  ּמל שוּס יַתב ּמהִברים ו אב

ּמטהור.   ִבנית,  יַתבשו ּמים ו יַתב
ִבנית? <אי זה הוא> יַתהשו ִבהיא  ֵאאי זו  שו

שעפו.  יַתז שב אלה  ּמים עו יַתה אש ּממקום  ּמכל 

מסכת אהלות פרק יח משנה ז 
ח

ֵאאל,  ששּמר אר ץ ִי אא של ּמכה  שסמו ּמיה,  שר שבסו אדה  ּמש אנה  יַתהּקו
ּמרה,  רֲעה יַתט שב ּמל ּה  ֵאנס  ּמכ ִבה של ּמיכול  ִבאם 

ִבעית. ִבבי שש יַתב ששרות ו יַתע יַתמ יַתב אבת  אי יַתח שו ּמרה,   שטהו
ּמרה,  רֲעה יַתט שב ּמל ּה  ֵאנס  ּמכ ִבה של ּמיכול  ֵאאינו  ִבאם  שו

ִבעית.   ִבבי שש יַתב ששרות ו יַתע יַתמ יַתב אבת  אי יַתח שו ּמאה,  ֵאמ שט
ִבאין.  ֵאמ שט יַתהגוִים,  שמדורות 

ּמקה?  ִבדי שב ּמוצִבריְך  ֵאהא  ִבוי ּמכן  שבתו ֵאהא  שש ּממה ִי יַתכ
ּמשה.   ִבא ִבעמו  ֵאאין  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף  ִבעים יום,  ּמב יַתאשר

שמִברין אותו,  יַתש שמ ּמשה  ִבא אבד או  אע ּמיה  ּמה ִבאם  שו
ֵאאינו> ּמקה. <שו ִבדי שב ּמוצִבריְך  ֵאאינו 

מסכת אהלות פרק יח משנה ח 
ט

ִבקין?  שד ֵאהם בו ּממה  אאת 
ִבּקין,  ממ רֲעע ּמה ִבבים  ִבבי אאת 

ִבחין.   שוּסרו יַתה יַתמִים  יַתה אאת  שו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

יַתח.   ֵאח יַתהתו ּמפר  ּמע שו יַתפתות  שש יַתא ּמה יַתא ף 
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

שלכו,  יַתה של ִבלים  שיכו ּמדה  של מח יַתה שו ִבזיר  רֲעח יַתה אש ּממקום  ּמכל 
ּמקה.  ִבדי שב ּמוצִבריְך  ֵאאינו 

מסכת אהלות פרק יח משנה ט 
י

ּמונות,  שט שס ִבא : מעבר מכוסה עם עמודים לארכו>stoà<ּמה

שמדור גוִים.   ֵאשם  ִבמ אהן  ּמב ֵאאין 
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר

שמדור גוִים.   ֵאשם  ִבמ ּמב ּה  ֵאאין  ּמבה,  ּמר ּמח אש ִבעיר 
שסִברי <קסרין>  ֵאק יַתרח  שז ִבמ

אסשריון,  ֵאק רֲעעּמרב  יַתמ עסריֹון. ו הק >Caesarea Philippa<עיר ליד פניאס למרגלות החרמון :

ּמברות.  שק



יַתעכו,  יַתרח  שז ִבמ ו
ִבמים.   ּמכ רֲעח רֲעהרוהו  ִבט שו ֵאפק,  ּמס ּמיה  ּמה

ּמה.  רֲעהרו ִבט שו ֵאני  ֵאקי יַתעל  שמנו  ִבנ ִבדינו  ֵאבית  ִבבי ו הני: עיר בדרום>אר הקי >

מסכת אהלות פרק יח משנה י 
יא

שמדור גוִים:  ֵאשם  ִבמ אהן  ּמב ֵאאין  שמקומות  ּמשּמרה  רֲעע
ִביים,  ִבב יַתעשר ּמה ֵאלי  ּקה ּמא

מוּסכות,  יַתה שו
ִבפין,  שצִברי יַתה שו
ִבנין,  שג יַתהבושר : מגדל, חומה עם מגדלים, מבצר>purgíon<שו

ּמטיות,  שק ִבל יַתה שו
יַתער,  יַתש ֵאבית  ו

ֵאוצר,  ּמח אל אש ּמרה  ֵאוי רֲעא יַתו
ֵאח ץ,  יַתמשר יַתה שו

ִבצים,  ִבח יַתה שמקום  ו
שגיונות.   ִבל יַתה שמקום  ו

חסלת מסכת אהילות 

 מסכת נגעים 

פרק א 

מסכת נגעים פרק א משנה א 
א

ּמעה:  ּמב יַתאשר ֵאהן  אש יַתנִים  שש ִבעים  ּמג שנ יַתמשראות 
אלג,  אש יַתכ ּמזה  יַתע ארת  אה יַתב

ִבוּסיד>  יַתכ ּמכל. < ֵאהי יַתה ִבסיד  שכ ּמל ּה  ּמיה  ִבנ שש
ּמוצה,  ֵאבי שקרום  ִבכ ֵאאת  שש יַתה שו
ּמבן.  ּמל אמר  אוצ שכ ּמל ּה  ּמיה  ִבנ שש ו

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמבן,  ּמל אמר  אוצ שכ ֵאאת  שש יַתה



ּמוצה.  ֵאבי שקרום  ִבכ ּמל ּה  ּמיה  ִבנ שש ו

מסכת נגעים פרק א משנה ב 
ב

אלג;  אש שב ּממזוג  יַתה יַתיִין  שכ אלג,  אש יַתב אש ּמפתוְך  יַתה
ּמלב.   ּמח אב ּממזוג  יַתה ּמדם  שכ ִבוּסיד,  יַתב אש ּמפתוְך  יַתה

ֵאעאל.   ּממ שש ִבבי ִי ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

יַתמִים,  יַתב ּממזוג  יַתה יַתיִין  שכ אזה,  ּמב אש שו אזה  ּמב אש יַתדם  שמ יַתד רֲעא
ּמנה.  אמ ִבמ ֵאהה  שד ִבוּסיד  יַתל אש שו ּמזה,  יַתע אלג  אש יַתל אש ּמלא  אא

מסכת נגעים פרק א משנה ג 
ג

אזה,  ִבעם  אזה  ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ ֵאאלו  ּמה יַתמשראות  ּמעה  ּמב יַתאשר
ִבגיר.   שס יַתה של ִבליט, ו רֲעח יַתה של שפטור,  ִבל

יַתע ִבראשון,   ּמשבו שבסו ף  ֵאמד  ּמהעו אאת  ִבגיר  שס יַתה של
ִבני. <לפטור>  ֵאש יַתע  ּמשבו שבסו ף  ֵאמד  ּמהעו אאת  שפטור  ִבל שו

ּמבן,  ּמל ּמער  ֵאש ּמיה, או  שח ִבמ יַתלד לו  אשנו אאת  ִבליט  רֲעח יַתה של
ּמלה,  ִבח שת יַתכ

יַתע ִבראשון,  ּמשבו שבסו ף 
ִבני, <בסו ף> ֵאש יַתע  ּמשבו שבסו ף  ו

שפטור.   יַתה יַתחר  יַתא של
ּמוּסיון,  ִבפ יַתלד לו  אשנו אאת  ִבליט  רֲעח יַתה של

יַתע ִבראשון,  ּמשבו שבסו ף 
ִבני, <בסו ף> ֵאש יַתע  ּמשבו שבסו ף  ו

שפטור.   יַתה יַתחר  יַתא של
שפטור.   יַתה ִבמתוְך  ּמבן  ּמל מכלו  ֵאפְך  יַתההו אאת  ִבליט  רֲעח יַתה של

ֵאגר.   שס יַתה ִבמתוְך  ֵאלט או  שח יַתה ִבמתוְך  ּמבן  ּמל מכלו  ֵאפְך  יַתההו אאת  שפטור  ִבל
אהן.  ּמב שתלוִיין  ִבעים  ּמג שנ ּמכל  אש ִבעים  ּמג שנ יַתמשראות  ֵאאלו 

מסכת נגעים פרק א משנה ד 
ד

ֵאמר:  ּמנס או ִבכי יַתהשר אבן  ּמסה  ִבבי דו שר
ּמשה>  לל שש ּמשה. < ִבש שו ִבשים  לל שש ִבעים  ּמג שנ יַתמשראות 

ֵאמר:  ֵאאל או של יַתל רֲעה יַתמ אבן  ּמיה  שב יַתק רֲעע
יַתנִים.   שש ִבעים ו שב ִבש

ֵאמר:  ִבנים או רֲעה לכ יַתה יַתגן  שס ּמיה  שנ יַתנ רֲעח ִבבי  שר
ּמבת,  יַתש יַתה יַתחר  יַתא של ּמלה  ִבח שת יַתכ ִבעים  ּמג שנ יַתה אאת  ִבאין  ֵאאין רו

ּמבת;  יַתש יַתב שהיות  ִבל ּמחל  אשלו  יַתע  ּמשבו יַתה אש
ִבני,  ֵאש יַתב ללא  שו



ּמבת;  יַתש יַתב שהיות  ִבל ּמחל  אשלו  ִבני  ֵאש יַתע  ּמשבו יַתה אש
ִבתים,  ּמב יַתל ִבשי  ִבלי שש יַתב ללא  שו

ּמבת.   יַתש יַתב שהיות  ִבל ּמחל  אשלו  ִבשי  ִבלי שש יַתע  ּמשבו יַתה אש
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ִבעים.  ּמג שנ יַתה אאת  ִבאין  ּמלם רו שלעו
ּמבת,  יַתש יַתה שבתוְך  שהיות  ִבל ּמחל 

ִברין>  ִבבי רֲעע יַתמ ּמבת. <ו יַתש יַתה יַתחר  יַתא של ִברין  ִבבי רֲעע יַתמ
ִבמיר.  שח יַתה של ֵאקל ו ּמה של ּמבר  ּמד יַתב ֵאיש  שו

מסכת נגעים פרק א משנה ה 
ה

ֵאקל?  ּמה של יַתוצד  ֵאכי
ּמבן.   ּמל ּמער  ֵאש יַתלְך לו  ּמה שו ּמבן,  ּמל ּמער  ֵאש ּמיה בו  ּמה

ִבחירו.  שש ִבה שו ּמבנות,  של ּמהיו 
אהן.   ֵאתי שש ִבחירו  שש ִבה שו ּמנה,  ּמב של יַתחת  יַתא שו ּמרה  ששחו יַתחת  יַתא

ִבוצירו.  שק ִבה שו מרכות,  רֲעא
אהן. ֵאתי שש ִבוצירו  שק ִבה שו ּמרה,  ּמוצ שק יַתחת  יַתא שו ּמכה  מר רֲעא יַתחת    יַתא

אהן.  ֵאמ יַתחת  יַתא של אהן, או  ֵאתי שש ִבל ִבחין  שש יַתה יַתמְך  שס ִבנ
אהן,  ֵאמ יַתחת  יַתא אאת  אהן, או  ֵאתי שש אאת  ִבחין  שש יַתה ִבּקי ף  ִבה

ּמקן,  ּמל רֲעח או 
ִבחין,  שש יַתה יַתית  שח ִבמ ִבחין, ו שש יַתה

ּמוה,  שכ ִבמ יַתה יַתית  שח ִבמ ּמוה, ו שכ ִבמ יַתה שו
יַתהק.   לב יַתה שו

ּמיה;   שח ִבמ יַתה ּמל ּה  ּמכה  של ּמה שו ּמיה,  שח ִבמ ּמתה בו  שי ּמה
ּמכה,  מר רֲעא ּמלה או  מג רֲעע ֵאשית  אע אנ שו יַתעת,  יַתב מר שמ ּמתה  שי ּמה

יַתצד,  יַתה ִבמן  ֵאשית  אע אנ שו ארת,  אצ מב שמ
ּמרה,  שז יַתפ שת ִבנ שו אסת,  אנ מכ שמ

ּמכ ּה.  שלתו יַתנס  שכ ִבנ שו ִבחין  שש יַתה ּמבא  ו
ּמט ּה,  רֲעע ִבמ ּמק ּה, או  ּמל רֲעח ּמפ ּה,  ִבּקי ִבה
ִבחין,  שש יַתה יַתית  שח ִבמ ִבחין, או  שש יַתה
ּמוה,  שכ ִבמ יַתה יַתית  שח ִבמ ּמוה, ו שכ ִבמ יַתה שו

יַתהק.   לב יַתה שו
ּמוּסיון,  ִבפ יַתלְך לו  ּמה שו ּמוּסיון  ִבפ ּמיה בו  ּמה

ּמטה,  רֲעע יַתמ שת ִבנ אש ּמהאום, או  ּמל ּה  ּמכה  של ּמה אש או 
ּמגִבריס.   יַתכ אזה  ּמב אזה ו ּמב ֵאאין 
ִבחין,  שש יַתה יַתית  שח ִבמ ִבחין ו שש יַתה

ּמוה,  שכ ִבמ יַתה יַתית  שח ִבמ ּמוה ו שכ ִבמ יַתה שו
יַתהק,  לב יַתה שו

ּמוּסיון.   ִבפ יַתל ּמהאום  ֵאבין  ִבקין  של שוחו
ֵאקל.  ּמה של ֵאאלו  ֵארי  רֲעה



מסכת נגעים פרק א משנה ו 
ו

ִבמיר?  שח יַתה של יַתוצד  ֵאכי
ּמבן.   ּמל ּמער  ֵאש יַתלד לו  שונו ּמבן,  ּמל ּמער  ֵאש ּמיה בו  ּמה ללא 

ִבבינו.  של ִבה שו ששחורות,  ּמהיו 
אהן.   ֵאתי שש ִבבינו  של ִבה שו ּמנה,  ּמב של יַתחת  יַתא שו ּמרה  ששחו יַתחת  יַתא

אאִבריכו.  אה שו ּמוצרות,  שק
אהן.   ֵאתי שש אאִבריכו  אה שו ּמכה,  מר רֲעא יַתחת  יַתא שו ּמרה  ּמוצ שק יַתחת  יַתא

אהן.  ֵאמ יַתחת  יַתא של אהן, או  ֵאתי שש ִבל ִבחין  שש יַתה יַתמְך  שס ִבנ
אהן,  ֵאמ יַתחת  יַתא אאת  אהן, או  ֵאתי שש ִבל ִבחין  שש יַתה ִבּקי ף  ִבה

ּמקן,  ּמל רֲעח או 
ִבחין,  שש יַתה יַתית  שח ִבמ ִבחין ו שש יַתה

ּמוה,  שכ ִבמ יַתה יַתית  שח ִבמ ּמוה ו שכ ִבמ יַתה שו
יַתהק,  לב יַתה שו

אהן.   ּמל שלכו  ּמה שו
ּמיה.   שח ִבמ ּמדה לו  של שונו ּמיה,  שח ִבמ ּמתה בו  שי ּמה ללא 

יַתעת,  יַתב מר שמ ֵאשית  אע אנ שו ּמכה,  מר רֲעא ּמלה או  מג רֲעע ּמתה  שי ּמה
ארת,  אצ מב שמ ֵאשית  אע אנ שו יַתצד,  יַתה ִבמן 

ארת],  אז מפ שמ ּמסה,[ ּמנ יַתכ שת ִבנ  שו
ּמכ ּה.  שלתו יַתנס  שכ ִבנ שו ִבחין  שש יַתה ּמבא  ו
ּמט ּה,  רֲעע ִבמ ּמק ּה, או  ּמל רֲעח ּמפ ּה,  ִבּקי ִבה
ִבחין,  שש יַתה יַתית  שח ִבמ ִבחין או  שש יַתה

יַתהק,  לב יַתה שו ּמוה  שכ ִבמ יַתה יַתית  שח ִבמ ּמוה ו שכ ִבמ יַתה שו
אהן.   ּמל שלכו  ּמה שו

ּמוּסיון.   ִבפ יַתלד לו  שונו ּמוּסיון,  ִבפ ּמיה בו  ּמה ללא 
ִבחין,  שש יַתה יַתית  שח ִבמ ִבחין ו שש יַתה

יַתהק,  לב יַתה שו ּמוה  שכ ִבמ יַתה יַתית  שח ִבמ ּמוה ו שכ ִבמ יַתה שו
ּמוּסיון,  ִבפ יַתל ּמהאום  ֵאבין  ִבקין  של חו

אהן.   ּמל שלכו  ּמה שו
ִבמיר.  שח יַתה של ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

פרק ב 

מסכת נגעים פרק ב משנה א 
א

ּמהה,  ֵאכ ִבני  שמ יַתגשר יַתב ֵאאית  ִבנשר ּמזה  יַתע ארת  אה <בעל עור בהיר כבני גרמניה>יַתב

ּמזה.   יַתע ִבשי  יַתבכו ּמהה  ֵאכ יַתה שו



ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר
יַתרע,  שכ שש אא שכ ֵאהן  ֵארי  רֲעה ּמתן,  ּמר ּמפ יַתכ ִבני  רֲעא ֵאאל,  ששּמר ֵאני ִי שב
ִביים.   ִבנ ֵאבינו ּמלא  אא ִבנים,  ּמב של ללא  שו ששחוִברים,  ללא 

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ִבנין,  יַתמ שמ יַתס ִברים  ּמי יַתצ יַתל ֵאיש 

ִבניות.  ֵאבינו ּמבנות ו של ששחורות,  ּמוצִברים וצורות  ֵאהן  אש
יַתבחו ץ,  ִבמ ִבּקיפו  יַתמ ִבני ו ֵאבינו יַתסם  ִבביא  ֵאמ

ִבני.   ֵאבינו יַתכ אאה  ּמר ֵאת שו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבמיר;  רֲעח יַתה של ללא  ּמבל  רֲעא ֵאקל,  ּמה של ִבעים  ּמג שנ יַתמשראות 
ֵאקל,  ּמה של ּמשרו  שב ִבב ִבני  שמ יַתגשר יַתה אאה  ּמר ֵאי

ֵאקל.]   ּמה של ִבני  ֵאבינו יַתב ִבשי  יַתהכו שו ]
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ִבני.  ֵאבינו יַתב אזה  ּמו אזה 

מסכת נגעים פרק ב משנה ב 
ב

יַתבִים,  יַתעשר ּמה ֵאבין  שחִברית, ו יַתש יַתב ִבעין  ּמג שנ יַתה אאת  ִבאין  ֵאאין רו
ּמנן,  מע שמ שביום  ללא  שו יַתבִית,  יַתה שבתוְך  ללא  שו

ּמזה,   יַתע ֵאאית  ִבנשר ּמהה  ֵאכ אש ִבפי  של
יַתרִים,  ּקה ּמצ יַתב ללא  שו

ּמהה.   ֵאכ ֵאאית  ִבנשר ּמזה  יַתע אש ִבפי  של
ִבאין?  יַתתי רו ּממ ֵאא

ֵאמש,  ּמח שב יַתבע, ו יַתאשר שב ּמשלוש, ו שב
יַתשע.   ֵאת שב אנה, ו ששמו ִבב יַתבע, ו אש שב ו

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ֵאמש,  ּמח שב יַתבע, ו יַתאשר שב

יַתשע.  ֵאת שב אנה, ו ששמו ִבב ו

מסכת נגעים פרק ב משנה ג 
ג

ּמניו,  ֵאעי ֵאמ יַתחת  יַתא שב ֵאמא  יַתהוּסו ֵאהן  לכ
ּמניו,  ֵאעי שמאור  ּמהה  ּמכ אש או 

יַתמר:  אא אנ אש ִבעין,  ּמג שנ יַתה אאה  שר ּמרא יג,יב)ללא ִי שק ִבי יַתו ) 
ֵאהן".   לכ יַתה ֵאני  ֵאעי ֵאאה  יַתמשר ּמכל  של "

ֵאפל,  ּמא אה יַתבִית  יַתה
שגעו.  ִבנ אאת  ִבלשראות  יַתחלונות  ִבחין בו  שת ֵאאין פו

מסכת נגעים פרק ב משנה ד 



ד
יַתגע?  אנ יַתה יַתית  ִבא שר יַתוצד  ֵאכי

ִבתים.   ֵאזי ֵאסק  שכמו ֵאדר, ו שכעו אאה  ִבנשר ִבאיש  ּמה
ּמנ ּה,  שב אאת  ּמקה  ִבני ֵאמ שכ אכת, ו אר שכעו ּמשה  ִבא ּמה

ִבנית.   ּממ שי יַתה ּמיד  של ִבחי,  אש יַתה יַתעל  ִבדים  ּממ ּקע ּמב אגת  אר שכאו ו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבלית.   ּממא שש יַתה יַתעל  ּמתן,  שש ִבפ יַתב ּמוה  שכטו יַתא ף 
שגעו,  ִבנ של אאה  ִבנשר אשהוא  ֵאשם  יַתכ
שחתו.  יַתל שג ִבת של אאה  ִבנשר ּמכְך הוא 

מסכת נגעים פרק ב משנה ה 
ה

אאה,  ּמדן רו ּמא ִבעין  ּמג שנ יַתה ּמכל 
שוצמו.   יַתע ֵאעי  שג ִבנ ִבמ חו ץ 

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
ּמביו.   שקרו ֵאעי  שג ִבנ ללא  יַתא ף 

ִבתיר,  יַתמ ּמדן  ּמא ּמדִברין  שנ יַתה ּמכל  שו
שוצמו.   יַתע ֵארי  שד ִבנ ִבמ חו ץ 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ֵאחִברים.   רֲעא ֵאבין  של ּמנ ּה  ֵאבי אש ששתו  ִבא ֵארי  שד ִבנ ללא  יַתא ף 
אאה,  ּמדן רו ּמא שבכורות  יַתה ּמכל 

שוצמו.  יַתע ֵארי  שבכו ִבמ חו ץ 

פרק ג 

מסכת נגעים פרק ג משנה א 
א

ִבמין> יַתט שמ ִבעין, <מיטמין;  ּמג שנ ִבב ִבמין  יַתּט ִבמ לכל  יַתה
ּמשב. <ותושב>  ֵאגר תו שו יַתהגוִים  ִבמן  חו ץ 

ִבעים,  ּמג שנ יַתה אאת  ִבלשראות  ֵאשִברין  שכ לכל  יַתה
ֵאהן.   לכ ִבפי  ִבמ ּמרה  רֲעה יַתּט יַתה שו ּמאה  שמ מּט יַתה אש ּמלא  אא

שמִברים לו:  או
ֵאמא!"  ּמט למר  אא "
ֵאמר:  שוהוא או

ֵאמא".  ּמט "
ּמטהור!"  למר  אא "
ֵאמר:  שוהוא או

ּמטהור".   "



יַתחת,  יַתא שכ ִבעים  ּמג שנ ֵאני  שש ִבאין  ֵאאין רו
ִבשים,  ּמנ רֲעא ֵאני  שש ִבב ֵאבין  ּמחד,  אא ִבאיש  שב ֵאבין 

ּמהִבראשון,  אאת  אאה  ּמלא רו אא
שטרו,  ִבליטו, ופו רֲעח יַתמ ִבגירו, ו שס יַתמ

ִבני.   ֵאש יַתל ֵאזר  שוחו
ּמגר,  שס ממ יַתה אאת  ִברין  ִבגי שס יַתמ ֵאאין 

ּמלט.   שח ממ יַתה אאת  ִבטין  ִבלי רֲעח יַתמ ללא  שו
ּמלט,  שח ממ יַתה אאת  ִברין  ִבגי שס יַתמ ֵאאין  שו
ּמגר.   שס ממ יַתה אאת  ִבטין  ִבלי רֲעח יַתמ ֵאאין  שו

ּמלה,  ִבח שת יַתכ ּמבל  רֲעא
ִבגיר,  שס יַתמ ִבגיר  שס יַתמ יַתע,  ּמשבו שבסו ף  ו

ִבליט,  רֲעח יַתמ ִבליט  רֲעח יַתמ ו
ֵאטר,  ִבגיר ופו שס יַתמ
ֵאטר.  ִבליט ופו רֲעח יַתמ

מסכת נגעים פרק ג משנה ב 
ב

יַתגע,  אנ ּמאה בו  ִבנשר אש ּמתן  ּמח
אתה,  שש ִבמ יַתה ֵאמי  שי יַתעת  שב ִבש ִבנין לו  שת נו

שכסותו.   ִבל שו ֵאביתו  של לו ו
אגל.  אר ּמה ֵאמי  שי ּמכל  ִבנין לו  שת אגל, נו אר ּמב ֵאכן  שו

מסכת נגעים פרק ג משנה ג 
ג

ֵאמא> יַתט שמ ּמשבועות, < ֵאני  שש ִבב ֵאמא  יַתּט ִבמ ּמשר  ּמב יַתה עור 
ִבנין:  ּממ ִבסי ּמשה  לל שש ִבב ו

ּמוּסיון.   ִבפ שב ּמיה, ו שח ִבמ שב ּמבן, ו ּמל ּמער  ֵאש שב
ּמיה,  שח ִבמ שב ּמבן ו ּמל ּמער  ֵאש שב

ּמלה,  ִבח שת יַתכ
יַתע ִבראשון,  ּמשבו שבסו ף 

ִבני,  ֵאש יַתע  ּמשבו שבסו ף 
שפטור. <ולאחר>  יַתה יַתחר  יַתא של

ּמוּסיון,  ִבפ יַתב ו
יַתע ִבראשון,  ּמשבו שבסו ף 

ִבני,  ֵאש יַתע  ּמשבו שבסו ף 
שפטור.   יַתה יַתחר  יַתא של

ֵאמא> יַתט שמ ּמשבועות, <ו ֵאני  שש ִבב ֵאמא  יַתּט ִבמ ו
ּמשר יום.  ּמע ּמשה  לל שש ֵאהן  אש

מסכת נגעים פרק ג משנה ד 



ד
ִבמין> יַתט שמ ּמחד, < אא יַתע  ּמשבו שב ִבמין  יַתּט ִבמ ּמוה  שכ ִבמ יַתה שו ִבחין  שש יַתה

ִבנין:  ּממ ִבסי ֵאני  שש ִבב
ּמוּסיון.   ִבפ יַתב ּמבן ו ּמל ּמער  ֵאש שב

ּמבן,  ּמל ּמער  ֵאש שב
ּמלה,  ִבח שת יַתכ

יַתע,  ּמשבו שבסו ף 
שפטור.   יַתה יַתחר  יַתא של

ּמוּסיון,  ִבפ יַתב ו
יַתע,  ּמשבו שבסו ף 

שפטור.   יַתה יַתחר  יַתא של
ּמחד,  אא יַתע  ּמשבו שב ִבמין  יַתּט ִבמ ו
ִבמים.  ּמי יַתעת  שב ִבש אשהוא 

מסכת נגעים פרק ג משנה ה 
ה

ִבמין> יַתט שמ ּמשבועות, < ֵאני  שש ִבב ִבמין  יַתּט ִבמ ִבקין  ּמת שנ יַתה
ִבנין:  ּממ ִבסי ֵאני  שש ִבב

ּמוּסיון.   ִבפ שב יַתדק, ו להב  ּמוצ ּמער  ֵאש שב
יַתדק,  להב  ּמוצ ּמער  ֵאש שב

ּמלה,  ִבח שת יַתכ
יַתע ִבראשון,  ּמשבו שבסו ף 

ִבני,  ֵאש יַתע  ּמשבו שבסו ף  ו
שפטור.   יַתה יַתחר  יַתא של

ּמוּסיון,  ִבפ שב ו
יַתע ִבראשון,  ּמשבו שבסו ף 

ִבני,  ֵאש יַתע  ּמשבו שבסו ף  ו
שפטור.   יַתה יַתחר  יַתא של

ִבמין> יַתט שמ ּמשבועות, <ו ֵאני  שש ִבב ִבמין  יַתּט ִבמ ו
ּמשר יום.  ּמע ּמשה  לל שש ֵאהן  אש

מסכת נגעים פרק ג משנה ו 
ו

ּמשבועות,  ֵאני  שש ִבב יַתּטמות  ִבמ יַתחת  יַתב יַתג יַתה שו יַתחת  יַתר ּמּק יַתה
ִבנין:  ּממ ִבסי ֵאני  שש ִבב ו

ּמוּסיון.   ִבפ שב ּמיה ו שח ִבמ שב
ּמיה,  שח ִבמ שב
ּמלה,  ִבח שת יַתכ

יַתע ִבראשון,  ּמשבו שבסו ף 
ִבני,  ֵאש יַתע  ּמשבו שבסו ף  ו



שפטור.   יַתה יַתחר  יַתא של
ּמוּסיון,  ִבפ שב ו

יַתע ִבראשון,  ּמשבו שבסו ף 
ִבני,  ֵאש יַתע  ּמשבו שבסו ף  ו

שפטור.   יַתה יַתחר  יַתא של
ּמשבועות,  ֵאני  שש ִבב יַתּטמות  ִבמ ו
ּמשר יום.  ּמע ּמשה  לל שש ֵאהן  אש

מסכת נגעים פרק ג משנה ז 
ז

ּמשבועות,  ֵאני  שש ִבב ִבמין  יַתּט ִבמ ִבדין  ּמג שב יַתה
ִבנין:  ּממ ִבסי ּמשה  לל שש ִבב

ּמוּסיון.   ִבפ יַתב יַתדם, ו שמ יַתד רֲעא יַתב יַתרק, ו שק יַתר ִבבי
יַתדם,  שמ יַתד רֲעא יַתב יַתרק ו שק יַתר ִבבי

ּמלה,  ִבח שת יַתכ
יַתע ִבראשון,  ּמשבו שבסו ף 

ִבני,  ֵאש יַתע  ּמשבו שבסו ף  ו
שפטור.   יַתה יַתחר  יַתא של

ּמוּסיון,  ִבפ יַתב ו
יַתע ִבראשון,  ּמשבו שבסו ף 

ִבני,  ֵאש יַתע  ּמשבו שבסו ף  ו
שפטור.   יַתה יַתחר  יַתא של

ּמשבועות,  ֵאני  שש ִבב ִבמין  יַתּט ִבמ ו
ּמשר יום.  ּמע ּמשה  לל שש ֵאהן  אש

מסכת נגעים פרק ג משנה ח 
ח

ּמשבועות,  ּמשה  לל שש ִבב ִבמין  יַתּט ִבמ ִבתים  ּמב יַתה
ִבנים:  ּממ ִבסי ּמשה  לל שש ִבב

ּמוּסיון.   ִבפ יַתב יַתדם, ו שמ יַתד רֲעא יַתב יַתרק, ו שק יַתר ִבבי
יַתדם,  שמ יַתד רֲעא יַתב יַתרק ו שק יַתר ִבבי

ּמלה,  ִבח שת יַתכ
יַתע ִבראשון,  ּמשבו שבסו ף 

ִבני,  ֵאש יַתע  ּמשבו שבסו ף  ו
ִבשי,  ִבלי שש יַתע  ּמשבו שבסו ף  ו

שפטור.   יַתה יַתחר  יַתא של
יַתע ִבראשון,  ּמשבו שבסו ף  ּמוּסיון,  ִבפ יַתב [ו

ִבני,  ֵאש יַתע  ּמשבו שבסו ף 
ִבשי,  ִבלי שש יַתע  ּמשבו שבסו ף 

שפטור.]   יַתה יַתחר  יַתא של



ּמשבועות,  ּמשה  לל שש ִבב ִבמין  יַתּט ִבמ ו
ּמשר יום.   ּמע ּמעה  שש ִבת ֵאהן  אש

ּמחד,  אא יַתע  ּמשבו ִבמ ּמפחות  ִבעים  ּמג שנ ִבב ֵאאין 
ּמשבועות.  ּמשה  לל שש יַתעל  ֵאתר  ּמי ללא  שו

פרק ד 

מסכת נגעים פרק ד משנה א 
א

ּמוּסיון,  ִבפ יַתב ֵאאין  אש יַתמה  ּמבן  ּמל ּמער  ֵאש שב ֵאיש 
ּמבן.   ּמל ּמער  ֵאש שב ֵאאין  אש יַתמה  ּמוּסיון  ִבפ יַתב ֵאיש  שו

ּמלה,  ִבח שת יַתכ ֵאמא  יַתט שמ ּמבן  ּמל ּמער  ֵאש אש
אבן,  לל ֵאאה  יַתמשר ּמכל  שב ֵאמא  יַתט שמ ו

ּמרה.   רֲעה יַתט ּממן  ִבסי ֵאאין בו  שו
ּמוּסיון,  ִבפ יַתב ֵאיש  שו

אשהוא,  ּמכל  שב ֵאמא  יַתט שמ ּמוּסיון  ִבפ יַתה אש
יַתגע, <לנגע> אנ יַתה ִבמן  ִבעים, חו ץ  ּמג שנ יַתה ּמכל  שב ֵאמא  יַתט שמ ו

ּמבן.  ּמל ּמער  ֵאש שב ֵאכן  ֵאאין  אש יַתמה 

מסכת נגעים פרק ד משנה ב 
ב

ּמוּסיון,  ִבפ יַתב ֵאאין  אש יַתמה  ּמיה  שח ִבמ יַתב ֵאיש 
ּמיה.   שח ִבמ יַתב ֵאאין  אש יַתמה  ּמוּסיון  ִבפ יַתב ֵאיש  שו

ּמלה,  ִבח שת יַתכ ּממא  יַתט שמ ּמיה  שח ִבמ יַתה אש
אאה,  יַתמשר ּמכל  שב ּממא  יַתט שמ ו

ּמרה.   רֲעה יַתט ּממן  ִבסי ּמב ּה  ֵאאין  שו
ּמוּסיון,  ִבפ יַתב ֵאיש  שו

אשהוא,  ּמכל  שב ֵאמא  יַתט שמ ּמוּסיון  ִבפ יַתה אש
יַתגע, <לנגע> אנ יַתה ִבמן  ִבעים, חו ץ  ּמג שנ יַתה ּמכל  שב ֵאמא  יַתט שמ ו

ּמיה.  שח ִבמ יַתב ֵאכן  ֵאאין  אש יַתמה 

מסכת נגעים פרק ד משנה ג 
ג

ּמיה,  שח ִבמ יַתב ֵאאין  אש יַתמה  ּמבן  ּמל ּמער  ֵאש שב ֵאיש 
ּמבן.   ּמל ּמער  ֵאש שב ֵאאין  אש יַתמה  ּמיה  שח ִבמ יַתב ֵאיש  שו
ּמוה,  שכ ִבמ יַתב ִבחין ו שש יַתב ֵאמא  יַתט שמ ּמבן  ּמל ּמער  ֵאש אש

ּמזר,  מפ שמ ִבב ּמנס ו מכ שמ ִבב
ּמצר.   מב שמ ללא  אש שו ּמצר  מב שמ ִבב ו



ּמיה,  שח ִבמ יַתב ֵאיש  שו
יַתחת,  יַתב יַתג יַתב יַתחת ו יַתר ּמּק יַתב ּממא  יַתט שמ ּמיה  שח ִבמ יַתה אש

ּמכה,  רֲעהפו ללא  אש שו ּמכה  רֲעהפו
ּמבן,  ּמל מכלו  ֵאפְך  יַתההו אאת  אבת  אכ יַתע שמ ו

אאה,  יַתמשר ּמכל  שב ּממא  יַתט שמ ו
ּמבן.  ּמל ּמער  ֵאש שב ֵאכן  ֵאאין  אש יַתמה 

מסכת נגעים פרק ד משנה ד 
ד

ּמערות,  שש ֵאתי  שש
ִבבין, של יַתמ ּמשן  לרא שו ִבחיר  שש יַתמ ּמרן  ּמּק ּמטהור.]  ִבע ] 

ֵאמא.   ּמט ִבחיר,  שש יַתמ ּמשן  לרא שו ִבבין  של יַתמ ּמרן  ּמּק ִבע
ִבנית?  שבלו ִבל יַתב ֵאהא  שי ּממה  יַתכ

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
אשהוא.  ּמכל 

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
יַתבזוג.   לר ץ  שק ִבל ֵאדי  שכ

ּמלן,  שע יַתמ של ִבמ ּמקה  של שח אנ שו ּמּטן,  יַתמ של ִבמ יַתחת  יַתא ּמתה  שי ּמה
ּמטהור.   יַתתִים,  שש ִבכ ֵאאית  ִבנשר ִבהיא  שו

ֵאמא.   ּמט ּמשחור,  ּמער  ֵאש ּמבן או  ּמל ּמער  ֵאש ּמב ּה  ארת, ו אה יַתב
ארת,  אה יַתב יַתה אאת  ּמשחור  ּמער  ֵאש שמקום  ֵאעט  ִבמ ֵאמא  אש ִבשין  שש ֵאאין חו

ּממש.  יַתמ ֵאאין בו  אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת נגעים פרק ד משנה ה 
ה

ּמנה,  אמ ִבמ ֵאוצא  שוחוט יו ּמגִבריס  יַתכ ארת  אה יַתב
ּמערות,  שש ֵאתי  שש יַתחב  לר איש בו  ִבאם 

ּמוּסיון,  ִבפ של ּמבן ו ּמל ּמער  ֵאש של ּמקה  ּמּק מז
ּמיה.   שח ִבמ של ללא  ּמבל  רֲעא

ּמלזו,  ִבמזו  ֵאוצא  שוחוט יו ּמהרות  אב ֵאתי  שש
ּמפן;  ּמוצשר שמ ּמערות,  שש ֵאתי  שש יַתחב  לר איש בו  ִבאם 

ּמנן> ֵאאי ּמפן.  < ּמוצשר שמ ֵאאין  ּמלאו,  ִבאם  שו

מסכת נגעים פרק ד משנה ו 
ו

ּמשה,  ּמד רֲעע ּמכ ּמיה  שח ִבמ ּמב ּה  ּמגִבריס ו יַתכ ארת  אה יַתב
ּמיה,  שח ִבמ יַתה שבתוְך  ּמבן  ּמל ּמער  ֵאש שו

ּמבן;  ּמל ּמער  ֵאש ֵאני  שפ ִבמ ּמאה  ֵאמ שט ּמיה,  שח ִבמ יַתה ּמכה  של ּמה
ּמיה.   שח ִבמ יַתה ֵאני  שפ ִבמ ֵאמא  ּמט ּמבן,  ּמל ּמער  ֵאש יַתלְך  ּמה

ֵאהר,  יַתט שמ שמעון  ִבש ִבבי  שר



ארת.   אה יַתב יַתה יַתכתו  ּמפ רֲעה ללא  אש ֵאני  שפ ִבמ
ּמגִבריס,  יַתכ ּמת ּה  ּמי שח ִבמ ִבהיא ו ארת  אה יַתב
ארת,  אה יַתב יַתה שבתוְך  ּמבן  ּמל ּמער  ֵאש שו

ּמבן;  ּמל ּמער  ֵאש ֵאני  שפ ִבמ ּמאה  ֵאמ שט ּמיה,  שח ִבמ יַתה ּמכה  של ּמה
ּמיה.   שח ִבמ יַתה ֵאני  שפ ִבמ ֵאמא  ּמט ּמבן,  ּמל ּמער  ֵאש יַתלְך  ּמה

ֵאהר,  יַתט שמ שמעון  ִבש ִבבי  שר
ּמגִבריס.   יַתכ ארת  אה יַתב יַתה יַתכתו  ּמפ רֲעה ללא  אש ֵאני  שפ ִבמ

אדה,  ומו
ּמגִבריס,  יַתכ ּמבן  ּמל ּמער  ֵאש שמקום  ִבב ֵאיש  ִבאם  אש

ֵאמא.  ּמט אשהוא 

מסכת נגעים פרק ד משנה ז 
ז

ּמוּסיון,  ִבפ ּמיה ו שח ִבמ ּמב ּה  ארת ו אה יַתב
ּמוּסיון;  ִבפ יַתה ֵאני  שפ ִבמ ּמאה  ֵאמ שט ּמוּסיון)  ִבפ יַתה ּמיה, ( שח ִבמ יַתה ּמכה  של ּמה

ּמיה.   שח ִבמ יַתה ֵאני  שפ ִבמ ֵאמא  ּמט ּמוּסיון,  ִבפ יַתה יַתלְך  ּמה
ּמוּסיון.   ִבפ שב ּמבן ו ּמל ּמער  ֵאש שב ֵאכן  שו

יַתע,  ּמשבו שבסו ף  ּמרה  שז ּמח שו ּמכה  של ּמה
יַתית. <כסלע>  ּמה אש שכמות  ִבהיא  ֵארי  רֲעה
ּמלה.   ִבח שת יַתכ אאה  ֵאתּמר שפטור,  יַתה יַתחר  יַתא של

ּמהה,  ֵאכ ֵאשית  אע אנ שו ּמזה  יַתע ּמתה  שי ּמה
ּמזה,  יַתע ֵאשית  אע אנ שו ּמהה  ֵאכ

ּמתה,  ּמי ּמה אש שכמות  ִבהיא  ֵארי  רֲעה
יַתמשראות.   ּמעה  ּמב יַתאשר ֵאמ ֵאעט  יַתמ שת ִבת ללא  אש יַתבד  של ִבב ו

ּמתה,  שס ּמפ ּמסה או  שנ ּמכ
ּמתה]  שס ּמפ ּמסה,[ שנ ּמכ  שו

ֵאמא,  יַתט שמ ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ִברין.  רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

מסכת נגעים פרק ד משנה ח 
ח

ּמגִבריס,  ִבוצי  רֲעח יַתכ יַתסת  ּמפ ּמגִבריס ו יַתכ ארת  אה יַתב
ּמגִבריס,  ִבוצי  רֲעח יַתכ ּמהאום  ִבמן  יַתלְך  ּמה שו

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ּמלה.  ִבח שת יַתכ אאה  ֵאתּמר

ִברין.  רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

מסכת נגעים פרק ד משנה ט 
ט

ּמועוד,  ּמגִבריס  ִבוצי  רֲעח יַתכ יַתסת  ּמפ ּמגִבריס ו יַתכ ארת  אה יַתב



ּמגִבריס,  ִבוצי  רֲעח יַתכ ּמהאום  ּמל ּה  ּמכה  של ּמה
ֵאמא,  יַתט שמ ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ִברין.   רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

י
ּמועוד,  ּמגִבריס  יַתכ יַתסת  ּמפ ּמגִבריס ו יַתכ ארת  אה יַתב

ּמהאום,  ּמל ּה  ּמכה  של ּמה שו
ֵאמא,  יַתט שמ ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  שר
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמלה.  ִבח שת יַתכ אאה  ֵאתּמר

מסכת נגעים פרק ד משנה י 
יא

ּמגִבריס,  יַתכ יַתסת  ּמפ ּמגִבריס, ו יַתכ ארת  אה יַתב
ּמבן,  ּמל ּמער  ֵאש ּמיה או  שח ִבמ ּמוּסיון  ִבפ יַתל יַתלד  שונו

ּמהאום,  ּמל ּה  ּמכה  של ּמה שו
ֵאמא;  יַתט שמ ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  שר
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמלה.   ִבח שת יַתכ אאה  ֵאתּמר

יב
יַתחת,  יַתא ּמרה  שע יַתש ּמב ּה  ּמגִבריס ו ִבוצי  רֲעח יַתכ ארת  אה יַתב

יַתחת,  יַתא ּמרה  שע יַתש ּמב ּה  ּמגִבריס ו ִבוצי  רֲעח יַתכ ארת  אה יַתב ּמדה  של שונו
ִבגיר.   שס יַתה של ֵארי זו  רֲעה

יד
ּמערות,  שש ֵאתי  שש ּמב ּה  ּמגִבריס ו ִבוצי  רֲעח יַתכ ארת  אה יַתב

יַתחת,  יַתא ּמרה  שע יַתש ּמב ּה  ּמגִבריס ו ִבוצי  רֲעח יַתכ ארת  אה יַתב ּמדה  של שונו
ִבגיר.  שס יַתה של ֵארי זו  רֲעה

מסכת נגעים פרק ד משנה יא 
יה

שכלום,  ּמב ּה  ֵאאין  שו ּמגִבריס  ִבוצי  רֲעח יַתכ ארת  אה יַתב
ּמערות,  שש ֵאתי  שש ּמב ּה  ּמגִבריס ו ִבוצי  רֲעח יַתכ ארת  אה יַתב ּמדה  של נו

ִבליט.   רֲעח יַתה של ֵארי זו  רֲעה
ּממרו:  ּמא אש ֵאני  שפ ִבמ

ֵאמא,  ּמט ּמבן,  ּמל ּמער  ֵאש של ּממה  שד ּמק ארת  אה יַתב ִבאם 
ּמטהור.  ארת,  אה יַתב יַתל יַתדם  ּמק ּמבן  ּמל ּמער  ֵאש ִבאם  שו

ֵאמא.   ּמט ֵאפק,  ּמס ִבאם  שו
ֵאהא.  ֵאק יַתע  מש שיהו ִבבי  שר



פרק ה 

מסכת נגעים פרק ה משנה א 
א

ּמטהור,  ִבעים  ּמג שנ ֵאפק  שס ּמכל 
ֵאחר.   יַתא שועוד  אזה,  ִבמ חו ץ 

אזה?  אזה  ֵאאי  שו
ּמה,  ִבגירו שס ִבה שו ּמגִבריס  יַתכ ארת  אה יַתב ּמתה בו  שי ּמה אש ִבמי 

יַתלע,  אוּס יַתכ ִבהיא  ֵארי  רֲעה יַתו יַתע  ּמשבו שבסו ף 
ִבהיא,  ִבהיא  אש ֵאפק  ּמס

ּמה,  אתי שח יַתת ּמאה  ּמב ארת  אח יַתא אש ֵאפק  ּמס
ֵאמא.  ּמט

מסכת נגעים פרק ה משנה ב 
ב

ּמבן,  ּמל ּמער  ֵאש שב ִבליטו  אח אה
ּמבן;  ּמל ּמער  ֵאש יַתזר  ּמח שו ּמבן,  ּמל ּמער  ֵאש יַתלְך  ּמה

ּמוּסיון.  ִבפ יַתב ּמיה, ו שח ִבמ יַתב ֵאכן  שו
ּמלה,  ִבח שת יַתכ

יַתע ִבראשון,  ּמשבו שבסו ף 
ִבני,  ֵאש יַתע  ּמשבו שבסו ף 

שפטור,  יַתה יַתחר  יַתא של
יַתית.   ּמה אש שכמות  ִבהיא  ֵארי  רֲעה

ּמיה,  שח ִבמ יַתב ִבליטו  אח אה
ּמיה,  שח ִבמ ּמרה  שז ּמח שו ּמיה,  שח ִבמ יַתה ּמכה  של ּמה שו

ּמוּסיון.  ִבפ יַתב ּמבן, ו ּמל ּמער  ֵאש שב ֵאכן  שו
ּמלה,  ִבח שת יַתכ

יַתע ִבראשון,  ּמשבו שבסו ף 
ִבני,  ֵאש יַתע  ּמשבו שבסו ף 

שפטור,  יַתה יַתחר  יַתא של
יַתית.   ּמה אש שכמות  ִבהיא  ֵארי  רֲעה

ּמוּסיון,  ִבפ יַתב ִבליטו  אח אה
ּמוּסיון,  ִבפ יַתה יַתזר  ּמח שו ּמוּסיון  ִבפ יַתה יַתלְך  ּמה

ּמבן,  ּמל ּמער  ֵאש שב ֵאכן  שו
יַתע ִבראשון,  ּמשבו שבסו ף 

ִבני,  ֵאש יַתע  ּמשבו שבסו ף 
שפטור,  יַתה יַתחר  יַתא של



יַתית.   ּמה אש שכמות  ִבהיא  ֵארי  רֲעה

מסכת נגעים פרק ה משנה ג 
ג

ּמדה,  מק שפ יַתער  שש
ֵאמא,  יַתט שמ ֵאאל  של יַתל רֲעה יַתמ אבן  ּמיה  שב יַתק רֲעע

ִברין. רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח   יַתו
ּמדה?  מק שפ יַתער  שש אזה הוא  ֵאאי 

ּמבן,  ּמל ּמער  ֵאש ּמב ּה  ארת ו אה יַתב ּמתה בו  שי ּמה אש ִבמי 
שמקומו,  ִבב ּמבן  ּמל ּמער  ֵאש של ּמחה  ִבני ִבה שו ארת  אה יַתב יַתה ּמכה  של ּמה

ּמרה,  שז ּמח שו
ֵאמא,  יַתט שמ ֵאאל  של יַתל רֲעה יַתמ אבן  ּמיה  שב יַתק רֲעע

ִברין.   רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו
ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמטהור.   אשהוא  אזה  ּמב ִבני  רֲעא אדה  מו
ּמדה?  מק שפ יַתער  שש אזה הוא  ֵאאי  שו

ּמערות,  שש ֵאתי  שש ּמב ּה  ּמגִבריס ו יַתכ ארת  אה יַתב ּמתה בו  שי ּמה אש ִבמי 
ּמגִבריס,  ִבוצי  רֲעח יַתכ ּמנה  אמ ִבמ יַתלְך  ּמה

ארת,  אה יַתב יַתה שמקום  ִבב ּמבן  ּמל ּמער  ֵאש של יַתח  ִבני ִבה שו
ּמרה.  שז ּמח שו

שמרו לו:  ּמא
ּמיה,  שב יַתק רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד אאת  שּטלו  ִבב אש ֵאשם  יַתכ

ִבמין. <א ף> ּמי מק שמ ּמנן  ֵאאי אריָך  ּמב שד ּמכְך 

מסכת נגעים פרק ה משנה ד 
ד

ּמטהור,  ּמלה,  ִבח שת יַתכ ִבעים  ּמג שנ ֵאפק  שס ּמכל 
ּמאה.   שמ מּט יַתל יַתקק  שז ִבנ ללא  אש יַתעד 

ֵאמא.   ּמט ֵאפקו  שס ּמאה,  שמ מּט יַתל יַתקק  שז ִבנ אש ִבמ
יַתוצד?  ֵאכי

ֵאהן,  לכ יַתה אוצל  ֵאא ּמבאו  אש יַתנִים  שש
ּמגִבריס,  יַתכ ארת  אה יַתב אזה  ּמב
יַתלע;  אוּס יַתכ ארת  אה יַתב אזה  ּמב ו

יַתע,  ּמשבו שבסו ף 
יַתלע,  אוּס יַתכ אזה  ּמב יַתלע ו אוּס יַתכ אזה  ּמב

יַתסת,  ּמפ אהן  ֵאמ אזה  ֵאאי שב יַתע  ּמידו ֵאאין  שו
ּמטהור.   ִבשים,  ּמנ רֲעא ֵאני  שש ִבב ֵאבין  ּמחד,  אא ִבאיש  שב ֵאבין 

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ֵאמא,  ּמט ּמחד,  אא ִבאיש  שב

ּמטהור.  ִבשים,  ּמנ רֲעא ֵאני  שש ִבב



מסכת נגעים פרק ה משנה ה 
ה

ֵאמא,  ּמט ֵאפקו  שס ּמאה  שמ מּט יַתל יַתקק  שז ִבנ אש ִבמ
יַתוצד?  ֵאכי

ֵאהן,  לכ יַתה אוצל  ֵאא ּמבאו  אש יַתנִים  שש
ּמגִבריס  יַתכ ארת  אה יַתב אזה  ּמב

יַתלע;  אוּס יַתכ ארת  אה יַתב אזה  ּמב ו
יַתע,  ּמשבו שבסו ף 

ּמועוד,  יַתלע  אוּס יַתכ אזה  ּמב ּמועוד ו יַתלע  אוּס יַתכ אזה  ּמב
ִבאין.   ֵאמ שט אהן  ֵאני שש

יַתלע,  אוּס יַתכ שו יַתלע  אוּס יַתכ שהיות  ִבל שזרו  ּמח אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ִבאין,  ֵאמ שט אהן  ֵאני שש

ּמגִבריס.   יַתכ שהיות  ִבל שזרו  שח יַתי אש יַתעד 
ּממרו:  ּמא אש אזה הוא 

ֵאמא.  ּמט ֵאפקו  שס ּמאה,  שמ מּט יַתל יַתקק  שז ִבנ אש ִבמ

פרק ו 

מסכת נגעים פרק ו משנה א 
א

ּמבע.   מר שמ ִבקי  של ִבּק יַתה ּמגִבריס  יַתכ ארת,  אה יַתב יַתל אש ּמפ ּה  גו
ּמדשות.   רֲעע יַתשע  ֵאת ּמגִבריס,  יַתה שמקום 
ּמערות.   שש יַתבע  יַתאשר ּמשה,  ּמד רֲעע שמקום 
ּמערות.  שש ֵאשש  ּמו ִבשים  לל שש שוצאו  שמ ִבנ

מסכת נגעים פרק ו משנה ב 
ב

ּמשה,  ּמד רֲעע ּמכ ּמיה  שח ִבמ ּמב ּה  ּמגִבריס ו יַתכ ארת  אה יַתב
יַתבת> ּמאה, <שר ֵאמ שט ארת,  אה יַתב יַתה יַתבת  ּמר

ּמרה.  שטהו ּמטה,  רֲעע יַתמ שת ִבנ
יַתבת> ּמאה, <שר ֵאמ שט ּמיה,  שח ִבמ יַתה יַתבת  ּמר

ּמרה.  שטהו ּמטה,  רֲעע יַתמ שת ִבנ

מסכת נגעים פרק ו משנה ג 
ג

ּמשה,  ּמד רֲעע ּמכ ִבמ ּמתה  שפחו ּמיה  שח ִבמ ּמב ּה  ּמגִבריס ו יַתכ ארת  אה יַתב
ּמאה,  ֵאמ שט ארת,  אה יַתב יַתה יַתבת  שר



ּמרה;  שטהו ּמטה,  רֲעע יַתמ שת ִבנ
ּמאה,  ֵאמ שט ּמיה,  שח ִבמ יַתה יַתבת  שר

ּמטה,  רֲעע יַתמ שת ִבנ
ֵאמא,  יַתט שמ ִבאיר  ֵאמ ִבבי  שר
ִברין,  רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

ּמכ ּה.  שלתו אסה  יַתגע פו אנ יַתה ֵאאין  אש

מסכת נגעים פרק ו משנה ד 
ד

ּמגִבריס,  יַתכ ִבמ ֵאתּמרה  שי ארת  אה יַתב
ּמשה,  ּמד רֲעע ּמכ ִבמ ּמרה  ֵאת שי ּמיה  שח ִבמ ּמב ּה  ו
ִבאין,  ֵאמ שט ּמעטו,  יַתמ שת ִבנ אש ּמרבו או 

ֵאשעור.  יַתכ ִבמ רֲעעטו  יַתמ שת ללא ִי אש יַתבד  של ִבב ו

מסכת נגעים פרק ו משנה ה 
ה

ּמת ּה,  שפ יַתּק יַתמ ּמשה  ּמד רֲעע ּמכ ּמיה  שח ִבמ ּמגִבריס ו יַתכ ארת  אה יַתב
ארת,  אה יַתב ּמיה  שח ִבמ יַתל שוחו ץ 

ִבגיר,  שס יַתה של ִבמית  ִבני שפ יַתה
ִבליט.   רֲעח יַתה של ּמנה  ִבחיוצו יַתה שו

ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא
ּמנה.  ִבחיוצו יַתל ּמאה  שמ מט יַתמן  ִבסי ּמיה  שח ִבמ ֵאאין 

ּמכ ּה,   שלתו ארת  אה יַתב יַתה אש ּמיה  שח ִבמ
ּמל ּה,  ּמכה  של ּמה שו ּמטה  רֲעע יַתמ שת ִבנ
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר

יַתלת,  ּמכ ִבהיא  ִבנים  שפ ִבב ִבמ ִבאם 
ִבמית,  ִבני שפ יַתל ּמוּסיון  ִבפ יַתמן  ִבסי

ּמרה;  שטהו ּמנה  ִבחיוצו יַתה שו
ּמרה.  שטהו ּמנה  ִבחיוצו יַתה יַתבחו ץ,  ִבמ ִבאם 

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ּמרה.  שטהו ּמכְך  ֵאבין  ּמכְך ו ֵאבין 

מסכת נגעים פרק ו משנה ו 
ו

שמעון:  ִבש ִבבי  יַתמר שר ּמא
יַתתי?  ּממ ֵאא

יַתבאת.   ּמשה מו ּמד רֲעע ּמכ ִבהיא  אש יַתמן  שז ִבב
ּמשה,  ּמד רֲעע ּמכ ִבמ ֵאתּמרה  שי ּמתה  שי ּמה

ִבמית,  ִבני שפ יַתל ּמוּסיון  ִבפ יַתמן  ִבסי ּמתר  יַתהמו
ּמאה.   ֵאמ שט ּמנה  ִבחיוצו יַתה שו



ּמשה,  ּמד רֲעע ּמכ ִבמ ּמפחות  יַתהק  לב ּמיה בו  ּמה
ִבמית,  ִבני שפ יַתל ּמוּסיון  ִבפ יַתמן  ִבסי

ּמנה. <לפיסיון> ִבחיוצו יַתל ּמוּסיון  ִבפ יַתה יַתמן  ִבסי ֵאאין  שו

מסכת נגעים פרק ו משנה ז 
ז

ּמדם,  ּמא ּמב ּמבִברים  ֵאא ֵאשי  ּמרא יַתבע  יַתאשר שו ששִברים  אע
ּמיה:  שח ִבמ ֵאשם  ִבמ ִבמין  יַתּט ִבמ ּמנן  ֵאאי

יַתלִים,  שג יַתר שו יַתדִים  ּמי ּמבעות  שוצ אא ֵאשי  ּמרא
יַתנִים,  שז ּמא ֵאשי  ּמרא
אטם,  לח יַתה לראש 
ּמיה,  ִבו שג יַתה לראש 

ּמשה.   ִבא ּמב ִבדים  יַתד יַתה ֵאשי  ּמרא
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבאיש.   ּמל אש יַתא ף 
ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר

ִבלין,  שלדו יַתד יַתה שו שבלות  יַתי יַתה יַתא ף 
ּמיה.  שח ִבמ ֵאשם  ִבמ ִבמין  יַתּט ִבמ ּמנן  ֵאאי

מסכת נגעים פרק ו משנה ח 
ח

ארת:  אה יַתב יַתב ִבמין  יַתּט ִבמ ּמנן  ֵאאי אש ּמדם  ּמא ּמב שמקומות  ֵאאלו 
יַתעִין,  ּמה תוְך 
אזן,  לא ּמה תוְך 

אטם,  לח יַתה תוְך 
אפה,  יַתה תוְך 

ּמואר,  יַתצ יַתב אש ִבטין  ּממ שּק יַתה תוְך 
יַתדד,  יַתה תוְך 

ִבחי,  אש יַתה ֵאבית  ו
אגל,  אר ּמה יַתכ ף 
ארן,  לפ ִבצ יַתה שו
לראש,  ּמה
ּמקן.   ּמז יַתה שו

ִבדין,  שר יַתהמו יַתדח  אּק יַתה שו ּמוה  שכ ִבמ יַתה שו ִבחין  שש יַתה
ִבעים,  ּמג שנ ִבב ִבמין  יַתּט ִבמ ּמנן  ֵאאי

ִבעים,  ּמג שנ ִבב ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ ּמנן  ֵאאי שו
ּמכן,  שלתו אסה  יַתגע פו אנ יַתה ֵאאין  שו

ּמיה,  שח ִבמ ֵאשם  ִבמ ִבמין  יַתּט ִבמ ּמנן  ֵאאי שו
ּמבן.   ּמל מכלו  ֵאפְך  יַתההו אאת  ִבבין  שכ יַתע שמ ּמנן  ֵאאי שו

ּמרחו,  שק ִבנ שו ּמקן  ּמז יַתה שו לראש  ּמה יַתזר  ּמח



ּמבה,  ּמוצשר אעשו  אנ שו יַתדח  אּק יַתה שו ּמוה  שכ ִבמ יַתה שו ִבחין  שש יַתה
ִבעים,  ּמג שנ ִבב ִבמין  יַתּט ִבמ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ִבעים,  ּמג שנ יַתה ִבעם  ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ ּמנן  ֵאאי שו
ּמכן,  שלתו אסה  יַתגע פו אנ יַתה ֵאאין  שו

ּמיה,  שח ִבמ ֵאשם  ִבמ ִבמין  יַתּט ִבמ ּמנן  ֵאאי שו
ּמבן.   ּמל מכלו  ֵאפְך  יַתההו אאת  ִבבין  שכ יַתע שמ ּמבל  רֲעא

ּמער,  ֵאש אעלו  אה ללא  אש ּמקן  ּמז יַתה שו לראש  ּמה
ּמקן,  ּמז יַתב אש שו לראש  ּמב אש ִבלין  שלדו יַתד יַתה

ּמשר.  ּמב יַתה שכעור  ִבנין  ִבנדו

פרק ז 

מסכת נגעים פרק ז משנה א 
א

שטהורות:  ּמהרות  אב ֵאאלו 
ּמרה,  יַתתן תו יַתמ של אדם  לק ּמהיו בו  אש

יַתיר,  יַתג שת ִבנ שו יַתבגוי 
יַתלד,  שונו ּמטן  ּמּק יַתב

ּמלה,  שג ִבנ שו אמט  אּק יַתב
ּמקן,  ּמז יַתב לראש ו ּמב

שדִברין.  יַתהמו יַתדח  אּק יַתב ּמוה ו שכ ִבמ יַתב ִבחין ו שש יַתב
ּמרחו,  שק ִבנ שו ּמקן  ּמז יַתה שו לראש  ּמה יַתזר  ּמח

ִברין.   שטהו ּמבה,  ּמוצשר אעשו  אנ שו יַתדח  אּק יַתה שו ּמוה  שכ ִבמ יַתה שו ִבחין  שש יַתה
ּמער,  ֵאש אעלו  אה ללא  אש יַתעד  ּמקן  ּמז יַתה שו לראש  ּמה

ּמרחו.  שק ִבנ שו ּמער,  ֵאש אעלו  אה
ּמבה,  ּמוצשר אעשו  אנ ללא  אש יַתעד  יַתדח  אּק יַתה שו ּמוה  שכ ִבמ יַתה שו ִבחין  שש יַתה

ּמחיו,  שו אבת,  אר ּמוצ אעשו  אנ
ֵאמא,  יַתט שמ לקב  רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר

ֵאמא,  ּמט ּמפן  שוסו ּמתן  ּמל ִבח שת אש
ִברין.  רֲעה יַתט שמ ִבמין  ּמכ רֲעח יַתו

מסכת נגעים פרק ז משנה ב 
ב

אהן,  ֵאאי יַתמשר יַתתנו  שש ִבנ
ִבמיר.  שח יַתה של ֵאבין  ֵאקל  ּמה של ֵאבין 

ֵאקל?  ּמה של יַתוצד  ֵאכי
אלג,  אש יַתכ ּמתה  שי ּמה

ּמוצה,  ֵאבי שקרום  ִבכ שו ּמבן,  ּמל אמר  אוצ שכ ּמכל,  ֵאהי יַתה ִבסיד  שכ ֵאשית  אע אנ שו



ּמזה.   יַתע יַתחת  יַתפ שס ִבמ ֵאאת, או  שש יַתחת  יַתפ שס ִבמ ֵאשית  אע אנ שו
ִבמיר?  רֲעח יַתה של יַתוצד  ֵאכי

ּמוצה,  ֵאבי שקרום  ִבכ ּמתה  שי ּמה
אלג,  אש יַתכ שו ּמכל,  ֵאהי יַתה ִבסיד  שכ ּמבן,  ּמל אמר  אוצ שכ ֵאשית  אע אנ שו

ֵאהר,  יַתט שמ ּמיה  שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר
ֵאמר:  ּממה או ּמס רֲעח ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר

ּמטהור,  ֵאקל,  ּמה של
ּמלה.  ִבח שת יַתכ אאה  ֵאתּמר ִבמיר,  שח יַתה של ו

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  (שר
ּמלה.)  ִבח שת יַתכ אאה  ֵאתּמר ִבמיר,  רֲעח יַתה של ֵאבין  ֵאקל,  ּמה של ֵאבין 

מסכת נגעים פרק ז משנה ג 
ג

שכלום,  ּמב ּה  ֵאאין  שו ארת  אה יַתב
ּמלה,  ִבח שת יַתכ

ִבגיר;  שס יַתמ יַתע ִבראשון,  ּמשבו שבסו ף 
ִבני,  ֵאש יַתע  ּמשבו שבסו ף 

לטר;  שפ שפטור, ִי יַתה יַתחר  יַתא של
שטרו,  ִבגיר ופו שס יַתמ ֵאדהו  עו

ִבליט.   שח יַתי ּמאה,  שמ מט ֵאני  ּממ ִבסי שלדו לו  שונו
ִבליט.  שח יַתי ּמאה,  שמ מט ֵאני  ּממ ִבסי ּמב ּה  ארת ו אה יַתב

ּמאה,  שמ מט ֵאני  ּממ ִבסי אהן  ּמל שלכו  ּמה שו ִבליטו,  רֲעח יַתמ ֵאדהו  עו
ּמלה,  ִבח שת יַתכ

ִבגיר;  שס יַתי יַתע ִבראשון,  ּמשבו שבסו ף 
ִבני,  ֵאש יַתע  ּמשבו שבסו ף 

לטר.  שפ שפטור, ִי יַתה יַתחר  יַתא של

מסכת נגעים פרק ז משנה ד 
ד

ּמיה,  שח ִבמ יַתה אאת  ּמוה  שכ ִבה שו ּמאה,  שמ מט ֵאני  ּממ ִבסי ֵאלש  יַתהתו
אשה'.   רֲעע יַתת ללא  שב' ֵאבר  עו

ּמרה?  רֲעה יַתט של יַתלד <המגיה מוסיף לפני כן:ו שו > וומוחק 

ּמטהור,  ֵאהן,  לכ יַתה אוצל  ֵאא ּמבא  ללא  אש יַתעד 
ֵאמא.   ּמט ֵאלטו,  רֲעח יַתחר  יַתא של

ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר שר ּמא
ֵאאל  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר אאת  ִבתי  של יַתא ּמש

יַתבת:  שד ֵאמ יַתל ִבכים  של ּמבהו יַתע  מש שיהו ִבבי  אאת שר שו
יַתמה הוא?  ֵאגרו  שס אה שבתוְך 

ִבלי:  שמרו  ּמא
שענו:  יַתמ ּמש ּמבל  רֲעא שענו,  יַתמ ּמש ללא 



ּמטהור,  ֵאהן,  לכ יַתה אוצל  ֵאא ּמבא  ללא  אש יַתעד 
ֵאמא.   ּמט ִבליטו,  רֲעח יַתחר  יַתא של

ּמאיות.   שר אהם  ּמל ִבביא  ֵאמ ִבתי  של יַתח שת ִבה
ֵאהן,  לכ יַתה ֵאני  שפ ִבב ֵאמד  ּמחד עו אא

ּמטהור,  ֵאגרו,  שס אה שבתוְך  ּמחד  אא שו
ֵאהן.   לכ יַתה אמנו  יַתט שי אש יַתעד 

ּמרתו?  רֲעה יַתט ִבהיא  יַתתי  ּממ ֵאא ֵאמ
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

אמנו.   ִבמ ֵאהר  ּמּט שוִי ֵאחר  יַתא יַתגע  אנ ֵאלד בו  ּמו ִבי אש שכ ִבל
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
מכלו,  שב יַתרח  שפ ִבת אש יַתעד 

ּמגִבריס.  יַתכ ִבמ אהשרתו  יַתב ֵאעט  יַתמ שת ִבת אש יַתעד  או 

מסכת נגעים פרק ז משנה ה 
ה

ּמרה.   שטהו ּמוצה,  ּמוצ שק ִבנ שו ארת  אה יַתב ּמתה בו  שי ּמה אש ִבמי 
ֵאון,  יַתכ שת ִבמ ּמוצ ּה  ּמוצ שק

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
אמנו. <לו>  ִבמ ֵאהר  ּמּט שוִי ֵאחר  יַתא יַתגע  אנ ֵאלד בו  ּמו ִבי אש שכ ִבל

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
מכלו.   שב יַתרח  שפ ִבת אש יַתעד 

ּמלה, ִימול.  ּמעשר ּמה לראש  שב ּמתה  שי ּמה

פרק ח 

מסכת נגעים פרק ח משנה א 
א

ּמטהור.   ֵאמא,  ּמּט יַתה ִבמן  יַתח  ֵאר יַתהפו
ֵאמא,  ּמט ּמבִברים,  ֵאא ֵאשי  ּמרא שזרו בו  ּמח

ּמגִבריס.   יַתכ ִבמ אהשרתו  יַתב ֵאעט  יַתמ שת ִבת אש יַתעד 
ֵאמא.   ּמט ּמּטהור,  יַתה ִבמן 

ֵאמא,  ּמט ּמבִברים,  ֵאא ֵאשי  ּמרא שזרו בו  ּמח
יַתית.  ּמה אש שכמות  ִבל יַתהשרתו  יַתב לזר  שח יַתת אש יַתעד 

מסכת נגעים פרק ח משנה ב 
ב

ּמשה,  ּמד רֲעע ּמכ ּמיה  שח ִבמ ּמב ּה  ּמגִבריס ו יַתכ ארת  אה יַתב
מכלו,  שב ּמחה  ּמפשר



ּמיה,  שח ִבמ ּמל ּה  ּמכה  של ּמה ּמכְך  יַתחר  יַתא שו
ּמיה,  שח ִבמ ּמל ּה  ּמכה  של ּמה אש או 

ּמטהור.   מכלו,  שב ּמחה  ּמפשר ּמכְך  יַתחר  יַתא שו
ֵאמא.   ּמט ּמיה,  שח ִבמ ּמדה לו  של נו

ּמבן,  ּמל ּמער  ֵאש יַתלד לו  נו
ֵאמא,  יַתט שמ יַתע  מש שיהו ִבבי  שר

ִברין.  רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

מסכת נגעים פרק ח משנה ג 
ג

ּמבן,  ּמל ּמער  ֵאש ּמב ּה  ארת ו אה יַתב
מכלו,  שב ּמחה  ּמפשר

שמקומו,  ִבב ּמבן  ּמל ּמער  ֵאש אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ּמטהור.  

ּמוּסיון,  ִבפ ּמב ּה  ארת ו אה יַתב
ּמטהור.   מכלו,  שב ּמחה  ּמפשר

ּמבִברים,  ֵאא ֵאשי  ּמרא אהן  ּמב שזרו  ּמח אש ּמלן,  מכ שו
ִבאין;  ֵאמ שט ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ֵאמא,  ּמט ּמוצתו,  שק ִבמ שב ּמחה  ּמפשר
ּמטהור.  ֵארי הוא  רֲעה מכלו,  שב ּמחה  ּמפשר

מסכת נגעים פרק ח משנה ד 
ד

ּמבִברים,  ֵאא ֵאשי  ּמרא יַתחת  שפִברי ּמכל 
ִבאין.   ֵאמ שט שזרו,  ּמח אש שכ ֵאמא, ו ּמט רֲעהרו  ִבט ּמתן  ּמח שפִברי ִבב אש

ּמבִברים, <חזירת> ֵאא ֵאשי  ּמרא יַתרת  ּמז רֲעח ּמכל 
ּמטהור, <שבחזירתן> שמאו  ִבט ּמתן  ּמר ּמז רֲעח יַתב אש

ּמטהור,  יַתכוּסו,  שת ִבנ
ֵאמא,  ּמט יַתגלו,  שת ִבנ

יַתעם.  יַתפ ּמאה  ֵאמ ִבפלו  רֲעא

מסכת נגעים פרק ח משנה ה 
ה

ארת,  אה יַתב יַתה יַתגע  אנ שב ֵאמא  יַתּט ִבל ּמראוי  ּמה ּמכל 
ּמחה. <מעכבת>  שפִברי יַתה אאת  ֵאכב  יַתע שמ

ארת,  אה יַתב יַתה יַתגע  אנ שב ֵאמא  יַתּט ִבל ּמראוי  ֵאאינו  אש ּמכל 
ּמחה.   שפִברי יַתה אאת  ֵאכב  יַתע שמ ֵאאינו 

יַתוצד?  ֵאכי
ּמקן,  ּמז יַתב לראש ו ּמב ללא  ּמבל  רֲעא מכלו,  שב ּמחה  ּמפשר
ִבדין,  שר יַתהמו שו יַתדח  אּק יַתה שו ּמוה  שכ ִבמ יַתה שו ִבחין,  שש יַתה



ּמרחו,  שק ִבנ שו ּמקן  ּמז יַתה שו לראש  ּמה יַתזר  ּמח
ּמבה,  ּמוצשר אעשו  אנ שו יַתדח  אּק יַתה שו ּמוה  שכ ִבמ יַתה שו ִבחין  שש יַתה

ִברין.   שטהו
מכלו,  שב ּמחה  ּמפשר

ּמקן,  ּמז יַתל שו לראש  ּמל ּמסמוְך  ּמשה  ּמד רֲעע ִבוצי  רֲעח יַתכ שב ללא  ּמבל  רֲעא
יַתדח,  אּק יַתל שו ּמוה  שכ ִבמ יַתל שו ִבחין,  שש יַתל

ּמרחו,  שק ִבנ שו ּמקן  ּמז יַתה שו לראש  ּמה יַתזר  ּמח
ּמבה,  ּמוצשר אעשו  אנ שו יַתדח  אּק יַתה שו ּמוה  שכ ִבמ יַתה שו ִבחין  שש יַתה

ארת,  אה יַתב ּמיה  שח ִבמ יַתה שמקום  ּמשה  אע אנ אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
מכלו.  שב יַתרח  שפ ִבת אש יַתעד  ֵאמא,  ּמט

מסכת נגעים פרק ח משנה ו 
ו

ּמהרות,  אב ֵאתי  שש
ּמרה,  שטהו יַתחת  יַתא שו ּמאה  ֵאמ שט יַתחת  יַתא

ּמלזו,  ִבמזו  ּמחה  ּמפשר
ּמטהור.   מכלו,  שב ּמחה  ּמפשר ּמכְך  יַתחר  יַתא שו

ּמנה,  שליו אע ּמה ּמפתו  שש ִבב
ּמנה,  שחתו יַתת יַתה ּמפתו  שש ִבב
ּמתיו,  שבעו שוצ אא ֵאתי  שש ִבב
ּמניו,  ֵאעי ֵאסי  ֵאני ִברי שש ִבב

יַתחת,  יַתא שכ ִבאין  ִבנשר ֵאהן  שו אזה  ּמל אזה  ּמקן  ִבבי שד יַתמ ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ּמטהור.  

מכלו,  שב ּמחה  ּמפשר
ֵאמא.   ּמט יַתהק,  לב יַתב ללא  ּמבל  רֲעא

יַתהק,  לב ִבמין  שכ ּמבִברים  ֵאא ֵאשי  ּמרא שזרו בו  ּמח
ּמטהור.  

ּמשה,  ּמד רֲעע ּמכ ִבמ ּמפחות  ּמבִברים  ֵאא ֵאשי  ּמרא שזרו בו  ּמח
ֵאמא,  יַתט שמ ִבאיר  ֵאמ ִבבי  שר
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמשה,  ּמד רֲעע ּמכ ִבמ ּמפחות  יַתהק  לב
ּמלה,  ִבח שת יַתכ ּמאה  שמ מּט יַתה ּממן  ִבסי

יַתבוּסו ף.  ּמאה  שמ מט יַתמן  ִבסי ֵאאין  שו

מסכת נגעים פרק ח משנה ז 
ז

ִבגיר. <יסגירו>  שס יַתי ּמבן,  ּמל מכלו  שב ּמבא  יַתה
ִבליט.   שח יַתי ּמבן,  ּמל ּמער  ֵאש יַתלד לו  נו

אהן,  ֵאמ יַתחת  יַתא אהם, או  ֵאתי שש ִבחירו  שש ִבה
אהן,  ֵאמ יַתחת  יַתא אהן, או  ֵאתי שש ִבוצירו  שק ִבה



אהן,  ֵאמ יַתחת  יַתא של אהן, או  ֵאתי שש ִבל ִבחין  שש יַתה יַתמְך  שס ִבנ
אהן,  ֵאמ יַתחת  יַתא של אהן, או  ֵאתי שש ִבל ִבחין  שש יַתה ִבּקי ף  ִבה

ּמקן;  ּמל רֲעח או 
ִבחין,  שש יַתה יַתית  שח ִבמ ִבחין, ו שש יַתה

יַתהק,   לב יַתה שו ּמוה,  שכ ִבמ יַתה יַתית  שח ִבמ ּמוה, ו שכ ִבמ יַתה שו
ֵאמא.  ּמט ּמבן,  ּמל ּמער  ֵאש ּמיה, או  שח ִבמ יַתלד לו  נו

ּמטהור.   ּמבן,  ּמל ּמער  ֵאש ללא  שו ּמיה  שח ִבמ ללא  יַתלד לו  ללא נו
ּמבִברים,  ֵאא ֵאשי  ּמרא אהן  ּמב שזרו  ּמח אש ּמלם  מכ שו

ּמהיו.   אש שכמות  ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ֵאמא.  ּמט ּמוצתו,  שק ִבמ שב ּמחה  ּמפשר

ּמטהור.  מכלו,  שב ּמחה  ּמפשר

מסכת נגעים פרק ח משנה ח 
ח

יַתחת,  יַתא שכ ּמחה  ּמפשר מכלו  שב ִבאם  שו
ֵאמא, <הטהורה> ּמט ּמרה,  רֲעה יַתּט יַתה ִבמתוְך 

ּמטהור.   ּמאה,  שמ מּט יַתה ִבמתוְך  ו
ֵאגר, <הטהור> שס יַתה ִבמתוְך  ֵאהר  ּמּט יַתה

ּממה,  שפִברי יַתה ִבמן  ּמעה ו שפִברי יַתה ִבמן  ּמפטור 
ּקפִברין;  ִבצ יַתה ִבמן  יַתחת, ו יַתל שג ִבת יַתה ִבמן  ו
ּמלם.   מכ שב ּמיב  יַתח ֵאלט,  שח יַתה ִבמתוְך 

ּמאה.  ִבבי יַתב ִבמין  יַתּט ִבמ אזה  ּמו אזה 

מסכת נגעים פרק ח משנה ט 
ט

ּמשה,  ּמד רֲעע ּמכ ּמיה  שח ִבמ ּמבן ובו  ּמל מכלו  שב ּמבא  יַתה
ּמבִברין,  ֵאא ֵאשי  ּמרא שזרו בו  ּמח ּמכְך  יַתחר  יַתא שו מכלו,  שב ּמחה  ּמפשר

ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר
ּמלה. <כחזירת>  שגדו ארת  אה יַתב שב ּמבִברין  ֵאא ֵאשי  ּמרא יַתרת  ּמז שח יַתכ

ֵאמר:  ּמיה או שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר
ּמנה. <כחזירת>  יַתט שק ארת  אה יַתב שב ּמבִברין  ֵאא ֵאשי  ּמרא יַתרת  ּמז שח יַתכ

מסכת נגעים פרק ח משנה י 
י

ּמכר,  שש ִבנ שו ֵאהן  לכ יַתל שגעו  ִבנ אאה  יַתמשר ֵאיש 
ִבסיד.   שפ יַתמ אאה ו יַתמשר ֵאיש  שו

יַתוצד?  ֵאכי
ּמלט,  שח ממ ּמיה  ּמה אש ִבמי 

ּמאה,  שמ מט ֵאני  ּממ ִבסי אהן  ּמל שלכו  ּמה שו
מכלו,  שב ּמחה  ּמפשר אש יַתעד  ֵאהן  לכ יַתל ּמת ּה  יַתהשראו של ִבפיק  שס ִבה ללא 



ֵאמא.   ּמט ּמיה  ּמה ֵאהן,  לכ יַתל ּמא ּה  שר אה ִבאלו  אש ּמטהור, 
שכלום,  ּמב ּה  ֵאאין  שו ארת  אה יַתב

מכלו,  שב ּמחה  ּמפשר אש יַתעד  ֵאהן  לכ יַתל ּמת ּה  יַתהשראו של ִבפיק  שס ִבה ללא 
ּמטהור.  ּמיה  ּמה ֵאהן,  לכ יַתל ּמא ּה  אהשר ִבאלו  אש ֵאמא,  ּמט

פרק ט 

מסכת נגעים פרק ט משנה א 
א

ּמחד,  אא יַתע  ּמשבו שב ִבמין  יַתּט ִבמ ּמוה  שכ ִבמ יַתה שו ִבחין  שש יַתה
ִבנים:  ּממ ִבסי ֵאני  שש ִבב

ּמוּסיון.   ִבפ שב ּמבן ו ּמל ּמער  ֵאש שב
ִבחין?  שש יַתה אזה הוא  ֵאאי 

ּמיה,  אבשר שט ֵאמי  שב אפת, או  אג יַתב אבן ו אא ּמב ֵאע ץ  ּמב ּמקה  ּמל
ֵאאש,  ּמה יַתמת  רֲעח ֵאמ ֵאאינו  אש ּמכל  שו

ִבחין. <זו היא>  שש יַתה אזה הוא 
ּמוה?  שכ ִבמ יַתה ִבהיא  ֵאאי זו  שו

ּממ ץ,  ּמר ּמב אלת או  אח יַתג יַתב ּמוה  שכ ִבנ
ֵאאש,  ּמה יַתמת  רֲעח ֵאמ אשהוא  ּמכל  שו

ּמוה.  שכ ִבמ יַתה ִבהיא  זו 

מסכת נגעים פרק ט משנה ב 
ב

אזה,  ִבעם  אזה  ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ ֵאאין  ּמוה  שכ ִבמ יַתה שו ִבחין  שש יַתה
אזה,  ּמל אזה  ִבמ ִבסין  ֵאאין פו שו

ּמשר,  ּמב יַתה שבעור  ִבסין  ּמנן פו ֵאאי
ּמכן.   שלתו אסה  ּמשר פו ּמב יַתה ללא עור  שו

ִברין.   שטהו ִבדין,  שר ּמהיו מו
יַתהשום,  יַתפת  ִבל שק ִבכ שקרום  ּמעשו  שו

ּמרה.   יַתבתו ּמרה  רֲעאמו ּמה ִבחין  שש יַתה אבת  אר ּמוצ ִבהיא  זו 
ּמחיו,  שו שזרו  ּמח

אקת,  אל יַתוצ ּממן  שמקו אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ּמשר.  ּמב יַתה שכעור  ִבנין  ִבנדו

מסכת נגעים פרק ט משנה ג 
ג

אזר: <אלעזר> אע ִבלי אא ִבבי  אאת שר רֲעאלו  ּמש
יַתלע,  אוּס יַתכ ארת  אה יַתב ּמידו  שלתוְך  יַתלת  ּמע אש ִבמי 



ִבחין?  שש יַתה אבת  אר ּמוצ ּממ ּה  שמקו ו
אהם:  ּמל יַתמר  ּמא

ִבגיר.  שס יַתי
שמרו לו:  ּמא

ּממה?  ּמל
ּמיה,  שראו ּמנה  ֵאאי ּמבן  ּמל ּמער  ֵאש ֵאדל  יַתג של

ּמסה,  ּמנה פו ֵאאי ּמוּסיון  ִבפ יַתל ו
ּממא!  יַתּט ִבמ ּמנה  ֵאאי ּמיה  שח ִבמ יַתל שו

אהן:  ּמל יַתמר  ּמא
אסה.   שפ ִבת שו לנס  שכ ִבת ֵאמא  אש ִבתי,  שע יַתמ ּמש

שמרו לו:  ּמא
ּמגִבריס?  יַתכ ּממ ּה  שמקו ללא  רֲעה יַתו

אהם:  ּמל יַתמר  ּמא
ִבתי.   שע יַתמ ּמש ללא 

ּמרה:  ִבתי שב אבן  ּמדה  שיהו ִבבי  יַתמר לו שר ּמא
יַתמד בו?  של אא
יַתמר לו:  ּמא

ִבהין!  ִבמים,  ּמכ רֲעח ֵארי  שב ִבד ֵאים  יַתק של ִבאם 
יַתמר לו:  ּמא

ּמוצה לו,  ֵאחר חו יַתא ִבחין  שש ֵאלד לו  ּמו ֵאמא ִי אש
שלתוכו.   אסה  שפ שוִי

יַתמר לו:  ּמא
ִבמים!  ּמכ רֲעח ֵארי  שב ִבד ּמת  שמ יַתי ִבּק אש ּמתה,  יַתא ּמגדול  ּמכם  ּמח

פרק י 

מסכת נגעים פרק י משנה א 
א

ִבנים:  ּממ ִבסי ֵאני  שש ִבב ּמשבועות,  ֵאני  שש ִבב ִבמין  יַתּט ִבמ ִבקין  ּמת שנ יַתה
ּמוּסיון.   ִבפ שב יַתדק ו להב  ּמוצ ּמער  ֵאש שב

ּמוצר.   ּמק ּמלקוי  ּמדק',  להב  ּמוצ ּמער ' ֵאש שב
ּמבה.   ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

ֵאמר:  ִברי או אבן נו ּמנן  ּמח ִבבי יו שר
ּמארוְך.   ִבפלו  רֲעא

ּמנן:  ּמח ִבבי יו יַתמר שר ּמא
שמִברין:  ּמלשון או יַתה יַתמה 

אזה',  אנה  ּמק יַתדק  אזה,  ֵאּקל  יַתמ יַתדק  '
ּמארוְך?   ּמלקוי  יַתדק  ּמוצר או  ּמק ּמלקוי  יַתדק 



ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר לו שר ּמא
אנה,  ּמּק יַתה ִבמן  ִבדין  ֵאמ של ּמאנו  אש יַתעד 

ּמער!  ֵאש יַתה ִבמן  יַתמד  של ִבנ
ִבני> שפלו ִבל אש ֵאּקל  יַתמ ּמערו  שש יַתדק  ִבני', < שפלו ִבל אש ּמערו  שש יַתדק  '

ּמארוְך?  ּמלקוי  יַתדק  ללא  ּמוצר,  ּמק ּמלקוי  יַתדק 

מסכת נגעים פרק י משנה ב 
ב

ּמזר,  מפ שמ ּמנס ו מכ שמ ֵאמא  יַתט שמ יַתדק  להב  ּמוצ ּמער  ֵאש
ּמצר,  מב שמ ללא  אש שו ּמצר,  מב שמ ו
ּמהפוְך.   ללא  אש שו ּמהפוְך, 
ּמדה.   שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ּמהפוְך.   ּמלא  אא ֵאמא  יַתט שמ ֵאאינו 
שמעון:  ִבש ִבבי  יַתמר שר ּמא

ִבדין הוא:  שו
ּמידו,  ִבמ ִבציל  יַתמ ֵאחר  יַתא ּמער  ֵאש ֵאאין  אש ּמבן,  ּמל ּמער  ֵאש ִבאם  ּממה 

ּמהפוְך,  ּמלא  אא ֵאמא  יַתט שמ ֵאאינו 
ּמידו,  ִבמ ִבציל  יַתמ ֵאחר  יַתא ּמער  ֵאש אש יַתדק  להב  ּמוצ ּמער  ֵאש

ּמהפוְך?  ּמלא  אא ֵאמא  יַתט שי ללא  אש ִבדין  ֵאאינו 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

יַתפְך, <הפוך> ּמה יַתמר  יַתרְך לו ּמצ אש ּממקום  ּמכל 
יַתפְך.   ּמה יַתמר  ּמא

יַתמר בו:  אא אנ אש אתק,  אנ יַתה ּמבל  שקּמרא יג,לב)רֲעא ִבי יַתו ) 
להב",  ּמוצ ּמער  ֵאש ּמיה בו  ּמה ללא  "

ּמהפוְך. <הפך; הפך> ללא  אש שו ּמהפוְך  ֵאמא  יַתט שמ

מסכת נגעים פרק י משנה ג 
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ּמוּסיון,  ִבפ יַתה יַתיד  ִבמ להב ו ּמוצ ּמער  ֵאש יַתיד  ִבמ ִבציל  יַתמ יַתח  ֵאמ יַתהצו
ּמזר,  מפ שמ ּמנס ו מכ שמ

ּמצר.   מב שמ ללא  אש שו ּמצר,  מב שמ
ּמוּסיון,  ִבפ יַתה יַתיד  ִבמ להב ו ּמוצ ּמער  ֵאש יַתיד  ִבמ ִבציל  יַתמ ּמאר  לש שמ יַתה

ּמצר,  מב שמ ּמנס ו מכ שמ
יַתצד,  יַתה ִבמן  ִבציל  יַתמ

ּמערות.   שש ֵאתי  שש שמקום  ּממה  ּמּק יַתה ִבמן  ּמרחוק  ֵאהא  שי אש יַתעד 
ּמרה,  ששחו יַתחת  יַתא שו ּמבה  שוצהו יַתחת  יַתא
ּמנה,  ּמב של יַתחת  יַתא שו ּמבה  שוצהו יַתחת  יַתא

