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
ֵאמֵאאּממיַתתי קו ִברין אאת ששיַתמע יַתברֲעע ּמרִבבים?
ִבמּמשּמעה אשיַתהלכרֲעה ִבנים ִבנשכ ּמנִבסים ללאיַתכל ִבבשתרוּממּמתן,
יַתעד סו ף ּמהיַתאששלמ ארת ּמה ִבראשו ּמנה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי אאִבליאע אזר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתעד רֲעחוצות.
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
יַתעד אש יַתירֲעעאלה יַתעמוד יַתהיַתשיַתחר.
ב
יַתמרֲעעאשה אשּמבאו ּמב ּמניו ִבמֵאבית יַתהִבמששאתה;
ּמאשמרו לו:
"ללא ּמק ִברינו אאת ששיַתמע".
ּמאיַתמר ּמלאהם:
"ִבאם ללא ּמעּמלה יַתעמוד יַתהיַתשיַתחר,
ממּמת ִברין יַתאאתם ִבלשקרות".
ג
שוללא זו ִבבשליַתבד,
אאּמלא ּמכל אשּמאשמרו רֲעחּמכִבמים "יַתעד רֲעחוצות",
ִבמשוצ ּמוּמתן יַתעד אש יַתירֲעעאלה יַתעמוד יַתהיַתשיַתחר.
ד
אהשקֵאטר רֲעחּמלִבבים שוֵאאּמב ִברים ] ,יַתורֲעאִבכייַתלת שפּמסִבחים[
ִבמשוצ ּמוּמתן יַתעד אש יַתירֲעעאלה יַתעמוד יַתהיַתשיַתחר;
ה
ּמכל יַתה אנאאּמכִבלים שליום אאּמחד,
ִבמשוצ ּמוּמתן יַתעד אש יַתירֲעעאלה יַתעמוד יַתהיַתשיַתחר.

)באותיות ,אבל נמחק על ידי הנקדן(

ו
ִבאם ֵאכןּ ,מלּממה ּמאשמרו רֲעחּמכִבמים "יַתעד רֲעחוצות"?
אאּמלא שליַתה שרִבחיק אאת ּמהּמא ּמדם ִבמן ּמהרֲעעֵאבי ּמרה.
מסכת ברכות פרק א משנה ב
ז
ֵאמֵאאּממיַתתי קו ִברין אאת ששיַתמע יַתבששּמח ִברים?
ִבמאש יַתיִבכירו ֵאבין שתֵאכאלת יַתלּמלּמבן;
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ֵאבין שתֵאכאלת יַתלּמכ יַתרּמתן,
יַתעד ּמה ֵאנ ץ יַתהיַתחּממה.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
יַתעד ּמשללש ּמשעות,
אשֵאכן אד ארְך שב ֵאני שמּמלִבכין יַתלרֲעעלמד שבּמשלוש ּמשעות.
יַתהּקו ֵארא ִבמּמכן שואאּמלְך ללא ִבהשפִבסיד,
שכּמא ּמדם אשהוא קו ֵארא יַתבתו ּמרה.
מסכת ברכות פרק א משנה ג
ח
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ּמבאע ארב ּמכל ּמהּמא ּמדם יַתיּטו שוִישקרו,
ויַתבבלאקר יַתייַתעלמדו ,אש אנאאיַתמר:
) שדּמב ִברים ו ,ז( "שבּמששכשבָך ושבקואמָך".
ֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ּמכל ּמהּמא ּמדם קו ִברין שכיַתד שרּמכן ,אש אנאאיַתמר:
) שדּמב ִברים ו ,ז( "ושבאלשכשתָך יַתב אד ארְך".
ִבאם ֵאכןּ ,מלּממה אנאאיַתמר " שבּמששכשבָך ושבקואמָך"?
אאּמלא ,שבּמשּמעה אש אד ארְך שב ֵאני ּמא ּמדם שושכִבבים,
ושבּמשּמעה אש אד ארְך שב ֵאני ּמא ּמדם עושמ ִבדין.
ט
ּמאיַתמר ארִבבי יַתט שרפון:
רֲעא ִבני ּמהִייִבתי ּמבא יַתב אד ארְך,
שוִבהֵאּטיִבתי ִבלשקרות ,שכ ִבדשב ֵארי ֵאבית יַתשיַתמי,
שוִבסיַתכ שנִבתי שביַתעשוצִבמי ִבמשפ ֵאני יַתהֵאלשסִבטים.
ּמאשמרו לו:
שכ יַתדי ּמהִייּמת ּמלחוב שביַתעשוצּממְך,
אשּמעיַתב שרּמת יַתעל ִבדשב ֵארי ֵאבית אהֵאלל.
מסכת ברכות פרק א משנה ד
י

יַתביַתשיַתחר שמּמב ֵארְך ששיַתתִים שלּמפ אניּמה שויַתאיַתחת שליַתארֲעח אריּמה,
וּמבאע ארב ששיַתתִים שלּמפ אניּמה וששיַתתִים שליַתארֲעח אריּמה,
יַתאיַתחת רֲעא מרּמכה ,שויַתאיַתחת שקּמוצ ּמרה.
ּממקום אשּמאשמרו שליַתהרֲעא ִבריְךֵ ,אאינו יַתריַתשי שליַתקֵאצר;
שליַתקֵאצרֵ ,אאינו יַתריַתשי שליַתהרֲעא ִבריְך.
יַתלשחלתםֵ ,אאינו יַתריַתשי אשללא יַתלשחלתם;
שואשללא יַתלשחלתםֵ ,אאינו יַתריַתשי יַתלשחלתם.
מסכת ברכות פרק א משנה ה
יא
יַתמ שזִבכי ִברין שיִבוצייַתאת ִבמשוצ יַתרִים יַתבֵאלילות.
ּמאיַתמר שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה:
רֲעה ֵארי רֲעא ִבני שכאבן ִבששבִבעים ּמש ּמנה,
שוללא ּמזִבכיִבתי אשֵאתּמאֵאמר שיִבוצייַתאת ִבמשוצ יַתרִים יַתבֵאלילות,
יַתעד אש שד ּמרּמש ּה אבן זוּממה ,אש אנאאיַתמר:
) שדּמב ִברים טז ,ג( "שליַתמיַתען ִבת שזלכר אאת יום ֵאוצאשתָך ֵאמאא אר ץ ִבמשוצ יַתרִים,
לכל שיֵאמי יַתח אייָך",
" שיֵאמי יַתח אייָך" יַתה ּמיִבמים,
"לכל שיֵאמי יַתח אייָך" יַתהֵאלילות.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
" שיֵאמי יַתח אייָך" ּמהעוּמלם יַתה אזה,
"לכל שיֵאמי יַתח אייָך" שלּמהִבביא אאת ימות יַתהּממִבשייַתח.

פרק ב
מסכת ברכות פרק ב משנה א
א
ּמה ּמיה קו ֵארא יַתבתו ּמרה ,שוִבה ִבגייַתע שזיַתמן יַתהִבמשק ּמרא;
ִבאם ִבכ ֵאון אאת ִבלבוּ ,מיּמוצא,
שוִבאם ּמלאו ,ללא ּמיּמוצא.
ויַתבשפ ּמרִבקים,
שוֵאאל ִבמשפ ֵאני יַתהּמכבוד וֵאמִבשיב,
וּמבאאשמיַתוצע,
שוֵאאל ִבמשפ ֵאני יַתהִבי שרּמאה וֵאמִבשיב,
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמבאאשמיַתוצע,
שוֵאאל ִבמשפ ֵאני יַתהִבי שרּמאה ,וֵאמִבשיב ִבמשפ ֵאני יַתהּמכבוד,
ויַתבשפ ּמרִבקים,
שוֵאאל ִבמשפ ֵאני יַתהּמכבוד ,וֵאמִבשיב ּמשלום שלּמכל ּמהּמא ּמדם.

מסכת ברכות פרק ב משנה ב
ֵאאלו ֵאהן ֵאבין יַתהשפ ּמרִבקים:
ֵאבין שב ּמרּמכה ּמה ִבראשו ּמנה יַתלשש ִבנ ּמיה,
וֵאבין שש ִבנ ּמיה ִבל"ששיַתמע",
וֵאבין "ששיַתמע" ִבל" שוּמה ּמיה ִבאם ּמשלמיַתע",
ֵאבין " שוּמה ּמיה ִבאם ּמשלמיַתע" של" יַתוליאאמר",
ֵאבין " יַתוליאאמר" אל"אאאמת שו יַתיִבציב".
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאבין " יַתוליאאמר" אל"אאאמת שו יַתיִבציב",
ללא יַתישפִבסיק.
ג
ּמאיַתמר ארִבבי שיהומשיַתע אבן ּמק שרּמחה:
שוּמלּממה ּמק שדּממה "ששיַתמע" ִבל" שוּמה ּמיה ִבאם ּמשלמיַתע" ?
אאּמלא שייַתקֵאבל ּמעּמליו יַתמשלכות ּמשיַתמִים שתִבחּמלה,
שויַתאיַתחר ּמכְך שייַתקֵאבל ּמעּמליו לעל ִבמשוצֹות.
" שוּמה ּמיה ִבאם ּמשלמיַתע" של" יַתוליאאמר" ?
אש" שוּמה ּמיה ִבאם ּמשלמיַתע" נוֵאהג יַתביום ויַתביַתל שיּמלה,
" יַתוליאאמר" ֵאאינו נוֵאהג אאּמלא יַתביום.
מסכת ברכות פרק ב משנה ג
ד
יַתהּקו ֵארא אאת ששיַתמע שוללא ִבהששִבמייַתע שלּמא שזנו,
ּמיּמוצא.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ללא ּמיּמוצא.
ּמק ּמרא שוללא ִבדשק ֵאדק שבאותואתיּמה,
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ּמיּמוצא.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ללא ּמיּמוצא.
יַתהּקו ֵארא שליַתמשפ ֵאריַתע ללא ּמיּמוצא.
ּמק ּמרא שוּמטּמעה ,יַתישחלזר ִבלשמקום אשּמּטּמעה.
מסכת ברכות פרק ב משנה ד
ה
ּמהמאּממ ִבנים קו ִברין שבלראש ּמהִבאיּמלן או שבלראש יַתה ִבנ שדּמבְך,
יַתמה אשֵאאי ּמנן יַתרּמשִיים יַתלרֲעעשות ֵאכן יַתבשתִבפּמלה.
מסכת ברכות פרק ב משנה ה

ו
ּמחּמתן ּמפטור ִבמִבּק שר יַתית ששיַתמע שביַתל שיּמלה ּמה ִבראשון,
שויַתעד מוּמוצֵאאי יַתשּמבתִ ,באם ללא ּמעּמשה יַתמרֲעעאשה.
יַתמרֲעעאשה שב יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל אשּמּק ּמרא שביַתל שיּמלה אש ּמנּמשא.
ּמאשמרו לו:
ללא ִבליַתמ שדּמתנו אשּמחּמתן ּמפטור ִבמִבּק שר יַתית ששיַתמע שביַתל שיּמלה ּמה ִבראשון?
ּמאיַתמר ּמלאהן:
ֵאאי ִבני שוֵאמיַתע ּמלאכם
שליַתבֵאּטל ִבמאמ ִבני יַתמשלכות ּמשיַתמִים ּמשּמעה יַתאיַתחת.
מסכת ברכות פרק ב משנה ו
ז
ּמריַתח ץ שביַתל שיּמלה ּמה ִבראשון אשֵאמּמתה ִבאששתו.
ּמאשמרו לו:
ללא ִבליַתמ שדּמתנו אשּמאֵאבל ּמאסור ִבל שרחו ץ?
ּמאיַתמר ּמלאהם:
ֵאאי ִבני ִבכששּמאר ּמכל ּמהּמא ּמדם ,יַתאשסשט ֵאנס ּמא ִבני.
מסכת ברכות פרק ב משנה ז
ח
ושכאשֵאמת שטִבבי יַתעשבדו,
ִבקֵאבל ּמעּמליו יַתת שנחוִבמים.
ּמאשמרו לו יַתתשלִבמי ּמדיו:
ללא ִבליַתמ שדּמתנו אשֵאאין שמיַתקשבִבלין יַתת שנחוִבמין יַתעל ּמהרֲעעּמב ִבדים?
ּמאיַתמר ּמלאהם:
ֵאאין שטִבבי יַתעשב ִבדי ִבכששּמאר ּמכל ּמהרֲעעּמב ִבדים,
ּמכֵאשר ּמה ּמיה.
מסכת ברכות פרק ב משנה ח
ט
ּמחּמתן,
ִבאם רואוצה ִבלשקרות אאת ששיַתמע שביַתל שיּמלה ּמה ִבראשון,
קו ֵארא.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ללא ּמכל ּמהרואוצה ִבלּטול אאת יַתהֵאשם ִילּטל.

פרק ג
מסכת ברכות פרק ג משנה א

א
ִבמי אשֵאמתו ממּמּטל שלּמפ ּמניו,
ּמפטור ִבמִבּק שר יַתית ששיַתמע וִבמן יַתהשתִבפִבלין.
נוששֵאאי יַתהִבמּמּטה שוִבחלוֵאפיאהן שוִבחלוֵאפי ִבחלוֵאפיאהן,
אאת אשִבלשפ ֵאני יַתהִבמּמּטה ,שואאת אששליַתאיַתחר יַתהִבמּמּטה;
אאת אשיַתלִבמּמּטה לוצ ארְך ּמבאהן שפטו ִברין,
שואאת אשֵאאין יַתלִבמּמּטה לוצ ארְך ּמבאהן יַתח ּמיִבבין.
ֵאאלו ּמוֵאאלו שפטו ִברין ִבמן יַתהשתִבפּמלה.
מסכת ברכות פרק ג משנה ב
ב
ּמקשברו אאת יַתהֵאמת שוּמח ּמזרו,
ִבאם שיכוִבלין שליַתהשתִבחיל שוִבל שגמור
יַתעד אשללא יַתי ִבגיעו יַתלשו ּמרה,
יַתישתִבחילו;
שוִבאם ּמלאו,
ללא יַתישתִבחילו.
ּמהעושמ ִבדין יַתבשו ּמרה,
יַתהשפ ִבניִבמין שפטו ִברין,
שויַתהִבחיוצו ִבנין יַתח ּמיִבבין.
מסכת ברכות פרק ג משנה ג
ג
ּמנִבשים יַתורֲעעּמב ִבדים ושקיַתט ִבנים,
שפטו ִברין ִבמִבּק שר יַתית ששיַתמע וִבמן יַתהשתִבפִבלין,
שויַתח ּמיִבבין יַתבשתִבפּמלה ויַתבשמזו ּמזה ושבִבב שריַתכת יַתהּממזון.
מסכת ברכות פרק ג משנה ד
ד
יַתביַתעל אק ִברי,
שמיַתה שרֵאהר שבִבלבו שוֵאאינו שמּמב ֵארְך,
ללא שלּמפ אניּמה שוללא שליַתארֲעח אריּמה;
שויַתעל יַתהּממזון,
שמּמב ֵארְך שליַתארֲעח ּמריו ,שוֵאאינו שמּמב ֵארְך שלּמפ ּמניו.
ארִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שמּמב ֵארְך ִבלשפ ֵאניאהם ושליַתארֲעח ֵאריאהם.
מסכת ברכות פרק ג משנה ה
ה
ּמה ּמיה עוֵאמד יַתבשתִבפּמלה,
שו ִבנ שזיַתכר אשהוא יַתביַתעל אק ִברי,

ללא יַתישפִבסיק ,אאּמלא שייַתקֵאצר.
ּמי יַתרד ִבלשטבול,
ִבאם ּמיכול יַתלרֲעעלות ושלִבהשתיַתכוּסות,
שוִבלשקרות יַתעד אשללא ּמת ֵאנ ץ יַתהיַתחּממה,
יַתירֲעעאלה שוִישתיַתכאוּסה שוִישק ֵארא;
שוִבאם ּמלאו,
ִישתיַתכאוּסה יַתביַתמִים שוִישק ֵארא.
רֲעאּמבל ללא ִישתיַתכאוּסה
ללא שביַתמִים ּמה ּמרִבעים שוללא שבֵאמי יַתהִבמשש ּמרה,
יַתעד אש ּמיִבטיל שלתוּמכן יַתמִים.
יַתכּממה יַתי שרִבחיק ֵאמאהןִ ,במן יַתהצוּמאה?
יַתא שריַתבע יַתאמות.
מסכת ברכות פרק ג משנה ו
ו
ּמזב אש ּמרּמאה אק ִברי,
שו ִבנ ּמדה אשּמפשלּמטה ִבששכיַתבת אז יַתרע,
שויַתהשמיַתשאמאשת אש ּמריַתאת ִבנ ּמדה,
שוצ ִבריִבכין שטִבביּמלה;
ארִבבי שיהו ּמדה פוֵאטר.

פרק ד
מסכת ברכות פרק ד משנה א
א
שתִבפיַתלת יַתהיַתשיַתחר ,יַתעד רֲעחוצות;
ארִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתעד יַתא שריַתבע ּמשעות.
שתִבפיַתלת יַתהִבמ שנּמחה יַתעד ּמהאע ארב;
ארִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתעד שפיַתלג יַתהִבמ שנּמחה.
שתִבפיַתלת ּמהאע ארבֵ ,אאין ּמל ּה אקיַתבע.
שואשיַתלמוּמסִבפים ּמכל יַתהיום;
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתעד אשיַתבע ּמשעות.
מסכת ברכות פרק ד משנה ב
ב
ארִבבי שנחושנ ּמיא אבן יַתהּמּק ּמנה ּמה ּמיה ִבמשתיַתפֵאלל
ִבבשכ ֵאניּמסתו שלֵאבית יַתהִבמ שד ּמרש וִבביִבוציּמאתו שתִבפּמלה שקּמוצ ּמרה.

ּמאשמרו לו:
יַתמה ּממקום ִבלשתִבפּמלה זו?
ּמאיַתמר ּמלאהם:
"ִבבשכ ֵאניּמסִבתי רֲעא ִבני ִבמשתיַתפֵאלל
אשללא אתאא יַתרע יַתתּמּקּמלה יַתעל ּמי ִבדי,
וִבביִבוציּמאִבתי רֲעא ִבני נוֵאתן הו ּמד ּמיה יַתעל אחשלִבקי".
מסכת ברכות פרק ד משנה ג
ג
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
שבּמכל יום ִבמשתיַתפֵאלל ּמא ּמדם ששמו אנה אעשש ֵארה.
ארִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ֵאמֵאעין ששמו אנה אעשש ֵארה.
ארִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ִבאם ּמש שג ּמרה שתִבפּמלתו שבִבפיו,
ִבמשתיַתפֵאלל ששמו אנה אעשש ֵארה;
שוִבאם ּמלאו,
ֵאמֵאעין ששמו אנה אעשש ֵארה.
מסכת ברכות פרק ד משנה ד
ד
ארִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ּמהעואשה שתִבפּמלתו אקיַתבע,
ֵאאין שתִבפּמלתו יַתתרֲעחנו ִבנים.
ארִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
יַתהשמיַתהֵאלְך ִבבשמקום יַתסּמכ ּמנה,
ִבמשתיַתפֵאלל שתִבפּמלה שקּמוצ ּמרה ֵאמֵאעין ששמו אנה אעשש ֵארה,
שואוֵאמר:
"הויַתשע יַתהֵאשם אאת יַתעשמָך ֵאאת ִישש ּמרֵאאל;
ּמכל ּמפ ּמריַתשת ּמהִבעבור ּמוצ שרֵאכיאהם שלּמפ אניָך;
ּמברוְך יַתאּמתה יי שוֵאמיַתע שתִבפּמלה".
מסכת ברכות פרק ד משנה ה
ה
ּמה ּמיה ּמרכוב יַתעל יַתהרֲעחמור,
ֵאי ֵארד;
ִבאם ֵאאינו ּמיכול ֵאלי ֵארד,
יַתישח ִבזיר אאת ּמפ ּמניו;
ִבאם ֵאאינו ּמיכול שליַתהשח ִבזיר אאת ּמפ ּמניו,
שייַתכ ֵאון אאת ִבלבו שכ אנ אגד ֵאבית לק אדש יַתהּקּק ּמדִבשים.

מסכת ברכות פרק ד משנה ו
ו
ּמה ּמיה יוֵאשב ִבבשסִבפי ּמנה ,או שבּמקרון ,או שביַתאשס ּמדא,
שייַתכ ֵאון אאת ִבלבו שכ אנ אגד ֵאבית לק אדש יַתהּקּק ּמדִבשים.
)מסכת ברכות פרק ד משנה ז(
ארִבבי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה אוֵאמר:
ֵאאין שתִבפיַתלת יַתהמוּמסִבפים אאּמלא יַתברֲעחיַתבר ִבעיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתברֲעחיַתבר ִבעיר שואשללא יַתברֲעחיַתבר ִבעיר.
ארִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר ִבמששמו:
ּמכל ּממקום אש איש רֲעחיַתבר ִבעיר,
יַתה ּמיִבחיד ּמפטור ִבמשתִבפיַתלת יַתהמוּמסִבפין.

פרק ה
מסכת ברכות פרק ה משנה א
א
ֵאאין עושמ ִבדין שלִבהשתיַתפֵאלל אאּמלא ִבמתוְך לכאבד לראש.
רֲעחִבסי ִבדים ּמה ִבראשו ִבנים
ּמהיו שוִבהים ּמשּמעה יַתאיַתחת וִבמשתיַתפשלִבלים,
שכ ֵאדי אש שייַתכ שונו אאת ִבלּמבם יַתלּממקום.
יַתורֲעאִבפלו יַתהאמאלְך שוֵאאל ִבבששלומו,
ללא שיִבשיאבנו;
רֲעאִבפלו ּמנּמחש ּמכרוְך יַתעל רֲעעֵאקבו,
ללא יַתישפִבסיק.
מסכת ברכות פרק ה משנה ב
ב
יַתמ שזִבכי ִברין שגבורות שגּמשִבמים ִבבשתיַתח יַתית יַתהֵאמִבתים,
שושורֲעאִבלים שגּמשִבמים שבִבב שריַתכת יַתהּמש ִבנים,
שויַתהשב ּמדּמלה שבחו ֵאנן יַתה יַתדיַתעת.
ארִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
אושמ ּמר ּה שב ּמרּמכה שרִבביִבעית שליַתעשוצּממ ּה.
ארִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יַתבהו ּמד ּמיה.
מסכת ברכות פרק ה משנה ג
ג
ּמהאוֵאמר:
"יַתעל יַתקן ִבוצפור יַתי ִבגיעו יַתררֲעחאמיָך",

שו"יַתעל טוב ִי ּמזֵאכר ששאמָך",
"מו ִבדים ,מו ִבדים"
שמיַתששתִבקים אותו.
ּמהעוֵאבר ִבלשפ ֵאני יַתהֵאתּמבה שוּמטּמעה,
יַתירֲעעבור יַתאֵאחר יַתתשחּמתיו,
ללא שיֵאהא ּמס שרּמבן שבאוּמת ּה ּמשּמעה.
שמ יַתנִין הוא יַתמשתִבחיל?
ִבמשתִבחיַתלת יַתהשב ּמרּמכה אשּמּטּמעה אזה.
מסכת ברכות פרק ה משנה ד
ד
ּמהעוֵאבר ִבלשפ ֵאני יַתהֵאתּמבה
ללא יַתירֲעע אנה יַתאיַתחר יַתהלכרֲעה ִבנים "ּמאֵאמן",
ִבמשפ ֵאני יַתהֵאּטרו ף.
שוִבאם ֵאאין ּמשם לכֵאהן אאּמלא הוא,
ללא ִיּמשא אאת יַתכּמפיו.
שוִבאם יַתאשבּמטּמחתו ִבהיא
אשהוא נוֵאשא אאת יַתכּמפיו שוחו ֵאזר ִבלשתִבפּמלתו,
יַתריַתשי.
מסכת ברכות פרק ה משנה ה
ה
יַתהִבמשתיַתפֵאלל שוּמטּמעה,
ִבסיּממן יַתרע לו;
שוִבאם ששִבלייַתח ִבוצבור הוא,
ִבסיּממן יַתרע שלשושלּמחיו,
אשששלוחו אשּמלּמא ּמדם שכמותו.
ּמאשמרו ּמעּמליו ,יַתעל ארִבבי רֲעח ִבני ּמנא אבן דוּמסה,
אשּמה ּמיה ִבמשתיַתפֵאלל יַתעל יַתהחוִבלין ,שואוֵאמר:
" אזה יַתחי" ,שו" אזה ֵאמת".
ּמאשמרו לו:
שמ יַתנִין יַתאּמתה יו ֵאדיַתע?
ּמאיַתמר ּמלאהם:
ִבאם ּמש שג ּמרה שתִבפּמלִבתי שבִבפי,
יו ֵאדיַתע רֲעא ִבני אשהוא שמ מקּמבל;
שוִבאם ּמלאו,
יו ֵאדיַתע רֲעא ִבני אשהוא שמלט ּמר ף.

פרק ו

מסכת ברכות פרק ו משנה א
א
ֵאכייַתוצד שמּמב שרִבכין יַתעל יַתהֵאפרות?
יַתעל ֵאפרות ּמהִבאיּמלן הוא אוֵאמר:
"בו ֵארא שפ ִברי ּמהֵאע ץ",
חו ץ ִבמן יַתה יַתיִין,
אשיַתעל יַתה יַתיִין הוא אוֵאמר:
"בו ֵארא שפ ִברי יַתה אגאפן".
שויַתעל ֵאפרות ּמהּמא אר ץ הוא אוֵאמר:
"בו ֵארא שפ ִברי ּמהרֲעא ּמדּממה",
חו ץ ִבמן יַתהיַתפת,
אשיַתעל יַתהיַתפת הוא אוֵאמר:
"יַתהמוִבוציא אלאחם ִבמן ּמהּמא אר ץ".
שויַתעל יַתה שי ּמרקות הוא אוֵאמר:
"בו ֵארא שפ ִברי ּמהרֲעא ּמדּממה".
ארִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
"בו ֵארא ִבמי ֵאני שדּמשִבאים".
מסכת ברכות פרק ו משנה ב
ב
ֵאב יַתרְך יַתעל ֵאפרות ּמהִבאיּמלן "בו ֵארא שפ ִברי ּמהרֲעא ּמדּממה",
ּמיּמוצא;
שויַתעל ֵאפרות ּמהּמא אר ץ "בו ֵארא שפ ִברי ּמהֵאע ץ",
ללא ּמיּמוצא.
שויַתעל מכּמלםִ ,באם ּמאיַתמר "אשיַתהלכל ִבנשה ּמיה ִבב שדּמברו",
ּמיּמוצא.
מסכת ברכות פרק ו משנה ג
ג
יַתעל ּמדּמבר אשֵאאין ִבגדוּמליו ִבמן ּמהּמא אר ץ אוֵאמר:
"אשיַתהלכל ִבנשה ּמיה ִבב שדּמברו".
יַתעל יַתהחלאמ ץ שויַתעל יַתהגויַתבאי שויַתעל יַתהנושבלות הוא אוֵאמר:
"אשיַתהלכל ִבנשה ּמיה ִבב שדּמברו".
ארִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמכל אשהוא ִבמין שקּמלּמלהֵ ,אאין שמּמב שרִבכין ּמעּמליו.
מסכת ברכות פרק ו משנה ד
ד
ּמהיו שלּמפ ּמניו ִבמי ִבנים יַתה שרֵאבה,
ארִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם ֵאיש ֵאבי ֵאניאהן ִבמִבמין ִבששבּמעה,

ּמעּמליו הוא שמּמב ֵארְך.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
שמּמב ֵארְך יַתעל ֵאאי אזה ֵאמאהן אשִבי שראוצה.
מסכת ברכות פרק ו משנה ה
ה
ֵאב יַתרְך יַתעל יַתה יַתיִין אשִבלשפ ֵאני יַתהּממזון,
ּמפיַתטר אאת יַתה יַתיִין אששליַתאיַתחר יַתהּממזון.
ֵאב יַתרְך יַתעל יַתהיַתפ שראפ ארת אשִבלשפ ֵאני יַתהּממזון,
ּמפיַתטר אאת יַתהיַתפ שראפ ארת אששליַתאיַתחר יַתהּממזון.
ֵאב יַתרְך יַתעל יַתהיַתפת,
ּמפיַתטר אאת יַתהיַתפ שרשפ ּמריות;
יַתעל יַתהיַתפ שרשפ ּמריות,
ללא ּמפיַתטר אאת יַתהיַתפת.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
יַתא ף ללא יַתמרֲעעֵאשה שק ֵאד ּמרה.
מסכת ברכות פרק ו משנה ו
ו
ּמהיו יוששִבבין,
ּמכל אאּמחד שואאּמחד שמּמב ֵארְך שליַתעשוצמו;
ֵאהיַתסבו,
אאּמחד שמּמב ֵארְך שלמכּמלם.
ּמבא ּמלאהם יַתיִין שבתוְך יַתהּממזון,
ּמכל אאּמחד שואאּמחד שמּמב ֵארְך שליַתעשוצמו;
שליַתאיַתחר יַתהּממזון,
אאּמחד שמּמב ֵארְך שלמכּמלם ,שואוֵאמר יַתעל יַתהִבמ שגּממר,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאין שמִבביִבאין אאת יַתהִבמ שגּממר
אאּמלא שליַתאיַתחר יַתהשוּסעו ּמדה.
מסכת ברכות פרק ו משנה ז
ז
ֵאהִבביאו לו ּממִבלייַתח יַתכשתִבחּמלה ויַתפת ִבעמו,
שמּמב ֵארְך יַתעל יַתהּממִבלייַתח ופוֵאטר אאת יַתהיַתפת,
אשיַתהיַתפת שטֵאפּמלה לו.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל אשהוא ִבעּמּקר שוִבעמו שטֵאפּמלה,
שמּמב ֵארְך יַתעל ּמהִבעּמּקר ופוֵאטר אאת יַתהשּטֵאפּמלה.
מסכת ברכות פרק ו משנה ח
ח

ּמאיַתכל שתֵאא ִבנים יַתורֲעע ּמנִבבים שו ִברמו ִבנים,
שמּמב ֵארְך רֲעעֵאליאהן ּמשלוש שב ּמרכות.
ִבדשב ֵארי יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
שב ּמרּמכה יַתאיַתחת.
ארִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
רֲעאִבפלו אשּמאיַתכל אשאלק ,שוהוא שמזונו,
שמּמב ֵארְך יַתארֲעח ּמריו ּמשללש שב ּמרכות.
יַתהשואתה יַתמִים שלִבוצשמאו,
אוֵאמר "אשיַתהלכל ִבנשה ּמיה ִבב שדּמברו".
ארִבבי יַתט שרפון אוֵאמר:
"בו ֵארא שנּמפשות יַתרבות שואחשסרו ּמנן".

פרק ז
מסכת ברכות פרק ז משנה א
א
ששללּמשה אשּמאשכלו שכיַתאיַתחת יַתח ּמיִבבין של יַתזֵאמן.
ּמאיַתכל שדיַתמאי,
ויַתמרֲעעֵאשר ִבראשון אש ִבנשּטּמלה שתרוּממתו,
ויַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני שואהשק ֵאדש אש ִבנשפדו,
יַתהיַתשּממש אשּמאיַתכל יַתכ יַתזִית,
שויַתהכוִבתי,
שמ יַתזשמ ִבנין רֲעעֵאליאהן.
ב
רֲעאּמבל ּמאיַתכל אטאבל,
ויַתמרֲעעֵאשר ִבראשון אשללא ִבנשּטּמלה שתרוּממתו,
ויַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני שואהשק ֵאדש אשללא ִבנשפדו,
יַתהיַתשּממש אשּמאיַתכל ּמפחות ִבמיַתכ יַתזִית,
שויַתה ּמנשכ ִברי,
ֵאאין שמ יַתזשמ ִבנין רֲעעֵאליאהן.
)מסכת ברכות פרק ז משנה ב(
ּמנִבשים ,יַתורֲעעּמב ִבדים ,ושקיַתט ִבנים,
ֵאאין שמ יַתזשמ ִבנין רֲעעֵאליאהן.
יַתעד יַתכּממה ֵאהן שמ יַתזשמ ִבנין?
יַתעד יַתכ יַתזִית.
ארִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתעד יַתכֵאביּמוצה.

מסכת ברכות פרק ז משנה ג
ד
ֵאכייַתוצד שמ יַתזשמ ִבנין?
ִבבששללּמשה אוֵאמר " שנּמב ֵארְך";
ִבבששללּמשה ּמוהוא אוֵאמר "ּמב שרכו".
יַתברֲעעּמש ּמרה אוֵאמר " שנּמב ֵארְך ֵאלאללֵאהינו";
יַתברֲעעּמש ּמרה ּמוהוא אוֵאמר "ּמב שרכו".
אאּמחד רֲעעּמש ּמרה שואאּמחד אעאשר ִברבוא.
ה
שבֵאמּמאה אוֵאמר " שנּמב ֵארְך יַתליי אאללֵאהינו";
שבֵאמּמאה ּמוהוא אוֵאמר "ּמב שרכו".
ּמבאאאל ף אוֵאמר " שנּמב ֵארְך יַתליי אאללֵאהינו אאללֵאהי ִישש ּמרֵאאל";
ּמבאאאל ף ּמוהוא אוֵאמר "ּמב שרכו".
ּמב ִברבוא אוֵאמר " שנּמב ֵארְך יַתליי אאללֵאהינו אאללֵאהי ִישש ּמרֵאאל,
אאללֵאהי שוצּמבאות";
ּמב ִברבוא ּמוהוא אוֵאמר "ּמב שרכו".
שכִבעשנ ּמין אשהוא שמּמב ֵארְךּ ,מכְך עו ִבנין יַתארֲעח ּמריו:
"ּמברוְך יי אאללֵאהינו אאללֵאהי ִישש ּמרֵאאל ,אאללֵאהי שוצּמבאות,
יוֵאשב יַתהשכרוִבבים ,יַתעל יַתהּממזון אשּמאיַתכשלנו".
ארִבבי יוֵאסה יַתה ּמגִבליִבלי אוֵאמר:
שלִבפי לרב יַתהּמּקּמהל ֵאהם שמּמב שרִבכין,
אש אנאאיַתמר) :שתִבהִבלים סח ,כז(
"שביַתמשקֵאהלות ּמב שרכו אאלִבהים רֲעאדל ּמני ִבמשמקור ִישש ּמרֵאאל".
ו
ּמאיַתמר ארִבבי רֲעעִבקיּמבה:
יַתמה ּממִבוצינו שבֵאבית יַתהשכ אנאסת,
אאּמחד שמ מרִבבים שואאּמחד שמממּמעִבטים,
אוֵאמר "ּמב שרכו אאת יי".
ארִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
"ּמב שרכו אאת יי יַתהשמבל ּמרְך".
מסכת ברכות פרק ז משנה ד
ז
ששללּמשה אשּמאשכלו שכיַתאיַתחת,
ֵאאי ּמנן יַתרּמשִיים ֵאלּמחֵאלק;
שוֵאכן יַתא שרּמבּמעה ,שוֵאכן רֲעחִבמּמשה.
ִבשּמשה אנשחּמלִבקין ,יַתעד רֲעעּמש ּמרה.
יַתורֲעעּמש ּמרה ֵאאי ּמנן אנשחּמלִבקין ,יַתעד אש שיהו אעשש ִברים.

מסכת ברכות פרק ז משנה ה
ח
ששֵאתי רֲעחבורות אשּמהיו אושכלות שביַתבִית אאּמחד,
ִבב שזיַתמן אשִבמשקּמוצּמתן רוִבאים ֵאאלו אאת ֵאאלו,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִבמשוצּמט שרִבפין יַתל ִבזמון.
ִבאם ּמלאו,
ֵאאלו שמ יַתזשמ ִבנין שליַתעשוצּממן שוֵאאלו שמ יַתזשמ ִבנין שליַתעשוצּממן.
ֵאאין שמּמב שרִבכין יַתעל יַתה יַתיִין,
יַתעד אש ִביֵאתן שלתוכו יַתמִים,
ִבדשב ֵארי ארִבבי אאִבליאע אזר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברין:
שמּמב שרִבכין.

פרק ח
מסכת ברכות פרק ח משנה א
א
ֵאאלו שדּמב ִברים אשֵאבין ֵאבית יַתשיַתמי שלֵאבית אהֵאלל ִבבשסעו ּמדה.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברין:
שמּמב ֵארְך יַתעל יַתהיום ,שויַתאיַתחר ּמכְך שמּמב ֵארְך יַתעל יַתה יַתיִין.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברין:
שמּמב ֵארְך יַתעל יַתה יַתיִין ,שויַתאיַתחר ּמכְך שמּמב ֵארְך יַתעל יַתהיום.
מסכת ברכות פרק ח משנה ב
ב
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברין:
נושטִבלים יַתל ּמי יַתדִים ,שויַתאיַתחר ּמכְך מו שז ִבגין אאת יַתהכוס.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברין:
מו שז ִבגין אאת יַתהכוס ,שויַתאיַתחר ּמכְך נושטִבלים יַתל ּמי יַתדִים.
מסכת ברכות פרק ח משנה ד
ג
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברין:
שמיַתכשב ִבדין אאת יַתהיַתבִית ,שויַתאיַתחר ּמכְך נושטִבלים יַתל ּמי יַתדִים.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברין:
נושטִבלים יַתל ּמי יַתדִים ,שויַתאיַתחר ּמכְך שמיַתכשב ִבדין אאת יַתהיַתבִית.
מסכת ברכות פרק ח משנה ג
ד
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברין:

שמיַתק ֵאניַתח אאת ּמי ּמדיו יַתביַתמּמפא ,ויַתמ ִבניּמח ּה יַתעל יַתהמששלּמחן.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברין:
יַתעל יַתהאכאסת.
מסכת ברכות פרק ח משנה ה
ה
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברין:
ֵאנר ,וּממזון ,ושבּמשִבמים ,שויַתהשב ּמדּמלה.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברין:
ֵאנר ,ושבּמשִבמים ,וּממזון ,שויַתהשב ּמדּמלה.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברין:
"אשּמב ּמרא שמאור ּמהֵאאש".
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברין:
"בו ֵארא שמאו ֵארי ּמהֵאאש".
מסכת ברכות פרק ח משנה ו
ו
ֵאאין שמּמב שרִבכין
ללא יַתעל יַתה ֵאנר שוללא יַתעל יַתהשבּמשִבמים אשיַתלגוִים;
שוללא יַתעל יַתה ֵאנר שוללא יַתעל יַתהשבּמשִבמים אשיַתלֵאמִבתים;
שוללא יַתעל יַתה ֵאנר שוללא יַתעל יַתהשבּמשִבמים אשִבלשפ ֵאני רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה.
ֵאאין שמּמב שרִבכין יַתעל יַתה ֵאנר יַתעד אש ֵאיאותו שלאורו.
מסכת ברכות פרק ח משנה ז
ז
ִבמי אשּמאיַתכל שוּמשיַתכח שוללא ֵאב יַתרְך,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברין:
יַתישחלזר ִבלשמקומו ִבויּמב ֵארְך.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברין:
שיּמב ֵארְך ִבבשמקום אש ִבנ שזיַתכר.
יַתעד אאּממיַתתי הוא שמּמב ֵארְך?
יַתעד שכ ֵאדי אש ִבישתיַתאֵאכל יַתהּממזון שבֵאמּמעיו.
מסכת ברכות פרק ח משנה ח
ח
ּמבא ּמלאהן יַתיִין שליַתאיַתחר יַתהּממזון,
שוֵאאין ּמשם אאּמלא אותו יַתהכוס,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברין:
שמּמב ֵארְך יַתעל יַתה יַתיִין ,שויַתאיַתחר ּמכְך שמּמב ֵארְך יַתעל יַתהּממזון.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברין:
שמּמב ֵארְך יַתעל יַתהּממזון ,שויַתאיַתחר ּמכְך שמּמב ֵארְך יַתעל יַתה יַתיִין.

עו ִבנין ּמאֵאמן יַתאיַתחר ִישש ּמרֵאאל יַתהשמּמב ֵארְך,
שוֵאאין עו ִבנין ּמאֵאמן יַתאיַתחר יַתהכוִבתי יַתהשמּמב ֵארְך,
יַתעד אש ִביששיַתמע ּמכל יַתהשב ּמרּמכה.

פרק ט
מסכת ברכות פרק ט משנה א
א
ּמהרואאה ּממקום אש אנאעשו בו ִבנִבוּסים שלִישש ּמרֵאאל ,אוֵאמר:
"ּמברוְך אשּמעּמשה ִבנִבוּסים יַתלרֲעאבוֵאתינו יַתבּממקום יַתה אזה".
ּממקום אש אנשעשק ּמרה ִבמאמנו רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה ,אוֵאמר:
"ּמברוְך אשּמעיַתקר רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה ֵאמיַתא שרֵאוצנו".
מסכת ברכות פרק ט משנה ב
ב
יַתעל יַתה ִבזיִבקים ,שויַתעל יַתהזועות ,שויַתעל יַתהשב ּמרִבקים,
שויַתעל ּמה שרּמעִבמים ,שויַתעל ּמהרוחות ,הוא אוֵאמר:
"ּמברוְך אשכחו ּממֵאלא עוּמלם".
יַתעל אהּמה ִברים ,שויַתעל יַתה שגּמבעות,
שויַתעל יַתה יַתיִבמים ,שויַתעל יַתה שנּמהרות,
שויַתעל יַתהִבמ שדּמברות ,הוא אוֵאמר:
"ּמברוְך עואשה שב ֵאראִבשית".
ארִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמהרואאה אאת יַתה ּמים יַתה ּמגדול אוֵאמר:
"ּמברוְך אשּמעּמשה אאת יַתה ּמים יַתה ּמגדול",
ִבב שזיַתמן אשהוא רואאהו ִבלשפ ּמרִבקים.
יַתעל יַתה שגּמשִבמים,
שויַתעל שבשורות טובות הוא אוֵאמר:
"ּמברוְך יַתהּטוב שויַתהֵאמִבטיב";
שויַתעל ששמועות ּמה ּמרעות הוא אוֵאמר:
"ּמברוְך יַתד יַתין ּמהאאאמת".
מסכת ברכות פרק ט משנה ג
ג
ּמב ּמנה יַתבִית ּמח ּמדש,
שוּמק ּמנה ֵאכִבלים רֲעח ּמדִבשים ,אוֵאמר:
"ּמברוְך אשִבה ִבגיּמענו ִבל שזיַתמן יַתה אזה".
שמּמב ֵארְך יַתעל ּמה ּמרּמעה ֵאמֵאעין יַתעל יַתהּטוּמבה,
שויַתעל יַתהּטוּמבה ֵאמֵאעין יַתעל ּמה ּמרּמעה.
יַתהצוֵאעק שלאשּמעיַתבר,

רֲעה ֵארי זו שתִבפיַתלת ּמש שוא.
ד
ֵאכייַתוצד?
ּמה שיּמתה ִבאששתו שממעאב ארת ,שוּמאיַתמר:
" שיִבהי ּמרוצון אשֵאתֵאלד ִבאששִבתי ּמזּמכר",
רֲעה ֵארי זו שתִבפיַתלת ּמש שוא.
ּמה ּמיה ּמבא יַתב אד ארְך,
שוּמשיַתמע קול שוצ ּמוחות ּמבִבעיר ,שוּמאיַתמר:
" שיִבהי ּמרוצון אשללא שיהוא ֵאאלו שבתוְך ֵאביִבתי",
רֲעה ֵארי זו שתִבפיַתלת ּמש שוא.
)מסכת ברכות פרק ט משנה ד(
יַתה ִבנשכ ּמנס ִבלשכ יַתרְך ִבמשתיַתפֵאלל ששיַתתִים,
יַתאיַתחת ִבבשכ ֵאניּמסתו שויַתאיַתחת ִבביִבוציּמאתו.
אבן יַתע יַתזי אוֵאמר:
יַתא שריַתבע ,ששיַתתִים ִבבשכ ֵאניּמסתו וששיַתתִים ִבביִבוציּמאתו.
שונוֵאתן הו ּמד ּמיה שלאשּמעיַתבר,
שווצוֵאעק אלּמעִבתיד ּמללבא.
מסכת ברכות פרק ט משנה ה
ה
יַתח ּמיב שלּמב ֵארְך יַתעל ּמה ּמרּמעה,
יַתכֵאשם אשהוא שמּמב ֵארְך יַתעל יַתהּטוּמבה,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים ו,ה(
א
" שוּמאיַתהשבּמת ֵאאת יי אאלאהיָך,
שבּמכל שלּמבשבָך ושבּמכל יַתנשפששָך ושבּמכל שמלא אדָך".
"שבּמכל שלּמבשבָך"ִ ,בבשש ֵאני שיּמוצ אריָך,
שב ֵאיאוצר טוב ושב ֵאיאוצר ּמרע;
"שבּמכל יַתנשפששָך" ,רֲעאִבפלו הוא נוֵאטל אאת יַתנשפאשָך;
"שבּמכל שמלא אדָך" ,שבּמכל ּמממו אנָך.
ּמדּמבר יַתאֵאחר:
"שבּמכל שמלא אדָך",
שבּמכל ִבמ ּמדה וִבמ ּמדה אשהוא מו ֵאדד ּמלְך,
יַתבלכל אה ֵאוי מו אדה לו שבּמכל שמלאד שמלאד.
ו
ללא ּמיֵאקל ּמא ּמדם אאת לראשו שכ אנ אגד יַתשיַתער יַתהִבמ שז ּמרח,
אשהוא שממכ ּמון שכ אנ אגד ֵאבית לק אדש יַתהּקּק ּמדִבשים.
ללא ִיּמכ ֵאנס שליַתהר יַתהיַתבִית שביַתמשקלו ושביַתמ שניַתעלו,
ויַתברֲעאמפ שנ ּמדתו ,ויַתברֲעאיַתבק אשיַתעל יַתר שגלו,
שוללא יַתירֲעעאשנו יַתקיַתפ שניַתד שר ּמיה,

ו שרִבקיּמקה ִבמיַתּקל ּמוחלאמר.
ז
ּמכל חויַתתם יַתהשב ּמרכות אשּמהיו יַתבִבמשק ּמדש ּמהיו:
"ִבמן ּמהעוּמלם".
ִבמאשִבּקשלשקלו יַתהִבמי ִבנים שוּמאשמרו:
"ֵאאין עוּמלם אאּמלא אאּמחד",
ִבהשתִבקינו אש שיהוא אושמ ִברין:
"ִבמן ּמהעוּמלם שויַתעד ּמהעוּמלם".
שוִבהשתִבקינו אש שיֵאהא ּמא ּמדם שוֵאאל אאת ששלום רֲעחֵאברו יַתבֵאשם,
ש אנאאיַתמר) :רות ב,ד(
א
" שוִבה ֵאנה בליַתעז ּמבא ִבמֵאבית אלאחם,
יַתוליאאמר יַתלּקושוצ ִברים יי ִבעּממאכם,
יַתוליאשמרו לו ,שיּמב ארשכָך יי".
שואוֵאמר) :שופטים ו,יב(
"יי ִבעשמָך ִבגבור אהּמחִיל".
שואוֵאמר) :משלי כג,כב(
"יַתאל ּמתבוז ִבכי ּמזשק ּמנה ִבאאמָך".
)שתִבהִבלים קיט,קכו( "ֵאעת יַתלרֲעעשות יַתליי ֵאהֵאפרו תו ּמראתָך".
ארִבבי ּמנּמתן אוֵאמר:
ֵאהֵאפרו תו ּמראתָךֵ ,אעת יַתלרֲעעשות יַתליי.
חסלת מסכת ברכות

מסכת פאה
פרק א
מסכת פאה פרק א משנה א
א
ֵאאלו שדּמב ִברים אשֵאאין ּמלאהן ֵאשעור:
יַתהֵאפּמאה ,שויַתהִבבכו ִברין ,שוּמה ֵארּמאיון,
ו שגִבמילות אחאסד ,שויַתתשלמוד תו ּמרה.
ֵאאלו שדּמב ִברין אשּמא ּמדם אוֵאכל ִבמֵאפרוֵאתיאהן ּמבעוּמלם יַתה אזה,
שויַתהאּק ארן יַתק איאמת לו ּמבעוּמלם יַתהּמבא:
ִבכבוד ּמאב ּמוֵאאם ,ו שגִבמילות רֲעחּמס ִבדים,
יַתורֲעהּמביַתאת ּמשלום ֵאבין ּמא ּמדם יַתלרֲעחֵאברו;
שויַתתשלמוד תו ּמרה שכ אנ אגד מכּמלם.

מסכת פאה פרק א משנה ב
ב
ֵאאין פורֲעחִבתין יַתלֵאפּמאה ִבמִבשִבשים,
שויַתא ף יַתעל ִבפי אשּמאּממרו:
ֵאאין יַתלֵאפּמאה ֵאשעור,
יַתהלכל שלִבפי לג אדל יַתהּמש אדה,
ושלִבפי רוב ּמהרֲעע ִבנ ִביים,
ושלִבפי ּמהרֲעע ּמנ ּמוה.
מסכת פאה פרק א משנה ג
ג
נושת ִבנין ֵאפּמאה ִבמשתִבחיַתלת יַתהּמש אדה,
וֵאמאאשמּמוצּמע ּה.
ארִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
וִבבשליַתבד אש ִביֵאתן יַתבוּסו ף יַתבֵאשעור.
ארִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם ִבש ֵאיר אקיַתלח אאּמחד ,סוֵאמְך לו ִבמֵאשם ֵאפּמאה;
שוִבאם ּמלאוֵ ,אאינו נוֵאתן אאּמלא ִבמֵאשם אהשבֵאקר.
מסכת פאה פרק א משנה ד
ד
שכּמלל ּמאשמרו יַתבֵאפּמאה:
ּמכל אשהוא לאאכל שו ִבנששּממר,
שו ִבגדוּמליו ִבמן ּמהּמא אר ץ,
ושלִבקיּמטתו שכיַתאיַתחת,
ויַתמשכ ִבניסו יַתלִבּקיום,
יַתח ּמיב יַתבֵאפּמאה.
יַתהשתבוּמאה שויַתהִבּקשט ִבניות יַתבשכּמלל יַתה אזה.
מסכת פאה פרק א משנה ה
ה
וּמבִבאיּמלן:
ּמהאוג ,שואהּמחרוִבבין,
שוּמהאאגו ִבזים ,שויַתהששֵאק ִבדים,
יַתה שגּמפ ִבנים ,שוּמה ִברמו ִבנים,
יַתה ֵאזיִבתים ,שויַתהשתּממ ִברים,
יַתח ּמיִבבין יַתבֵאפּמאה.
מסכת פאה פרק א משנה ו
ו

שלעוּמלם הוא נוֵאתן ִבמֵאשם ֵאפּמאה וּמפטור ִבמן יַתהיַתמיַתעששרות,
יַתעד אש שיּממ יַתרח.
שונוֵאתן ִבמֵאשם אהשבֵאקר וּמפטור ִבמן יַתהיַתמיַתעששרות,
יַתעד אש שיּממ יַתרח.
יַתמרֲעאִבכיל יַתלשבֵאהּממה שויַתליַתח ּמיה שוּמלעופות וּמפטור ִבמן יַתהיַתמיַתעששרות,
יַתעד אש שיּממ יַתרח.
נוֵאטל ִבמן יַתהלג ארן שוזו ֵאריַתע וּמפטור ִבמן יַתהיַתמיַתעששרות,
יַתעד אש שיּממ יַתרח.
ִבדשב ֵארי ארִבבי רֲעעִבקיּמבה.
לכֵאהן שוֵאל ִבוי אשּמליַתקח אאת יַתהלג ארן ,יַתהיַתמיַתעששרות אשּמלאהם,
יַתעד אש שיּממ ֵארחו.
יַתהיַתמשק ִבדיש ופו אדה יַתח ּמיב יַתביַתמיַתעששרות,
יַתעד אש שיּממ יַתרח יַתה ִבג שזּמבר.

פרק ב
מסכת פאה פרק ב משנה א
א
שוֵאאלו יַתמשפִבסיִבקין יַתלֵאפּמאה:
יַתה יַתניַתחל ,שויַתהששלוִבלית,
שו אד ארְך יַתה ּמיִבחיד ,שו אד ארְך ּמה יַתרִבבים,
וששִבביל ּמה יַתרִבבים ,וששִבביל יַתה ּמיִבחיד,
שויַתהּמּקבויַתע ִבבימות יַתהיַתחּממה וִבבימות יַתה שגּמשִבמים,
יַתהבור ,שויַתה ִבניר ,שו אז יַתרע יַתאֵאחר.
יַתהּקוֵאוצר יַתליַתשיַתחת יַתמשפִבסיק.
ִבדשב ֵארי ארִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאינו יַתמשפִבסיק ,אאּמלא ִבאם ֵאכן ּמח יַתרש.
מסכת פאה פרק ב משנה ב
ב
יַתאיַתמת יַתהיַתמִים אשֵאאי ּמנ ּה שיכוּמלה שלִבהּמּקֵאוצר שכיַתאיַתחת,
ארִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר> :יודה<
יַתמשפאסאקת.
שוּמכל אהּמה ִברים רֲעאאשר יַתביַתמשע ֵאדר ֵאיּמע ֵאדרון,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאין יַתהּמבּמקר ּמיכול יַתלרֲעעבור שבֵאכּמליו,
הוא נוֵאתן ֵאפּמאה יַתללכל.
מסכת פאה פרק ב משנה ג

ג
יַתהלכל יַתמשפִבסיק ִבל שז ּמרִבעים,
שוֵאאינו יַתמשפִבסיק ּמלִבאיּמלן אאּמלא ּמג ֵאדר.
ִבאם ּמה ּמיה ֵאשּמער כוֵאתש,
ֵאאינו יַתמשפִבסיק ,אאּמלא נוֵאתן ֵאפּמאה יַתללכל.
מסכת פאה פרק ב משנה ד
]ד[
שואלּמחרוִבבין ּמכל ּמהרוִבאים אזה אאת אזה.
ּמאיַתמר יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל:
נורֲעה ִבגין ּמהיו ֵאבית יַתאּמבא,
נושת ִבנין ֵאפּמאה יַתאיַתחת יַתל ֵאזיִבתים אשּמהיו ּמלאהם שבּמכל ּמהרויַתח,
שואלּמחרוִבבים ּמכל ּמהרוִבאים אזה אאת אזה;
ארִבבי אאשלּמע ּמזר ִבב שרִבבי ּמוצדוק אוֵאמר ִבמששמו:
יַתא ף אלּמחרוִבבין אשּמהיו ּמלאהם שבּמכל ּמהִבעיר.
מסכת פאה פרק ב משנה ה
ה
יַתהזו ֵאריַתע אאת ּמש ֵאדהו ִבמין אאּמחד,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשהוא עואשה ששֵאתי ּקג ּמרנות,
נוֵאתן ֵאפּמאה יַתאיַתחת.
שז ּמרּמע ּה שש ֵאני ִבמי ִבנים,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשהוא עואשה לג ארן יַתאיַתחת,
נוֵאתן ששֵאתי ֵאפאות.
יַתהזו ֵאריַתע אאת ּמש ֵאדהו שש ֵאני ִבמי ֵאני ִבחִבּטים,
ִבאם רֲעעּמשּמאן לג ארן יַתאיַתחת ,נוֵאתן ֵאפּמאה יַתאיַתחת;
ששֵאתי ּקג ּמרנות ,נוֵאתן ששֵאתי ֵאפאות.
מסכת פאה פרק ב משנה ו
ו
יַתמרֲעעאשה אשּמז יַתרע ארִבבי ִבששמעון ִבאיש יַתהִבמשוצּמפה ִבלשפ ֵאני יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל,
שוּמעלו שלִבלששיַתכת יַתה ּמג ִבזית שוּמשּמאלו.
ּמאיַתמר יַתנחום יַתהִבלשבּמלר:
שמ מקּמבל רֲעא ִבני ֵאמ ארִבבי שמ ּמיּמשא,
אשִבּקֵאבל ֵאמיַתאּמבא,
אשִבּקֵאבל ִבמן יַתהזוגות,
אשִבּקשבלו ִבמן יַתה שנִבביִבאים,
רֲעהּמלּמכה שללמאשה ִבמִבוּסי יַתני:
יַתהזו ֵאריַתע אאת ּמש ֵאדהו שש ֵאני ִבמי ֵאני ִבחִבּטים,
ִבאם רֲעעּמשּמאן לג ארן יַתאיַתחת ,נוֵאתן ֵאפּמאה יַתאיַתחת;
ששֵאתי ּקג ּמרנות ,נוֵאתן ששֵאתי ֵאפאות.

מסכת פאה פרק ב משנה ז
ז
ּמש אדה אששּקּמוצרוּמה גוִים ,שקּמוצרוּמה אלשסִבטים,
ִבק שרשסמוּמה שנּממִבליםִ ,בששב יַתרּמת ּה ּמהרויַתח או שבֵאהּממה,
שפטו ּמרה.
ּמקיַתוצר אחשוצ ּמי ּה שוּמקשוצרו אלשסִבטים אחשוצ ּמי ּה,
שפטו ּמרה ,אשחויַתבת ּמקִבוציר יַתבּמּקּממה.
)מסכת פאה פרק ב משנה ח(
ּמקשוצרו אלשסִבטים אחשוצ ּמי ּה שוּמקיַתוצר הוא אחשוצ ּמי ּה,
נוֵאתן ֵאפּמאה ִבמּממה אשּמּקיַתוצר.
ּמקיַתוצר אחשוצ ּמי ּה וּממיַתכר אחשוצ ּמי ּה,
יַתהלוֵאקיַתח נוֵאתן ֵאפּמאה יַתללכל.
ּמקיַתוצר אחשוצ ּמי ּה שוִבהשק ִבדיש אחשוצ ּמי ּה,
יַתהפו אדה ִבמ יַתיד יַתה ִבג שזּמבר ,הוא נוֵאתן ֵאפּמאה יַתללכל.

פרק ג
מסכת פאה פרק ג משנה א
א
יַתמשלשבנות יַתהשתבוּמאה אשֵאבין יַתה ֵאזיִבתים,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברין:
ֵאפּמאה ִבמּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת.
ֵאבית אהֵאלל אושמ ִברין:
ֵאמיַתאיַתחת יַתעל יַתהלכל.
ומו ִבדים אשִבאם ּמהיו ּמראֵאשי שורות שמלע ּמרִבבין,
אשהוא נוֵאתן ֵאפּמאה ֵאמיַתאיַתחת יַתעל יַתהלכל.
מסכת פאה פרק ג משנה ב
ב
יַתהשמ יַתנֵאמר אאת ּמש ֵאדהו שוִבש ֵאיר שקּמלִבחים יַתלִבחים,
ארִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
נוֵאתן ֵאפּמאה ִבמּמכל אאּמחד שואאּמחד.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאמאאּמחד יַתעל יַתהלכל.
ומו ִבדים רֲעחּמכִבמים ִבל שרִבבי רֲעעִבקיּמבה
שבזו ֵאריַתע ששּמבת או יַתח שר ּמדל ִבבששללּמשה שמקומות,
אשהוא נוֵאתן ֵאפּמאה ִבמּמכל אאּמחד שואאּמחד.

מסכת פאה פרק ג משנה ג
ג
יַתהיַתמרֲעחִבליק שבּמוצִבלים יַתלִבחים יַתלשוק ושמיַתק ֵאים שיֵאבִבשים יַתללג ארן,
נוֵאתן ֵאפּמאה ּמלֵאאלו שליַתעשוצּממן שוּמלֵאאלו שליַתעשוצּממן.
שוֵאכן יַתברֲעאפו ִבנים ,שוֵאכן יַתבאכ ארם.
שּמאר יַתעל יַתמה אשִבש ֵאיר.
יַתהֵאמ ֵאדל נוֵאתן ִבמן יַתהשמ ל
יַתהיַתמרֲעחִבליק ֵאמיַתאיַתחת ּמיד,
שּמאר יַתעל יַתהלכל.
נוֵאתן ִבמן יַתהשמ ל
מסכת פאה פרק ג משנה ד
ד
ּמהִבאּממהות אשיַתלשבּמוצִבלים יַתח ּמיבות יַתבֵאפּמאה;
ארִבבי יוֵאסה פוֵאטר.
יַתמשלשבנות יַתהשבּמוצִבלים אשֵאבין יַתה ּמי ּמרק,
ארִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ֵאפּמאה ִבמּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת,
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאמיַתאיַתחת יַתעל יַתהלכל.
)מסכת פאה פרק ג משנה ה(
ּמהיַתאִבחים אשּמחּמלקו,
נושת ִבנין ששֵאתי ֵאפאות;
ּמח שזרו שו ִבנששיַתתשתפו,
נושת ִבנין ֵאפּמאה יַתאיַתחת.
שש יַתנִים אשּמלשקחו אאת ּמהִבאיּמלן,
נושת ִבנין ֵאפּמאה יַתאיַתחת.
ּמליַתקח אזה שוצפונו שו אזה שדרומו,
אזה נוֵאתן ֵאפּמאה שליַתעשוצמו,
שו אזה נוֵאתן ֵאפּמאה שליַתעשוצמו.
ה
יַתהמוֵאכר ִבקשלֵאחי ִבאיּמלן שבתוְך ּמש ֵאדהו,
נוֵאתן ֵאפּמאה ִבמּמכל אאּמחד שואאּמחד.
ּמאיַתמר ארִבבי שיהו ּמדה:
אאּממיַתתי?
ִבב שזיַתמן אשללא ִבש ֵאיר יַתביַתעל יַתהּמש אדה;
רֲעאּמבל ִבאם ִבש ֵאיר יַתביַתעל יַתהּמש אדה,
הוא נוֵאתן ֵאפּמאה יַתללכל.
מסכת פאה פרק ג משנה ו
]ו[
ארִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:

יַתק שריַתקע ֵאבית לריַתבע יַתח איאבת יַתבֵאפּמאה> .יַתח ּמיב<
ארִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ּמהעוּמשה ּמסאיַתתִיםּ> .מהעואשה<
ארִבבי יַתט שרפון אוֵאמר:
ִבשּמשה יַתעל ִבשּמשה שטּמפִבחים.
ארִבבי שיהו ּמדה אבן שבִבתי ּמרה אוֵאמר > :שיהומשיַתע<
שכ ֵאדי ִבלשקוצור שוִבלששנות.
יַתורֲעהּמלּמכה ִבכ שדּמב ּמריו.
ז
ארִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
יַתק שריַתקע ּמכל אשהוא יַתח ּמיב יַתבֵאפּמאה,
ויַתבִבבכו ִברים,
שוִבלשכתוב ּמעּמליו שפרו שזבול,
שוִבלשקנות ִבעמו שנּמכִבסים אשֵאאין ּמלאהן יַתאשח ּמריות,
יַתבאכאס ף וִבבששּמטר ויַתברֲעח ּמזּמקה.
מסכת פאה פרק ג משנה ז
ח
יַתהכוֵאתב שנּמכּמסיו ּמשֵאכב ֵאמ יַתרע,
ִבש ֵאיר יַתק שריַתקע ּמכל אשהוא,
יַתמשת ּמנתו יַתק איאמת; >יַתמּמת ּמנתו יַתק שיאמת<
ללא ִבש יַתיר יַתק שריַתקע ּמכל אשהוא,
ֵאאין יַתמשת ּמנתו יַתק איאמת.
יַתהכוֵאתב שנּמכּמסיו שלּמב ּמניו,
שוּמכיַתתב שלִבאששתו יַתק שריַתקע ּמכל אשהוא,
ִבאשב ּמדה שכמתּמבּמת ּה.
ארִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ִבאם ִבקשבּמלה ּמעאליּמה,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשללא ּמכיַתתב ּמל ּה,
ִבאשב ּמדה שכמתּמבּמת ּה.
מסכת פאה פרק ג משנה ח
ט
יַתהכוֵאתב שנּמכּמסיו שליַתעשבדו,
ּמיּמוצא אבן חו ִברין;
ִבש ֵאיר יַתק שריַתקע ּמכל אשהוא,
ללא ּמיּמוצא אבן חו ִברין.
ארִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
שלעוּמלם הוא אבן חו ִברין,
יַתעד אשליאיַתמר:

רֲעה ֵארי ּמכל שנּמכיַתסי שנתו ִבנים שלִבאיש שפלו ִבני יַתעשב ִבדי,
חו ץ ֵאמאאּמחד ֵאמ ִברבוא אשּמבאהן.
פרק ד
מסכת פאה פרק ד משנה א
א
יַתהֵאפּמאה ִבנאת אנת ִבבשממחּמבר יַתליַתּק שריַתקע.
יַתב ּמדִבלית ויַתב ּמדּמקל,
יַתביַתעל יַתהיַתבִית מו ִבריד ושמיַתחֵאלק ּמלרֲעעִבנ ִביים.
ארִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתא ף יַתברֲעחִבליֵאקי אאגו ִבזים.
רֲעאִבפלו ִבתששִבעים שוִבתששּמעה אושמ ִברים שליַתחֵאלק,
שואאּמחד אוֵאמר ּמללבז,
ּמל אזה שושמִבעין אשּמאיַתמר יַתכרֲעהּמלּמכה.
מסכת פאה פרק ד משנה ב
ב
ויַתב ּמדִבלית ויַתב ּמדּמקלֵ ,אאינו ֵאכן.
רֲעאִבפלו ִבתששִבעים שוִבתששּמעה אושמ ִברים ּמללבז,
שואאּמחד אוֵאמר שליַתחֵאלק,
ּמל אזה שושמִבעין אשּמאיַתמר יַתכרֲעהּמלּמכה.
מסכת פאה פרק ד משנה ג
ג
ּמניַתטל ִבמשקּמוצת יַתהֵאפּמאה שו ּמז יַתרק יַתעל יַתהששּמאר,
ֵאאין לו ּמב ּה שכלום.
ּמניַתפל לו ּמעאליּמהּ ,מפ יַתרס יַתטֵאליתו ּמעאליּמה,
יַתמרֲעעִבבי ִברים אוּמת ּה ִבמאמנו> .אותו<
שוֵאכן יַתבאלאקט ,שוֵאכן שבלעאמר יַתהִבששכּמחה.
מסכת פאה פרק ד משנה ד
ד
ֵאפּמאה,
ֵאאין קושוצ ִברין אוּמת ּה יַתביַתמ ּמגלות,
שוֵאאין עושק ִברין אוּמת ּה יַתביַתּק שר מדמות,
שכ ֵאדי אשללא יַתיכו ִבאיש אאת ֵארֵאעהו.
)מסכת פאה פרק ד משנה ה(
ּמשלוש יַתהשבּמעיות יַתביום:
יַתביַתשיַתחר ויַתברֲעחוצות ויַתבִבמ שנּמחה.

יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
חתו.
ללא ּמאשמרו אאּמלא שכ ֵאדי אשללא ִישפ ל
ארִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ללא ּמאשמרו אאּמלא שכ ֵאדי אשללא יוִבסיפו.
אששלֵאבית ּמנֵאמר ּמהיו יַתמשלִבקיִבטין יַתעל יַתהאחאבל,
שונושת ִבנין ֵאפּמאה ִבמּמכל ּמאּממן שוּמאּממן.
מסכת פאה פרק ד משנה ו
ה
ּמנשכ ִברי אשּמּקיַתוצר אאת ּמש ֵאדהו שויַתאיַתחר ּמכְך ִבנשת יַתג יַתיר,
ּמפטור ִבמן יַתהאלאקט וִבמן יַתהִבששכּמחה וִבמן יַתהֵאפּמאה.
ארִבבי שיהו ּמדה שמיַתח ֵאיב יַתבִבששכּמחה,
אשֵאאין יַתהִבששכּמחה אאּמלא שבּמשיַתעת ּמהִבעמור.
מסכת פאה פרק ד משנה ז
ו
ִבהשק ִבדיש ּמקּממה וּמפ ּמדה ּמקּממה ,יַתח ּמיב.
ּקעּממ ִברים וּמפ ּמדה ּקעּממ ִברים ,יַתח ּמיב.
ּמקּממה וּמפ ּמדה ּקעּממ ִברים ,שפטו ּמרה,
אששבּמשיַתעת חוּמבּמת ּהּ ,מה שיּמתה שפטו ּמרה.
מסכת פאה פרק ד משנה ח
ז
יַתכיוֵאוצא בו:
יַתהיַתמשק ִבדיש ֵאפרוּמתיו,
יַתעד אשללא ּמבאו שלעו יַתנת יַתהיַתמיַתעששרות ,ושפ ּמד ּמין,
יַתח ּמיִבבין.
ִבמאשּמבאו שלעו יַתנת יַתהיַתמיַתעששרות ,ושפ ּמד ּמין,
יַתח ּמיִבבין.
ִבהשק ִבדיּמשן יַתעד אשללא ִבנ שגּממרו ו שגּממ ּמרן יַתה ִבג שזּמבר,
שויַתאיַתחר ּמכְך שפ ּמד ּמין ,שפטו ִברין,
אששבּמשיַתעת חוּמבּמתן ּמהיו שפטו ִברין.
מסכת פאה פרק ד משנה ט
ח
ִבמי אשִבלֵאּקט אאת יַתהֵאפּמאה ,שוּמאיַתמר:
"רֲעה ֵארי אזה שלִבאיש שפלו ִבני ּמע ִבני",
ארִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ּמזּמכה לו.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִישת אנ ּמנה אלּמע ִבני אש ִבנשמּמוצא ִבראשון.

יַתהאלאקט שויַתהִבששכּמחה שויַתהֵאפּמאה אשיַתל ּמנשכ ִברי,
יַתח ּמיב יַתביַתמיַתעששרות ,אאּמלא ִבאם ֵאכן ִבהשבִבקיר.
מסכת פאה פרק ד משנה י
ט
ֵאאי אזה הוא אלאקט?
יַתהנוֵאשר שבּמשיַתעת יַתהשּקִבוצי ּמרה.
ּמה ּמיה קוֵאוצר,
ּמקיַתוצר שמללא ּמידוּ ,מתיַתלש שמללא מקשמוצו,
ִבהּמכהו קו ץּ ,מניַתפל ִבמ ּמידו יַתעל ּמא אר ץ,
רֲעה ֵארי אזה אששליַתביַתעל יַתהיַתבִית.
תוְך יַתה ּמיד ,תוְך יַתהיַתמ ּמגלּ ,מלרֲעעִבנ ִביים.
יַתאיַתחר יַתה ּמיד ,יַתאיַתחר יַתהיַתמ ּמגל ,שליַתביַתעל יַתהיַתבִית.
לראש יַתה ּמיד ,לראש יַתהיַתמ ּמגל,
ארִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
ּמלרֲעעִבנ ִביים.
ארִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
שליַתביַתעל יַתהיַתבִית.
מסכת פאה פרק ד משנה יא
י
חלּמר ֵארי שנּממִבלים אששבתוְך יַתהּמּקּממה,
רֲעה ֵארי ֵאהן אששליַתביַתעל יַתהיַתבִית;
אששליַתאיַתחר יַתהּקושוצ ִברים,
ּמהאעשליו ִבנים ּמלרֲעעִבנ ִביים,
שויַתהיַתתשחתו ִבנים אששליַתביַתעל יַתהיַתבִית.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
יַתהלכל ּמלרֲעעִבנ ִביים,
אששוּסֵאפק אלאקט אלאקט.

פרק ה
מסכת פאה פרק ה משנה א
א
ּמג ִבדיש אשללא מליַתּקט יַתתשחּמתיו,
ּמכל יַתהנו שגעות ּמבּמא אר ץ ,רֲעה ֵארי ֵאהן אשּמלרֲעע ִבנ ִביים.
שוּמהרויַתח אשִבפ שז ּמרה אאת ּמהּקעּממ ִברים,
אושמ ִבדין אוּמת ּה יַתכּממה אלאקט שראו ּמיה יַתלרֲעעשות> ,עושמ ִבדין<
נוֵאתן יַתלרֲעע ִבנ ִביים.

יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
נוֵאתן יַתלרֲעע ִבנ ִביים שכ ֵאדי ִבנשפּמל ּה.
מסכת פאה פרק ה משנה ב
ב
ִבשבלאלת אשיַתבּמּקִבוציר שולראּמש ּה יַתמ ִבגייַתע יַתלּמּקּממה,
ִבאם ִבנשקאוצ ארת ִבעם יַתהּמּקּממה ,רֲעה ֵארי ִבהיא אששליַתביַתעל יַתהיַתבִית,
שוִבאם ּמלאו ,רֲעה ֵארי ִבהיא אשּמלרֲעעִבנ ִביים.
ִבשבלאלת אשיַתלאלאקט אש ִבנשתּמע שרּמבה יַתב ּמג ִבדיש,
שמיַתעֵאשר ִבשבלאלת יַתאיַתחת שונוֵאתן לו.
ּמאיַתמר ארִבבי אאִבליאע אזר:
שוִבכי ֵאהיּמאְך אהּמע ִבני יַתה אזה יַתמרֲעחִבלי ף ּמדּמבר אשללא ּמבא ִבב שרשותו? > אזה<
אאּמלא שמ יַתזאכה אאת אהּמע ִבני שבּמכל יַתה ּמג ִבדיש,
ושמיַתעֵאשר ִבשבלאלת יַתאיַתחת שונוֵאתן לו.
מסכת פאה פרק ה משנה ג
ג
ֵאאין שמ יַתגשל שגִבלין יַתבּטוֵאפיַתח.
ִבדשב ֵארי ארִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים יַתמִבתי ִברין,
ִבמשפ ֵאני אשאאשפּמשר.
מסכת פאה פרק ה משנה ד
ד
יַתביַתעל יַתהיַתבִית אשּמה ּמיה עוֵאבר ִבמּממקום שלּממקום ,שוּמוצ יַתרְך,
ִילּטל אלאקטִ ,בששכּמחה וֵאפּמאה ויַתמשעיַתשר ּמע ִבני,
ושכאש יַתישחלזר שלֵאביתו שייַתשֵאלם.
ִבדשב ֵארי ארִבבי אאִבליאע אזר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ּמע ִבני ּמה ּמיה שבאוּמת ּה ּמשּמעה.
מסכת פאה פרק ה משנה ה
ה
יַתהיַתמרֲעחִבלי ף ִבעם ּמהרֲעעִבנ ִביים,
שבאשלו ּמפטור,
ושבאשּמלרֲעעִבנ ִביים יַתח ּמיב.
שש יַתנִים אשִבּקשבלו ּמש אדה יַתברֲעא ִבריסות,
אזה נוֵאתן ּמל אזה אחשלקו יַתמשעיַתשר ּמע ִבני,
שו אזה נוֵאתן ּמל אזה אחשלקו יַתמשעיַתשר ּמע ִבני.
יַתהשמיַתקֵאבל ּמש אדה ִבלשקלוצר,
ּמאסור יַתבאלאקט ויַתבִבששכּמחה ויַתבֵאפּמאה ושביַתמשעיַתשר ּמע ִבני.

ּמאיַתמר ארִבבי שיהו ּמדה:
אאּממיַתתי?
ִבב שזיַתמן אשִבּקשבּמל ּה ִבמאמנו שליַתמשחּמוצהִ ,בלששִבליש שוִבל שרִבבייַתע;
רֲעאּמבל ִבאם ּמאיַתמר לו:
ששִבליש יַתמה אשיַתאּמתה קוֵאוצר אשּמלְך,
ממּמתר יַתבאלאקט ,יַתבִבששכּמחה ויַתבֵאפּמאה,
שוּמאסור שביַתמשעיַתשר ּמע ִבני.
מסכת פאה פרק ה משנה ו
ו
יַתהמוֵאכר אאת ּמש ֵאדהו,
יַתהמוֵאכר ממּמתר שויַתהלוֵאקיַתח ּמאסור.
ללא ִיסשסלכר ּמא ּמדם אאת יַתהפוֵאעל יַתעל שמ ּמנת אש שייַתלֵאּקט שבנו יַתארֲעח ּמריו.
ִבמי אשֵאאינו יַתמ ִבנייַתח אאת ּמהרֲעע ִבנ ִביים שליַתלֵאּקט,
או אשהוא יַתמ ִבנייַתח אאת אאּמחד ,שואאת אאּמחד ּמלאו,
או אשהוא שמיַתס ֵאייַתע אאת אאּמחד ֵאמאהן,
רֲעה ֵארי אזה גו ֵאזל אאת ּמהרֲעע ִבנ ִביים.
יַתעל אזה אנאאיַתמרִ) :במששֵאלי כב,כח(
"יַתאל יַתתֵאוּסג שגבול עוּמלם".
מסכת פאה פרק ה משנה ז
ז
ּמהלעאמר אשששֵאכחוהו פורֲעעִבלים,
שוללא ששּמכחו יַתביַתעל יַתהיַתבִית,
ששּמכחו יַתביַתעל יַתהיַתבִית ,שוללא ששֵאכחוהו פורֲעעִבלים,
ּמעשמדו ּמהרֲעעִבנ ִביים שבּמפ ּמניו או אשִבחפוהו יַתביַתּקש,
רֲעה ֵארי אזה ֵאאינו ִבששכּמחה.
מסכת פאה פרק ה משנה ח
ח
יַתהשמיַתעֵאמר שלכוּמבעות שויַתלכוּממסות,
שויַתלרֲעח ּמר ּמרה שוּמלּקעּממ ִברים,
ֵאאין לו ִבששכּמחה.
ִבמאמנו שויַתללג ארן,
ֵאיש לו ִבששכּמחה.
יַתהשמיַתעֵאמר יַתל ּמג ִבדיש,
ֵאיש לו ִבששכּמחה,
ִבמאמנו שויַתללג ארן,
ֵאאין לו ִבששכּמחה.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל יַתהשמיַתעֵאמר ִבלשמקום אשהוא שגיַתמר שמּמלאּמכה,

ֵאיש לו ִבששכּמחה;
ִבמאמנו שויַתללג ארןֵ ,אאין לו ִבששכּמחה.
שמקום אשֵאאינו שגיַתמר שמּמלאּמכה,
ֵאאין לו ִבששכּמחה;
ִבמאמנו שויַתללג ארן,
ֵאיש לו ִבששכּמחה.