ִבצילות.  יַתמ ּמנן  ֵאאי



מסכת נגעים פרק י משנה ד 
ד

ּמטהור.   אתק,  אנ יַתה אאת  יַתדם  ּמּק אש להב  ּמוצ ּמער  ֵאש
ֵאמא. <יודה>  יַתט שמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר

ּמזר> ּמע של א< ֵאמר:  לקב או רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
ִבציל.   יַתמ ללא  שו ֵאמא,  יַתט שמ ללא 

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
אתק,  אנ יַתב ּמאה  שמ מט יַתמן  ִבסי ֵאאינו  אש ּמכל 

אתק. <טהורה> אנ יַתב ּמרה  רֲעה יַתט יַתמן  ִבסי ֵארי הוא  רֲעה

מסכת נגעים פרק י משנה ה 
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אתק?  אנ יַתה אאת  ִבחין  של יַתג שמ יַתוצד  ֵאכי
ּמוצה לו,  יַתח חו ֵאל יַתג שמ

ּמסמוְך לו, <סימן> ּמערות  שש ֵאתי  שש יַתח  ִבני יַתמ ו
ּמסה.   ּמפ ִבאם  ּמכר  ִבנ ֵאהא  שי אש ֵאדי  שכ

להב,  ּמוצ ּמער  ֵאש שב ִבליטו  אח אה
להב,  ּמוצ ּמער  ֵאש יַתלְך  ּמה שו
להב,  ּמוצ ּמער  ֵאש יַתזר  ּמח שו

ּמוּסיון,  ִבפ יַתב ֵאכן  שו
ּמלה,  ִבח שת יַתכ

יַתע ִבראשון,  ּמשבו שבסו ף 
ִבני,  ֵאש יַתע  ּמשבו שבסו ף  ו

שפטור,  יַתה יַתחר  יַתא של
יַתית.   ּמה אש שכמות  ִבהיא  ֵארי  רֲעה

ּמוּסיון,  ִבפ יַתב ִבליטו  אח אה
ּמוּסיון,  ִבפ יַתה יַתלְך  ּמה שו
ּמוּסיון,  ִבפ יַתה יַתזר  ּמח שו

להב,  ּמוצ ּמער  ֵאש שב ֵאכן  שו
יַתע ִבראשון,  ּמשבו שבסו ף 

ִבני,  ֵאש יַתע  ּמשבו שבסו ף  ו
שפטור,  יַתה יַתחר  יַתא של

יַתית.   ּמה אש שכמות  ִבהיא  ֵארי  רֲעה

מסכת נגעים פרק י משנה ו 
ו

אזה,  יַתוצד  שב אזה  ִבקים  ּמת שנ ֵאני  שש
אהן, ֵאני ֵאבי אקת  אס שפ יַתמ ּמער  ֵאש יַתל אש ּמּטה  ִבש  שו

ֵאמא;  ּמט ּמחד,  אא ּממקום  ִבמ יַתר ץ  שפ ִבנ
ּמטהור.   שמקומות,  ֵאני  שש ִבמ



ּמוצה?  ִבפשר ֵאהא  שת ּממה  יַתכ
ּמערות.   שש ֵאתי  שש שמקום 

ֵאמא.  ּמט ּמגִבריס,  יַתכ ּמחד  אא ּממקום  ִבמ יַתר ץ  שפ ִבנ

מסכת נגעים פרק י משנה ז 
ז

אזה,  ִבמ ִבנים  שפ ִבל אזה  ִבקים  ּמת שנ ֵאני  שש
אהן,  ֵאני ֵאבי אקת  אס שפ יַתמ ּמער  ֵאש יַתל אש ּמּטה  ִבש שו

ֵאמא; <במקום> ּמט ּמחד,  אא ּממקום  ִבמ יַתר ץ  שפ ִבנ
ּמטהור.   שמקומות,  ֵאני  שש ִבמ

ּמוצה?  ִבפשר יַתה ֵאהא  שת ּממה  יַתכ
ּמערות.   שש ֵאתי  שש שמקום 

ּמטהור. <במקום> ּמגִבריס,  יַתכ ּמחד  אא ּממקום  ִבמ יַתר ץ  שפ ִבנ

מסכת נגעים פרק י משנה ח 
ח

ֵאמא,  ּמט ּמער  ֵאש אתק ובו  אנ ּמיה בו  ּמה אש ִבמי 
ּמטהור;  ּמשחור,  ּמער  ֵאש יַתלד לו  שונו

ּמטהור.   ּמשחור,  ּמער  ֵאש יַתלְך לו  ּמה שו ּמטה  ּמנ ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו אבן  שמעון  ִבש ִבבי  שר
יַתחת,  יַתא ּמעה  ּמש יַתהר  ּמּט אש אתק  אנ ּמכל 

ּמלם.   שלעו ּמאה  שמ מט ֵאאין לו 
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

יַתחת, <וצהוב> יַתא ּמעה  ּמש יַתהר  ּמּט אש ּמשחור  ּמער  ֵאש ּמכל 
ּמלם.  שלעו ּמאה  שמ מט ֵאאין לו 

מסכת נגעים פרק י משנה ט 
ט

ּמגִבריס,  יַתכ אתק  אנ ּמיה בו  ּמה אש ִבמי 
ּמטהור.   לראשו,  ּמכל  יַתתק  ִבנ שו

אזה,  אאת  אזה  ִבבין  שכ יַתע שמ ּמנן  ֵאאי ּמקן  ּמז יַתה שו לראש  ּמה
ּמדה.   שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

אזה.   אאת  אזה  ִבבין  שכ יַתע שמ
שמעון:  ִבש ִבבי  יַתמר שר ּמא

ִבדין הוא:  שו
ּמשר,  ּמב יַתה שועור  ִבנים  ּמפ יַתה ּממה עור 

אהן, <אחר> ֵאני ֵאבי ִבסיק  שפ יַתמ ּמחד  אא ּמבר  ּמד ֵאיש  אש
אזה,  אאת  אזה  ִבבין  שכ יַתע שמ

ּמקן,  ּמז יַתה שו לראש  ּמה



אהם,  ֵאני ֵאבי ִבסיק  שפ יַתמ ֵאחר  יַתא ּמבר  ּמד ֵאאין  אש
אזה?  אאת  אזה  שכבו  יַתע שי אש ִבדין  ֵאאינו 

אזה,  ִבעם  אזה  ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ ּמנן  ֵאאי ּמקן  ּמז יַתה שו לראש  ּמה
אזה.   ּמל אזה  ִבמ ִבסין  ּמנן פו ֵאאי שו

ּמקן?  ּמז יַתה אזה הוא  ֵאאי  שו
ארת.  אג יַתגשר יַתל אש ּמקה  ִבפי יַתעד  ִבחי  אל יַתל אש ארק  אפ ִבמ

מסכת נגעים פרק י משנה י 
י

ּמשבועות,  ֵאני  שש ִבב יַתּטמות  ִבמ יַתחת  יַתב יַתג יַתה שו יַתחת  יַתר ּמּק יַתה
ִבנין:  ּממ ִבסי ֵאני  שש ִבב

ּמוּסיון.   ִבפ שב ּמיה ו שח ִבמ שב
יַתחת?  יַתר ּמּק יַתה ִבהיא  ֵאאי זו 
אשם,  אנ ּמסְך  אשם,  אנ יַתכל  ּמא

ּמער.   ֵאש יַתה אאת  ֵאדל  יַתג של ּמיה  ּמנה שראו ֵאאי אש ּמכה  יַתמ
יַתחת?  יַתר ּמּק יַתה ִבהיא  ֵאאי זו  שו

ּמואר.   יַתצ יַתל אש ּמקה  ִבפי יַתעד  ּמריו  רֲעח יַתא של יַתע  ֵאפ יַתהשו לקד  שד ּמּק ִבמ
יַתחת?  יַתב יַתג יַתה ִבהיא  ֵאאי זו  שו

ּמלן.   שע יַתמ של ִבמ ּמער  ֵאש אגד  אנ שכ יַתעד  ּמניו  ּמפ של יַתע  ֵאפ יַתהשו לקד  שד ּמּק ִבמ
ִבעם זו,  ּמטשרפות זו  שוצ ִבמ ּמנן  ֵאאי יַתחת  יַתב יַתג יַתה שו יַתחת  יַתר ּמּק יַתה

ּמלזו;  ִבמזו  ֵאאין פוסות  שו
ֵאמר: <יודה> ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמטשרפות;  שוצ ִבמ ּמנן  ֵאאי אהן,  ֵאני ֵאבי ּמער  ֵאש ֵאיש  ִבאם 
ּמטשרפות.  שוצ ִבמ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה ּמלאו,  ִבאם  שו

פרק יא 

מסכת נגעים פרק יא משנה א 
א

ִבעין,  ּמג שנ יַתב ִבמין  יַתּט ִבמ ִבדים  ּמג שב יַתה ּמכל 
יַתלגוִים.   אש ִבמ חו ץ 

יַתהגוִים,  ִבמן  ִבדים  ּמג שב יַתח  ֵאק יַתהלו
ּמלה.   ִבח שת יַתכ ּמראו  ֵאי

ִבעים.   ּמג שנ ִבב ִבמין  יַתּט ִבמ ּמנן  ֵאאי ּמים  יַתה עורות 
אר ץ,  ּמא ּמב ֵאדל  ּמג יַתה ִבמן  אהן  ּמל ֵאבר  ִבח

ּמחה,  ִבשי שמ ִבפלו חוט,  רֲעא
ּמאה,  שמ מט ֵאבל  יַתק שמ אשהוא  ּמבר  ּמד

ֵאמא.  ּמט



מסכת נגעים פרק יא משנה ב 
ב

אזה,  ּמב אזה  ּמפן  ּמר שּט אש ִבלים  ֵאח שר אמר  אוצ ִבלים,  יַתמ שג אמר  אוצ
ִבעים;  ּמג שנ ִבב ֵאמא  יַתּט ִבמ ֵאאינו  ִבלים,  יַתמ שג יַתה ִבמן  לרב  ִבאם 

ִבעים;  ּמג שנ ִבב ֵאמא  יַתּט ִבמ ִבלים,  ֵאח שר ּמה ִבמן  לרב  ִבאם 
ִבעים.   ּמג שנ ִבב ֵאמא  יַתּט ִבמ ּמוצה,  שח יַתמ של ּמוצה  שח יַתמ

אזה.  ּמב אזה  ּמפן  ּמר שּט אש ֵאבס  שנ ִבּק יַתה שו ּמתן  שש ִבפ יַתה ֵאכן  שו

מסכת נגעים פרק יא משנה ג 
ג

ִבעים.   ּמג שנ ִבב ִבמין  יַתּט ִבמ ּמנן  ֵאאי ִבעין  שצבו יַתה ִבדים  ּמג שב יַתה שו ּמהעורות 
ִבתים,  ּמב יַתה

ִבעים,  שוצבו ּמנן  ֵאאי אש ֵאבין  ִבעין,  שוצבו ֵאבין 
ִבעים.   ּמג שנ ִבב ִבמין  יַתּט ִבמ
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ִבתים.   ּמב יַתכ ּמהעורות 

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ִבמין.  יַתּט ִבמ יַתמִים  ּמש ֵאדי  ִבבי ִבעין  שצבו יַתה

מסכת נגעים פרק יא משנה ד 
ד

ּמבן, <ועירבו> ּמל יַתעשרבו  שו יַתע  ּמוצבו שתיו  ִבש אש אגד  אב
ּמבן, <עירבו> ּמל שתיו  ִבש שו יַתע  ּמוצבו יַתעשרבו 

אאה.   ִבנשר יַתה יַתחר  יַתא ֵאלְך  לכל הו יַתה
ִבקין,  ִבבירו אש יַתרק  שק יַתר ִבבי ִבמין  יַתּט ִבמ ִבדין  ּמג שב יַתה

ִבמים.   מד רֲעא ּמב אש יַתדם  שמ יַתד רֲעא יַתב ו
יַתדם,  שמ יַתד רֲעא ּמסה  ּמפ יַתרק ו שק יַתר שי ּמיה  ּמה

יַתדם]  שמ יַתד רֲעא יַתרק,[ שק יַתר שי ּמשה  ּמפ  ו
ֵאמא.   ּמט

ּמסה,  ּמפ ללא  שו ּמנה  יַתת שש ִבנ ּמסה,  ּמפ ּמנה ו יַתת שש ִבנ
ּמנה.   יַתת שש ִבנ ללא  ִבאלו  שכ
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמלה.  ִבח שת יַתכ אאה  ּמר ֵאי

מסכת נגעים פרק יא משנה ה 
ה

ּמבִבראשון,  ֵאמד  ּמהעו
ִבגיר.   שס יַתי שו ֵאבס  יַתכ שי



ִבני,  ֵאש יַתב ֵאמד  ּמהעו
ּמשֵאר ף.   ִי

אזה,  ּמב אזה ו ּמב אשה  יַתהפו
ּמשֵאר ף.   ִי

ּמלה,  ִבח שת יַתכ ּמהה  ֵאכ יַתה
ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר

ִבגיר.  שס יַתי שו ֵאבס  יַתכ שי
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמזקוק לו.   ֵאאינו 

ו
ּמבִבראשון,  ּמהה  ֵאכ יַתה
ִבגיר.   שס יַתי שו ֵאבס  יַתכ שי
ִבני,  ֵאש יַתב ּמהה  ֵאכ יַתה

יַתרע,  ּמּק אש יַתמה  ֵאר ף  שושו קושרעו 
ֵאלית.  שט יַתמ ּמוצִבריְך  שו

ֵאמר:  ּמיה או שמ אח שנ ִבבי  שר
ֵאלית.  שט יַתמ ּמוצִבריְך  ֵאאינו 

מסכת נגעים פרק יא משנה ו 
ז

אגד,  אב יַתל יַתגע  אנ יַתזר  ּמח
ֵאלית.   שט יַתמ יַתה אאת  ִבציל  יַתמ

ִבלית,  שט יַתמ יַתל יַתזר  ּמח
אגד.   אב יַתה אאת  ֵאר ף  שו

ּמּטהור,  יַתב ּמגר  שס ממ יַתה ִבמן  אלה  יַתהּטו
אגד,  אב יַתל יַתגע  אנ יַתזר  ּמח

ֵאלית;  שט יַתמ יַתה אאת  ֵאר ף  שו
ִבלית,  שט יַתמ יַתל יַתזר  ּמח

ּמשֵאר ף,  ּמהִבראשון ִי אגד  אב יַתה
ִבנין.  ּממ ִבסי שב ִבני  ֵאש יַתה אגד  אב יַתה אאת  ֵאמש  יַתש שת ֵאלית  שט יַתמ יַתה שו

מסכת נגעים פרק יא משנה ז 
ח

ִבנים,  ּמב של ִבעין ו שוצבו ִבסין  שפ יַתס שפ ּמב ּה  איש  אש ּמטא  ֵאקי
אזה.   ּמל אזה  ִבמ ִבסין  ופו

אזר:  אע ִבלי אא ִבבי  אאת שר רֲעאלו  ּמש
ִבדי?  ִבחי שי אפס  אס שפ ֵארי הוא  רֲעה יַתו

אהם:  ּמל יַתמר  ּמא
ִבתי.   שע יַתמ ּמש ללא 



ּמרה:  ִבתי שב אבן  ּמדה  שיהו ִבבי  יַתמר לו שר ּמא
ֵאמד בו?  יַתל רֲעא
יַתמר לו:  ּמא

ִבהן!  ִבמים,  ּמכ רֲעח ֵארי  שב ִבד ֵאים  יַתק של ִבאם 
יַתמר לו:  ּמא

ֵאמא.   ּמט ּמשבועות,  ֵאני  שש למד בו  רֲעע יַתי ֵאמא  אש
יַתמר לו:  ּמא

ִבמים.   ּמכ רֲעח ֵארי  שב ִבד ּמת  שמ יַתי ִבּק אש ּמתה!  יַתא ּמגדול  ּמכם  ּמח
אשהוא;  ּמכל  ּמוּסמוְך,  יַתה שו שּמוּסיון  ִבפ יַתה

ּמגִבריס;  יַתכ ּמרחוק,  ּמה
ּמגִבריס.  יַתכ ֵאזר,  יַתהחו שו

מסכת נגעים פרק יא משנה ח 
ט

ּמיד.   ִבמ ִבעים  ּמג שנ ִבב ִבמין  יַתּט ִבמ ֵאעארב  ּמה שו ִבתי  שש יַתה
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמיד,  ִבמ ֵאעארב  ּמה שו ֵאלק,  ּמש ִבי אש ִבמ ִבתי,  שש יַתה
ֵאבנו.   יַתל שת ִבי אש ִבמ ּמתן,  שש ִבפ יַתל אש ִבנין  ּמהאו שו

ֵאמא> יַתּט ִבמ ִבעים? < ּמג שנ ִבב ּממא  יַתּט ִבמ ֵאהא  שת יַתעת ו יַתּק יַתפ יַתב ֵאהא  שת ּממה  יַתכ
ֵאעארב,  ּמו ִבתי  שש ּמשלוש  יַתעל  ּמשלוש  ּמנה  אמ ִבמ לרג  אא אל ֵאדי  שכ

ֵאעארב.   ּמל ּה  מכ ִבפלו  רֲעא יַתו ִבתי,  שש ּמל ּה  מכ ִבפלו  רֲעא
ִבעים.   ּמג שנ ִבב ּממא  יַתּט ִבמ ּמנה  ֵאאי ִבסיקות,  ּמפ ּמתה  שי ּמה

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמרה,  שקשו יַתחת ו יַתא ּמקה  ִבסי שפ ִבפלו  רֲעא

ִבעים.  ּמג שנ ִבב ּממא  יַתּט ִבמ ּמנה  ֵאאי

מסכת נגעים פרק יא משנה ט 
י

ּמת ּה,  אבשר רֲעח יַתל יַתעת  יַתּק יַתפ יַתה ִבמן  אלה  רֲעע יַתמ יַתה
ֵאברו,  רֲעח יַתל ִבליל  ּמוּס יַתה ִבמן 

ּמנה,  שחתו יַתת יַתה ֵאבד  ּמכ של ּמנה  שליו אע ּמה ֵאבד  ּמכ יַתה ִבמן 
אהן,  ֵאמ ּמחד  אא שב יַתגע  אנ ּמאה  ִבנשר אש ּמחלוק  ֵאפי  יַתד ֵאני  שש ֵאכן  שו

ּמטהור.   ִבני  ֵאש יַתה ֵארי  רֲעה
אכת,  אוּס יַתמ יַתה אפש  אנ שב
ֵאמד,  ּמהעו ִבתי  אש יַתב ו

ּמיד.   ִבמ ִבעים  ּמג שנ ִבב ִבאין  שמ יַתּט ִבמ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ֵאמא.  יַתּט ִבמ ּמרוצו ף,  ּמיה  ּמה ִבאם  ִבתי,  אש

מסכת נגעים פרק יא משנה י 



יא
ֵאמד,  ּמהעו ִבתי  אש יַתב ּמאה  ִבנשר

ּמטהור.   ּמאִבריג  ּמה
ּמאִבריג,  שב ּמאה  ִבנשר

ּמטהור.   ֵאמד  ּמהעו ִבתי  אש יַתה
ִבדין,  ּמוּס יַתב ּמאה  ִבנשר

ִבמין.   יַתהנו אאת  ֵאר ף  שו
ִבמין,  יַתבנו ּמאה  ִבנשר
ּמטהור.   ִבדין  ּמוּס יַתה

יַתגע,  אנ ּמאה בו  ִבנשר אש ּמחלוק 
אשבו,  שמשריות  ּמא ּמה אאת  ִבציל  יַתמ

ּממן.  ּמג יַתאשר ֵאהן  ִבפלו  רֲעא

מסכת נגעים פרק יא משנה יא 
יב

ֵאמת,  ֵאמא  שט ֵאמא  יַתּט ִבל ּמראוי  ּמה ּמכל 
ּמרס,  שד ִבמ ֵאמא  יַתּט ִבל ּמראוי  ֵאאינו  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ִבעים,  ּמג שנ ִבב ֵאמא  יַתּט ִבמ
ּמנה,  ִבפי שוּס יַתל אש יַתלע  אק שכגון 

ּמכה,  ּמב שס ִבל אש ִבביס  ּמש שו ִבוילון 
ִבגלון,  שנ ִבג שו ּמפִברים,  שס שפחות  שט ִבמ ו

ּמגִבריס,  יַתכ יַתחב  לר אהם  ּמב איש  אש ּמדל  שנ יַתס שו ּמעל  שנ יַתמ ושרוצועות 
ִבעים.   ּמג שנ ִבב ִבמין  יַתּט ִבמ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

יַתגע,  אנ ּמאה בו  ִבנשר אש ּמסגוס 
ֵאמר:  לקב או רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
ִבכין.   ממ יַתב ּמאִבריג ו ּמב אאה  ּמר ֵאי אש יַתעד 

ּמכן,  יַתדשר שכ ִבאין  ִבנשר ֵאמל,  ּמתשר יַתה שו אמת  ֵאח יַתה
ּמריו, <ופוסה> רֲעח יַתא של ִבמתוכו  אשה  ופו

שלתוכו.  ּמריו  רֲעח יַתא ֵאמ ו

מסכת נגעים פרק יא משנה יב 
יג

ֵאחִברין,  רֲעא יַתב ּמעיַתרב  שת ִבנ אש ּמגר  שס ממ יַתה אגד  אב
ִברין;  שטהו ּמלם  מכ

ִבכין,  ממ ּמשאו  רֲעע יַתו שצוצו  ִבק
ּמיתו.   ּמנ רֲעה יַתב ּמתר  ממ ּמטהור, ו

ֵאחִברים,  רֲעא יַתב ּמעיַתרב  שת ִבנ אש ּמלט  שח ממ יַתה שו
ִבאים.   ֵאמ שט ּמלם  מכ

ִבכין,  ממ ּמשאו  רֲעע יַתו שצוצו  ִבק
ּמיתו.  ּמנ רֲעה יַתב ּמאסור  שו ֵאמא,  ּמט



פרק יב 

מסכת נגעים פרק יב משנה א 
א

יַתלגוִים.   אש ִבמ ִבעים, חו ץ  ּמג שנ ִבב ִבמין  יַתּט ִבמ ִבתים  ּמב יַתה ּמכל 
יַתהגוִים,  ִבמן  ִבתים  ּמב יַתח  ֵאק יַתהלו

ּמלה.   ִבח שת יַתכ ּמראו  ֵאי
לגל,  ּמע יַתבִית 

שטִבריגון,  tr<יַתבִית  gonosí<משולש :

ּמיה,  שד יַתכ שס יַתא ּמב ּמנה או  ִבפי שוּס יַתב ּמבנוי  יַתה skhed<יַתבִית  aí<דברה :

יַתבע קורות,  יַתאשר יַתעל 
ִבעים.   ּמג שנ ִבב ֵאמא  יַתּט ִבמ ֵאאינו 

ּמבע,  מר שמ ּמיה  ּמה ִבאם  שו
ִבדים,  יַתעמו ּמעה  ּמב יַתאשר יַתעל  ִבפלו  רֲעא

ֵאמא.  יַתּט ִבמ

מסכת נגעים פרק יב משנה ב 
ב

יַתשִיש,  יַתב אפה  מח שמ ּמדיו  ּמד שצ ִבמ ּמחד  אא אש יַתבִית 
ּמפר,  ּמע אב ּמחד  אא שו ִבנים  ֵאב של יַתב ּמחד  אא שו יַתלע  אוּס יַתב ּמחד  אא

ּמטהור.  
ּמפר,  ּמע שו ִבוצים  ֵאע שו ִבנים  ּמב רֲעא ּמהיו בו  ללא  אש יַתבִית 

יַתגע,  אנ ּמאה בו  ִבנשר שו
ּמפר,  ּמע שו ִבוצים  ֵאע שו ִבנים  ּמב רֲעא ִבביאו בו  ֵאה ּמכְך  יַתחר  יַתא שו

ּמטהור.  
ּמשלוש,  יַתעל  ּמשלוש  יַתרג בו  ּמא ללא  אש אגד  אב ֵאכן  שו

יַתגע,  אנ ּמאה בו  ִבנשר שו
ּמשלוש,  יַתעל  ּמשלוש  יַתרג בו  ּמא ּמכְך  יַתחר  יַתא שו

ּמטהור.  
ִבעים,  ּמג שנ ִבב ֵאמא  יַתּט ִבמ יַתבִית  יַתה ֵאאין 

ּמפר.  ּמע שו ִבוצים  ֵאע שו ִבנים  ּמב רֲעא שיהו בו  אש יַתעד 

מסכת נגעים פרק יב משנה ג 
ג

שיהו בו?  ִבנים  ּמב רֲעא ּממה  יַתכ
ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר

יַתבע.  יַתאשר



ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
אנה.   ששמו

ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי אשאר
ִבנים  ּמב רֲעא ֵאתי  שש יַתעל  ִבסים  שגִברי ֵאני  שש ִבכ אאה  ּמר ֵאי אש יַתעד 

יַתחת.   יַתא אבן  אא יַתעל  או 
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ִבנים,  ּמב רֲעא ֵאתי  שש יַתעל  ִבסים  שגִברי ֵאני  שש ִבכ אאה  ּמר ֵאי אש יַתעד 
יַתחת.   יַתא אבן  אא יַתעל  ללא 

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  ִבבשר ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר
ִבנים,  ּמב רֲעא ֵאתי  שש יַתעל  ִבסים  שגִברי ֵאני  שש ִבכ אאה  ּמר ֵאי אש יַתעד 

ִבוית,  ּמז שב ִבלים  ּמת ּקכ ֵאני  שש ִבב
ּמגִבריס.  יַתכ שחבו  ּמר שו ִבסין,  שגִברי ֵאני  שש ִבכ ּמאשרכו 

מסכת נגעים פרק יב משנה ד 
ד

ּמשקו ף.   יַתה יַתחת  יַתת ֵאתן  ִבל ֵאדי  שכ ִבוצים,  ֵאע
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמשקו ף.   יַתה ֵארי  רֲעאחו יַתל ּמדל  שנ יַתס רֲעעשות  יַתל ֵאדי  שכ
ֵאברו.   רֲעח יַתל ִבצים  יַתפ ֵאבין  ֵאתן  ִבל ֵאדי  שכ ּמפר,  ּמע

ּמוצה  ִבחי שמ יַתה ִבקירות  שו רֲעאבוס  ּמה ִבקירות 
ִבעים.   ּמג שנ ִבב ִבמין  יַתּט ִבמ ּמנן  ֵאאי

ִבעים.  ּמג שנ ִבב ִבמין  יַתּט ִבמ ּמנן  ֵאאי אר ץ  ּמא ּמל שוחו ץ  יַתלִים  ּמש שירו

מסכת נגעים פרק יב משנה ה 
ה

יַתבִית?  יַתה יַתית  ִבא שר יַתוצד  ֵאכי
למר,  ֵאלא ֵאהן  לכ יַתל ִבגיד  ִבה שו יַתבִית  יַתה אשר לו  רֲעא ּמבא  "ו

ּמבִית"  יַתב ִבלי  ּמאה  ִבנשר יַתגע  אנ שקּמרא יד,לה)שכ ִבי יַתו )  .
יַתדאי,  יַתו יַתגע  אנ אשהוא  יַתע  ֵאד שויו ִבמים  ּמכ רֲעח ִבמיד  של יַתת ִבפלו  רֲעא

ּמבִית",  יַתב ִבלי  ּמאה  ִבנשר יַתגע  אנ יַתמר " ליא שו לזר  שג ללא ִי
ּמבִית".   יַתב ִבלי  ּמאה  ִבנשר יַתגע  אנ שכ ּמלא " אא

ו
יַתבִית",  יַתה אאת  ִבפנו  ֵאהן ו לכ יַתה ּמוה  ִבוצ שו "

ִבנים.   ּמק ֵאלי  ִבבי רֲעח ִבפלו  רֲעא
ּמדה.   שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ִבפנוי?  יַתל אסק הוא  ֵאע
ִבאיר:  ֵאמ ִבבי  יַתמר שר ּמא

ֵאמא לו?  יַתּט ִבמ ּממה  ִבכי  שו



שכתו,  יַתת יַתמ ּמדיו ו ּמג שב ֵאעוצו ו ֵאלי  שכ יַתמר  לתא ִבאם 
שטהוִברין!  ֵאהן  שו ּמלן  ִבבי שט יַתמ

ּמרה?  יַתהתו ּמסה  ּמח ּממה  יַתעל  שו
שפיו.   יַתת יַתעל  שו ּמפכו,  יַתעל  שו יַתחשרשו,  ֵאלי  שכ יַתעל 
ּמבזוי,  יַתה ּמממונו  יַתעל  ּמרה  יַתהתו ּמסה  ּמח ֵאכן  ִבאם 

ִבביב;  ּמח אה ּמממונו  יַתעל  אמר  לח ּמו קול 
ּמממונו,  יַתעל  ּמכְך  ִבאם 

ּמתיו;  שבנו ּמניו ו ּמב אפש  אנ יַתעל  אמר  לח ּמו קול 
ּמשע,  ּמר ּמל אש יַתעל  ּמכְך  ִבאם 

ִבדיק.  יַתצ יַתל אש יַתעל  אמר  לח ּמו יַתקל 

מסכת נגעים פרק יב משנה ו 
ז

ִבגיר,  שס יַתמ ֵאביתו ו שלתוְך  ֵאלְך  ֵאאינו הו שו
ִבגיר,  שס יַתמ שבתוכו ו יַתגע  אנ יַתה אש יַתבִית  יַתה שבתוְך  ֵאמד  ללא עו שו

ִבגיר,  שס יַתמ שבתוכו ו יַתגע  אנ יַתה אש יַתבִית  יַתה יַתתח  אפ יַתעל  ֵאמד  ּמלא עו אא
יַתמר:  אא אנ שקּמרא יד,לח)אש ִבי יַתו ) 

ּמבִית,  יַתה יַתתח  אפ אאל  יַתבִית  יַתה ִבמן  ֵאהן  לכ יַתה ּמוצא  ּמי שו "
ִבמים".   ּמי יַתעת  שב ִבש יַתבִית  יַתה אאת  ִבגיר  שס ִבה שו

ח
ּמסה,  ּמפ ִבאם  ּמאה  ּמר שו יַתע  ּמשבו יַתה שבסו ף  ּמבא  שקּמרא יד,מ) ו ִבי יַתו )

יַתגע",  ּמנ יַתה ֵאהן  ּמב אשר  רֲעא ִבנים  ּמב רֲעא ּמה אאת  שלוצו  ִבח שו ֵאהן  לכ יַתה ּמוה  ִבוצ שו "
ּמרא יד,מב) שק ִבי יַתו  <'וכובס שנ' וט'>(

ִבנים,  ּמב רֲעא ּמה יַתחת  יַתת אאל  ִבביאו  ֵאה שו ֵאחרות  רֲעא ִבנים  ּמב רֲעא שקחו  ּמל שו "
ּמבִית"  יַתה אאת  ּמטח  שו יַתּקח  ֵאחר ִי יַתא ּמפר  ּמע שו

אזה,  ּמל ִבביא  ֵאמ אזה ו יַתצד  ִבמ ִבנים  ּמב רֲעא ֵאטל  ֵאאינו נו שו
אזה,  ּמל ִבביא  ֵאמ אזה ו יַתצד  ִבמ ּמפר  ּמע ללא  שו

ּממקום.   ּמכל  ִבמ ִבסיד  ללא  שו
יַתתִים,  שש יַתחת  יַתת יַתחת  יַתא ללא  ִבביא  ֵאמ ֵאאינו  שו

יַתחת,  יַתא יַתחת  יַתת יַתתִים  שש ללא  שו
יַתתִים,  שש יַתחת  יַתת יַתתִים  שש ִבביא  ֵאמ ּמלא  אא

יַתבע.   יַתאשר יַתחת  יַתת שו ּמשלוש,  יַתחת  יַתת
ּממרו:  ּמא ּמכן  ִבמ

ֵאכנו!"  שש ִבל ִבאי  ּמשע!  ּמר של ִבאי  "
ִבוצין,  של אהן חו ֵאני שש
ִבעין,  שוצ אהן קו ֵאני שש

ִבנים,  ּמב רֲעא ּמה אאת  ִבאין  ִבבי שמ אהן  ֵאני שש
ּמפר,  ּמע אה אאת  ִבביא  ֵאמ יַתבדו  של ּמבל הוא  רֲעא

יַתמר:  אא אנ אש



ּמבִית",  יַתה אאת  ּמטח  שו יַתּקח  ֵאחר ִי יַתא ּמפר  ּמע שו "
ּמחה.  ִבּטי יַתב ִבעמו  ֵאפל  יַתּט ִבמ ֵאברו  רֲעח ֵאאין  שו

מסכת נגעים פרק יב משנה ז 
ט

יַתזר,  ּמח ִבאם  ּמאה  ּמר שו יַתע  ּמשבו שבסו ף  ּמבא  ּמרא יד,מה) ו שק ִבי יַתו )

יַתבִית,  יַתה אאת  יַתת ץ  ּמנ שו "
ּמבִית,  יַתה יַתפר  רֲעע ּמכל  ֵאאת  שו ּמוציו  ֵאע אאת  שו ּמניו  ּמב רֲעא אאת 
ֵאמא."  ּמט ּממקום  אאל  ִבעיר  ּמל ִבמחו ץ  אאל  ִבוציא  שוהו

אשהוא,  ּמכל  ּמוּסמוְך,  יַתה ּמוּסיון  ִבפ יַתה שו
ּמגִבריס,  יַתכ ּמרחוק,  ּמה

ִבסין.  שגִברי ֵאני  שש ִבכ ִבתין,  ּמב יַתב ֵאזר  יַתהחו שו

פרק יג 

מסכת נגעים פרק יג משנה א 
א

ֵאהן:  ִבתים  ּמב ּמשּמרה  רֲעע
ֵאלְך לו,  יַתההו שו ּמבִבראשון,  ּמהה  ֵאכ יַתה

ּמטהור.  שוהוא  שלפו   <קולפו! ק' מחוקה וג' כתובה עליו>גו
ֵאלְך לו,  יַתההו שו ִבני,  ֵאש יַתב ּמהה  ֵאכ יַתה
ּקפִברין.  ִבוצ ּמטעון  שוהוא  שלפו    <קולפו! ק' מחוקה וג' כתובה עליו>גו

ּמבִבראשון,  אשה  יַתהפו
יַתע.  ּמשבו ֵאתן לו  שונו ּמטח  שו אוצה  שוקו ֵאל ץ  חו

יַתת ץ> ִבנ ֵאת ץ, <שו ּמנ יַתזר, ִי ּמח
ּקפִברין.   ִבוצ ּמטעון  יַתזר,  ּמח ללא 

ִבני,  ֵאש יַתב ּמשה  ּמפ ּמבִבראשון ו יַתמד  ּמע
יַתע.  ּמשבו ֵאתן לו  שונו ּמטח  שו אוצה  שוקו ֵאל ץ  חו

יַתת ץ> ִבנ ֵאת ץ, <שו ּמנ יַתזר, ִי ּמח
ּקפִברין.   ִבוצ ּמטעון  יַתזר,  ּמח ללא 

אזה,  ּמב אזה ו ּמב יַתמד  ּמע
יַתע.  ּמשבו ֵאתן לו  שונו ּמטח  שו אוצה  שוקו ֵאל ץ  חו

יַתת ץ> ִבנ ֵאת ץ, <שו ּמנ יַתזר, ִי ּמח
ּקפִברין.   ִבוצ ּמטעון  יַתזר,  ּמח ללא 

יַתגע,  אנ ּמאה בו  ִבנשר ּקפִברין  ִבצ יַתב רֲעהרו  ִבט ללא  אש יַתעד  ִבאם 
ֵאת ץ,  ּמנ אזה ִי ֵארי  רֲעה

יַתגע,  אנ ּמאה בו  ִבנשר ּקפִברין  ִבצ יַתב רֲעהרו  ִבּט אש ִבמ ִבאם  שו
ּמלה.  ִבח שת יַתכ אאה  ּמר ֵאי



מסכת נגעים פרק יג משנה ב 
ב

ִבוית,  ּמז שב אש אבן  אא ּמה
ֵאל ץ,  אשהוא חו יַתמן  שז ִבב

ּמל ּה;  מכ אאת  ֵאל ץ  חו
ֵאת ץ,  אשהוא נו יַתמן  שז ִבב ו

ֵאברו.   רֲעח יַתל אש אאת  יַתח  ִבני יַתמ אשלו, ו אאת  ֵאת ץ  נו
ּמוצה.   ִבתי שנ יַתב ִבמ ּמוצה  ִבלי רֲעח יַתב אמר  לח ּמוצא  שמ ִבנ

ג
ֵאמר: <אליעזר> ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר

ִבתים,  ּמפ לראש ו ּמבנוי  יַתה יַתבִית 
ּמבִבראשון,  ּמאה  ִבנשר

מכלו; <בראש> אאת  ֵאטל  נו
ִבתין,  ּמפ יַתב ּמאה  ִבנשר

ֵאברו.  רֲעח יַתל אש אאת  יַתח  ִבני יַתמ אשלו, ו אאת  ֵאטל  נו

מסכת נגעים פרק יג משנה ג 
ד

יַתגע,  אנ ּמאה בו  ִבנשר אש יַתבִית 
ּמביו,  יַתג יַתעל  ּמיה  ִבל רֲעע ּמתה  שי ּמה שו

ּמיה.   ִבל רֲעע ּמל יַתהּקורות  אאת  ֵאתן  נו
ּמיה,  ִבל רֲעע יַתב ּמאה  ִבנשר

יַתבִית.   יַתל יַתהּקורות  אאת  ֵאתן  נו
ּמביו,  יַתג יַתעל  ּמיה  ִבל רֲעע ּמתה  שי ּמה ללא 

ִבעמו;  ִבוצין  ּמת ִבנ ּמפרו  רֲעע יַתו ּמוציו  ֵאע שו ּמניו  ּמב רֲעא
יַתחלונות.   יַתה ֵאגי  שסִברי יַתעל  שו ִבנים  שב של יַתמ יַתה יַתעל  ִבציל  יַתמ

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ִבעמו.   ּמת ץ  ִבנ ּמביו  יַתג יַתעל  ּמבנוי  יַתה ֵאבן  של יַתמ

יַתזִית;  יַתכ ִבמין  יַתּט ִבמ ּמפרו  רֲעע יַתו ּמוציו  ֵאע שו ּמניו  ּמב רֲעא
ֵאמר:  ּממה או ּמס רֲעח ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר

ֵאהן.  אש יַתמה  שב

מסכת נגעים פרק יג משנה ד 
ה

ִבמתוכו,  ֵאמא  יַתּט שמ ּמגר  שס ממ יַתה יַתבִית 
ּמריו.   רֲעח יַתא ֵאמ ִבמתוכו ו ּמלט,  שח ממ יַתה שו

ּמאה.  ִבבי יַתב ִבמין  יַתּט ִבמ אזה  ּמו אזה  שו
(מסכת נגעים פרק יג משנה ה) 



ּמּטהור,  יַתב ּמגר  שס ממ יַתה ִבמן  אנה  יַתהבו
יַתבִית,  יַתל יַתגע  אנ יַתזר  ּמח שו

ִבנים.   ּמב רֲעא ּמה אאת  ֵאל ץ  חו
ִבנים,  ּמב רֲעא ּמל יַתזר  ּמח

ֵאת ץ,  ּמנ ּמהִבראשון ִי יַתבִית  יַתה
ִבנין.  ּממ ִבסי שב ִבני  ֵאש יַתה יַתבִית  יַתה אאת  שמשו  יַתש שי ִבנים  ּמב רֲעא ּמה שו

מסכת נגעים פרק יג משנה ו 
ו

ּמגע,  מנ שמ יַתה יַתבִית  ֵאבי  יַתג יַתעל  ֵאסְך  ֵאמ אשהוא  יַתבִית 
ּמגע,  מנ שמ יַתה יַתבִית  ֵאבי  יַתג יַתעל  ֵאסְך  ֵאמ אשהוא  ּמלן  ִבאי ֵאכן  שו

ּמטהור.   ִבחיוצון,  יַתל יַתנס  שכ ִבנ
ּמיה.   שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

ּמזר:  ּמע של אא ִבבי  יַתמר שר ּמא
ּמאה,  ִבבי יַתב ּממא  יַתט שמ אמנו  ִבמ יַתחת  יַתא אבן  אא ִבאם  ּממה, 

ּמאה?  ִבבי יַתב ֵאמא  יַתט שי ללא  שוצמו  יַתע הוא 
(מסכת נגעים פרק יג משנה ז) 

ֵאבר,  ּמּטהור עו יַתה שו ּמלן,  ִבאי ּמה יַתחת  יַתת ֵאמד  ֵאמא עו ּמּט יַתה
ֵאמא.   ּמט

ֵאבר,  ֵאמא עו ּמּט יַתה שו ּמלן,  ִבאי ּמה יַתחת  יַתת ֵאמד  ּמּטהור עו יַתה
ּמטהור.  

ֵאמא.   ּמט יַתמד,  ּמע ִבאם 
ּמטהור.   יַתעת,  יַתג מנ שמ יַתה אבן  אא שב ֵאכן  שו
ֵאמא.  ּמט ֵארי זו  רֲעה ּמח ּה,  ִבני ִבה ִבאם  שו

מסכת נגעים פרק יג משנה ח 
ז <ו>

ֵאמא,  ּמט יַתבִית  של מרבו  שו לראשו  ִבניס  שכ ִבה אש ּמטהור 
ּממא,  שט ִבנ

ּמטהור,  יַתבִית  של מרבו  שו לראשו  ִבניס  שכ ִבה אש ֵאמא  ּמט שו
ּממהו.   ִבט

ֵאמא,  ּמט יַתבִית  של ּמשלוש  יַתעל  ּמשלוש  ּמנה  אמ ִבמ ִבניס  שכ ִבה אש ּמרה  שטהו ֵאלית  יַתט
ֵאמה,  שט ִבנ

ּמטהור,  יַתבִית  של יַתזִית  יַתכ ִבפלו  רֲעא ּמנה  אמ ִבמ ִבניס  שכ ִבה אש ּמאה  ֵאמ שט ו
יַתמתו.  ִבט

מסכת נגעים פרק יג משנה ט 
ח <ז>

ּמגע,  מנ שמ יַתה יַתבִית  של יַתנס  שכ ִבנ אש ִבמי 
ֵאתפו,  שכ יַתעל  ּמליו  ֵאכ שו



ּמדיו,  ּמי שב ּמתיו  שבעו יַתט שו ּמליו  יַתד שנ יַתס שו
ּמיד.   ִבמ ִבאין  ֵאמ שט ֵאהן  שו הוא 

ּמליו,  ֵאכ שב ּמלבוש  ּמיה  ּמה
ּמליו,  שג יַתר שב ּמליו  ּמד שנ יַתס שו
ּמדיו,  ּמי שב ּמתיו  שבעו יַתט שו

שטהוִברין,  ֵאהן  שו ּמיד,  ִבמ ֵאמא  ּמט הוא 
ארס,  אפ יַתלת  ִבכי רֲעא ֵאדי  שכ אהא  שש ִבי אש יַתעד 

ִברין,  ששעו יַתפת  ללא  שו ִבּטין  ִבח יַתפת 
ּמתן.  שפ ִבל יַתב ּמל ּה  שכ שואו ֵאסב  ֵאמ ו

מסכת נגעים פרק יג משנה י 
י

יַתלחו ץ,  ּמידו  יַתשט  ּמפ ִבנים, ו שפ ִבב ֵאמד  ּמיה עו ּמה
ּמדיו,  ּמי שב ּמתיו  שבעו יַתט שו

ארס,  אפ יַתלת  ִבכי רֲעא ֵאדי  שכ ּמהה  ּמש ִבאם 
ֵאמאות.   שט

ִבנים,  שפ ִבל ּמידו  יַתשט  ּמפ יַתבחו ץ ו ֵאמד  ּמיה עו ּמה
ּמדיו,  ּמי שב ּמתיו  שבעו יַתט שו

ּמיד;  ִבמ ֵאמא  יַתט שמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ארס.   אפ יַתלת  ִבכי רֲעא ֵאדי  שכ אהא  שש ִבי אש יַתעד 

יא
ּמדה:  שיהו ִבבי  ִבלשר שמרו לו  ּמא

ֵאמא,  ּמט ּמכל גופו  אש יַתמן  שז ִבב ִבאם  ּממה 
ּמליו,  ּמע אש יַתמה  אאת  ּממא  ִבט ללא 

ארס,  אפ יַתלת  ִבכי רֲעא ֵאדי  שכ אהה  שש ִבי אש יַתעד 
ֵאמא,  ּמט ּמכל גופו  ֵאאין  אש יַתמן  שז ִבב
ּמליו,  ּמע אש יַתמה  אאת  ֵאמא  יַתט שי ללא 

ארס?  אפ יַתלת  ִבכי רֲעא ֵאדי  שכ אהה  שש ִבי אש יַתעד 

מסכת נגעים פרק יג משנה יא 
יב

יַתבִית,  יַתל יַתנס  שכ ִבנ אש לוצּמרע  שמ
ִבאין,  ֵאמ שט ּמשם  איש  אש ִבלים  ֵאכ יַתה ּמכל 

יַתהּקורות.   יַתעד  ִבפלו  רֲעא
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
יַתאמות.   יַתבע  יַתאשר יַתעד 
ִבאין.   ֵאמ שט ּמיד  ִבמ ִבלים  ֵאכ
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר



ֵאנר.  יַתה יַתקת  ּמל שד יַתה ֵאדי  שכ ּמהה  ּמש יַתעד 

מסכת נגעים פרק יג משנה יב 
יג

אסת,  אנ שכ יַתה ֵאבית  של יַתנס  שכ ִבנ
ִבחים,  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ּמהה  שגבו ּמצה  ִבח שמ ִבשין לו  עו

יַתאמות.   יַתבע  יַתאשר יַתחב  לר יַתעל 
רֲעחרון. <ויווציא>  יַתא ּמוצא  ּמי שו יַתנס ִבראשון,  שכ ִבנ
ֵאמת,  יַתה אהל  לא שב ִבתיל  ּמפ ִבמיד  ּמוצ ִבציל  יַתמ יַתה ּמכל 

ּמגע,  מנ שמ יַתה יַתבִית  שב ִבתיל  ּמפ ִבמיד  ּמוצ ִבציל  יַתמ
ֵאמת,  יַתה אהל  לא שב אוּסה  מכ שמ ִבציל  יַתמ יַתה ּמכל  שו

ּמגע.   מנ שמ יַתה יַתבִית  שב אוּסה  מכ שמ ִבציל  יַתמ
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ֵאמת,  יַתה אהל  לא שב ִבתיל  ּמפ ִבמיד  ּמוצ ִבציל  יַתמ יַתה ּמכל 
ּמגע,  מנ שמ יַתה יַתבִית  שב אוּסה  מכ שמ ִבציל  יַתמ

ֵאמת,  יַתה אהל  לא שב אוּסה  מכ שמ ִבציל  יַתמ יַתה ּמכל  שו
ּמגע,  מנ שמ יַתה יַתבִית  שב אלה  מג שמ ִבפלו  רֲעא

ּמטהור. 

פרק יד 

מסכת נגעים פרק יד משנה א 
א

ּמרע?  לוצ שמ יַתה אאת  רֲעהִברין  יַתט שמ יַתוצד  ֵאכי
ּמשה,  ּמד רֲעח ארש  אח של אש ֵאלי  ּמי שפ ִבביא  ֵאמ ּמיה  ּמה

ִביים, <מחוק: רביעית> יַתח יַתמִים  ללג  ִבוצי  רֲעח ּמכ ּה  שלתו ֵאתן  שונו
שדרור.   ּקפִברים  ִבוצ ֵאתי  שש ִבביא  ֵאמ ו

ארש,  אח ִבלי  שכ יַתעל  אהן  ֵאמ יַתחת  יַתא אאת  יַתחט  ּמש
ִביים.   יַתח יַתמִים  יַתעל 

ּמניו, ּמפ שב ּמר ּה  ּמב שק יַתפר ו   ּמח
יַתעת,  יַתל ִבני תו שש ֵאאזוב ו שו ארז  אא ֵאע ץ  יַתטל  ּמנ שו

ּמלשון,  יַתה ֵארי  ִבשי שב ּמכן  ּמר שכ ו
ּמיה.   ִבנ שש יַתל אש ּמנב  ּמז יַתה לראש  שו יַתפִים  יַתג ֵאשי  ּמרא אהם  ּמל ִבּקי ף  ִבה שו
לוצּמרע.   שמ ִבל אש ּמידו  יַתחר  יַתא של ִבמים  ּמע שפ יַתבע  אש ּמזה  ִבה שו יַתבל,  ּמט

שמִברים:  ֵאיש או שו
שוצחו.   ִבמ יַתעל 

יַתבחו ץ.  ִבמ יַתבִית  יַתב אש ּמשקו ף  יַתה יַתעל  אזה  יַתמ ּמיה  ּמה ּמכְך  שו



מסכת נגעים פרק יד משנה ב 
ב

ּמיה,  יַתח יַתה ִבצפור  יַתה אאת  יַתלח  יַתש של ּמבא לו 
ּמניו,  ּמפ ֵאפְך  ֵאאינו הו

ּמבר,  שד ִבמ יַתל ללא  שו ִבעיר,  ּמל ללא  שו ּמים,  יַתל ללא 
יַתמר:  אא אנ שקּמרא יד,נג)אש ִבי יַתו ) 

ּמיה,  יַתח יַתה לפר  ִבצ יַתה אאת  יַתלח  ִבש שו "
אדה".   ּמש יַתה ֵאני  שפ אאל  ִבעיר  ּמל ִבמחו ץ  אאל 

ג
לוצּמרע,  שמ יַתה אאת  יַתח  ֵאל יַתג של ּמבא לו 
ּמשרו,  שב ּמכל  יַתעל  יַתער  יַתת ִבביר  אע אה

יַתבל,   ּמט שו ּמדיו,  ּמג שב ֵאבס  ִבכ שו
ּמאה,  ִבבי יַתב ֵאמא  יַתּט ִבל ִבמ יַתהר  ּמט

אשאר ץ.   יַתכ ֵאמא  יַתט שמ ֵארי הוא  רֲעה יַתו
ּממה,  יַתהחו ִבמן  ִבנים  שפ ִבל יַתנס  שכ ִבנ

ִבמים,  ּמי יַתעת  שב ִבש ֵאביתו  ִבמ אדה  מנ שמ
ּמּטה.  ִבמ יַתה ִבמיש  שש יַתת שב ּמאסור  שו

מסכת נגעים פרק יד משנה ג 
ד

ִבעי,  ִבבי שש יַתה יַתביום 
ּמנה.   יַתחת ִבראשו יַתל שג ִבת שכ ּמיה  ִבנ שש יַתחת  יַתל שג ִבת יַתח  ֵאל יַתג שמ

יַתבל,  ּמט שו ּמדיו  ּמג שב ֵאבס  ִבכ
אשאר ץ,  יַתכ ֵאמא  יַתט של ִבמ יַתהר  ּמט
שטבול יום,  ֵארי הוא  רֲעה יַתו

ֵאשר.   רֲעע יַתמ יַתב ֵאכל  או
ּממה.   שתרו ִבב ֵאכל  שמשו, או ִבש אעִבריב  אה
ִבשין.   ּמד ּמּק יַתב ֵאכל  ּמרתו, או ּמפ יַתכ ִבביא  ֵאה
לוצּמרע,  שמ יַתב ּמהרות  שט ּמשלוש  שוצאו  שמ ִבנ

אדת.  אל יַתביו ּמהרות  שט ּמשלוש  שו

מסכת נגעים פרק יד משנה ד 
ה

ּמוה:  שוצ ִבמ ּמתן  שח יַתל שג ִבת שו ִבחין,  של יַתג שמ ּמשה  לל שש
ִבים.   ִבו של יַתה שו לוצּמרע,  שמ יַתה שו ִבזיר,  ּמנ יַתה
יַתער,  יַתת שב ללא  אש שלחו  ִבג אש ּמלם  מכ שו
ּמערות,  שש ֵאתי  שש שירו  ִבש אש או 

שכלום.  ּמעשו  ללא 



מסכת נגעים פרק יד משנה ה 
ו

ּקפִברים,  ִבוצ ֵאתי  שש
ִבמין,  ּמד שב ּממה ו שבקו אאה ו יַתמשר שב ּמשוות  שהיו  ִבי אש ּמתן  ּמו שוצ ִבמ

יַתחת.   יַתא שכ ּמתן  ּמח ִבקי של ו
ֵאשרות.   שכ ּמשוות,  ּמנן  ֵאאי אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

שדרור,  ללא  אש ֵאוצאת  שמ ִבנ שו אהן  ֵאמ יַתחת  יַתא אאת  יַתחט  ּמש
ּמיה.  ִבנ שש יַתל יַתּקח זוג  ִי

ּמלה.   ִבכי רֲעא יַתב אתארת  ממ ּמנה  ּמהִבראשו
ּמפה,  ֵאר שט ֵאוצאת  שמ ִבנ שו ּמט ּה  ּמח שש

ּמיה.  ִבנ שש יַתל יַתּקח זוג  ִי
ּמיה.   ּמנ רֲעה יַתב אתארת  ממ ּמנה  ּמהִבראשו

יַתחת;  יַתל יַתת שש ִבמ יַתה ּמתמות  ּמדם,  יַתה יַתפְך  שש ִבנ
ּמדם.  יַתה ֵאפְך  ּמש יַתחת, ִי יַתל יַתת שש ִבמ יַתה ּמתה  ֵאמ

מסכת נגעים פרק יד משנה ו 
ז

ארז,  אא ֵאע ץ  יַתות  שוצ ִבמ
ּמּטה:  ִבמ יַתה יַתרע  שכ יַתע  ִבבי ִבכשר שביו  ּמע שו ּממה,  יַתא ּמאשרכו 

ּמעה.   ּמב יַתאשר של יַתנִים  שש יַתנִים, ו שש ִבל ּמחד  אא
ֵאאזוב,  יַתות  שוצ ִבמ
שביון,  ֵאאזו ללא 

אלת,  אח ֵאאזוב כו ללא 
ִבמי,  ֵאאזוב רו ללא  שו

ּמבִברי,  שד ִבמ ֵאאזוב  ללא  שו
ּמלווי.  ֵאשם  איש לו  אש ֵאאזוב  ּמכל  ללא 

מסכת נגעים פרק יד משנה ז 
ח

ִבני, ִבמי שש יַתה יַתביום 
ֵאהמות:  שב ּמשלוש  ִבביא  ֵאמ ּמיה  ּמה

ּמלה.   שועו ּמשם  ּמא שו ּמּטאת  יַתח
ּמהעו ף.  יַתלת  שועו ּמהעו ף  ּמּטאת  יַתח ִבביא  ֵאמ ּמיה  ּמה יַתדל  יַתה שו

מסכת נגעים פרק יד משנה ח 
ט

ּמשם,  ּמא אוצל  ֵאא ּמבא לו 
ּמחטו,  שש ּמליו, ו ּמע ּמדיו  ּמי ֵאתי  שש יַתמְך  ּמס
ּמדמו,  אאת  ִבנים  רֲעה לכ ֵאני  שש שבלו  ִבק שו



ּמיד.   שב ּמחד  אא שו ִבלי,  אכ שב ּמחד  אא
ִבלי,  אכ שב ֵאבל  ִבּק אש אזה 

יַתח.   ֵאב שז ִבמ יַתה ִבקיר  יַתעל  ּמרקו  שז ּמבא ו
ּמיד,  שב ֵאבל  ִבּק אש אזה  שו

ּמרע.   לוצ שמ אוצל  ֵאא ּמבא לו 
ִבעין,  ּמר לוצ שמ יַתה יַתכת  שש ִבל שב יַתבל  ּמט לוצּמרע  שמ ו

ּמקנור.   ִבני ֵארי  יַתע יַתש שב יַתמד  ּמע שו ּמבא 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמלה.  ִבבי שט ּמוצִבריְך  ּמיה  ּמה ללא 

מסכת נגעים פרק יד משנה ט 
י

שזנו.  ּמא שתנוְך  יַתעל  יַתתן  ּמנ שו לראשו,  ִבניס  שכ ִבה
ּמידו.  אהן  לב יַתעל  יַתתן  ּמנ שו ּמידו,  ִבניס  שכ ִבה

שגלו.   יַתר אהן  לב יַתעל  יַתתן  ּמנ שו שגלו,  יַתר ִבניס  שכ ִבה
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

יַתחת.   יַתא שכ ִבניס  שכ יַתמ ּמיה  ּמה ּמתם  שש ּמל שש
ִבנית,  ּממ שי אזן  לא אגל,  אר אהן  לב ּמיד,  אהן  לב ֵאאין לו 

ִבמית.   ּמל ּמרה עו רֲעה יַתט ֵאאין לו 
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּממן.   שמקו יַתעל  ֵאתן הוא  נו
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ּמוצא.  ּמי ששמאל,  ִבל אש יַתעל  יַתתן  ּמנ ִבאם 

מסכת נגעים פרק יד משנה י 
יא

ֵאברו.   רֲעח יַתל אש יַתכפו  שלתוְך  יַתוצק  ּמי שו אמן  אש יַתה ללג  ִבמ יַתטל  ּמנ
ּמוצא.   ּמי שוצמו,  יַתע יַתכ ף  שלתוְך  יַתוצק  ּמי ִבאם  שו

ִבשים.   ּמד ּקּק יַתה אדש  לק ֵאבית  אגד  אנ שכ ִבמים  ּמע שפ יַתבע  אש ּמזה  ִבה שו יַתבל  ּמט
ּמלה.   ִבבי שט ּמיה  ּמז יַתה ּמכל  יַתעל 
ּמרע.   לוצ שמ אוצל  ֵאא ּמבא לו 

ּמדם,  יַתה אאת  ֵאתן  אשהוא נו שמקום 
יַתמר:  אא אנ אש אמן,  אש יַתה אאת  ֵאתן  שקּמרא יד, כח-כט)ּמשם הוא נו ִבי יַתו ) 

ּמשם". <אל>  ּמא ּמה יַתדם  שמקום  יַתעל  "
ֵאהן, <בשמן> לכ יַתה יַתכ ף  יַתעל  אשר  רֲעא אמן  אש יַתה ִבמן  ּמתר  יַתהנו שו "

ֵאפר".  יַתכ של ֵאהר  יַתּט ִבמ יַתה לראש  יַתעל  ֵאתן  ִי
ֵאפר.   ִבכ יַתתן,  ּמנ ִבאם 

ֵאפר.  ִבכ ללא  יַתתן,  ּמנ ללא  ִבאם  שו
ּמבה.  ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

ֵאמר:  ִברי או אבן נו ּמנן  ּמח ִבבי יו שר



ֵאהן,  ּמוה  שוצ ִבמ ֵארי  ִבשי
ֵאפר,  ִבכ יַתתן,  ּמנ ללא  אש ֵאבין  יַתתן  ּמנ אש ֵאבין 
ֵאפר.   ִבכ ללא  ִבאלו  שכ ּמליו  ּמע ִבלין  רֲעע יַתמ ו

יב
אלנו;  יַתמ שי יַתוצק,  ּמי ללא  אש יַתעד  ללג  יַתה יַתסר  ּמח

ּמלה,  ִבח שת יַתכ ֵאחר  יַתא ִבביא  ּמי יַתוצק,  ּמי אש ִבמ
ּמבה.  ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

אלנו;  יַתמ שי יַתתן,  ּמנ ללא  אש יַתעד  ללג  יַתה יַתסר  ּמח
ּמלה.  ִבח שת יַתכ ֵאחר  יַתא ִבביא  ּמי יַתתן,  ּמנ אש ִבמ

מסכת נגעים פרק יד משנה יא 
יג

ִבשיר,  שע אה שו ִבני,  ּמע ּמבנו  ּמקשר ִבביא  ֵאה אש לוצּמרע  שמ
ִבני,  שע אה שו ִבשיר,  ּמע או 

ּמּטאת.   יַתח יַתחר  יַתא ֵאלְך  לכל הו יַתה
שמעון.   ִבש ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמשם.  ּמא ּמה יַתחר  יַתא

מסכת נגעים פרק יד משנה יב 
יד

ּמוצא;  ּמי ִבשיר,  ּמע יַתבן  ּמקשר ִבביא  ֵאה אש ִבני  ּמע לוצּמרע  שמ
ּמוצא.   ּמי ללא  ִבני,  ּמע יַתבן  ּמקשר ִבביא  ֵאה אש ִבשיר  ּמע שו
ִבבתו,  ֵאדי  שי יַתעל  שבנו,  ֵאדי  שי יַתעל  ּמדם  ּמא ִבביא  ֵאמ

ִבני,  ּמע יַתבן  ּמקשר ּמחתו  שפ ִבש שו שבדו  יַתע ֵאדי  שי יַתעל 
ִבחין.   ּמב שז ִבב ּמלן  ִבכי רֲעא יַתמ ו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבשיר,  ּמע יַתבן  ּמקשר ִבביא  ֵאמ ששתו  ִבא ֵאדי  שי יַתעל  יַתא ף 
אבת.  אי יַתח ִבהיא  אש ּמבן  ּמקשר ּמכל  ֵאכן  שו

מסכת נגעים פרק יד משנה יג 
יה

אהן,  ֵאתי שבנו ּמקשר ּמעשרבו  שת ִבנ אש ִבעין  ּמר לוצ שמ ֵאני  שש
אהן,  ֵאמ ּמחד  אא של אש ּמבנו  ּמקשר יַתרב  ּמק

אהם,  ֵאמ ּמחד  אא ֵאמת  ו
יַתע.  מש שיהו ִבבי  אאת שר ּמיה  שדִבר שנ יַתס שכ אל רֲעא ֵאשי  שנ יַתא רֲעאלו  ּמש זו 

אהם:  ּמל יַתמר  ּמא
ֵאחר,  יַתא של ּמסיו  ּמכ שנ לתב  שכ ִי



ִבני.   ּמע יַתבן  ּמקשר ִבביא  ּמי שו

חסלת מסכת נגעין 

מסכת פרה 

פרק א 

מסכת פרה פרק א משנה א 
א

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמת ּה,  ּמנ שש יַתבת  ּמלה  שג אע
יַתתִים.   שש יַתבת  ּמרה  ּמפ ו
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
יַתתִים,  שש יַתבת  ּמלה  שג אע

יַתבע.   יַתאשר יַתבת  ּמשלוש או  יַתבת  ּמרה  ּמפ ו
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ּמנה,  ֵאק שז ֵאשּמרה  שכ ֵאמש  ּמח יַתבת  יַתא ף 
ּמל ּה,  ִבנים  ִבתי שמ יַתמ ֵאאין  אש ּמלא  אא

ֵאסל.   ּמפ ִבת ללא  אש ִבחיר,  שש יַתת ֵאמא  אש

ב
יַתע:  מש שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

ִבשית'.   ּמל שש ּמלא ' אא ִבתי  שע יַתמ ּמש ללא 
שמרו לו:  ּמא

ִבשית'?  ּמל שש ּמלשון ' יַתה יַתמה 
אהם:  ּמל יַתמר  ּמא

ּמתם.   שס ִבתי  שע יַתמ ּמש ּמכְך 
יַתזי:  יַתע אבן  יַתמר  ּמא
ֵארש:  ּמפ רֲעא ִבני  רֲעא

ִבשית',  ִבלי שש ּמתה ' יַתא ֵאמר  ִבאם או
ּמין.   שנ ִבמ שב ֵאחרות  רֲעא יַתל

ִבשית',  ּמל שש ֵאמר ' ּמתה או יַתא אש שכ ו
ִבנים.   ּמש ּמשלוש  יַתבת 



ג
יַתמר:  ּמא ֵאוצא בו  יַתכיו

ִבעי.   ּמב ארם שר אכ
שמרו לו:  ּמא

ִבעי'?  ּמב שר ּמלשון ' יַתה יַתמה 
אהם:  ּמל יַתמר  ּמא

ּמתם.   שס ִבתי  שע יַתמ ּמש ּמכְך 
יַתזי:  יַתע אבן  יַתמר  ּמא
ֵארש:  ּמפ רֲעא ִבני  רֲעא

ִבעי',  ִבבי שר ּמתה ' יַתא ֵאמר  ִבאם או
ּמין.   שנ ִבמ שב ֵאחִברין  רֲעא יַתל

ִבעי',  ּמב שר ֵאמר ' ּמתה או יַתא אש שכ ו
ִבנים.   ּמש יַתבע  יַתאשר אבן 

ד
יַתמר:  ּמא ֵאוצא בו  יַתכיו

ּמגע,  מנ שמ יַתה יַתבִית  שב ֵאכל  ּמהאו
יַתּקב.   יַתל ללש  ּמש ִבמ יַתרס  שפ

שמרו לו:  ּמא
ּמאה'!  שוּס יַתל ששֵארה  אע אנה  ששמו ִבמ '

אהם:  ּמל יַתמר  ּמא
ּמתם.   שס ִבתי  שע יַתמ ּמש ּמכְך 

יַתזי:  יַתע אבן  יַתמר  ּמא
ֵארש:  ּמפ רֲעא ִבני  רֲעא

יַתּקב',  יַתל ללש  ּמש ִבמ ּמתה ' יַתא ֵאמר  ִבאם או
ּמלה.   יַתח ֵאאין בו 

ּמאה',  שוּס יַתל ששֵארה  אע אנה  ששמו ִבמ ֵאמר ' ּמתה או יַתא אש שכ ו
ּמלתו.  יַתח יַתטתו  רֲעע ִבמ

מסכת פרה פרק א משנה ב 
ה

ֵאמר:  ִבלי או ִבלי ּמג יַתה ֵאסה  ִבבי יו שר
יַתתִים,  שש ֵאני  שב ּמפִברים, 

יַתמר:  אא אנ יַתבר ח,ח)אש שד ִבמ שב ) 
ּמּטאת".   יַתח של יַתּקח  ִבת ּמקר  ּמב אבן  ִבני  ֵאש יַתפר  "ו

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמשלוש.   ֵאני  שב

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
ֵאשִברין,  שכ ֵאמש  ּמח ֵאני  שב יַתבע ו יַתאשר ֵאני  שב יַתא ף 

ִבנים,  ֵאק שז ִבאין  ִבבי שמ ֵאאין  אש ּמלא  אא



ּמכבוד.  יַתה ֵאני  שפ ִבמ

מסכת פרה פרק א משנה ג 
ו

ּמנה,  ּמש ֵאני  שב ִבשים,  ּמב שכ
יַתתִים,  שש ֵאני  שב ִבלים,  ֵאאי שו
שליום.   ִבמיום  ּמלם  מכ שו

ֵאני>  שב אדש < לח ּמשר  ּמע ּמשה  לל שש אבן 
אבש.  אכ יַתל ללא  שו יַתאִיל  ּמל ללא  ֵאשר  ּמכ ֵאאינו 

ּמגס.  של יַתפ ֵארהו  יַתטשרפון קו ִבבי  שר
ֵאקר.  ֵארהו נו יַתזי קו יַתע אבן 

ּממא.  שג ִבדי ּמכ ּמק ּמפ ֵארהו  ֵאעאל קו ּממ שש ִבבי ִי שר
יַתאִיל,  ֵאכי  שס ִבנ ּמליו  ּמע ִבביא  ֵאה שו שקִבריבו,  ִבה

ללא>  שבחו. < ִבז ִבמ ּמלה לו  ּמע ללא  שו
ּמחד,  אא שויום  אדש  לח ּמשר  ּמע ּמשה  לל שש אבן 

יַתאִיל.  אזה  ֵארי  רֲעה

מסכת פרה פרק א משנה ד 
ז

אהן,  ֵאתי שועולו ִבצבור  יַתה יַתּטאות  יַתח
לוצּמרע,  שמ יַתשם  רֲעא יַתו ִבזיר  ּמנ יַתשם  רֲעא ִבחיד,  ּמי יַתה ּמּטאת  יַתח

ּמאה,  של ּמה ּמו ִבשים  לל שש ִבמיום  ֵאשִברין  שכ
ִבשין.  לל שש שביום  יַתא ף  שו

ִבני,  ִבמי שש יַתה יַתביום  ּמבן  שקִברי ִבה ִבאם 
ֵאשִברין.   שכ

ּמדבות,  שנ ּמדִברים ו שנ
יַתסח,  אפ יַתה שו ֵאשר  שע יַתמ יַתה שו שבכור  יַתה

ּמאה,  של ּמה ּמו ִבני  ִבמי שש ִבמיום  ֵאשִברין  שכ
ִבני.  ִבמי שש שביום  יַתא ף  שו

פרק ב 

מסכת פרה פרק ב משנה א 
א

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ֵאשּמרה.  שכ ארת,  אב מע שמ יַתה ּמּטאת  יַתח יַתרת  ּמפ

ִבלין.   שס ִבמים פו ּמכ רֲעח יַתו
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר



יַתהגוִים.  ִבמן  יַתחת  יַתק של ִבנ ּמנה  ֵאאי
ִברין.   ִבשי שכ יַתמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

יַתבד,  של ִבב ללא זו  שו
ִבחיד,  ּמי יַתה שו ִבצבור  יַתה שבנות  ּמקשר ּמכל  ּמלא  אא

אר ץ,  ּמא ּמל ִבמחו ץ  אר ץ ו ּמא ּמה ֵאמ ִבאים  ּמב
ּמשן,  ּמי יַתה ִבמן  ּמדש ו ּמח אה ִבמן 

אחם,  אל יַתה ֵאתי  שש אמר ו לע ּמה ִבמן  חו ץ 
אר ץ.  ּמא ּמה ִבמן  ּמדש ו ּמח אה ִבמן  ּמלא  אא ִבאין  ּמב ּמנן  ֵאאי אש

מסכת פרה פרק ב משנה ב 
ב

לגר.   ּמי ששחוִברין,  ּמה  אפי ּמל שט ּמה ו אני ּמר שּק אש ּמרה  ּמפ
ּמלשון,  יַתה שו יַתנִים  ִבש יַתה שו יַתעִין  ּמה ֵאגל  של אג

ּמרה.   ּמפ יַתב ִבלין  שס ּמנן פו ֵאאי
ֵאשּמרה.   שכ אסת,  אנ יַתנ יַתה שו

ּמכ ּה,  ּמת רֲעח יַתו אלת  לב יַתי ּמב ּה  ּמתה  שי ּמה
ֵאסל.  ּמדה פו שיהו ִבבי  שר
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
יַתּטל,  ִבנ אש ּממקום  ּמכל 

לדם,  ּמא ּמער  ֵאש שמקומו  ּמלה  אע אה ללא  שו
ּמלה.  שפסו

מסכת פרה פרק ב משנה ג 
ג

ִבחיר,  שמ יַתנן ו שת אא שו אפן  לד ּמוצא  יו
ּמלה.  שפסו

ִבשיר,  שכ יַתמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
יַתמר:  אא אנ ּמבִברים כג,יט)אש שד ) 

אהיָך",  אאל ֵאבית יי  אלב  אכ ִבחיר  שמ ּמנה ו יַתנן זו שת אא ִבביא  ּמת ללא  "
יַתבִית.   יַתל ּמאה  ּמב ֵאאין זו 

ד
ּמרה.   ּמפ יַתב ִבלין  שס ִבשין ופו ּמד שק ממ יַתב ִבלין  שס ִבמין פו יַתהמו ּמכל 

ּמה,  אלי ּמע יַתכב  ּמר
ּמה,  אלי ּמע יַתען  שש ִבנ
ּמב ּה,  ּמנ שז ִבב ּמלה  שת ִבנ

ּמהר,  ּמנ יַתה אאת  ּמב ּה  יַתבר  ּמע
ּמרה,  ֵאס יַתהמו אאת  ּמה  אלי ּמע ֵאפל  ִבק

ּמלה.  שפסו ּמה,  אלי ּמע ֵאליתו  יַתט יַתתן  ּמנ
ּמרה,  ֵאס יַתבמו ּמשּמר ּה  שק ּמבל  רֲעא



ִבליק,  שח יַתת ללא  אש ִבביל  שש ִבב ּמדל  שנ יַתס ּמל ּה  ּמשה  ּמע
ִבבים,  שזבו יַתה ֵאני  שפ ִבמ ּמה  אלי ּמע ֵאליתו  יַתט יַתרס  ּמפ

ֵאשּמרה.  שכ
ּמלל:  שכ יַתה אזה 

ֵאשּמרה,  שכ ּמכ ּה,  ּמוצשר של אשהוא  ּמכל 
ּמלה.  שפסו ֵאחר,  יַתא ארְך  לוצ של

מסכת פרה פרק ב משנה ד 
ה

ֵאשּמרה.   שכ ּמהעו ף,  ּמה  אלי ּמע יַתכן  ּמש
ּמלה.   שפסו ּמכר,  ּמז יַתה ּמה  אלי ּמע ּמלה  ּמע

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמלה,  שפסו אעלוהו  אה ִבאם 
ֵאשּמרה.  שכ שוצמו,  יַתע ֵאמ ִבאם 

מסכת פרה פרק ב משנה ה 
ו

ּמבנות  של ששחורות או  ּמערות  שש ֵאתי  שש ּמב ּה  ּמהיו 
יַתחת,  יַתא ּממא  מג שלתוְך 

ּמלה.   שפסו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמחד.  אא שלתוְך כוס 

ֵאני כוסות,  שש שבתוְך  ּמהיו 
אאת זו,  ִבכיחות זו  ֵאהן מו שו

ּמלה.   שפסו
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ּמזרות,  מפ שמ ֵאהן  שו ֵאמש,  ּמח ִבפלו  רֲעא יַתבע,  יַתאשר ִבפלו  רֲעא
ללש.   שת ִי

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ִבשים.   ִבמ רֲעח ִבפלו  רֲעא

ֵאמר:  ּמרה או ִבתי שב אבן  יַתע  מש שיהו ִבבי  שר
ּמב ּה,  ּמנ שז ִבב יַתחת  יַתא שו ּמש ּה  לרא שב יַתחת  יַתא ִבפלו  רֲעא

ּמלה.   שפסו

ז
ּמערות,  שש ֵאתי  שש ּמב ּה  ּמהיו 

ִבדים,  רֲעא יַתמ ּמשן  לרא שו ִבחיר  שש יַתמ ּמרן  ּמּק ִבע
ִבחיר,  שש יַתמ ּמשן  לרא שו ִבדים  רֲעא יַתמ ּמרן  ּמּק ִבע

אאה,  ִבנשר יַתה יַתחר  יַתא ֵאלְך  לכל הו יַתה
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד



שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמּקר.  ִבע ּמה יַתחר  יַתא

פרק ג 

מסכת פרה פרק ג משנה א 
א

ּמרה,  ּמפ יַתה יַתפת  ששִברי ִבל אדם  לק ִבמים  ּמי יַתעת  שב ִבש
ֵאביתו,  ִבמ ּמרה  ּמפ יַתה אאת  ֵאר ף  יַתהשו ֵאהן  לכ ִבשין  שפִברי יַתמ
ּמחה,  ּמר שז ִבמ ּמנה  ּמוצפו ּמרה  ִבבי יַתה ֵאני  שפ יַתעל  אש ּמכה  שש ִבל יַתל

ֵאראת,  שק ִבנ ּמתה  שי ּמה אבן  אא ֵאבית  ו
ִבמים,  ּמי יַתה יַתעת  שב ִבש ּמכל  ּמליו  ּמע ִבזין  יַתמ ו

ּמשם.   ּמהיו  אש ּמּטאות  יַתח יַתה ּמכל  ִבמ
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ּמליו  ּמע ִבזין  יַתמ ּמהיו  ללא 
יַתבד.   של ִבב ִבעי  ִבבי שש יַתב ִבשי ו ִבלי שש יַתב ּמלא  אא
ֵאמר:  ִבנים או רֲעה לכ יַתה יַתגן  שס ּמיה  שנ יַתנ רֲעח ִבבי  שר
ּמרה,  ּמפ יַתה אאת  ֵאר ף  יַתהשו ֵאהן  לכ יַתה יַתעל 
ִבמים,  ּמי יַתה יַתעת  שב ִבש ּמכל  ּמליו  ּמע ִבזין  יַתמ

ִבכפוִברים,  יַתה שליום  אש יַתעל  שו
ּמליו  ּמע ִבזין  יַתמ ּמהיו  ללא 

יַתבד.  של ִבב ִבעי  ִבבי שש יַתב ִבשי ו ִבלי שש יַתב ּמלא  אא

מסכת פרה פרק ג משנה ב 
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יַתלע,  אוּס יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  שבנויות  יַתלִים  ּמש ִבבירו ּמהיו  ֵאוצרות  רֲעח
שתהום.   יַתה אבר  אק ֵאני  שפ ִבמ ּמחלול,  אהן  ֵאתי שח יַתת שו
ּמשם,  שלדות  שויו ּמברות  ִבשים עו ּמנ ִבאים  ִבבי שמ ו

אהן.   ֵאני שב אאת  ּמשם  שדלות  יַתג שמ ו
ּמלתות,  שד אהן  ֵאבי יַתג יַתעל  שו ּמוִברים,  שש ִבאין  ִבבי שמ ו

אהן,  ֵאבי יַתג יַתעל  ִבבין  שש ּמהיו יו ִבתינוקות  שו
ּמדן.   ּמי שב אבן  אא ּמל אש שוכוסות 

יַתח,  ִבשילו יַתל ִבגיעו  ִבה
אהן.   ֵאבי יַתג יַתעל  ששבו  ּמי שו ּמעלו  שו ִבמלום,  ּמישרדו ו

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ֵאלא.   יַתמ שמ ֵאשל ו של יַתש שמ ּמיה  ּמה שמקומו  ִבמ

 מסכת פרה פרק ג משנה ג 



ג
ּמישרדו.   שו יַתבִית  יַתה יַתהר  של ּמבאו 

ּמזרות,  רֲעע ּמה שו יַתבִית  יַתה יַתהר 
שתהום.   יַתה אבר  אק ֵאני  שפ ִבמ ּמחלול,  אהן  ֵאתי שח יַתת

ּמּטאת,  יַתח יַתל אש ּמלל  שק ּמּקן  מת שמ ּמיה  ּמה ּמרה  ּמז רֲעע ּמה יַתתח  אפ שב ו
ִבלים,  ֵאח ּמלשר אש ּמכר  ּמז ִבאין  ִבבי שמ ו
ּמניו,  ּמר שק ֵאבין  אבל  אח ששִברין  שוקו

אבל,  אח יַתל אש לראשו  שב ֵאבְך  יַתס שמ ֵאּקל ו יַתמ ששִברין  שוקו
ּמלל,  שּק יַתה שלתוְך  שוזושרקו 

ּמריו,  רֲעאחו יַתל ּמתע  ִבנשר שו ּמכר  ּמז יַתה אאת  אכה  יַתמ ו
ֵאדש,  יַתק שמ ֵאטל ו שונו

יַתמִים.   יַתה ֵאני  שפ יַתעל  אאה  ּמר ֵאי אש ֵאדי  שכ
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

יַתרדות!  של ִבנים  ִבמי יַתל ּממקום  שתנו  ִבת יַתאל 
ֵאדש.  יַתק שמ ֵאטל ו ּמלא הוא נו אא

מסכת פרה פרק ג משנה ד 
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ּמּטאת,  יַתח יַתגב  יַתעל  ּמּטאת  יַתח ללא  ִבשין  ּמהיו עו ללא 
ֵאברו.   רֲעח ֵאבי  יַתג יַתעל  ִבתינוק  ללא  שו

יַתהזות.   של ִבתינוקות  יַתה ּמהיו  ִבכים  שוצִברי ו
ִבלי.   ִבלי ּמג יַתה ֵאסה  ִבבי יו ֵארי שר שב ִבד

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
יַתהזות.  של ִבכים  שוצִברי ּמהיו  ללא 

מסכת פרה פרק ג משנה ה 
ה

יַתבע,  אש ִבמ שוצאו  ּממ ללא 
יַתבע,  יַתאשר ֵאמ ֵאמש, ו ּמח ֵאמ ֵאשש, ו ִבמ ִבשין  עו

יַתחת.   יַתא ֵאמ יַתתִים, ו שש ִבמ ּמשלש, ו ִבמ ו
ּמאן?  ּמש רֲעע ִבמי  ו

אשה,  למ ּמשה  ּמע ּמנה  ּמהִבראשו
ּמרא,  שז אע ּמשה  ּמע ּמיה  ִבנ שש יַתה שו

ּמלְך.   ֵאהי שו ּמרא  שז אע ֵאמ ֵאמש  ּמח שו
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמלְך.  ֵאהי שו ּמרא  שז אע ֵאמ יַתבע  אש

ו
ּמאן?  ּמש רֲעע ִבמי  ו



ִבדיק,  יַתצ יַתה שמעון  ִבש
ּמגדול,  ֵאהן  לכ ּמנן  ּמח שויו

יַתתִים,  שש יַתתִים  שש ּמעשו 
ּמי ף,  ּמּק יַתה אבן  יַתני  ֵאעי שליו אא

שוצִברי,  ִבמ יַתה ֵאמאל  יַתנ רֲעח יַתו
ִבבי,  רֲעא ִבפי אבן  ֵאעאל  ּממ שש שוִי

יַתחת.  יַתא יַתחת  יַתא ּמעשו 

מסכת פרה פרק ג משנה ו 
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ּמחה,  שש ִבמ יַתה יַתהר  של יַתבִית  יַתה יַתהר  ֵאמ ִבשין  ּמהיו עו אבש  אכ שו
ִבפין,  ִבכ ֵאבי  יַתג יַתעל  ִבפין  ִבכ
אטם,  לא ּמה אגד  אנ שכ ּמפה  ִבכ
שתהום,  יַתה אבר  אק ֵאני  שפ ִבמ

ּמרה,  ּמפ יַתה אאת  ֵאר ף  ֵאהן שו לכ אשבו 
ּמה,  אדי רֲעע יַתס שמ ּמכל  שו ּמרה  ּמפ ו

ּמחה.  שש ִבמ יַתה יַתהר  של ִבאין  שוצ יו

מסכת פרה פרק ג משנה ז 
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ֵאוצאת,  ּמל ּמוצה  ּמרה רו ּמפ ּמתה  שי ּמה ללא 
ּמרה,  ששחו ּממ ּה  ִבע ִבאין  ִבוצי ֵאאין מו

ּמחטו",  ּמש ּמרה  ששחו שמרו " ליא ללא  אש
ּממה,  מד רֲעא ללא  שו

ּמחטו".   ּמש יַתתִים  שש שמרו " ליא ללא  אש
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

אזה,  ֵאשם  ִבמ ללא 
יַתמר:  אא אנ אש ֵאשם  ִבמ ּמלא  יַתבר יט,ג)אא שד ִבמ שב ) 

ּמד ּה.   יַתב של ּמת ּה",  לא ִבוציא  שוהו "

ט
ּמחה,  שש ִבמ יַתה יַתהר  של אהן  ֵאלי שג יַתר שב ִבמין  ִבדי שק יַתמ ּמהיו  ֵאאל  ששּמר ֵאני ִי שק ִבז

ּמשם.   ּמיה  ּמה ּמלה  ִבבי שט ֵאבית  ו
ּמרה,  ּמפ יַתה אאת  ֵאר ף  יַתהשו ֵאהן  לכ יַתה אאת  ּמהיו  ִבמין  יַתט שמ ו

שמִברים:  שיהו או ללא  אש ִבקין,  יַתצדו יַתה ֵאני  שפ ִבמ
ֵאשית.  שע אנ ּמתה  שי ּמה אמש  אש ֵאבי  לעשר שמ ִבב

מסכת פרה פרק ג משנה ח 
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ּמליו,  ּמע אהן  ֵאדי שי אאת  שמכו  ּמס



שמִברים לו:  שואו
יַתחת!"  יַתא לבל  שט ּמגדול,  ֵאהן  לכ ִבשי  ִבאי "

יַתפג.   יַתת שס ִבנ שו ּמלה  ּמע שו יַתבל,  ּמט שו יַתרד  ּמי שו
ִבזים,  ּמר רֲעא ֵאוצי  רֲעע ּמשם,  ּמדִברין  מס שמ ּמהיו  ִבוצים  ֵאע שו

ּמקה.   ּמל רֲעח ּמנה  ֵאא שת ֵאוצי  רֲעע יַתו ִבשים,  שברו ִבנים ו ּמר ּקא ֵאוצי  רֲעע יַתו
ּמדל,  שג ִבמ ִבמין  שכ ּמת ּה  ִבשין או שועו

יַתחלונות,  ּמב ּה  ִבחין  שת יַתפ שמ ו
ּמבה.  ּמר רֲעע יַתמ ּמת ּה  ִבזי רֲעח

מסכת פרה פרק ג משנה ט 
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ּמגג,  ּממ של אש אבל  אח שב ּמה  ּמפתו שכ
ּמכה,  ּמר רֲעע יַתמ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמה  ּמתנו שנ

ּמניו> ּמפ לראשו; ו רֲעעּמרב. < יַתמ יַתל ּמה  אני ּמפ ּמדרום ו ּמש ּה  לרא
רֲעעּמרב.   יַתמ יַתל ּמניו  ּמפ ּמרח ו שז ִבמ יַתב ֵאמד  ֵאהן עו לכ יַתה

ששמאלו.  ִבב ֵאבל  ִבק שו ִבמינו,  ִבבי יַתחט  ּמש
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ששמאלו,  ִבל ֵאתן  שונו ֵאבל,  יַתק שמ ּמיה  ּמה ִבמינו  ִבבי
ִבמינו.   ִבבי אזה  יַתמ ו

ִבמים  ּמע שפ יַתבע  אש ּמזה  ִבה שו יַתבל  ּמט
ִבשים,  ּמד ּקּק יַתה אדש  לק ֵאבית  אגד  אנ שכ

ּמלה.   ִבבי שט ּמיה  ּמז יַתה ּמכל  יַתעל 
יַתהזות,  של ִבמ יַתמר  ּמג

ּמרה,  ּמפ יַתל אש ּמפ ּה  שבגו ּמדיו  ּמי אאת  יַתנח  ִבק
ֵאליתות.  יַתא שב ֵאאש  ּמה אאת  ִבצית  ִבה שו יַתרד  <קסמים>ּמי

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
רֲעחִבריות.  <ענפי דקל>יַתב

מסכת פרה פרק ג משנה י 
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ּמעה,  ּמק שב ִבנ
ּמת ּה,  ִבג ִבמ יַתמד חו ץ  ּמע שו

יַתעת.   יַתל ִבני תו שש ֵאאזוב ו שו ארז  אא ֵאע ץ  יַתטל  ּמנ שו
אהם:  ּמל יַתמר  ּמא שו

אזה?  ארז  אא ֵאע ץ  אזה?  ארז  אא ֵאע ץ  "
אזה?  ֵאאזוב  אזה?  ֵאאזוב 

יַתעת זו?" <מחוק: זה> יַתל ִבני תו שש יַתעת זו?  יַתל ִבני תו שש
ּמבר.  ּמד שו ּמבר  ּמד ּמכל  יַתעל  ִבמים  ּמע שפ ּמשה  לל ּמש

שמִברין לו:  ֵאהן או שו
ִבהין." ִבהין,  ִבהין,  "
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ּמלשון,  יַתה ֵארי  ִבשי שב ּמכן  ּמר שכ
ּמת ּה.   ּמפ ששִברי שלתוְך  ִבליְך  שש ִבה שו

ּמפה,  ּמר שש ִבנ
שקלות,  יַתמ שב ּמת ּה  ִבטין או שב חו
ּמברות.  שכ ִבב ּמת ּה  ִברין או שב  <מסננים בכברה>שוכו

ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר
ֵאשית.   אע אנ ּמתה  שי ּמה אבן  אא ּמל אש ּמּקבות  יַתמ שב

אפר,  ֵאא איש בו  אש ּמשחור 
ִבשין אותו,  שת כו

ִבחים אותו.   ִבני יַתמ ֵאאין בו,  אש שו
ּמתש.   שכ ִבנ ּמיה  ּמה ּמכְך  ֵאבין  ּמכְך ו ֵאבין  אוצם,  אע ּמה

ִבקים:  ּמל רֲעח ּמשה  לל שש ִבל ִבקין אותו  של שוחו
יַתחִיל,  יַתב ּמתן  ִבנ ּמחד  אא