פרק ו
מסכת פאה פרק ו משנה א
א
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
אהשבֵאקר ּמלרֲעעִבנ ִביים אהשבֵאקר.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ֵאאינו אהשבֵאקר ,יַתעד אש ּמישביַתקר יַתא ף ּמלרֲעעִבשי ִבריםִ ,בכששִבמּמּטה.
ּמכל ּקעּממ ֵארי יַתהּמש אדה אששליַתקב יַתקב,
שואאּמחד אששליַתא שריַתביַתעת יַתקִבבים ,וששֵאכחו,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ֵאאינו ִבששכּמחה;
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ִבששכּמחה.
מסכת פאה פרק ו משנה ב
ב
ּמהלעאמר אשהוא ּמסמוְך יַתל ּמגּמפה שויַתל ּמג ִבדיש,
שויַתלּמבּמקר שויַתלֵאכִבלים ,וששֵאכחו,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ֵאאינו ִבששכּמחה;
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ִבששכּמחה.
מסכת פאה פרק ו משנה ג
ג
ּמראֵאשי שורות,
ּמהלעאמר אששכ אנ שגדו מוִבכייַתח,
ּמהעלאמר אשאהאח ִבזיק בו שלהוִבליכו ּמלִבעיר ,וששֵאכחו,
מו ִבדים אשֵאאינו ִבששכּמחה.
מסכת פאה פרק ו משנה ד

ד
ֵאאלו ֵאהן ּמראֵאשי שורות:
שש יַתנִים אשִבהשתִבחילו ֵאמאאשמיַתוצע יַתהשו ּמרה,
אזה ּמפ ּמניו יַתלּמצפון שו אזה ּמפ ּמניו יַתל ּמדרום,
ּמששכחו ִבלשפ ֵאניאהם ושליַתארֲעח ֵאריאהם,
אשִבלשפ ֵאניאהם ִבששכּמחה,
שואששליַתארֲעח ֵאריאהם ֵאאינו ִבששכּמחה.
ּמיִבחיד אשִבהשתִבחיל ֵאמלראש יַתהשו ּמרה,
שוּמשיַתכח שלּמפ ּמניו ושליַתארֲעח ּמריו,
אששלּמפ ּמניו ֵאאינו ִבששכּמחה,
אששליַתארֲעח ּמריו ִבששכּמחה,
ִבמשפ ֵאני אשהוא 'יַתבל ּמתשוב'.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל אשהוא 'יַתבל ּמתשוב'ִ ,בששכּמחה,
שוּמכל אשֵאאינו 'יַתבל ּמתשוב'ֵ ,אאינו ִבששכּמחה.
מסכת פאה פרק ו משנה ה
ה
שש ֵאני ּקעּממ ִבריםִ ,בששכּמחה,
וששללּמשה ֵאאי ּמנן ִבששכּמחה.
שש ֵאני ִבוצבו ֵארי ֵאזיִבתים שואהּמחרוִבביןִ ,בששכּמחה,
וששללּמשה ֵאאי ּמנן ִבששכּמחה.
שש ֵאני חושוצ ֵאני ִבפששּמתןִ ,בששכּמחה,
וששללּמשה ֵאאי ּמנן ִבששכּמחה.
שש ֵאני יַתג שרשג ִברים ,אפ ארט,
וששללּמשה ֵאאי ּמנן אפ ארט.
ששֵאתי ִבשּקבִבלים ,אלאקט,
וּמשלוש ֵאאי ּמנן אלאקט.
ֵאאלו שכ ִבדשב ֵארי ֵאבית אהֵאלל.
שויַתעל מכּמלםֵ ,אבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ששללּמשה ּמלרֲעע ִבנ ִביים,
שויַתא שרּמבּמעה שליַתביַתעל יַתהיַתבִית.
מסכת פאה פרק ו משנה ו
ו
ּמהעלאמר אש איש בו ּמסאיַתתִים וששֵאכחו,
ֵאאינו ִבששכּמחה;
שש ֵאני ּקעּממ ִברים וּמבאהם ּמסאיַתתִים,
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
שליַתביַתעל יַתהיַתבִית.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:

ּמלרֲעעִבנ ִביים.
ּמאיַתמר יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל:
שוִבכי ֵאמלרב ּמהּקעּממ ִברים,
יוִבפי לכיַתח אששליַתביַתעל יַתהיַתבִית,
או הו יַתרע לכיַתח?
ּמאשמרו לו:
יוִבפי לכיַתח.
ּמאיַתמר ּמלאהם:
ּממה ִבאם ִבב שזיַתמן אשהוא לעאמר אאּמחד ובו ּמסאיַתתִים וששֵאכחו,
ֵאאינו ִבששכּמחה,
שש ֵאני ּקעּממ ִברים וּמבאהן ּמסאיַתתִים,
ֵאאינו ִבדין אשללא שיהו ִבששכּמחה?
ּמאשמרו לו:
ללא! ִבאם ּמאיַתמ שרּמת שבלעאמר אאּמחד אשהוא יַתכ ּמג ִבדיש,
לתאיַתמר ִבבשש ֵאני ּקעּממ ִברים אשֵאהן ִבכשכ ֵאריכות?
מסכת פאה פרק ו משנה ז
ז
ּמקּממה אש איש ּמב ּה ּמסאיַתתִים וששֵאכּמח ּה,
ֵאאי ּמנ ּה ִבששכּמחה;
ֵאאין ּמב ּה ּמסאיַתתִיםִ ,באם שראו ּמיה ִבהיא יַתלרֲעעשות ּמסאיַתתִים,
רֲעאִבפלו ִבהיא אשיַתלּטוֵאפיַתח,
רוִבאים אוּמת ּה שכִבאלו ִבהיא יַתע שנ ּמוה אשִבלששעו ִברים> .עמוה<
מסכת פאה פרק ו משנה ח
ח
ּמקּממה יַתמאצאלת אאת ּמהלעאמר שואאת יַתהּמּקּממה.
ּמהלעאמר ֵאאינו יַתמִבציל ללא אאת ּמהלעאמר שוללא אאת יַתהּמּקּממה.
ֵאאיזו ִבהיא ּמקּממה אשִבהיא יַתמאצאלת אאת ּמהלעאמר?
ּמכל אשֵאאי ּמנה ִבששכּמחה,
רֲעאִבפלו אקיַתלח אאּמחד.
מסכת פאה פרק ו משנה ט
ט
שסּמאה שתבוּמאה רֲעעקו ּמרה ושסּמאה אשֵאאי ּמנה רֲעעקו ּמרה,
שוֵאכן ּמבִבאיּמלן,
יַתהשום שויַתהשבּמוצִבלים ֵאאי ּמנן ִבמשוצּמט שרִבפין.
ארִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ִבאם ּמבאת שרשות אהּמע ִבני ּמבאאשמיַתוצע,
ֵאאי ּמנן ִבמשוצּמט שרִבפין,
שוִבאם ּמלאו ,רֲעה ֵארי ֵאאלו ִבמשוצּמט שרִבפין.

מסכת פאה פרק ו משנה י
י
שתבוּמאה אש ִבנשת ּמנה יַתליַתשיַתחת או יַתלרֲעאמלּממה,
שוֵאכן יַתברֲעא ִבגי ֵאדי יַתהשום יַתורֲעא מגדות יַתהשום שויַתהשבּמוצִבלים,
ֵאאין ּמלאהם ִבששכּמחה.
ּמכל שטמו ִבנים ּמבּמא אר ץ,
שכגון יַתהלו ף ,יַתהשום שויַתהשבּמוצִבלים,
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאאין ּמלאהם ִבששכּמחה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאיש ּמלאהם ִבששכּמחה.
מסכת פאה פרק ו משנה יא
יא
יַתהּקוֵאוצר יַתביַתל שיּמלה ,שויַתהשמיַתעֵאמר ,שויַתהוּסואמה,
ֵאיש לו ִבששכּמחה.
ִבאם ּמה ּמיה ִבמשתיַתכ ֵאון ִבלּטול אאת יַתה יַתגס יַתה יַתגס,
ֵאאין לו ִבששכּמחה.
ִבאם ּמאיַתמר:
"רֲעה ֵארי רֲעא ִבני קוֵאוצר יַתעל שמ ּמנת יַתמה אשרֲעא ִבני שוֵאכיַתח רֲעא ִבני אאלּטל",
ֵאיש לו ִבששכּמחה.

פרק ז
מסכת פאה פרק ז משנה א
א
ּמכל יַתזִית אש איש לו ֵאשם יַתבּמש אדה,
שכ יַתזִית יַתה שנטוּמפה שביַתשרֲעעתו ,וששֵאכחו,
ֵאאינו ִבששכּמחה.
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?
ִבבששמו ושביַתמרֲעעּמשיו וִבבשמקומו.
ִבבששמו ,אשּמה ּמיה ּמששפּמכ ִבני או ֵאביּמש ִבני; >שפכוני; שבּמש ִבני<
שביַתמרֲעעּמשיו ,אשהוא עואשה יַתה שרֵאבה;
ִבבשמקומו ,אשהוא עוֵאמד שביַתוצד יַתה יַתגת או שביַתוצד יַתהִבפ שרּמוצה.
וששּמאר ּמכל יַתה ֵאזיִבתים,
שש יַתנִים ִבששכּמחה ,ששללּמשה ֵאאי ּמנה ִבששכּמחה.
ארִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ֵאאין ִבששכּמחה יַתל ֵאזיִבתים.

מסכת פאה פרק ז משנה ב
ב
יַתזִית אש ִבנשמּמוצא עוֵאמד ֵאבין ּמשלוש שורות אשִבלשש ֵאני יַתמשלשב ִבנים,
וששֵאכחוֵ ,אאינו ִבששכּמחה.
יַתזִית אש איש בו ּמסאיַתתִים וששֵאכחוֵ ,אאינו ִבששכּמחה.
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים? ִבב שזיַתמן אשללא ִבהשתִבחילו בו.
רֲעאּמבל ִבאם ִבהשתִבחיל בו,
רֲעאִבפלו שכ יַתזִית יַתה שנטוּמפה שביַתשרֲעעתו ,וששֵאכחו,
ֵאיש לו ִבששכּמחה.
ּמכל שזיַתמן אש איש לו יַתתשחּמתיוֵ ,איש לו שבלראשו.
ארִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ִבמאשִבתשתיַתהֵאלְך יַתהיַתמרֲעחּמבא.
מסכת פאה פרק ז משנה ג
ג
ֵאאי אזה הוא אפ ארט?
יַתהנוֵאשר שבּמשיַתעת יַתהשבִבוצי ּמרה.
ּמה ּמיה בוֵאוצר,
ּמעיַתק ץ אאת ּמהאאששכולּ ,מהשסיַתבְך אבּמעִבלים,
ּמניַתפל ּמלּמא אר ץ שו ִבנשפ יַתרד,
רֲעה ֵארי הוא אששליַתביַתעל יַתהיַתבִית.
יַתהיַתמ ִבנייַתח יַתכשליַתכּמלה יַתתיַתחת יַתה אגאפן שבּמשּמעה אשהוא בוֵאוצר,
רֲעה ֵארי אזה גו ֵאזל אאת ּמהרֲעע ִבנ ִביים;
יַתעל אזה אנאאיַתמרִ) :במששֵאלי כב,כח(
"יַתאל יַתתֵאוּסג שגבול עוּמלם".
מסכת פאה פרק ז משנה ה
ד
יַתהֵאמ ֵאדל יַתב שגּמפ ִבנים,
יַתכֵאשם אשהוא ֵאמ ֵאדל שבתוְך אשלו,
ּמכְך הוא ֵאמ ֵאדל שבאשּמלרֲעע ִבנ ִביים.
ִבדשב ֵארי ארִבבי שיהו ּמדה.
ארִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
שבאשלו הוא יַתריַתשי,
ֵאאינו יַתריַתשי שבאשּמלרֲעע ִבנ ִביים.
מסכת פאה פרק ז משנה ד
ה
ֵאאי זו ִבהיא עואלאלת?
ּמכל אשֵאאין ּמל ּה ללא ּמכֵאת ף שוללא אנאט ף.

ִבאם ּמסֵאפקּ ,מלרֲעע ִבנ ִביים.
עואלאלת אששביַתא שרכוּמבה,
ִבאם ִבנשק אראוצת ִבעם ּמהאאששכול,
רֲעה ֵארי ִבהיא אששליַתביַתעל יַתהיַתבִית,
שוִבאם ּמלאו ,רֲעה ֵארי ִבהיא אשּמלרֲעעִבנ ִביים.
יַתג שר ֵאגר ּמיִבחיד,
ארִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
אאששכול.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
עואלאלת.
מסכת פאה פרק ז משנה ז
ו
אכ ארם אשמכלו עואלאלת,
ארִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
שליַתביַתעל יַתהיַתבִית.
ארִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ּמלרֲעעִבנ ִביים.
ּמאיַתמר ארִבבי אאִבליאע אזר ) :שדּמב ִברים כד,כא(
"ִבכי ִבתשבלוצר ...ללא שתעוֵאלל",
ִבאם ֵאאין ּמבִבוציר ,שמ יַתנִין עוֵאללות?
ּמאיַתמר לו שרִבבי רֲעעִבקיּמבה ) :יַתו ִבישק ּמרא יט,י(
" שויַתכ שרשמָך ללא שתעוֵאלל",
רֲעאִבפלו מכלו עוֵאללות.
ִבאם ֵאכןּ ,מלּממה אנאאיַתמר:
"ִבכי ִבתשבלוצר ...ללא שתעוֵאלל"?
ֵאאין ּמלרֲעע ִבנ ִביים ּמבעוֵאללות לק אדם יַתלּמבִבוציר.
מסכת פאה פרק ז משנה ו
ז
אכ ארם שרּמבִבעי,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ֵאאין לו חלאמש ,שוֵאאין לו ֵאבעור;
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
איש לו.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ֵאיש לו אפ ארט שו ֵאיש לו עוֵאללות,
שוּמהרֲעע ִבנ ִביים פו ִבדין שליַתעשוצּממן.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
מכלו יַתל יַתגת.

מסכת פאה פרק ז משנה ח
ח
יַתהיַתמשק ִבדיש אאת יַתכ שרמו יַתעד אשללא נו ּמדעו ּמהעוֵאללות,
ֵאאין ּמהעוֵאללות ּמלרֲעעִבנ ִביים.
ִבמאשנו שדעו ּמהעוֵאללות,
ּמהעוֵאללות ּמלרֲעעִבנ ִביים.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
ִבאם ֵאכןִ ,ישתנו ששיַתכר ִבגדוִבלים יַתלאהשק ֵאדש.
ֵאאיזו ִבהיא ִבששכּמחה אבּמע ִבריס?
ּמכל אשֵאאינו ּמיכול ִבלשפשוט אאת ּמידו שוִבלשּטּמל ּה;
וּמב ּמר שגִבליות?
ִבמאש יַתירֲעעבור ֵאהיאמ ּמנה.

פרק ח
מסכת פאה פרק ח משנה א
א
ֵאמאאּממיַתתי ּמכל ּמהּמא ּמדם ממּמת ִברין יַתבאלאקט?
ִבמאש שייַתהשלכו יַתה ּמנמושות.
ויַתבאפ ארט וּמבעוֵאללות?
ִבמאש שייַתהשלכו ּמהרֲעע ִבנ ִביים יַתבאכ ארם שו ּמילבאו.
ויַתב ֵאזיִבתים?
ִבמאשֵאת ֵארד שרֵאביּמעה שש ִבנ ּמיה.
ּמאיַתמר ארִבבי שיהו ּמדה:
יַתורֲעהללא ֵאיש אשֵאאי ּמנן מושסִבקין ֵאזיֵאתיאהם
אאּמלא שליַתאיַתחר שרֵאביּמעה שש ִבנ ּמיה?
אאּמלא שכ ֵאדי אש שיֵאהא אהּמע ִבני יוֵאוצא,
שוללא שיֵאהא ֵאמִבביא אאּמלא שביַתא שרּמבּמעה ִבאּמוּסרות.
מסכת פאה פרק ח משנה ב
ב
אנאאּממ ִבנים יַתעל יַתהאלאקט ,שויַתעל יַתהִבששכּמחה ,שויַתעל יַתהֵאפּמאה שביַתשרֲעעּמתן,
שויַתעל יַתמשעיַתשר ּמע ִבני שבּמכל שש ּמנתו.
ואבן ֵאל ִבוי אנאאּממן שלעוּמלם.
ֵאאי ּמנן אנאאּממ ִבנין אאּמלא יַתעל ּמדּמבר אש אד ארְך שב ֵאני ּמא ּמדן נורֲעה ִבגין ֵאכן.
מסכת פאה פרק ח משנה ג
ג
אנאאּממ ִבנין יַתעל יַתהִבחִבּטים,

שוֵאאי ּמנן אנאאּממ ִבנין ללא יַתעל יַתהאּקיַתמח ,שוללא יַתעל יַתהיַתפת.
אנאאּממ ִבנין יַתעל יַתהשוּסעו ּמרה אשּמללא ארז> ,השעורה<
שוֵאאי ּמנן אנאאּממ ִבנין ּמעּמליו ֵאבין יַתחי ֵאבין שממבּמשל.
אנאאּממ ִבנין יַתעל יַתהפול,
שוֵאאי ּמנן אנאאּממ ִבנין יַתעל יַתהשג ִבריִבסיםֵ ,אבין יַתח ִביים ֵאבין שממבּמשִבלים.
אנאאּממ ִבנין יַתעל יַתהאשאמן לויַתמר:
"אששליַתמשעיַתשר ּמע ִבני הוא",
שוֵאאי ּמנן אנאאּממ ִבנין ּמעּמליו לויַתמר:
"אששל ֵאזיֵאתי ִבנּקו ף הוא".
מסכת פאה פרק ח משנה ד
ד
אנאאּממ ִבנין יַתעל יַתה ּמי ּמרק יַתחי,
שוֵאאי ּמנן אנאאּממ ִבנין ּמעּמליו שממבּמשל,
אאּמלא ִבאם ֵאכן ּמה ּמיה לו ּמדּמבר שמממּמעט,
אשֵאכן אד ארְך יַתביַתעל יַתהיַתבִית ִבלשהיות מוִבוציא ִבמיַתלּמפסו.
מסכת פאה פרק ח משנה ה
ה
ֵאאין פורֲעחִבתין ּמלרֲעע ִבנ ִביים יַתבלג ארן
ֵאמרֲעחִבוצי יַתקב ִבחִבּטים שויַתקב ששעו ִברים.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
רֲעחִבוצי יַתקב.
יַתקב ּמוֵאחִבוצי מכשוּסִבמין שויַתקב שגרו שגרות,
או ּממ אנה שדֵאבּמלה.
ארִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ּמפ ארס.
רֲעחִבוצי לוג יַתיִין.
ארִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
שרִבביִבעית.
שרִבביִבעית אשאמן.
ארִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ששִבמי ִבנית.
וששּמאר ּמכל יַתהֵאפרות ,יַתאּמבה ּמשאול אוֵאמר:
שכ ֵאדי אש ִבישמשכ ֵארם שוִייַתּקח ּמבאהן שמזון ששֵאתי שסעודות.
מסכת פאה פרק ח משנה ו
ו
ִבמ ּמדה זו רֲעאמו ּמרה יַתבלכרֲעה ִבנים ,ויַתבשל ִבו ִבים ,ושבִישש שרֵאאל.
ּמה ּמיה יַתמִבציל ,נוֵאטל יַתמשחּמוצה שונוֵאתן יַתמשחּמוצה.
ּמה ּמיה לו ּמדּמבר ממּמעט,

נוֵאתן ִבלשפ ֵאניאהם ,שוֵאהן שמיַתחשלִבקין ֵאבי ֵאניאהן.
מסכת פאה פרק ח משנה ז
ז
ֵאאין פורֲעחִבתין אלּמע ִבני ּמהעוֵאבר ִבמּממקום שלּממקום> ,פותחין; פו רֲערִבחין<
ִבמִבכּמכר יַתבפו שנ שדיון ֵאמיַתא שריַתבע שסִבאין יַתבאוּסיַתלע.
ּמלן ,נושת ִבנין לו יַתפ שר ּמניַתסת ִבלי ּמנה.
ּמשיַתבת ,נושת ִבנין לו שמזון ּמשלוש שסעודות.
ִבמי אש איש לו שמזון ששֵאתי שסעודות,
ללא ִילּטל ִבמן יַתהיַתתשמחוי;
שמזון יַתא שריַתבע אעשש ֵארה,
ללא ִילּטל ִבמן יַתהמּקּמפה.
שויַתהמּקּמפה ִבנ שגֵאבית ִבבשש יַתנִים,
וִבמשתיַתחאלאקת ִבבששללּמשה.
מסכת פאה פרק ח משנה ח
ח
ִבמי אש איש לו ּממאיַתתִים זוז,
ללא ִילּטל אלאקטִ ,בששכּמחה וֵאפּמאה ויַתמשעיַתשר ּמע ִבני.
ּמהיו לו ּממאיַתתִים ּמחֵאסר ִבדי ּמנר,
רֲעאִבפלו אאאל ף נושת ִבנין לו שכיַתאיַתחת,
רֲעה ֵארי אזה ִילּטל.
ּמהיו שמממששּמכ ִבנים ִבבשכמתיַתבת ִבאששתו או שליַתביַתעל חובו> ,לכתובת<
רֲעה ֵארי אזה ִילּטל.
ֵאאין שמיַתח שיִבבין אותו ִבלשמלכר אאת ֵאביתו שואאת שכֵאלי יַתתששִבמישו.
מסכת פאה פרק ח משנה ט
ט
ִבמי אש איש לו רֲעחִבמִבשים זוז,
הוא נוֵאשא שונוֵאתן ּמבאהן,
רֲעה ֵארי אזה ללא ִילּטל.
שוּמכל ִבמי אשֵאאינו ּמוצ ִבריְך ִבלּטול שונוֵאטל,
ֵאאינו ֵאמת ִבמן יַתה ִבזשק ּמנה יַתעד אש ִבישוצּמט ֵארְך יַתלשב ִבריות> .לביריות<
שוּמכל ִבמי אשהוא ּמוצ ִבריְך ִבלּטול שוֵאאינו נוֵאטל,
ֵאאינו ֵאמת ִבמן יַתה ִבזשק ּמנה יַתעד אש שייַתפ שר ֵאנס יַתלרֲעאֵאח ִברים ִבמאשלו.
יַתעל אזה אנאאיַתמרִ) :י שרשמ ּמיה יז,ז(
שר ִישביַתטח יַתביי שוּמה ּמיה יי ִבמשביַתטחו"> .המגיה מוסיף<:
"ּמברוְך יַתה אגאבר רֲעא א
שיַתחד ויַתמאּטה אאת יַתה ִבדין,
שוֵאכן יַתד ּמין אשלוֵאקיַתח ל
ֵאאינו ֵאמת ִבמן יַתה ִבזשק ּמנה יַתעד אשִבתשכֵאה ּמנה ֵאעי ּמניו,
ש אנאאיַתמר) :ששמות כג,ח(
א
שיַתחד ללא ִבתּמּקחִ ,בכי יַתהשיַתחד שייַתע ֵאור ִבפשקִבחים".
" שו ל

חסלת מסכת פאה

מסכת דמי
פרק א
מסכת דמי פרק א משנה א
א
יַתהיַתּקִבלים אשִבב שדיַתמי:
יַתהִבשיִבתים,
שוּמה ִבריִבמין,
שוּמהמע שזּמר ִברין,
ושבנות שויַתח,
ושבנות ִבששקּממה,
שונושבלות יַתהשתּממ ּמרה,
שויַתה ּמגשפ ּמנם> ,והגופנים<
שויַתה שנּמוצּמפה.
וִבביהו ּמדה:
ּמהאוג,
שויַתהחלאמ ץ,
שויַתהִבכשסּמבר.
ארִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמכל יַתהִבשיִבתים שפטורות ,חו ץ ִבמאשיַתל מדשפ ּמרה.
ּמכל ּמה ִבריִבמים שפטו ִברים ,חו ץ ֵאמ ִבריֵאמי ִבששקּממה.
ּמכל שבנות ִבששקּממה שפטורות ,חו ץ ִבמן יַתהשממסּמּטפות.
מסכת דמי פרק א משנה ב
ב
יַתה שדיַתמי,
ֵאאין לו חלאמש ,שוֵאאין לו ֵאבעור,
שו אנאאּמכל ּמלאו ֵאנן,
שו ִבנשכ ּמנס ִבלירוּמשיַתלִים שויוֵאוצא,
ושמיַתאשב ִבדים אאת ֵאמעוטו יַתב שד ּמרִבכים,
שונושת ִבנין אותו שליַתעם ּמהּמא אר ץ שואוֵאכל שכ אנ שגדו,
ושמיַתחשלִבלין אותו אכאס ף יַתעל אכאס ף,
ו שנלחאשת יַתעל שנלחאשת,

אכאס ף יַתעל שנלחאשת ו שנלחאשת יַתעל יַתהֵאפרות,
וִבבשליַתבד אש יַתישחלזר שוִישפ אדה אאת יַתהֵאפרות.
ִבדשב ֵארי ארִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאיּמעלו יַתהֵאפרות שו ֵאיּמאשכלו ִבבירוּמשיַתלִים.
מסכת דמי פרק א משנה ג
ב
יַתהלוֵאקיַתח יַתלאז יַתרע שויַתלשבֵאהּממה,
אקיַתמח ּמלעורות,
אשאמן יַתל ֵאנר,
אשאמן ּמלסוְך בו אאת יַתהֵאכִבליםּ ,מפטור ִבמן יַתה שדיַתמי.
ִבמ ּמג ִבזיב ושליַתהּמלןּ ,מפטור ִבמן יַתה שדיַתמי.
יַתחיַתלת יַתעם ּמהּמא אר ץ,
שויַתהשמ מדּממע,
שויַתהּמלקויַתח שבאכאס ף יַתמרֲעעֵאשר,
שוִבשי ֵארי שמ ּמנחות ,שפטו ִברין ִבמן יַתה שדיַתמי.
אשאמן ּמע ֵארבֵ ,אבית יַתשיַתמי שמיַתח שיִבבין;
וֵאבית אהֵאלל פושט ִברין.
מסכת דמי פרק א משנה ד
ד
יַתה שדיַתמי,
שמּמע שרִבבין בו,
וִבמששיַתתשתִבפין בו,
ושמּמב שרִבכין ּמעּמליו,
ושמ יַתזשמ ִבנין ּמעּמליו,
ויַתמשפ ִבריִבשין אותו ּמעלרם ֵאבין יַתהששּממשות.
ּמהא ִבאם ִבהשק ִבדים יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני ּמל ִבראשון,
ֵאאין שבּמכְך שכלום.
אשאמן אשיַתהִבג שר ִבדי ּמסְך שבאאשוצשבעוּמתיו,
יַתח ּמיב ִבב שדיַתמי,
שואשיַתהּמוּסרוק נוֵאתן יַתבאצאמר,
ּמפטור ִבמן יַתה שדיַתמי.

פרק ב
מסכת דמי פרק ב משנה א

א
ֵאאלו שדּמב ִברים ִבמשתיַתעשש ִברים שדיַתמי שבּמכל ּממקום:
יַתה שדֵאבּמלה ,שויַתהשתּממ ִברים ,שואהּמחרוִבבין,
ּמהלא ארז ,שויַתהשכּממן.
ּמהלא ארז אששבחו ץ ּמלּמא אר ץ,
ּמכל יַתהִבמששיַתתֵאמש ִבמאמנוּ ,מפטור.
מסכת דמי פרק ב משנה ב
ב
יַתהשמיַתקֵאבל ּמעּמליו ִבלשהיות אנאאּממן,
שמיַתעֵאשר אאת אשהוא אוֵאכל,
שואאת אשהוא מוֵאכר,
שואאת אשהוא לוֵאקיַתח,
שוֵאאינו ִבמשתּמא ֵאריַתח ֵאאאוצל יַתעם ּמהּמא אר ץ.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתהִבמשתּמא ֵאריַתח ֵאאאוצל יַתעם ּמהּמא אר ץ ,אנאאּממן.
ּמאשמרו לו:
יַתעל יַתעשוצמו ֵאאינו אנאאּממן,
ֵאכייַתוצד שיֵאהא אנאאּממן יַתעל אשיַתלרֲעאֵאח ִברים?
מסכת דמי פרק ב משנה ג
ג
יַתהשמיַתקֵאבל ּמעּמליו ִבלשהיות ּמחֵאבר,
ֵאאינו מוֵאכר שליַתעם ּמהּמא אר ץ יַתלח שו ּמיֵאבש,
שוֵאאינו לוֵאקיַתח ִבמאמנו יַתלח,
שוֵאאינו ִבמשתּמא ֵאריַתח ֵאאאוצל יַתעם ּמהּמא אר ץ,
שוללא שמּמא שרחו אאשוצלו ִבבשכסותו.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף ללא שי יַתג ֵאדל שבֵאהּממה יַתדּמּקה,
שוללא שיֵאהא ּמפרו ץ ִבב שנּמד ִברים וִבבששחוק,
שוללא שיֵאהא ִבמיַתּטֵאמא יַתלֵאמִבתים,
ושמיַתשֵאמש שבֵאבית יַתהִבמ שד ּמרש.
ּמאשמרו לו:
ללא ּמבאו ֵאאלו יַתלשכּמלל> .בגו ף הטקסט :אאּמלא
מסכת דמי פרק ב משנה ד
ד
יַתה יַתנשחתוִבמים,
ללא ִבח שיבו אוּמתן רֲעחּמכִבמים שליַתהשפ ִבריש,
אאּמלא שכ ֵאדי שתרויַתמת יַתמרֲעעֵאשר שויַתחּמלה.

בשולים :נ"א

אילו<

יַתהיַתח שנ ּמו ִבנים ֵאאי ּמנן יַתרּמשִיים ִבלשמלכר אאת יַתה שדיַתמי.
ּמכל יַתהיַתמששִבפיִבעים שבִבמ ּמדה יַתגּמוּסה יַתרּמשִיין ִבלשמלכר אאת יַתה שדיַתמי.
שוֵאאלו ֵאהן יַתהיַתמששִבפיִבעין שבִבמ ּמדה יַתגּמוּסה,
שכגון יַתהִבוּסיטונות ומושכ ֵארי שתבוּמאה.
מסכת דמי פרק ב משנה ה
ה
ארִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
אאת אשיַתד שרכו שלִבהּממ ֵאדד יַתב יַתדּמּקה,
ושמ ּמדדו יַתב יַתגּמוּסה,
יַתב יַתגּמוּסה ,ושמ ּמדדו יַתב יַתדּמּקה,
שטֵאפּמלה יַתדּמּקה יַתל יַתגּמוּסה.
ֵאאי זו ִבהיא ִבמ ּמדה יַתגּמוּסה?
יַתב ּמיֵאבש ,ששללאשת יַתקִבבים,
ויַתביַתלחִ ,בדי ּמנר.
ארִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתסֵאלי שתֵאא ִבנים ,שויַתסֵאלי רֲעע ּמנִבבים ,שו מקפות אשיַתל ּמי ּמרק,
ִבב שזיַתמן אשהוא מושכ ּמרן יַתאשכשס ּמרה> ,באכסרה<
ּמפטור.

פרק ג
מסכת דמי פרק ג משנה א
א
יַתמרֲעאִבכיִבלים אאת ּמהרֲעע ִבנ ִביים שדיַתמי,
יַתמרֲעאִבכיִבלין אאת ּמהיַתאשכיַתס שנ ּמיה שדיַתמי.
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל ּמה ּמיה יַתמרֲעאִבכיל אאת פורֲעעּמליו שדיַתמי.
יַתגּמבֵאאי שוצ ּמדּמקה,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
נושת ִבנין אאת יַתהשממעּמשר שלִבמי אשֵאאינו שמיַתעֵאשר,
שואאת אשֵאאינו שממעּמשר ִבלשמיַתעֵאשר.
ִבנשמשוצאו ּמכל ּמהּמא ּמדם אושכִבלין שממתּמּקן.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
גוִבבים שסּמתם ושמיַתחשלִבקין שסּמתם,
שוּמהרואוצה שליַתתֵאּקן שייַתתֵאּקן.
מסכת דמי פרק ג משנה ב
ב

ּמהרואוצה יַתלשחלזם רֲעעֵאלי ּמי ּמרק שלּמהֵאקל ִבמיַתמשואו,
ללא יַתיששִבליְך יַתעד אש שייַתעֵאשר.
יַתהלוֵאקיַתח ּמי ּמרק ִבמן יַתהשוק שו ִבנשמיַתלְך שליַתהשח ִבזיר,
ללא יַתישח ִבזיר יַתעד אש שייַתעֵאשר,
אשֵאאינו שממחּמוּסר אאּמלא ִבמ שנ ּמין.
ּמה ּמיה עוֵאמד שולוֵאקיַתח,
שו ּמרּמאה טוֵאען יַתאֵאחר ּמיאפה ִבמאמנו,
ממּמתר שליַתהשח ִבזירִ ,במשפ ֵאני אשללא ּממיַתשְך.
מסכת דמי פרק ג משנה ג
ג
יַתהמוֵאוצא ֵאפרות יַתב אד ארְך שו שנּמטּמלן שלּמאשכּמלן,
שו ִבנשמיַתלְך שליַתהשוצ ִבניע,
ללא יַתישוצ ִבנייַתע יַתעד אש שייַתעֵאשר.
ִבאם ִבמשתִבחּמלה שנּמטּמלן ִבבששִבביל אשללא ליאֵאבדו,
ּמפטור.
ּמכל ּמדּמבר אשֵאאין יַתריַתשי שלּממשכרו שדיַתמי> ,בשוליים :נ"א שלּממשכרו<
ללא ִיששיַתלח יַתלרֲעחֵאברו שדיַתמי.
שרִבבי יוֵאסה יַתמִבתיר יַתב יַתו יַתדי,
וִבבשליַתבד אשיו ִבדיאענו.
מסכת דמי פרק ג משנה ד
ד
יַתהמוִבליְך ִבחִבּטין שלּמטחון יַתהכוִבתי,
או שלּמטחון יַתעם ּמהּמא אר ץ,
שכאח שזּמקּמתן יַתליַתמיַתעששרות שויַתלששִבביִבעית;
שלּמטחון יַתה ּמנשכ ִברי ,שדיַתמי.
יַתהיַתמשפִבקיד ֵאפרוּמתיו ֵאאאוצל כוִבתי,
ֵאאאוצל יַתעם ּמהּמא אר ץ,
שכאח שזּמקּמתן יַתליַתמיַתעששרות שויַתלששִבביִבעית;
ֵאאאוצל יַתה ּמנשכ ִברי ,שכֵאפרוּמתיו.
ארִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
שדיַתמי.
מסכת דמי פרק ג משנה ה
ה
יַתהנוֵאתן יַתלפו שנ שדִבקית,
שמיַתעֵאשר אאת אשהוא נוֵאתן ּמל ּה,
שואאת אשהוא נוֵאטל ִבמאמ ּמנה,
ִבמשפ ֵאני אשִבהיא רֲעחשו ּמדה שליַתחֵאל ף.

ּמאיַתמר ארִבבי יוֵאסה:
ֵאאין ּמאנו יַתאשח ּמרִיים ּמל יַתרּממִבאים,
ֵאאינו שמיַתעֵאשר אאּמלא יַתמה אשהוא נוֵאטל ִבמאמ ּמנה ִבבשליַתבד.
מסכת דמי פרק ג משנה ו
ו
יַתהנוֵאתן יַתלרֲעחמותו,
שמיַתעֵאשר אאת אשהוא נוֵאתן ּמל ּה שואאת אשהוא נוֵאטל ִבמאמ ּמנה,
ִבמשפ ֵאני אשִבהיא רֲעחשו ּמדה שליַתחֵאל ף יַתהִבמשתיַתקשלֵאקל.
ּמאיַתמר ארִבבי שיהו ּמדה:
רוּמוצה ִבהיא שליַתתֵאּקן אאת ִבבּמת ּה ובוּמשה ֵאמרֲעחּמת ּמנ ּה.
מו אדה ארִבבי שיהו ּמדה שבנוֵאתן יַתלרֲעחמותו ששִבביִבעית,
אשֵאאי ּמנה רֲעחשו ּמדה שליַתהרֲעאִבכיל אאת ִבבּמת ּה ששִבביִבעית.

פרק ד
מסכת דמי פרק ד משנה א
א
יַתהלוֵאקיַתח ֵאפרות ִבמִבמי אשֵאאינו אנאאּממן יַתעל יַתהיַתמיַתעששרות,
שוּמשיַתכח שליַתעשש ּמרן,
שורֲעאלו יַתביַתשּמבת שואוֵאכל יַתעל ִבפיו.
ּמחֵאשּמכה מוּמוצֵאאי יַתשּמבת,
ללא ליאיַתכל יַתעד אש שייַתעֵאשר.
ב
ללא שמּמוצאו,
ּמאיַתמר לו אאּמחד אשֵאאינו אנאאּממן יַתעל יַתהיַתמיַתעששרות:
"שממעּמש ִברין ֵאהן" ,אוֵאכל יַתעל ִבפיו.
ּמחֵאשּמכה מוּמוצֵאאי יַתשּמבת,
ללא ליאיַתכל יַתעד אש שייַתעֵאשר.
ג
שתרויַתמת יַתמרֲעעֵאשר אשִבל שדיַתמי אשּמח שז ּמרה ִבלשמקוּממ ּה,
ארִבבי ִבששמעון יַתהֵאשזו ִברי אוֵאמר:
יַתא ף יַתבלחל שורֲעאלו שואוֵאכל יַתעל ִבפיו.
מסכת דמי פרק ד משנה ב
ד

יַתהיַתמ ִבדיר אאת רֲעחֵאברו אשליאיַתכל אאשוצלו,
שוהוא ֵאאינו יַתמרֲעאִבמינו יַתעל יַתהיַתמיַתעששרות,
אוֵאכל ִבעמו יַתביַתשּמבת ּמה ִבראשו ּמנה> ,שביַתשּמבת<
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאינו יַתמרֲעאִבמינו יַתעל יַתהיַתמיַתעששרות,
וִבבשליַתבד אשליאיַתמר לו שממעּמש ִברים ֵאהן.
ושביַתשּמבת ששִבנ ּמיה,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשהוא נו ֵאדר ִבמאמנו רֲעה ּמנ ּמיה,
ללא ליאיַתכל יַתעד אש שייַתעֵאשר.
מסכת דמי פרק ד משנה ג
ה
ארִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ֵאאין ּמא ּמדם ּמוצ ִבריְך ִבלשקרוא ֵאשם שליַתמשעיַתשר ּמע ִבני אשִבל שדיַתמי.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
קו ֵארא ֵאשם ,שוֵאאינו ּמוצ ִבריְך שליַתהשפ ִבריש.
מסכת דמי פרק ד משנה ד
ו
ִבמי אשּמּק ּמרא ֵאשם ִבלשתרויַתמת יַתמרֲעעֵאשר אשִבל שדיַתמי,
ושליַתמשעיַתשר ּמע ִבני אשיַתל יַתו יַתדי ,ללא ִישּטֵאלם יַתביַתשּמבת.
ִבאם ּמה ּמיה לכֵאהן או ּמע ִבני שלמו ִבדים ללאיַתכל אאשוצלו,
ּמילבאו שוליאשכלו ,וִבבשליַתבד אשיו ִבדיֵאעם.
מסכת דמי פרק ד משנה ה
ז
ּמהאוֵאמר שלִבמי אשֵאאינו אנאאּממן יַתעל יַתהיַתמיַתעששרות:
"יַתקח ִבלי ִבמִבמי אשהוא אנאאּממן וִבמִבמי אשהוא שמיַתעֵאשר",
ֵאאינו אנאאּממן.
"ִבאיש שפלו ִבני",
רֲעה ֵארי אזה אנאאּממן.
ּמהיַתלְך ִבליַתּקח ִבמאמנוּ ,מאיַתמר לו:
"ללא שמּמוצאִבתיו ,שוּמליַתקשחִבתי ּמלְך ֵאמיַתאֵאחר אשהוא אנאאּממן",
ֵאאינו אנאאּממן.
מסכת דמי פרק ד משנה ו
ח
יַתה ִבנשכ ּמנס ּמלִבעיר ,שוֵאאינו יַתמִבכיר ּמא ּמדם ּמשם ,שוּמאיַתמר:
"ִבמי ּמכן אנאאּממן ,וִבמי ּמכן שמיַתעֵאשר?"
ּמאיַתמר לו אאּמחד" :רֲעא ִבני",
ֵאאינו אנאאּממן.

ּמאיַתמר לוִ" :באיש שפלו ִבני",
רֲעה ֵארי אזה אנאאּממן.
ּמהיַתלְך שוּמליַתקח ִבמאמנוּ ,מאיַתמר לו:
"ִבמי ּמכן מוֵאכר ּמיּמשן?"
ּמאיַתמר לו:
"ִבמי אשששּמלּמחְך אאשוצִבלי",
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאהם יַתכגושמִבלים אזה אאת אזה,
רֲעה ֵארי ֵאאלו אנאאּממ ִבנים.
מסכת דמי פרק ד משנה ז
ט
יַתהיַתחּממ ִברים אש ִבנשכ שנסו ּמלִבעיר,
ּמאיַתמר אאּמחד ֵאמאהן:
"אשִבלי ּמח ּמדש ,שואשיַתלרֲעחֵאב ִברי ּמיּמשן",
"אשִבלי ֵאאינו שממתּמּקן ,שואשיַתלרֲעחֵאב ִברי שממתּמּקן",
ֵאאי ּמנן אנאאּממ ִבנין.
ארִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
אנאאּממ ִבנין.

פרק ה
מסכת דמי פרק ה משנה א
א
יַתהלוֵאקיַתח ִבמן יַתה יַתנשחתוםֵ ,אכייַתוצד שמיַתעֵאשר?
נוֵאטל שכ ֵאדי שתרויַתמת יַתמשעֵאשר שויַתחּמלה,
שואוֵאמר:
"אאּמחד ִבמֵאמּמאה אש ֵאיש ּמכאן,
רֲעה ֵארי אזה שביַתוצד אזה יַתמשעֵאשר,
וששּמאר יַתמרֲעעֵאשר ּמסמוְך לו.
אזה אשּמעִבשיִבתי יַתמרֲעעֵאשר ּמעשוי שתרויַתמת יַתמרֲעעֵאשר ּמעּמליו,
שויַתהששּמאר יַתחּמלה.
ויַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני ִבבשוצפונו וִבב שדרומו,
ושממחּמלל יַתעל יַתהּממעות".
מסכת דמי פרק ה משנה ב
ב
ּמהרואוצה שליַתהשפ ִבריש שתרוּממה ושתרויַתמת יַתמרֲעעֵאשר שכיַתאיַתחת,
נוֵאטל אאּמחד ִבמששללִבשים וששלוּמשה וששִבליש שואוֵאמר:

"אאּמחד ִבמֵאמּמאה ִבמיַתמה אש ֵאיש ּמכן,
רֲעה ֵארי אזה שביַתוצד אזה מחִבלין,
וששּמאר שתרוּממה יַתעל יַתהלכל,
יַתמה מחִבלין אש ֵאיש ּמכן רֲעה ֵארי אזה שביַתוצד אזה יַתמרֲעעֵאשר,
וששּמאר יַתמרֲעעֵאשר ּמסמוְך לו;
אזה אשּמעִבשיִבתי יַתמרֲעעֵאשר ּמעשוי שתרויַתמת יַתמרֲעעֵאשר ּמעּמליו,
וששּמאר יַתחּמלה;
ויַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני ִבבשוצפונו וִבב שדרומו,
ושממחּמלל יַתעל יַתהּממעות".
מסכת דמי פרק ה משנה ג
ג
יַתהלוֵאקיַתח ִבמן יַתה יַתנשחתום,
שמיַתעֵאשר ִבמן יַתהיַתחּממה יַתעל יַתהצו אנ אנת> ,יַתמרֲעעֵאשר<
וִבמן יַתהצו אנ אנת יַתעל יַתהיַתחּממה,
רֲעאִבפלו ִבמשּטּמפִבסים יַתה שרֵאבה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאסר,
אשרֲעא ִבני אוֵאמר:
ִבחִבּטים אששלאאאמש ּמהיו ִבמאששלאאּמחד,
שואשיַתליום ּמהיו ִבמאששלאאּמחד.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאסר ִבבשתרויַתמת יַתמרֲעעֵאשר,
ויַתמִבתיר יַתביַתחּמלה.
מסכת דמי פרק ה משנה ד
ד
יַתהלוֵאקיַתח ִבמן יַתהשפּמלּמטר,
שמיַתעֵאשר ִבמּמכל ּמטפוס שוּמטפוס> .יַתמרֲעעֵאשר<
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאמאאּמחד יַתעל יַתהלכל.
מו אדה שרִבבי שיהו ּמדה שבלוֵאקיַתח ִבמן יַתהיַתמ שנפול,
אשהוא שמיַתעֵאשר ִבמּמכל אאּמחד שואאּמחד.
מסכת דמי פרק ה משנה ה
ה
יַתהלוֵאקיַתח ִבמן אהּמע ִבני,
שוֵאכן אהּמע ִבני אש ִבנשתנו לו שפרוסות יַתפת או ִבפשלֵאחי שדֵאבּמלה,
שמיַתעֵאשר ִבמּמכל אאּמחד שואאּמחד;
ויַתבשתּממ ִברים ויַתב שגרו שגרות בוֵאלל שונוֵאטל.

ּמאיַתמר ארִבבי שיהו ּמדה:
אאּממיַתתי?
ִבב שזיַתמן אשיַתהיַתמּמת ּמנה שמ מרּמבה,
רֲעאּמבל ִבב שזיַתמן אשיַתהיַתמּמת ּמנה שמממאעאטת,
שמיַתעֵאשר ִבמּמכל אאּמחד שואאּמחד.
מסכת דמי פרק ה משנה ו
ו
יַתהלוֵאקיַתח ִבמן יַתהִבוּסיטון,
שוּמח יַתזר שוּמליַתקח ִבמאמנו ששִבנ ּמיה,
ללא שייַתעֵאשר ִבמ אזה יַתעל אזה,
רֲעאִבפלו ֵאמאותו יַתהוּסוג,
רֲעאִבפלו ֵאמאותו יַתהִבמין.
אנאאּממן יַתהִבוּסיטון לויַתמר:
ִבמאששלאאּמחד ֵאהם.
מסכת דמי פרק ה משנה ז
ז
יַתהלוֵאקיַתח ִבמיַתביַתעל יַתהיַתבִית,
שוּמח יַתזר שוּמליַתקח ִבמאמנו ששִבנ ּמיה,
שמיַתעֵאשר ִבמ אזה יַתעל אזה,
רֲעאִבפלו ִבמששֵאתי מקפות,
רֲעאִבפלו ִבמששֵאתי רֲעע ּמירות.
יַתביַתעל יַתהיַתבִית אשּמה ּמיה מוֵאכר ּמי ּמרק יַתבשוק,
ִבב שזיַתמן אששמִבביִבאין לו ִבמ יַתגנוּמתיו,
שמיַתעֵאשר ֵאמיַתאיַתחת יַתעל יַתהלכל; >מאחד<
וִבמ יַתגנות רֲעאֵאחרות,
שמיַתעֵאשר ִבמּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת> .אחד ואחד<
מסכת דמי פרק ה משנה ח
ח
יַתהלוֵאקיַתח אטאבל ִבמשש ֵאני שמקומות,
שמיַתעֵאשר ִבמ אזה יַתעל אזה,
ִבמשפ ֵאני אשּמאּממרו:
ֵאאין ּמא ּמדם יַתריַתשי ִבלשמלכר אטאבל אאּמלא שלוצל ארְך.
מסכת דמי פרק ה משנה ט
ט
שמיַתעשש ִברים ִבמאששלִישש ּמרֵאאל יַתעל אשיַתלגוִים,
וִבמאשיַתלגוִים יַתעל אששלִישש ּמרֵאאל,

וִבמאששלִישש ּמרֵאאל יַתעל אשיַתלכוִבתים,
וִבמאשיַתלכוִבתים יַתעל אשיַתלכוִבתים.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאסר ִבמאשיַתלכוִבתים יַתעל אשיַתלכוִבתים.
מסכת דמי פרק ה משנה י
י
ּמעִבוצי ץ ּמנקוב ,רֲעה ֵארי הוא ּמכּמא אר ץ> .באר ץ<
ּמת יַתרם ִבמן ּמהּמא אר ץ יַתעל ּמעִבוצי ץ ּמנקוב,
וֵאמּמעִבוצי ץ ּמנקוב יַתעל ּמהּמא אר ץ,
שתרוּממתו שתרוּממה.
ִבמאשֵאאינו ּמנקוב יַתעל יַתה ּמנקוב> ,מי שאינו<
שתרוּממה ,שו יַתישחלזר שוִישתלרם.
ִבמן יַתה ּמנקוב יַתעל אשֵאאינו ּמנקוב,
שתרוּממה ,שוללא ֵאתּמאֵאכל> ,לתאיַתכל<
יַתעד אשיוִבוציא ּמעאליּמה שתרוּממה ויַתמיַתעששרות.
מסכת דמי פרק ה משנה יא
יא
ּמת יַתרם ִבמן יַתה שדיַתמי יַתעל יַתה שדיַתמי,
ִבמן יַתה שדיַתמי יַתעל יַתה יַתו יַתדאי,
שתרוּממה ,שו יַתישחלזר שוִישתלרם.
ִבמן יַתה יַתו יַתדאי יַתעל יַתה שדיַתמי,
שתרוּממה ,שוללא ֵאתּמאֵאכל> ,לתאיַתכל<
יַתעד אשיוִבוציא ּמעאליּמה שתרוּממה ויַתמיַתעששרות.

פרק ו
מסכת דמי פרק ו משנה א
א
יַתהשמיַתקֵאבל ּמש אדה ִבמ ִבישש ּמרֵאאל,
וִבמן יַתה ּמנשכ ִברי ,וִבמן יַתהכוִבתי,
חוֵאלק ִבלשפ ֵאניאהם.
יַתהחוֵאכר ּמש אדה ִבמ ִבישש ּמרֵאאל,
תו ֵארם שונוֵאתן לו.
ּמאיַתמר ארִבבי שיהו ּמדה:
אאּממיַתתי?
ִבב שזיַתמן אש ּמניַתתן לו ֵאמאוּמת ּה יַתהּמש אדה וֵאמאותו יַתהִבמין,
רֲעאּמבל ִבאם ּמניַתתן לו ִבמּמש אדה יַתאאח ארת או ִבמִבמין יַתאֵאחר,

שמיַתעֵאשר שונוֵאתן לו.
מסכת דמי פרק ו משנה ב
ב
יַתהחוֵאכר ּמש אדה ִבמן יַתה ּמנשכ ִברי,
שמיַתעֵאשר שונוֵאתן לו.
ארִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף יַתהשמיַתקֵאבל שש ֵאדה רֲעאבוּמתיו ִבמן יַתהגוי,
שמיַתעֵאשר שונוֵאתן לו.
מסכת דמי פרק ו משנה ג
ג
לכֵאהן שוֵאל ִבוי אשִבּקשבלו ּמש אדה ִבמ ִבישש ּמרֵאאל,
יַתכֵאשם אשחושלִבקין יַתבמחִבלין,
ּמכְך חושלִבקין ִבבשתרוּממה.
ארִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יַתהיַתמיַתעששרות אשּמלאהן,
אשיַתעל שמ ּמנת ֵאכן ּמבאו.
מסכת דמי פרק ו משנה ד
ד
ִישש ּמרֵאאל אשִבּקֵאבל ִבמלכֵאהן וִבמֵאל ִבוי,
יַתהיַתמיַתעששרות יַתלשבּמעִבלים.
ארִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
יַתהיַתּק שרּמת ִבני אשִבּקֵאבל ּמש אדה ִבמ שירויַתששלִבמי,
יַתמשעֵאשר ֵאש ִבני ִבלירויַתששלִבמי.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ּמיכול הוא יַתהיַתּק שרּמת ִבני יַתלרֲעעלות ושלּמאשכלו ִבבירוּמשיַתלִים.
מסכת דמי פרק ו משנה ה
ה
יַתהשמיַתקֵאבל ֵאזיִבתים יַתלאשאמן,
יַתכֵאשם אשחושלִבקים יַתבמחִבלין,
ּמכְך חושלִבקין ִבבשתרוּממה.
ארִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִישש ּמרֵאאל אשִבּקֵאבל ִבמלכֵאהןִ ,במֵאל ִבוי,
ֵאזיִבתים יַתלאשאמן או שליַתמרֲעחִבוצית ּמשּמכר,
יַתהיַתמיַתעששרות יַתלשבּמעִבלים.
מסכת דמי פרק ו משנה ו

ו
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ללא ִישמלכר ּמא ּמדם אאת ֵאזיּמתיו אאּמלא אלּמחֵאבר.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
יַתא ף ִבלשמיַתעֵאשר.
ושוצנוֵאעי ֵאבית אהֵאלל ּמהיו נורֲעה ִבגין שכ ִבדשב ֵארי ֵאבית יַתשיַתמי.
מסכת דמי פרק ו משנה ז
ז
שש יַתנִים אשּמבשוצרו אאת יַתכ שרֵאמיאהן שלתוְך יַתגת יַתאיַתחת,
אאּמחד שמיַתעֵאשר שואאּמחד אשֵאאינו שמיַתעֵאשר,
יַתהשמיַתעֵאשר שמיַתעֵאשר אאת אשלו שואחשלקו שבּמכל ּממקום אשהוא.
מסכת דמי פרק ו משנה ח
ח
שש יַתנִים אשִבּקשבלו אאת יַתהּמש אדה יַתברֲעא ִבריסות,
או אשּמי שרשו ,או אש ִבנששיַתתשתפו,
ּמיכול הוא לויַתמר לו:
"לטל יַתאּמתה ִבחִבּטים אשִבבשמקום שפלו ִבני,
יַתורֲעא ִבני ִבחִבּטים אשִבבשמקום שפלו ִבני,
יַתאּמתה יַתיִין אשִבבשמקום שפלו ִבני,
יַתורֲעא ִבני יַתיִין אשִבבשמקום שפלו ִבני".
רֲעאּמבל ללא ליאיַתמר לו:
"לטל יַתאּמתה ִבחִבּטים ,יַתורֲעא ִבני ששעו ִברים,
לטל יַתאּמתה יַתיִין ,יַתורֲעא ִבני אאלּטל אאת יַתהאשאמן".
מסכת דמי פרק ו משנה ט
ט
ּמחֵאבר שויַתעם ּמהּמא אר ץ אשּמי שרשו רֲעאִבביאהם יַתעם ּמהּמא אר ץ,
ּמיכול הוא לויַתמר לו:
"לטל יַתאּמתה ִבחִבּטים אשִבבשמקום שפלו ִבני,
יַתורֲעא ִבני ִבחִבּטים אשִבבשמקום שפלו ִבני,
יַתאּמתה יַתיִין אשִבבשמקום שפלו ִבני,
יַתורֲעא ִבני יַתיִין אשִבבשמקום שפלו ִבני".
רֲעאּמבל ללא ליאיַתמר לו:
"לטל יַתאּמתה ִבחִבּטים ,יַתורֲעא ִבני ששעו ִברים,
לטל יַתאּמתה אאת יַתהיַתלח ,יַתורֲעא ִבני אאלּטל אאת יַתה ּמיֵאבש".
מסכת דמי פרק ו משנה י
י

ֵאגר שוגוי אשּמי שרשו אאת רֲעאִבביאהם גוי,
ּמיכול הוא לויַתמר לו:
"לטל יַתאּמתה רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה ,יַתורֲעא ִבני ּממעות,
יַתאּמתה יַתיִין ,יַתורֲעא ִבני ֵאפרות".
ִבמאשּמבאו ִבל שרשות יַתה ֵאגרּ ,מאסור.
מסכת דמי פרק ו משנה יא
יא
יַתהמוֵאכר ֵאפרות שבסו שר ּמיה שוּמאיַתמר:
"ִבמאששלאא אר ץ ִישש ּמרֵאאל ֵאהן",
יַתח ּמיב שליַתעֵאשר;
"שממעּמש ִברין ֵאהן",
אנאאּממן ,אשיַתהאפה אשּמאיַתסר הוא יַתהאפה אשִבהִבתיר.
"ִבמאשִבלי ֵאהן",
יַתח ּמיב שליַתעֵאשר;
"שממעּמש ִברין ֵאהן",
אנאאּממן ,אשיַתהאפה אשּמאיַתסר הוא יַתהאפה אשִבהִבתיר.
ִבאם ּמידויַתע אש איש לו ּמש אדה שבסו שר ּמיה,
יַתח ּמיב שליַתעֵאשר.
מסכת דמי פרק ו משנה יב
יב
יַתעם ּמהּמא אר ץ אשּמאיַתמר שלּמחֵאבר:
"יַתקח ִבלי רֲעא מג יַתדת ּמי ּמרק,
יַתקח ִבלי שקלושסִבקין יַתאיַתחת",
לוֵאקיַתח שסּמתם וּמפטור.
ִבאם ּמאיַתמר:
"זו אשִבלי ,שוזו אשיַתלרֲעחֵאב ִברי",
שו ִבנשתּמע שרבו,
יַתח ּמיב שליַתעֵאשר ,רֲעאִבפלו ֵאהן ֵאמּמאה.

פרק ז
מסכת דמי פרק ז משנה א
א
יַתהשמ יַתזֵאמן אאת רֲעחֵאברו אשליאיַתכל אאשוצלו> ,המזמין<
שוהוא ֵאאינו יַתמרֲעאִבמינו יַתעל יַתהיַתמיַתעששרות,
אוֵאמר ֵאמאע ארב יַתהיַתשּמבת:

"יַתמה אשרֲעא ִבני ּמעִבתיד שליַתהשפ ִבריש שלּממּמחר,
רֲעה ֵארי הוא יַתמרֲעעֵאשר,
וששּמאר יַתמרֲעעֵאשר ּמסמוְך לו> .המעשר<
אזה אשּמעִבשיִבתי יַתמרֲעעֵאשר ּמעשוי שתרויַתמת יַתמרֲעעֵאשר ּמעּמליו.
ויַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני ִבבשוצפונו ,וִבב שדרומו,
ושממחּמלל יַתעל יַתהּממעות".
מסכת דמי פרק ז משנה ב
ב
ּממ שזגו לו אאת יַתהכוס,
אוֵאמר:
"יַתמה אשרֲעא ִבני ּמעִבתיד שליַתש ֵאיר שבשוֵאלי יַתהכוס,
רֲעה ֵארי הוא יַתמרֲעעֵאשר,
וששּמאר יַתמרֲעעֵאשר ּמסמוְך לו.
אזה אשּמעִבשיִבתי יַתמרֲעעֵאשר ּמעשוי שתרויַתמת יַתמרֲעעֵאשר ּמעּמליו.
ויַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני שבִבפיו ושממחּמלל יַתעל יַתהּממעות".
מסכת דמי פרק ז משנה ג
ג
פוֵאעל אשֵאאינו יַתמרֲעאִבמין שליַתביַתעל יַתהיַתבִית,
נוֵאטל שגרו אג ארת יַתאיַתחת שואוֵאמר:
"זו שוֵאתיַתשע יַתהּמבאות יַתארֲעח אריּמה,
רֲעעשויות יַתמרֲעעֵאשר יַתעל ִבתששִבעים אשרֲעא ִבני אוֵאכל,
שוזו רֲעעשו ּמיה שתרויַתמת יַתמרֲעעֵאשר רֲעעֵאליאהם;
ויַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני ּמביַתארֲעחרונות,
ושממחּמלל יַתעל יַתהּממעות".
ד
שוחוֵאשְך שגרו אג ארת יַתאיַתחת.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ללא יַתישחלסְך,
ִבמשפ ֵאני אשהוא שמיַתמֵאעט שמיַתלאשכתו אששליַתביַתעל יַתהיַתבִית.
ארִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ללא יַתישחלסְך,
אשהוא שת יַתני ֵאבית ִבדין.
מסכת דמי פרק ז משנה ד
ה
יַתהלוֵאקיַתח יַתיִין ִבמֵאבין יַתהכוִבתים,
אוֵאמר:

"שש ֵאני ּמל ִבגים אשרֲעא ִבני ּמעִבתיד שליַתהשפ ִבריש,
רֲעה ֵארי ֵאהן שתרוּממה,
יַתורֲעעּמש ּמרה ,יַתמרֲעעֵאשר,
שוִבתששּמעה ,יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני",
ֵאמֵאחל שושואתה> .ומחל<
מסכת דמי פרק ז משנה ה
ו
ּמהיו לו שתֵאא ִבנים אשיַתלאּטאבל שבתוְך ֵאביתו,
שוהוא שבֵאבית יַתהִבמ שד ּמרש או יַתבּמש אדה,
אוֵאמר:
"ששֵאתי שתֵאא ִבנים אשרֲעא ִבני ּמעִבתיד שליַתהשפ ִבריש,
רֲעה ֵארי ֵאהן שתרוּממה,
שואעאשר ,יַתמרֲעעֵאשר,
שוֵאתיַתשע ,יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני".
ז
ּמהיו שדיַתמי ,אוֵאמר:
"יַתמה אשרֲעא ִבני ּמעִבתיד שליַתהשפ ִבריש שלּממּמחר,
רֲעה ֵארי הוא יַתמרֲעעֵאשר,
וששּמאר יַתמרֲעעֵאשר ּמסמוְך לו.
אזה אשּמעִבשיִבתי יַתמרֲעעֵאשר,
ּמעשוי שתרויַתמת יַתמרֲעעֵאשר ּמעּמליו,
ויַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני ִבבשוצפונו ,וִבב שדרומו,
ושממחּמלל יַתעל יַתהּממעות.
מסכת דמי פרק ז משנה ו
ח
ּמהיו שלּמפ ּמניו ששֵאתי יַתכשליַתכלות אשיַתלאּטאבל,
ּמאיַתמר:
"יַתמיַתעששרות זו ּמבזו",
ּמה ִבראשו ּמנה שממעאש ארת;
"אשּמלזו ּמבזו ,שואשּמלזו ּמבזו",
ּמה ִבראשו ּמנה שממעאש ארת.
יַתמיַתעששרוֵאתיאהן יַתמיַתעששרות יַתכשליַתכּמלה יַתברֲעחאב שרּמת ּה> ,וחברתה<
ּמק ּמרא ֵאשם.
מסכת דמי פרק ז משנה ז
ט
ֵאמּמאה אטאבלֵ ,אמּמאה מחִבלין,

נוֵאטל ֵאמּמאה שויַתאיַתחת.
ֵאמּמאה אטאבלֵ ,אמּמאה יַתמרֲעעֵאשר,
נוֵאטל ֵאמּמאה שויַתאיַתחת.
ֵאמּמאה מחִבלין שממתּמּק ִבניםֵ ,אמּמאה יַתמרֲעעֵאשר,
נוֵאטל ֵאמּמאה ּמואעאשר.
י
ֵאמּמאה אטאבלִ ,בתששִבעים יַתמרֲעעֵאשר;
ִבתששִבעים אטאבל ,ששמו ִבנים יַתמרֲעעֵאשר,
ללא ִבהשפִבסיד שכלום.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל שזיַתמן אשיַתהאּטאבל שמ מראבה,
ללא ִבהשפִבסיד שכלום.
מסכת דמי פרק ז משנה ח
יא
ִבמי אשּמהיו לו אעאשר שורות אששלאעאשר אעאשר יַתכ ֵאדי יַתיִין,
שוּמאיַתמר:
"שו ּמרה יַתהִבחיוצו ּמנה יַתאיַתחת ֵאמּמעאשר",
שוֵאאין ּמידויַתע ֵאאי זו ִבהיא,
נוֵאטל ששֵאתי ּמחִבביות לושכּמסן;
"רֲעחִבוצי שו ּמרה יַתהִבחיוצו ּמנה יַתאיַתחת יַתמרֲעעֵאשר",
שוֵאאין ּמידויַתע ֵאאיזו ִבהיא,
נוֵאטל יַתא שריַתבע ּמחִבביות ֵאמיַתא שריַתבע ּמז ִבויות;
"שו ּמרה יַתאיַתחת ֵאמאעאשר",
שוֵאאין ּמידויַתע ֵאאי זו ִבהיא,
נוֵאטל שו ּמרה יַתאיַתחת לושכּמסן;
"רֲעחִבוצי שו ּמרה יַתאיַתחת ֵאמאעאשר",
שוֵאאין ּמידויַתע ֵאאי זו ִבהיא,
נוֵאטל ששֵאתי שורות לושכּמסן;
"ּמחִבבית יַתאיַתחת ֵאמאעאשר",
שוֵאאין ּמידויַתע ֵאאי זו ִבהיא,
נוֵאטל ִבמּמכל ּמחִבבית שוּמחִבבית.
חסלת מסכת דמי

מסכת כלאים

פרק א
מסכת כלאים פרק א משנה א
א
יַתהִבחִבּטים שויַתהזו ִבנין
ֵאאי ּמנן ִבכשליַתאִים אזה ּמב אזה.
יַתהששעו ִברים שוִבשבלאלת שוּמעל,
יַתהמכשוּסִבמין שויַתהִבשיפון,
יַתהפול שויַתהיַתוּסִבפיר,
יַתהּמפ שרשק ּמדן שויַתהּטוֵאפיַתח,
ופול יַתהּמלּמבן שויַתהששעוִבעית,
ֵאאי ּמנן ִבכשליַתאִים אזה ּמב אזה.
מסכת כלאים פרק א משנה ב
ב
יַתהִבּקשות שויַתהיַתמשלשפפון ֵאאי ּמנן ִבכשליַתאִים אזה ּמב אזה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבכשליַתאִים.
רֲעח אז ארת ,רֲעח אז ארת יַתגִבלים,
מעשלִבשים ,מעשלֵאשי ּמש אדה,
שכ ֵאריִבשים ,שכ ֵאריֵאשי ּמש אדה,
מכשסּמבר ,מכשסיַתבר ּמש אדה> ,כיסבר<
יַתח שר ּמדל ,יַתח שר ּמדל ִבמשוצ ִברי,
שו יַתדיַתליַתעת ִבמשוצ ִברית שוּמה שרמוּמוצה,
ופול ִבמשוצ ִברי שואהּמחרוב,
ֵאאי ּמנן ִבכשליַתאִים אזה ּמב אזה.
מסכת כלאים פרק א משנה ג
ג
יַתהאלאפת שויַתה ּמנפוס,
יַתהשכרוב שויַתהשת ּמרשבתור,
יַתהשת ּמר ִבדים שויַתהשלעו ִבנים.
הוִבסי ף שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
יַתהשום שויַתהשוּממ ִבנית,
יַתהּמבּמוצל שויַתהשביַתוצשלוצול,
שויַתהּמת שרמוס שויַתהשפּמלשסלוס,
ֵאאי ּמנן ִבכשליַתאִים אזה ּמב אזה.

מסכת כלאים פרק א משנה ד
ד
וּמבִבאיּמלן:
ּמהרֲעא יַתגִבוּסין ,שויַתהשּק ּמרשסּמטִבמיִבלין,
שויַתהּמפ ִבריִבשים שוּמהּמע שזּמר ִברים,
ֵאאי ּמנן ִבכשליַתאִים אזה ּמב אזה.
יַתהיַתתפויַתח שויַתהיַתח שז ּמרר,
יַתהיַתפ שרשסִבקים שויַתהששֵאק ִבדים,
שויַתהִבשי שזִבפים שוּמה ִבריִבמים,
יַתא ף יַתעל ִבפי דוִבמין אזה ּמל אזה,
ִבכשליַתאִים אזה ּמב אזה.
מסכת כלאים פרק א משנה ה
ה
יַתהשצנון שויַתה ּמנפוס,
יַתהיַתח שר ּמדל שויַתהיַתלשפּמסן,
שו יַתדיַתליַתעת שי ּמו ִבנית ִבעם יַתהִבמשוצ ִברית שוּמה שרמוּמוצה,
יַתא ף יַתעל ִבפי דוִבמין אזה ּמל אזה,
ִבכשליַתאִים אזה ּמב אזה.
מסכת כלאים פרק א משנה ו
ו
יַתה שזֵאאב שויַתהאכאלב,
אכאלב יַתהּמכשפ ִברי שויַתהשוּמעל,
ּמהִבע ִבזים שויַתהשצּמבִבאים,
יַתה שיֵאעִבלים שוּמה שרֵאחִבלים,
יַתהוּסוס שויַתהאפ ארד,
יַתהאפ ארד שויַתהרֲעחמור,
יַתהרֲעחמור שואהּמערוד,
יַתא ף יַתעל ִבפי דוִבמין אזה ּמל אזה,
ִבכשליַתאִים אזה ּמב אזה.
מסכת כלאים פרק א משנה ז
ז
ֵאאין שמִבביִבאין ִבאיּמלן שבִבאיּמלן,
ּמי ּמרק שב ּמי ּמרק,
שוללא ִבאיּמלן שב ּמי ּמרק,
שוללא ּמי ּמרק שבִבאיּמלן.
שרִבבי שיהו ּמדה יַתמִבתיר ּמי ּמרק שבִבאיּמלן.

מסכת כלאים פרק א משנה ח
ח
ֵאאין נושטִבעים שי ּמרקות שבתוְך יַתס ּמדן אשיַתלִבששקּממה,
ֵאאין יַתמ שרִבכיִבבין ֵאפי ּמגם יַתעל יַתגֵאבי ִבק ּמדה שלּמב ּמנה,
ִבמשפ ֵאני אשהוא ּמי ּמרק שבִבאיּמלן.
ֵאאין נושטִבעין ִיחור אשיַתלשתֵאא ּמנה שלתוְך יַתהרֲעחוצוב,
אשהוא שמִבקירו> .מחוק :שתהא<
ֵאאין תורֲעחִבבין שזמו ּמרה אשיַתל אגאפן שלתוְך ּמהרֲעאיַתבִבּטייַתח,
אששתֵאהא זו אראקת ֵאמיאמיּמה שלתוכו,
ִבמשפ ֵאני אשהוא ִבאיּמלן שב ּמי ּמרק.
ֵאאין נושת ִבנין אז יַתרע יַתדיַתליַתעת שלתוְך יַתהיַתחּמלִבמית,
אששתֵאהא שמיַתששמ יַתרתו,
ִבמשפ ֵאני אשהוא ּמי ּמרק שב ּמי ּמרק.
מסכת כלאים פרק א משנה ט
ט
יַתהּטוֵאמן אלאפת ושוצלנ אנת יַתתיַתחת יַתה אגאפן,
ִבאם ּמהיו ִבמשקּמוצת אהּמעִבלים שמ מגִבלין,
ֵאאינו חוֵאשש ללא ִבמֵאשם ִבכשליַתאִים,
שוללא ִבמֵאשם יַתמיַתעששרות,
שוללא ִבמֵאשם ששִבביִבעית,
שו ִבנּמּטִבלין יַתביַתשּמבת.
יַתהזו ֵאריַתע ִבחּמּטה וששעו ּמרה שכיַתאיַתחת,
רֲעה ֵארי אזה ִבכשליַתאִים.
ארִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאאינו ִבכשליַתאִים,
יַתעד אש שיהוא ששֵאתי ִבחִבּטים וששעו ּמרה,
או ִבחּמּטה וששֵאתי ששעו ִברים,
או ִבחּמּטה וששעו ּמרה שומכאוּסאמת.

פרק ב
מסכת כלאים פרק ב משנה א
א
ּמכל שסּמאה אש איש ּמב ּה לריַתבע אז יַתרע ִבמִבמין יַתאֵאחר,
שייַתמֵאעט.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ּמילבר.

ֵאבין ִבמִבמין אאּמחדֵ ,אבין ִבמשש ֵאני ִבמי ִבנים.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ללא ּמאשמרו אאּמלא ִבמִבמין אאּמחד.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ּמכל אשהוא ִבכשליַתאִים ִבבשסּמאה ִבמשוצּמט ֵאר ף שללריַתבע.
מסכת כלאים פרק ב משנה ב
ב
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?
שתבוּמאה ִבבשתבוּמאה ִבקשט ִבנית שבִבקשט ִבנית,
שתבוּמאה שבִבקשט ִבנית שוִבקשט ִבנית ִבבשתבוּמאה.
אבאאאמת,
ִבז שרעו ֵאני יַתג ּמנה אשֵאאי ּמנן אנאאּמכִבלין
וִבמשוצּמט שרִבפין אאּמחד ֵאמאעשש ִברים שויַתא שרּמבּמעה
שבנוֵאפל שלֵאבית שסּמאה.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתכֵאשם אשּמאשמרו שליַתהשחִבמיר,
יַתא ף שלּמהֵאקל;
יַתהִבפששּמתן יַתבשתבוּמאה
ִבמשוצּמט אראפת אאּמחד ֵאמאעשש ִברים שויַתא שרּמבּמעה
שבנוֵאפל שלֵאבית שסּמאה.
מסכת כלאים פרק ב משנה ג
ג
ּמה שיּמתה ּמש ֵאדהו שזרוּמעה ִבחִבּטים,
שו ִבנשמיַתלְך שלּמז שרּמע ּה ששעו ִברים,
יַתישמִבתין ּמל ּה יַתעד אשיַתתשתִבלייַתע ,שויויַתפְך,
שויַתאיַתחר ּמכְך ִי שז יַתרע.
ִבאם ִבוצֵאמּמחה ,ללא ליאיַתמר,
אא שז יַתרע שויַתאיַתחר ּמכְך אויַתפְך,
אאּמלא הוֵאפְך שויַתאיַתחר ּמכְך זו ֵאריַתע.
שויַתכּממה שיֵאהא ּמח ִבריש?
שכיַתתשלֵאמי ּמה שרֵאביּמעה.
יַתאּמבא ּמשאול אוֵאמר:
שכ ֵאדי אשללא שייַתש ֵאיר לריַתבע שלֵאבית שסּמאה.
מסכת כלאים פרק ב משנה ד
ד
שזרוּמעה ,שו ִבנשמיַתלְך ִבלשּטּמע ּה,
ללא ליאיַתמר:

"אאיַתּטע שויַתאיַתחר ּמכְך אויַתפְך",
אאּמלא הוֵאפְך ,שויַתאיַתחר ּמכְך נוֵאטיַתע.
שנטוּמעה ,שו ִבנשמיַתלְך שלּמז שרּמע ּה,
ללא ליאיַתמר:
"אא שז יַתרע ,שויַתאיַתחר ּמכְך רֲעאּמש ֵארש,
אאּמלא שמּמש ֵארש ,שויַתאיַתחר ּמכְך זו ֵאריַתע.
ִבאם רואוצה ,גוֵאמם יַתעד ּמפחות ִבמאּטיַתפח,
שוזו ֵאריַתע ,שויַתאיַתחר ּמכְך שמּמש ֵארש.
מסכת כלאים פרק ב משנה ה
ה
ּמה שיּמתה ּמש ֵאדהו שזרוּמעה יַתק שנֵאבס או לו ף> ,קרבס<
ללא שיֵאהא זו ֵאריַתע וּמבא יַתעל יַתגֵאביאהן,
אשֵאאי ּמנן עושות אאּמלא שלּמשלוש ּמש ִבנים.
שתבוּמאה אשּמעלו ּמב ּה ִבסשפֵאחי אאשסֵאטס,
שוֵאכן שמקום יַתהּקג ּמרנות אשּמעלו ּמבאהן ִבמי ִבנין יַתה שרֵאבה,
שוֵאכן ִבתשלּמתן אשאהשעיַתלת ִבמי ֵאני רֲעעּמשִבבים,
ֵאאין שמיַתח שיִבבין אותו של יַתנֵאכש.
ִבאם ִבנֵאכש או ִבכיַתוּסח ,אושמ ִברין לו:
"רֲעעלקר אאת יַתהלכל חו ץ ִבמִבמין אאּמחד!"
מסכת כלאים פרק ב משנה ו
ו
ּמהרואוצה יַתלרֲעעשות ּמש ֵאדהו אמאשר אמאשר ִבמּמכל ִבמין,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ששללּמשה שתּמלִבמים אששלּמפִבתייַתח;
ֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שמללא ּמהלעל יַתהּמשרו ִבני.
ושקרוִבבים ִבדשב ֵארי ֵאאלו ִבלשהיות שכ ִבדשב ֵארי ֵאאלו.
מסכת כלאים פרק ב משנה ז
ז
ּמה ּמיה לראש לתר ִבחִבּטים ִבנשכ ּמנס שבתוְך אשִבלששעו ִברים ,ממּמתר,
ִבמשפ ֵאני אשהוא ִבנ שראאה שכסו ף ּמש ֵאדהו.
אשלו ִבחִבּטים שואשיַתלרֲעחֵאברו ִבמין יַתאֵאחר,
ממּמתר ִבלשסלמְך לו ֵאמאותו יַתהִבמין.
אשלו ִבחִבּטים שואשיַתלרֲעחֵאברו ִבחִבּטים,
ממּמתר ִבלשסלמְך לו אתאלם אשיַתלִבפששּמתן,
שוללא אתאלם אששלִבמין יַתאֵאחר.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:

אאּמחד אז יַתרע ִבפששּמתן שואאּמחד ּמכל יַתהִבמי ִבנים.
ארִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
שבאאשמיַתוצע ּמש ֵאדהו ממּמתר ִבלשבדוק שבאתאלם אשיַתלִבפששּמתן.
מסכת כלאים פרק ב משנה ח
ח
ֵאאין סושמִבכין ִבלשש ֵאדה שתבוּמאה יַתח שר ּמדל שוּמח ִברייַתע,
רֲעאּמבל סושמִבכין ִבלשש ֵאדה שי ּמרקות יַתח שר ּמדל שוּמח ִברייַתע.
סוֵאמְך יַתלבור ,שויַתל ִבניר,
שויַתל ּמגּמפה ,שויַתל אד ארְך,
שויַתל ּמג ֵאדר אשהוא ּמגבליַת ּה רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים,
שואלּמח ִברי ץ אשהוא ּמעלמק רֲעעּמש ּמרה שו ּמרּמחב יַתא שרּמבּמעה,
שוּמלִבאיּמלן אשהוא ֵאמֵאסְך יַתעל ּמהּמא אר ץ,
שויַתלאוּסיַתלע אשהוא ּמגבליַת ּה רֲעעּמש ּמרה שו ּמרּמחב יַתא שרּמבּמעה.
מסכת כלאים פרק ב משנה ט
ט
ּמהרואוצה יַתלרֲעעשות ּמש ֵאדהו ּמק יַתריַתחת ּמק יַתריַתחת ִבמּמכל ִבמין,
עואשה אעשש ִברים שויַתא שריַתבע שק ּמרחות שלֵאבית שסּמאה > ,שויַתא שרּמבּמעה<
ִבמשק יַתריַתחת ֵאבית לריַתבע,
שוזו ֵאריַתע שבתוּמכ ּה ּמכל ִבמין אשִבי שראוצה.
ּמה שיּמתה ּמק יַתריַתחת יַתאיַתחת או ששיַתתִים,
זו שרּמען יַתח שר ּמדל.
ּמשלוש ,ללא ִי שז יַתרֵאעם יַתח שר ּמדל,
ִבמשפ ֵאני אשִבהיא ִבנ שרֵאאית ִבכשש ֵאדה יַתח שר ּמדל> .שהוא נראה<
ִבדשב ֵארי ארִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאתיַתשע שק ּמרחות ממּמתרות ,שואעאשר רֲעאסורות.
ארִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב אוֵאמר:
רֲעאִבפלו ּמכל ּמש ֵאדהו ֵאבית כור,
ללא יַתירֲעעאשה שבתוּמכ ּה חו ץ ִבמּמּק יַתריַתחת יַתאיַתחת.
מסכת כלאים פרק ב משנה י
י
ּמכל אשהוא שבתוְך ֵאבית לריַתבע,
עואלה שבִבמ יַתדת ֵאבית לריַתבע:
ּמאשכיַתלת יַתה אגאפן שויַתהאּקאבר שויַתהאוּסיַתלע,
עוִבלים שבִבמ יַתדת ֵאבית לריַתבע.
שתבוּמאה ִבבשתבוּמאהֵ ,אבית לריַתבע.
ּמי ּמרק שב ּמי ּמרקִ ,בשּמשה שטּמפִבחים.

שתבוּמאה שב ּמי ּמרק,
שו ּמי ּמרק ִבבשתבוּמאהֵ ,אבית לריַתבע.
ארִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ּמי ּמרק ִבבשתבוּמאהִ ,בשּמשה שטּמפִבחים.
מסכת כלאים פרק ב משנה יא
יא
שתבוּמאה נוּמטה יַתעל יַתגֵאבי שתבוּמאה,
שו ּמי ּמרק יַתעל יַתגֵאבי ּמי ּמרק,
שתבוּמאה יַתעל יַתגֵאבי ּמי ּמרק,
שו ּמי ּמרק יַתעל יַתגֵאבי שתבוּמאה,
יַתהלכל ממּמתר ,חו ץ ִבמ יַתדיַתליַתעת שי ּמו ִבנית.
ארִבבי אוֵאמר:
יַתא ף יַתהִבּקשות ופול ִבמשוצ ִברי;
שורואאה רֲעא ִבני אאת ִבדשב ֵאריאהם ִבמ שדּמב יַתרי.

פרק ג
מסכת כלאים פרק ג משנה א
א
רֲעערו ּמגה אשִבהיא ִבשּמשה יַתעל ִבשּמשה שטּמפִבחים,
זו שרִבעין שבתוּמכ ּה רֲעחִבמּמשה ֵאז שרעו ִבנין,
יַתא שרּמבּמעה שביַתא שריַתבע רוחות ּמהרֲעערו ּמגה,
שואאּמחד ּמבאאשמיַתוצע.
ּמה ּמיה ּמל ּה גוּמבל ּמגבליַת ּה אטיַתפח,
זו שרִבעין שבתוּמכ ּה ששללּמשה ּמעּמשר:
ששללּמשה יַתעל ּמכל גוּמבל שוגוּמבל,
שואאּמחד ּמבאאשמיַתוצע.
ללא ִייַתּטע לראש יַתהאלאפת שבתוְך יַתהגוּמבל,
ִבמשפ ֵאני אשהוא שמיַתמֵאלהו.
ארִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר> :יודה<
ִבשּמשה ּמבאאשמיַתוצע.
מסכת כלאים פרק ג משנה ב
ב
ּמכל ִבמין שז ּמרִבעים ֵאאין זו שרִבעים ּמברֲעערו ּמגה,
ּמכל ִבמין שי ּמרקות זו שרִבעין ּמברֲעערו ּמגה.
יַתהיַתח שר ּמדל שוּמהרֲעאפו ִבנים יַתהשוִבפיםִ ,במין שז ּמרִבעים;

רֲעאפו ִבנים יַתה יַתגשמלו ִבניםִ ,במין ּמי ּמרק.
גוּמבל אשהוא ּמגבליַת ּה אטיַתפח שו ִבנשתּממיַתעט,
ּמכֵאשר ,אשּמה ּמיה ּמכֵאשר ִבמשתִבחּמלתו.
יַתהאתאלם ,שויַתאיַתמת יַתהיַתמִים אשֵאהן רֲעעממִבּקין אטיַתפח,
זו שרִבעין שבתוּמכם ששללּמשה ֵאז שרעו ִבנים,
אאּמחד ִבמּמכן ,שואאּמחד ִבמּמכן ,שואאּמחד ּמבאאשמיַתוצע.
מסכת כלאים פרק ג משנה ג
ג
ּמה ּמיה לראש לתר ּמי ּמרק ִבנשכ ּמנס שלתוְך שש ֵאדה ּמי ּמרק יַתאֵאחר,
ממּמתרִ ,במשפ ֵאני אשהוא ִבנ שראאה שכסו ף ּמש ֵאדהו.
ּמה שיּמתה ּמש ֵאדהו שזרוּמעה ּמי ּמרק,
ושמיַתבֵאּקש ִבליַתּטע שבתוּמכ ּה שו ּמרה אששל ּמי ּמרק יַתאֵאחר,
ארִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
יַתעד אש שיֵאהא יַתהאתאלם שמיַתפֵאלש ֵאמלראש יַתהּמש אדה שויַתעד לראשו.
ארִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
לא ארְך ִבשּמשה שטּמפִבחים שולריַתחב שמלואו.
ארִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
לריַתחב ִבכשמללא לריַתחב יַתהיַתפ שרּמסה.
מסכת כלאים פרק ג משנה ד
ה
יַתהנוֵאטיַתע ששֵאתי שורות אשיַתלִבּקשוִבאים,
ששֵאתי שורות אשיַתל ִבדלוִבעים,
ששֵאתי שורות אששלפול ִבמשוצ ִברי,
ממּמתר.
שו ּמרה אשיַתלִבּקשוִבאים,
שו ּמרה אשיַתל ִבדלוִבעים,
שו ּמרה אששלפול ִבמשוצ ִברי,
ּמאסור.
שו ּמרה אשיַתלִבּקשוִבאים,
שו ּמרה אשיַתל ִבדלוִבעים,
שו ּמרה אששלפול ִבמשוצ ִברי,
שו ּמרה אשיַתלִבּקשוִבאים,
שרִבבי אאִבליאע אזר יַתמִבתיר,
יַתורֲעחּמכִבמים אושס ִברין.
מסכת כלאים פרק ג משנה ה
>ה<
נוֵאטיַתע ּמא ּמדם ִבקשות שו יַתדיַתליַתעת שלתוְך גוּממא יַתאיַתחת,

וִבבשליַתבד אששתֵאהא זו נוּמטה שליַתוצד אזה,
שוזו נוּמטה שליַתוצד אזה.
) שונואטה ֵאשּמער אשּמלזו שלּמכאן שוֵאשּמער אשּמלזו שלּמכאן;
אשּמכל יַתמה אשּמאשסרו רֲעחּמכִבמים
ללא ּמג שזרו אאּמלא ִבמשפ ֵאני יַתמ שרִבאית ּמהיַתעִין(.
מסכת כלאים פרק ג משנה ו
>ד<
ּמה שיּמתה ּמש ֵאדהו שזרוּמעה שבּמוצִבלים,
ושמיַתבֵאּקש ִבליַתּטע שבתוּמכ ּה שורות אשיַתל ִבדלוִבעים,
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
עוֵאקר ששֵאתי שורות,
שונוֵאטיַתע שו ּמרה יַתאיַתחת,
ויַתמ ִבנייַתח ּמקּממה שבּמוצִבלים ִבבשמקום ששֵאתי שורות,
שועוֵאקר ששֵאתי שורות,
שונוֵאטיַתע שו ּמרה יַתאיַתחת.
ארִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
עוֵאקר ששֵאתי שורות,
שונוֵאטיַתע ששֵאתי שורות,
ויַתמ ִבנייַתח ּמקּממה שבּמוצִבלים ִבבשמקום ששֵאתי שורות,
שועוֵאקר ששֵאתי שורות,
שונוֵאטיַתע ששֵאתי שורות.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִבאם ֵאאין ֵאבין שו ּמרה יַתלרֲעחאב שרּמת ּה ששֵאתים אעשש ֵארה יַתאּממה,
ללא שייַתק ֵאים אאת יַתהאז יַתרע אשֵאבינויַתתִים.
מסכת כלאים פרק ג משנה ז
ז
יַתדיַתליַתעת יַתב ּמי ּמרק ,שכ ּמי ּמרק,
ִבבשתבוּמאה ,נושת ִבנין ּמל ּה ֵאבית לריַתבע.
ּמה שיּמתה ּמש ֵאדהו שזרוּמעה שתבוּמאה,
ושמיַתבֵאּקש ִבליַתּטע שבתוּמכ ּה שו ּמרה אשיַתל ִבדלוִבעים,
נושת ִבנין ּמל ּה רֲעעבו ּמדּמת ּה ִבשּמשה שטּמפִבחים.
ִבאם ִבה שג ִבדיּמלה ,יַתירֲעעלקר ִבמשלּמפ אניּמה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
נושת ִבנין ּמל ּה רֲעעבו ּמדּמת ּה יַתא שריַתבע יַתאמות.
ח
ּמאשמרו לו:
רֲעהיַתתשחִבמיר זו ִבמן יַתה אגאפן?

ּמאיַתמר ּמלאהם:
ּממִבוצינו אשזו רֲעחמו ּמרה ִבמן יַתה אגאפן,
אשיַתל אגאפן שיִבחי ִבדית,
נושת ִבנין יַתלרֲעעבו ּמדּמת ּה ִבשּמשה שטּמפִבחים,
שויַתל יַתדיַתליַתעת שיִבחי ִבדית ֵאבית לריַתבע.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר ִבמֵאשם שרִבבי ִיששּממֵאעאל:
ּמכל ששללּמשה ִבדלוִבעים שלֵאבית שסּמאה,
ללא ּמיִבביא אז יַתרע שלתוְך ֵאבית שסּמאה.
שרִבבי יוֵאסה אבן יַתהעוֵאט ף אאשפ ּמרִבתי
ּמאיַתמר ִבמֵאשם שרִבבי ִיששּממֵאעאל:
ּמכל ששללּמשה ִבדלוִבעין שלֵאבית כור,
ללא ּמיִבביא אז יַתרע שלתוְך ֵאבית כור.

פרק ד
מסכת כלאים פרק ד משנה א
א
ּמק יַתריַתחת יַתהאכ ארם,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
אעשש ִברים שויַתא שריַתבע יַתאמות.
ֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ֵאשש אעשש ֵארה יַתאּממה.
שמחול יַתהאכ ארם,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ֵאשש אעשש ֵארה יַתאּממה;
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ששֵאתים אעשש ֵארה יַתאּממה.
שוֵאאי זו ִבהיא ּמק יַתריַתחת יַתהאכ ארם?
אכ ארם אשּמח יַתרב ֵאמאאשמּמוצעו;
ִבאם ֵאאין ּמשם ֵאשש אעשש ֵארה יַתאּממה,
ללא ּמיִבביא אז יַתרע שלּמשם> .יַתלּמשם<
ּמהיו ּמשם ֵאשש אעשש ֵארה יַתאּממה,
נושת ִבנין לו רֲעעבו ּמדתו,
שוזו ֵאריַתע אאת יַתהמוּמתר.
מסכת כלאים פרק ד משנה ב
ב
ֵאאי אזה הוא שמחול יַתהאכ ארם?

ֵאבין אכ ארם יַתל ּמג ֵאדר.
ִבאם ֵאאין ּמשם ששֵאתים אעשש ֵארה יַתאּממה,
ללא ּמיִבביא אז יַתרע שלּמשם.
ּמהיו ּמשם ששֵאתים אעשש ֵארה יַתאּממה,
נושת ִבנין לו רֲעעבו ּמדתו שוזו ֵאריַתע אאת יַתהמוּמתר.
מסכת כלאים פרק ד משנה ג
ג
ארִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאאין אזה אאּמלא שגדור יַתהאכ ארם.
שוֵאאי אזה שמחול יַתהאכ ארם?
ֵאבין שש ֵאני יַתהשכ ּמרִבמים.
ֵאאי אזה הוא ּמג ֵאדר?
אשהוא ּמגבליַת ּה רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים.
שוּמח ִברי ץ?
אשהוא ּמעלמק רֲעעּמש ּמרה שו ּמרּמחב יַתא שרּמבּמעה.
מסכת כלאים פרק ד משנה ד
ד
שמִבחיַתצת יַתהּמּק ִבנים,
ִבאם ֵאאין ֵאבין ּמק אנה יַתלרֲעחֵאברו ששללּמשה שטּמפִבחים
שכ ֵאדי אש ִביּמכ ֵאנס יַתה שג ִבדי,
רֲעה ֵארי זו ִבכשמִבחּמצה.
שו ּמג ֵאדר אש ִבנשפ יַתר ץ יַתעד אעאשר יַתאמות,
רֲעה ֵארי הוא יַתכאפיַתתח.
ּמיֵאתר ִבמֵאכן ,שכ אנ אגד יַתהִבפ שרּמוצה ּמאסור.
ִבנשפ שרוצו בו שפ ּמרוצות יַתה שרֵאבה,
ִבאם ּמהעוֵאמד שמ מראבה יַתעל יַתהּמפרו ץ ,ממּמתר.
ִבאם יַתהּמפרו ץ שמ מראבה יַתעל ּמהעוֵאמד,
שכ אנ אגד יַתהִבפ שרּמוצה ּמאסור.
מסכת כלאים פרק ד משנה ה
ה
יַתהנוֵאטיַתע שו ּמרה אששלּמחֵאמש שגּמפ ִבנים,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
אכ ארם;
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ֵאאינו אכ ארם ,יַתעד אש שיהו ששֵאתי שורות.
שלִבפיּמכְך יַתהזו ֵאריַתע יַתא שריַתבע יַתאמות אשיַתבאכ ארם,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:

ִבק ֵאדש שו ּמרה יַתאיַתחת.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ִבק ֵאדש ששֵאתי שורות.
מסכת כלאים פרק ד משנה ו
ו
יַתהנוֵאטיַתע ששיַתתִים שכ אנ אגד ששיַתתִים שויַתאיַתחת יוּמוצא ּמז ּמנב,
רֲעה ֵארי אזה אכ ארם.
ששיַתתִים שכ אנ אגד ששיַתתִים שויַתאיַתחת ִבב שניַתתִים,
או ששיַתתִים שכ אנ אגד ששיַתתִים שויַתאיַתחת ּמבאאשמיַתוצע,
ֵאאינו אכ ארם,
יַתעד אש שיהו ששיַתתִים אנ אגד ששיַתתִים שויַתאיַתחת יוּמוצא ּמז ּמנב.
מסכת כלאים פרק ד משנה ז
ז
יַתהנוֵאטיַתע שו ּמרה יַתאיַתחת שבתוְך אשלו,
שושו ּמרה יַתאיַתחת שבתוְך אשיַתלרֲעחֵאברו,
שו אד ארְך יַתה ּמיִבחיד שו אד ארְך ּמה יַתרִבבים ּמבאאשמיַתוצע,
שו ּמג ֵאדר אשהוא ּמנמוְך ֵאמרֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִבמשוצּמט שרפות.
ּמגבליַת ּה רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים> ,מעשרה<
ֵאאלו ֵאאי ּמנן ִבמשוצּמט שרפות.
ארִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם ֵאע שרּמסן ִבמשליַתמשעּמלן,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִבמשוצּמט שרפות.
מסכת כלאים פרק ד משנה ח
ח
יַתהנוֵאטיַתע ששֵאתי שורות,
שוֵאאין ֵאבי ֵאניאהן ששמו אנה יַתאמות,
ללא ּמיִבביא אז יַתרע יַתלּמשם.
ּמהיו ּמשלוש,
ִבאם ֵאאין ֵאבין שו ּמרה יַתלרֲעחאב שרּמת ּה ששֵאתים אעשש ֵארה יַתאּממה,
ללא ּמיִבביא אז יַתרע יַתלּמשם.
ארִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב אוֵאמר ִבמֵאשם רֲעח ִבני ּמנא אבן רֲעחִבכי יַתנאי:
רֲעאִבפלו ּמח שרּמבה ּמהאאשמּמוצִבעית,
שוֵאאין ֵאבין שו ּמרה יַתלרֲעחאב שרּמת ּה ששֵאתים אעשש ֵארה יַתאּממה,
ללא ּמיִבביא אז יַתרע יַתלּמשם,
אשִבאלו ִבמשתִבחּמלה שנּמטּמען,
ּמה ּמיה ממּמתר ִבבששמו אנה יַתאמות.

מסכת כלאים פרק ד משנה ט
ט
יַתהנוֵאטיַתע אאת יַתכ שרמו יַתעל ֵאשש אעשש ֵארה ֵאשש אעשש ֵארה יַתאּממה,
ממּמתר שלּמהִבביא אז יַתרע יַתלּמשם.
ּמאיַתמר ארִבבי שיהו ּמדה:
יַתמרֲעעאשה שביַתוצשלִבמין שבאאּמחד אש ּמניַתטע אאת יַתכ שרמו,
יַתעל ֵאשש אעשש ֵארה ֵאשש אעשש ֵארה יַתאּממה,
ּמה ּמיה הוֵאפְך ֵאסיַתער ששֵאתי שורות שליַתוצד אאּמחד,
שוזו ֵאריַתע אאת יַתה ִבניר,
שבּמש ּמנה ּמהיַתאאח ארת ּמה ּמיה הוֵאפְך אאת יַתהֵאשּמער ִבלשמקום יַתהאז יַתרע,
שוזו ֵאריַתע אאת יַתהבור,
וּמבא יַתמרֲעעאשה ִבלשפ ֵאני רֲעחּמכִבמים שוִבהִבתירו.
ארִבבי ֵאמִבאיר ,ארִבבי ִבששמעון אושמ ִברים:
יַתא ף יַתהנוֵאטיַתע אאת יַתכ שרמו יַתעל ששמו אנה ששמו אנה יַתאמות,
ממּמתר.

פרק ה
מסכת כלאים פרק ה משנה א
א
אכ ארם אשּמח יַתרב,
ִבאם ֵאיש בו שליַתלֵאּקט אעאשר שגּמפ ִבנים שלֵאבית שסּמאה,
ו שנטועות שכִבהשלּמכּמתן,
רֲעה ֵארי אזה ִבנשק ֵארא אכ ארם יַתדל.
אכ ארם אשהוא ּמנטויַתע ִבע שרבושב ּמיה,
ִבאם ֵאיש שליַתכ ֵאון ששיַתתִים אנ אגד ּמשלוש,
רֲעה ֵארי אזה אכ ארם,
שוִבאם ּמלאוֵ ,אאינו אכ ארם.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
הוִבאיל שוהוא ִבנ שראאה שכיַתתשב ִבנית שכ ּמרִבמים,
רֲעה ֵארי אזה אכ ארם.
מסכת כלאים פרק ה משנה ב
ב
אכ ארם אשהוא ּמנטויַתע יַתעד ּמפחות ּמפחות ֵאמיַתא שריַתבע יַתאמות,
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ֵאאינו אכ ארם.

יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
אכ ארם,
שורוִבאין אאת ּמהאאשמּמוצִבעיות שכִבאלו ֵאאי ּמנן.
מסכת כלאים פרק ה משנה ג
ג
ּמח ִברי ץ אשהוא עוֵאבר יַתבאכ ארם,
ּמעלמק רֲעעּמש ּמרה שו ּמרּמחב יַתא שרּמבּמעה,
שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב אוֵאמר:
ִבאם ּמה ּמיה שמיַתפֵאלש ֵאמלראש יַתהאכ ארם שויַתעד לראשו,
רֲעה ֵארי אזה ִבנ שראאה שכֵאבין שש ֵאני שכ ּמרִבמים,
שוזו שרִבעים שבתוכו.
שוִבאם ּמלאו,
רֲעה ֵארי הוא יַתכ יַתגת.
יַתה יַתגת אשיַתבאכ ארם,
רֲעעממּמּקה רֲעעּמש ּמרה ו שרּמחּמבה יַתא שרּמבּמעה,
ארִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
זו שרִבעין שבתוּמכ ּה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושס ִברין.
שוֵאמ ּמרה אשיַתבאכ ארם,
שגבוּמהה רֲעעּמש ּמרה ו שרּמחּמבה יַתא שרּמבּמעה,
זו שרִבעין שבלראּמש ּה.
ִבאם ּמה ּמיה ֵאשּמער כוֵאתשּ ,מאסור.
מסכת כלאים פרק ה משנה ד
ד
אגאפן אשּמה שיּמתה שנטוּמעה יַתב יַתגת או יַתב אניַתקע> ,שהיא<
נושת ִבנין ּמל ּה רֲעעבו ּמדּמת ּה,
שוזו ֵאריַתע אאת יַתהמוּמתר.
ארִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ִבאם ֵאאין ּמשם יַתא שריַתבע יַתאמות,
ללא ּמיִבביא אז יַתרע יַתלּמשם.
יַתהיַתבִית אשיַתבאכ ארם,
זו שרִבעין שבתוכו.
מסכת כלאים פרק ה משנה ה
ה
יַתהנוֵאטיַתע ּמי ּמרק יַתבאכ ארם ,או יַתהשמיַתק ֵאים,
רֲעה ֵארי אזה שמיַתק ֵאדש יַתא שרּמבִבעים שוּמחֵאמש שגּמפ ִבנים.
אאּממיַתתי?

ִבב שזיַתמן אשֵאהן שנטועות יַתעל יַתא שריַתבע יַתא שריַתבע,
או יַתעל ּמחֵאמש ּמחֵאמש.
ּמהיו שנטועות יַתעל ֵאשש ֵאשש,
או יַתעל אשיַתבע אשיַתבע,
רֲעה ֵארי אזה שמיַתק ֵאדש ששֵאתים אעשש ֵארה יַתאּממה שלּמכל ּמהרויַתח> ,בשוליים :נ"א ֵאשש אעשש ֵארה<
רֲעע מגלות רֲעאּמבל ללא שמ מרּמבעות.
מסכת כלאים פרק ה משנה ו
ו
ּמהרואאה ּמי ּמרק יַתבאכ ארם שוּמאיַתמר:
"שכאשיַתא ִבגייַתע לו אאשלשקאטנו",
ממּמתר.
"שכאשאאשחלזר אאשלשקאטנו",
ִבאם הוִבסי ף שבּממאיַתתִיםּ ,מאסור.
מסכת כלאים פרק ה משנה ז
ז
ּמה ּמיה עוֵאבר יַתבאכ ארם שו ּמנשפלו ִבמאמנו שז ּמרִבעים,
או אש ּמישוצאו ִבעם יַתה שזּמבִבלים,
או ִבעם יַתהיַתמִים,
יַתהזו ֵאריַתע שוִבסרֲעע יַתרתו ּמהרויַתח שליַתארֲעח ּמריו,
ממּמתר.
שוִבסרֲעע יַתרתו ּמהרויַתח שלּמפ ּמניו,
ארִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ִבאם רֲעעּמשִבבים ,יויַתפְך,
ִבאם ּמאִבביב ,שי יַתנֵאפ ץ,
ִבאם ֵאהִבביּמאה ּמד ּמגןִ ,בת ּמדֵאלק.
מסכת כלאים פרק ה משנה ח
ח
יַתהשמיַתק ֵאים קוִבוצים יַתבאכ ארם,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ִבק ֵאדש.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ללא ִבק ֵאדש אאּמלא ּמדּמבר אשּמכמוהו שמיַתק שיִבמים.
ּמהֵאארוס ,שויַתהִבּקוּסוס ,שושויַתש יַתנת יַתהאמאלְך,
שוּמכל ִבמין שז ּמרִבעיםֵ ,אאי ּמנן ִבכשליַתאִים יַתבאכ ארם.
יַתהיַתּק שנֵאבס,
שרִבבי יַתט שרפון אוֵאמר:
ֵאאינו ִבכשליַתאִים יַתבאכ ארם.

יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִבכשליַתאִים.
שויַתהִבּקי שנ ּמרסִ ,בכשליַתאִים יַתבאכ ארם.

פרק ו
מסכת כלאים פרק ו משנה א
א
ֵאאי אזה הוא ּמע ִבריס?
יַתהנוֵאטיַתע שו ּמרה אששלּמחֵאמש שגּמפ ִבנים,
שביַתוצד ּמג ֵאדר אשהוא ּמגבליַת ּה רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים,
או שביַתוצד אהּמח ִברי ץ אשהוא ּמעלמק רֲעעּמש ּמרה
שו ּמרּמחב יַתא שרּמבּמעה,
נושת ִבנין לו רֲעעבו ּמדתו יַתא שריַתבע יַתאמות.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
מו שד ִבדין יַתא שריַתבע יַתאמות ֵאמִבעיַתּקר שגּמפ ִבנים שויַתלּמש אדה.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ִבמן יַתה ּמג ֵאדר שויַתלּמש אדה.
ּמאיַתמר ארִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי:
טוִבעין ּמכל ּמהאושמ ִברין ּמכְך!
אאּמלא ִבאם איש ּמשם יַתא שריַתבע יַתאמות ֵאמִבעיַתּקר שגּמפ ִבנים שויַתל ּמג ֵאדר,
נושת ִבנין לו רֲעעבו ּמדתו,
שוזו ֵאריַתע אאת יַתהמוּמתר.
שויַתכּממה ִבהיא רֲעעבו יַתדת יַתה אגאפן?
ִבשּמשה שטּמפִבחים שלּמכל רויַתח.
ארִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ששללּמשה.
מסכת כלאים פרק ו משנה ב
ב
ּמע ִבריס אשהוא יוֵאוצא ִבמן יַתהיַתמ שד ֵאר ּמגה,
ארִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב אוֵאמר:
ִבאם עוֵאמד ּמבּמא אר ץ ובוֵאוצר אאת מכלו,
רֲעה ֵארי אזה אוֵאסר יַתא שריַתבע יַתאמות יַתבּמש אדה,
שוִבאם ּמלאו,
ֵאאינו אוֵאסר אאּמלא שכ אנ שגדו.
ארִבבי אאִבליאע אזר )אבן יַתירֲעעלקב( אוֵאמר:
יַתא ף יַתהנוֵאטיַתע יַתאיַתחת ּמבּמא אר ץ שויַתאיַתחת יַתביַתמ שד ֵאר ּמגה,

ִבאם שגבוּמהה רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים,
ֵאאי ּמנה ִבמשוצּמט אראפת ִבעּממ ּה,
שוִבאם ּמלאו,
רֲעה ֵארי זו ִבמשוצּמט אראפת ִבעּממ ּה > .אזה<
מסכת כלאים פרק ו משנה ג
ג
יַתהיַתמ שדאלה אאת יַתה אגאפן יַתעל ִבמשקּמוצת יַתאִבפישפ ּמירות> ,המדלי.
ללא ּמיִבביא אז יַתרע יַתתיַתחת יַתהמוּמתר.
ִבאם ֵאהִבביא ,ללא ִבק ֵאדש.
שוִבאם ִבהֵאלְך אהּמח ּמדשּ ,מאסור.
שוֵאכן יַתהיַתמ שדאלה יַתעל ִבמשקּמוצת ִבאייַתלן שס ּמרק.
מסכת כלאים פרק ו משנה ד
ד
יַתהיַתמ שדאלה אאת יַתה אגאפן יַתעל ִבמשקּמוצת ִבאייַתלן יַתמרֲעאּמכל,
ממּמתר שלּמהִבביא אז יַתרע יַתתיַתחת יַתהמוּמתר.
ִבאם ִבהֵאלְך אהּמח ּמדש ,יַתישח ִבזי ארנו.
יַתמרֲעעאשה אשּמהיַתלְך ארִבבי שיהומשיַתע ֵאאאוצל ארִבבי ִיששּממֵאעאל
ִבלשכיַתפר ּמע ִבזיז,
שואה שרּמאהו אגאפן אשִבהיא ממ שדּמלה יַתעל ִבמשקּמוצת שתֵאא ּמנה.
ּמאיַתמר לו:
"ּממה רֲעא ִבני שלּמהִבביא אז יַתרע יַתתיַתחת יַתהמוּמתר?"
ּמאיַתמר לו:
"ממּמתר".
שואהאעּמלהו ִבמּמשם שלֵאבית יַתהיַתמ שג שנ ּמיה,
שואה שרּמאהו אגאפן אשִבהיא ממ שדּמלה יַתעל ִבמשקּמוצת יַתהּקו ּמרה,
שבתוְך יַתס ּמדן אשיַתלִבששקּממה ,ובו קורות יַתה שרֵאבה.
ּמאיַתמר לו:
"יַתתיַתחת קו ּמרה זו ּמאסור> ,הקורא<
שויַתהששּמאר ממּמתר".
מסכת כלאים פרק ו משנה ה
ה
ֵאאי אזה הוא ִבאייַתלן שס ּמרק?
ּמכל אשֵאאינו עואשה ֵאפרות.
ארִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
יַתהלכל ִבאייַתלן שס ּמרק ,חו ץ ִבמן יַתה יַתזִית וִבמן יַתהשתֵאא ּמנה.
ארִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ּמכל אשֵאאין ּמכמוהו נושטִבעים ּמשדות ששֵאלמות,

וכן כולם<

רֲעה ֵארי אזה ִבאייַתלן שס ּמרק.
מסכת כלאים פרק ו משנה ו
ו
ִבפשסֵאקי ּמע ִבריס ,ששמו אנה יַתאמות שועוד.
ּמכל ִבמדות אשּמאשמרו רֲעחּמכִבמים יַתבאכ ארם,
ֵאאין ּמבאהם ' שועוד' ,חו ץ ִבמִבפשסֵאקי ּמע ִבריס.
ֵאאלו ֵאהן ִבפשסֵאקי ּמע ִבריס?
ּמע ִבריס אשּמח יַתרב ֵאמאאשמּמוצעו,
ִבנששיַתת שירו בו ּמחֵאמש שגּמפ ִבנים ִבמּמכן שוּמחֵאמש שגּמפ ִבנים ִבמּמכן,
ִבאם איש ּמשם ששמו אנה יַתאמות,
ללא ּמיִבביא אז יַתרע יַתלּמשם;
ששמו אנה יַתאמות ּמועוד,
נושת ִבנין לו רֲעעבו ּמדתו ,שוזו ֵאריַתע אאת יַתהמוּמתר.
מסכת כלאים פרק ו משנה ז
ז
ּמע ִבריס אשהוא יוֵאוצא ִבמן יַתהלכאתל ִבמתוְך אק ארן שוּמכאלה,
נושת ִבנין לו רֲעעבו ּמדתו ,שוזו ֵאריַתע אאת יַתהמוּמתר.
ארִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ִבאם ֵאאין ּמשם יַתא שריַתבע יַתאמות,
ללא ּמיִבביא אז יַתרע יַתלּמשם.
מסכת כלאים פרק ו משנה ח
ח
יַתהּמּק ִבנים יַתהיושוצִבאים ִבמן אהּמע ִבריס,
יַתחס רֲעעֵאליאהם שלּמפשסּמקן,
שכ אנ שג ּמדן ממּמתר.
רֲעעּמשּמאן שכ ֵאדי אש שייַתהֵאלְך רֲעעֵאליאהן אהּמח ּמדש,
ּמאסור.
מסכת כלאים פרק ו משנה ט
ט
יַתהאפ יַתרח יַתהיוֵאוצא ִבמן אהּמע ִבריס,
רוִבאין אותו ּ שכִבאלו שמטואטאלת שתלו ּמיה בו,
שכ אנ שגדו ּמאסור,
שוֵאכן יַתב ּמדִבלית.
יַתהמוֵאתיַתח שזמו ּמרה ֵאמִבאיּמלן ּמלִבאיּמלן,
יַתתשחאתיּמה ּמאסור.
ִבסשפּמק ּה יַתבאחאבל או יַתב שגִבמי,

יַתתיַתחת ִבספוק ממּמתר.
רֲעעּמשּמאן שכ ֵאדי אש שייַתהֵאלְך ּמעּמליו אהּמח ּמדש,
ּמאסור.

פרק ז
מסכת כלאים פרק ז משנה א
א
יַתהיַתמשב ִבריְך אאת יַתה אגאפן ּמבּמא אר ץ,
ִבאם ֵאאין ּמעּמפר יַתעל יַתגּמב ּה ששללּמשה שטּמפִבחים,
ללא ּמיִבביא אז יַתרע ּמעאליּמה,
רֲעאִבפלו ִבהשב ִבריּמכ ּה יַתב יַתדיַתליַתעת או יַתבִבוּסילון.
ִבהשב ִבריּמכ ּה יַתבאוּסיַתלע,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאין ּמעּמפר יַתעל יַתגּמב ּה אאּמלא ּמשלוש אאשוצּמבעות,
ממּמתר שלּמהִבביא אז יַתרע ּמעאליּמה.
ּמהיַתא שרכוּמבה אשיַתב אגאפן,
ֵאאין מו שד ִבדין אאּמלא ֵאמִבעּמּקר יַתהֵאש ִבני.
מסכת כלאים פרק ז משנה ב
ב
יַתהיַתמשב ִבריְך ּמשלוש שגּמפ ִבנים שוִבעּמּק ֵאריאהן ִבנ שרִבאין,
שרִבבי אאשלּמע ּמזר ִבב שרִבבי ּמוצדוק אוֵאמר:
ִבאם ֵאיש ֵאבי ֵאניאהן ֵאמיַתא שריַתבע יַתאמות שויַתעד ששמו אנה,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִבמשוצּמט שרפות,
שוִבאם ּמלאוֵ ,אאי ּמנן ִבמשוצּמט שרפות.
אגאפן אש ּמישבּמשה,
רֲעאסו ּמרה שוֵאאי ּמנה שמיַתק אדאשת.
ארִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
יַתא ף אגאפן אוצאמר ּמאסור שוֵאאינו שמיַתק ֵאדש.
ארִבבי אאשלּמע ּמזר ִבב שרִבבי ּמוצדוק אוֵאמר ִבמששמו> :לעזר<
יַתא ף יַתעל יַתגֵאבי אגאפן ּמאסור שוֵאאינו שמיַתק ֵאדש.
מסכת כלאים פרק ז משנה ג
ג
ֵאאלו אושס ִברין שוללא שמיַתק שדִבשין:
מויַתתר ּמח שרּמבן יַתהאכ ארם> ,הגפן<
מויַתתר שמחול יַתהאכ ארם,
מויַתתר ִבפשסֵאקי ּמע ִבריס,

מויַתתר יַתאִבפישפ ּמירות.
רֲעאּמבל יַתתיַתחת יַתה אגאפן,
יַתורֲעעבו יַתדת יַתה אגאפן,
שויַתא שריַתבע יַתאמות אשיַתבאכ ארם,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִבמשתיַתק שדִבשין.
מסכת כלאים פרק ז משנה ד
ד
יַתהשמיַתסֵאכְך אאת יַתגשפנו יַתעל יַתגֵאבי שתבוּמאתו אשיַתלרֲעחֵאברו,
רֲעה ֵארי אזה ִבק ֵאדש שויַתח ּמיב שביַתאשח ּמריותו.
ארִבבי יוֵאסה ו שרִבבי ִבששמעון אושמ ִברים:
ֵאאין ּמא ּמדם שמיַתק ֵאדש ּמדּמבר אשֵאאינו אשלו.
מסכת כלאים פרק ז משנה ה
ה
ּמאיַתמר ארִבבי יוֵאסה:
יַתמרֲעעאשה שבאאּמחד אשּמז יַתרע אאת יַתכ שרמו יַתבששִבביִבעית,
וּמבא יַתמרֲעעאשה ִבלשפ ֵאני שרִבבי רֲעעִבקיּמבה ,שוּמאיַתמר:
ֵאאין ּמא ּמדם שמיַתק ֵאדש ּמדּמבר אשֵאאינו אשלו.
מסכת כלאים פרק ז משנה ו
ו
ּמהיַתא ּמנס אשּמז יַתרע אאת יַתהאכ ארם שו ּמיּמוצא ִבמשלּמפ ּמניו,
קושוצרו רֲעאִבפלו יַתבמוֵאעד.
יַתעד יַתכּממה הוא נוֵאתן יַתלפורֲעעִבלים?
יַתעד ּמשִבליש.
ּמיֵאתר ִבמֵאכן ,קוֵאוצר שכיַתד שרכו שוהוֵאלְך,
רֲעאִבפלו שליַתאיַתחר יַתהמוֵאעד.
ֵאמִבאּממיַתתי ִבנשק ּמרא יַתא ּמנס?
ִבמאש ִביּמשיַתקע.
מסכת כלאים פרק ז משנה ז
ז
ּמהרויַתח אשִבעשלִבעיּמלה אאת יַתה שגּמפ ִבנים יַתעל יַתגֵאבי שתבוּמאה,
ִי שגלדר ִבמ ּמיד.
שוִבאם ֵאא שרעו לא אנס ,ממּמתר.
שתבוּמאה אשִבהיא נוּמטה יַתתיַתחת יַתה אגאפן,
שוֵאכן יַתב ּמי ּמרק,
יַתמשח ִבזיר שוֵאאינו שמיַתק ֵאדש.
ֵאמֵאאּממיַתתי שתבוּמאה ִבמשתיַתק אדאשת?

ִבמאשיַתתשש ִבריש.
יַתורֲעע ּמנִבבים?
ִבמאש יַתירֲעעשו שכפול יַתהּמלּמבן.
שתבוּמאה אש ּמישבּמשה ּמכל ּמוצ שרּמכ ּה,
יַתורֲעע ּמנִבבים אשִבבֵאשלו ּמכל ּמוצ שרּמכם,
ֵאאי ּמנן ִבמשתיַתק שדשות.
מסכת כלאים פרק ז משנה ח
ח
ּמעִבוצי ץ ּמנקוב שמיַתק ֵאדש יַתבאכ ארם.
שואשֵאאינו ּמנקוב ֵאאינו שמיַתק ֵאדש.
ארִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
אזה ּמו אזה רֲעאסו ִברין שוללא ִבמשתיַתק שדִבשים.
יַתהיַתמרֲעעִבביר ּמעִבוצי ץ ּמנקוב יַתבאכ ארם,
ִבאם הוִבסי ף ּממאיַתתִיםּ ,מאסור.

פרק ח
מסכת כלאים פרק ח משנה א
א
ִבכשלֵאאי יַתהאכ ארם רֲעאסו ִברין ִבמִבל שז יַתרע וִבמשליַתק ֵאים,
יַתורֲעאסו ִברין יַתברֲעה ּמנ ּמיה.
ִבכשלֵאאי שז ּמרִבעים רֲעאסו ִברים ִבמִבל שז יַתרע וִבמשליַתק ֵאים,
וממּמת ִברים יַתברֲעאִבכיּמלה.
ִבכשלֵאאי שב ּמג ִבדים ממּמת ִברים שבּמכל ּמדּמבר,
שוֵאאי ּמנן רֲעאסו ִברין אאּמלא ִבמִבלשליַתבש.
ִבכשלֵאאי שבֵאהּממה ממּמת ִברין של יַתג ֵאדל ושליַתק ֵאים,
שוֵאאי ּמנן רֲעאסו ִברין אאּמלא ִבמשליַתה שרִבבייַתע.
ִבכשלֵאאי שבֵאהּממה רֲעאסו ִברין אזה ִבעם אזה.
מסכת כלאים פרק ח משנה ב
ב
שבֵאהּממה ִבעם שבֵאהּממה,
שויַתח ּמיה ִבעם יַתח ּמיה,
שבֵאהּממה ִבעם יַתח ּמיה,
שויַתח ּמיה ִבעם שבֵאהּממה,
שטֵאמּמאה ִבעם שטֵאמּמאה,
ושטהו ּמרה ִבעם שטהו ּמרה,

ושטֵאמּמאה ִבעם שטהו ּמרה,
ושטהו ּמרה ִבעם שטֵאמּמאה,
שְך ושליַתה שנִבהיג.
רֲעאסו ִברין יַתלרֲעחלרש שוִבלשמ ל
מסכת כלאים פרק ח משנה ג
ג
יַתהיַתמ שנִבהיג סוֵאפג אאת ּמהיַתא שרּמבִבעים.
יַתהיוֵאשב יַתבּמּקרון סוֵאפג אאת ּמהיַתא שרּמבִבעים.
ארִבבי ֵאמִבאיר פוֵאטר.
שויַתהששִבליִבשית אשִבהיא שקשו ּמרה ִבל שרוצועות,
רֲעאסו ּמרה.
מסכת כלאים פרק ח משנה ד
ד
ֵאאין קושש ִברין אאת יַתהוּסוס,
ללא ִבלשוצ ּמד ֵאדי יַתהּמּקרון שוללא שליַתאיַתחר יַתהּמּקרון,
שוללא אאת יַתהִבלשב שדּמקם יַתל שגיַתמִבלים.
ארִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמכל יַתהנוּמל ִבדים ִבמן יַתהוּסוס,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשרֲעאִבביאהן רֲעחמור,
ממּמת ִברין אזה ִבעם אזה.
שוּמכל יַתהנוּמל ִבדים ִבמן יַתהרֲעחמור,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשרֲעאִבביאהם סוס,
ממּמת ִברין אזה ִבעם אזה.
רֲעאּמבל יַתהנוּמל ִבדים ִבמן יַתהוּסוס ִבעם יַתהנוּמל ִבדים ִבמן יַתהרֲעחמור,
רֲעאסו ִברין אזה ִבעם אזה.
מסכת כלאים פרק ח משנה ה
ה
יַתהשפרוּמטיות רֲעאסורות,
שוּמה אראמְך ממּמתר.
שויַתא שד ֵאני יַתהּמש אדה ,יַתח ּמיה.
ארִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
שמיַתטשמאות שבּמאֵאהל שכּמא ּמדם.
יַתהּמּקּמפד שומחשל יַתדת יַתהשוּס ּמנִיים ,יַתח ּמיה.
מחשל יַתדיַתתשוּס ּמנִבאים,
ארִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
שמיַתטּממא יַתכ יַתזִית יַתביַתמּמשא שוּמכרֲעע ּמדּמשה יַתביַתמ ּמגע.

מסכת כלאים פרק ח משנה ו
ו
שושור ּמברִ ,במין שבֵאהּממה.
ארִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ִבמין יַתח ּמיה.
אכאלבִ ,במין יַתח ּמיה.
ארִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ִבמין שבֵאהּממה.
יַתהרֲעח ִבזירִ ,במין שבֵאהּממה.
יַתהרֲעערודִ ,במין יַתח ּמיה.
יַתהִבפיל שויַתהּקו ףִ ,במין יַתח ּמיה.
שְך.
שוּמא ּמדם ממּמתר שבמכּמלם יַתלרֲעחלרש שוִבלשמ ל

פרק ט
מסכת כלאים פרק ט משנה א
א
ֵאאינו ּמאסור ִבמֵאשם ִבכשליַתאִים אאּמלא אוצאמר וִבפששִבתים,
שוֵאאינו ִבמיַתּטֵאמא ִבב שנ ּמגִבעים אאּמלא אוצאמר וִבפששִבתים.
ֵאאין יַתהלכרֲעה ִבנים לושבִבשים שליַתשֵאמש שבֵאבית יַתהִבמשק ּמדש
אאּמלא אוצאמר וִבפששִבתים.
אוצאמר שגיַתמִבלים שואוצאמר שרֵאחִבלים אששּט ּמרּמפן אזה ּמב אזה,
ִבאם לרב ִבמן יַתה שגיַתמִבלים,
ממּמתר;
שוִבאם לרב ִבמן ּמה שרֵאחִבלים,
ּמאסור;
יַתמשחּמוצה שליַתמשחּמוצה,
ּמאסור.
שוֵאכן יַתהִבפששּמתן שויַתהיַתּק שנֵאבס אששּט ּמרּמפן אזה ּמב אזה.
מסכת כלאים פרק ט משנה ב
ב
יַתהֵאשי ּמרִים שויַתהיַתכּמלְך ֵאאין ּמבאהם ִבמֵאשם ִבכשליַתאִים,
רֲעאּמבל רֲעאסו ִברין ִבמשפ ֵאני יַתמ שרִבאית ּמהיַתעִין.
יַתהּמכ ִברים שויַתהשכּמסתות ֵאאין ּמבאהם ִבמשום ִבכשליַתאִים,
וִבבשליַתבד אשללא שיֵאהא שבּמשרו נו ֵאגיַתע ּמבאהן.
ֵאאין רֲעע יַתראי שלִבכשליַתאִים.
ללא ִישליַתבש ִבכשליַתאִים יַתעל יַתגֵאבי רֲעעּמש ּמרה,

רֲעאִבפלו ִבל שגלנב אאת יַתהאמאכס.
מסכת כלאים פרק ט משנה ג
ג
ִבמשטשפחות יַתה ּמי יַתדִים,
ִבמשטשפחות יַתהשוּסּמפ ִברים,
ִבמשטשפחות יַתהאוּסאפג,
ֵאאין ּמבאהן ִבמֵאשם ִבכשליַתאִים;
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאסר.
ִבמשטשפחות יַתהיַתוּסּמפ ִברים רֲעאסורות ִבמֵאשם ִבכשליַתאִים.
מסכת כלאים פרק ט משנה ד
ד
יַתתשכ ִבריֵאכי יַתהֵאמת שויַתהיַתמ שר יַתדיַתעת אשיַתלרֲעחמור,
ֵאאין ּמבאהם ִבמֵאשם ִבכשליַתאִים.
ללא ִיֵאתן אאת יַתהיַתמ שר יַתדיַתעת יַתעל שכֵאתפו,
רֲעאִבפלו שלהוִבוציא ּמעאליּמה אאת יַתה אזאבל.
מסכת כלאים פרק ט משנה ה
ה
מושכ ֵארי שכסות מושכ ִברין שכיַתד שרּמכן,
ללא ִישתיַתכ שונו יַתביַתחּממה ִבמשפ ֵאני יַתהיַתחּממה,
שוללא יַתב שגּמשִבמין ִבמשפ ֵאני יַתה שגּמשִבמין.
שויַתהשצנוִבעים יַתמשפִבשיִבלין יַתביַתמֵאּקל.
מסכת כלאים פרק ט משנה ו
ו
תושפ ֵארי שכסות תושפ ִברין שכיַתד שרּמכן,
ללא ִישתיַתכ שונו יַתביַתחּממה ִבמשפ ֵאני יַתהיַתחּממה,
ללא יַתב שגּמשִבמים ִבמשפ ֵאני יַתה שגּמשִבמים.
שויַתהשצנוִבעים תושפ ִברים ּמבּמא אר ץ.
מסכת כלאים פרק ט משנה ז
ז
יַתהיַתב שרִבסים שויַתהיַתב שר שדִבסים,
שויַתה יַתדשלשמִבטיּמקיון ויַתמ שנרֲעעלות יַתהִבפינון,
ללא ִישליַתבש ּמבאהן יַתעד אש ִבישבלדק.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתהּמבִבאים ֵאמחו ף יַתה ּמים וִבמשמ ִבדי יַתנת יַתה ּמים,
ֵאאי ּמנן שוצ ִבריִבכין שב ִבדיּמקה,

ִבמשפ ֵאני אשאח שזּמקּמתן יַתביַתּק שנֵאבס.
ויַתמ שנּמעל אשיַתלאז ארד,
ֵאאין בו ִבמשום ִבכשליַתאִים.
מסכת כלאים פרק ט משנה ח
ח
ֵאאין ּמאסור ִבמשום ִבכשליַתאִים אאּמלא ּמטווי שוּמא ִבריג,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים כב,יא(
א
"ללא ִבתשליַתבש יַתשיַתעשט ֵאנז",
ּמדּמבר אשהוא שויַתע ,שוּמטווי שונוז.
ארִבבי ִבששמעון אבן אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
ּמנלוז וֵאמִבליז הוא אאת ּמאִבביו אשיַתבּמשיַתמִים ּמעּמליו.
מסכת כלאים פרק ט משנה ט
ט
יַתהשלּמב ִבדים רֲעאסו ִברין,
ִבמשפ ֵאני אשֵאהן שוִבעים.
ִבפי ף אשיַתלאצאמר שבאשיַתלִבפששּמתןּ ,מאסור,
ִבמשפ ֵאני אשֵאהן חושז ִברין ּמבּמא ִבריג.
ארִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
שמִבשיחות אשּמליַתא שר ּמגּממן רֲעאסורות,
ִבמשפ ֵאני אשהוא מוֵאלל יַתעד אשללא קוֵאשר.
שר שס יַתרט אשיַתלאצאמר שואשיַתלִבפששּמתן
ללא ִישק ל
יַתלשחלגר בו אאת ּממשת ּמניו,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשּמה שרוצוּמעה ּמבאאשמיַתוצע.
מסכת כלאים פרק ט משנה י
י
אותות יַתהִבג שר ִבדים שואותות יַתהכושבִבסים
רֲעאסורות ִבמֵאשם ִבכשליַתאִים.
יַתהתוֵאכ ף שתִבכיּמפה יַתאיַתחת,
ֵאאי ּמנה ִבחבור ,שוֵאאין ּמב ּה ִבמֵאשם ִבכשליַתאִים,
שויַתהשושמּמט ּה יַתביַתשּמבתּ ,מפטור.
ּמעּמשה שש ֵאני ּמראאשיּמה ִבמיַתצד אאּמחד,
ִבחבור ,שו איש ּמב ּה ִבמֵאשם ִבכשליַתאִים,
שויַתהשושמּמט ּה יַתביַתשּמבת ,יַתח ּמיב.
ארִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתעד אש שייַתשֵאלש.
יַתהיַתשק שויַתהמּקּמפה ִבמשוצּמט שרִבפין יַתבִבכשליַתאִים.

חסלת כלאים

מסכת שביעית
פרק א
מסכת שביעית פרק א משנה א
א
יַתעד אאּממיַתתי חו שרִבשין שש ֵאדה ּמהִבאיּמלן אע ארב ששִבביִבעית?
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ּמכל שזיַתמן אשהוא ּמיאפה יַתלאפ ִברי;
ֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
יַתעד ּמהרֲעעאוצ ארת.
ושקרוִבבים ִבדשב ֵארי ֵאאלו ִבלשהיות שכ ִבדשב ֵארי ֵאאלו.
)מסכת שביעית פרק א משנה ב(
ֵאאי זו ִבהיא שש ֵאדה ּמהִבאיּמלן?
ּמכל ששללּמשה ִבאיּמלנות שלֵאבית שסּמאה,
ִבאם שראוִיים יַתלרֲעעשות ִבכיַתכר שדֵאבּמלה
אששלִבשִבשים ּממ אנה ּמבִבאייַתטשלִבקי,
חו שרִבשין ּמכל ֵאבית שסּמאה ִבבששִבביּמלן;
ּמפחות ִבמֵאכן,
ֵאאין חו שרִבשין ּמלאהן
אאּמלא שמללא ּמהאו ארה שויַתסלו חוּמוצה לו.
מסכת שביעית פרק א משנה ג
ב
אאּמחד ִבאייַתלן שס ּמרק שואאּמחד ִבאייַתלן יַתמרֲעאּמכל,
רוִבאין אוּמתן שכִבאלו ֵאהן שתֵאא ִבנים:
ִבאם שראוִיין יַתלרֲעעשות ִבכיַתכר שדֵאבּמלה
אששלִבשִבשים ּממ אנה ּמבִבאייַתטשלִבקי,
חו שרִבשין ּמכל ֵאבית שסּמאה ִבבששִבביּמלן;
ּמפחות ִבמֵאכן,
ֵאאין חו שרִבשין ּמלאהן אאּמלא ּמוצ שרּמכן.
מסכת שביעית פרק א משנה ד
ג

ּמה ּמיה אאּמחד עואשה ִבכיַתכר שדֵאבּמלה,
או שש יַתנִים עוִבשין,
ֵאאין חו שרִבשין ּמלאהן אאּמלא ּמוצ שרּמכן,
יַתעד אש שיהוא ִבמששללּמשה שויַתעד ִבתששּמעה.
ּמהיו רֲעעּמש ּמרהֵ ,אמרֲעעּמש ּמרה ושליַתמשעּמלן,
ֵאבין עוִבשין וֵאבין אשֵאאי ּמנן עוִבשין,
חו שרִבשין ּמכל ֵאבית שסּמאה ִבבששִבביּמלן.
ש אנאאיַתמר) :ששמות לד ,כא(
א
"אבּמח ִבריש ויַתבּמּקִבוציר ִבתששבת".
ה
ֵאאין לוצ ארְך לויַתמר ּמח ִבריש שוּמקִבוציר אשִבלששִבביִבעית,
אאּמלא ּמח ִבריש אששלאע ארב ששִבביִבעית אשהוא ִבנשכ ּמנס יַתבששִבביִבעית,
שוּמקִבוציר אשִבלששִבביִבעית אשהוא יוֵאוצא ִבעם מוּמוצֵאאי ששִבביִבעית.
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
ּממה ּמח ִבריש שרשות ,יַתא ף ּמקִבוציר שרשות,
ּמיּמוצא שקִבוציר ּמהלעאמר אשהוא חוּמבה.
מסכת שביעית פרק א משנה ה
ו
ששללּמשה ִבאיּמלנות אשִבלששללּמשה רֲעא ּמנִבשים,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִבמשוצּמט שרִבפים,
שוחו שרִבשים ּמכל ֵאבית שסּמאה ִבבששִבביּמלן.
יַתכּממה שיֵאהא ֵאבי ֵאניאהם?
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
שכ ֵאדי אש שיֵאהא יַתהּמבּמקר עוֵאבר שבֵאכּמליו.
מסכת שביעית פרק א משנה ו
ז
אעאשר שנִבטיעות שממפ ּמזרות שבתוְך ֵאבית שסּמאה,
חו שרִבשים ּמכל ֵאבית שסּמאה יַתעד לראש יַתהּמש ּמנה.
ּמהיו רֲעעשויות שו ּמרה או ממּמּקפות רֲעעּמט ּמרה,
ֵאאין חו שרִבשין ּמלאהן אאּמלא ּמוצ שרּמכן.
מסכת שביעית פרק א משנה ז
ח
יַתה שנִבטיעות שויַתה ִבדלוִבעים ִבמשוצּמט שרִבפין שלתוְך ֵאבית שסּמאה.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
רֲעעּמש ּמרה ִבדלוִבעים שלֵאבית שסּמאה,
חו שרִבשין ּמכל ֵאבית שסּמאה יַתעד לראש יַתהּמש ּמנה.

מסכת שביעית פרק א משנה ח
ט
יַתעד אאּממיַתתי ִבנשק שראו שנִבטיעות?
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה אוֵאמר:
יַתעד אש ּמיחולו;
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
יַתעד ֵאתיַתשע ּמש ִבנים;
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
שנִבטיּמעה ִבכששּממ ּה.
ִבאיּמלן אש ִבנ שגיַתמם שוהוִבוציא רֲעחִבלִבפים,
ִבמאּטיַתפח ושליַתמּמּטןִ ,בכ שנִבטיּמעה,
ִבמאּטיַתפח ושליַתמשעּמלןּ ,מכִבאיּמלן.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ִבששמעון.

פרק ב
מסכת שביעית פרק ב משנה א
א
יַתעד אאּממיַתתי חו שרִבשין ִבבשש ֵאדה יַתהּמלּמבן אע ארב ששִבביִבעית?
יַתעד אשִבתשכאלה יַתהֵאלּמחה:
ּמכל שזיַתמן אששב ֵאני ּמא ּמדן חו שרִבשין
ִבליַתּטע יַתבִבמשקּמשאות ויַתבִבמ שדּמלעות.
ּמאיַתמר שרִבבי ִבששמעון:
ּמניַתתּמת תו יַתרת ּמכל אאּמחד שואאּמחד שב ּמידו;
אאּמלא ִבבשש ֵאדה יַתהּמלּמבן ,יַתעד יַתהאפיַתסח,
וִבבשש ֵאדה ּמהִבאיּמלן יַתעד ּמהרֲעעאוצ ארת.
מסכת שביעית פרק ב משנה ב
ב
שמ יַתזשבִבלין ושמיַתעשד ִברין יַתבִבמשקּמשאות ויַתבִבמ שדּמלעות
יַתעד לראש יַתהּמש ּמנה.
שוֵאכן ֵאבית יַתהששּמלִבחים.
שמ יַתישבִבלים ,שמּמפ שרִבקים ,ושמּמאשבִבקים,
ושמיַתעשש ִבנים יַתעד לראש יַתהּמש ּמנה.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתא ף נוֵאטל הוא אאת אהּמעאלה
ִבמן ּמהאאששכול יַתבששִבביִבעית.
מסכת שביעית פרק ב משנה ג
ג

שמיַתסשּקִבלים יַתעד לראש יַתהּמש ּמנה.
שמיַתק שרשסִבמין ,שמּמז שר ִבדין,
ושמיַתפשוּסִבלים יַתעד לראש יַתהּמש ּמנה.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
שכ ֵאזרו ּמד ּה ושכִבפוּסוּמל ּה אשיַתלרֲעחִבמיִבשית,
ֵאכן אשיַתלִבשִבשית.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ּמכל שזיַתמן אשרֲעא ִבני יַתריַתשי יַתברֲעעבו יַתדת ּמהִבאיּמלן,
יַתריַתשי רֲעא ִבני שבִבפוּסולו.
מסכת שביעית פרק ב משנה ד
ד
שמ יַתזרֲעהִבמין אאת יַתה שנִבטיעות,
שוכו שרִבכין אוּמתן ,שוקושטִבמין אוּמתם,
שועוִבשין ּמלאהן ּמבִבתים,
ויַתמששִבקין אוּמתן יַתעד לראש יַתהּמש ּמנה.
שרִבבי שלּמע ּמזר ִבב שרִבבי ּמוצדוק אוֵאמר:
יַתא ף יַתמששאקה הוא אאת יַתהלו ף יַתבששִבביִבעית,
רֲעאּמבל ללא יַתעל ּמהִבעּמּקר.
מסכת שביעית פרק ב משנה ה
ה
ּמסִבכים אאת יַתהיַתפ ִבגים ושמ יַתנשּקִבבין אוּמתן
יַתעד לראש יַתהּמש ּמנה.
יַתפ ֵאגי אע ארב ששִבביִבעית אש ִבנשכ שנסו יַתלששִבביִבעית,
שואשיַתלששִבביִבעית אש ּמישוצאו שלמוּמוצֵאאי ששִבביִבעית,
ללא ּמסִבכים שוללא שמ יַתנשּקִבבין אוּמתן.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּממקום אש ּמנרֲעהגו ּמלסוְךֵ ,אאי ּמנן ּמסִבכים,
ִבמשפ ֵאני אשִבהיא רֲעעבו ּמדה;
ּממקום אש ּמנרֲעהגו אשללא ּמלסוְךּ ,מסִבכים.
שרִבבי ִבששמעון יַתמִבתיר ּמבֵאאלו,
ִבמשפ ֵאני אשהוא יַתריַתשי יַתברֲעעבו יַתדת ּמהִבאיּמלן.
מסכת שביעית פרק ב משנה ו
ו
ֵאאין נושטִבעיןֵ ,אאין יַתמשב ִבריִבכין,
שוֵאאין יַתמ שרִבכיִבבין אע ארב ששִבביִבעית,
ּמפחות ִבמששללִבשים יום ִבלשפ ֵאני לראש יַתהּמש ּמנה;
ִבאם ּמניַתטע או ִבהשב ִבריְך או ִבה שרִבכיב ,יַתירֲעעלקר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:

ּמכל יַתה שרּמכּמבה אשֵאאי ּמנ ּה קואלאטת ִבלששללּמשה ּמיִבמים,
ֵאאי ּמנה קואלאטת.
שרִבבי יוֵאסה ו שרִבבי ִבששמעון אושמ ִברים:
ִבלששֵאתי יַתשּמבתות.
מסכת שביעית פרק ב משנה ז
ז
ּמהלא ארז שויַתהדליַתחן שויַתהשפ ּמר ִבגים שויַתהיַתששמששִבמים
אשִבהשש ִברישו ִבלשפ ֵאני לראש יַתהּמש ּמנה,
ִבמשתיַתעשש ִברים שלאשּמעיַתבר ,וממּמת ִברים יַתבששִבביִבעית;
ִבאם ּמלאו,
רֲעאסו ִברין יַתבששִבביִבעית וִבמשתיַתעשש ִברין שלּמש ּמנה יַתהּמבּמאה.
מסכת שביעית פרק ב משנה ח
ח
שרִבבי ִבששמעון ֵאשזו ִברי אוֵאמר:
פול ִבמשוצ ִברי אששז ּמרעו של אז יַתרע ִבמשתִבחּמלה יַתכיוֵאוצא ּמבאהן.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
רֲעאפו ִבנים יַתה יַתגשמלו ִבנים יַתכיוֵאוצא ּמבאהן.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
רֲעאפו ִבנין יַתה יַתגשמלו ִבנין אשִבת שרשמלו ִבלשפ ֵאני לראש יַתהּמש ּמנה.
מסכת שביעית פרק ב משנה ט
ט
יַתהשבּמוצִבלים יַתהּמוּס ִבריִבסים ופול ִבמשוצ ִברי,
אשּממ יַתנע ֵאמאהן יַתמִים ששללִבשים יום ִבלשפ ֵאני לראש יַתהּמש ּמנה,
ִבמשתיַתעשש ִברין שלאשּמעיַתבר וממּמת ִברים יַתבששִבביִבעית;
שוִבאם ּמלאו,
רֲעאסו ִברין יַתבששִבביִבעית וִבמשתיַתעשש ִברין שלּמש ּמנה יַתהּמבּמאה.
י
שואשיַתליַתביַתעל ,אשּממ יַתנע ֵאמאהן ששֵאתי עונות.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ּמשלוש.
מסכת שביעית פרק ב משנה י
יא
יַתה ִבדלוִבעים אשִבּק שיּממן של אז יַתרע,
ִבאם ִבהשקשו ִבלשפ ֵאני לראש יַתהּמש ּמנה,
שו ִבנשפּמסלו ֵאמלאאכל ּמא ּמדן,

ממּמתר שליַתק שיּממן יַתבששִבביִבעית;
שוִבאם ּמלאו,
ּמאסור שליַתק שיּממן יַתבששִבביִבעית.
יַתהשתּממרות אשּמלאהן רֲעאסורות יַתבששִבביִבעית.
שמ יַתרשבִבוצים שבּמעּמפר ּמלּמבן.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ִבששמעון.
שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעקב אוֵאסר.
שמּממ שרִבסים ּמבלא ארז יַתבששִבביִבעית.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ִבששמעון.
רֲעאּמבל ללא שמיַתכשוּסִבחים.

פרק ג
מסכת שביעית פרק ג משנה א
א
ֵאמאאּממיַתתי מוִבוציִבאין שזּמבִבלים שליַתאששיַתפתות?
ִבמאש ִבישפשסקו עושב ֵאדי רֲעעבו ּמדה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבמאש ִביייַתבש יַתהּממתוק.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ִבמאש ִביּמּקֵאשר.
)מסכת שביעית פרק ג משנה ב(
יַתעד יַתכּממה שמ יַתזשבִבלים?
יַתעד ּמשלוש ּמשלוש יַתאששיַתפתות
שלֵאבית שסּמאה אששלאעאשר אעאשר יַתמשששפלות,
שואששלאלאתְך אלאתְך.
מוִבסיִבפין יַתעל יַתהיַתמשששפלות,
שוֵאאין מוִבסיִבפין יַתעל ּמהיַתאששיַתפתות.
שרִבבי יו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף יַתעל ּמהיַתאששיַתפתות.
מסכת שביעית פרק ג משנה ג
ב
עואשה ּמא ּמדם אאת ּמש ֵאדהו
ּמשלוש ּמשלוש יַתאששיַתפתות שלֵאבית שסּמאה.
ּמיֵאתר ִבמֵאכן) ,יַתמרֲעחִבוציב(.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ִבששמעון.
יַתורֲעחּמכִבמים אושס ִברין,
יַתעד אש יַתירֲעעִבמיק ששללּמשה,

או יַתעד אש יַתי שגִבבייַת ּה ששללּמשה.
עואשה ּמא ּמדם אאת ִבזשבלו אוּמוצר.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאסר,
יַתעד אש יַתירֲעעִבמיק ששללּמשה,
או יַתעד אש יַתי שגִבבייַת ּה ששללּמשה.
ּמה ּמיה לו ּמדּמבר שמממּמעט,
מוִבסי ף ּמעּמליו שוהוֵאלְך.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה אוֵאסר,
יַתעד אש יַתירֲעעִבמיק ששללּמשה,
או יַתעד אש יַתי שגִבבייַת ּה ששללּמשה,
או יַתעד אש ִביֵאתן יַתעל יַתהאוּסיַתלע.
מסכת שביעית פרק ג משנה ד
ג
יַתהשמ יַתד ֵאיר אאת ּמש ֵאדהו
שועואשה יַתסיַתהר שלֵאבית ּמסאיַתתִים,
עוֵאקר ּמשלוש רוחות ויַתמ ִבנייַתח אאת ּמהאאשמּמוצִבעית,
ִבנשמּמוצא שמ יַתד ֵאיר ֵאבית יַתא שריַתביַתעת שסִבאים.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ֵאבית ששמו יַתנת שסִבאין.
ּמה שיּמתה ּמכל ּמש ֵאדהו ֵאבית יַתא שריַתביַתעת שסִבאים,
שמיַתש ֵאיר ִבמאמנו ִבמשקּמוצתִ ,במשפ ֵאני יַתמ שרִבאית ּמהיַתעִין,
ומוִבוציִבאין ִבמן יַתהיַתוּסיַתהר
שונוֵאתן שלתוְך ּמש ֵאדהו שכ אד ארְך יַתהשמ יַתזשבִבלים.
מסכת שביעית פרק ג משנה ה
ד
ללא ִישפיַתתח ּמא ּמדם יַתמשחֵאוצב יַתכשתִבחּמלה שלתוְך ּמש ֵאדהו,
יַתעד אש שיהו בו ּמשלוש ּממ שרשביות,
אשֵאהן ּמשללש יַתעל ּמשלוש יַתעל רום ּמשלוש,
ֵאשעו ּמרם אעשש ִברים ּמואשיַתבע רֲעאּמב ִבנים.
מסכת שביעית פרק ג משנה ו
ה
ּמג ֵאדר אש איש בו אעאשר רֲעאּמב ִבנים אששליַתמששוי ששיַתנִים שש יַתנִים,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִי ּמנֵאטלו.
ֵאשעור ּמג ֵאדר רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחין.
ּמפחות ִבמֵאכן ,יַתמשחֵאוצב,
שוגושממו יַתעד ּמפחות ֵאמּמהּמא אר ץ אטיַתפח.
ו

יַתבאמה שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?
ִבמתוְך אשלו;
רֲעאּמבל ִבמתוְך אשיַתלרֲעחֵאברו,
יַתמה אשהוא רואוצה ִילּטל.
יַתבאמה שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?
ִבב שזיַתמן אשללא ִבהשתִבחיל בו ֵאמאע ארב ששִבביִבעית,
רֲעאּמבל ִבאם ִבהשתִבחיל בו ֵאמאע ארב ששִבביִבעית,
יַתמה אשהוא רואוצה ִילּטל.
מסכת שביעית פרק ג משנה ז
ז
רֲעאּמב ִבנים אש ִבזשע שזיַתעּמתן יַתהיַתמרֲעח ֵארּמשה,
או אשּמהיו שממכוּסות שו ִבנשת יַתגלו,
ִבאם ֵאיש ּמבאהם ששיַתתִים אששליַתמששוי ששיַתנִים שש יַתנִים,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִי ּמנֵאטלו.
יַתהשמיַתסֵאּקל אאת ּמש ֵאדהו,
נוֵאטל אאת ּמהאעשליונות,
ויַתמ ִבנייַתח אאת יַתהנו שגעות ּמבּמא אר ץ.
שוֵאכן יַתג שר ֵאגש אשִבלשוצרורות,
נוֵאטל אאת ּמהאעשליונות
ויַתמ ִבנייַתח אאת יַתהנו שגעות ּמבּמא אר ץ.
ִבאם ֵאיש יַתתשחֵאתיאהם אסיַתלע או יַתקש,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִי ּמנֵאטלו.
מסכת שביעית פרק ג משנה ח
ח
ֵאאין בו ִבנים יַתמ שד ֵארגות יַתעל ִבפי יַתה ֵאגּמאיות
אע ארב ששִבביִבעית ִבמאשּמפשסקו שגּמשִבמים,
ִבמשפ ֵאני אשהוא יַתמשתִבקי ּמנן יַתלששִבביִבעית;
רֲעאּמבל בו אנה הוא יַתבששִבביִבעית ִבמאשּמפשסקו שגּמשִבמים,
ִבמשפ ֵאני אשהוא יַתמשתִבקי ּמנן שלמוּמוצֵאאי ששִבביִבעית.
שוללא ִישסלמְך אבּמעּמפר,
רֲעאּמבל עואשהו יַתחִי ץ.
שט אאת ּמידו שוִבלשּטּמל ּה,
ּמכל אאאבן אשהוא ּמיכול ִבלשפ ל
רֲעה ֵארי זו ִבת ּמנֵאטל.
מסכת שביעית פרק ג משנה ט
ט
יַתאשב ֵאני ּמכֵאת ף ּמבאות ִבמּמכל ּממקום.
שויַתהשמיַתקשבּמלן ֵאמִבביּמאן ִבמּמכל ּממקום.
שוֵאאלו ֵאהן יַתאשב ֵאני ּמכֵאת ף?

ּמכל אשֵאאי ּמנה שיכוּמלה שלִבה ּמנֵאטל שביַתאיַתחת ּמיד.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתאשב ֵאני ּמכֵאת ף ִבכששּממן,
ּמכל אשֵאהן ִבנּמּטלות ששיַתתִים שוּמשלוש יַתעל יַתהּמכֵאת ף.
מסכת שביעית פרק ג משנה י
י
יַתהבו אנה ּמג ֵאדר ֵאבינו ִבל שרשות ּמה יַתרִבבים,
ממּמתר שליַתהשעִבמיק יַתעד יַתהאוּסיַתלע.
יַתמה יַתירֲעעאשה אבּמעּמפר?
וצושברו ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים ויַתמשתִבקינו.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהומשיַתע.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
שכ אד ארְך אשֵאאין שמיַתקשלשקִבלין ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
ּמכְך ללא שייַתתֵאּקן.
יַתמה יַתירֲעעאשה אבּמעּמפר?
וצושברו שלתוְך ּמש ֵאדהו שכ אד ארְך יַתהשמ יַתזשבִבלין.
שוֵאכן יַתהחוֵאפר בור שוִבשייַתח ושמּמע ּמרה.

פרק ד
מסכת שביעית פרק ד משנה א
א
ש ּמנה ּמהיו אושמ ִברין:
ּמב ִברא ל
שמיַתלֵאּקט ּמא ּמדם ֵאעִבוצים יַתורֲעעּמשִבבים ִבמתוְך אשלו,
שכ אד ארְך אשהוא שמיַתלֵאּקט ִבמתוְך אשיַתלרֲעחֵאברו,
אאת יַתה יַתגס יַתה יַתגס.
וִבמאש יַתרבו עושב ֵארי רֲעעֵאב ּמרה ִבהשתִבקינו,
אש שיֵאהא אזה שמיַתלֵאּקט ִבמתוְך אשיַתל אזה אשללא שבטוּמבה,
שוֵאאין לוצ ארְך לויַתמר אש שייַתקֵאצ ץ ּמלאהם שמזונות.
מסכת שביעית פרק ד משנה ב
ב
ּמש אדה אש ִבנשתיַתק ּמוּמוצה,
ִבתּמז יַתרע מוּמוצֵאאי ששִבביִבעית;
אש ִבניַתּט ּמיּמבה או אש ִבנ יַתד ּמי ּמרה,
ללא ִבתּמז יַתרע מוּמוצֵאאי ששִבביִבעית.
ּמש אדה אש ִבניַתּט ּמיּמבהֵ ,אבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ֵאאין אושכִבלין ֵאפרואתיּמה יַתבששִבביִבעית;

וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
אושכִבלין.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ֵאאין אושכִבלין ֵאפרות ששִבביִבעית שבטוּמבה;
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שבטוּמבה שואשללא שבטוּמבה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבחלו ף יַתה שדּמב ִברים,
אזה ִבמּמּקֵאלי ֵאבית יַתשיַתמי וֵאממחשמ ֵארי ֵאבית אהֵאלל.
מסכת שביעית פרק ד משנה ג
ג
חושכ ִברים ִבני ִברים ִבמן יַתהגוִים יַתבששִבביִבעית,
רֲעאּמבל ללא ִבמ ִבישש ּמרֵאאל.
ושמיַתח שזִבקים שי ֵאדי גוִים יַתבששִבביִבעית,
רֲעאּמבל ללא שי ֵאדי ִישש ּמרֵאאל.
שושורֲעאִבלין ִבבששלוּממם,
ִבמשפ ֵאני יַתד שרֵאכי ּמשלום.
מסכת שביעית פרק ד משנה ד
ד
יַתהֵאמ ֵאדל יַתב ֵאזיִבתים,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ּמילגם.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שיּמש ֵארש.
מו ִבדים שביַתמרֲעחִבליק יַתעד אש ּמילגם.
שוֵאאי אזה הוא ֵאמ ֵאדל?
אאּמחד או שש יַתנִים.
יַתהיַתמרֲעחִבליק?
ששללּמשה אזה שביַתוצד אזה.
יַתבאמה שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?
ִבמתוְך אשלו,
רֲעאּמבל ִבמתוְך אשיַתלרֲעחֵאברו,
יַתא ף יַתהיַתמרֲעחִבליק שיּמש ֵארש.
מסכת שביעית פרק ד משנה ה
ה
יַתהיַתמשבִבקייַתע יַתב יַתזִית ללא שייַתחאפה אבּמעּמפר,
רֲעאּמבל שמיַתכאוּסה הוא ּמברֲעאּמב ִבנים או יַתביַתּקש.
יַתהּקוֵאוצ ץ קורות ִבששקּממה ,ללא שייַתחאפה אבּמעּמפר,

רֲעאּמבל שמיַתכאוּסה הוא ּמברֲעאּמב ִבנים או יַתביַתּקש.
ֵאאין קושוצִבוצין שבתויַתלת ִבששקּממה יַתבששִבביִבעית,
ִבמשפ ֵאני אשִבהיא רֲעעבו ּמדה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שכיַתד שרּמכ ּה ּמאסור;
אאּמלא יַתמ שגִבבייַת ּה רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים,
או גוֵאמם ֵאמיַתעם ּמהּמא אר ץ.
מסכת שביעית פרק ד משנה ו
ו
יַתהשמ יַתז ֵאנב יַתב שגּמפ ִבנים שויַתהּקוֵאוצ ץ ּמק ִבנים,
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתי שרִבחיק אטיַתפח.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
קוֵאוצ ץ שכיַתד שרכו יַתבּמּק שרדום או יַתביַתמ ּמגל ויַתבשמ ֵאג ּמרה,
ושבּמכל ִבמין אשִבי שראוצה.
ִבאיּמלן אש ִבנשפיַתשח,
קושש ִברין אותו יַתבששִבביִבעית.
ללא אש יַתירֲעעאלה ,אאּמלא אשללא יוִבסי ף.
מסכת שביעית פרק ד משנה ז
ז
ֵאמאאּממיַתתי אושכִבלין ֵאפרות ּמהִבאיּמלן יַתבששִבביִבעית?
יַתהיַתפ ִבגים,
ִבמאש יַתישז ִבריחו ,אוֵאכל ּמבאהן ִבפתו יַתבּמש אדה;
ִבבֵאחלו ,כו ֵאנס שלתוְך ֵאביתו.
שוֵאכן יַתכיוֵאוצא ּמבאהם ִבבששּמאר שש ֵאני ּמשבויַתע,
יַתח ּמיִבבים יַתביַתמיַתעששרות.
מסכת שביעית פרק ד משנה ח
ח
יַתהבלאסר,
ִבמאשֵאהִבביא יַתמִים ,אוֵאכל ִבפתו יַתבּמש אדה;
ִבהשבִבאיש ,כו ֵאנס שלתוְך ֵאביתו.
שוֵאכן יַתכיוֵאוצא בו ִבבששּמאר שש ֵאני ּמשבויַתע,
יַתח ּמיב יַתביַתמיַתעששרות.
מסכת שביעית פרק ד משנה ט
ט
ֵאזיִבתים אשִבהשכ ִבניסו שרִבביִבעית שלשסּמאה,
פוֵאוציַתע שואוֵאכל יַתבּמש אדה.

ִבהשכ ִבניסו רֲעחִבוצי ללג ,כוֵאתש שוּמסְך יַתבּמש אדה.
ִבהשכ ִבניסו ששִבליש,
כוֵאתש יַתבּמש אדה שוכו ֵאנס שלתוְך ֵאביתו.
שוֵאכן יַתכיוֵאוצא ּמבאהן ִבבששּמאר שש ֵאני ּמשבויַתע,
יַתח ּמיִבבים יַתביַתמיַתעששרות.
וששּמאר ּמכל ֵאפרות ּמהִבאיּמלן,
שכעו ּמנּמתן יַתליַתמיַתעששרותּ ,מכְך עו ּמנּמתן יַתלששִבביִבעית.
מסכת שביעית פרק ד משנה י
י
ֵאמאאּממיַתתי ֵאאין קושוצִבוצין אאת ּמהִבאיּמלן יַתבששִבביִבעית?
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ּמכל ּמהִבאיּמלן ִבמאשיוִבוציא.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
אהּמחרוִבבין ִבמאש שייַתשֵאלשו,
שויַתה שגּמפ ִבנים ִבמאש שיּמג ֵארעו,
יַתה ֵאזיִבתים ִבמאש ּמי ִבניוצו,
וששּמאר ּמכל ֵאפרות ּמהִבאיּמלן ִבמאשיוִבוציא.
ּמכל ּמהִבאיּמלן,
ֵאכי ּמון אשּמבא שלעו יַתנת יַתהיַתמיַתעששרות,
ממּמתר שלקושוצוצו.
יַתכּממה שיֵאהא יַתב יַתזִית שוללא שייַתקשצאוצנו?
לריַתבע.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
יַתהלכל שלִבפי יַתזִית.