ּמחה,  שש ִבמ יַתה יַתהר  שב ּמתן  ִבנ ּמחד  אא שו
ּממרות.  שש ִבמ יַתה ּמכל  של ֵאלק  יַתח שת ִבמ ּמיה  ּמה ּמחד  אא שו

פרק ד 
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ּממ ּה,  שש ִבל ללא  אש ּמט ּה  ּמח שש אש ּמּטאת  יַתח יַתרת  ּמפ
ּממ ּה,  שש ִבל ללא  אש ּמזה  ִבה שו ֵאבל  ִבק
ּממ ּה,  שש ִבל ללא  אש שו ּממ ּה  שש ִבל או 
ּממ ּה,  שש ִבל שו ּממ ּה  שש ִבל ללא  אש או 

ּמלה.  שפסו
ִבשיר.   שכ יַתמ ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר

יַתלִים,  שג יַתר שו יַתדִים  ּמי ּמרחו ץ  ללא  אש שו
ּמלה.  שפסו

ִבשיר.   שכ יַתמ ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר
ּמגדול,  ֵאהן  לכ שב ללא  אש

ּמלה.  שפסו
ִבשיר.   שכ יַתמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר

ִבדים,  ּמג שב יַתוּסר  מח שמ ִבב ו
ּמלה.   שפסו

ֵאשית.  אע אנ ּמתה  שי ּמה ּמבן  ּמל ֵאלי  שכ ִבב ו
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ּמת ּה,  ִבג ִבמ ּמפ ּה חו ץ  ששּמר
ִבגתות,  ֵאתי  שש ִבב או 

יַתחת,  יַתא יַתגת  שב יַתתִים  שש ּמשיַתר ף  אש או 
ּמלה.   שפסו

יַתתח,  אפ יַתה אגד  אנ שכ ֵאון  ִבכ ללא  שו ּמזה  ִבה
ּמלה.   שפסו

ִבעית,  ִבבי שש ִבשית  ִבש ִבמ ּמזה  ִבה
ִבעית,  ִבבי שש ּמזה  ִבה שו יַתזר  ּמח שו

ּמלה.   שפסו
ִבנית,  ִבמי שש ִבעית  ִבבי שש ִבמ

ִבנית,  ִבמי שש ּמזה  ִבה שו יַתזר  ּמח שו
ֵאשּמרה.  שכ
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ִבוצים,  ֵאע ּמב ללא  אש ּמפ ּה  ששּמר
ּמבה,  ּמב שג יַתב ִבפלו  רֲעא ִבוצים,  ֵאע ּמכל  שב או 

ֵאשּמרה.   שכ
ּמח ּה,  שת ִבנ שו ּמט ּה  ִבשי שפ ִבה

ֵאשּמרה.   שכ
ּמשּמר ּה,  שב ִבמ יַתכל  ללא ּמנת  שמ יַתעל  ּמט ּה  ּמח שש

ּממ ּה,  ּמד ִבמ ששתות  ִבל שו
ֵאשּמרה.   שכ

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמרה.  ּמפ יַתב אלת  אס ּמבה פו ּמש רֲעח יַתמ יַתה ֵאאין 
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יַתעד סו ף,  שו ּמלה  ִבח שת ִבמ ּמרה  ּמפ יַתב ִבקין  רֲעעסו ּמה ּמכל 
ּמכה.   ּמלא שמ ִבב ּמת ּה  ִבלין או שס ִבדין, ופו ּמג שב ִבמין  יַתט שמ

ּמת ּה,  ּמט ִבחי שש ִבב שפסול  ּמב ּה  יַתרע  ֵאא
ִבדים.   ּמג שב ּממא  יַתט שמ ּמנה  ֵאאי

ּמת ּה,  ּמי ּמז יַתה שב ּמב ּה  יַתרע  ֵאא
ּמב ּה,  יַתסק  ּמע אש ּמכל 

ִבדים,  ּמג שב ּממא  יַתט שמ ּמל ּה,  שפסו ֵאני  שפ ִבל
ִבדים.  ּמג שב ּממא  יַתט שמ ּמנה  ֵאאי ּמל ּה,  שפסו יַתחר  יַתא של

ּמל ּה.   מק ּמר ּה  שמ מח ּמוצא  שמ ִבנ



ּמב ּה,  ִבלין  רֲעע ּמלם מו שלעו
ִבוצים,  ֵאע ּמל ּה  ִבבין  יַתמשר ו

ֵאהן.   לכ שב יַתביום ו ּמה  אשי רֲעע יַתמ ו
אפר.   ֵאא אשה  ּמע ֵאת אש יַתעד  ּמב ּה  אלת  אס ּמכה פו ּמלא שמ יַתה שו

יַתמִים,  יַתב אלת  אס ּמכה פו ּמלא שמ יַתה שו
אפר. <שיטילו> ֵאא ּמה אאת  שּטלו  ִבי אש יַתעד 

פרק ה 
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ּמּטאת,  יַתח יַתל ארש  אח ִבלי  שכ ִבביא  ֵאמ יַתה
ּמשן.  שב ִבכ יַתה יַתעל  ּמלן  שו ֵאבל,  טו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ִבביא,  ֵאמ יַתבִית הוא  יַתה ִבמן  יַתא ף 

ּמּטאת.   יַתח יַתה יַתעל  ִבנין  ּממ אא אנ לכל  יַתה אש ֵאשר,  ּמכ
ּממה,  שתרו ִבב ו

ֵאטל.  שונו ּמשן  שב ִבכ יַתה אאת  יַתח  ֵאת פו
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ִבני.  ֵאש יַתה אדר  ֵאוּס יַתה ִבמן 
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ִבשי.  ִבלי שש יַתה אדר  ֵאוּס יַתה ִבמן 
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ּמּטאת,  יַתח של ִבלי  אכ ִבביל  שט יַתמ יַתה
ֵאדש,  יַתק של ּמנן שראוִים  ֵאאי אש יַתמִים  שב

ֵאגב,  יַתנ של ּמוצִבריְך 
ֵאדש,  יַתק של ֵאהן שראוִים  אש יַתמִים  שב ו

ֵאגב.   יַתנ של ּמוצִבריְך  ֵאאינו 
ִבשין,  ּמד מק שמ יַתמִים  שלתוכו  לס ף  אא אל ִבאם 

ּמכְך,  ֵאבין  ּמכְך ו ֵאבין 
ֵאגב.   יַתנ של ּמוצִבריְך  ֵאאינו 
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ֵאדש,  יַתק של ּמנן שראוִים  ֵאאי אש יַתמִים  שב ּמה  ִבבילו שט ִבה אש ּמיה  שקרו
ֵאמא.   יַתּט ִבת אש יַתעד  ּמב ּה  ִבשין  שד יַתק שמ



ּמב ּה.   ִבשין  שד יַתק שמ ֵאאין  ּממאת,  יַתּט ִבנ
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר

ּמלה,  ִבח שת יַתכ ּמב ּה  ֵאדש  יַתק שמ ִבאם 
יַתבוּסו ף;  יַתא ף 

יַתבוּסו ף,  ּמב ּה  ֵאדש  יַתק שמ ֵאאינו  ִבאם 
ּמלה.   ִבח שת יַתכ ללא  ּמבל  רֲעא

ּמכְך,  ֵאבין  ּמכְך ו ֵאבין 
ִבשין.  ּמד מק שמ יַתמִים  ּמכ ּה  שלתו לס ף  אא אי ללא 
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ּמּטאת,  יַתח של ּמכ ּה  ּמת רֲעח אש ארת  אפ ששפו
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמיד. <יטביל> ִבמ לבל  שט ִי
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר

ִבביל.   שט יַתי שו ֵאמא  יַתט שי
ֵאדש,  יַתק של ֵאשִברין  שכ לכל  יַתה

ּמטן.   ּמק שו אטה  ֵארש שו ֵאח ֵאמ חו ץ 
ּמטן,  ּמּק יַתב ִבשיר  שכ יַתמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר

ּמנס.  ִבגי שדרו שנ יַתא שב ּמשה ו ִבא ּמב ֵאסל  ופו
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ִבשין,  שד יַתק שמ ִבלים  ֵאכ יַתה ּמכל  שב
ִבלים,  ּמל שג ֵאלי  שכ ִבב ִבפלו  רֲעא

ּממה.   ּמד רֲעא ֵאלי  שכ ִבב ִבנים,  ּמב רֲעא ֵאלי  שכ ִבב
ּמב ּה.   ִבשין  שד יַתק שמ ּמנה,  ִבפי שס ִבב ו

ִבשין,  שד יַתק שמ ֵאאין 
ִבלים,  ֵאכ יַתה שפנות  ּמד שב ללא 
יַתח ץ,  יַתמ יַתה ֵאלי  שבשו ללא  שו

ִבבית,  ּמח אה יַתפת  שמגו ִבב ללא  שו
ִבלין.  יַתמ שמ ֵאאין  אש ֵאני  שפ ִבמ ּמניו,  שפ ּמח שב ללא  שו

ּמּטאת,  יַתח ֵאמי  ִבזין  יַתמ ֵאאין  שו ִבשין  שד יַתק שמ ֵאאין  שו
ִבלי.   אכ יַתב ּמלא  אא

ִבלים,  ֵאכ ּמלא  אא ִבתיל,  ּמפ ִבמיד  ּמוצ ִבלין  ִבצי יַתמ ֵאאין 
ִבלים.  ֵאכ ּמלא  אא ארש  אח ִבלי  שכ יַתיד  ִבמ ִבציל  יַתמ ֵאאין  אש

מסכת פרה פרק ה משנה ו 
ו

ֵאשּמרה.  שכ שוצִברין,  יַתהיו יַתוצת  ֵאבי



ֵאסל.   ֵאסה פו ִבבי יו שר
אלת,  לג שנ יַתתשר יַתוצת  ֵאבי

ִברין,  ִבשי שכ יַתמ ּמדה  שיהו ִבבי  ִבאיר ושר ֵאמ ִבבי  שר
ִבלין.  שס ִבמים פו ּמכ רֲעח יַתו

מסכת פרה פרק ה משנה ז 
ז

יַתלע,  אוּס יַתב אש אקת  לש יַתה
ּמב ּה,  ִבשין  שד יַתק שמ ֵאאין  שו ּמב ּה,  ִבלין  יַתמ שמ ֵאאין 

ּמנה,  אמ ִבמ ִבזין  יַתמ ֵאאין  שו
ִבתיל,  ּמפ ִבמיד  ּמוצ ּמכה  שוצִברי ּמנה  ֵאאי שו

אוה.   שק ִבמ יַתה אאת  אלת  אס ּמנה פו ֵאאי שו
ִבוּסיד,  יַתב ּמר ּה  שב ִבח שו ִבלי,  אכ ּמתה  שי ּמה

ּמנה,  אמ ִבמ ִבזין  יַתמ ּמב ּה, ו ִבשין  שד יַתק שמ ּמב ּה, ו ִבלין  יַתמ שמ
ִבתיל,  ּמפ ִבמיד  ּמוצ ּמכה  שוצִברי ו

אוה.   שק ִבמ יַתה אאת  אלת  אס ופו
יַתמשרטוט,  שס ִבב ּמק ּה  ּמק שפ ּמּטן ו יַתמ של ִבמ ּמבה  ּמּק ִבנ

ִבלין,  שפסו ּמכ ּה  שבתו אש יַתמִים  יַתה
ִבלי;  אכ ִבלין  מג רֲעע ּמנן  ֵאאי אש ֵאני  שפ ִבמ

יַתמשרטוט,  שס ִבב ּמק ּה  ּמק שפ יַתצד ו יַתה ִבמן 
ֵאשִברים,  שכ ּמכ ּה  שבתו אש יַתמִים  יַתה
ִבלי.   אכ ִבלין  מג רֲעע ֵאהם  אש ֵאני  שפ ִבמ

ח
ִבּטיט,  יַתל אש ּמרה  ּמט רֲעע ּמל ּה  ּמעשו 

ִבלין;  שפסו ּמשם,  של יַתמִים  יַתה שלכו  ּמה שו
ֵאשִברין.  שכ ּממ ּה,  ִבע ֵאטל  ּמנ ִבי אש ֵאדי  שכ ּמבִבריא  ּמיה  ּמה ִבאם 

מסכת פרה פרק ה משנה ח 
ט

יַתחת,  יַתא אבן  אא שב אש ּמקתות  שש ֵאתי  שש
אהן,  ֵאמ יַתחת  יַתא אאת  ֵאדש  ִבק

ִבשין.   ּמד מק שמ ּמנן  ֵאאי ּמיה  ִבנ שש יַתב אש יַתמִים  יַתה
יַתהנוד,  ארת  אפ ששפו ִבכ ּמלזו  שנקובות זו  ּמהיו  ִבאם  שו

אהן,  ֵאבי יַתג יַתעל  ִבפין  ּמוצ יַתמִים  יַתה ּמהיו  אש או 
יַתהשום,  יַתפת  ִבל שק ִבכ ִבפלו  רֲעא
אהן,  ֵאמ יַתחת  יַתא אאת  ֵאדש  ִבק

ִבשין.  ּמד מק שמ ּמיה  ִבנ שש יַתב אש יַתמִים  יַתה

מסכת פרה פרק ה משנה ט 



י
אקת,  לש ּמאן  ּמש רֲעע יַתו ּמלזו  ּמפן זו  ִבּקי ִבה אש ִבנים  ּמב רֲעא ֵאתי  שש

רֲעעֵארבות,  ֵאתי  שש ֵאכן  שו
ּמקה,  ּמל שח אנ אש אקת  לש ֵאכן  שו

ִבשים.   ּמד מק שמ ּמנן  ֵאאי אהם  ֵאני ֵאבי אש יַתמִים  יַתה
ֵאסיס,  שפ ִבג יַתב ִבוּסיד או  יַתב ּמאן  ּמש רֲעע

יַתחת,  יַתא שכ ֵאטל  ּמנ ִבה של שיכולות  ֵאהן  שו
ִבשים.  ּמד מק שמ אהם  ֵאני ֵאבי אש יַתמִים  יַתה

פרק ו 

מסכת פרה פרק ו משנה א 
א

ֵאדש,  יַתק שמ יַתה
יַתצד,  יַתה יַתעל  ּמידו, או  יַתעל  ִבקדוש  יַתפל  ּמנ <קידוש: אפר>שו

אקת,  לש יַתה יַתעל  יַתפל  ּמנ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו
ּמפסול.  

אקת,  לש יַתה יַתעל  ארת  אפ ששפו יַתה ִבמן  יַתפל  ּמנ
ּמפסול.  

ּמוּסה,  ִבכ שו ארת  אפ ששפו יַתה ִבמן  יַתטל  ּמנ
אלת,  אד יַתה אאת  ִבגי ף  ֵאה אש או 

ֵאשר,  ּמכ ִבּקדוש  יַתה
ִבלין.   שפסו יַתמִים  יַתה שו

אר ץ,  ּמא ּמב ּמפ ּה  ּמק שז
ּמפסול; 

ּמידו,  שלתוְך 
ּמשר.  שפ אא אש ֵאני  שפ ִבמ ֵאשר,  ּמכ

מסכת פרה פרק ו משנה ב 
ב

יַתמִים,  יַתה ֵאני  שפ יַתעל  ּמוצ ף  ִבקדוש  ּמיה  ּמה
שמִברים:  שמעון או ִבש ִבבי  ִבאיר ושר ֵאמ ִבבי  שר

ֵאדש.  יַתק שמ ֵאטל ו נו
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ִבשין בו.   שד יַתק שמ ֵאאין  יַתמִים,  יַתב יַתגע  ּמנ אש ּמכל 

ג
ּמּטן,  יַתמ של ִבמ ִבקדוש  ּמוצא  שמ ִבנ שו יַתמִים  יַתה אאת  יַתל ף  ּמז



שמִברים:  שמעון או ִבש ִבבי  ִבאיר ושר ֵאמ ִבבי  שר
ֵאדש.  יַתק שמ ֵאגב ו יַתנ שמ

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ִבשין בו.  שד יַתק שמ ֵאאין  יַתמִים,  יַתב יַתגע  ּמנ אש ּמכל 

מסכת פרה פרק ו משנה ג 
ד

ּמכ ּה,  שבתו ִבפי  ּמּט יַתה שו אקת  לש יַתב ֵאדש  יַתק שמ יַתה
אשהוא,  ּמכל  יַתוצר  ִבפיו  ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ִבשין.   ּמד מק שמ שבתוכו  אש יַתמִים  יַתה
שספוג,  ּמיה  ּמה ִבאם  שו

ִבלין.   שפסו שבתוכו  אש יַתמִים  יַתה
אשה?  רֲעע יַתי יַתוצד  ֵאכי

שוּספוג.  יַתל יַתע  ִבגי יַתמ אשהוא  יַתעד  ֵאל ף  זו
שוּספוג,  יַתב יַתגע  ּמנ

ֵאהן,  אש ּמכל  ּמביו  יַתג יַתעל  ִבפים  ּמוצ יַתמִים  יַתה אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ִבלין.  שפסו

מסכת פרה פרק ו משנה ד 
ה

ּמרקות,  שי ֵאלי  רֲעע שגלו, או  יַתר ּמידו, או  יַתתן  ּמנ
ִבבית,  ּמח אל יַתמִים  יַתה שברו  יַתע יַתי אש ֵאדי  שכ

ִבלין.   שפסו
אאגוז,  ֵאלי  רֲעע יַתו ִבנים  ּמק ֵאלי  רֲעע

ֵאשִברין.   שכ
ּמלל:  שכ יַתה אזה 

ּמפסול,  ּמאה,  שמ מט ֵאבל  יַתק שמ אשהוא  ּמבר  ּמד
ֵאשר.  ּמכ ּמאה,  שמ מט ֵאבל  יַתק שמ ֵאאינו  אש שו

מסכת פרה פרק ו משנה ה 
ו <ט>

יַתגת,  יַתה שלתוְך  ּמין  שע יַתמ יַתה אאת  אנה  יַתפ שמ יַתה
ִבבי,  שג יַתה שלתוְך  או 

ִבעין,  ּמר לוצ שמ יַתל שו ִבבין,  ּמז יַתל ִבלין  שפסו
ּמּטאת,  יַתח ֵאמי  אהן  ֵאמ ֵאדש  יַתק של ו

ִבלי.  אכ יַתב יַתמלו  שת ִבנ ללא  אש ֵאני  שפ ִבמ

פרק ז 



מסכת פרה פרק ז משנה א 
א

ִבביות,  ּמח ֵאמש  ּמח ִבמלו  אש ּמשה  ִבמ רֲעח
ִבשין,  ִבקדו ּמשה  ִבמ רֲעח ּמשן  שד יַתק של

ּמחד;  אא ִבקדוש  ּמשן  שד יַתק של ּמלכו  שמ ִבנ שו
ּמחד,  אא ִבקדוש  ּמשן  שד יַתק של

ִבשין,  ִבקדו ּמשה  ִבמ רֲעח ּמשן  שד יַתק של ּמלכו  שמ ִבנ שו
ֵאשִברין.   שכ ּמלם  מכ ֵארי  רֲעה

ִבביות,  ּמח ֵאמש  ּמח ּמלא  ִבמ אש ִבחיד  ּמי
ִבשין,  ִבקדו ּמשה  ִבמ רֲעח ּמשן  שד יַתק של

ּמחד,  אא ִבקדוש  ּמשן  שד יַתק של יַתלְך  שמ ִבנ שו
רֲעחרון;  יַתא ּמלא  אא ֵאשר  ּמכ ֵאאין 

ּמחד,  אא ִבקדוש  ּמשן  שד יַתק של
ִבשין,  ִבקדו ּמשה  ִבמ רֲעח ּמשן  שד יַתק של יַתלְך  שמ ִבנ שו

ֵאדש ִבראשון.   ִבּק אש אזה  ּמלא  אא ֵאשר  ּמכ ֵאאין 
ֵאאלו",  אאת  ּמלְך  ֵאדש  יַתק ּמחד " אא של יַתמר  ּמא

ּמלא ִבראשון.   אא ֵאשר  ּמכ ֵאאין 
ֵאאלו",  אאת  ִבלי  ֵאדש  יַתק "

ֵאשִברין.  שכ ּמלם  מכ ֵארי  רֲעה

מסכת פרה פרק ז משנה ב 
ב

ּמידו,  יַתחת  יַתא שב ּמכה  ּמלא שמ אשה  שועו ּמידו  יַתחת  יַתא שב ֵאלא  יַתמ שמ יַתה
ֵאחר,  יַתא של ֵאלא לו ו יַתמ שמ יַתה

יַתחת,  יַתא שכ יַתנִים  שש ִבל ּמלא  ִבמ אש או 
ִבלין,  שפסו אהן  ֵאני שש

ִבמלוי,  שב אלת  אס ּמכה פו ּמלא שמ יַתה אש
ֵאחר.  יַתא של ֵאבין  ֵאבין לו, 

מסכת פרה פרק ז משנה ג 
ג

ּמידו,  יַתחת  יַתא שב ּמכה  ּמלא שמ אשה  שועו ּמידו  יַתחת  יַתא שב ֵאדש  יַתק שמ יַתה
ּמפסול,  ִבאם לו, 

ֵאשר.   ּמכ ֵאחר,  יַתא של ִבאם  שו
ֵאחר,  יַתא של ֵאדש לו ו יַתק שמ יַתה

ּמפסול,  אשלו 
ֵאשר.   ּמכ ֵאחר  יַתא של אש

יַתחת,  יַתא שכ יַתנִים  שש ִבל ֵאדש  יַתק שמ יַתה
ֵאשִברין.  שכ אהן  ֵאני שש



מסכת פרה פרק ז משנה ד 
ד

ֵאשר.   ּמכ ּמהִבראשון  ּמלְך",  ֵאדש  יַתק רֲעא יַתו ִבלי  ֵאדש  יַתק "
ֵאשר.   ּמכ רֲעחרון  יַתא ּמה ּמלְך",  ֵאלא  יַתמ רֲעא יַתו ִבלי  ֵאלא  יַתמ "

ֵאשִברין.]   שכ אהן  ֵאני שש ּמלְך",  ֵאלא  יַתמ רֲעא יַתו ִבלי  ֵאדש  יַתק "]
ִבלין.  שפסו אהן  ֵאני שש ּמלְך",  ֵאדש  יַתק רֲעא יַתו ִבלי  ֵאלא  יַתמ "

מסכת פרה פרק ז משנה ה 
ה

ּמּטאת,  יַתח של ֵאלא לו ו יַתמ שמ יַתה
ּמלה,  ִבח שת אשלו  אאת  ֵאלא  יַתמ שמ

ּמסל,  אא אב ששרו  <מוט>שוקו

ּמּטאת.  יַתח יַתל אש אאת  ֵאלא  יַתמ שמ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו
ּמלה,  ִבח שת ּמּטאת  יַתח יַתל אש אאת  ֵאלא  ִבמ ִבאם 

אשלו,  אאת  ֵאלא  ִבמ ּמכְך  יַתחר  יַתא שו
ּמפסול.  

ּמריו,  רֲעח יַתא של אשלו  אאת  ֵאתן  נו
ּמניו;  ּמפ של ּמּטאת  יַתח יַתל אש אאת  שו

ּמריו,  רֲעח יַתא של ּמּטאת  יַתח יַתל אש אאת  יַתתן  ּמנ ִבאם  שו
ּמפסול.  

ּמּטאת,  יַתח יַתל אש אהן  ֵאני שש ּמהיו 
ּמריו,  רֲעח יַתא של ּמחד  אא שו ּמניו  ּמפ של ּמחד  אא ֵאתן  נו

ּמשר.  שפ ֵאאי אש ֵאני  שפ ִבמ ֵאשר,  ּמכ

מסכת פרה פרק ז משנה ו 
ו

ּמידו,  שב אבל  אח יַתה אאת  ִבליְך  יַתהמו
ֵאשר,  ּמכ יַתדשרכו,  של

ּמפסול.   יַתדשרכו,  של ללא  אש שו
רֲעעדות,  ּמשה מו לל שש אנה  שב יַתי של יַתלְך  ּמה אזה 

ּמעה.  ּמש יַתית  ּמר ִבשירו לו הו שכ ִבה ִבשי  ִבלי שש יַתה ֵאעד  יַתבמו ו

מסכת פרה פרק ז משנה ז 
ז

ּמיד,  יַתעל  ּמיד  יַתעל  אבל  אח יַתה אאת  ֵאנן  יַתכ שמ יַתה
ֵאשר.   ּמכ

ּמנה,  רֲעחרו יַתא ּמב שננו  ִבכ ִבאם  שו
ּמפסול.  

ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא



ּמעה.  ּמש יַתית  ּמר ִבשירו הו שכ ִבה אזה  ּמל

מסכת פרה פרק ז משנה ח 
ח

ֵאבר,  ּמש ִבת ללא  אש ִבבית  ּמח אה אאת  יַתע  ִבני שוצ יַתמ יַתה
ּמב ּה,  שג יַתנ של ּמנת  שמ יַתעל  ּמה  ִבפי יַתעל  ּמי ּה  ּמפ שכ אש או 

ֵאשר,  ּמכ ּמב ּה,  יַתמלות  של
ּמפסול.   ִבּקדוש,  יַתה אאת  ּמב ּה  ִבליְך  שלהו

אקת,  לש יַתה ִבמתוְך  ִבשים  ּמר רֲעח אנה  יַתפ שמ יַתה
ֵאבה,  יַתהשר יַתמִים  ִבזיק  שח יַתת אש ִבביל  שש ִבב ִבאם 

ֵאשִברין,  שכ
ִבבין אותו  שכ יַתע שמ שיהו  ללא  אש ִבביל  שש ִבב ִבאם 

יַתמִים,  יַתה אאת  ֵאל ף  אשהוא זו ּמעה  ּמש שב
ּמפסול. 

מסכת פרה פרק ז משנה ט 
ט

ֵאתפו,  שכ יַתעל  ּממיו  ֵאמי ּמהיו  אש ִבמי 
ּמיה,  ּמר ּמרה הו שוהו

ארְך,  אד יַתה אאת  ֵאחִברין  רֲעא יַתל ּמאה  אהשר שו
ּמרב,  שק יַתע שו ּמחש  ּמנ יַתרג  ּמה

ּמען,  ִבני שוצ יַתה של ִבלין  ּמכ ּקא יַתטל  ּמנ שו
ּמפסול; 

ּמלן,  שכ ּמא של ִבלין  ּמכ ּקא
ֵאשר.   ּמכ

ִבבין אותו,  שכ יַתע שמ ּמהיו  אש ּמרב  שק יַתע ּמה שו ּמחש  ּמנ יַתה
ֵאשר .  ּמכ

ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא
ּמלל:  שכ יַתה אזה 

ּמכה,  ּמלא שמ ֵאשם  ִבמ אשהוא  ּמבר  ּמד ּמכל 
יַתמד,  ּמע ללא  ֵאבין  יַתמד  ּמע ֵאבין 

ּמפסול, 
ּמכה,  ּמלא שמ ֵאשם  ִבמ ֵאאינו  אש ּמבר  ּמד שו

ּמפסול,  יַתמד,  ּמע ִבאם 
ֵאשר.  ּמכ יַתמד,  ּמע ללא  ִבאם 

מסכת פרה פרק ז משנה י 
י

ּממיו,  ֵאמי ֵאסר  יַתהמו
ִבלין,  שפסו ֵאמא,  ּמּט יַתל



ֵאשִברין.   שכ ּמּטהור,  יַתל שו
ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר
ֵאשִברין,  שכ ֵאמא,  ּמּט יַתל יַתא ף 

ּמכה.  ּמלא שמ ִבלים  ּמע שב יַתה ּמעשו  ללא  ִבאם 

מסכת פרה פרק ז משנה יא 
יא

ּמּטאת,  יַתח יַתל ִבלין  יַתמ שמ ּמהיו  אש יַתנִים  שש
אזה,  יַתעל  אזה  ִבביהו  שג ִבה שו
אזה קווצו,  ּמל אזה  יַתטל  ּמנ שו
ֵאשר,  ּמכ ּמחד,  אא ִבקדוש  שב

ּמפסול.   ִבשין,  ִבקדו ֵאני  שש ִבב
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ֵאשר,  ּמכ ִבשין,  ִבקדו ֵאני  שש ִבב יַתא ף 
אהן.  ֵאני ֵאבי שתנו  ִבה ִבאם 

מסכת פרה פרק ז משנה יב 
יב

ֵאשר,  ּמכ שגדור,  ִבל ּמנת  שמ יַתעל  ֵאר ץ  יַתהפו
ּמפסול.   יַתדר,  ּמג ִבאם  שו

ֵאשר,  ּמכ שקוצות,  ִבל ּמנת  שמ יַתעל  ֵאכל  ּמהאו
ּמפסול.   ּמוצה,  ּמק ִבאם  שו
ִבתיר,  שוהו ֵאכל  ּמיה או ּמה

ּמנה,  ֵאא שת יַתה יַתחת  יַתת ּמידו  שב אש יַתמה  יַתרק  ּמז שו
יַתבד,  ליא ללא  אש ִבביל  שש ִבב אוצה  שק ממ יַתה שלתוְך  או 

ּמפסול. 

פרק ח 

מסכת פרה פרק ח משנה א 
א

אקת,  לש יַתה אאת  שמִברים  ּמהיו שו אש יַתנִים  שש
ֵאשִברים,  שכ אהן,  ֵאמ ּמחד  אא ּממא  יַתּט ִבנ

ִבני.  ֵאש יַתל אש ִבבשרשותו  ֵאהן  אש ֵאני  שפ ִבמ
ֵאשִברין,  שכ ִבני,  ֵאש ּממא  יַתּט ִבנ שו יַתהר,  ּמט

ּמלִבראשון;  אש ִבבשרשותו  ֵאהן  אש ֵאני  שפ ִבמ
ִבלין.   שפסו יַתחת,  יַתא שכ אהן  ֵאני שש יַתּטמו  ִבנ



ב
ֵאשִברין,  שכ ּמכה,  ּמלא שמ אהן  ֵאמ ּמחד  אא ּמשה  ּמע

ִבני;  ֵאש יַתל אש ִבבשרשותו  ֵאהן  אש ֵאני  שפ ִבמ
ֵאשִברין,  שכ ּמכה,  ּמלא שמ ִבני  ֵאש ּמשה  ּמע שו יַתמד  ּמע

ּמלִבראשון;  אש ִבבשרשותו  ֵאהן  אש ֵאני  שפ ִבמ
ִבלין.  שפסו ּמחד,  אא שכ אהן  ֵאני שש ּמעשו 

מסכת פרה פרק ח משנה ב 
ג

ּמדל.  שנ יַתוּס יַתה אאת  לעל  שנ ללא ִי ּמּטאת,  יַתח ֵאמי  ֵאדש  יַתק שמ יַתה
ּמדל,  שנ יַתוּס יַתה יַתעל  ִבקים  שש יַתמ שפלו  ּמנ ִבאם  אש

ִבטמוהו.   שו ּממא,  יַתּט ִבנ
ֵאמר:  אזה או ֵארי  רֲעה

ִבני".   יַתת ֵאמי ִבט ּמתה  יַתא שו ִבני,  ִבטמו ללא  אמיָך  יַתט שמ "

ד
ּמטהור.  ּמשרו,  שב יַתעל  ִבקים  שש יַתמ שפלו  ּמנ

יַתמתו.   ִבט שו ּממא  יַתּט ִבנ שכסותו,  יַתעל  שפלו  ּמנ
ֵאמר:  אזה או ֵארי  רֲעה

ִבני".   יַתת ֵאמי ִבט ּמתה  יַתא שו ִבני,  ִבטמו ללא  אמיָך  יַתט שמ "

מסכת פרה פרק ח משנה ג 
ה

ִבעיר,  ּמש יַתה אאת  יַתח  ֵאל יַתש שמ יַתה שו ּמפִברים,  ּמרה ו ּמפ ֵאר ף  יַתהשו
ִבדים.   ּמג שב ִבמין  יַתּט ִבמ

ּממן,  שוצ יַתע יַתח  ֵאל יַתת שש ִבמ יַתה ִבעיר  ּמש שו ּמפִברים  ּמרה ו ּמפ
ִבדים. <מיטמין>  ּמג שב ִבמין  יַתט שמ ּמנן  ֵאאי

ֵאמר:  אזה או ֵארי  רֲעה
ִבני".   יַתת ֵאמי ִבט ּמתה  יַתא שו ִבני,  ִבטמו ללא  אמיָך  יַתט שמ "

מסכת פרה פרק ח משנה ד 
ו

ּמעה,  ִבלי שב יַתה ֵאבית  שב ִבהיא  שו ּמּטהור  יַתה ּמהעו ף  יַתלת  שב ִבנ ִבמ ֵאכל  ּמהאו
ִבדים,  ּמג שב ֵאמא  יַתּט ִבמ

ִבדים.   ּמג שב ּממא  יַתט שמ ּמנה  ֵאאי ּממ ּה  שוצ יַתע ּמלה  ֵאב שנ יַתה שו
ֵאמר:  אזה או ֵארי  רֲעה

ִבני".   יַתת ֵאמי ִבט ּמתה  יַתא שו ִבני,  ִבטמו ללא  אמיָך  יַתט שמ "

מסכת פרה פרק ח משנה ה 
ז



אקה.  שש יַתמ ּמלא  אא ִבלים,  ֵאכ ֵאמא  יַתט שמ ֵאאינו  ּממאות  שּט יַתה יַתלד  שו ּמכל 
ּממן.   ִבט שו אקה,  שש יַתמ ּממא  יַתּט ִבנ

ֵאמר:  אזה או ֵארי  רֲעה
ִבני".   יַתת ֵאמי ִבט ּמתה  יַתא שו ִבני,  ִבטמו ללא  אמיָך  יַתט שמ "

מסכת פרה פרק ח משנה ו 
ח

אקה.  שש יַתמ ּמלא  אא ֵאברו,  רֲעח ֵאמא  יַתט שמ ארש  אח ִבלי  שכ ֵאאין 
ּממהו.   ִבט אקה,  שש יַתמ ּממא  יַתּט ִבנ

ֵאמר:  אזה או ֵארי  רֲעה
ִבני".   יַתת ֵאמי ִבט ּמתה  יַתא שו ִבני,  שמאו ִבט ללא  אמיָך  יַתט שמ "

מסכת פרה פרק ח משנה ז 
ט

ּממה,  שתרו יַתה אאת  ֵאסל  יַתהפו ּמכל 
ּמלה,  ִבח שת שהיות  ִבל ִבקים  שש יַתמ ֵאמא  יַתט שמ

ּמחד,  אא שפסול  ִבל שו ּמחד,  אא ֵאמא  יַתט של
שּטבול יום.   ִבמ חו ץ 

ֵאמר:  אזה או ֵארי  רֲעה
ִבני".   יַתת ֵאמי ִבט ּמתה  יַתא שו ִבני,  ִבטמו ללא  אמיָך  יַתט שמ "

מסכת פרה פרק ח משנה ח 
י

יַתמר:  אא אנ אש אוה,  שק ִבמ יַתכ ִבמים  יַתי יַתה ִבשית א,י)ּמכל  ֵארא שב )

ִבמים".   יַתי ּמרא  ּמק יַתמִים  יַתה ֵאוה  שק ִבמ של "ו
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

אוה.   שק ִבמ יַתכ ּמגדול  יַתה ּמים  יַתה
ֵאבה.   יַתהשר ִבמים  יַתי ֵאני  ִבמי איש בו  אש ּמלא  אא ִבמים"  יַתי יַתמר " אא אנ ללא 

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ִבלין,  רֲעח שבזו ִברין  רֲעה יַתט שמ ִבמים  יַתי יַתה ּמכל 
ִבעין,  ּמר לוצ שמ יַתל שו ִבבין,  ּמז יַתל ִבלין  שפסו ו

ּמּטאת.  יַתח ֵאמי  ֵאדש  יַתק של ו

מסכת פרה פרק ח משנה ט 
יא

ִבלין. <פוסלין>  שפסו ִבכים  ממ יַתה יַתמִים  יַתה
ִבכים?  ממ יַתה ֵאהן  ֵאאלו 

ששִברין.   יַתהפו שו ִבחים  של יַתהמו
ִבלין.  שפסו ִבבין,  שז יַתכ שמ יַתה יַתמִים  יַתה



ִבבין?  שז יַתכ שמ יַתה ֵאהן  ֵאאלו 
יַתע.   ּמשבו יַתב יַתחת  יַתא ִבבין  שז יַתכ שמ יַתה

ֵאשִברין.   שכ שוצרות,  יַתב ֵאני  שש ִבב ּמסיות ו ֵאמי של שבפו ִבבין  שז יַתכ שמ יַתה
ֵאסל.  ּמדה פו שיהו ִבבי  שר

מסכת פרה פרק ח משנה י 
יב

ִבלין,  שפסו ּמגה,  ֵאפי ֵאמי  שמיון ו יַתר ֵאקי ֵאמי 
ִבוצים.   ֵאבי ֵאמי  ֵאהן  אש ֵאני  שפ ִבמ

ִבלין,  שפסו יַתישרמוְך,  יַתה ֵאמי  ֵאדן ו שר יַתי יַתה ֵאמי 
רֲעערובות.   יַתת ֵאמי  ֵאהן  אש ֵאני  שפ ִבמ

רֲעערובות?  יַתת ֵאמי  ֵאהן  ֵאאלו 
ּמעשרבו.   שת ִבנ שו ּמפסול  ּמחד  אא שו ֵאשר  ּמכ ּמחד  אא

ֵאשִברין.  שכ ּמעשרבו,  שת ִבנ שו ֵאשִברין  שכ יַתנִים  שש
ֵאסל.  ּמדה פו שיהו ִבבי  שר

מסכת פרה פרק ח משנה יא 
יג

ֵאשּמרה.   שכ ּמיס,  שנ יַתפ יַתרת  ּמע שמ ּמאב ו שח יַתא ֵאאר  שב
ֵאשִברין.   שכ ּממן,  שוצ יַתע יַתמת  רֲעח ֵאמ ּמין  ִבשנו שו יַתתנו  שש ִבנ אש יַתמִים  יַתה

ֵאשּמרה,  שכ ּמרחוק,  ֵאמ ּמאה  ּמב יַתה יַתמִים  יַתה יַתמת  יַתא
ּמדם.   ּמא ּמנה  אק ִבסי שפ יַתי ללא  אש ּמנה  אר שמ שש ִבי אש יַתבד  של ִבב ו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ארת. את ממ ּמת ּה  ּמק שז אח שב ִבהיא  ֵארי    רֲעה

יד
ּממה,  ּמד רֲעא ִבשית או  יַתחשר ּמכ ּה  שלתו יַתפל  ּמנ אש ֵאאר  שב

ִבציל. <שתוצל>  יַתת אש יַתעד  ּמל ּה  ִבתין  שמ יַתי
ֵאעאל.   ּממ שש ִבבי ִי ֵארי שר שב ִבד

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ִבתין.  שמ יַתה של ּמוצִבריְך  ֵאאינו 

פרק ט 

מסכת פרה פרק ט משנה א 
א

ֵאהן,  אש ּמכל  יַתמִים  ּמכ ּה  שלתו יַתפל  ּמנ אש ִבחית  שוצלו
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר



ּמזיות.   יַתה ֵאתי  שש אזה  יַתי
ִבלין.   שס ִבמים פו ּמכ רֲעח יַתו
יַתטל,  ּמכ ּה  שלתו יַתרד  ּמי

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
אלה.   יַתּטל עו יַתה שו ּממה  יַתח יַתב ּמנה  אח ִבני יַתי

ִבלין.   שס ִבמים פו ּמכ רֲעח יַתו
ֵאפרות,  ֵאמי  ִבקין ו שש יַתמ ּמכ ּה  שלתו יַתפל  ּמנ

ֵאגב.   יַתנ של ּמוצִבריְך  שו ּמעארה,  שי
שנתוס,  יַתק ּמל ּמק שו שדיו, קומוס, 
ֵאשם,  אשהוא רו ּמבר  ּמד ּמכל  שו

ֵאגב.  יַתנ של ּמוצִבריְך  ֵאאינו  שו ּמעארה,  שי

מסכת פרה פרק ט משנה ב 
ב

ּמּקעו,  יַתב שת ִבנ שו ִבשים  ּממ ִבוצים ושר ּמק שש ּמכ ּה  שלתו יַתפל  ּמנ
ִבלין.   שפסו אהן,  ֵאאי יַתמשר יַתתנו  שש ִבנ אש או 

אלת, <חיפושית> אס ּמכְך, פו ֵאבין  ּמכְך ו ֵאבין  ִבשית,  רֲעחפו
ארת.   אפ ששפו ִבכ ִבהיא  אש ֵאני  שפ ִבמ

שמִברים:  לקב או רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שמעון ושר ִבש ִבבי  שר
ֵאשִברין,  שכ ּמאה,  שתבו יַתב אש ּמנה  יַתכ יַתה שו ּמרה  ֵאדי יַתה

ּמחה.  ֵאל אהן  ּמב ֵאאין  אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת פרה פרק ט משנה ג 
ג

ִבלין.   שפסו ּמיה,  יַתח ּממה או  ֵאה שב אהן  ֵאמ יַתתת  ּמש
ִבלין, <פסולין> שס ּמהעופות פו ּמכל 

אוצת.   אוצ ִבהיא מו אש ֵאני  שפ ִבמ ּמנה,  יַתהיו ִבמן  חו ץ 
ִבלין, <פסולין>  שס ֵאאין פו ִבוצים  ּמר שש יַתה ּמכל  שו

יַתקת! מלקה>  ֵאל ִבמ אקת. < אל יַתמ ִבהיא  אש ֵאני  שפ ִבמ ּמדה,  של מח יַתה ִבמן  חו ץ 
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר

ִבקיא.   ֵאמ אשהוא  ּמחש,  ּמנ יַתה יַתא ף 
ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר

ּמבר.  שכ יַתע ּמה יַתא ף 

מסכת פרה פרק ט משנה ד 
ד

ּמתן,  ששתו ִבל ּמּטאת  יַתח ֵאמי  יַתעל  ֵאשב  יַתהחו
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

יַתסל.   ּמפ
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  ושר



אּטה.   ִבי אש שכ
ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא

רֲעאמוִברים?  ּמבִברים  שד ֵאמי  יַתב
ִבשין,  ּמד מק שמ ּמנן  ֵאאי אש יַתמִים  שב
ִבשין,  ּמד מק שמ יַתמִים  שב ּמבל  רֲעא
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

אּטה.   ִבי אש שכ
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  ושר

אתה.   שש ִבי אש שכ
ֵאשר.  ּמכ ֵאגר,  ִבגשר ִבאם 

מסכת פרה פרק ט משנה ה 
ה

ּמסלו,  שפ ִבנ אש ּמּטאת  יַתח ֵאמי 
ִבּטיט,  יַתב ֵאלם  שב שג ללא ִי

ֵאחִברים.   רֲעא יַתל ּמלה  ּמּק יַתת ֵאשם  רֲעע יַתי ללא  אש
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמטלו.   ּמב
ּמּטאת,  יַתח ֵאמי  יַתתת  ּמש אש ּמרה  ּמפ

ֵאעת.   של ֵאעת  ֵאמ ֵאמא  ּמט ּמשּמר ּה  שב
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמה.  אעי ֵאמ שב שטלו  ּמב

מסכת פרה פרק ט משנה ו 
ו

ּמּטאת,  יַתח אפר  ֵאא שו ּמּטאת  יַתח ֵאמי 
ּמנה,  ִבפי שס ִבב ּמהר ו ּמנ יַתב ֵארם  ִבבי רֲעע יַתי ללא 
יַתמִים,  יַתה ֵאני  שפ יַתעל  ֵאטם  ִבשי שי ללא  שו

אזה,  יַתוצד  שב ֵאקם  שר שז שוִי אזה  יַתוצד  שב למד  רֲעע יַתי ללא  שו
ּמוארו.   יַתוצ יַתעד  יַתמִים  יַתב ֵאבר הוא  ּמבל עו רֲעא

ּמּטאת,  יַתח יַתל ּמּטהור  יַתה ֵאבר הוא  עו
ּמּטאת,  יַתח יַתל ּמּטהור  יַתה ּמקם  ֵארי ִבלי  אכ ּמידו  שב ו

ִבשין.  ּמד מק שמ ּמנן  ֵאאי אש יַתמִים  שב

מסכת פרה פרק ט משנה ז 
ז

ּמלה,  שק ִבמ אפר  ֵאא שב ּמעיַתרב  שת ִבנ אש ֵאשר  ּמכ אפר  ֵאא
ֵאמא,  יַתט של לרב  ּמה יַתחר  יַתא ִבכין  של הו

ִבשין בו.   שד יַתק שמ ֵאאין  שו
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר



מכלו. <בכלן> שב ִבשין  שד יַתק שמ

מסכת פרה פרק ט משנה ח 
ח

ּמסלו,  שפ ִבנ אש ּמּטאת  יַתח ֵאמי 
שבגופו,  ּמדיו ו ּמי שב ּממה  שתרו ִבל ּמּטהור  יַתה אאת  ִבמין  יַתט שמ

שבגופו.   ללא  שו ּמדיו  ּמי שב ללא  ּמּטאת  יַתח יַתל ּמּטהור  יַתה אאת  שו

ט
יַתּטמו,  ִבנ

שבגופו,  ּמדיו ו ּמי שב ּממה  שתרו ִבל ּמּטהור  יַתה אאת  ִבמין  יַתט שמ
ּמדיו,  ּמי שב ּמּטאת  יַתח יַתל ּמּטהור  יַתה אאת  שו

שבגופו.  ללא  ּמבל  רֲעא

מסכת פרה פרק ט משנה ט 
י

ֵאדש,  יַתק של ּמנן שראוִים  ֵאאי אש יַתמִים  יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמתנו  שנ אש ֵאשר  ּמכ אפר  ֵאא
ּממה,  שתרו ִבל ּמּטהור  יַתה ֵאדי  שי אאת  ִבמין  יַתט שמ

ּמּטאת,  יַתח יַתל ּמּטהור  יַתה ֵאדי  שי אאת  שו
שבגופו.  ללא  שו ּמדיו  ּמי שב ללא 

פרק י 

מסכת פרה פרק י משנה א 
א

<יא>
ּמּטאת,  יַתח יַתל ּמד ף  יַתמ ּמרס,  שד ִבמ ֵאמא  יַתּט ִבל ּמראוי  ּמה ּמכל 

ּמטהור,  ֵאבין  ֵאמא  ּמט ֵאבין 
ֵאוצא בו.   יַתכיו ּמדם  ּמא שו

ֵאמת,  ֵאמא  שט ֵאמא  יַתּט ִבל ּמראוי  ּמה ּמכל 
ּמטהור,  ֵאבין  ֵאמא ו ּמט ֵאבין 
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמד ף.   יַתמ ֵאאינו 
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר

ּמד ף.   יַתמ
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמד ף,  יַתמ ֵאמא,  ּמּט יַתה
ּמד ף.  יַתמ ֵאאינו  ּמּטהור,  יַתה שו



מסכת פרה פרק י משנה ב 
ב <יב>

ֵאמא.   ּמט ּמד ף,  יַתמ שב יַתגע  ּמנ אש ּמּטאת  יַתח יַתל ּמּטהור  יַתה
ֵאמא.   ּמט ּמד ף,  יַתמ שב יַתגע  ּמנ אש ּמּטאת  יַתח יַתל אש ִבגין  ּמל

ִבקין,  שש יַתמ שב ִבלין ו ּמכ רֲעא יַתמ שב יַתגע  ּמנ אש ּמּטאת  יַתח יַתל ּמּטהור  יַתה
ֵאמא,  ּמט ּמידו,  שב

ּמטהור.   שגלו,  יַתר שב ו
ּמידו,  שב ּמטן  ֵאוּסי ִבה

ֵאמא,  יַתט שמ יַתע  מש שיהו ִבבי  שר
ִברין.  רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

מסכת פרה פרק י משנה ג 
ג <יב>

אשאר ץ,  יַתב יַתגע  ּמנ אש ּמּטאת  יַתח יַתל אש ּמלל  שק
ּמטהור.  

ּמביו,  יַתג יַתעל  ּמתנו  שנ
ֵאהר,  יַתט שמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר

ִבמין.   יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

ד <יד>
אדש,  לק ֵאבי  שת ִבכ שב ִבקין ו שש יַתמ שב ִבלין ו ּמכ ּקא ּמב יַתגע  ּמנ

ּמטהור.  
אהן,  ֵאבי יַתג יַתעל  ּמתנו  שנ
ֵאהר,  יַתט שמ ֵאסה  ִבבי יו שר
ִבמין.  יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

מסכת פרה פרק י משנה ד 
ה <יה>

יַתתנור,  יַתב יַתגע  ּמנ אש ּמּטאת  יַתח יַתל ּמטהור 
ֵאמא,  ּמט ּמידו,  שב

ּמטהור.   שגלו,  יַתר שב ו
יַתתנור,  יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ֵאמד  ּמיה עו ּמה

יַתתנור,  יַתל ּמידו חו ץ  יַתשט  ּמפ ו
ּמכ ּה>  שבתו שבתוכו; < ִבגין  ּמל יַתה l<שו gunosá<בקבוק, כד ליין :

יַתתנור,  יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמנתון  אשהוא  ּמסל  אא ּמה ֵאכן  שו
ּמכן,  ִבמ ּמחד  אא שו ּמכן,  ִבמ ּמחד  אא ּמללות,  שק ֵאני  שש ובו 

ֵאהר,  יַתט שמ ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ִבמין.  יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו



מסכת פרה פרק י משנה ה 
ו

יַתחלון,  יַתל ּמידו  יַתשט  ּמפ יַתתנור ו יַתל ֵאמד חו ץ  ּמיה עו ּמה
יַתתנור,  יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ִבבירו  אע אה שו ִבגין  ּמל יַתה אאת  יַתטל  ּמנ שו

ֵאמא,  יַתט שמ ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ִברין.   רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

יַתתנור,  יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמּטאת  יַתח יַתל ּמּטהור  יַתה ֵאמד הוא  ּמבל עו רֲעא
ּמּטאת,  יַתח יַתל ּמּטהור  יַתה ּמקם  ֵארי ִבלי  אכ ּמידו  שב ו

ִבשין.  ּמד מק שמ ּמנן  ֵאאי אש יַתמִים  שב

מסכת פרה פרק י משנה ו 
ז

ּממה,  שתרו ִבל אש שב אדש ו לּק יַתל אש שב יַתגע  ּמנ אש ּמּטאת  יַתח יַתל אש ִבגין  ּמל
ֵאמא,  ּמט ּמּטאת,  יַתח יַתל אש

ִברין.   שטהו ּממה,  שתרו ִבל אש שו אדש  לּק יַתל אש שו
ִבאין.   ֵאמ שט אהן  ֵאני שש ּמדיו,  ּמי ֵאתי  שש ִבב אהן  ֵאני שש

ִברין.   שטהו אהן  ֵאני שש ּמירות,  שנ ֵאני  שש ִבב אהן  ֵאני שש
ִבאין.   ֵאמ שט אהן  ֵאני שש ּמידו,  שב ּממה  שתרו ִבל אש שו ּמיר,  שנ יַתב ּמּטאת  יַתח יַתל אש
ִברין.   שטהו אהן  ֵאני שש ּמידו,  שב ּמּטאת  יַתח יַתל אש שו ּמיר,  שנ יַתב ּממה  שתרו ִבל אש

ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר
ֵאמא.   ּמט ּמּטאת,  יַתח יַתל אש

אהן,  ּמב יַתגע  ּמנ שו אר ץ  ּמא ּמה ֵאבי  יַתג יַתעל  ִבנין  שנתו ּמהיו 
ֵאמא,  ּמט ּמּטאת,  יַתח יַתל אש

ִברין.   שטהו ּממה,  שתרו ִבל אש שו אדש  לּק יַתל אש שו
ּמטן,  ִבוּסי ִבה

ֵאמא,  יַתט שמ יַתע  מש שיהו ִבבי  שר
ִברין.  רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

פרק יא 

מסכת פרה פרק יא משנה א 
א

ּמוּסה,  מכ שמ ּמא ּה  ּמוצ שמ ּמבא ו ּמלה, ו מג שמ ּמח ּה  ִבני ִבה אש ִבחית  שוצלו
ּמלה.   שפסו

ּמלה,  מג שמ ּמא ּה  ּמוצ שמ ּמבא ו ּמוּסה, ו מכ שמ ּמח ּה  ִבני ִבה
ּמנה,  אמ ִבמ ששתות  ִבל ּמדה  של מח יַתה ּמלה  שיכו ִבאם 

ֵאאל,  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר ֵארי  שב ִבד ּמחש,  ּמנ או 
ּמלה, <בו> שי יַתל יַתב ּמב ּה  יַתטל  יַתרד  ּמי אש או 



ּמלה.   שפסו
ִבתיל,  ּמפ ִבמיד  ּמוצ שב אלת  לצ ִבנ ּמנה  ֵאאי ּמּטאת  יַתח יַתה

ִבתיל.  ּמפ ִבמיד  ּמוצ שב ִבלין  ִבנצו ִבשין  ּמד מק שמ ּמנן  ֵאאי אש יַתמִים  ו

מסכת פרה פרק יא משנה ב 
ב

ּמּטאת.   יַתח יַתל ּמטהור  שו ּממה,  שתרו ִבל ּמטהור  ֵאפק  ּמוּס יַתה ּמכל 
ּמּטאת.   יַתח יַתל ּמפְך  שש ִבנ ּממה,  שתרו ִבל ּמתלוי  יַתה ּמכל  שו
שתלויות.   ּמהרות,  שט ּמביו  יַתג יַתעל  ּמעשו  ִבאם 

ּמפפות,  ָרפפֹות: רשתות החלונות>ּמהשר <טר

ּמּטאת.   יַתח יַתל שו ּממה  שתרו ִבל שו אדש  לק של שטהורות 
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמּטאת.  יַתח יַתל ֵאמאות  שט ּמעדות  ָרעדֹות =ּמהשר ָרפפֹות: רשתות החלונות> <טר טר

מסכת פרה פרק יא משנה ג 
ג

ּמל ּה,  ּמכ רֲעא יַתו ּמל ּה  ּמט שנ ּמּטאת ו יַתח ֵאמי  שלתוְך  ּמלה  שפ ּמנ אש ּממה  שתרו ִבל אש ּמלה  ֵאב שד
ּמרה,  שטהו ֵאבין  ּמאה  ֵאמ שט ֵאבין  ּמוצה,  ֵאבי יַתכ ּמב ּה  איש  ִבאם 

ּמתה.   ִבמי ּמיב  יַתח ּמל ּה  שכ ּמהאו שו ִבאין,  ֵאמ שט יַתמִים  יַתה
ּמוצה,  ֵאבי יַתכ ּמב ּה  ֵאאין 

ּמתה.   ִבמי ּמיב  יַתח ּמל ּה  שכ ּמהאו שו שטהוִברין,  יַתמִים  יַתה
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ִברין.   שטהו יַתמִים  יַתה ּמרה,  שטהו ִבב
ּמּטאת,  יַתח ֵאמי  שלתוְך  מרבו  שו לראשו  ִבניס  שכ ִבה אש ּמּטאת  יַתח יַתל ּמּטהור  יַתה

ּממא.  יַתּט ִבנ

מסכת פרה פרק יא משנה ד 
ד

ּמרה,  ֵארי תו שב ִבד ִבמ יַתמִים  יַתאת  ִבבי ּמּטעון  יַתה ּמכל 
ּממה,  שתרו יַתה אאת  שו אדש,  לּק יַתה אאת  ֵאמא  יַתט שמ

ֵאשר,  שע יַתמ יַתה אאת  שו ִבלין,  מח יַתה אאת  שו
ּמדש.   שק ִבמ יַתה יַתאת  ִבבי יַתעל  ּמאסור  שו

ּמאתו,  ִבבי יַתחר  יַתא של
אדש,  לּק יַתה אאת  ֵאמא  יַתט שמ

ּממה,   שתרו יַתה אאת  ֵאסל  ופו
ֵאשר.   שע יַתמ יַתב ִבלים ו מח יַתב ּמתר  ממ ו

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

אדש,  לּק יַתב ֵאסל  פו
ֵאשר.   רֲעע יַתמ יַתב ִבלין ו מח יַתב ּמתר  ממ ו



ּמדש,  שק ִבמ יַתל ּמבא  ִבאם  שו
ּמיב.  יַתח ּמאתו,  ִבבי יַתחר  יַתא של ֵאבין  ּמאתו,  ִבבי ֵאני  שפ ִבל ֵאבין 

מסכת פרה פרק יא משנה ה 
ה

שפִברים,  ֵארי סו שב ִבד ִבמ יַתמִים  יַתאת  ִבבי ּמּטעון  יַתה ּמכל 
ּממה,  שתרו יַתה אאת  ֵאסל  אדש ופו לּק יַתה אאת  ֵאמא  יַתט שמ

ֵאשר.   שע יַתמ יַתב ִבלין ו מח יַתב ּמתר  ממ ו
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

ֵאשר.   שע יַתמ יַתב שסִברין  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמאתו,  ִבבי יַתחר  יַתא של ו
ּמלם.   מכ שב ּמתר  ממ

ּמדש,  שק ִבמ יַתל ּמבא  ִבאם  שו
ּמפטור.  ּמאתו,  ִבבי יַתחר  יַתא של ֵאבין  ּמאתו,  ִבבי ֵאני  שפ ִבל ֵאבין 

מסכת פרה פרק יא משנה ו 
ו

יַתמִים,  יַתאת  ִבבי ּמּטעון  יַתה ּמכל 
שפִברים,  ֵארי סו שב ִבד ִבמ ֵאבין  ּמרה,  ֵארי תו שב ִבד ִבמ ֵאבין 

ּמּטאת,  יַתח אפר  ֵאא אאת  שו ּמּטאת,  יַתח ֵאמי  אאת  ֵאמא  יַתט שמ
ּמּטאת,  יַתח ֵאמי  אזה  יַתמ ו
ּמשא.   יַתמ שב ּמגע ו יַתמ שב

ּמשר, <האזוב> שכ ממ יַתה ֵאאזוב  ּמב ו
ִבשין, <והמים> ּמד מק שמ ּמנן  ֵאאי אש יַתמִים  יַתב ו

ּמּטאת, <וכלי> יַתח יַתל ּמּטהור  יַתה שו ּמקם  ֵארי ִבלי  שכ שב ו
ּמשא.   יַתמ שב ּמגע ו יַתמ שב

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמשא.  יַתמ שב ללא  ּמבל  רֲעא ּמגע,  יַתמ שב

מסכת פרה פרק יא משנה ז 
ז

ֵאשם לזו> ּמפסול.  < ֵאשם,  איש לו  אש ֵאאזוב  ּמכל 
ֵאשר.   ּמכ אזה  ֵאאזוב 

שביון,  ֵאאזו
אלת,  אח לכ ֵאאזוב 
ִבמי,  ֵאאזוב רו

ּמפסול.   ּמבִברי  שד ִבמ ֵאאזוב 
ּמפסול.   ּמאה  ֵאמ שט ּממה  שתרו ִבל אש שו

אזה;  יַתי ללא  ּמרה,  שטהו ִבל אש שו



ֵאשר.   ּמכ ּמזה  ִבה ִבאם  שו
ּממרות.   יַתת יַתב ללא  שו שנקות  יַתביו ללא  ִבזין  יַתמ ֵאאין 

ּמדש.   שק ִבמ יַתה יַתאת  ִבבי יַתעל  שנקות  יַתהיו יַתעל  ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין 
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּממרות.   יַתת יַתה יַתעל  ללא  יַתא ף 
שנקות:  יַתהיו ֵאהן  ֵאאלו  שו

ּממלו.  ּמג ללא  אש ִבלין  מע שב יַתג

מסכת פרה פרק יא משנה ח 
ח

ּמזה בו,  ִבה אש ֵאאזוב 
לוצּמרע. שמ יַתה אאת  ֵאהר בו  יַתט של ֵאשר    ּמכ

ִבקין,  שש יַתמ ּמליו  ּמע שפלו  ּמנ שו ִבוצים  ֵאע ּמל ּמקטו  של
ֵאשר.   ּמכ שוהוא  שגבו  יַתנ שמ

ִבקין,  שש יַתמ ּמליו  ּמע שפלו  ּמנ שו ִבלין  ּמכ ּקא ּמל ּמקטו  של
ּמפסול.   שגבו,  ִבנ אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ִבלין,  ּמכ ּקא ּמל יַתקט  של ִבנ אש שכ ּמּטאת,  יַתח יַתל ּמקטו  של
ּמדה.  שיהו ִבבי  ִבאיר ושר ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

שמִברים:  שמעון או ִבש ִבבי  ֵאסה ושר ִבבי יו שר
ִבוצים.  ֵאע ּמל יַתקט  של ִבנ אש שכ

מסכת פרה פרק יא משנה ט 
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ֵאאזוב,  יַתות  שוצ ִבמ
ִבלין.   מע שב יַתג ּמשה  לל שש אהן  ּמב ִבחים ו ּמל שק ּמשה  לל שש

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמשה.   לל שש ּמשה  לל שש ִבל אש

ִבחים,  ּמל שק ּמשה  לל שש איש בו  אש ֵאאזוב 
שגדו.   שואו שוּסגו  יַתפ שמ
ּמגדו,  רֲעא ללא  שו שוּסגו  ִבפ
שוּסגו,  ִבפ ללא  שו ּמגדו  רֲעא

ֵאשר.   ּמכ ּמגדו,  רֲעא ללא  שו שוּסגו  ִבפ ללא 
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ִבלין,  מע שב יַתג ּמשה  לל שש ֵאאזוב,  יַתות  שוצ ִבמ
יַתנִים,  שש ּמריו  ִבשי שו

אשהוא.  ּמכל  מדמו  יַתגשר שו

פרק יב 



מסכת פרה פרק יב משנה א 
א

ּמוצר,  ּמּק יַתה ֵאאזוב  ּמה
יַתבכוש,  יַתבחוט ו שפקו  יַתס שמ

אזה.   יַתמ ֵאאזוב ו ּמב ֵאחז  שואו אלה  רֲעע יַתמ ֵאבל ו שוטו
שמִברים:  שמעון או ִבש ִבבי  ּמדה ושר שיהו ִבבי  שר

ֵאאזוב,  ּמב ּמיה  ּמז יַתה אש ֵאשם  יַתכ
ֵאאזוב.  ּמב ּמלה  ִבבי שט ּמכְך 

מסכת פרה פרק יב משנה ב 
ב

יַתהחוט,  ִבמן  ֵאפק  ּמס ּמזה  ִבה
שבעול,  יַתג יַתה ִבמן  ֵאפק  ּמס יַתהכוש,  ִבמן  ֵאפק  ּמס

ּמלה.   שפסו ּמיתו  ּמז יַתה
ִבלים,  ֵאכ ֵאני  שש יַתעל  ּמזה  ִבה

ּמזה,  ִבה אהם  ֵאני שש יַתעל  ֵאפק  ּמס
ּמליו,  ּמע ּמוצה  ּממ ֵאברו ו רֲעח ֵאמ ֵאפק  ּמס

ּמלה.   שפסו ּמיתו  ּמז יַתה
ארש,  אח יַתה יַתעל  ּמנה  שנתו ִבהיא  אש יַתחט  יַתמ

ּמה,  אלי ּמע ּמזה  ִבה שו
ּמזה,  ִבה יַתחט  יַתמ יַתה יַתעל  ֵאפק  ּמס

ּמה,  אלי ּמע ּמוצה  ּממ ארש ו אח יַתה יַתעל  ֵאפק  ּמס
ּמלה.   שפסו ּמיתו  ּמז יַתה

יַתוצר,  ּמה  ִבפי אש ִבחית  שוצלו
ּמכ ּה.   יַתדשר שכ אלה  רֲעע יַתמ ֵאבל ו טו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמנה.   ּמהִבראשו ּמיה  ּמז יַתה

ּמעטו,  יַתמ שת ִבנ אש ּמּטאת  יַתח ֵאמי 
אזה,  יַתמ ִבלים ו מע שב יַתג ֵאשי  ּמרא ִבפלו  רֲעא ֵאבל  טו

ֵאפג.   יַתס שי ללא  אש יַתבד  של ִבב ו

ג
ּמריו,  רֲעח יַתא של ּמזה  ִבה שו ּמניו  ּמפ של יַתהזות  של יַתון  יַתכ שת ִבנ

ּמניו,  ּמפ של ּמזה  ִבה שו ּמריו  רֲעח יַתא של
ּמלה;  שפסו ּמיתו  ּמז יַתה

ּמניו,  ּמפ של אש ִבדין  ּמד שצ יַתה יַתעל  ּמזה  ִבה שו ּמניו,  ּמפ של
ֵאשּמרה.   שכ ּמיתו  ּמז יַתה

שעתו.   יַתד של ללא  אש שו שעתו  יַתד של ּמדם  ּמא ּמה יַתעל  ִבזין  יַתמ
ִבלים,  ֵאכ יַתה יַתעל  שו ּמדם  ּמא ּמה יַתעל  ִבזין  יַתמ ו



ּמאה.  ֵאמ ֵאהן  ִבפלו  רֲעא

מסכת פרה פרק יב משנה ג 
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ּמאה,  שמ מט ֵאבל  יַתק שמ אשהוא  ּמבר  ּמד יַתעל  יַתהזות  של יַתון  יַתכ שת ִבנ
ּמאה,  שמ מט ֵאבל  יַתק שמ ֵאאינו  אש ּמבר  ּמד יַתעל  ּמזה  ִבה שו

אנה.   יַתש שי ללא  ֵאאזוב,  ּמב ֵאיש  ִבאם 
ּמאה,  שמ מט ֵאבל  יַתק שמ ֵאאינו  אש ּמבר  ּמד יַתעל 

ּמאה,  שמ מט ֵאבל  יַתק שמ אשהוא  ּמבר  ּמד יַתעל  ּמזה  ִבה שו
אנה.   יַתש שי ֵאאזוב,  ּמב ֵאיש  ִבאם 

ּממה,  ֵאה שב יַתה יַתעל  ּמזה  ִבה שו ּמדם,  ּמא ּמה יַתעל 
אנה.   יַתש שי ללא  ֵאאזוב,  ּמב ֵאיש  ִבאם 

ּמדם,  ּמא ּמה יַתעל  ּמזה  ִבה שו ּממה,  ֵאה שב יַתה יַתעל 
אנה.   יַתש שי ֵאאזוב,  ּמב ֵאיש  ִבאם 

ֵאשִברים,  שכ ִבפים,  שּט יַתנ שמ יַתה יַתמִים  יַתה
ּמּטאת.  יַתח ֵאמי  ֵאשם  של ִבמים  יַתט שמ ֵאהם  ּמכְך  ִבפי של

מסכת פרה פרק יב משנה ד 
[ה]

ּמדש,  שק ִבמ יַתל יַתנס  שכ ִבנ שו ִבבים  יַתר ּמל אש יַתחלון  ֵאמ אזה  יַתמ יַתה
ּמפטור.   ִבלים,  שפסו יַתמִים  יַתה שוצאו  שמ ִבנ שו
ּמדש,  שק ִבמ יַתל יַתנס  שכ ִבנ שו ִבחיד  ּמי יַתל אש יַתחלון  ֵאמ

ּמיב.   יַתח ִבלין,  שפסו יַתמִים  יַתה שוצאו  שמ ִבנ שו
ּמגדול,  ֵאהן  לכ ּמבל  רֲעא

ִבחיד,  ּמי יַתל אש יַתחלון  ֵאמ ֵאבין 
ּמפטור,  ִבבים,  יַתר ּמל אש יַתחלון  ֵאמ ֵאבין 

ּמשיו.   ּמד ּמק שו ּמדש  שק ִבמ יַתה יַתאת  שמ מט יַתעל  ּמיב  יַתח ּמגדול  ֵאהן  לכ ֵאאין  אש
ִבבים,  יַתר ּמל אש יַתחלון  ֵאני  שפ ִבל ּמהיו  ִבקין  ִבלי רֲעח יַתמ

ִבעין,  ּמנ שמ ִבנ ללא  שו ִבסים  שודושר
ּממרו:  ּמא אש ֵאני  שפ ִבמ

ִבמין.  יַתט שמ ּמנן  ֵאאי ּמתן  ּמו שוצ ִבמ ּמעשו  אש ּמּטאת  יַתח ֵאמי 

מסכת פרה פרק יב משנה ה 
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ּמליו,  ּמע אזה  יַתמ ּמנפו, ו שכ ִבב ֵאמא  ּמּט יַתה ּמקשרדום  שב ּמּטהור  יַתה ֵאחז הוא  או
ּמטהור.   ּמיה,  ּמז יַתה ֵאדי  שכ יַתמִים  ּמליו  ּמע ֵאיש  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ּמיה?  ּמז יַתה ֵאדי  שכ אהן  ּמב ֵאהא  ִבוי יַתמִים  יַתב ֵאהא  שי ּממה  יַתכ
אזה.   יַתי שו ִבלין  מע שב יַתג ֵאשי  ּמרא לבל  שט ִבי אש ֵאדי  שכ

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
אשת.  לח שנ ִבל אש ֵאאזוב  יַתעל  ֵאהן  ִבאלו  שכ ּמתן  ִבאין או רו



מסכת פרה פרק יב משנה ו 
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ֵאמא,  ּמּט יַתה ֵאאזוב  שב אזה  יַתמ יַתה
ּמוצה,  ֵאבי יַתכ איש בו  ִבאם 

ּמלה.   שפסו ּמיתו  ּמז יַתה שו ִבלים,  שפסו יַתמִים  יַתה
ּמוצה,  ֵאבי יַתכ ֵאאין בו 

ּמלה.  שפסו ּמיתו  ּמז יַתה שו ֵאשִברים,  שכ יַתמִים  יַתה
ּמאה.  ֵאמ ֵאהן  ִבפלו  רֲעא ֵאברו,  רֲעח אאת  ֵאברו  רֲעח יַתו ֵאברו,  רֲעח אאת  ֵאמא  יַתט שמ ו

מסכת פרה פרק יב משנה ז 
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ּממא גופו,  יַתּט ִבנ ּמדיו,  ּמי יַתּטמו  ִבנ אש ּמּטאת  יַתח של אש ּמטהור 
ֵאברו,  רֲעח אאת  ֵאמא  יַתט שמ ו

ּמאה.  ֵאמ ֵאהן  ִבפלו  רֲעא ֵאברו,  רֲעח אאת  ֵאברו  רֲעח יַתו

מסכת פרה פרק יב משנה ח 
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ּמדיו,  ּמי יַתּטמו  ִבנ אש ּמּטאת  יַתח יַתל אש ִבגין  l<ּמל gunosá<בקבוק, כד ליין :

ּממא תוכו,  יַתּט ִבנ
ּמאה. ֵאמ ֵאהן  ִבפלו  רֲעא ֵאברו,  רֲעח אאת  ֵאברו  רֲעח יַתו ֵאברו,  רֲעח אאת  ֵאמא  יַתט שמ  ו

י
ִבחבור.   שנבול,  אע ּמה שו יַתהזוג 
אזה,  יַתי ללא  ּמבן,  מר של אש כוש 

ּמקה.  ִבפי יַתה יַתעל  ללא  שו יַתהכוש,  יַתעל  ללא 
אזה.   ממ ּמזה,  ִבה ִבאם  שו
ִבחבור.   ּמתן,  שש ִבפ יַתל אש

ִבחבור.   ִבפיקות,  יַתל ּמבר  מח שמ אשהוא  ּמסה  ֵארי רֲעע יַתל אש עור 
ּמרה.   רֲעה יַתּט יַתל ללא  שו ּמאה  שמ מּט יַתל ללא  ִבחבור  ֵאאינו  ֵאבן  של ִבמ יַתה

ִבחבור.   שּקדוחות,  יַתה ִבלים  ֵאכ יַתה שידות  ּמכל 
ֵאמר:  ִברי או אבן נו ּמנן  ּמח ִבבי יו שר

רֲעחרוקות.  יַתה יַתא ף 

מסכת פרה פרק יב משנה ט 
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ֵאתל,  שנ יַתּק יַתב אש ִבלים  יַתוּס יַתה
ּמבן, יַתּטשר יַתל אש ּמּטה  ִבמ יַתה  שו

יַתנים> ּמר שק ִבכים, <ו ּמר שד ֵאאי  שוצ שליו אש ִבנים  ּמר שק ּמבה ו ֵאלי שכ ִבל אש ארן  אק שו
שתחות,  שפ יַתמ יַתה אלת  אש של יַתש שו



ִבסין,  שב יַתהכו יַתלל  שש ו
יַתאִים,  של ִבכ יַתב ּמתפור  אשהוא  אגד  אב ו

ּמיה.  ּמז יַתה של ִבחבור  ֵאאינו  שו ּמאה,  שמ מּט יַתל ִבחבור 

מסכת פרה פרק יב משנה י 
יב

ּמחם! כך כולם> ֵאמי יַתה אלת, < אש של יַתש יַתל ּמבר  מח שמ אשהוא  יַתחם  ֵאמ יַתה שכסוי 
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ּמאה,  שמ מּט יַתל ִבחבור 
ּמיה.   ּמז יַתה של ִבחבור  ֵאאינו  שו
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

שכסוי,  יַתה ּמזה  מה יַתחם,  ֵאמ יַתה יַתעל  ּמזה  ִבה
יַתחם.   ֵאמ יַתה ּמזה  מה ללא  שכסוי,  יַתה יַתעל  ּמזה  ִבה

יג
יַתהזות,  של ֵאשִברין  שכ לכל  יַתה

ּמשה.   ִבא ּמה שו ּמנס,  ִבגי שדרו שנ יַתא שו שמטום,  ּמּט ִבמ חו ץ 
אזה,  יַתמ יַתדתו ו רֲעע יַתס שמ ּמשה  ִבא ּמה שו יַתעת,  יַתד ֵאאין בו  אש ִבתינוק  שו

אזה.  יַתמ ֵאבל ו שוהוא טו יַתמִים,  יַתב אזת לו  אח שואו
ּמיה,  ּמז יַתה יַתעת  ּמש שב ִבפלו  רֲעא ּמידו,  שב ּמזה  רֲעח ּמא ִבאם  שו

ּמפסול. 

מסכת פרה פרק יב משנה יא 
יד

ֵאשר.   ּמכ יַתביום,  ּמזה  ִבה שו יַתביום,  ֵאאזוב  ּמה אאת  יַתבל  ּמט
ּמפסול.   יַתביום,  ּמזה  ִבה שו ּמלה  שי יַתל יַתב ּמלה,  שי יַתל יַתב ּמזה  ִבה שו יַתביום 

יַתביום,  אזה  יַתמ ּמלה, ו שי יַתל יַתב ֵאבל  שוצמו טו יַתע של ּמבל הוא  רֲעא
ּממה.   יַתח יַתה ֵאנ ץ  ּמת אש יַתעד  ִבזין  יַתמ ֵאאין  אש

ֵאשר.   ּמכ יַתחר,  יַתש יַתה יַתעמוד  ּמלה  ּמע אש ִבמ ּמעשו  אש ּמלם  מכ שו

חסלת מסכת פרה 

מסכת טהרות

פרק א 

מסכת טהרות פרק א משנה א 



א
ּמּטהור:  יַתה ּמהעו ף  יַתלת  שב ִבנ שב שמרו  אא אנ ּמבר  ּמד ּמשר  ּמע ּמשה  לל שש

ּמבה,  ּמש רֲעח יַתמ ּמכה  שוצִברי
ֵאשר,  שכ אה ּמכה  שוצִברי ּמנה  ֵאאי שו

ּמוצה,  ֵאבי יַתכ ִבלין  ּמכ ּקא יַתאת  שמ מט ּממא  יַתט שמ ו
ּמעה,  ִבלי שב יַתה ֵאבית  שב יַתזִית  יַתכ שו

אמש,  אש שעֵארב  יַתה ּמטעון  ּמל ּה  שכ ּמהאו שו
ּמדש,  שק ִבמ יַתה יַתאת  שמ מט יַתעל  ּמה  אלי ּמע ִבבין  ּמי יַתח שו

ּממה,  שתרו יַתה אאת  ּמה  אלי ּמע ִבפין  שושושר
ּמנה  אמ ִבמ יַתחי  יַתה ִבמן  אבר  ֵאא ֵאכל  ּמהאו שו

ִבעים.   ּמב יַתאשר ּמה אאת  ֵאפג  סו
ּמת ּה.  ּמפ ֵאר שט רֲעהרות  יַתט שמ ּמת ּה  ּמק ִבלי שמ ּמת ּה ו ּמט ִבחי שש

ִבאיר.  ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

רֲעהרות.  יַתט שמ ּמנן  ֵאאי
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ארת,  אה יַתט שמ ּמת ּה  ּמט ִבחי שש
ּמת ּה.  ּמק ִבלי שמ ללא  ּמבל  רֲעא

מסכת טהרות פרק א משנה ב 
ב

ּמוצה,  יַתהנו שו יַתפִים  ּמנ שכ יַתה
ּמטשרפות.  שוצ ִבמ ללא  שו יַתטמות,  שמ יַתּטמות ו ִבמ

ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר
אפת.   אר ּמט שוצ ִבמ ּמוצה  יַתהנו

יַתנִים,  ּמפשר ִבצ יַתה שו יַתחשרטום  יַתה
ִבפין.   ּמטשר שוצ ִבמ ִבמין ו יַתט שמ ִבמין ו יַתּט ִבמ

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ּמנב,  ּמז יַתה לראש  שו יַתפִים  יַתג ֵאשי  ּמרא יַתא ף 

שפטומות.  יַתב ִבחים  ִבני יַתמ ֵאכן  אש ִבפין,  ּמטשר שוצ ִבמ

מסכת טהרות פרק א משנה ג 
ג

ֵאשר,  שכ יַתה שו ּמבה  ּמש רֲעח יַתמ ּמכה  שוצִברי ֵאמא  ּמּט יַתה ּמהעו ף  יַתלת  שב ִבנ
ּמוצה,  ֵאבי יַתכ ִבלים  ּמכ ּקא יַתאת  שמ מט ּממא  יַתט שמ ו
ּמיה,  ִבו שג יַתה אאת  שפסול  ִבל ּמרס  שפ ִבוצי  רֲעח יַתכ שו
ּמעה,  ִבלי שב יַתה ֵאבית  שב יַתזִית  יַתכ ּמב ּה  ֵאאין  שו

ּמנה> ֵאאי אמש, < אש שעֵארב  יַתה ּמטעון  ֵאאינו  ּמל ּה  שכ ּמהאו שו
ּמדש,  שק ִבמ יַתה יַתאת  ִבבי יַתעל  ּמה  אלי ּמע ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין  שו

ּממה,  שתרו יַתה אאת  ּמה  אלי ּמע ִבפין  ּמבל שושר רֲעא
ּמנה  אמ ִבמ יַתחי  יַתה ִבמן  אבר  ֵאא ֵאכל  ּמהאו שו



ִבעים,  ּמב יַתאשר ּמה אאת  ֵאפג  ֵאאינו סו
ּמת ּה.   יַתר רֲעה יַתט שמ ּמת ּה  ּמט ִבחי שש ֵאאין  שו

ּמוצה,  יַתהנו שו יַתפִים  ּמנ שכ יַתה
ּמטשרפות.   שוצ ִבמ יַתטמות ו שמ יַתּטמות ו ִבמ

יַתנִים,  ּמפשר ִבצ יַתה שו יַתחשרטום  יַתה
ִבפין.   ּמטשר שוצ ִבמ ִבמין ו יַתט שמ ִבמין ו יַתּט ִבמ

מסכת טהרות פרק א משנה ד 
ד

ּממה:  ֵאה שב יַתב ו
יַתלל,  רֲעא ּמה שו אפה,  יַתהּקו שו אטב,  לר ּמה שו ּמהעור, 

יַתפִים,  ּמל שּט יַתה שו יַתנִים,  ּמר שּק יַתה שו ִבדים,  ִבגי יַתה שו ּמוצמות,  רֲעע ּמה שו
ִבלים,  ּמכ ּקא יַתאת  שמ מט ֵאמא  יַתט של ִבפים  ּמטשר שוצ ִבמ

ֵאבלות.   שנ יַתאת  שמ מט ללא  ּמבל  רֲעא
ֵאוצא בו:  יַתכיו

אסת,  אכ יַתפשר שמ ִבהיא  שו שכִברי  ּמנ יַתל ּמאה  ֵאמ שט ּממה  ֵאה שב ֵאחט  יַתהשו
ִבלין,  ּמכ ּקא יַתאת  שמ מט ּממא  יַתט שמ

ּמתמות,  אש יַתעד  ֵאבלות,  שנ יַתאת  שמ מט ללא  ּמבל  רֲעא
ּמש ּה.   לרא אאת  ִבתיז  יַתי אש יַתעד  או 
ִבלין,  ּמכ ּקא יַתאת  שמ מט ֵאמא  יַתט של ּמבה  ִבר

יַתמה> ֵאבלות. < שנ יַתאת  שמ מט ֵאמא  יַתט של ּמבה  אשִבר יַתמה  ִבמ
(מסכת טהרות פרק א משנה ה) 

ּמאה,  שמ מּט יַתה יַתאב  שב ּממא  יַתּט ִבנ אש אכל  לא ּמה
ּמאה,  שמ מּט יַתה יַתלד  שו ִבב ּממא  שט ִבנ אש אאת  שו

אהן.   ֵאני שש ִבב אש יַתּקל  יַתכ ֵאמא  יַתט של אזה  ִבעם  אזה  ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ

ה
יַתוצד?  ֵאכי

ִבני,  ֵאש אכל  לא ּמוצה  ֵאבי ִבוצי  רֲעח יַתכ שו אכל ִבראשון  לא ּמוצה  ֵאבי ִבוצי  רֲעח יַתכ
ִבני.   ֵאש אזה,  ּמב אזה  ּמלן  ּמל שב אש

ִבשי,  ִבלי שש אכל  לא ּמוצה  ֵאבי ִבוצי  רֲעח יַתכ שו ִבני  ֵאש אכל  לא ּמוצה  ֵאבי ִבוצי  רֲעח יַתכ
ִבשי.   ִבלי שש אזה,  ּמב אזה  ּמלן  ּמל שב אש

ו
ִבני,  ֵאש אכל  לא ּמוצה  ֵאבי יַתכ שו אכל ִבראשון  לא ּמוצה  ֵאבי יַתכ

אזה, ִבראשון;  ּמב אזה  ּמלן  ּמל שב אש
ִבני.   ֵאש אזה  שו ִבני  ֵאש אזה  ּמקן,  ּמל רֲעח

ּממה,  שתרו ִבל אש ּמכר  ִבכ שלתוְך  שוצמו  יַתע של אזה  שו שוצמו  יַתע של אזה  יַתפל  ּמנ
ּמסלוהו.   שפ

יַתחת,  יַתא שכ אהן  ֵאני שש שפלו  ּמנ
ִבני.  ֵאש ּמשאוהו  רֲעע



מסכת טהרות פרק א משנה ו 
ז

ִבשי,  ִבלי שש אכל  לא ּמוצה  ֵאבי יַתכ ִבני  ֵאש אכל  לא ּמוצה  ֵאבי יַתכ
ִבני;  ֵאש אזה,  ּמב אזה  ּמלן  ּמל שב אש

ִבשי.   ִבלי שש אזה  שו ִבשי,  ִבלי שש אזה  ּמקן,  ּמל רֲעח
ּממה,  שתרו ִבל אש ּמכר  ִבכ שלתוְך  שוצמו  יַתע של אזה  שו שוצמו  יַתע של אזה  יַתפל  ּמנ

ּמסלוהו;  שפ ללא 
יַתחת,  יַתא שכ אהן  ֵאני שש שפלו  ּמנ

ִבשי.   ִבלי שש ּמשאוהו  רֲעע

ח
ִבשי,  ִבלי שש אכל  לא ּמוצה  ֵאבי יַתכ אכל ִבראשון,  לא ּמוצה  ֵאבי יַתכ

אזה, ִבראשון;  ּמב אזה  ּמלן  ּמל שב אש
ִבני,  ֵאש אזה  שו ִבני,  ֵאש אזה  ּמקן,  ּמל רֲעח

ִבשי> ִבלי שש ּמבִבראשון <ה יַתגע  ּמנ אש ִבשי  ִבלי שש יַתא ף  אש
ִבני.   ֵאש ּמשה  אע אנ

ט <ח>
ִבני,  ֵאש אכל  לא ִבוצים  ֵאבי ֵאתי  שש ִבכ שו אכל ִבראשון,  לא ִבוצים  ֵאבי ֵאתי  שש ִבכ

אזה, ִבראשון;  ּמב אזה  ּמלן  ּמל שב אש
אזה ִבראשון;  שו אזה ִבראשון,  ּמקן,  ּמל רֲעח

ּמעה,  ּמב יַתאשר של ּמשה ו לל שש ִבל
ִבני.   ֵאש ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

י
ִבשי,  ִבלי שש אכל  לא ִבוצים  ֵאבי ֵאתי  שש ִבכ שו ִבני  ֵאש אכל  לא ִבוצים  ֵאבי ֵאתי  שש ִבכ

ִבני;  ֵאש אזה,  ּמב אזה  ּמלן  ּמל שב אש
ִבני;  ֵאש אזה  שו ִבני,  ֵאש אזה  ּמקן,  ּמל רֲעח

ּמעה,  ּמב יַתאשר של ּמשה ו לל שש ִבל
ִבשי.  ִבלי שש ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

מסכת טהרות פרק א משנה ז 
יא

ּמבזו,  ששכות זו  שקשרוצות נו ִבמ
אזה,  ּמב אזה  ִבכים  שש ּמכִברים נו ִבכ שו

ּמלה;  ִבח שת ּמלם  מכ אשאר ץ,  יַתב אהן  ֵאמ יַתחת  יַתא ּממאת  יַתּט ִבנ
ּמלה.   ִבח שת ּמלם  מכ ּמרשו,  ּמפ

ִבניות;  שש ּמלם  מכ ִבקין,  שש יַתמ שב
ִבניות.   שש ּמלם  מכ ּמרשו,  ּמפ

ִבשיות;  ִבלי שש ּמלם  מכ יַתדִים,  ּמי שב



ִבשיות.  ִבלי שש ּמלם  מכ ּמרשו,  ּמפ

מסכת טהרות פרק א משנה ח 
יב

ּמלה,  ִבח שת ּמתה  שי ּמה אש אוצת  אר שק ִבמ
ֵאחרות, <מחוק: והשליך לה אחירות> רֲעא יַתל ִבשיְך  ִבה שו

ּמלה;  ִבח שת ּמלם  מכ
ִבניות.   שש ּמלם  מכ שו ּמלה,  ִבח שת ִבהיא  ּמשה,  ּמר ּמפ

ּמיה,  ִבנ שש ּמתה  שי ּמה
ֵאחרות, <מחוק: והשליך לה אחירות> רֲעא יַתל ִבשיְך  ִבה שו

ִבניות;  שש ּמלם  מכ
ִבשיות.   ִבלי שש ּמלם  מכ שו ּמיה,  ִבנ שש ִבהיא  ּמשה,  ּמר ּמפ

ִבשית]  ִבלי שש ּמתה  שי ּמה ]
ֵאחרות, <מחוק: והשליך לה אחירות> רֲעא יַתל ִבשיְך  ִבה שו

ִבשית,  ִבלי שש ִבהיא 
שטהורות,  ּמלם  מכ שו

ּמרשו.  ּמפ ללא  אש ֵאבין  ּמרשו,  ּמפ אש ֵאבין 

מסכת טהרות פרק א משנה ט 
יג

ִבשים,  ּמד מק שמ יַתמִים  יַתה אהם  ֵאתי מגמו שבתוְך  אדש  לּק יַתה שכרות  ִבכ
אשאר ץ,  יַתב אהן  ֵאמ יַתחת  יַתא ּממאת  יַתּט ִבנ

ֵאמאות.   שט ּמלם  מכ
ּממה,  שתרו ִבב

ּמחד.   אא ֵאסל  יַתנִים, ופו שש ֵאמא  יַתט שמ
יַתח,  ֵאפ אקה טו שש יַתמ אהם  ֵאני ֵאבי ֵאיש  ִבאם 

ֵאמא.  ּמט לכל  יַתה ּממה  שתרו ִבב יַתא ף 

פרק ב 

מסכת טהרות פרק ב משנה א 
א

ּמרה,  ֵאד שק ִבב ּמרק  ּמי אשת  אב ּמתה כו שי ּמה אש ּמשה  ִבא ּמה
ּמלה> שע יַתב ּמנגוב, < יַתה ּממקום  שב ּמרה  ֵאד שּק יַתל אלה חו ץ  ּמע שב ּמעה  שג ּמנ שו

ּמוצה,  ֵאבי יַתכ איש בו  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ּמטהור.  לכל  יַתה שו ֵאמא,  ּמט הוא 

אקה,  שש יַתמ שמקום  ִבב ּמעה  שג ּמנ
ּמוצה,  ֵאבי יַתכ איש בו  ִבאם 

ֵאמא,  ּמט לכל  יַתה



ּמוצה,  ֵאבי יַתכ ֵאאין בו 
ּמטהור;  לכל  יַתה שו ֵאמא,  ּמט הוא 

ּמרה,  ֵאד שּק יַתל יַתזר  ּמח
ֵאמא.   ּמט לכל  יַתה

ֵאמת,  ֵאמא  שט יַתגע  יַתמ ּמתה  שי ּמה
ּמנגוב,  יַתה ּממקום  שב ֵאבין  אקה,  שש יַתמ שמקום  ִבב ֵאבין  ּמעה  שג ּמנ שו

ּמוצה,  ֵאבי יַתכ איש בו  ִבאם 
ֵאמא;  ּמט לכל  יַתה

ּמוצה,  ֵאבי יַתכ ֵאאין בו 
ּמטהור.   לכל  יַתה שו ֵאמא,  ּמט הוא 

ּמאבות,  לס שמ יַתדִים  ּמי שב ּמרה  ֵאד שּק יַתה אאת  ארת  אע יַתנ שמ יַתלת יום  שטבו ּמתה  שי ּמה
ּמה,  אדי ּמי יַתעל  ִבקין  שש יַתמ ּמאת  ּמר
ּמתזו,  ִבנ ּמרה  ֵאד שּק יַתה ִבמן  ֵאפק  ּמס

ּמה,  אדי ּמי שב יַתגע  ּמנ יַתלח  אּק יַתה אש ֵאפק  ּמס
ּמרה.  שטהו ּמרה  ֵאד שּק יַתה שו ּמפסול,  ּמרק  ּמי יַתה

מסכת טהרות פרק ב משנה ב 
ב

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
אכל ִבראשון, ִבראשון;  לא ֵאכל  ּמהאו

ִבני;  ֵאש ִבני,  ֵאש אכל  לא
ִבשי.   ִבלי שש ִבשי,  ִבלי שש אכל  לא

ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר
אכל ִבראשון,  לא ֵאכל  ּמהאו

ִבני.   ֵאש ִבני,  ֵאש אכל  לא
אדש,  לּק יַתל ִבני  ֵאש ִבשי,  ִבלי שש

ּממה,  שתרו ִבל ִבני  ֵאש ללא 
ּממה.  שתרו יַתרת  רֲעה יַתט של ּמשה  אע אנ אש

מסכת טהרות פרק ב משנה ג 
ג

ִבלין,  מח יַתב אש ּמהִבראשון 
ֵאמא;  יַתט שמ ֵאמא ו ּמט

ִבני,  ֵאש יַתה
ֵאמא;  יַתט שמ ללא  שו ּמפסול, 

ִבשי,  ִבלי שש יַתה
יַתמע.  אד יַתה ִבזיד  שנ ִבב ּמכל  אא אנ

מסכת טהרות פרק ב משנה ד 
ד

ּממה,  שתרו ִבב אש ִבני  ֵאש יַתה שו ּמהִבראשון 



ִבמין.  יַתט שמ ִבאין ו ֵאמ שט
ִבשי,  ִבלי שש יַתה

ֵאמא;  יַתט שמ ללא  שו ּמפסול, 
ִבעי,  ִבבי ּמהשר

אדש.  לּק יַתה ִבזיד  שנ ִבב ּמכל  אא אנ

מסכת טהרות פרק ב משנה ה 
ה

אדש,  יַתבּק אש ִבשי  ִבלי שש יַתה שו ִבני  ֵאש יַתה שו ּמהִבראשון 
ִבמין.  יַתט שמ ִבאין ו ֵאמ שט

ִבעי,  ִבבי ּמהשר
ֵאמא;  יַתט שמ ללא  שו ּמפסול, 

ִבשי,  ִבמי רֲעח יַתה
אדש.  לּק יַתה ִבזיד  שנ ִבב ּמכל  אא אנ

מסכת טהרות פרק ב משנה ו 
ו

ִבלין,  מח יַתב אש ִבני  ֵאש יַתה
ִבלין,  מח ֵאקה  שש יַתמ ֵאמא  יַתט שמ

ּממה.   שתרו ֵאלי  שכ שלאו ֵאסל  ופו
ּממה,  שתרו יַתב אש ִבשי  ִבלי שש יַתה
אדש,  לק ֵאקה  שש יַתמ ֵאמא  יַתט שמ
אדש,  לק ֵאלי  שכ שלאו ֵאסל  ופו

אדש;  לק יַתרת  רֲעה יַתט של ּמשה  אע אנ אש
ּממה,  שתרו יַתרת  רֲעה יַתט של ּמשה  אע אנ ִבאם  ּמבל  רֲעא

אדש.  לּק יַתב ּמחד  אא ֵאסל  יַתנִים, ופו שש ֵאמא  יַתט שמ

מסכת טהרות פרק ב משנה ז 
ז

ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר
ּמשִבוים:  ּמתן  שש ּמל שש

ִבלים,  מח יַתב אש ּממה,  שתרו יַתב אש אדש,  לּק יַתב אש ּמהִבראשון 
אדש,  לּק יַתב ּמחד  אא ֵאסל  יַתנִים ופו שש ֵאמא  יַתט שמ

ּממה,  שתרו ִבב ּמחד  אא ֵאסל  ּמחד ופו אא ֵאמא  יַתט שמ
ִבלין;  מח יַתה אאת  ֵאסל  ופו

ּמלם,  מכ שב אש ִבני  ֵאש יַתה
אדש,  לּק יַתב ּמחד  אא ֵאסל  ּמחד ופו אא ֵאמא  יַתט שמ

ִבלים,  מח ֵאקה  שש יַתמ ֵאמא  יַתט שמ
ּממה.  שתרו ֵאלי  שכ שלאו ֵאסל  ופו

ּמלם,  מכ שב אש ִבשי  ִבלי שש יַתה
אדש  לק ֵאקה  שש יַתמ ֵאמא  יַתט שמ



אדש.  לק ֵאלי  שכ שלאו ֵאסל  ופו

מסכת טהרות פרק ב משנה ח 
ח

ִבני,  ֵאש אכל  לא ֵאכל  ּמהאו
יַתבד.   יַתה ֵאבית  שב ֵאשם  רֲעע יַתי ללא 

אדש,  לּק יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  רֲעעשו  יַתנ אש ִבלים  מח שו
ִבלין.  מח יַתכ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ֵאמר:  ּמוצדוק או ִבבי  ִבבשר ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר
ּממה,  שתרו ִבכ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ּמחד.  אא שפסול  ִבל שו יַתנִים  שש ֵאמא  יַתט של

פרק ג 

מסכת טהרות פרק ג משנה א 
א

ּמלב,  ּמח אה שו ִבסין  שגִברי יַתה שו אטב  לר ּמה
יַתח,  ֵאפ אקה טו שש יַתמ ֵאהן  אש יַתמן  שז ִבב

ּמלה;  ִבח שת ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ּמרשו,  ּמק

ִביים;  ִבנ שש ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ִבנמוחו,  שו שזרו  ּמח
ּמון,  מכ שמ ּמוצה  ֵאבי יַתכ

ּמטהור; 
ּמוצה,  ֵאבי יַתכ ִבמ ֵאתר  ּמי

ּמנה,  ּמפה ִבראשו ִבט ּמוצאת  ּמי אש ּמון  ֵאכי אש ֵאמא,  ּמט
ּמוצה.  ֵאבי יַתכ שב ֵאמאת  שט ִבנ

מסכת טהרות פרק ג משנה ב 
ב

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
ּמלם.  שלעו ּמלה  ִבח שת אמן  אש יַתה

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
יַתבש;  שד יַתא ף 

ֵאמר:  ֵאשזוִברי או יַתה שמעון  ִבש ִבבי  שר
יַתיִין.   יַתה יַתא ף 

יַתוּסק,  מה שו יַתתנור  יַתל יַתפל  ּמנ אש ִבתין  ֵאזי יַתל אש גוש 
ּמון,  מכ שמ ּמוצה  ֵאבי יַתכ

ּמטהור; 



ּמוצה,  ֵאבי יַתכ ִבמ ֵאתר  ּמי
ּמנה,  ּמהִבראשו ּמפה  ִבט ּמוצאת  ּמי אש ּמון  ֵאכי אש ֵאמא,  ּמט

ּמוצה.  ֵאבי יַתכ שב ֵאמאת  שט ִבנ
ִבדין,  שפרו ּמהיו  ִבאם 
ּמאה,  שס ֵאהן  ִבפלו  רֲעא

ּמטהור. 

מסכת טהרות פרק ג משנה ג 
ג

ִבבים,  ּמנ רֲעע יַתו ִבתים  ֵאזי יַתחט  ּמוּס אש ֵאמת  ֵאמא  שט
ּמון,  מכ שמ ּמוצה  ֵאבי יַתכ

ּמטהור, 
אקה;  שש יַתמ שמקום  ִבב יַתגע  ללא ִי אש יַתבד  של ִבב ו

ּמוצה,  ֵאבי יַתכ ִבמ ֵאתר  ּמי
ּמנה,  ּמהִבראשו ּמפה  ִבט ּמוצאת  ּמי אש ּמון  ֵאכי אש ֵאמא,  ּמט

ּמוצה.   ֵאבי יַתכ שב ֵאמאת  שט ִבנ
ּמבה,  ּמז ּמזב או  ּמיה  ּמה ִבאם  שו

ִבדי,  ִבחי שי ֵאגר  יַתגשר ִבפלו  רֲעא
ּמנה,  ּמהִבראשו ּמפה  ִבט ּמוצאת  ּמי אש ּמון  ֵאכי אש ֵאמא,  ּמט

ּמשא.   יַתמ יַתב ּממאת  יַתּט ִבנ
ֵאעז,  ּמה אאת  יַתלב  ּמח אש ּמזב 

ֵאמא,  ּמט ּמלב  ּמח אה
ּמנה,  ּמהִבראשו ּמפה  ִבט ּמוצאת  ּמי אש ּמון  ֵאכי אש

ּמשא.   יַתמ יַתב ּממאת  יַתּט ִבנ

מסכת טהרות פרק ג משנה ד 
ד

ּמעטו,  יַתמ שת ִבנ שו ּממה  יַתח יַתב ּמחן  ִבני ִבה אש ִבלין  ּמכ ּקא ּמוצה  ֵאבי יַתכ
ֵאמת,  יַתה ִבמן  יַתזִית  יַתכ ֵאכן  שו
ּמלה,  ֵאב שנ יַתה ִבמן  יַתזִית  יַתכ שו

אשאר ץ,  יַתה ִבמן  ּמשה  ּמד רֲעע ּמכ שו
ִבפגול,  יַתזִית  יַתכ
ּמתר,  יַתזִית נו יַתכ

ּמלב> ּמח אלב, < ֵאח יַתזִית  יַתכ
ִברין,  שטהו ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ֵאמא.   ּמט שו ּמתר  שונו ִבפגול  ֵאשם  ִבמ אהן  ֵאלי רֲעע ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין  שו
ּמפחו,  שת ִבנ שו ִבמים  ּמש שג יַתב ּמחן  ִבני ִבה

ִבאין,  ֵאמ שט
ֵאמא.  ּמט שו ּמתר  שונו ִבפגול  ֵאשם  ִבמ אהן  ֵאלי רֲעע ִבבין  ּמי יַתח שו

מסכת טהרות פרק ג משנה ה 



ה
ּמתן:  ּמא ִבוצי שמ יַתעת  ּמש שכ ּממאות  שּט יַתה ּמכל 

ֵאמאות,  שט ֵאמאות,  שט ִבאם 
שטהורות,  שטהורות,  ִבאם 
מכוּסות,  שמ מכוּסות,  שמ ִבאם 
מגלות.   שמ מגלות,  שמ ִבאם 

ּמרה,  ששבו ּמדה או  רֲעחלו ּמאה  ֵאל שמ ֵאוצאת  שמ ִבנ אש יַתחט  יַתמ
ּמרה,  שטהו

ּמתן.  ּמא ִבוצי שמ יַתעת  ּמש שכ ּממאות  שּט יַתה ּמכל  אש

מסכת טהרות פרק ג משנה ו 
ו

ּמטן  ּמק שו אטה  ֵארש שו ֵאח
ּמאה,  שמ מט איש בו  אש ּממבוי  שב שוצאו  שמ ִבנ אש

ּמרה,   רֲעה יַתט יַתקת  שז אח שב ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ּמאה,   שמ מט יַתקת  שז אח שב יַתח  ֵאּק ִבפ ּמכל  שו

ֵאאל,  ּמש ִבה של יַתעת  יַתד ֵאאין בו  אש ּמכל  שו
ּמטהור.  ֵאפקו  שס

מסכת טהרות פרק ג משנה ז 
ז

ֵאבין> ּמברות, < שּק יַתה ֵאבית  יַתוצד  שב ּמוצא  שמ ִבנ אש ִבתינוק 
ּמידו,  שב ִבנים  יַתש יַתהשו שו

ּמאה,  שמ מט שמקום  ִבמ ּמלא  אא ִבנים  יַתש יַתהשו ֵאאין  שו
ֵאמר:  ִבני או רֲעא אש ּמטהור, 

יַתתן לו.   ּמנ שו ּמטן  ּמק של ֵאחר  יַתא
ּמברות,  שּק יַתה ֵאבין  רֲעחמור  ֵאכן  שו

שטהוִברין.  ּמליו  ֵאכ

מסכת טהרות פרק ג משנה ח 
ח

ּמוּסה,  ִבע ּמה יַתוצד  שב ּמוצא  שמ ִבנ אש ִבתינוק 
ּמידו,  שב ֵאוצק  ּמב יַתה שו

ֵאהר,  יַתט שמ ִבאיר  ֵאמ ִבבי  שר
ִבמין,  יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

יַתח.   ֵאפ יַתט של ִבתינוק  יַתה ארְך  אד אש
ִבלים,  שג ּמנ יַתתשר ִבקידות  שנ איש בו  אש ֵאוצק  ּמב

יַתבִית,  יַתה שבתוְך  ִבאים  ֵאמ שט ִבקים  שש יַתמ ו
ּמכרות  ִבכ יַתל ִבקים  שש יַתמ ֵאבין  ֵאיש  ִבאם 
אר ץ,  ּמא ּמב אהן  ִבפי אאת  שגבו  יַתנ שי אש ֵאדי  שכ

ִברין.  שטהו ֵאאלו  ֵארי  רֲעה



אלב,  אכ יַתב ּמרה ו ּמפ יַתב
ּמנם.  שלשו אאת  רֲעחכו  יַתל שי אש ֵאדי  שכ

ּממה,  ֵאה שב יַתה ּמכל  ּמאר  שש ו
ֵאגב.  יַתנ שת אש ֵאדי  שכ

אלב,  אכ יַתב ֵאהר  יַתט שמ לקב  רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
יַתח,  ֵאּק ִבפ אשהוא 

יַתמִים.  יַתל ֵאלְך  ֵאלי שו ּממזון  יַתה אאת  יַתח  ִבני יַתה של יַתדשרכו  ֵאאין  אש

פרק ד 

מסכת טהרות פרק ד משנה א 
א

ּממקום,  של ּממקום  ִבמ ּמאה  שמ מט ֵארק  יַתהזו
שתחות,  שפ יַתמ יַתה ֵאבין  של ּמכר  ִבכ
ּמכרות,  ִבכ יַתה ֵאבין  של יַתח  ֵאת שפ יַתמ

ּמטהור. 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

שתחות,  שפ יַתמ יַתה ֵאבין  של ּמכר  ִבכ
ֵאמא,  ּמט

ּמכרות,  ִבכ יַתה ֵאבין  של יַתח  ֵאת שפ יַתמ
ּמטהור. 

מסכת טהרות פרק ד משנה ב 
ב

ּמדה,  של מח יַתה ִבפי  שב אשאר ץ  יַתה
ּממה,  שתרו ִבל אש ּמכרות  ִבכ ֵאבי  יַתג יַתעל  אכת  אל יַתה שמ ו

יַתגע,  ּמנ ללא  ֵאפק  ּמס יַתגע,  ּמנ ֵאפק  ּמס
ּמטהור.  ֵאפקו  שס

מסכת טהרות פרק ד משנה ג 
ג

ּמדה,  של מח יַתה ִבפי  שב אשאר ץ  יַתה
אלב,  אכ יַתה ִבפי  שב ּמלה  ֵאב שנ יַתה שו
ִברין,  שּטהו יַתה ֵאבין  שברו  ּמע שו

אהן,  ֵאני ֵאבי ִברין  שטהו שברו  ּמע אש או 
ּמטהור,  ּמקן  ֵאפ שס

ּממקום.   ּמאה  שמ מּט יַתל ֵאאין  אש ֵאני  שפ ִבמ
אר ץ,  ּמא ּמה יַתעל  אהן  ּמב ִבדים  שּק יַתנ שמ ּמהיו 

יַתמר:  ּמא שו



ּממקום> של ּמלז, < יַתה ּממקום  יַתל ִבתי  שכ יַתל ִבה "
ִבתי",  שע יַתג ּמנ ללא  ִבאם  ִבתי  שע יַתג ּמנ ִבאם  יַתע  ּמידו ֵאאין  שו

ֵאמא,  ּמט ֵאפקו  שס
ּממקום.  ּמאה  שמ מּט יַתל ֵאיש  אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת טהרות פרק ד משנה ד 
ד

ֵארב,  ּמהעו ִבפי  שב ֵאמת  יַתה ִבמן  יַתזִית  יַתכ
ִבחיד,  ּמי יַתה ִבבשרשות  ִבלים  ֵאכ יַתה יַתעל  שו ּמדם  ּמא ּמה יַתעל  ִבהיל  אא אה ֵאפק  ּמס

ֵאמא;  ּמט ּמדם,  ּמא ֵאפק  ּמס
ּמטהור.   ִבלים,  ֵאכ ֵאפק  ּמס

ּמלִיין,  שד ּמשּמרה  רֲעע ֵאלא  יַתמ שמ יַתה
אהן,  ֵאמ ּמחד  אא שב אשאר ץ  ּמוצא  שמ ִבנ שו

שטהוִברין.   ּמלם  מכ שו ֵאמא,  ּמט הוא 
ִבלי,  אכ של ִבלי  אכ ִבמ ארה  ּמע שמ יַתה

שחתון,  יַתת יַתב אשאר ץ  ּמוצא  שמ ִבנ שו
ּמטהור.  שליון  אע ּמה

מסכת טהרות פרק ד משנה ה 
ה

ּממה:  שתרו יַתה אאת  ִבפין  ֵאפקות שושר שס ּמשה  ִבש יַתעל 
יַתרס,  שפ יַתה ֵאבית  ֵאפק  שס יַתעל 

יַתעל ֵאפק] שו שס ִבמים,  [ יַתע ּמה אר ץ  אא ֵאמ ּמבא  יַתה ּמפר  ּמע
אר ץ,  ּמא ּמה יַתעם  ֵאדי  שג ִבב ֵאפק  שס יַתעל  שו
ִבאים,  ּמוצ שמ ִבנ יַתה ִבלים  ֵאכ ֵאפק  שס יַתעל  שו

ִבקין,  ֵאפק רו שס יַתעל  שו
ּמדם  ּמא ֵאלי  שג יַתר ֵאמי  ֵאפק  שס יַתעל  שו

ּממה,  ֵאה שב ֵאלי  שג יַתר ֵאמי  אגד  אנ שכ ֵאהן  אש
ּמתן,  ּמא שמ מט ֵאפק  שס אשהוא  ּמען  ּמג יַתמ יַתדי  יַתו יַתעל  שו

ּממה.   שתרו יַתה אאת  ִבפין  שושר
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ִבחיד.  ּמי יַתה ִבבשרשות  ּמען  ּמג יַתמ ֵאפק  שס יַתעל  יַתא ף 
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ִבלין,  ִבחיד, תו ּמי יַתה ִבבשרשות 
ּמטהור.  ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  ו

מסכת טהרות פרק ד משנה ו 
ו

ִבקין,  ֵאני רו שש
ּמטהור,  ּמחד  אא שו ֵאמא  ּמט ּמחד  אא

ּמאן  ּמש יַתמ יַתעל  שו ּמען  ּמג יַתמ יַתעל  ִבלין  תו



ִבחיד,  ּמי יַתה ִבבשרשות  ּמטן  ֵאס ֵאה יַתעל  שו
ִבחים,  יַתל ֵאהן  אש יַתמן  שז ִבב ִבבים  יַתר ּמה ִבבשרשות  ּמען  ּמג יַתמ יַתעל  שו

ִבשים.   ֵאב שי ֵאבין  ִבחין  יַתל ֵאבין  ּמאן  ּמש יַתמ יַתעל  שו
יַתגע בו,  ּמנ שו ִבדי  ִבחי שי ּמיה רוק  ּמה

ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  ִבסיטו  אה או ּמשאו,  שנ ו
ּממה,  שתרו יַתה אאת  ּמליו  ּמע ִבפין  שושר

ִבחיד.  ּמי יַתה ִבבשרשות  יַתמר  ּמוצִבריְך לו ֵאאין  שו

מסכת טהרות פרק ד משנה ז 
ז

ִבמין:  ּמכ רֲעח רֲעהרו  ִבּט אש ֵאפקות  שס ֵאאלו 
אוה,  שק ִבמ יַתל ִבבין  ששאו יַתמִים  ֵאפק  שס

יַתמִים,  יַתה ֵאני  שפ יַתעל  ּמפה  ּמוצ ּמאה  שמ מט ֵאפק  שס
ֵאמא,  ּמט ֵאמא,  יַתּט ִבל ִבקין  שש יַתמ ֵאפק  שס

ּמטהור,  ֵאמא,  יַתט של ו
ּמטהור,  ֵאהר,  יַתט של ֵאמא ו יַתט של ֵאמא ו יַתּט ִבל יַתדִים  ּמי ֵאפק  שס

ִבבים,  יַתר ּמה ֵאפק שרשות  שס
שפִברים,  ֵארי סו שב ִבד ֵאפק  שס

ִבלין,  מח יַתה ֵאפק  שס
ִבוצים,  ּמר שש ֵאפק  שס
ִבעים,  ּמג שנ ֵאפק  שס
ִבזירות,  שנ ֵאפק  שס
שבכורות,  ֵאפק  שס

ּמבנות.  ּמקשר ֵאפק  שס ו
(מסכת טהרות פרק ד משנה ח) 
יַתמִים,  יַתה ֵאני  שפ יַתעל  ּמפה  ּמוצ ּמאה  שמ מט ֵאפק  שס

יַתקעות,  יַתּקשר יַתב ֵאבין  ִבלים,  ֵאכ יַתב ֵאבין 
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ּמטהור.   יַתקעות,  יַתּקשר יַתב ֵאמא, ו ּמט ִבלים,  ֵאכ יַתב
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמטהור.   ּמיתו,  ּמל רֲעע ֵאפק  שס ֵאמא, ו ּמט ּמדתו,  ִברי שי ֵאפק  שס
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ּמטהור.  ּמאה,  שמ מט שו ּמדם  ּמא ללא  שמ ּמלא  אא ּמשם  ֵאאין  ִבפלו  רֲעא

מסכת טהרות פרק ד משנה ט 
ח

יַתוצד?  ֵאכי ֵאמא,  ּמט ֵאמא,  יַתּט ִבל ִבקים  שש יַתמ ֵאפק  שס
ִברין,  שטהו ִבקין  שש יַתמ ֵאבין  של שגלו  יַתר אאת  יַתשט  ּמפ אש ֵאמא  ּמט

ֵאמא.   ּמט ֵאפקו  שס יַתגע,  ּמנ ללא  ֵאפק  ּמס יַתגע  ּמנ ֵאפק  ּמס

ט



ּמידו,  שב ּמאה  ֵאמ שט ּמכר  ִבכ ּמתה  שי ּמה
שטהוִברין,  ִבקין  שש יַתמ ֵאבין  של ּמט ּה  ּמש שפ ו

ֵאמא.   ּמט ֵאפקו  שס יַתגע,  ּמנ ללא  ֵאפק  ּמס יַתגע  ּמנ ֵאפק  ּמס

י
יַתוצד?  ֵאכי ּמטהור,  ֵאמא  יַתט של ו

ִבאין,  ֵאמ שט ִבקין  שש יַתמ ּמש ּה  לרא שב ּמידו ו שב ֵאּקל  יַתמ ּמתה  שי ּמה
שטהוִברין,  ּמכרות  ִבכ ֵאבין  של ּמק ּה  ּמר שז ו

ּמטהור.  ֵאפקו  שס יַתגע,  ּמנ ללא  ֵאפק  ּמס יַתגע  ּמנ ֵאפק  ּמס

מסכת טהרות פרק ד משנה י 
יא

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ֵאמא,  ּמט ִבלים,  ּמכ ּקא ּמל ִבקין  שש יַתמ ֵאפק  שס

ּמטהור.   ִבלים,  ֵאכ יַתל שו
יַתוצד?  ֵאכי

ִבביות,  רֲעח ֵאתי  שש
ּמרה,  שטהו יַתחת  יַתא שו ּמאה  ֵאמ שט יַתחת  יַתא

אהן,  ֵאמ יַתחת  יַתא ֵאמ ּמוּסה  ִבע ּמשה  ּמע
ּמשה,  ּמע ּמאה  ֵאמ שּט יַתה ִבמן  ֵאפק  ּמס
ּמשה,  ּמע ּמרה  שּטהו יַתה ִבמן  ֵאפק  ּמס

ִבקין:  שש יַתמ ֵאפק  שס אזה הוא 
ּמטהור.  ִבלים  ֵאכ יַתל שו ֵאמא,  ּמט ִבלים  ּמכ ּקא ּמל

מסכת טהרות פרק ד משנה יא 
יב

יַתדִים,  ּמי ֵאפק  שס
יַתהר,  שט ִבל שו ֵאמא  יַתט של ֵאמא ו יַתּט ִבל

ּמטהור.  
ִבבים,  יַתר ּמה ֵאפק שרשות  שס

ּמטהור.  
שפִברים:  ֵארי סו שב ִבד ֵאפק  שס
ִבאים,  ֵאמ שט ִבלין  ּמכ ּקא יַתכל  ּמא
ִבאין,  ֵאמ שט ִבקין  שש יַתמ ּמתה  ּמש

ִבבין,  ששאו יַתמִים  שב מרבו  שו לראשו  ּמבא 
מרבו  יַתעל  שו לראשו  יַתעל  שפלו  ּמנ אש או 

ִבבין,  ששאו יַתמִים  ִבגין  ּמל אשת  לל שש
ּמטהור.  ֵאפקו  שס

שפִברים,  ֵארי סו שב ִבד ִבמ ּמאה  שמ מּט יַתה יַתאב  אשהוא  ּמבר  ּמד ּמבל  רֲעא
ֵאמא.  ּמט ֵאפקו  שס



מסכת טהרות פרק ד משנה יב 
יג

שפִברישות.   יַתרת  רֲעה יַתט ִבלין, זו  מח יַתה ֵאפק  שס
ּמתן.   ּמא ִבוצי שמ יַתעת  ּמש שכ ִבוצים,  ּמר שש ֵאפק  שס

ּמטהור,  ּמלה  ִבח שת יַתכ ִבעים,  ּמג שנ ֵאפק  שס
ּמאה;  שמ מּט יַתל יַתקק  שז ִבנ ללא  אש יַתעד 

ֵאמא.   ּמט ֵאפקו  שס ּמאה,  שמ מּט יַתל יַתקק  שז ִבנ אש ִבמ

יד <יא>
ּמתר.   ממ ִבזירות,  שנ ֵאפק  שס

שבכורות,  ֵאפק  שס
ּממה,  ֵאה שב ֵארי  שבכו ּמחד  אא שו ּמדם  ּמא ֵארי  שבכו ּמחד  אא

ּמרה,  שטהו ֵאבין  ּמאה  ֵאמ שט ֵאבין 
ּמיה.  ּמא ּמהשר ּמליו  ּמע ֵאברו  רֲעח ֵאמ ִבוציא  יַתהמו אש

מסכת טהרות פרק ד משנה יג 
יה <יב>

ּמבנות,  ּמקשר ֵאפק  שס
ֵאלדות  ֵאמש  ּמח ֵאפק  שס ּמה  אלי ּמע ֵאיש  אש ּמשה  ִבא ּמה

ִבזיבות,  ֵאמש  ּמח ֵאפק  שס
ּמחד,  אא ּמבן  ּמקשר ּמאה  ִבבי שמ
ִבשים,  ּמד ּמּק יַתבז אלת  אכ שואו

ּמבה.  ּמה חו אלי ּמע ּמאר  שש יַתה ֵאאין  שו

פרק ה 

מסכת טהרות פרק ה משנה א 
א

ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  יַתע  ֵאד יַתפשר שצ יַתה שו אשאר ץ  יַתה
ּמלה,  ֵאב שנ יַתה ִבמן  יַתזִית  יַתכ שו ֵאמת  יַתה ִבמן  יַתזִית  יַתכ ֵאכן  שו

ּמלה,  ֵאב שנ יַתה ִבמן  אוצם  אע שו ֵאמת  יַתה ִבמן  אוצם  אע
ִבמים,  יַתע ּמה אר ץ  אא ֵאמ שוגוש  ּמרה  שטהו אר ץ  אא ֵאמ גוש 
יַתרס,  שפ יַתה ֵאבית  ִבמ שוגוש  ּמרה  שטהו אר ץ  אא ֵאמ גוש 

ִבלין,  ִבבי שש ֵאני  שש
ּמטהור,  ּמחד  אא שו ֵאמא  ּמט ּמחד  אא

אהן,  ֵאמ ּמחד  אא שב ֵאלְך  ִבה
ֵאלְך,  ִבה אהן  ֵאמ אזה  ֵאאי  שב יַתע  ּמידו ֵאאין  שו

אהן,  ֵאמ ּמחד  אא יַתעל  ִבהיל  אא אה
ִבהיל,  אא אה אהם  ֵאמ אזה  ֵאאי  יַתעל  יַתע  ּמידו ֵאאין  שו



אהן,  ֵאמ ּמחד  אא שב ִבסיט  ֵאה
ִבסיט,  ֵאה אהן  ֵאמ אזה  ֵאאי  שב יַתע  ּמידו ֵאאין  שו

ֵאמא,  יַתט שמ יַתע  מש שיהו ִבבי  שר
ִברין.  רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

מסכת טהרות פרק ה משנה ב 
ב

יַתמר:  ּמא אש ּמחד  אא
אזה,  ּמב ִבתי  שע יַתג ּמנ "

ּמטהור",  ִבאם הוא  ֵאמא  ּמט ִבאם הוא  יַתע  ּמידו ֵאאין  שו
ִבתי",  שע יַתג ּמנ אהן  ֵאני שש ִבמ אזה  ֵאאי  שב יַתע  ּמידו ֵאאין  שו ִבתי  שע יַתג ּמנ "

ֵאמא,  יַתט שמ ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ִברין.   רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

ֵאכלם> יַתב ִבלים, < ֵאכ יַתב ֵאמא  יַתט שמ ֵאסה  ִבבי יו שר
ִבביל,  שש ִבב ֵאהר  יַתט שמ ו

ֵאלְך,  יַתה של ּמדם  ּמא ארְך  אד אש
יַתגע.  ִבל יַתדשרכו  ֵאאין  שו

מסכת טהרות פרק ה משנה ג 
ג

ִבלין,  ִבבי שש ֵאני  שש
ּמטהור,  ּמחד  אא שו ֵאמא  ּמט ּמחד  אא

ּמכלו,  אא אנ שו ּמהרות  שט ּמשה  ּמע שו אהן  ֵאמ ּמחד  אא שב ֵאלְך  ִבה
יַתהר;  ּמט יַתבל  ּמט שו ּמנה  ּמש שו ּמזה  ִבה

ּמהרות,  שט ּמשה  ּמע שו ִבני  ֵאש יַתב ֵאלְך  ִבה
שטהורות.   ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ּמהִבראשונות,  ּמימות  יַתק ִבאם 
שתלויות.   ֵאאלו  ּמו ֵאאלו 

יַתתִים,  שנ ִבב יַתהר  ּמט ללא  ִבאם 
שתלויות,  ּמהִבראשונות, 

ּמשֵארפו.  ִבניות, ִי שש יַתה שו

מסכת טהרות פרק ה משנה ד 
ד

ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  יַתע  ֵאד יַתפשר שצ יַתה שו אשאר ץ  יַתה
ּמכלו,  אא אנ שו ּמהרות  שט ּמשה  ּמע שו אהם  ֵאמ ּמחד  אא שב יַתגע  ּמנ שו

ּמהרות,  שט ּמשה  ּמע שו ִבני,  ֵאש יַתב יַתגע  ּמנ שו יַתבל,  ּמט
שטהורות.   ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ּמהִבראשונות,  ּמימות  יַתק ִבאם 
שתלויות.   ֵאאלו  ּמו ֵאאלו 
יַתתִים,  שנ ִבב יַתבל  ּמט ללא  ִבאם 



שתלויות,  ּמהִבראשונות 
ּמשֵארפו.  ִבניות ִי שש יַתה

מסכת טהרות פרק ה משנה ה 
ה

ִבלין,  ִבבי שש ֵאני  שש
ּמטהור,  ּמחד  אא שו ֵאמא  ּמט ּמחד  אא

ּמהרות,  שט ּמשה  ּמע שו אהן  ֵאמ ּמחד  אא שב ֵאלְך  ִבה
ּמהרות,  שט ּמשה  ּמע שו ִבני  ֵאש יַתב ֵאלְך  ִבה שו ֵאברו  רֲעח ּמבא  ו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
שוצמו,  יַתע ֵאני  שפ ִבב אזה  שו שוצמו,  יַתע ֵאני  שפ ִבב אזה  ּמאלו  שש ִבנ ִבאם 

ִברין,  שטהו
ּמחד,  אא שכ אהם  ֵאני שש ּמאלו  שש ִבנ ִבאם 

ִבאין.   ֵאמ שט
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ִבאין.  ֵאמ שט ּמכְך,  ֵאבין  ּמכְך ו ֵאבין 

מסכת טהרות פרק ה משנה ו 
ו

ּמכִברים,  ִבכ ֵאני  שש
ּמטהור,  ּמחד  אא שו ֵאמא  ּמט ּמחד  אא

ּמהרות,  שט ּמשה  ּמע שו אהן  ֵאמ ּמחד  אא אאת  יַתכל  ּמא
ּמהרות,  שט ּמשה  ּמע שו ִבני  ֵאש יַתה אאת  יַתכל  ּמא שו ֵאברו  רֲעח ּמבא  ו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
שוצמו,  יַתע ֵאני  שפ ִבב אזה  שו שוצמו  יַתע ֵאני  שפ ִבב אזה  ּמאלו  שש ִבנ ִבאם 

ִברין,  שטהו
ּמחד,  אא שכ אהן  ֵאני שש ּמאלו  שש ִבנ

ִבאין.   ֵאמ שט
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ִבאין.  ֵאמ שט ּמכְך,  ֵאבין  ּמכְך ו ֵאבין 

מסכת טהרות פרק ה משנה ז 
ז

ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  יַתשב  ּמי אש ִבמי 
ּמדיו,  ּמג שב יַתעל  יַתרס  ּמד שו ּמחד  אא ּמבא  ו

שברוקו,  יַתגע  ּמנ שו יַתקק  ּמר אש או 
ּממה,  שתרו יַתה אאת  ִבפין  יַתעל רוקו שושר
ּמהרוק.   יַתחר  יַתא ִבכין  של ּמדיו הו ּמג שב יַתעל  שו

יַתמד,  ּמע שו ִבבים  יַתר ּמה ִבבשרשות  יַתשן  ּמי
ּמרס,  שד ִבמ ִבאין  ֵאמ שט ּמליו  ֵאכ

ִבאיר.  ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד



ִברין.   רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו
ּמלה,  שי יַתל יַתב ּמחד  אא שב יַתגע  ּמנ

ֵאמת,  ִבאם  יַתחי  ִבאם  יַתע  ּמידו ֵאאין  שו
ֵאמת,  ּמוצאו  שמ יַתמד ו ּמע יַתחר  יַתש יַתב ו

ֵאהר,  יַתט שמ ִבאיר  ֵאמ ִבבי  שר
ִבמין,  יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

ּמתן.  ּמא ִבוצי שמ יַתעת  ּמש שכ ּממאות  שּט יַתה ּמכל  אש

מסכת טהרות פרק ה משנה ח 
ח

ִבעיר,  ּמב יַתחת  יַתא ּמטה  שו
ִבתית,  שכִברית, או כו ּמנ או 

ִבאין.   ֵאמ שט ִבעיר  ּמב אש ִבקים  ּמהרו ּמכל 
ּמדיו,  ּמג שב יַתעל  ּמשה  ִבא ּמסה  ּמדשר אש ִבמי 

ּמנה,  ִבפי שס ִבב ִבעמו  ּמבה  שש ּמי אש או 
ּממה,  שתרו ִבב ֵאכל  אשהוא או יַתכשרתו  יַתמ ִבאם 

שטהוִברין,  ּמליו  ֵאכ
ּמנה.  אל ּמא שש ּמלאו, ִי ִבאם  שו

מסכת טהרות פרק ה משנה ט 
ט

ּמת",  ֵאמא שט ִבנ ֵאמר " ֵאעד או
ִבתי",  ֵאמא שט ִבנ ללא  ֵאמר " שוהוא או

ּמטהור.  
ּמת",  ֵאמא שט ִבנ שמִברים " יַתנִים או שש

ִבתי",  ֵאמא שט ִבנ ללא  ֵאמר " שוהוא או
ֵאמא,  יַתט שמ ִבאיר  ֵאמ ִבבי  שר
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

שוצמו.   יַתע ֵאדי  שי יַתעל  ּממן  אא אנ הוא 

י
ּממא",  יַתּט ִבנ ֵאמר " ֵאעד או

ּממא",  יַתּט ִבנ ללא  שמִברים " יַתנִים או שש ו
ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  ֵאבין  ִבחיד  ּמי יַתה ִבבשרשות  ֵאבין 

ּמטהור.  
ּממא",  יַתּט ִבנ שמִברים " יַתנִים או שש
ּממא",  יַתּט ִבנ ללא  ֵאמר " ֵאעד או שו

ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  ֵאבין  ִבחיד  ּמי יַתה ִבבשרשות  ֵאבין 
ֵאמא.   ּמט

ּממא",  יַתּט ִבנ ֵאמר " ֵאעד או
ּממא",  יַתּט ִבנ ללא  ֵאמר " ֵאעד או



ּממא",  יַתּט ִבנ ארת " אמ ּמשה או ִבא
ּממא",  יַתּט ִבנ ללא  ארת " אמ ּמשה או ִבא שו

ֵאמא,  ּמט ִבחיד,  ּמי יַתה ִבבשרשות 
ּמטהור.  ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות 

פרק ו 

מסכת טהרות פרק ו משנה א 
א

ִבחיד,  ּמי יַתה ּמיה שרשות  ּמה אש ּממקום 
ִבבים,  יַתר ּמה ּמשה שרשות  אע אנ שו

ִבחיד,  ּמי יַתה ּמשה שרשות  אע אנ שו יַתזר  ּמח שו
ִבחיד,  ּמי יַתה אשהוא שרשות  שכ

ֵאמא,  ּמט ֵאפקו  שס
ִבבים,  יַתר ּמה אשהוא שרשות  שכ

ּמטהור.   ֵאפקו  שס
ִבחיד,  ּמי יַתה ִבבשרשות  ֵאכן  יַתס שמ יַתה

ִבבים,  יַתר ּמה ִבלשרשות  ִבוציאוהו  שוהו
ִבחיד,  ּמי יַתה ִבלשרשות  ִבזירוהו  אח אה שו

ִבחיד, <שרשות> ּמי יַתה ִבבשרשות  אשהוא  שכ
ֵאמא,  ּמט ֵאפקו  שס

ִבבים, <שרשות> יַתר ּמה ִבבשרשות  אשהוא  שכ
ּמטהור.   ֵאפקו  שס

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
אקת.  אס שפ יַתמ ִבבים  יַתר ּמה שרשות 

מסכת טהרות פרק ו משנה ב 
ב

ֵאמא,  יַתט שמ יַתע  מש שיהו ִבבי  ֵאפקות שר שס ּמעה  ּמב יַתאשר
ִברין.   רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

יַתוצד?  ֵאכי
ֵאבר,  ּמּטהור עו יַתה שו ֵאמד  ֵאמא עו ּמּט יַתה
ֵאבר,  ֵאמא עו ּמּט יַתה שו ֵאמד  ּמּטהור עו יַתה

ִבחיד,  ּמי יַתה ִבבשרשות  ּמאה  שמ מּט יַתה
ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  ּמרה  רֲעה יַתּט יַתה שו
ִבחיד,  ּמי יַתה ִבבשרשות  ּמרה  רֲעה יַתּט יַתה

ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  ּמאה  שמ מּט יַתה שו
יַתגע,  ּמנ ללא  ֵאפק  ּמס יַתגע,  ּמנ ֵאפק  ּמס

ִבהיל,  אא אה ללא  ֵאפק  ּמס ִבהיל,  אא אה ֵאפק  ּמס



ִבסיט,  ֵאה ללא  ֵאפק  ּמס ִבסיט,  ֵאה ֵאפק  ּמס
ֵאמא,  יַתט שמ יַתע  מש שיהו ִבבי  שר

ִברין.  רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

מסכת טהרות פרק ו משנה ג 
ג

ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  ֵאמד  ּמיה עו ּמה אש ּמלן  ִבאי
שבתוכו,  ּמאה  שמ מּט יַתה שו

לראשו,  של ּמלה  ּמע
יַתגע,  ּמנ ללא  ֵאפק  ּמס יַתגע,  ּמנ ֵאפק  ּמס

ֵאמא.   ּמט ֵאפקו  שס
ּמאה,  שמ מט איש בו  אש לחר  של ּמידו  ִבניס  שכ ִבה

יַתגע,  ּמנ ללא  ֵאפק  ּמס יַתגע,  ּמנ ֵאפק  ּמס
ֵאמא.   ּמט ֵאפקו  שס

ּמאה,  ֵאמ שט ִבהיא  אש רֲעחנות 
ִבבים,  יַתר ּמה ִבלשרשות  ּמחה  שפתו ו

יַתנס,  שכ ִבנ ללא  ֵאפק  ּמס יַתנס,  שכ ִבנ ֵאפק  ּמס
ּמטהור.  ֵאפקו  שס

ּמרה,  שטהו יַתחת  יַתא שו ּמאה  ֵאמ שט יַתחת  יַתא רֲעחנויות,  ֵאתי  שש
אהן,  ֵאמ יַתחת  יַתא של יַתנס  שכ ִבנ

יַתנס,  שכ ִבנ ּמרה  שּטהו יַתל ֵאפק  ּמס
יַתנס,  שכ ִבנ ּמאה  ֵאמ שּט יַתל ֵאפק  ּמס

ֵאמא.  ּמט ֵאפקו  שס
(מסכת טהרות פרק ו משנה ד) 

ֵאפקות,  שס ֵאפק  שס ֵאפקות ו שס יַתרבות  של ּמיכול  שת  יַתא אש ּמכל 
ֵאמא,  ּמט ִבחיד,  ּמי יַתה ִבבשרשות 

ּמטהור.   ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות 

ד
יַתוצד?  ֵאכי

ֵאוצר,  ּמח אב ּמאה  שמ מט שו ּממבוי  יַתל יַתנס  שכ ִבנ
יַתנס,  שכ ִבנ ללא  ֵאפק  ּמס יַתנס,  שכ ִבנ ֵאפק  ּמס

יַתבִית,  יַתב ּמאה  שמ מּט יַתה
יַתנס,  שכ ִבנ ללא  ֵאפק  ּמס יַתנס,  שכ ִבנ ֵאפק  ּמס

יַתנס,  שכ ִבנ ִבפלו  רֲעא יַתו
ּמשם,  ּמתה  שי ּמה ללא  ֵאפק  ּמס ּמשם,  ּמתה  שי ּמה ֵאפק  ּמס

ּמשם,  ּמתה  שי ּמה ִבפלו  רֲעא יַתו
ֵאשעור,  יַתכ ּמב ּה  איש  אש ֵאפק  ּמס

ּמב ּה,  ֵאאין  אש ֵאפק  ּמס
ּמב ּה,  איש  ִבפלו  רֲעא יַתו

ּמרה,  שטהו ֵאפק  ּמס ּמאה  ֵאמ שט ֵאפק  ּמס



ּמאה,  ֵאמ שט ִבפלו  רֲעא יַתו
יַתגע,  ּמנ ללא  ֵאפק  ּמס יַתגע,  ּמנ ֵאפק  ּמס

ֵאמא.   ּמט ֵאפקו  שס
ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר
ּמטהור,  ּמאה,  ִבבי ֵאפק  שס

ֵאמא.  ּמט ּמאה,  שמ מט יַתגע  יַתמ ֵאפק  שס

מסכת טהרות פרק ו משנה ה 
ה

ִבמים,  ּמש שג יַתה ִבבימות  ּמעה  שק ִבב יַתל יַתנס  שכ ִבנ
ִבנית,  שפלו אדה  ּמש שב ּמאה  שמ מּט יַתה שו

יַתמר:  ּמא שו
ּמלז,  יַתה ּממקום  של ִבתי  שכ יַתל ִבה "

אדה,  ּמש יַתה ּמת ּה  שלאו ִבתי  שס יַתנ שכ ִבנ ִבאם  יַתע  ּמידו ֵאאין  שו
ִבתי",  שס יַתנ שכ ִבנ ללא  ִבאם 

ֵאהר,  יַתט שמ ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר
ִבמין.  יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

מסכת טהרות פרק ו משנה ו 
ו

ֵאמא,  ּמט ִבחיד,  ּמי יַתה ֵאפק שרשות  שס
ִבתי".   שע יַתג ּמנ ללא  יַתמר " ליא אש יַתעד 
ּמטהור,  ִבבים,  יַתר ּמה ֵאפק שרשות  שס

ִבתי".   שע יַתג ּמנ יַתמר " ליא אש יַתעד 
ִבחיד?  ּמי יַתה ִבהיא שרשות  ֵאאי זו 

שלגול,  ּמג ֵאבית  ֵאלי  ִבבי שש
אהן,  ּמב ֵאוצא  יַתכיו ֵאכן  שו

ּמבת,  יַתש יַתל ִבחיד  ּמי יַתה שרשות 
ּמאה.   שמ מּט יַתל ִבבין  יַתר ּמה ושרשות 

ּמזר:  ּמע של אא ִבבי  יַתמר שר ּמא
שלגול,  ּמג ֵאבית  ֵאלי  ִבבי שש ּמכרו  שז ּמה ללא 

ּמכְך.   של ּמכְך ו של ִבחיד  ּמי יַתה ֵאהן שרשות  אש ּמלא  אא
יַתלבורות,  ִבשים  של יַתפ שמ יַתה ִבלים  ִבבי שש יַתה

ִבגתות,  יַתל שו ִבחים  ִבשי יַתל שו
ּמבת,  יַתש יַתל ִבחיד  ּמי יַתה שרשות 

ּמאה.  שמ מּט יַתל ִבבים  יַתר ּמה ושרשות 

מסכת טהרות פרק ו משנה ז 
ז

ּממה,  יַתח יַתה ִבבימות  ּמעה  שק ִבב יַתה
ּמבת,  יַתש יַתל ִבחיד  ּמי יַתה שרשות 



ּמאה.  שמ מּט יַתל ִבבים  יַתר ּמה ושרשות 
ִבמים,  ּמש שג יַתה ִבבימות  ו

ּמכְך.  של ּמכְך ו של ִבחיד  ּמי יַתה שרשות 

מסכת טהרות פרק ו משנה ח 
ח

ֵאקי,  של ִבסי : בניין ציבורי גדול שבו שורות עמודים>basilikē<ּמב

ּמבת,  יַתש יַתל ִבחיד  ּמי יַתה שרשות 
ּמאה.   שמ מּט יַתל ִבבים  יַתר ּמה ושרשות 

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
אזה,  יַתה יַתתח  אפ יַתב ֵאמד הוא  ִבאם עו

ּמלז,  יַתה יַתתח  אפ יַתב ִבאין  שוצ יַתהיו אאת  שו ִבסין  ּמנ שכ ִבנ יַתה אאת  אאה  שורו
ּמכְך,  של ּמכְך ו של ִבחיד  ּמי יַתה שרשות 

ּמלאו,  ִבאם  שו
ּמבת,  יַתש יַתל ִבחיד  ּמי יַתה שרשות 

ּמאה.  שמ מּט יַתל ִבבים  יַתר ּמה ושרשות 

מסכת טהרות פרק ו משנה ט 
ט

ּמרן,  שפ יַתה
ּמבת,  יַתש יַתל ִבחיד  ּמי יַתה שרשות 

ּמאה.   שמ מּט יַתל ִבבים  יַתר ּמה ושרשות 
ִבדין.   ּמד שצ יַתה ֵאכן  שו

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
ִבדין,  ּמד שצ יַתה

ּמכְך.  של ּמכְך ו של ִבחיד  ּמי יַתה שרשות 

מסכת טהרות פרק ו משנה י 
י

ּמונות,  שט שס יַתא > לארכועמודיםעם : מעבר מכוסהstoà<ּמה

ּמבת,  יַתש יַתל ִבחיד  ּמי יַתה שרשות 
ּמאה.   שמ מּט יַתל ִבבים  יַתר ּמה ושרשות 

ּמבזו,  ִבאין  שוצ שויו ּמבזו  ִבסים  ּמנ שכ ִבנ ִבבים  יַתר ּמה אש ֵאוצר  ּמח
ּמבת,  יַתש יַתל ִבחיד  ּמי יַתה שרשות 

ּמאה.  שמ מּט יַתל ִבבים  יַתר ּמה ושרשות 

פרק ז 



מסכת טהרות פרק ז משנה א 
א

ששתות,  ִבל יַתרד  ּמי שו ּמתיו  ֵאדרו שק אאת  יַתח  ִבני ִבה אש ּמדר  יַתּק יַתה
שטהורות,  ִבמיות  ִבני שפ יַתה

ֵאמאות.   שט ִבחיוצונות  יַתה שו
ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא

רֲעאמוִברים? ּמבִברים  שד ֵאמי   יַתב
ּמתרות,  ממ שב

ּמטהור.   לכל  יַתה רֲעאגודות,  יַתב ּמבל  רֲעא
אר ץ,  ּמא ּמה יַתעם  של שתחו  שפ יַתמ ֵאסר  יַתהמו

ּמטהור,  יַתבִית  יַתה
יַתח.  ֵאת שפ יַתמ יַתה יַתרת  ִבמי שש ּמלא  אא יַתסר לו  ּממ ללא  אש

מסכת טהרות פרק ז משנה ב 
ב

ֵאביתו,  שבתוְך  אר ץ  ּמא ּמה יַתעם  יַתח  ִבני יַתמ יַתה
ֵאער,  ּמוצאו  שמ ֵאער, ו

ֵאשן,  ּמי ּמוצאו  שמ ֵאשן, ו ּמי
ֵאשן,  ּמי ּמוצאו  שמ ֵאער, ו

ּמטהור; 
ֵאער,  ּמוצאו  שמ ֵאשן, ו ּמי

ֵאמא.   ּמט יַתבִית  יַתה
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמלא  אא ֵאמא  ּמט ֵאאין 
יַתגע.  ִבל שו ּמידו  אאת  לשט  שפ ִבל ּמיכול  אשהוא  שמקום  יַתעד 

מסכת טהרות פרק ז משנה ג 
ג

ֵאביתו,  שבתוְך  ִבנים  ּממ מא יַתח  ִבני יַתמ יַתה
ֵאמא.   ּמט יַתבִית  יַתה

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמלא  אא ֵאמא  ּמט ֵאאין 
יַתגע.  ִבל שו ּמדם  ּמי אאת  לשט  שפ ִבל ִבלין  שיכו ֵאהן  אש שמקום  יַתעד 

מסכת טהרות פרק ז משנה ד 
ד

ֵאבר  ּמח אשת  ֵאא
ּמת ּה,  ֵאבי שבתוְך  אנת  אח אר ץ טו ּמא ּמה יַתעם  אשת  ֵאא של ּמחה  ִבני ִבה אש

יַתחִים,  ֵאר ּמה ּמקה  שס ּמפ



ֵאמא.   ּמט יַתבִית  יַתה
יַתחִים,  ֵאר ּמה ּמקה  שס ּמפ ללא 

ּמלא  אא ֵאמא  ּמט ֵאאין 
יַתגע.   ִבל שו ּמד ּה  ּמי אאת  לשט  שפ ִבל ּמלה  שיכו ִבהיא  אש שמקום  יַתעד 

יַתתִים,  שש ּמהיו 
ֵאמא,  ּמט יַתבִית  יַתה ּמכְך,  ֵאבין  ּמכְך ו ֵאבין 

אשת.   אמ שש יַתמ שמ יַתחת  יַתא שו אנת  אח יַתחת טו יַתא אש
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמלא  אא ֵאמא  ּמט ֵאאין 
יַתגע.  ִבל שו ּמדם  ּמי אאת  לשט  שפ ִבל שיכולות  ֵאהן  אש שמקום  יַתעד 

מסכת טהרות פרק ז משנה ה 
ה

שמרו,  ּמש של ֵאביתו  שבתוְך  אר ץ  ּמא ּמה יַתעם  יַתח  ִבני יַתמ יַתה
ִבאין,  שוצ יַתהיו אאת  שו ִבסין  ּמנ שכ ִבנ יַתה אאת  אאה  אשהוא רו יַתמן  שז ִבב

ִבחין,  שפתו ארש  אח ֵאלי  שכ ִבקין, ו שש יַתמ יַתה שו ִבלים  ּמכ ּקא ּמה
ִבאין.   ֵאמ שט

ּמשבות,  יַתהמו שו ּמכבות  שש ִבמ יַתה ּמבל  רֲעא
ִבתיל,  ּמפ ִבמיד  ּמוצ ִבפים  ּמּק ממ ארש  אח ֵאלי  שכ ו

ִברין.   שטהו
אאה  ֵאאינו רו ִבאם 

ִבאין,  שוצ יַתהיו אאת  ללא  שו ִבסין  ּמנ שכ ִבנ יַתה אאת  ללא 
ּמכפות,  ִבפלו  רֲעא ּמבל,  ִבפלו מו רֲעא

ֵאמא.  ּמט לכל  יַתה

מסכת טהרות פרק ז משנה ו 
ו

יַתבִית,  יַתה שלתוְך  שנסו  שכ ִבנ אש ִבאין  ּמב יַתג יַתה
ֵאמא.   ּמט יַתבִית  יַתה

אהן גוי,  ּממ ִבע ֵאיש  ִבאם 
יַתמר:  ִבנים לו ּממ אא אנ

שענו".   יַתג ּמנ ללא  ּמבל  רֲעא שסנו,  יַתנ שכ ִבנ "

ז
יַתבִית,  יַתה שלתוְך  שנסו  שכ ִבנ אש ִבבים  ּמנ יַתג יַתה

ִבבים.  ּמנ יַתג יַתה ֵאלי  שג יַתר שמקום  ּמלא  אא ֵאמא  ּמט ֵאאין 
ִבאין?  שמ יַתט שמ ֵאהן  יַתמה  ו
ִבקין,  שש יַתמ יַתה שו ִבלין  ּמכ ּקא ּמה

ִבחין;  שפתו ארש  אח ֵאלי  שכ ו
ּמשבות,  יַתהמו שו ּמכבות  שש ִבמ יַתה ּמבל  רֲעא



ִבתיל,  ּמפ ִבמיד  ּמוצ ִבפין  ּמּק ממ יַתה ארש  אח ֵאלי  שכ ו
שטהוִברים. 

ּמשה,  ִבא אהן גוי או  ּממ ִבע ֵאיש  ִבאם 
ֵאמא.  ּמט לכל  יַתה

מסכת טהרות פרק ז משנה ז 
ח

ּמליו  ֵאכ אאת  יַתח  ִבני יַתמ יַתה
ִברין,  ּמי של ּמלאו אש יַתחלון  : איש המלתחה, שומר הבגדים>oleários<יַתב

ֵאהר,  יַתט שמ ּמיה  שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמתם,  יַתח, או חו ֵאת שפ יַתמ יַתה אאת  אתן לו  ִבי אש יַתעד 
ּממן.   ִבסי אשה לו  רֲעע יַתי אש יַתעד  או 

ּמאה,  ּמב יַתה יַתגת  של יַתגת זו  ִבמ ּמליו  ֵאכ אאת  יַתח  ִבני יַתמ יַתה
שטהוִברין.  ּמליו  ֵאכ

יַתמר:  ליא אש יַתעד  ֵאאל,  ששּמר שבִי ו
ּמרם".  שמ ּמש של ּמיה  ּמה ִבבי  ִבל שב "

מסכת טהרות פרק ז משנה ח 
ט

ּמטהור,  ּמיה  ּמה אש ִבמי 
יַתכל,  ללא ִבמ ִבלבו  אאת  יַתע  ִבוּסי ִבה שו

ֵאהר,  יַתט שמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר
אמנו.  ִבמ ִבשין  שר ִבאין פו ֵאמ שט ארְך  אד אש

ִבמין.   יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו
שטהורות,  ּמדיו  ּמי ּמהיו 

יַתכל,  ללא ִבמ ִבלבו  אאת  יַתע  ִבוּסי ִבה שו
יַתמר:  ּמא אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

יַתדי",  ּמי יַתּטמו  ִבנ ללא  אש ִבני  רֲעא יַתע  ֵאד "יו
ִבניות.  ּמק שס יַתדִים עו ּמי יַתה אש ֵאמאות,  שט ּמדיו  ּמי

מסכת טהרות פרק ז משנה ט 
י

ִבני,  ּמע אל יַתפת  ִבוציא  שלהו ּמסה  שנ שכ ִבנ אש ּמשה  ִבא ּמה
ּממה;  שתרו ִבל אש ּמכרות  ִבכ יַתוצד  שב ֵאמד  יַתאתו עו ּמוצ שמ ּמוצאת ו ּמי שו

ּמוצאת,  ּמי אש ּמשה  ִבא ּמה ֵאכן  שו
ִבלים  ּמח אג ּמתה  ּמת ּה חו אבשר רֲעח ּמוצאת  ּממ ו

ּממה,  שתרו ִבל אש ּמרה  ֵאד שק יַתחת  יַתת ִבמ
ֵאמא,  יַתט שמ ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ִברין.   רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו



יא
ּמלא:  ִבפי אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  יַתמר שר ּמא

ֵאמא,  יַתט שמ ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  שר ּממה  ֵאני  שפ ִבמ ִבכי  שו
ִברין?  רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

ֵאהן,  ִבניות  ּמר שג ּמגשר ִבשים  ּמנ יַתה אש ּמלא  אא
ּמת ּה,  אבשר רֲעח יַתל אש ּמרה  ֵאד שּק יַתה אאת  יַתגלות  של ּמדה  רֲעחשו ִבהיא  אש

אלת.  אש יַתב שמ ִבהיא  אש יַתמה  יַתדע  ֵאלי

פרק ח 

מסכת טהרות פרק ח משנה א 
א

ֵאוצר,  ּמח אב אר ץ  ּמא ּמה יַתעם  ִבעם  ּמדר  יַתה
ֵאוצר,  ּמח אב ִבלים  ֵאכ יַתכח  ּמש שו

ִבתיל,  ּמפ ִבמיד  ּמוצ ּמּקפות  ממ ִבביות  רֲעח ִבפלו  רֲעא
ִבתיל,  ּמפ ִבמיד  ּמוצ ּמּק ף  ממ יַתתנור  או 

ִבאין.   ֵאמ שט ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
יַתתנור,  יַתב ֵאהר  יַתט שמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר

ִבתיל.   ּמפ ִבמיד  ּמוצ ּמּק ף  ממ אשהוא  יַתמן  שז ִבב
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ֵאמא,  ּמט יַתתנור  יַתה יַתא ף 

ּמוצה  ִבחי שמ אשה לו  רֲעע יַתי אש יַתעד 
ִבחין.  ּמפ שט ּמשּמרה  רֲעע ּמהה  שגבו

מסכת טהרות פרק ח משנה ב 
ב

אר ץ,  ּמא ּמה יַתעם  אוצל  ֵאא ִבלים  ֵאכ ִבקיד  שפ יַתמ יַתה
ֵאמת,  ֵאמא  שט ִבאין  ֵאמ שט

ּמרס;  שד ִבמ ִבאין  ֵאמ שט ו
ּממה,  שתרו ִבב ֵאכל  אשהוא או ִבכירו  יַתמ ִבאם 

ֵאמת,  ֵאמא  שּט ִבמ ִברין  שטהו
ּמרס.   שד ִבמ ִבאין  ֵאמ שט ּמבל  רֲעא

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ִבדים,  ּמג שב ּמאה  ֵאל שמ ּמבה  ֵאת יַתסר לו  ּממ

אוצת,  אוצ ִבהיא רו אש יַתמן  שז ִבב
ּמרס,  שד ִבמ ּמאה  ֵאמ שט

אוצת,  אוצ ּמנה רו ֵאאי ִבאם 
ּמד ף,  יַתמ ּמאה  ֵאמ שט

ִבלים.  ּמע שב יַתה יַתיד  שב יַתח  ֵאת שפ יַתמ יַתה אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 



מסכת טהרות פרק ח משנה ג 
ג

יַתביום,  ּמוצא  ּממ יַתביום, ו ֵאבד  יַתא שמ יַתה
ּמטהור.  

ּמלה,  שי יַתל יַתב ּמוצא  ּממ יַתביום, ו
יַתביום,  ּמוצא  ּממ ּמלה, ו שי יַתל יַתב

ּמריו,  רֲעח יַתא של אש יַתביום  ּמוצא  ּממ יַתביום, ו
ֵאמא.   ּמט

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
ּמוצתו,  שק ִבמ ּמלה או  שי יַתל יַתה ּמליו  ּמע יַתבר  ּמע אש ּמכל 

ֵאמא.   ּמט

ד
ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  ִבלים  ֵאכ יַתח  ֵאט יַתהשו

ִברין,  שטהו
ִבחיד,  ּמי יַתה ִבבשרשות 

ִבאין.  ֵאמ שט
ּמרן,  שמ יַתש שמ ּמיה  ּמה ִבאם 

ִברין.   שטהו
ּמאן,  ִבבי רֲעה יַתל יַתלְך  ּמה שו שפלו,  ּמנ

ִבאין.  ֵאמ שט
אר ץ,  ּמא ּמה יַתעם  של אש שלתוְך בורו  שליו  יַתד יַתפל  ּמנ

אלנו,  רֲעע יַתי ּממה  שב ִבביא  ּמה של יַתלְך  ּמה שו
ֵאמא,  ּמט

יַתחת.  יַתא ּמעה  ּמש אר ץ  ּמא ּמה יַתעם  ִבבשרשות  יַתנח  מה אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת טהרות פרק ח משנה ד 
ה

יַתח,  ּמפתו ּמוצאו  שמ יַתח, ו ּמפתו ֵאביתו  אאת  יַתח  ִבני יַתמ יַתה
ּמנעול,  ּמוצאו  שמ ּמנעול, ו
ּמנעול,  ּמוצאו  שמ יַתח, ו ּמפתו

ּמטהור.  
יַתח,  ּמפתו ּמוצאו  שמ ּמנעול, ו

ֵאמא,  יַתט שמ ִבאיר  ֵאמ ִבבי  שר
ִברין,  רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

ּמלכו,  שמ ִבנ שו ִבבים  ּמנ יַתג יַתה ּמהיו  אש
אהן.  ּמל שלכו  ּמה שו

מסכת טהרות פרק ח משנה ה 
ו



אר ץ  ּמא ּמה יַתעם  אשת  ֵאא
ֵאבר  ּמח של אש ֵאביתו  שלתוְך  ּמסה  שנ שכ ִבנ אש

שמתו,  אה שב שבנו או  ִבוציא  שלהו
ּמטהור,  יַתבִית  יַתה

ּמבשרשות.  ללא  אש ּמסה  שנ שכ ִבנ אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת טהרות פרק ח משנה ו 
ז

ּמהרות:  שּט יַתב שמרו  ּמא ּמלל  שכ
ּמדם,  ּמא אכל  לא של ּמחד  מי שמ יַתה ּמכל 

ֵאמא,  ּמט
אלב.  אכ יַתה אכל  לא ֵאמ ֵאסל  ּמפ ִבי אש יַתעד 

ּמדם,  ּמא אכל  לא של ּמחד  מי שמ ֵאאינו  אש ּמכל  שו
ּמטהור, 

ּמדם.   ּמא של אדנו  רֲעח יַתי שי אש יַתעד 
יַתוצד?  ֵאכי

יַתגת,  יַתל יַתפל  ּמנ אש ּמזל  גו
שכִברי,  ּמנ יַתל רֲעעלותו  יַתה של ּמליו  ּמע יַתשב  ּמח שו

ֵאמא;  ּמט
ּמטהור.  אלב,  אכ יַתל

ֵאמא.   יַתט שמ ִברי  אבן נו ּמנן  ּמח ִבבי יו שר
ּמטן,  ּמק שו אטה  ֵארש, שו ֵאח של ּמליו  ּמע ֵאשב  ִבח

ּמטהור. 
ֵאמא,  ּמט ּמלהו,  אע אה ִבאם 

אשה,  רֲעע יַתמ אהם  ּמל ֵאיש  אש ֵאני  שפ ִבמ
ּמבה.  ּמש רֲעח יַתמ אהן  ּמל ֵאאין  שו

מסכת טהרות פרק ח משנה ז 
ח

ִבקין,  שש יַתמ שב יַתּטמו  ִבנ אש ִבלים  ֵאכ ֵארי  רֲעאחו
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ִבקין,  שש יַתמ יַתה אאת  ִבמין  יַתט שמ

ִבלים.  ּמכ ּקא ּמה אאת  ִבלין  שס ּמנן פו ֵאאי שו
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר

ִבקין,  שש יַתמ יַתה אאת  ִבמין  יַתט שמ
ִבלים.  ּמכ ּקא ּמה אאת  ִבלין  שס ופו

ֵאמר:  ּמיה או שר יַתז רֲעע ִבחי  רֲעא שמעון  ִבש ִבבי  שר
ּמכְך,  ללא  שו ּמכְך  ללא 

ִבלים,  ֵאכ יַתה ֵארי  רֲעאחו יַתב יַתּטמו  ִבנ אש ִבקין  שש יַתמ ּמלא  אא
ּמחד.  אא ִבלין  שס ּמחד, ופו אא ִבמין  יַתט שמ

ֵאמר:  אזה או ֵארי  רֲעה



ִבני,  ִבטמו ללא  אמיָך  יַתט שמ
ִבני.  יַתת ֵאמא ִבט ּמתה  יַתא שו

מסכת טהרות פרק ח משנה ח 
ט

ֵארס,  שפ יַתט שק ִבהיא  אש ּמבה  ֵאר רֲעע
ּמּטן,  יַתמ של ִבמ יַתח  ֵאפ אקה טו שש יַתמ ּמלן ו שע יַתמ של ִבמ ֵאוצק  ּמב יַתה שו

ּמוצה,  ֵאבי יַתכ שב ִבתכות  רֲעח ּמשלוש 
ּמטשרפות.  שוצ ִבמ ּמנן  ֵאאי
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ּמטשרפות,  שוצ ִבמ ּמנן  ֵאאי יַתתִים  שש יַתא ף 
אקה.   שש יַתמ שוצוצות  ּמהיו רו ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא

ֵאמד,  אקה עו שש יַתמ ּמיה  ּמה ִבאם 
ּמדל,  שר יַתח יַתה ֵאעין  שכ ִבפלו  רֲעא

ּמטֵאר ף.   שוצ ִבמ
ֵאמר:  ּמסה או ִבבי דו שר

ּמטֵאר ף.  שוצ ִבמ ֵאאינו  ּמפרוד  אכל  לא

מסכת טהרות פרק ח משנה ט 
י

ִבאים,  ֵאמ שט ִבקים  שש יַתמ ּמאה  ֵאל שמ ִבהיא  אש ֵאּקל  יַתמ
אוה,  שק ִבמ של ּמק ּה  ִבשי ִבה אש ּמון  ֵאכי

ּמרה.  רֲעה ּמט
יַתע.  מש שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמל ּה.   מכ אאת  ִבביל  שט יַתי אש יַתעד 
ֵארס  שפ יַתט שּק יַתה שו ּמנוצוק  : מרזב; מדרון>kataphérēs<יַתה

יַתח,  ֵאפ אקה טו שש יַתמ ו
ִבחבור,  ּמנן  ֵאאי

ּמרה.  רֲעה יַתט של ללא  שו ּמאה,  שמ מּט יַתל ללא 
ארן,  לב שש אא ּמה שו

ּמרה.  רֲעה יַתּט יַתל שו ּמאה  שמ מּט יַתל ִבחבור 

פרק ט 

מסכת טהרות פרק ט משנה א 
א

ּמאה?  שמ מט ִבלין  שב יַתק שמ יַתתי  ּממ אא ֵאמ ִבתים  ֵאזי
ֵאטן,  שע יַתמ יַתה יַתעת  ֵאז ִבזיעו  ּמי אש ִבמ



ּמפה,  מּק יַתה יַתעת  ֵאז ללא  ּמבל  רֲעא
יַתמי.   יַתש ֵאבית  ֵארי  שב ִבד שכ
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ִבמים.  ּמי ּמשה  לל שש ּמעה  ֵאז ֵאשעור 
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית 

אזה.  ּמל אזה  ּמשה  לל שש שברו  יַתח שת ִבי אש ִבמ
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר
ּמתן.  שכ יַתלא שמ ֵאמר  ּמג ִבת אש ִבמ

ּמריו.  ּמב שד ִבכ שמִברים  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

מסכת טהרות פרק ט משנה ב 
ב

יַתּקח,  ִבל ִבתיד  ּמע ּמבל  רֲעא לסק  שמ ִבל ִבמ יַתמר  ּמג
שלוות,  ִבל ִבתיד  ּמע ּמבל  רֲעא יַתּקח  ִבל ִבמ יַתמר  ּמג

אנס,  לא אתה, או  שש ִבמ אבל, או  ֵאא ֵאאשרעו  שו
אהן,  ֵאלי רֲעע ִבכין  של יַתה שמ ִבנדות  ּמזבות  שו ִבבים  ּמז ִבפלו  רֲעא

ִברין.   שטהו
ִבקין,  שש יַתמ אהן  ֵאלי רֲעע שפלו  ּמנ

ּמען,  ּמג יַתמ שמקום  ּמלא  אא ֵאמא  ּמט ֵאאין 
ּמטהור.  אהן  ֵאמ ֵאוצא  יַתהיו יַתחל  למ יַתה שו

מסכת טהרות פרק ט משנה ג 
ג

ּמתן,  שכ יַתלא שמ ּמרה  שמ שג ִבנ
ּמשִברין.   שכ ממ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ִבאין.   ֵאמ שט ִבקין,  שש יַתמ אהן  ֵאלי רֲעע שפלו  ּמנ
אהן,  ֵאמ ֵאוצא  יַתהיו יַתחל  למ יַתה שו
ֵאהר,  יַתט שמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר

ִבמין.   יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו
שמעון:  ִבש ִבבי  יַתמר שר ּמא

ִבתים,  ֵאזי יַתה ִבמן  ֵאוצא  יַתהיו יַתחל  למ יַתה יַתעל  שלקו  שח אנ ללא 
ּמטהור,  אשהוא 

ּמלקו?  שח אנ יַתמה  יַתעל  שו
יַתהבור,  ִבמן  ֵאוצא  יַתהיו יַתעל 

ֵאהר,  יַתט שמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  אששר
ִבמין.  יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

מסכת טהרות פרק ט משנה ד 
ד

יַתחת,  יַתא ּמפה  מק ֵאיר  ִבש שו ּמתיו  ֵאזי אאת  ֵאמר  יַתהגו
ֵאהן.   לכ יַתה ֵאני  ֵאעי של ּמנה  אנ שת ִי



ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמיד.   ִבמ יַתח  ֵאת שפ יַתמ יַתה אאת  ִבליְך  יו
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ֵאעת.  של ֵאעת  ֵאמ

מסכת טהרות פרק ט משנה ה 
ה

לתנו,  שמ ִבי אש אפש  לכ יַתב ִבתים  ֵאזי יַתח  ִבני יַתמ יַתה
לתש,  שכ ִבל ִבחים  שיהו נו אש
ּמשִברים;  שכ ממ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ֵאחם,  ּמל שמ ִבי אש שו לתנו  שמ ִבי אש
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ּמשִברין,  שכ ממ
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ּמשִברין.   שכ ממ ּמנן  ֵאאי
ֵאמאות,  שט יַתדִים  ּמי שב ִבתים  ֵאזי יַתע  ֵאוצ יַתהפו

ּממן.  ִבט

מסכת טהרות פרק ט משנה ו 
ו

ֵארם,  שג יַתגשר של יַתגג  יַתב ִבתים  ֵאזי יַתח  ִבני יַתמ יַתה
ּממה,  יַתא יַתעל רום  ֵאהן  ִבפלו  רֲעא

ּמשִברין.   שכ ממ ּמנן  ֵאאי
שלקו,  ִבי אש יַתבִית  יַתב ּמנן  ּמת שנ

יַתגג,  יַתל ּמתן  רֲעעלו יַתה של ִבתיד  ּמע שו
שלקו,  ִבי אש יַתגג  יַתב ּמנן  ּמת שנ

ֵאחם,  שת שפ ִבי אש שו ֵאחם  של שמ ִבי אש
ּמשִברין.   שכ ממ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

יַתגגו,  אאת  ֵאמר  יַתש שי אש יַתעד  יַתבִית  יַתב ּמנן  ּמת שנ
ֵאחר,  יַתא ּממקום  של ֵאכם  ִבלי אשיו יַתעד 

ּמשִברין.  שכ ממ ּמנן  ֵאאי

מסכת טהרות פרק ט משנה ז 
ז

ִבדין,  יַתב ֵאני  שש ּמחד או  אא יַתבד  אהן  ֵאמ ִבלּטול  ּמוצה  ּמר
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ּמרה.  רֲעה יַתט שב אפה  יַתח שמ ּמאה, ו שמ מט שב אוצה  קו
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמאה.   שמ מט שב אפה  יַתח שמ יַתא ף 

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר



אכת,  את יַתמ של אש מדמות  יַתקשר שב ֵאפר  חו
ּמאה.  שמ מט שב יַתבד  יַתה ֵאבית  של ִבליְך  ומו

מסכת טהרות פרק ט משנה ח 
ח

יַתחִים,  ֵאר ּמב ּמוצא  שמ ִבנ אש אשאר ץ  יַתה
ּמגעו.  יַתמ שמקום  ּמלא  אא ֵאמא  ּמט ֵאאין 

ֵאלְך,  יַתה שמ אקה  שש יַתמ ּמיה  ּמה ִבאם 
ֵאמא.   ּמט לכל  יַתה

ִבלים,  ּמע אה ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמוצא  שמ ִבנ
ִבדין> ּמד יַתוּס יַתה יַתמר: < ִבדין לו ּמד יַתב יַתה רֲעאלו  שש ִי

שענו".   יַתג ּמנ ללא  "
ּמרה,  ששעו ִבכ ִבפלו  רֲעא לאם,  ּמב יַתע  ֵאג ּמיה נו ּמה ִבאם 

ֵאמא.  ּמט

מסכת טהרות פרק ט משנה ט 
ט

ִבדין,  שפרו ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמוצא  שמ ִבנ
ּמוצה,  ֵאבי יַתכ שב יַתע  ֵאג שוהוא נו

ֵאמא.   ּמט
ִבדין,  שפרו ֵאבי  יַתג יַתעל  ִבדין  שפרו

ּמוצה,  ֵאבי יַתכ שב יַתע  ֵאג אשהוא נו ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ּמגעו.   יַתמ שמקום  ּמלא  אא ֵאמא  ּמט ֵאאין 

ִבתין,  ֵאזי יַתל אתל  לכ ֵאבין  ּמוצא  שמ ִבנ
ּמטהור.  

ֵאטן,  שע יַתמ יַתה יַתגג  שב ּמוצא  שמ ִבנ
ּמטהור.  

ֵאמא.   ּמט יַתגג  יַתה ֵאטן  שע יַתמ שב ּמוצא  שמ ִבנ
ִבתים,  ֵאזי יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמשרו ף  ּמוצא  שמ ִבנ

ּמהה,  שמהו ֵאלת  שט יַתמ ֵאכן  שו
ּמרה,  שטהו

ּמתן.  ּמא ִבוצי שמ יַתעת  ּמש שכ ּממאות  שּט יַתה ּמכל  אש

פרק י 

מסכת טהרות פרק י משנה א 
א

ִבדין,  ּמד יַתב יַתה ֵאני  שפ ִבב יַתבד  יַתה ֵאבית  ֵאעל  יַתהנו
ּמרס,  שד ִבמ ִבאין  ֵאמ שט ִבלים  ֵאכ ּמשם  של ּמהיו  שו



ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
ֵאמא.   ּמט יַתבד  יַתה ֵאבית 

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמטהור.   יַתבד  יַתה ֵאבית 

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
אהן,  ּמל ִברין  שטהו ִבאם 
ֵאמא;  ּמט יַתבד  יַתה ֵאבית 
אהן,  ּמל ִבאין  ֵאמ שט ִבאם 

ּמטהור.   יַתבד  יַתה ֵאבית 
ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא

ִבטמום?  ּממה  ֵאני  שפ ִבמ ִבכי  שו
ֵאסט.  ֵאה ּמב ִביין  ִבק שב אר ץ  ּמא ּמה יַתעם  ֵאאין  אש ּמלא  אא

מסכת טהרות פרק י משנה ב 
ב

ִבאין,  שוצ שויו ִבסים  ּמנ שכ ִבנ ּמהיו  אש ִבדין  ּמד יַתב יַתה
יַתבד,  יַתה ֵאבית  שבתוְך  ִבאים  ֵאמ שט ִבקין  שש יַתמ ו

ִבתים  ֵאזי יַתל ִבקין  שש יַתמ ֵאיש  ִבאם 
אר ץ,  ּמא ּמב אהן  ֵאלי שג יַתר אאת  שגפו  יַתנ שי אש ֵאדי  שכ

ִברין.   שטהו ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
אהן,  ֵאני שפ ִבל ּמאה  שמ מט ֵאוצאת  שמ ִבנ אש שוצִברים  יַתהבו שו ִבדין  ּמד יַתב יַתה

יַתמר:  ִבנין לו ּממ אא אנ
שענו".  יַתג ּמנ ללא  "

אהן,  ֵאני ֵאבי אש ִבתינוקות  ֵאכן  שו
יַתבד,  יַתה ֵאבית  יַתתח  אפ של ִבאין חו ץ  שוצ יו

ֵאדר,  ּמג יַתה ֵארי  רֲעאחו יַתל ִבנים  ופו
ִברין.   שטהו ֵאהן  שו

ִברין?  שטהו ִבויהו  רֲעחקו  ּממה ִישר יַתכ יַתעד 
ּמאן.  ֵאהא רו שי אש ֵאדי  שכ

מסכת טהרות פרק י משנה ג 
ג

שוצִברין,  יַתהבו שו ִבדין  ּמד יַתב יַתה
ּמרה,  ּמע שמ יַתה ִבלשרשות  ּמסן  ִבני שכ ִבה אש ּמון  ֵאכי

יַתדיו.  
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

לבלו.   שט ִבי אש יַתעד  אהן  ֵאלי רֲעע למד  רֲעע יַתל ּמוצִבריְך 
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
אהן,  ּמל ִברין  שטהו ִבאם 

לבלו.  שט ִבי אש יַתעד  אהן  ֵאלי רֲעע למד  רֲעע יַתל ּמוצִבריְך 



אהן,  ּמל ִבאין  ֵאמ שט ִבאם 
לבלו.  שט ִבי אש יַתעד  אהן  ֵאלי רֲעע למד  רֲעע יַתל ּמוצִבריְך  ֵאאינו 

מסכת טהרות פרק י משנה ד 
ד

ּממה,  ּמד רֲעא יַתל אש יַתח  ֵאט שש יַתמ יַתה ִבמן  ִבלים ו יַתוּס יַתה ִבמן  ֵאתן  יַתהנו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

שטהורות,  יַתדִים  ּמי שב ֵאתן  נו
ֵאמאות,  שט יַתדִים  ּמי שב יַתתן  ּמנ ִבאם  שו

ּממן.  ִבט
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ֵאמאות,  שט יַתדִים  ּמי שב ֵאתן  נו

ּמרה.   רֲעה יַתט שב ּמתן  ּממ שתרו שפִבריש  יַתמ ו
ִבלים,  ּמע אל אש יַתח  ֵאט שש יַתמ יַתה ִבמן  אבט ו אע ּמה ִבמן 

שטהורות.   יַתדִים  ּמי שב ֵאתן  אשהוא נו ּמשִבוין  לכל  יַתה
ֵאמאות,  שט יַתדִים  ּמי שב יַתתן  ּמנ ִבאם  שו

ּממן.  ִבט

מסכת טהרות פרק י משנה ה 
ה

ִבלים,  יַתוּס יַתה ִבמן  ֵאכל  ּמהאו
ּממה,  ּמד רֲעא יַתל אש יַתח  ֵאט שש יַתמ יַתה ִבמן  ו

יַתגת,  יַתל שּטפות  יַתנ שמ ּמּקעות ו מב שמ ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ּמרה.   שטהו יַתגת  יַתה ֵארי  רֲעה

ִבלים,  ּמע אל אש יַתח  ֵאט שש יַתמ יַתה ִבמן  אבט ו אע ּמה ִבמן 
ִבדי,  ִבחי שי ֵאגר  יַתגשר אמנו  ִבמ יַתפל  ּמנ

ּמטהור,  ּמתם,  ֵאיש לו חו ִבאם 
ֵאמא.   ּמט ּמתם,  ֵאאין לו חו ִבאם  שו

אנה,  שפ יַתמ שמקום  ִבב ּמכן  ּמר שד ִבבין ו ּמנ רֲעע אמנו  ִבמ שפלו  ּמנ
ּמטהור,  ּמון,  מכ שמ ּמוצה  ֵאבי יַתכ
ֵאמא,  ּמט ּמוצה,  ֵאבי יַתכ ִבמ ֵאתר  ּמי

ּמנה,  ּמפה ִבראשו ִבט ּמוצאת  ּמי אש ּמון  ֵאכי אש
ּמוצה.  ֵאבי יַתכ שב ּממאת  יַתּט ִבנ

מסכת טהרות פרק י משנה ו 
ו

יַתהבור,  יַתפת  שש יַתעל  ֵאבר  יַתד שמ ֵאמד ו ּמיה עו ּמה אש ִבמי 
ּמזה> שת ִבנ ִבפיו, <שו ִבמ ּמרה  ֵאני ִבוצ ּמזה  שת ִבנ שו

ּמעה,  ִבגי ִבה ללא  ֵאפק  ּמס יַתלבור,  ּמעה  ִבגי ִבה ֵאפק  ּמס
ּמטהור.  ֵאפקו  שס



מסכת טהרות פרק י משנה ז 
ז

יַתהבור,  אאת  ֵאל ף  יַתהזו
ּמנה,  ּמבִבראשו אשאר ץ  ּמוצא  שמ ִבנ שו

ֵאמאות;  שט ּמלם  מכ
ּמנה,  רֲעחרו יַתא ּמב

שטהורות.   ּמלם  מכ שו ּמאה,  ֵאמ שט ִבהיא 
יַתתי?  ּממ ֵאא

יַתחת;  יַתא שו יַתחת  יַתא ּמכל  שב ֵאל ף  אשהוא זו יַתמן  שז ִבב
יַתח ץ,  יַתמ שב ֵאל ף  ּמיה זו ּמה

אהן,  ֵאמ יַתחת  יַתא שב אשאר ץ  ּמוצא  שמ ִבנ
יַתבד.   של ִבב ּמאה  ֵאמ שט ִבהיא 

ח
יַתתי?  ּממ ֵאא

אוּסה,  יַתכ שמ ללא  שו ֵאדק  אשהוא בו יַתמן  שז ִבב
ֵאדק;  ללא בו שו אוּסה  יַתכ שמ או 

אוּסה,  יַתכ שמ ֵאדק ו ּמיה בו ּמה
ִבבית,  ּמח אב אשאר ץ  ּמוצא  שמ ִבנ שו

ֵאמא;  ּמט לכל  יַתה
ֵאמא;  ּמט לכל  יַתה יַתבבור, 

ֵאמא.  ּמט לכל  יַתה יַתח ץ,  יַתמ שב

מסכת טהרות פרק י משנה ח 
ט

ִבגין,  יַתלזו ִבלין  ִבעגו ּמה ֵאבין 
ִבבים.   יַתר ּמה שרשות 

שוצִברים,  ֵאני בו שפ ִבל ארם  אכ
ִבחיד;  ּמי יַתה שרשות 

שוצִברים,  יַתחר בו יַתא של
ִבבים.   יַתר ּמה שרשות 

יַתתי?  ּממ ֵאא
ּמבזו.   ִבאין  שוצ שויו ּמבזו  ִבסים  ּמנ שכ ִבנ ִבבים  יַתר ּמה אש יַתמן  שז ִבב

אקל,  ֵאע ּמה שו יַתגת,  יַתל אש יַתבד,  יַתה ֵאבית  ֵאלי  שכ
ֵאע ץ,  ּמל אש ֵאהן  אש יַתמן  שז ִבב

ִברין.  שטהו ֵאהן  שו ּמבן  שג יַתנ שמ
ִבמי,  שג יַתל אש ֵאהן  אש יַתמן  שז ִבב

אדש,  לח ּמשר  ּמע ֵאנים  שש ּמנן  שש יַתי שמ
ִבמים.  יַתח שב ּמטן  של או חו

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ּמהר,  ּמנ יַתה אלת  לב ִבש של ּמנן  שת ִבאם נו



יַתדיו. 