פרק ה
מסכת שביעית פרק ה משנה א
א
שבנות שויַתח ,ששִבביִבעית ֵאיש ּמלאהן שש ִבנ ּמיה,
אשֵאהן עושות שלּמשלוש ּמש ִבנים.
שרִבבי יו ּמדה אוֵאמר:
יַתהיַתפ שרּמסיות ,ששִבביִבעית אשּמלאהן מוּמוצֵאאי ששִבביִבעית,
אשֵאהן עושות ִבלששֵאתי ּמש ִבנים.
ּמאשמרו לו:
ללא ּמאשמרו אאּמלא שבנות שויַתח.
מסכת שביעית פרק ה משנה ב
ב

יַתהּטוֵאמן אאת יַתהלו ף יַתבששִבביִבעית,
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
חת ִבמּמוּסאיַתתִים,
ללא ִישפ ל
יַתעל לגיַתב ּה ששללּמשה שטּמפִבחים,
שואטיַתפח ּמעּמפר יַתעל יַתגּמביו.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ללא ִישפרֲעחתו ֵאמיַתא שריַתביַתעת יַתקִבבים,
יַתעל לגיַתב ּה אטיַתפח,
שואטיַתפח ּמעּמפר יַתעל יַתגּמביו.
שוטושמנו שמקום שד ִברייַתסת ּמהּמא ּמדם.
מסכת שביעית פרק ה משנה ג
ג
לו ף אשּמעשב ּמרה ּמעּמליו ששִבביִבעית,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ִבאם ּמלשקטו ּמהרֲעע ִבנ ִביים אאת ּמעּמליוּ ,מלשקטו;
שוִבאם ּמלאו,
יַתירֲעעאשה אחששבון ּמלרֲעע ִבנ ִביים.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ִבאם ּמלשקטו ּמהרֲעע ִבנ ִביים אאת ּמעּמליוּ ,מלשקטו;
שוִבאם ּמלאו,
ֵאאין ּמלרֲעע ִבנ ִביים ִבעמו אחששבון.
מסכת שביעית פרק ה משנה ד
ד
לו ף אששלאע ארב ששִבביִבעית אשהוא ִבנשכ ּמנס יַתלששִבביִבעית,
שוֵאכן שבּמוצִבלים יַתהִבּקיוצו ִבנים,
שוֵאכן פוּמאה אששלִבע ִבדית,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
עושק ִברין אוּמת ּה שבּממרופות אשּמלֵאע ץ;
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שביַתק שר מדמות אשיַתליַתמאתאכת.
מו ִבדים שבפוּמאה אשיַתלשצּמלעות,
אשעושק ִברין אוּמת ּה שביַתק שר מדמות אשיַתליַתמאתאכת.
מסכת שביעית פרק ה משנה ה
ה
ֵאמאאּממיַתתי ממּמתר ּמא ּמדם ִבליַתּקח לו ף מוּמוצֵאאי ששִבביִבעית?
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבמ ּמיד.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:

ִבמאשִבי שראבה אהּמח ּמדש.
מסכת שביעית פרק ה משנה ו
ו
ֵאאלו ֵאכִבלים אשֵאאין ּמהמאּממן יַתריַתשי שלּממשכ ּמרם יַתבששִבביִבעית:
יַתמרֲעח ֵארּמשה שוּמכל ֵאכאליּמה,
ּמהלעל ,יַתהִבמ שז ארה ,שויַתה ּמדּמקר.
רֲעאּמבל מוֵאכר הוא יַתמ יַתגל ּמיד,
יַתמ יַתגל ּמקִבוציר ,רֲעע ּמגּמלה שוּמכל ֵאכאליּמה.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל אששמיַתלאשכתו שמ מיאח אדת יַתלרֲעעֵאב ּמרהּ ,מאסור;
אלאאלסר ושליַתהִבתיר ,ממּמתר.
מסכת שביעית פרק ה משנה ז
ז
יַתהיוֵאוצר מוֵאכר ּמחֵאמש יַתכ ֵאדי אשאמן,
יַתורֲעחֵאמש אעשש ֵארה יַתכ ֵאדי יַתיִין,
אשֵאכן יַתד שרכו שלּמהִבביא ִבמן יַתהאהשבֵאקר.
ִבאם ֵאהִבביא ּמיֵאתר ִבמֵאכן ,ממּמתר.
ומוֵאכר יַתלגוִים ּמבּמא אר ץ,
ושלִישש ּמרֵאאל שבחוּמוצה ּמלּמא אר ץ.
מסכת שביעית פרק ה משנה ח
ח
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ללא ִישמלכר לו ּמפ ּמרה חו אראשת יַתבששִבביִבעית.
ֵאבית אהֵאלל יַתמִבתי ִברין,
ִבמשפ ֵאני אשהוא ּמיכול שלּמששחּמט ּה.
מוֵאכר לו ֵאפרות רֲעאִבפלו שבּמשיַתעת יַתהאז יַתרע.
יַתמששִבאיל לו שסּמאתו,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשהוא יו ֵאדיַתע אש איש לו לג ארן.
פו ֵארט לו ּממעות,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשהוא יו ֵאדיַתע אש איש לו פורֲעעִבלים.
שומכּמלם שבֵאפרוש רֲעאסו ִברין.
מסכת שביעית פרק ה משנה ט
ט
יַתמששאאאלת ִבאּמשה
יַתלרֲעחאב שרּמת ּה יַתהרֲעחשו ּמדה יַתעל יַתהששִבביִבעית
ּמנּמפה ושכּמב ּמרה ,שו ֵאריַתחִים שויַתתנור;
רֲעאּמבל ללא ּמתלבר שוללא ִבתשטיַתחן ִבעּממ ּה.

ֵאאאשת ּמחֵאבר יַתמששאאאלת שלֵאאאשת יַתעם ּמהּמא אר ץ
ּמנּמפה ושכּמב ּמרה;
ובואר ארת שוטואח אנת ושמ יַתראּק אדת ִבעּממ ּה.
רֲעאּמבל ִבמאשיַתתִבּטיל אאת יַתהיַתמִים,
ללא ִבת יַתגע אאשוצּמל ּה,
אשֵאאין שמיַתח שזִבקין שי ֵאדי עושב ֵארי רֲעעֵאב ּמרה.
שומכּמלם ללא ּמאשמרו אאּמלא ִבמשפ ֵאני יַתד שרֵאכי ּמשלום.
שמיַתח שזִבקים שי ֵאדי גוִים יַתבששִבביִבעית,
רֲעאּמבל ללא שי ֵאדי ִישש ּמרֵאאל.
שושורֲעאִבלים ִבבששלוּממם,
ִבמשפ ֵאני יַתד שרֵאכי ּמשלום.

פרק ו
מסכת שביעית פרק ו משנה א
א
ּמשלוש רֲעא ּמרוצות יַתלששִבביִבעית:
ּמכל אשאהאח ִבזיקו עוֵאלי ּמבאבל,
ֵאמאא אר ץ ִישש ּמרֵאאל שויַתעד שג ִבזיב,
ללא אנאאּמכל שוללא אנאעּמבד;
שוּמכל אשאהאח ִבזיקו עוֵאלי ִבמשוצ יַתרִים,
ִבמ שג ִבזיב יַתעד יַתה ּמנּמהר שויַתעד רֲעאּממ ּמנה,
אנאאּמכל רֲעאּמבל ללא אנאעּמבד;
ֵאמיַתה ּמנּמהר וֵאמרֲעאּממ ּמנה שוִבלשפ ִבנים,
אנאאּמכל שו אנאעּמבד.
מסכת שביעית פרק ו משנה ב
ב
עוִבשים יַתבּמתלוש שבסו שר ּמיה,
רֲעאּמבל ללא ִבבשממחּמבר.
ּמדִבשים שוזו ִברים שודו שרִבכים ושמיַתעשמ ִברים,
רֲעאּמבל ללא קושוצ ִברים שוללא בושוצ ִברים שוללא מושסִבקים.
שכּמלל ּמאיַתמר שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
ּמכל אשיַתכיוֵאוצא בו ממּמתר ּמבאא אר ץ,
עוִבשים אותו שבסו שר ּמיה.
מסכת שביעית פרק ו משנה ג
ג
שבּמוצִבלים אשּמי שרדו רֲעעֵאליאהן שגּמשִבמים שוִבוצֵאמחו,
ִבאם ּמהיו אהּמעִבלים אשּמלאהן ששחו ִברים,

רֲעאסו ִברין;
הו ִבריקו ,רֲעה ֵארי ֵאאלו ממּמת ִברין.
שרִבבי רֲעח יַתנשנ ּמיה אבן יַתא שנִבטי שג ּמנס אוֵאמר:
ִבאם שיכוִבלין שלִבהּמתֵאלש אבּמעִבלין אשּמלאהן,
רֲעאסו ִברין;
שכ אנ אגד ֵאכן מוּמוצֵאאי ששִבביִבעית ממּמת ִברין.
מסכת שביעית פרק ו משנה ד
ד
ֵאמאאּממיַתתי ממּמתר ּמא ּמדם
ִבליַתּקח ּמי ּמרק מוּמוצֵאאי ששִבביִבעית?
ִבמאש יַתירֲעעאשה יַתכיוֵאוצא בו.
ּמעּמשה יַתהיַתבִבכיר,
מהיַתתר ּמהּמאִבפיל.
ארִבבי ִבהִבתיר ִבליַתּקח ּמי ּמרק מוּמוצֵאאי ששִבביִבעית ִבמ ּמיד.
מסכת שביעית פרק ו משנה ה
ה
ֵאאין מוִבוציִבאין אשאמן שש ֵארּמפה וֵאפרות ששִבביִבעית
ֵאמּמהּמא אר ץ שלחוּמוצה ּמלּמא אר ץ.
ּמאיַתמר שרִבבי ִבששמעון:
ּמשיַתמשעִבתי שבֵאפרוש,
אשמוִבוציִבאין שלסו שר ּמיה,
שוֵאאין מוִבוציִבאין שלחוּמוצה ּמלּמא אר ץ.
מסכת שביעית פרק ו משנה ו
ו
ֵאאין שמִבביִבאין שתרוּממה ֵאמחוּמוצה ּמלּמא אר ץ ּמלּמא אר ץ.
ּמאיַתמר שרִבבי ִבששמעון:
ּמשיַתמשעִבתי שבֵאפרוש,
אששמִבביִבאין ִבמוּסו שר ּמיה,
שוֵאאין שמִבביִבאין ֵאמחוּמוצה ּמלּמא אר ץ.

פרק ז
מסכת שביעית פרק ז משנה א
א
שכּמלל ּמגדול ּמאשמרו יַתבששִבביִבעית:
ּמכל אשהוא ֵאמלאאכל ּמא ּמדם,
וֵאמלאאכל שבֵאהּממה ִבמִבמין יַתהצושבִבעים,

שוֵאאינו ִבמשתיַתק ֵאים ּמבּמא אר ץ,
איש לו ששִבביִבעית ושל ּמדּממיו ששִבביִבעית,
איש לו ֵאבעור ושל ּמדּממיו ֵאבעור.
שוֵאאי אזה אזה?
אזה רֲעעֵאלי לו ף שואטה,
יַתורֲעעֵאלה יַתה יַתד שנ יַתד ּמנא,
ּמהמעשלִבשים,
שויַתהשכ ֵאריִבשים,
ּמה שר ִבגיּמלה,
שו ֵאנ ץ אהּמחּמלב;
ֵאמלאאכל שבֵאהּממה,
יַתהחוִבחים שויַתהיַתד שרּמד ִברים;
וִבמִבמין יַתהצושבִבעים,
ִבסשפֵאחי אאשסֵאטס שוקוּמוצא;
ֵאיש ּמלאהם ששִבביִבעית שוִבל שדֵאמיאהן ששִבביִבעית,
ֵאיש ּמלאהם ֵאבעור שוִבל שדֵאמיאהן ֵאבעור.
מסכת שביעית פרק ז משנה ב
ב
שועוד שכּמלל יַתאֵאחר ּמאּממרו:
ּמכל אשהוא ֵאמלאאכל ּמא ּמדם
וֵאמלאאכל שבֵאהּממה וִבמִבמין יַתהצושבִבעים,
וִבמשתיַתק ֵאים ּמבּמא אר ץ,
איש לו ששִבביִבעית ושל ּמדּממיו ששִבביִבעית,
ֵאאין לו ֵאבעור שוללא של ּמדּממיו ֵאבעור.
שוֵאאי אזה אזה?
אזה ִבעיַתּקר יַתהלו ף שואטה,
שוִבעיַתּקר יַתה יַתד שנ יַתד ּמנה,
ּמהיַתע שרשקּמב ִבנין,
שויַתהיַתחשלֵאביִבוצין,
שויַתהמבשכ ּמר ּמיה;
ִבמִבמין יַתהצושבִבעים,
יַתהפוּמאה שוּמה שרּמכּמפה;
ֵאיש ּמלאהן ששִבביִבעית שוִבל שדֵאמיאהן ששִבביִבעית,
ֵאאין ּמלאהן ֵאבעור שוללא ִבל שדֵאמיאהן ֵאבעור.
ג
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
שדֵאמיאהן ִבמשתיַתברֲעע ִברין יַתעד לראש יַתהּמש ּמנה.
ּמאשמרו לו:
ּמלאהן ֵאאין ֵאבעור,

יַתקל ּמוחלאמר ִבל שדֵאמיאהן.
מסכת שביעית פרק ז משנה ג
ד
שקִבלֵאפי ִברמון שויַתה ֵאנ ץ אשלו,
שקִבלֵאפי אאגו ִבזים שויַתה יַתגשליַתע ִבנים,
ֵאיש ּמלאהם ששִבביִבעית שוִבל שדֵאמיאהן ששִבביִבעית.
יַתהיַתצּמבע וצוֵאביַתע שליַתעשוצמו;
ללא ִישוציַתבע שבּמשּמכר,
אשֵאאין עוִבשין שסחו ּמרה שבֵאפרות ששִבביִבעית;
שוללא ִבבשבכורות,
שוללא ִבבשתרומות,
שוללא ִבב שנֵאבלות,
שוללא ִבבשט ֵארפות,
שוללא ִבבששּמקִבוצים,
שוללא ִבב שרּממִבסים.
שוללא ִיאהא לוֵאקיַתח יַתי שרקות ּמש אדה ומוֵאכר יַתבשוק,
רֲעאּמבל הוא לוֵאקט ושבנו מוֵאכר יַתעל ּמידו.
ּמליַתקח שליַתעשוצמו שוהוִבתיר,
ממּמתר שלּממשכרו.
מסכת שביעית פרק ז משנה ד
ה
ּמליַתקח שבכור שלִבמששֵאתה שבנו או ּמל אר אגל,
שוללא ּמוצ יַתרְך לו ,ממּמתר שלּממשכרו.
ּמוצ ֵאדי יַתח ּמיה ,עופות שו ּמד ִבגים,
אש ִבנשתיַתמנו ּמלאהם ִבמי ִבנים שטֵאמִבאים,
ממּמת ִברין שלּממשכ ּמרן.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף ִבמי אש ִבנשתיַתמ ּמנה לו שלִבפי יַתד שרכו,
לוֵאקיַתח ומוֵאכר,
וִבבשליַתבד אשללא שתֵאהא מאּממנותו שלֵאכן.
יַתורֲעחּמכִבמים אושס ִברין.
מסכת שביעית פרק ז משנה ה
ו
לויַתלֵאבי שז ּמר ִבדים שואהּמחרוִבבין,
ֵאיש ּמלאהן ששִבביִבעית שוִבל שדֵאמיאהן ששִבביִבעית.
לויַתלֵאבי ּמהֵאאּמלה שויַתהּמבשט ּמנה שוּמהרֲעאּמט ִבדים,
ֵאיש ּמלאהן ששִבביִבעית שוִבל שדֵאמיאהן ששִבביִבעית,
ֵאאין ּמלאהן ֵאבעור שוללא ִבל שדֵאמיאהן ֵאבעור;

רֲעאּמבל אלּמעִבלין ֵאיש ֵאבעור,
ִבמשפ ֵאני אשנושש ִברין ֵאמרֲעאִבביאהן.
מסכת שביעית פרק ז משנה ו
ז
יַתהאו ארד שויַתהלכאפר שויַתהאּקאטב שויַתהללאטם,
ֵאיש ּמלאהן ששִבביִבעית שוִבל שדֵאמיאהן ששִבביִבעית.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ֵאאין יַתלאּקאטב ששִבביִבעית,
ִבמשפ ֵאני אשֵאאינו שפ ִברי.
מסכת שביעית פרק ז משנה ז
ח
או ארד ּמח ּמדש אששכּמבשו שבאשאמן ּמיּמשן,
שייַתלֵאּקט אאת יַתהאו ארד;
ּמיּמשן שבּמח ּמדש ,יַתח ּמיב יַתבֵאבעור.
ּמחרוִבבים רֲעח ּמדִבשים אששכּמבּמשן שב יַתיִין ּמיּמשן,
ִבויּמש ִבנים שבּמח ּמדש ,יַתח ּמיִבבין יַתבֵאבעור.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל אשהוא שבנוֵאתן יַתטיַתעם,
יַתח ּמיִבבים שליַתבֵאער ִבמין שבאשֵאאינו ִבמינו;
ִבמין שבִבמינוּ ,מכל אשהוא.
ששִבביִבעית אואס ארת ּמכל אשִבהיא שבִבמי ּמנ ּה,
שואשללא שבִבמי ּמנ ּה ,שבנוֵאתן יַתטיַתעם.

פרק ח
מסכת שביעית פרק ח משנה א
א
שכּמלל ּמגדול ּמאשמרו יַתבששִבביִבעית:
ּמכל יַתהשמ מיּמחד שללאאכל ּמא ּמדם,
ֵאאין עוִבשין ִבמאמנו שמּמל שגּממא ּמלּמא ּמדם,
שוֵאאין לוצ ארְך לויַתמר ִבלשבֵאהּממה;
שוּמכל אשֵאאינו שמ מיּמחד שללאאכל ּמא ּמדם,
עוִבשין ִבמאמנו שמּמל שגּממא ּמלּמא ּמדם,
רֲעאּמבל ללא יַתלשבֵאהּממה;
שוּמכל אשֵאאינו שמ מיּמחד
ללא שללאאכל ּמא ּמדם שוללא שללאאכל שבֵאהּממה,
ּמחיַתשב ּמעּמליו לאאכל ּמא ּמדם שולאאכל שבֵאהּממה,
נושת ִבנין ּמעּמליו מחשמ ֵארי ּמא ּמדם שומחשמ ֵארי שבֵאהּממה;

ּמחיַתשב ּמעּמליו ּמלֵאעִבוצים ,רֲעה ֵארי הוא ּמכֵאעִבוצים,
שכגון יַתהשוּסּמאה ּמהֵאאזוב שויַתהּמּק שר ִבנית.
מסכת שביעית פרק ח משנה ב
ב
ששִבביִבעית ִבנשת ּמנה יַתלרֲעאִבכיּמלה ִבלששִבת ּמיה שוִבלִבסיּמכה,
ללאיַתכל ּמדּמבר אשיַתד שרכו ללאיַתכל,
שוּמלסוְך ּמדּמבר אשיַתד שרכו ּמלסוְך.
ללא ּמיסוְך יַתיִין ּמוחלאמ ץ,
רֲעאּמבל ּמסְך הוא אאת יַתהאשאמן.
שוֵאכן ִבבשתרוּממה ושביַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני.
יַתקל ֵאמאהן ששִבביִבעית,
אש ִבנשת ּמנה שליַתה שדּמליַתקת יַתה ֵאנר.
מסכת שביעית פרק ח משנה ג
ג
ֵאאין מושכ ִברין ֵאפרות ששִבביִבעית,
ללא יַתבִבמ ּמדה ,שוללא יַתבִבמששּמקל ,שוללא יַתבִבמ שנ ּמין;
שוללא שתֵאא ִבנים יַתבִבמ שנ ּמין,
שוללא ּמי ּמרק יַתבִבמששּמקל.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
יַתא ף ללא רֲעא מגדות.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
אאת אשיַתד שרכו שלֵאהּמא ֵאגד יַתביַתבִית,
או שג ִבדין אותו יַתבשוק,
שכגון יַתהשכ ֵאריִבשים שו ֵאנ ץ אהּמחּמלב.
מסכת שביעית פרק ח משנה ד
ד
ּמהאוֵאמר יַתלפוֵאעל:
"ֵאהיּמלְך ִבאּמוּסר אזה ,שויַתלֵאּקט ִבלי ּמי ּמרק יַתהיום",
ששּמכרו ממּמתר;
"יַתלֵאּקט ִבלי בו ּמי ּמרק יַתהיום",
ששּמכרו ּמאסור.
ּמליַתקח ִבמן יַתה יַתנשחתום ִבמִבכּמכר שבפו שנ שדיון:
"שכאשאאשללקט יַתי שרקות ּמש אדה ּמאִבביא ּמלְך",
ממּמתר;
ּמליַתקח ִבמאמנו שסּמתם,
ללא שייַתשֵאלם לו ִבמ שדֵאמי ששִבביִבעית,
אשֵאאין פו שרִבעין חוב ִבמ שדֵאמי ששִבביִבעית.

מסכת שביעית פרק ח משנה ה
ה
ֵאאין נושת ִבנין
ללא יַתליַתב ּמיר ,שוללא יַתליַתבּמלן,
שוללא יַתליַתוּסּמפר ,שוללא יַתליַתוּסּמפן;
רֲעאּמבל נוֵאתן הוא יַתליַתב ּמיר ִבלששתות.
ושלמכּמלם הוא נוֵאתן יַתמשת יַתנת ִבח ּמנם.
מסכת שביעית פרק ח משנה ו
ו
שתֵאא ִבנים אשיַתלששִבביִבעית,
ֵאאין קוִבוצין אוּמתן יַתבממשקאוצה,
רֲעאּמבל קואוצה הוא יַתבּמח שרּמבה.
ֵאאין דו שרִבכין רֲעע ּמנִבבים יַתב יַתגת,
רֲעאּמבל דו ֵארְך הוא יַתברֲעע ֵארּמבה.
שוֵאאין עוִבשין ֵאזיִבתים יַתביַתבד ויַתבּמּקשטּמכא,
רֲעאּמבל כוֵאתש ויַתמשכ ִבניס יַתלבו ֵאדי ּמדה.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתא ף טוֵאחן הוא שבֵאבית יַתהיַתבד ויַתמשכ ִבניס יַתלבו ֵאדי ּמדה.
מסכת שביעית פרק ח משנה ז
ז
ֵאאין שמיַתבששִבלין ּמי ּמרק אשיַתלששִבביִבעית שבאשאמן אשִבלשתרוּממה,
אשללא שיִבביאאנו ִבלי ֵאדי שפסול.
שרִבבי ִבששמעון יַתמִבתיר.
שוּמהיַתארֲעחרון יַתארֲעחרון ִבנשתּמפש יַתבששִבביִבעית,
שויַתהשפ ִברי יַתעשוצמו ּמאסור.
מסכת שביעית פרק ח משנה ח
ח
ֵאאין לושקִבחין רֲעעּמב ִבדים שויַתק שרּמקעות ושבֵאהּממה שטֵאמּמאה
ִבמ שדֵאמי ששִבביִבעית;
שוִבאם ּמליַתקח ,ליאיַתכל שכ אנ שגדו.
ֵאאין שמִבביִבאים ִבק ֵאני ּמזִבביםִ ,בק ֵאני ּמזבות שוִבק ֵאני יושלדות
ִבמ שדֵאמי ששִבביִבעית;
שוִבאם ֵאהִבביא ,ליאיַתכל שכ אנ שגדו.
ֵאאין ּמסִבכים ֵאכִבלים שבאשאמן אשיַתלששִבביִבעית;
שוִבאם ּמסְך ,ליאיַתכל שכ אנ שגדו.
מסכת שביעית פרק ח משנה ט
ט

עור אשּמוּסכו שבאשאמן אשיַתלששִבביִבעית,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ִי ּמדֵאלק.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ליאיַתכל שכ אנ שגדו.
ּמאשמרו ִבלשפ ֵאני שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
אוֵאמר ּמה ּמיה שרִבבי אאִבליאע אזר:
עור אשּמוּסכו שבאשאמן אשיַתלששִבביִבעית,
ִי ּמדֵאלק.
ּמאיַתמר ּמלאהם:
ששלתקו!
ללא לאיַתמר ּמלאכם ּממה יַתרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר בו.
מסכת שביעית פרק ח משנה י
י
שועוד ּמאשמרו שלּמפ ּמניו:
אוֵאמר ּמה ּמיה שרִבבי אאִבליאע אזר:
ּמהאוֵאכל יַתפת כוִבתים שכאוֵאכל שביַתשר רֲעח ִבזיר.
ּמאיַתמר ּמלאהם:
ששלתקו!
ללא לאיַתמר ּמלאכם ּממה יַתרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר בו.
מסכת שביעית פרק ח משנה יא
יא
יַתמ שרֵאח ץ אשמהּמוּסּמקה יַתבאתאבן או יַתביַתּקש אשיַתלששִבביִבעית,
ממּמתר ִבל שרלח ץ ּמב ּה.
שוִבאם ִבמשתיַתחֵאשב הוא,
רֲעה ֵארי אזה ללא ִי שריַתח ץ.

פרק ט
מסכת שביעית פרק ט משנה א
א
יַתהִבפי ּמגם שויַתהיַתי שרבו ִבזין יַתהשוִבטים,
שויַתהרֲעחיַתל שגלוגותִ ,בכשסּמבר אשאבּמה ִברים,
שויַתכ שריַתפס אשיַתל שנּמהרות ,שויַתהיַתג שר ֵאגר אשּמליַתאּמפר,
שפטו ִברין ִבמן יַתהיַתמיַתעששרות,
שו ִבנשלּמקִבחים ִבמּמכל ּמא ּמדם יַתבששִבביִבעית,
אשֵאאין יַתכיוֵאוצא ּמבאהן ִבנששּממר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:

ִבסשפֵאחי יַתח שר ּמדל ממּמת ִברין,
אשללא אנשחששדו רֲעעֵאליאהם עושב ֵארי רֲעעֵאב ּמרה.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ּמכל יַתהשוּסּמפִבחין ממּמת ִברין,
חו ץ ִבמִבוּסשפֵאחי אאשכרוב,
אשֵאאין יַתכיוֵאוצא ּמבאהן שביַתי שרקות ּמש אדה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ּמכל יַתהשוּסּמפִבחין רֲעאסו ִברין.
מסכת שביעית פרק ט משנה ב
ב
ּמשלוש רֲעא ּמרוצות יַתלֵאבעור:
שיהו ּמדה ,שוֵאעאבר יַתהיַתי שר ֵאדן ,שו ּמגִבליל;
שוּמשלוש ּמשלוש רֲעא ּמרוצות שלּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת.
ּמגִבליל ּמהאעשליון ,שו ּמגִבליל יַתהיַתתשחתון ,שוּמהֵאעאמק;
ִבמשכיַתפר רֲעח יַתנ שנ ּמיה ושליַתמשעּמלן,
ּמכל אשֵאאינו שמ יַתג ֵאדל ִבששקִבמיםּ ,מגִבליל ּמהאעשליון;
ִבמשכיַתפר רֲעח יַתנ שנ ּמיה ושליַתמּמּטן,
ּמכל אשהוא שמ יַתג ֵאדל ִבששקִבמיםּ ,מגִבליל יַתהיַתתשחתון;
ושתחום שטאב שר ּמיהּ ,מהֵאעאמק.
וִבביהו ּמדה:
ּמהּמהר ,שויַתהששֵאפּמלה ,שוּמהֵאעאמק.
וששֵאפיַתלת לוד ִבכששֵאפיַתלת ּמדרום,
שּמל ּה שכיַתהר יַתהאמאלְך> .שכּמהּמהר<
שוּמהּמהר א
ִבמֵאבית חורון שויַתעד יַתה ּמים ,שמ ִבדי ּמנה יַתאיַתחת.
מסכת שביעית פרק ט משנה ג
ג
שוּמלּממה ּמאּממרו ּמשלוש רֲעא ּמרוצות?
אש שיהו אושכִבלין ִבמּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת,
יַתעד אש ִבישכאלה ּמהיַתארֲעחרון אשּמב ּה.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ללא ּמאשמרו ּמשלוש רֲעא ּמרוצות אאּמלא ִבביהו ּמדה,
וששּמאר ּמכל ּמהרֲעא ּמרוצות שכיַתהר יַתהאמאלְך.
ּמכל ּמהרֲעא ּמרוצות שכיַתאיַתחת יַתל ֵאזיִבתים שויַתלשתּממ ִברים.
מסכת שביעית פרק ט משנה ד
ד
אושכִבלים יַתעל יַתהממשבּמקר,
רֲעאּמבל ללא ִבמן יַתהּמשמור.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:

יַתא ף יַתעל יַתהּמשמור.
אושכִבלים יַתעל יַתהשּטּמפִבחין שויַתעל יַתה ִבדשפ ּמרא,
רֲעאּמבל ללא יַתעל יַתהִבוּסשת ּמו ִבניות.
שרִבבי שיהו ּמדה יַתמִבתיר ּמכל שזיַתמן אשִבבֵאכרו,
יַתעד אשללא ִישכאלה יַתהיַתּקִי ץ.
מסכת שביעית פרק ט משנה ה
ה
יַתהכוֵאבש ששללּמשה שכּמבִבשים שבּמחִבבית יַתאיַתחת,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
אושכִבלים יַתעל ּמה ִבראשון.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
יַתא ף יַתעל ּמהיַתארֲעחרון.
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ּמכל אשּמכאלה ִבמינו ִבמן יַתהּמש אדה,
שייַתבֵאער ִבמינו ִבמן אהּמחִבבית;
יַתורֲעהּמלּמכה ִבכ שדּמב ּמריו.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ּמכל יַתה ּמי ּמרק אאּמחד יַתלֵאבעור.
אושכִבלין ִבב שר ִבגיּמלה
יַתעד אש ִבישכלו יַתהיַתוּסּמנ ִבריות ִבמִבבשקיַתעת ֵאבית שנטוּמפה.
מסכת שביעית פרק ט משנה ו
ו
יַתהשמיַתלֵאּקט רֲעעּמשִבבים יַתלִבחים,
יַתעד אש ִביייַתבש יַתהּממִבתיק;
שויַתהשמ יַתגֵאבב ּמיֵאבש,
יַתעד אשֵאת ֵארד שרֵאביּמעה שש ִבנ ּמיה.
רֲעעֵאלי ּמק ִבנים יַתורֲעעֵאלי שגּמפ ִבנים,
יַתעד אש ִביששרו ֵאמרֲעאִבביאהם;
יַתהשמ יַתגֵאבב ּמיֵאבש,
יַתעד אשֵאת ֵארד שרֵאביּמעה שש ִבנ ּמיה.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
שבמכּמלן ,יַתעד אשֵאת ֵארד שרֵאביּמעה ששִבנ ּמיה.
מסכת שביעית פרק ט משנה ז
ז
יַתכיוֵאוצא בו,
יַתהיַתמששִבכיר יַתבִית יַתלרֲעחֵאברו יַתעד יַתה שגּמשִבמים,
יַתעד אשֵאת ֵארד שרֵאביּמעה שש ִבנ ּמיה.
יַתהממ ּמדר רֲעהּמנ ּמיה ֵאמרֲעחֵאברו יַתעד יַתה שגּמשִבמים,

יַתעד אשֵאת ֵארד שרֵאביּמעה שש ִבנ ּמיה.
יַתעד אאּממיַתתי ּמהרֲעע ִבנ ִביים ִבנשכ ּמנִבסים יַתליַתפ שר ֵאדסות?
יַתעד אשֵאת ֵארד שרֵאביּמעה שש ִבנ ּמיה.
ֵאמאאּממיַתתי אנשה ִבנים שושו שרִבפים
יַתבאתאבן ויַתביַתּקש אשיַתלששִבביִבעית?
ִבמאשֵאת ֵארד שרֵאביּמעה שש ִבנ ּמיה.
מסכת שביעית פרק ט משנה ח
ח
ִבמי אשּמהיו לו ֵאפרות ששִבביִבעית,
שוִבה ִבגיּמעה ּמשיַתעת יַתהֵאבעור,
שמיַתחשלִבקין שמזון ּמשלוש שסעודות שלּמכל אאּמחד שואאּמחד.
שוּמהרֲעע ִבנ ִביים אושכִבלים יַתאיַתחר יַתהֵאבעור,
רֲעאּמבל ללא רֲעעִבשי ִברים.
ִבדשב ֵארי שרִבבי יו ּמדה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
אאּמחד רֲעע ִבנ ִביים שואאּמחד רֲעעִבשי ִברים,
אושכִבלין יַתאיַתחר יַתהֵאבעור.
מסכת שביעית פרק ט משנה ט
ט
ִבמי אשּמהיו לו ֵאפרות ששִבביִבעית,
אש ּמנשפלו לו ִבלירוּמשה או אש ִבנשתנו לו יַתמּמת ּמנה,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ִי ּמנשתנו שלאושכֵאליאהם.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאין יַתהחוֵאטא ִבנששּמכר,
אאּמלא ִיּממשכרו שלאושכֵאליאהם,
ו שדֵאמיאהם ִישתיַתחשלקו שלּמכל ּמא ּמדם.
ּמהאוֵאכל ֵאמִבעיַתוּסת ששִבביִבעית יַתעד אשללא הו ּמרּממה יַתחּמלּמת ּה,
יַתח ּמיב ִבמיּמתה.

פרק י
מסכת שביעית פרק י משנה א
א
ששִבביִבעית יַתמששאמאטת אאת יַתהיַתמשל ּמוה,
ִבבששּמטר שואשללא ִבבששּמטר.
יַתהּמּקיַתפת אהּמחנות ֵאאי ּמנה יַתמששאמאטת.
שוִבאם רֲעעּמשּמא ּה יַתמשל ּמוה,

רֲעה ֵארי זו יַתמששאמאטת.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמה ִבראשון יַתמששִבמיט.
ששיַתכר ּמשִבכיר ֵאאינו יַתמששִבמיט;
שוִבאם רֲעעּמשאו יַתמשל ּמוה,
רֲעה ֵארי אזה יַתמששִבמיט.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ּמכל שמּמלאּמכה אשִבהיא פואסאקת יַתלששִבביִבעית,
יַתמששאמאטת;
שואשֵאאי ּמנ ּה פואסאקת יַתלששִבביִבעית,
ֵאאי ּמנה יַתמששאמאטת.
מסכת שביעית פרק י משנה ב
ב
יַתהשוֵאחט אאת יַתהּמפ ּמרה,
שוִבחשלּמק ּה שבלראש יַתהּמש ּמנה,
ִבאם ּמה ּמיה יַתהחל אדש שממעּמבר ,יַתמששִבמיט;
שוִבאם ּמלאוֵ ,אאינו יַתמששִבמיט.
ּמהאו ֵאנס ,שויַתהשמיַתפאתה ,שויַתהמוִבוציא ֵאשם ּמרע,
שוּמכל יַתמרֲעעֵאשה ֵאבית ִבדיןֵ ,אאי ּמנן יַתמששִבמיִבטין.
יַתהיַתמשל אוה יַתעל יַתהיַתמששכון,
שויַתהמוֵאסר ששּמטרוּמתיו שלֵאבית ִבדין,
ֵאאי ּמנן יַתמששִבמיִבטין.
מסכת שביעית פרק י משנה ג
ג
שפרו שזבול ֵאאינו יַתמששִבמיט.
אזה אאּמחד ִבמן יַתה שדּמב ִברים אשִבהשתִבקין אהֵאלל יַתה ּמזֵאקן,
אש ּמרּמאה אש ִבנשמ שנעו ּמהּמעם ִבמיַתלשלוות אזה אאת אזה,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים טו,ט(
שועושב ִברים יַתעל יַתמה אשּמכתוב יַתבתו ּמרה ,א
"ִבהּמשאמר שלָך אפן ִישה איה ּמדּמבר ִבעם שלּמבשבָך שבִבל יַתייַתעל ֵאלאלמר" שוגוֵאמר,
ִבהשתִבקין אהֵאלל שפרו שזבול.
מסכת שביעית פרק י משנה ד
ד
אזה הוא גופו אשִבלשפרו שזבול:
"מוֵאסר רֲעא ִבני ּמלאכם,
ִבאיש שפלו ִבני ושפלו ִבני שויַתה יַתד ּמי ִבנים אששבּממקום שפלו ִבני,
אשּמכל חוב אש איש ִבלי,
אשאא שגאבנו ּמכל שזיַתמן אשאא שראוצה",
שויַתה יַתד ּמי ִבנים חושתִבמין שליַתמּמּטן או ּמהֵאע ִבדים.

מסכת שביעית פרק י משנה ה
ה
שפרו שזבול יַתהממשק ּמדם ּמכֵאשר,
שויַתהשממאּמחר ּמפסול.
ששּמט ֵארי חוב יַתהממשק ּמדִבמים שפסוִבלין,
שויַתהשממאּמח ִברין שכֵאש ִברין.
אאּמחד לו אוה ֵאמרֲעחִבמּמשה,
כושתִבבין שפרו שזבול שלּמכל אאּמחד שואאּמחד.
רֲעחִבמּמשה ּמל ִבוים ִבמן ּמהאאּמחד,
ֵאאינו כוֵאתב אאּמלא שפרו שזבול אאּמחד שלמכּמלם.
מסכת שביעית פרק י משנה ו
ו
ֵאאין כושתִבבין שפרו שזבול אאּמלא יַתעל יַתהיַתּק שריַתקע.
ִבאם ֵאאין לו,
שמ יַתזֵאכהו שלתוְך ּמש ֵאדהו ּמכל אשהוא.
ּמה שיּמתה לו ּמש אדה שמממששאכ אנת ּמבִבעיר,
כושתִבבין ּמעאליּמה שפרו שזבול.
שרִבבי ּמחשוצִבפית אוֵאמר:
כושתִבבין ּמלִבאיש יַתעל ִבנשכֵאסי ִבאששתו,
שויַתל שיתוִבמים יַתעל ִבנשכֵאסי יַתאִבפישטרוִבפים.
מסכת שביעית פרק י משנה ז
ז
יַתכ או ארת שדבו ִברים,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
רֲעה ֵארי ִבהיא יַתכיַתּק שריַתקע,
שוכושתִבבין ּמעאליּמה שפרו שזבול,
שוֵאאי ּמנ ּה שמיַתקאבאלת מטשמּמאה ִבבשמקוּממ ּה,
שוּמהרו אדה ִבמאמ ּמנה יַתביַתשּמבת ,יַתח ּמיב.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאי ּמנה יַתכיַתּק שריַתקע,
שוֵאאין כושתִבבין ּמעאליּמה שפרו שזבול,
ושמיַתקאבאלת מטשמּמאה ִבבשמקוּממ ּה,
שוּמהרו אדה ִבמאמ ּמנה יַתביַתשּמבתּ ,מפטור.
מסכת שביעית פרק י משנה ח
ח
יַתהיַתמרֲעח ִבזיר חוב יַתבששִבביִבעית,
ליאיַתמר לו:

"יַתמששִבמיט ּמא ִבני".
ּמאיַתמר לו:
"יַתא ף יַתעל ִבפי ֵאכן",
שייַתקֵאבל ִבמאמנו ,אש אנאאיַתמר:
" שו אזה שדיַתבר יַתהששִבמּמּטה".

) שדּמב ִברים טו,ב(

ט
יַתכיוֵאוצא בו,
רוֵאוציַתח אש ּמגּמלה שלִבעיר יַתהִבמשקּמלט
שו ּמרוצו יַתא שנֵאשי ּמהִבעיר שליַתכשבדו,
ליאיַתמר ּמלאהם:
"רוֵאוציַתח ּמא ִבני!"
ּמאשמרו לו:
"יַתא ף יַתעל ִבפי ֵאכן",
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים יט ,ד(
שייַתקֵאבל ֵאמאהן ,א
" שו אזה שדיַתבר ּמהרוֵאוציַתח".
מסכת שביעית פרק י משנה ט
י
יַתהיַתמרֲעח ִבזיר חוב יַתבששִבביִבעית,
רויַתח רֲעחּמכִבמים נוּמחה ֵאהיאמנו.
יַתהלו אוה ִבמן יַתה ֵאגר אש ִבנשת יַתג שירו ּמב ּמניו ִבעמו,
ללא יַתישח ִבזיר שלּמב ּמניו;
שוִבאם אהשח ִבזיר,
רויַתח רֲעחּמכִבמים נוּמחה ֵאהיאמנו.
ּמכל יַתהִבמיַתּטשלשטִבלין ִבנשק ִבנין ִבבשמִבשיּמכה;
ּמכל יַתהשמיַתק ֵאים אאת שדּמברו,
רויַתח רֲעחּמכִבמים נוּמחה ֵאהיאמנו.
חסל מסכת שביעית

מסכת תרומות
פרק א
מסכת תרומות פרק א משנה א

א
רֲעחִבמּמשה ללא ִישתלרמו,
שוִבאם ּמת ּמרמוֵ ,אאין שתרוּממּמתן שתרוּממה:
יַתהֵאח ֵארש שויַתהשואטה שויַתהּמּקּמטן,
שויַתהתו ֵארם אאת אשֵאאינו אשלו,
ּמנשכ ִברי אשּמת יַתרם אאת אששלִישש ּמרֵאאל רֲעאִבפלו ִבב שרשות,
ֵאאין שתרוּממתו שתרוּממה.
מסכת תרומות פרק א משנה ב
ב
ֵאח ֵארש יַתהשמ יַתדֵאבר שוֵאאינו שוֵאמיַתע ללא ִישתלרם.
ִבאם ּמת יַתרם ,שתרוּממתו שתרוּממה.
ֵאח ֵארש אש ִבדשברו רֲעחּמכִבמים שבּמכל ּממקום,
אשֵאאינו ללא שוֵאמיַתע שוללא שמ יַתדֵאבר.
מסכת תרומות פרק א משנה ג
ג
ּמקּמטן אשללא ֵאהִבביא ששֵאתי ששּמערות,
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שתרוּממתו שתרוּממה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ִבאם יַתעד אשללא ּמבא שלעו יַתנת שנּמד ִברים,
ֵאאין שתרוּממתו שתרוּממה;
ִבאם ִבמאשּמבא שלעו יַתנת שנּמד ִברים,
שתרוּממתו שתרוּממה.
מסכת תרומות פרק א משנה ד
ד
ֵאאין תו שרִבמין ֵאזיִבתין יַתעל אשאמן,
שוללא רֲעע ּמנִבבים יַתעל יַתיִין.
שוִבאם ּמת יַתרם,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
שתרויַתמת יַתעשוצּממן ּמבאהן.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ֵאאין שתרוּממּמתן שתרוּממה.
מסכת תרומות פרק א משנה ה
ה
ֵאאין תו שרִבמין ִבמן יַתהאלאקטִ ,במן יַתהִבששכּמחה וִבמן יַתהֵאפּמאה,
וִבמן יַתהאהשבֵאקר,

שוללא ִבמיַתמרֲעעֵאשר ִבראשון אשללא ִבנשּטּמלה שתרוּממתו,
שוללא ִבמיַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני שואהשק ֵאדש אשללא ִבנשפדו,
שוללא ִבמן יַתהיַתח ּמיב יַתעל יַתהּמפטור,
שוללא ִבמן יַתהּמפטור יַתעל יַתהיַתח ּמיב,
שוללא ִבמן יַתהּמתלוש יַתעל יַתהשממחּמבר,
שוללא ִבמן יַתהשממחּמבר יַתעל יַתהּמתלוש,
שוללא ִבמן אהּמח ּמדש יַתעל יַתה ּמיּמשן,
שוללא ִבמן יַתה ּמיּמשן יַתעל אהּמח ּמדש,
שוללא ִבמֵאפרות ּמהּמא אר ץ יַתעל ֵאפרות חוּמוצה ּמלּמא אר ץ,
שוללא ִבמֵאפרות חוּמוצה ּמלּמא אר ץ יַתעל ֵאפרות ּמהּמא אר ץ;
שוִבאם ּמת ּמרמוֵ ,אאין שתרוּממּמתן שתרוּממה> .ואם תרם ,אין תרומתו<
מסכת תרומות פרק א משנה ו
ו
רֲעחִבמּמשה ללא ִישתלרמו,
שוִבאם ּמת שרמו ,שתרוּממּמתן שתרוּממה:
ּמהִבאֵאלם ,שויַתהִבשכור ,שואהּמעלרם,
שויַתהוּסואמה ,ויַתביַתעל אק ִברי,
ללא ִישתלרמו,
שוִבאם ּמת ּמרמו ,שתרוּממּמתן שתרוּממה.
מסכת תרומות פרק א משנה ז
ז
ֵאאין תו שרִבמין ללא יַתבִבמ ּמדה שוללא יַתבִבמששּמקל שוללא יַתבִבמ שנ ּמין,
רֲעאּמבל תו ֵארם הוא אאת יַתהּממדוד שואאת יַתהּמשקול שואאת יַתהּממנוי.
ֵאאין תו שרִבמין יַתביַתוּסל ויַתבמּקּמפה אשֵאהן אשיַתלִבמ ּמדה,
רֲעאּמבל תו ֵארם הוא ּמבאהן אחשוצ ּמין או ששִבליּמשן.
ללא ִישתלרם ִבבשסּמאה אחשוצ ּמי ּה,
אשאחשוצ ּמי ּה ִבמ ּמדה.
מסכת תרומות פרק א משנה ח
ח
ֵאאין תו שרִבמין אשאמן יַתעל ֵאזיִבתים יַתה ִבנשכּמתִבשים,
שוללא יַתיִין יַתעל רֲעע ּמנִבבים יַתה ִבנ שד ּמרכות.
שוִבאם ּמת יַתרם שתרוּממה ,יַתישחלזר שוִישתלרם.
ּמה ִבראשו ּמנה שמ יַתדיַתמיַתעת ִבבשפ ֵאני יַתעשוצּממ ּה,
שויַתח ּמיִבבין ּמעאליּמה חלאמש,
רֲעאּמבל ללא שש ִבנ ּמיה.
מסכת תרומות פרק א משנה ט

ט
שותו שרִבמין אשאמן יַתעל ֵאזיִבתים יַתה ִבנשכּמבִבשין,
שו יַתיִין יַתעל רֲעע ּמנִבבים יַתלרֲעעשוּמתן ִבוצמוִבקין.
ִבמי אשּמת יַתרם אשאמן יַתעל ֵאזיִבתים יַתלרֲעאִבכיּמלה,
שו ֵאזיִבתים יַתעל ֵאזיִבתים יַתלרֲעאִבכיּמלה,
שו יַתיִין יַתעל רֲעע ּמנִבבים יַתלרֲעאִבכיּמלה,
יַתורֲעע ּמנִבבים יַתעל רֲעע ּמנִבבים יַתלרֲעאִבכיּמלה,
שו ִבנשמיַתלְך שלּמד שרּמכן,
ֵאאינו ּמוצ ִבריְך ִבלשתלרם.
מסכת תרומות פרק א משנה י
י
ֵאאין תו שרִבמין ִבמ ּמדּמבר אש ִבנ שגשמ ּמרה שמיַתלאשכתו
יַתעל ּמדּמבר אשללא ִבנ שגשמ ּמרה שמיַתלאשכתו,
שוללא ִבמ ּמדּמבר אשללא ִבנ שגשמ ּמרה שמיַתלאשכתו
יַתעל ּמדּמבר אש ִבנ שגשמ ּמרה שמיַתלאשכתו,
שוללא ִבמ ּמדּמבר אשללא ִבנ שגשמ ּמרה שמיַתלאשכתו
יַתעל ּמדּמבר אשללא ִבנ שגשמ ּמרה שמיַתלאשכתו;
שוִבאם ּמת יַתרם,
שתרוּממתו שתרוּממה.

פרק ב
מסכת תרומות פרק ב משנה א
א
ֵאאין תו שרִבמין ִבמן יַתהּמּטהור יַתעל יַתהּמּטֵאמא;
שוִבאם ּמת ּמרמו ,שתרוּממּמתן שתרוּממה.
אבאאאמתּ ,מהִבעגול אשִבל שדֵאבּמלה אש ִבניַתּטּממא ִבמשקּמוצתו,
תו ֵארם ִבמן יַתהּמּטהור אש איש בו יַתעל יַתהּמּטֵאמא אש איש בו.
שוֵאכן רֲעא מג ּמדה אשיַתל ּמי ּמרק ,שוֵאכן רֲעע ֵארּממה.
ּמהיו שש ֵאני ִבעגוִבלין ,ששֵאתי רֲעא מגדות ,ששֵאתי רֲעע ֵארמות,
יַתאיַתחת שטֵאמּמאה שויַתאיַתחת שטהו ּמרה,
ללא ִישתלרם ִבמ אזה יַתעל אזה.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
תו שרִבמין ִבמן יַתהּמּטהור יַתעל יַתהּמּטֵאמא.
מסכת תרומות פרק ב משנה ב
ב

ֵאאין תו שרִבמין ִבמן יַתהּמּטֵאמא יַתעל יַתהּמּטהור.
שוִבאם ּמת יַתרם,
שו ֵאגג ,שתרוּממתו שתרוּממה,
ֵאמ ִבזיד ,ללא ּמעּמשה שכלום.
שוֵאכן אבן ֵאל ִבוי אשּמה ּמיה לו יַתמשעֵאשר אטאבל,
ּמה ּמיה יַתמשפ ִבריש ּמעּמליו שוהוֵאלְך,
שו ֵאגג ,יַתמה אשּמעּמשה ּמעשוי,
ֵאמ ִבזיד ,ללא ּמעּמשה שכלום.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם ּמה ּמיה יו ֵאדיַתע בו ִבמשתִבחּמלה,
יַתא ף יַתעל ִבפי שו ֵאגג,
ללא ּמעּמשה שכלום.
מסכת תרומות פרק ב משנה ג
ג
יַתהיַתמשטִבביל ֵאכִבלים יַתביַתשּמבת,
שו ֵאגגִ ,יששיַתתֵאמש ּמבאהן,
ֵאמ ִבזיד ,ללא ִיששיַתתֵאמש ּמבאהן.
יַתהשמיַתעֵאשר שויַתהשמיַתבֵאשל יַתביַתשּמבת,
שו ֵאגג ,ליאיַתכל,
ֵאמ ִבזיד ,ללא ליאיַתכל.
יַתהנוֵאטיַתע יַתביַתשּמבת,
שו ֵאגג ,שייַתק ֵאים,
ֵאמ ִבזיד ,שייַתעֵאּקר.
ויַתבששִבביִבעית,
ֵאבין שו ֵאגג ֵאבין ֵאמ ִבזיד ,יַתירֲעעלקר.
מסכת תרומות פרק ב משנה ד
ד
ֵאאין תו שרִבמין ִבמִבמין יַתעל אשֵאאינו ִבמינו.
שוִבאם ּמת יַתרםֵ ,אאין שתרוּממתו שתרוּממה.
ּמכל ִבמין ִבחִבּטים אאּמחד.
ּמכל ִבמין שתֵאא ִבנים אאּמחד.
ּמכל ִבמין שתֵאא ִבנים ו שגרו שגרות ו שדֵאבּמלה אאּמחד,
שותו ֵארם ִבמ אזה יַתעל אזה.
ּמכל ּממקום אש ֵאיש לכֵאהן,
תו ֵארם ִבמן יַתה ּמיאפה.
ּמכל ּממקום אשֵאאינו לכֵאהן,
תו ֵארם ִבמן יַתהִבמשתיַתק ֵאים.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:

שלעוּמלם הוא תו ֵארם ִבמן יַתה ּמיאפה.
מסכת תרומות פרק ב משנה ה
ה
תו שרִבמים ּמבּמוצל ּמקּמטן ּמשֵאלם,
רֲעאּמבל ללא רֲעחִבוצי ּמבּמוצל ּמגדול.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ללא ִבכי ,אאּמלא רֲעחִבוצי ּמבּמוצל ּמגדול.
שוֵאכן ּמה ּמיה שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
תו שרִבמים שבּמוצִבלים שב ֵאני שמ ִבדי ּמנה יַתעל יַתהמכשפ ִברים,
רֲעאּמבל ללא מכשפ ִברים יַתעל שב ֵאני שמ ִבדי ּמנה,
ִבמשפ ֵאני אשהוא יַתמרֲעאיַתכל פוִבליִבטיִבקין.
מסכת תרומות פרק ב משנה ו
ו
שותו שרִבמין ֵאזיֵאתי אשאמן יַתעל ֵאזיֵאתי אכאבש,
שוללא ֵאזיֵאתי אכאבש יַתעל ֵאזיֵאתי אשאמן.
שו יַתיִין אשֵאאינו שממבּמשל יַתעל יַתהשממבּמשל,
רֲעאּמבל ללא שממבּמשל יַתעל אשֵאאינו שממבּמשל.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל אשהוא ִבכשליַתאִים יַתברֲעחֵאברו,
ללא ִישתלרם ִבמ אזה יַתעל אזה,
רֲעאִבפלו ִבמן יַתה ּמיאפה יַתעל ּמה ּמרע,
שויַתעל אשֵאאינו ִבכשליַתאִים יַתברֲעחֵאברו,
תו ֵארם ִבמן יַתה ּמיאפה יַתעל ּמה ּמרע,
רֲעאּמבל ללא ִבמן ּמה ּמרע יַתעל יַתה ּמיאפה.
שוִבאם ּמת יַתרם ִבמן ּמה ּמרע יַתעל יַתה ּמיאפה,
שתרוּממתו שתרוּממה,
חו ץ ִבמן יַתהזו ִבנים יַתעל יַתהִבחִבּטים,
אשֵאאי ּמנן לאאכל.
שויַתהִבּקשות שויַתהיַתמשלשפפונותִ ,במין אאּמחד.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שש ֵאני ִבמי ִבנים.

פרק ג
מסכת תרומות פרק ג משנה א
א

יַתהתו ֵארם ִבקשות שו ִבנשמֵאוצאת ּממ ּמרה,
רֲעאיַתבִבּטייַתח שו ִבנשמּמוצא ּמסרויַתח,
שתרוּממה ,שו יַתישחלזר שוִישתלרם.
יַתהתו ֵארם ּמחִבבית אשיַתל יַתיִין שו ִבנשמֵאוצאת אשיַתלחלאמ ץ,
ִבאם ּמידויַתע אשּמה שיּמתה אשיַתלחלאמ ץ יַתעד אשללא שת ּמרּממ ּה,
ֵאאי ּמנה שתרוּממה;
ִבאם ִבמאששת ּמרּממ ּה אהשחִבמיּמוצה,
רֲעה ֵארי זו שתרוּממה;
ִבאם ּמסֵאפק,
שתרוּממה ,שו יַתישחלזר שוִישתלרם.
ּמה ִבראשו ּמנה ֵאאי ּמנה שמ יַתדיַתמיַתעת ִבבשפ ֵאני יַתעשוצּממ ּה,
שוֵאאין יַתח ּמיִבבין ּמעאליּמה חלאמש;
שוֵאכן יַתהשש ִבנ ּמיה.
מסכת תרומות פרק ג משנה ב
ב
ּמנשפּמלה יַתאיַתחת ֵאמאהן שלתוְך יַתהמחִבלין,
ֵאאי ּמנה שמ יַתדשמיַתעּמתן.
ּמנשפּמלה שש ִבנ ּמיה שלּממקום יַתאֵאחר,
ֵאאי ּמנה שמ יַתדשמיַתעּמתן.
ּמנשפלו ששֵאתיאהן שלּממקום אאּמחד,
שמ יַתדשמעות ִבכשקיַתט ּמנה אשִבבששֵאתיאהםִ> .בבשקיַתט ּמנה<
מסכת תרומות פרק ג משנה ג
ג
יַתהשוּמתִבפין אשּמת שרמו אזה יַתאיַתחר אזה,
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
שתרויַתמת שש ֵאניאהם שתרוּממה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאין שתרויַתמת יַתהֵאש ִבני שתרוּממה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ִבאם ּמת יַתרם ּמה ִבראשון יַתכֵאשעור,
ֵאאין שתרויַתמת יַתהֵאש ִבני שתרוּממה,
שוִבאם ללא ּמת יַתרם ּמה ִבראשון יַתכֵאשעור,
שתרויַתמת יַתהֵאש ִבני שתרוּממה.
מסכת תרומות פרק ג משנה ד
ד
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?
שבאשלא ִבדֵאבר.

רֲעאּמבל ִבה שרּמשה אאת אבן ֵאביתו,
או אאת יַתעשבדו ,או אאת ִבששפּמחתו ִבלשתלרם,
שתרוּממתו שתרוּממה.
ִבבֵאּטל,
ִבאם יַתעד אשללא ּמת יַתרם ִבבֵאּטל,
ֵאאין שתרוּממתו שתרוּממה,
שוִבאם ִבמאשּמת יַתרם ִבבֵאּטל,
שתרוּממתו שתרוּממה.
יַתהפורֲעעִבליםֵ ,אאין ּמלאהם שרשות ִבלשתלרם,
חו ץ ִבמן יַתה שדרוכות,
אשֵאהן שמיַתטִבמין אאת יַתה יַתגת ִבמ ּמיד.
מסכת תרומות פרק ג משנה ה
ה
ּמהאוֵאמר:
"שתרויַתמת יַתהּמכ ִברי אזה שבתוכו,
ויַתמשעששרוּמתיו שבתוכו,
ושתרויַתמת יַתמרֲעעֵאשר אזה שבתוכו",
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ּמק ּמרא ֵאשם.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתעד אשליאיַתמר:
"ִבבשוצפונו וִבב שדרומו".
שרִבבי אאשלּמע ּמזר רֲעחּמסּממה אוֵאמר:
ּמהאוֵאמר:
"שתרויַתמת ּמכ ִברי ִבמאמנו ּמעּמליו",
ּמק ּמרא ֵאשם.
שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב אוֵאמר:
ּמהאוֵאמר:
"ִבעשור יַתמרֲעעֵאשר אזה ּמעשוי שתרויַתמת יַתמרֲעעֵאשר ּמעּמליו",
ּמק ּמרא ֵאשם.
מסכת תרומות פרק ג משנה ו
ו
יַתהיַתמשק ִבדים שתרוּממה יַתלִבבכו ִברים,
יַתמרֲעעֵאשר ִבראשון יַתלשתרוּממה,
ויַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני ּמל ִבראשון,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשהוא עוֵאבר שב'ללא יַתתרֲעעאשה',
ש אנאאיַתמר) :ששמות כב,כח(
יַתמה אשּמעּמשה ּמעשוי ,א
"שמֵאלּמאשתָך שו ִבדשמרֲעעָך ללא שתיַתאֵאחר".

מסכת תרומות פרק ג משנה ז
ז
ושמ יַתנִין אש שייַתק שדמו ִבבכו ִברים ִבלשתרוּממה?
אזה ּמקרוי שתרוּממה שו ֵאראִבשית,
שו אזה ּמקרוי שתרוּממה שו ֵאראִבשית!
אאּמלא שייַתק שדמו יַתהִבבכו ִברים ,אשֵאהן ִבבכו ִברים יַתללכל,
ושתרוּממה ּמל ִבראשון ,אשִבהיא ֵאראִבשית,
ויַתמרֲעעֵאשר ִבראשון יַתלֵאש ִבני ,אש איש בו ֵאראִבשית.
מסכת תרומות פרק ג משנה ח
ח
יַתהִבמשתיַתכ ֵאון לויַתמר "שתרוּממה" ,שוּמאיַתמר "יַתמרֲעעֵאשר",
"יַתמרֲעעֵאשר" ,שוּמאיַתמר "שתרוּממה",
"עוּמלה" ,שוּמאיַתמר "ששּמלִבמים",
"ששּמלִבמים" ,שוּמאיַתמר "עוּמלה",
"אשי ִבני ִבנשכ ּמנס יַתליַתבִית יַתה אזה" ,שוּמאיַתמר "ּמל אזה",
"אשי ִבני אנשה אנה ּמל אזה" ,שוּמאיַתמר "ּמל אזה",
ללא ּמאיַתמר שכלום,
יַתעד אש שיֵאהא ִבפיו שוִבלבו ּמש ִבוים.
מסכת תרומות פרק ג משנה ט
ט
יַתה ּמנשכ ִברי שויַתהכוִבתי,
שתרוּממּמתן שתרוּממה,
ויַתמשעששרוֵאתיאהן יַתמרֲעעֵאשר> ,ומעשרותן<
שואהשק ֵאדּמשן אהשק ֵאדש.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאאין יַתל ּמנשכ ִברי אכ ארם שרּמבִבעי.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
איש לו.
שתרויַתמת יַתה ּמנשכ ִברי שמ יַתדיַתמיַתעת ,שויַתח ּמיִבבין ּמעאליּמה חלאמש.
ו שרִבבי ִבששמעון פוֵאטר.

פרק ד
מסכת תרומות פרק ד משנה א
א

יַתהיַתמשפ ִבריש ִבמשקּמוצת שתרוּממה ויַתמיַתעששרות,
מוִבוציא ִבמאמנו שתרוּממה ּמעּמליו,
רֲעאּמבל ללא שלּממקום יַתאֵאחר.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
יַתא ף מוִבוציא הוא ִבמּממקום יַתאֵאחר שתרוּממה ויַתמיַתעששרות.
מסכת תרומות פרק ד משנה ב
ב
ִבמי אשּמהיו ֵאפרוּמתיו יַתבשמגו ּמרה,
שו ּמניַתתן שסּמאה שלאבן ֵאל ִבוי ושסּמאה אלּמע ִבני,
ויַתמשפ ִבריש עוד ששמו יַתנת שסִבאים שואושכּמלן.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאינו יַתמשפ ִבריש אאּמלא שלִבפי אחששבון.
מסכת תרומות פרק ד משנה ג
ג
ֵאשעור שתרוּממה:
יַתעִין ּמיּמפה] ,אאּמחד[ ֵאמיַתא שרּמבִבעים.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ִבמששללִבשים.
שויַתהֵאבינו ִבניתֵ ,אמרֲעחִבמִבשים,
שוּמה ּמרּמעהִ ,במִבשִבשים.
ּמת יַתרם שוּמעּמלה שב ּמידו אאּמחד ִבמִבשִבשים,
שתרוּממהֵ ,אאינו ּמוצ ִבריְך ִבלשתלרם.
ּמח יַתזר שוהוִבסי ף ,יַתח ּמיב יַתביַתמיַתעששרות.
ּמעּמלה שב ּמידו ִבמִבשִבשים שואאּמחד,
שתרוּממה ,יַתישחלזר שוִישתלרם שכמות אשהוא ּמלמודִ> ,בלמוד<
יַתבִבמ ּמדה ויַתבִבמששּמקל ויַתבִבמשנ ּמין.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר> :יודה<
אשללא ִבמן יַתהממּמּק ף.
מסכת תרומות פרק ד משנה ד
ד
ּמהאוֵאמר ִבלששלוחו:
"ֵאוצא ושתלרם!"
תו ֵארם שב יַתדשעתו אששליַתביַתעל יַתהיַתבִית.
שוִבאם ֵאאינו יו ֵאדיַתע יַתדשעתו אששליַתביַתעל יַתהיַתבִית,
תו ֵארם יַתבֵאבינו ִבנית אאּמחד ֵאמרֲעחִבמִבשים.
ּמפיַתחת רֲעעּמש ּמרה או הוִבסי ף רֲעעּמש ּמרה,

שתרוּממתו שתרוּממה.
ִבאם ִבנשתיַתכ יַתון שלהוִבסי ף רֲעאִבפלו אאּמחד,
ֵאאין שתרוּממתו שתרוּממה.
מסכת תרומות פרק ד משנה ה
ה
יַתהיַתמ שראבה ִבבשתרוּממה,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
אאּמחד ֵאמרֲעעּמש ּמרהִ ,בכשתרויַתמת יַתמרֲעעֵאשר.
ּמיֵאתר ִבמֵאכן ,יַתירֲעעאש ּמנה שתרויַתמת יַתמשעֵאשר,
רֲעאּמבל ללא ִבמּממקום יַתאֵאחר.
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
יַתמשחּמוצה מחִבלין ויַתמשחּמוצה שתרוּממה.
שרִבבי יַתט שרפון ו שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אושמ ִברים:
יַתעד אש שייַתש ֵאיר ּמשם מחִבלין.
מסכת תרומות פרק ד משנה ו
ו
ִבבששללּמשה שפ ּמרִבקים שמיַתשרֲעע ִברים אאת יַתהיַתכשליַתכּמלה:
יַתביַתבכורות וִבבשס ּמיפות ושבאאשמיַתוצע יַתהיַתּקִי ץ.
יַתהמו אנה שממשּמבח,
שויַתהמו ֵאדד שממשּמבח ִבמאמנו,
שויַתהשוֵאקל שממשּמבח ִבמששּמלששּמתן.
מסכת תרומות פרק ד משנה ז
ז
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
שתרוּממה עוּמלה שבֵאמּמאה שואאּמחד.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
שבֵאמּמאה ּמועוד.
" ּמועוד" אזהֵ ,אאין לו ֵאשעור.
שרִבבי יוֵאסה אבן שממשּמלם אוֵאמר:
" ּמועוד" יַתקב שלֵאמּמאה שסּמאה,
ששתות ִבלשמ יַתדֵאמיַתע.
מסכת תרומות פרק ד משנה ח
ח
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
שתֵאא ִבנים ששחורות יַתמרֲעעלות אאת יַתהשלּמבנות,
שויַתהשלּמבנות יַתמרֲעעלות אאת יַתהששחורות> .לבנות<

ִבעגוֵאלי שדֵאבּמלה,
יַתה שגדוִבלים יַתמרֲעעִבלים אאת יַתהשּקיַתט ִבנים,
שויַתהשּקיַתט ִבנים יַתמרֲעעִבלים אאת יַתה שגדוִבלים.
יַתהִבעגוִבלים יַתמרֲעעִבלין אאת יַתהיַתמשלשב ִבנים,
שויַתהיַתמשלשב ִבנים יַתמרֲעעִבלין אאת יַתהִבעגוִבלים.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאסר.
ו שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
יַתב ּמידויַתע יַתמה ּמנשפּמלה,
ֵאאין יַתמרֲעעלות זו אאת זו,
ושבאשֵאאינו ּמידויַתע יַתמה ּמנשפּמלה,
יַתמרֲעעלות זו אאת זו.
מסכת תרומות פרק ד משנה ט
ט
ֵאכייַתוצד?
רֲעחִבמִבשים שתֵאא ִבנים ששחורות יַתורֲעחִבמִבשים שלּמבנות:
ּמנשפּמלה ששחו ּמרה,
ששחורות רֲעאסורות ושלּמבנות ממּמתרות;
ּמנשפּמלה שלּמב ּמנה,
שלּמבנות רֲעאסורות וששחורות ממּמתרות;
שבאשֵאאינו ּמידויַתע יַתמה ּמנשפּמלה,
יַתמרֲעעלות זו אאת זו.
וּמבזו שרִבבי אאִבליאע אזר יַתמשחִבמיר,
ו שרִבבי שיהומשיַתע ֵאמֵאקל.
מסכת תרומות פרק ד משנה י
י
וּמבזו שרִבבי אאִבליאע אזר ֵאמֵאקל ו שרִבבי שיהומשיַתע יַתמשחִבמיר:
יַתבדו ֵארס ִבלשט ּמרא שקִבוציעות יַתעל ִבפי יַתהיַתכד,
שוֵאאין ּמידויַתע ֵאאי זו ִבהיא,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
רוִבאין אוּמתן שכִבאלו ֵאהן שפרודות> ,כילו<
יַתהיַתתשחתונות יַתמרֲעעלות אאת ּמהאעשליונות.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ללא יַתתרֲעעאלה יַתעד אש שיֵאהא ּמשם ֵאמּמאה יַתכד.
מסכת תרומות פרק ד משנה יא
יא
שסּמאה שתרוּממה אש ּמנשפּמלה יַתעל ִבפי שמגו ּמרה ושקּמפ ּמי ּה,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:

ִבאם ֵאיש יַתבּמּקפוי ,יַתתרֲעעאלה שבאאּמחד וֵאמּמאה.
ו שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ללא יַתתרֲעעאלה.
שסּמאה שתרוּממה אש ּמנשפּמלה יַתעל ִבפי שמגו ּמרה,
ִישּקאפ ּמנה.
שוִבאם ֵאכןּ ,מלּממה ּמאשמרו:
שתרוּממה עוּמלה שבֵאמּמאה שואאּמחד?
שבאשֵאאינו ּמידויַתע ִבאם שבלולות ֵאהן> ,ואם אינו<
או שליַתאִין ּמנשפּמלה.
מסכת תרומות פרק ד משנה יב
יב
ששֵאתי מקפות ,ששֵאתי שמגורות,
אש ּמנשפּמלה שסּמאה שתרוּממה שלתוְך יַתאיַתחת ֵאמאהן,
שוֵאאין ּמידויַתע שלֵאאי זו ֵאמאהן ּמנשפּמלה,
יַתמרֲעעלות זו אאת זו.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
רֲעאִבפלו ֵאהן ִבבששֵאתי רֲעע ּמירות,
יַתמרֲעעלות זו אאת זו.
מסכת תרומות פרק ד משנה יג
יג
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
יַתמרֲעעאשה ּמבא ִבלשפ ֵאני שרִבבי רֲעעִבקיּמבה,
יַתברֲעחִבמִבשים רֲעא מגדות אשיַתל ּמי ּמרק,
אש ּמנשפּמלה יַתאיַתחת ֵאמאהן שלתוּמכן אחשוצ ּמי ּה שתרוּממה,
שוּמאיַתמ שרִבתי שלּמפ ּמניו:
יַתתרֲעעאלה,
ללא אשיַתהשתרוּממה עוּמלה יַתברֲעחִבמִבשים שואאּמחד,
אאּמלא אשּמהיו ּמשם ֵאמּמאה ושש ֵאני רֲעחּמוצִיים.

פרק ה
מסכת תרומות פרק ה משנה א
א
שסּמאה שתרוּממה שטֵאמּמאה אש ּמנשפּמלה שלּמפחות ִבמֵאמּמאה מחִבלין,
או שליַתמרֲעעֵאשר ִבראשון ,או שליַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני ,או יַתלאהשק ֵאדש,
ֵאבין שטֵאמִבאים ֵאבין שטהו ִברים ִי שרּמקבו.

ִבאם שטהו ּמרה ּמה שיּמתה אוּמת ּה יַתהשוּסּמאה,
ִיּממשכרו יַתללכרֲעה ִבנים ִבב שדֵאמי שתרוּממה,
חו ץ ִבמ שדֵאמי אוּמת ּה שסּמאה.
שוִבאם שליַתמרֲעעֵאשר ִבראשון ּמנשפּמלה,
ִישק ּמרא ֵאשם ִבלשתרויַתמת יַתמרֲעעֵאשר.
שוִבאם שליַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני ושלאהשק ֵאדש ּמנשפּמלה,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִיּמפדו.
שוִבאם שטֵאמִבאים ּמהיו אוּמתן יַתהמחִבלין,
ֵאיּמאֵאכלו ִבנּקו ִבדים או ּמקִבליות,
או ִילושו שבֵאמי ֵאפרות,
או ִישתיַתחשלקו ּמלִבעוּסות,
שכ ֵאדי אשללא שיֵאהא שבּממקום אאּמחד יַתכֵאביּמוצה.
מסכת תרומות פרק ה משנה ב
ב
שסּמאה שתרוּממה שטֵאמּמאה,
אש ּמנשפּמלה שלֵאמּמאה מחִבלין שטהו ִברים,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר> :ליעזר<
ֵאתרום שוִבתּמש ֵאר ף.
אשרֲעא ִבני אוֵאמר> :שני<
שסּמאה אש ּמנשפּמלה ִבהיא שסּמאה אשּמעיַתלת.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתתרֲעעאלה שוֵאתּמאֵאכל ִבנּקו ִבדים או ּמקִבליות,
או ִבתלוש שבֵאמי ֵאפרות,
או ִבתשתיַתחֵאלק ּמלִבעוּסות,
שכ ֵאדי אשללא שיֵאהי שבּממקום אאּמחד יַתכֵאביּמוצה.
מסכת תרומות פרק ה משנה ג
ג
שסּמאה שתרוּממה שטהו ּמרה אש ּמנשפּמלה שלֵאמּמאה מחִבלין שטֵאמִבאים,
יַתתרֲעעאלה שוֵאתּמאֵאכל ִבנּקו ִבדים או ּמקִבליות,
או ִבתלוש שבֵאמי ֵאפרות,
או ִבתשתיַתחֵאלק ּמלִבעוּסות,
שכ ֵאדי אשללא שיֵאהא שבּממקום אאּמחד יַתכֵאביּמוצה.
מסכת תרומות פרק ה משנה ד
ד
שסּמאה שתרוּממה שטֵאמּמאה אש ּמנשפּמלה שלֵאמּמאה שסּמאה שתרוּממה שטהו ּמרה,
ֵאבית יַתשיַתמי אושס ִברין,
וֵאבית אהֵאלל יַתמִבתי ִברין.

ּמאשמרו ֵאבית אהֵאלל שלֵאבית יַתשיַתמי:
הוִבאיל ושטהו ּמרה רֲעאסו ּמרה יַתלּמז ִברים,
שויַתא ף שטֵאמּמאה רֲעאסו ּמרה יַתללכרֲעה ִבנים,
יַתמה שּטהו ּמרה עוּמלה,
יַתא ף שטֵאמּמאה יַתתרֲעעאלה!
ּמאשמרו ּמלאהם ֵאבית יַתשיַתמי:
ללא! ִבאם אהאעלו יַתהמחִבלים יַתהיַתּקִבלים,
יַתהממּמת ִברים יַתלּמז ִברים ,אאת יַתהשּטהו ּמרה,
יַתתרֲעעאלה שתרוּממה רֲעחמו ּמרה,
ּמהרֲעאסו ּמרה יַתלּמז ִברים ,אאת יַתהשּטֵאמּמאה?
שליַתאיַתחר אשהודו,
ארִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ֵאתרום שוִבתּמש ֵאר ף.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ּמאשב ּמדה שבִבמעוּמט ּה.
מסכת תרומות פרק ה משנה ה
ה
שסּמאה שתרוּממה אש ּמנשפּמלה שלֵאמּמאה,
ִבה שגִבביּמה ּה שו ּמנשפּמלה שלּממקום יַתאֵאחר,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
שמ יַתדיַתמיַתעת ִבכשתרוּממה יַתו יַתדי.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאי ּמנה שמ יַתדיַתמיַתעת אאּמלא שלִבפי אחששבון.
מסכת תרומות פרק ה משנה ו
ו
שסּמאה שתרוּממה אש ּמנשפּמלה שלּמפחות ִבמֵאמּמאה שו ִבנ שדּממעו,
שו ּמניַתפל ִבמן יַתהשמ מדּממע שלּממקום יַתאֵאחר,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
שמ יַתדיַתמיַתעת ִבכשתרוּממה יַתו יַתדי.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאין שמ מדּממע יַתמ שדִבמייַתע אאּמלא שלִבפי אחששבון,
שוֵאאין יַתהשממחּממ ץ יַתמרֲעחִבמי ץ אאּמלא שלִבפי אחששבון> ,יַתמּמחאמ ץ<
שוֵאאין יַתמִים ששאוִבבין פושסִבלין אאת יַתהִבמשק אוה אאּמלא שלִבפי אחששבון.
מסכת תרומות פרק ה משנה ז
ז
שסּמאה שתרוּממה אש ּמנשפּמלה שלֵאמּמאה,
ִבה שגִבביּמה ּה שו ּמנשפּמלה יַתאאח ארת,

ִבה שגִבביּמה ּה שו ּמנשפּמלה יַתאאח ארת,
רֲעה ֵארי זו ממאת ארת,
יַתעד אשיַתת שראבה שתרוּממה יַתלמחִבלין.
מסכת תרומות פרק ה משנה ח
ח
שסּמאה שתרוּממה אש ּמנשפּמלה שלֵאמּמאה,
שוללא ִבהשסִבפיק שליַתה שגִבביּמה ּה יַתעד אש ּמנשפּמלה יַתאאח ארת,
רֲעה ֵארי זו רֲעאסו ּמרה.
ו שרִבבי ִבששמעון יַתמִבתיר.
מסכת תרומות פרק ה משנה ט
ט
שסּמאה שתרוּממה אש ּמנשפּמלה שלֵאמּמאה,
ושטּמח ּמנן וּמפרֲעחתו,
יַתכֵאשם אשּמפרֲעחתו יַתהמחִבלין,
ּמכְך ּמפרֲעחּמתה שתרוּממה,
ממּמתר.
שסּמאה שתרוּממה אש ּמנשפּמלה שלּמפחות ִבמֵאמּמאה,
ושטּמח ּמנן שוהוִבתירו,
יַתכֵאשם אשהוִבתירו יַתהמחִבלין,
ּמכְך הוִבתי ּמרה שתרוּממה,
ּמאסור.
ִבאם ּמידויַתע אשִבחִבּטים אשיַתלמחִבלין ּמיפות ִבמאשִבלשתרוּממה,
ממּמתר.
שסּמאה שתרוּממה אש ּמנשפּמלה שלּמפחות ִבמֵאמּמאה,
שויַתאיַתחר ּמכְך ּמנשפלו ּמשם מחִבלין,
ִבאם שו ֵאגג ,ממּמתר,
שוִבאם ֵאמ ִבזידּ ,מאסור.