חסלת מסכת טהרות

מסכת מקוות 

פרק א 

מסכת מקוות פרק א משנה א 
א

שקוות,  ִבמ יַתב רֲעעלות  יַתמ ֵאשש 
ִבמזו.   ּמלה  שע יַתמ של ִבמזו, זו  ּמלה  שע יַתמ של זו 

ִבאין,  ּמב יַתג ֵאמי 
ּמטהור,  ּמתה  ּמש ֵאמא  ּמט ּמתה  ּמש

ֵאמא.   ּמט
ּמטהור,  ִבלי  אכ שב ּמלא  ִבמ ֵאמא ו ּמט ּמתה  ּמש

ֵאמא.   ּמט
ִבכיס> ּממה, < שתרו ִבל אש ּמכר  ִבכ יַתפל  ּמנ שו ֵאמא  ּמט ּמתה  ּמש

ֵאמא;  ּמט יַתח,  ִבדי ֵאה ִבאם 
ּמטהור.  יַתח,  ִבדי ֵאה ללא  ִבאם 

מסכת מקוות פרק א משנה ב 
ב

ּמטהור,  ּמתה  ּמש שו ֵאמא  ּמט ִבלי  אכ שב ּמלא  ִבמ
ֵאמא.   ּמט

ּמטהור,  ִבלי  אכ שב ּמלא  ִבמ ֵאמא ו ּמט ִבלי  אכ שב ּמלא  ִבמ
ֵאמא.   ּמט

ּממה,  שתרו ִבל אש ּמכר  ִבכ יַתפל  ּמנ שו ֵאמא  ּמט ִבלי  אכ שב ּמלא  ִבמ
ֵאמא;  ּמט יַתח,  ִבדי ֵאה ִבאם 

ּמטהור.  יַתח,  ִבדי ֵאה ללא  ִבאם  שו

מסכת מקוות פרק א משנה ג 
ג

ּמטהור,  ּמתה  ּמש שו ִבאין  ֵאמ שט יַתמִים  שפלו  ּמנ
ֵאמא.   ּמט



ּמטהור,  ִבלי  אכ שב ּמלא  ִבמ ִבאין ו ֵאמ שט יַתמִים  שפלו  ּמנ
ֵאמא.   ּמט

ּממה,  שתרו ִבל אש ּמכר  ִבכ יַתפל  ּמנ שו ִבאין  ֵאמ שט יַתמִים  שפלו  ּמנ
ֵאמא,  ּמט יַתח,  ִבדי ֵאה ִבאם 

ּמטהור.  יַתח,  ִבדי ֵאה ללא  ִבאם  שו
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

יַתח,  ִבדי ֵאה ללא  אש ֵאבין  יַתח  ִבדי ֵאה אש ֵאבין 
ֵאמא.  ּמט

מסכת מקוות פרק א משנה ד 
ד

ֵאמת,  ּמכן  שלתו יַתפל  ּמנ
ּמטהור,  ּמתה  ּמש שו ֵאמא,  ּמט אהן  ּמב ֵאלְך  ִבה אש או 

ּמטהור.  
ִבאין,  ּמב יַתג ֵאמי  ּמחד  אא

ּמערות,  שמ ֵאמי  ִבחים,  ִבשי ֵאמי  ֵאמי בורות, 
שסקו,  ּמפ אש ִבוציות  שמ יַתת ֵאמי 

ּמאה.   שס ִבעים  ּמב יַתאשר אהן  ּמב ֵאאין  אש שקוות  ִבמ ו
ּמטהור.   לכל  יַתה ִבמים,  ּמש שג יַתה יַתעת  ּמש שב

ִבמים,  ּמש שג יַתה שסקו  ּמפ
ִבאין,  ֵאמ שט ארְך,  אד יַתל שו ִבעיר  ּמל ִבבין  שּקרו יַתה

ִברין,  שטהו ִבקין  ּמהשרחו שו
ּמדם.  ּמא לרב  שלכו  יַתה שי אש יַתעד 

מסכת מקוות פרק א משנה ה 
ה

ּמתן?  ּמר רֲעה יַתט ִבהיא  יַתתי  ּממ אא ֵאמ
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
לטפו.  שש שוִי ִבישרבו  אש ִבמ

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמטפו.  ּמש ללא  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף  יַתרבו, 

שטפו,]  ּמש ּמרבו,  [ ללא  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
יַתדִים.  ּמי יַתל אהן  ֵאמ ִבלּטול  שו ּמלה  יַתח יַתל ֵאשִברין  שכ

מסכת מקוות פרק א משנה ו 
ו

אהן,  ֵאמ ּמלה  שע יַתמ של
ִבוציות>  שמ יַתת ִבמ ּמסקו. < ּמפ ללא  אש ִבוציות  שמ יַתת ֵאמי 

ּמטהור,  ּמתה  ּמש שו ֵאמא  ּמט ּמתה  ּמש
ּמטהור.  

ּמטהור,  ִבלי  אכ שב ּמלא  ִבמ ֵאמא ו ּמט ּמתה  ּמש



ּמטהור.  
ּממה,  שתרו ִבל אש ּמכר  ִבכ יַתפל  ּמנ שו ֵאמא  ּמט ּמתה  ּמש

יַתח,  ִבדי ֵאה אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ּמטהור.  

ז
ּמטהור> ִבלי  אכ שב ּמטהור, < ּמתה  ּמש שו ֵאמא  ּמט ִבלי  אכ שב ּמלא  ִבמ

ּמטהור.  
ּמטהור,  ִבלי  אכ שב ּמלא  ִבמ ֵאמא ו ּמט ִבלי  אכ שב ּמלא  ִבמ

ּמטהור.  
ּממה,  שתרו ִבל אש ּמכר  ִבכ יַתפל  ּמנ שו ֵאמא  ּמט ִבלי  אכ שב ּמלא  ִבמ

יַתח,  ִבדי ֵאה אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ּמטהור.  

ח
ּמטהור,  ּמתה  ּמש שו ִבאין  ֵאמ שט יַתמִים  שפלו  ּמנ

ּמטהור.  
ּמטהור,  ִבלי  אכ שב ּמלא  ִבמ ִבאין ו ֵאמ שט יַתמִים  שפלו  ּמנ

ּמטהור.  
ּממה,  שתרו ִבל אש ּמכר  ִבכ יַתפל  ּמנ שו ִבאים  ֵאמ שט יַתמִים  שפלו  ּמנ

יַתח,  ִבדי ֵאה אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ּמטהור, 

יַתדִים.  ּמי יַתל אהן  ֵאמ ִבלּטול  שו ּממה  שתרו יַתל ֵאשִברים  שכ ו

מסכת מקוות פרק א משנה ז 
ט

אהן,  ֵאמ ּמלה  שע יַתמ של
ּמאה,  שס ִבעים  ּמב יַתאשר איש בו  אש אוה  שק ִבמ

ִבלין.   ִבבי שט יַתמ ִבלין ו שב אשבו טו
אהן:  ֵאמ ּמלה  שע יַתמ של

ִבטין  ּמע ממ שמ ּממיו  ֵאמי אש ּמין  שע יַתמ
ִבבים,  ששאו יַתמִים  ּמליו  ּמע אשּמרבו  שו

ארן,  לב שש אא ּמב ֵאהר  יַתט של אוה  שק ִבמ יַתל אוה  ּמש
ּמלן! באותיות, מחוק: ולמעיין> שע יַתמ של ּמין, <ו שע יַתמ יַתל שו

אשהוא. ּמכל  ִבביל בו  שט יַתה של

מסכת מקוות פרק א משנה ח 
י

אהן,  ֵאמ ּמלה  שע יַתמ של
ִבכין,  ממ יַתמִים 

ִבלין.   רֲעח שבזו רֲעהִברין  יַתט שמ ֵאהן  אש



אהן,  ֵאמ ּמלה  שע יַתמ של
ִביים,  יַתח יַתמִים 

ִבבים,  ּמז יַתל ּמלה  ִבבי שט ֵאהן  אש
ִבעים,  ּמר לוצ שמ יַתל ּמיה  ּמז יַתה שו

ּמּטאת.  יַתח ֵאמי  ֵאדש  יַתק של ֵאשִברין  שכ ו

פרק ב 

מסכת מקוות פרק ב משנה א 
א

שטבול,  ִבל יַתרד  ּמי אש ֵאמא  ּמט
יַתבל,  ּמט ללא  ֵאפק  ּמס יַתבל  ּמט ֵאפק  ּמס

יַתבל,  ּמט ִבפלו  רֲעא
ּמאה,  שס ִבעים  ּמב יַתאשר איש בו  ֵאפק  ּמס

ּמאה;  שס ִבעים  ּמב יַתאשר ֵאאין בו  אש ֵאפק  ּמס
שקוות,  ִבמ ֵאני  שש

ּמאה,  שס ִבעים  ּמב יַתאשר איש בו  ּמחד  אא
ּמאה,  שס ִבעים  ּמב יַתאשר ֵאאין בו  אש ּמחד  אא שו

אהן,  ֵאמ ּמחד  אא שב יַתבל  ּמט
יַתבל,  ּמט אהן  ֵאמ אזה  ֵאאי שב יַתע  ּמידו ֵאאין  שו

ֵאמא.  ּמט ֵאפקו  שס

מסכת מקוות פרק ב משנה ב 
ב

ֵאסר,  ּמח ּמוצא  שמ ִבנ שו יַתדד  שמ ִבנ אש אוה  שק ִבמ
יַתע,  ֵאר שפ יַתמ של ּמביו  יַתג יַתעל  אעשו  אנ אש ּמהרות  שּט יַתה ּמכל 
ִבבים,  יַתר ּמה ִבבשרשות  ֵאבין  ִבחיד,  ּמי יַתה ִבבשרשות  ֵאבין 

ֵאמאות.   שט
רֲעאמוִברים? ּמבִברים  שד ֵאמי   יַתב

ּמרה,  רֲעחמו ּמאה  שמ מט שב
ּמלה,  יַתק ּמאה  שמ מט שב ּמבל  רֲעא
ִבאין,  ֵאמ שט ִבלין  ּמכ ּקא יַתכל  ּמא
ִבאין,  ֵאמ שט ִבקין  שש יַתמ ּמתה  ּמש

ִבבין,  ששאו יַתמִים  שב מרבו  שו לראשו  ּמבא 
מרבו  יַתעל  שו לראשו  יַתעל  שפלו  ּמנ אש או 

ִבבין,  ששאו יַתמִים  ִבגין  ּמל ּמשה  לל שש
שטבול,  ִבל יַתרד  ּמי שו

יַתבל,  ּמט ללא  ֵאפק  ּמס יַתבל  ּמט ֵאפק  ּמס
יַתבל,  ּמט ִבפלו  רֲעא



ּמאה,  שס ִבעים  ּמב יַתאשר איש בו  ֵאפק  ּמס
ֵאאין בו,  אש ֵאפק  ּמס

שקוות,  ִבמ ֵאני  שש
ּמאה,  שס ִבעים  ּמב יַתאשר איש בו  ּמחד  אא

ֵאאין בו,  אש ּמחד  אא שו
אהן,  ֵאמ ּמחד  אא שב יַתבל  ּמט

יַתבל,  ּמט אהן  ֵאמ אזה  ֵאאי שב יַתע  ּמידו ֵאאין  שו
ּמטהור.  ֵאפקו  שס

ֵאמא,  יַתט שמ ֵאסה  ִבבי יו שר
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו אששר

ּמאה,  שמ מט יַתקת  שז אח שב אשהוא  ּמבר  ּמד ּמכל 
ּמאתו,  שמ מט שב ּמלם הוא  שלעו

יַתהר.   ּמּט אש יַתדע  ֵאי אש יַתעד 
ֵאמא,  יַתט של ֵאמא ו יַתּט ִבל ֵאפקו  שס ּמבל  רֲעא

ּמטהור. 

מסכת מקוות פרק ב משנה ג 
ג

ִבמין,  ּמכ רֲעח רֲעהרו  ִבּט אש ִבבין  ששאו יַתמִים  ֵאפק  שס
שפלו,  ּמנ ללא  ֵאפק  ּמס שפלו,  ּמנ ֵאפק  ּמס

שפלו,  ּמנ ִבפלו  רֲעא יַתו
ּמאה,  שס ִבעים  ּמב יַתאשר אהן  ּמב איש  ֵאפק  ּמס

אהם,  ּמב ֵאאין  אש ֵאפק  ּמס
שקוות,  ִבמ ֵאני  שש

ּמאה,  שס ִבעים  ּמב יַתאשר איש בו  ּמחד  אא
ֵאאין בו,  אש ּמחד  אא שו
אהן,  ֵאמ ּמחד  אא של יַתפל  ּמנ

יַתפל,  ּמנ אהן  ֵאמ אזה  ֵאאי של יַתע  ּמידו ֵאאין  שו
ּמטהור,  ֵאפקו  שס

אלה.   שת ּממה ִי שב איש לו  אש ֵאני  שפ ִבמ
ּמאה,  שס ִבעים  ּמב יַתאשר ֵאמ ִבתין  שפחו אהם  ֵאני שש ּמהיו 

אהן,  ֵאמ ּמחד  אא של יַתפל  ּמנ שו
יַתפל,  ּמנ אהן  ֵאמ אזה  ֵאאי של יַתע  ּמידו ֵאאין  שו

ֵאמא,  ּמט ֵאפקו  שס
אלה.  שת ּממה ִי שב ֵאאין לו  אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת מקוות פרק ב משנה ד 
ד

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי ִבבי  שר
ּמלה  ִבח שת יַתכ ִבבין  ששאו יַתמִים  ִבעית  ִבבי שר

אוה,  שק ִבמ יַתה אאת  ִבלין  שס פו



יַתמִים.   יַתה ֵאני  שפ יַתעל  ִבגים  ּמל ּמשה  לל שש ו
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

יַתבוּסו ף,  ֵאבין  ּמלה  ִבח שת יַתב ֵאבין 
ִבגין.  ּמל ּמשה  לל שש ֵאשעורו 

מסכת מקוות פרק ב משנה ה 
ה

ִבבין  ששאו יַתמִים  של אש מגמות  ּמשלוש  איש בו  אש אוה  שק ִבמ
אלג> אש יַתל אש ללג, <מחוק שללג לג וכתוב עליו  ללג  של אש

ֵאשִברין  שכ יַתמִים  יַתה ּמאה  שס ִבעים  ּמב יַתאשר שלתוכו  יַתפל  ּמנ אש יַתע  ּמידו ִבאם 
ִבשית,  ִבלי שש יַתה ּממא  מג יַתל ִבגיעו  ִבה ללא  אש יַתעד 

ֵאשר,  ּמכ
ּמפסול.  ּמלאו,  ִבאם  שו

ִבשיר,  שכ יַתמ שמעון  ִבש ִבבי  שר
אוה.  שק ִבמ יַתל ּמסמוְך  אוה  שק ִבמ שכ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

מסכת מקוות פרק ב משנה ו 
ו

ִבדין,  ּמד שוצ ִבל ִבּטיט  יַתה אאת  ֵאנק  יַתס שמ יַתה
ִבגין,  ּמל ּמשה  לל שש אמנו  ִבמ ששכו  ּממ ו

ֵאשר.   ּמכ
ֵאלש,  ּמיה תו ּמה

ִבגין,  ּמל ּמשה  לל שש אמנו  ִבמ ששכו  ּממ ו
ּמפסול. 

ִבשיר,  שכ יַתמ שמעון  ִבש ִבבי  שר
ששאוב.  ִבל יַתון  יַתכ שת ִבנ ללא  אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת מקוות פרק ב משנה ז 
ז

ּמבן,  שג יַתנ של יַתגג  יַתה לראש  שב ִבנים  שק שנ ִבק יַתח  ִבני יַתמ יַתה
יַתמִים,  יַתמלו  שת ִבנ שו

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ִבמים הוא,  ּמש שג יַתנת  ִבאם עו

יַתבבור,  יַתמִים  יַתעט  שמ ִבכ איש  ִבאם  או 
ֵאבר,  יַתש שי

ֵאבר.  יַתש שי ללא  ּמלאו,  ִבאם  שו
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר

ּמכְך,  ֵאבין  ּמכְך ו ֵאבין 
אפה,  שכ ֵאבר, או ִי יַתש <יטה>שי

ּמעארה.  שי ללא  ּמבל  רֲעא



מסכת מקוות פרק ב משנה ח 
ח

יַתמִים,  ּמלא  יַתמ שת ִבנ שו יַתבבור,  ִבוצי ץ  ּמע יַתכח  ּמש אש ּמיד  יַתוּס יַתה
ֵאהן,  אש ּמכל  ּמביו  יַתג יַתעל  ִבפים  ּמוצ יַתמִים  יַתה ּמהיו  ִבאם 

ֵאבר.   יַתש שי
ֵאבר.   יַתש שי ללא  ּמלאו,  ִבאם  שו
אזר.   אע ִבלי אא ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר

ֵאבר.  יַתש שי ּמכְך,  ֵאבין  ּמכְך ו ֵאבין 

מסכת מקוות פרק ב משנה ט 
ט

יַתמִים,  יַתמלו  שת ִבנ שו יַתהבור  שבתוְך  ִבנים  שק שנ ִבק ֵאדר  יַתס שמ יַתה
ּממיו,  ֵאמי אאת  יַתהבור  יַתלע  ּמב אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ֵאבר.  יַתש שי אזה  ֵארי  רֲעה

מסכת מקוות פרק ב משנה י 
י

ִבטיט,  שו יַתמִים  ּמאה  שס ִבעים  ּמב יַתאשר איש בו  אש אוה  שק ִבמ
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ִבּטיט.   יַתב ִבלין  ִבבי שט יַתמ ֵאאין  שו יַתמִים  יַתב ִבלים  ִבבי שט יַתמ
ֵאמר:  משע או שיהו ִבבי  שר

יַתמִים.   יַתב ִבּטיט ו יַתב
ִבלין?  ִבבי שט יַתמ ִבטיט  אזה  ֵאאי  שב

ּמביו.   יַתג יַתעל  ִבפים  ּמוצ יַתמִים  יַתה אש ִבּטיט  יַתב
ּמחד,  אא יַתצד  ִבמ יַתמִים  יַתה ּמהיו 

יַתע,  מש שיהו ִבבי  אדה שר מו
ִבּטיט.   יַתב ִבלין  ִבבי שט יַתמ ֵאאין  שו יַתמִים  יַתב ִבלין  ִבבי שט יַתמ אש

יא
ּממרו?  ּמא ִבטיט  אזה  ֵאאי  שב

ּמליו,  ֵאא ֵאמ ֵארד  אנה יו ּמּק יַתה אש ִבּטיט  יַתב
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ֵאמד.  ּמדה עו ִבמ יַתה ֵאנה  שק ֵאאין  אש ּממקום 
ֵאמר:  יַתעי או של יַתד אבן  אזר  אע ִבלי אא ּמבא  יַתא

אדת.  אר אלת יו אק שש ִבמ יַתה אש שמקום 
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמיה.  יַתב רֲעח ִבפי  שב ֵארד  יַתהיו
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

יַתהנוד.  ארת  אפ ששפו ִבב ּמנס  שכ ִבנ יַתה



ֵאמר:  ּמוצדוק או ִבבי  ִבבשר ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר
ללג.  יַתב ּמדד  שמ ִבנ יַתה

פרק ג 

מסכת מקוות פרק ג משנה א 
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ּמאה,  שס ִבעים  ּמב יַתאשר אהן  ּמב ֵאאין  שו שקוות  ִבמ ֵאני  שש
ּמעשרבו,  שת ִבנ שו ּמוצה,  שח יַתמ ללג ו אזה  ּמל שו ּמוצה  שח יַתמ ללג ו אזה  ּמל יַתפל  ּמנ

שפסול.   ֵאשם  אהן  ֵאלי רֲעע ּמרא  שק ִבנ ללא  אש ֵאני  שפ ִבמ ֵאשִברין,  שכ
ּמאה,  שס ִבעים  ּמב יַתאשר ֵאאין בו  אש אוה  שק ִבמ ּמבל  רֲעא

יַתנִים,  שש ִבל יַתלק  אח אנ שו ִבגין,  ּמל אשת  לל שש שפלו לו  ּמנ שו
שפסול.  ֵאשם  ּמליו  ּמע ּמרא  שק ִבנ אש ֵאני  שפ ִבמ ּמפסול, 

ִבשיר,  שכ יַתמ יַתע  מש שיהו ִבבי  שר
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  אשאר

ּמאה,  שס ִבעים  ּמב יַתאשר ֵאאין בו  אש אוה  שק ִבמ ּמכל 
ִבגין,  ּמל אשת  לל שש שפלו לו  ּמנ שו

ּמקשרטוב,  ִבפלו  רֲעא ֵאסר  ּמח
ִבגין.   ּמל אשת  לל שש שסרו בו  ּמח אש ֵאני  שפ ִבמ ֵאשר,  ּמכ

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
שפסולו,  ִבב ּמלם הוא  שלעו

ּמועוד.  שמלואו  אמנו  ִבמ ֵאוצא  ֵאי אש יַתעד 

מסכת מקוות פרק ג משנה ב 
ב

יַתוצד?  ֵאכי
ֵאוצר,  ּמח אב אש בור 

ִבגין,  ּמל ּמשה  לל שש שפלו לו  ּמנ שו
ִבפוּסולו,  ִבב ּמלם הוא  שלעו

ּמועוד,  שמלואו  אמנו  ִבמ ֵאוצא  ֵאי אש יַתעד 
ּמאה,  שס ִבעים  ּמב יַתאשר ֵאוצר  ּמח אב ִבמיד  רֲעע יַתי אש יַתעד  או 

ִבנים.   שחתו יַתת יַתה אאת  ִבנים  שליו אע ּמה רֲעהרו  יַתט ִבוי
ֵאסל,  ּמיה פו שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר

יַתקק.  ּמפ ִבאם  ּמלא  אא

מסכת מקוות פרק ג משנה ג 
ג

ִבבין,  ששאו יַתמִים  ֵאלא  ּממ אשהוא  בור 
אמנו,  ִבמ ּמוצא  שויו אסת לו  אנ שכ ִבנ ּממה  יַתא ּמה שו



שפסולו,  ִבב ּמלם הוא  שלעו
יַתשב  יַתח שת ִבי אש יַתעד 

ִבגין.   ּמל אשת  לל שש ִבנים  ּמהִבראשו ִבמן  יַתתיַתיר  שש ִבנ ללא  אש
אוה,  שק ִבמ יַתל ִבלין  ִבטי שמ ּמהיו  אש יַתנִים  שש

ּמוצה,  שח יַתמ ללג ו אזה  שו ּמוצה  שח יַתמ ללג ו אזה 
ֵאבה,  יַתהשר שמקומות  ִבמ ִבטיל  ֵאמ שכסותו  אאת  ֵאחט  יַתהוּסו

ֵאבה,  יַתהשר שמקומות  ִבמ ִבטיל  ֵאמ יַתצשרוצור  יַתה ִבמן  ּמעארה  שמ יַתה שו
ִבשיר,  שכ יַתמ ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ִבלין.   שס ִבמים פו ּמכ רֲעח יַתו
ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר שר ּמא
ִבלין,  ִבטי שמ שמרו  ּמא ללא 

ִבטיל.   ֵאמ ּמלא  אא
שמרו לו:  ּמא

ּממרו,  ּמא ּמכְך  ללא  שו ּמכְך  ללא 
ּמלא:  אא

ִבגין.  ּמל אשת  לל שש שלתוכו  שפלו  ּמנ אש

מסכת מקוות פרק ג משנה ד 
ד

ּמשה,  לל שש ִבמ יַתנִים, ו שש ִבמ ּמחד,  אא ִבלי  שכ ִבמ
ִבפין;  ּמטשר שוצ ִבמ

ִבפין.   ּמטשר שוצ ִבמ ּמנן  ֵאאי ּמעה,  ּמב יַתאשר ֵאמ ו
אלה  יַתהחו אקִברי  יַתעל  יַתב

יַתמִים,  ִבבין  יַתק יַתעת  שש ִבת ּמליו  ּמע שפלו  ּמנ אש
מרבו  יַתעל  שו לראשו  יַתעל  שפלו  ּמנ אש ּמטהור  שו

ִבבין,  ששאו יַתמִים  ִבגין  ּמל אשת  לל שש
ּמשה,  לל שש ִבמ יַתנִים ו שש ִבמ ּמחד,  אא ִבלי  שכ ִבמ

ִבפין;  ּמטשר שוצ ִבמ
ִבפין.   ּמטשר שוצ ִבמ ּמנן  ֵאאי ּמעה,  ּמב יַתאשר ֵאמ

רֲעאמוִברים?  ּמבִברים  שד ֵאמי  יַתב
ּמהִבראשון.   ִבפיק  שס ִבה ללא  אש יַתעד  ִבני  ֵאש יַתה ִבחיל  שת ִבה אש יַתמן  שז ִבב

רֲעאמוִברים?  ּמבִברים  שד ֵאמי  יַתב
יַתהשרבות,  של יַתון  יַתכ שת ִבנ ללא  אש יַתמן  שז ִבב

יַתהשרבות,  של יַתון  יַתכ שת ִבנ ִבאם  ּמבל  רֲעא
ּמנה,  ּמש ּמכל  שב ּמקשרטוב  ִבפלו  רֲעא
ִבגין.  ּמל אשת  לל שש ִבב ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ

פרק ד 



מסכת מקוות פרק ד משנה א 
ִבצנור,  יַתה יַתחת  יַתת ִבלים  ֵאכ יַתח  ִבני יַתמ יַתה

ִבנים,  יַתט שק ִבלים  ֵאכ ּמחד  אא שו ִבלים  שגדו ִבלים  ֵאכ ּמחד  אא
ּממה,  ּמד רֲעא ֵאלי  שכ ִבנים,  ּמב רֲעא ֵאלי  שכ ִבלים,  ּמל שג ֵאלי  שכ ִבפלו  רֲעא

אוה.   שק ִבמ יַתה אאת  ִבלין  שס פו
יַתח,  ֵאכ ּמש יַתה ּמחד  אא שו יַתח  ִבני יַתמ יַתה ּמחד  אא

יַתמי.  יַתש ֵאבית  ֵארי  שב ִבד שכ
יַתח.   ֵאכ ּמש יַתב ִברין  רֲעה יַתט שמ ֵאלל  אה ֵאבית  ו

ִבאיר:  ֵאמ ִבבי  יַתמר שר ּמא
ֵאלל.  אה ֵאבית  יַתעל  יַתמי  יַתש ֵאבית  ּמרבו  שו שמנו  ִבנ

ֵאוצר,  ּמח אב יַתח  ֵאכ ּמש יַתב ִבדים  ומו
ּמטהור.   אשהוא 

ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא
ּממ ּה.  שמקו ִבב אקת  לל רֲעח יַתמ יַתה יַתדִין  רֲעא

מסכת מקוות פרק ד משנה ב 
ב

ִבצנור,  יַתה יַתחת  יַתת ּמלא  שב יַתט יַתח  ִבני יַתמ יַתה
אוה,  שק ִבמ יַתה אאת  אלת  אס ֵאבז, פו שז ִבל ּמל ּה  איש  ִבאם 
אוה.   שק ִבמ יַתה אאת  אלת  אס ּמנה פו ֵאאי ּמלאו,  ִבאם  שו

יַתח,  ִבלדו ּמפ ּה  ּמק שז
אוה.  שק ִבמ יַתה אאת  אלת  אס ּמנה פו ֵאאי ּמכְך,  ֵאבין  ּמכְך ו ֵאבין 

מסכת מקוות פרק ד משנה ג 
ג

שוצרורות,  ֵאבל  יַתק של ִבצנור  יַתב ֵאטט  יַתהחו
אשהוא,  ּמכל  ֵאע ץ,  ּמל אש שב
ִבעית.  ִבבי ארש, שר אח יַתל אש שב

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
אשהוא,  ּמכל  ארש,  אח יַתל אש שב יַתא ף 

ארש.   אח ִבלי  שכ ֵארי  שב ִבש שב ּמלא  אא ִבעית  ִבבי שמרו שר ּמא ללא 
שלתוכו,  ִבלין  רֲעח של יַתח שת ִבמ שוצרורות  ּמהיו 

אוה.   שק ִבמ יַתה אאת  ִבלין  שס פו
ּמבם,  ּמג שנ ּמפר ו ּמע שלתוכו  יַתרד  ּמי

ֵאשר.   ּמכ
יַתוצע,  שמ אא ּמב ּמחב  ּמר שו ּמכן,  ִבמ ּמכן ו ִבמ יַתוצר  אשהוא  ִבסילון 

ּמלה.  ּמב יַתק של ּמשה  אע אנ ללא  אש ֵאני  שפ ִבמ ֵאסל,  ֵאאינו פו

מסכת מקוות פרק ד משנה ד 
ד

ִבמין  ּמש שג ֵאמי  ִבבין ו ששאו יַתמִים 



ּמקה,  ּמבעו ֵאוצר ו ּמח אב ִבבין  ּמעשר שת ִבמ אש
ּמעּמרה,  שמ יַתה רֲעעלות  יַתמ יַתעל  שו

ֵאשר,  ּמכ ֵאשר,  ּמכ יַתה ִבמן  לרב  ִבאם 
ּמפסול;  ּמפסול,  יַתה ִבמן  לרב  ִבאם  שו

ּמפסול.   ּמוצה,  שח יַתמ של ּמוצה  שח יַתמ
יַתתי?  ּממ אא

אוה.   שק ִבמ יַתל ִבגיעו  יַתי ללא  אש יַתעד  ִבבין  ּמעשר שת ִבמ אש יַתמן  שז ִבב
יַתמִים,  יַתה שלתוְך  ִבחין  של יַתק שמ ּמהיו 

ֵאשִברים,  שכ יַתמִים  ּמאה  שס ִבעים  ּמב יַתאשר שלתוְך  יַתפל  ּמנ אש יַתע  ּמידו ִבאם 
ִבבים,  ששאו יַתמִים  ִבגין  ּמל אשת  לל שש שלתוכו  ֵאישרדו  ללא  אש יַתעד 

ֵאשר,  ּמכ
ּמפסול.  ּמלאו,  ִבאם  שו

מסכת מקוות פרק ד משנה ה 
ה

יַתלע,  אוּס יַתב אש אקת  לש יַתה
ּמב ּה,  ִבלין  יַתמ שמ ֵאאין 

ּמב ּה,  ִבשין  שד יַתק שמ ֵאאין  שו
ּמנה,  אמ ִבמ ִבזין  יַתמ ֵאאין  שו

ִבתיל,  ּמפ ִבמיד  ּמוצ ּמכה  שוצִברי ּמנה  ֵאאי שו
אוה.   שק ִבמ יַתה אאת  אלת  אס ּמנה פו ֵאאי שו

ִבוּסיד,  יַתב ּמר ּה  שב ִבח שו ִבלי  אכ ּמתה  שי ּמה
ּמב ּה,  ִבלין  יַתמ שמ

ּמב ּה,  ִבשין  שד יַתק שמ ו
ּמנה,  אמ ִבמ ִבזין  יַתמ ו

ִבתיל,  ּמפ ִבמיד  ּמוצ ּמכה  שוצִברי ו
אוה.   שק ִבמ יַתה אאת  אלת  אס ופו

יַתצד,  יַתה ִבמן  ּמּטן או  יַתמ של ִבמ ּמבה  ּמּק ִבנ
ֵאהן,  אש ּמכל  יַתמִים  ֵאבל  יַתק של ּמלה  שיכו ּמנה  ֵאאי ִבאם 

ֵאשּמרה.   שכ
אקב?  אנ יַתב אהא  שי ּממה  יַתכ
יַתהנוד.   ארת  אפ ששפו ִבכ

ּמרה:  ִבתי שב אבן  ּמדה  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא
יַתלִים,  ּמש ִבבירו ּמתה  שי ּמה אש ֵאיהוא  אקת  לש שב אשה  רֲעע יַתמ

יַתהנוד,  ארת  אפ ששפו ִבכ ּמבה  שנקו ּמתה  שי ּמה שו
ּמב ּה,  יַתג יַתעל  אעשות  אנ יַתלִים  ּמש ִבבירו אש ּמהרות  שּט יַתה ּמכל  ּמהיו  שו

ּמה.   ּמחתו שפ יַתמי ו יַתש ֵאבית  שלחו  ּמש שו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית  אש

ּמב ּה.  מר ֵאחת  ּמפ ִבי אש יַתעד 



פרק ה 

מסכת מקוות פרק ה משנה א 
אקת,  לש יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ִבבירו  אע אה אש ּמין  שע יַתמ

ּמפסול.  
אשהוא,  ּמכל  ּמפה  ּמש יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ִבבירו  אע אה

ּמל ּה,  ּמוצה  ֵאשר חו ּמכ
אשהוא.   ּמכל  שב ֵאהר  יַתט שמ ּמין  שע יַתמ יַתה אש

ִבסיקו,  שפ ִבה שו ּמכה  ֵאר שב ֵאבי  יַתג יַתעל  ִבבירו  אע אה
ּמיה.   ּמה אש שכמות  ֵארי הוא  רֲעה

ִבשיכו,  שמ ִבה שו יַתזר  ּמח
ִבעים,  ּמר לוצ שמ יַתל שו ִבבים,  ּמז יַתל ּמפסול 
ּמּטאת,  יַתח ֵאמי  אהן  ֵאמ ֵאדש  יַתק של ו

ִבנים.  ּמהִבראשו שוצאו  ּמי אש יַתדע  ֵאי אש יַתעד 

מסכת מקוות פרק ה משנה ב 
ב

ִבלים,  ֵאכ ֵאבי  יַתג יַתעל  ִבבירו  אע אה
ֵאסל,  שפ יַתס ֵאבי  יַתג יַתעל  או 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמיה.   ּמה אש שכמות  ֵארי הוא  רֲעה
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

אוה,  שק ִבמ יַתכ ֵארי הוא  רֲעה
ֵאסל.  שפ יַתס ֵאבי  יַתג יַתעל  לבל  שט ללא ִי אש יַתבד  של ִבב ו

מסכת מקוות פרק ה משנה ג 
ג

ּמדל,  יַתנ שכ ֵאשְך  אשהוא מו ּמין  שע יַתמ
ִבשיכו,  שמ ִבה שו ּמליו  ּמע ּמבה  ִבר

ּמיה.   ּמה אש שכמו  ֵארי הוא  רֲעה
ֵאמד,  ּמיה עו ּמה

ִבשיכו,  שמ ִבה שו ּמליו  ּמע ּמבה  שוִבר
ארן,  לב שש אא ּמב ֵאהר  יַתט של אוה  שק ִבמ יַתל אוה  ּמש

אשהוא.  ּמכל  ִבביל בו  שט יַתה של ּמין  שע יַתמ יַתל שו

מסכת מקוות פרק ה משנה ה 
ד

ּמין,  שע יַתמ יַתכ ִבלין,  רֲעח יַתהזו
אוה.   שק ִבמ יַתכ ִבפין,  שט יַתהנו שו

ּמוצדוק  ִבבי  ִבעיד שר ֵאה



ִבפין,  שט יַתהנו יַתעל  אשּמרבו  ִבלין  רֲעח יַתהזו יַתעל 
ֵאשִברין.   שכ ֵאהן  אש

ִבלים,  רֲעח ּמאן זו ּמש רֲעע אש ִבפין  שט שונו
אנה,  ּמק ִבפלו  רֲעא ֵאּקל,  יַתמ ִבפלו  רֲעא ֵאמְך  סו

ּמבה,  ּמז ִבפלו  רֲעא ּמזב,  ִבפלו  רֲעא
ֵאבל.   שוטו ֵארד  יו

ּמדה.   שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ּמאה,  שמ מט ֵאבל  יַתק שמ אשהוא  ּמבר  ּמד ּמכל 
ִבלין בו.  ִבחי שז יַתמ ֵאאין 

מסכת מקוות פרק ה משנה ד 
ה

אוה,  שק ִבמ יַתכ ִבמים  יַתי יַתה ּמכל 
יַתמר:  אא אנ ִבשית א,י)אש ֵארא שב ) 

ִבמים".   יַתי ּמרא  ּמק יַתמִים  יַתה ֵאוה  שק ִבמ של "ו
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

אוה,  שק ִבמ יַתכ ּמגדול  יַתה ּמים  יַתה
ִבמים",  יַתי יַתמר " אא אנ ללא 

ֵאבה.   יַתהשר ִבמים  יַתי ֵאני  ִבמי איש בו  אש ּמלא  אא
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ִבלין,  רֲעח שבזו ִברין  רֲעה יַתט שמ ִבמים  יַתי יַתה ּמכל 
ִבעין,  ּמר לוצ שמ יַתל שו ִבבין,  ּמז יַתל ִבלין  שפסו ו

ּמּטאת.  יַתח ֵאמי  אהן  ֵאמ ֵאדש  יַתק של ו

מסכת מקוות פרק ה משנה ו 
ו

ּמאה,  שס ִבעים  ּמב יַתאשר יַתלש ובו  שת ִבנ אש יַתגל 
ִבלים,  ֵאכ יַתה יַתעל  שו ּמדם  ּמא ּמה יַתעל  יַתפל  ּמנ שו

שטהוִברים.  
ּמאה,  שס ִבעים  ּמב יַתאשר איש בו  אש ּממקום  ּמכל 

ִבלין.   ִבבי שט יַתמ ִבלים ו שב טו
ִבוצים,  ּמע שנ ִבב ִבוצים, ו רֲעחִברי יַתב ִבלים  ִבבי שט יַתמ

ּמעה.   שק ִבב יַתב אבת  אר לע שמ יַתה רֲעחמור  יַתסת  ִבפשר שב ו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ִבלית.  שד שר יַתח יַתב ִבלין  ִבבי שט יַתמ
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית 

ִבלין.   ִבבי שט יַתמ ֵאאין 
אהן.   ּמב ֵאבל  שוטו ִבלים  ֵאכ ֵאדר  אשהוא גו ִבדין  ומו

אהן,  ּמב יַתדר  ּמג אש ִבלים  ֵאכ שו



ּמבלו.  שט ּמה ללא 

פרק ו 

מסכת מקוות פרק ו משנה א 
אוה.   שק ִבמ יַתכ אוה,  שק ִבמ יַתל לעּמרב  שמ יַתה ּמכל 

ּמרה,  ּמע שמ יַתה ֵאקי  שד ִבס שו ּמרה  ּמע שמ יַתה ֵארי  חושר
ֵאהן. <'במה' מחוק לפני 'שהן'>  אש אהן  ּמב ִבלין  ִבבי שט יַתמ

ּמב ּה,  ִבלין  ִבבי שט יַתמ ֵאאין  ּמרה,  ּמע שמ יַתה יַתקת  עו
יַתהנוד.   ארת  אפ ששפו ִבכ ּמבה  שנקו ּמתה  שי ּמה ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא

ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא
יַתתי?  ּממ ֵאא

ּממ ּה.   שוצ יַתע אדת  אמ רֲעע יַתמ ִבהיא  אש יַתמן  שז ִבב
ּממ ּה,  שוצ יַתע אדת  אמ רֲעע יַתמ ּמנה  ֵאאי ִבאם  ּמבל  רֲעא

ִבהיא.  אש ּממה  שב ּמב ּה  ִבלין  ִבבי שט יַתמ

מסכת מקוות פרק ו משנה ב 
ב

ִבבילו,  שט ִבה שו ִבלים  ֵאכ ֵאלא  ּממ אשהוא  ִבלי  שד
ִברין.   שטהו ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ִבבים, <היה כתוב ונמחק: 'המים'> ּמר לע שמ יַתמִים  שב יַתבל  ּמט ללא  ִבאם 
יַתהנוד.  ארת  אפ ששפו ִבכ ִבבים  ּמר לע שמ שיהו  אש יַתעד 

מסכת מקוות פרק ו משנה ג 
ג

שקוות,  ִבמ ּמשה  לל שש
ששִברים,  אע אזה  ּמב ששִברים, ו אע אזה  ּמב

ִבבין,  ששאו יַתמִים  ּמאה  שס ששִברים  אע אזה  ּמב ו
יַתצד,  יַתה ִבמן  ּמשאוב  יַתה שו

ּמעשרבו,  שת ִבנ שו אהן  ּמב שבלו  ּמט שו ּמשה  לל שש ּמישרדו  שו
ִברין,  שטהו שקוות  ִבמ יַתה

ִברין.   שטהו ִבלים  שב יַתהּטו שו
יַתוצע,  שמ אא ּמב ּמשאוב  יַתה ּמיה  ּמה

ּמעשרבו,  שת ִבנ שו אהן  ּמב שבלו  ּמט שו ּמשה  לל שש ּמישרדו  שו
ּמהיו,  אש שכמות  שקוות  ִבמ יַתה

ּמהיו.  אש שכמות  ִבלין  שב יַתהּטו שו

מסכת מקוות פרק ו משנה ד



ד
יַתמִים,  ִבגין  ּמל אשת  לל שש אהן  ּמב ּמהיו  אש ִבלי  שד יַתה שו שוּספוג  יַתה

ּמסלוהו,  שפ ללא  אוה,  שק ִבמ יַתל שפלו  ּמנ
שפלו.  ּמנ אש ִבגין  ּמל אשת  לל שש ּמלא  אא שמרו  ּמא ללא  אש

מסכת מקוות פרק ו משנה ה 
ה

ּמשִבוים, <שבים> ּמבה  ֵאת יַתה שו ּמדה  ִבש יַתה
אהם,  ּמב ִבלין  ִבבי שט יַתמ ֵאאין 

יַתהנוד.   ארת  אפ ששפו ִבכ ִבבין  שנקו ּמהיו  ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבחים,  ּמפ שט ּמעה  ּמב יַתאשר ּמגדול,  ִבלי  אכ שב
מרבו.   לטן,  ּמּק יַתב ו

ּמפה,  מק יַתשק או  ּמיה  ּמה ִבאם  שו
ֵאהן,  אש יַתמה  שב אהם  ּמב ִבלין  ִבבי שט יַתמ
ִבבים.   ּמר לע שמ יַתמִים  יַתה אש ֵאני  שפ ִבמ
ִבצנור,  יַתה יַתחת  יַתת ִבנים  שנתו ּמהיו 
אוה,  שק ִבמ יַתה אאת  ִבלין  שס ּמנן פו ֵאאי

ּמתן,  ִבלין או ִבבי שט יַתמ ּמלא  אא
ּמכן.  יַתדשר שכ ּמתן  ִבלין או רֲעע יַתמ ו

מסכת מקוות פרק ו משנה ו 
ו

אוה, שק ִבמ יַתב אש שטּמרה  שוצ  יַתג
ִבלים,  ֵאכ יַתה אאת  ּמב ּה  ִבביל  שט ִבה שו

ּמתן,  ּמא שמ מּט ִבמ רֲעהרו  ּמט
ארש. אח ִבלי  שכ יַתגב  יַתעל  ִבאין  ֵאמ שט ּמבל    רֲעא

ֵאהן,  אש ּמכל  ּמביו  יַתג יַתעל  ִבפין  ּמוצ יַתמִים  יַתה ּמהיו  ִבאם 
ִברין.   שטהו

יַתתנור,  יַתה ִבמן  ֵאוצא  אשהוא יו ּמין  שע יַתמ
שבתוכו,  יַתבל  ּמט שו יַתרד  ּמי שו

ֵאמאות;  שט ּמדיו  ּמי שו ּמטהור,  הוא 
ּמדיו,  ּמי ּמביו רום  יַתג יַתעל  ּמהיו  ִבאם 

שטהורות. 

מסכת מקוות פרק ו משנה ז 
ז

יַתהנוד,  ארת  אפ ששפו ִבכ שקוות,  ִבמ יַתה ֵאערוב 
ּמל ּה,  ּמל רֲעח יַתכ ּמי ּה  שב ּמע שכ

ּממן.   שמקו ִבל שזרות  ּמבעות חו שוצ אא ֵאתי  שש ִבכ
יַתהנוד,  ארת  אפ ששפו ִבכ ִבהיא  אש ֵאפק  ּמס



יַתהנוד,  ארת  אפ ששפו ִבכ ּמנ ּה  ֵאאי אש ֵאפק  ּמס
ּמרה.   יַתהתו ִבמן  ִבהיא  אש ֵאני  שפ ִבמ ּמלה,  שפסו

ֵאמת,  יַתה ִבמן  יַתזִית  יַתכ ֵאכן  שו
ּמלה,  ֵאב שנ יַתה ִבמן  יַתזִית  יַתכ שו

אשאר ץ.   יַתה ִבמן  ּמשה  ּמד רֲעע ּמכ שו
ּמט ּה. <נמחק מ ונכתב עליו ל>  רֲעע יַתמ של יַתהנוד  ארת  אפ ששפו ִבב למד  רֲעע יַתי אש ּמכל 

ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר
ּמטהור.  יַתמִים,  יַתה יַתית  ִבבשר ִבמ אשהוא  ּמכל 

מסכת מקוות פרק ו משנה ח 
ח

שקוות,  ִבמ יַתה אאת  רֲעהִברים  יַתט שמ
שחתון,  יַתת יַתה ִבמן  שליון  אע ּמה
ּמּקרוב.   יַתה ִבמן  ּמרחוק  ּמה

יַתוצד?  ֵאכי
ּמבר,  אא אל אש ארש או  אח יַתל אש ִבסילון  ִבאין  ִבבי ֵאמ

יַתמִים,  ֵאלא  יַתמ שת ִבמ אשהוא  יַתעד  ּמתיו  שח יַתת ּמדיו  ּמי אאת  יַתח  ִבני יַתמ ו
יַתדיו.   ּמעּמרה,  שש ִבכ ִבפלו  רֲעא ִבשיקו  יַתמ ששכו ו ומו

ּמאה,  שס ִבעים  ּמב יַתאשר שליון  אע ּמב ּמיה  ּמה
שכלום,  ֵאאין  שחתון  יַתת יַתב ו

שליון,  אע ּמל ֵאתן  שונו ֵאת ף  ּמכ יַתב ֵאלא  יַתמ שמ
ּמאה.  שס ִבעים  ּמב יַתאשר שחתון  יַתת יַתל שרדו  ֵאי אש יַתעד 

מסכת מקוות פרק ו משנה ט 
ט

יַתדק,  שס ִבנ אש שקוות  ִבמ ֵאני  שש ֵאבין  אש אתל  לכ
ּמטֵאר ף,   שוצ ִבמ ִבתי,  אש יַתל

ּמטֵאר ף,  שוצ ִבמ ֵאאינו  ֵאעארב,  ּמל שו
יַתהנוד.   ארת  אפ ששפו ִבכ ּמחד  אא ּממקום  שב ֵאהא  שי אש יַתעד 

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמבִברים.   שד יַתה ִבחלו ף 

אזה,  שלתוְך  אזה  שפשרוצו  ִבנ
יַתהשום,  יַתפת  ִבל שק ִבכ יַתעל רום 

יַתהנוד.  ארת  אפ ששפו ִבכ יַתחב  לר יַתעל  שו

מסכת מקוות פרק ו משנה י 
י

ֵאח ץ,  יַתמשר יַתב אש ִבביק  יַתא ּמה
ֵאסל,  יַתוצע, פו שמ אא ּמב אשהוא  יַתמן  שז ִבב

ֵאסל,  ֵאאינו פו יַתצד,  יַתה ִבמן 
אוה.   שק ִבמ יַתל ּמסמוְך  אוה  שק ִבמ שכ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ



ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ִבעית  ִבבי שר ֵאטי  ּמב שמ יַתא ּמה אלת  אב יַתק שמ ִבאם 
ֵאשר,  ּמכ ֵאביק,  יַתא ּמל ִבגיעו  ִבה ללא  אש יַתעד 

ּמפסול.   ּמלאו,  ִבאם  שו
ֵאמר:  ּמוצדוק או ִבבי  ִבבשר ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר
אשהוא,  ּמכל  ִבביק  יַתא ּמה ֵאבל  יַתק שמ ִבאם 

ּמפסול. 

מסכת מקוות פרק ו משנה יא 
יא

ֵאח ץ,  יַתמשר יַתב אש ארת  אה יַתט שמ יַתה
ִבבין,  ששאו ּמאה  ֵאל שמ ּמנה  שחתו יַתת יַתה
ֵאשִברין,  שכ ּמאה  ֵאל שמ ּמנה  שליו אע ּמה שו

ִבגין,  ּמל אשת  לל שש אקב  אנ יַתה אגד  אנ שכ ֵאיש  ִבאם 
ּמפסול.  

ִבגים?  ּמל אשת  לל שש ֵאהא בו  ִבוי אקב  אנ יַתב ֵאהא  שי ּממה  יַתכ
ּמכה.   ֵאר שב ִבל ששִברים  אע שו ֵאמאות  ללש  שש ִבמ ּמחד  אא

ֵאסה.   ִבבי יו ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  ושר

ֵאשִברים,  שכ ּמאה  ֵאל שמ ּמנה  שחתו יַתת יַתה
ִבבין,  ששאו ּמאה  ֵאל שמ ּמנה  שליו אע ּמה שו

ִבגים,  ּמל אשת  לל שש אקב  אנ יַתה אגד  אנ שכ ֵאיש  שו
ֵאשר,  ּמכ

יַתפל.  ּמנ אש ִבגין  ּמל אשת  לל שש ּמלא  אא שמרו  ּמא ללא  אש

פרק ז 

מסכת מקוות פרק ז משנה א 
ִבלין,  שס ללא פו שו אוה  שק ִבמ יַתה אאת  ִבלין  רֲעע יַתמ ֵאיש 

ִבלין,  רֲעע יַתמ ללא  שו ִבלין  שס פו
ִבלין.   שס ללא פו שו ִבלין  רֲעע יַתמ ללא 
ִבלין:  שס ללא פו שו ִבלין  רֲעע יַתמ ֵאאלו 

אלג,  אש יַתה
ּמרד,  ּמב יַתה שו

ִבכיפור> יַתה שכפור, <שו יַתה שו
ִבליד,  ּמג יַתה שו
יַתלח,  אמ יַתה שו

ּמנדוק.   יַתה ִבטיט  שו



ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר שר ּמא
יַתמר:  ִבדי לו שג אנ שכ ּמדן  ֵאעאל  ּממ שש ּמיה ִי ּמה

אוה.   שק ִבמ יַתה אאת  אלה  רֲעע יַתמ ֵאאינו  אלג  אש יַתה
ששמו,  ִבמ ּמבא  שד ֵאמי ֵאשי  שנ יַתא ִבעידו  ֵאה שו

אהם:  ּמל יַתמר  ּמא אש
ּמלה!"   ִבח שת יַתכ אלג  אש ִבביאו  ּמה שו שוצאו  "

ֵאמר:  ִברי או אבן נו ּמנן  ּמח ִבבי יו שר
יַתמִים.   יַתכ ּמרד  ּמב יַתה אבן  אא

ב
ִבלין?  שס ללא פו שו ִבלין  רֲעע יַתמ יַתוצד  ֵאכי

יַתחת,  יַתא ֵאסר  ּמח ּמאה  שס ִבעים  ּמב יַתאשר איש בו  אש אוה  שק ִבמ
יַתלתו,  אע אה שו שלתוכו  ּמאה  שס אהם  ֵאמ יַתפל  ּמנ

ִבלין.  שס ללא פו שו ִבלין  רֲעע יַתמ שוצאו  שמ ִבנ

מסכת מקוות פרק ז משנה ב 
ג

ִבלין:  רֲעע יַתמ ללא  שו ִבלין  שס ֵאאלו פו
ִברין,  שטהו ֵאבין  ִבאין  ֵאמ שט ֵאבין  יַתמִים,  יַתה

ִבשין,  ּמב שכ ֵאמי 
ּמלקות,  שש ֵאמי  ו

ִבמי ץ.   אח אה ללא  אש יַתעד  ּמאמד  יַתת יַתה שו

ד
ִבלין?  רֲעע יַתמ ללא  שו ִבלין  שס יַתוצד פו ֵאכי

ּמקשרטוב,  ֵאסר  ּמח ּמאה  שס ִבעים  ּמב יַתאשר איש בו  אש אוה  שק ִבמ
ּמלהו,  אע אה ללא  שו שלתוכו,  ּמקשרטוב  אהן  ֵאמ יַתפל  ּמנ שו

ִבגין.   ּמל אשת  לל שש ִבב שסלו  פו
ִבקין,  שש יַתמ ּמאר  שש ּמבל  רֲעא

ֵאפרות,  ֵאמי  ו
ֵאציר,  יַתה

ּמיס,  ּממשר יַתה שו
ִבמי ץ,  אח אה אש ִבמ ּממד  יַתת יַתה שו

ִבלין.   רֲעע יַתמ ּמנן  ֵאאי אש ִבמים  ּמע שפ ִבלים ו רֲעע יַתמ ִבמים  ּמע שפ
יַתוצד?  ֵאכי

יַתחת,  יַתא ֵאסר  ּמח ּמאה  שס ִבעים  ּמב יַתאשר איש בו  אש אוה  שק ִבמ
יַתלתו,   אע אה ללא  שו שלתוכו,  ּמאה  שס אהן  ֵאמ יַתפל  ּמנ שו

ּמאה,  שס ִבעים  ּמב יַתאשר ּמהיו בו 
ּמאה,  שס יַתטל  ּמנ שו ּמאה  שס יַתתן  ּמנ

ֵאשר.  ּמכ אזה  ֵארי  רֲעה



מסכת מקוות פרק ז משנה ג 
ה

ִבבים,  ּמנ רֲעע ֵאלי  יַתס שו ִבתים  ֵאזי ֵאלי  יַתס יַתח בו  ִבדי ֵאה
ֵאשר.   ּמכ ּמאיו,  יַתמשר ִבשנו  שו

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ִבגין,  ּמל אשת  לל שש ִבב ִבלין אותו  שס יַתבע פו אצ יַתה ֵאמי 

אאה.   יַתמשר ִבשנוי  שב ִבלין אותו  שס ֵאאין פו שו
יַתחל,  למ יַתיִין ו שלתוכו  יַתפל  ּמנ

ּמפסול.   ּמאיו,  יַתמשר אאת  ִבשנו  שו
אשה?  רֲעע יַתי יַתוצד  ֵאכי

ִבמים,  ּמש שג יַתה שרדו  ֵאי אש יַתעד  ִבתין  שמ יַתי
יַתמִים.   יַתה ֵאאה  יַתמשר שכ אהן  ֵאאי יַתמשר שזרו  שח יַתי שו

ּמאה,  שס ִבעים  ּמב יַתאשר ּמהיו בו 
שלתוכו,  ֵאתן  שונו ֵאת ף  ּמכ יַתב ֵאלא  יַתמ שמ

יַתמִים.  יַתה ֵאאה  יַתמשר שכ אהן  ֵאאי יַתמשר שזרו  שח יַתי אש יַתעד 

מסכת מקוות פרק ז משנה ד 
ו <ד>

יַתחל,  למ יַתיִין ו שלתוכו  יַתפל  ּמנ
ּמאיו,  יַתמשר ּמוצת  שק ִבמ ִבשנו  שו

ּמאה,  שס ִבעים  ּמב יַתאשר יַתמִים  ֵאאה  יַתמשר ֵאאין בו 
שטבל בו.  ללא ִי אזה  ֵארי  רֲעה

מסכת מקוות פרק ז משנה ה 
ז

ּמקשרטוב,  ֵאסר  ּמח יַתמִים  ִבגין  ּמל אשת  לל שש
יַתיִין,  ּמקשרטוב  ּמכן  שלתו יַתפל  ּמנ שו

יַתיִין,  יַתה ֵאאה  יַתמשר שכ אהן  ֵאאי יַתמשר ֵארי  רֲעה יַתו
אוה,  שק ִבמ יַתל שפלו  ּמנ שו
ּמסלוהו.   שפ ללא 

ּמקשרטוב,  ֵאסר  ּמח יַתמִים  ִבגים  ּמל אשת  לל שש
ּמלב,  ּמח ּמקשרטוב  ּמכן  שלתו יַתפל  ּמנ שו

יַתמִים,  יַתה ֵאאה  יַתמשר שכ אהן  ֵאאי יַתמשר ֵארי  רֲעה יַתו
אוה,  שק ִבמ יַתל שפלו  ּמנ שו
ּמסלוהו.   שפ ללא 

ֵאמר:  ִברי או אבן נו ּמנן  ּמח ִבבי יו שר
אאה.  ִבנשר יַתה יַתחר  יַתא ֵאלְך  לכל הו יַתה

מסכת מקוות פרק ז משנה ו 
ח

ּמונות,  מכ שמ ּמאה  שס ִבעים  ּמב יַתאשר איש בו  אש אוה  שק ִבמ



אזה,  יַתחר  יַתא אזה  שבלו  ּמט שו יַתנִים  שש ּמישרדו  שו
ֵאמא.   ּמט ִבני  ֵאש יַתה שו ּמטהור,  ּמהִבראשון 

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
יַתמִים,  יַתב שגעות  ּמלִבראשון נו אש ּמליו  שג יַתר ּמהיו  ִבאם 

ּמטהור.   ִבני  ֵאש יַתה יַתא ף 

ט
ּמלהו,  אע אה שו ּמוּסגוס,  יַתה אאת  ִבביל בו  שט ִבה

יַתמִים,  יַתב יַתע  ֵאג ּמוצתו נו שק ִבמ ו
ּמטהור.  

ּמלעור,  אש אסת  אכ יַתה שו יַתכר  יַתה
יַתמִים,  יַתה ִבמן  אהן  ֵאתי שפתו ִבש יַת ּה  ִבבי שג ִבה אש ּמון  ֵאכי

ִבבין.   ששאו ּמכן  שבתו אש יַתמִים  יַתה
אשה?  רֲעע יַתי יַתוצד  ֵאכי

אהן.  ֵאלי ארְך שו אד ּמתן  אלה או רֲעע יַתמ ּמלן ו ִבבי שט יַתמ

מסכת מקוות פרק ז משנה ז 
י

ּמּטה,  ִבמ יַתה אאת  ֵאבל בו  יַתהּטו
אבה,  ּמע אה ִבטיט  שב שקעות  ּמה שו אלי שג אשיַתר ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ּמרה,  שטהו
ִבמים.   ִבדי שק יַתמ יַתמִים  יַתה אש ֵאני  שפ ִבמ

ִבדין,  ּמד מר שמ ּממיו  ֵאמי אש אוה  שק ִבמ
ִבוצים,  ֵאע ֵאלי  ִבבי רֲעח ִבפלו  רֲעא ֵאבש  כו

ִבנים,  ּמק ֵאלי  ִבבי רֲעח ִבפלו  רֲעא
יַתמִים,  יַתה שפחו  שת ִבי אש ֵאדי  שכ

ֵאבל.   שוטו ֵארד  שויו
ּמרה,  ּמע שמ יַתה רֲעעלות  יַתמ יַתעל  ּמנה  שנתו ִבהיא  אש יַתחט  יַתמ

יַתמִים,  יַתב ִבביא  ֵאמ ִבליְך ו ּמיה מו ּמה
יַתגל,  יַתה ּמה  אלי ּמע יַתבר  ּמע אש ּמון  ֵאכי

ּמרה.  שטהו

פרק ח 

מסכת מקוות פרק ח משנה א 
ִברין.   שטהו ּמה  אתי שקוו ִבמ ֵאאל ו ששּמר אר ץ ִי אא

אר ץ,  ּמא ּמל שבחו ץ  אש ִבמים  יַתע ּמה שקוות  ִבמ
ּמרִיין,  שק ֵאלי  רֲעע יַתב של ֵאשִברין  שכ

ִבקילון.   שב שלאו  יַתמ שת ִבנ ִבפלו  רֲעא



יַתח,  ֵאת שפ יַתמ יַתל יַתבחו ץ  אש ֵאאל  ששּמר אר ץ ִי אא של אש
ִבנדות.   יַתל יַתא ף  ֵאשִברין  שכ

יַתח,  ֵאת שפ יַתמ יַתה ִבמן  ִבנים  שפ ִבל אש
ּמרִיין,  שק ֵאלי  רֲעע יַתב של ֵאשִברין  שכ

ִבאין.   ֵאמ שּט יַתה ּמכל  של ִבלין  שפסו ו
ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר

ארְך,  אד יַתל שו ִבעיר  ּמל ִבבין  שּקרו יַתה
ּמסה,  ִבבי שכ יַתה ֵאני  שפ ִבמ ִבאין  ֵאמ שט

שטהוִברין.  ִבקין,  ּמהשרחו שו

מסכת מקוות פרק ח משנה ב 
ב

ּמלה:  ִבבי שט ִבכין  שוצִברי ּמרִיין  שק ֵאלי  רֲעע יַתב ֵאאלו 
רֲעעכוִברין,  ִבקים או  רֲעחלו יַתמִים  ּמאה  ּמר

ּמלה> ִבח שת יַתכ ּמטהור, <אולי  ּמלה,  ִבח שת יַתב
ֵאמא,  ּמט יַתבוּסו ף,  יַתוצע ו שמ אא ּמב

ּמטהור.   יַתעד סו ף,  שו ּמלה  ִבח שת יַתב
ֵאמא.   ּמט ִבכין,  ּמש שמ ִבנ שו ִבנים  ּמב של

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
רֲעעכוִברים.  ּמכ ִבנים  ּמב של יַתה

מסכת מקוות פרק ח משנה ג 
ג

ּממה,  יַתא ּמה ִבמתוְך  ּמעבות  ִבפים  ִבט ֵאטל  ֵאמ יַתה
ֵאמא.   ּמט

ּממה.   ּמס רֲעח ּמזר  ּמע של אא ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ּמלה,  שי יַתל יַתב ֵאהר  שר יַתה שמ יַתה

יַתחם,  ּמשרו  שב ּמוצא  ּממ יַתמד ו ּמע שו
ֵאמא.   ּמט

ִבשי,  ִבלי שש יַתה יַתביום  יַתרע  אז יַתבת  שכ ִבש אטת  אל יַתהפו
ּמרה.   שטהו

ּמיה.   שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר

יַתבע עונות,  יַתאשר ֵאהן  אש ִבמים  ּמע שפ
ֵאמש,  ּמח ֵאהן  אש ִבמים  ּמע שפ
ֵאשש.   ֵאהן  אש ִבמים  ּמע שפ
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ֵאמש.  ּמח ּמלם  שלעו

מסכת מקוות פרק ח משנה ד 
ד



ֵאאל,  ששּמר ִבי ִבמ יַתרע  אז יַתבת  שכ ִבש ּמטה  של ּמפ אש שכִברית  ּמנ
ּמאה.   ֵאמ שט

שכִברי,  ּמנ יַתה ִבמן  יַתרע  אז יַתבת  שכ ִבש ּמטה  של ּמפ אש ֵאאל  ששּמר יַתבת ִי
ּמרה.   שטהו

ּמת ּה,  ֵאבי ּמשה  שמ ִבש אש ּמשה  ִבא ּמה
יַתבִית,  יַתה אאת  ּמדה  שב ִבכ ללא  שו ּמלה  שב ּמט שו ּמדה  שר ּמי שו

ּמלה.   שב ּמט ללא  ִבאלו  שכ
יַתמִים,  יַתל ִבטיל  ֵאה ללא  שו יַתבל  ּמּט אש אקִברי  יַתעל  יַתב

ֵאמא.   ּמט יַתמִים,  יַתל ִבטיל  ּמי אש שכ
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ֵאמא.   ּמט ֵאקן,  ּמז יַתב אלה ו יַתבחו
ּמטהור.  ּמבִבריא,  יַתב אלד ו אי יַתב

מסכת מקוות פרק ח משנה ה 
ה

ּמה,  ִבפי שב ּממעות  ּמנה  שת ּמנ אש ּמדה  ִבנ
ּמת ּה,  ּמא שמ מּט ִבמ ּמרה  ּמה ּמט ּמלה,  שב ּמט שו ּמדה  שר ּמי שו

ּמק ּה.   יַתגב רו יַתעל  ּמאה  ֵאמ שט ּמבל  רֲעא
ּמה,  ִבפי שב ּמר ּה  ּמע שש ּמנה  שת ּמנ

ּמד ּה,  ּמי ּמוצה  שפ ּמק
ּמה,  אתי שפתו ִבש ּמוצה  ּמקשר
ּמלה.   ּמב ּמט ללא  ִבאלו  שכ

ּמלן,  ִבבי שט יַתמ ִבלים ו ֵאכ יַתב ּמדם ו ּמא ּמב ֵאחז  ּמהאו
ִבאין.   ֵאמ שט

ִברין.   שטהו יַתמִים,  יַתב ּמדיו  ּמי אאת  יַתח  ִבדי ֵאה ִבאם  שו
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

יַתמִים.   יַתה אהם  ּמב ּמיבואו  אש יַתעד  אפה,  יַתר שי
ִבטים,  ּממ שּק יַתה ֵאבית  ּמתִברים ו שוּס יַתה ֵאבית 

יַתמִים.  יַתה אהם  ּמב ּמיבואו  אש ִבכין  שוצִברי ּמנן  ֵאאי

פרק ט 

מסכת מקוות פרק ט משנה א 
ּמדם:  ּמא ּמב ִבוצין  שוצ ֵאאלו חו

ּמתן,  שש ִבפ ֵאטי  אמר, חו אוצ ֵאטי  חו
ּמבנות.   יַתה ֵאשי  ּמרא שב אש ּמהשרוצועות  שו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ִבוצין,  שוצ ּמנן חו ֵאאי ּמער  ֵאש יַתל אש שו אמר  אצ יַתל אש

אהן.  ּמב ִבאים  ּמב יַתמִים  יַתה אש ֵאני  שפ ִבמ



מסכת מקוות פרק ט משנה ב 
ב

ּמקן,  ּמז יַתה שו ֵאלב  יַתה ֵאקי  של ִבק
ּמשה,  ִבא ּמב ּמתִברים  שוּס יַתה ֵאבית  ו

יַתעִין,  ּמל אשחו ץ  שפלו ף  ִבל
ּמכה,  יַתמ יַתל אשחו ץ  אלד  אג שו

ּמה,  אלי ּמע אש ּמיה  ִבט ּמהשר שו
ֵאבש,  ּמי יַתה אשאר ף  שו

ּמשרו,  שב יַתעל  אש ּמאה  ֵאדי וצו של ִבג שו
ארן,  לפ ִבצ יַתה יַתעל  אש ֵאוצק  ּמב ו

ִבלין,  שלמו יַתמ יַתה שו
ֵאון,  ּמי יַתה ִבטיט  שו

שוצִברין,  יַתהיו ִבטיט  שו
ִבני.   ּמו שי ֵאג ץ  שו

ֵאון?  ּמי יַתה ִבטיט  אזה הוא  ֵאאי 
יַתהבורות,  ִבטיט  אזה 

יַתמר:  אא אנ ִבלים מ,ג)אש ִבה שת ) 
ֵאון". <ויקם על סלע רגלי>  ּמי יַתה ִבּטיט  ִבמ ּמשאון  ִבמבור  ִבני  ֵאל רֲעע יַתי יַתו "

ג
ששמועו.   ִבכ שוצִברין  יַתהיו ִבטיט 

שוצִברין,  יַתליו אש שב ֵאהר  יַתט שמ ֵאסה  ִבבי יו שר
ּמקה.   ּמר שמ ִבל אש שב ֵאמא  יַתט שמ ו

ִבכין,  ּמר שד יַתה שתדות  ֵאאלו ִי ִבני,  ּמו שי ֵאג ץ 
ּמתן.   ִבלין או ִבבי שט יַתמ ללא  שו אהן  ּמב ִבלין  שב ֵאאין טו אש

ִבּטיט,  יַתה ּמכל  ּמאר  שש ו
יַתלח.   אשהוא  שכ ִבלין בו  ִבבי שט יַתמ

ּמליו.   שג יַתר יַתעל  אש ּמבק  ּמא ּמב לבל  שט ללא ִי
ִבמים,  ּמח אפ יַתב שמקום  מּק יַתה אאת  לבל  שט ללא ִי שו

ֵאש ף.  שפ ִבש ִבאם  ּמלא  אא

מסכת מקוות פרק ט משנה ג 
ד

ִבוצין:  שוצ ּמנן חו ֵאאי אש ֵאאלו 
לראש,  ּמה ֵאקי  של ִבק
ִבחי,  אש יַתה ֵאבית  ו

ִבאיש.   ּמב ּמתִברים  שוּס יַתה ֵאבית  ו
ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר

ּמשה,  ִבא ּמה ּמחד  אא שו ִבאיש  ּמה ּמחד  אא
ּמליו,  ּמע ִבפיד  שק יַתמ יַתה ּמכל 



ֵאוצ ץ,  חו
ּמליו,  ּמע ִבפיד  שק יַתמ ֵאאינו  אש שו

ֵאוצ ץ.  ֵאאינו חו

מסכת מקוות פרק ט משנה ד 
ה

יַתעִין,  ּמב אש שפלו ף  ִבל
ּמכה,  יַתמ יַתה יַתעל  אש אלד  אג שו

יַתלח,  יַתה אשאר ף  שו
ּמשרו,  שב יַתעל  אש ּמאה  ֵאכי וצו שכלו ִבל שו

ארן,  לפ ִבצ יַתה יַתחת  יַתת אש ּמאה  שווצו
אלת,  אד של מד שמ יַתה ארן  לפ ִבוצ שו

ּמטן,  ּמּק יַתל אש שכשות 
ֵאמא.   יַתט שמ ללא  שו ֵאמא  יַתּט ִבמ ללא 

ּמכה,  יַתמ יַתה יַתעל  אש שקרום 
ֵאמא.  יַתט שמ ֵאמא ו ּמט

מסכת מקוות פרק ט משנה ה 
ו

ִבלים:  ֵאכ יַתב ִבוצין  שוצ ֵאאלו חו
ִבכית,  שזכו ֵאלי  שכ ִבב יַתהמור  שו אפת  אז יַתה

יַתבחו ץ,  ִבמ ֵאבין  ִבנים  שפ ִבב ִבמ ֵאבין 
ֵאגש,  יַתדשר יַתה יַתעל  שו ּמלה  שב יַתּט יַתה יַתעל  שו ּמחן  של מש יַתה יַתעל 

ִבקיום,  שנ יַתה יַתעל  שו
ִבוצין,  שוצ חו

ִבוצין.   שוצ ּמנן חו ֵאאי ִבסים,  שבלו יַתה יַתעל 
ֵאוצ ץ,  יַתבִית, חו יַתה יַתעל  יַתב ִבמּטות  יַתעל 

ֵאוצ ץ.   ֵאאינו חו ִבני,  ּמע אל אש יַתעל  שו
ֵאוצ ץ,  יַתבִית, חו יַתה יַתעל  יַתב רֲעאכו ף  יַתעל 
ֵאוצ ץ.   ֵאאינו חו ִבקין,  ּמּק יַתז של אש יַתעל  שו

ֵאוצ ץ.   יַתעת חו יַתד יַתמשר יַתה יַתעל 
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר

ִבקי.  של יַתט ִבאי ּמה ּמוּסר  ִבא ּמכ יַתעד 

מסכת מקוות פרק ט משנה ו 
ז

ֵאוצ ץ,  ֵאאינו חו ּמחד,  אא יַתצד  ִבמ ִבדים  ּמג שב יַתה יַתעל 
ֵאוצ ץ.   ִבדין, חו ּמד שוצ ֵאני  שש ִבמ

ֵאעאל:  ּממ שש ִבבי ִי ֵאשם שר ִבמ ֵאמר  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמחד.   אא יַתצד  ִבמ יַתא ף 
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר



ּמחד,  אא יַתצד  ִבמ ִבוים,  שנ יַתב אשל 
ִבדין.  ּמד שוצ ֵאני  שש ִבמ יַתלבור,  אש שו

מסכת מקוות פרק ט משנה ז 
ח

ּמלנות,  ִבאי ֵאלי  שוּס יַתפ שמ ִבל אש שו שוצִברין  יַתליו אש שו ִבתין  ּמפ יַתז של אש יַתחת  יַתפ שט ִבמ
ִבוצין.   שוצ ּמנן חו ֵאאי

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
אהן.   ּמב ֵאוצא  יַתכיו ִבוצים  ּמי יַתק של אש יַתא ף 

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
ֵאוצ ץ,  ּמליו, חו ּמע ִבפיד  שק יַתמ יַתה ּמכל 

ֵאוצ ץ.  ֵאאינו חו ּמליו,  ּמע ִבפיד  שק יַתמ ֵאאינו  אש שו

פרק י 

מסכת מקוות פרק י משנה א 
ּמכן,  יַתדשר שכ ללא  אש ּמסן  ִבני שכ ִבה אש ִבלים  ֵאכ יַתה שידות  ּמכל 

ּמקן,  ֵאמשר ללא  שו ּמכן  יַתדשר שכ ּמסן  ִבני שכ ִבה אש או 
ּמברו,  שש ִבנ שו ּמקן  ֵאמשר אש או 
ִבוצין.   שוצ ֵאאלו חו ֵארי  רֲעה

ִבפיו,  ארְך  אד ִבבילו  שט ִבה אש ִבלי  אכ
יַתבל.   ּמט ללא  ִבאלו  שכ

ִבזבוִברית,  יַתה ללא  שו יַתדשרכו  שכ ִבבילו  שט ִבה
ִבוצדו.   יַתעל  אּטנו  יַתי אש יַתעד 

יַתוצע,  שמ אא ּמב ּמחב  ּמר שו ּמכן  ִבמ ּמכן ו ִבמ יַתוצר  אשהוא  ִבלי  אכ
ִבוצדו.   יַתעל  אּטנו  יַתי אש יַתעד  ּמטהור,  ֵאאינו 

יַתע,  ֵאק ּמה שו ִבפי אש ִבחית  שוצלו
ּמד ּה.   ִבצ ִבמ ּמנה  אב שּק ִבי אש יַתעד  ּמרה,  שטהו ּמנה  ֵאאי

ּממִברין,  של יַתק
ּמד ּה.   ִבצ ִבמ ּמנה  אב שּק ִבי אש יַתעד  ּמרה,  שטהו ּמנה  ֵאאי

ּמד ּה.  ִבוצ שב ּמבה  שנקו ּמתה  שי ּמה ֵאהן  לכ יַתה ֵאס ף  שליו אש ּממִברין  של יַתק

מסכת מקוות פרק י משנה ב 
ב

ּמלעור,  אש אסת  אכ יַתה שו יַתכר  יַתה
יַתמִים.   יַתה אהן  ּמב ּמיבואו  אש ִבכין  שוצִברי ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ֵאאמון,  ּמה שו יַתכדור,  יַתה ּמלה,  מג רֲעע אסת  אכ
ּמלה,  ִבפ שת יַתע, ו ֵאמי ּמּק יַתה שו

יַתמִים.   יַתה אהם  ּמב ּמיבואו  אש ִבכין  שוצִברי ּמנן  ֵאאי



ּמלל:  שכ יַתה אזה 
ִבוציא,  שלהו ִבניס ו שכ יַתה של יַתדשרכו  ֵאאין  אש ּמכל 

ִבמין.  שסתו ִבלין  שב טו

מסכת מקוות פרק י משנה ג 
ג

יַתמִים:  יַתה אהם  ּמב ּמיבואו  אש ִבכין  שוצִברי ּמנן  ֵאאי אש ֵאאלו 
ִבני,  ּמע אה ששֵארי  ִבק

ִבמין,  יַתהנו שו
ּמדל,  שנ יַתוּס יַתל אש יַתבט  רֲעח יַתו

ּמוצה,  ִבהיא חו אש יַתמן  שז ִבב לראש  ּמל אש ּמלה  ִבפ שת ו
אדת,  אר שויו ּמלה  ִבהיא עו אש יַתמן  שז ִבב יַתע  שזרו יַתל אש שו

אמת,  ֵאח יַתה ֵאני  שז ּמא שו
ֵאמל.  ּמתשר יַתה ֵאני  שז ּמא שו

מסכת מקוות פרק י משנה ד 
ד

יַתמִים:  יַתה אהם  ּמב ּמיבואו  אש ִבכין  שוצִברי ֵאהן  אש ֵאאלו 
ֵאת ף,  ּמכ יַתב אש ִבסין  יַתקשר ִבפשר יַתב אש אשר  אּק <מין גופיה שקושרים על הכתף>יַתה

ִבדין,  ּמוּס יַתל אש ּמפה  ּמש שו
יַתתח,  שמ ִבל ּמוצִבריְך 

ּמוצה,  ּמנה חו ֵאאי אש יַתמן  שז ִבב לראש  ּמל אש ּמלה  ִבפ שת ו
אדת,  אר שויו ּמלה  ּמנה עו ֵאאי אש יַתמן  שז ִבב יַתע  שזרו יַתל אש שו

ּמדל,  שנ יַתוּס יַתל אש אנ ץ  אש שו
ִבסין,  ּמב מכ שמ ּמלן  ִבבי שט ִבה אש ִבדים  ּמג שב ו

ִבביעו>  שע יַתב שי אש ֵאבעו. < שע יַתב שי אש יַתעד 
ִבבים,  שנגו ּמלן  ִבבי שט ִבה

ּמען.  שעבו ִבב ִבמ ּמינוחו  שו ֵאבעו,  שע יַתב שי אש יַתעד 

מסכת מקוות פרק י משנה ה 
ה

ּמוצ ץ,  שלקו ִבתיד  ּמע שו ִבכין  מר רֲעא ֵאהן  אש ִבלים  ֵאכ יַתה שידות  ּמכל 
ּמדה.   ִבמ יַתה שמקום  יַתעד  ּמלן  ִבבי שט יַתמ

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
מכלו.   אאת  ִבביל  שט יַתי אש יַתעד 

ִבחים,  ּמפ שט ּמעה  ּמב יַתאשר ּמגדול,  ִבלי  שד אלת  אש של יַתש
ּמשּמרה,  רֲעע ּמטן,  ּמּק יַתל אש שו

ּמדה.   ִבמ יַתה שמקום  יַתעד  ּמלן  ִבבי שט יַתמ
ֵאמר:  יַתטשרפון או ִבבי  שר

יַתעת.   יַתב יַתּט יַתה ּמכל  אאת  ִבביל  שט יַתי אש יַתעד 
ּמפה,  מּק יַתב ּמקשור  אשהוא  אבל  אח יַתה



ּמנה> ֵאאי יַתפר. < ּמת ִבאם  ּמלא  אא ִבחבור,  ֵאאינו 

מסכת מקוות פרק י משנה ו 
ו

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ִבנין,  יַתבצו ִבמים  יַתח ִבלין  ִבבי שט יַתמ ֵאאין 

ִבמים,  יַתח יַתב ִבנין  ללא וצו שו
ִבעים,  ּמר ּמב ִבפים  ּמי ללא 

ִבפים.   ּמי יַתב ִבעים  ּמר ללא  שו
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ִבלין.   ִבבי שט יַתמ
ִבקים,  שש יַתמ ֵאלא  ּממ אשהוא  ִבלי  אכ
יַתבל.   ּמט ללא  ִבאלו  שכ ִבבילו,  שט ִבה

יַתלִים, שג יַתר ֵאמי  ֵאלא   ּממ
יַתמִים.   ֵאהן  ִבאלו  שכ ּמתן  ִבאין או רו

ּמּטאת,  יַתח ֵאמי  ֵאלא  ּממ
ּמּטאת.   יַתח ֵאמי  יַתעל  יַתמִים  יַתה שרבו  ִבי אש יַתעד 

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ִבזיק כור,  רֲעח יַתמ ִבלי  אכ ִבפלו  רֲעא
ִבעית,  ִבבי ּמלא שר אא ֵאאין בו  שו

יַתבל.  ּמט ללא  ִבאלו  שכ

מסכת מקוות פרק י משנה ז 
ז

ּמרס.   שפ ִבוצי  רֲעח יַתכ שב ּמיה  ִבו שג יַתה אאת  שפסול  ִבל ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ ִבלין  ּמכ ּקא ּמה ּמכל 
ִבעית.   ִבבי ּמבשר ּמיה  ִבו שג יַתה אאת  שפסול  ִבל ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ ִבקים  שש יַתמ יַתה ּמכל 

אוה,  שק ִבמ יַתב ִבמ ִבאים  ֵאמ שט ִבקים  שש יַתמ אתה  שבשו אמר  לח אזה 
יַתמִים.  יַתכ ִבקין  שש יַתמ ּמאר  שש ּמשה בו  ּמע אש

מסכת מקוות פרק י משנה ח 
ח

ִבאין,  ֵאמ שט ִבלין  ּמכ ּקא יַתכל  ּמא
ִבאין,  ֵאמ שט ִבקין  שש יַתמ ּמתה  ּמש שו

ּמאן,  ִבקי אה או יַתבל  ּמט
יַתבגו ף.   ִברין  שטהו ּמנן  ֵאאי אש ֵאני  שפ ִבמ ִבאין,  ֵאמ שט

ִבאין,  ֵאמ שט יַתמִים  ּמתה  ּמש
ּמאן,  ִבקי אה או יַתבל  ּמט

יַתבגו ף.   ִברין  שטהו ֵאהן  אש ֵאני  שפ ִבמ ִברין,  שטהו
ּמרה,  שטהו יַתעת  יַתב יַתט יַתלע  ּמב
ֵאמת,  יַתה אהל  לא של יַתנס  שכ ִבנ שו

ּמא ּה,  ִבקי אה יַתבל,  ּמט שו ּמנה  ּמש שו ּמזה  ִבה



ּמתה.   ּמי ּמה אש שכמות  ִבהיא  ֵארי  רֲעה
ּמאה,  ֵאמ שט יַתעת  יַתב יַתט יַתלע  ּמב

ּממתו;  שתרו ִבב ֵאכל  שואו ֵאבל  טו
ּמא ּה,  ִבקי אה

יַתמתו.   ִבט שו ּמאה,  ֵאמ שט
ּמדם,  ּמא ּמב ּמתחוב  אשהוא  ֵאח ץ 

ֵאוצ ץ.  אאה, חו ִבנשר אשהוא  יַתמן  שז ִבב
ֵאוצ ץ, ֵאאינו חו אאה,  ִבנשר ֵאאינו  ִבאם 

ּממתו.   שתרו ִבב ֵאכל  שואו ֵאבל  טו

חסלת מסכת מקוות 

מסכת נדה 

פרק א 

מסכת נדה פרק א משנה א 
א

ֵאמר:  יַתמי או יַתש
ּמתן.   שע ּמש ּמין  יַתד ִבשים  ּמנ יַתה ּמכל 

ֵאמר:  ֵאלל או אה
ּמדה,  ִבקי שפ ִבל ּמדה  ִבקי שפ ִבמ

ֵאבה.   יַתהשר ִבמים  ּמי של ִבפלו  רֲעא יַתו
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

אזה,  ֵארי  שב ִבד שכ ללא  שו אזה  ֵארי  שב ִבד שכ ללא 
ּמדה,  ִבקי שפ ִבל ּמדה  ִבקי שפ ִבמ ּמיד  יַתעל  אטת  אע יַתמ שמ ֵאעת  של ֵאעת  ֵאמ ּמלא  אא

ֵאעת.   של ֵאעת  ֵאמ ּמיד  יַתעל  אטת  אע יַתמ שמ ּמדה  ִבקי שפ ִבל ּמדה  ִבקי שפ ִבמ ו
ּמת ּה.   שע יַתש ּמי ּה  יַתד אסת,  או ּמל ּה  איש  אש ּמשה  ִבא ּמכל  שו

ִבדים,  ֵאע שב אשת  אמ יַתש שמ יַתה
ּמדה,  ִבקי שפ ִבכ ֵארי זו  רֲעה

ּמדה.  ִבקי שפ ִבל ּמדה  ִבקי שפ ִבמ ּמיד  יַתעל  שו ֵאעת  של ֵאעת  ֵאמ ּמיד  יַתעל  אטת  אע יַתמ שמ ו

מסכת נדה פרק א משנה ב 
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ּמת ּה?  שע יַתש ּמי ּה  יַתד יַתוצד  ֵאכי
רֲעהרות,  יַתט שב ּמקה  רֲעעסו יַתו ּמּטה  ִבמ יַתב אבת  אש ּמתה יו שי ּמה



ּמאת,  ּמר שו ּמשה  ּמפשר
שטהורות.   ּמלם  מכ שו ּמאה,  ֵאמ שט ִבהיא 

שמרו:  ּמא אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ֵאעת,  של ֵאעת  ֵאמ ּממא  יַתּט ִבמ

ּמאת.  אשּמר ּמעה  ּמש ִבמ ּמלא  אא ּמנה  ּמנה מו ֵאאי

מסכת נדה פרק א משנה ג 
ג

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמתן:  שע יַתש ּמין  יַתד ִבשים  ּמנ יַתבע  יַתאשר

ּמנה.   ֵאק שז ּמקה, ו ִבני ֵאמ ארת, ו אב מע שמ ּמלה, ו שבתו
יַתע:  מש שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמלה,  שבתו ּמלא  אא ִבתי  שע יַתמ ּמש ללא 
אזר. אע ִבלי אא ִבבי  יַתר ֵארי  שב ִבד שכ ּמכה  ּמל רֲעה ּמבל   רֲעא

מסכת נדה פרק א משנה ד 
ד

ּמלה?  שבתו ִבהיא  ֵאאי זו 
ּמה,  אמי ּמי ִבמ ּמדם  ּמאת  ּמר ללא  אש ּמכל 

ּמאה.   שנשו ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ארת?  אב מע שמ

ּמר ּה.   ּמב יַתדע עו ּמו ִבי אש ִבמ
ּמקה?  ִבני ֵאמ

למל>  שג ִבת אש ִבמ ּמנ ּה. < שב אאת  למל  שג ִבת אש יַתעד 
ּמקה,  ִבני ֵאמ של ּמנ ּה  שב ּמנה  שת ּמנ

ֵאמת,  יַתלתו או  ּממ שג
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ֵאעת.   של ֵאעת  ֵאמ ּממא  יַתּט ִבמ
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמת ּה.  שע יַתש ּמי ּה  יַתד

מסכת נדה פרק א משנה ה 
ה

ּמנה?  ֵאק שז ִבהיא  ֵאאיזו 
ּמת ּה.   ּמנ שק ִבז של ּמסמוְך  ּמשלוש עונות  ּמה  אלי ּמע שברו  ּמע אש ּמכל 

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ּמשלוש עונות,  ּמה  אלי ּמע שברו  ּמע אש ּמשה  ִבא ּמכל 

ּמת ּה.   שע יַתש ּמי ּה  יַתד
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ּמשלוש עונות, אהם  ֵאלי רֲעע שברו  ּמע אש ּמקה  ִבני ֵאמ ארת ו אב מע  שמ
ּמתן.  שע יַתש ּמין  יַתד



מסכת נדה פרק א משנה ו 
ו

ּמת ּה?  שע יַתש ּמי ּה  יַתד ּממרו  ּמא ּממה  יַתב ו
ּמנה,  ּמהִבראשו ּמיה  ִבא ִבבשר

ּמיה,  ִבנ שש יַתב ּמבל  רֲעא
ֵאעת.   של ֵאעת  ֵאמ ּממא  יַתּט ִבמ

אנס,  לא ֵאמ ּמנה  ּמהִבראשו ּמאת  ּמר ִבאם  שו
ּמת ּה.  שע יַתש ּמי ּה  יַתד ּמיה  ִבנ שש יַתב יַתא ף 

מסכת נדה פרק א משנה ז 
ז

שמרו:  ּמא אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ּמת ּה,  שע יַתש ּמי ּה  יַתד

אקת,  אד שהיות בו ִבל ּמכה  שוצִברי
ּמדה,  ִבנ יַתה ִבמן  חו ץ 

ּמטהור.   ּמדם  יַתעל  אבת  אש יַתהיו שו
ִבדים,  ֵאע שב אשת  אמ יַתש שמ יַתה שו

ּמטהור,  ּמדם  יַתעל  אבת  אש יַתהיו ִבמן  חו ץ 
ִברין.   שטהו ּמה  אמי ּמד אש ּמלה,  שבתו ו

אקת:  אד שהיות בו ִבל ּמכה  שצִברי אש ִבהיא  ִבמים  רֲעע יַתפ
ּממשות,  שש יַתה ֵאבין  שחִברית ו יַתש יַתב

ּמת ּה.   ֵאבי אאת  ֵאמש  יַתש של ארת  אב ִבהיא עו אש ּמעה  ּמש שב ו
רֲעהנות,  לכ יַתה אהן  ֵאלי רֲעע ֵאתרות  שי

ּממה.   שתרו ִבב שכלות  ֵאהן או אש ּמעה  ּמש שב
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּממה.  שתרו ִבב יַתכל  ללא ִבמ ּמתן  ּמר ִבבי רֲעע יַתעת  ּמש שב יַתא ף 

פרק ב 

מסכת נדה פרק ב משנה א 
א

שבדוק,  ִבל ּמבה  יַתמשר יַתה ּמיד  יַתה ּמכל 
יַתחת,  יַתב מש שמ ִבשים,  ּמנ יַתב
ֵאוצ ץ.   ּמּק ִבת ִבשים,  ּמנ רֲעא ּמב ו

ּממה,  יַתהוּסו שו ּמטה,  יַתהשו שו אשת,  אר ֵאח יַתה
ּמת ּה,  שע יַתד ּמפה  שטשר ִבנ אש ּמכל מי  שו

ּמתן,  ִבקינות או שת יַתמ שקחות,  ִבפ אהן  ּמל ֵאיש  ִבאם 
ּממה.   שתרו ִבב שכלות  ֵאהן או שו



ֵאאל,  ששּמר שבנות ִי ארְך  אד
ִבדים:  ֵאע ֵאני  שש ִבב שמשות  יַתש שמ
ּמל ּה.   ּמחד  אא שו ּמחד לו,  אא

ִבשי,  ִבלי שש אהן  ּמל ִבקינות  שת יַתמ שצנועות  יַתה שו
יַתבִית.  יַתה אאת  ִבקין  שת יַתה של ּמחד  אא שו

מסכת נדה פרק ב משנה ב 
ב

אשלו,  יַתעל  ּמוצא  שמ ִבנ
ּמבן.   ּמּקשר יַתב ִבבין  ּמי יַתח שו ִבאין,  ֵאמ שט

ִבתיאוס,  שו ֵאאי ּמל ּה  אש יַתעל  ּמוצא  שמ : בסמוך, מיד אחרי>euthéōs<ִבנ

ּמבן.   ּמּקשר יַתב ִבבין  ּמי יַתח שו ִבאין,  ֵאמ שט
יַתמן,  שז יַתחר  יַתא של ּמל ּה  אש יַתעל  ּמוצא  שמ ִבנ

ּמבן. ּמּקשר יַתה ִבמן  ִברין  שפטו ֵאפק, ו ּמס שב ִבאין  ֵאמ  שט

מסכת נדה פרק ב משנה ג 
ג

יַתמן?  שז יַתחר  יַתא של אזה הוא  ֵאאי 
ּמה.   אני ּמפ אאת  יַתח  ִבדי ּמת שו ּמּטה  ִבמ יַתה ִבמן  ֵארד  ֵאת אש ֵאדי  שכ

ֵאעת,  של ֵאעת  ֵאמ ּממא  יַתּט ִבמ ּמכְך,  יַתחר  יַתא שו
ּמל ּה.   רֲעע אאת בו ּממא  יַתט שמ ּמנ ּה  ֵאאי שו

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ּמל ּה.   רֲעע אאת בו ּממא  יַתט שמ

אתם,  אכ ּמאה  שברו ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  ִבלשר ִבמים  ּמכ רֲעח ִבדים  ומו
ּמל ּה.  רֲעע אאת בו ּממא  יַתט שמ ִבהיא  אש

מסכת נדה פרק ב משנה ד 
ד

אהן.   ֵאלי שע יַתב של ּמרה  רֲעה יַתט יַתקת  שז אח שב ִבשים  ּמנ יַתה ּמכל 
ארְך,  אד יַתה ִבמן  ִבאין  ּמב יַתה

ּמרה.   רֲעה יַתט יַתקת  שז אח שב אהם  ּמל אהם  ֵאשי שנ
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ִבמיש,  שש יַתת שו ִבמיש  שש יַתת ּמכל  יַתעל  ִבדים  ֵאע ֵאני  שש ּמכה  שוצִברי
ֵאנר.   יַתה שלאור  ִבמיש  שש יַתת או 

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמלה.  שי יַתל יַתה ּמכל  ִבדים  ֵאע ֵאני  שש ּמי ּה  יַתד

מסכת נדה פרק ב משנה ה 
ה

ּמשה:  ִבא ּמב ִבמים  ּמכ רֲעח ששלו  ּממ ּמשל  ּממ
ּמיה.   ִבל רֲעע ּמה שו שזדור,  שפרו יַתה שו אדר,  אח יַתה



ֵאמא.   ּמט אדר,  אח יַתה יַתדם 
שזדור,  שפרו ִבב ּמוצא  שמ ִבנ

ּממקור. יַתה ִבמן  ּמקתו  שז אח אש ֵאמא,  ּמט ֵאפקו   שס

מסכת נדה פרק ב משנה ו 
ו

ּמשה:  ִבא ּמב ִבאין  ֵאמ שט ֵאהן  ִבמים  ּמד ּמשה  ִבמ רֲעח
לדם,  ּמא ּמה

ּמשחור,  יַתה שו
ּמקשרקום,  ארן  אק שכ ו
ּממה,  ּמד רֲעא ֵאמי  ֵאמי שכ ו

אזג.   אמ שכ ו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ּמתן,  של יַתת ֵאמי  ֵאמי שכ יַתא ף 

ִבלי.   ּמוצ ּמשר  ּמב ֵאמי  ֵאמי שכ ו
ִברין.   רֲעה יַתט שמ ֵאלל  אה ֵאבית  ו

לרק,  ּמי יַתה שו
ֵאמא,  יַתט שמ ֵאאל  של יַתל רֲעה יַתמ אבן  ּמיה  שב יַתק רֲעע

ִברין.   רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו
ִבאיר:  ֵאמ ִבבי  יַתמר שר ּמא

אתם,  אכ ֵאשם  ִבמ ֵאמא  יַתט שמ ֵאאינו  ִבאם 
אקה.   שש יַתמ ֵאשם  ִבמ ֵאמא  יַתט שמ

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ּמכְך.  ללא  שו ּמכְך  ללא 

מסכת נדה פרק ב משנה ז 
ז

לדם?  ּמא ּמה אזה הוא  ֵאאי 
ּמכה.   יַתמ יַתה יַתדם  שכ

ּמשחור?  יַתה
ארת;  אח יַתכ

ּמטהור.   ֵאכן,  ִבמ אהה  ֵאד
ּמקשרקום?  ארן  אק שכ ו

ֵאיש בו.   אש ּמברור  שכ
ּממה?  ּמד רֲעא ֵאמי  ֵאמי שכ ו

יַתמִים.   ֵאוצ ף  ֵאמ ארם,  אכ ֵאבית  יַתעת  שק ִבב ִבמ
אזג?  אמ שכ ו

יַתמִים,  ִבקין  ּמל רֲעח ֵאני  שש
ִבני.  ּמשרו יַתה יַתיִין  יַתה ִבמן  יַתיִין,  ּמחד  אא שו



פרק ג 

מסכת נדה פרק ג משנה א 
א

ּמכה,  ִבת רֲעח אלת  אפ יַתמ יַתה
ּמאה,  ֵאמ שט ּמדם,  ּממ ּה  ִבע ֵאיש  ִבאם 

ּמרה.   שטהו ּמלאו,  ִבאם  שו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמאה.  ֵאמ שט ּמכְך,  ֵאבין  ּמכְך ו ֵאבין 

מסכת נדה פרק ג משנה ב 
ב

ּמפה,  ִבל שק ִבמין  שכ אלת  אפ יַתמ יַתה
ּמפר,  ּמע ִבמין  שכ ּמרה,  לע שש ִבמין  שכ
ִבמים,  מד רֲעא ִבשים  שבחו יַתי ִבמין  שכ

יַתמִים.  יַתל ִבּטיל  יַתת
ּמאה.  ֵאמ שט ִבנמהו,  ִבאם 

ִבבים,  ּמג רֲעח יַתו ִבגים  ּמד ִבמין  שכ אלת  אפ יַתמ יַתה
ִבשים,  ּממ ִבוצים ושר ּמק שש

ּמאה,  ֵאמ שט ּמדם,  אהם  ּממ ִבע ֵאיש  ִבאם 
ּמרה.   שטהו ּמלאו,  ִבאם  שו

ּמועו ף,  ּמיה  יַתח ּממה  ֵאה שב ִבמין  שכ אלת  אפ יַתמ יַתה
שטהוִברים,  ֵאבין  ִבאין  ֵאמ שט ֵאבין 

ּמכר,  ּמז יַתל ֵאשב  ֵאת ּמכר,  ּמז ִבאם 
ּמבה.  ֵאק שנ יַתל ֵאשב  ֵאת ּמבה,  ֵאק שנ ִבאם  שו

ּמבה.   ֵאק שנ יַתל שו ּמכר  ּמז יַתל ֵאשב  ֵאת יַתע,  ּמידו ֵאאין 
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמדם,  ּמא ּמה יַתרת  ִבמצו ֵאאין בו  אש ּמכל 
אלד.  או ֵאאינו 

מסכת נדה פרק ג משנה ג 
ג

ִבפיר,  ּמש אלת  אפ יַתמ יַתה
ִבנים,  ִבני שג ֵאלא  ּממ ּמדם,  ֵאלא  ּממ יַתמִים,  ֵאלא  ּממ

אלד.   או יַתל אשת  אש ּמנה חו ֵאאי
ּמּקם,  מר שמ ּמיה  ּמה ִבאם 

ּמבה.  ֵאק שנ יַתל שו ּמכר  ּמז יַתל ֵאשב  ֵאת

מסכת נדה פרק ג משנה ד 



ד
ּמיה,  של ִבש ּמדל או  שנ יַתס אלת  אפ יַתמ יַתה

ּמבה.  ֵאק שנ יַתל שו ּמכר  ּמז יַתל ֵאשב  ֵאת
יַתבִית,  יַתב ּמיה  של ִבש
ֵאמא.   ּמט יַתבִית  יַתה

אלד,  או ּמיה  של ִבש יַתה אש ללא 
אלד.   או ּממ ּה  ִבע ֵאאין  אש ּמיה  של ִבש ֵאאין  אש ּמלא  אא

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמוצא.  ּמי ללא  אש יַתעד  אלד  או יַתה ִבנמוק 

מסכת נדה פרק ג משנה ה 
ה

ּמנס,  ִבגי שדרו שנ יַתא שו שמטום  אלת טו אפ יַתמ יַתה
ּמבה.  ֵאק שנ יַתל שו ּמכר  ּמז יַתל ֵאשב  ֵאת

ּמכר,  ּמז שו שמטום  טו
ּמכר,  ּמז שו ּמנס  ִבגי שדרו שנ יַתא שו

ּמבה.  ֵאק שנ יַתל שו ּמכר  ּמז יַתל ֵאשב  ֵאת
ּמבה,  ֵאק שנ שמטום ו טו

ּמבה,  ֵאק שנ ּמנס ו ִבגי שדרו שנ יַתא
יַתבד.   של ִבב ּמבה  ֵאק שנ יַתל ֵאשב  ֵאת

ּמרס,  לס שמ ּמתְך או  מח שמ ּמוצא  ּמי
מרבו,  ּמוצא  ּמי אש ִבמ

ּמילוד.   שכ אזה  ֵארי  רֲעה
יַתדשרכו:  שכ ּמוצא  ּמי

לראשו.   לרב  ּמוצא  ּמי אש ִבמ
לראשו?  לרב  אזה הוא  ֵאאי 

שחתו.  יַתד יַתפ ֵאוצא  ֵאת אש ִבמ

מסכת נדה פרק ג משנה ו 
ו

אלת,  אפ יַתמ יַתה
יַתמה הוא,  יַתע  ּמידו ֵאאין  שו
ּמבה.  ֵאק שנ יַתל שו ּמכר  ּמז יַתל ֵאשב  ֵאת

ּמיה,  ּמה אלד  או יַתה ִבאם  יַתע  ּמידו ֵאאין 
ּמדה.  ִבנ יַתל שו ּמבה  ֵאק שנ יַתל שו ּמכר  ּמז יַתל ֵאשב  ֵאת

(מסכת נדה פרק ג משנה ז) 
ִבעים,  ּמב יַתאשר אלת יום  אפ יַתמ יַתה
אלד.   או יַתל אשת  אש ּמנה חו ֵאאי
ּמחד,  אא שו ִבעים  ּמב יַתאשר יום 

ּמדה.  ִבנ יַתל שו ּמבה  ֵאק שנ יַתל שו ּמכר  ּמז יַתל ֵאשב  ֵאת
ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר



ּמחד,  אא שו ִבעים  ּמב יַתאשר יום 
ּמדה;  ִבנ יַתל שו ּמכר  ּמז יַתל ֵאשב  ֵאת
ּמחד,  אא שו ִבנים  ששמו יום 

ּמדה.  ִבנ יַתל שו ּמבה  ֵאק שנ יַתל שו ּמכר  ּמז יַתל ֵאשב  ֵאת
ּמחד,  אא שו ִבעים  ּמב יַתאשר של ּממר  שג ִבנ ּמכר  ּמז יַתה אש

ּמחד.   אא שו ִבנים  ששמו ִבל ּמבה  ֵאק שנ ו
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמבה,  ֵאק שנ יַתית  שבִבר ּמחד  אא שו ּמכר  ּמז יַתית  שבִבר ּמחד  אא
ּמחד.  אא שו ִבעים  ּמב יַתאשר של אזה  ּמו אזה 

פרק ד 

מסכת נדה פרק ד משנה א 
א

ּמתן.   ּמס רֲעעִברי ֵאמ ִבנדות  ִבתים  יַתהכו שבנות 
שליון,  אע ּמכ שחתון  יַתת ּמכב  שש ִבמ ִבמין  יַתט שמ ִבתין  יַתהכו

ִבנדות,  ֵאלי  רֲעע ֵאהן בו אש ֵאני  שפ ִבמ
ּמדם.   ּמכל  יַתעל  ששבות  ֵאהן יו שו

ּמדש,  שק ִבמ יַתה יַתאת  ִבבי יַתעל  אהן  ֵאלי רֲעע ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין  שו
ּממה,  שתרו יַתה אאת  אהן  ֵאלי רֲעע ִבפין  ֵאאין שושר שו

ֵאפק.  ּמס שב ּמתן  ּמא שמ מּט אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת נדה פרק ד משנה ב 
ב

ִבקין,  יַתוצדו שבנות 
ּמתן,  רֲעאבו ֵאכי  יַתדשר שב אכת  אל ּמל רֲעהגו  ּמנ אש יַתמן  שז ִבב

ִבתיות.   שככו ֵאהן  ֵארי  רֲעה
ֵאאל,  ששּמר ֵאכי ִי יַתדשר שב אכת  אל ּמל ּמפשרשו 

ֵאאל.   ששּמר שכִי ֵאהן  ֵארי  רֲעה
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ֵאאל,  ששּמר שכִי ֵאהן  ּמלם  שלעו
ּמתן.  רֲעאבו ֵאכי  יַתדשר שב אכת  אל ּמל שפשרשו  ִבי אש יַתעד 

מסכת נדה פרק ד משנה ג 
ג

יַתעת,  יַתר לוצ שמ ִבל אש ּמרה  רֲעה יַתט יַתדם  שו שכִברית  ּמנ יַתדם 
ִברין,  רֲעה יַתט שמ יַתמי  יַתש ֵאבית 

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמה.   אלי שג יַתר ֵאמי  ֵאמי שכ ּמק ּה ו שכרו



ּמלה,  ּמב ּמט ללא  אש אדת  אל יַתדם יו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ּמה.   אלי שג יַתר ֵאמי  ֵאמי שכ ּמק ּה ו שכרו
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ֵאבש.   ּמי שו יַתלח  ֵאמא  יַתט שמ

יַתבזוב,  אדת  אל שביו ִבדים  ומו
ֵאבש.  ּמי שו יַתלח  ֵאמא  יַתט שמ אשהוא 

מסכת נדה פרק ד משנה ד 
ד

ּמדה.   ִבנ ּמשה,  יַתק שמ יַתה
ּמשר,  ּמע ּמחד  אא שבתוְך  ִבמים  ּמי ּמשה  לל שש ּמשת  ִבק

ּמדה,  של ּמי שו ֵאעת  של ֵאעת  ֵאמ ּמפת  ּמש
שבזוב.   אדת  אל ֵארי זו יו רֲעה
אזר.   אע ִבלי אא ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר

ּמויום,  ּמלה  שי יַתל
שויומו.   ּמבת  יַתש ֵאלי  ֵאלי שכ

ּמדם.  יַתה ִבמן  ללא  ּמבל  רֲעא יַתער  יַתצ יַתה ִבמן  ּמפת  ּמש אש

מסכת נדה פרק ד משנה ה 
ה

ּמי ּה?  ִבקשו ּממה הוא  יַתכ
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ִבשים יום.   ִבמ רֲעח יַתו ִבעים  ּמב יַתאשר ִבפלו  רֲעא
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמש ּה.   שד ּמח ּמי ּה  יַתד
שמִברים:  שמעון או ִבש ִבבי  ֵאסה ושר ִבבי יו שר
ּמבתות.  יַתש ֵאתי  שש ִבמ ֵאתר  ּמי ִבקשוי  ֵאאין 

מסכת נדה פרק ד משנה ו 
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ּמבה,  ֵאק שנ יַתל אש ִבנים  ששמו שבתוְך  ּמשה  יַתק שמ יַתה
שטהוִברים,  ּמאה,  ִבהיא רו אש ִבמים  ּמד ּמכל 

אלד.   או יַתה ֵאוצא  ֵאי אש יַתעד 
ֵאמא.   יַתט שמ אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר

אזר:  אע ִבלי אא ִבבי  ִבלשר שמרו לו  ּמא
ִבפי,  לש יַתה יַתדם  שב ִבמיר  שח אה אש שמקום  ִבב ִבאם  ּממה 

ִבשי,  לּק יַתה יַתדם  שב ֵאקל  ֵאה
ִבפי,  לש יַתה יַתדם  שב ֵאקל  ֵאה אש שמקום 

ִבשי?  לּק יַתה יַתדם  שב ֵאקל  ּמנ אש ִבדין  ֵאאינו 



אהם:  ּמל יַתמר  ּמא
ּמנדון.  יַתכ שהיות  ִבל ִבדין  יַתה ִבמן  ּמבא  יַתל יַתדיו 

ּמה?  אלי ּמע ֵאקל  ֵאה יַתמה  ִבמ
ּמבה,  ִבזי יַתאת  שמ מּט ִבמ

ּמדה.  ִבנ יַתאת  שמ מט ִבהיא  ּמאה  ֵאמ שט ּמלא  אא

מסכת נדה פרק ד משנה ז 
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ּמרה,  רֲעה יַתט יַתקת  שז אח שב ּמשר יום  ּמע ּמחד  אא ּמכל 
ּמקה,  שד ּמב ללא  שו ּמל ּה  ּמבה  שש ּמי

ּמקה,  ּמד ּמב ללא  שו ּמדה  ֵאזי ֵאה ּמסה,  ּמנ אא אנ ּמגה,  שג ּמש
ּמאה.  ֵאמ שט ֵארי זו  רֲעה

ּמקה,  שד ּמב ללא  שו ּמת ּה  שס יַתו יַתעת  ּמש ּמעה  ִבגי ִבה
ּמאה.   ֵאמ שט ֵארי זו  רֲעה

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
ּמבא,  רֲעח יַתמ שב ּמתה  שי ּמה ִבאם 

ּמקה,  שד ּמב ללא  שו ּמת ּה  שס יַתו יַתעת  ּמש ּמעה  ִבגי ִבה
ּמרה,  שטהו ֵארי זו  רֲעה

ִבמים.   ּמד יַתה אאת  אקת  אל יַתס שמ ּמדה  ּמר רֲעח אש
אגד יום,  אנ שכ ארת יום  אמ שושו ּמבה  ּמז יַתה שו ּמזב  יַתה ֵאמי  שי ּמבל  רֲעא

ּמרה.  רֲעה יַתט יַתקת  שז אח שב ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

פרק ה 

מסכת נדה פרק ה משנה א 
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אפן,  לד ֵאוצא  יו
ּמרה,  רֲעה יַתט ֵאמי  ִבוי ּמאה  שמ מט ֵאמי  שי ּמליו  ּמע ִבבין  שש ֵאאין יו

ּמבן.   ּמקשר ּמליו  ּמע ִבבין  ּמי יַתח ֵאאין  שו
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ּמילוד.   שכ אזה  ֵארי  רֲעה
ִבחיוצון,  יַתה יַתבִית  יַתב יַתּטמות  ִבמ ִבשים  ּמנ יַתה ּמכל 

יַתמר:  אא אנ שקּמרא טו,יט)אש ִבי יַתו ) 
ּמשּמר ּה".   שב ִבב ּמב ּה  לז איה  שה ּמדם ִי "

אקִברי,  יַתעל  יַתב ּמזב ו יַתה ּמבל  רֲעא
יַתלחו ץ.  ּמתן  ּמא שמ מט ֵאוצא  ֵאת אש יַתעד  ִבמין  יַתּט ִבמ ּמנן  ֵאאי

מסכת נדה פרק ה משנה ב 
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ּממה,  שתרו ִבב ֵאכל  ּמיה או ּמה
ּמריו,  ּמב ֵאא שזעו  שע יַתד שז ִבנ אש ִבגיש  ִבהשר שו

ּממה.   שתרו יַתה אאת  יַתע  ֵאל ּממה, ובו יַתא ּמב ֵאחז  או
ֵאהן,  אש ּמכל  שב ִבמין  יַתט שמ ו

ֵאכן.  ִבמ ּמפחות  שב ּמדל, ו יַתחשר יַתה ֵאעין  שכ ִבב ִבפלו  רֲעא

מסכת נדה פרק ה משנה ג 
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ּמדה.   ִבנ יַתב ּממא  יַתּט ִבמ ּמחד  אא יַתבת יום  אקת  ִבתינו
ּמבה.   ִבזי יַתב ִבמים  ּמי אשארת  רֲעע יַתבת  ו

ּמדה,  ִבנ שב ֵאמא  יַתּט ִבמ ּמחד  אא אבן יום  ִבתינוק 
ִבעים,  ּמג שנ ִבב ֵאמא  יַתּט ִבמ ו

ֵאמת,  ֵאמא  שט ִבב ֵאמא  יַתּט ִבמ ו
ִביבום,  יַתל ֵאקק  שוזו

ִביבום,  יַתה ִבמן  ֵאטר  ופו
ּממה,  שתרו ִבב ִבכיל  רֲעא יַתמ ו

ּממה,  שתרו יַתה ִבמן  ֵאסל  ופו
ִבחיל,  שנ יַתמ ֵאחל ו שונו
ּמיב,  יַתח יַתההושרגו  שו

ּמביו  שקרו ּמכל  של ִבאמו ו של ִבביו ו ּמא של ֵארי הוא  רֲעה יַתו
ֵאלם.  ּמש ּמתן  ּמח שכ

מסכת נדה פרק ה משנה ד 
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ּמחד,  אא שויום  ִבנים  ּמש ּמשלוש  יַתבת 
ּמאה.  ִבבי יַתב אשת  אד יַתק שת ִבמ

ּמא ּה,  ּמנ שק ּמבם,  ּמי יַתה ּמה  אלי ּמע ּמבא 
ִבאיש.   אשת  ֵאא ֵאשם  ִבמ ּמה  אלי ּמע ִבבין  ּמי יַתח שו

ּמל ּה,  רֲעע אאת בו ּממא  יַתט שמ ו
שליון.   אע ּמכ שחתון  יַתת ּמכב  שש ִבמ ֵאמא  יַתט של
ּממה.   שתרו ִבב יַתכל  לתא ֵאהן,  לכ יַתל ֵאשאת  ִבנ
ִבלים,  שפסו יַתה ּמכל  ִבמ ּמחד  אא ּמה  אלי ּמע ּמבא 

ּמנה.   מה שכ יַתה ִבמן  ּמל ּה  ּמס שפ
ּמרה,  יַתבתו רֲעאמורות  ּמה רֲעעּמריות  ּמה ּמכל  ִבמ ּמחד  אא ּמה  אלי ּמע ּמבא 

ּמה,  אדי ּמי יַתעל  ִבתין  ֵאמ
ּמרה.   שפטו ִבהיא  שו

יַתעִין.  ּמב יַתבע  שוצ אא ֵאתן  שכנו ֵאכן,  ִבמ ּמפחות 

מסכת נדה פרק ה משנה ה 
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שמתו,  ִבב שי יַתעל  ּמבא  אש ּמחד  אא שויום  ִבנים  ּמש יַתשע  ֵאת אבן 
ּמא ּה,  ּמנ שק

ִבדיל.   שג יַתי אש יַתעד  ֵאגט  ֵאתן  ֵאאינו נו שו
ּמדה,  ִבנ יַתב ֵאמא  יַתּט ִבמ ו

שליון,  אע ּמכ שחתון  יַתת ּמכב  שש ִבמ ֵאמא  יַתט של
ִבכיל,  רֲעא יַתמ ֵאאינו  שו ֵאסל  ופו

ֵאבי> שג יַתח, < ֵאב שז ִבמ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ֵאמ ּממה  ֵאה שב יַתה אאת  ֵאסל  ופו
ּמדיו.   ּמי יַתעל  אלת  אק שס ִבנ ִבהיא  שו

ּמרה,  יַתבתו רֲעאמורות  ּמה ּמריות  רֲעע ּמה ּמכל  ִבמ יַתחת  יַתא יַתעל  ּמבא  ִבאם  שו
ּמדיו,  ּמי יַתעל  ֵאמתות 

ּמפטור.  שוהוא 

מסכת נדה פרק ה משנה ו 
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ּמחד,  אא שויום  ּמנה  ּמש ששֵארה  אע יַתחת  יַתא יַתבת 
ִבקין.   ּמד שב ִבנ ּמה  ארי ּמד שנ

ּמחד,  אא שויום  ּמנה  ּמש ששֵארה  אע ֵאתים  שש יַתבת 
ִבמין,   ּמי יַתק ּמה  ארי ּמד שנ

ששֵארה.   אע ֵאתים  שש ּמכל  ִבקין  שד ובו
ּמחד,  אא שויום  ּמנה  ּמש ששֵארה  אע ֵאתים  שש אבן 

ּמריו.   ּמד שנ ִבקין  ּמד שב ִבנ
ּמחד,  אא שויום  ּמנה  ּמש ששֵארה  אע ללש  שש אבן 

ִבמין,   ּמי יַתק ּמריו  ּמד שנ
ששֵארה.   אע ללש  שש ּמכל  ִבקין  שד ובו

אזה,  יַתה יַתמן  שז יַתל אדם  לק
ּממרו:  ּמא אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

יַתדשרנו,  ּמנ ִבמי  ֵאשם  של ּמאנו  ִבעים  שד יו
ששנו,  יַתד שק ִבה ִבמי  ֵאשם  של ו

ּמנן> ֵאאי ּמדִברים, < שנ אהן  ֵארי שד ִבנ ֵאאין 
ֵאדש.   שק אה ּמשן  ֵאד שק אה ללא  שו

אזה,  יַתמן  שז יַתחר  יַתא של
ּממרו:  ּמא אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

יַתדשרנו,  ּמנ ִבמי  ֵאשם  של ִבעים  שד ּמאנו יו ֵאאין 
ששנו,  יַתד שק ִבה ִבמי  ֵאשם  של ו

ֵאדש.  שק אה ּמשן  ֵאד שק אה שו ּמדִברים,  שנ אהן  ֵארי שד ִבנ
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ּמשה: ִבא ּמב ִבמים  ּמכ רֲעח ששלו  ּממ ּמשל   ּממ
ּמגה,]  יַתפ ּממל. [ ּמוצ שו יַתחל,   <צמל: תאנה בשלה>לב

אקת.   ִבתינו ּמד ּה  ּמגה, עו יַתפ



ּמה.   ארי שנעו ֵאמי  שי ֵאאלו  יַתחל,  לב
ּמת ּה,  ּמא ִבוצי שמ ִבב יַתכי  יַתז ּמה  ִבבי ּמא ּמבזו,  ּמבזו ו
ּמה.   ארי ּמד שנ אפר  אה שב ּמה, ו אדי ּמי ֵאשה  רֲעע יַתמ שב ו

ּמרה,  ּמג ּמב אש ּמכל  ּממל,  ּמוצ
ּמב ּה שרשות.  ּמה  ִבבי ּמא של ֵאאין  שו

מסכת נדה פרק ה משנה ח 
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ּמנ ּה?  ּממ ִבסי אזה הוא  ֵאאי 
ֵאמר:  ִבלי או ִבלי ּמג יַתה ֵאסה  ִבבי יו שר

יַתדד.   יַתה יַתחת  יַתת אמט  אּק יַתה אלה  רֲעע יַתי אש ִבמ
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ִבדים.   יַתד יַתה יַתיּטו  אש ִבמ
ֵאמר:  יַתזי או יַתע אבן 

אמת.   לט שפ יַתה ִבחיר  שש יַתת אש ִבמ
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

אק ץ,  לע ּמה יַתעל  ּמידו  ֵאתן  ֵאהא נו שי אש ֵאדי  שכ
שחזור.  יַתל אהא  שושו יַתע  ֵאק שוהוא שו
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ּמערות,  שש ֵאתי  שש ּמאה  ִבבי ֵאה ללא  אש ּמנה  ּמש ששִברים  אע יַתבת 
ששִברים,  אע יַתבת  ִבהיא  אש ּמיה  ּמא שר ִבביא  ּמת

ִבנית,  שילו יַתא ִבהיא  שו
אמת.   אב יַתי שת ִבמ ללא  שו אוצת  אל ללא חו

ּמערות,  שש ֵאתי  שש ִבביא  ֵאה ללא  אש ּמנה  ּמש ששִברים  אע אבן 
ּמנה,  ּמש ששִברים  אע אבן  אשהוא  ּמיה  ּמא שר ִבביא  ּמי

ּמסִבריס,  שוהוא 
ֵאבם.   יַתי שמ ללא  שו ֵאל ץ  ללא חו
ֵאלל.   אה ֵאבית  ֵארי  שב ִבד שכ ֵאאלו 

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית  ו
ששֵארה.   אע אנה  ששמו ֵאני  שב אזה  ּמו אזה 

ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
ֵאלל,  אה ֵאבית  ֵארי  שב ִבד שכ ּמכר  ּמז יַתה

יַתמי,  יַתש ֵאבית  ֵארי  שב ִבד שכ ּמבה  ֵאק שנ יַתה שו
ִבאיש.  ּמה ֵאני  שפ ִבל לבא  ּמל ארת  אה יַתמ שמ ּמשה  ִבא ּמה אש

פרק ו 
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שליון,  אע ּמה ּמבא  ללא  אש יַתעד  שחתון  יַתת יַתה ּממן  ִבסי ּמבא 
אמת.   אב יַתי שת ִבמ אוצת או  אל או חו

שחתון,  יַתת יַתה ּמבא  ללא  אש יַתעד  שליון  אע ּמה ּמבא 
ּמשר,  שפ אא ֵאאי  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
אמת.  אב יַתי שת ִבמ ללא  שו אוצת  אל ללא חו

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
אמת.   אב יַתי שת ִבמ אוצת או  אל או חו

ּממרו:  ּמא אש ֵאני  שפ ִבמ
שליון,  אע ּמה ּמבא  ללא  אש יַתעד  לבא  ּמל שחתון  יַתת יַתל ּמשר  שפ אא

לבא  ּמל שליון  אע ּמל ּמשר  שפ ֵאאי ּמבל  <=אי אפשר>רֲעא

שחתון.  יַתת יַתה לבא  ּמי ללא  אש יַתעד 
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ֵאוצא בו,  יַתכיו
ִבוציא,  ִבניס ומו שכ יַתמ ארש  אח ִבלי  שכ ּמכל 

ִבניס.   שכ יַתמ ֵאאינו  שו ִבוציא  אשהוא מו ֵאיש  שו
אוצם,  אע איש בו  ארן,  לפ ִבוצ איש בו  אש אבר  ֵאא ּמכל 

ארן.  לפ ִבוצ ֵאאין בו  שו אוצם,  אע איש בו  אש ֵאיש  שו

מסכת נדה פרק ו משנה ג 
ג

ֵאמת,  ֵאמא  שט ֵאמא  יַתּט ִבמ ּמרס,  שד ִבמ ֵאמא  יַתּט ִבמ יַתה ּמכל 
ֵאמת,  ֵאמא  שט ֵאמא  יַתּט ִבמ אשהוא  ֵאיש  שו

ּמרס.  שד ִבמ ֵאמא  יַתּט ִבמ ֵאאינו  שו

מסכת נדה פרק ו משנה ד 
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ּמפשות,  שנ ֵאני  ִבדי ּמלדון  ּמראוי  ּמה ּמכל 
ּמממונות,  ֵאני  ִבדי ּמלדון  ּמראוי 

ּמממונות,  ֵאני  ִבדי ּמלדון  ּמראוי  אשהוא  ֵאיש  שו
ּמפשות.   שנ ֵאני  ִבדי ּמלדון  ּמראוי  ֵאאין  שו

ה
ִבעיד,  ּמה של ֵאשר  ּמכ ִבדין,  ּמל ֵאשר  ּמכ יַתה ּמכל 

ִבעיד,  ּמה של ֵאשר  ּמכ אשהוא  ֵאיש  שו
ִבדין.  ּמל ֵאשר  ּמכ ֵאאינו  שו



מסכת נדה פרק ו משנה ה 
ו

ששרות,  יַתע יַתמ יַתב ּמיב  יַתח אשהוא  ּמכל 
ֵאמא> יַתט שמ ִבלין, < ּמכ ּקא יַתאת  שמ מט ֵאמא  יַתּט ִבמ

ֵאמא> יַתט שמ אש ִבלין, < ּמכ ּקא יַתאת  שמ מט ֵאמא  יַתּט ִבמ אש ֵאיש  שו
ששרות.  יַתע יַתמ יַתב ּמיב  יַתח ֵאאינו  שו

מסכת נדה פרק ו משנה ו 
ז

ששרות,  יַתע יַתמ יַתב ּמיב  יַתח ּמאה,  ֵאפ יַתב ּמיב  יַתח אשהוא  ּמכל 
ששרות,  יַתע יַתמ יַתב ּמיב  יַתח אשהוא  ֵאיש  שו

ּמאה.  ֵאפ יַתב ּמיב  יַתח ֵאאינו  שו

מסכת נדה פרק ו משנה ז 
ח

ּמתנות, יַתמ יַתב ּמיב  יַתח ֵאגז,  יַתה ִבשית  ֵארא שב ּמיב  יַתח אשהוא   ּמכל 
ּמתנות,  יַתמ יַתב ּמיב  יַתח אשהוא  ֵאיש  שו
ֵאגז.  יַתה ִבשית  ֵארא שב ּמיב  יַתח ֵאאינו  שו

מסכת נדה פרק ו משנה ח 
ט

ִבעית,  ִבבי שש ֵאיש לו  ֵאבעור,  איש לו  אש ּמכל 
ֵאבעור.  ֵאאין לו  שו ִבעית  ִבבי שש איש לו  אש ֵאיש  שו

מסכת נדה פרק ו משנה ט 
י

ִבפיר,  יַתנ שס ֵאיש לו  אשת,  אק שש יַתק איש לו  אש ּמכל 
אשת.   אק שש יַתק ֵאאין לו  שו ִבפיר  יַתנ שס איש לו  אש ֵאיש  שו

יא
יַתפִים,  ּמל שט ֵאיש לו  יַתנִים,  ּמר שק איש לו  אש ּמכל 

יַתנִים.  ּמר שק ֵאאין לו  שו יַתפִים  ּמל שט איש לו  אש ֵאיש  שו

מסכת נדה פרק ו משנה י 
יב

ּמריו,  רֲעח יַתא של ּמכה  ּמר שב ּמּטעון  יַתה ּמכל 
ּמניו,  ּמפ של ּמכה  ּמר שב ּמטעון 

ּמניו,  ּמפ של ּמטעון  אשהוא  ֵאיש  שו
ּמריו.  רֲעח יַתא של ּמטעון  ֵאאינו  שו



מסכת נדה פרק ו משנה יא 
יג

ּמערות,  שש ֵאתי  שש ּמאה  ִבבי ֵאה אש אקת  ִבתינו
ּמרה,   יַתבתו רֲעאמורות  ּמה שוצֹות  ִבמ יַתה ּמכל  שב אבת  אי יַתח

אמת.  אב יַתי שת ִבמ אוצת או  אל שוחו
ּמערות,  שש ֵאתי  שש ִבביא  ֵאה אש ִבתינוק  ֵאכן  שו

ּמרה.   יַתבתו רֲעאמורות  ּמה שוצֹות  ִבמ יַתה ּמכל  שב ּמיב  יַתח
ארה,  ֵארר ומו ֵאבן סו שהיות  ִבל ּמראוי  שו

ּמערות,  שש ֵאתי  שש ִבביא  ּמי אש ִבמ
שליון,  אע ּמה אאת  ללא  שחתון,  יַתת יַתה ּמקן,  ּמז ִבּקי ף  יַתי אש יַתעד 

ּמיה. ִבק שנ ּמלשון  שב ִבמים  ּמכ רֲעח שברו  ִבד אש ּמלא    אא
ּמערות,  שש ֵאתי  שש ּמאה  ִבבי ֵאה אש אקת  ִבתינו

ֵאאן.  ּממ של ּמלה  שיכו ּמנה  ֵאאי
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמשחור.  יַתה אבה  יַתישר אש ִבמ

מסכת נדה פרק ו משנה יב 
יד

ִבעים,  ּמג שנ יַתב ּמרה, ו ּמפ יַתב רֲעאמורות  ּמה ּמערות  שש ֵאתי  שש
ּממקום.  ּמכל  שב רֲעאמורות  ֵאהן 

ּמרן? ֵאשעו ּממה הוא  יַתכ שו
ּמרן.   ּמּק ִבע של ּמשן  לרא ּמלכו ף  ֵאדי  שכ

ֵאעאל.   ּממ שש ִבבי ִי ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר
ארן.   לפ ִבוצ שב לר ץ  שק ִבל ֵאדי  שכ
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

יַתבזוג.  ּמּטלות  ִבנ שיהו  אש ֵאדי  שכ
(מסכת נדה פרק ו משנה יג) 

אתם,  אכ ּמאה  ּמהרו
אלת,  אק של מק שמ ֵארי זו  רֲעה

ֵאשם זוב. ִבמ אשת  אש   שוחו
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ֵאשם זוב.  ִבמ ִבמין  ּמת שכ יַתב ֵאאין 

מסכת נדה פרק ו משנה יד 
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ּממשות,  שש יַתה ֵאבין  ּמשר  ּמע ּמחד  אא ּמאה יום  ּמהרו
ּמדה,  ִבנ שוסו ף  ּמדה  ִבנ יַתלת  ִבח שת

ּמבה.  ִבזי שוסו ף  ּמבה  ִבזי יַתלת  ִבח שת
ּמכר,  ּמז יַתל ִבעים  ּמב יַתאשר יום 



ּממשות,  שש יַתה ֵאבין  ּמבה  ֵאק שנ יַתל ִבנים  ששמו שויום 
ֵאאלו טועות.   ֵארי  רֲעה ּמלם,  מכ של

יַתע:  מש שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא
יַתהשוטות,  אאת  ִבנים  שּק יַתת שמ אתם  יַתא אש יַתעד 

שקחות!  ִבפ יַתה אאת  שּקנו  יַתת שו לבאו 

פרק ז 

מסכת נדה פרק ז משנה א 
א

ֵאמת,  יַתה יַתשר  שב ּמדה, ו ִבנ יַתה יַתדם 
ִבחין,  יַתל ִבמין  יַתט שמ

ִבשין.   ֵאב שי ִבמים  יַתט שמ ו
ּמהרוק,  שו ִבעי,  לנ יַתה שו יַתהזוב,  ּמבל  רֲעא

יַתרע,  אז יַתבת  שכ ִבש שו ּמלה,  ֵאב שנ יַתה שו אשאר ץ,  יַתה שו
ִבחין,  יַתל ִבמין  יַתט שמ

ִבשים.   ֵאב שי ִבמין  יַתט שמ ּמנן  ֵאאי שו
ּמהיו,  אש שכמות  ִבל שחזור  יַתל שו ּמשרות  ִבה של ִבלים  שיכו ִבאם 

ִבחין,  יַתל ִבמין  יַתט שמ
ִבשין.   ֵאב שי ִבמים  יַתט שמ ו

ּמתן?  ּמי ִבששר ִבהיא  ּממה  יַתכ שו
ֵאעת.   של ֵאעת  ֵאמ ששִברין  יַתבפו

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
יַתבש,  ּמי אש ֵאמת  יַתה יַתשר  שב

ּמיה,  ּמה אש שכמות  ִבל שחזור  יַתל שו ּמשרות  ִבה של ּמיכול  ֵאאינו  ִבאם 
ּמטהור. 

מסכת נדה פרק ז משנה ב 
ב

ּממבוי,  יַתב ּמוצא  שמ ִבנ אש אשאר ץ  יַתה
יַתע,  ֵאר שפ יַתמ של ֵאמא  יַתט שמ

יַתמר:  ליא אש יַתעד 
אזה,  יַתה ּממבוי  יַתה אאת  ִבתי  שק יַתד ּמב "

אשאר ץ",  ּמיה בו  ּמה ללא  שו
ִבכבוד.   יַתעת  ּמש שב ֵאכן  שו

ּמחלוק,  אב ּמוצא  שמ ִבנ אש אתם  אכ ֵאכן  שו
יַתע,  ֵאר שפ יַתמ של ֵאמא  יַתט שמ

יַתמר:  ליא אש יַתעד 
אזה,  יַתה ּמחלוק  אה אאת  ִבתי  שק יַתד ּמב "



אתם",  אכ ּמיה בו  ּמה ללא  שו
ִבכבוס.   יַתעת  ּמש שב ֵאכן  שו

ֵאבש.   ּמי ֵאבין  יַתלח  ֵאבין  ֵאמא  יַתט שמ ו
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

יַתע,  ֵאר שפ יַתמ של ֵאמא  יַתט שמ ֵאבש  ּמי יַתה
ּמלא  אא ֵאמא  יַתט שמ ֵאאינו  יַתלח  יַתה שו

יַתלח.  שהיות  ִבל שו שחזור  יַתל ּמיכול  אשהוא  ּמעה  ּמש יַתעד 

מסכת נדה פרק ז משנה ג 
ג

אקם,  אר ֵאמ ִבאים  ּמב יַתה ִבמים  ּמת שכ יַתה ּמכל 
ִברין.  שטהו

ֵאמא,  יַתט שמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר
ִבעים.   ֵאגִברים טו ֵאהם  אש ֵאני  שפ ִבמ

יַתהגוִים,  ֵאבין  ִבמ ִבאים  ּמב יַתה
ִברין.   שטהו

ִבתים,  יַתהכו ֵאבין  ִבמ ֵאאל,  ששּמר ֵאבין ִי ִבמ
ֵאמא,  יַתט שמ ִבאיר  ֵאמ ִבבי  שר
ִברין,  רֲעה יַתט שמ ִבמים  ּמכ רֲעח יַתו

אהן.  ֵאמי שת ִבכ יַתעל  ששדו  שח אנ ללא  אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת נדה פרק ז משנה ד 
ד

ּממקום,  ּמכל  שב ִבאים  ּמוצ שמ ִבנ יַתה ִבמים  ּמת שכ יַתה ּמכל 
ִברין,  שטהו

ּמדִברים,  רֲעח יַתב ִבאים  ּמוצ שמ ִבנ יַתה ִבמן  חו ץ 
ּממאות.   שּט יַתה ֵאבית  ִבביבות  שס ִבב ו
אהל,  ּמא שב ִבמין  יַתט שמ ִבתים  יַתלכו אש

ִבלים.   ּמפ שנ יַתה אאת  ּמשם  שבִברין  ֵאהן קו אש ֵאני  שפ ִבמ
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבכין,  ִבלי שש יַתמ ּמלא  אא שבִברין  ּמהיו קו ללא 
ּמתן.  יַתר שר ּמיה גו יַתח יַתה שו

מסכת נדה פרק ז משנה ה 
ה

יַתמר:  ִבנים לו ּממ אא אנ
ִבלים",  ּמפ שנ יַתה אאת  ּמשם  יַתבשרנו  ּמק "

יַתבשרנו".   ּמק ללא  או "
ּממה,  ֵאה שב יַתה יַתעל  ִבנין  ּממ אא אנ שו

ּמרה.   ֵאכ ִבב ללא  ִבאם  ּמרה,  ֵאכ ִבב ִבאם 
ּמברות,  שק ִבוציון  יַתעל  ִבנין  ּממ אא אנ שו



ּמככות,  שוּס יַתה יַתעל  ללא  ִבנין  ּממ אא אנ ּמנן  ֵאאי שו
יַתרס.   שפ יַתה ֵאבית  יַתעל  ללא  שו ּמרעות,  שפ יַתה יַתעל  ללא  שו

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
ִבדין בו,  רֲעחשו ֵאהן  אש ּמבר  ּמד

ּמליו.  ּמע ִבנין  ּממ אא אנ ּמנן  ֵאאי

פרק ח 

מסכת נדה פרק ח משנה א 
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ּמשּמר ּה,  שב יַתעל  אתם  אכ ּמאה  ּמהרו
ּמאה.   ֵאמ שט ּמפ ּה,  ּמתשר ֵאבית  אגד  אנ שכ

ּמרה.   שטהו ּמפ ּה,  ּמתשר ֵאבית  אגד  אנ שכ ללא  אש שו
ּמאה.   ֵאמ שט ּמל ּה,  ּמד מג לראש  יַתעל  שו ּמב ּה  ֵאק רֲעע יַתעל 

ּמה,  אתי יַתפשרסו יַתעל  שו ּמק ּה  יַתעל שו
ּמאה,  ֵאמ שט ִבנים,  שפ ִבב ִבמ

ּמרה.   שטהו יַתבחו ץ,  ִבמ ו
ּמק ּה,  רֲעחלו יַתעל  ּמאת  ּמר

ּמאה;  ֵאמ שט ּמּטן,  יַתמ של ּמחגור ו אה ִבמן 
ּמרה.   שטהו ּמלן,  שע יַתמ של ּמחגור ו אה ִבמן 
ּמחלוק,  אל אש ּמיד  ֵאבית  יַתעל  ּמאת  ּמר

ּמאה,  ֵאמ שט ּמפ ּה,  ּמתשר ֵאבית  אגד  אנ שכ יַתע  ִבגי יַתמ ִבאם 
ּמרה.   שטהו ּמלאו,  ִבאם  שו

ּמלה,  שי יַתל יַתב ּמוּסה בו  יַתכ שת ִבמ יַתטתו ו שש ּמתה פו שי ּמה
ּמדם,  ֵאוצא בו  ּממ ִבי אש ּממקום  ּמכל 
ֵאזר.   אשהוא חו ֵאני  שפ ִבמ ֵאמא,  ּמט

שליון.  ּמפ יַתב ֵאכן  : סדין המשמש כמעיל וכשמיכה>pallíon<שו

מסכת נדה פרק ח משנה ב 
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שתלות:  ִבל ּמלה  שיכו ִבהיא  אש ּמבר  ּמד ּמכל  שב ּמלה  שותו
ּמועו ף,  ּמיה  יַתח ּממה,  ֵאה שב ּמטה  רֲעח ּמש

ִבמין,  ּמת שכ ִבב ּמקה  שוּס יַתע שת ִבנ שו
אהן.   ּמב ִבקין  רֲעעסו ּמה יַתוצד  שב ּמבה  שש ּמי אש או 

אלת,  לכ רֲעא יַתמ ּמגה  ּמהשר
ּמב ּה.   ּמלה  ֵארי זו תו רֲעה

ּמלה?  ִבהיא תו ּממה  יַתכ יַתעד 
ֵאמר:  ּמנס או שג ִבטי שנ יַתא אבן  ּמנא  ִבני רֲעח ִבבי  שר

יַתלפול,  אש שּמגִבריס  יַתכ יַתעד 



ּמגה.   ּמהשר ללא  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ּמל ּה.   שע יַתב שב ּמנ ּה ו שב ִבב ּמלה  שותו

ּמכה,  יַתמ איש  ִבאם 
ּמדם,  ִבוציא  שלהו יַתלע ו ּמג ִבה של ּמלה  שיכו ִבהיא  שו

ּמב ּה.  ּמלה  ֵארי זו תו רֲעה

מסכת נדה פרק ח משנה ג 
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יַתחת  יַתא ּמשה  ִבא שב אשה  רֲעע יַתמ
ּמבה,  ִבקי רֲעע ִבבי  שר ֵאני  שפ ִבל ּמבאת  אש

ּמרה לו:  שמ ּמא
אתם."   אכ ִבתי  ִבאי ּמר "

ּמל ּה:  יַתמר  ּמא
ִבביְך?"  ּמתה  שי ּמה ּמכה  יַתמ ֵאמא  אש "

ּמרה לו:  שמ ּמא
ּמית."   ּמח שו ִבהין,  "

יַתלע,  ּמג ִבה של ִבהיא  ּמלה  שיכו ֵאמא  אש "או 
ּמדם?"  ִבוציא  שלהו ו

ּמרה לו:  שמ ּמא
ִבהין."   "

ּמבה.   ִבקי רֲעע ִבבי  ּמר ּה שר רֲעה ִבט שו
אזה.   ּמב אזה  ִבלים  שכ יַתת שס ִבמ ִבדים  ִבמי של יַתת ּמאה  ּמר

אהם:  ּמל יַתמר  ּמא
אכם?  ֵאני ֵאעי שב אשה  ּמק ּמבר,  ּמד יַתל יַתמה  "

ִבמיר,  שח יַתה של ּמבר  ּמד יַתב ִבמים  ּמכ רֲעח שמרו  ּמא ללא  אש
יַתמר:  אא אנ אש ֵאקל,  ּמה של ּמלא  שקּמרא טו,יט)אא ִבי יַתו ) 
ּמבה,  ּמז איה  שה ִבת ִבכי  ּמשה  ִבא שו "

אתם.  אכ ללא  שו ּמשּמר ּה",  שב ִבב ּמב ּה  לז איה  שה ּמדם ִי
(מסכת נדה פרק ח משנה ד) 

יַתכר,  יַתה יַתחת  יַתת ּמנתון  אשהוא  ֵאעד 
ּמדם,  ּמליו  ּמע ּמוצא  שמ ִבנ שו
ּמטהור,  לגל,  ּמע ִבאם 

ֵאמא.   ּמט ּממשוְך,  ִבאם 
ּמוצדוק.  ִבבי  ִבבשר ּמזר  ּמע של אא ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

פרק ט 

מסכת נדה פרק ט משנה א 
א



ּמדם,  ּמאת  ּמר שו ּמה  אכי ּמוצשר ּמשה  ִבהיא עו אש ּמשה  ִבא ּמה
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

ּמאה,  ֵאמ שט אדת,  אמ ִבאם עו
ּמרה.   שטהו אבת,  אש ִבאם יו שו

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ּמרה.  שטהו ּמכְך  ֵאבין  ּמכְך ו ֵאבין 

מסכת נדה פרק ט משנה ב 
ב

אפל,  ֵאוּס יַתה שבתוְך  אהם  ֵאכי ּמוצשר ּמעשו  אש ּמשה  ִבא שו ִבאיש 
יַתמִים,  יַתה יַתעל  ּמדם  ּמוצא  שמ ִבנ שו

ֵאהר.  יַתט שמ ֵאסה  ִבבי יו שר
ֵאמא,  יַתט שמ שמעון  ִבש ִבבי  שר

ּמדם,  ִבוציא  שלהו ִבאיש  ּמה ארְך  אד ֵאאין  אש
ּמשה. ִבא ּמה ִבמן  ִבמים  ּמד יַתקת  שז אח אש ּמלא   אא

מסכת נדה פרק ט משנה ג 
ג

ּמדה,  ִבנ יַתל שכִברית או  ּמנ יַתל ּמק ּה  רֲעחלו ּמלה  ִבאי שש ִבה
ּמב ּה.   ּמלה  ֵארי זו תו רֲעה

ּמחד,  אא ּמחלוק  שב שבשו  ּמל אש ִבשים  ּמנ ּמשלוש 
ּמחד,  אא ֵאסל  שפ יַתס יַתעל  ששבו  ּמי אש או 

ּמדם,  ּמליו  ּמע ּמוצא  שמ ִבנ שו
ֵאמאות.   שט ּמלם  מכ

אבן,  אא ּמל אש ֵאסל  שפ יַתס יַתעל  ששבו  ּמי
ֵאח ץ,  יַתמשר יַתב אש ּמבה  שט שס ִבא ּמה יַתעל  או 

ֵאהר,  יַתט שמ ּמיה  שמ אח שנ ִבבי  שר
ֵאמר:  ּמיה או שמ אח שנ ִבבי  אששר

ּמאה,  שמ מט ֵאבל  יַתק שמ ֵאאינו  אש ּמבר  ּמד ּמכל 
ִבמים.  ּמת שכ ֵאבל  יַתק שמ ֵאאינו 

מסכת נדה פרק ט משנה ד 
ד

יַתחת,  יַתא ּמּטה  ִבמ יַתעל  ֵאשנות  שי ּמהיו  אש ִבשים  ּמנ ּמשלוש 
אהן,  ֵאמ יַתחת  יַתא יַתחת  יַתת ּמדם  ּמוצא  שמ ִבנ

ֵאמאות.   שט ּמלם  מכ
ּמטהור,   ּמתה  שוצ ּממ אהן ו ֵאמ יַתחת  יַתא ּמקה  שד ּמב

ֵאמאות,  שט יַתתִים  שש ּמרה, ו שטהו ִבהיא 
ּמבזו.   שותולות זו 

ִבלשראות,  ּמהיו שראויות  ללא  ִבאם 
ֵאהן שראויות. ִבאלו  שכ ּמתן  ִבאין או  רו



מסכת נדה פרק ט משנה ה 
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יַתחת,  יַתא ּמּטה  ִבמ יַתעל  ֵאשנות  שי ֵאהן  אש ִבשים  ּמנ ּמשלוש 
ִבעית,  ּמוצ שמ אא ּמה יַתחת  יַתת ּמדם  ּמוצא  שמ ִבנ

ֵאמאות;  שט ּמלם  מכ
ִבמית,  ִבני שפ יַתה יַתחת  יַתת

ֵאמאות,  שט ִבמיות  ִבני שפ יַתה יַתתִים  שש
ּמרה.   שטהו ּמנה  ִבחיוצו יַתה שו

ּמנה,  ִבחיוצו יַתה יַתחת  יַתת
ֵאמאות,  שט ִבחיוצונות  יַתה יַתתִים  שש

ּמרה.   שטהו ִבמית  ִבני שפ יַתה שו
יַתתי?  ּממ אא

ּמּטה,  ִבמ יַתה שגלות  יַתמשר ארְך  אד ּמעלו  אש יַתמן  שז ִבב
ּמה,  אלי ּמע ארְך  אד ּמתן  שש ּמל שש ּמעלו  ִבאם  ּמבל  רֲעא

ֵאמאות.   שט ּמלם  מכ

ו
ּמטהור,  ּמתה  שוצ ּממ אהן ו ֵאמ יַתחת  יַתא ּמקה  שד ּמב

ֵאמאות;  שט יַתתִים  שש ּמרה, ו שטהו ִבהיא 
ּמטהור,  שוצאו  ּממ יַתתִים, ו שש

ּמאה;  ֵאמ שט ִבשית  ִבלי שש יַתה שו שטהורות,  ֵאהן 
ּמטהור,  שוצאו  ּממ ּמתן, ו שש ּמל שש

ֵאמאות.   שט ּמלם  מכ
אמה?  ּמבר דו ּמד יַתה ּממה  של

ִברין,  שטהו ִבלים  יַתג ֵאני  שש ִבב ּמעיַתרב  שת ִבנ אש ֵאמא  ּמט יַתגל  של
ּמטהור,  שוצאו  ּממ אהן ו ֵאמ ּמחד  אא שדקו  ּמב ו

ִבאין;  ֵאמ שט יַתנִים  שש ּמטהור, ו הוא 
ּמטהור,  שוצאו  ּממ יַתנִים, ו שש

ֵאמא;  ּמט ִבשי  ִבלי שש יַתה שו ִברין,  שטהו ֵאהן 
ּמטהור,  שוצאו  ּממ ּמתן, ו שש ּמל שש

ִבאין.   ֵאמ שט ּמלם  מכ
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  אר אשש
ּמאה,  שמ מט יַתקת  שז אח שב אשהוא  ּמבר  ּמד ּמכל 

ּמאתו,  שמ מט שב ּמלם הוא  שלעו
ּמאתו.  שמ מט יַתדע לו  יַתו שת ִבת אש יַתעד 

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמלה. שבתו ִבל יַתלע או  אוּס יַתל יַתע  ִבגי יַתמ אשהוא  יַתעד  ֵאדק   בו

מסכת נדה פרק ט משנה ו 



ז
אתם:  אכ יַתה יַתעל  ִברים  ִבבי רֲעע יַתמ ִבנים  יַתמ שמ יַתס ּמעה  שב ִבש

ֵאפל,  ּמת רוק 
ִבסים,  שגִברי ֵאמי  ו
יַתלִים,  שג יַתר ֵאמי  ו

אתר,  אנ שו
ובוִברית, 

ּמיה,  שנ : אדמת קימוליה>kimōlía<ִבקימו

ּמלג.   שש אא שו
ּמהרות,  שט ּמביו  יַתג יַתעל  ּמשה  ּמע שו ִבבילו  שט ִבה

יַתבר,  ּמע ללא  שו ִבנים  יַתמ שמ יַתס ּמעה  שב ִבש ּמליו  ּמע ִבביר  אע אה
יַתבע,  אוצ אזה  ֵארי  רֲעה

ִבביל.   שט יַתה של ּמוצִבריְך  ֵאאינו  שו שטהורות,  ּמהרות  שּט יַתה
ֵאהא,  ִבד אש יַתבר, או  ּמע

אתם,  אכ אזה  ֵארי  רֲעה
ִבביל.  שט יַתה של ּמוצִבריְך  שו ֵאמאות,  שט ּמהרות  שּט יַתה שו

מסכת נדה פרק ט משנה ז 
ח

ֵאפל?  ּמת אזה הוא רוק  ֵאאי 
שכלום.   יַתעם  ּמט ללא  אש ּמכל 

ִבסין?  שגִברי ֵאמי 
יַתשת> ִבעי של יַתלפול, < אש ִבסים  שגִברי יַתסת  ִבעי של

אפש.   אנ יַתקת  רֲעחלו
יַתלִים?  שג יַתר ֵאמי 

ִבמיוצו.   שח אה אש יַתלִים  שג יַתר ֵאמי 
ִבמים  ּמע שפ ּמשה  לל שש ֵאכס  שוּס יַתכ של ּמוצִבריְך  שו

ּמבר.   ּמד שו ּמבר  ּמד ּמכל  יַתעל 
ּמרן> שד ִבוּס יַתכ ּמרן, < שד ִבס שכ ללא  אש ּמרן  ִבבי אע אה

יַתחת,  יַתא שכ ּמתן  ּמע שב ִבש ִבביר  אע אה אש או 
שכלום.  ּמשה  ּמע ללא 

מסכת נדה פרק ט משנה ח 
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אסת,  או ּמל ּה  איש  אש ּמשה  ִבא ּמכל 
ּמת ּה.   שע יַתש ּמי ּה  יַתד

ּמסתות:  יַתהשו ֵאהן  ֵאאלו 
אקת,  אה יַתפ שמ
אשת,  אּט יַתע שמ

ּמס ּה,  ֵאר שכ ִבפי  אשת  אש שוחו
ּמה,  אעי ֵאמ ֵאלי  ִבשפו שו



יַתעת,  יַתפ שושו
ּמת ּה.   ִבזין או רֲעח יַתמשרמורות או שוצ ִבמין  שכ

אהן.   ּמב ֵאוצא  יַתכיו ֵאכן  שו
ִבמים,  ּמע שפ ּמשה  לל שש ּמל ּה  יַתבע  ּמּק ִבת אש ּמכל  שו

אסת.  או ֵארי זו  רֲעה

מסכת נדה פרק ט משנה ט 
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אסת,  או יַתה יַתלת  ִבח שת ִבב ּמאה  שהיות רו ִבל יַתדת  ִבלימו ּמתה  שי ּמה
ּמשה> ּמע אש אסת < או יַתה שבתוְך  ּמשת  ּמע אש ּמהרות  שּט יַתה ּמכל 

ֵאמאות;   שט
אסת, <היה כתוב 'בסו ף' ותוקן> או יַתה שבתוְך 

ֵאמאות; שט
אסת,  או יַתה שבסו ף 

אסת  או יַתה שבתוְך  ּמשת  ּמע אש ּמהרות  שּט יַתה ּמכל 
שטהורות.  

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ּמסתות. שו ּמשעות  שו ִבמים  ּמי יַתא ף 

 
יא

ּממה,  יַתח יַתה ֵאנ ץ  ּמה ִבעם  ּמאה  שהיות רו ִבל יַתדת  ִבלימו ּמתה  שי ּמה
ּממה.   יַתח יַתה ֵאנ ץ  ּמה יַתעד  ּמלא  אא ּמאסור  ֵאאינו 

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמל ּה.  אש ּמלה  שי יַתל יַתה ּמכל 

מסכת נדה פרק ט משנה י 
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ּמשר,  ּמע ּמשה  ִבמ רֲעח ּמאה יום  שהיות רו ִבל יַתדת  ִבלימו ּמתה  שי ּמה
ששִברים,  אע ּמנת יום  ִבש שו

רֲעאסוִברין.   אזה  ּמו אזה 
ששִברים,  אע יַתמִים יום  רֲעע יַתפ ּמנת  ִבש

רֲעאסוִברין.   אזה  ּמו אזה 
ששִברים,  אע ִבמים יום  ּמע שפ ּמשה  לל שש ּמנת  ִבש

ּמשר,  ּמע ּמשה  ִבמ רֲעח יַתתר  מה
ששִברים.  אע ּמל ּה יום  ּמעה  שב ּמק שו

אסת,  או ּמל ּה  יַתעת  יַתב ּמשה קו ִבא ּמה ֵאאין  אש
ִבמים,  ּמע שפ ּמשה  לל שש ּמנה  אע ּמב שק ִבת אש יַתעד 

אסת,  או יַתה ִבמן  ארת  אה יַתּט ִבמ ּמנה  ֵאאי שו
ִבמים.  ּמע שפ ּמשה  לל שש ּמנה  אמ ִבמ ֵאקר  ּמע ֵאת אש יַתעד 

מסכת נדה פרק ט משנה יא 



יג
ִבנים:  ּמפ שג יַתכ ִבלים  שבתו ִבב ִבשים  ּמנ

לדם,  ּמא ּמנ ּה  ֵאיי אש אפן  אג ֵאיש 
ּמשחור,  ּמנ ּה  ֵאיי אש אפן  אג ֵאיש 
אבה,  מר שמ ּמנ ּה  ֵאיי אש אפן  אג ֵאיש 

ּמעט.   ממ שמ ּמנ ּה  ֵאיי אש אפן  אג ֵאיש 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

יַתיִין.  ּמב ּה  ֵאיש  אש אפן,  אג ּמכל 
יַתיִין,  ּמב ּה  ֵאאין  אש שו

ֵאטי.  שק שטרו ֵארי זו  : גפן לענבי מאכל, לא ליין>trōktē<רֲעה

פרק י 

מסכת נדה פרק י משנה א 
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ֵאשאת,  ִבנ שו ִבלשראות  ּמנ ּה  יַתמ שז יַתע  ִבגי ִבה ללא  אש אקת  ִבתינו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ֵאלילות.  ּמעה  ּמב יַתאשר ּמל ּה  ִבנין  שת נו
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמכה.   יַתמ יַתה איה  שח ִבת אש יַתעד 

ֵאשאת,  ִבנ שו ִבלשראות  ּמנ ּה  יַתמ שז יַתע  ִבגי ִבה
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ּמהִבראשון.  ּמלה  שי יַתל ּמל ּה  ִבנין  שת נו
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ֵאלילות.   ּמעה  ּמב יַתאשר ּמבת,  יַתש ֵאאי  ּמוצ יַתעד מו
ּמה,  ִבבי ּמא ֵאבית  שב ּמד ּה  שועו ּמאת  ּמר

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ּמוה.  שוצ ִבמ יַתלת  ִבעי שב ּמל ּה  ִבנין  שת נו

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמל ּה.  אש ּמלה  שי יַתל יַתה ּמכל 

מסכת נדה פרק י משנה ב 
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שחִברית  יַתש ִבעי  ִבבי שש יַתה יַתביום  ּממ ּה  שוצ יַתע ּמקה  שד ּמב אש ּמדה  ִבנ
ּמטהור, ּמתה  שוצ ּממ  ו

ּמשה;  שפִברי ִבה ללא  ּממשות  שש יַתה ֵאבין  ו
ֵאמא,  ּמט ּמתה  שוצא ּממ ּמקה ו שד ּמב ִבמים  ּמי יַתחר  יַתא של

ּמרה. שטהו יַתקת  שז אח שב ֵארי זו    רֲעה
רֲעחִברית  יַתש ִבעי  ִבבי שש יַתה יַתביום  ּממ ּה  שוצ יַתע ּמקה  שד ּמב



ֵאמא,  ּמט ּמתה  שוצא ּממ ו
ּמשה;  שפִברי ִבה ללא  ּממשות  שש יַתה ֵאבין  ו

ּמטהור,  ּמתה  שוצ ּממ ּמקה ו שד ּמב ִבמים  ּמי יַתחר  יַתא של
ּמאה.   שמ מט יַתקת  שז אח שב ִבהיא  זו 

ּממא> יַתט ִבמ ֵאעת, <ו של ֵאעת  ֵאמ ּממא  יַתט שמ ו
ּמדה.   ִבקי שפ ִבל ּמדה  ִבקי שפ ִבמ ו

ּמת ּה.   שע יַתש ּמי ּה  יַתד אסת,  או ּמל ּה  איש  ִבאם 

ג
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמלן,  שע יַתמ של ּמחה ו שנ ִבמ יַתה ִבמן  ּמרה  רֲעה יַתט שב ּמשה  שפִברי ִבה ללא  אש ּמכל 
ּמאה.   שמ מט יַתקת  שז אח שב ֵארי זו  רֲעה

שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ּמת ּה,  ּמד ִבנ שב יַתנִים  שש ִבפלו  רֲעא

ּמטהור,  ּמתה  שוצא ּממ ּמקה ו שד ּמב
ּמשה;  שפִברי ִבה ללא  ּממשות  שש יַתה ֵאבין  ו

ֵאמא,  ּמט ּמתה  שוצ ּממ ּמקה ו שד ּמב ִבמים  ּמי יַתחר  יַתא של
ּמרה.  שטהו יַתקת  שז אח שב ֵארי זו  רֲעה

מסכת נדה פרק י משנה ג 
ד

ּמהִבראשון,  יַתביום  ּממן  שוצ יַתע שדקו  ּמב אש ּמבה  ּמז יַתה שו ּמזב  יַתה
ּמטהור,  שוצאו  ּממ ו
ִבעי ִבבי שש יַתה ּמטהור,] יַתביום  שוצאו  ּממ  [ו

שדקו,  ּמב ללא  ִבמים  ּמי יַתה ּמכל  ּמאר  שש ו
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

ּמרה.   רֲעה יַתט יַתקת  שז אח שב ֵאהן  ֵארי  רֲעה
ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר

יַתבד.   של ִבב ִבעי  ִבבי שש יַתה שויום  ּמהִבראשון  ּמלא יום  אא אהן  ּמל ֵאאין 
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

יַתבד.  של ִבב ִבעי  ִבבי שש יַתה ּמלא יום  אא אהם  ּמל ֵאאין 

מסכת נדה פרק י משנה ד 
ה

ֵאמתו,  אש לוצּמרע  שמ יַתה שו אדת  אל יַתהיו שו ּמדה  ִבנ יַתה שו ּמבה  ּמז יַתה שו ּמזב  יַתה
ּמשר.   ּמב יַתה ִבימוק  אש יַתעד  ּמשא  יַתמ יַתב ִבמין  יַתט שמ

ֵאמת,  אש שכִברי  ּמנ
ּמשא.   יַתמ יַתב ֵאמא  יַתט של ִבמ יַתהר  ּמט

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ִבנדות.  ֵאמתות  ִבשים  ּמנ יַתה ּמכל 

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו



ּמדה.  ִבנ ּמתה  ֵאמ אש ּמלא  אא ּמדה  ִבנ ֵאאין 

מסכת נדה פרק י משנה ה 
ו

ּמתה,  ֵאמ אש ּמשה  ִבא ּמה
ּמדם,  ִבעית  ִבבי ּמנה שר אמ ִבמ ּמוצא  ּמי שו

ֵאהל.   ּמא שב ֵאמא  יַתט שמ אתם ו אכ ֵאשם  ִבמ ֵאמא  יַתט שמ
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

אתם,  אכ ֵאשם  ִבמ ֵאמא  יַתט שמ ֵאאינו 
ּמתה.   ֵאמ אש ִבמ יַתקר  שע אנ אש ִבפי  של

ּמדה,  שיהו ִבבי  שר אדה  ומו
ּמתה,  ֵאמ ֵאבר ו שש יַתמ יַתה יַתעל  אבת  אש שביו

ּמדם,  ִבעית  ִבבי ּמנה שר אמ ִבמ ּמוצא  ּמי שו
אתם.   אכ ֵאשם  ִבמ ֵאמא  יַתט שמ אשהוא 

ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא
ֵאהל.  ּמא שב ֵאמא  יַתט שמ ֵאאינו  ּמכְך  ִבפי של

מסכת נדה פרק י משנה ו 
ז

שמִברים:  ּמהיו או ּמנה  ּמבִבראשו
ּמטהור,  יַתדם  יַתעל  אבת  אש יַתהיו

יַתסח.   אפ של יַתמִים  ּמרה  ּמע שמ ּמתה  שי ּמה
יַתמר:  שזרו לו ּמח

ִבשין,  ּמד ּמּק יַתל ֵאמת  ֵאמא  שט יַתגע  יַתמ שכ ִבהיא  ֵארי  רֲעה
ֵאלל.   אה ֵאבית  ֵארי  שב ִבד שכ

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית  ו
ֵאמת.  ֵאמא  שט ִבכ

(מסכת נדה פרק י משנה ז) 
ֵאשר,  שע יַתמ שב אלת  אכ ִבהיא או אש ִבדין  ומו

ּמלה,  יַתח יַתל ּמוצה  שוקו
ֵאשם.   ּמל ּה  ּמרא  שוקו אפת  אּק יַתמ ו

ּממה,  שתרו ִבל אש ּמכר  ִבכ יַתעל  ּמר ּה  ּמה שט יַתדם  ִבמ ּמק ּה ו ֵאמרו יַתפל  ּמנ ִבאם  שו
ּמטהור.   אשהוא 

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית  אש
ּמנה.   רֲעחרו יַתא ּמב ּמלה  ִבבי שט ּמכה  שוצִברי

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמנה.  רֲעחרו יַתא ּמב ּמלה  ִבבי שט ּמכה  שוצִברי ּמנה  ֵאאי

מסכת נדה פרק י משנה ח 
ח

אעארב,  ּמל ּמלה  שב ּמט שו ּמשר  ּמע ּמחד  אא ּמאה יום  ּמהרו



ּמשה,  שמ ִבש שו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ּמשב,  ּמכב ומו שש ִבמ ִבמין  יַתט שמ
ּמבן.  ּמּקשר יַתב ִבבין  ּמי יַתח שו

ּמבן.   ּמּקשר יַתה ִבמן  שטִברין  ֵאלל פו אה ֵאבית  ו
ּמריו,  רֲעח יַתא של אש ּמלה יום  שב ּמט

ּמת ּה,  ֵאבי אאת  ּמשה  שמ ִבש שו
ּמאת,  ּמר ּמכְך  יַתחר  יַתא שו

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ּמשב  ּמכב ומו שש ִבמ ִבמין  יַתט שמ
ּמבן.  ּמּקשר יַתה ִבמן  ִברין  שפטו ו
שמִברים: ֵאלל או אה ֵאבית   ו

ּמרן.   שג ּמגשר אזה 
ּמשר,  ּמע ּמחד  אא ּמאה יום  שברו ִבדים  ומו

ּמשה,  שמ ִבש שו אעארב  ּמל ּמלה  שב ּמט שו
ּמשב,  ּמכב ומו שש ִבמ ּממא  יַתט שמ ִבהיא  אש

ּמבן. ּמּקשר יַתב אבת  אי יַתח   שו
ּמריו,  רֲעח יַתא של אש שביום  ּמלה  שב ּמט

ּמשה,  שמ ִבש שו
ּמעה,  ּמר יַתתשרבות  ֵארי זו  רֲעה

שתלוִים. ּמתן  ּמל ִבעי שב ּמען ו ּמג יַתמ   ו

חסלת מסכת נדה 

מסכת מכשירין 

פרק א 

מסכת מכשירין פרק א משנה א 
א

ּמרוצון, <משקים> שב ּמלתו  ִבח שת אש אקה  שש יַתמ ּמכל 
ּמרוצון,  שב ֵאאין סופו  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ּמרוצון,  שב אשוּסופו  או 
ּמרוצון,  שב ּמלתו  ִבח שת ֵאאין  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

יַתתן'.   מי ִבכי  שב' אזה  ֵארי  רֲעה
ּמרוצון.  של ללא  אש שו ּמרוצון  של ִבמין  יַתט שמ ִבאין  ֵאמ שט ִבקים  שש יַתמ



מסכת מכשירין פרק א משנה ב 
ב

ִבלין,  ּמכ ּקא אמנו  ִבמ ִבשיר  יַתה של ּמלן  ִבאי ּמה אאת  ִבעיד  יַתמשר יַתה
יַתתן'.   מי ִבכי  שב' ּמנן  ֵאאי ּמאה,  שמ מּט יַתה אאת  או 

ִבקין,  שש יַתמ אמנו  ִבמ ִבשיר  יַתה של
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

יַתתן'.  מי ִבכי  שב' אשבו  אאת  שו ִבאין  שוצ יַתהיו
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
יַתתן',  מי ִבכי  שב' ִבאין  שוצ יַתהיו

יַתתן',  מי ִבכי  שב' ּמנן  ֵאאי אשבו  אאת  שו
מכלו.  ִבמ שוצאו  ֵאי אש ֵאון  יַתכ שת ִבמ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

מסכת מכשירין פרק א משנה ג 
ג

ֵאברו,  רֲעח יַתעל  יַתפל  ּמנ שו ּמלן  ִבאי ּמה אאת  ִבעיד  יַתמשר יַתה
ּמת ּה,  אבשר רֲעח יַתעל  ּמלה  שפ ּמנ שו ּמכה  מס או 

יַתקע,  יַתּקשר יַתל ּמבִברין  מח שמ ּמרקות  שי ִבעים או  ּמר שז אהן  ֵאתי שח יַתת שו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

יַתתן'.  מי ִבכי  שב'
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

יַתתן'.   מי ִבכי  שב' ּמנן  ֵאאי
יַתע,  מש שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

שבעון:  ִבט ִבאיש  שפִברי  ִבליקו לח ֵאסה  ּמבא יו יַתא ֵאשם  ִבמ
ּמרה  יַתבתו ֵאמא  ּמט אקה  שש יַתמ ֵאיש  ִבאם  ּממְך  שוצ יַתע יַתמ ּה  שת

ֵאתן,  שוִי ֵאון  יַתכ שת ִבי אש יַתעד 
יַתמר:  אא אנ שקּמרא יא,לח)אש ִבי יַתו ) 

יַתרע אז יַתעל  יַתמִים  יַתתן  מי ִבכי  שו ּמתם" ּמל שב ִבנ ִבמ יַתפל  ּמנ שו   ."

מסכת מכשירין פרק א משנה ד 
ד

ּמרק,  ּמי יַתל אש ּמדה  מג רֲעא ֵאער  יַתהנו
שחתון,  יַתת יַתל שליון  אע ּמה יַתצד  ִבמ ּמישרדו  שו

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
יַתתן'.   מי ִבכי  שב'

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
יַתתן'.   מי ִבכי  שב' ּמנן  ֵאאי

יַתמי:  יַתש ֵאבית  של ֵאלל  אה ֵאבית  שמרו  ּמא
יַתלח,  אּק יַתה אאת  ֵאער  יַתהנו ֵארי  רֲעה יַתו

אלה.  ּמע אל אלה  ּמע אה ִבמן  שוצאו  ּמי ֵאמא  אש ּמאנו  ִבשין  שש חו
יַתמי:  יַתש ֵאבית  אהם  ּמל שמרו  ּמא



ֵאבה.   יַתהשר ִבחים  ּמל שק ּמדה  מג רֲעא יַתו ּמחד,  אא יַתלח  אּק יַתה אש
ֵאלל:  אה ֵאבית  אהם  ּמל שמרו  ּמא

ּמהר,  ּמנ יַתה יַתג ף  יַתעל  ּמתנו  שנ ֵאפרות ו ֵאלא  ּממ יַתסק  אלה  רֲעע יַתמ יַתה ֵארי  רֲעה
שחתון.  יַתת יַתל שליון  אע ּמה יַתצד  ִבמ ּמישרדו  ֵאמא  אש ּמאנו  ִבשין  שש חו

אזה,  יַתגב  יַתעל  אזה  ּמנן  ּמת שנ יַתנִים, ו שש ּמלה  אע אה ִבאם  ּמבל  רֲעא
יַתתן'.   מי ִבכי  שב' שחתון  יַתת יַתה

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ּמטהור.  שחתון  יַתת יַתה

מסכת מכשירין פרק א משנה ה 
ה

ּמשה,  ֵארי שכ יַתה אאת  ֵאחק  יַתמ שמ יַתה
שכסותו,  ִבב ּמערו  שש ֵאחט  יַתהוּסו שו

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
יַתתן';  מי ִבכי  שב' ִבאין  שוצ יַתהיו

יַתתן',  מי ִבכי  שב' ּמנן  ֵאאי אשבו  אאת  שו
מכלו.  ִבמ שוצאו  ֵאי אש ֵאון  יַתכ שת ִבמ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

מסכת מכשירין פרק א משנה ו 
ו

ֵאהן,  ּמיפות  ִבאם  ּמקן  שד ּמב של ִבשין  ּמד רֲעע ּמב יַתח  ֵאפ יַתהנו
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

יַתתן'.   מי ִבכי  שב' ּמנן  ֵאאי
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

יַתתן'.   מי ִבכי  שב'
ּמבעו,  שוצ אא שב ִבמין  שש שמ יַתש ֵאכל  ּמהאו

ּמדיו,  ּמי יַתעל  אש ִבקין  שש יַתמ

ז
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

יַתתן'.  מי ִבכי  שב' ּמנן  ֵאאי
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

יַתתן'.   מי ִבכי  שב'
ִבבים,  ּמנ יַתג יַתה ֵאני  שפ ִבמ יַתמִים  יַתב ּמתיו  ֵאפרו ֵאמן  יַתהּטו

יַתתן'.   מי ִבכי  שב' ּמנן  ֵאאי
יַתלִים,  ּמש שירו ֵאשי  שנ יַתא שב אשה  רֲעע יַתמ

שקִברין,  ִבוּסי יַתה ֵאני  שפ ִבמ יַתמִים  יַתב ּמתן  ּמל ֵאב שד אאת  שמנו  ּמּט אש
ִבמים.   ּמכ רֲעח אהן  ּמל רֲעהרו  ִבט שו

ִבעמו,  ּמאן  ִבבי רֲעה יַתל ּמהר  ּמנ יַתה אלת  לב ִבש של ּמתיו  ֵאפרו אאת  ֵאתן  יַתהנו
יַתתן'.  מי ִבכי  שב' ּמנן  ֵאאי



 פרק ב 

מסכת מכשירין פרק ב משנה א 
א

ּמרה.   שטהו ּמערות,  שמ ִבחין ו ִבשי ִבתים, בורות  ּמב יַתעת  ֵאז
ּמרה.   שטהו ּמדם,  ּמא ּמה יַתעת  ֵאז

ּמרה.   שטהו ּמעתו  ֵאז יַתע,  ִבזי ֵאה שו ִבאים  ֵאמ שט יַתמִים  ּמתה  ּמש
ּמאה.   ֵאמ שט ּמעתו  ֵאז יַתע,  ִבזי ֵאה שו ִבבין  ששאו יַתמִים  יַתב ּמבא 

ּמרה.  שטהו ּמעתו  ֵאז יַתע,  ִבזי ֵאה ּמכְך  יַתחר  יַתא שו יַתפג  יַתת שס ִבנ

מסכת מכשירין פרק ב משנה ב 
ב

ּמאה,  ֵאמ שט ּמת ּה  ּמע ֵאז שו ּמאה,  ֵאמ שט ֵאח ץ  יַתמשר
יַתתן'.   מי ִבכי  שב' ּמרה  שטהו ו

ּמת ּה,  ּממ רֲעח ֵאמ יַתע  ִבזי ֵאמ יַתבִית  יַתה יַתבִית,  יַתב אש ּמכה  ֵאר שב יַתה
ּמאה,  ֵאמ שט ִבאם  שו

ּמאה.  ֵאמ שט ּמכה  ֵאר שב יַתה יַתמת  רֲעח ֵאמ אש יַתבִית  יַתה ּמכל  יַתעת  ֵאז

מסכת מכשירין פרק ב משנה ג 
ג

ּמאה,  ֵאמ שט יַתחת  יַתא שו ּמרה  שטהו יַתחת  יַתא ֵארכות,  שב ֵאתי  שש
ֵאמא;  ּמט ּמאה,  שמ מּט יַתל ּמקרוב  יַתע  ִבזי ֵאמ יַתה

ּמטהור;  ּמרה,  ּמה שּט יַתל ּמקרוב 
ֵאמא.   ּמט ּמוצה,  שח יַתמ של ּמוצה  שח יַתמ

ּמטהור,  אזל  יַתבשר ִבעם  ּמללו  שב אש ֵאמא  ּמט אזל  יַתבשר
ּמטהור,  ּמּטהור,  יַתה ִבמן  לרב  ִבאם 

ֵאמא.   ּמט ּמוצה,  שח יַתמ של ּמוצה  שח יַתמ
ּמכן,  שלתו ִבלים  ִבטי שמ שוגוִים  ֵאאל  ששּמר ִבי אש ּמריות  שוצ יַתג

ּמטהור,  ּמּטהור,  יַתה ִבמן  לרב  ִבאם 
ֵאמא.   ּמט ּמוצה,  שח יַתמ של ּמוצה  שח יַתמ

ִבמים,  ּמש שג ֵאמי  אהן  ֵאלי רֲעע ּמישרדו  אש ֵאפיכות  שש ֵאמי 
ֵאמא,  ּמט ֵאמא,  ּמּט יַתה ִבמן  לרב  ִבאם 

ּמטהור;  ּמּטהור,  יַתה ִבמן  לרב  ִבאם  שו
ֵאמא.   ּמט ּמוצה,  שח יַתמ של ּמוצה  שח יַתמ

יַתתי?  ּממ ֵאא
ֵאפיכות,  שש ֵאמי  שדמו  ּמּק אש יַתמן  שז ִבב
ִבמים,  ּמש שג ֵאמי  שדמו  ּמק ִבאם  ּמבל  רֲעא

ֵאמא.  ּמט ֵאפיכות,  שש ֵאמי  ֵאהן  אש ּמכל  ִבפלו  רֲעא



מסכת מכשירין פרק ב משנה ד 
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יַתגנו> יַתגגו, < אאת  ֵאר ף  יַתהּטו
שכסותו,  אאת  ֵאבס  יַתכ שמ יַתה שו

ִבמים,  ּמש שג אהן  ֵאלי רֲעע ּמישרדו  שו
ֵאמא,  ּמט ֵאמא,  ּמּט יַתה ִבמן  לרב  ִבאם 

ּמטהור;  ּמּטהור,  יַתה ִבמן  לרב  ִבאם  שו
ֵאמא.   ּמט ּמוצה,  שח יַתמ של ּמוצה  שח יַתמ

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ֵאּט ף.  יַתנ של ִבסיפו  ִבאם הו

מסכת מכשירין פרק ב משנה ה 
ה

ּמכ ּה,  שבתו ּמדִברים  שוגוִים  ֵאאל  ששּמר ִבי אש ִבעיר 
ּמבת,  יַתש יַתב אוצת  אח יַתמשר ֵאח ץ  יַתמשר ּמב ּה  ּמתה  שי ּמה שו

ּמיד;  ִבמ ּמב ּה  ֵאח ץ  לרב גוִים, רו ִבאם 
ּמחמו;  ֵאי אש ֵאדי  שכ ִבתין  שמ יַתי ֵאאל,  ששּמר לרב ִי ִבאם  שו

ִבמים.   יַתח יַתה יַתחמו  ֵאי אש ֵאדי  שכ ִבתין  שמ יַתי ּמוצה,  שח יַתמ של ּמוצה  שח יַתמ
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמנה,  יַתט שק ִבטי  ּמב שמ אא שב
ּמיד.  ִבמ ֵאח ץ  ּמב ּה שרשות, רו איש  ִבאם 

מסכת מכשירין פרק ב משנה ו 
ו

ּמכר,  שמ ִבנ ּמרק  ּמי ּמב ּה  ּמוצא  ּממ
ּמיד;  ִבמ יַתח  ֵאק לרב גוִים, לו ִבאם 

ֵאאל,  ששּמר לרב ִי ִבאם  שו
ּמקרוב;  ּממקום  ִבמ לבא  ּמי אש ֵאדי  שכ ִבתין  שמ יַתי

ּמוצה,  שח יַתמ של ּמוצה  שח יַתמ
ּמקרוב.   ּממקום  ִבמ לבא  ּמי אש ֵאדי  שכ ִבתין  שמ יַתי

ּמיד.  ִבמ יַתח  ֵאק ּמב ּה שרשות, לו איש  ִבאם 

מסכת מכשירין פרק ב משנה ז 
ז

ּמלְך,  שש ממ ִבתינוק  ּמב ּה  ּמוצא  ּממ
לרב גוִים, גוי,  ִבאם 

ֵאאל;  ששּמר ֵאאל, ִי ששּמר לרב ִי ִבאם 
ֵאאל.   ששּמר ּמוצה, ִי שח יַתמ של ּמוצה  שח יַתמ

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ִבכים.  ִבלי שש יַתמ יַתה לרב  יַתחר  יַתא ִבכים  של הו



מסכת מכשירין פרק ב משנה ח 
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ּמאה,  ִבוצי שמ ּמב ּה  ּמוצא  ּממ
שכִבריז;  יַתה של ּמוצִבריְך  ֵאאינו  לרב גוִים,  ִבאם 

שכִבריז.   יַתה של ּמוצִבריְך  ּמוצה,  שח יַתמ של ּמוצה  שח יַתמ
יַתפת,  ּמב ּה  ּמוצא  ּממ

ִבמים.   שחתו יַתנ יַתה לרב  יַתחר  יַתא ִבכין  של הו
ּמוּסה,  ִבע יַתפת  ּמתה  שי ּמה ִבאם  שו

ּמוּסה.   ִבע יַתפת  ֵאלי  שכ לרב או יַתחר  יַתא ִבכין  של הו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמבר,  ֵאק יַתפת  ּמתה  שי ּמה ִבאם 
ּמבר.  ֵאק יַתפת  ֵאלי  שכ לרב או יַתחר  יַתא ִבכין  של הו

מסכת מכשירין פרק ב משנה ט 
ט

ּמשר,  ּמב ּמב ּה  ּמוצא  ּממ
ִבחין.   ּמב יַתּט יַתה לרב  יַתחר  יַתא ִבכין  של הו

ּמשל,  מב שמ ּמיה  ּמה ִבאם 
ּמשר.  ּמב ֵאלי  שכ לרב או יַתחר  יַתא ִבכין  של הו

מסכת מכשירין פרק ב משנה י 
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ִבוציא> יַתהמו ארְך, < אד יַתב ֵאפרות  ֵאוצא  יַתהמו
ּמפטור;  אהם,  ֵאתי ּמב של ִבסים  ִבני שכ יַתמ לרב  ִבאם 

ּמיב;  יַתח יַתבשוק,  שמכור  ִבל
יַתמי.   שד ּמוצה,  שח יַתמ של ּמוצה  שח יַתמ

שלתוכו,  ִבלים  ִבטי שמ שוגוִים  ֵאאל  ששּמר ִבי אש ּמוצר  או
יַתדאי;  יַתו לרב גוִים,  ִבאם 

יַתמי;  שד ֵאאל,  ששּמר לרב ִי ִבאם 
יַתדי.   יַתו ּמוצה,  שח יַתמ של ּמוצה  שח יַתמ

ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

מכלו גוי,  ִבפלו  רֲעא
יַתמי.  שד שלתוכו,  ִבטיל  שמ ּמחד  אא ֵאאל  ששּמר שוִי

מסכת מכשירין פרק ב משנה יא 
יא

ִבשית,  ִבלי שש יַתה יַתעל  אשּמרבו  ּמיה  ִבנ שש ֵאפרות 
ִבעית,  ִבבי ּמלשר אש יַתעל  ִבשית  ִבלי שש יַתל אש שו
ִבשית,  ִבש יַתל אש יַתעל  ִבשית  ִבמי רֲעח יַתל אש שו
ִבעית,  ִבבי שש ִבל אש יַתעל  ִבשית  ִבש יַתל אש שו



ִבעית,  ִבבי שש ֵאאי  ּמוצ שלמו אש יַתעל  ִבעית  ִבבי שש ִבל אש שו
לרב.   ּמה יַתחר  יַתא ִבכין  של הו

ִבמיר.  רֲעח יַתה של ּמוצה,  שח יַתמ של ּמוצה  שח יַתמ

פרק ג 

מסכת מכשירין פרק ג משנה א 
א

ֵאפרות,  ֵאלא  ּממ אשהוא  יַתשק 
ּמהר,  ּמנ יַתה יַתג ף  יַתעל  ּמתנו  שנ ו

יַתהבור,  ִבפי  יַתעל  או 
ּמרה,  ּמע שמ יַתה רֲעעלות  יַתמ יַתעל  או 

רֲעאבו,  ּמש שו
רֲעאבו> ּמש אש יַתתן'. < מי ִבכי  שב' רֲעאבו,  ּמש אש ּמכל 

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
יַתתן',  מי ִבכי  שב' יַתמִים  יַתה אגד  אנ שכ אשהוא  ּמכל 

יַתתן'.  מי ִבכי  שב' ֵאאינו  יַתמִים  יַתה אגד  אנ שכ ֵאאינו  אש שו

מסכת מכשירין פרק ג משנה ב 
ב

ֵאפרות,  ּמאה  ֵאל שמ ִבהיא  אש ִבבית  ּמח
ִבקין,  שש יַתמ יַתה שלתוְך  ּמנה  שנתו ו

רֲעאבו,  ּמש שו ֵאפרות,  יַתה שלתוְך  ּמנה  שנתו ִבקין ו שש יַתמ ּמאה  ֵאל שמ או 
יַתתן'.   מי ִבכי  שב' רֲעאבו,  ּמש אש ּמכל 