פרק ו
מסכת תרומות פרק ו משנה א
א
ּמהאוֵאכל שתרוּממה שו ֵאגג,
שמיַתשֵאלם אק ארן שוחלאמש.
אאּמחד ּמהאוֵאכל שואאּמחד יַתהשואתה שואאּמחד יַתהּמוּסְך,
אאּמחד שתרוּממה שטהו ּמרה שואאּמחד שתרוּממה שטֵאמּמאה,

שמיַתשֵאלם מחשמּמש ּה שוחלאמש מחשמּמש ּה.
ֵאאינו שמיַתשֵאלם שתרוּממה אאּמלא מחִבלים שממתּמּק ִבנים,
שוֵאהם אנאעִבשים שתרוּממה,
שויַתהיַתתששלוִבמין שתרוּממה.
ִבאם ּמרּמוצה יַתהלכֵאהן ִבלשמלחל,
ֵאאינו מוֵאחל.
מסכת תרומות פרק ו משנה ב
ב
יַתבת ִישש ּמרֵאאל אשּמאשכּמלה שתרוּממה,
שויַתאיַתחר ּמכְך ִבנֵאשאת יַתללכֵאהן,
ִבאם שתרוּממה אשללא ּמזּמכה ּמב ּה לכֵאהן ּמאשכּמלה,
שמיַתשאלאמת אק ארן שוחלאמש שליַתעשוצּממ ּה;
ִבאם שתרוּממה אש ּמזּמכה ּמב ּה לכֵאהן ּמאשכּמלה,
שמיַתשאלאמת אק ארן יַתלשבּמעִבלים שוחלאמש שליַתעשוצּממ ּה,
ִבמשפ ֵאני אשּמאשמרו:
ּמהאוֵאכל שתרוּממה שו ֵאגג,
שמיַתשֵאלם אק ארן יַתלשבּמעִבלים,
שוחלאמש שלִבמי אשִבי שראוצה.
מסכת תרומות פרק ו משנה ג
ג
יַתהיַתמרֲעאִבכיל אאת פורֲעעּמליו שואאת או שרּמחיו שתרוּממה,
הוא שמיַתשֵאלם אאת יַתהאּק ארן,
שוֵאהן שמיַתששלִבמין אאת יַתהחלאמש.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאהן שמיַתששלִבמין אק ארן שוחלאמש,
שוהוא שמיַתשֵאלם ּמלאהן שדֵאמי שסעו ּמדּמתן.
מסכת תרומות פרק ו משנה ד
ד
יַתהגו ֵאנב שתרוּממה שוללא רֲעאּמכּמל ּה,
שמיַתשֵאלם יַתתששלוֵאמי אכאפל שדֵאמי שתרוּממה.
רֲעאּמכּמל ּה,
שמיַתשֵאלם שש ֵאני שק ּמר ִבנים שוחלאמש:
אק ארן שוחלאמש ִבמן יַתהמחִבלין,
שואק ארן שדֵאמי שתרוּממה.
ּמג יַתנב שתרויַתמת אהשק ֵאדש יַתורֲעאּמכּמל ּה> ,שתרויַתמה<
שמיַתשֵאלם שש ֵאני ּקחּממִבשין שואק ארן,

אשֵאאין יַתבאהשק ֵאדש יַתתששלוֵאמי ּמכאפל.
מסכת תרומות פרק ו משנה ה
ה
ֵאאין שמיַתששלִבמין ִבמן יַתהאלאקטִ ,במן יַתהִבששכּמחה,
וִבמן יַתהֵאפּמאה וִבמן יַתהאהשבֵאקר,
שוללא ִבמיַתמרֲעעֵאשר ִבראשון אש ִבנשּטּמלה שתרוּממתו,
שוללא ִבמיַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני שואהשק ֵאדש אש ִבנשפדו,
אשֵאאין יַתהלּק אדש פו אדה אאת יַתהלּק אדש.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים יַתמִבתי ִברין ּמבֵאאלו.
מסכת תרומות פרק ו משנה ו
ו
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
שמיַתששלִבמין ִבמִבמין יַתעל אשֵאאינו ִבמינו,
וִבבשליַתבד אש שייַתשֵאלם ִבמן יַתה ּמיאפה יַתעל ּמה ּמרע.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ֵאאין שמיַתששלִבמין אאּמלא ִבמִבמין יַתעל ִבמינו.
ז
שלִבפיּמכְך ִבאם ּמאיַתכל ִבקשוִבאים אששלאע ארב ששִבביִבעית,
יַתישמִבתין יַתלִבּקשוִבאים אששלמוּמוצֵאאי ששִבביִבעית,
ִבוייַתשֵאלם ֵאמאהם.
שמקום אש שרִבבי אאִבליאע אזר ֵאמֵאקל,
ִבמּמשם שרִבבי רֲעעִבקיּמבה יַתמשחִבמיר,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא כב,יד(
א
" שו ּמניַתתן יַתללכֵאהן אאת יַתהלּק אדש",
ּמכל אשהוא ּמראוי שלֵאהּמעשות לק אדש.
ִבדשב ֵארי שרִבבי אאִבליאע אזר.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
" שו ּמניַתתן יַתללכֵאהן אאת יַתהלּק אדש" ,לק אדש אשּמאיַתכל.

פרק ז
מסכת תרומות פרק ז משנה א
א
ּמהאוֵאכל שתרוּממה ֵאמ ִבזיד,

שמיַתשֵאלם אאת יַתהאּק ארן,
ֵאאינו שמיַתשֵאלם אאת יַתהחלאמש,
שויַתהיַתתששלוִבמין מחִבלין.
ִבאם ּמרּמוצה יַתהלכֵאהן ִבלשמלחל ,מוֵאחל.
מסכת תרומות פרק ז משנה ב
ב
יַתבת לכֵאהן אש ִבנֵאשאת שלִישש ּמרֵאאל,
שויַתאיַתחר ּמכְך ּמאשכּמלה שתרוּממה,
שמיַתשאלאמת אאת יַתהאּק ארן,
שוֵאאי ּמנ ּה שמיַתשאלאמת אאת יַתהחלאמש,
וִבמיּמתּמת ּה ִבבשש ִבריּמפה.
ִבנֵאשאת שלאאּמחד ִבמּמכל יַתהשפסוִבלין,
שמיַתשאלאמת יַתהאּק ארן שוחלאמש,
וִבמיּמתּמת ּה שבּמח ֵאנק.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
זו ּמוזו שמיַתשאלאמת אאת יַתהאּק ארן,
שוֵאאי ּמנה שמיַתשאלאמת אאת יַתהחלאמש,
וִבמיּמתּמתן ִבבשש ִבריּמפה.
מסכת תרומות פרק ז משנה ג
ג
יַתהיַתמרֲעאִבכיל אאת ּמב ּמניו שקיַתט ִבנים,
שואאת רֲעעּמב ּמדיו ֵאבין שגדוִבלים וֵאבין שקיַתט ִבנים,
ּמהאוֵאכל שתרויַתמת חוּמוצה ּמלּמא אר ץ,
ּמהאוֵאכל ּמפחות ִבמיַתכ יַתזִית שתרוּממה,
שמיַתשֵאלם אאת יַתהאּק ארן,
שוֵאאינו שמיַתשֵאלם אאת יַתהחלאמש,
שויַתהיַתתששלוִבמין מחִבלין.
ִבאם ּמרּמוצה יַתהלכֵאהן ִבלשמלחל ,מוֵאחל.
מסכת תרומות פרק ז משנה ד
ד
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל יַתהשמיַתשֵאלם אק ארן שוחלאמש,
יַתהיַתתששלוִבמין שתרוּממה;
ִבאם ּמרּמוצה יַתהלכֵאהן ִבלשמלחלֵ ,אאינו מוֵאחל.
שוּמכל יַתהשמיַתשֵאלם אאת יַתהאּק ארן שוֵאאינו שמיַתשֵאלם אאת יַתהחלאמש,
יַתהיַתתששלוִבמין מחִבלין;

ִבאם ּמרּמוצה יַתהלכֵאהן ִבלשמלחל ,מוֵאחל.
מסכת תרומות פרק ז משנה ה
ה
ששֵאתי מקפות,
יַתאיַתחת אשִבלשתרוּממה שויַתאיַתחת אשיַתלמחִבלין,
אש ּמנשפּמלה שסּמאה שתרוּממה שלתוְך יַתאיַתחת ֵאמאהן,
שוֵאאין ּמידויַתע שלֵאאי זו ֵאמאהן ּמנשפּמלה,
רֲעה ֵארי רֲעא ִבני אוֵאמר> :הוא<
שלתוְך אשִבלשתרוּממה ּמנשפּמלה.
שוֵאאין ּמידויַתע ֵאאי זו ִבהיא אשִבלשתרוּממה שוֵאאי זו ִבהיא אשיַתלמחִבלין,
ו
ּמאיַתכל יַתאיַתחת ֵאמאהן,
ּמפטור;
שויַתהשש ִבנ ּמיה,
נוֵאהג ּמב ּה ִבכשתרוּממה ,שויַתח איאבת יַתביַתחּמלה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי יוֵאסה פוֵאטר.
ּמאיַתכל יַתאֵאחר אאת יַתהששִבנ ּמיה,
ּמפטור.
ּמאיַתכל אאּמחד אאת ששֵאתיאהן,
שמיַתשֵאלם ִבכשקיַתט ּמנה אשִבבששֵאתיאהם.
מסכת תרומות פרק ז משנה ו
ז
ּמנשפּמלה יַתאיַתחת ֵאמאהן שלתוְך יַתהמחִבלין,
שוֵאאי ּמנה שמ יַתדשמיַתעּמתן,
שויַתהשש ִבנ ּמיה,
נוֵאהג ּמב ּה ִבכשתרוּממה ,שויַתח איאבת יַתביַתחּמלה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי יוֵאסה פוֵאטר.
ּמנשפּמלה שש ִבנ ּמיה שלּממקום יַתאֵאחר,
ֵאאי ּמנה שמ יַתדשמיַתעּמת ּה> .מדמעתן<
ּמנשפלו ששֵאתיאהן שלּממקום אאּמחד,
שמ יַתדשמעות ִבכשקיַתט ּמנה אשִבבששֵאתיאהן.
מסכת תרומות פרק ז משנה ז
ח
ּמז יַתרע אאת יַתאיַתחת ֵאמאהן,

ּמפטור,
שויַתהשש ִבנ ּמיה,
נוֵאהג ּמב ּה ִבכשתרוּממה ,שויַתח איאבת יַתביַתחּמלה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי יוֵאסה פוֵאטר.
ּמז יַתרע יַתאֵאחר אאת יַתהששִבנ ּמיה,
ּמפטור.
ּמז יַתרע אאּמחד אאת ששֵאתיאהן,
ּמדּמבר אשיַתז שרעו ּמכאלה ,ממּמתר,
שו ּמדּמבר אשֵאאין יַתז שרעו ּמכאלהּ ,מאסור.

פרק ח
מסכת תרומות פרק ח משנה א
א
ּמהִבאּמשה אשּמה שיּמתה אואכאלת ִבבשתרוּממה> ,שאכלה<
ּמבאו שוּמאשמרו ּמל ּה "ֵאמת יַתבשעִבליְך",
או "ֵאג שרֵאשְך";
שוֵאכן ּמהאעאבד אשּמה ּמיה אוֵאכל ִבבשתרוּממה,
ּמבאו שוּמאשמרו לו "ֵאמת יַתרּמבְך",
או "שמּמכ ּמרְך שלִישש ּמרֵאאל",
או " שנּמת ּמנְך יַתמּמת ּמנה",
או "רֲעעּמשּמאְך אבן חו ִברין";
שוֵאכן לכֵאהן אשּמה ּמיה אוֵאכל ִבבשתרוּממה,
שונו יַתדע אשהוא אבן שגרוּמשה או אבן רֲעחלוּמוצה,
שרִבבי אאִבליאע אזר שמיַתח ֵאיב אק ארן שוחלאמש,
שרִבבי שיהומשיַתע פוֵאטר.
ּמה ּמיה עוֵאמד ויַתמשק ִבריב יַתעל יַתגֵאבי יַתהִבמ שזֵאביַתח,
שונו יַתדע אשהוא אבן שגרוּמשה או אבן רֲעחלוּמוצה,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ּמכל יַתהּמּק שרּמבנות אשִבהשק ִבריב יַתעל יַתגֵאבי יַתהִבמ שזֵאביַתח,
שפסוִבלים.
ו שרִבבי שיהומשיַתע יַתמשכִבשיר.
נו יַתדע אשהוא יַתביַתעל מום,
רֲעעבו ּמדתו שפסוּמלה.
מסכת תרומות פרק ח משנה ב
ב

שומכּמלם אשּמה שיּמתה שתרוּממה שלתוְך ִבפיאהם,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ִישבּמלעו.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ִישפללטו.
ּמאשמרו לו:
" ִבנשטֵאמאּמת"ִ " ,בניַתּטיַתמת שתרוּממה",
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ִישביַתלע.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ִישפללטִ> .ישפלוטו<
ִבאם "ּמטֵאמא ּמהִייּמת" ,ו"שטֵאמּמאה ּמה שיּמתה שתרוּממה",
או נו יַתדע אשהוא אטאבל,
או יַתמרֲעעֵאשר ִבראשון אשללא ִבנשּטּמלה שתרוּממתו,
או יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני שואהשק ֵאדש אשללא ִבנשפדו,
או אשּמּטיַתעם יַתטיַתעם שפֵאשֵאפש שלתוְך ִבפיהו,
רֲעה ֵארי אזה ִישפללט.
מסכת תרומות פרק ח משנה ג
ג
ּמה ּמיה אוֵאכל ּמבאאששכול,
שו ִבנשכ יַתנס ִבמן יַתה ִבג ּמנה אלּמחֵאוצר,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ִי שגלמר.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ללא ִי שגלמר.
ּמחֵאשּמכה ֵאליֵאלי יַתשּמבת,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ללא ִי שגלמר.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ִי שגלמר.
מסכת תרומות פרק ח משנה ד
ד
יַתיִין אשִבלשתרוּממה אש ִבנשת יַתגּמלה,
ִיּמשֵאפְך,
שוֵאאין לוצ ארְך לויַתמר אשיַתלמחִבלים.
ששללּמשה יַתמששִבקין רֲעאסו ִברין ִבמֵאשם ִבגלוי:
יַתהיַתמִים שויַתה יַתיִין שואהּמחּמלב.
וששּמאר ּמכל יַתהיַתמששִבקין ממּמת ִברים.

יַתכּממה ִיששהו ִבויהו רֲעאסו ִברין?
שכ ֵאדי אש ֵאיֵאוצא ּמה יַתריַתחש ִבמּממקום ּמקרוב שוִיששאתה.
מסכת תרומות פרק ח משנה ה
ה
ֵאשעור יַתהיַתמִים יַתהשמ מגִבלין:
שכ ֵאדי אשלתאיַתבד ּמבאהן יַתהּממ ּמרה> .המידה<
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתבֵאכִבליםּ ,מכל אשֵאהן,
ויַתביַתּק שרּמקעות ,יַתא שרּמבִבעים שסּמאה.
מסכת תרומות פרק ח משנה ו
ו
ִבנּקו ֵארי שתֵאא ִבנים,
יַתורֲעע ּמנִבבים,
יַתהִבּקשוִבאים,
שויַתה ִבדלוִבעים,
שוּמהרֲעאיַתבִבּטיִבחים,
שויַתהיַתמשלשפפונות,
רֲעאִבפלו ֵאהן יַתביַתכד,
אאּמחד ּמגדול שואאּמחד ּמקּמטן,
אאּמחד ּמתלוש שואאּמחד שממחּמבר,
ּמכל אש ֵאיש בו ֵאלּמחהּ ,מאסור.
ו שנִבשייַתכת יַתה ּמנּמחש רֲעאסו ּמרה,
ִבמשפ ֵאני יַתסּמכ יַתנת שנּמפשות.
משנה ז >כולה מן המגיה<
יַתהשמיַתשאמ ארת אשיַתל יַתיִין רֲעאסו ּמרה ִבמשום ִבגלוי.
שרִבבי שנאחשמ ּמיה יַתמִבתיר.
מסכת תרומות פרק ח משנה ח
ז
ּמחִבבית אשִבלשתרוּממה אשנויַתלד ּמל ּה שסֵאפק מטשמּמאה,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ִבאם ּמה שיּמתה ממ יַתניַתחת ִבבשמקום יַתהּמת שרּמפה,
יַתי ִבניאח ּמנה ִבבשמקום יַתהממשוצ ּמנע;
ִבאם ּמה שיּמתה שמ מגּמלה ,שייַתכאוּס ּמנה.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ִבאם ּמה שיּמתה ממ יַתניַתחת ִבבשמקום יַתהממשוצ ּמנע,
יַתי ִבניאח ּמנה ִבבשמקום יַתהּמת שרּמפה; >התרופה<
ִבאם ּמה שיּמתה שממכּמוּסה,

שי יַתגאל ּמנה.
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
יַתאל שייַתח ֵאדש ּמב ּה ּמדּמבר.
מסכת תרומות פרק ח משנה ט
ח
ּמחִבבית אש ִבנששּמב ּמרה יַתב יַתגת ּמהאעשליו ּמנה> ,שב יַתגת<
יַתהיַתתשחתו ּמנה שטֵאמּמאה,
מו אדה שרִבבי אאִבליאע אזר ו שרִבבי שיהומשיַתע,
אשִבאם ּמיכול שליַתהִבציל ִבמאמ ּמנה שרִבביִבעית שביַתטרֲעה ּמרה,
יַתיִבציל,
שוִבאם ּמלאו,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ֵאת ֵארד שוִבתיַתּטּממא,
שויַתאל שייַתטשמאא ּמנה שב ּמי ּמדיו.
מסכת תרומות פרק ח משנה י
ט
שוֵאכן ּמחִבבית אשיַתלאשאמן אש ִבנששּמפּמכה,
מו אדה שרִבבי אאִבליאע אזר ו שרִבבי שיהומשיַתע,
אשִבאם ּמיכול שליַתהִבציל ִבמאמ ּמנה שרִבביִבעית שביַתטרֲעה ּמרה,
יַתיִבציל,
שוִבאם ּמלאו,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ֵאת ֵארד שוִבתּמביַתלע,
שויַתאל שייַתבשלאע ּמנה שב ּמי ּמדיו.
מסכת תרומות פרק ח משנה יא
י
יַתעל זו שויַתעל זו ּמאיַתמר שרִבבי שיהומשיַתע:
ללא זו ִבהיא שתרוּממה אשרֲעא ִבני ממ שזּמהר ּמעאליּמה ִבמשליַתטשמּמא ּה> ,שני<
אאּמלא ִבמשלּמאשכּמל ּה.
ויַתבל שתיַתטשמּמא ּה ֵאכייַתוצד? >כיוצד מחוק<
ּמה ּמיה עוֵאבר ִבמּממקום שלּממקום,
שוִבכּמכרות אשִבלשתרוּממה שב ּמידו,
ּמאיַתמר לו ּמנשכ ִברי:
"אתן ִבלי יַתאיַתחת ֵאמאהן יַתורֲעאיַתטֵאמא,
שוִבאם ּמלאו ,רֲעה ֵארי רֲעא ִבני שמיַתטֵאמא אאת מכּמלם",
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
שייַתטֵאמא אאת מכּמלם,

שויַתאל ִיֵאתן לו יַתאיַתחת ֵאמאהן.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
יַתי ִבנייַתח שלּמפ ּמניו יַתאיַתחת יַתעל יַתהאוּסיַתלע.
מסכת תרומות פרק ח משנה יב
יא
שוֵאכן ּמנִבשים אשּמאשמרו ּמלאהם גוִים:
שתנו ּמלנו יַתאיַתחת ִבמאכם ו שניַתטֵאמא,
שוִבאם ּמלאו ,רֲעה ֵארי ּמאנו שמיַתטשמִבאין אאת מכשלאכם,
שייַתטשמאו אאת מכּמלם,
שויַתאל ִישמשסרו ּמלאהם אנאפש יַתאיַתחת ִבמ ִבישש ּמרֵאאל.

פרק ט
מסכת תרומות פרק ט משנה א
א
יַתהזו ֵאריַתע שתרוּממה,
שו ֵאגג ,יויַתפְך,
ֵאמ ִבזיד ,שייַתק ֵאים.
ִבאם ֵאהִבביּמאה ּמשִבליש,
ֵאבין שו ֵאגג ֵאבין ֵאמ ִבזיד ,שייַתק ֵאים.
ויַתבִבפששּמתן,
ֵאמ ִבזיד ,יויַתפְך.
מסכת תרומות פרק ט משנה ב
ב
שויַתח איאבת יַתבאלאקט ויַתבִבששכּמחה ויַתבֵאפּמאה,
יַתורֲעעִבנ ֵאיי ִישש ּמרֵאאל יַתורֲעע ִבנ ֵאיי לכרֲעה ִבנים שמיַתלשּקִבטים,
יַתורֲעעִבנ ֵאיי ִישש ּמרֵאאל מושכ ִברין אאת אשּמלאהן יַתללכרֲעה ִבנים
ִבב שדֵאמי שתרוּממה ,שויַתה ּמדִבמין אשּמלאהן.
ּמאיַתמר שרִבבי יַתט שרפון:
ללא שייַתלשּקטו אאּמלא רֲעע ִבנ ֵאיי לכרֲעה ִבנים,
אשֵאמא ִישששכחו שוִישתנו שלתוְך ִבפיאהם.
ּמאיַתמר לו שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
ִבאם ֵאכן,
ללא שייַתלשּקטו אאּמלא שטהו ִברים.
מסכת תרומות פרק ט משנה ג

ג
שויַתח איאבת יַתביַתמיַתעששרות ושביַתמשעיַתשר ּמע ִבני> ,ושביַתמשעֵאשר<
יַתורֲעעִבנ ֵאיי ִישש ּמרֵאאל יַתורֲעע ִבנ ֵאיי לכרֲעה ִבנים נושטִבלים,
יַתורֲעעִבנ ֵאיי ִישש ּמרֵאאל מושכ ִברין אאת אשּמלאהן יַתללכרֲעה ִבנים ִבב שדֵאמי שתרוּממה,
שויַתה ּמדִבמים אשּמלאהן.
יַתהחוֵאבט שממשּמבח.
שויַתה ּמדשֵ ,אכייַתוצד יַתירֲעעאשה?
תואלה שכֵאפיפות שביַתוצ שוא ֵארי שבֵאהּממה,
שונוֵאתן שלתוּמכן ֵאמאותו יַתהִבמין.
ִבנשמּמוצא ללא זוֵאמם אאת יַתהשבֵאהּממה,
שוללא יַתמרֲעאִבכיל אאת יַתהשתרוּממה.
מסכת תרומות פרק ט משנה ד
ד
ִבגדוֵאלי שתרוּממה ,שתרוּממה,
שו ִבגדוֵאלי ִבגדוִבלים ,מחִבלים.
רֲעאּמבל יַתהאּטאבל,
ויַתמרֲעעֵאשר ִבראשון,
ושסִבפיֵאחי ששִבביִבעית,
ושתרויַתמת חו ץ ּמלּמא אר ץ,
שויַתהשמ מדּממע,
שויַתהִבבכו ִברים,
ִבגדוֵאליאהם מחִבלין.
ִבגדוֵאלי אהשק ֵאדש ויַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני ,מחִבלים,
ופו אדה אוּמתם ִבב שזיַתמן יַתז שרּמען > .שז ּמרּמען<
מסכת תרומות פרק ט משנה ה
ה
ֵאמּמאה ִבל שג ּמנה אשִבלשתרוּממה שויַתאיַתחת אשיַתלמחִבלים,
מכּמלם ממּמת ִברים שב ּמדּמבר אשיַתז שרעו ּמכאלה.
רֲעאּמבל שב ּמדּמבר אשֵאאין יַתז שרעו ּמכאלה,
רֲעאִבפלו ֵאמּמאה אשיַתלמחִבלין שויַתאיַתחת אשִבלשתרוּממה,
מכּמלם רֲעאסו ִברין.
מסכת תרומות פרק ט משנה ו
ו
יַתהאּטאבל,
ִבגדוּמליו ממּמת ִברין שב ּמדּמבר אשיַתז שרעו ּמכאלה;
רֲעאּמבל שב ּמדּמבר אשֵאאין יַתז שרעו ּמכאלה,
ִבגדוֵאלי ִבגדוִבלין רֲעאסו ִברין.

שוֵאאי אזה הוא ּמדּמבר אשֵאאין יַתז שרעו ּמכאלה?
שכגון יַתהלו ף ,שויַתהשום שויַתהשבּמוצִבלים.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתהשום ִבכששעו ִברין.
מסכת תרומות פרק ט משנה ז
ז
יַתהשמ יַתנֵאכש ִבעם יַתה ּמנשכ ִברי יַתברֲעחִבסיות,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאפרוּמתיו אטאבל,
אוֵאכל ֵאמאהן רֲעע יַתרי.
ִבששתֵאלי שתרוּממה אש ִבניַתּטשמאו,
ששּמתּמלןּ ,מטּמהרו ִבמשליַתטֵאמא> .ישתלו<
יַתורֲעאסו ִברין ִבמללאיַתכל יַתעד אש ּמילגם ּמהלאאכל.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתעד אש ּמילגם שוִישש אנה.

פרק י
מסכת תרומות פרק י משנה א
א
ּמבּמוצל אש שנּמתנו שבתוְך רֲעע ּמדִבשים,
ִבאם ּמשֵאלם ,ממּמתר;
שוִבאם ִבחשתכו ,שבנוֵאתן יַתטיַתעם;
וששּמאר ּמכל יַתהיַתתשבִבשיל,
ֵאבין ּמשֵאלםֵ ,אבין שממחּמתְך,
שבנוֵאתן יַתטיַתעם.
שרִבבי שיהו ּמדה יַתמִבתיר שביַתוצרֲעח ּמנה,
אשֵאאינו אאּמלא ִבלּטול אאת יַתה יַתזשהּממה.
מסכת תרומות פרק י משנה ב
ב
יַתתפויַתח אש ִברשוּסקו ו שנּמתנו שלתוְך ִבעּמוּסה שוִבחֵאמּמוצ ּה,
רֲעה ֵארי זו רֲעאסו ּמרה.
ששעו ִברים אש ּמנשפלו שלתוְך יַתהבור אשיַתליַתמִים,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשִבהשבִבאישו ֵאמיּממיו,
ֵאמיּממיו ממּמת ִברין.
מסכת תרומות פרק י משנה ג

ג
ּמהרו אדה יַתפת יַתחּממה,
ו שנּמת ּמנ ּה יַתעל ִבפי ּמחִבבית אשיַתל יַתיִין אשִבלשתרוּממה,
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאסר,
ו שרִבבי שיהו ּמדה יַתמִבתיר.
שרִבבי יוֵאסה יַתמִבתיר שבאשיַתלִבחִבּטים,
שואוֵאסר שבאשִבלששעו ִברים,
ִבמשפ ֵאני אשיַתהששעו ִברים שורֲעאבות.
מסכת תרומות פרק י משנה ד
ד
יַתתנור אשִבהִבוּסיקו ִבבשכּממן אשִבלשתרוּממה,
שוּמאּמפה בו אאת יַתהיַתפת,
יַתהיַתפת ממאת ארת,
אשֵאאינו יַתטיַתעם שכּממן ,אאּמלא ֵארייַתח שכּממן.
מסכת תרומות פרק י משנה ה
ה
יַתתשלּמתן אש ּמנשפּמלה שלתוְך יַתהבור אשיַתל יַתיִין> ,אשיַתליַתמִים<
ִבבשתרוּממה ושביַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני,
ִבאם ֵאיש יַתבאז יַתרע שכ ֵאדי ִבלֵאתן יַתטיַתעם,
רֲעאּמבל ללא ּמבֵאע ץ;
ויַתבששִבביִבעית ושבִבכשלֵאאי יַתהאכ ארם ויַתבאהשק ֵאדש,
ִבאם ֵאיש יַתבאז יַתרע וּמבֵאע ץ שכ ֵאדי ִבלֵאתן יַתטיַתעם.
מסכת תרומות פרק י משנה ו
ו
ִבמי אשּמהיו לו רֲעחִבבֵאלי יַתתשלּמתן אששלִבכשלֵאאי יַתהאכ ארם> ,אששלִבכשלֵאאי<
ִי ּמדֵאלקו.
ּמהיו לו רֲעחִבבֵאלי יַתתשלּמתן אשיַתלאּטאבל,
כוֵאתש ושמיַתחֵאשב יַתכּממה אז יַתרע ּמבאהם,
ויַתמשפ ִבריש אאת יַתהאז יַתרע,
שוֵאאינו ּמוצ ִבריְך שליַתהשפ ִבריש אאת ּמהֵאע ץ.
ִבאם ִבהשפ ִבריש ,ללא ליאיַתמר:
"אאשכלתש שואאלּטל אאת ּמהֵאע ץ ,שואאֵאתן אאת יַתהאז יַתרע",
אאּמלא נוֵאתן ּמהֵאע ץ ִבעם יַתהאז יַתרע.
מסכת תרומות פרק י משנה ז
ז
ֵאזיֵאתי מחִבלין אששכּמבּמשן ִבעם ֵאזיֵאתי שתרוּממה,

שפוצוֵאעי מחִבלין ִבעם שפוצוֵאעי שתרוּממה,
שפוצוֵאעי מחִבלין ִבעם ששֵאלֵאמי שתרוּממה,
או שבֵאמי שתרוּממה,
ּמאסור.
רֲעאּמבל ששֵאלֵאמי מחִבלין ִבעם שפוצוֵאעי שתרוּממה,
ממּמתר.
מסכת תרומות פרק י משנה ח
ח
ּמדג ּמטֵאמא אששכּמבשו ִבעם ּמדג ּמטהור:
ּמכל ּמג ֵארב אשהוא יַתמרֲעח ִבזיק ּמסאיַתתִים,
ִבאם איש בו ִבמששיַתקל רֲעעּמש ּמרה זוז ִבביהו ּמדה,
אשֵאהן ּמחֵאמש שסּמלִבעים יַתב ּמגִבליל,
ּמדג ּמטֵאמאֵ ,אוצירו ּמאסור.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שרִבביִבעית שבּמסאיַתתִים.
ו שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
אאּמחד ִבמִבשּמשה ּמעּמשר בו.
מסכת תרומות פרק י משנה ט
ט
רֲעח ּמגִבבים שטֵאמִבאים אש ִבנשכּמבשו ִבעם רֲעח ּמגִבבים שטהו ִברין,
ללא ּמפשסלו אאת ֵאוצי ּמרן.
ֵאהִבעיד שרִבבי ּמוצדוק יַתעל ֵאוציר רֲעח ּמגִבבים שטֵאמִבאים,
אשהוא ּמטהור.
מסכת תרומות פרק י משנה י
י
ּמכל יַתה ִבנשכּמבִבשין אזה ִבעם אזה ממּמת ִברים,
אאּמלא ִבעם ּמהֵאחִבסית:
ֵאחִבסית אשיַתלמחִבלין ִבעם ֵאחִבסית אשִבלשתרוּממה,
ֵאחִבסית אשיַתלמחִבלין ִבעם ּמי ּמרק אשִבלשתרוּממה,
ּמאסור.
רֲעאּמבל ּמי ּמרק אשיַתלמחִבלין ִבעם ֵאחִבסית אשִבלשתרוּממה,
ממּמתר.
מסכת תרומות פרק י משנה יא
יא
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ּמכל יַתה ִבנששּמלִבקים ִבעם יַתהשת ּמר ִבדים רֲעאסו ִברין,

ִבמשפ ֵאני אשֵאהן נושת ִבנין אאת יַתהיַתּטיַתעם.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
שכרוב אשיַתלאשִבקי ִבעם שכרוב אשיַתליַתביַתעל,
ּמאסורִ ,במשפ ֵאני אשהוא בוֵאליַתע.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ּמכל יַתהִבמשתיַתבששִבלין אזה ִבעם אזה ממּמת ִברין,
אאּמלא ִבעם יַתהּמבּמשר.
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי אוֵאמר:
יַתהּמכֵאבד אואס ארת שוֵאאי ּמנה אנאאאס ארת,
ִבמשפ ֵאני אשִבהיא פואלאטת שוֵאאי ּמנה בויַתליַתעת.
מסכת תרומות פרק י משנה יב
יב
ֵאביּמוצה אש ִבנשתיַתבששּמלה שביַתתשבִבלים רֲעאסו ִברין,
רֲעאִבפלו אחשלמון אשּמל ּה ּמאסור,
ִבמשפ ֵאני אשהוא בוֵאליַתע.
ֵאמי שכּמבִבשים וֵאמי ששּמלקות אשִבלשתרוּממה,
רֲעאסו ִברין יַתלּמז ִברים.

פרק יא
מסכת תרומות פרק יא משנה א
א
ֵאאין נושת ִבנין שדֵאבּמלה ו שגרו שגרות שלתוְך יַתהמו שר ּמיס,
ִבמשפ ֵאני אשהוא שמיַתאשב ּמדן.
רֲעאּמבל נושת ִבנין אאת יַתה יַתיִין יַתלמו שר ּמיס.
שוֵאאין שמיַתפשּטִבמין אאת יַתהאשאמן,
רֲעאּמבל עוִבשים אאת יַתה יַתיִין ִי ּמנֵאמיִבלין.
ֵאאין שמיַתבששִבלים יַתיִין אשִבלשתרוּממה,
ִבמשפ ֵאני אשהוא יַתמשמִבעיטו.
שרִבבי שיהו ּמדה יַתמִבתיר,
ִבמשפ ֵאני אשהוא יַתמששִבביחו.
מסכת תרומות פרק יא משנה ב
ב
שדיַתבש שתּממ ִברים שו ֵאיין יַתתפוִבחים שוחלאמ ץ ִבסשת ּמו ִבניות,
וששּמאר ּמכל ֵאמי ֵאפרות אשִבלשתרוּממה,
שרִבבי אאִבליאע אזר שמיַתח ֵאיב אק ארן שוחלאמש.

שרִבבי שיהומשיַתע פוֵאטר.
שרִבבי אאִבליאע אזר שמיַתטֵאמא ִבמֵאשם יַתמששאקה.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהומשיַתע:
ללא ּממנו רֲעחּמכִבמים ִבששבּמעה יַתמששִבקים שבִבמי ֵאני יַתפּמּטִבמים> ,היה כתוב :כמוני<
אאּמלא ּמאשמרו:
ִבששבּמעה יַתמששִבקין שטֵאמִבאין,
וששּמאר ּמכל יַתהיַתמששִבקין שטהו ִברין.
מסכת תרומות פרק יא משנה ג
ג
ֵאאין עוִבשין שתּממ ִברים שדיַתבש,
שוללא יַתתפוִבחים יַתיִין,
שוללא ִבסשת ּמו ִבניות חלאמ ץ.
וששּמאר ּמכל יַתהֵאפרות,
ֵאאין שמיַתש ִבנין אוּמתן ִבמִבב שר ּמיּמתן ִבבשתרוּממה ושביַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני,
אאּמלא ֵאזיִבתים יַתורֲעע ּמנִבבים ִבבשליַתבד.
ֵאאין סושפ ִבגים יַתא שרּמבִבעים ִבמֵאשם ּמע שרּמלה,
אאּמלא יַתעל יַתהיוֵאוצא ִבמן יַתה ֵאזיִבתים וִבמן ּמהרֲעע ּמנִבבים.
שוֵאאין שמִבביִבאין ִבבכו ִברים יַתמששִבקין,
אאּמלא יַתהיוֵאוצא ִבמן יַתה ֵאזיִבתים וִבמן ּמהרֲעע ּמנִבבים.
שוֵאאינו ִבמיַתּטֵאמא ִבמֵאשם יַתמששאקה> ,שמיַתטֵאמא<
אאּמלא יַתהיוֵאוצא ִבמן יַתה ֵאזיִבתים וִבמן ּמהרֲעע ּמנִבבים.
ֵאאין יַתמשק ִבריִבבים יַתעל יַתגֵאבי יַתהִבמ שזֵאביַתח,
אאּמלא יַתהיוֵאוצא ִבמן יַתה ֵאזיִבתים וִבמן ּמהרֲעע ּמנִבבים.
מסכת תרומות פרק יא משנה ד
ד
ּמעשקֵאוצי שתֵאא ִבנים ו שגרו שגרות,
שויַתהיַתכֵאליִבסים שואהּמחרוִבבין אשִבלשתרוּממה,
רֲעאסו ִברין יַתלּמז ִברים.
מסכת תרומות פרק יא משנה ה
ה
יַתגשלִבע ֵאני שתרוּממה,
ּמכל שזיַתמן אשהוא שמיַתכ שנּמסן ,רֲעאסורות.
ִבאם ִבהששִבליּמכן ,ממּמתרות.
שוֵאכן יַתעשוצמות יַתהּמּק ּמדִבשים,
ּמכל שזיַתמן אשהוא שמיַתכ שנּמסן ,רֲעאסו ִברין,
שוִבאם ִבהששִבליּמכן ,ממּמת ִברין.
יַתהממ שרּמסן ממּמתר.

מסִבבים אשיַתלרֲעח ּמדשות ,רֲעאסורות.
שואשיַתל שיּמשנות ,ממּמתרות.
נוֵאהג ִבבשתרוּממה שכ אד ארְך אשהוא נוֵאהג יַתבמחִבלין.
יַתהשמיַתסֵאלת יַתקב או יַתקיַתבִים יַתלשוּסּמאה,
ללא שייַתאֵאבד אאת יַתהששּמאר,
אאּמלא יַתי ִבניאחנו ִבבשמקום ממשוצ ּמנע.
מסכת תרומות פרק יא משנה ו
ו
שמגו ּמרה אשִבפ ּמנה ִבמאמ ּמנה ִבחֵאּטי שתרוּממה,
ֵאאין שמיַתח שיִבבין אותו ִבלשהיות יוֵאשב ושמיַתלֵאּקט יַתאיַתחת יַתאיַתחת,
אאּמלא שמיַתכֵאבד שכיַתד שרכו שונוֵאתן שלתוּמכ ּה מחִבלין.
מסכת תרומות פרק יא משנה ז
ז
שוֵאכן ּמחִבבית אשיַתלאשאמן אש ִבנששּמפּמכה,
ֵאאין שמיַתח שיִבבין אותו ִבלשהיות יוֵאשב ויַתמשיַתטִבפ ֵאייַתח,
אאּמלא נוֵאהג ּמב ּה שכ אד ארְך אשהוא נוֵאהג יַתבמחִבלין.
מסכת תרומות פרק יא משנה ח
ח
יַתהשמּמע ארה ִבמיַתכד שליַתכד שו ִבנֵאּט ף ּמשלוש ִבטִבפים,
נוֵאתן שלתוּמכ ּה מחִבלין.
ִבה שרִבכי ּמנ ּה וִבמיַתצת,
רֲעה ֵארי זו שתרוּממה.
שויַתכּממה שתֵאהא ִבבשתרויַתמת יַתמרֲעעֵאשר אשִבל שדיַתמי> ,בתרומה<
שויוִבליאכ ּמנה יַתללכֵאהן?
אאּמחד ִבמששמו ּמנה ִבלששִבמי ִבנית.
מסכת תרומות פרק יא משנה ט
ט
יַתכ שרִבש ֵאני שתרוּממה,
יַתמרֲעאִבכיִבלין אוּמתן יַתלשבֵאהּממה ,שויַתליַתח ּמיה ,שויַתליַתת שר ּמנ שגִבלין.
ִישש ּמרֵאאל אשּמוּסיַתכר ּמפ ּמרה ִבמלכֵאהן,
יַתמרֲעאִבכיּמל ּה יַתכ שרִבש ֵאני שתרוּממה.
שולכֵאהן אשּמוּסיַתכר ּמפ ּמרה ִבמ ִבישש ּמרֵאאל,
יַתא ף יַתעל ִבפי אששמזונואתיּמה ּמעּמליו,
ללא יַתירֲעאִבכיּמל ּה יַתכ שרִבש ֵאני שתרוּממה.
ִישש ּמרֵאאל אשּמשם ּמפ ּמרה ִבמלכֵאהן,
ללא יַתירֲעאִבכיּמל ּה יַתכ שרִבש ֵאני שתרוּממה,

שולכֵאהן אשּמשם ּמפ ּמרה ִבמ ִבישש ּמרֵאאל,
יַתמרֲעאִבכיּמל ּה יַתכ שרִבש ֵאני שתרוּממה.
מסכת תרומות פרק יא משנה י
י
יַתמ שדִבליִבקין אשאמן שש ֵארּמפה שבּמבֵאתי שכ ֵאנּמסיות,
ושבּמבֵאתי ִבמ שד ּמרשות,
ושבּממבואות רֲעאֵאפִבלים,
שויַתעל יַתגֵאבי יַתהחוִבליןִ ,בב שרשות לכֵאהן.
יַתבת ִישש ּמרֵאאל אש ִבנֵאשאת יַתללכֵאהן,
שוִבהיא ִבלמו ֵאדת ּמללבא ֵאאאוצל ּמאִבביּמה,
ּמאִבביּמה יַתמ שדִבליק ִבב שרשוּמת ּה.
יַתמ שדִבליִבקין שבֵאבית יַתהִבמששאתה,
רֲעאּמבל ללא שבֵאבית ּמהֵאאאבל.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
שבֵאבית ּמהֵאאאבל,
רֲעאּמבל ללא שבֵאבית יַתהִבמששאתה.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאסר ּמכן שוּמכן.
שרִבבי ִבששמעון יַתמִבתיר ּמכן שוּמכן.
חסלת מסכת תרומה

מסכת מעשרות
פרק א
מסכת מעשרות פרק א משנה א
א
שכּמלל ּמאשמרו יַתביַתמיַתעששרות:
ּמכל אשהוא לאאכל ,שו ִבנששּממר ,שו ִבגדוּמליו ִבמן ּמהּמא אר ץ,
יַתח ּמיב יַתביַתמיַתעששרות.
שועוד שכּמלל יַתאֵאחר ּמאּממרו:
ּמכל אששתִבחּמלתו לאאכל שוסופו לאאכל,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשִבששמרו שלהוִבסי ף לאאכל,
יַתח ּמיב ּמקטון שו ּמגדול.
שוּמכל אשֵאאין שתִבחּמלתו לאאכל,

רֲעאּמבל סופו לאאכל,
ֵאאינו יַתח ּמיב יַתעד אש ֵאיּמעאשה לאאכל> .אש יַתירֲעעאשה<
מסכת מעשרות פרק א משנה ב
ב
ֵאמאאּממיַתתי יַתהֵאפרות יַתח ּמיִבבין יַתביַתמיַתעששרות?
יַתהשתֵאא ִבניםִ ,במאשִבשבֵאחלו,
שוּמהרֲעע ּמנִבבין שוּמהּקאּמבִבשיןִ ,במאשִבהשבִבאישו,
ּמהאוג שויַתהתוִבתיםִ ,במאש יַתירֲעא ִבדימו,
שוּמכל ּמהרֲעא מדִבמיםִ ,במאש יַתירֲעא ִבדימו.
ּמה ִברמו ִבניםִ ,במאש ִבייַתמוּסו,
יַתהשתּממ ִבריםִ ,במאש ּמיִבטילו ששאור,
יַתהיַתפ שרשסִבקיןִ ,במאש ּמיִבטילו ִבגי ִבדים,
שוּמהאאגו ִבזיםִ ,במאש יַתירֲעעשו שמגו ּמרה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמהאאגו ִבזים שויַתהששֵאק ִבדים ִבמאש יַתירֲעעשו שקִבלּמפה.
מסכת מעשרות פרק א משנה ג
ג
אהּמחרוִבביםִ ,במאש ִבי ּמנֵאקדוִ> ,במאש שי ּמיַתנֵאּקדו<
שוּמכל יַתהששחו ִברים ִבמאש ִבי ּמנשקדוִ> .במאש שי ּמיַתנֵאּקדו<
ּמהרֲעא ּמגִבסים שויַתהשּק ּמרשסּמטִבמיִבלים שויַתהּמפ ִבריִבשים שוּמהאחשזִבּמר ִברים,
ִבמאש ִביּמּק ֵארחוִ> ,במאש שיּמק ֵארחו<
שוּמכל יַתהשלּמב ִבנים ִבמאש ִביּמּק ֵארחוִ> ,במאש שיּמק ֵארחו<
יַתהיַתתשלּמתן שכ ֵאדי אשִבתשוציַתמח,
יַתהשתבוּמאה שויַתה ֵאזיִבתיםִ ,במאש יַתישכ ִבניסו ּמשִבליש.
מסכת מעשרות פרק א משנה ד
ד
ויַתב ּמי ּמרק:
יַתהִבּקשוִבאים,
שויַתה ִבדלוִבעים,
שוּמהרֲעאיַתבִבּטיִבחים,
שויַתהיַתמשלשפפונות.
יַתהיַתתפוִבחים שוּמהאאשתרו ִבגים > ,שוּמהאאשתרו ִבגים<
יַתח ּמיִבבים שגדוִבלים ושקיַתט ִבנים.
שרִבבי ִבששמעון פוֵאטר אאת ּמהאאשתרו ִבגים שבּמקשט ּמנןּ> .מהאאשתרו ִבגים<
יַתהיַתח ּמיב יַתבששֵאק ִבדים יַתהּממ ִבריםּ ,מפטור ִבמן יַתהשמתוִבקים,
שויַתהיַתח ּמיב יַתבשמתוִבקיםּ ,מפטור ִבמן יַתהּממ ִברים.

מסכת מעשרות פרק א משנה ה
ה
שוֵאאי אזה הוא ּמג שר ּמנן יַתליַתמיַתעששרות?
יַתהִבּקשוִבאים שויַתה ִבדלוִבעיםִ ,במאש שייַתפֵאּקס;
שוִבאם ֵאאינו שמיַתפֵאּקס ,יַתעד אש יַתירֲעעִבמיד רֲעע ֵארּממה.
רֲעאיַתבִבּטיחִ ,במ ִביּמשֵאלק;
ִבאם ֵאאינו שמיַתשֵאלק ,יַתעד אש יַתירֲעעאשה ממשקאוצה.
ּמי ּמרק יַתה אנאא ּמגדִ ,במאשיו יַתגד;
שוִבאם ֵאאינו או ֵאגד ,יַתעד אש שייַתמֵאלא אאת יַתהאכִבלי;
שוִבאם ֵאאינו שמיַתמֵאלא אאת יַתהאכִבלי,
יַתעד אש ִבישללקט ּמכל ּמוצ שרכו.
יַתכשליַתכּמלה ,יַתעד אש שייַתחאפה;
שוִבאם ֵאאינו שמיַתחאפה ,יַתעד אש שייַתמֵאלא אאת יַתהאכִבלי;
שוִבאם ֵאאינו שמיַתמֵאלא אאת יַתהאכִבלי,
יַתעד אש ִבישללקט ּמכל ּמוצ שרכו.
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?
שבמוִבליְך יַתלשוק.
רֲעאּמבל שבמוִבליְך שלֵאביתו,
אוֵאכל ֵאמאהם רֲעע יַתרי יַתעד אשהוא יַתמ ִבגייַתע שלֵאביתו.
מסכת מעשרות פרק א משנה ו
ו
יַתהשפ ּמרד שויַתהִבצמוִבקים שואהּמחרוִבביםִ ,במאש יַתירֲעעִבמיד רֲעע ֵארּממה.
יַתהשבּמוצִבליםִ ,במאש שייַתפֵאּקל;
שוִבאם ֵאאינו שמיַתפֵאּקלִ ,במאש יַתירֲעעִבמיד רֲעע ֵארּממה.
שתבוּמאהִ ,במאש שיּממ ֵאריַתח;
ִבאם ֵאאינו שמּממ ֵאריַתח ,יַתעד אש יַתירֲעעִבמיד רֲעע ֵארּממה.
יַתהִבּקשט ִבניותִ ,במאש ִבישכלבר;
שוִבאם ֵאאינו כוֵאבר ,יַתעד אש שיּממ יַתרח.
יַתא ף יַתעל ִבפי אשּממ יַתרח> ,שמירח<
נוֵאטל ִבמן יַתהּקושטִבעים ,וִבמן יַתהשצ ּמד ִבדים,
וִבמיַתמה אששבתוְך יַתהאתאבן,
שואוֵאכל.
מסכת מעשרות פרק א משנה ז
ז
יַתה יַתיִיןִ ,במאש שייַתקאפה.
יַתא ף יַתעל ִבפי אשִבּקּמפה,
קוֵאלט ִבמן יַתה יַתגת ּמהאעשליו ּמנה ִבמן יַתהִבצנור ,שושואתה.
יַתהאשאמןִ ,במאש ֵאי ֵארד ּמלעוּמקה.

יַתא ף יַתעל ִבפי אש ּמי יַתרד,
נוֵאטל ִבמן ּמהֵאעאקל וִבמן יַתהּממֵאמל וִבמֵאבין יַתהיַתפִבצים,
שונוֵאתן יַתלרֲעחִבמיּמטה שויַתליַתתשמחוי,
רֲעאּמבל ללא ִיֵאתן ִבלשק ֵאד ּמרה ושליַתלּמפס שכאשֵאהן יַתמ שרִבתיִבחין.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתללכל הוא נוֵאתן,
חו ץ ִבמ ּמדּמבר אש איש בו חלאמ ץ שוֵאוציר.
מסכת מעשרות פרק א משנה ח
ח
ּמהִבעגול,
ִבמאש יַתירֲעחִבליאקנו.
יַתמרֲעחִבליִבקים יַתבשתֵאא ִבנים וּמברֲעע ּמנִבבים אשיַתלאּטאבל;
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאסר.
יַתהיַתמרֲעחִבליק ּמברֲעע ּמנִבבים,
ללא ּמהשכיַתשר;
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמהשכיַתשר.
שגרו שגרותִ ,במאש ּמידוש;
ושמגו ּמרהִ ,במאש שייַתע ֵאגל.
ּמה ּמיה ּמדש אבּמחִבבית ושמיַתע ֵאגל יַתבשמגו ּמרה,
ִבנשששב ּמרה אהּמחִבבית שו ִבנשפרֲעחּמתה יַתהשמגו ּמרה,
ללא ליאיַתכל ֵאמאהן רֲעע יַתרי.
שרִבבי יוֵאסה יַתמִבתיר.

פרק ב
מסכת מעשרות פרק ב משנה א
א
ּמה ּמיה עוֵאבר יַתבשוק ,שוּמאיַתמר:
שטלו ּמלאכם שתֵאא ִבנים!
אושכִבלים ושפטו ִברים.
שלִבפיּמכְךִ ,באם ִבהשכ ִבניסו שלּמבֵאתיאהן ,שמיַתתשּק ִבנים יַתו יַתדי.
שטלו שויַתהשכ ִבניסו שלּמבֵאתיאכם!
ללא ליאשכלו ֵאמאהם רֲעע יַתרי.
שלִבפיּמכְךִ ,באם ִבהשכ ִבניסו שלּמבֵאתיאהם,
ֵאאי ּמנן שמיַתתשּק ִבנים אאּמלא שדיַתמי.

מסכת מעשרות פרק ב משנה ב
ב
ּמהיו יוששִבבים יַתביַתשיַתער או אבּמחנות ,שוּמאיַתמר:
שטלו ּמלאכם שתֵאא ִבנים!
אושכִבלין שפטו ִברין,
ויַתביַתעל יַתהיַתשיַתער ויַתביַתעל אהּמחנות יַתח ּמיִבבין.
שרִבבי שיהו ּמדה פוֵאטר יַתעד אש יַתישח ִבזיר אאת ּמפ ּמניו,
או יַתעד אש שייַתש אנה שמקום שיִבשיּמבתו.
מסכת מעשרות פרק ב משנה ג
ג
יַתהיַתמרֲעעאלה ֵאפרות ִבמן יַתה ּמגִבליל ִבליהו ּמדה,
או עואלה ִבלירוּמשיַתלִים,
אוֵאכל ֵאמאהם יַתעד אשהוא יַתמ ִבגייַתע ִבלשמקום אשהוא הוֵאלְך,
שוֵאכן יַתברֲעח ּמז ּמרה.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
יַתעד אשהוא יַתמ ִבגייַתע ִבלשמקום יַתהששִבביּמתה.
ּמהרושכִבלים יַתהשמיַתחשז ִברין ּמברֲעע ּמירות,
אושכִבלים יַתעד אשֵאהן יַתמ ִבגיִבעים ִבלשמקום יַתהִבלי ּמנה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתהיַתבִית ּמה ִבראשון הוא ֵאביתו.
מסכת מעשרות פרק ב משנה ד
ד
ֵאפרות אששת ּמרּממן יַתעד אשללא ִבנ שגשמ ּמרה שמיַתלאשכּמתן,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאסר ִבמללאיַתכל ֵאמאהן רֲעע יַתרי;
יַתורֲעחּמכִבמים יַתמִבתי ִברין ,חו ץ ִבמיַתכשליַתכיַתלת שתֵאא ִבנים.
יַתכשליַתכיַתלת שתֵאא ִבנים אששת ּמרּממ ּה,
שרִבבי ִבששמעון יַתמִבתיר,
יַתורֲעחּמכִבמים אושס ִברין.
מסכת מעשרות פרק ב משנה ה
ה
ּמהאוֵאמר יַתלרֲעחֵאברו:
ֵאהיּמלְך ִבאּמוּסר אזה ,שואתן ִבלי בו ּמחֵאמש שתֵאא ִבנים,
ללא ליאיַתכל יַתעד אש שייַתעֵאשר.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
אוֵאכל יַתאיַתחת יַתאיַתחתּ ,מפטור,
שוִבאם ֵאוצ ֵאר ף ,יַתח ּמיב.

ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
יַתמרֲעעאשה שב ִבג יַתנת שו ּמר ִבדים אשּמה שיּמתה ִבבירוּמשיַתלִים,
שוּמהיו שתֵאא ִבנים ִבנשמּמכרות ִבמּמשלש וֵאמיַתא שריַתבע ּמבִבאּמוּסר,
שוללא מהשפ יַתרש ִבמאמ ּמנה שתרוּממה ויַתמרֲעעֵאשר ֵאמעוּמלם.
מסכת מעשרות פרק ב משנה ו
ו
ּמהאוֵאמר יַתלרֲעחֵאברו:
ֵאהיּמלְך ִבאּמוּסר אזה שבאעאשר שתֵאא ִבנים אשּמאלבר ִבלי> ,שבאעשש ִברים<
בו ֵארר שואוֵאכל;
ּמבאאששכול אשּמאלבר ִבלי,
שמיַתג שר ֵאגר שואוֵאכל;
ּמב ִברמון אשּמאלבר ִבלי,
פו ֵארט שואוֵאכל;
יַתברֲעאיַתבִבּטייַתח אשּמאלבר ִבלי,
סוֵאפ ף שואוֵאכל.
רֲעאּמבל ִבאם ּמאיַתמר לו:
שבאעשש ִברים שתֵאא ִבנים ֵאאלו,
ִבבשש ֵאני אאששלכלות ֵאאלו,
ִבבשש ֵאני ִברמו ִבנים ֵאאלו,
ִבבשש ֵאני רֲעאיַתבִבּטיִבחים ֵאאלו,
אוֵאכל שכיַתד שרכו ,וּמפטור,
ִבמשפ ֵאני אשּמּק ּמנה ִבבשממחּמבר יַתליַתּק שריַתקע.
מסכת מעשרות פרק ב משנה ז
ז
יַתהשוֵאכר אאת יַתהפוֵאעל שליַתקצות ִבעמו יַתבשתֵאא ִבנים,
ּמאיַתמר לו:
יַתעל שמ ּמנת אשלאיַתכל שתֵאא ִבנים,
אוֵאכלּ ,מפטורִ ,באם ֵאוצ ֵאר ף ,יַתח ּמיב.
יַתעל שמ ּמנת אשלאיַתכל רֲעא ִבני ושב ִבני,
או אשליאיַתכל שב ִבני ִבבששּמכ ִברי,
הוא אוֵאכל ּמפטור ,ושבנו אוֵאכל יַתח ּמיב.
יַתעל שמ ּמנת אשאיַתכל שבּמשיַתעת יַתהשּקִבוציּמעה ושליַתאיַתחר יַתהשּקִבוציּמעה,
שבּמשיַתעת יַתהשּקִבוציּמעה ,אוֵאכל ּמפטור,
שליַתאיַתחר יַתהשּקִבוציּמעה ,אוֵאכל יַתח ּמיב,
אשֵאאינו אוֵאכל ִבמן יַתהתו ּמרה.
אזה יַתהשכּמלל:
אוֵאכל ִבמן יַתהתו ּמרהּ ,מפטור,
שואשֵאאינו אוֵאכל ִבמן יַתהתו ּמרה ,יַתח ּמיב.

מסכת מעשרות פרק ב משנה ח
ח
ּמה ּמיה עואשה שביַתלשבִבסים,
ללא ליאיַתכל ִבבשבנות אשיַתבע;
ִבבשבנות אשיַתבע,
ללא ליאיַתכל שביַתלשבִבסים.
רֲעאּמבל מו ֵאניַתע הוא אאת יַתעשוצמו
יַתעד אשהוא יַתמ ִבגייַתע ִבלשמקום יַתה ּמיפות שואוֵאכל.
יַתהיַתמרֲעחִבלי ף ִבעם רֲעחֵאברו,
אזה ללאיַתכל שו אזה ללאיַתכל,
אזה שליַתקצות שו אזה שליַתקצות ,יַתח ּמיב.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתהיַתמרֲעחִבלי ף ללאיַתכל ,יַתח ּמיב,
ושליַתקצותּ ,מפטור.

פרק ג
מסכת מעשרות פרק ג משנה א
א
יַתהיַתמרֲעעִבביר שתֵאא ִבנים יַתברֲעחֵאוצרו שליַתקצות,
ּמב ּמניו ושב ֵאני ֵאביתו אושכִבלים שפטו ִברין.
יַתהפורֲעעִבלים אשִבעמו,
ִבב שזיַתמן אשֵאאין ּמלאהם שמזונות ּמעּמליו,
]אושכִבלין ושפטו ִברין[;
רֲעאּמבל ִבאם ֵאיש ּמלאהן ּמעּמליו שמזונות,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ללא ליאֵאכלו.
מסכת מעשרות פרק ג משנה ב
ב
יַתהמוִבוציא פורֲעעּמליו יַתלּמש אדה,
ִבב שזיַתמן אשֵאאין ּמלאהם ּמעּמליו שמזונות> ,אש ֵאיש ,כתוב על ידי מגיה על מקום מחוק<
אושכִבלין שפטו ִברין.
ִבאם ֵאיש ּמלאהם ּמעּמליו שמזונותֵ> ,אאין ,כתוב על ידי מגיה על מקום מחוק<
אושכִבלים יַתאיַתחת יַתאיַתחת ִבמן יַתהשתֵאא ּמנה,
רֲעאּמבל ללא ִבמן יַתהיַתוּסל ,שוללא ִבמן יַתהמּקּמפה ,שוללא ִבמן יַתהממשקאוצה.
מסכת מעשרות פרק ג משנה ג
ג

יַתהשוֵאכר אאת יַתהפוֵאעל יַתלרֲעעשות יַתב ֵאזיִבתים,
ּמאיַתמר לו:
יַתעל שמ ּמנת ללאיַתכל ֵאזיִבתים,
אוֵאכל אאּמחד אאּמחדּ ,מפטור,
שוִבאם ֵאוצ ֵאר ף ,יַתח ּמיב.
של יַתנֵאכש יַתבשבּמוצִבלים,
ּמאיַתמר לו:
יַתעל שמ ּמנת ללאיַתכל ּמי ּמרק,
שמיַתק שרֵאטם ּמעאלה ּמעאלה שואוֵאכל,
שוִבאם ֵאוצ ֵאר ף ,יַתח ּמיב.
מסכת מעשרות פרק ג משנה ד
ד
ּממּמוצא שקִבוציוצות יַתב אד ארְך,
רֲעאִבפלו שביַתוצד שש ֵאדה שקִבוציוצותּ > ,מש ֵאדה<
שוֵאכן שתֵאא ּמנה אשִבהיא נוּמטה יַתעל אד ארְך,
וּממּמוצא יַתתשחאתיּמה שתֵאא ִבנים,
ממּמתרות ִבמֵאשם ּמג ֵאזל,
ושפטורות ִבמן יַתהיַתמיַתעששרות;
יַתה ֵאזיִבתים שואהּמחרוִבבים יַתח ּמיִבבים.
ּממּמוצא שגרו שגרות,
ִבאם ּמד שרסו לרב ּמא ּמדם ,יַתח ּמיב;
שוִבאם ּמלאוּ ,מפטור.
ּממּמוצא ִבפשלֵאחי שדֵאבּמלה ,יַתח ּמיב,
אש ּמידויַתע אשִבמ ּמדּמבר ּמגמור.
שואהּמחרוִבבין,
יַתעד אשללא ִבכ שנּמסן שללראש יַתה יַתגג,
מו ִבריד ֵאמאהן יַתלשבֵאהּממהּ ,מפטור,
ִבמשפ ֵאני אשהוא יַתמשח ִבזיר אאת יַתהמוּמתר.
מסכת מעשרות פרק ג משנה ה
ה
ֵאאי אזה ּמחֵאוצר אשִבהיא יַתח איאבת יַתביַתמיַתעששרות?
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
ּמחֵאוצר יַתהצו ִברית ,אשיַתהֵאכִבלים ִבנששּממ ִברים שבתוּמכ ּה.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ּמכל אשאאּמחד פוֵאתיַתח שואאּמחד נוֵאעל ,שפטו ּמרה.
שרִבבי שנאחשמ ּמיה אוֵאמר:
ּמכל אשֵאאין ּמא ּמדם בוש ִבמללאיַתכל שבתוּמכ ּה ,יַתח איאבת.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:

ּמכל אש ִבנשכ ּמנס ּמל ּה שוֵאאין אושמ ִברין לו:
ּממה יַתאּמתה שמיַתבֵאּקש?
שפטו ּמרה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ששֵאתי רֲעחֵאוצרות זו ִבלשפ ִבנים ִבמזו,
יַתהשפ ִבניִבמית יַתח איאבת ,שויַתהִבחיוצו ּמנה שפטו ּמרה.
מסכת מעשרות פרק ג משנה ו
ו
יַתה יַתגגות שפטו ִברין,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאהן אשאלּמחֵאוצר יַתהיַתח איאבת.
ֵאבית יַתשיַתער ,יַתאשכיַתס שד ּמרה ,ויַתמ שראפאסת,
רֲעה ֵארי ֵאאלו אכּמחֵאוצר:
ִבאם יַתח איאבת ,יַתח ּמיִבבין;
שוִבאם שפטו ּמרה ,שפטו ִברין.
מסכת מעשרות פרק ג משנה ז
ז
יַתהשצ ִבריִבפין שויַתהמב שר ּמג ִבנין שוּמהיַתאשלשקּמטיות ,שפטו ִברים.
מסיַתכת שג ֵאניּמסר,
יַתא ף יַתעל ִבפי אש איש ּמב ּה ֵאריַתחִים שויַתת שר ּמנ שגִבלין ,שפטו ּמרה.
מסיַתכת יַתהיושוצ ִברין,
יַתהשפ ִבניִבמית יַתח איאבת ,שויַתהִבחיוצו ּמנה שפטו ּמרה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ּמכל אשֵאאי ּמנה ִבדי יַתרת יַתהיַתחּממה שו ִבדי יַתרת יַתה שגּמשִבמים,
שפטו ּמרה.
מסיַתכת אהּמחג אבּמחג,
שרִבבי שיהו ּמדה שמיַתח ֵאיב,
יַתורֲעחּמכִבמים פושט ִברין.
מסכת מעשרות פרק ג משנה ח
ח
שתֵאא ּמנה אשִבהיא עואמ אדת אבּמחֵאוצר,
אוֵאכל יַתאיַתחת יַתאיַתחתּ ,מפטור,
שוִבאם ֵאוצ ֵאר ף ,יַתח ּמיב.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתאיַתחת ִבביִבמינו ,שויַתאיַתחת ִבבששמאלו ,שויַתאיַתחת שבִבפיו.
ּמעּמלה שללראּמש ּה,
שמיַתמֵאלא אאת ֵאחיקו שואוֵאכל.

מסכת מעשרות פרק ג משנה ט
ט
אגאפן אשִבהיא שנטוּמעה אבּמחֵאוצר,
נוֵאטל אאת ּמכל ּמהאאששכול;
שוֵאכן ּמב ִברמון ,שוֵאכן ּמברֲעאיַתבִבּטייַתח.
ִבדשב ֵארי שרִבבי יַתט שרפון.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
שמיַתג שר ֵאגר ּמבאאששכול ,ופו ֵארט ּמב ִברמון ,שוסוֵאפ ף ּמברֲעאיַתבִבּטייַתח.
ִבכשסּמבר אשִבהיא שזרוּמעה אבּמחֵאוצר,
שמיַתק שרֵאטס ּמעאלה ּמעאלה שואוֵאכל,
שוִבאם ֵאוצ ֵאר ף ,יַתח ּמיב.
יַתהֵאוּסיּמאה שוּמהֵאאזוב שויַתהּמּק שר ִבנית אשאבּמחֵאוצר,
ִבאם ּמהיו ִבנששּממ ִברים ,יַתח ּמיִבבין.
מסכת מעשרות פרק ג משנה י
י
שתֵאא ּמנה אשִבהיא עואמ אדת אבּמחֵאוצר שונוּמטה יַתל יַתג ּמנה,
אוֵאכל שכיַתד שרכוּ ,מפטור.
עואמ אדת יַתב יַתג ּמנה שונוּמטה אלּמחֵאוצר,
אוֵאכל יַתאיַתחת יַתאיַתחת ּמפטור,
שוִבאם ֵאוצ ֵאר ף ,יַתח ּמיב.
עואמ אדת ּמבּמא אר ץ שונוּמטה יַתלחו ץ ּמלּמא אר ץ,
יַתבחו ץ ּמלּמא אר ץ שונוּמטה ּמלּמא אר ץ,
יַתהלכל הוֵאלְך יַתאיַתחר ּמהִבעּמּקר.
ושבּמבֵאתי ּמע ֵארי חוּממה,
יַתהלכל הוֵאלְך יַתאיַתחר ּמהִבעּמּקר.
ושבּמע ֵארי ִבמשקּמלט,
יַתהלכל הוֵאלְך יַתאיַתחר יַתהנו ף.
וִבבירוּמשיַתלִים,
יַתהלכל הוֵאלְך יַתאיַתחר יַתהנו ף.

פרק ד
מסכת מעשרות פרק ד משנה א
א
יַתהכוֵאבש ,יַתהשוֵאלק ,יַתהמוֵאליַתח יַתבּמש אדה ,יַתח ּמיב.
יַתהיַתמשכִבמיר ּמברֲעא ּמדּממהּ ,מפטור.
יַתהשמיַתטֵאבל יַתבּמש אדהּ ,מפטור.

יַתהפוֵאוציַתע ֵאזיִבתים אש ֵאיֵאוצא יַתהאש אר ףּ ,מפטור.
יַתהוּסוֵאחט ֵאזיִבתים יַתעל שבּמשרוּ ,מפטור.
ִבאם ּמסיַתחט שו ּמניַתתן שלתוְך ּמידו ,יַתח ּמיב.
יַתהשמיַתקֵאפה שליַתתשבִבשילּ ,מפטור;
שוִבלשק ֵאד ּמרה ,יַתח ּמיבִ ,במשפ ֵאני אשהוא שכבור ּמקּמטן.
מסכת מעשרות פרק ד משנה ב
ב
ִבתינוקות אשּמּטשמנו שתֵאא ִבנים יַתביַתשּמבת,
שוּמששכחו שליַתעשש ּמרן,
ללא ליאשכלו שלמוּמוצֵאאי יַתשּמבת יַתעד אש ִבישתיַתעֵאשרו.
יַתכשליַתכיַתלת יַתשּמבת,
ֵאבית יַתשיַתמי פושט ִברין,
וֵאבית אהֵאלל שמיַתח שיִבבין.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף יַתהלוֵאקט אאת יַתהיַתכשליַתכּמלה שליַתשיַתלח יַתלרֲעחֵאברו,
ללא ליאיַתכל יַתעד אש שייַתעֵאשר.
מסכת מעשרות פרק ד משנה ג
ג
יַתהנוֵאטל ֵאזיִבתים ִבמן יַתהיַתמשעֵאטן,
טוֵאבל אאּמחד אאּמחד יַתבאמיַתלח שואוֵאכל;
שוִבאם ּממיַתלח שו ּמניַתתן שלּמפ ּמניו ,יַתח ּמיב.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ִבמן יַתהיַתמשעֵאטן יַתהּמּטהור ,יַתח ּמיב,
ִבמן יַתהּמּטֵאמאּ ,מפטור,
ִבמשפ ֵאני אשהוא יַתמשח ִבזיר אאת יַתהמוּמתר.
מסכת מעשרות פרק ד משנה ד
ד
שוִבתים יַתעל יַתה יַתגת,
ֵאבין יַתעל יַתהיַתחִבמין ֵאבין יַתעל יַתהצו ִבניןּ ,מפטור.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר ִבב שרִבבי ּמוצדוק שמיַתח ֵאיב.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתעל יַתהיַתחִבמים יַתח ּמיב,
שויַתעל יַתהצו ִבנין ּמפטור.
מסכת מעשרות פרק ד משנה ה
ה

יַתהשמיַתקֵאל ף ִבבששעו ִברים,
שמיַתקֵאל ף יַתאיַתחת יַתאיַתחת שואוֵאכל.
שוִבאם ִבקֵאל ף שו ּמניַתתן שלתוְך ּמידו ,יַתח ּמיב.
יַתהמוֵאלל שמִבלילות אשיַתלִבחִבּטים,
שמ יַתנאפה ִבמ ּמיד של ּמיד ,שואוֵאכל.
שוִבאם ּמנּמפה שו ּמניַתתן שלתוְך ֵאחיקו ,יַתח ּמיב.
ִבכשסּמבר אששז ּמרּמע ּה של אז יַתרע,
שי ּמרּמק ּה ּמפטור.
שז ּמרּמע ּה של ּמי ּמרק,
ִבמשתיַתעאש ארת אז יַתרע שוּמי ּמרק.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יַתהּמשּמבת ִבמשתיַתעאש ארת אז יַתרע שו ּמי ּמרק שו ֵאזי ִברים.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאינו ִבמשתיַתעֵאשר אז יַתרע שו ּמי ּמרק,
אאּמלא יַתהיַתשרֲעחִבלים שויַתהיַתג שר ֵאגר ִבבשליַתבד.
מסכת מעשרות פרק ד משנה ו
ו
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
יַתהיַתתּממרות אשיַתליַתתשלּמתן שואשיַתליַתח שר ּמדל שואששלפול ּמלּמבן,
יַתח ּמיבות יַתביַתמיַתעששרות.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יַתהאצאל ף ִבמשתיַתעֵאשר שויַתתּממרות יַתורֲעאִבביונות שויַתקשפ ֵארס.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ֵאאינו ִבמשתיַתעֵאשר אאּמלא רֲעאִבביונות,
ִבמשפ ֵאני אשֵאהן אפ ִברי.

פרק ה
מסכת מעשרות פרק ה משנה א
א
ּמהעוֵאקר ששּמתִבלים ִבמתוְך אשלו,
שונוֵאטיַתע שלתוְך אשלוּ ,מפטור.
ּמליַתקח ִבבשממחּמבר יַתליַתּק שריַתקעּ ,מפטור.
ּמליַתקט שליַתשיַתלח יַתלרֲעחֵאברוּ ,מפטור.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה אוֵאמר:
ִבאם ֵאיש יַתכיוֵאוצא ּמבאהן ִבנשמּמכ ִברים יַתבשוק,
רֲעה ֵארי ֵאאלו יַתח ּמיִבבים.

מסכת מעשרות פרק ה משנה ב
ב
ּמהעוֵאקר אלאפת ושוצנונות ִבמתוְך אשלו,
שונוֵאטיַתע שלתוְך אשלו של אז יַתרע ,יַתח ּמיב,
ִבמשפ ֵאני אשהוא ּמג שר ּמנן.
שבּמוצִבלים אשִבהשש ִברישו ּמברֲעעִבל ּמיהּ ,מטרֲעהרו ִבמשליַתטֵאמא.
ּמנשפּמלה רֲעעֵאליאהם יַתמלפאלת ,שוֵאהן שמ מגִבלים,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִבכ שנטוִבעים יַתבּמש אדה.
מסכת מעשרות פרק ה משנה ג
ג
ללא ִישמלכר אאת ֵאפרוּמתיו ִבמאשּמבאו שלעו יַתנת יַתהיַתמיַתעששרות,
שלִבמי אשֵאאינו אנאאּממן יַתעל יַתהיַתמיַתעששרות,
שוללא יַתבששִבביִבעית שלִבמי אשהוא ּמחשוד יַתעל יַתהששִבביִבעית.
שוִבאם ִבבֵאכרו,
נוֵאטל אאת יַתהיַתבכורות ומוֵאכר אאת יַתהששּמאר.
מסכת מעשרות פרק ה משנה ד
ד
ללא ִישמלכר ּמא ּמדם אאת יַתתשבנו שואאת יַתגשפתו שואאת זו ּמגיו,
שלִבמי אשֵאאינו אנאאּממן יַתעל יַתהיַתמיַתעששרות,
שלהוִבוציא ֵאמאהן יַתמששִבקין.
שוִבאם הוִבוציא,
יַתח ּמיב יַתביַתמיַתעששרות וּמפטור ִבמן יַתהשתרוּממה,
אשיַתהתו ֵארם,
שבִבלבו יַתעל יַתהמּקּמּטִבעים שויַתעל יַתהשצ ּמד ִבדין,
שויַתעל יַתמה אששבתוְך יַתהאתאבן.
מסכת מעשרות פרק ה משנה ה
ה
יַתהלוֵאקיַתח שש ֵאדה ּמי ּמרק שבסו שר ּמיה,
יַתעד אשללא ּמבאו שלעו יַתנת יַתהיַתמיַתעששרות ,יַתח ּמיב,
ִבמאשּמבאו שלעו יַתנת יַתהיַתמיַתעששרותּ ,מפטור;
שולוֵאקט שכיַתד שרכו שוהוֵאלְך.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף ִיששלכר פורֲעעִבלין ִבוייַתלֵאּקט.
ּמאיַתמר יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל:
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?
ִבב שזיַתמן אשּמּק ּמנה יַתק שריַתקע;
רֲעאּמבל ִבב שזיַתמן אשללא ּמק ּמנה יַתק שריַתקע,

ִבאם יַתעד אשללא ּמבא שלעו יַתנת יַתהיַתמיַתעששרות,
ּמפטור.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
שלִבפי אחששבון.
מסכת מעשרות פרק ה משנה ו
ו
יַתהשמיַתתֵאמד שו ּמניַתתן יַתמִים יַתבִבמ ּמדה> ,ונותן<
וּממּמוצא שכ ֵאדי ִבמ ּמדתוּ ,מפטור.
שרִבבי שיהו ּמדה שמיַתח ֵאיב.
ּממּמוצא ּמיֵאתר יַתעל ִבמ ּמדתו,
מוִבוציא ּמעּמליו ִבמּממקום יַתאֵאחר שלִבפי אחששבון.
מסכת מעשרות פרק ה משנה ז
ז
חו ּמר ֵארי יַתה שנּממִבלים אשּמלנו שביַתוצד ּמהרֲעע ֵארּממה יַתהיַתח איאבת,
רֲעה ֵארי ֵאאלו יַתח ּמיִבבין,
אש ּמידויַתע אשִבמ ּמדּמבר ּמגמור ּמהיו גושר ִברין ּמכל יַתהיַתל שיּמלה> .הגמור<
מסכת מעשרות פרק ה משנה ח
ח
שום יַתביַתעל אבִבכי ,וּמבּמוצל אשּמל שרּמכּמפא,
שויַתהשג ִבריִבסים יַתהִבּקשלִבקים ,יַתורֲעע ּמדִבשים יַתהִבמשוצ ִבריות,
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
יַתא ף יַתהִבּק שרֵאקס.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתא ף יַתהּמּקשט ִבנים שפטו ִברין ִבמן יַתהיַתמיַתעששרות,
שו ִבנשלּמקִבחים ִבמּמכל ּמא ּמדם יַתבששִבביִבעית.
אז יַתרע לו ף ּמהאעשליון ,אז יַתרע שכ ֵארִבשים,
אז יַתרע שבּמוצִבלים ,אז יַתרע אלאפת ושוצנונות,
וששּמאר ֵאז שרעו ֵאני ִבג ּמנה אשֵאאי ּמנן אנאאּמכִבלים,
שפטו ִברין ִבמן יַתהיַתמיַתעששרות,
שו ִבנשלּמקִבחין ִבמּמכל ּמא ּמדן יַתבששִבביִבעית;
יַתא ף יַתעל ִבפי אשרֲעאִבביאהם שתרוּממה,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ֵאיּמאֵאכלו.
חסלת מעשרות

מסכת מעשר שני
פרק א
מסכת מעשר שני פרק א משנה א
א
יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני,
ֵאאין מושכ ִברין אותו,
שוֵאאין שמיַתמשששכ ִבנים אותו,
שוֵאאין יַתמרֲעחִבליִבפים אותו,
שוללא שושקִבלין שכ אנ שגדו,
שוללא ליאיַתמר ּמא ּמדן יַתלרֲעחֵאברו ִבבירוּמשיַתלִים:
ֵאהא ּמלְך יַתיִין שואתן ִבלי אשאמן שוחלאמ ץ,
שוֵאכן ששּמאר ּמכל יַתהֵאפרות.
רֲעאּמבל נושת ִבנין אזה ּמל אזה יַתמשתנות ִבח ּמנם.
מסכת מעשר שני פרק א משנה ב
ב
יַתמשעיַתשר שבֵאהּממה,
ֵאאין מושכ ִברין אותו ּמתִבמים יַתחי,
שוללא יַתביַתעל מום יַתחי שוּמשחוט,
שוֵאאין שמיַתק שדִבשין בו אאת ּמהִבאּמשה.
יַתהשבכור,
מושכ ִברין אותו ּמתִבמים יַתחי,
ויַתביַתעל מום יַתחי שוּמשחוט,
ושמיַתק שדִבשין בו אאת ּמהִבאּמשה.
ֵאאין שמיַתחשלִבלין יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני יַתעל רֲעאִבסימון,
שוללא יַתעל יַתהיַתמשטֵאביַתע אשֵאאינו יוֵאוצא,
שוללא יַתעל יַתהּממעות אשֵאאי ּמנן ִבב שרשותו.
מסכת מעשר שני פרק א משנה ג
ג
יַתהלוֵאקיַתח שבֵאהּממה של ִבזשבֵאחי ששּמלִבמים ,שויַתח ּמיה ִבלשביַתשר יַתתרֲעא ּמוה,
ּמיּמוצא ּמהעור יַתלמחִבלין ,יַתא ף יַתעל ִבפי אשּמהעור שמ מראבה יַתעל יַתהּמבּמשר.
יַתכ ֵאדי יַתיִין שסתומות,
שמקום אשיַתד שרּמכן שלִבהּממֵאכר שסתומות,
ּמיּמוצא יַתהִבּק שנֵאקן יַתלמחִבלין.
ּמהאאגו ִבזין שויַתהששֵאק ִבדיםּ ,מישוצאו שקִבלֵאפיאהן יַתלמחִבלין.