ּממרו?  ּמא ִבקין  שש יַתמ ֵאאלו  שב
אמ ץ.  לח יַתב יַתיִין, ו יַתב יַתמִים, ו יַתב

ִברין.   שטהו ִבקין,  שש יַתמ יַתה ּמכל  ּמאר  שש ו
ִבנית,  שט ִבּק יַתב ֵאהר  יַתט שמ ּמיה  שמ אח שנ ִבבי  שר

אבת.  אא ִבנית שו שט ִבּק יַתה ֵאאין  אש

מסכת מכשירין פרק ג משנה ג 
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יַתיִין,  יַתל אש ִבבית  ּמח ִבפי  יַתעל  ּמנ ּה  ּמת שנ ּממה ו יַתח יַתפת  אדה  ּמהרו
ֵאמא.   יַתט שמ ִבאיר  ֵאמ ִבבי  שר
ֵאהר.   יַתט שמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר

ִבּטין,  ִבח יַתל אש שב ֵאהר  יַתט שמ ֵאסה  ִבבי יו שר
ִברין,  ששעו יַתל אש שב ֵאמא  יַתט שמ ו

רֲעאבות.  ִברין שו ששעו יַתה אש ֵאני  שפ ִבמ



מסכת מכשירין פרק ג משנה ד 
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ּמננו,  שט ִבּטים, ו ִבח יַתתן בו  ּמנ שו ֵאביתו  אאת  ֵאב ץ  יַתר שמ יַתה
יַתמת> יַתח ֵאמ יַתתן'; < מי ִבכי  שב' יַתמִים,  יַתה יַתמת  רֲעח ֵאמ ִבאם 

יַתמת>  יַתח ֵאמ יַתתן'. < מי ִבכי  שב' ּמנן  ֵאאי יַתלע,  אוּס יַתה יַתמת  רֲעח ֵאמ ִבאם  שו
ּמבה,  ֵאר רֲעע יַתב שכסותו  אאת  ֵאבס  יַתכ שמ יַתה

ּמננו,  שט ִבּטים, ו ִבח ּמב ּה  יַתתן  ּמנ שו
יַתתן';  מי ִבכי  שב' יַתמִים,  יַתה יַתמת  רֲעח ֵאמ ִבאם 

יַתתן'.   מי ִבכי  שב' ּמנן  ֵאאי ּממ ּה,  שוצ יַתע יַתמת  רֲעח ֵאמ ִבאם 
יַתתן'.   מי ִבכי  שב' אזה  ֵארי  רֲעה יַתבחול, 

יַתבחול,  ִבנין  ִבטי שמ ּמהיו  אש ּממחוז  יַתה ֵאשי  שנ יַתא שב אשה  רֲעע יַתמ
ִבמים:  ּמכ רֲעח אהן  ּמל שמרו  ּמא

ִבשים,  אתם עו אהִיי ּמכְך  ִבאם 
אכם.  ֵאמי ִבמי ּמרה  רֲעה יַתט אתם  ִבשי רֲעע ללא 

מסכת מכשירין פרק ג משנה ה 
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ּמנגוב,  יַתה ִבטיט  שב ֵאטן  ֵאמ יַתה
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

יַתתן',  מי ִבכי  שב' יַתח,  ֵאפ אקה טו שש יַתמ איש בו  ִבאם 
ּמנן>  ֵאאי יַתתן'. < מי ִבכי  שב' ֵאאינו  ּמלאו,  ִבאם  שו

ּמרנו,  ּקג אאת  ֵאב ץ  יַתר שמ יַתה
שּמננו.   שט ִבּטים ו ִבח יַתב יַתתן  ּמנ ֵאמא  אש ֵאשש  ֵאאינו חו

ו
אהן,  ֵאלי רֲעע יַתּטל  יַתה אש שכ ִבבים  ּמש רֲעע ֵאּקט  יַתל שמ יַתה
יַתתן'.  מי ִבכי  שב' ּמנן  ֵאאי ּמּטיו,  ִבח אהן  ּמב ֵאטן  ּמה של

ֵאכן,  של יַתון  יַתכ שת ִבנ ִבאם 
יַתתן'.   מי ִבכי  שב' אזה  ֵארי  רֲעה

שטחון,  ִבל ִבּטין  ִבח ִבליְך  יַתהמו
ִבמים,  ּמש שג אהם  ֵאלי רֲעע ּמישרדו  שו
יַתתן'.  מי ִבכי  שב' יַתמח,  ּמש ִבאם 

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
יַתח,  למ שש ִבל ללא  אש ּמשר  שפ ֵאאי

יַתמד.  ּמע ִבאם  ּמלא,  אא
(מסכת מכשירין פרק ג משנה ו) 

יַתגג,  יַתב ִבנים  שנתו ּמתיו  ֵאזי ּמהיו 
ִבמים,  ּמש שג אהן  ֵאלי רֲעע ּמישרדו  שו
יַתתן'.  מי ִבכי  שב' יַתמח,  ּמש ִבאם 

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר



יַתח,  למ שש ִבל ללא  אש ּמשר  שפ ֵאאי
ִבצנור,  יַתה אאת  יַתקק  ּמפ ִבאם  ּמלא,  אא

ּמכן.  שלתו ֵאחל  של ִבח ִבאם  או 

מסכת מכשירין פרק ג משנה ז 
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ּמהר,  ּמנ יַתב שבִברים  ּמהיו עו אש ּממִברים  יַתח יַתה
יַתמִים,  יַתל אהם  ֵאּקי יַתש שפלו  ּמנ שו
יַתתן'.  מי ִבכי  שב' שמחו,  ּמש ִבאם 

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
יַתח,  למ שש ִבל ללא  אש ּמשר  שפ ֵאאי

ּמפכו.   רֲעה ִבאם  ּמלא  אא
ִבטיט,  ֵאלאות  שמ ּמליו  שג יַתר ּמהיו 

שמתו,  אה שב ֵאלי  שג יַתר ֵאכן  שו
ּמהר,  ּמנ יַתב יַתבר  ּמע שו

יַתתן'.  מי ִבכי  שב' יַתמח,  ּמש ִבאם 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

יַתח,  למ שש ִבל ללא  אש ּמשר  שפ ֵאאי
יַתח.   ִבדי ֵאה שו יַתמד  ּמע ִבאם  ּמלא,  אא
ּמאה,  ֵאמ שט ּממה  ֵאה שב ִבב ּמדם ו ּמא ּמב

ֵאמא.  ּמט ּמלם  שלעו

מסכת מכשירין פרק ג משנה ח 
ח

ּמקר  ּמב יַתה ֵאלי  שכ אאת  שו ִבלין  יַתג של יַתג יַתה אאת  יַתהמוִבריד 
יַתמִים,  יַתל ִבדים  ּמּק יַתה יַתעת  ּמש שב

ּמיחווצו,  אש ִבביל  שש ִבב
יַתתן'.   מי ִבכי  שב' אזה  ֵארי  רֲעה

ששתות,  ִבל ּממה  ֵאה שב ִבריד  יַתהמו
יַתתן',  מי ִבכי  שב' ּמה  ִבפי שב ִבלים  ּמהעו יַתמִים  יַתה

יַתתן'.   מי ִבכי  שב' ּמנן  ֵאאי ּמה,  אלי שג יַתר שב ו
ּמה,  אלי שג יַתר ִבידוחו  אש יַתשב  ּמח ִבאם 

יַתתן'.   מי ִבכי  שב' ּמה  אלי שג יַתר שב ִבלין  ּמהעו יַתא ף 
יַתדִיש,  יַתה שו יַתח ף  יַתי יַתה יַתעת  ּמש שב

ֵאמא.   ּמט ּמלם  שלעו
ּמטן,  ּמק שו אטה  ֵארש שו ֵאח ּמד ּה  הוִברי

ּמה,  אלי שג יַתר ִבידוחו  אש יַתשב  ּמח אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
יַתתן',  מי ִבכי  שב' ּמנן  ֵאאי

ּמבה.  ּמש רֲעח יַתמ אהן  ּמל ֵאאין  שו אשה,  רֲעע יַתמ אהן  ּמל ֵאיש  אש



פרק ד 

מסכת מכשירין פרק ד משנה א 
א

ששתות,  ִבל יַתח  ֵאח יַתהשו
יַתתן';  מי ִבכי  שב' ּמפמו,  שש ִבב ִבפיו ו שב ִבלים  ּמהעו יַתמִים  יַתה
יַתתן'.   מי ִבכי  שב' ּמנן  ֵאאי ּמקנו,  שז ִבב לראשו ו שב שטמו ו ּמח שב

ִבבית,  ּמח אב ֵאלא  יַתמ שמ יַתה
ּמה,  ארי רֲעח יַתא ִבלים  ּמהעו יַתמִים  יַתה

ּמר ּה,  ּמוא יַתוצ יַתעל  ּמון  מכ שמ אשהוא  אבל  אח שב ו
ּמכ ּה,  ּמוצשר של אשהוא  אבל  אח שב ו

יַתתן'.   מי ִבכי  שב' אזה  ֵארי  רֲעה
ּמכ ּה?  ּמוצשר ּממה הוא  יַתכ

ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא אבן  שמעון  ִבש ִבבי  שר
יַתפח.   אט

ִבצנור,  יַתה יַתחת  יַתת ּמנ ּה  ּמת שנ
יַתתן'.  מי ִבכי  שב' ּמנן  ֵאאי

מסכת מכשירין פרק ד משנה ב 
ב

ִבמים,  ּמש שג ּמליו  ּמע ּמישרדו  אש ִבמי 
יַתתן',  מי ִבכי  שב' ּמנן  ֵאאי ּמאה,  שמ מּט יַתה יַתאב  ִבפלו  רֲעא

יַתתן'.   מי ִבכי  שב' יַתער,  ּמנ ִבאם  שו
יַתח,  ִבלדו ֵאקר או  ּמה של ִבצנור  יַתה יַתחת  יַתת יַתמד  ּמע

ִבאין,  ֵאמ שט ֵאמא,  ּמּט יַתב
יַתתן'.  מי ִבכי  שב' ּמּטהור,  יַתב ו

מסכת מכשירין פרק ד משנה ג 
ג

יַתח,  ִבתדו אש ִבביל  שש ִבב אתל  לכ יַתל ּמרה  ּמע שק אפה  יַתהכו
יַתתן';  מי ִבכי  שב' אזה  ֵארי  רֲעה

אתל,  לכ יַתה אקה  של ללא ִי אש ִבביל  שש ִבב ִבאם 
יַתתן'.  מי ִבכי  שב' ּמנן  ֵאאי

מסכת מכשירין פרק ד משנה ד 
ד

ּמכ ּה,  שלתו אל ף  אד יַתה יַתרד  ּמי אש ִבבית  ּמח
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ֵאבר.  יַתש שי
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו



ּמעארה.   שי
ּמכ ּה,  ִבמתו ֵאפרות  ֵאטל  שונו ּמידו  ִבשיט  אשהוא מו ִבדין  ומו

ִברין.  שטהו ֵאהן  שו

מסכת מכשירין פרק ד משנה ה 
ה

ּמכ ּה,  שלתו אל ף  אד יַתה יַתרד  ּמי אש ּמבה  ֵאר רֲעע
יַתתן'.   מי ִבכי  שב' ּמנן  ֵאאי ִבפין  ּמצ יַתה שו ִבזין  שת יַתהנו

ּמכ ּה,  שפ ּמש של ּמל ּה  ּמט שנ
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

יַתתן';  מי ִבכי  שב'
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

יַתתן'.   מי ִבכי  שב' ּמנן  ֵאאי

ו
ּמכ ּה,  שלתו אל ף  אד יַתה ֵארד  ֵאי אש ּמח ּה  ִבני ִבה

ִבפין,  ּמצ יַתה שו ִבזין  שת יַתהנו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

יַתתן';  מי ִבכי  שב'
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

יַתתן'.   מי ִבכי  שב' ּמנן  ֵאאי
ּמכ ּה,  שפ ּמש של ּמל ּה  ּמט שנ

יַתתן'.   מי ִבכי  שב' ֵאהן  אש ִבדים  ֵאאלו מו ּמו ֵאאלו 

ז
ּמעּמרה,  שמ יַתב שכסותו  אאת  ֵאבס  יַתכ שמ יַתה שו ּמליו  ֵאכ אאת  ִבביל  שט יַתמ יַתה

יַתתן';  מי ִבכי  שב' ּמדיו  ּמי שב ִבלים  ּמהעו יַתמִים  יַתה
יַתתן'.   מי ִבכי  שב' ּמנן  ֵאאי ּמליו,  שג יַתר שב

ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר
ּמליו,  שג יַתר שנפו  יַתּט ִבנ ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא ֵארד  ֵאי אש ּמשר לו  שפ ֵאאי ִבאם 

יַתתן'.  מי ִבכי  שב' ּמליו,  שג יַתר שב ִבלים  ּמהעו יַתא ף 

מסכת מכשירין פרק ד משנה ו 
ח

ִבסין,  ּמתשרמו ּמאה  ֵאל שמ ִבהיא  אש ּמפה  מק
אוה,  שק ִבמ יַתה שלתוְך  ּמה  ּמתנו שנ ו

ּמכ ּה,  ִבמתו ִבסין  ּמתשרמו ֵאטל  שונו ּמידו  ִבשיט  ומו
ִברין.  שטהו ֵאהם  שו

יַתמִים,  יַתה ִבמן  ּמלם  אע אה
ִבאין,  ֵאמ שט ּמפה,  מּק יַתב ִבעים  שג יַתהנו

ִברין.   שטהו ִבסין  ּמתשרמו יַתה ּמכל  ּמאר  שש ו



יַתחתו,  ִבדי שמ ּמדה  ִבנ ּמרה,  ּמע שמ יַתב אש שוצנון 
ּמטהור.   שוהוא 

יַתמִים,  יַתה ִבמן  אשהוא  ּמכל  יַתלתו  אע אה
ֵאמא.  ּמט

מסכת מכשירין פרק ד משנה ז 
ט

יַתמִים,  יַתה יַתמת  יַתא שלתוְך  שפלו  ּמנ אש ֵאפרות 
ּמלן,  ּמט שנ ֵאמאות ו שט ּמדיו  ּמי ּמהיו  אש ִבמי  יַתשט  ּמפ ו

שטהורות,  ּמדיו  ּמי
ִברין.   שטהו ֵאפרות  יַתה שו

ּמדיו,  ּמי ִבידוחו  אש יַתשב  ּמח ִבאם 
שטהורות,  ּמדיו  ּמי

יַתתן'.  מי ִבכי  שב' ֵאפרות  יַתה שו

מסכת מכשירין פרק ד משנה ח 
י

יַתמִים,  ּמאה  ֵאל שמ ִבהיא  אש ּמרה  ֵאד שק
אוה,  שק ִבמ יַתה שלתוְך  ּמנה  שנתו ו

ּמכ ּה,  שלתו ּמידו  אאת  ּמאה  שמ מּט יַתה יַתאב  יַתשט  ּמפ ו
ּמאה;  ֵאמ שט

ּמרה.   שטהו ֵאמאות,  שט יַתגע  יַתמ
ִבקין,  שש יַתמ יַתה ּמכל  ּמאר  שש ו

ּמאה,  ֵאמ שט
ִבקין.  שש יַתמ יַתה ּמאר  שש אאת  ִברין  רֲעה יַתט שמ יַתמִים  יַתה ֵאאין  אש

מסכת מכשירין פרק ד משנה ט 
יא

ִבמים,  ּמי ּמשה  לל שש יַתעד  ִבּקילון,  יַתב ֵאלא  יַתמ שמ יַתה
ִבאין.   ֵאמ שט

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
ִברין,  שטהו ּמיד  ִבמ ּמגבו  ִבנ ִבאם 

ּמגבו,  ִבנ ללא  ִבאם 
ִבאין.  ֵאמ שט ִבשים יום  לל שש יַתעד  ִבפלו  רֲעא

מסכת מכשירין פרק ד משנה י 
יב

ִבקין  שש יַתמ אהן  ֵאלי רֲעע שפלו  ּמנ אש ִבוצים  ֵאע
ִבמים,  ּמש שג אהן  ֵאלי רֲעע ּמישרדו  שו

ִברין. שטהו ּמרבו,    ִבאם 
ּמישרדו> אש ִבמים, < ּמש שג אהן  ֵאלי רֲעע ֵאישרדו  אש ּמאן  ִבוצי הו



ִבאין.   ֵאמ שט אשּמרבו,  ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ִבאין,  ֵאמ שט ִבקים  שש יַתמ שלעו  ּמב

ִבמים,  ּמש שג אהן  ֵאלי רֲעע ֵאישרדו  אש ּמאן  ִבוצי אשהו ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
שטהוִברים, 

יַתבד.   של ִבב שטהורות  יַתדִים  ּמי שב ּמלא  אא ֵאקם  ִבוּסי יַתי ללא  שו
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ּמקן,  ִבוּסי ִבה שו ִבחים  יַתל ּמהיו  ִבאם 
ּמלעו,  ּמב אש ִבקים  שש יַתמ יַתה יַתעל  אהן  ֵאמ ִבאין  שוצ יַתהיו ִבקין  שש יַתמ ּמרבו 

ִברין.  שטהו

פרק ה 

מסכת מכשירין פרק ה משנה א 
א

ּמהר,  ּמנ יַתב יַתבל  ּמּט אש ִבמי 
יַתבר בו,  ּמע שו ֵאחר  יַתא ּמהר  ּמנ ּמניו  ּמפ של ּמיה  ּמה שו
ִבנים.   ּמהִבראשו אאת  ִביים  ִבנ שש רֲעהרו  ִבט שו

שמתו,  אה שב ִבל ֵאכן  שו שברו,  ּמש של ֵאברו  רֲעח ּמחיו  שד
ִבנים.   ּמהִבראשו אאת  ִביים  ִבנ שש רֲעהרו  ִבט

ִבעמו,  ֵאחק  יַתש שמ ִבכ ִבאם 
יַתתן'.  מי ִבכי  שב' אזה  ֵארי  רֲעה

מסכת מכשירין פרק ה משנה ב 
ב

יַתמִים,  יַתה ֵאני  שפ יַתעל  ּמשט  יַתה
יַתתן'.   מי ִבכי  שב' ּמנן  ֵאאי ִבזין  שת יַתהנו

ֵאברו,  רֲעח יַתעל  ִבתיז  יַתה של יַתון  יַתכ שת ִבנ ִבאם  שו
יַתתן'.   מי ִבכי  שב' אזה  ֵארי  רֲעה

יַתמִים,  יַתב ִבוצפור  אשה  ּמהעו
יַתתן'.  מי ִבכי  שב' ּמנן  ֵאאי ּמב ּה  אש אאת  ִבזין  שת יַתהנו

מסכת מכשירין פרק ה משנה ג 
ג

ִביגובו,  אש ּמלן  ּמל שב ּמכן ו שלתו אל ף  אד יַתה יַתרד  ּמי אש ֵאפרות 
ֵאמר:  ִבבי או שר

יַתתן'.  מי ִבכי  שב' ּמנן  ֵאאי

מסכת מכשירין פרק ה משנה ד 



ד
יַתהבור,  אאת  ֵאדד  יַתהמו

שחבו,  ּמר של ֵאבין  שמקו  ּמע של ֵאבין 
יַתתן'.   מי ִבכי  שב' אזה  ֵארי  רֲעה
יַתטשרפון.   ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
יַתתן',  מי ִבכי  שב' שמקו,  ּמע של

יַתתן'.  מי ִבכי  שב' ֵאאינו  שחבו,  ּמר של ו

מסכת מכשירין פרק ה משנה ה 
ה

יַתלבור,  אנה  ּמק שגלו או  יַתר ּמידו או  יַתשט  ּמפ
יַתמִים,  איש בו  ִבאם  יַתדע  ֵאלי

יַתתן';  מי ִבכי  שב' ּמנן  ֵאאי
איש בו,  יַתמִים  ּממה  יַתכ יַתדע  ֵאלי

יַתתן'.   מי ִבכי  שב' אזה  ֵארי  רֲעה
יַתלבור,  אבן  אא ּמה אאת  יַתרק  ּמז

יַתמִים,  ֵאיש בו  ִבאם  יַתדע  ֵאלי
יַתתן',  מי ִבכי  שב' ּמנן  ֵאאי ִבזין  שת יַתהנו

ִברין.  שטהו אבן  אא ּמב אש אאת  שו

מסכת מכשירין פרק ה משנה ו 
ו

יַתלח,  אש יַתה יַתעל  ֵאבט  יַתהחו
יַתתן',  מי ִבכי  שב' יַתמִים,  יַתל חו ץ 

יַתתן'.   מי ִבכי  שב' ּמנן  ֵאאי יַתמִים,  יַתה שבתוְך  ו
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

יַתתן',  מי ִבכי  שב' יַתמִים,  יַתה שבתוְך  יַתא ף 
ּמאה.  יַתהצו ִבעם  שוצאו  ֵאי אש ֵאון  יַתכ שת ִבמ אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

מסכת מכשירין פרק ה משנה ז 
ז

ּמנה,  ִבפי שוּס יַתב ִבלים  ּמהעו יַתמִים  יַתה
ּממשוטות,  יַתב אקל, ו לע ּמב ו

יַתתן';  מי ִבכי  שב' ּמנן  ֵאאי
שכמורות,  ִבמ יַתב ּמשתות ו שר ּמב שמוצודות ו יַתב

יַתתן'.  מי ִבכי  שב' ּמנן  ֵאאי
יַתתן'.   מי ִבכי  שב' יַתער,  ּמנ ִבאם  שו

ּמפ ּה,  ּמוצשר של ּמגדול  יַתה ּמים  יַתל ּמנה  ִבפי שוּס יַתה אאת  ִבליְך  יַתהמו
ּמוצשרפו,  של ִבמים  ּמש שג יַתב ֵאמר  שס יַתמ ִבוציא  יַתהמו

יַתכבותו,  של ִבמים  ּמש שג יַתב ּמהאור  אאת  יַתח  ִבני יַתמ יַתה



יַתתן'.  מי ִבכי  שב' אזה  ֵארי  רֲעה

מסכת מכשירין פרק ה משנה ח 
ח

ּמחנות,  של מש יַתל אש ּמיה  שס יַתק
ִבנים,  ֵאב של ִבל אש ּמפה  ִבש ֵאכן  שו

יַתתן';  מי ִבכי  שב' ּמנן  ֵאאי
יַתתן'.  מי ִבכי  שב' יַתער,  ּמנ ִבאם  שו

מסכת מכשירין פרק ה משנה ט 
ט

ּמטהור,  ּמנוצוק  יַתה ּמכל 
יַתחת.   יַתפ יַתצ יַתה שו ִבפים,  ִבזי יַתה יַתבש  שד ִבמ חו ץ 

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
יַתלפול,  אש שו ִבסים  שגִברי יַתל אש ּמפה  שק ִבמ יַתא ף 
ּמה.  ארי רֲעח יַתא של אדת  אל ִבהיא סו אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת מכשירין פרק ה משנה י 
י

יַתחם,  של יַתחם  ֵאמ ארה  ּמע שמ יַתה
ֵאנן,  שלוצו ֵאנן  ִבמצו ו
ֵאנן,  יַתלצו יַתחם  ֵאמ

ּמטהור; 
יַתחם,  של ֵאנן  ִבמצו

ֵאמא.   ּמט
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

יַתחם,  של יַתחם  ֵאמ ּמעארה  שמ יַתה יַתא ף 
שליון,  אע ּמל אש ִבמ אפה  ּמי שחתון  יַתת יַתל אש לכחו  שו

ֵאמא.  ּמט

מסכת מכשירין פרק ה משנה יא 
יא

שטהורות,  ּמה  אדי ּמי ּמהיו  אש ּמשה  ִבא ּמה
ּמאה,  ֵאמ שט ּמרה  ֵאד שק ִבב ּמוּסה  יַתג שמ ו

ּמה,  אדי ּמי ִבזיעו  ֵאה ִבאם 
ֵאמאות.   שט

ּמרה,  שטהו ּמרה  ֵאד שק ִבב ּמוּסה  יַתג שמ ו
ּמרה>  ֵאד שק ִבב ּמאה. < ֵאמ שט ּמרה  ֵאד שּק יַתה ּמה,  אדי ּמי ִבזיעו  ֵאה ִבאם 

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
שטפו.   ּמנ ִבאם 

יַתנִים,  שז למא יַתכ ף  שב ִבבים  ּמנ רֲעע ֵאקל  יַתהשו



ּמטהור,  יַתכ ף  יַתב אש יַתיִין  יַתה
ִבלי.   אכ יַתה שלתוְך  ארה  ּמע שי אש יַתעד 

ִבפים.  שּט יַתנ שמ ֵאהן  אש ִבבים  ּמנ רֲעע יַתו ִבתים  ֵאזי ֵאלי  יַתס של אמה  אזה דו ֵארי  רֲעה

פרק ו 

מסכת מכשירין פרק ו משנה א 
א

ּממה,  ִבנ שכ יַתה ֵאני  שפ ִבמ יַתגג  יַתל ּמתיו  ֵאפרו אלה  רֲעע יַתמ יַתה
יַתטל,  אהן  ֵאלי רֲעע יַתרד  ּמי שו
יַתתן'.   מי ִבכי  שב' ּמנן  ֵאאי
ֵאכן,  של יַתון  יַתכ שת ִבנ ִבאם  שו

יַתתן'.   מי ִבכי  שב' אזה  ֵארי  רֲעה
ּמטן,  ּמק שו אטה  ֵארש שו ֵאח ּמלן  אע אה

יַתטל,  אהן  ֵאלי רֲעע ֵארד  ֵאי אש יַתֵאשב  ּמח אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
יַתתן',  מי ִבכי  שב' ּמנן  ֵאאי

ּמבה.  ּמש רֲעח יַתמ אהן  ּמל ֵאאין  שו אשה  רֲעע יַתמ אהם  ּמל ֵאיש  אש

מסכת מכשירין פרק ו משנה ב 
ב

ִבוציעות  שּק יַתה אאת  שו מגדות  רֲעא ּמה אאת  אלה  רֲעע יַתמ יַתה
ִבתינו,  שמ יַתי אש ִבביל  שש ִבב יַתגג,  יַתל יַתהשום  אאת  שו

יַתתן'.   מי ִבכי  שב' ּמנן  ֵאאי
ִבאין.   ֵאמ שט ִבקים  ּמו שש יַתה ֵאבית  של אש מגדות  רֲעא ּמה ּמכל 

ִבחים.   יַתל יַתב ֵאהר  יַתט שמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר
ִבאיר:  ֵאמ ִבבי  יַתמר שר ּמא

ִבטמום?  ּממה  ֵאני  שפ ִבמ ִבכי  שו
אפה!  יַתה ֵאקה  שש יַתמ ֵאני  שפ ִבמ ּמלא  אא

ִבאים.   ֵאמ שט ִבקין  ּמו שש יַתה ֵאבית  של אש ּמלתות  שוּס יַתה שו ִבחים  ּממ שּק יַתה ּמכל 
ִבני,  ּמס שי ִבּט יַתה שו שּטּמרגוס  יַתה שו ּמקה,  ִבלי רֲעח יַתה

ּממקום.  ּמכל  שב ִבאין  ֵאמ שט

מסכת מכשירין פרק ו משנה ג 
ג

ּמרה,  רֲעה יַתט יַתקת  שז אח שב ִבוצים  ֵאבי יַתה ּמכל 
אקה.   שש יַתמ ֵארי  שכ שלמו אש ִבמ חו ץ 

ִבשים,  ֵאב שי ֵאפרות  אהן  ּממ ִבע שכִברין  ּמהיו מו ִבאם 
שטהורות.  

ּמאה.   שמ מט יַתקת  שז אח שב ִבגין  ּמד יַתה ּמכל 



ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמפה,  מק שב ּמבא  יַתה שוצִברי  ִבמ יַתה יַתדג  שו ִבתית,  ּמל שי יַתא ּמכה  ִבת רֲעח

ּמנן,  שפ שס יַתא ּמה יַתיס  של שוקו
ּמרה.   רֲעה יַתט יַתקת  שז אח שב ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ּמאה.   שמ מט יַתקת  שז אח שב ֵאציר  יַתה ּמכל 

יַתמר:  ִבנין לו ּממ אא אנ אר ץ  ּמא ּמה יַתעם  ּמלם  מכ יַתעל  שו
ֵאהן",  ִברין  שטהו "

ּמגה,  ּמד יַתה ִבמן  חו ץ 
אר ץ.   ּמא ּמה יַתעם  אוצל  ֵאא ּמתם  ִבדין או ִבקי שפ יַתמ אש ֵאני  שפ ִבמ

ֵאמר:  לקב או רֲעע יַתי אבן  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר
ֵאהן,  אש ּמכל  יַתמִים  שלתוכו  יַתפל  ּמנ אש ּמטהור  ֵאוציר 

ֵאמא.  ּמט

מסכת מכשירין פרק ו משנה ד 
ד

ֵאהן:  ִבקין  שש יַתמ ּמעה  שב ִבש
יַתּטל,  יַתה

יַתמִים,  יַתה שו
יַתיִין,]  יַתה ]
אמן,  אש יַתה שו
ּמדם,  יַתה שו

ּמלב,  ּמח אה שו
שדבוִברים.   יַתבש  שד ו

ּמטהור,  ִבעי,  ּמוצשר יַתבש  שד
ּמלה.  ִבכי רֲעא יַתב ּמתר  ממ ו

מסכת מכשירין פרק ו משנה ה 
ה

יַתמִים:  יַתל ּמלדות  תו
יַתעִין,  ּמה ִבמן  ֵאוצא  יַתהיו

אזן,  לא ּמה ִבמן 
אטם,  לח יַתה ִבמן 
אפה,  יַתה ִבמן  ו

ִבנים,  יַתט שק ֵאבין  ִבלים  שגדו ֵאבין  יַתלִים,  שג יַתר ֵאמי 
שעתו.   יַתד של ללא  אש שו שעתו  יַתד של

ּמדם:  יַתל ּמלדות  תו
ִברין,  שּטהו יַתה ּמבעופות  ּמיה ו יַתח יַתב ּממה ו ֵאה שב יַתב ּמטה  ִבחי שש יַתדם 

ִבתּמיה.   שש ִבל ֵאּקז  יַתה יַתדם  שו
ּמלב,  ּמח שכ ּמלב,  ּמח אה ֵאמי 

אמן,  אש יַתכ יַתחל,  למ יַתה שו
אמן.   אש ֵאדי  שי ֵאוצא  יַתחל יו למ ֵאאין  אש



שמעון.   ִבש ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

אמן.   אש ֵאאין בו  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
ּמשרו,  שב ִבכ אשאר ץ  יַתה יַתדם 

ִבשיר;  שכ יַתמ ֵאאינו  שו ֵאמא  יַתט שמ
ֵאוצא בו.  יַתכיו ּמלנו  ֵאאין  שו

מסכת מכשירין פרק ו משנה ו 
ו

ִברין:  ִבשי שכ יַתמ ִבמין ו יַתט שמ ֵאאלו 
ּמזב,  יַתל אש זובו 

ּמליו,  שג יַתר ֵאמי  ֵאמי יַתזשרעו, ו יַתבת  שכ ִבש שו שורוקו, 
ֵאמת,  יַתה ִבמן  ִבעית  ִבבי ושר

ּמדה.   ִבנ יַתה יַתדם  שו
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר

אשארת.   שכ יַתמ ּמנה  ֵאאי יַתרע  אז יַתבת  שכ ִבש
ֵאמר:  ּמיה או שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר

ּמדה ִבנ יַתה ִבשיר.]  יַתדם  שכ יַתמ ֵאאינו  ] 
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ִבשיר.   שכ יַתמ ֵאאינו  ֵאמת  יַתה יַתדם 
יַתעת,  יַתל יַתד יַתה יַתעל  יַתפל  ּמנ ִבאם  שו
ּמרה.  שטהו ִבהיא  שו ּמד ּה,  שד גו

מסכת מכשירין פרק ו משנה ז 
ז

ללא]ֵאאלו  ִברין: [ ִבשי שכ יַתמ ללא  שו ִבמין  יַתט שמ  
ּמעה,  ֵאז יַתה

ּמחה,  שסרו ּמחה  ֵאל יַתה שו
ִבאי,  אר ּמה שו

אהן,  ּממ ִבע ֵאוצא  יַתהיו ּמדם  שו
ּמנה.   ששמו אבן  ֵאקה  שש יַתמ ו

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ּמדמו.   ִבמ חו ץ 

ּמיה,  אבשר שט ֵאמי  אתה  יַתהשו שו
ִביים.   ִבק שנ ִבאין  שוצ ִבפי יו יַתעל  יַתא ף 

ח
ִבאין,  ֵאמ שּט יַתה ּמבעופות  ּמיה ו יַתח יַתב ּממה ו ֵאה שב ִבב ּמטה  ִבחי שש יַתדם 

ּמאה.   ִבלשרפו ֵאּקז  יַתה יַתדם  שו
ֵאאלו.   ּמב ֵאמא  יַתט שמ ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר

ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא אבן  שמעון  ִבש ִבבי  שר



ּמטהור.  ּמכר  ּמז יַתה ֵאלב  רֲעח

מסכת מכשירין פרק ו משנה ח 
ט

ּמרוצון,  של ללא  אש שו ּמרוצון  של ֵאמא  יַתט שמ ּמשה  ִבא ּמה ֵאלב  רֲעח
ּמרוצון.   של ּמלא  אא ֵאמא  יַתט שמ ֵאאינו  ּממה  ֵאה שב יַתה ֵאלב  רֲעח יַתו

ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר שר ּמא
ּמבִברין:  שד יַתה אמר  לח ּמו קול 

ּמשה,  ִבא ּמה ֵאלב  רֲעח ִבאם  ּממה, 
ִבנים,  יַתט שּק יַתל ּמלא  אא ּמחד  מי שמ ֵאאינו  אש
ּמרוצון,  של ללא  אש שו ּמרוצון  של ֵאמא  יַתט שמ

ּממה,  ֵאה שב יַתה ֵאלב  רֲעח
ִבלים,  שגדו יַתל שו ִבנים  יַתט שּק יַתל ּמחד  מי שמ אשהוא 

ּמרוצון?  של ללא  אש שו ּמרוצון  של ֵאמא  יַתט שי אש ִבדין  ֵאאינו 
שמרו לו:  ּמא

ללא! 
ּמרוצון,  של ללא  אש ּמשה  ִבא ּמה ֵאלב  רֲעח ֵאמא  ִבט ִבאם 

ֵאמא,  ּמט ּמת ּה  שפ יַתג יַתמ יַתדם  אש
ּמרוצון,  של ללא  אש ּממה  ֵאה שב יַתה ֵאלב  רֲעח ֵאמא  יַתט שי

ּמטהור?  ּמת ּה  שפ יַתג יַתמ יַתדם  אש
אהם:  ּמל יַתמר  ּמא

ּמדם,  יַתב ִבמ ּמלב  ּמח אב ִבני  רֲעא ִבמיר  רֲעח יַתמ
ֵאמא,  ּמט ּמאה,  ִבלשרפו ֵאלב  יַתהחו אש
ּמטהור.   ּמאה,  ִבלשרפו ִבקיז  ֵאמ יַתה שו

שמרו לו:  ּמא
ִבכיחו,  ִבבים יו ּמנ רֲעע יַתו ִבתים  ֵאזי ֵאלי  יַתס
אהן,  ֵאמ ִבאין  שוצ יַתהיו ִבקין  שש יַתמ יַתה אש

ִבאים,  ֵאמ שט ּמרוצון,  של
שטהוִברים.   ּמרוצון,  של ללא  אש שו

אהן:  ּמל יַתמר  ּמא
ללא! 

ִבבים,  ּמנ רֲעע יַתו ִבתים  ֵאזי ֵאלי  יַתס שב אתם  יַתמשר רֲעא ִבאם 
אקה,  שש יַתמ ּמפן  שוסו אכל  לא ּמתן  ּמל ִבח שת אש

אקה?  שש יַתמ שוסופו  ּמלתו  ִבח שת אש ּמלב  ּמח אב שמרו  לתא
ּמבה.   שתשו ּמתה  שי ּמה ּמכן  יַתעד 

שמעון:  ִבש ִבבי  יַתמר שר ּמא
ּמניו:  ּמפ של ִבבין  ִבשי שמ ּמהִיינו  ּמלְך  ֵאהי שו ּמכן  ִבמ

ִבכיחו,  ִבמים יו ּמש שג ֵאמי 
אקה,  שש יַתמ ּמפן  שוסו ּמתן  ּמל ִבח שת אש

ּמרוצון.   של ּמלא  אא ִבמין  יַתט שמ ּמנן  ֵאאי שו
ּמלנו:  יַתמר  ּמא



ללא! 
ִבמין,  ּמש שג ֵאמי  שב אתם  יַתמשר רֲעא ִבאם 

ּמלנות,  ִבאי ּמל שו ּמרוצות  רֲעא ּמל ּמלא  אא ּמדם,  ּמא ּמל ּמבן  מר ֵאאין  אש
ּמדם.   ּמא ּמל ּמלב  ּמח אה לרב  שו

חסלת מסכת מכשירין פרקין ו'

מסכת זבים 

פרק א 

מסכת זבים פרק א משנה א 
א

ּמלזוב,  אש יַתחת  יַתא ּמיה  ִבא שר אאה  ּמהרו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

אגד יום.  אנ שכ ארת יום  אמ שכשו
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

אקִברי.   יַתעל  יַתב שכ
ִבסיק,  שפ ִבה ִבני  ֵאש יַתב יַתחת, ו יַתא ּמאה  ּמר

יַתתִים,  שש ּמאה  ּמר ִבשי  ִבלי שש יַתב ו
יַתתִים.  שש ִבכ ּמבה  מר שמ יַתחת  יַתא או 

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ּמגמור.  ּמזב 

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו
ּמשב,  ּמכב ומו שש ִבמ ֵאמא  יַתט שמ

ִביים,  יַתח יַתמִים  יַתאת  ִבבי ּמוצִבריְך  שו
ּמבן.   ּמּקשר יַתה ִבמן  ּמפטור  ו

ב
ּמדה:  שיהו אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמגמור.  ּמזב  ֵאאינו  אש אזה  ּמב יַתמי  יַתש ֵאבית  ִבדים  מו
ּמלקו?  שח אנ יַתמה  יַתעל  שו

יַתתִים,  שש אאה  ּמהרו יַתעל 
יַתתִים,  שש ִבכ ּמבה  מר שמ יַתחת  יַתא או 

ִבסיק,  שפ ִבה ִבני  ֵאש יַתב ו



יַתחת.  יַתא ּמאה  ּמר ִבשי  ִבלי שש יַתב ו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ּמגמור.  ּמזב 
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית 

ּמשב,  ּמכב ומו שש ִבמ ֵאמא  יַתט שמ
ִביים,  יַתח יַתמִים  יַתאת  ִבבי ּמוצִבריְך  שו

ּמבן.  ּמּקשר יַתה ִבמן  ּמפטור  ו

מסכת זבים פרק א משנה ב 
ג

יַתרת זובו,  ִבפי שס ִבל ִבשי  ִבלי שש יַתה יַתביום  אקִברי  אאה  ּמהרו
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

ּמניו.  ּמפ של אש ִבמים  ּמי ֵאני  שש יַתתר  ּמס
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ּמלא יומו.   אא יַתתר  ּמס ללא 
ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר

ּמניו.   ּמפ של אש יַתתר  ּמס ִבני  ֵאש יַתב אאה  ּמהרו
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ִבשי,  ִבלי שש יַתב אאה  ּמהרו ּמחד  אא שו ִבני  ֵאש יַתב אאה  ּמהרו ּמחד  אא
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית  אש

ּמניו,  ּמפ של אש ִבמים  ּמי ֵאני  שש יַתתר  ּמס
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית  ו

ּמלא יומו.   אא יַתתר  ּמס ללא 
ִבעי,  ִבבי ּמבשר אאה  ּמברו אדה  ומו
ּמלא יומו.   אא יַתתר  ּמס ללא  אש

אקִברי,  אאה  שברו
ִבעי,  ִבבי שש ִבפלו יום  רֲעא ּמאה זוב,  ּמר ִבאם  ּמבל  רֲעא

ּמניו.  ּמפ של אש יַתתר  ּמס

מסכת זבים פרק א משנה ג 
ד

ּמחר,  ּממ של יַתתִים  שש יַתהיום ו יַתחת  יַתא ּמאה  ּמר
ּמחר,  ּממ של יַתחת  יַתא שו יַתהיום  יַתתִים  שש

ִבמים,  ּמי ּמשה  לל שש ִבל ּמשלוש 
ֵאלילות,  ּמשה  לל שש ִבל או 

ּמגמור.  ּמזב  אזה  ֵארי  רֲעה

מסכת זבים פרק א משנה ד 
ה

ִבספוג,  שו ּמלה  ִבבי שט ֵאדי  שכ ִבסיק  שפ ִבה שו יַתחת  יַתא ּמאה  ּמר
יַתתִים,  שש ּמאה  ּמר ּמכְך  יַתחר  יַתא שו



יַתתִים;  שש ִבכ ּמבה  מר שמ יַתחת  יַתא או 
יַתתִים,  שש ּמאה  אשּמר או 

יַתתִים,  שש ִבכ ּמבה  מר שמ יַתחת  יַתא או 
ִבספוג,  שו ּמלה  ִבבי שט ֵאדי  שכ ִבסיק  שפ ִבה שו

יַתחת,  יַתא ּמאה  ּמר ּמכְך  יַתחר  יַתא שו
ּמגמור.  ּמזב  אזה  ֵארי  רֲעה

מסכת זבים פרק א משנה ה 
ו

ּמשלוש,  שכ ּמבה  מר שמ יַתחת  יַתא ּמאה  ּמר
יַתח,  לל ִבשי של ּמון  ּמי ֵאגד  ִבמ שכ ִבהיא  אש

ִבגים,  ִבספו ֵאני  שש ִבכ שו ִבבילות  שט ֵאתי  שש ֵאדי  שכ ֵאהן  אש
ּמגמור.   ּמזב  אזה  ֵארי  רֲעה

ז
יַתתִים,  שש ִבכ ּמבה  מר שמ יַתחת  יַתא ּמאה  ּמר

ּמשב,  ּמכב ומו שש ִבמ ֵאמא  יַתט שמ
ִביים,  יַתח יַתמִים  יַתאת  ִבבי ּמוצִבריְך  שו

ּמבן.   ּמּקשר יַתה ִבמן  ּמפטור  ו
ֵאסה:  ִבבי יו יַתמר שר ּמא

ּמבה  מר שמ יַתחת  יַתא ּממרו  ּמא ללא 
ּמשלוש.  ֵאדי  שכ ּמב ּה  איש  ִבאם  ּמלא  אא

מסכת זבים פרק א משנה ו 
ח

ּממשות,  שש יַתה ֵאבין  יַתחת  יַתא שו יַתהיום  יַתחת  יַתא ּמאה  ּמר
ּמחר,  ּממ של יַתחת  יַתא שו ּממשות  שש יַתה ֵאבין  יַתחת  יַתא

ּמחר,  ּממ של ּמת ּה  ּמוצ שק ִבמ יַתהיום ו ֵאמ ּמיה  ִבא ּמהשר ּמוצת  שק ִבמ אש יַתע  ּמידו ִבאם 
ּמבן;  ּמּקשר יַתל שו ּמאה  שמ מּט יַתל יַתדאי  יַתו

ּמחר,  ּממ של ּמת ּה  ּמוצ שק ִבמ יַתהיום ו ֵאמ ּמיה  ִבא ּמהשר ּמוצת  שק ִבמ אש ֵאפק  ּמס ִבאם  שו
ּמבן.   ּמּקשר יַתל ֵאפק  ּמס שו ּמאה,  שמ מּט יַתל יַתדאי  יַתו
ּממשות,  שש יַתה ֵאבין  ִבמים  ּמי ֵאני  שש ּמאה  ּמר

ּמבן;  ּמּקשר יַתל שו ּמאה  שמ מּט יַתל ֵאפק  ּמס
ּממשות,  שש יַתה ֵאבין  יַתחת  יַתא

ּמאה.  שמ מּט יַתל ֵאפק  ּמס

פרק ב 



מסכת זבים פרק ב משנה א 
א

ּמבה,  ִבזי יַתב ִבאין  ֵאמ שט לכל  יַתה
ֵאגִברים,  יַתה יַתא ף 

ִבדים,  ּמב רֲעע ּמה יַתא ף 
ּמרִברים,  שח מש שמ ּמנן  ֵאאי אש ֵאבין  ּמרִברין  שח מש שמ ֵאבין 

ּמטן,  ּמק שו אטה  ֵארש, שו ֵאח
ּממה,   יַתח שסִבריס  ּמדם ו ּמא שסִבריס 

ּמנס.  ִבגי שדרו שנ יַתא שו שמטום  ּמט שו
ּמשה,  ִבא ּמה ֵארי  שמ ּמח שו ִבאיש  ּמה ֵארי  שמ ּמח אהן  ֵאלי רֲעע ִבנין  שת שונו

ּמשה,  ִבא ּמכ ּמדם  יַתב ִבמין  יַתּט ִבמ
ִבאיש,  ּמכ אבן  לל יַתב ו

ֵאפק.  ּמס שב ּמתן  ּמא שמ מט שו

מסכת זבים פרק ב משנה ב 
ב

ּמזב  יַתה אאת  ִבקין  שד ִבכין בו ּמר שד יַתבע  אש שב
ּמבה:  ִבזי יַתל יַתקק  שז ִבנ ללא  אש יַתעד 

אתה,  שש ִבמ שב ּמכל,  רֲעא יַתמ שב
ּמוצה,  ִבפי שק ִבב ּמשא,  יַתמ שב

ִבהשרהור.  שב אאה ו יַתמשר שב ִבלי,  לח שב
ּמאה,  ּמר ללא  אש יַתעד  ֵאהר  ִבהשר

ֵאהר,   ִבהשר ללא  אש יַתעד  ּמאה  ּמר או 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמועו ף  ּמיה  יַתח שו ּממה  ֵאה שב ּמאה  ּמר ִבפלו  רֲעא
אזה,  ִבעם  אזה  ִבקין  שוּס יַתע שת ִבמ

ּמשה.   ִבא ּמה יַתבע  אוצ ֵאדי  שג ִבב ּמאה  ּמר ִבפלו  רֲעא
ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

אפה,  ּמי ֵאבין  יַתרע,  ֵאבין  ּמכל,  רֲעא יַתמ ּמכל  יַתכל  ּמא
אקה.   שש יַתמ ּמכל  ּמתה  ּמש שו

שמרו לו:  ּמא
ּמתה!"  יַתע ֵאמ ִבבין  ּמז ּמכן  ֵאאין  "

אהם:  ּמל יַתמר  ּמא
אכם!"  ֵאלי רֲעע ִבבים  ּמז ּמריות  שח יַתא ֵאאין  "

ִבקין אותו.  שד ֵאאין בו ּמבה,  ִבזי יַתל יַתקק  שז ִבנ אש ִבמ
ִבאים,  ֵאמ שט יַתזשרעו  יַתבת  שכ ִבש שו ֵאפקו  שס שנסו ו ּמא

ּמבר.   ּמד יַתל יַתלִים  שג אשיַתר

ג
ּמנה,  ּמיה ִבראשו ִבא שר ּמאה  ּמר

ִבקין אותו.   שד בו



ִבשית,  ִבלי שש יַתב ּמיה,  ִבנ שש יַתב
ִבקין אותו.   שד ֵאאין בו
ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר

ִבקין אותו,  שד ִבשית בו ִבלי שש יַתב יַתא ף 
ּמבן.  ּמּקשר יַתה ֵאני  שפ ִבמ

מסכת זבים פרק ב משנה ג 
ד

אקִברי,  אאה  ּמהרו
ֵאעת.   של ֵאעת  ֵאמ ּמבה  ִבזי יַתב ֵאמא  יַתּט ִבמ ֵאאינו 

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
יומו.  

יַתיר,  יַתג שת ִבנ שו אקִברי  ּמאה  אשּמר גוי 
ּמבה.   ִבזי יַתב ֵאמא  יַתּט ִבמ ּמיד הוא  ִבמ

אאה>  ּמהרו ֵאעת. < של ֵאעת  ֵאמ ּמשה,  יַתק שמ יַתה שו ּמדם  ּמאה  ּמהרו
שבדו,  יַתע אאת  אכה  יַתמ יַתה ששמות כא,כא) שו )

ֵאעת.   של ֵאעת  ֵאמ יַתמִים",  "יום או יו
ֵאמת,  יַתה יַתשר  שב יַתכל  ּמא אש אלב  אכ

ֵאעת,  של ֵאעת  ֵאמ ִבמים  ּמי ּמשה  לל שש
ּמיתו.  ִבבשר שכ שוהוא 

מסכת זבים פרק ב משנה ד 
ה

ִבכים,  ּמר שד ּמשה  ִבמ רֲעח יַתב ּמכב  שש ִבמ יַתה אאת  ֵאמא  יַתט שמ ּמזב  יַתה
ִבדים:  ּמג שב ֵאמא  יַתט של ּמדם ו ּמא ֵאמא  יַתט של

ֵאכב,  ֵאשב, שו ֵאמד, יו עו
ּמען.   שש ִבנ שו ּמלה  שת ִבנ

ֵאמא  יַתט שמ ּמכב  שש ִבמ יַתה שו
ֵאכב,  ֵאשב, שו ֵאמד, יו עו

ּמען,   שש ִבנ שו ּמלה  שת ִבנ
ּמשא.  יַתמ שב ּמגע, ו יַתמ שב

פרק ג 

מסכת זבים פרק ג משנה א 
א

ּמדה,  שס יַתא שב ּמנה, או  ִבפי שס ִבב ששבו  ּמי אש ּמּטהור  יַתה שו ּמזב  יַתה
ּממה,  ֵאה שב ֵאבי  יַתג יַתעל  שכבו  אשּמר או 

ִבעים,  שג אהם נו ֵאדי שג ִבב ֵאאין  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 



ּמרס.   שד ִבמ ִבאין  ֵאמ שט ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ֵאסל,  שפ יַתוּס יַתה יַתעל  שו אסר  אנ יַתה יַתעל  ששבו  ּמי

ּמּטה,  ִבמ של אש ִבשיש  ּמג יַתה יַתעל 
ּמנס,  שכלו יַתא ּמה יַתעל  : מוטות של נול>keléontes<שו

ִברין;  ִבגי שח יַתמ ֵאהן  אש יַתמן  שז ִבב
יַתרע,  לכחו  אש ּמלן  ִבאי ּמב ּמעלו 

אפה,  ּמי ּמלן  ִבאי שב יַתרע ו ּמח ּה  לכ אש ּמכה  מוּס יַתב
ּמלם> שבסו שוצִברי, <ו ִבמ ּמלם  מס שב ו

ּממר,  שס יַתמ שב יַתע  ּמקבו ֵאאינו  אש יַתמן  שז ִבב
אלת,  אד יַתה יַתעל  שו ּמרה,  יַתהּקו יַתעל  שו אבש,  אכ יַתה יַתעל 

ִבּטיט,  יַתב רֲעעשוִים  ּמנן  ֵאאי אש יַתמן  שז ִבב
ִבאין.   ֵאמ שט

ֵאהר.  יַתט שמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר

מסכת זבים פרק ג משנה ב 
ב

ִבחין.   שת ִבפין או פו ִבגי שמ
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

יַתח.   ֵאת אזה פו שו ִבגי ף  ֵאמ אזה  ֵאהא  שי אש יַתעד 
יַתהבור.   ִבמן  אזה  אאת  אזה  ִבלין  רֲעע יַתמ

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ֵאמא.   ּמּט יַתה אאת  אלה  רֲעע יַתמ ּמּטהור  יַתה ֵאהא  שי אש יַתעד 

ִבלים.   ּמב רֲעח יַתב ִבלים  ִבשי שפ יַתמ
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמלְך,  ֵאהי ֵאשְך  אזה מו ֵאהא  שי אש יַתעד 
ּמלְך.   ֵאהי ֵאשְך  אזה מו שו

ִבבין,  שש יַתביו ֵאבין  ִבדין  שמ ּמבעו ֵאבין  ִבגין,  שואושר
ִבנים.   רֲעח או טו

ּמלם,  מכ שב ֵאהר  יַתט שמ שמעון  ִבש ִבבי  שר
ּמיד.   יַתל אש יַתחִים  ֵאר ּמב ִבנין  רֲעח יַתהּטו ִבמן  חו ץ 

ג
ִבנים,  רֲעע רֲעחמור, או טו יַתה ִבמן  ִבקין  שר פו

ֵאבד,  ּמכ ּמאן  יַתמשו אש יַתמן  שז ִבב
ִבאין;  ֵאמ שט

יַתקל,  ּמאן  יַתמשו אש יַתמן  שז ִבב
ִברין.   שטהו

אסת,  אנ שכ ֵאני  שב ִבל שטהוִברין  ּמלן  מכ שו
ּממה.  שתרו ִבב ִבאין  ֵאמ שט ו

מסכת זבים פרק ג משנה ג 



ד
ּמלה.  שגדו ּמנה  ִבפי שס ִבב ששבו  ּמי אש ּמּטהור  יַתה שו ּמזב  יַתה

ּמלה?  שגדו ּמנה  ִבפי שס ִבהיא  ֵאאיזו 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמדם.  ּמא ּמב ּה  ִבמיט  ּמה של ּמלה  שיכו ּמנה  ֵאאי אש ּמכל 

ה
אסר,  אנ יַתה יַתעל  ששבו  ּמי

ֵאסל,  שפ יַתוּס יַתה יַתעל  שו
ּמּטה,  ִבמ יַתל אש ִבשיש  ּמג יַתה יַתעל 

ּמנס,  שכלו יַתא ּמה יַתעל  : מוטות של נול>keléontes<שו

ִברין;  ִבגי שח יַתמ ּמנן  ֵאאי אש יַתמן  שז ִבב
אפה,  ּמי לכחו  אש ּמלן  ִבאי ּמב ּמעלו 

אפה;  ּמי ּמח ּה  לכ אש ּמכה  מס שב
ּמלם> שבסו ִברי, < ּמלם וצו מס שב

ֵאמר;  שס יַתמ שב יַתע  ּמקבו אשהוא  יַתמן  שז ִבב שוצִברי  ִבמ או 
אלת,  אד יַתב ּמרה, ו יַתבּקו אבש, ו אכ יַתב

ִבּטיט,  יַתב רֲעעשוִיים  ֵאהן  אש יַתמן  שז ִבב
ּמחד,  אא יַתצד  ִבמ ִבפלו  רֲעא

ִברין.   שטהו

ו
ֵאמא,  ּמּט יַתה אאת  אכה  יַתמ ּמּטהור  יַתה

ּמטהור.  
ּמּטהור,  יַתה אאת  אכה  יַתמ ֵאמא  ּמּט יַתה שו

ֵאמא,  ּמט
ּמּטהור,  יַתה לשְך  שמ ִבאם ִי אש

ֵאפל.  ֵאמא נו ּמּט יַתה ֵארי  רֲעה

פרק ד 

מסכת זבים פרק ד משנה א 
א

ֵאמר:  יַתע או מש שיהו ִבבי  שר
ּמּטה,  ִבמ יַתב ּמרה  שּטהו יַתה ִבעם  ּמבה  שש ּמי אש ּמדה  ִבנ

ּמרס.   שד ִבמ ֵאמא  ּמט ּמש ּה  לרא שב אש ּמפח  יַתכ
ּמנה,  ִבפי שס ִבב ּמבה  שש ּמי

ּמנה  ִבפי שוּס יַתב אש ֵאנס  יַתה לראש  שב אש ִבלים  ֵאכ
ּמרס.   שד ִבמ ִבאין  ֵאמ שט



ִבדים:  ּמג שב ּמאה  ֵאל שמ ּמבה  ֵאר רֲעע אלת  אט נו
ִבאין;  ֵאמ שט ֵאבד,  ּמכ ּמאן  יַתמשו אש יַתמן  שז ִבב
ִברין.   שטהו יַתקל,  ּמאן  יַתמשו אש יַתמן  שז ִבב

ּמרה,  שוצ שכוצו יַתעל  ִבקיש  ֵאה אש : מרפסת בולטת>exōstra<=גזוזטרא, ּמזב 

ּממה,  שתרו ִבל אש ּמכר  ִבכ יַתפל  ּמנ שו
ּמטהור. 

מסכת זבים פרק ד משנה ב 
ב

ּממִבריש,  יַתה יַתעל  ִבקיש  ֵאה
ֵאבן,  של יַתמ יַתה יַתעל  שו
ִבצנור,  יַתה יַתעל  שו
יַתד ף,  יַתה יַתעל  שו

ִבלין,  ּמב רֲעח יַתב ּמעשוי  אשהוא  ִבפי  יַתעל  יַתא ף 
יַתתנור,  יַתה יַתעל 
ּמים,  יַתה יַתעל  שו

ִבביל,  שטרו שוצ אא ּמה יַתעל  : סביבון חרוטי, פרי האורן>stróbilos<שו

ּמיד,  יַתל אש יַתחִים  ֵאר ּמל אש רֲעחמור  יַתעל  שו
ִבתים,  ֵאזי יַתל אש יַתחִים  ֵאר ּמל אש ּמאה  שס יַתעל  שו

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ִבנים,  ּמל יַתב יַתה יַתרת  יַתעל קו יַתא ף 

ּמטהור. 

מסכת זבים פרק ד משנה ג 
ג

שנעול,  יַתמ יַתה יַתעל  שו אגר,  אנ יַתה יַתעל  אלת,  אד יַתה יַתעל  ִבקיש  ֵאה
אלת,  אּק יַתה יַתעל  שו ּממשוט,  יַתה יַתעל  שו

יַתרע,  לכחו  אש ּמלן  ִבאי יַתעל  שו
אפה,  ּמי ּמלן  ִבאי יַתעל  שו יַתרע  ּמח ּה  לכ אש ּמכה  מס יַתעל  שו

ֵאמר;  שס יַתמ שב יַתע  ּמקבו ֵאאינו  אש יַתמן  שז ִבב שוצִברי  ִבמ ּמלם  מס יַתעל  שו
אלת,  אד יַתה יַתעל  שו ּמרה,  יַתהּקו יַתעל  שו אבש,  אכ יַתה יַתעל 

ִבּטיט,  יַתב רֲעעשוִיים  ּמנן  ֵאאי אש יַתמן  שז ִבב
ִבאין.   ֵאמ שט

ּמדל,  שג ִבמ יַתה יַתעל  שו ּמבה,  ֵאת יַתה יַתעל  שו ּמדה,  ִבש יַתה יַתעל 
ִבאין.   ֵאמ שט

ֵאאלו.  שב רֲעהִברין  יַתט שמ שמעון  ִבש ִבבי  ּמיה ושר שמ אח שנ ִבבי  שר

מסכת זבים פרק ד משנה ד 
ד

ִבלין,  יַתס שפ יַתס ּמשה  ִבמ רֲעח יַתעל  ּמטל  ּמיה מו ּמה אש ּמזב 
ּמדיות,  שנ מפ ֵאמש  ּמח יַתעל  או 



ִבאין;  ֵאמ שט ּמכן,  ּמאשר של
ִברין.   שטהו ּמבן,  שח ּמר של

יַתשן,  ּמי
אהן,  ֵאלי רֲעע יַתפְך  יַתה שת ִבנ ֵאפק  שס

ִבאין.   ֵאמ שט
ּמוּסיות,  ִבכ ּמשה  ִבש יַתעל  ּמטל  ּמיה מו ּמה

יַתנִים,  שש יַתעל  ּמדיו  ּמי ֵאתי  שש
יַתנִים,  שש יַתעל  ּמליו  שג יַתר ֵאתי  שש ו

ּמחד,  אא יַתעל  לראשו  שו
ּמחד,  אא יַתעל  שוגופו 

יַתחת גופו.   יַתת אש אזה  ּמלא  אא ֵאמא  ּמט ֵאאין 
ּמוּסיות,  ִבכ ֵאתי  שש יַתעל  ֵאמד  עו

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
שטהוִברין.  אזה,  ִבמ אזה ו ִבמ ִבקין  שרחו ִבאם 

מסכת זבים פרק ד משנה ה 
ה

ֵאבי זו,  יַתג יַתעל  ִבליאות זו  שט אשר  אע
ּמנה,  שליו אע ּמה ֵאבי  יַתג יַתעל  יַתשב  ּמי

ֵאמאות.   שט ּמלם  מכ
יַתנִים,  שז למא יַתכ ף  שב ּמזב  יַתה

שגדו,  אנ שכ ּמשב  ּמכב ומו שש ִבמ ו
שטהוִברין;  ּמזב,  יַתה יַתרע  ּמכ
ִבאין.   ֵאמ שט ֵאהן,  ּמכשרעו 
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ֵאמא,  ּמט ִבדי,  ִבחי שי יַתב
ּמטהור,  ִבבין,  מר שמ ִבב ו

מרבו.  אאת  ֵאשא  ּמחד נו אא ֵאאין  אש

מסכת זבים פרק ד משנה ו 
ו

יַתנִים,  שז למא יַתכ ף  שב ּמזב  יַתה
ּמיה,  ִבנ שש יַתכ ף  שב ִבקין  שש יַתמ ִבלין ו ּמכ ּקא ּמו

ִבאין.   ֵאמ שט
ֵאמת,  שב ו

ּמדם.   ּמא ּמה ִבמן  ּמטהור, חו ץ  לכל  יַתה
אמר> לח יַתה ֵאמת, <שו יַתב ִבמ ּמזב  יַתב אמר  לח אזה 

ֵאמת> יַתב ִבמ ּמזב  יַתב ּמזב  אש אמר  לח ּמזב: <שו יַתב ִבמ ֵאמת  יַתב אמר  לח שו
ּמתיו,  שח יַתת ִבמ ּמשב  ּמכב ומו שש ִבמ אשה  ּמזב עו יַתה אש

ִבדים,  ּמג שב ֵאמא  יַתט של ּמדם ו ּמא ֵאמא  יַתט של
ּמד ף,  ִבמ ּמביו  יַתג יַתעל 



ִבקים,  שש יַתמ ִבלים ו ּמכ ּקא ֵאמא  יַתט של ו
ֵאמא.   יַתט שמ ֵאמת  יַתה ֵאאין  אש יַתמה 

ז
ּמזב:  יַתב ִבמ ֵאמת  יַתב אמר  לח

אהל,  ּמא שב ֵאמא  יַתט שמ ֵאמת  יַתה אש
ּמעה,  שב ִבש יַתאת  שמ מט ֵאמא  יַתט שמ ו
ֵאמא.  יַתט שמ ּמזב  יַתה ֵאאין  אש יַתמה 

מסכת זבים פרק ד משנה ז 
ח

ּמּטה,  ִבמ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ֵאשב  ּמיה יו ּמה
ּמּטה,  ִבמ יַתה ֵאלי  שג יַתר יַתבע  יַתאשר יַתחת  יַתת ּמליות  שט יַתבע  יַתאשר שו

ֵאמאות,  שט
ּמשלוש.   יַתעל  רֲעעמוד  יַתל ּמלה  שיכו ּמנה  ֵאאי אש ֵאני  שפ ִבמ

ֵאהר.   יַתט שמ שמעון  ִבש ִבבי  שר
ּממה,  ֵאה שב ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמרכוב  ּמיה  ּמה

ּממה,  ֵאה שב ֵאלי  שג יַתר יַתבע  יַתאשר יַתחת  יַתת ִבליאות  שט יַתבע  יַתאשר שו
שטהורות, 

ּמשלוש.   יַתעל  למד  רֲעע יַתל ּמלה  שיכו ִבהיא  אש ֵאני  שפ ִבמ
יַתדִים,  ּמי ֵאתי  שש יַתחת  יַתת יַתחת  יַתא ִבלית  שט ּמתה  שי ּמה

יַתלִים,  שג יַתר ֵאתי  שש יַתחת  יַתת
אגל,  אר ּמה יַתחת  יַתת ּמיד,  יַתה יַתחת  יַתת

ּמאה.   ֵאמ שט
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ּמדיו,  ּמי שב רֲעחמור  יַתו ּמליו,  שג יַתר שב ֵאמא  יַתט שמ יַתהוּסוס 
ּמליו,  שג יַתר יַתעל  יַתהוּסוס  אנת  אע שש ִבמ אש
ּמדיו.   ּמי יַתעל  רֲעחמור  אנת  אע שש ִבמ ו
יַתבד,  יַתה ֵאבית  יַתרת  יַתעל קו יַתשב  ּמי

ִבאין;   ֵאמ שט אקל  לע אב אש ִבלים  ֵאכ
ֵאבס,  יַתלכו אש ֵאבש  שכ יַתמ יַתה יַתעל 

שטהוִברין.   ּמתיו  שח יַתת אש ִבלים  ֵאכ
ֵאמא.  יַתט שמ ּמיה  שמ אח שנ ִבבי  שר

פרק ה 

מסכת זבים פרק ה משנה א 
א

ּמזב,  יַתב יַתע  ֵאג יַתהנו



יַתע בו,  ֵאג ּמזב נו יַתה אש או 
ּמזב,  יַתה אאת  ִבסיט  ֵאמ יַתה
ִבסיטו,  שמ ּמזב  יַתה אש או 

ּמגע,  יַתמ שב אט ף  אש ֵאלי  שכ ִבקין ו שש יַתמ ִבלין ו ּמכ ּקא ֵאמא  יַתט שמ
ּמשא.   יַתמ שב ללא  ּמבל  רֲעא

יַתע:  מש שיהו ִבבי  שר יַתמר  ּמא ּמלל  שכ
ּמגעו,  יַתמ יַתעת  ּמש שב ִבדים  ּמג שב ֵאמא  יַתט שמ יַתה ּמכל 

ּמלה,  ִבח שת שהיות  ִבל ִבקין  שש יַתמ ִבלין ו ּמכ ּקא ֵאמא  יַתט שמ
ִבניות,  שש שהיות  ִבל יַתדִים  ּמי יַתה שו

ארש.   אח ִבלי  שכ ללא  שו ּמדם  ּמא ללא  ֵאמא  יַתט שמ ֵאאינו  שו
ִבמין,  יַתט שמ ִבמ ּמשתו  שפִברי יַתחר  יַתא של

ּמלה,  ִבח שת שהיות  ִבל ִבקין  שש יַתמ ֵאמא  יַתט שמ
ִבניות,  שש שהיות  ִבל יַתדִים  ּמי יַתה שו ִבלין  ּמכ ּקא ּמה שו

ִבדין.  ּמג שב ֵאמא  יַתט שמ ֵאאינו  שו

מסכת זבים פרק ה משנה ב 
ב

ּממרו:  ּמא ֵאחר  יַתא ּמלל  שכ שועוד 
ּמזב,  יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמשא  ִבנ יַתה ּמכל 

ֵאמא.   ּמט
ּמליו,  ּמע ּמשא  ִבנ ּמזב  יַתה אש ּמכל  שו

ּמטהור, 
ּמשב,  ּמכב ומו שש ִבמ ֵאמא  יַתט של ּמראוי  ּמה ִבמן  חו ץ 

ּמדם.   ּמא של ו
יַתוצד?  ֵאכי

ּמבְך,  שד ִבנ יַתה יַתחת  יַתת ּמזב  יַתל אש ּמבעו  שוצ אא
ּמלן,  שע יַתמ של ִבמ ּמּטהור  יַתה

ּמחד.   אא ֵאסל  יַתנִים ופו שש ֵאמא  יַתט שמ

ג
ּמּטן,  יַתמ של ִבמ ּמטהור  שו ּמלן  שע יַתמ של ִבמ ֵאמא  ּמּט

ּמחד.   אא ֵאסל  יַתנִים, ופו שש ֵאמא  יַתט שמ
יַתרש,  ּמפ

ּמחד.   אא ֵאסל  ּמחד, ופו אא ֵאמא  יַתט שמ
ִבקים,  שש יַתמ יַתה שו ִבלין  שכ לא ּמה

ּמלן,  שע יַתמ של ִבמ ּמד ף  יַתמ יַתה שו ּמשב  יַתהמו שו ּמכב  שש ִבמ יַתה שו
ּמחד> אא ִבמין  יַתט שמ ּמחד.  < אא ִבלין  שס יַתנִים, ופו שש ִבמין  יַתט שמ

ּמרשו,  ּמפ
ּמחד.   אא ִבלין  שס ּמחד, ופו אא ִבמין  יַתט שמ

ּמּטן,  יַתמ של ִבמ ּמשב  ּמכב ומו שש ִבמ
ּמחד.   אא ִבלין  שס יַתנִים, ופו שש ִבמין  יַתט שמ



ּמרשו,  ּמפ
ּמחד.   אא ִבלין  שס יַתנִים, ופו שש ִבמין  יַתט שמ

ּמּטן,  יַתמ של ִבמ ּמד ף  יַתמ יַתה שו ִבקין  שש יַתמ יַתה שו ִבלין  ּמכ ּקא ּמה
ִברין.  שטהו

מסכת זבים פרק ה משנה ג 
ד

שמרו:  ּמא אש ֵאני  שפ ִבמ
ּמכב,  שש ִבמ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמשא  ִבנ יַתה שו ֵאשא  יַתהנו ּמכל 

ּמדן.   ּמא ּמה ִבמן  ּמטהור, חו ץ 
ּמלה,  ֵאב שנ יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמשא  ִבנ שו ֵאשא  יַתהנו ּמכל 

ִבסיט.   ֵאמ יַתה ִבמן  חו ץ 
ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר

ֵאשא.   יַתהנו יַתא ף 
ֵאמת,  יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמשא  ִבנ שו ֵאשא  יַתהנו ּמכל 

ּמטהור, 
ִבהיל,  רֲעא יַתמ יַתה ִבמן  חו ץ 

ִבסיט.  ֵאמ אשהוא  יַתמן  שז ִבב ּמדן  ּמא שו

מסכת זבים פרק ה משנה ד 
ה

ּמּטהור,  יַתה יַתעל  ֵאמא  ּמט ּמוצת  שק ִבמ
ֵאמא,  ּמּט יַתה יַתעל  ּמטהור  ּמוצת  שק ִבמ ו
ּמּטהור,  יַתה יַתעל  ֵאמא  ּמט ֵארי  ִבחבו

ֵאמא,  ּמּט יַתה יַתעל  ּמטהור  ֵארי  ִבחבו שו
ֵאמא.   ּמט

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמּטהור,  יַתה יַתעל  ֵאמא  ּמט ּמוצת  שק ִבמ

ֵאמא,  ּמט
ֵאמא,  ּמּט יַתה יַתעל  ּמטהור  ּמוצת  שק ִבמ ו

ּמטהור. 

מסכת זבים פרק ה משנה ה 
ו

ּמכב,  שש ִבמ ּמוצת  שק ִבמ יַתעל  ֵאמא  ּמּט יַתה
ֵאמא, ּמט

ּמכב,  שש ִבמ ּמוצת  שק ִבמ יַתעל  ּמּטהור  יַתה שו
ֵאמא.   ּמט

ּמכב,  שש ִבמ יַתה יַתעל  ֵאמא  ּמט ּמוצת  שק ִבמ
ּמכב,  שש ִבמ יַתה יַתעל  ּמטהור  ּמוצת  שק ִבמ ו

ּמטהור.  



אסת לו,  אנ שכ ִבנ ּמאה  שמ מט ֵאוצאת  שמ ִבנ
ִבמעוטו.   שב אמנו  ִבמ ֵאוצא  שויו

ּמכב,  שש ִבמ יַתה יַתעל  ּמנה  ּמנתו ִבהיא  אש ּממה  שתרו ִבל אש ּמכר  ִבכ
יַתתִים,  שנ ִבב ּמיר  שנ יַתה שו

ּמּטן,  יַתמ של ִבמ ֵאבין  ּמלן  שע יַתמ של ִבמ ֵאבין 
ּמטהור.  

יַתעת,  יַתג מנ שמ יַתה אבן  אא ּמב ֵאכן  שו
ּמטהור.  

יַתבזו> ֵאמא  יַתט שמ ֵאמ'  שמעון או ִבש ִבבי  ּמבזו. <שר ֵאמא  יַתט שמ שמעון  ִבש ִבבי  שר

מסכת זבים פרק ה משנה ו 
ז

ּמבה  ּמז יַתב ּמזב, ו יַתב יַתע  ֵאג יַתהנו
לוצּמרע,  שמ יַתב אדת, ו אל יַתביו ּמדה, ו ִבנ יַתב ו

ּמשב,  יַתבמו ּמכב, ו שש ִבמ יַתב ו
ּמחד.   אא ֵאסל  יַתנִים, ופו שש ֵאמא  יַתט שמ

יַתרש,  ּמפ
ּמחד.   אא ֵאסל  ּמחד, ופו אא ֵאמא  יַתט שמ
ִבסיט,  ֵאמ יַתה ּמחד  אא יַתע,  ֵאג יַתהנו [ב] 

ּמשא.  ִבנ יַתה ּמחד  אא ֵאשא,  יַתהנו ּמחד  אא

מסכת זבים פרק ה משנה ז 
ח

ּמזב,  יַתל אש שבזובו  יַתע  ֵאג יַתהנו
מרּקו,  שב ו

יַתזשרעו,  יַתבת  שכ ִבש שב
ּמליו,  שג יַתר ֵאמי  ֵאמי שב ו
ּמדה,  ִבנ יַתה יַתדם  שב ו

ּמחד.   אא ֵאסל  יַתנִים, ופו שש ֵאמא  יַתט שמ
יַתרש,  ּמפ

ּמחד.   אא ֵאסל  ּמחד, ופו אא ֵאמא  יַתט שמ
ִבוּסיט.   יַתמ יַתה ּמחד  אא שו יַתע  ֵאג יַתהנו ּמחד  אא

ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר
ֵאשא.  יַתהנו יַתא ף 

מסכת זבים פרק ה משנה ח 
ט

ּמכב,  אמשר יַתה אאת  ֵאשא  יַתהנו
ּמליו,  ּמע ּמשא  ִבנ יַתה שו

ִבסיטו,  שמ יַתה שו
ּמחד.   אא ֵאסל  יַתנִים, ופו שש ֵאמא  יַתט שמ



יַתרש,  ּמפ
ּמחד.   אא ֵאסל  ּמחד, ופו אא ֵאמא  יַתט שמ

ּמלה,  ֵאב שנ יַתה אאת  ֵאשא  יַתהנו
ּמיה,  ּמז יַתה ֵאדי  שכ אהן  ּמב ֵאיש  אש ּמּטאת  יַתח ֵאמי  אאת  שו

ּמחד.   אא ֵאסל  יַתנִים, ופו שש ֵאמא  יַתט שמ
יַתרש,  ּמפ

ּמחד.  אא ֵאסל  ּמחד, ופו אא ֵאמא  יַתט שמ
(מסכת זבים פרק ה משנה ט) 

ּמּטהור,  יַתה יַתלת עו ף  שב ִבנ ִבמ ֵאכל  ּמהאו
ּמעה,  ִבלי שב יַתה ֵאבית  שב ִבהיא  שו

ּמחד.   אא ֵאסל  יַתנִים, ופו שש ֵאמא  יַתט שמ
יַתתנור,  יַתה ֵאויר  רֲעא יַתל לראשו  ִבניס  שכ ִבה

ּמטהור, 
יַתתנור.   יַתה ּמטהור  שו

ּמע ּה,  ּמל שב ּמא ּה או  ִבקי אה
ּמחד.   אא ֵאסל  ּמחד, ופו אא ֵאמא  יַתט שמ

ֵאהיא> שש יַתמ ּמנה, < אע ּמל שב ללא ִי אש יַתעד  ִבפיו  שלתוְך  אהה  שש יַתמ
ּמטהור. 

מסכת זבים פרק ה משנה י 
י

אשאר ץ,  שב יַתע  ֵאג יַתהנו
יַתרע,  אז יַתבת  שכ ִבש שב ו

ֵאמת,  ֵאמא  שט ִבב ו
ּמפרו,  שס ֵאמי  ִבבי לוצּמרע  שמ ִבב ו

ּמיה,  ּמז יַתה ֵאדי  שכ אהן  ּמב ֵאאין  אש ּמּטאת  יַתח ֵאמי  שב ו
ּמכב,  אמשר יַתב ּמלה ו ֵאב שנ יַתב ו

ּמחד,  אא ֵאמא  יַתט שמ
ּמחד.   אא ֵאסל  ופו

ּמלל:  שכ יַתה אזה 
ּמרה,  יַתבתו אש ּממאות  שּט יַתה רֲעאבות  ּמכל  ִבמ ּמחד  אא שב יַתע  ֵאג יַתהנו ּמכל 

ּמחד,  אא ֵאסל  ּמחד, ופו אא ֵאמא  יַתט שמ
ּמדן.   ּמא ּמה ִבמן  חו ץ 

יַתרש,  ּמפ
ּמחד.  אא ֵאסל  ּמחד, ופו אא ֵאמא  יַתט שמ

מסכת זבים פרק ה משנה יא 
יא

אשאר ץ,   יַתגע  יַתמ שב אקִברי,  יַתעל  יַתב
ֵאמת,  ֵאמא  שט ִבב ּמדה,  ִבנ ֵאעל  ובו

ּמדה,  ִבנ ֵאעל  אמנו ובו ִבמ ּמחמור  אש ּמלא  אא



ּמלה,  יַתק ּמאה  שמ מט שב ּמשב  ּמכב ומו שש ִבמ ֵאמא  יַתט שמ אשהוא 
ִבקין.  שש יַתמ ִבלין ו ּמכ ּקא ֵאמא  יַתט של

מסכת זבים פרק ה משנה יב 
יב

ּממה:  שתרו יַתה אאת  ִבלין  שס ֵאאלו פו
אכל ִבראשון,  לא ֵאכל  ּמהאו

ִבני,  ֵאש אכל  לא ֵאכל  ּמהאו שו
ִבאין,  ֵאמ שט ִבקין  שש יַתמ אתה  יַתהשו שו

ִבבין,  ששאו יַתמִים  שב מרבו  שו לראשו  ּמבא  יַתה שו
מרבו  יַתעל  שו לראשו  יַתעל  שפלו  ּמנ אש ּמטהור  שו

ִבבין,  ששאו יַתמִים  ִבגין  מל אשת  לל שש
שטבול יום,  יַתדִים, ו ּמי יַתה שו אפר,  ֵאוּס יַתה שו

ִבקין.   שש יַתמ יַתב שמאו  יַתּט ִבנ אש ִבלים  ֵאכ יַתה שו ִבלין  ּמכ ּקא ּמה שו

סליק מסכת זבים

מסכת טבול יום 

פרק א 

מסכת טבול יום פרק א משנה א 
א

ּמשכו,  ּמנ שו שפִבריש,  יַתה של ּמנת  שמ יַתעל  יַתחלות  ֵאנס  יַתכ שמ יַתה
ֵאמר:  יַתמי או יַתש ֵאבית 

שטבול יום.   ִבב ִבחבור 
ֵאמר:  ֵאלל או אה ֵאבית 

ִבחבור.   ּמנן  ֵאאי
ּמבזו,  ששכות זו  ּמרוצות נו שק ִבמ
אזה,  ּמב אזה  ִבכין  שש ּמכִברין נו ִבכ שו

ּמטה,  ִבמי רֲעח ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמטה  ִבמי רֲעח אפה  ּמהאו
יַתתנור,  יַתב ּמקשרמו  ללא  אש יַתעד 

אלת,  אח של מח שמ יַתה ִבמים  ּמל שש ִבלית  שוקו
לחת!וכן השאר> ּמנה, <ושרתו שלפול ִבראשו אש ִבסין  שגִברי ושרתוחות 

ּמדש.  ּמח יַתיִין  ושרתוחות 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ארז.  לא של אש יַתא ף 



שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
שטבול יום.  ִבב ִבחבור 
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית 

ִבחבור.   ֵאאינו 
ּממאות,  שּט יַתה ּמכל  ּמאר  שש ִבב ִבדין  מו

רֲעחמורות.  ֵאבין  יַתקלות,  ֵאבין 

מסכת טבול יום פרק א משנה ב 
ב

שפִבריש,  יַתה של ללא  אש ּמנת  שמ יַתעל  יַתחלות  ֵאנס  יַתכ שמ יַתה
ּמטה,  ִבמי רֲעח ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמטה  ִבמי רֲעח אפה  ּמהאו שו

יַתתנור,  יַתב ּמּקשרמו  אש ִבמ
אלת,  אח של מח שמ ּמנה  ֵאאי אש ִבמים  ּמל שש ִבלית  שוקו

ּמיה,  ִבנ שש שלפול  אש ִבסין  שגִברי ושרתוחות 
ּמשן,  ּמי יַתיִין  ושרתוחות 
ּמלם,  שלעו אמן  אש של אש שו

ִבשין,  ּמד רֲעע יַתל אש שו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

יַתח,  ֵאפ יַתלּטו אש יַתא ף 
שטבול יום,  ִבב ִבאין  ֵאמ שט

ּממאות.  שּט יַתה ּמכל  שב יַתמר  ּמוצִבריְך לו ֵאאין  שו

מסכת טבול יום פרק א משנה ג 
ג

ּמכר,  ִבכ יַתה יַתחר  יַתא אש ֵאמר  שס יַתמ
לטן,  ּמק יַתלח  אמ ֵאגר  יַתגשר שו

יַתבע,  שוצ אא ּמכ ִבמ ּמפחות  יַתחשרחור  יַתה שו
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ִבעמו,  ּמכל  אא אנ אשהוא  ּמכל 
שטבול יום,  ִבב ִבאין  ֵאמ שט

ּממאות.  שּט יַתה ּמכל  שב יַתמר  ֵארְך לו ֵאאין וצו שו

מסכת טבול יום פרק א משנה ד 
ד

ּמכר,  ִבכ יַתב אש שוצרור 
ּמגדול,  יַתה יַתלח  אמ ֵאגר  יַתגשר שו

יַתבע,  שוצ אא ּמכ ִבמ ֵאתר  ּמי יַתחשרחור  יַתה שו ּמתשרמוס,  יַתה שו
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ִבעמו,  ּמכל  אא אנ ֵאאינו  אש ּמכל 
ּמאה,  שמ מּט יַתה יַתאב  שב ִברין  שטהו

שטבול יום.  ִבב יַתמר  ֵארְך לו ֵאאין וצו שו



מסכת טבול יום פרק א משנה ה 
ה

ִבפין,  שקלו ּמנן  ֵאאי אש יַתמן  שז ִבב אמת,  אס יַתהכו שו ּמרה  ששעו יַתה
ֵאאלום.  ּמה שו ִבתית  של יַתח יַתה שו שתּמיה  יַתה

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ששחוִברים,  ִבנים  רֲעאפו יַתא ף 
ּמאה,  שמ מּט יַתה יַתאב  שב ִברין  שטהו

שטבול יום.   ִבב יַתמר  ּמוצִבריְך לו ֵאאין  שו
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

שטבול יום,  ִבב ִברין  שטהו
ּממאות.   שּט יַתה ּמכל  שב ִבאין  ֵאמ שט ו

אמת,  אוּס מכ יַתה שו ּמרה  ששעו יַתה
ִבפין,  שקלו ֵאהן  אש יַתמן  שז ִבב

ּמפה,  שקלו ּמנה  ֵאאי אש ֵאבין  ּמפה,  שקלו ֵאבין  ּמּטה,  ִבח יַתה שו
ֵאפל.  של ִבפ יַתה שו ֵאשם  שמ אש יַתה שו יַתוצח  אּק יַתה שו

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ִבנין,  ּמב של ִבנין  רֲעאפו יַתא ף 

שטבול יום,  ִבב ִבאין  ֵאמ שט
ּממאות.  שּט יַתה ּמכל  שב יַתמר  ּמוצִבריְך לו ֵאאין  שו

פרק ב 

מסכת טבול יום פרק ב משנה א 
א

שטבול יום,  ֵאקה  שש יַתמ
אהן:  ּמב יַתע  ֵאג אשהוא נו ִבקין  שש יַתמ שכ

ִבמין.   יַתּט ִבמ ּמנן  ֵאאי ֵאאלו  ּמו ֵאאלו 
ִבאין,  ֵאמ שּט יַתה ּמכל  ּמאר  שש ו

ִברין,  רֲעחמו ֵאבין  ִבלין  יַתק ֵאבין 
אהן,  ֵאמ ִבאין  שוצ יַתהיו ִבקין  שש יַתמ יַתה

אהן:  ּמב יַתע  ֵאג אשהוא נו ִבקין  שש יַתמ שכ
ּמלה,  ִבח שת ֵאאלו  ּמו ֵאאלו 

ּמאה.  שמ מּט יַתה יַתאב  אשהוא  אקה  שש יַתמ יַתה ִבמן  חו ץ 
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ִבקין,  שש יַתמ ּמאה  ֵאל שמ ִבהיא  אש ּמרה  ֵאד שק



שטבול יום:  ּמב ּה  יַתגע  ּמנ שו
ּממה,  שתרו ֵאקה  שש יַתמ ּמיה  ּמה ִבאם 

ּמרה.  שטהו ּמרה  ֵאד שּק יַתה שו ִבלין,  שפסו ִבקין  שש יַתמ יַתה
ִבלין,  מח ֵאקה  שש יַתמ ּמיה  ּמה ִבאם 

ּמטהור.  לכל  יַתה
ּמאבות,  לס שמ יַתדִים  ּמי ּמהיו  ִבאם 

ֵאמא.   ּמט לכל  יַתה
שטבול יום,   ִבב ִבמ יַתדִים  ּמי יַתב אמר  לח אזה 

שטבול יום ִבב אמר  לח יַתדִים]שו ּמי יַתב ִבמ ] : 
ּממה,  שתרו יַתה אאת  ֵאסל  שטבול יום פו ֵאפק  שוּס אש

ּמטהור.  ּמקן  ֵאפ שס יַתדִים,  ּמי יַתה שו
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ִבלין,  מח יַתל אש אמן  אש יַתה שו יַתהשום  שו ּממה  שתרו ִבל אש אפה  שק ִבמ
ּמתן,  ּמוצ שק ִבמ שב שטבול יום  יַתגע  ּמנ שו

ּמלן.   מכ אאת  יַתסל  ּמפ
ּממה,  שתרו ִבל אש אמן  אש יַתה שו יַתהשום  שו ִבלין  מח יַתל אש אפה  שק ִבמ

ּמתן,  ּמוצ שק ִבמ שב שטבול יום  יַתגע  ּמנ שו
ּמגעו.   יַתמ שמקום  ּמלא  אא יַתסל  ּמפ ללא 

אבה.   מר שמ יַתה יַתחר  יַתא ִבכין  של אבה, הו מר שמ יַתהשום  ּמיה  ּמה ִבאם 
ּמדה:  שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

יַתתי?  שמ יַתא
ּמרה.   ּמע שק ִבב ֵאהן גוש  אש יַתמן  שז ִבב

ּמטהור,  ּמכה,  שמדו ִבב ּמזר  מפ שמ ּמיה  ּמה ִבאם  ּמבל  רֲעא
ִבפזורו,  שב אוצה  אשהוא רו ֵאני  שפ ִבמ

ִבקין.   שש יַתמ יַתב ּמכן  ּמד אש ִבכין  ִבנדו יַתה ּמכל  ּמאר  שש ו
ִבקין,  שש יַתמ יַתב ּמלדוְך  ּמכן  יַתדשר אש אאת 

ִבקין,  שש יַתמ יַתב ללא  אש ּמכן  ּמד שו
ּמרה,  ּמע שק ִבב ֵאהן גוש  שו

ּמלה.  ֵאב שד ִבל אש ִבעגול  שכ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
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ִבלין,  מח יַתל אש ּמטה  ִבמי רֲעח יַתו אפה  שק ִבמ
אהן,  ֵאבי יַתג יַתעל  ּמוצ ף  ּממה  שתרו ִבל אש אמן  אש שו

אמן,  אש יַתב שטבול יום  יַתגע  ּמנ שו
אמן.   אש ּמלא  אא יַתסל  ּמפ ללא 

ֵאב ץ,  ִבח ִבאם  שו
יַתסל.  ּמפ אמן,  אש יַתה ֵאלְך  ִבה אש ּממקום  ּמכל 
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אפה,  יַתהּקו אהן  ֵאלי רֲעע יַתרם  ּמּק אש אדש  לּק יַתה יַתשר  שב
אפה,  יַתבּקו שטבול יום  יַתגע  ּמנ שו

ּמתרות.   ממ ִבתכות  רֲעח
ּמכה,  ִבת רֲעח יַתב יַתגע  ּמנ

ִבחבור.   ּממ ּה  ִבע ִבלין  ּמהעו ּמכל  שו ּמכה  ִבת רֲעח
ֵאמר:  ִברי או אבן נו ּמנן  ּמח ִבבי יו שר

אזה.   ּמל אזה  ִבחבור  אהן  ֵאני שש
שפרוסות.   ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמּקשרמו  אש ִבניות  שט ִבק שב ֵאכן  שו

ו
ִבניות:  שט ִבק שו ּמרה  ֵאד שק ֵאשה  רֲעע יַתמ

ִבחבור;  ּמנן  ֵאאי ִבדין,  שפרו ֵאהן  אש יַתמן  שז ִבב
ִבחבור.   ֵאהן גוש,  אש יַתמן  שז ִבב
ֵאבה,  יַתהשר ִבשין  ּמהיו גו ִבאם  שו

ּממנו.   ֵאאלו ִי ֵארי  רֲעה
יַתיִין,  יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  ּמוצ ף  אשהוא  אמן  אש

אמן,  אש יַתב שטבול יום  יַתגע  ּמנ שו
אמן.   אש ּמלא  אא יַתסל  ּמפ ללא 

ֵאמר:  ִברי או אבן נו ּמנן  ּמח ִבבי יו שר
אזה.  ּמל אזה  ִבחבור  אהן  ֵאני שש
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יַתיִין,  יַתל אש שלתוְך בור  ּמעה  שק ּמש אש ִבבית  ּמח
שטבול יום:  ּמב ּה  יַתגע  ּמנ שו

ִבחבור;  ִבנים,  שפ ִבל שו ּמפה  ּמש יַתה ִבמן 
ִבחבור.   ֵאאינו  יַתלחו ץ,  שו ּמפה  ּמש יַתה ִבמן 

ֵאמר:  ִברי או אבן נו ּמנן  ּמח ִבבי יו שר
ּממה,  ּמב ּה רום קו יַתג יַתעל  ִבפלו  רֲעא

ִבחבור.  ּמה,  ִבפי אגד  אנ שכ יַתגע  ּמנ שו
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ּמבה,  ּמּק ִבנ אש ִבבית  ּמח
ּמה,  אדי ִבצ ִבמ ֵאבין  ּמה  אלי ִבמשו ֵאבין 

שטבול יום,  ּמב ּה  יַתגע  ּמנ שו
ּמאה.   ֵאמ שט

ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר
ּמה,  אלי ִבמשו ּמה ו ִבפי ִבמ

ּמאה;  ֵאמ שט



ּמכן,  ִבמ ּמכן ו ִבמ ִבדין  ּמד שצ יַתה ִבמן 
ּמרה.   שטהו

ִבלי,  שכ ִבל ִבלי  שכ ִבמ ארה  ּמע שמ יַתה
יַתח:  ִבּקלו יַתב שטבול יום  יַתגע  ּמנ שו

איש בו,  ִבאם 
ּמאה.  ֵאמ ּמחד ו אא שב אלה  רֲעע יַתי
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יַתּקב,  ִבנ אש ִבבית  ּמח אב אש יַתע  שעבו יַתב
אזה,  אגד  אנ שכ אזה  יַתבחו ץ,  ִבמ ִבנים ו שפ ִבב ִבמ

ּמאה,  שמ מּט יַתה יַתאב  שב ֵאמא  ּמט
ֵאמת.   יַתה ֵאהל  ּמא שב ֵאמא  ּמט שו

ּמלן,  שע יַתמ של ִבמ ִבחיוצון  יַתה שו ּמּטן  יַתמ של ִבמ ִבמי  ִבני שפ יַתה
ּמאה,  שמ מּט יַתה יַתאב  שב ֵאמא  ּמט
ֵאמת.   יַתה ֵאהל  ּמא שב ֵאמא  ּמט שו

ּמּטן,  יַתמ של ִבמ ִבחיוצון  יַתה שו ּמלן  שע יַתמ של ִבמ ִבמי  ִבני שפ יַתה
ּמאה,  שמ מּט יַתה יַתאב  שב ּמטהור 
ֵאמת.   יַתה ֵאהל  ּמא שב ֵאמא  ּמט שו

פרק ג 
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ִבלין> שכ ּקא ּמה ִבלין, < ּמכ ּקא ּמה שידות  ּמכל 
ּמאה,  שמ מּט יַתה יַתאב  שב ִבחבור  ֵאהן  אש

שטבול יום.   ִבב ִבחבור 
ּמרה> שמעו ּמוצת, <ו שק ִבמ שב ארה  לע שמ יַתרס ו שפ ִבנ אש אכל  לא

ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר
ִבעמו,  אלה  לטן עו ּמּק יַתה שו ּמגדול  יַתב ֵאחז  ִבאם או

ּמכמוהו.   ֵארי הוא  רֲעה
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ִבעמו,  אלה  ּמגדול עו יַתה שו ּמּקטון  יַתב ֵאחז  ִבאם או
ּמכמוהו.   ֵארי הוא  רֲעה

ּמיה> ֵאמ שח אנ ֵאמר: < ּמיה או שמ אח שנ ִבבי  שר
ּמּטהור.   יַתב

שמִברין:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו
ֵאמא.   ּמּט יַתב

ִבלין:  ּמכ ּקא ּמה ּמכל  ּמאר  שש ו



אלה,  ּמע אב לחז אותו  אא ֵאל יַתדשרכו  אש אאת 
אלה,  ּמע אב ִבזין אותו  שח או

יַתלח,  אּק יַתב
יַתלח.  אּק יַתב ִבזין אותו  רֲעח או
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ּממה,  שתרו ִבל אש ּמרק  ּמי
ּמביו,  יַתג יַתעל  ּמנה  שנתו ּמפה  שטרו ּמוצה  ֵאבי ו

ּמוצה,  ֵאבי יַתב שטבול יום  יַתגע  ּמנ שו
שגדו.   אנ שכ אש יַתלח  אק ּמלא  אא יַתסל  ּמפ ללא 

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
שליון.   אע ּמה אדר  ֵאוּס יַתה ּמכל 

יַתבע,  ִבמין כו שכ ּמתה  שי ּמה ִבאם  שו
ִבחבור.  ּמנה  ֵאאי
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ּמפס,  של ִבל אש ּמנה  שפ ּמד יַתעל  יַתרם  ּמּק אש ּמוצה  ֵאבי יַתל אש חוט 
ּמב ּה:  שטבול יום  יַתגע בו  ּמנ שו

ִבחבור;  ִבנים,  שפ ִבל שו ּמפה  ּמש יַתה ִבמן 
ִבחבור.   ּמנה  ֵאאי יַתלחו ץ,  שו ּמפה  ּמש יַתה ִבמן 

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ִבעמו.   יַתל ף  שק ִבנ אש ּמכל  שו חוט 

ּמרה.  ֵאד שק ִבל אש ּמת ּה  ּמפ שש יַתעל  ּמּקשרמו  אש ִבניות  שט ִבּק יַתב ֵאכן  שו
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ּמעה  ּממ שד ִבנ אש ּמוּסה  ִבע
ּממה,  שתרו ִבל אש שסאור  ִבב ּמוצה  ּממ יַתח שת ִבנ אש או 

שטבול יום.   ִבב אלת  אס שפ ִבנ ּמנה  ֵאאי
ִבלין.   שס שמעון פו ִבש ִבבי  ֵאסה ושר ִבבי יו שר

אקה,  שש יַתמ שב ּמשּמרה  שכ ּמה אש ּמוּסה  ִבע
ֵאפרות,  ֵאמי  שב ּמשה  ִבנלו שו
שטבול יום,  ּמב ּה  יַתגע  ּמנ שו

ּמתה  ִבבשרתו ִבאיש  ּמדה  שיהו אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר
יַתע:  מש שיהו ִבבי  ֵאשם שר ִבמ יַתמר  ּמא

ּמל ּה.   מכ אאת  יַתסל  ּמפ
ששמו:  ִבמ יַתמר  ּמא ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ּמגעו.  יַתמ שמקום  ּמלא  אא יַתסל  ּמפ ללא 
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ּממה,  שתרו ִבל אש אמן  אש שב ששלו  ִבב אש ִבלין  מח יַתל אש ּמרק  ּמי
שטבול יום,  יַתגע בו  ּמנ שו

ּמתה  ִבבשרתו ִבאיש  ּמדה  שיהו אבן  ּמזר  ּמע של ִבבי  שר
יַתע:  מש שיהו ִבבי  ֵאשם שר ִבמ יַתמר  ּמא

מכלו.   אאת  יַתסל  ּמפ
ששמו:  ִבמ ֵאמר  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ּמגעו.  יַתמ שמקום  ּמלא  אא יַתסל  ּמפ ללא 
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אכל,  לא ּמה ִבמן  יַתגס  ּמנ אש ּמטהור 
ּמטהור.   ּממה,  שתרו ִבל אש ּמכר  ִבכ יַתעל  שו ּמדיו  ּמג שב יַתעל  יַתפל  ּמנ שו

ּממִברים שרטובות,  שת ִבעין,  שפוצו ּמתיו  ֵאזי ֵאכל  ּמיה או ּמה
ִבהיא> אש ִבניתו, < ִבעי יַתגשר אאת  ּמלמו ץ  אוצה  אשהוא רו ּמכל  שו

ֵאמא.   ּמט ּממה,  שתרו ִבל אש ּמכר  ִבכ יַתעל  שו ּמדיו  ּמג שב יַתעל  יַתפל  ּמנ שו
ֵאבשות,  שי ּממִברים  שת ִבבין,  שנגו ִבתין  ֵאזי ֵאכל  ּמיה או ּמה

ּמנתו,  ִבעי יַתגשר אאת  ּמלמו ץ  אוצה  ֵאאינו רו אש ּמכל  שו
ּמטהור.   ּממה,  שתרו ִבל אש ּמכר  ִבכ יַתעל  שו ּמדיו  ּמג שב יַתעל  יַתפל  ּמנ שו

ֵאאלו.   ּמב שטבול יום  ּמחד  אא שו ּמטהור  ּמחד  אא
ֵאמר:  ִבאיר או ֵאמ ִבבי  שר

שטבול יום,  ִבב ִבאין  ֵאמ שט ֵאאלו  ּמו ֵאאלו 
ֵאמא  ּמּט יַתל אש ִבקין  שש יַתמ אש

ִבלשרוצונו.   ללא  אש שו ִבלשרוצונו  ִברין  ִבשי שכ יַתמ
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ֵאמא.  ּמט שטבול יום  ֵאאין 
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אקה,  שש ִבמ יַתב יַתשר  שכ ּמה אש ֵאשר  רֲעע יַתמ אכל  לא
שטבול יום,  יַתגע בו  ּמנ שו
ּמאבות,  לס שמ יַתדִים  ּמי או 

ּמר ּה,  לה שט ִבב ֵאשר  שע יַתמ יַתמת  שתרו אמנו  ִבמ ִבשין  שפִברי יַתמ
ִבשי,  ִבלי שש אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

ִבלין.  מח יַתל ּמטהור  ִבשי  ִבלי שש יַתה שו
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יַתלת יום,  שטבו ִבהיא  אש ּמשה  ִבא ּמה
ּמוּסה,  ִבע ּמה אאת  ּמשה  ּמל
ּמלה,  יַתח ּמל ּה  ּמוצה  שוקו

ּמת ּה,  שש יַתר שפ יַתמ ו
ּמשה,  ִבפי שכ ּמת ּה  יַתח שנ יַתמ ו

ּמתה,  שנחו יַתב או 
ֵאשם,  ּמל ּה  ּמרא  שוקו אפת  אּק יַתמ ו
ִבשית,  ִבלי שש ִבהיא  אש ֵאני  שפ ִבמ

ִבלין.  מח יַתל ּמטהור  ִבשי  ִבלי שש יַתה שו

מסכת טבול יום פרק ד משנה ג 
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יַתלת יום,  שטבו ִבהיא  אש ּמבה  ֵאר רֲעע
ּמוּסה,  ִבע ּמה אאת  ּמב ּה  ִבשין  ּמל

ּמלה,  יַתח ּמל ּה  ִבוצין  שוקו
ֵאשם,  ּמל ּה  ֵארא  שוקו אפת  אּק יַתמ ו
ִבשית,  ִבלי שש ִבהיא  אש ֵאני  שפ ִבמ

ִבלין.  מח יַתל ּמטהור  ִבשי  ִבלי שש יַתה שו

מסכת טבול יום פרק ד משנה ד 
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שטבול יום,  אשהוא  ִבגין  ּמל
ֵאשר> שע יַתמ של אש אבל, < אט יַתשר  שע יַתמ של אש ִבבית  ּמח אה ִבמן  שּמלאהו  ִבמ ו

יַתמר:  ּמא ִבאם 
יַתשְך",  שח את אש ִבמ ֵאשר  רֲעע יַתמ יַתמת  שתרו ֵארי זו  רֲעה "

ֵאשר",  רֲעע יַתמ יַתמת  שתרו ֵארי זו  רֲעה "
ֵאערוב",  אזה  ֵארי  רֲעה "
שכלום.   יַתמר  ּמא ללא 

שבלו.   ִבט שב ִבגין  ּמל יַתה ִבבית,  ּמח אה ּמרה  שב שש ִבנ
ּמל ּה.  שב ִבט שב ִבבית  ּמח אה ִבגין,  ּמל יַתה יַתבר  שש ִבנ

מסכת טבול יום פרק ד משנה ה 
ה

שמִברים:  ּמהיו או ּמנה  ּמבִבראשו
אר ץ,  ּמא ּמה יַתעם  ֵאפרות  יַתעל  ִבלין  של יַתח שמ

יַתמר:  שזרו לו ּמח
ּמתיו.   ּממעו יַתעל  יַתא ף 

שמִברים:  ּמהיו או ּמנה  ּמבִבראשו
יַתמר:  ּמא שו ּמלר  יַתבּקו ֵאוצא  יַתהיו



ּמל ּה",  שתנו  ששתו ו ִבא של ֵאגט  שתבו  ִבכ "
ּמל ּה.   שתנו  שוִי שתבו  שכ ֵאאלו ִי ֵארי  רֲעה

יַתמר:  שזרו לו ּמח
ּמרא.   ּמי שש ִבב ֵאוצא  יַתהיו שו ֵארש  ּמפ שמ יַתה יַתא ף 

ֵאמר:  ששזוִברי או שמעון  ִבש ִבבי  שר
ֵאכן.  יַתס שמ יַתה יַתא ף 

מסכת טבול יום פרק ד משנה ו 
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ּמברו,  שש ִבנ אש ִבנין  שקלו שש אא ּמה ִבמין  שכדו יַתה
אמת,  אי יַתק אהן  ּמל אש ֵאלי  שק שנ ּמא שו

ִבאים.   ֵאמ שט ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
יַתמגוב,  יַתה שו ּמרה,  שז ִבמ יַתה שו ֵאבד,  רֲעע יַתמ יַתה

לראש,  ּמל אש ֵארק  שס יַתמ ֵאכן  שו
אכת,  את יַתמ של אש ּמשה  רֲעע יַתו אהם  ֵאני ִבש ִבמ יַתחת  יַתא ּמלה  שּט ִבנ אש

ִבאין.   ֵאמ שט ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
יַתע:  מש שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא ּמלן  מכ יַתעל  שו
שפִברין,  שדשו סו ִבח ּמדש  ּמח ּמבר  ּמד

ִבשיב.  ּמא ּממה  ִבלי  ֵאאין  שו

מסכת טבול יום פרק ד משנה ז 
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יַתמר:  ּמא שו יַתהבור  אאת  ֵארם  יַתהתו
ּמשלום",  אלה  רֲעע יַתת אש ּמנת  שמ יַתעל  ּממה  שתרו ֵארי זו  רֲעה "

ּמכה,  ִבפי שש יַתה ִבמן  אבר,  אש יַתה ִבמן  ּמשלום 
ּמאה.   שמ מּט יַתה ִבמן  ללא  ּמבל  רֲעא

ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ּמאה.   שמ מּט יַתה ִבמן  יַתא ף 

יַתעת.   יַתמ שד יַתמ ּמנה  ֵאאי ּמרה,  ּמב שש ִבנ
יַתמע?  יַתד שת ללא  שו ֵאבר  ּמש ִבת ּמכן  ֵאהי יַתעד 
יַתלבור.   יַתע  ִבגי יַתת שו יַתגל  של יַתג שת ִבת אש ֵאדי  שכ

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
שתנות,  יַתה של יַתעת  יַתד ּמיה בו  ּמה אש ִבמי  יַתא ף 

ּמנה,  שת ִבה ללא  שו
יַתעת.   יַתמ שד יַתמ ּמנה  ֵאאי ּמרה,  ּמב שש ִבנ

ִבדין.   ֵאבית  יַתני  שת אשהוא  ֵאני  שפ ִבמ

חסל טבול יום
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יַתדִים,  ּמי יַתל ִבנין  שת ִבעית נו ִבבי ֵאמי שר
יַתנִים.   שש ִבל יַתא ף  ּמחד,  אא של

ּמעה.   ּמב יַתאשר של ּמשה או  לל שש ִבל ללג,  ִבוצי  רֲעח יַתמ
ּמאה.   ֵאמ יַתל שו ּמשּמרה  רֲעע יַתל שו ּמשה  ִבמ רֲעח יַתל ללג,  ִבמ

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ִבעית.   ִבבי ֵאמשר אהם  ּמב אש רֲעחרון  יַתא של לחת  שפ ללא ִי אש יַתבד  של ִבב ו

ִביים,  ִבנ שש יַתה יַתעל  ִבפין  ִבסי מו
ִבנים.  ּמהִבראשו יַתעל  ִבפין  ִבסי ֵאאין מו שו

מסכת ידים פרק א משנה ב 
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יַתדִים,  ּמי יַתל ִבנין  שת ִבלים נו ֵאכ יַתה ּמכל  שב
ִבלים,  ּמל שג ֵאלי  שכ ִבב ִבפלו  רֲעא

ּממה.   ּמד רֲעא ֵאלי  שכ ִבב ִבנים,  ּמב רֲעא ֵאלי  שכ ִבב
ִבלים,  ֵאכ יַתה שפנות  ּמד שב ללא  יַתדִים  ּמי יַתל ִבנין  שת ֵאאין נו שו

יַתח ץ,  יַתמ יַתה ֵאלי  שבשו ללא  שו
ִבבית.  ּמח אה יַתפת  שמגו ִבב ללא  שו

ּמניו,  שפ ּמח שב ֵאברו  רֲעח יַתל ֵאתן  ללא ִי שו
ִבלין,  יַתמ שמ ֵאאין  אש ֵאני  שפ ִבמ

ִבשין,  שד יַתק שמ ֵאאין  שו
ּמּטאת,  יַתח ֵאמי  ִבזין  יַתמ ֵאאין  שו

ִבלי.   אכ שב ּמלא  אא יַתדִים  ּמי יַתל ִבנים  שת ֵאאין נו שו
ִבלים,  ֵאכ ּמלא  אא ִבתיל  ּמפ ִבמיד  ּמוצ שב ִבלין  ִבצי יַתמ ֵאאין  שו

ִבלים.  ֵאכ ּמלא  אא ארס  אח ִבלי  שכ יַתיד  ִבמ ִבלין  ִבצי יַתמ ֵאאין  אש

מסכת ידים פרק א משנה ג 
ג

ּממה,  ֵאה שב ִבתיַתית  שש ִבמ שסלו  שפ ִבנ אש יַתמִים  יַתה
ִבלין,  שפסו ִבלים,  ֵאכ יַתב

ֵאשִברים.   שכ ּמקעות,  יַתּקשר יַתב ו
שנתוס,  יַתק יַתל יַתק שו שדיו, קומוס,  ּמכן  שלתו יַתפל  ּמנ

ִבלין.   שפסו אהן,  ֵאאי יַתמשר יַתתנו  שש ִבנ שו



ּמכה,  ּמלא שמ אהן  ּמב ּמשה  ּמע
ִבפתו,  אהן  ּמב ּמשּמרה  אש או 

ִבלין.   שפסו
ֵאמר:  ִבני או שמ ִבת יַתה שמעון  ִבש

ִבני,  ֵאש יַתל יַתפל  ּמנ שו אזה  ּמב ששרות  ִבל יַתון  יַתכ שת ִבנ ִבפלו  רֲעא
ֵאשִברין.  שכ

מסכת ידים פרק א משנה ד 
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ִבלים,  ֵאכ יַתה אאת  אהן  ּמב יַתח  ִבדי ֵאה
ִבמדות,  יַתה אאת  אהן  ּמב ּמחה  ֵאמ אש או 

ִבלין.   שפסו
ִבשין> ּמד רֲעח יַתב ִבשין, < ּמד רֲעח ִבחין או  ּמד ִבלים מו ֵאכ אהן  ּמב יַתח  ִבדי ֵאה

ֵאשִברים.   שכ
ִבשין.  ּמד רֲעח יַתב ֵאסל  ֵאסה פו ִבבי יו שר

מסכת ידים פרק א משנה ה 
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ִבקין,  שס שּקלו יַתה אאת  אהן  ּמב ִבביל  שט יַתמ שחתום  יַתנ יַתה אש יַתמִים  יַתה
ִבלין.   שפסו

ֵאשִברין.   שכ ּמדיו,  ּמי אאת  אהן  ּמב יַתח  ִבדי ֵאמ אשהוא  שכ
יַתדִים,  ּמי יַתל ֵאתן  ִבל ֵאשִברין  שכ לכל  יַתה

ּמטן.   ּמק שו אטה  ֵארש, שו ֵאח ִבפלו  רֲעא
ֵאטל,  שונו ּמכיו,  ִבבשר ֵאבין  ִבבית  ּמח יַתח  ִבני יַתמ
ֵאטל.   שונו ּמד ּה,  ִבוצ יַתעל  ִבבית  ּמח אּטה  יַתמ ו

יַתדִים.   ּמי יַתל ֵאתן  יַתהּקו ף נו שו
ֵאאלו.  ֵאני  שש ִבב ֵאסל  ֵאסה פו ִבבי יו שר

פרק ב 
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יַתחת,  יַתא ּמפה  ִבטי שש ִבמ יַתחת  יַתא ּמידו  של יַתטל  ּמנ
ּמרה.   שטהו ּמידו 

יַתחת,  יַתא ּמפה  ִבטי שש ִבמ ּמדיו  ּמי ֵאתי  שש ִבל
ִבעית.   ִבבי ֵאמשר לּטל  אשִי יַתעד  ֵאמא,  יַתט שמ ִבאיר  ֵאמ ִבבי  שר

ּמטהור.   ּממה,  שתרו ִבל אש ּמכר  ִבכ יַתפל  ּמנ
ֵאמא.  יַתט שמ ֵאסה  ִבבי יו שר



מסכת ידים פרק ב משנה ב 
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ּמחד,  אא ּממקום  של ִבנין  ּמהִבראשו אאת  יַתטל  ּמנ
ּמחד,  אא ּממקום  של ִביים  ִבנ שש יַתה אאת  שו

ּממה,  שתרו ִבל אש ּמכר  ִבכ יַתפל  ּמנ שו
ֵאמא,  ּמט ִבנין,  ּמהִבראשו יַתעל 
ּמטהור.   ִביים,  ִבנ שש יַתה יַתעל  שו

ּמחד,  אא ּממקום  של ִביין  ִבנ שש יַתה אאת  שו ִבנין  ּמהִבראשו אאת  יַתטל  ּמנ
ֵאמא.   ּמט ּממה,  שתרו ִבל אש ּמכר  ִבכ יַתפל  ּמנ שו

ִבנים,  ּמהִבראשו אאת  יַתטל  ּמנ
שוצרור,  ּמסם או  ֵאקי ּמדיו  ּמי יַתעל  ּמוצא  שמ ִבנ שו

ֵאמאות,  שט ּמדיו  ּמי
רֲעהִברין  יַתט שמ ִבנין  רֲעחרו יַתא יַתמִים  יַתה ֵאאין  אש

ּמיד.   יַתה ֵאבי  יַתג יַתעל  אש יַתמִים  ּמלא  אא
ֵאמר:  ֵאאל או ִבלי שמ יַתג אבן  שמעון  ִבש ּמבן  יַתר

ּמטהור.  יַתמִים,  יַתה יַתית  ִבבשר ִבמ אשהוא  ּמכל 
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רֲעהרות> יַתט ֵאמי  ארק.  <ו אפ יַתה יַתעד  רֲעהרות  יַתּט ִבמ יַתּטמות ו ִבמ יַתדִים  ּמי יַתה
יַתוצד?  ֵאכי

ארק,  אפ יַתה יַתעד  ִבנין  ּמהִבראשו אאת  יַתטל  ּמנ
ארק,  אפ יַתל ִביין חו ץ  ִבנ שש יַתה אאת  שו

ּמרה.   שטהו ּמיד,  של שזרו  ּמח שו
ארק,  אפ יַתל ִביין חו ץ  ִבנ שש יַתה אאת  שו ִבנין  ּמהִבראשו אאת  יַתטל  ּמנ

ּמאה.   ֵאמ שט ּמיד,  של שזרו  ּמח שו
יַתחת,  יַתא ּמידו  של ִבנין  ּמהִבראשו אאת  יַתטל  ּמנ

ּמדיו,  ּמי ֵאתי  שש ִבל ִביין  ִבנ שש יַתה אאת  יַתטל  ּמנ שו יַתלְך  שמ ִבנ שו
ֵאמאות.   שט ּמדיו  ּמי

ּמדיו,  ּמי ֵאתי  שש ִבל ִבנין  ּמהִבראשו אאת  יַתטל  ּמנ
יַתחת,  יַתא ּמידו  של ִביין  ִבנ שש יַתה אאת  יַתטל  ּמנ שו יַתלְך  שמ ִבנ שו

ּמרה.   שטהו ּמידו 
יַתחת,  יַתא ּמידו  של יַתטל  ּמנ

ּמאה.   ֵאמ שט ּמת ּה,  יַתבשר רֲעח יַתב ּמפ ּה  שש שפ ִבש שו
ּמרה.   שטהו אתל,  לכ יַתב לראשו או  שב

אזה,  יַתוצד  שב אזה  ּמשה  ִבמ רֲעח ּמעה  ּמב יַתאשר ִבלין  שט נו
אזה,  ֵאבי  יַתג יַתעל  אזה  או 

ּמרפו,  שי אש יַתבד  של ִבב ו
יַתמִים.  יַתה אהן  ּמב ּמיבואו  אש
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ּמכה,  ּמלא שמ אהן  ּמב ּמשה  רֲעע יַתנ ֵאפק  ּמס
ּמכה,  ּמלא שמ אהן  ּמב ּמשה  שע יַתנ ללא  ֵאפק  ּמס

ֵאשעור,  יַתכ אהן  ּמב ֵאיש  ֵאפק  ּמס
ֵאשעור,  יַתכ אהן  ּמב ֵאאין  ֵאפק  ּמס

שטהוִברין,  ֵאפק  ּמס ִבאין,  ֵאמ שט ֵאפק  ּמס
שמרו:  ּמא אש ֵאני  שפ ִבמ ּמטהור,  ּמקן  ֵאפ שס

יַתהר,  שט ִבל שו ֵאמא  יַתט של ֵאמא ו יַתּט ִבל יַתדִים  ּמי יַתה ֵאפק  שס
ּמטהור.  

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
ֵאמא.   ּמט יַתהר,  שט ִבל

ה
יַתוצד?  ֵאכי

ּמדיו,  ּמי שטהורות  ּמהיו 
ִבאין,  ֵאמ שט ּמכִברין  ִבכ ֵאני  שש ּמניו  ּמפ של ו

יַתגע;  ּמנ ללא  ֵאפק  ּמס יַתגע  ּמנ ֵאפק  ּמס
ֵאמאות,  שט ּמדיו  ּמי ּמהיו 

ִברין,  שטהו ּמכִברין  ִבכ ֵאני  שש ּמניו  ּמפ של ו
יַתגע;  ּמנ ללא  ֵאפק  ּמס יַתגע  ּמנ ֵאפק  ּמס

ּמרה,  שטהו יַתחת  יַתא שו ּמאה  ֵאמ שט יַתחת  יַתא ֵאמאות!)  שט ּמדיו ( ּמי ּמהיו 
ִברין,  שטהו ּמכִברין  ִבכ ֵאני  שש ּמניו  ּמפ של ו

אהן,  ֵאמ יַתחת  יַתא שב יַתגע  ּמנ
יַתגע;  ּמנ ּמרה  שטהו ִבב ֵאפק  ּמס יַתגע,  ּמנ ּמאה  ֵאמ שט ִבב ֵאפק  ּמס

שטהורות,  ּמדיו  ּמי ּמהיו 
ּמכִברין,  ִבכ ֵאני  שש ּמניו  ּמפ של ו

ּמטהור,  ּמחד  אא שו ֵאמא  ּמט ּמחד  אא
יַתחד> יַתא שב אהן, < ֵאמ ּמחד  אא שב יַתגע  ּמנ

יַתגע;  ּמנ ּמרה  שטהו ִבב ֵאפק  ּמס יַתגע,  ּמנ ּמאה  ֵאמ שט ִבב ֵאפק  ּמס
ּמרה,  שטהו יַתחת  יַתא שו ּמאה  ֵאמ שט יַתחת  יַתא ּמדיו  ּמי ּמהיו 

ּמכִברין,  ִבכ ֵאני  שש ּמניו  ּמפ של ו
ּמטהור,  ּמחד  אא שו ֵאמא  ּמט ּמחד  אא

אהן,  ֵאתי שש ִבב יַתגע  ּמנ
ּמרה,  שטהו ִבב ּמרה  שטהו ּמאה ו ֵאמ שט ִבב ּמאה  ֵאמ שט ֵאפק  ּמס

ּמאה> ֵאמ שט ִבב ּמרה  שטהו ִבב ּמאה  ֵאמ שט ּמרה, <או  שטהו ִבב ּמאה  ֵאמ שט ּמאה ו ֵאמ שט ִבב ּמרה  שטהו או 
ּמהיו,  אש שכמות  יַתדִים  ּמי יַתה

ּמהיו.  אש שכמות  ּמכִברין  ִבכ יַתה

פרק ג 
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ּמגע,  מנ שמ יַתה ֵאבית  שב ּמדיו  ּמי ִבניס  שכ יַתמ יַתה
ּמלה.   ִבח שת ּמדיו  ּמי

ּמבה.   ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ִבניות.   שש ּמדיו  ּמי
ּמגעו,  יַתמ יַתעת  ּמש שב ִבדים  ּמג שב ֵאמא  יַתט שמ יַתה ּמכל 

ּמלה.   ִבח שת שהיות  ִבל יַתדִים  ּמי יַתה אאת  ֵאמא  יַתט שמ
ּמבה.   ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ִבניות.   שש שהיות  ִבל
ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  ִבלשר שמרו לו  ּמא

יַתדִים ּמי יַתה אש ִבוצינו  ּממ ּמכן  ּמלה] ֵאהי ִבח שת ּממקום? [ ּמכל   שב
אהן:  ּמל יַתמר  ּמא

ּמלה,  ִבח שת שהיות  ִבל אהן  ּמל ּמשר  שפ ֵאאי ּמאְך  ֵאהי ִבכי  שו
ּממא גופו?  יַתּט ִבנ ֵאכן  ִבאם  ּמלא  אא

אזה.   ִבמ חו ץ 
ִבלין> שכ ּקא ּמה ִבקים, < שש יַתמ יַתב יַתּטמו  ִבנ אש ִבלים  ֵאכ יַתה שו ִבלין  ּמכ ּקא ּמה

ִבניות.   שש שהיות  ִבל יַתדִים  ּמי יַתה אאת  ִבאין  שמ יַתט שמ
יַתע.   מש שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמאה,  שמ מּט יַתה יַתאב  שב ּממא  יַתּט ִבנ אש אאת 
יַתדִים;  ּמי יַתה אאת  ֵאמא  יַתט שמ

ּמאה,  שמ מּט יַתה יַתלד  שו ִבב
יַתדִים.   ּמי יַתה אאת  ֵאמא  יַתט שמ ֵאאינו 

ב
ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר יַתמר  ּמא

ּמבא,  יַתא ֵאני  שפ ִבל ּמאה  ּמב אש יַתחת  יַתא ּמשה  ִבא שב אשה  רֲעע יַתמ
ּמרה לו:  שמ ּמא

ארס".   אח ִבלי  שכ ֵאויר  רֲעא יַתל יַתדי  ּמי שנסו  שכ ִבנ "
ּמל ּה:  יַתמר  ּמא

ּמאתו?"  שמ מט ּמתה  שי ּמה ּממה  יַתב "ו
ּמרה לו.   שמ ּמא ּממה  ִבתי  שע יַתמ ּמש ללא  שו

ִבמים:  ּמכ רֲעח שמרו  ּמא
ּמבר!  ּמד יַתה ּמאר  לב שמ

ּמאה,  שמ מּט יַתה יַתאב  שב ּממא  יַתּט ִבנ אש אאת 
יַתדִים;  ּמי יַתה אאת  ֵאמא  יַתט שמ

ּמאה,  שמ מּט יַתה יַתלד  שו ִבב
יַתדִים.  ּמי יַתה אאת  ֵאמא  יַתט שמ ֵאאינו 
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ּממה,  שתרו יַתה אאת  ֵאסל  יַתהפו ּמכל 
ִבניות.   שש שהיות  ִבל יַתדִים  ּמי יַתה אאת  ֵאמא  יַתט שמ

ּמת ּה.   יַתבשר רֲעח אאת  ּממא  יַתט שמ ּמיד  יַתה שו
יַתע.   מש שיהו ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ִבני.   ֵאש אשה  ִבני עו ֵאש ֵאאין 
אהן:  ּמל יַתמר  ּמא

ִביין,  ִבנ שש אדש  לּק יַתה ֵאבי  שת ִבכ ללא  רֲעה יַתו
יַתדִים?  ּמי יַתה אאת  ִבמין  יַתט שמ ו

שמרו לו:  ּמא
שפִברין,  ֵארי סו שב ִבד ִבמ ּמרה  ֵארי תו שב ִבד ִבנין  ּמד ֵאאין 

ּמרה,  ֵארי תו שב ִבד ִבמ שפִברים  ֵארי סו שב ִבד ללא  שו
שפִברין.  ֵארי סו שב ִבד ִבמ שפִברין  ֵארי סו שב ִבד ללא  שו
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ִבלין,  ִבפ שת יַתה ִבעם  ִבלין  ִבפ שת שרוצועות 
יַתדִים.   ּמי יַתה אאת  יַתטמות  שמ
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

יַתדִים.  ּמי יַתה שמאות  יַתט שמ ּמנן  ֵאאי ִבלין  ִבפ שת שרוצועות 
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אפר,  ֵאוּס יַתב אש ּמליון  ִבג
ּמּטן,  יַתמ של אש שו ּמלן  שע יַתמ של ִבמ אש
יַתבוּסו ף,  אש שו ּמלה  ִבח שת יַתב אש
יַתדִים.   ּמי יַתה אאת  ֵאמא  יַתט שמ
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

יַתדִים,  ּמי יַתה אאת  ֵאמא  יַתט שמ ֵאאינו  יַתבוּסו ף  אש
יַתעמוד.  אשה לו  שע יַתי אש יַתעד 
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יַתחק,  שמ ִבנ אש אפר  ֵאס
ִבנים  ששמו יַתתיַתיר בו  שש ִבנ ּמשה שו ִבמ רֲעח ִבתיות, יַתו או

לרן",  ּמא ּמה יַתע  לס שנ ִבב ִבהי  שי יַתו יַתשת " ּמר ּמפ יַתבר יא, לב-לו)שכ שד ִבמ שב ) 
יַתדִים.   ּמי יַתה אאת  ֵאמא  יַתט שמ

ִבנים  ששמו ּמב ּה  ּמכתוב  אש ּמלה  ִבג ּמשה שמ ִבמ רֲעח ִבתיות, יַתו או



לרן",  ּמא ּמה יַתע  לס שנ ִבב ִבהי  שי יַתו יַתשת " ּמר ּמפ שכ
יַתדִים.   ּמי יַתה אאת  ּממא  יַתט שמ

יַתדִים.   ּמי יַתה אאת  ִבמין  יַתט שמ אדש  לּק יַתה ֵאבי  שת ִבכ ּמכל 
יַתדִים.   ּמי יַתה אאת  יַתטמות  שמ אלת  אה לק שו ִברים  ִבשי יַתה ִבשיר  שו

ז
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

יַתדִים,  ּמי יַתה אאת  ֵאמא  יַתט שמ ִברים  ִבשי יַתה ִבשיר 
אקת.   לל שח יַתמ אלת,  אה לק שו

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
יַתדִים,  ּמי יַתה אאת  ּמאה  שמ יַתט שמ ּמנה  ֵאאי אלת  אה לק

אקת.   לל שח יַתמ ִברים,  ִבשי יַתה ִבשיר  שו
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ֵאלל.   אה ֵאבית  ֵארי  שמ ּמח שמ יַתמי ו יַתש ֵאבית  ֵאלי  ּמּק ִבמ אלת  אה לק
ח

יַתזי:  יַתע אבן  שמעון  ִבש ִבבי  יַתמר שר ּמא
ִבנים,  ֵאק שז יַתנִים  שש ִבעים ו שב ִבש ִבפי  ִבמ ִבני  רֲעא ּמבל  מק שמ

ּמיה,  שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של ִבבי  אאת שר ִבשיבו  אשהו שביום 
יַתדִים.   ּמי יַתה אאת  יַתטמות  שמ אלת  אה לק שו ִברים  ִבשי יַתה ִבשיר  אש

ט
ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמשלום!  שו יַתחס 
ִברים,  ִבשי יַתה ִבשיר  יַתעל  ֵאאל  ששּמר ִבי ִבמ ּמדן  ּמא יַתלק  שח אנ ללא 

יַתדִים,  ּמי יַתה אאת  ֵאמא  יַתט שת ללא  אש
יַתדי,  שכ מכלו  ּמלם  ּמהעו ֵאאין  אש

ֵאאל,  ששּמר שלִי ִברים  ִבשי יַתה ִבשיר  ּמנה  שת ִבנ אש שכיום 
אדש,  לק ִבבים  שכתו יַתה ּמכל  אש

ִבשים.  ּמד ּמק אדש  לק ִברים  ִבשי יַתה ִבשיר  שו
שלקו שח אנ ללא  ּמלקו,  שח אנ ִבאם  ּמלא] שו אא אלת. [ אה לק   יַתעל 

ּמבה:  ִבקי רֲעע ִבבי  ִבלשר אש ִבמיו  ּמח אבן  יַתע  יַתשמו אבן  ּמנן  ּמח יַתמר יו ּמא
יַתזי,  יַתע אבן  ֵארי  שב ִבד שכ

ּמלקו> שח יַתנ ּממרו. < ּמג ֵאכן  שו ּמלקו  שח אנ ֵאכן 

פרק ד 
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יַתלִים,  שג יַתר ּמה יַתבת  רֲעעֵאר יַתעל  שמרו  ּמג שו שמנו  ִבנ יַתביום  בו 
יַתעל> ִבבין, <שו יַתק ּמעה  שש ִבת יַתעד  שו ללג  ֵאני  שש ִבמ ִבהיא  אש

ּמרס.  שד ִבמ ּמאה  ֵאמ שט ִבהיא  אש ּמקה,  ּמד שס ִבנ אש



ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  אששר
ּממ ּה.  שש ִבכ יַתלִים  שג יַתר ּמה יַתבת  ֵאר רֲעע
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שמרו:  ּמא יַתביום  בו 
ּממן,  שש ִבל ללא  אש ּמבחו  שז ִבנ אש ִבחים  ּמב שז ּמכל 

ֵאשִברים,  שכ
ּמבה,  ֵאשם חו ִבמ ִבלין  ּמע שב יַתל ּמעלו  ללא  אש ּמלא  אא

ּמּטאת,  יַתח יַתה ִבמן  יַתסח ו אפ יַתה ִבמן  חו ץ 
יַתמנו,  שז ִבב יַתסח  אפ יַתה

יַתמן.   שז ּמכל  שב ּמּטאת  יַתח יַתה שו
ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר

ּמשם:  ּמא ּמה יַתא ף 
יַתמנו,  שז ִבב יַתסח  אפ יַתה

יַתמן.   שז ּמכל  שב ּמשם  ּמא ּמה שו ּמּטאת  יַתח יַתה שו
יַתזי:  יַתע אבן  שמעון  ִבש יַתמר  ּמא

ֵאקן,  ּמז יַתנִים  שש ִבעים ו שב ִבש ִבפי  ִבמ ִבני  רֲעא ּמבל  מק שמ
ּמבה,  ִבשי ִבבי ּמיה  שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  אאת שר ִבשיבו  אשהו שביום 

ּממן,  שש ִבל ללא  אש ּמבחו  שז ִבנ אש ִבלין  ּמכ אא אנ יַתה ִבחין  ּמב שז יַתה ּמכל  אש
ֵאשִברין,  שכ

ּמבה,  ֵאשם חו ִבמ ִבלים  ּמע שב יַתל ּמעלו  ללא  אש ּמלא  אא
ּמּטאת.   יַתח יַתה ִבמן  יַתסח ו אפ יַתה ִבמן  חו ץ 

ּמלה,  ּמהעו ּמלא  אא יַתזי  יַתע אבן  ִבסי ף  ללא הו
ִבמים.  ּמכ רֲעח ללא הודו לו  שו
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שמרו:  ּמא יַתביום  בו 
ִבעית?  ִבבי שש יַתב ֵאהן  יַתמה  ּמאב  יַתעמון ומו

יַתטשרפון:  ִבבי  יַתזר שר ּמג שו
ִבני! וכן כולם> ּמע ֵאשר  רֲעע יַתמ ִבני; < ּמע יַתשר  שע יַתמ

ּמיה:  שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  יַתזר שר ּמג שו
ִבני.   ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ

ֵאעאל:  ּממ שש ִבבי ִי יַתמר שר ּמא
ּמיה!  שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא "

ִבמיר!  רֲעח יַתמ ּמתה  יַתא אש ֵאמד,  יַתל של ּמיה  ּמא שר אליָך  ּמע
ֵאמד."   יַתל של ּמיה  ּמא שר ּמליו  ּמע ִבמיר,  רֲעח יַתמ יַתה ּמכל  אש

ד
ּמיה:  שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  יַתמר לו שר ּמא

ִבחי!  ּמא ֵאעאל  ּממ שש "ִי



ִבנים,  ּמש יַתה אדר  ֵאוּס ִבמ ִבתי  ִבני ִבש ללא  ִבני  רֲעא
ּמנה,  ִבש ִבחי  ּמא יַתטשרפון  ִבבי  שר
ֵאמד!"   יַתל של ּמיה  ּמא שר ּמליו  ּמע שו

ה
יַתטשרפון:  ִבבי  ִבשיב שר ֵאה

אר ץ,  ּמא ּמל יַתרִים חו ץ  שוצ ִבמ
אר ץ;  ּמא ּמל ּמאב חו ץ  יַתעמון ומו שו

ִבעית,  ִבבי שש יַתב ִבני  ּמע יַתשר  שע יַתמ יַתרִים  שוצ ִבמ יַתמה 
יַתשר שע יַתמ ּמאב  יַתעמון ומו ִבני] יַתא ף  ּמע ִבעית. [ ִבבי שש   יַתב

ו
ּמיה:  שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  ִבשיב שר ֵאה

אר ץ,  ּמא ּמל אבל חו ץ  ּמב
אר ץ;  ּמא ּמל ּמאב חו ץ  יַתעמון ומו

ִבעית,  ִבבי שש יַתב ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ אבל  ּמב יַתמה 
ִבעית.   ִבבי שש יַתב ִבני  ֵאש ֵאשר  רֲעע יַתמ ּמאב  יַתעמון ומו יַתא ף 

ז
יַתטשרפון:  ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמבה,  שקרו ֵאני  שפ ִבמ יַתרִים  שוצ ִבמ
ִבני,  ּמע יַתשר  שע יַתמ ּמה  ּמשאו רֲעע

ֵאהא> שי אש ִבעית, < ִבבי שש יַתב ּמה  אלי ּמע ִבכין  ּממ שס ִבנ ֵאאל  ששּמר ֵאיי ִי ִבנ רֲעע שיהוא  אש
ִבבין,  שקרו ֵאהן  אש ּמאב  יַתעמון ומו יַתא ף 

ִבני,  ּמע יַתשר  שע יַתמ ִבשין  שע אנ
ִבעית.   ִבבי שש יַתב אהן  ֵאלי רֲעע ִבכין  ּממ שס ִבנ ֵאאל  ששּמר ֵאיי ִי ִבנ רֲעע שיהוא  אש

ח
ּמיה:  שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של אא ִבבי  יַתמר לו שר ּמא

ּמממון,  ּמנן  רֲעה יַתמ שכ ּמתה  יַתא ֵארי  רֲעה
ּמפשות!  שנ ּמדן  ִבסי שפ יַתמ שכ ּמלא  אא ּמתה  יַתא ֵאאין  שו

ּמטר,  ּממ יַתטל ו שלהוִבריד  ִבמ יַתמִים  ּמש יַתה אאת  ּמתה  יַתא יַתע  ֵאב שוקו
ִבכי ג,ח)  ּמא של יַתמ יַתמר: ( אא אנ אש
ִבהים?  אאל ּמדם  ּמא יַתבע  שק רֲעהִי "
ִבתי!  ִבעים או שב לק אתם  יַתא ִבכי 

רֲעענוָך?  יַתב שק אמה  יַתב אתם:  יַתמשר רֲעא יַתו
ּממה".   שתרו יַתה שו ֵאשר  רֲעע יַתמ יַתה

ט
יַתע:  מש שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא

יַתטשרפון,  ִבחי  ּמא ֵארי  שב ִבד יַתעל  ִבשיב  ֵאמ שכ ִבני  רֲעא ֵארי  רֲעה "
ּמריו:  ּמב שד יַתין  שנ ִבע של ללא  ּמבל  רֲעא
ּמדש,  ּמח אשה  רֲעע יַתמ יַתרִים  שוצ ִבמ

ּמשן,  ּמי אשה  רֲעע יַתמ אבל  ּמב ו
ּמדש.  ּמח אשה  רֲעע יַתמ ֵאנינו  ּמפ של אש ּמנדון  יַתה שו

ּמדש,  ּמח אשה  רֲעע יַתמ ִבמ ּמדש  ּמח אשה  רֲעע יַתמ ִידון 



ּמשן!  ּמי אשה  רֲעע יַתמ ִבמ ּמדש  ּמח אשה  רֲעע יַתמ יַתאל ִידון  שו
ִבנים,  ֵאק שז ֵאשה  רֲעע יַתמ יַתרִים  שוצ ִבמ
ִבאין,  ִבבי שנ ֵאשה  רֲעע יַתמ אבל  ּמב ו

ִבנים.  ֵאק שז ֵאשה  רֲעע יַתמ ֵאנינו  ּמפ של אש ּמנדון  יַתה שו
ִבנים,  ֵאק שז ֵאשה  רֲעע יַתמ ִבמ ִבנים  ֵאק שז ֵאשה  רֲעע יַתמ ִידון 

ִבאים!"  ִבבי שנ ֵאשה  רֲעע יַתמ ִבמ ִבנים  ֵאק שז ֵאשה  רֲעע יַתמ יַתאל ִידון  שו
שמרו:  ּמג שו שמנו  ִבנ

ִבעית.   ִבבי שש יַתב ִבני  ּמע יַתשר  שע יַתמ ששִברין  יַתע שמ ּמאב  יַתעמון ומו
י

ִבקית  שס יַתמ ּמדשר אבן  ֵאסה  ִבבי יו ּמבא שר אש שכ ו
יַתמר לו:  ּמא שללוד,  אזר  אע ִבלי אא ִבבי  אוצל שר ֵאא

יַתהיום?"  ּמרש  שד ִבמ יַתה ֵאבית  שב אכם  ּמל ּמיה  ּמה ִבחדוש  יַתמה  "
יַתמר לו:  ּמא

שמרו,  ּמג שו שמנו  ִבנ "
ִבעית."   ִבבי שש יַתב ִבני  ּמע יַתשר  שע יַתמ ּמאב  יַתעמון ומו

יא
יַתמר:  ּמא שו אזר  אע ִבלי אא ִבבי  שר ּמכה  ִבלים כה,יד) ּמב ִבה שת )

ּמעם",  ִבדי שלהו ִבריתו  שב ּמאיו ו ֵאר ִבלי "סוד יי 
אהן:  ּמל למר  אא או ֵאוצא 

אכם!  שנ יַתי שנ ִבמ של ּמתחושו  יַתאל 
יַתכי,  יַתז אבן  ּמנן  ּמח ּמבן יו יַתר ֵאמ ִבני  רֲעא ּמבל  מק שמ

יַתרבו,  ֵאמ יַתרבו  שו יַתרבו,  ֵאמ יַתמע  ּמש אש
יַתני,  ִבוּסי ִבמ אשה  למ של ּמכה  ּמל רֲעה

ִבעית."  ִבבי שש יַתב ִבני  ּמע יַתשר  שע יַתמ ּמאב  יַתעמון ומו אש

מסכת ידים פרק ד משנה ד 
יב

ִבני,  יַתעמו ֵאגר  ּמדה  שיהו ּמבא  יַתביום  בו 
ּמרש,  שד ִבמ יַתה ֵאבית  שב אהן  ֵאני שפ ִבל יַתמד  ּמע שו

אהן:  ּמל יַתמר  ּמא
ּמהל?"  ּמּק יַתב לבא  ּמל ִבני  רֲעא ּממה  "
ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר יַתמר לו  ּמא

ּמתה."   יַתא ּמאסור  "
יַתע:  מש שיהו ִבבי  יַתמר לו שר ּמא

ּמתה."   יַתא ּמתר  ממ "
ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר יַתמר לו  ּמא

ֵאמר:  ּמכתוב או ּמבִברים כג,ד)יַתה שד ) 
יַתהל יי,  שק ִבב ִבבי  ּמא ִבני ומו יַתעמו לבא  ּמי ללא  "

ִברי]".  ִבשי רֲעע יַתגם דור  ּמלם>[ יַתעד עו > 
יַתע:  מש שיהו ִבבי  יַתמר לו שר ּמא

ֵאהן?  ּממן  שמקו ִבב ִביין  ִבב ּמא ִביין ומו ִבנ יַתעמו ִבכי  שו



יַתאשור,  אלְך  אמ ֵאחִבריב  שנ יַתס ּמלה  ּמע ּמבר  שכ
מאמות,  ּמה אאת  ֵאבל  של ִבב ו

יַתמר:  אא אנ ּמיה י,יג)אש שע יַתש שי ) 
ִבמים,  יַתע שגבולת  ִבסיר  ּמא שו "
ִבתי,  ֵאש אהם שו ֵאתי לד רֲעעתו יַתו

ִבבים".   שש ִבביר יו יַתכא ִבריד  שואו
ֵאאל:  ִבלי שמ יַתג ּמבן  יַתר יַתמר לו  ּמא

ֵאמר:  ֵארי הוא או רֲעה ּמיה מט,ו)" שמ  (ִישר
יַתעמון",  ֵאני  שב ששבות  אאת   ִבשיב  ּמא ֵאכן  ֵארי  רֲעח יַתא שו "

ּמזרו."   ּמח ּמבר  שכ ו
יַתע:  מש שיהו ִבבי  יַתמר לו שר ּמא

ֵאמר:  ּמכתוב או יַתה ּמעמוס ט,יד)" ) 
ּמדה,  ִבויהו ֵאאל  ששּמר ִבמי ִי יַתע ששבות  אאת  ִבתי  שב יַתש שו "

יַתמר יי",  ּמא
ּמשבו."   ללא  יַתדִין  רֲעע יַתו

ּמהל.  ּמּק יַתב לבא  ּמי אש ִבתירוהו  ִבה שו

מסכת ידים פרק ד משנה ה 
יג

ֵאיאל,  ִבנ ּמד שב אש שו ּמרא  שז אע שב אש אתשרגום 
יַתדִים.   ּמי יַתה אאת  ֵאמא  יַתט שמ

שבִברית,  ִבע ּמתבו  שכ אש אתשרגום 
אתשרגום,  ּמתבו  שכ אש שבִברי  ִבע שו

שבִברי,  ִבע ּמתב  שכ ו
יַתדִים.   ּמי יַתה אאת  ֵאמא  יַתט שמ ֵאאינו 

ֵאמא,  יַתט שמ ֵאאינו  ּמלם  שלעו
שדיו.  יַתב ּמהעור, ו יַתעל  יַתאשוִברית,  אבנו  שת שכ ִבי אש יַתעד 

מסכת ידים פרק ד משנה ו 
יד

ִבקין:  ּמוצדו שמִברין  או
ִבשין!  ּמפרו אכן  ֵאלי רֲעע ּמאנו  ִבלין  שב קו

שמִברים:  אתם או יַתא אש
יַתדִים,  ּמי יַתה אאת  ִבאין  שמ יַתט שמ אדש  לּק יַתה ֵאבי  שת ִבכ

יַתדִים!  ּמי יַתה אאת  ִבמין  יַתט שמ ֵאאין  ֵאמירון  ֵארי  שפ ִבס המירֹוס>שו  <=הֹו
יַתכי:  יַתז אבן  ּמנן  ּמח ּמבן יו יַתר יַתמר  ּמא

יַתבד?  של ִבב ּמלא זו  אא ִבשין  ּמפרו יַתה יַתעל  ּמלנו  ֵאאין  ִבכי  שו
שמִברים:  ֵאהם או ֵארי  רֲעה

ִברין,  שטהו רֲעחמור  שוצמות  יַתע
ִבאין.   ֵאמ שט ּמגדול  ֵאהן  לכ ּמנן  ּמח שוצמות יו יַתע שו

שמרו לו:  ּמא



ּמתן,  ּמא שמ מט ִבהיא  ּמתן  ּמב ִבח ִבפי  של
ּמודות.   ּמתשר ִבאמו  שו ִבביו  ּמא שוצמות  יַתע ּמדם  ּמא אשה  רֲעע יַתי ללא  אש

אהן:  ּמל יַתמר  ּמא
אדש,  לּק יַתה ֵאבי  שת ִבכ יַתא ף 

ּמתן.  ּמא שמ מט ִבהיא  ּמתן  ּמב ִבח ִבפי  של
ִבבין,  ִבבי רֲעח ּמנן  ֵאאי אש ֵאמירון,  ֵארי  שפ ִבס שו

יַתדִים.  ּמי יַתה אאת  ִבמין  יַתט שמ ּמנן  ֵאאי

מסכת ידים פרק ד משנה ז 
טו

ִבקין:  ּמוצדו שמִברים  או
ִבשים!  ּמפרו אכן  ֵאלי רֲעע ּמאנו  ִבלין  שב קו
ּמנוצוק.   יַתה אאת  רֲעהִברין  יַתט שמ אתם  יַתא אש

ִבשין:  ּמפרו שמִברים  או
ִבקים!  ּמוצדו אכם  ֵאלי רֲעע ּמאנו  ִבלין  שב קו

יַתמִים  יַתה יַתמת  יַתא אאת  רֲעהִברין  יַתט שמ אתם  יַתא אש
ּמברות.   שּק יַתה ֵאבית  ִבמ ּמאה  ּמב יַתה

ִבקים:  ּמוצדו שמִברים  או
ִבשין!  ּמפרו אכם  ֵאלי רֲעע ּמאנו  ִבלין  שב קו

ִברי,  רֲעחמו יַתו ִברי  ִבאם שו ּממה 
שוצֹות,  ִבמ אהן  ּמב ּמיב  יַתח ִבני  ֵאאי אש

ּמקן,  שז ִבנ שב ּמיב  יַתח ִבני  רֲעא ֵארי  רֲעה
שוצֹות,  ִבמ אהן  ּמב ּמיב  יַתח ִבני  רֲעא אש ִבתי,  ּממ רֲעא יַתו ִבדי  שב יַתע

ּמקן?  שז ִבנ שב ּמיב  יַתח ִבני  רֲעא אש ִבדין  ֵאאינו 
אהם:  ּמל שמרו  ּמא

ללא! 
ִברי,  רֲעחמו יַתו ִברי  שבשו אתם  יַתמשר רֲעא ִבאם 

יַתעת,  יַתד אהן  ּמב ֵאאין  אש
ִבתי,  ּממ רֲעא יַתו ִבדי  שב יַתע שב שמרו  לתא

יַתעת?  יַתד אהם  ּמב איש  אש
אטנו,  ִבני שק יַתא ִבאם  אש

יַתחד,  יַתא של אש ִבדישו  שג ִבליק  שד יַתי שו ֵאלְך  ֵאי
ֵאלם?  יַתש של ּמיב  יַתח ֵאהא  אא או

מסכת ידים פרק ד משנה ח 
יז

ִבלי:  ִבלי שג ִבמין  יַתמר  ּמא
ִבשין!  ּמפרו אכן  ֵאלי רֲעע ִבני  רֲעא ֵאבל  קו

ֵאגט.   יַתב אשה  ִבעם מ ֵאשל  יַתהמו אאת  ִבבין  שת אתם כו יַתא אש
ִבשין:  ּמפרו שמִברים  או

ִבלי!  ִבלי שג ִבמין  אליָך  ּמע ּמאנו  ִבלין  שב קו



יַתד ף,  יַתב ֵאשל  יַתהמו ִבעם  ֵאשם  יַתה אאת  ֵאתב  ּמתה כו יַתא אש
ללא עוד,  שו

ּמלן,  שע יַתמ של ִבמ ֵאשל  יַתהמו אאת  ִבבין  שת אתם כו יַתא אש ּמלא  אא
ּמּטן:  יַתמ של ִבמ ֵאשם  יַתה אאת  ששמות ה,ב)שו ) 

יַתפשרעה,  אמר  ליא יַתו "
ֵאאל".   ששּמר אאת ִי יַתלח  יַתש של לקלו  שב יַתמע  שש אא אשר  רֲעא ִבמי יי 

ֵאמר?  יַתמהו או ּמקה  ּמל אש שכ ששמות ט,כז) ו )

ִבדיק".   יַתצ יַתה "יי 

חסלת ידים 

מסכת עקוצים 

פרק א 

מסכת עקוצים פרק א משנה א 
א

ֵאמר,  ללא שו שו ּמיד  אשהוא  ּמכל 
ּמטֵאר ף.   שוצ ִבמ ללא  שו ֵאמא,  יַתט שמ ֵאמא ו יַתּט ִבמ

ֵאמר,  שו
ּמיד,  ֵאאינו  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף 

ּמטֵאר ף.   שוצ ִבמ ֵאמא, ו יַתט שמ ֵאמא ו יַתּט ִבמ
ּמיד,  ללא  שו ֵאמר  ללא שו

ֵאמא.  יַתט שמ ללא  שו ֵאמא  יַתּט ִבמ ללא 

מסכת עקוצים פרק א משנה ב 
ב

שפלוטות,  יַתּק יַתה שו ִבלין  ּמוצ שב יַתה שו יַתהשום  ֵאשי  ּמששר
ִבחין,  יַתל ֵאהן  אש יַתמן  שז ִבב

ּמשה,  ֵאב שי ֵאבין  ּמחה,  יַתל ֵאבין  אהן,  ּמל אש ּממה  שּט ִבפ יַתה שו
ֵאכל,  ּמהאו אגד  אנ שכ ּמון  מכ שמ אשהוא  יַתעמוד  ּמה שו

ּמנפוס.  יַתה שו שצנון  יַתה שו ִברין  ֵאז שח יַתה ֵאשי  ּמששר
ִבאיר.   ֵאמ ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמטֵאר ף,  שוצ ִבמ ּמגדול  שוצנון  לשארש 
ּמטֵאר ף.  שוצ ִבמ ֵאאינו  אשלו  ִבוּסיב  יַתה שו
ּמגס,  ֵאפי יַתה שו ּמתה,  שנ ִבמ יַתה ֵאשי  ּמששר

ִבלין,  ּמת שש ִבל ּמרן  ּמק רֲעע אש ּמנה  ִבג יַתישרקות  אדה,  ּמש יַתישרקות 



ּמל ּה.  אש שלבוש  יַתה שו אלת,  לב ִבש יַתל אש ּמרה  שז ִבש שו
ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר

ִבפית,  ּמוצ ּמלשר אש ִבוּסיג  יַתה יַתא ף 
ִבפין.  ּמטשר שוצ ִבמ ִבמין ו יַתט שמ ִבמין ו יַתּט ִבמ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

מסכת עקוצים פרק א משנה ג 
ג

ִבפין:  ּמטשר שוצ ִבמ ללא  שו ִבמין  יַתט שמ ִבמין ו יַתּט ִבמ ֵאאלו 
שפלוטות,  יַתּק יַתה שו ִבלים  ּמוצ שב יַתה שו יַתהשום  ֵאשי  ּמששר

ִבשין,  ֵאב שי ֵאהן  אש יַתמן  שז ִבב
ֵאכל,  ּמהאו אגד  אנ שכ ּמון  מכ שמ ֵאאינו  אש יַתעמוד  ּמה שו
ּמכן,  ִבמ יַתפח  אט שו ּמכן  ִבמ יַתפח  אט ִבכיד  יַתפשר יַתה יַתיד  שו

אשהוא,  ּמכל  ששכול  אא ּמה יַתיד 
ּמנ ּה,  שק אשֵארי ששכול  אא ּמל אש ּמנב  ּמז שו

ִבחים,  ּמפ שט ּמעה  ּמב יַתאשר ּמרה  ּממ שת ִבל אש ֵאבד  שכ יַתמ יַתיד  שו
ִבחים,  ּמפ שט ּמשה  לל שש אלת  לב ִבש של אש אנה  ּמק שו
ִבחין,  ּמפ שט ּמשה  לל שש ּמוצִברין  שק ִבנ יַתה ּמכל  יַתיד  שו

ֵאוצר,  ּמּק ִבה של ּמכן  יַתדשר ּמנן  ֵאאי אש שו
ֵאהן,  אש ּמכל  אהן  ֵאשי ּמששר שו אהן  ֵאדי שי

ִבלין,  ּקב ִבש יַתל אש ִבעין  ּמל שמ ו
ִבפין. ּמטשר שוצ ִבמ ללא  שו ִבמין  יַתט שמ ִבמין ו יַתּט ִבמ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

מסכת עקוצים פרק א משנה ד 
ד

ִבפין:  ּמטשר שוצ ִבמ ללא  שו ִבמין,  יַתט שמ ללא  שו ִבמין,  יַתּט ִבמ ללא  ֵאאלו 
שכרוב,  אא ֵאסי  של ּמק ֵאשי  ּמששר

ִבדין,  ּמר שת שלפות  ִבח שו
יַתמן,  שז ִבב אפת  אל יַתה שו

ּמקרו.   שע אנ שו ֵאזז  ּמג ִבה של ּמכן  יַתדשר אש אאת 
ּמלן,  מכ שב ֵאמא  יַתט שמ ֵאסה  ִבבי יו שר

אפת.  אל יַתה שו שכרוב  אא ֵאסי  של ּמק ֵאשי  ּמששר שב ֵאהר  יַתט שמ ו

מסכת עקוצים פרק א משנה ה 
ה

ִברין.   שטהו ארן,  לג יַתב ּמסן  ּמס שב אש ִבלין  ּמכ ּקא ּמה שידות  ּמכל 
ֵאמא.   יַתט שמ ֵאסה  ִבבי יו שר

ּמרה.   שטהו ּמנ ּה,  שק ֵאר אש ששכול  אא ּמל אש ּמגה  ִבסי שפ
ּמאה.   ֵאמ שט ּמחד,  אא ֵאגר  יַתגשר ּמב ּה  ֵאיר  ִבש

ּמטהור.   שקנו,  ֵאר אש ּמרה  ּממ שת ִבל אש ִבביט  יַתששר
ֵאמא.   ּמט יַתחת,  יַתא ּמרה  ּממ שת ֵאיר בו  ִבש

ִבניות,  שט ִבּק יַתב ֵאכן  שו



ּמטהור.   שקנו,  ֵאר אש ִבביט  יַתששר
ֵאמא.   ּמט ּמחד,  אא ֵאגר  יַתגשר ֵאיר בו  ִבש

שלפול,  אש שב ֵאהר  יַתט שמ ּמיה  שר יַתז רֲעע אבן  ּמזר  ּמע של ִבבי  שר
ִבניות,  שט ִבּק יַתל אש שב ֵאמא  יַתט שמ ו

ּמשן.  ששמו ִבמ שב אוצה  אשהוא רו ֵאני  שפ ִבמ

מסכת עקוצים פרק א משנה ו 
ו

ִבבין,  ּמחרו אה שו ִבסין  ִבלי ּמכ יַתה שו שגרות  שגרו ִבנים ו ֵאא שת ֵאוצי  שק ּמע
ִבפין.   ּמטשר שוצ ִבמ ִבאין, ו שמ יַתט שמ ִבאין ו ֵאמ שט ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר
יַתעת.   יַתל יַתד אק ץ  לע יַתא ף 

ּמרִברין,  שז ּמח ּמה שו ִבשין  ּמפִברי יַתה שו ִבלין  שמ ּמטשר שס ּמר שּק יַתה שו ִבסין  ּמג רֲעא ּמה ֵאוצי  שק ּמע
יַתפח,  אט יַתעת  יַתל יַתד אק ץ  לע שו
יַתפח,  אט ֵארס  ּמנ ִבק אק ץ  לע שו

ֵאמר:  ּמוצדוק או ִבבי  ִבבשר ּמזר  ּמע של ִבבי  שר
יַתחִים,  שפ ִבט

ִבפין.   ּמטשר שוצ ִבמ ללא  שו ִבמין,  יַתט שמ ִבמין, ו יַתּט ִבמ ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ִבאין.  שמ יַתט שמ ללא  שו ִבמין  יַתּט ִבמ ללא  ִבוצין,  ּמק ּקע ּמה ּמכל  ּמאר  שש ו

פרק ב 

מסכת עקוצים פרק ב משנה א 
א

ִברין,  שטהו אהן,  ֵאפי יַתטשר שב ּמשן  ּמב שכ אש ִבתין  ֵאזי
אאה.   יַתמשר של ּמלא  אא ּמשן  ּמב שכ ללא  אש ִבפי  של

ּמטהור.   ּמל ּה,  אש ֵאנ ץ  יַתה שו שקשות  ִבל אש שכשות 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמאה.  ֵאמ שט ּמגר,  יַתת יַתה ֵאני  שפ ִבל ִבהיא  אש יַתמן  שז ּמכל 

מסכת עקוצים פרק ב משנה ב 
ב

ִבנין,  ִבעי של יַתג יַתה ּמכל 
ּמטשרפות.   שוצ ִבמ ללא  שו יַתטמות  שמ יַתּטמות ו ִבמ

אטב,  לר של אש ּמנה  שי יַתע של יַתג
אפת,  אר ּמט שוצ ִבמ ּמאה,  ּמוצ ִבפי יו יַתעל  יַתא ף 

ּמשה>  ֵאב שי של אש אפת. <שו אר ּמט שוצ ִבמ ּמנה  ֵאאי ּמשה,  ֵאב ִבלי אש שו
ּמכְך,  ִבפי של

ּמטֵאר ף,  שוצ ִבמ ּמשה,  ֵאב ִבלי אש ּמתל  חו



ּמטֵאר ף.   שוצ ִבמ ֵאאינו  אטב,  לר של אש שו
ּמוצא,  ּמת ּה יו ּמוצ שק ִבמ אש ּמנה  שי יַתע של יַתג

ּמטֵאר ף.   שוצ ִבמ אכל,  לא ּמה אגד  אנ שכ
ּמשר,  ּמב ּמליו  ּמע ֵאיש  אש אוצם  אע
ּמטֵאר ף.   שוצ ִבמ אכל,  לא ּמה אגד  אנ שכ
ּמחד,  אא יַתצד  ִבמ ּמליו  ּמע ּמיה  ּמה
ֵאמר:  ֵאעאל או ּממ שש ִבבי ִי שר

יַתעת.   יַתב יַתּט יַתכ ִבּקיפו  יַתמ ִבאלו  שכ ִבאין אותו  רו
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

ּמטֵאר ף.   שוצ ִבמ אכל,  לא ּמה אגד  אנ שכ
ִבנית.  ּמּקשר יַתה שו ֵאאזוב,  ּמה שו ּמאה,  ֵאוּסי יַתה שכגון 

מסכת עקוצים פרק ב משנה ג 
ג

ּמוצתו,  שק ִבמ ִבנימוק  אש יַתח  ִבּטי יַתב רֲעא ּמה שו ּמהִברמון 
ּמטֵאר ף.   שוצ ִבמ ֵאאין 

יַתוצע,  שמ אא ּמה ִבמן  ִבנימוק  שו ּמכן,  ִבמ ּמכן ו ִבמ ֵאלם  ּמש
ּמטֵאר ף.   שוצ ִבמ ֵאאינו 

אפת,   אר ּמט שוצ ִבמ ּמלִברמון,  אש ּממא  שט ִבפ יַתה
ּמטֵאר ף.   שוצ ִבמ ֵאאינו  אשלו,  ֵאנ ץ  יַתה שו

ֵאמר:  ּמזר או ּמע של אא ִבבי  שר
ּמטהור.  ששֵארק  יַתמ יַתה יַתא ף 

מסכת עקוצים פרק ב משנה ד 
ד

ּמטשרפות.   שוצ ִבמ יַתטמות, ו שמ יַתּטמות ו ִבמ ִבלפות  שּק יַתה ּמכל 
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

ּמוצל:  ּמב יַתב ִבפין  ִבל שק ּמשלוש 
ִבמית,  ִבני שפ יַתה

אפת.   אר ּמט שוצ ִבמ ּמרה,  שקדו ֵאבין  ּממה,  ֵאל שש ֵאבין 
ִבעית,  ּמוצ שמ אא ּמה שו

אפת,  אר ּמט שוצ ִבמ ּממה,  ֵאל שש
אפת.   אר ּמט שוצ ִבמ ּמנה  ֵאאי ּמרה,  שקדו ו

ּמנה,  ִבחיוצו יַתה
ּמרה.  שטהו ּמכְך,  ֵאבין  ּמכְך ו ֵאבין 

מסכת עקוצים פרק ב משנה ה 
ה

ֵארק,  ֵאמ ללא  אש ִבפי  יַתעל  יַתא ף  ֵאשל,  יַתב של ֵאתְך  יַתח שמ יַתה
ִבחבור.   ֵאאינו 

ּמחן,  של מש יַתה יַתעל  יַתח  ִבני יַתה של ללק, ו שש ִבל שו לבש,  שכ ִבל



ִבחבור.  
ֵארק,  ּמפ של ִבחיל  שת ִבה

ִבחיל בו,  שת ִבה אש אכל  לא
ִבחבור.   ֵאאינו 

ו
ּמרן,  ּממ רֲעח אש ִבלין  ּמוצ שב יַתה שו ּמנן,  ּממ רֲעא אש ִבזים  אאגו ּמה

ִבחבור.   ֵאאלו  ֵארי  רֲעה
ִבלין,  ּמוצ שב יַתב ֵאּקל  יַתפ של ִבזין, ו אאגו ּמב ֵארק  ּמפ של ִבחיל  שת ִבה

ִבחבור.   ּמנן  ֵאאי
ִבדין,  ֵאק שש יַתה שו ִבזין  אאגו ּמה

ֵאוּסם.  יַתר שי אש ִבמ ִבחבור, 

מסכת עקוצים פרק ב משנה ו 
ז

ֵאגס,   ּמי אש יַתעד  אלת,  אג של מג שמ ּמוצה  ֵאבי
ֵאוּסם.   יַתר שי אש יַתעד  ּמקה,  ששלו ו

יַתח,  למ איש בו  אש אוצם  אע
ֵאוּסם.   יַתר שי אש יַתעד  ִבחבור 

ּמרדו,  שפ אש ּמהִברמון 
אנה.   ּמּק יַתב ּמליו  ּמע ִבּקיש  יַתי אש יַתעד  ִבחבור, 

ֵאוצא בו,  יַתכיו
ִבסין,  שב יַתהכו יַתלל  שש

יַתאִים,  של ִבכ יַתב ּמתפור  אשהוא  אגד  אב יַתה שו
ִבתיר.  יַתה של ִבחיל  שת יַתי אש יַתעד  ִבחבור, 

מסכת עקוצים פרק ב משנה ז 
ח

ּמרקות,  שי ֵאלי  רֲעע
ִבפין,  ּמטשר שוצ ִבמ ִבּקים,  מר שי

ִבפין.   ּמטשר שוצ ִבמ ֵאאין  ִבנין,  ּמב של
ֵאמר:  ּמוצדוק או ִבבי  ִבבשר ּמזר  ּמע של אא ִבבי  שר

שכרוב,  אא ּמב ִבפין  ּמטשר שוצ ִבמ ִבנין  ּמב של
אכל,  לא ֵאהן  אש ֵאני  שפ ִבמ

ִברין,  ֵאז שח יַתב ו
אכל.  לא ּמה אאת  שמִברין  יַתש שמ ֵאהן  אש ֵאני  שפ ִבמ

מסכת עקוצים פרק ב משנה ח 
ט

ִבלים,  ּמוצ שב ֵאני  שב ִבלים, ו ּמוצ שב ֵאלי  רֲעע
אהן ִבריר,  ּמב ֵאיש  ִבאם 

ֵאהן.   אש ּמכל  רֲעעִברין ב ּמת שש ִבמ



ּמלל,  ּמח אהן  ּמב ֵאיש  ִבאם 
ּמלן>  ּמל רֲעח יַתה ּמלן. < ּמל רֲעח אאת  ֵאעְך  יַתמ שמ

ִבנית,  ּמג שספו יַתפת 
ִבהיא.   אש שכמות  ִבב ארת  אע יַתת שש ִבמ

ּמלל,  ּמח ּמב ּה  איש  ִבאם 
ּמל ּה.   ּמל רֲעח אאת  ֵאעְך  יַתמ שמ

יַתעט,  יַתמ שת ִבנ אש ּמנה  ֵאק שז יַתה ּמשר  ּמב יַתפח, ו שת ִבנ אש אגל  ֵאע ּמה יַתשר  שב
ֵאהן.  אש שכמות  ִבב רֲעעִברין  ּמת שש ִבמ

מסכת עקוצים פרק ב משנה ט 
י

ּמלה,  ִבדי שג ִבה שו ִבוצי ץ  ּמע אב ּמע ּה  ּמט שנ אש ִבקשות 
ּמרה.   רֲעה ּמט ִבוצי ץ,  ּמע אל ּמאה חו ץ  שוצ ּמי שו

שמעון:  ִבש ּמבן  יַתר יַתמר  ּמא
ֵאהר?  יַתּט ִבל ּמב ּה  ִבּטי יַתמה 

ּמאתו,  שמ מט שב ֵאמא  ּמּט יַתה ּמלא  אא
ֵאכל.  ּמא ֵאי ּמּטהור  יַתה שו

מסכת עקוצים פרק ב משנה י 
יא

ּממה,  ּמד רֲעא ֵאלי  שכ ִבלין ו ּמל שג ֵאלי  שכ
אהן,  ּמב ֵאוצאת  ּמל ִבלין  שיכו ִבשין  ּמשּמר יַתה אש

ִבעין.   ּמר שז יַתה אאת  ִברין  ִבשי שכ יַתמ ּמנן  ֵאאי
ִברין> ִבשי שכ יַתמ ִבעים; < ּמר שז יַתה אאת  ִבשיר  שכ יַתמ ֵאאינו  ּמנקוב,  ִבוצי ץ  ּמע
ִבשיר>  שכ יַתמ ֵאאינו  ִבעים. < ּמר שז יַתה אאת  ִבשיר  שכ יַתמ ּמנקוב,  ֵאאינו  אש שו

אקב?  אנ של אש ֵאשעורו  ּממה  יַתכ
ּמטן.   ּמק לשארש  ֵאוצא בו  ֵאי אש ֵאדי  שכ

ּמפתו> שש יַתעל  ּמפתו, < שש יַתעד  ּמפר  ּמע ּמאהו  של ִבמ
ֵאבז.  שז ִבל ּמל ּה  ֵאאין  אש ּמלה  שב יַתט שכ ֵארי הוא  רֲעה

פרק ג 

מסכת עקוצים פרק ג משנה א 
א

ּמבה,  ּמש שח יַתמ ִבכין  שוצִברי ֵאאין  שו ֵאשר  שכ אה ִבכין  שוצִברי ֵאיש 
ֵאשר,  שכ אה שו ּמבה  ּמש שח יַתמ

ֵאשר,  שכ אה ללא  שו ּמבה  ּמש שח יַתמ
ּמבה.   ּמש שח יַתמ ללא  שו ֵאשר  שכ אה ללא  שו

ִבלים> שכ ּמהאו ּמדם, < ּמא ּמל ִבדין  ּמח מי שמ יַתה ִבלים  ּמכ ּקא ּמה ּמכל 



ּמבה.  ּמש שח יַתמ ִבכין  שוצִברי ּמנן  ֵאאי שו ֵאשר  שכ אה ִבכין  שוצִברי

מסכת עקוצים פרק ג משנה ב 
ב

ּמדן,  ּמא ּמה ִבמן  ֵאתְך  יַתהחו
ּממה,  ֵאה שב ִבמן 
ּמיה,  יַתח יַתה ִבמן 

ּמהעופות,  ִבמן 
ֵאמא,  ּמּט יַתה יַתלת עו ף  שב ִבנ ִבמ ו

ּמפִברין,  שכ ִבב אלב  ֵאח יַתה שו
אדה,  ּמש יַתישרקות  ּמכל  ּמאר  שש ו

ּמטִבריות.  שפ ִבעין ו שק יַתמשר שש ו
ֵאמר:  ּמדה או שיהו ִבבי  שר

אדה,  ּמש ֵאשי  ֵארי שכ ִבמ חו ץ 
ּמלה,  ִבגי ּמהשר שו

ּמלב.  ּמח אה ֵאנ ץ  שו
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר
ִבביות;  ּמכ יַתע ּמה ִבמן  חו ץ 
ֵאמר:  ֵאסה או ִבבי יו שר

ִבסין,  שכ ּמל שב יַתה ִבמן  חו ץ 
ֵאשר.  שכ יַתה שו ּמבה  ּמש שח יַתמ ִבכין  שוצִברי ֵאאלו  ֵארי  רֲעה

מסכת עקוצים פרק ג משנה ג 
ג

ּממקום,  ּמכל  שב ּמאה  ֵאמ שט ּממה  ֵאה שב יַתלת  שב ִבנ
ּממקום,  ּמכל  שב ּמאה  ֵאמ שט ּמּטהור  יַתה יַתלת עו ף  שב ִבנ <שורה זו אינה מנוקדת בכ"י>שו

ּמפִברין,  שכ ִבב ּמּטהור  יַתה יַתלת עו ף  שב ִבנ שו
ֵאשר.   שכ אה ִבכין  שוצִברי ּמנן  ֵאאי שו ּמבה  ּמש שח יַתמ ִבכין  שוצִברי

ּממקום,  ּמכל  שב ּמרה  שטהו ּממה  ֵאה שב יַתלת  שב ִבנ
ִבקים,  ּמו שש ִבב אלב  ֵאח יַתה שו ּמּטהור  יַתה יַתלת עו ף  שב ִבנ שו

ֵאשר.   שכ אה ללא  שו ּמבה  ּמש שח יַתמ ללא  ִבכין  שוצִברי ּמנן  ֵאאי
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

ִבזיר.  רֲעח יַתה שו ּמפן  ּמש יַתה שו אבת  אנ יַתאשר ּמה שו ּממל  ּמג יַתה יַתא ף 

מסכת עקוצים פרק ג משנה ד 
ד

ּמבת,  שש יַתה
ּמרה> ִבדי שק ִבב שעם  יַתט ּמרה, < ֵאד שק ִבב יַתעם  יַתט ּמנה  שת ּמנ אש ִבמ

ּממה,  שתרו ִבמשום  ּמב ּה  ֵאאין 
ֵאמא>  יַתט שמ ִבלין. < ּמכ ּקא יַתאת  שמ מט ּממא  יַתּט ִבמ ּמנה  ֵאאי שו

ּמדל,  רֲעע יַתל אש שו ִבדין,  ּמר שז ֵאבי  יַתל לו



אטה,  יַתהשו יַתהלו ף  ֵאלי  רֲעע יַתו
ִבאין> שמ יַתט שמ ִבלין, < ּמכ ּקא יַתאת  שמ מט ִבאין  שמ יַתּט ִבמ ּמנן  ֵאאי

ּמתקו.   שמ ִבי אש יַתעד 
ֵאמר:  שמעון או ִבש ִבבי  שר

אהן.  ּמב ֵאוצא  יַתכיו יַתפּקועות  יַתל אש יַתא ף 

מסכת עקוצים פרק ג משנה ה 
ה

ִבמים,  ּמש שב ֵאשי  ּמרא שו ּמחמוס  יַתה שו אשת  לב יַתה
יַתע,  ּמחִברי יַתחלות  שו ִבלין  שפ של ִבפ יַתה שו ִבתית  של ִבח יַתה שו שתּמיא  יַתה

ֵאשר,  רֲעע יַתמ אס ף  אכ שב ִבחין  ּמק של ִבנ
ִבלין.   ּמכ ּקא יַתאת  שמ מט ִבאין  שמ יַתּט ִבמ ּמנן  ֵאאי שו

ּמבה.   ִבקי רֲעע ִבבי  ֵארי שר שב ִבד
אבן נוִברי:  ּמנן  ּמח ִבבי יו יַתמר שר ּמא

ֵאשר,  רֲעע יַתמ אס ף  אכ שב ִבחין  ּמק של ִבנ ִבאם 
ִבלין?  שכ ּמא יַתאת  שמ מט ִבמין  יַתּט ִבמ ֵאאין  ּממה  ֵאני  שפ ִבמ

ִבלין,  שכ ּמא יַתאת  שמ מט ִבמין  יַתּט ִבמ ּמנן  ֵאאי ִבאם 
ֵאשר.  רֲעע יַתמ אס ף  אכ שב שקחו  ּמל ללא ִי ֵאהן  יַתא ף 

מסכת עקוצים פרק ג משנה ו 
ו

אסר,  לב יַתה שו ִבגים  יַתפ יַתה
ִבלין.   שכ ּמא יַתאת  שמ מט ֵאמא  יַתט שמ ּמבה  ִבקי רֲעע ִבבי  שר

ֵאמר:  ִברי או אבן נו ּמנן  ּמח ִבבי יו שר
ששרות.   יַתע יַתמ יַתה יַתנת  שלעו ּמיבואו  אש ִבמ

ִבבים,  ּמנ רֲעע יַתו ִבתין  ֵאזי ֵאוצי  שפִברי
ִבמין,  יַתט שמ יַתמי  יַתש ֵאבית 

ִברין.   רֲעה יַתט שמ ֵאלל  אה ֵאבית  ו
יַתוצח,  אּק יַתה

ִברין,  רֲעה יַתט שמ יַתמי  יַתש ֵאבית 
ִבאין.   שמ יַתט שמ ֵאלל  אה ֵאבית  ו

ששרות.  יַתע יַתמ יַתל ֵאכן  שו

מסכת עקוצים פרק ג משנה ז <נמוצאת בכ"י אחרי מסכת עקוצים פרק ג משנה ח>
ח

ּמבר,  ּמד ּמכל  של ֵאע ץ  ּמכ יַתהּקור 
ֵאשר.   רֲעע יַתמ אס ף  אכ שב ּמקח  של ִבנ אשהוא  ּמלא  אא

ִבלין,  שכ ּמא של ִבניות  ּמיַתכפו שו
ששרות.  יַתע יַתמ יַתה ִבמן  שפטורות  ו

מסכת עקוצים פרק ג משנה ח 



ז
ּמאה?  שמ מט ִבלין  שב יַתק שמ יַתתי  ּממ ֵאא ֵאמ ִבגים,  ּמד

שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 
ּמיוצודו.   אש ִבמ

שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית 
ּמימותו.   אש ִבמ

ֵאמר:  ּמבה או ִבקי רֲעע ִבבי  שר
שחיות.   ִבל ִבלין  שיכו ִבאם 

ּמפה,  ִבל שק רֲעב ארה  שמעו יַתשח ו שפ ִבנ אש ּמנה  ֵאא שת ִבל אש ִיחור 
ֵאהר.   יַתט שמ ּמדה  שיהו ִבבי  שר
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

שחיות.   ִבל ִבלין  שיכו ִבאם 
ּמטן,  ּמק לשארש  שב ִבפלו  רֲעא ארה  שמעו ּמרה ו שק שע אנ אש ּמאה  שתבו

ּמרה.  שטהו

מסכת עקוצים פרק ג משנה ט 
ט

ּמלה,  ֵאב שנ יַתאת  שמ מט ֵאמא  יַתּט ִבמ ֵאאינו  ּמרה  שטהו ּממה  ֵאה שב אלב  ֵאח
ֵאשר.   שכ אה ּמוצִבריְך  ֵאאינו  ּמכְך  ִבפי של

ּמלה,  ֵאב שנ יַתאת  שמ מט ֵאמא  יַתּט ִבמ ּמאה,  ֵאמ שט ּממה  ֵאה שב אלב  ֵאח )
ֵאשר.)   שכ אה ּמוצִבריְך  ֵאאינו  ּמכְך  ִבפי של
ִבאין,  ֵאמ שט ִבבין  ּמג רֲעח יַתו ִבאין  ֵאמ שט ִבגין  ּמד

ּמפִברין> שכ ִבב ּמפִברין. < שכ יַתב ּמבה  ּמש שח יַתמ ִבכין  שוצִברי

מסכת עקוצים פרק ג משנה י 
י

שדבוִברים,  ארת  או יַתכ
ֵאמר:  אזר או אע ִבלי אא ִבבי  שר
יַתקע,  יַתּקשר יַתכ ִבהיא  ֵארי  רֲעה

שזבול,  שפרו ּמה  אלי ּמע ִבבין  שת שוכו
ּממ ּה,  שמקו ִבב ּמאה  שמ מט אלת  אב יַתק שמ ּמנה  ֵאאי שו

ּמיב.   יַתח ּמבת,  יַתש יַתב ּמנה  אמ ִבמ אדה  ּמהרו שו
שמִברים:  ִבמים או ּמכ רֲעח יַתו

יַתקע,  יַתּקשר יַתכ ּמנה  ֵאאי
שזבול,  שפרו ּמה  אלי ּמע ִבכין  שת ֵאאין חו שו

ּממ ּה,  שמקו ִבב ּמאה  שמ מט אלת  אב יַתק שמ ו
ּמפטור.  ּמבת,  יַתש יַתב ּמנה  אמ ִבמ אדה  ּמהרו שו

(מסכת עקוצים פרק ג משנה יא) 
יַתבש,  שד יַתחלות 

ֵאשם ִבמ ִבאין  שמ יַתּט ִבמ יַתתי  ּממ ֵאא אקה]ֵאמ שש יַתמ ] ? 
שמִברים:  יַתמי או יַתש ֵאבית 



ֵאחר.   שר יַתח שי אש ִבמ
שמִברים:  ֵאלל או אה ֵאבית 

ֵאוּסק.  יַתר שי אש ִבמ

מסכת עקוצים פרק ג משנה יב 
יא

ֵאלִבוי:  אבן  יַתע  מש שיהו ִבבי  יַתמר שר ּמא
ִבדיק,  יַתוצ שו ִבדיק  יַתוצ ּמכל  של ִבחיל  שנ יַתה של ּמברוְך הוא  אדש  לּק יַתה ִבתיד  ּמע

ּמלמות,  ּמשּמרה עו רֲעע יַתו ֵאמאות  ללש  שש
יַתמר:  אא אנ ֵאלי ח,כא)אש שש ִבמ ) 

ֵאלא".   יַתמ רֲעא אהם  ֵאתי לר שוצ לא שו ֵאיש,  יַתבי  רֲעה לא ִבחיל  שנ יַתה של "
ּמתא:  שפ של יַתח אבן  שמעון  ִבש ִבבי  יַתמר שר ּמא

ּמשלום,  ּמלא  אא ּמכה  ּמר שב ִבזיק  שח יַתמ אשהוא  ִבלי  אכ ּמלְך  ֵאאין 
יַתמר:  אא אנ ִבלים כט,יא)אש ִבה שת ) 

ּמשלום".   יַתב יַתעמו  אאת  ֵארְך  ּמב שי ֵאתן, יי  יַתעמו ִי של לעז  "יי 

חסלת שיתא סדרי מסכת עקוצים פרק ג משנה 
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