יַתהּמתּממד,
יַתעד אשללא אהשחִבמי ץֵ ,אאינו ִבנשלּמקח שבאכאס ף יַתמרֲעעֵאשר;
ִבמאשאהשחִבמי ץִ ,בנשלּמקח שבאכאס ף יַתמרֲעעֵאשר.
מסכת מעשר שני פרק א משנה ד
ד
יַתהלוֵאקיַתח יַתח ּמיה של ִבזשבֵאחי ששּמלִבמים ,ושבֵאהּממה ִבלשביַתשר יַתתרֲעא ּמוה,
ללא ּמיּמוצא ּמהעור יַתלמחִבלין.
יַתכ ֵאדי יַתיִין שפתוחות או שסתומות,
שמקום אשיַתד שרּמכן שלִבהּממֵאכר שפתוחות,
ללא ּמיּמוצא יַתהִבּק שנֵאקן יַתלמחִבלין.
יַתסֵאלי שתֵאא ִבנים שויַתסֵאלי רֲעע ּמנִבבים ִבעם יַתהאכִבלי,
ללא ּמישוצאו שדֵאמי אכִבלי יַתלמחִבלין.
מסכת מעשר שני פרק א משנה ה
ה
יַתהלוֵאקיַתח יַתמִים ואמיַתלח וֵאפרות יַתהשממחּמב ִברים יַתליַתּק שריַתקע,
או ֵאפרות אשֵאאי ּמנן שיכוִבלין שליַתה ִבגייַתע ִבלירוּמשיַתלִים,
ללא ּמק ּמנה יַתמרֲעעֵאשר.
יַתהלוֵאקיַתח ֵאפרות,
שו ֵאגג ,יַתישח שזרו ּמדִבמים ִבלשמקוּממן;
ֵאמ ִבזיד ,יַתירֲעעלו שו ֵאיּמאשכלו יַתבּממקום.
שוִבאם ֵאאין ִבמשק ּמדשִ ,י שרּמקבו.
)מסכת מעשר שני פרק א משנה ו(
יַתהלוֵאקיַתח שבֵאהּממה,
שו ֵאגג ,יַתישח שזרו ּמדאמיּמה ִבלשמקוּממן; >ִבלשמקוּממ ּה<
ֵאמ ִבזיד ,יַתתרֲעעאלה שוֵאתּמאֵאכל יַתבּממקום.
ִבאם ֵאאין ִבמשק ּמדשִ ,בתּמּקֵאבר יַתעל יַתיד עו ּמר ּה.
מסכת מעשר שני פרק א משנה ז
ו
ֵאאין לושקִבחין רֲעעּמב ִבדים שויַתק שרּמקעות ,ושבֵאהּממה שטֵאמּמאה
ִבמ שדֵאמי יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני.
ִבאם ּמליַתקח ,ליאיַתכל שכ אנ שג ּמדן.
ֵאאין שמִבביִבאין ִבק ֵאני ּמזִבביםִ ,בק ֵאני ּמזבותִ ,בק ֵאני יושלדות,
יַתחּמּטאות יַתורֲעאּמשמות
ִבמ שדֵאמי יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני.
שוִבאם ֵאהִבביא ,ליאיַתכל שכ אנ שג ּמדן.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל אשהוא חו ץ יַתלרֲעאִבכיּמלה שוִבלששִבת ּמיה ושלִבסיּמכה > שוִבליִבסיּמכה<

ִבמ שדֵאמי יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני ,ליאיַתכל שכ אנ שגדו.

פרק ב
מסכת מעשר שני פרק ב משנה א
א
יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני ִבנּמתן יַתלרֲעאִבכיּמלה ִבלששִבת ּמיה שוִבלִבסיּמכה,
ללאיַתכל ּמדּמבר אשיַתד שרכו ללאיַתכל,
שוּמלסוְך ּמדּמבר אשיַתד שרכו ּמלסוְך.
ללא ּמיסוְך יַתיִין ּמוחלאמ ץ,
רֲעאּמבל ּמסְך הוא אאת יַתהאשאמן.
שוֵאאין שמיַתפשּטִבמין אשאמן אששליַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני,
שוֵאאין לושקִבחין ִבב שדֵאמי יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני אשאמן שממפּמּטם;
רֲעאּמבל שמיַתפֵאּטם הוא אאת יַתה יַתיִין.
ּמניַתפל שלתוכו שדיַתבש יַתתשבִבלים שוִבהששִבביחו,
יַתהאשיַתבח שלִבפי אחששבון.
ּמד ִבגים אש ִבנשתיַתבששלו ִבעם יַתהיַתּקשפלוטות אששליַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני שוִבהששִבביחו,
יַתהאשיַתבח שלִבפי אחששבון.
שוִבעּמוּסה אששליַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני אשרֲעאּמפ ּמי ּה שוִבהששִבביּמחה,
יַתהאשיַתבח יַתלֵאש ִבני.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל אשששּמבחו ִבנּמכר,
יַתהאשיַתבח שלִבפי אחששבון;
שוּמכל אשֵאאין ששּמבחו ִבנּמכר,
יַתהששּמבח יַתלֵאש ִבני.
מסכת מעשר שני פרק ב משנה ב
ב
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ֵאאין ּמסִבכים אשאמן אששליַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני ִבבירוּמשיַתלִים.
יַתורֲעחּמכִבמים יַתמִבתי ִברין.
ּמאשמרו לו ִבל שרִבבי ִבששמעון:
ִבאם ֵאהֵאקל ִבבשתרוּממה רֲעחמו ּמרה,
ללא ּמנֵאקל שביַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני יַתהיַתּקל?
ּמאיַתמר ּמלאהם:
ּממה ֵאהֵאקל ִבבשתרוּממה רֲעחמו ּמרה,
ּממקום אשֵאהֵאקל יַתביַתכ שרִבש ִבנים ויַתביַתתשלּמתן,
ּמנֵאקל שביַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני יַתהיַתּקל,

ּממקום אשללא ֵאהֵאקל יַתביַתכ שריַתש ִבנים ויַתביַתתשלּמתן?
מסכת מעשר שני פרק ב משנה ג
ג
יַתתשלּמתן אששליַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבניֵ ,אתּמאֵאכל ִבוצשמחו ִבנים;
שואשִבלשתרוּממה,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ּמכל יַתמרֲעעאשיּמה שביַתטרֲעה ּמרה ,חו ץ ֵאמרֲעחִבפיּמפּמת ּה.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ּמכל יַתמרֲעעאשיּמה שבמטשמּמאה ,חו ץ ִבמשש ִבר ּמיּמת ּה.
מסכת מעשר שני פרק ב משנה ד
ד
יַתכ שרִבש ֵאני יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני,
ֵאיּמאשכלו ִבוצשמחו ִבנים ,שו ִבנשכ ּמנִבסים ִבלירוּמשיַתלִים שויושוצִבאין.
ִבניַתּטשמאו,
שרִבבי יַתט שרפון אוֵאמר:
ִישתיַתחשלקו ּמלִבעוּסות.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִיּמפדו.
שואשִבלשתרוּממה,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
שו ִברים שוּמשִבפים שביַתטרֲעה ּמרה ,ויַתמרֲעאִבכיִבלים שבמטשמּמאה.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שו ִברים שביַתטרֲעה ּמרה ,שוּמשִבפים ויַתמרֲעאִבכיִבלין שבמטשמּמאה.
יַתשיַתמי אוֵאמר:
ֵאיּמאשכלו ּמוצ ִבריד.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ּמכל יַתמרֲעעֵאשיאהם שבמטשמּמאה.
מסכת מעשר שני פרק ב משנה ה
ה
שמעות מחִבלין ושמעות יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני אש ִבנשתיַתפ שזרו,
יַתמה אשִבלֵאּקטִ ,בלֵאּקט שליַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני יַתעד אש יַתיששִבלים,
שויַתהששּמאר מחִבלין.
ִבאם ּמביַתלל שוּמחיַתפן ,שלִבפי אחששבון.
אזה יַתהשכּמלל:
יַתהִבמשתיַתלשּקִבטין ,שליַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני,
שויַתה ִבנשבּמלִבלין ,שלִבפי אחששבון.

מסכת מעשר שני פרק ב משנה ו
ו
אסיַתלע אששליַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני שואשיַתלמחִבלין אש ִבנשתּמע שרבו,
ֵאמִבביא שבאסיַתלע ּממעות שואוֵאמר:
אסיַתלע אששליַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני ,שבּמכל ּממקום אשִבהיא,
שממחאלאלת יַתעל יַתהּממעות ּמהֵאאלו,
ובו ֵארר אאת יַתה ּמיּמפה אשּמבאהן ,ושמיַתחשלּמלן ּמעאליּמה,
ִבמשפ ֵאני אשּמאּממרו:
שמיַתחשלִבלין אכאס ף יַתעל שנלחאשת ִבמדליַתחק,
ללא אש שייַתק ֵאים ֵאכן ,אאּמלא חו ֵאזר ושמיַתחשלּמלן יַתעל יַתהאכאס ף.
מסכת מעשר שני פרק ב משנה ז
ז
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ללא יַתירֲעעאשה ּמא ּמדם אאת שסּמלּמעיו ִבדי ּמנ ֵארי ּמזּמהב.
וֵאבית אהֵאלל יַתמִבתי ִברין.
ּמאיַתמר שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
רֲעא ִבני ּמעִבשיִבתי של יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל שוִבל שרִבבי שיהומשיַתע אאת יַתכשסּמפן ִבדי ּמנ ֵארי ּמזּמהב.
מסכת מעשר שני פרק ב משנה ח
ח
יַתהפו ֵארט אסיַתלע ִבמשמעות יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
שבּמכל יַתהאוּסיַתלע ּממעות.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שבאשאקל אכאס ף ושבאשאקל ּממעות.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ֵאאין שמיַתחשלִבלין אכאס ף וֵאפרות יַתעל יַתהאכאס ף.
יַתורֲעחּמכִבמים יַתמִבתי ִברין.
מסכת מעשר שני פרק ב משנה ט
ט
יַתהפו ֵארט אסיַתלע אששליַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני ִבבירוּמשיַתלִים,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ּמכל יַתהאוּסיַתלע ּממעות.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שבאשאקל אכאס ף ושבאשאקל ּממעות.
יַתה ּמד ִבנים ִבלשפ ֵאני רֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִבבששללּמשה ִבדיּמנ ִברים אכאס ף ושב ִבדי ּמנר ּממעות.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:

ִבבששללּמשה ִבדיּמנ ִברים אכאס ף ,ושב ִברשביַתעת אכאס ף ושב ִברשביַתעת ּממעות.
שרִבבי יַתט שרפון אוֵאמר:
יַתא שרשביַתעת יַתאשסשפ ֵארי אכאס ף.
יַתשיַתמי אוֵאמר:
יַתי ִבניאח ּמנה אבּמחנות ,שוליאיַתכל שכ אנ שג ּמד ּה.
מסכת מעשר שני פרק ב משנה י
י
ִבמי אשּמהיו ִבמשקּמוצת ּמב ּמניו שטֵאמִבאים וִבמשקּמוצּמתן שטהו ִברים,
יַתמ ִבנייַתח אאת יַתהאוּסיַתלע שואוֵאמר:
יַתמה אשיַתהשּטהו ִברים שוִבתים ,אסיַתלע זו שממחאלאלת ּמעּמליו;
ִבנשמשוצאו שטֵאמִבאין ושטהו ִברין שוִבתים ִבמיַתכד יַתאיַתחת.

פרק ג
מסכת מעשר שני פרק ג משנה א
א
ללא ליאיַתמר ּמא ּמדן יַתלרֲעחֵאברו:
"יַתהיַתעל אאת יַתהֵאפרות ּמהֵאאלו ִבלירוּמשיַתלִים שליַתחֵאלק!"
אאּמלא אוֵאמר לו:
"יַתהרֲעעֵאלם אשלנאשכֵאלם שואש ִבנששֵאתם ִבבירוּמשיַתלִים!"
רֲעאּמבל נושת ִבנין אזה ּמל אזה יַתמשת יַתנת ִבח ּמנם.
מסכת מעשר שני פרק ג משנה ב
ב
ֵאאין לושקִבחין שתרוּממה שבאכאס ף יַתמרֲעעֵאשר,
ִבמשפ ֵאני אשהוא שמיַתמֵאעט יַתברֲעאִבכיּמלתו.
שרִבבי ִבששמעון יַתמִבתיר.
ּמאיַתמר ּמלאהם שרִבבי ִבששמעון:
ִבאם ֵאהיַתקל ִבזשבֵאחי ששּמלִבמים,
אשהוא שמִבביּמאן ִבלי ֵאדי ִבפגול שונוּמתר שוּמטֵאמא,
ללא ּמנֵאקל ִבבשתרוּממה?
ּמאשמרו לו:
יַתמה ללא ֵאהיַתקל שב ִבזשבֵאחי ששּמלִבמים,
אשֵאכן ממּמת ִברים יַתלּמז ִברים,
ּמנֵאקל ִבבשתרוּממה,
אשִבהיא רֲעאסו ּמרה יַתלּמז ִברים?

מסכת מעשר שני פרק ג משנה ג
ג
ִבמי אשּמהיו לו ּממעות ִבבירוּמשיַתלִים ,שוּמוצ יַתרְך ּמלאהם,
שויַתלרֲעחֵאברו ֵאפרות,
אוֵאמר יַתלרֲעחֵאברו:
"רֲעה ֵארי יַתהּממעות ּמהֵאאלו שממחּמלִבלין יַתעל ֵאפרואתיָך".
ִבנשמּמוצא אזה אוֵאכל ֵאפרוּמתיו שביַתטרֲעה ּמרה,
שויַתהּמלא עואשה וצו שרכו שבּממעוּמתיו.
ללא ליאיַתמר ֵאכן שליַתעם ּמהּמא אר ץ אאּמלא ִבב שדיַתמי.
מסכת מעשר שני פרק ג משנה ד
ד
ֵאפרות ִבבירוּמשיַתלִים וּממעות יַתבשמ ִבדי ּמנה,
שואוֵאמר:
"רֲעה ֵארי יַתהּממעות ּמהֵאאלו שממחּמלִבלין יַתעל ֵאפרות ּמהֵאהם".
ּממעות ִבבירוּמשיַתלִים וֵאפרות יַתבשמ ִבדי ּמנה,
אוֵאמר:
"רֲעה ֵארי יַתהֵאפרות ּמהֵאאלו שממחּמלִבלין יַתעל יַתהּממעות ּמהֵאהם",
>ס"א :רֲעה ֵארי יַתהּממעות ּמהֵאהם שממחּמלִבלין יַתעל ֵאפרות ּמהֵאאלו<
וִבבשליַתבד אש יַתירֲעעלו יַתהֵאפרות שו ֵאיּמאשכלו ִבבירוּמשיַתלִים.
מסכת מעשר שני פרק ג משנה ה
ה
ּממעות ִבנשכ ּמנסות ִבלירוּמשיַתלִים שויושוצאות,
ֵאפרות ִבנשכ ּמנִבסין שוֵאאי ּמנן יושוצִבאין.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
יַתא ף ֵאפרות ִבנשכ ּמנִבסין שויושוצִבאין.
מסכת מעשר שני פרק ג משנה ו
ו
ֵאפרות אש ִבנ שגשמ ּמרה שמיַתלאשכּמתן שוּמעשברו שבתוְך שירוּמשיַתלִים,
יַתישחלזר יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני אשּמלאהם שו ֵאיּמאֵאכל ִבבירוּמשיַתלִים.
שואשללא ִבנ שגשמ ּמרה שמיַתלאשכּמתן,
יַתסֵאלי רֲעע ּמנִבבים יַתל יַתגת שויַתסֵאלי שתֵאא ִבנים יַתלממשקאוצה.
ז
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
יַתישחלזר שוִישתלרם יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני אשּמלאהם שו ֵאיּמאֵאכל ִבבירוּמשיַתלִים.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ִיּמפ אדה שו ֵאיּמאֵאכל שבּמכל ּממקום.

שרִבבי ִבששמעון אבן שיהו ּמדה אוֵאמר ִבמֵאשם שרִבבי ִבששמעון:
ללא אנשחשלקו ֵאבית יַתשיַתמי וֵאבית אהֵאלל,
יַתעל ֵאפרות אשללא ִבנ שגשמ ּמרה שמיַתלאשכּמתן,
אש ִביּמפ אדה יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני אשּמלאהם שו ֵאיּמאֵאכל שבּמכל ּממקום.
שויַתעל יַתמה אנשחּמלקו?
יַתעל ֵאפרות אש ִבנ שגשמ ּמרה שמיַתלאשכּמתן,
אשֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
יַתישחלזר יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני אשּמלאהם שו ֵאיּמאֵאכל ִבבירוּמשיַתלִים.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ִיּמפ אדה שו ֵאיּמאֵאכל שבּמכל ּממקום.
שויַתה שדיַתמאיִ ,בנשכ ּמנס שויוֵאוצא שו ִבנשפ אדה.
מסכת מעשר שני פרק ג משנה ז
ח
ִבאיּמלן אשהוא עוֵאמד ִבבשפ ִבנים שונואטה יַתלחו ץ,
או עוֵאמד יַתבחו ץ שונואטה ִבלשפ ִבנים,
ִבמשכ אנ אגד יַתהחוּממה שוִבלשפ ִבנים שכִבלשפ ִבנים,
ִבמשכ אנ אגד יַתהחוּממה שויַתלחו ץ שכיַתלחו ץ.
ּמבֵאתי יַתהיַתב ִבדים אשִבפשתֵאחיאהן ִבלשפ ִבנים יַתורֲעחּמלּמלן יַתלחו ץ,
או ִבפשתֵאחיאהן יַתלחו ץ יַתורֲעחּמלּמלן ִבלשפ ִבנים,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברין:
יַתהלכל שכִבלשפ ִבנים.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ִבמשכ אנ אגד יַתהחוּממה שוִבלשפ ִבנים שכִבלשפ ִבנים,
ִבמשכ אנ אגד יַתהחוּממה שויַתלחו ץ שכיַתלחו ץ.
מסכת מעשר שני פרק ג משנה ח
ט
יַתהשלּמשכות שבנויות יַתבלּק אדש ושפתוחות יַתללחל,
תוּמכן לחל שו יַתגגוֵאתיאהם לק אדש.
שבנויות יַתבחול ושפתוחות יַתללּק אדש,
תוּמכן לק אדש שו יַתגגוֵאתיאהן לחל.
שבנויות יַתבלּק אדש ויַתבחול ושפתוחות יַתללּק אדש שויַתללחל,
תוּמכן שו יַתגגוֵאתיאהן ִבמשכ אנ אגד יַתהלּק אדש שויַתללּק אדש ,לק אדש,
ִבמשכ אנ אגד יַתהלחל שויַתללחל ,לחל.
מסכת מעשר שני פרק ג משנה ט
י
יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני אש ִבנשכ יַתנס ִבבירוּמשיַתלִים שו ִבניַתּטּממא,
ֵאבין אש ִבניַתּטּממא שביַתאב יַתהמּטשמּמאהֵ ,אבין אש ִבניַתּטּממא ִבב שויַתלד יַתהמּטשמּמאה,

ֵאבין ִבמִבבשפ ִבניםֵ ,אבין ִבמיַתבחו ץ,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
יַתהלכל ִיּמפ אדה שו ֵאיּמאֵאכל ִבבשפ ִבנים,
חו ץ ִבמאש ִבניַתּטּממא שביַתאב יַתהמּטשמּמאה יַתבחו ץ.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
יַתהלכל ִיּמפ אדה שו ֵאיּמאֵאכל יַתבחו ץ,
חו ץ ִבמאש ִבניַתּטּממא ִבב שויַתלד יַתהמּטשמּמאה ִבבשפ ִבנים.
מסכת מעשר שני פרק ג משנה י
יא
יַתהלוֵאקיַתח שבאכאס ף יַתמרֲעעֵאשר אש ִבניַתּטּממאִ ,יּמפ אדה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִיּמּקֵאבר.
ּמאשמרו לו ִבל שרִבבי שיהו ּמדה:
ּממה ִבאם יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני יַתעשוצמו אש ִבניַתּטּממא,
רֲעה ֵארי הוא ִבנשפ אדה;
יַתהלוֵאקיַתח שבאכאס ף יַתמרֲעעֵאשר אש ִבניַתּטּממא,
ֵאאינו ִבדין אש ִביּמפ אדה?
ּמאיַתמר ּמלאהם:
ללא! ִבאם רֲעאיַתמ שראתם שביַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני יַתעשוצמו,
אשֵאכן הוא ִבנשפ אדה שבּמטהור שב ּמרחוק ּממקום > ,שוּמטהור<
לתאשמרו שבּמלקויַתח שבאכאס ף יַתמרֲעעֵאשר,
אשֵאאינו ִבנשפ אדה שבּמטהור שב ּמרחוק ּממקום?
מסכת מעשר שני פרק ג משנה יא
יב
שוצִבבי אששלּמקחו שבאכאס ף יַתמרֲעעֵאשר וֵאמת,
ִיּמּקֵאבר יַתעל יַתיד עורו.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ִיּמפ אדה.
שלּמקחו יַתחי וששּמחטו שו ִבניַתּטּממא,
ִיּמפ אדה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ִיּמּקֵאבר.
שלּמקחו ּמשחוט שו ִבניַתּטּממא,
רֲעה ֵארי הוא יַתכֵאפרות.
מסכת מעשר שני פרק ג משנה יב
יג
יַתהיַתמששִבאיל ִבק שנֵאק ּמניו שליַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני,

יַתא ף יַתעל ִבפי אש ּמגּמפן ,ללא ּמק ּמנה יַתמרֲעעֵאשר.
ּמזיַתל ף שלתוּמכן שסּמתם,
יַתעד אשללא ּמגּמפן ,ללא ּמק ּמנה יַתמרֲעעֵאשר;
ִבמאש ּמגּמפןּ ,מק ּמנה יַתמרֲעעֵאשר.
יַתעד אשללא ּמגּמפן ,עולות שביַתאיַתחת וֵאמּמאה;
ִבמאש ּמגּמפן ,שמיַתק שדשות ּמכל אשֵאהן.
יַתעד אשללא ּמגּמפן ,תו ֵארם ֵאמיַתאיַתחת יַתעל יַתהלכל;
וִבמאש ּמגּמפן ,תו ֵארם ִבמּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת.
מסכת מעשר שני פרק ג משנה יג
יד
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
שמיַתפֵאתיַתח ושמּמע ארה יַתל יַתגת;
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שמיַתפֵאתיַתח שוֵאאינו ּמוצ ִבריְך שלּמערות.
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?
ִבבשמקום אשיַתד שרּמכן שלִבהּממֵאכר שסתומות,
רֲעאּמבל ִבבשמקום אשיַתד שרּמכן שלִבהּממֵאכר שפתוחות,
ללא ּמיּמוצא יַתהִבּק שנֵאקן יַתלמחִבלין.
שוִבאם ּמרּמוצה שליַתהשחִבמיר יַתעל יַתעשוצמו ִבלשמלכר יַתבִבמ ּמדה,
ּמיּמוצא יַתהִבּק שנֵאקן יַתלמחִבלין.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתא ף ּמהאוֵאמר יַתלרֲעחֵאברו:
"ּמחִבבית זו רֲעא ִבני מוֵאכר ּמלְך,
חו ץ ִבמִבּק שנֵאק ּמנ ּהּ ,מיּמוצא ִבק שנֵאקן יַתלמחִבלין.

פרק ד
מסכת מעשר שני פרק ד משנה א
א
יַתהמוִבליְך ֵאפרות שליַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני ִבמשמקום יַתהליאקר ִבלשמקום יַתהזול,
או ִבמשמקום יַתהזול ִבלשמקום יַתהליאקר,
פו ֵאדהו שכיַתשיַתער שמקומו.
יַתהֵאמִבביא ֵאפרות ִבמן יַתהלג ארן ּמלִבעיר,
יַתכ ֵאדי יַתיִין ִבמן יַתה יַתגת ּמלִבעיר,
יַתהאשיַתבח יַתלֵאש ִבני ִבויִבוציאות ִבמֵאביתו > .שולישוצאות<
מסכת מעשר שני פרק ד משנה ב

ב
פו ִבדים יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני שכיַתשיַתער יַתהזול:
שכמות אשיַתהיַתח שנ ּמו ִבני לוֵאקיַתח,
ללא שכמות אשהוא מוֵאכר;
שכמות אשיַתהמששלּמח ִבני פו ֵארט,
ללא שכמות אשהוא שמּמוצ ֵאר ף.
ֵאאין פו ִבדין יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני יַתאשכּמס ּמרה.
אאת אש ּמדּממיו שידוִבעיןִ ,בנשפ אדה יַתעל ִבפי אאּמחד,
אאת אשֵאאין ּמדּממיו שידוִבעיםִ ,בנשפ אדה יַתעל ִבפי ששללּמשה,
שכגון יַתה יַתיִין אשּמּקיַתסס ,וֵאפרות אשִבה שרִבקיבו,
וּממעות אשאהשחִבלידו.
מסכת מעשר שני פרק ד משנה ג
ג
יַתביַתעל יַתהיַתבִית אוֵאמר "שבאסיַתלע",
שויַתאֵאחר אוֵאמר "שבאסיַתלע",
יַתביַתעל יַתהיַתבִית קו ֵאדם,
ִבמשפ ֵאני אשהוא מוִבסי ף חלאמש.
יַתביַתעל יַתהיַתבִית אוֵאמר "שבאסיַתלע",
שויַתאֵאחר אוֵאמר "שבאסיַתלע שוִבאּמוּסר",
אאת אשיַתלאוּסיַתלע שוִבאּמוּסר קו ֵאדם,
ִבמשפ ֵאני אשהוא מוִבסי ף יַתעל יַתהאּק ארן.
יַתהפו אדה יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני אשלו,
מוִבסי ף ּמעּמליו רֲעחִבמיִבשיתו,
ֵאבין אשהוא אשלוֵ ,אבין אש ִבניַתתן לו יַתמּמת ּמנה.
מסכת מעשר שני פרק ד משנה ד
ד
יַתמרֲעע ִבריִבמים יַתעל יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני.
ֵאכייַתוצד?
אוֵאמר ּמא ּמדם ִבלשבנו ושלִבבתו יַתה שגדוִבלים,
ושליַתעשבדו ושלִבששפּמחתו ּמהִבעשב ִברים:
ֵאהיּמלְך אאת יַתהּממעות ּמהֵאאלו,
ושפ ֵאדה ּמלְך אאת יַתהיַתמרֲעעֵאשר יַתה אזה.
רֲעאּמבל ללא ליאיַתמר ֵאכן ִבלשבנו ושלִבבתו יַתהשּקיַתט ִבנים,
שליַתעשבדו ושלִבששפּמחתו יַתהשכ יַתנרֲעע ִבנים,
ִבמשפ ֵאני אש ּמי ּמדן שכ ּמידו.
מסכת מעשר שני פרק ד משנה ה
ה

ּמה ּמיה עוֵאמד יַתבלג ארן שוֵאאין שב ּמידו ּממעות,
אוֵאמר יַתלרֲעחֵאברו:
רֲעה ֵארי יַתהֵאפרות ּמהֵאאלו שנתו ִבנים ּמלְך יַתמּמת ּמנה!
שוחו ֵאזר שואוֵאמר:
רֲעה ֵארי ֵאהן שממחּמלִבלין יַתעל יַתהּממעות אשיַתביַתבִית.
מסכת מעשר שני פרק ד משנה ו
ו
ּממיַתשְך ִבמאמנו ֵאמאעאשר יַתבאוּסיַתלע,
ללא ִבהשסִבפיק ִבלשפדותו יַתעד אשּמעיַתמד ִבבששיַתתִים,
נוֵאתן לו אסיַתלע וִבמששיַתתֵאכר יַתבאוּסיַתלע,
אסיַתלע אששליַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני אשלו.
ּממיַתשְך ִבמאמנו יַתמרֲעעֵאשר ִבבששיַתתִים,
ללא ִבהשסִבפיק ִבלשפדותו יַתעד אשּמעיַתמד שבאסיַתלע,
נוֵאתן לו אסיַתלע ֵאממחּמליו,
שואסיַתלע אששליַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני אשלו.
שוִבאם ּמה ּמיה יַתעם ּמהּמא אר ץ ,נושת ִבנין ִבמ ּמדּממיו.
מסכת מעשר שני פרק ד משנה ז
ז
יַתהפו אדה יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני שוללא ּמק ּמרא ֵאשם,
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתדיו;
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמוצ ִבריְך שלּמפ ֵארש.
ּמה ּמיה שמ יַתדֵאבר ִבעם ּמהִבאּמשה יַתעל ִבעשסֵאקי ִבגּמּט ּה שוִבקדואשיּמה,
ּמניַתתן ּמל ּה ִבגּמּט ּה שוִבקדואשיּמה שוללא ֵאפ יַתרש,
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתדיו;
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמוצ ִבריְך שלּמפ ֵארש.
מסכת מעשר שני פרק ד משנה ח
ח
יַתהיַתמ ִבנייַתח ִבאּמוּסר שוּמאיַתכל ּמעּמליו אחשוציו,
שוּמהיַתלְך שלּממקום יַתאֵאחר,
יַתורֲעה ֵארי הוא יוֵאוצא יַתבּמפ שנ שדיון,
אוֵאכל ּמעּמליו עוד ִבאּמוּסר.
יַתהיַתמ ִבנייַתח ּמפ שנ שדיון שוּמאיַתכל ּמעּמליו אחשוציו,
שוּמהיַתלְך שלּממקום יַתאֵאחר יַתורֲעה ֵארי הוא יוֵאוצא ּמבִבאּמוּסר,

אוֵאכל ּמעּמליו עוד אפאלג.
יַתהיַתמ ִבנייַתח ִבאּמוּסר אששליַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני,
אוֵאכל ּמעּמליו אאּמחד ּמעּמשר ִבאּמוּסר שואאּמחד ִבמֵאמּמאה ּמבִבאּמוּסר.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
יַתהלכל רֲעעּמש ּמרה.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שב יַתו יַתדי אאּמחד ּמעּמשר,
וִבב שדיַתמי רֲעעּמש ּמרה.
מסכת מעשר שני פרק ד משנה ט
ט
ּמכל יַתהּממעות יַתה ִבנשמשוצִבאין,
רֲעה ֵארי ֵאאלו מחִבלין,
רֲעאִבפלו ִבדי ּמנ ֵארי ּמזּמהב ִבעם יַתהאכאס ף שוִבעם יַתהּממעות.
ּממּמוצא שבתוכו אח ארש שוּמכתוב ּמעּמליו:
יַתמרֲעעֵאשר,
רֲעה ֵארי אזה יַתמרֲעעֵאשר.
מסכת מעשר שני פרק ד משנה י
י
יַתהמוֵאוצא אכִבלי שוּמכתוב ּמעּמליו 'ּמק שרּמבן',
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם ּמה ּמיה אשיַתלאח ארס,
הוא מחִבלין ,ויַתמה אששבתוכו ּמק שרּמבן.
ִבאם ּמה ּמיה אשיַתליַתמאתאכת,
הוא ּמק שרּמבן ,ויַתמה אששבתוכו מחִבלין.
ּמאשמרו לו:
ֵאאין אד ארְך שב ֵאני ּמא ּמדם ִבלשהיות כו שנִבסין מחִבלין יַתבּמּק שרּמבן.
מסכת מעשר שני פרק ד משנה יא
יא
יַתהמוֵאוצא אכִבלי ,שוּמכתוב ּמעּמליו קו ףּ ,מק שרּמבן;
ֵאמם ,יַתמרֲעעֵאשר;
ּמדאלת ,שדיַתמי;
ֵאטית ,אטאבל;
ּמתיו ,שתרוּממה.
אששבּמשיַתעת יַתסּמכ ּמנה ּמהיו כושתִבבין ּמתיו יַתתיַתחת שתרוּממה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
מכּמלם ששמות ּמא ּמדן ֵאהם.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:

רֲעאִבפלו ּממּמוצא ּמחִבבית ,שוִבהיא שמֵאלּמאה ֵאפרות,
שוּמכתוב ּמעאליּמה 'שתרוּממה',
רֲעה ֵארי ֵאאלו מחִבלין ,אשרֲעא ִבני אוֵאמר:
אאשששתיַתקד ּמה שיּמתה שתרוּממה ,וִבפ ּמנ ּה.
מסכת מעשר שני פרק ד משנה יב
יב
ּמהאוֵאמר ִבלשבנו :יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני שבּמז ִבוית זו,
ושמּמוצאו שבּמז ִבוית יַתאאח ארת,
רֲעה ֵארי ֵאאלו מחִבלין.
רֲעה ֵארי ּמשם ּממ אנה,
וּממּמוצא ּממאיַתתִים ,יַתהששּמאר מחִבלין.
ּממאיַתתִים,
וּממּמוצא ּממ אנה ,יַתהלכל יַתמרֲעעֵאשר.

פרק ה
מסכת מעשר שני פרק ה משנה א
א
אכ ארם שרּמבִבעי,
שמיַתוצ שי ִבנים אותו שבקו שזזות רֲעא ּמדּממה,
שואשּמלּמע שרּמלה שביַתח שרִבסית,
שואשִבלשקּמברות יַתבִבוּסיד,
ויַתמשמאהה שושוֵאפְך.
ּמאיַתמר יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל:
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?
יַתבששִבביִבעית.
שויַתהשצנוִבעים יַתמ ִבניִבחין אאת יַתהּממעות,
שואושמ ִברים:
"ּמכל יַתה ִבנשלּמקט ִבמ אזה,
שממחּמלל יַתעל יַתהּממעות ּמהֵאאלו".
מסכת מעשר שני פרק ה משנה ב
ב
אכ ארם שרּמבִבעי עואלה ִבלירוּמשיַתלִים יַתמרֲעהיַתלְך יום אאּמחד שלּמכל יַתוצד.
שוֵאאי זו ִבהיא שתחוּממ ּה?
ֵאאייַתלת ִבמן יַתה ּמדרום,
שויַתעשק שריַתבת ִבמן יַתהּמצפון,

שולוד ִבמן יַתהיַתמרֲעע ּמרב,
שויַתהיַתי שר ֵאדן ִבמן יַתהִבמ שז ּמרח.
וִבמאש ּמרבו יַתהֵאפרות,
ִבהשתִבקינו אש שיֵאהא ִבנשפ אדה ּמסמוְך יַתלחוּממה.
ושת יַתני ּמה ּמיה יַתה ּמדּמבר,
אאּממיַתתי אשִבי שרוצו,
יַתישחלזר יַתה ּמדּמבר ִבלשכמות אשּמה ּמיה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ִבמאשּמח יַתרב ֵאבית יַתהִבמשק ּמדש ּמה ּמיה יַתהשת יַתני יַתה אזה ,ושת יַתני,
אאּממיַתתי אש ִביּמב אנה ֵאבית יַתהִבמשק ּמדש,
יַתישחלזר יַתה ּמדּמבר ִבלשכמות אשּמה ּמיה.
מסכת מעשר שני פרק ה משנה ג
ג
אכ ארם שרּמבִבעי,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ֵאאין לו חלאמשֵ ,אאין לו ֵאבעור;
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
איש לו.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ֵאיש לו אפ ארטֵ ,איש לו עוֵאללות,
שוּמהרֲעע ִבנ ִביים פו ִבדין שליַתעשוצּממן;
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
מכלו יַתל יַתגת.
מסכת מעשר שני פרק ה משנה ד
ד
ֵאכייַתוצד פו ִבדין אניַתטע שרּמבִבעי?
יַתמ ִבנייַתח אאת יַתהיַתוּסל יַתעל ִבפי ששללּמשה ,שואוֵאמר:
יַתכּממה ּמא ּמדם רואוצה ִבלשפדות לו שבאסיַתלע,
יַתעל שמ ּמנת שלהוִבוציא שיִבוציאות ִבמֵאביתו?
יַתמ ִבנייַתח אאת יַתהּממעות ,שואוֵאמר:
ּמכל יַתה ִבנשלּמקט ִבמ אזה שממחּמלל יַתעל יַתהּממעות ּמהֵאאלו,
וִבמּמכְך שוּמכְך יַתסִבלים שבאסיַתלע.
מסכת מעשר שני פרק ה משנה ה
ה
ויַתבששִבביִבעית פו ֵאדהו שכּמש שויו.
ִבאם ּמה ּמיה יַתהלכל ממשבּמקר,
ֵאאין לו אאּמלא ששיַתכר שלִבקיּמטה.

יַתהפו אדה אניַתטע שרּמבִבעי אשלו,
מוִבסי ף ּמעּמליו רֲעחִבמיִבשיתו,
ֵאבין אשהוא אשלו וֵאבין אש ִבניַתתן לו יַתמּמת ּמנה.
מסכת מעשר שני פרק ה משנה ו
ו
אע ארב יום טוב ּמה ִבראשון אשיַתלאפיַתסח,
אשּמל שרִבביִבעית שואשִבלששִבביִבעית,
ּמה ּמיה יַתהֵאבעור.
ֵאכייַתוצד ּמה ּמיה יַתהֵאבעור?
נושת ִבנין שתרוּממה ושתרויַתמת יַתמרֲעעֵאשר ִבלשבּמעאליּמה,
ויַתמרֲעעֵאשר ִבראשון ִבלשבּמעּמליו,
ויַתמשעיַתשר ּמע ִבני ִבלשבּמעּמליו> .ויַתמרֲעעֵאשר<
ויַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני שויַתהִבבכו ִברין ִבמשתיַתברֲעע ִברין שבּמכל ּממקום.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתהִבבכו ִברין ִבנּמת ִבנין יַתללכרֲעה ִבנים ִבבשתרוּממה.
יַתהיַתתשבִבשיל,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ּמוצ ִבריְך שליַתבֵאער.
ֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
רֲעה ֵארי הוא ִבכשמבלּמער.
מסכת מעשר שני פרק ה משנה ז
ז
ִבמי אשּמהיו לו ֵאפרות ִבב שזיַתמן יַתה אזה,
שוִבה ִבגיּמעה ּמשיַתעת יַתהֵאבעור,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ּמוצ ִבריְך שליַתחשלּמלן יַתעל יַתהאכאס ף;
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
אאּמחד אשֵאהן אכאס ף שואאּמחד אשֵאהן ֵאפרות.
מסכת מעשר שני פרק ה משנה ח
ח
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
ּמב ִבראשו ּמנה,
ּמהיו שושלִבחים ֵאאאוצל יַתברֲעעֵאלי ּמבִבתים אשיַתבשמ ִבדינות:
"יַתמרֲעהרו שויַתהשתִבקינו אאת ֵאפרוֵאתיאכם,
יַתעד אשללא יַתת ִבגייַתע ּמשיַתעת יַתהֵאבעור!"
יַתעד אשּמבא שרִבבי רֲעעִבקיּמבה שוִבלֵאמד:
ּמכל יַתהֵאפרות אשללא ּמבאו שלעו יַתנת יַתהיַתמיַתעששרות,

שפטו ִברין ִבמן יַתהֵאבעור.
מסכת מעשר שני פרק ה משנה ט
ט
ִבמי אשּמהיו ֵאפרוּמתיו שרחוִבקים ִבמאמנו,
) שו(ּמוצ ִבריְך ִבלשקלראת ּמלאהם ֵאשם.
יַתמרֲעעאשה שב יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל שויַתה שזֵאק ִבנים,
אשּמהיו ּמבִבאים ִבבשסִבפי ּמנה,
ּמאיַתמר יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל:
ִבעשור אשרֲעא ִבני ּמעִבתיד ּמלמוד ּמנתון ִבליהומשיַתע> ,שני<
ושמקומו ממששּמכר לו> .מוסכר<
ִבעשור יַתאֵאחר אשרֲעא ִבני ּמעִבתיד ּמלמוד> ,שני<
ּמנתון יַתלרֲעעִבקיּמבה אש ִבי שזאכה בו ּמלרֲעע ִבנ ִביים,
ושמקומו ממששּמכר לו> .מוסכר<
ּמאיַתמר שרִבבי שיהומשיַתע:
ִבעשור אשרֲעא ִבני ּמעִבתיד ּמלמוד ּמנתון שלאאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה> ,שיני<
ושמקומו ממששּמכר לו> .מוסכר<
שו ִבנשתיַתקשבלו אזה ִבמ אזה ּמשּמכר.
מסכת מעשר שני פרק ה משנה י
י
יַתבִבמ שנּמחה שביום טוב ּמהיו ִבמשת יַתו ִבדים.
ֵאכייַתוצד ּמה ּמיה יַתה ִבודוי? ) שדּמב ִברים כו,יג(
"ִבביַתע שרִבתי יַתהלּק אדש ִבמן יַתהיַתבִית",
אזה יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני שו אניַתטע שרּמבִבעי.
" שניַתתִבתיו יַתלֵאל ִבוי" ,אזה יַתמרֲעעֵאשר ֵאל ִבוי.
" שו יַתגם שניַתתִבתיו" ,אזה שתרויַתמת יַתמרֲעעֵאשר.
"יַתל ֵאגר יַתל ּמיתום שוּמליַתאשלּממ ּמנה" ,אזה יַתמרֲעעֵאשר ּמע ִבני,
יַתהאלאקט שויַתהִבששכּמחה שויַתהֵאפּמאה,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאי ּמנן שמיַתעשכִבבין אאת יַתה ִבודוי.
"ִבמן יַתהיַתבִית" ,זו יַתחּמלה.
מסכת מעשר שני פרק ה משנה יא
יא
שר ִבוצ ִבויּמת ִבני" ) ,שדּמב ִברים כו,יג(
"שכּמכל ִבמשוצ ּמושתָך רֲעא א
ּמהא ִבאם ִבהשק ִבדים יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני ּמל ִבראשון,
ֵאאינו ּמיכול שלִבהשת יַתודות.
"ללא ּמעיַתב שרִבתי ִבמִבמשוצֹואתיָך",
ללא ִבהשפ יַתרששִבתי ִבמִבמין יַתעל אשֵאאינו ִבמינו,
ללא ִבמן יַתהּמתלוש יַתעל יַתהשממחּמבר,

וִבמן יַתהשממחּמבר יַתעל יַתהּמתלוש,
שוללא ִבמן אהּמח ּמדש יַתעל יַתה ּמיּמשן,
שוללא ִבמן יַתה ּמיּמשן יַתעל אהּמח ּמדש.
" שוללא ּמשּמכשחִבתי",
ללא ּמשיַתכשחִבתי ִבמשלּמב שרּמכְך וִבמשליַתה שזִבכיר ששּממְך ּמעּמליו.
מסכת מעשר שני פרק ה משנה יב
יב
א ִבני ִבמאמנו" ) ,שדּמב ִברים כו,יד(
"ללא ּמאיַתכשלִבתי שב ל
ּמהא ִבאם רֲעאּמכלו יַתברֲעא ִבני ּמנה,
ֵאאינו ּמיכול שלִבהשת יַתודות.
" שוללא ִבביַתע שרִבתי ִבמאמנו שבּמטֵאמא",
ּמהא ִבאם ִבהשפ ִברישו שבמטשמּמאה,
ֵאאינו ּמיכול שלִבהשת יַתודות.
" שוללא ּמניַתתִבתי ִבמאמנו שלֵאמת",
ללא ּמליַתקשחִבתי ִבמאמנו ּמארון שויַתתשכ ִבריִבכים יַתלֵאמת,
שוללא שניַתתִבתיו שלאו שנ ִבנים רֲעאֵאח ִברים.
"ּמשיַתמשעִבתי שבקול יי אאלּמהי",
רֲעהֵאבאִבתיו שלֵאבית יַתהשבִבחי ּמרה.
"ּמעִבשיִבתי שככל רֲעאאשר ִבוצ ִבויּמת ִבני",
ּמשיַתמשחִבתי שוִבשיַתמשחִבתי בו.
מסכת מעשר שני פרק ה משנה יג
יג
שיַתמִים" ) ,שדּמב ִברים כו,טו(
"יַתהששִבקיּמפה ִבמשמעון ּמק שדששָך ִבמן יַתה ּמ
ּמעִבשינו יַתמה אש ּמגיַתז שרּמת ּמעֵאלינו,
יַתא ף יַתאּמתה ,רֲעעֵאשה יַתמה אשִבהשביַתטשחּמתנו:
"יַתהששִבקיּמפה ִבמשמעון ּמק שדששָך ִבמן יַתהּמשיַתמִים,
וּמב ֵארְך אאת יַתעשמָך אאת ִישש ּמרֵאאל",
שבּמב ִבנים ושבּמבנות.
" שוֵאאת ּמהרֲעא ּמדּממה רֲעאאשר ּמניַתתּמתה ּמלנו",
שביַתטל ושבּממּמטר ושב יַתישלדות שבֵאהּממה.
"יַתכרֲעאאשר ִבנששיַתבשעּמת יַתלרֲעאבוֵאתינו ,אא אר ץ ּמזיַתבת ּמחּמלב ו שדּמבש",
שכ ֵאדי אשִבתֵאתן יַתטיַתעם יַתבֵאפרות.
מסכת מעשר שני פרק ה משנה יד
יד
ִבמּמכאן ּמאּממרו:
ִישש ּמרֵאאל ויַתמשמֵאז ִברים ִבמשת יַתו ִבדים,
רֲעאּמבל ללא ֵאג ִברים שוללא רֲעעּמב ִבדים שממששחּמר ִברים,

אשֵאאין ּמלאהם ֵאחאלק ּמבּמא אר ץ.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
יַתא ף ללא לכרֲעה ִבנים ושל ִבו ִבים,
אשללא ּמנשטלו ֵאחאלק ּמבּמא אר ץ.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ֵאיש ּמלאהן ּמע ֵארי ִבמ שג ּמרש.
מסכת מעשר שני פרק ה משנה טו
יה
יוּמח ּמנן לכֵאהן ּמגדול אהאעִבביר הו ּמד יַתית יַתהיַתמרֲעעֵאשר.
יַתא ף הוא ִבבֵאּטל אאת יַתהשמעושר ִברין ,שואאת יַתהנושקִבפין.
שויַתעד ּמיּממיו ּמה ּמיה יַתהיַתפִבּטיש יַתמאכה ִבבירוּמשיַתלִים.
ושב ּמיּממיו ֵאאין ּמא ּמדם ּמוצ ִבריְך ִבלששאול יַתעל יַתה שדיַתמי.
חסל מעשר שני

מסכת חלה
פרק א
מסכת חלה פרק א משנה א
א
רֲעחִבמּמשה שדּמב ִברים יַתח ּמיִבבין יַתביַתחּמלה:
יַתהִבחִבּטין,
שויַתהששעו ִברים,
שויַתהמכשוּסִבמים,
שוִבשבלאלת שוּמעל,
שויַתהִבשיִבפין> .ושיפון<
רֲעה ֵארי ֵאאלו יַתח ּמיִבבין יַתביַתחּמלה,
וִבמשוצּמט שרִבפין אזה ִבעם אזה,
יַתורֲעאסו ִברין אבּמח ּמדש ִבמִבלשפ ֵאני יַתהאפיַתסח,
וִבמִבלשקלוצר ִבמִבלשפ ֵאני ּמהלעאמר.
ִבאם ִבהשש ִברישו לק אדם ּמללעאמר,
ּמהעלאמר יַתמִבתי ּמרן,
שוִבאם ּמלאו,

רֲעאסו ִברין יַתעד אש ּמילבא ּמהלעאמר יַתהּמבא.
מסכת חלה פרק א משנה ב
ב
ּמהאוֵאכל ֵאמאהן יַתכ יַתזִית יַתמּמצה יַתבאפיַתסח,
ּמיּמוצא שי ֵאדי חוּמבתו.
יַתכ יַתזִית ּמחֵאמ ץ,
יַתח ּמיב יַתבִבהּמכ ֵארת.
ִבנשתּמע יַתרב אאּמחד ֵאמאהן שבּמכל יַתהִבמי ִבנין,
רֲעה ֵארי אזה עוֵאבר יַתבאפיַתסח.
יַתהנו ֵאדר ִבמן יַתהיַתפת וִבמן יַתהשתבוּמאה,
ּמאסור ּמבאהן.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתהנו ֵאדר ִבמן יַתה ּמד ּמגן ֵאאינו ּמאסור אאּמלא ֵאמאהן.
שויַתח ּמיִבבין יַתביַתחּמלה ויַתביַתמיַתעששרות.
מסכת חלה פרק א משנה ג
ג
ֵאאלו יַתח ּמיִבבין יַתביַתחּמלה ושפטו ִברין ִבמן יַתהיַתמיַתעששרות:
יַתהאלאקט ,שויַתהִבששכּמחה ,שויַתהֵאפּמאה ,שויַתהאהשבֵאקר,
ויַתמרֲעעֵאשר ִבראשון אש ִבנשּטּמלה שתרוּממתו,
ויַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני שואהשק ֵאדש אש ִבנשפדו,
מויַתתר ּמהלעאמר,
ושתבוּמאה אשללא ֵאהִבביּמאה ּמשִבליש.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
שתבוּמאה אשללא ֵאהִבביּמאה ּמשִבליש,
שפטו ּמרה ִבמן יַתהיַתחּמלה.
מסכת חלה פרק א משנה ד
ד
ֵאאלו יַתח ּמיִבבין יַתביַתמיַתעששרות ושפטו ִברין ִבמן יַתהיַתחּמלה:
ּמהלא ארז ,שויַתהדליַתחן ,יַתהשפ ּמר ִבגין ,שויַתהיַתששמששִבמים,
שויַתהִבוּסיּמפ ּמג ִבנין ,שויַתה ִבדשבּמש ִבנים,
שוּמהִבאשסּמק ִבריִבטים :eskharítēs > ,מין לחמית אפויה על גריל<
יַתחיַתלת יַתמשס ֵארת שויַתהשמ מדּממע,
שפטו ִברין ִבמן יַתהיַתחּמלה.
מסכת חלה פרק א משנה ה
ה

ִבעּמוּסה אששתִבחּמלּמת ּה ִבסשפ ּמג ִבנים שוסוּמפ ּה ִבסשפ ּמג ִבנים,
שתִבחּמלּמת ּה ִבסשפ ּמג ִבנים שוסוּמפ ּה ִבעּמוּסה,
יַתח איאבת יַתביַתחּמלה.
שוֵאכן יַתהשּקנושבּמקאות יַתח ּמיבות.
מסכת חלה פרק א משנה ו
ו
יַתהשמִבעּמוּסה,
ֵאבית יַתשיַתמי פושט ִברין,
וֵאבית אהֵאלל שמיַתח שיִבבין.
אהשחִבליּמטה,
ֵאבית יַתשיַתמי שמיַתח שיִבבין,
וֵאבית אהֵאלל פושט ִברין.
יַתחלות תו ּמדה ו שרִבקיֵאקי ּמנ ִבזיר,
רֲעעּמשּמאן שליַתעשוצמוּ ,מפטור;
ִבלשמלכר יַתבשוק ,יַתח ּמיב.
מסכת חלה פרק א משנה ז
ז
יַתנשחתום אשּמעּמשה ששאור שליַתחֵאלק> ,סאור<
יַתח ּמיב יַתביַתחּמלה.
שו ּמנִבשים אש ּמנשתנו יַתל יַתנשחתום יַתלרֲעעשות ּמלאהם ששאור> ,סאור<
ִבאם ֵאאין שבאששליַתאיַתחת ֵאמאהן יַתכֵאשעור,
שפטו ּמרה ִבמן יַתהיַתחּמלה.
מסכת חלה פרק א משנה ח
ח
ִבעיַתוּסת יַתהשכּמלִבבים,
ִבב שזיַתמן אשּמהרוִבעים אושכִבלים ִבמאמ ּמנה,
יַתח איאבת יַתביַתחּמלה.
ושמּמע שרִבבים ּמב ּה,
וִבמששיַתתשתִבפין ּמב ּה,
ושמּמב שרִבכין ּמעאליּמה,
ושמ יַתזשמ ִבנין ּמעאליּמה,
שו אנאעֵאשית שביום טוב,
שויוֵאוצא ּמב ּה ּמא ּמדם שי ֵאדי חוּמבתו יַתבאפיַתסח.
ִבאם ֵאאין ּמהרוִבעים אושכִבלין ִבמאמ ּמנה,
ֵאאי ּמנה יַתח איאבת יַתביַתחּמלה;
שוֵאאין שמּמע שרִבבין ּמב ּה,
שוֵאאין ִבמששיַתתשתִבפין ּמב ּה,

שוֵאאין שמּמב שרִבכין ּמעאליּמה,
שוֵאאין שמ יַתזשמ ִבנין ּמעאליּמה,
שוֵאאי ּמנה אנשעֵאשית שביום טוב,
שוֵאאין ּמא ּמדם יוֵאוצא ּמב ּה שי ֵאדי חוּמבתו יַתבאפיַתסח.
ֵאבין ּמכְך וֵאבין ּמכְך ,שמיַתטּממא מטשמיַתאת ּקאּמכִבלין.
מסכת חלה פרק א משנה ט
ט
יַתהיַתחּמלה שויַתהשתרוּממה,
יַתח ּמיִבבין רֲעעֵאליאהן ִבמיּמתה שוחלאמש,
יַתורֲעאסו ִברין יַתלּמז ִברים,
שוֵאהן ִבנשכֵאסי לכֵאהן,
שועוִבלין שבאאּמחד וֵאמּמאה,
ושטעו ִבנים שרִבחייַתוצת ּמי יַתדִים שויַתהשע ֵארב אשאמש,
שוֵאאי ּמנן ִבנּמּטִבלים ִבמן יַתהּמּטהור יַתעל יַתהּמּטֵאמא,
אאּמלא ִבמן יַתהממּמּק ף וִבמן יַתה ּמדּמבר יַתה ּמגמור.
ּמהאוֵאמר:
"ּמכל ּמג שר ִבני שתרוּממה",
שו"ּמכל ִבעּמוּסִבתי יַתחּמלה",
ללא ּמאיַתמר שכלום,
יַתעד אש שייַתש ֵאיר ִבמשקּמוצת.

פרק ב
מסכת חלה פרק ב משנה א
א
ֵאפרות חוּמוצה ּמלּמא אר ץ אש ִבנשכ שנסו ּמלּמא אר ץ,
יַתח ּמיִבבין יַתביַתחּמלה.
ּמישוצאו ִבמּמכאן יַתלּמשם,
שרִבבי אאִבליאע אזר שמיַתח ֵאיב,
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה פוֵאטר.
מסכת חלה פרק ב משנה ב
ב
רֲעעיַתפר חוּמוצה ּמלּמא אר ץ אשּמבא ִבבשסִבפי ּמנה ּמלּמא אר ץ,
יַתח ּמיב יַתביַתמיַתעששרות ויַתבששִבביִבעית.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
אאּממיַתתי?
ִבב שזיַתמן אשיַתהשוּסִבפי ּמנה גואשאשת.

ִבעּמוּסה אש ִבנלוּמשה שבֵאמי ֵאפרות,
יַתח איאבת יַתביַתחּמלה,
שו אנאאאכאלת שב ּמי יַתדִים שמלסּמאבות.
מסכת חלה פרק ב משנה ג
ג
ּמהִבאּמשה יואשאבת שוקוּמוצה יַתחּמלּמת ּה רֲעע מרּממה,
ִבמשפ ֵאני אשִבהיא שיכוּמלה שליַתכוּסות אאת יַתעשוצּממ ּה,
רֲעאּמבל ללא ּמהִבאיש.
ִבמי אשֵאאינו ּמיכול יַתלרֲעעשות ִבעּמוּסתו שביַתטרֲעה ּמרה,
יַתירֲעעאש ּמנה יַתקִבבים,
שויַתאל יַתירֲעעאש ּמנה שבמטשמּמאה.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
יַתירֲעעאש ּמנה שבמטשמּמאה ,ללא יַתירֲעעאש ּמנה יַתקִבבים.
אשיַתכֵאשם אשהוא קו ֵארא יַתלשּטהו ּמרה,
ּמכְך הוא קו ֵארא יַתלשּטֵאמּמאה:
ּמלזו קו ֵארא יַתחּמלה שבֵאשם ,שוּמלזו קו ֵארא יַתחּמלה שבֵאשם,
רֲעאּמבל יַתקִבביםֵ ,אאין ּמבאהם ֵאחאלק שלֵאשם.
מסכת חלה פרק ב משנה ד
ד
ּמהעואשה ִבעּמוּסתו יַתקִבבים שו ּמנ שגעו אזה ּמב אזה,
שפטו ִברים ִבמן יַתהיַתחּמלה יַתעד אש ּמישובו.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יַתא ף ּמהרו אדה שונוֵאתן יַתליַתוּסל,
יַתהיַתוּסל שמּמוצ שרּמפן יַתליַתחּמלה.
מסכת חלה פרק ב משנה ה
ה
יַתהיַתמשפ ִבריש יַתחּמלתו אקיַתמח,
ֵאאי ּמנה יַתחּמלה ,שו ּמג ֵאזל שב יַתיד לכֵאהן.
ּמהִבעּמוּסה יַתעשוצּממ ּה יַתח איאבת יַתביַתחּמלה;
שויַתהאּקיַתמחִ ,באם איש בו יַתכֵאשעור,
יַתח ּמיב יַתביַתחּמלה ,יַתורֲעאסו ּמרה יַתלּמז ִברים.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהומשיַתע.
ּמאשמרו לו:
יַתמרֲעעאשה ושקּמפּמש ּה ּמזֵאקן ּמזר.
ּמאיַתמר ּמלאהן:
יַתא ף הוא ִבקשלֵאקל שליַתעשוצמו שוִבתֵאּקן יַתלרֲעאֵאח ִברים.

מסכת חלה פרק ב משנה ו
ו
רֲעחֵאמאשת שרּמבִבעים אקיַתמח יַתח ּמיִבבים יַתביַתחּמלה.
ֵאהן וששאו ּמרן וממ שרּמס ּמנן,
רֲעחֵאמאשת שרּמבִבעים יַתח ּמיִבבין.
ִבניַתּטל ממ שרּמס ּמנן ִבמתוּמכן ,שוּמח יַתזר שלתוּמכן,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שפטו ִברים.
מסכת חלה פרק ב משנה ז
ז
ֵאשעור יַתהיַתחּמלה ,אאּמחד ֵאמאעשש ִברים שויַתא שרּמבּמעה.
ּמהעואשה ִבעּמוּסה שליַתעשוצמו,
שוּמהעואשה שלִבמששֵאתה ִבלשבנו,
אאּמחד ֵאמאעשש ִברים שויַתא שרּמבּמעה.
יַתנשחתום אשהוא עואשה ִבלשמלכר יַתבשוק,
שוֵאכן ּמהִבאּמשה אשִבהיא עוּמשה ִבלשמלכר יַתבשוק,
אאּמחד ֵאמיַתא שרּמבִבעים וששמו ּמנה.
ִבניַתּטיַתמאת ִבעּמוּסּמת ּה ,שו אג אגת או רֲעאנוּמסה,
אאּמחד ֵאמיַתא שרּמבִבעים וששמו ּמנה.
ִבניַתּטיַתמאת שמ ִבזי ּמדה,
אאּמחד ֵאמאעשש ִברים שויַתא שרּמבּמעה,
שכ ֵאדי אשללא שיֵאהא חוֵאטא ִבנששּמכר.
מסכת חלה פרק ב משנה ח
ח
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
נואטאלת ִבמן יַתהּמּטהור יַתעל יַתהּמּטֵאמא.
ֵאכייַתוצד?
ִבעּמוּסה שטהו ּמרה שוִבעּמוּסה שטֵאמּמאה,
נוֵאטל שכ ֵאדי יַתחּמלה ֵאמִבעּמוּסה אשללא הו ּמרּממה יַתחּמלּמת ּה שונוֵאתן ּמפחות ִבמיַתכֵאביּמוצה ּמבאאשמיַתוצע,
שכ ֵאדי אשִילּטל ִבמן יַתהממּמּק ף.
יַתורֲעחּמכִבמים אושס ִברין.

פרק ג
מסכת חלה פרק ג משנה א
א
אושכִבלין רֲעע יַתרי ִבמן ּמהִבעּמוּסה,

יַתעד אשִבתשת יַתגשל ֵאגל יַתבִבחִבּטים שוִבתיַתּטשמֵאטם ִבבששעו ִברין.
ִבגשל שגּמל ּה יַתבִבחִבּטים שוִבטשמשטּממ ּה ִבבששעו ִברין,
ּמהאוֵאכל ִבמאמ ּמנה יַתח ּמיב ִבמיּמתה.
ֵאכי ּמון אשִבהיא נואת אנת אאת יַתהיַתמִים ,יַתמ שגיַתביַתהת יַתחּמלּמת ּה,
וִבבשליַתבד אש שיֵאהא ּמשם רֲעחֵאמאשת שרּמבִבעים אקיַתמח.
מסכת חלה פרק ג משנה ב
ב
ִבנ שדיַתמּמעה ִבעּמוּסּמת ּה,
יַתעד אשללא ִבגשל שגּמלה ,שפטו ּמרה ,אשיַתהשמ מדּממע ּמפטור;
ִבמאש ִבגשל שגּמלה יַתח איאבת.
נויַתלד ּמל ּה שסֵאפק מטשמּמאה,
יַתעד אשללא ִבגשל שגּמלהֵ ,אתּמעאשה שבמטשמּמאה;
ִבמאש ִבגשל שגּמלהֵ ,אתּמעאשה שביַתטרֲעה ּמרה.
מסכת חלה פרק ג משנה ג
ג
ִבהשק ִבדיּמשה ִבעּמוּסּמת ּה,
יַתעד אשללא ִבגשל שגּמלה ,ושפ ּמד יַתיּמת ּה ,יַתח איאבת.
ִבמאש ִבגשל שגּמלה ,ושפ ּמד יַתיּמת ּה ,יַתח איאבת.
ִבהשק ִבדייַתשּמת ּה יַתעד אשללא ִבגשל ֵאגּמלה,
שו ִבגשל שגּמל ּה יַתה ִבג שזּמבר ,שויַתאיַתחר ּמכְך שפ ּמד יַתיּמת ּה,
שפטו ּמרה ,אששבּמשיַתעת חוּמבּמת ּה ּמה שיּמתה שפטו ּמרה.
מסכת חלה פרק ג משנה ד
ד
יַתכיוֵאוצא בו:
יַתהיַתמשק ִבדיש ֵאפרוּמתיו,
יַתעד אשללא ּמבאו שלעו יַתנת יַתהיַתמיַתעששרות ,ושפ ּמד ּמין ,יַתח ּמיִבבין;
ִבמאשּמבאו שלעו יַתנת יַתהיַתמיַתעששרות ,ושפ ּמד ּמין,
יַתח ּמיִבבין.
ִבהשק ִבדיּמשן יַתעד אשללא ִבנ שגשמרו,
ו שגּממ ּמרן יַתה ִבג שזּמבר ,שויַתאיַתחר ּמכְך שפ ּמד ּמין,
שפטו ִברין ,אששבּמשיַתעת חוּמבּמתן ּמהיו שפטו ִברין.
מסכת חלה פרק ג משנה ה
ה
ּמנשכ ִברי אש ּמניַתתן שלִישש ּמרֵאאל יַתלרֲעעשות לו ִבעּמוּסה,
שפטו ּמרה ִבמן יַתהיַתחּמלה.
שנּמת ּמנ ּה לו יַתמּמת ּמנה,

יַתעד אשללא ִבגשל ֵאגל ,יַתח ּמיב> ,נתגלגל<
ִבמאש ִבגשל ֵאגל ּמפטור> .תחת המחוק :משנתגלגל<
ּמהעואשה ִבעּמוּסה ִבעם יַתה ּמנשכ ִברי,
ִבאם ֵאאין שבאששלִישש ּמרֵאאל שכֵאשעור,
ּמפטור ִבמן יַתהיַתחּמלה.
מסכת חלה פרק ג משנה ו
ו
ֵאגר אש ִבנשת יַתג יַתיר,
שוּמה שיּמתה לו ִבעּמוּסה:
אנשעֵאשת יַתעד אשללא ִבנשת יַתג יַתירּ ,מפטור,
ִבמאש ִבנשת יַתג יַתיר ,יַתח ּמיב;
ִבאם ּמסֵאפק ,יַתח ּמיב,
שוֵאאין יַתח ּמיִבבין ּמעאליּמה חלאמש.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
יַתהלכל הוֵאלְך יַתאיַתחר יַתהשּק ִבריּממה יַתביַתתנור.
מסכת חלה פרק ג משנה ז
ז
ּמהעואשה ִבעּמוּסה ִבמן יַתהִבחִבּטים וִבמן ּמהלא ארז,
ִבאם איש ּמב ּה יַתטיַתעם ּמד ּמגן ,יַתח איאבת יַתביַתחּמלה,
שויוֵאוצא ּמב ּה ּמא ּמדם שי ֵאדי חוּמבתו יַתבאפיַתסח;
ִבאם ֵאאין ּמב ּה יַתטיַתעם ּמד ּמגןֵ ,אאי ּמנה יַתח איאבת יַתביַתחּמלה,
שוֵאאין ּמא ּמדם יוֵאוצא ּמב ּה שי ֵאדי חוּמבתו יַתבאפיַתסח.
מסכת חלה פרק ג משנה ח
ח
יַתהנוֵאטל ששאור ֵאמִבעּמוּסה אשללא הו ּמרּממה יַתחּמלּמת ּה,
שונוֵאתן שלתוְך ִבעּמוּסה אשהו ּמרּממה יַתחּמלּמת ּה,
ִבאם ֵאיש לו יַתפ שר ּמנּמסה ִבמּממקום יַתאֵאחר,
מוִבוציא שלִבפי אחששבון,
שוִבאם ּמלאו ,מוִבוציא יַתחּמלה יַתאיַתחת יַתעל יַתהלכל.
)מסכת חלה פרק ג משנה ט(
יַתכיוֵאוצא בו:
ֵאזיֵאתי אמאסק אש ִבנשתּמע שרבו ִבעם ֵאזיֵאתי ִבנּקו ף> ,מסיק<
ִבע שנֵאבי ּמבִבוציר אש ִבנשתּמע שרבו ִבעם ִבע שנֵאבי עוֵאללות,
ִבאם ֵאיש לו יַתפ שר ּמנּמסה ִבמּממקום יַתאֵאחר,
מוִבוציא שלִבפי אחששבון,
שוִבאם ּמלאו ,מוִבוציא שתרוּממה ושתרויַתמת יַתמרֲעעֵאשר יַתללכל,
שויַתהששּמאר יַתמרֲעעֵאשר ויַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני שלִבפי אחששבון.

מסכת חלה פרק ג משנה י
ט
יַתהנוֵאטל ששאור ֵאמִבעיַתוּסת ִבחִבּטים שונוֵאתן שלתוְך ִבעיַתוּסת ּמהלא ארז> ,סאור<
ִבאם איש ּמב ּה יַתטיַתעם ּמד ּמגן ,יַתח איאבת יַתביַתחּמלה,
שוִבאם ּמלאו ,שפטו ּמרה.
ִבאם ֵאכןּ ,מלּממה ּמאשמרו:
יַתהאּטאבל אוֵאסר ּמכל אשהוא?
ִבמין שבִבמינו ,אשללא שבִבמינו שבנוֵאתן יַתטיַתעם.

פרק ד
מסכת חלה פרק ד משנה א
א
ששֵאתי ּמנִבשים אשּמעשו שש ֵאני יַתקִבבים ,שו ּמנ שגעו אזה ּמב אזה,
רֲעאִבפלו ֵאהן ִבמִבמין אאּמחד ,שפטו ִברין.
ִבב שזיַתמן אשֵאהן אששלִבאּמשה יַתאיַתחת,
ִבמין שבִבמינו ,יַתח ּמיב ,שואשללא שבִבמינוּ ,מפטור.
מסכת חלה פרק ד משנה ב
ב
ֵאאי אזה הוא ִבמין שבִבמינו?
יַתהִבחִבּטים ֵאאי ּמנן ִבמשוצּמט שרפות ִבעם יַתהלכל,
אאּמלא ִבעם יַתהמכשוּסִבמים.
יַתהששעו ִברים ִבמשוצּמט שרפות ִבעם יַתהלכל,
חו ץ ִבמן יַתהִבחִבּטים.
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי אוֵאמר:
ששּמאר יַתהִבמי ִבנים ִבמשוצּמט שרִבפין אזה ִבעם אזה.
מסכת חלה פרק ד משנה ג
ג
שש ֵאני יַתקִבבים ,שויַתקב לא ארז שויַתקב שתרוּממה ּמבאאשמיַתוצע,
ֵאאי ּמנן ִבמשוצּמט שרִבפיןִ> .במשוצּמט שרפות<
ּמדּמבר אש ִבנשּטּמלה יַתחּמלתו ּמבאאשמיַתוצע,
ִבמשוצּמט שרִבפין ,אששכּמבר ִבנשתיַתח יַתיב יַתביַתחּמלה.
מסכת חלה פרק ד משנה ד
ד

יַתקב ּמח ּמדש שויַתקב ּמיּמשן אש ּמנששכו אזה ּמב אזה,
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
ִילּטל ִבמן ּמהאאשמיַתוצע.
יַתורֲעחּמכִבמים אושס ִברין.
יַתהנוֵאטל יַתחּמלה ִבמן יַתהיַתּקב,
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
יַתחּמלה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאי ּמנה יַתחּמלה.
מסכת חלה פרק ד משנה ה
ה
שש ֵאני יַתקִבבים אש ִבנשּטּמלה יַתחּמלּמתן,
אשּמל אזה ִבבשפ ֵאני יַתעשוצמו שואשּמל אזה ִבבשפ ֵאני יַתעשוצמו,
ּמח יַתזר יַתורֲעעּמשּמאן ִבעּמוּסה יַתאיַתחת,
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה פוֵאטר,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתח שיִבבין.
ִבנשמּמוצא מחשמרו ּמקלו.
מסכת חלה פרק ד משנה ו
ו
נוֵאטל ּמא ּמדם שכ ֵאדי יַתחּמלה ֵאמִבעּמוּסה אשללא הו ּמרּממה יַתחּמלּמת ּה
יַתלרֲעעשוּמת ּה שביַתטרֲעה ּמרה,
ִבלשהיות יַתמשפ ִבריש ּמעאליּמה שוהוֵאלְך יַתחיַתלת שדיַתמי,
יַתעד אשִבתּמוּס יַתרח,
אשיַתחיַתלת שדיַתמי ִבנאּטאלת ִבמן יַתהּמּטהור יַתעל יַתהּמּטֵאמא,
שואשללא ִבמן יַתהממּמּק ף.
מסכת חלה פרק ד משנה ז
ז
ִישש ּמרֵאאל אשּמהיו רֲעא ִבריִבסים יַתלגוִים שבסו שר ּמיה,
שרִבבי אאִבליאע אזר שמיַתח ֵאיב ֵאפרוֵאתיאהם יַתביַתמיַתעששרות ויַתבששִבביִבעית,
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל פוֵאטר.
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ששֵאתי יַתחלות שבסו שר ּמיה.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יַתחּמלה יַתאיַתחת.
ּמארֲעחזו ּמקלו אששל יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל ִבמּמּקלו אשִבל שרִבבי אאִבליאע אזר.
ּמח שזרו ִבל שנלהג שכ ִבדשב ֵארי יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל ִבבששֵאתי שד ּמרִבכים.

מסכת חלה פרק ד משנה ח
ח
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ּמשלוש רֲעא ּמרוצות יַתליַתחּמלה:
אא אר ץ ִישש ּמרֵאאל שויַתעד שג ִבזיב ,יַתחּמלה יַתאיַתחת.
ִבמ שג ִבזיב שויַתעד יַתה ּמנּמהר שויַתעד רֲעאּממ ּמנם,
ששֵאתי יַתחלות ,יַתאיַתחת ּמלאור שויַתאיַתחת יַתללכֵאהן.
אשּמלאור איש ּמל ּה ֵאשעור ,שואשיַתללכֵאהן ֵאאין ּמל ּה ֵאשעור.
ֵאמיַתה ּמנּמהר וֵאמרֲעאּממ ּמנם שוִבלשפ ִבנים,
ששֵאתי יַתחלות ,יַתאיַתחת ּמלאור שויַתאיַתחת יַתללכֵאהן.
אשּמלאור ֵאאין ּמל ּה ֵאשעור ,שואשיַתללכֵאהן איש ּמל ּה ֵאשעור,
ושטבול יום אושכּמל ּה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ֵאאינו ּמוצ ִבריְך שטִבביּמלה.
ט
יַתורֲעאסו ּמרה יַתל ּמזִבבים שויַתל ּמזבות ,שויַתל ִבנדות שויַתליושלדות.
שו אנאאאכאלת ִבעם יַתה ּמזר יַתעל יַתהמששלּמחן,
שו ִבנאת אנת שלּמכל לכֵאהן.
מסכת חלה פרק ד משנה ט
י
ֵאאלו ִבנּמת ִבנין שלּמכל לכֵאהן:
יַתהרֲעח ּמרִבמים,
שויַתהשבכורות,
וִבפ שדיון יַתהֵאבן,
וִבפ שדיון אפאטר רֲעחמור,
שויַתה שזרויַתע שויַתהשלּמח יַתיִים שויַתהֵאּקּמבה,
שו ֵאראִבשית יַתה ֵאגז,
שואשאמן שש ֵארּמפה,
שוּמק שדֵאשי יַתהִבמ שזֵאביַתח,
שוּמק שדֵאשי יַתהִבמשק ּמדש,
שויַתהִבבכו ִברים.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאסר יַתבִבבכו ִברים.
יַתכ שרִבש ֵאני שתרוּממה,
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה יַתמִבתיר,
יַתורֲעחּמכִבמים אושס ִברין.
מסכת חלה פרק ד משנה י
יא

יַתניַתתי ִבאיש שתקויַתע ֵאהִבביא יַתחלות ִבמיַתב שיתור,
שוללא ִבקשבלו ִבמאמנו.
יַתא שנֵאשי רֲעאאלשכיַתס שנשד ִבר ּמיה ֵאהִבביאו יַתחלוֵאתיאהן ֵאמרֲעאאלשכיַתס שנשד ִבר ּמיה,
שוללא ִבקשבלו ֵאמאהן.
יַתא שנֵאשי יַתהר שוצּמבִבעים ֵאהִבביאו ִבבכו ֵאריאהם לק אדם ּמלרֲעעאוצ ארת,
שוללא ִבקשבלו ֵאמאהן,
שיַתבתו ּמרה) :ששמות כג,טז(
ִבמשפ ֵאני יַתהּמכתוב א
" שויַתחג יַתהּמּקִבוציר ִבבכו ֵארי יַתמרֲעעאשיָך רֲעאאשר ִבת שז יַתרע יַתבּמש אדה".
מסכת חלה פרק ד משנה יא
יב
אבן רֲעאִבטיּמטס אהאעּמלה שבכורות ִבמּמבאבל,
שוללא ִבקשבלו ִבמאמנו.
יוֵאס ף יַתהלכֵאהן ֵאהִבביא ִבבכו ּמריו יַתיִין ּמואשאמן,
שוללא ִבקשבלו ִבמאמנו.
יַתא ף הוא אהאעּמלה ּמב ּמניו ושב ֵאני ֵאביתו
יַתלרֲעעשות אפיַתסח ּמקּמטן ִבבירוּמשיַתלִים,
שואהשח ִבזירוהו,
אשללא ִיּמּקיַתבע יַתה ּמדּמבר חוּמבה.
רֲעא ִברישסטון ֵאהִבביא ִבבכו ּמריו ֵאמִבאישסיַתפשמ ּמיא> ,האותיות :מאפמייא<
שוִבקשבלו ִבמאמנוִ ,במשפ ֵאני אשּמאשמרו:
יַתהּקו אנה שבסו שר ּמיה,
שכקו אנה יַתביַתפ שר ּמוד אשִבבירוּמשיַתלִים.
יג
אעשש ִברים שויַתא שריַתבע יַתמּמתנות ִבנּמתנו יַתללכרֲעה ֵאנים:
אעאשר יַתבִבמשק ּמדש ,שויַתא שריַתבע ִבבירוּמשיַתלִים שואעאשר ִבב שגבוִבלים.
ֵאאלו אעאשר אשיַתבִבמשק ּמדש:
יַתחּמּטאת,
שויַתחיַתּטאת ּמהעו ף,
שוּמאּמשם יַתו יַתדי,
שוּמאּמשם ּמתלוי,
שו ִבזשבֵאחי יַתששלֵאמי ִבוצבור,
שוללג אשאמן אשִבלשמלוצ ּמרע,
ומויַתתר ּמהלעאמר,
וששֵאתי יַתהאלאחם,
שואלאחם יַתהּמפ ִבנים,
שוִבשי ֵארי שמ ּמנחות.
יד

ֵאאלו יַתא שריַתבע אשִבבירוּמשיַתלִים:
יַתהשבכורות,
שויַתהִבבכו ִברים,
שויַתהמו ּמרם ִבמתו ּמדה,
שוֵאאיל ּמנ ִבזיר,
שועורות יַתהּמּק ּמדִבשים.
יה
ֵאאלו אעאשר אשִבב שגבוִבלים:
שתרוּממה,
ושתרויַתמת יַתמרֲעעֵאשר,
שויַתחּמלה,
שו ֵאראִבשית יַתה ֵאגז,
שויַתהיַתמּמתנות,
וִבפ שדיון יַתהֵאבן,
וִבפ שדיון אפאטר רֲעחמור,
שושש ֵאדה רֲעאמח ּמזה,
שושש ֵאדה יַתהרֲעח ּמרִבמים,
שו אג אזל יַתה ֵאגר.
ּמכל לכֵאהן אשֵאאין ּמבִבקי ּמבאהן,
ֵאאין נושת ִבנין לו יַתמּמת ּמנה.
חסלת מסכתא חלה

מסכת ערלה
פרק א
מסכת ערלה פרק א משנה א
א
יַתהנוֵאטיַתע יַתלשוּס ּמיג שויַתלּקורות,
ּמפטור ִבמן ּמהּמע שרּמלה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
רֲעאִבפלו ּמאיַתמר:
יַתהשפ ִבניִבמי שליַתמרֲעאּמכל שויַתהִבחיוצון יַתלשוּס ּמיג,

יַתהשפ ִבניִבמי יַתח ּמיב,
שויַתהִבחיוצון ּמפטור.
מסכת ערלה פרק א משנה ב
ב
ֵאעת אשּמבאו רֲעאבוֵאתינו ּמלּמא אר ץּ ,ממשוצאו ּמנטויַתע,
ּמפטור.
ּמנשטעו ,יַתא ף יַתעל ִבפי אשללא ִבכֵאבשו,
יַתח ּמיב.
יַתהנוֵאטיַתע ּמל יַתרִבבים,
יַתח ּמיב.
שרִבבי שיהו ּמדה פוֵאטר.
יַתהנוֵאטיַתע ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
שו ּמנשכ ִברי אש ּמניַתטע,
שויַתה ּמג שזּמלן אש ּמניַתטע,
שויַתהנוֵאטיַתע ִבבשסִבפי ּמנה,
שוּמהעואלה ֵאמֵאאּמליו,
יַתח ּמיב ּמבּמע שרּמלה.
מסכת ערלה פרק א משנה ג
ג
ִבאיּמלן אש אנאעיַתקר שויַתהאוּסיַתלע ִבעמו,
ששּמטפו ּמנּמהר שויַתהאוּסיַתלע ִבעמו,
ִבאם ּמיכול ִבלשחיותּ ,מפטור,
שוִבאם ּמלאו ,יַתח ּמיב.
אנשעיַתקר יַתהאוּסיַתלע ִבמִבצדו,
או אש ִבזשע שזיַתעתו יַתהיַתמרֲעח ֵארּמשה,
או אש ִבזשע שזיַתעתו יַתורֲעעּמשאו אכּמעּמפר,
ִבאם ּמיכול ִבלשחיותּ ,מפטור.
שוִבאם ּמלאו ,יַתח ּמיב.
מסכת ערלה פרק א משנה ד
ד
ש ארש,
ִבאיּמלן אש אנשעיַתקר ,שו ִבנששיַתת יַתיר בו ל
ּמפטור.
ש ארש?
שויַתכּממה שיֵאהא יַתב ל
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר
ִבמֵאשם שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן שיהו ּמדה ִבאיש ִבב שרתוּמתא:
שכיַתמיַתחט אששלִבמיתון.

מסכת ערלה פרק א משנה ה
ה
ִבאיּמלן אש אנשעיַתקר ובו שב ֵארּמכה,
שוהוא ּמח איה ִבמאמ ּמנה,
ּמח שז ּמרה יַתה שזֵאק ּמנה ִבלשהיות ִבכשב ֵארּמכה.
ִבהשב ִבריּמכה ּמש ּמנה יַתאיַתחר ּמש ּמנה ,שו ִבנשפּמסּמקה,
מו אנה ִבמּמשּמעה אש ִבנשפּמסּמקה.
ִבספוק שגּמפ ִבנים,
ִבספוק יַתעל ִבספוק,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשִבהשב ִבריּמכה ּמבּמא אר ץ ,ממּמתר.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
שמקום אשלכּמח ּה ּמיאפה ,ממּמתר,
שמקום אשלכּמח ּה יַתרעּ ,מאסור.
שב ֵארּמכה אש ִבנשפּמסּמקה שוִבהיא שמֵאלּמאה ֵאפרות,
ִבאם הוִבסי ף שבּממאיַתתִיםּ ,מאסור.
מסכת ערלה פרק א משנה ו
ו
שנִבטיּמעה אשּמלּמע שרּמלה שואששלִבכשלֵאאי יַתהאכ ארם אש ִבנשתּמע שרבו ִבב שנִבטיעות,
רֲעה ֵארי אזה ללא ִישללקט,
שוִבאם ּמליַתקט ,יַתירֲעעאלה שבאאּמחד וּממאיַתתִים> ,באחת<
וִבבשליַתבד אשללא ִישתיַתכ ֵאון ִבלשללקט.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ִבאם ִבנשתיַתכ יַתון ִבלשללקט,
יַתירֲעעאלה שבאאּמחד וּממאיַתתִים.
מסכת ערלה פרק א משנה ז
ז
אהּמעִבלים ,שויַתהלויַתלִבבין ,וֵאמי שגּמפ ִבנים ,שויַתהשוּסּממ יַתדר,
ממּמת ִברים ּמבּמע שרּמלהּ ,מב שרּמבִבעי ויַתב ּמנ ִבזיר,
יַתורֲעאסו ִברין ּמברֲעאֵאש ּמרה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתהשוּסּממ יַתדר ּמאסור ִבמשפ ֵאני אשהוא אפ ִברי.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יַתהיַתמרֲעעִבמיד שבאש אר ף ּמהּמע שרּמלהּ ,מאסור.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהומשיַתע:
ּמשיַתמשעִבתי שבֵאפרוש,
אשיַתהיַתמרֲעעִבמיד שבאש אר ף אהּמעִבליםּ ,מאסור,
שבאש אר ף ּמהִבעּמּק ִברים ,ממּמתר,
שבאש אר ף יַתהיַתפ ִבגיםּ ,מאסור,

ִבמשפ ֵאני אשֵאהן אפ ִברי.
מסכת ערלה פרק א משנה ח
ח
יַתע שנקושקלות ,שויַתהיַתח שריַתוצ ִבנים,
שויַתה ּמז ִבגים ,שויַתהּמתּממד אשּמלאהם> ,והזוגים<
שקִבלֵאפי ִברמו ִבנים שויַתה ֵאנ ץ אשלו,
שקִבלֵאפי אאגו ִבזים ,שויַתה יַתגשליַתע ִבנים,
רֲעאסו ִברים ּמבּמע שרּמלה ,וּמברֲעאֵאש ּמרה ,ויַתב ּמנ ִבזיר,
וממּמת ִברין ּמב שרּמבִבעי> .ברביעי<
שויַתהנושבלות מכּמלם רֲעאסורות.
מסכת ערלה פרק א משנה ט
ט
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
נושטִבעים ֵאיחור אשּמלּמע שרּמלה,
שוֵאאין נושטִבעין אאגוז אשּמלּמע שרּמלה,
ִבמשפ ֵאני אשהוא אפ ִברי.
שוֵאאין יַתמ שרִבכיִבבין שביַתכפו שניות אשּמלּמע שרּמלה.

פרק ב
מסכת ערלה פרק ב משנה א
א
יַתהשתרוּממה ,ושתרויַתמת יַתמרֲעעֵאשר,
ושתרויַתמת יַתמרֲעעֵאשר אשִבל שדיַתמי,
יַתהיַתחּמלה ,שויַתהִבבכו ִברים,
עוִבלים שבאאּמחד וֵאמּמאה,
וִבמשוצּמט שרִבפין אזה ִבעם אזה,
שוּמוצ ִבריְך שלּמה ִברים> .ואינו וצריך .קו מעל אינו<
ּמהּמע שרּמלה שוִבכשלֵאאי יַתהאכ ארם
עוִבלים שבאאּמחד וּממאיַתתִים,
וִבמשוצּמט שרִבפין אזה ִבעם אזה,
שוֵאאינו ּמוצ ִבריְך שלּמה ִברים> .ווצריך ' .שוֵאאינו' מוס ף בגיליון<
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ֵאאי ּמנן ִבמשוצּמט שרִבפין.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ִבמשוצּמט שרִבפין שבנוֵאתן יַתטיַתעם,

רֲעאּמבל ללא לויַתסר.
מסכת ערלה פרק ב משנה ב
ב
יַתהשתרוּממה יַתמרֲעעּמלה אאת ּמהּמע שרּמלה,
שוּמהּמע שרּמלה אאת יַתהשתרוּממה.
ֵאכייַתוצד?
שסּמאה שתרוּממה אש ּמנשפּמלה שלֵאמּמאה,
שויַתאיַתחר ּמכְך ּמנשפלו ששללאשת יַתקִבבים ּמע שרּמלה,
או ששללאשת יַתקִבבים אששלִבכשלֵאאי יַתהאכ ארם,
זו ִבהיא אשיַתהשתרוּממה יַתמרֲעעּמלה אאת ּמהּמע שרּמלה,
שוּמהּמע שרּמלה אאת יַתהשתרוּממה.
מסכת ערלה פרק ב משנה ג
ג
ּמהּמע שרּמלה יַתמרֲעעּמלה אאת יַתהִבכשליַתאִים,
שויַתהִבכשליַתאִים יַתמרֲעעִבלין אאת ּמהּמע שרּמלה,
שוּמהּמע שרּמלה אאת ּמהּמע שרּמלה.
ֵאכייַתוצד?
שסּמאה ּמע שרּמלה אש ּמנשפּמלה שלּממאיַתתִים,
שויַתאיַתחר ּמכְך ּמנשפּמלה שסּמאה שועוד ּמע שרּמלה,
או שסּמאה שועוד אששלִבכשלֵאאי יַתהאכ ארם,
זו ִבהיא אשּמהּמע שרּמלה יַתמרֲעעּמלה אאת יַתהִבכשליַתאִים,
שויַתהִבכשליַתאִים אאת ּמהּמע שרּמלה,
שוּמהּמע שרּמלה אאת ּמהּמע שרּמלה.
מסכת ערלה פרק ב משנה ד
ד
ּמכל יַתהשמיַתחֵאמ ץ שויַתהשמיַתתֵאבל שויַתהשמ יַתדֵאמיַתע >שמ יַתדֵאמיַתע<
יַתבשתרוּממה וּמבּמע שרּמלה ושבִבכשלֵאאי יַתהאכ ארם,
אוֵאסר.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
יַתא ף שמיַתטֵאמא.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שלעוּמלם ֵאאינו שמיַתטֵאמא,
יַתעד אש שיֵאהא בו יַתכֵאביּמוצה.
מסכת ערלה פרק ב משנה ה
ה
דושסיַתתי ִבאיש שכיַתפר יַתישתּממה> ,ידמה<

ּמה ּמיה ִבמיַתתשלִבמי ֵאדי ֵאבית יַתשיַתמי ,שוּמאיַתמר:
ּמשיַתאשלִבתי אאת יַתשיַתמי יַתה ּמזֵאקן ,שוּמאיַתמר:
שלעוּמלם ֵאאינו שמיַתטֵאמא יַתעד אש שיֵאהא בו יַתכֵאביּמוצה.
מסכת ערלה פרק ב משנה ו
ו
שוּמלּממה ּמאּממרו:
ּמכל יַתהשמיַתחֵאמ ץ שויַתהשמיַתתֵאבל שמ יַתדֵאמיַתע ִבמין שבִבמינו שליַתהשחִבמיר> ,המדמע<
ושלּמהֵאקל ]ושליַתהשחִבמיר[ ִבמין שבאשֵאאינו ִבמינו?
ֵאכייַתוצד?
ששאור אשיַתלִבחִבּטים אש ּמניַתפל שלתוְך ִבעיַתוּסת ִבחִבּטים,
שו איש בו שכ ֵאדי שליַתחֵאמ ץ,
ֵאבין אש איש בו שליַתהרֲעעלות שבאאּמחד וֵאמּמאה,
ֵאבין אשֵאאין בו שליַתהרֲעעלות שבאאּמחד וֵאמּמאה> ,לעלות<
ּמאסור.
ֵאאין בו שליַתהרֲעעלות שבאאּמחד וֵאמּמאה> ,לעלות<
ֵאבין אש איש בו שכ ֵאדי שליַתחֵאמ ץ,
ֵאבין אשֵאאין בו שכ ֵאדי שליַתחֵאמ ץ,
ּמאסור.
מסכת ערלה פרק ב משנה ז
ז
שלּמהֵאקל ושליַתהשחִבמיר ִבמין שבאשֵאאינו ִבמינו,
ֵאכייַתוצד?
שג ִבריִבסין אש ִבנשתיַתבששלו ִבעם רֲעע ּמדִבשים,
שו ֵאיש ּמבאהן שבנוֵאתן יַתטיַתעם,
ֵאבין אש ֵאיש ּמבאהן יַתלרֲעעלות שבאאּמחד וֵאמּמאה,
ֵאבין אשֵאאין ּמבאהן יַתלרֲעעלות שבאאּמחד וֵאמּמאה,
ּמאסור.
ֵאאין ּמבאהן שבנוֵאתן יַתטיַתעם,
ֵאבין אש ֵאיש ּמבאהן יַתלרֲעעלות שבאאּמחד וֵאמּמאה,
ֵאבין אשֵאאין ּמבאהן יַתלרֲעעלות שבאאּמחד וֵאמּמאה,
ממּמתר.
מסכת ערלה פרק ב משנה ח
ח
ששאור אשיַתלמחִבלין אש ּמניַתפל שלתוְך ִבעיַתוּסת מחִבלין> ,סאור .וכן כולם<
שו איש בו שכ ֵאדי שליַתחֵאמ ץ,
שויַתאיַתחר ּמכְך ּמניַתפל ששאור אשִבלשתרוּממה,
או ששאור אששלִבכשלֵאאי יַתהאכ ארם,

ִבאם איש בו שכ ֵאדי שליַתחֵאמ ץ,
ּמאסור.
מסכת ערלה פרק ב משנה ט
ט
ששאור אשיַתלמחִבלין אש ּמניַתפל שלתוְך ִבעּמוּסה שוִבחשמּמוצ ּה,
שויַתאיַתחר ּמכְך ּמניַתפל ששאור אשִבלשתרוּממה,
או ששאור אששלִבכשלֵאאי יַתהאכ ארם,
ִבאם איש בו שכ ֵאדי שליַתחֵאמ ץ,
ּמאסור.
שרִבבי ִבששמעון יַתמִבתיר.
מסכת ערלה פרק ב משנה י
י
יַתתשבִבלים,
שש יַתנִים וששללּמשה ֵאשמות ִבמִבמין אאּמחד ,או ִבמששללּמשה,
ּמאסור ,וִבמשוצּמט שרִבפין.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
שש ֵאני ֵאשמות ִבמִבמין אאּמחד,
או שש ֵאני ִבמי ִבנים ִבמֵאשם אאּמחד,
ֵאאי ּמנן ִבמשוצּמט שרִבפין.
מסכת ערלה פרק ב משנה יא
יא
ששאור אשיַתלמחִבלין שואשִבלשתרוּממה אש ּמנשפלו שלתוְך ִבעּמוּסה,
ללא ּמב אזה שכ ֵאדי שליַתחֵאמ ץ שוללא ּמב אזה שכ ֵאדי שליַתחֵאמ ץ,
שו ִבנשוצּמט שרפו שוִבחֵאמוצו,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יַתאיַתחר ּמהיַתארֲעחרון רֲעא ִבני ּמבא.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאבין אש ּמניַתפל ִבאוּסור יַתבשתִבחּמלה ֵאבין יַתבוּסו ף,
שלעוּמלם ֵאאינו אוֵאסר יַתעד אש שיֵאהא בו שכ ֵאדי שליַתחֵאמ ץ.
מסכת ערלה פרק ב משנה יב
יב
יואע אזר ִבאיש יַתהִבבי ּמרה ּמה ּמיה ִבמיַתתשלִבמי ֵאדי ֵאבית יַתשיַתמי,
שוּמאיַתמר:
ּמשיַתאשלִבתי אאת יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל יַתה ּמזֵאקן עוֵאמד שביַתשיַתער יַתהִבמ שז ּמרח,
שוּמאיַתמר:
שלעוּמלם ֵאאינו אוֵאסר,

יַתעד אש שיֵאהא בו שכ ֵאדי שליַתחֵאמ ץ.
מסכת ערלה פרק ב משנה יג
יג
ֵאכִבלים אשּמוּסּמכן שבאשאמן ּמטֵאמא,
שוּמח יַתזר שוּמסּמכן שבאשאמן ּמטהור,
או אשּמוּסּמכן שבאשאמן ּמטהור,
שוּמח יַתזר שוּמסּמכן שבאשאמן ּמטֵאמא,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יַתאיַתחר ּמה ִבראשון רֲעא ִבני ּמבא.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתאיַתחר ּמהיַתארֲעחרון.
מסכת ערלה פרק ב משנה יד
יד
ששאור אשִבלשתרוּממה שואששלִבכשלֵאאי יַתהאכ ארם אש ּמנשפלו שלתוְך ִבעּמוּסה> ,כרם<
ללא ּמב אזה שכ ֵאדי שליַתחֵאמ ץ שוללא ּמב אזה שכ ֵאדי שליַתחֵאמ ץ,
שו ִבנשוצּמט שרפו שוִבחֵאמוצו,
ּמאסור יַתלּמז ִברים וממּמתר יַתללכרֲעה ִבנים.
שרִבבי ִבששמעון יַתמִבתיר יַתלּמז ִברים שויַתללכרֲעה ִבנים.
מסכת ערלה פרק ב משנה טו
יה
יַתתשבִבלים אשִבלשתרוּממה שואששלִבכשלֵאאי יַתהאכ ארם אש ּמנשפלו שלתוְך שק ֵאד ּמרה,
ללא ּמב אזה שכ ֵאדי שליַתתֵאבל ,שוללא ּמב אזה שכ ֵאדי שליַתתֵאבל,
שו ִבנשוצּמט שרפו שוִבתֵאבלו,
ּמאסור יַתלּמז ִברים ,וממּמתר יַתללכרֲעה ִבנים.
שרִבבי ִבששמעון יַתמִבתיר יַתלּמז ִברים שויַתללכרֲעה ִבנים.
מסכת ערלה פרק ב משנה טז
יו
רֲעחִבתּמכה אששלּמק שדֵאשי ּמק ּמדִבשים,
שואשיַתלִבפגול שואשיַתלנוּמתר,
אש ִבנשתיַתבששלו ִבעם יַתהרֲעחִבתכות אשיַתלמחִבלין,
ּמאסור יַתלּמז ִברים וממּמתר יַתללכרֲעה ִבנים.
שרִבבי ִבששמעון יַתמִבתיר יַתלּמז ִברים שויַתללכרֲעה ִבנים.
)מסכת ערלה פרק ב משנה יז(
שביַתשר ּמק שדֵאשי ּמק ּמדִבשים,
ושביַתשר ּמק ּמדִבשים יַתקִבלים,
אש ִבנשתיַתבששלו ִבעם שביַתשר יַתהיַתתרֲעא ּמוה,

ּמאסור יַתלשּטֵאמִבאים וממּמתר יַתלשּטהו ִברים.

פרק ג
מסכת ערלה פרק ג משנה א
א
אב אגד אששצּמבעו ִבבשקִבלֵאפי ּמע שרּמלה,
ִי ּמדֵאלק.
ִבנשתּמע יַתרב יַתברֲעאֵאח ִברים,
מכּמלם ִי ּמדֵאלקו.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתירֲעעאלה שבאאּמחד וּממאיַתתִים.
מסכת ערלה פרק ג משנה ב
ב
יַתהצוֵאביַתע שמללא יַתהִבוּסיט ִבבשקִבלֵאפי ּמע שרּמלה יַתורֲעא ּמרגו יַתבאב אגד,
שוֵאאין ּמידויַתע ֵאאי אזה הוא,
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ִי ּמדֵאלק יַתהאב אגד.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתירֲעעאלה שבאאּמחד וּממאיַתתִים.
מסכת ערלה פרק ג משנה ג
ג
ּמהאו ֵארג שמללא יַתהִבוּסיט ִבמאצאמר יַתהשבכור יַתבאב אגד,
ִי ּמדֵאלק יַתהאב אגד;
ִבמששיַתער ּמנ ִבזיר ,וִבמאפאטר רֲעחמור,
יַתביַתשק,
ִי ּמדֵאלק יַתהיַתשק.
ויַתבממשק ּמדִבשין,
שמיַתק שדִבשין ּמכל אשֵאהן.
מסכת ערלה פרק ג משנה ד
ד
יַתתשבִבשיל אשִבבששלו ִבבשקִבלֵאפי ּמע שרּמלה,
ִי ּמדֵאלק.
ִבנשתּמע יַתרב יַתברֲעאֵאח ִברים,

יַתירֲעעאלה שבאאּמחד וּממאיַתתִים.
מסכת ערלה פרק ג משנה ה
ה
יַתתנור אשִבהִבוּסיקו ִבבשקִבלֵאפי ּמע שרּמלה,
שוּמאּמפה בו אאת יַתהיַתפת,
ִבת ּמדֵאלק יַתהיַתפת.
ִבנשתּמע שרּמבה יַתברֲעאֵאחרות,
יַתתרֲעעאלה שבאאּמחד וּממאיַתתִים.
מסכת ערלה פרק ג משנה ו
ו
ִבמי אשּמהיו לו רֲעחִבבֵאלי יַתתשלּמתן אששלִבכשלֵאאי יַתהאכ ארם,
ִי ּמדֵאלקו.
ִבנשתּמע שרבו יַתברֲעאֵאח ִברים,
מכּמלם ִי ּמדֵאלקו.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתירֲעעלו שבאאּמחד וּממאיַתתִים.
מסכת ערלה פרק ג משנה ז
ז
אשּמה ּמיה שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
אאת אשיַתד שרכו שלִבהּממנות ,שמיַתק ֵאדש.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאינו שמיַתק ֵאדש אאּמלא ִבשּמשה שדּמב ִברים.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ִבששבּמעה.
ח
ֵאאלו ֵאהן:
אאגו ֵאזי שפ ּמרְך,
שו ִברמו ֵאני ּמב ּמדן,
ּמחִבביות שסתומות,
שוחושלפות שת ּמר ִבדים,
שוּמקשלֵאסי אאשכרוב,
שו יַתדיַתליַתעת שי ּמו ִבנית.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
יַתא ף ִבכּמכרות אששליַתביַתעל יַתהיַתבִית.
ּמה ּמראוי ּמלּמע שרּמלהּ ,מע שרּמלה,

ושלִבכשלֵאאי יַתהאכ ארםִ ,בכשלֵאאי יַתהאכ ארם> .כרם<
מסכת ערלה פרק ג משנה ח
ט
ִבנשתיַתפשצעו ּמהאאגו ִבזים,
ִבנשתיַתפ שזרו ּמה ִברמו ִבנים,
ִבנשתיַתפשתחו יַתהרֲעחִבביות,
ִבנשתיַתחשתכו יַתה ִבדלוִבעים,
ִבנשתּמפ שרסו יַתהִבכּמכרות,
יַתירֲעעלו שבאאּמחד וּממאיַתתִים.
מסכת ערלה פרק ג משנה ט
י
שסֵאפק ּמהּמע שרּמלה,
שבאא אר ץ ִישש ּמרֵאאלּ ,מאסור,
ושבסו שר ּמיא ממּמתר,
ושבחוּמוצה ּמלּמא אר ץ ,יו ֵארד שולוֵאקיַתח,
וִבבשליַתבד אשללא ִי שראאנו לוֵאקט.
אכ ארם ּמנטויַתע ּמי ּמרק,
שו ּמי ּמרק ִבנשמּמכר חוּמוצה לו,
שבאא אר ץ ִישש ּמרֵאאל ּמאסור,
ושבסו שר ּמיא ממּמתר,
ושבחוּמוצה ּמלּמא אר ץ ,יו ֵארד שולוֵאקט,
וִבבשליַתבד אשללא ִישללקט יַתב ּמיד.
אהּמח ּמדש ּמאסור ִבמן יַתהתו ּמרה שבּמכל ּממקום,
שוּמהּמע שרּמלה רֲעהּמלּמכה,
שויַתהִבכשליַתאִים ִבמ ִבדשב ֵארי סושפ ִברים.
חסלת מסכת ערלה

מסכת ביכורים
פרק א
מסכת ביכורים פרק א משנה א
א
ֵאיש שמִבביִבאים ִבבכו ִברים שוקו ִברין,

שמִבביִבאים שוללא קו ִברין,
שו ֵאיש אשֵאאי ּמנן שמִבביִבאין.
ֵאאלו אשֵאאי ּמנן שמִבביִבאין:
יַתהנוֵאטיַתע שלתוְך אשלו,
שוִבהשב ִבריְך שלתוְך אשיַתל ּמיִבחיד או אשּמל יַתרִבבים.
יַתהיַתמשב ִבריְך ִבמתוְך אשיַתל ּמיִבחיד או ִבמתוְך אשּמל יַתרִבבים
שלתוְך אשלו.
יַתהנוֵאטיַתע שבתוְך אשלו שוִבהשב ִבריְך שלתוְך אשלו,
שו אד ארְך יַתה ּמיִבחיד שו אד ארְך ּמה יַתרִבבים ּמבאאשמיַתוצע,
רֲעה ֵארי אזה ֵאאינו ֵאמִבביא.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמב אזה ֵאמִבביא.
מסכת ביכורים פרק א משנה ב
ב
ֵאמֵאאי אזה יַתטיַתעם ֵאאינו ֵאמִבביא?
ש אנאאיַתמר) :ששמות כג,יט(
ִבמֵאשם א
" ֵאראִבשית ִבבכו ֵארי יַתא שדּממשתָך",
יַתעד אש שיהו ּמכל יַתה ִבגדוִבלים ֵאמיַתא שדּממאתָך.
ּמהרֲעא ִבריִבסים ,שויַתהּמחכורות > ,שויַתהרֲעחכורות<
שויַתהִבוּסיּמק ִבריקון ,שויַתה ּמג שזּמלן,
ֵאאין שמִבביִבאין,
ֵאמאותו יַתהיַתּטיַתעםִ ,במֵאשם אש אנאאיַתמר:
" ֵאראִבשית ִבבכו ֵארי יַתא שדּממשתָך".
מסכת ביכורים פרק א משנה ג
ג
ֵאאין שמִבביִבאין ִבבכו ִברים חו ץ ִבמִבששביַתעת יַתהִבמי ִבנים;
שוללא ִבמן יַתהשתּממ ִברים אשאבּמה ִברים,
שוללא ִבמן יַתהֵאפרות אשּמברֲעעּממִבקים,
שוללא ִבמ ֵאזיֵאתי אשאמן אשֵאאי ּמנן ִבמן יַתהממשבּמחר.
ֵאאין שמִבביִבאין ִבבכו ִברים לק אדם ּמלרֲעעאוצ ארת.
יַתא שנֵאשי יַתהר שוצבוִבעים ֵאהִבביאו ִבבכו ֵאריאהם לק אדם ּמלרֲעעאוצ ארת,
שיַתבתו ּמרה )ששמות כג,טז(
שוללא ִבקשבלו ֵאמאהןִ ,במשפ ֵאני יַתהּמכתוב א
" שויַתחג יַתהּמּקִבוציר ִבבכו ֵארי יַתמרֲעעאשיָך רֲעאאשר ִבת שז יַתרע יַתבּמש אדה".
מסכת ביכורים פרק א משנה ד
ד
ֵאאלו שמִבביִבאין שוללא קו ִברין:
יַתה ֵאגר ֵאמִבביא שוֵאאינו קו ֵארא ,אשֵאאינו ּמיכול לויַתמר:

) שדּמב ִברים כו,ג(

"רֲעאאשר ִבנששיַתבע יי יַתלרֲעאבוֵאתינו ּמלאתת ּמלנו".
שוִבאם ּמה שיּמתה ִבאמו ִבמ ִבישש ּמרֵאאלֵ ,אמִבביא שוקו ֵארא.
ושכאשהוא ִבמשתיַתפֵאלל ֵאבינו שלֵאבין יַתעשוצמו ,אוֵאמר:
'אאללֵאהי רֲעאבות ִישש ּמרֵאאל'.
ושכאשהוא שבֵאבית יַתהשכ אנאסת ,אוֵאמר:
'אאללֵאהי רֲעאבוֵאתיאכם'.
ִבאם ּמה שיּמתה ִבאמו ִבמ ִבישש ּמרֵאאל אוֵאמר:
'אאללֵאהי רֲעאבוֵאתינו'.
מסכת ביכורים פרק א משנה ה
ה
שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב אוֵאמר:
ּמהִבאּמשה יַתבת ֵאג ִברים ללא ִבת ּמנֵאשא ִבלשכמה ּמנה,
יַתעד אששתֵאהא ִבאּממ ּה ִבמ ִבישש ּמרֵאאל.
אאּמחד ֵאג ִברים שואאּמחד רֲעעּמב ִבדים שממששחּמר ִברים,
רֲעאִבפלו יַתעד רֲעעּמש ּמרה דורות,
יַתעד אששתֵאהא ִבאּממן ִבמ ִבישש ּמרֵאאל.
ּמהיַתאִבפישטרוִבפיס ,שוּמהאעאבד ,שויַתהּמשִבלייַתח,
שוּמהִבאּמשה ,שויַתהּמּטשמטום ,שויַתא שנ שדרו ִבגינוס,
שמִבביִבאין שוללא קו ִברין,
שֵאאי ּמנן שיכוִבלין לויַתמר ) שדּמב ִברים כו,י(
א
"רֲעאאשר ּמניַתתּמתה ִבלי יי".
מסכת ביכורים פרק א משנה ו
ו
יַתהּקו אנה ששֵאתי ִבאיּמלנות שבתוְך אשיַתלרֲעחֵאברו,
ֵאמִבביא שוֵאאינו קו ֵארא.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאמִבביא שוקו ֵארא.
ּמייַתבש יַתהיַתמשע ּמיןִ ,בנשקיַתוצ ץ ּמהִבאיּמלן,
ֵאמִבביא שוֵאאינו קו ֵארא.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאמִבביא שוקו ֵארא.
ֵאמאהּמחג שויַתעד רֲעח מנּמכה,
ֵאמִבביא שוֵאאינו קו ֵארא;
שרִבבי שיהו ּמדה אבן שבִבתי ּמרה אוֵאמר:
ֵאמִבביא שוקו ֵארא.
מסכת ביכורים פרק א משנה ז
ז

ִבהשפ ִבריש אאת ִבבכו ּמריו וּממיַתכר אאת ּמש ֵאדהו,
ֵאמִבביא שוֵאאינו קו ֵארא.
שויַתהֵאש ִבני,
ֵאמאותו יַתהִבמיןֵ ,אאינו ֵאמִבביא;
ִבמִבמין יַתאֵאחרֵ ,אמִבביא שוקו ֵארא.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף ֵאמאותו יַתהִבמין ֵאמִבביא שוקו ֵארא.
מסכת ביכורים פרק א משנה ח
ח
ִבהשפ ִבריש אאת ִבבכו ּמריו,
ִבנמוקוִ ,בנשב ּמזזוִ ,בנ שג ּמנבוּ ,מאּמבדו ,או אש ִבניַתּטּממאו,
ֵאמִבביא רֲעאֵאח ִברים יַתתשחֵאתיאהן שוֵאאינו קו ֵארא,
שויַתהשש ִבנ ִבייםֵ ,אאין יַתח ּמיִבבין רֲעעֵאליאהן חלאמש.
ִבניַתּטשמאו ּמברֲעע ּמז ּמרה ,נוֵאפ ץ שוֵאאינו קו ֵארא.
מסכת ביכורים פרק א משנה ט
ט
שמ יַתנִין אשהוא יַתח ּמיב שביַתאשח ּמריוּמתן יַתעד אש שיִבביֵאאם שליַתהר יַתהיַתבִית?
ש אנאאיַתמר) :ששמות כג,יט(
א
" ֵאראִבשית ִבבכו ֵארי יַתא שדּממשתָך ּמתִבביא ֵאבית יי אאלאהיָך",
שמיַתלֵאמד אשהוא יַתח ּמיב שביַתאשח ּמריוּמתן יַתעד אש שיִבביֵאאם שליַתהר יַתהיַתבִית.
רֲעה ֵארי אשֵאהִבביא ִבמִבמין אאּמחד שוּמק ּמרא,
שוּמח יַתזר שוֵאהִבביא ִבמִבמין יַתאֵאחר,
רֲעה ֵארי אזה ֵאאינו קו ֵארא.
מסכת ביכורים פרק א משנה י
י
ֵאאלו שמִבביִבאין שוקו ִברין,
ִבמן ּמהרֲעעאוצ ארת שויַתעד אהּמחג,
ִבמִבששביַתעת יַתהִבמי ִבנים,
וִבמֵאפרות אשאבּמה ִברים,
וִבמשתּממ ִברים אשּמברֲעעּממִבקים,
וִבמ ֵאזיֵאתי אשאמן,
וֵאמֵאעאבר יַתליַתי שר ֵאדן.
שרִבבי יוֵאסה יַתה ּמגִבליִבלי אוֵאמר:
ֵאאין שמִבביִבאין ִבבכו ִברים ֵאמֵאעאבר יַתליַתי שר ֵאדן,
אשֵאאי ּמנה אא אר ץ ּמזיַתבת ּמחּמלב ו שדּמבש.
מסכת ביכורים פרק א משנה יא

יא
יַתהּקו אנה ששללּמשה ִבאיּמלנות שבתוְך אשיַתלרֲעחֵאברו,
ֵאמִבביא שוקו ֵארא.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
רֲעאִבפלו שש יַתנִים.
ּמק ּמנה ִבאיּמלן שויַתק שרּמקעו,
ֵאמִבביא שוקו ֵארא.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף יַתברֲעעֵאלי רֲעא ִבריִבסיות שויַתהּמחכורות שמִבביִבאין שוקו ִברין.

פרק ב
מסכת ביכורים פרק ב משנה א
א
יַתהשתרוּממה שויַתהִבבכו ִברין,
יַתח ּמיִבבין רֲעעֵאליאהן ִבמיּמתה שוחלאמש,
יַתורֲעאסו ִברין יַתלּמז ִברים,
שוֵאהן ִבנשכֵאסי לכֵאהן,
שועוִבלין שבאאּמחד וֵאמּמאה,
ושטעו ִבנים שרִבחייַתוצת ּמי יַתדִים שויַתהשע ֵארב אשאמש.
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִבבשתרוּממה ויַתבִבבכו ִברים,
יַתמה אשֵאאין ֵאכן יַתביַתמרֲעעֵאשר.
מסכת ביכורים פרק ב משנה ב
ב
ֵאיש יַתביַתמרֲעעֵאשר ויַתבִבבכו ִברים יַתמה אשֵאאין ֵאכן ִבבשתרוּממה:
אשיַתהיַתמרֲעעֵאשר שויַתהִבבכו ִברין שטעו ִבנין רֲעהּמביַתאת ּממקום,
ושטעו ִבנים ִבודוי ,יַתורֲעאסו ִברין ּמלאו ֵאנן;
שרִבבי ִבששמעון יַתמִבתיר.
שויַתח ּמיִבבין יַתבֵאבעור.
שרִבבי ִבששמעון פוֵאטר.
שואושס ִברין ּמכל אשֵאהן ֵאלּמאֵאכל ִבבירוּמשיַתלִים,
שו ִבגדוֵאליאהן רֲעאסו ִברין ִבמֵאלּמאֵאכל ִבבירוּמשיַתלִים,
יַתא ף יַתלּמז ִברים שויַתלשבֵאהּממה.
שרִבבי ִבששמעון יַתמִבתיר.
רֲעה ֵארי ֵאאלו יַתביַתמרֲעעֵאשר ויַתבִבבכו ִברים,
יַתמה אשֵאאין יַתבשתרוּממה.

מסכת ביכורים פרק ב משנה ג
ג
ֵאיש יַתבשתרוּממה ויַתביַתמרֲעעֵאשר יַתמה אשֵאאין יַתבִבבכו ִברים:
אשיַתהשתרוּממה שויַתהיַתמרֲעעֵאשר אושס ִברין אאת יַתהלג ארן,
שו ֵאיש ּמלאהם ֵאשעור,
שונורֲעה ִבגין שבּמכל יַתהֵאפרות,
ִבבשפ ֵאני יַתהיַתבִית שואשללא ִבבשפ ֵאני יַתהיַתבִית,
וּמברֲעא ִבריִבסים ואבּמחכורות ויַתבִבוּסשק ִבריקון ויַתבגו שזּמלן> .ויַתברֲעא ִבריִבסים ויַתברֲעחכורות ובִבסשק ִבריקון ובגו שזּמלן<
רֲעה ֵארי ֵאאלו יַתבשתרוּממה ויַתביַתמרֲעעֵאשר,
יַתמה אשֵאאין יַתבִבבכו ִברים.
מסכת ביכורים פרק ב משנה ד
ד
ֵאיש יַתבִבבכו ִברים יַתמה אשֵאאין יַתבשתרוּממה ויַתביַתמרֲעעֵאשר:
אשיַתהִבבכו ִברים ִבנשק ִבנים ִבבשממחּמבר יַתליַתּק שריַתקע,
שועואשה ּמא ּמדן ּמכל ּמש ֵאדהו ִבבכו ִברין,
שויַתח ּמיִבבין שביַתאשח ּמריוּמתן,
ושטעו ִבנים ּמק שרּמבן שוִבשיר ושתנוּמפה שוִבלי ּמנה.
מסכת ביכורים פרק ב משנה ה
ה
שתרויַתמת יַתמרֲעעֵאשר ּמש ּמוה יַתלִבבכו ִברים ִבבששֵאתי שד ּמרִבכים,
שויַתלשתרוּממה ִבבששֵאתי שד ּמרִבכים > :שוִבלשתרוּממה<
ִבנאּטאלת ִבמן יַתהּמּטהור יַתעל יַתהּמּטֵאמא,
שואשללא ִבמן יַתהממּמּק ף יַתכִבבכו ִברים,
שואואס ארת אאת יַתהלג ארן,
שו איש ּמלאהן ֵאשעור יַתכשתרוּממהִ> .בכשתרוּממה<
מסכת ביכורים פרק ב משנה ו
ו
אאשתרוג ּמש אוה ּמלִבאיּמלן ִבבששללּמשה שד ּמרִבכים ,שויַתל ּמי ּמרק שב אד ארְך אאּמחד.
ּמש אוה ּמלִבאיּמלן ּמבּמע שרּמלה ,וּמב שרִבביִבעי ,ויַתבששִבביִבעית.
שויַתל ּמי ּמרק ,אששבּמשיַתעת שלִבקיּמטתו ִבעשורו.
ִבדשב ֵארי יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ּמש אוה ּמלִבאיּמלן שבּמכל ּמדּמבר.
מסכת ביכורים פרק ב משנה ז
ז
יַתדם שמיַתהשלֵאכי ששיַתתִים ּמש אוה של יַתדם שבֵאהּממה,

שליַתהשכִבשיר אאת יַתהשז ּמרִבעים.
שו יַתדם יַתהאש אר ץֵ ,אאין יַתח ּמיִבבים ּמעּמליו.
מסכת ביכורים פרק ב משנה ח
ח
כוי ,איש בו שד ּמרִבכים ּמש אוה יַתליַתח ּמיה,
שו איש בו שד ּמרִבכים ּמש אוה יַתלשבֵאהּממה,
שו איש בו שד ּמרִבכים ּמש אוה יַתליַתח ּמיה שויַתלשבֵאהּממה,
שו איש בו אשֵאאינו ּמש אוה ללא יַתליַתח ּמיה שוללא יַתלשבֵאהּממה.
מסכת ביכורים פרק ב משנה ט
ט
ֵאכייַתוצד ּמש אוה יַתליַתח ּמיה?
ּמדמו ּמטעון ִבכוּסוי שכ יַתדם יַתהיַתח ּמיה,
שוֵאאין שורֲעחִבטין אותו שביום טוב.
שוִבאם ששּמחטוֵ ,אאין שמיַתכִבוּסין אאת ּמדמו.
שואחשלבו שמיַתטֵאמא שכמטשמיַתאת שנֵאבּמלה יַתכיַתח ּמיה ,שומטשמּמאתו ּמסֵאפק,
שוֵאאין פו ִבדין בו אפאטר רֲעחמור.
מסכת ביכורים פרק ב משנה י
י
ֵאכייַתוצד ּמש אוה יַתלשבֵאהּממה?
אחשלבו ּמאסור שכֵאחאלב שבֵאהּממהֵ ,אאין יַתח ּמיִבבין ּמעּמליו ּמכ ֵארת.
שוֵאאינו ִבנשלּמקח שבאכאס ף יַתמרֲעעֵאשר ֵאלּמאֵאכל ִבבירוּמשיַתלִים,
שויַתח ּמיב יַתב שזרויַתע ויַתבשלּמח יַתיִים ויַתבֵאּקּמבה.
שרִבבי אאִבליאע אזר פוֵאטר,
אשיַתהמוִבוציא ֵאמרֲעחֵאברו ּמעּמליו ּמה שרּמא ּמיה.
מסכת ביכורים פרק ב משנה יא
יא
ֵאכייַתוצד ֵאאינו ּמש אוה ללא יַתליַתח ּמיה שוללא יַתלשבֵאהּממה?
ּמאסור ִבמֵאשם ִבכשליַתאִים ִבעם יַתהיַתח ּמיה שוִבעם יַתהשבֵאהּממה.
יַתהכוֵאתב יַתח ּמיתו ושבאהשמתו ִבלשבנו,
ללא ּמכיַתתב לו אאת יַתהכוי.
ִבאם ּמאיַתמר:
"רֲעה ֵארי רֲעא ִבני ּמנ ִבזיר אש אזה יַתח ּמיה",
או "שבֵאהּממה",
רֲעה ֵארי אזה ּמנ ִבזיר.
וששּמאר ּמכל שד ּמרּמכיו ּמש ִבוים יַתליַתח ּמיה שויַתלשבֵאהּממה,
שוּמטעון ששִבחיּמטה ּמכ אזה שוּמכ אזה,

ושמיַתטֵאמא ִבמֵאשם שנֵאבּמלה וִבמשום ֵאאאבר ִבמן יַתהיַתחי,
ּמכ אזה שוּמכ אזה.

פרק ג
מסכת ביכורים פרק ג משנה א
א
ֵאכייַתוצד יַתמשפ ִבריִבשין אאת יַתהִבבכו ִברים?
יו ֵארד ּמא ּמדם שלתוְך ּמש ֵאדהו,
שורואאה שתֵאא ּמנה אשִבבֵאכ ּמרה ,אאששכול אשִבבֵאכרִ ,ברמון אשִבבֵאכר,
שוקושש ּמרן יַתב שגִבמי שואוֵאמר:
"רֲעה ֵארי ֵאאלו ִבבכו ִברים".
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתא ף יַתעל ִבפי ֵאכן ,חו ֵאזר שוקו ֵארא אוּמתם ִבבכו ִברים
ֵאמיַתאיַתחר אש ִביּמתשלשו ִבמן יַתהיַתּק שריַתקע.
מסכת ביכורים פרק ג משנה ב
ב
ֵאכייַתוצד יַתמרֲעעִבלין אאת יַתהִבבכו ִברים?
ּמכל ּמהרֲעע ּמירות אשיַתביַתמרֲעעּממד ִבמשתיַתכ שנסות שלִבעירו אשיַתליַתמרֲעעּממד,
שוּמל ִבנים ִבב שרחוּמב ּה אשּמלִבעיר.
ללא ּמהיו ִבנשכ ּמנִבסים יַתלּמבִבתים.
שִבכים ּמה ּמיה יַתהשמממ אנה אוֵאמרִ) :י שרשמ ּמיה לא,ה(
שויַתליַתמ ש
"קומו שווִבמשק ּמדש ִבנשטּממא ִבוציון אאל יי אאללֵאהינו".
מסכת ביכורים פרק ג משנה ג
ג
יַתהשּקרוִבבים שמִבביִבאים שתֵאא ִבנים יַתורֲעע ּמנִבבים.
ּמה שרחוִבקים שמִבביִבאין שגרו שגרות שוִבוצמוִבקים.
שויַתהשור הוֵאלְך ִבעּממאהן,
שויַתק שר ּמניו שממוצפות ּמזּמהב ,יַתורֲעעּמט ּמרה אשיַתל יַתזִית שבלראשו.
שואהּמחִבליל יַתמאכה ִבלשפ ֵאניאהם,
יַתעד אשיַתמ ִבגיִבעין ּמקרוב ִבלירוּמשיַתלִים.
ִבה ִבגיעו ּמקרוב ִבלירוּמשיַתלִים,
ּמששלחו ִבלשפ ֵאניאהם ,שוִבעשּטרו אאת ִבבכו ֵאריאהם.
יַתהיַתפחות שויַתהשוּס ּמג ִבנים שויַתה ִבג שזּמב ִברים יושוצִבאין ִבלשק ּמראּמתם.
שלִבפי שכבוד יַתה ִבנשכ ּמנִבסים ּמהיו יושוצִבאין.
ּמכל יַתברֲעעֵאלי מאּממ ִבניות אשִבבירוּמשיַתלִים

עושמ ִבדים ִבבשפ ֵאניאהם שושורֲעאִבלים ִבבששלוּממם:
"יַתאֵאחינו יַתא שנֵאשי ּממקום שפלו ִבני,
ּמבאאתם שבּמשלום!"
מסכת ביכורים פרק ג משנה ד
ד
אהּמחִבליל יַתמאכה ִבלשפ ֵאניאהם,
יַתעד אשיַתמ ִבגיִבעין שליַתהר יַתהיַתבִית.
ִבה ִבגיעו שליַתהר יַתהיַתבִית,
רֲעאִבפלו יַתאשג ִברייַתפס יַתהאמאלְך
נוֵאטל אאת יַתהיַתוּסל יַתעל שכֵאתפו שו ִבנשכ ּמנס,
יַתעד אשיַתמ ִבגייַתע ּמלרֲעע ּמז ּמרה.
ִבה ִבגייַתע ּמלרֲעע ּמז ּמרה,
שיר) :שתִבהִבלים ל,ב(
שו ִבדשברו יַתהשל ִבו ִבים יַתב ִב
"רֲעארוִבמשמָך יי ִבכי ִבדִבליּמת ִבני,
שוללא ִבשיַתמשחּמת לא שייַתבי ִבלי"
)מסכת ביכורים פרק ג משנה ה(
יַתהגו ּמזלות אשיַתעל יַתגֵאבי יַתהיַתוּסִבלים ּמהיו עולות,
שואששב ּמי ּמדן ִבנּמת ִבנים יַתללכרֲעה ִבנים.
מסכת ביכורים פרק ג משנה ו
ה
עו ֵאדהו יַתהיַתוּסל יַתעל שכֵאתפו,
שוקו ֵארא ֵאמ"ִבה יַתג שדִבתי יַתהיום יַתליי אאלאהיָך" ) שדּמב ִברים כו,ג(
יַתעד אשהוא גוֵאמר אאת ּמכל יַתהּמפ ּמרּמשה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
אֵאבד ּמאִבבי" ) .שדּמב ִברים כו,ה(
יַתעד "רֲעא יַתרִבמי ל
ִבה ִבגייַתע יַתל"רֲעא יַתרִבמי לאֵאבד ּמאִבבי",
מו ִבריד אאת יַתהיַתוּסל ִבמשכֵאתפו שואורֲעחזו שבִבששפתוּמתיו,
שולכֵאהן יַתמ ִבנייַתח אאת ּמידו יַתתשחּמתיו ושמ ִבניפו,
שוקו ֵארא ֵאמ"רֲעא יַתרִבמי לאֵאבד ּמאִבבי",
יַתעד אשהוא גוֵאמר אאת ּמכל יַתהּמפ ּמרּמשה.
ִבה ִבניחו שביַתוצד יַתהִבמ שזֵאביַתח ,שוִבהששיַתתרֲעח ּמוה שו ּמיּמוצא.
מסכת ביכורים פרק ג משנה ז
ו
ּמב ִבראשו ּמנה,
ּמכל ִבמי אשהוא יו ֵאדיַתע ִבלשקרות קו ֵארא,
שוּמכל ִבמי אשֵאאינו יו ֵאדיַתע ִבלשקרות ,יַתמשק ִברין אותו.
ִבנשמ שנעו ִבמשלּמהִבביא.

ִבהשתִבקינו אש שיהוא יַתמשק ִברין
אאת ִבמי אשהוא יו ֵאדיַתע שואאת ִבמי אשֵאאינו יו ֵאדיַתע.
מסכת ביכורים פרק ג משנה ח
ז
ּמהרֲעעִבשי ִברים שמִבביִבאים אאת ִבבכו ֵאריאהם
ִבבשקּמלתות אשיַתלאכאס ף שואשיַתל ּמזּמהב,
שוּמהרֲעע ִבנ ִביים שמִבביִבאין אוּמתם
שביַתסֵאלי שנּמוצ ִברים שואשיַתלרֲעע ּמרּמבה שקלוּמפה,
שויַתהיַתוּסִבלים שויַתהִבבכו ִברים ִבנּמת ִבנים יַתללכרֲעה ִבנים.
מסכת ביכורים פרק ג משנה ט
ח
שרִבבי ִבששמעון אבן יַתנ ּמנס אוֵאמר:
שמיַתעשּט ִברים אאת יַתהִבבכו ִברים חו ץ ִבמִבששביַתעת יַתהִבמי ִבנים.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ֵאאין שמיַתעשּט ִברין אאת יַתהִבבכו ִברים אאּמלא ִבמִבששביַתעת יַתהִבמי ִבנים.
מסכת ביכורים פרק ג משנה י
ט
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ּמשלוש ִבמדות יַתבִבבכו ִברים:
יַתהִבבכו ִברים ,שותואסאפת יַתהִבבכו ִברים ,שוִבעּטור יַתהִבבכו ִברים.
תואסאפת יַתהִבבכו ִבריםִ ,במין שבִבמינו.
שוִבעּטור יַתהִבבכו ִבריםִ ,במין שבאשֵאאינו ִבמינו.
תואסאפת יַתהִבבכו ִברים אנאאאכאלת שביַתטרֲעה ּמרה,
ושפטו ּמרה ִבמן יַתה שדיַתמי;
שוִבעּטור יַתהִבבכו ִברים יַתח ּמיב ִבב שדיַתמי.
מסכת ביכורים פרק ג משנה יא
י >יא<
ֵאאּממיַתתי ּמאשמרו:
תואסאפת יַתהִבבכו ִברים יַתכִבבכו ִברים?
ִבב שזיַתמן אשִבהיא ּמבּמאה ִבמן ּמהּמא אר ץ.
שוִבאם ֵאאי ּמנה ּמבּמאה ִבמן ּמהּמא אר ץ,
ֵאאי ּמנה יַתכִבבכו ִברים.
)מסכת ביכורים פרק ג משנה יב(
שוּמלּממה ּמאּממרו:
יַתהִבבכו ִברים ִבנשכֵאסי לכֵאהן?
אשהוא קו אנה ֵאמאהן רֲעעּמב ִבדים שויַתק שרּמקעות ושבֵאהּממה שטֵאמּמאה,

ויַתביַתעל חוב נושטּמלן שבחובו,
שוּמהִבאּמשה ִבבשכמתּמבּמת ּה,
שוֵאסאפר תו ּמרה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאאין נושת ִבנין אוּמתן אאּמלא אלּמחֵאבר שבטוּמבה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
נושת ִבנים אוּמתן שליַתא שנֵאשי ִבמששּממר,
שוֵאהן שמיַתחשלִבקים ֵאבי ֵאניאהן שבּמק שדֵאשי יַתהִבמשק ּמדש.

פרק ד
מסכת ביכורים פרק ג משנה א
א
יַתא שנ שדרו ִבגי ּמנס,
איש בו שד ּמרִבכים ּמש אוה ּמלרֲעא ּמנִבשים;
שו איש בו שד ּמרִבכים אשהוא ּמש אוה יַתל ּמנִבשים;
שו איש בו שד ּמרִבכים אשהוא ּמש אוה ּמלרֲעא ּמנִבשים שויַתל ּמנִבשים;
שו איש אשֵאאינו ּמש אוה ללא ּמלרֲעא ּמנִבשים שוללא יַתל ּמנִבשים.
מסכת ביכורים פרק ג משנה ב
ב
ֵאכייַתוצד ּמש אוה ּמלרֲעא ּמנִבשים?
שמיַתטֵאמא יַתבללאבן ּמכרֲעא ּמנִבשיםִ> ,במייַתטֵאמא<
זוֵאקק שלִיבום ּמכרֲעא ּמנִבשים,
וִבמשתיַתעֵאּט ף וִבמשסיַתתֵאפר ּמכרֲעא ּמנִבשים,
שונוֵאשא רֲעאּמבל ללא ִבנּמשא ּמכרֲעא ּמנִבשים,
שויַתח ּמיב שבּמכל יַתהִבמשוצֹות ּמהרֲעאמורות יַתבתו ּמרה ּמכרֲעא ּמנִבשים.
מסכת ביכורים פרק ג משנה ג
ג
ֵאכייַתוצד ּמש אוה יַתל ּמנִבשים?
שמיַתטֵאמא ּמבלא אדם יַתכ ּמנִבשיםִ> ,במייַתטֵאמא<
שוֵאאינו ִבמשת יַתיֵאחד ִבעם ּמהרֲעא ּמנִבשים יַתכ ּמנִבשים,
שוֵאאינו עוֵאבר ללא יַתעל יַתבל יַתתִבּקי ף ,שוללא יַתעל יַתבל יַתתששִבחית,
שוללא יַתעל יַתבל ִבתיַתּטֵאמא שלֵאמִבתים יַתכ ּמנִבשים,
וּמפסול ִבמן ּמהֵאעדות יַתכ ּמנִבשים,
שוֵאאינו ִבנשבּמעל יַתברֲעעֵאב ּמרה יַתכ ּמנִבשים,
שו ִבנשפּמסל ִבמן יַתהשכמה ּמנה יַתכ ּמנִבשים.

מסכת ביכורים פרק ג משנה ד
ד
ֵאכייַתוצד ּמש אוה ּמלרֲעא ּמנִבשים שויַתל ּמנִבשים?
יַתח ּמיִבבים יַתעל יַתמּמכתו שויַתעל ִבקשלּמלתו ּמכרֲעא ּמנִבשים שויַתכ ּמנִבשים,
שויואשאבת ּמעּמליו יַתעל יַתדם לטיַתהר ּמכרֲעא ּמנִבשים שויַתכ ּמנִבשים,
שוחוֵאל ץ שבּמק שדֵאשי יַתה שגבול ּמכרֲעא ּמנִבשים שויַתכ ּמנִבשים,
שוחוֵאלק שבּמק שדֵאשי ּמק ּמדִבשים ּמכרֲעא ּמנִבשים שויַתכ ּמנִבשים,
שונוֵאחל שבּמכל יַתה יַתנרֲעחלות ּמכרֲעא ּמנִבשים שויַתכ ּמנִבשים.
שוִבאם ּמאיַתמר רֲעה ֵארי ִבני ּמנ ִבזיר אש אזה ִבאיש שוִבאּמשה ,רֲעה ֵארי אזה ּמנ ִבזיר.
מסכת ביכורים פרק ג משנה ה
ה
ֵאכייַתוצד ֵאאינו ּמש אוה ללא ּמלרֲעא ּמנִבשים שוללא יַתל ּמנִבשים?
ֵאאין יַתח ּמיִבבין ללא יַתעל יַתמּמכתו שוללא יַתעל ִבקשלּמלתו ללא ּמכרֲעא ּמנִבשים שוללא יַתכ ּמנִבשים,
שוֵאאינו אנאע ּמרְך ללא ּמכרֲעא ּמנִבשים שוללא יַתכ ּמנִבשים,
שוִבאם ּמאיַתמר רֲעה ֵארי ִבני ּמנ ִבזיר אשֵאאין אזה ללא ִבאיש שוללא ִבאּמשה,
רֲעה ֵארי אזה ֵאאינו ּמנ ִבזיר.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
יַתא שנ שדרו ִבגי ּמנס ִבב שר ּמיה ִבבשפ ֵאני יַתעשוצּממ ּה הוא,
שוללא ּמישכלו רֲעחּמכִבמים שליַתהשכ ִבריז ּמעּמליו ִבאם ִבאיש הוא שוִבאם ִבאּמשה ִבהיא.
רֲעאּמבל טושמטום ֵאאינו ֵאכן,
שפּמעִבמים אשהוא ִבאיש ,ושפּמעִבמים אשהוא ִבאּמשה.

חסלת מסכת בכורים
חסלת סדרא דזרעים

סדר מועד

מסכת שבת
פרק א

מסכת שבת פרק א משנה א
א
שיִבוציאות יַתהיַתשּמבת ששיַתתִים אשֵאהן יַתא שריַתבע ִבבשפ ִבנים,
וששיַתתִים אשֵאהן יַתא שריַתבע יַתבחו ץ.
ֵאכייַתוצד?
אהּמע ִבני עוֵאמד יַתבחו ץ ,ויַתביַתעל יַתהיַתבִית ִבבשפ ִבנים.
ּמפיַתשט אהּמע ִבני אאת ּמידו ִבלשפ ִבנים,
שו ּמניַתתן שלתוְך ּמידו אששליַתביַתעל יַתהיַתבִית,
או אש ּמניַתטל ִבמתוּמכ ּה שוהוִבוציא,
אהּמע ִבני יַתח ּמיב ויַתביַתעל יַתהיַתבִית ּמפטור.
ב
ּמפיַתשט יַתביַתעל יַתהיַתבִית אאת ּמידו יַתלחו ץ,
שו ּמניַתתן שלתוְך ּמידו אשאלּמע ִבני,
או אש ּמניַתטל ִבמתוּמכ ּה שוִבהשכ ִבניס,
יַתביַתעל יַתהיַתבִית יַתח ּמיב שואהּמע ִבני ּמפטור.
ג
ּמפיַתשט אהּמע ִבני אאת ּמידו ִבלשפ ִבנים,
שו ּמניַתטל יַתביַתעל יַתהיַתבִית ִבמתוּמכ ּה,
או אש ּמניַתתן שלתוּמכ ּה שוהוִבוציא,
שש ֵאניאהם שפטו ִברים.
ד
ּמפיַתשט יַתביַתעל יַתהיַתבִית אאת ּמידו יַתלחו ץ,
שו ּמניַתטל אהּמע ִבני ִבמתוּמכ ּה,
או אש ּמניַתתן שלתוּמכ ּה שוִבהשכ ִבניס,
שש ֵאניאהם שפטו ִברין.
מסכת שבת פרק א משנה ב
ה
ללא ֵאיֵאשב ּמא ּמדם ִבלשפ ֵאני יַתהיַתוּסּמפר ּמסמוְך יַתלִבמ שנּמחה,
יַתעד אש ִבישתיַתפֵאלל.
ללא ִיּמכ ֵאנס ללא יַתליַתמ שרֵאח ץ שוללא יַתלמב שרשסִבקי,
שוללא ללאיַתכל שוללא ּמל ִבדין.
שוִבאם ִבהשתִבחילו ֵאאין יַתמשפִבסיִבקין.
ויַתמשפִבסיִבקין שלִבק שר יַתית ששיַתמע,
שוֵאאין יַתמשפִבסיִבקין ִבלשתִבפּמלה.

מסכת שבת פרק א משנה ג
ו
ללא ֵאיֵאוצא יַתהיַתח ּמיט שביַתמרֲעחטו ּמסמוְך יַתלרֲעחֵאשּמכה,
אשֵאמא ִיששיַתכח שו ֵאיֵאוצא;
שוללא יַתהִבלשבּמלר שבּמקשלמוסו.
שוללא שייַתפאלה אאת ֵאכּמליו > ,שייַתפאלא<
שוללא ִישק ֵארא שלאור יַתה ֵאנר.
אבאאאמת יַתהיַתח ּמזן רואאה ֵאמֵאאיּמכן יַתהִבתינוקות קו ִברין,
רֲעאּמבל הוא ללא ִישק ֵארא.
יַתכיוֵאוצא בו,
ללא ליאיַתכל יַתה ּמזב ִבעם יַתה ּמזּמבה,
ִבמשפ ֵאני אה שר ֵאגל רֲעעֵאב ּמרה.
מסכת שבת פרק א משנה ד
ז
ֵאאלו ֵאמרֲעהּמלכות
אשּמאשמרו יַתברֲעעִבל יַתית רֲעח ִבני ּמנה אבן ִבח שזִבק ּמיה אבן ּמג שריוןּ > ,מגרון<
אשּמעלו שליַתבשּקרו.
ִבנשמנו שו ּמרבו ֵאבית יַתשיַתמי יַתעל ֵאבית אהֵאלל,
וששמו ּמנה ּמעּמשר ּמדּמבר ּמג שזרו בו יַתביום.
מסכת שבת פרק א משנה ה
ח
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברין:
ֵאאין שו ִברין שדיו יַתסשמיַתמ ִבנים שויַתכ שרִבש ִבנים,
אאּמלא שכ ֵאדי אש ִבישורו ִבמשבעוד יום.
ֵאבית אהֵאלל יַתמִבתי ִברין.
מסכת שבת פרק א משנה ו
ט
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברין:
ֵאאין נושת ִבנין מא ִבנין אשיַתלִבפששּמתן שבתוְך יַתהיַתתנור,
אאּמלא שכ ֵאדי אש יַתישהִבבילו;
ללא אאת יַתהאצאמר יַתליו ּמרה,
אאּמלא שכ ֵאדי אש ִבישקללט אאת ּמהיַתעִין.
ֵאבית אהֵאלל יַתמִבתי ִברין.
י
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברין:
ֵאאין פו שרִבשין שמוצודות יַתח ּמיה שועופות שו ּמד ִבגים,

אאּמלא שכ ֵאדי אש ִביצודו ִבמשבעוד יום.
ֵאבית אהֵאלל יַתמִבתי ִברין.
מסכת שבת פרק א משנה ז
יא
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברין:
ֵאאין מושכ ִברין יַתל ּמנשכ ִברי שוללא טורֲעע ִבנין ִבעמו שוללא יַתמ שגִבביִבהין ּמעּמליו,
אאּמלא שכ ֵאדי אש יַתי ִבגייַתע שלּממקום ּמקרוב.
ֵאבית אהֵאלל יַתמִבתי ִברין.
מסכת שבת פרק א משנה ח
יב
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברין:
ֵאאין נושת ִבנין עורות ּמלמעשב ּמדן,
שוללא ֵאכִבלים שלכוֵאבס ּמנשכ ִברי,
אאּמלא שכ ֵאדי אש ֵאיּמעשו ִבמשבעוד יום.
שומכּמלםֵ ,אבית אהֵאלל יַתמִבתי ִברין ִבעם יַתהאשאמש.
מסכת שבת פרק א משנה ט
יג
ּמאיַתמר יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל:
נורֲעה ִבגין ּמהיו ֵאבית יַתאּמבא,
אשּמהיו נושת ִבנין אכִבלי ּמלּמבן אשּמלאהן שלכוֵאבס ּמנשכ ִברי,
ששללאשת ּמיִבמים לק אדם יַתליַתשּמבת.
שוּמש ִבוים ֵאאלו ּמוֵאאלו,
אשּטורֲעע ִבנין שבקו יַתרת ֵאבית יַתהיַתבד ושבִבעגוֵאלי יַתה יַתגת.
מסכת שבת פרק א משנה י
יד
ֵאאין וצוִבלין ּמבּמשר וּמבֵאוצל וֵאביּמוצה,
אאּמלא שכ ֵאדי אש ִביצולו.
ֵאאין נושת ִבנין אאת יַתהיַתפת יַתליַתתנור ִבעם רֲעחֵאשּמכה,
שוללא רֲעחּמר ּמרה יַתעל יַתגֵאבי יַתה אגּמחִבלים,
אאּמלא שכ ֵאדי אש ִבישק שרמו ּמפ אניּמה.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
שכ ֵאדי אש ִבישק יַתרם יַתהיַתתשחתון אשּמל ּה.
מסכת שבת פרק א משנה יא
יה
שמיַתששלששִבלים אאת יַתהאפיַתסח יַתליַתתנור ִבעם רֲעחֵאשּמכה,

ושמִבחי ִבזים אאת ּמהאור ִבבשמדו יַתרת ֵאבית יַתהמוֵאקד=> .יַתמרֲעאִבחי ִבזים<
ויַתב שגבוִבלין ,שכ ֵאדי אש ִבייַתצת ּמהאור שב מרּמבןּ> .מברוּמבן<
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף יַתבאפּמחִבמים ּמכל אשֵאהן.

פרק ב
מסכת שבת פרק ב משנה א
א
יַתבּממה יַתמ שדִבליִבקים ויַתבּממה ֵאאין יַתמ שדִבליִבקים?
ֵאאין יַתמ שדִבליִבקים ללא יַתבאל אגש,
ללא יַתבלחאסן,
ללא יַתביַתכּמלְך,
ללא ִבבשפִבתייַתלת ּמהִבע ּמדן,
שוללא ִבבשפִבתייַתלת יַתהִבמ שדּמבר,
שוללא ִבבירוּמקה אשיַתעל שפ ֵאני יַתהּממִים.
ללא יַתב אזאפת,
שוללא שביַתשרֲעע ּמוה,
שוללא שבאשאמן ִבקיק,
שוללא שבאשאמן שש ֵארּמפה,
שוללא שביַתאשל ּמיה,
שוללא יַתבֵאחאלב.
יַתנחום יַתהּממ ִבדי אוֵאמר:
יַתמ שדִבליִבקין שבֵאחאלב שממבּמשל.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
אאּמחד שממבּמשל שואאּמחד אשֵאאינו שממבּמשל,
ֵאאין יַתמ שדִבליִבקין בו.
מסכת שבת פרק ב משנה ב
ב
ֵאאין יַתמ שדִבליִבקין אשאמן שש ֵארּמפה שביום טוב.
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
ֵאאין יַתמ שדִבליִבקין ּמבִבעשט ּמרן,
ִבמשפ ֵאני שכבוד יַתהיַתשּמבת;
יַתורֲעחּמכִבמים יַתמִבתי ִברין שבּמכל יַתהששּממ ִבנים.
ג
שבאשאמן יַתששמששִבמין,
שבאשאמן אאגו ִבזים,

שבאשאמן שוצנונות,
שבאשאמן ּמד ִבגים,
שבאשאמן יַתפּקועות,
ּמבִבעשט ּמרן ויַתב ֵאנשפשט.
שרִבבי יַתט שרפון אוֵאמר:
ֵאאין יַתמ שדִבליִבקין אאּמלא שבאשאמן יַתזִית ִבבשליַתבד.
מסכת שבת פרק ב משנה ג
ד
ּמכל יַתהיוֵאוצא ִבמן ּמהֵאע ץ,
ֵאאין יַתמ שדִבליִבקין בו ,אאּמלא ִבפששּמתן.
שוּמכל יַתהיוֵאוצא ִבמן ּמהֵאע ץ,
ֵאאינו שמיַתטֵאמא מטשמיַתאת ּקאּמהִבלים ,אאּמלא ִבפששּמתן.
שפִבתייַתלת יַתהאב אגד אשִבּקשפּמל ּה שוללא ִבהשברֲעהּמב ּה,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
שטֵאמּמאה ,שוֵאאין יַתמ שדִבליִבקין ּמב ּה.
ו שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
שטהו ּמרה ,ויַתמ שדִבליִבקין ּמב ּה.
מסכת שבת פרק ב משנה ד
ה
ללא ִילּקב ּמא ּמדם ששפואפ ארת אשיַתלֵאביּמוצה ִבוייַתמאלא ּמנה אשאמן,
שוִישת אנ ּמנה יַתעל ִבפי יַתה ֵאנר,
ִבבששִבביל אששתֵאהא שמ יַתנאּטאפת,
יַתורֲעאִבפלו ִבהיא אשיַתלאח ארס.
ו שרִבבי שיהו ּמדה יַתמִבתיר.
ִבאם ִבחשב ּמר ּה יַתהיוֵאוצר ִבמשתִבחּמלה,
ממּמתרִ ,במשפ ֵאני אשהוא אכִבלי אאּמחד.
ללא שייַתמֵאלא ּמא ּמדם אאת יַתהשּקּמע ּמרה אשאמן שוִישת אנ ּמנה שביַתוצד יַתה ֵאנר,
שוִיֵאתן לראש יַתהשפִבתיּמלה שבתוּמכ ּה ִבבששִבביל אששתֵאהא שואאאבת.
שרִבבי שיהו ּמדה יַתמִבתיר.
מסכת שבת פרק ב משנה ה
ו
יַתהשמיַתכאבה אאת יַתה ֵאנר ִבמשפ ֵאני אשהוא ִבמשת ּמי ֵארא ִבמשפ ֵאני גוִים,
ִבמשפ ֵאני אלשסִבטיםִ ,במשפ ֵאני רויַתח ּמרּמעה,
ִבאם ִבבששִבביל יַתהחואלה אש ִביייַתשן,
ּמפטור.
שכּמחס יַתעל יַתה ֵאנר,
שכּמחס יַתעל יַתהאשאמן,

שכּמחס יַתעל יַתהשפִבתיּמלה,
יַתח ּמיב.
שרִבבי יוֵאסה פוֵאטר שבמכּמלם,
חו ץ ִבמן יַתהשפִבתיּמלה,
ִבמשפ ֵאני אשהוא עוּמש ּה אפּמחם.
מסכת שבת פרק ב משנה ו
ז
יַתעל ּמשלוש רֲעעֵאברות יַתה ּמנִבשים ֵאמתות שבּמשיַתעת ִבל שדּמתן:
יַתעל אשֵאאי ּמנן שזִבהירות יַתב ִבנ ּמדה ,ויַתביַתחּמלה ,ושביַתה שדּמליַתקת יַתה ֵאנר.
)מסכת שבת פרק ב משנה ז(
ששללּמשה שדּמב ִברים ּמוצ ִבריְך ּמא ּמדם לויַתמר שבתוְך ֵאביתו
אע ארב יַתשּמבת ִבעם רֲעחֵאשּמכה:
"ִבעיַתש שראתן?
ֵאע יַתרשבאתן?
יַתה שדִבליקו אאת יַתה ֵאנר!"
ּמסֵאפק רֲעחֵאשּמכהּ ,מסֵאפק ללא רֲעחֵאשּמכה,
ֵאאין שמיַתעשש ִברין אאת יַתה יַתו יַתדי,
שוֵאאין יַתמשטִבביִבלין אאת יַתהֵאכִבלים,
שוֵאאין יַתמ שדִבליִבקין אאת יַתה ֵאנרות,
רֲעאּמבל שמיַתעשש ִברין אאת יַתה שדיַתמי,
ושמּמע שרִבבין שוטושמ ִבנין אאת יַתהיַתחִבמין.

פרק ג
מסכת שבת פרק ג משנה א
א
ִבכי ּמרה אשִבהִבוּסקוּמה יַתביַתּקש או יַתב שגּמבּמבה,
נושת ִבנין ּמעאליּמה יַתתשבִבשיל.
יַתב אגאפת או ּמבֵאעִבוצים ללא ִיֵאתן יַתעד אש ִבי שגלר ף,
או יַתעד אש ִביֵאתן אאת ּמהֵאאאפר.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברין:
יַתחִבמים רֲעאּמבל ללא יַתתשבִבשיל.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברין:
יַתחִבמין שויַתתשבִבשיל.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברין:
נושטִבלין רֲעאּמבל ללא יַתמשח ִבזי ִברין.
ֵאבית אהֵאלל אושמ ִברין:
יַתא ף יַתמשח ִבזי ִברין.

)מסכת שבת פרק ג משנה ב(
יַתתנור אשִבהִבוּסיקוהו יַתביַתּקש או יַתב שגּמבּמבה,
ללא ִיֵאתן ֵאבין ִבמתוכו ֵאבין ֵאמיַתעל יַתגּמביו.
מקיַתפח אשִבהִבוּסיקוהו יַתביַתּקש או יַתב שגּמבּמבה,
רֲעה ֵארי ִבהיא יַתכִבכי יַתרִים.
יַתב אגאפת או ּמבֵאעִבוצים,
רֲעה ֵארי הוא יַתכיַתתנור.
מסכת שבת פרק ג משנה ג
ב
ֵאאין נושת ִבנין ֵאביּמוצה שביַתוצד יַתהֵאמיַתחם ִבבששִבביל אשִבתשת יַתגשל ֵאגל,
שוללא יַתישפִבקאע ּמנה שבסוּמד ִברים.
שרִבבי יוֵאסה יַתמִבתיר.
שוללא ִישטשמ אנ ּמנה יַתבחול ויַתברֲעאיַתבק שד ּמרִבכים ִבבששִבביל אשִבתּמצאלה.
מסכת שבת פרק ג משנה ד
ג
יַתמרֲעעאשה אשּמעשו יַתא שנֵאשי שטאב שר ּמיה:
ֵאהִבביאו ִבסלון אשיַתלצו ִבנין שלתוְך יַתאּממה אשיַתליַתחִבמין.
ּמאשמרו ּמלאהן רֲעחּמכִבמין:
ִבאם יַתשּמבת,
שכיַתחִבמים אשהוּמחמו יַתביַתשּמבת,
רֲעאסו ִברים ִבב שרִבחיּמוצה וִבבששִבת ּמיה.
ִבאם שביום טוב,
שכיַתחִבמים אשהוּמחמו שביום טוב,
רֲעאסו ִברין ִבב שרִבחיּמוצה וממּמת ִברין ִבבששִבת ּמיה.
ממשל ּמיר יַתה ּמגרו ף,
שוִבתין ִבמאמנו יַתביַתשּמבת.
יַתא שנִבטיֵאכי ,יַתא ף יַתעל ִבפי שגרוּמפה,
ֵאאין שוִבתין ִבמאמ ּמנה.
מסכת שבת פרק ג משנה ה
ד
ֵאמיַתחם אשִבפ ּמנהו,
ללא ִיֵאתן שבתוכו וצו ִבנין ִבבששִבביל אש ֵאיּמחמו,
רֲעאּמבל נוֵאתן הוא שלתוכו או שלתוְך יַתהכוס שכ ֵאדי שליַתהשפִבשי ּמרן.
יַתהיַתלּמפס שויַתהשּק ֵאד ּמרה אשאהאעִבבי ּמרן שמ מרּמתִבחין,
ללא ִיֵאתן שלתוּמכן יַתתשבִבלין,
רֲעאּמבל הוא נוֵאתן שלתוְך יַתהשּקּמע ּמרה או שלתוְך יַתהיַתתשמחוי.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:

יַתללכל הוא נוֵאתן,
חו ץ ִבמ ּמדּמבר אש איש בו חלאמ ץ שוֵאוציר.
מסכת שבת פרק ג משנה ו
ה
ֵאאין נושת ִבנין אכִבלי יַתתיַתחת יַתה ֵאנר שליַתקֵאבל בו אאת יַתהאשאמן,
שוִבאם שנּמתנו ִבמשבעוד יום ,ממּמתר.
ֵאאין ֵאנאוִבתין ִבמאמנו,
שלִבפי אשֵאאינו ִבמן יַתהמוּמכן.
שמיַתטשלשטִבלין ֵאנר ּמח ּמדש,
רֲעאּמבל ללא ּמיּמשן.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ּמכל יַתה ֵאנרות ִבמיַתּטשלשטִבלין,
חו ץ ִבמן יַתה ֵאנר יַתה ּמדֵאלק יַתביַתשּמבת.
נושת ִבנין אכִבלי יַתתיַתחת יַתה ֵאנר שליַתקֵאבל ִבניוצווצות.
ללא ִיֵאתן שבתוכו יַתמִים ִבמשפ ֵאני אשהוא שמיַתכאבה.

פרק ד
מסכת שבת פרק ד משנה א
א
יַתבּממה טושמ ִבנים ,ויַתבּממה ֵאאין טושמ ִבנים?
ֵאאין טושמ ִבנים ללא יַתב אגאפת ,ללא יַתב אזאבל,
ללא יַתבאמיַתלח ,ללא יַתבִבוּסיד ,ללא יַתבחול,
ֵאבין יַתלִבחים ֵאבין שיֵאבִבשים.
ללא יַתבאתאבן ,ללא יַתב מז ִבגין שוללא יַתבממִבכים שוללא ּמברֲעעּמשִבבים,
ִבב שזיַתמן אשֵאהן יַתלִבחים,
רֲעאּמבל טושמ ִבנים ּמבאהן שיֵאבִבשים.
טושמ ִבנים ִבבשכסות ושבֵאפרות,
ושביַתכ שנֵאפי יו ּמנה וִבב שנלע ארת אשיַתלִבפששּמתן
וִבב שנלס ארת אשאלּמח ּמרִבשים.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאסר יַתב יַתדּמּקה ויַתמִבתיר יַתב יַתגּמוּסה.
מסכת שבת פרק ד משנה ב
ב
טושמ ִבנין ִבבששּמלִבחין ,ושמיַתטשלשטִבלין אוּמתן,
שב ִבג ֵאזי אוצאמר ,שוֵאאין שמיַתטשלשטִבלין אוּמתן.
ֵאכייַתוצד יַתירֲעעאשה?
נוֵאטל אאת יַתהִבכוּסוי ,שוֵאהן נושפלות.

שרִבבי שלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה אוֵאמר:
מקּמפה,
יַתמּמּט ּה יַתעל ִבוצ ּמד ּה שונוֵאטל,
אשֵאמא ִילּטל שוֵאאינו ּמיכול שליַתהשח ִבזיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
נוֵאטל ויַתמשח ִבזיר.
ִבאם ללא ִבכּמוּסהו ִבמשבעוד יום,
ללא שייַתכאוּסנו ִבמאשאתשחיַתשְך.
ִבכּמוּסה שו ִבנשת יַתגּמלה,
ממּמתר שליַתכוּסותו.
שמיַתמֵאלא אאת יַתהִבּקיתון,
שונוֵאתן שליַתתיַתחת יַתהיַתכר או יַתתיַתחת יַתהאכאסת.

פרק ה
מסכת שבת פרק ה משנה א
א
יַתבּממה שבֵאהּממה יוּמוצא ,ויַתבּממה ֵאאי ּמנה יוּמוצא?
יוֵאוצא יַתה ּמגּממל ּמבאאשפּמסר,
שויַתה ּמנאּמקה יַתבשחּמטם> ,והנקה<
שויַתהִבלשב שדּמקס שבשפ ּמרשמשב ּמיא,
שויַתהוּסוס יַתבֵאשיר,
שוּמכל יַתברֲעעֵאלי יַתהֵאשיר
יושוצִבאין יַתבֵאשיר שו ִבנשמּמשִבכין יַתבֵאשיר,
ויַתמ ִבזים רֲעעֵאליאהן שוטושבִבלין ִבבשמקוּממן.
מסכת שבת פרק ה משנה ב
ב
רֲעחמור יוֵאוצא יַתביַתמ שר יַתדיַתעת,
ִבב שזיַתמן אשִבהיא שקשו ּמרה לו.
שזּמכ ִברין יושוצִבאין שלבוִבבין;
שרֵאחִבלין יושוצאות ששחוזות,
שכבולות ושכבונות,
שוּמהִבע ִבזים שוצרורות.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאסר שבמכּמלם,
חו ץ ִבמן ּמה שרֵאחִבלים יַתהשכבונות.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבע ִבזים יושוצאות שוצרורות,

של יַתיֵאבש ,רֲעאּמבל ללא ֵאלּמחֵאלב.
מסכת שבת פרק ה משנה ג
ג
ויַתבּממה ֵאאי ּמנה יוּמוצא?
ללא ֵאיֵאוצא ּמגּממל ִבבשמטואטאלת,
ללא ּמעקוד שוללא ּמרגול,
שוֵאכן ששּמאר ּמכל יַתהשבֵאהּממה.
שְך.
שר שגיַתמִבלים אזה ּמב אזה שוִישמ ל
ללא ִישק ל
רֲעאּמבל שמיַתכ ֵאנס רֲעחּמבִבלין שלתוְך ּמידו,
וִבבשליַתבד אשללא ִישכלרְך.
מסכת שבת פרק ה משנה ד
ד
ֵאאין רֲעחמור יוֵאוצא יַתביַתמ שר יַתדיַתעת,
ִבב שזיַתמן אשֵאאי ּמנה שקשו ּמרה לו,
שוללא יַתבזוג ,יַתא ף יַתעל ִבפי אשהוא ּמפקוק,
שוללא שבמסּמלם אששביַתוצ ּמוארו,
שוללא ִבב שרוצוּמעה אששב יַתר שגלו.
ֵאאין יַתהיַתת שר ּמנ שגִבלין יושוצִבאין שבחוִבטין,
שוללא ִבב שרוצועות אששב יַתר שגֵאליאהן.
ֵאאין יַתה שזּמכ ִברין יושוצִבאין יַתברֲעע ּמגּמלה אשיַתתיַתחת ּמהיַתאשל ּמיה אשּמלאהן.
ֵאאין ּמה שרֵאחִבלין יושוצאות רֲעחנונות,
שוֵאאין ּמהֵאע אגל יוֵאוצא יַתב ִבגימון,
שוללא ּמפ ּמרה שבעור יַתהמּקּמפד,
שוללא ִבב שרוצוּמעה אשֵאבין יַתק שר אניּמה.
ּמפ ּמרתו אשִבל שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה,
ּמה שיּמתה יוּמוצא ִבב שרוצוּמעה אשֵאבין יַתק שר אניּמה,
אשללא ִבכ שרוצון רֲעחּמכִבמים.

פרק ו
מסכת שבת פרק ו משנה א
א
יַתבּממה ִבאּמשה יוּמוצא ויַתבּממה ֵאאי ּמנה יוּמוצא?
ללא ֵאתֵאוצא ִבאּמשה ללא שבחוֵאטי אוצאמר,
שוללא שבחוֵאטי ִבפששּמתן,
ללא ִבב שרוצועות אששבלראּמש ּה,

שוללא ִבתשטלבל ּמבאהן יַתעד אששת יַתרֵאפם;
ללא שבטואטאפת,
ללא שביַתס שנבוִבטים ִבב שזיַתמן אשֵאאי ּמנן שתפו ִברים,
שוללא יַתבּמכבול ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
שוללא שבִבעיר אשיַתל ּמזּמהב,
שוללא ִבבשקיַתטּמלא,
שוללא יַתב שנ ּמזִבמים,
שוללא שביַתטיַתביַתעת אשֵאאין ּמעאליּמה חוּמתם,
שוללא שביַתמיַתחט אשֵאאי ּמנה שנקוּמבה.
שוִבאם ּמיּמוצאת ֵאאי ּמנה יַתח איאבת יַתחּמּטאת.
מסכת שבת פרק ו משנה ב
ב
ללא ֵאיֵאוצא ּמהִבאיש שביַתס שנ ּמדל יַתהשממסּממר,
שוללא יַתב ּמיִבחיד ִבב שזיַתמן אשֵאאין שב יַתר שגלו יַתמּמכה,
שוללא ִבבשתִבפּמלה,
שוללא שבּמקִבמייַתע ִבב שזיַתמן אשֵאאינו ִבמן יַתהממשמאחה,
שוללא שבִבש שר ּמין,
שוללא שביַתקשוּס ּמדה,
שוללא שביַתמ שגיַתפִים.
ִבאם ּמיּמוצאֵ ,אאינו יַתח ּמיב יַתחּמּטאת.
מסכת שבת פרק ו משנה ג
ג
ללא ֵאתֵאוצא ִבאּמשה שביַתמיַתחט שנקוּמבה,
שוללא שביַתטיַתביַתעת אש ֵאיש ּמעאליּמה חוּמתם,
שוללא שבּמכשל ּמיר ,שוללא יַתבכואכאלת,
שוללא ִבבשוצלוִבחית אששלִבפשל ּמיטוס.
שוִבאם ּמיּמוצאת ,יַתח איאבת יַתחּמּטאת.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים פושט ִברין יַתבכואכאלת וִבבשוצלוִבחית אששלִבפשל ּמיטוס.
מסכת שבת פרק ו משנה ד
ד
ללא ֵאיֵאוצא ּמהִבאיש ללא יַתביַתוּסִי ף ,שוללא יַתבאּקאשת,
שוללא יַתבשת ִבריס ,שוללא ּמביַתאּמלה ,שוללא ּמבלריַתמח.
ִבאם ּמיּמוצא ,יַתח ּמיב יַתחּמּטאת.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יַתתשכִבשיִבטים ֵאהם לו.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:

ֵאאי ּמנן לו אאּמלא ִבל שג יַתני ,אש אנאאיַתמר:
" שוִבכשתתו יַתח שרבוּמתם שלִבאִבתים יַתורֲעח ִבניתוֵאתיאהם שליַתמ שזֵאמרות".
בו ִברית שטהו ּמרה ,יושוצִבאין ּמב ּה יַתביַתשּמבת.
שכּמכִבלים שטֵאמִבאיןֵ ,אאין יושוצִבאין ּמבאהן.
) שייַתששע ּמיה ב,ד(

מסכת שבת פרק ו משנה ה
ה
יוּמוצא ִבאּמשה שבחוֵאטי ֵאשּמער,
ֵאבין ִבמאשּמל ּה ֵאבין ִבמאשיַתלרֲעחאב שרּמת ּה ֵאבין ִבמאשִבלשבֵאהּממה;
יַתבּטואטאפת ,ושביַתסשלבוִבטים ִבב שזיַתמן אשֵאהן שתפו ִברים,
יַתבּמכבול שבֵאפּמאה ּמנשכ ִברית אבּמחֵאוצר,
שבמוְך אששבּמא שז ּמנ ּה ,ושבמוְך אששביַתס שנ ּמדּמל ּה,
ושבמוְך אשִבהשתִבקי ּמנה ּמל ּה של ִבנ ּמדּמת ּה,
שבִבפשלֵאפל ,ושביַתג שר ֵאגר אמיַתלח,
ושבּמכל ּמדּמבר אשִבתֵאתן שלתוְך ִבפיּמה,
ִבבשליַתבד אשללא ִבתֵאתן יַתכשתִבחּמלה יַתביַתשּמבת.
ִבאם ּמניַתפל ,ללא יַתתשח ִבזיר.
ֵאשן תואתאבת שוֵאשן אשיַתל ּמזּמהב,
שרִבבי יַתמִבתיר,
יַתורֲעחּמכִבמים אושס ִברין.
מסכת שבת פרק ו משנה ו
ו
יושוצִבאים שבאסיַתלע אשיַתעל יַתהִבצ ִבנית,
יַתהּמבנות יושוצאות שבחוִבטים,
רֲעאִבפלו ִבבשקּמסִבמים אששבּמא שז ֵאניאהם.
רֲעע ּמרִבביות שרעולותּ ,ממ ִבדיות שפרופות,
שוּמכל ּמא ּמדם,
אאּמלא אש ִבדשברו רֲעחּמכִבמים יַתבהו אוה.
מסכת שבת פרק ו משנה ז
ז
פו אראפת יַתעל ּמהאאאבן שויַתעל ּמהאאגוז שויַתעל יַתהיַתמשטֵאביַתע,
וִבבשליַתבד אשללא ִבתשפלר ף יַתכשתִבחּמלה יַתביַתשּמבת.
מסכת שבת פרק ו משנה ח
ח
יַתהִבּקֵאּטיַתע יוֵאוצא שביַתקב אשלו.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
ו שרִבבי יוֵאסה אוֵאסר.

ִבאם ֵאיש לו ֵאבית ִבקבול שכִבתיִבתיםּ ,מטֵאמא.
שסמוכות אשלו שטֵאמִבאים ִבמ שד ּמרס,
ֵאאין יושוצִבאין ּמבאהן יַתביַתשּמבת,
שוֵאאין ִבנשכ ּמנִבסין ּמבאהם ּמלרֲעע ּמז ּמרה.
ִבכֵאוּסא ,שסמוכות אשלו שטֵאמִבאין ִבמ שד ּמרס,
ֵאאין יושוצִבאין ּמבאהן יַתביַתשּמבת,
שוֵאאין ִבנשכ ּמנִבסין ּמבאהן ּמלרֲעע ּמז ּמרה.
רֲעא יַתנשקּמטִבמים ,שטהו ִברים,
ֵאאין יושוצִבאין ּמבאהן.
מסכת שבת פרק ו משנה ט
ט
יַתהּמב ִבנים יושוצִבאין ִבבשקּמש ִברים,
ושב ֵאני שמּמלִבכים יַתבזו ִבגים ,שוּמכל ּמא ּמדם,
אאּמלא אש ִבדשברו רֲעחּמכִבמים יַתבהו אוה.
מסכת שבת פרק ו משנה י
י
יושוצִבאין שבֵאבייַתוצת יַתהיַתח שרגול,
ושבֵאשן אשיַתלשוּמעל,
ושביַתמשסֵאמר יַתהּמצלוב,
ִבמֵאשם שרפוּמאה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי יוֵאסה.
ו שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאסר יַתא ף יַתבחול,
ִבמֵאשם יַתד שרֵאכי ּמהאאמו ִברי.

פרק ז
מסכת שבת פרק ז משנה א
א
שכּמלל ּמגדול ּמאשמרו יַתביַתשּמבת:
ּמכל יַתהשוֵאכיַתח ִבעיַתּקר יַתהיַתשּמבת,
שוּמעּמשה שמּמלאכות יַתה שרֵאבה שביַתשּמבתות יַתה שרֵאבה,
ֵאאינו יַתח ּמיב אאּמלא יַתחּמּטאת יַתאיַתחת.
שויַתהיו ֵאדיַתע ִבעיַתּקר יַתשּמבת,
שוּמעּמשה שמּמלאכות יַתה שרֵאבה שביַתשּמבתות יַתה שרֵאבה,
יַתח ּמיב יַתעל ּמכל יַתשּמבת שויַתשּמבת.
שויַתהיו ֵאדיַתע אשִבהיא יַתשּמבת,

שוּמעּמשה שמּמלאכות יַתה שרֵאבה שביַתשּמבתות יַתה שרֵאבה,
יַתח ּמיב יַתעל ּמכל שמּמלאּמכה ושמּמלאּמכה.
ּמהעואשה שמּמלאכות יַתה שרֵאבה ֵאמֵאעין שמּמלאּמכה יַתאיַתחת,
ֵאאינו יַתח ּמיב אאּמלא יַתחּמּטאת יַתאיַתחת.
מסכת שבת פרק ז משנה ב
ב
רֲעאבות שמּמלאכות ,יַתא שרּמבִבעים ּמחֵאסר יַתאיַתחת:
יַתהחו ֵארש ,יַתהזו ֵאריַתע,
יַתהּקוֵאוצר ,יַתהשמיַתעֵאמר ,יַתה ּמדש שויַתהזו ארה;
יַתהבו ֵארר ,יַתהּטוֵאחן ,יַתהיַתמ שרִבקיד ,יַתהּמלש ,שוּמהאואפה;
יַתהגו ֵאזז אאת יַתהאצאמר ,יַתהשמיַתלשבנו ,שויַתהשמ יַתנשפסו ,שויַתהצושבעו;
שויַתהּטו ֵאוהו ,שויַתהֵאמִבסיְך ,שוּמהעואשה שש ֵאני ּמבֵאתי ִבני ִברים,
ּמהאו ֵארג שש ֵאני חוִבטין ,שויַתהבוֵאוציַתע שש ֵאני חוִבטין;
יַתהּקוֵאשר ,שויַתהיַתמִבתיר,
שויַתהתוֵאפר ששֵאתי שתִבפירות,
יַתהּקו ֵארע יַתעל שמ ּמנת ִבלשתפור ששֵאתי שתִבפירות.
ג
יַתהּמצד שוצִבבי,
יַתהשורֲעחטו,
שויַתהיַתמשפִבשיטו ,שויַתהמושלחו,
שויַתהשמיַתעשבדו ,שויַתהמורֲעחקו ,שויַתהשמיַתחשתכו;
יַתהכוֵאתב ששֵאתי אותות,
שויַתהמוֵאחק יַתעל שמ ּמנת ִבלשכתוב ששֵאתי אותות;
ד
יַתהבו אנה ,שויַתהוּסוֵאתר;
שויַתהשמיַתכאבה ,שויַתהיַתמשבִבעיר;
שויַתהיַתמאכה יַתביַתפִבּטיש;
שויַתהמוִבוציא ֵאמ שרשות ִבל שרשות.
ֵאאלו ֵאהן רֲעאבות שמּמלאכות,
יַתא שרּמבִבעים ּמחֵאסר יַתאיַתחת.
מסכת שבת פרק ז משנה ג
ה
שועוד שכּמלל יַתאֵאחר ּמאּממרו:
ּמכל יַתהּמכֵאשר שליַתהשוצ ִבניע ויַתמשוצ ִבניִבעים ּמכמוהו,
הוִבוציאו יַתביַתשּמבת ,יַתח ּמיב ּמעּמליו יַתחּמּטאת.
שוּמכל אשֵאאינו ּמכֵאשר שליַתהשוצ ִבניע ,שוֵאאין יַתמשוצ ִבניִבעים ּמכמוהו,

הוִבוציאו יַתביַתשּמבתֵ ,אאינו יַתח ּמיב אאּמלא שליַתמשוצ ִבניעו.
מסכת שבת פרק ז משנה ד
ו
יַתהמוִבוציא אתאבןִ ,בכשמללא ִבפי ּמפ ּמרה;
ּמעּמוצהִ ,בכשמללא ִבפי ּמגּממל;
ּמעִבמירִ ,בכשמללא ִבפי ּמטאלה;
רֲעעּמשִבביםִ ,בכשמללא ִבפי שג ִבדי;
רֲעעֵאלי שום יַתורֲעעֵאלי שבּמוצִבלים ,יַתלִבחים ,יַתכ שגרו אג ארת,
ִבויֵאבִבשיםִ ,בכשמללא ִבפי שג ִבדי.
ֵאאי ּמנן ִבמשוצּמט שרִבפין אזה ִבעם אזה,
ִבמשפ ֵאני אשללא ּמשוו שבֵאשעו ֵאריאהם.
יַתהמוִבוציא ּקאּמכִבלים ִבכ שגרו אג ארת,
ִבמשוצּמט שרִבפין אזה ִבעם אזה,
ִבמשפ ֵאני אשּמשוו שבֵאשעו ֵאריאהם,
חו ץ ִבמשּקִבלֵאפיאהם שו יַתגשלִבעי ֵאניאהם שוּמעשקֵאוציאהן שוסוּמבן וממ שרּמס ּמנן.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
חו ץ ִבמשּקִבלֵאפי רֲעע ּמדִבשים ,יַתהִבמשתיַתבששלות ִבעּממם.

פרק ח
מסכת שבת פרק ח משנה א
א
יַתהמוִבוציא יַתיִין ,שכ ֵאדי שמ ִבזי יַתגת יַתהכוס;
ּמחּמלב ,שכ ֵאדי שגִבמ ּמיה;
שדיַתבש ,שכ ֵאדי ִבלֵאתן יַתעל יַתהּמכִבתית;
אשאמן ,שכ ֵאדי ּמלסוְך ֵאאאבר ּמקּמטן;
יַתמִים ,שכ ֵאדי ּמלשו ף אאת יַתהִבּקלו ִברית.
וששּמאר ּמכל יַתהיַתמששִבקין ּמב שרִבביִבעית.
שוּמכל יַתהשויַתפִבכיןּ ,מב שרִבביִבעית.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
מכּמלם ּמב שרִבביִבעית;
ללא אנאאשמרו ּמכל יַתהֵאשעו ִברים ּמהֵאאלו,
אאּמלא שליַתמשוצ ִבניֵאעיאהם.
מסכת שבת פרק ח משנה ב
ב
יַתהמוִבוציא אחאבל ,שכ ֵאדי יַתלרֲעעשות לא אזן יַתלמכּמפה;

שגִבמי ,שכ ֵאדי יַתלרֲעעשות ּמתלוי יַתל ּמנּמפה שויַתלשכּמב ּמרה,
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שכ ֵאדי ִבללּטל ִבמאמנו ִבמ יַתדת יַתמ שנּמעל יַתלּמּקּמטן.
שנ ּמיר ,שכ ֵאדי ִבלשכלתב ּמעּמליו אקאשר מושכִבסים.
יַתהמוִבוציא אקאשר אשיַתלמושכִבסין ,יַתח ּמיב.
שנ ּמיר ּממחוק ,שכ ֵאדי ִבלשכלרְך יַתעל ִבפי שוצלוִבחית שקיַתט ּמנה אששלִבפשל ּמיטום.
מסכת שבת פרק ח משנה ג
ג
עור ,שכ ֵאדי יַתלרֲעעשות ּמקִבמייַתע;
אקאל ף ,שכ ֵאדי ִבלשכלתב ּמעּמליו ּמפ ּמרּמשה שקיַתט ּמנה אשיַתבשתִבפִבלים,
אשִבהיא "ששיַתמע ִישש ּמרֵאאל";
שדיו ,שכ ֵאדי ִבלשכלתב ששֵאתי אותות;
לכיַתחל ,שכ ֵאדי ִבלשכחול יַתעִין יַתאיַתחת.
מסכת שבת פרק ח משנה ד
) אדאבק ,שכ ֵאדי ִבלֵאתן שבלראש יַתהיַתששבאשאבת;(
אזאפת שו ּמגשפ ִברית ,שכ ֵאדי יַתלרֲעעשות אנאקב;
יַתשרֲעע ּמוה ,שכ ֵאדי ִבלֵאתן יַתעל ִבפי אנאקב ּמקּמטן;
ד
אדאבק ,שכ ֵאדי ִבלֵאתן שבלראש יַתהיַתששבאשאבת;
יַתח שרִבסית ,שכ ֵאדי יַתלרֲעעשות ִבפי כור אששלוצו שרֵאפי ּמזּמהב.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שכ ֵאדי יַתלרֲעעשות יַתפשטפוט.
סוִבבים ,שכ ֵאדי ִבלֵאתן יַתעל ִבפי כור אששלוצו שרֵאפי ּמזּמהב;
ִבסיד ,שכ ֵאדי ּמלסוד שקיַתט ּמנה אשיַתבּמבנות.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שכ ֵאדי יַתלרֲעעשות יַתכ שנבול.
שרִבבי שנאחשמ ּמיה אוֵאמר:
שכ ֵאדי יַתלרֲעעשות יַתא שנטוֵאפי.
מסכת שבת פרק ח משנה ה
ה
רֲעא ּמדּממה ,שכחויַתתם יַתהיַתמ שריַתוצִבפים.
ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
שכחויַתתם ּמהִבא שגרות.
אזאבל שוחול יַתדק ,שכ ֵאדי של יַתזֵאבל אקיַתלח אששלאאשכרוב.
ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:

שכ ֵאדי של יַתזֵאבל שכ ֵאריּמשה.
חול יַתגס ,שכ ֵאדי ִבלֵאתן יַתעל שמללא יַתכ ף ִבסיד.
ּמק אנה ,שכ ֵאדי יַתלרֲעעשות קושלמוס;
שוִבאם ּמה ּמיה ּמעאבה או שמ מרּמוּסס,
שכ ֵאדי שליַתבֵאשל ֵאביּמוצה יַתקּמלה אשיַתבֵאביִבוצים,
שטרוּמפה ו שנתו ּמנה יַתביַתלּמפס.
מסכת שבת פרק ח משנה ו
ו
אעאוצם ,שכ ֵאדי יַתלרֲעעשות יַתת שר ּמוד.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שכ ֵאדי יַתלרֲעעשות ּמח ף.
שזכוִבכית ,שכ ֵאדי ִבל שגרור ּמב ּה שבלראש יַתהיַתכ שרֵאכד;
שוצרור או אאאבן ,שכ ֵאדי ִבל שזלרק ּמבעו ף.
שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב אוֵאמר:
שכ ֵאדי ִבל שזלרק יַתבשבֵאהּממה.
מסכת שבת פרק ח משנה ז
ז
אח ארס ,שכ ֵאדי ִבלֵאתן ֵאבין יַתפִבצים יַתלרֲעחֵאברו.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
שכ ֵאדי יַתלשחתות בו אאת ּמהאור.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
שכ ֵאדי שליַתקֵאבל שרִבביִבעית.
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאין שרּמא ּמיה יַתל ּמדּמבר,
ֵאזאכר יַתל ּמדּמבר ) :שייַתששע ּמיה ל,יד(
" שוללא ִיּממֵאוצא ִבבשמִבכּמתתו אח ארש יַתלשחתות ֵאאש ִבמ ּמיקוד".
ּמאיַתמר לו שרִבבי יוֵאסה:
ִבמּמשם שרּמא ּמיה?
" שויַתלרֲעחשו ף יַתמִים ִבמ אגאבא".

פרק ט
מסכת שבת פרק ט משנה א
א
ּמאיַתמר שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
שמ יַתנִין יַתלרֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה,

אשִבהיא שמיַתטּממא יַתביַתמּמשא יַתכ ִבנ ּמדה?
ש אנאאיַתמר ) :שייַתששע ּמיה ל,כב(
א
"ִבת שז ֵארם שכמו ּמד ּמוהֵ ,אוצא לתאיַתמר לו".
ּממה יַתה ִבנ ּמדה שמיַתטּממא יַתביַתמּמשא,
יַתא ף רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה שמיַתטּממא יַתביַתמּמשא.
מסכת שבת פרק ט משנה ב
ב
שמ יַתנִין ִבלשסִבפי ּמנה אשִבהיא שטהו ּמרה?
ש אנאאיַתמרִ) :במששֵאלי ל,יט(
א
" אד ארְך ּקאִבנ ּמיה שבאלב ּמים".
שמ יַתנִין יַתלרֲעערו ּמגה אשִבהיא ִבשּמשה יַתעל ִבשּמשה שטּמפִבחים,
אשזו שרִבעים שבתוּמכ ּה רֲעחִבמּמשה ֵאז שרעו ִבנים,
יַתא שרּמבּמעה שביַתא שריַתבע רוחות ּמהרֲעערו ּמגה ,שואאּמחד ּמבאאשמיַתוצע?
ש אנאאיַתמר ) :שייַתששע ּמיה סא,יא(
א
"ִבכי ּמכּמא אר ץ תוִבוציא ִבוצשמּמח ּה,
ושכ יַתג ּמנה ֵאזרואעיּמה יַתתשוצִבמייַתח".
ללא אנאאיַתמר ֵאכן,
אאּמלא " ֵאזרואעיּמה יַתתשוצִבמייַתח".
מסכת שבת פרק ט משנה ג
ג
שמ יַתנִין שלפואלאטת ִבששכיַתבת אז יַתרע יַתביום יַתהששִבליִבשי,
אשִבהיא שטֵאמּמאה? >מחוק ע"י מגיה :שטהו ּמרה<
ש אנאאיַתמר) :ששמות יט,טו(
א
"אהיו שנכ ִבנים לששללאשת ּמיִבמים,
יַתאל ִבת שגשו אאל ִבאּמשה".
שמ יַתנִין אשיַתמ שרִבחיִבוצים אאת יַתהּמּקּמטן,
יַתביום יַתהששִבליִבשי אשּמחל ִבלשהיות יַתביַתשּמבת?
ש אנאאיַתמר) :שב ֵאראִבשית לד,כה(
א
" יַתו שיִבהי יַתביום יַתהששִבליִבשיִ ,בבשהיוּמתם לכרֲעאִבבים".
שמ יַתנִין אשּקושש ִברין ּמלשון אשִבל שזהו ִברית
שבלראש יַתהּמשִבעיר יַתהִבמששיַתתֵאליַתח?
ש אנאאיַתמר ) :שייַתששע ּמיה א,יח(
א
"ִבאם ִישהיו רֲעחּמטֵאאיאכם יַתכּמש ִבנים ,יַתכאשאלג יַתישלִבבינו,
ִבאם יַתישא ִבדימו יַתכתוּמלע ,יַתכאצאמר ִישהיו".
מסכת שבת פרק ט משנה ד
ד
שמ יַתנִין שלִבסיּמכה אשִבהיא ִבכששִבת ּמיה שביום יַתהִבכפו ִברים?

יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאין שרּמא ּמיה יַתל ּמדּמבר,
ש אנאאיַתמר) :שתִבהִבלים קט,יח(
ֵאזאכר יַתל ּמדּמבר ,א
" יַתוּמתלבא יַתכיַתמִים שבִבק שרבו שויַתכאשאמן שביַתעשוצמוּמתיו".
מסכת שבת פרק ט משנה ה
ה
יַתהמוִבוציא ֵאעִבוצים ,שכ ֵאדי שליַתבֵאשל ֵאביּמוצה יַתקּמלה;
יַתתשבִבלים ,שכ ֵאדי שליַתתֵאבל ֵאביּמוצה יַתקּמלה;
ִבמשוצּמט שרִבפים אזה ִבעם אזה.
שקִבלֵאפי אאגו ִבזים ,שקִבלֵאפי ִברמו ִבנים,
אאשסֵאטס ופוּמאה ,שכ ֵאדי ִבלשוצבויַתע ּמבאהם אב אגד ּמקּמטן ִבכששּמבּמכה.
ֵאמי יַתר שגיַתלִים ,אנאתר ובו ִבריתִ ,בקימו שנ ּמיה שויַתאששּמלג,
שכ ֵאדי שליַתכֵאבס ּמבאהם אב אגד ּמקּמטן ִבכששּמבּמכה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שכ ֵאדי שליַתהרֲעעִבביר יַתעל יַתהאכאתם.
מסכת שבת פרק ט משנה ו
ו
ִבפשלאפאלתּ ,מכל אשִבהיא,
ִבעשט ּמרןּ ,מכל אשהוא.
ִבמי ֵאני שבּמשִבמים וִבמי ֵאני יַתמשתכוֵאתיאהםּ ,מכל אשֵאהם.
ֵאמרֲעעיַתפר יַתהִבמ שזֵאביַתחֵ ,אמיַתאשב ֵאני יַתהִבמ שזֵאביַתח
ִבמשמיַתקק שסּמפ ִברים ִבמשמיַתקק ִבמשטשפחוֵאתיאהםּ ,מכל אשֵאהם,
ִבמשפ ֵאני אשיַתמשוצ ִבניִבעים אוּמתן של ּמג שנ ּמזן.
שרִבבי יו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף יַתהמוִבוציא ִבמשמיַתששמֵאשי רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרהּ ,מכל אשהוא,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים יג,יח(
א
" שוללא ִי שדיַתבק שב ּמי שדָך שמאוּממה ִבמן יַתהֵאח ארם".
מסכת שבת פרק ט משנה ז
ז
יַתהמוִבוציא מקיַתפת ּמהרושכִבלין,
יַתא ף יַתעל ִבפי אש איש ּמב ּה ִבמי ִבנים יַתה שרֵאבה,
ֵאאינו יַתח ּמיב אאּמלא יַתחּמּטאת יַתאיַתחת.
ֵאז שרעו ֵאני יַתג ּמנהּ ,מפחות ִבמִבכ שגרו אג ארת.
שרִבבי שיהו ּמדה אבן שבִבתי ּמרה אוֵאמר:
רֲעחִבמּמשה.
אז יַתרע ִבקשוִבאים ,שש יַתנִים,
אז יַתרע שדלוִבעים ,ששיַתנִים,
אז יַתרע פול ִבמשוצ ִברי ,שש יַתנִים.

ּמח ּמגב יַתחיּ ,מכל אשהוא;
ֵאמתִ ,בכ שגרו אג ארת.
ִבוצלפ ארת שכ ּמרִבמיםֵ ,אבין ּמח ּמיה ֵאבין ֵאמּמתהּ ,מכל אשִבהיא,
ִבמשפ ֵאני אשיַתמשוצ ִבניִבעים אוּמת ּה ִבל שרפוּמאה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף יַתהמוִבוציא ּמח ּמגב יַתחי ּמטֵאמא ּמכל אשהוא,
ִבמשפ ֵאני אשיַתמשוצ ִבניִבעים אותו יַתלּמּקּמטן שליַתשֵאחק בו.

פרק י
מסכת שבת פרק י משנה א
א
יַתהיַתמשוצ ִבנייַתע של אז יַתרע ,של ִבדי שגּממא ,שוִבל שרפוּמאה,
הוִבוציאו יַתביַתשּמבת ,יַתח ּמיב ּמעּמליו ּמכל אשהוא.
שוּמכל ּמא ּמדם ֵאאין יַתח ּמיִבבים ּמעּמליו אאּמלא שכֵאשעורו;
ּמח יַתזר שוִבהשכ ִבניסו ֵאאינו יַתח ּמיב אאּמלא שכֵאשעורו.
מסכת שבת פרק י משנה ב
ב
יַתהמוִבוציא ּקאּמכִבלים ו שנּמת ּמנם יַתעל ּמהיַתאשס מקּמפה,
ֵאבין אשּמח יַתזר שוהוִבוציּמאםֵ ,אבין אשהוִבוציּמאם יַתאֵאחרּ ,מפטור,
ִבמשפ ֵאני אשללא ּמעּמשה שמיַתלאשכתו שביַתבת יַתאיַתחת.
מקּמפה אשִבהיא שמֵאלּמאה ֵאפרות,
ו שנתו ּמנה יַתעל ּמהיַתאשס מקּמפה יַתהִבחיוצו ּמנה,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשלרב יַתהֵאפרות ִבמיַתבחו ץּ ,מפטור,
יַתעד אשיוִבוציא אאת ּמכל יַתהמּקּמפה.
מסכת שבת פרק י משנה ג
ג
יַתהמוִבוציא ֵאבין ִבביִבמינו ֵאבין ִבבששמאלו,
שבתוְך ֵאחיקו ,או יַתעל שכֵאתפו ,יַתח ּמיב,
אשֵאכן יַתמּמשא שב ֵאני שקּמהת;
שליַתאיַתחר ּמידו ,שב יַתר שגלו ,שבִבפיו ושביַתמ שריַתפּקו,
שבּמא שזנו וִבבששּמערו ,ויַתברֲעאמפ שנ ּמדתו וִבפיּמה שליַתמּמּטן,
ֵאבין רֲעאמפ שנ ּמדתו יַתלרֲעחלוקו ,ויַתברֲעחיַתפת רֲעחלוקו,
שביַתמ שניַתעלו ושביַתס שנ יַתדלוּ ,מפטור,
אשללא הוִבוציא שכ אד ארְך יַתהמוִבוציִבאים.

מסכת שבת פרק י משנה ד
ד
יַתהִבמשתיַתכ ֵאון שלהוִבוציא שלּמפ ּמניו וּמבא לו שליַתארֲעח ּמריוּ ,מפטור;
שליַתארֲעח ּמריו וּמבא לו שלּמפ ּמניו ,יַתח ּמיב.
אבאאאמתּ ,מהִבאּמשה יַתהחו אג ארת יַתבֵאוּס ּמנר,
ֵאבין ִבמשלּמפ אניּמה וֵאבין ִבמשליַתארֲעח אריּמה ,יַתח איאבת,
אשֵאכן ּמראוי ִבלשהיות חו ֵאזר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף ִבבשמיַתקשבֵאלי ִבפשתִבקים.
מסכת שבת פרק י משנה ה
ה
יַתהמוִבוציא ּקאּמכִבלים ּמפחות ִבמיַתכֵאשעור יַתבאכִבלי,
ּמפטור יַתא ף יַתעל יַתהאכִבלי ,אשיַתהאכִבלי שטֵאפּמלה לו;
אאת יַתהיַתחי יַתבִבמּמּטה,
ּמפטור יַתא ף יַתעל יַתהִבמּמּטה ,אשיַתהִבמּמּטה שטֵאפּמלה לו;
שואאת יַתהֵאמת יַתבִבמּמּטה ,יַתח ּמיב.
שוֵאכן יַתכ יַתזִית ִבמן יַתהֵאמת שויַתכ יַתזִית ִבמן יַתה שנֵאבּמלה
שוּמכרֲעע ּמדּמשה ִבמן יַתהאש אר ץ ,יַתח ּמיִבבים.
שרִבבי ִבששמעון פוֵאטר.
ו
יַתהמוִבוציא ִבכּמכר ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים ,יַתח ּמיב.
הוִבוציאוהו ששיַתנִים ,שפטו ִברים.
ללא ּמיכול אאּמחד שלהוִבוציאו שוהוִבוציאוהו שש יַתנִים ,יַתח ּמיִבבים.
שרִבבי ִבששמעון פוֵאטר.
מסכת שבת פרק י משנה ו
ז
יַתהנוֵאטל ִבוצּמפ שר ּמניו זו ּמבזו ,או שבִבש ּמניו,
שוֵאכן ששּמערו ,שוֵאכן ששּמפמו ,שוֵאכן שזּמקנו,
שוֵאכן יַתהגו אדאלת ,שוֵאכן יַתהכואחאלת ,שוֵאכן יַתהפואקאסת,
שרִבבי אאִבליאע אזר שמיַתח ֵאיב יַתחּמּטאת,
יַתורֲעחּמכִבמים אושס ִברין ִבמשום ששבות.
יַתהתוֵאלש ֵאמּמעִבוצי ץ ּמנקוב ,יַתח ּמיב,
שואשֵאאינו ּמנקובּ ,מפטור.
שרִבבי ִבששמעון פוֵאטר ּמב אזה וּמב אזה.

פרק יא
מסכת שבת פרק יא משנה א
א
יַתהזו ֵארק ֵאמ שרשות יַתה ּמיִבחיד ִבל שרשות ּמה יַתרִבבים,
או ֵאמ שרשות ּמה יַתרִבבים ִבל שרשות יַתה ּמיִבחיד ,יַתח ּמיב.
ֵאמ שרשות יַתה ּמיִבחיד ִבל שרשות יַתה ּמיִבחיד ו שרשות ּמה יַתרִבבים ּמבאאשמיַתוצע,
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה שמיַתח ֵאיב,
יַתורֲעחּמכִבמים פושט ִברים.
מסכת שבת פרק יא משנה ב
ב
ֵאכייַתוצד?
ששֵאתי שקוצושוצ ּמראות זו שכ אנ אגד זו ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
שויַתהמוִבשיט שויַתהזו ֵארק ִבמזו ּמלזוּ ,מפטור.
ּמהיו ששֵאתיאהם ִבב שד ּמיֵאטי יַתאיַתחת,
יַתהמוִבשיט יַתח ּמיב ,שויַתהזו ֵארק ּמפטור,
אשּמכְך ּמה שיּמתה רֲעעבו יַתדת יַתהשל ִבו ִבים.
ג
ששֵאתי רֲעע ּמגלות זו יַתאיַתחר זו ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
מוִבשיִבטים אאת יַתהשּק ּמרִבשים ִבמזו ּמלזו,
רֲעאּמבל ללא זו שרִבקים.
מחשל יַתית יַתהבור שויַתהאוּסיַתלע,
אשֵאהן שגבוִבהים רֲעעּמש ּמרה ורּמחִבבים יַתא שרּמבּמעה> ,בפנים :רֲעעּמש ּמרה ,ותוקן על ידי המגיה<
יַתהנוֵאטל ֵאמאהם שויַתהנוֵאתן יַתעל יַתגּמבם ,יַתח ּמיב;
ּמפחות ִבמֵאכןּ ,מפטור.
מסכת שבת פרק יא משנה ג
ד
יַתהזו ֵארק יַתא שריַתבע יַתאמות יַתבלכאתל,
שליַתמשעּמלה ֵאמרֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים ,שכזו ֵארק שבּמא ֵאויר,
שליַתמּמּטה ֵאמרֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים ,שכזו ֵארק ּמבּמא אר ץ.
יַתהזו ֵארק ּמבּמא אר ץ יַתא שריַתבע יַתאמות ,יַתח ּמיב.
ּמז יַתרק שלתוְך יַתא שריַתבע יַתאמות,
שו ִבנשת יַתגשל יַתגל חו ץ שליַתא שריַתבע יַתאמותּ ,מפטור;
חו ץ שליַתא שריַתבע יַתאמות,
שו ִבנשת יַתגשל יַתגל שלתוְך יַתא שריַתבע יַתאמות ,יַתח ּמיב.
מסכת שבת פרק יא משנה ד

ה
יַתהזו ֵארק יַתב ּמים יַתא שריַתבע יַתאמותּ ,מפטור.
ִבאם ּמה ּמיה שריַתקק יַתמִים ו שרשות ּמה יַתרִבבים שמיַתהאלאכת בו,
יַתהזו ֵארק שבתוכו יַתא שריַתבע יַתאמות ,יַתח ּמיב.
שויַתכּממה הוא שריַתקק יַתמִים?
ּמפחות ֵאמרֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים> .בפניםּ :מפחות ֵאמרֲעחִבמּמשה .תוקן בשוליים על ידי המגיה<
שריַתקק יַתמִים ו שרשות ּמה יַתרִבבים שמיַתהאלאכת בו,
יַתהזו ֵארק שבתוכו יַתא שריַתבע יַתאמות ,יַתח ּמיב.
מסכת שבת פרק יא משנה ה
ו
יַתהזו ֵארק ִבמן יַתה ּמים יַתל יַתיּמבּמשה וִבמן יַתה יַתיּמבּמשה יַתל ּמים,
וִבמן יַתה ּמים ִבלשסִבפי ּמנה וִבמן יַתהשוּסִבפי ּמנה יַתלרֲעחאב שרּמת ּה,
ּמפטור.
שסִבפינות שקשורות זו ּמבזו,
שמיַתטשלשטִבלים ִבמזו ּמלזו.
ִבאם ֵאאי ּמנן שקשורות ,יַתא ף יַתעל ִבפי ממּמּקפות,
ֵאאין שמיַתטשלשטִבלים ִבמזו ּמלזו.
מסכת שבת פרק יא משנה ו
ז
יַתהזו ֵארק שו ִבנ שזיַתכר יַתעד אשללא ֵאתֵאוצא ִבמ ּמידו,
שקּמלּמט ּה יַתאֵאחר ,שקּמלּמט ּה אכאלב ,או אש ִבנשש ּמרּמפה,
ּמפטור.
ּמז יַתרק יַתלרֲעעשות יַתחבו ּמרה,
ֵאבין ּמבּמא ּמדם וֵאבין יַתבשבֵאהּממה,
שו ִבנ שזיַתכר יַתעד אשללא אנאעששּמתה יַתחבו ּמרה,
ּמפטור.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל שממח שיֵאבי יַתחּמּטאות,
ֵאאי ּמנן יַתח ּמיִבבין יַתעד אששתֵאהא שתִבחּמלּמתן שוסוּמפן שש ּמג ּמגה.
שתִבחּמלּמתן שש ּמג ּמגה שוסוּמפן ּמזדון,
שתִבחּמלּמתן ּמזדון שוסוּמפן שש ּמג ּמגה,
שפטו ִברים,
יַתעד אששתֵאהא שתִבחּמלּמתן שוסוּמפן שש ּמג ּמגה.

פרק יב

מסכת שבת פרק יב משנה א
א
יַתהבו אנה ,יַתכּממה ִישב אנה ִבויֵאהא יַתח ּמיב?
יַתהבו אנה ּמכל אשהוא ,יַתהשמיַתסֵאתת,
שויַתהיַתמאכה יַתביַתפִבּטיש ויַתביַתמשעּמוצד,
יַתהּקו ֵאדיַתח ּמכל אשהוא ,יַתח ּמיב.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל ּמהעואשה שמּמלאּמכה,
ושמיַתלאשכתו ִבמשתיַתק איאמת יַתביַתשּמבת ,יַתח ּמיב.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
יַתא ף יַתהיַתמאכה יַתבּמּק שר ּמנס יַתעל יַתהיַתוּס ּמדן שבּמשיַתעת שמּמלאּמכה ,יַתח ּמיב,
ִבמשפ ֵאני אשהוא ִבכשמיַתתֵאּקן שמּמלאּמכה.
מסכת שבת פרק יב משנה ב
ב
יַתהחו ֵארש ּמכל אשהוא,
יַתהשמ יַתנֵאכש ,שויַתהשמיַתק שרֵאסם ,שויַתהשמ ּמז ֵארד ּמכל אשהוא ,יַתח ּמיב.
יַתהשמיַתלֵאּקט ֵאעִבוצים,
שליַתתֵאּקןּ ,מכל אשֵאהן,
ִבאם שליַתהִבוּסיק ,שכ ֵאדי שליַתבֵאשל ֵאביּמוצה יַתקּמלה.
יַתהשמיַתלֵאּקט רֲעעּמשִבבים,
שליַתתֵאּקןּ ,מכל אשֵאהן,
ִבאם ִבלשבֵאהּממהִ ,בכשמללא ִבפי שג ִבדי.
מסכת שבת פרק יב משנה ג
ג
יַתהכוֵאתב,
ֵאבין ִבביִבמינו ֵאבין ִבבששמאלו,
ֵאבין ִבמֵאשם אאּמחדֵ ,אבין ִבמשש ֵאני ֵאשמות,
ֵאבין ִבמשש ֵאני ִבסשמיונות ,שבּמכל ּמלשון ,יַתח ּמיב.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
ללא ִבנשתיַתח שיבו ששֵאתי אותות אאּמלא ִבמֵאשם רוֵאשם> ,בכתב יד מנוקד :רואשם<
אשּמכְך רוששִבמים יַתעל יַתק שרֵאשי יַתהִבמששּמכן,
ֵאלי יַתדע ֵאאי אזה הוא אבן זוגו.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
ּממִבוצינו ֵאשם ּמקלטן ִבמֵאשם ּמגדול,
ֵאשם ִבמִבששמעון וִבמששמוֵאאל,
שולניַתח ִבמ ּמנחור ,שו ּמדן ִבמ ּמדִבנ ֵאיאל.
מסכת שבת פרק יב משנה ד

ד
יַתהכוֵאתב ששֵאתי אותות שבאהשעֵאלם אאּמחד ,יַתח ּמיב.
ּמכיַתתב יַתב שדיו ,יַתביַתוּסם ,יַתבִבוּסשק ּמרא ,שבקומוס ושביַתקיַתליַתק שנתוס,
ושבּמכל ּמדּמבר אשהוא רוֵאשם,
יַתעל שש ֵאני ּמכשתֵאלי ּמז ִבוית ,שויַתעל שש ֵאני לוֵאחי ִבפ שנֵאקס,
שוֵאהן אנשה ִבגים אזה ִבעם אזה,
יַתהכוֵאתב יַתעל שבּמשרו ,יַתח ּמיב.
שויַתהשמּמס ֵארט יַתעל שבּמשרו,
שרִבבי אאִבליאע אזר שמיַתח ֵאיב יַתחּמּטאת,
ו שרִבבי שיהומשיַתע פוֵאטר.
מסכת שבת פרק יב משנה ה
ה
ּמכיַתתב שביַתמששִבקים ,שבֵאמי ֵאפרות,
יַתברֲעאיַתבק שד ּמרִבכים ,יַתברֲעאיַתבק סושפ ִברים,
ושבּמכל ּמדּמבר אשֵאאינו ִבמשתיַתק ֵאיםּ ,מפטור;
שליַתאיַתחר ּמידו ,שב יַתר שגלו ,ושבִבפיו ושביַתמ שריַתפּקו,
ּמכיַתתב אות יַתאיַתחת ּמסמוְך ִבלשכּמתב> ,לכתוב<
ּמכיַתתב יַתעל יַתגֵאבי שכּמתב,
ִבנשתיַתכ יַתון ִבלשכתוב ֵאחת שוּמכיַתתב ששֵאתי יַתזִין,
יַתאיַתחת ּמבּמא אר ץ שואאּמחד יַתבּקו ּמרה,
יַתעל שש ֵאני ּמכשתֵאלי יַתהיַתבִית ,שויַתעל שש ֵאני יַתדֵאפי ִבפ שנֵאקס,
שוֵאאי ּמנן אנשה ִבגים אזה ִבעם אזהּ ,מפטור.
ּמכיַתתב אות יַתאיַתחת נוּמט ֵאריקון,
שרִבבי שיהומשיַתע אבן שבִבתי ּמרה שמיַתח ֵאיב,
יַתורֲעחּמכִבמים פושט ִברין.
מסכת שבת פרק יב משנה ו
ו
יַתהכוֵאתב ששֵאתי אותות ִבבשש ֵאני אהשעֵאלמות,
יַתאיַתחת יַתביַתששח ִברית שויַתאיַתחת ֵאבין ּמהיַתע שריַתבִים,
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל שמיַתח ֵאיב,
יַתורֲעחּמכִבמים פושט ִברין.

פרק יג
מסכת שבת פרק יג משנה א
א
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:

ּמהאו ֵארג ששללּמשה חוִבטים יַתבשתִבחּמלה שואאּמחד יַתעל ּמהּמא ִבריג ,יַתח ּמיב.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאבין יַתבשתִבחּמלה ֵאבין יַתבוּסו ף,
ֵאשעורו ִבבשש ֵאני חוִבטים.
מסכת שבת פרק יג משנה ב
ב
ּמהעואשה שש ֵאני ּמבֵאתי ִבני ִברים,
יַתב ִבני ִברים ויַתבִבּקירוס ויַתב ּמנּמפה ויַתבשכּמב ּמרה ויַתביַתוּסל ,יַתח ּמיב.
שויַתהתוֵאפר ששֵאתי שתִבפירות,
שויַתהּקו ֵארע יַתעל שמ ּמנת ִבלשתלפר ששֵאתי שתִבפירות.
מסכת שבת פרק יג משנה ג
ג
יַתהּקו ֵארע יַתברֲעחּממתו שויַתעל ֵאמתו,
ּמכל יַתהשמיַתקשלשקִבלים שפטו ִברים.
שויַתהשמיַתקשלֵאקל יַתעל שמ ּמנת שליַתתֵאּקן,
ֵאשעורו ִבכשמיַתתֵאּקן.
מסכת שבת פרק יג משנה ד
ד
ֵאשעור יַתהשמיַתלֵאבן שויַתהשמ יַתנֵאפס ,יַתהצוֵאביַתע שויַתהּטו אוה,
ֵאשעורו ִבכשמללא לריַתחב יַתהִבוּסיט ּמכפול.
ּמהאו ֵארג שש ֵאני חוִבטים,
ֵאשעורו ִבכשמללא יַתהִבוּסיט.
מסכת שבת פרק יג משנה ה
ה
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבוצפור יַתלִבמ שג ּמדל ושוצִבבי יַתליַתבִית ,יַתח ּמיב.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִבוצפור יַתלִבמ שג ּמדל,
ושוצִבבי יַתל ִבג ּמנה שואלּמחֵאוצר שויַתלִבביּמב ִברים.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ללא ּמכל יַתהִבביּמב ִברים ּמש ִבוים.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל יַתהשממחּמוּסר ֵאוצי ּמדהּ ,מפטור,
שואשֵאאינו שממחיַתוּסר ֵאוצי ּמדה ,יַתח ּמיב.
מסכת שבת פרק יג משנה ו

ו
שוצִבבי אש ִבנשכ יַתנס יַתליַתבִית,
ּמניַתעל אאּמחד שבּמפ ּמניו ,יַתח ּמיב.
ִבאם ּמנרֲעעלו ששיַתנִים ,שפטו ִברין.
ללא ּמיכול אאּמחד ִבל שנעול,
שו ּמנרֲעעלו שש יַתנִים ,יַתח ּמיִבבין.
שרִבבי ִבששמעון פוֵאטר.
מסכת שבת פרק יג משנה ז
ז
ּמייַתשב אאּמחד יַתעל יַתהאפיַתתח שוללא ִבמּמלהו,
ּמייַתשב יַתהֵאש ִבני וִבמּמלהו ,יַתהֵאש ִבני יַתח ּמיב.
ּמייַתשב ּמה ִבראשון יַתעל יַתהאפיַתתח וִבמּמלהו,
וּמבא יַתהֵאש ִבני שו ּמייַתשב שבִבוצדו,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשּמעיַתמד ּמה ִבראשון שוּמהיַתלְך לו,
ּמה ִבראשון יַתח ּמיב שויַתהֵאש ִבני ּמפטור.
שליַתמה אזה דואמה?
שלנוֵאעל ֵאביתו שלּמששמרו,
שו ִבנשמּמוצא שוצִבבי ּמשמור שבתוכו.

פרק יד
מסכת שבת פרק יד משנה א
א
ששמו ּמנה שש ּמרִבוצים ּמהרֲעאמו ִברים יַתבתו ּמרה,
יַתהּמצ ּמדן שויַתהחוֵאבל ּמבאהן ,יַתח ּמיב.
וששּמאר ּמכל ששּמקִבוצים ו שרּממִבסים,
יַתהחוֵאבל ּמבאהן ּמפטור.
יַתהּמצ ּמדן שללוצ ארְך ,יַתח ּמיב,
שואשללא שללוצ ארְךּ ,מפטור.
יַתח ּמיה ּמועו ף אשִבב שרשותו,
יַתהּמצ ּמדן ּמפטור,
שויַתהחוֵאבל ּמבאהן יַתח ּמיב.
מסכת שבת פרק יד משנה ב
ב
ֵאאין עוִבשין אהשלֵאמי יַתביַתשּמבת,
רֲעאּמבל עואשה הוא ֵאמי אמיַתלח,

שוטוֵאבל ּמבאהן ִבפתו ,שונוֵאתן שלתוְך יַתהיַתתשבִבשיל.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
יַתורֲעהללא ִבהיא אהשלֵאמי,
ֵאבין שמ מרּמבהֵ ,אבין שמעוּמטה?
שוֵאאלו ֵאהן ֵאמי אמיַתלח יַתהממּמת ִברים:
נוֵאתן אשאמן יַתבשתִבחּמלה שלתוְך יַתהיַתמִים או שלתוְך יַתהאמיַתלח.
מסכת שבת פרק יד משנה ג
ג
ֵאאין אושכִבלין ֵאאזושביון יַתביַתשּמבת,
שלִבפי אשֵאאינו יַתמרֲעאיַתכל שב ִבריִבאים,
רֲעאּמבל אוֵאכל הוא אאת יואע אזר,
שושואתה יַתאבוב רואאה.
ּמכל ּמהּקאּמכִבלים ,אוֵאכל ּמא ּמדם ִבל שרפוּמאה,
שוּמכל יַתהיַתמששִבקים הוא שואתה,
חו ץ ִבמֵאמי שדּמק ִברים שוכוס ּמהִבעּמּק ִברים,
ִבמשפ ֵאני אשֵאהן ִבלירוּמקה;
רֲעאּמבל שואתה הוא ֵאמי שדּמק ִברים שלִבוצשמאו,
שוּמסְך אשאמן ִבעּמּק ִברים אשללא ִבל שרפוּמאה.
מסכת שבת פרק יד משנה ד
ד
יַתהחוֵאשש ִבש ּמניו,
ללא שי יַתגאמה ּמבאהן חלאמ ץ,
רֲעאּמבל שמיַתטֵאבל הוא שכיַתד שרכו,
שוִבאם ִבנשת יַתרּמפא ִבנשת יַתרּמפא.
יַתהחוֵאשש ּממשת ּמניו,
ללא ּמיסוְך יַתיִין ּמוחלאמ ץ,
רֲעאּמבל ּמסְך הוא אאת יַתהאשאמן ,ללא אשאמן או ארד.
שב ֵאני שמּמלִבכים ּמסִבכים יַתעל יַתגֵאבי יַתמכוֵאתיאהם אשאמן או ארד,
אשֵאכן יַתד שרּמכן ּמלסוְך יַתבחול.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ּמכל ִישש ּמרֵאאל שב ֵאני שמּמלִבכים.

פרק טו
מסכת שבת פרק טו משנה א
א

ֵאאלו שקּמש ִברים אשיַתח ּמיִבבין רֲעעֵאליאהן:
אקאשר יַתה יַתגּממִבלים שואקאשר יַתהיַתוּסּמפ ִבנים.
יַתכֵאשם אשהוא יַתח ּמיב יַתעל ִבקשש ּמרן,
ּמכְך הוא יַתח ּמיב יַתעל אהֵאת ּמרן.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ּמכל אקאשר אשהוא ּמיכול שליַתהִבתירו שביַתאיַתחת ִבמ ּמי ּמדיו,
ֵאאין יַתח ּמיִבבין ּמעּמליו.
מסכת שבת פרק טו משנה ב
ב
שו איש ּמלְך שקּמש ִברים אשֵאאין יַתח ּמיִבבין רֲעעֵאליאהן
שכאקאשר יַתה יַתגּממִבלים ושכאקאשר יַתהיַתוּסּמפ ִבנים.
קואש ארת ִבאּמשה יַתמשפשתֵאחי ּמחלוק,
שוחוֵאטי שסּמבּמכה ,שואשיַתלּמפאסשק ּמיא,
ו שרוצועות יַתמ שנּמעל שויַתס שנ ּמדל,
שונודות יַתיִין ּמואשאמן,
ושק ֵאד ּמרה אשיַתלּמבּמשר.
שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב אוֵאמר:
קושש ִברים ִבלשפ ֵאני שבֵאהּממהִ ,בבששִבביל אשללא ֵאתֵאוצא.
קושש ִברים שדִבלי שבּמפאסשק ּמיא ,רֲעאּמבל ללא יַתבאחאבל;
שרִבבי שיהו ּמדה יַתמִבתיר.
שכּמלל ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
ּמכל אקאשר אשֵאאינו אששליַתק ּמיּממא,
ֵאאין יַתח ּמיִבבים ּמעּמליו.
מסכת שבת פרק טו משנה ג
ג
שמיַתקשפִבלים אאת יַתהֵאכִבלים,
רֲעאִבפלו יַתא שריַתבע שוּמחֵאמש שפּמעִבמים,
ויַתמִבציִבעים אאת יַתהִבמּטות ִבמֵאליֵאלי יַתשּמבת שליַתשּמבת,
רֲעאּמבל ללא ִבמיַתשּמבת שלמוּמוצֵאאי יַתשּמבת.
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
יַתמִבציִבעים אאת יַתהִבמּטות
ִבמיום יַתהִבכפו ִברים יַתליַתשּמבת.
אחשלֵאבי יַתשּמבת שק ֵארִבבים שליום יַתהִבכפו ִברים.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ללא אשיַתליַתשּמבת שק ֵארִבבים שליום יַתהִבכפו ִברים,
שוללא אששליום יַתהִבכפו ִברים שק ֵארִבבים יַתליַתשּמבת.

פרק טז
מסכת שבת פרק טז משנה א
א
ּמכל ִבכשתֵאבי יַתהלּק אדש,
יַתמִבציִבלין אוּמתן ִבמשפ ֵאני יַתה שדֵאלּמקה,
ֵאבין אשּקו ִברים ּמבאהן וֵאבין אשֵאאי ּמנן קו ִברים ּמבאהם.
יַתא ף יַתעל ִבפי שכתוִבבין שבּמכל ּמלשון ,שטעו ִבנים שג ִבני ּמזה.
ִבמשפ ֵאני ּממה ֵאאין קו ִברים ּמבאהן?
ִבמשפ ֵאני ִבבּטול ֵאבית יַתהִבמ שד ּמרש.
ב
יַתמִבציִבלין ֵאתק יַתהֵאוּסאפר ִבעם יַתהֵאוּסאפר,
שוֵאתק שתִבפִבלין ִבעם יַתהשתִבפִבלים,
שויַתא ף יַתעל ִבפי אש ֵאיש שבתוּמכן ּממעות.
ושלֵאאיּמכן יַתמִבציִבלים אוּמתן?
שלּממבוי אשֵאאינו שממפּמלש.
אבן שבִבתי ּמרה אוֵאמר:
יַתא ף ִבלשממפּמלש.
מסכת שבת פרק טז משנה ב
ג
יַתמִבציִבלים שמזון ּמשלוש שסעודות,
ּמה ּמראוי ּמלּמא ּמדם ּמלּמא ּמדם,
שוּמה ּמראוי יַתלשבֵאהּממה יַתלשבֵאהּממה.
ֵאכייַתוצד?
ּמנשפּמלה שדֵאלּמקה שבֵאליֵאלי יַתשּמבת,
יַתמִבציִבלים שמזון ּמשלוש שסעודות;
יַתביַתששח ִברית ,יַתמִבציִבלים שמזון ששֵאתי שסעודות;
יַתבִבמ שנּמחה ,יַתמִבציִבלים שמזון שסעו ּמדה יַתאיַתחת.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
שלעוּמלם יַתמִבציִבלים שמזון ּמשלוש שסעודות.
מסכת שבת פרק טז משנה ג
ד
יַתמִבציִבלים יַתסל ּממֵאלא ִבכּמכרות,
שויַתא ף יַתעל ִבפי אש איש בו ֵאמּמאה שסעו ּמדה,
שוִבעגול אשִבל שדֵאבּמלה ,שוּמחִבבית אשיַתל יַתיִין.
שואוֵאמר יַתלרֲעאֵאח ִברים:

בואו שויַתהִבצילו ּמלאכם!
ִבאם ּמהיו ִבפשקִבחים ,עוִבשין ִבעמו אחששבון יַתאיַתחר יַתשּמבת.
ושלֵאאיּמכן יַתמִבציִבלים אוּמתן?
אלּמחֵאוצר יַתהשמלע אראבת.
אבן שבִבתי ּמרה אוֵאמר:
יַתא ף שלאשֵאאי ּמנה שמלע אראבת.
מסכת שבת פרק טז משנה ד
ה
שויַתלּמשם הוא מוִבוציא אאת ּמכל שכֵאלי יַתתששִבמישו,
שולוֵאבש ּמכל אשהוא ּמיכול ִבלשללבש,
שועוֵאט ף ּמכל אשהוא ּמיכול יַתלרֲעעלט ף.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ששמו ּמנה ּמעּמשר אכִבלי.
שוחו ֵאזר שולוֵאבש ומוִבוציא,
שואוֵאמר יַתלרֲעאֵאח ִברים:
בואו שויַתהִבצילו ִבעִבמי!
מסכת שבת פרק טז משנה ה
ו
שרִבבי ִבששמעון אבן ּמנ ּמנס אוֵאמר:
פו שרִבסין עור אשִבל שג ִבדי
יַתעל יַתגֵאבי ִבש ּמדה שוֵאתיּמבה וִבמ שג ּמדל אשּמאיַתחז ּמבאהן אאת ּמהאור,
ִבמשפ ֵאני אשהוא שמּמח ֵארְך.
עוִבשין שמִבחּמצה שבּמכל יַתהֵאכִבלים> ,שמִבחיּמוצה<
ֵאבין שמֵאלִבאים ֵאבין ֵאריּמק ִבנים,
ִבבששִבביל אשללא יַתתרֲעעלבר יַתה שדֵאלּמקה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאסר ִבבשכֵאלי אח ארס רֲעח ּמדִבשים שמֵאלִבאים יַתמִים,
אשֵאאי ּמנן שיכוִבלין שליַתקֵאבל אאת ּמהאור,
שוֵאהן ִבמשתיַתבשּקִבעים ושמיַתכִבבין אאת יַתה שדֵאלּמקה.
מסכת שבת פרק טז משנה ו
ז
ּמנשכ ִברי אשּמבא שליַתכבותֵ ,אאין אושמ ִברין לו:
יַתכֵאבה! ללא שתיַתכאבה!
ִבמשפ ֵאני אשֵאאין ששִבביּמתתו רֲעעֵאליאהם.
רֲעאּמבל ּמקּמטן אשּמבא שליַתכבותֵ ,אאין שושמִבעין לו,
אשֵאכן ששִבביּמתתו רֲעעֵאליאהם.
מסכת שבת פרק טז משנה ז

ח
כוִבפים שקּמע ּמרה יַתעל יַתגֵאבי יַתה ֵאנר,
ִבבששִבביל אשללא אתאאלחז יַתבּקו ּמרה,
שויַתעל וצוּמאה אשיַתלּמּקּמטן,
שויַתעל יַתעשק ּמרב ,אשללא ִבתיַתשְך.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
יַתמרֲעעאשה ּמבא ִבלשפ ֵאני יַתרּמבן יוּמח ּמנן אבן יַתזיַתכי יַתברֲעע ּמרב ,שוּמאיַתמר:
חוֵאשש רֲעא ִבני לו ֵאמיַתחּמּטאת.
מסכת שבת פרק טז משנה ח
ט
ּמנשכ ִברי אשִבה שדִבליק אאת יַתה ֵאנר,
ִבמששיַתתֵאמש שלאורו ִישש ּמרֵאאל;
שוִבאם ִבבששִבביל ִישש ּמרֵאאלּ ,מאסור.
ִבמֵאלא יַתמִים שליַתהששקות שבאהשמתו,
יַתמששאקה יַתארֲעח ּמריו ִישש ּמרֵאאל;
שוִבאם ִבבששִבביל ִישש ּמרֵאאלּ ,מאסור.
ּמעּמשה אכאבש ֵאלי ֵארד בו,
ֵאי ֵארד יַתארֲעח ּמריו ִישש ּמרֵאאל;
שוִבאם ִבבששִבביל ִישש ּמרֵאאלּ ,מאסור.
יַתמרֲעעאשה שב יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל שויַתה שזֵאק ִבנים ,אשּמהיו ּמבִבאין ִבבשסִבפי ּמנה,
שוּמעּמשה גוי אכאבש ֵאלי ֵארד בו,
שוּמי שרדו בו יַתה שזֵאק ִבנים.

פרק יז
מסכת שבת פרק יז משנה א
א
ּמכל יַתהֵאכִבלים ִבנּמּטִבלים יַתביַתשּמבת,
שו יַתדשלתוֵאתיאהן ִבעּממאהן,
יַתא ף יַתעל ִבפי אש ִבנשתּמפ ּמרקו יַתביַתשּמבת;
אשֵאאי ּמנן דוִבמים של יַתדשלתות יַתהיַתבִית,
שלִבפי אשֵאאינו ִבמן יַתהמוּמכן.
מסכת שבת פרק יז משנה ב
ב
נוֵאטל ּמא ּמדם ּמק שר ּמנס שליַתפֵאציַתע בו אאגו ִבזים,
ּמק שרלדם יַתלשחתוְך בו אאת יַתה שדֵאבּמלה,

שמ ֵאג ּמרה ּמלגור ּמב ּה אאת יַתה שגִבבי ּמנה > ,יַתה שגִבבי ּמנה <
יַתמשג ֵארּמפה ִבל שגלר ף ּמב ּה אאת יַתה שגרו שגרות,
אאת ּמה יַתריַתחת שואאת יַתהיַתמ שר ֵאגז ּמלֵאתת ּמעּמליו יַתלּמּקּמטן,
שואאת יַתהכוש שואאת יַתהיַתכ שרֵאכד ִבלשתלחב בו,
יַתמיַתחט אשיַתל ּמיד ִבללּטל בו אאת יַתהּקו ץ,
שואששליַתסּמּקִיים ִבלשפתויַתח ּמב ּה אאת יַתה אדאלת.
מסכת שבת פרק יז משנה ג
ג
ּמק אנה אשיַתל ֵאזיִבתים,
ִבאם ֵאיש אקאשר שבלראשו ,שמיַתקֵאבל מטשמּמאה,
שוִבאם ּמלאוֵ ,אאינו שמיַתקֵאבל מטשמּמאה.
ֵאבין ּמכְך וֵאבין ּמכְךִ ,בנּמּטל יַתביַתשּמבת.
מסכת שבת פרק יז משנה ד
ד
ּמכל יַתהֵאכִבלים ִבנּמּטִבלים יַתביַתשּמבת,
חו ץ ִבמן יַתהיַתמּמוּסר יַתה ּמגדול שו ּמיֵאתד אששליַתמרֲעח ֵארּמשה.
ּמכל יַתהֵאכִבלים ִבנּמּטִבלים שללוצ ארְך שואשללא שללוצ ארְך.
שרִבבי שנאחשמ ּמיה אוֵאמר:
ֵאאי ּמנן ִבנּמּטִבלים אאּמלא שללוצ ארְך.
מסכת שבת פרק יז משנה ה
ה
ּמכל יַתהֵאכִבלים ִבנּמּטִבלים יַתביַתשּמבת ,שוִבששב ֵאריאהן ִבנּמּטִבלים> ,כתובִ :בנּמּטִבלים ,והמגיה הוסי ף ה"א<
וִבבשליַתבד אש שיהו עוִבשין ֵאמֵאעין שמּמלאּמכה:
ִבששב ֵארי רֲעע ֵארּמבה ,שליַתכוּסות ּמבאהן אאת ִבפי אהּמחִבבית,
ִבששב ֵארי שזכוִבכית ,שליַתכוּסות ּמבאהן אאת ִבפי יַתהיַתפְך.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
וִבבשליַתבד אש שיהו עוִבשין ֵאמֵאעין שמיַתלאשכּמתן:
ִבששב ֵארי רֲעע ֵארּמבה ּמלוצוק שבתוּמכן ִבמשקּמפה,
שוִבששב ֵארי שזכוִבכיתּ ,מלוצוק שבתוּמכן אשאמן.
מסכת שבת פרק יז משנה ו
ו
ּמהאאאבן אששבֵאקרו ּמיא,
ִבאם שמיַתמִבלין ּמב ּה שוֵאאי ּמנה נואפאלת ,שמיַתמִבלין ּמב ּה;
שוִבאם ּמלאוֵ ,אאין שמיַתמִבלין ּמב ּה.
שזמו ּמרה אשִבהיא שקשו ּמרה יַתבּמּטִבפייַתח,
שמיַתמִבלין ּמב ּה יַתביַתשּמבת.

)מסכת שבת פרק יז משנה ז (
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
שפיַתקק יַתהיַתחלון,
ִבב שזיַתמן אשהוא ּמקשור שוּמתלוי פושקִבקים בו,
שוִבאם ּמלאוֵ ,אאין פושקִבקים בו.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאבין ּמכְך וֵאבין ּמכְך פושקִבקין בו.
מסכת שבת פרק יז משנה ח
ז
ּמכל שכסו ֵאיי יַתהֵאכִבלים אש ֵאיש ּמלאהם ֵאבית רֲעאִבחי ּמזה,
ִבנּמּטִבלין יַתביַתשּמבת.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?
ִבבשכסו ֵאיי יַתהיַתּק שרּמקעות> ,בכיסויי<
רֲעאּמבל ִבבשכסו ֵאיי יַתהֵאכִבלים,
ֵאבין ּמכְך וֵאבין ּמכְך ִבנּמּטל יַתביַתשּמבת.

פרק יח
מסכת שבת פרק יח משנה א
א
שמיַתפ ִבנים רֲעאִבפלו יַתא שריַתבע שוּמחֵאמש מקפות אשיַתלאתאבן שואשיַתלשתבוּמאה,
ִבמשפ ֵאני ּמהאו שרִבחים וִבמשפ ֵאני ִבבּטול ֵאבית יַתהִבמ שד ּמרש,
רֲעאּמבל ללא אאת ּמהאוּמוצרות.
שמיַתפ ִבנים שתרוּממה שטהו ּמרה,
ו שדיַתמי,
ויַתמרֲעעֵאשר ִבראשון אש ִבנשּטּמלה שתרוּממתו,
ויַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני שואהשק ֵאדש אש ִבנשפדו,
יַתהּמת שרמוס יַתה ּמיֵאבש,
ִבמשפ ֵאני אשהוא יַתמרֲעאּמכל ּמלִבע ִבזים,
רֲעאּמבל ללא אאת יַתהאּטאבל,
שוללא אאת יַתמרֲעעֵאשר ִבראשון אשללא ִבנשּטּמלה שתרוּממתו,
שוללא אאת יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני שואהשק ֵאדש אשללא ִבנשפדו,
ללא אאת יַתהלו ף,
שוללא אאת יַתהיַתח שר ּמדל.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל יַתמִבתיר יַתבלו ף,
ִבמשפ ֵאני אשהוא יַתמרֲעאיַתכל עו שרִבבים.

מסכת שבת פרק יח משנה ב
ב
רֲעחִבביֵאלי יַתקש יַתורֲעחִבביֵאלי ֵאעִבוצים יַתורֲעחִבביֵאלי שז ּמר ִבדים,
ִבאם ִבהשתִבקי ּמנן שליַתמרֲעאיַתכל שבֵאהּממה,
שמיַתטשלשטִבלין אוּמתן,
שוִבאם ּמלאוֵ ,אאין שמיַתטשלשטִבלין אוּמתן.
כוִבפים אאת יַתהיַתוּסל ִבלשפ ֵאני ּמהאאשפרוִבחים
אש יַתירֲעעלו שואשֵאי שרדו.
יַתת שר שנלגאלת אשּמב ּמרּמחה,
דוִבחין ּמב ּה יַתעד אשִבתּמכ ֵאנס.
ושמ יַתד ִבדים רֲעע ּמגִבלים ושס ּמיִבחים.
שוּמהִבאּמשה שמ יַתד ּמדה אאת שב ּמנ ּה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ֵאאיּממיַתתי?
ִבב שזיַתמן אשהוא נוֵאטל יַתאיַתחת ויַתמ ִבנייַתח יַתאיַתחת.
רֲעאּמבל ִבאם ּמה ּמיה גו ֵארר,
ּמאסור.
מסכת שבת פרק יח משנה ג
ג
ֵאאין שמ יַתישל ִבדין אאת יַתהשבֵאהּממה שביום טוב,
רֲעאּמבל שמיַתסרֲעע ִבדים.
שמ יַתישל ִבדין אאת ּמהִבאּמשה יַתביַתשּמבת,
שוקו ִברין יַתלרֲעחּמכּממה ִבמּממקום שלּממקום,
ושמיַתחשלִבלין ּמעאליּמה אאת יַתהיַתשּמבת.
קושש ִברים אאת יַתהִבּטבור.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתא ף חושתִבכים.
ּמכל ּמוצ שרֵאכי ִבמיּמלה עוִבשין יַתביַתשּמבת.

פרק יט
מסכת שבת פרק יט משנה א
א
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ִבאם ללא ֵאהִבביא אכִבלי ֵאמאע ארב יַתשּמבת,
שמִבביאו יַתביַתשּמבת שמ מגאלה;

ויַתביַתוּסּמכ ּמנה ,שמיַתכֵאוּסהו יַתעל ִבפי ֵאע ִבדים.
ב
שועוד ּמאיַתמר שרִבבי אאִבליאע אזר:
כו שרִבתים ֵאעִבוצים יַתלרֲעעשות אפּמחִבמים שויַתלרֲעעשות יַתב שר אזל.
שכּמלל ּמאיַתמר שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
ּמכל שמּמלאּמכה אשאאשפּמשר ּמל ּה שלֵאהּמעשות ֵאמאע ארב יַתשּמבת,
ֵאאי ּמנה דוּמחה אאת יַתהיַתשּמבת;
שואשֵאאי אאשפּמשר ּמל ּה שלֵאהּמעשות ֵאמאע ארב יַתשּמבת
דוּמחה אאת יַתהיַתשּמבת.
מסכת שבת פרק יט משנה ב
ג
עוִבשים ּמכל ּמוצ שרֵאכי ִבמיּמלה:
מוִבלים ,ופו שרִבעים ,ומושוצִבוצים,
שונושת ִבנין ּמעאליּמה יַתאשסשפּמל ִבנית שויַתכמון.
ִבאם ּמלאו שוֵאחק ֵאמאע ארב יַתשּמבת,
שולוֵאעס שבִבש ּמניו שונוֵאתן.
ִבאם ללא ּמט יַתר ף יַתיִין ּמואשאמן,
נוֵאתן אזה שליַתעשוצמו שו אזה שליַתעשוצמו.
שוֵאאין עוִבשין ּמל ּה ּמחלוק יַתכשתִבחּמלה,
רֲעאּמבל כו ֵארְך ּמעאליּמה שסיַתמ שרטוט.
ִבאם ללא ִבהשתִבקין ֵאמאע ארב יַתשּמבת,
כו ֵארְך יַתעל אאשוצּמבעו וֵאמִבביא,
רֲעאִבפלו ֵאמּמחֵאוצר יַתאאח ארת.
מסכת שבת פרק יט משנה ג
ד
יַתמ שרִבחיִבוצים אאת יַתהּמּקּמטן ִבלשפ ֵאני יַתהִבמיּמלה ושליַתאיַתחר יַתהִבמיּמלה,
ושמ יַתזשלִבפים ּמעּמליו יַתב ּמיד ,רֲעאּמבל ללא יַתבאכִבלי.
שרִבבי שלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה אוֵאמר:
יַתמ שרִבחיִבוצים אאת יַתהּמּקּמטן יַתביום יַתהששִבליִבשי אשּמחל ִבלשהיות יַתביַתשּמבת,
ש אנאאיַתמר) :שב ֵאראִבשית לד,כה(
א
" יַתו שיִבהי יַתביום יַתהששִבליִבשי ִבבשהיוּמתם לכרֲעאִבבים".
ּמסֵאפק שויַתא שנ שדרו ִבגי ּמנסֵ ,אאין שמיַתחשלִבלין ּמעּמליו אאת יַתהיַתשּמבת;
שרִבבי שיהו ּמדה יַתמִבתיר שביַתא שנ שדרו ִבגי ּמנס.
מסכת שבת פרק יט משנה ד
ה
ִבמי אשּמהיו לו שש ֵאני ִבתינוקות,

אאּמחד ּמלמול אע ארב יַתשּמבת שואאּמחד ּמלמול יַתביַתשּמבת;
ּמשיַתכח וּממל אאת אששלאע ארב יַתשּמבת יַתביַתשּמבת ,יַתח ּמיב.
אאּמחד ּמלמול יַתאיַתחר יַתשּמבת שואאּמחד ּמלמול יַתביַתשּמבת,
ּמשיַתכח וּממל אאת אששליַתאיַתחר יַתשּמבת יַתביַתשּמבת,
שרִבבי אאִבליאע אזר שמיַתח ֵאיב יַתחּמּטאת,
ו שרִבבי שיהומשיַתע פוֵאטר.
מסכת שבת פרק יט משנה ה
ו
ּמקּמטן ִבנמול ִבלששמו ּמנה ,שלִבתששּמעה ,יַתלרֲעעּמש ּמרה,
שלאאּמחד ּמעּמשרִ ,בלשש ֵאנים ּמעּמשר,
ללא ּמפחות שוללא ּמיֵאתר.
שכיַתד שרכוִ ,בלששמו ּמנה;
נויַתלד ֵאבין יַתהששּממשותִ ,בנמול שלִבתששּמעה;
ֵאבין יַתהששּממשות שלאע ארב יַתשּמבתִ ,בנמול יַתלרֲעעּמש ּמרה;
יום טוב יַתאיַתחר יַתשּמבתִ ,בנמול שלאאּמחד ּמעּמשר;
שש ֵאני ּמיִבמים טוִבבים אששללראש יַתהּמש ּמנהִ ,בנמול ִבלשש ֵאנים ּמעּמשר.
ּמקּמטן יַתהחואלה,
ֵאאין מוִבלין אותו יַתעד אש יַתישב ִבריא.
מסכת שבת פרק יט משנה ו
ז
ֵאאלו ִבוציִבוצים יַתהשמיַתעשכִבבים אאת יַתהִבמיּמלה:
יַתהחואפה אאת ּמהרֲעעּמט ּמרה,
שוֵאאינו אוֵאכל ִבבשתרוּממה.
ִבאם ּמה ּמיה יַתביַתעל ּמבּמשר,
שמיַתתשּקנו ִבמשפ ֵאני יַתמ שרִבאית ּמהיַתעִין.
ּממל שוללא ּמפ יַתרע אאת יַתהִבמיּמלה,
שכִבאלו ללא ּממל.

פרק כ
מסכת שבת פרק כ משנה א
א
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
תוִבלין אאת יַתהשמיַתשאמ ארת שביום טוב,
שונושת ִבנין ִבלשתלו ּמיה יַתביַתשּמבת.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:

ֵאאין תוִבלין אאת יַתהשמיַתשאמ ארת שביום טוב,
שוֵאאין נושת ִבנין ִבלשתלו ּמיה יַתביַתשּמבת,
רֲעאּמבל נושת ִבנין ִבלשתלו ּמיה שביום טוב.
מסכת שבת פרק כ משנה ב
ב
נושת ִבנין יַתמִים יַתעל יַתגֵאבי ששּממ ִברים ִבבששִבביל אש ִביּמצלו,
שמיַתס שנ ִבנים אאת יַתה יַתיִין יַתבוּסוּמד ִברין וִבבשקֵאפיּמפה ִבמשוצ ִברית,
שונושת ִבנין ֵאביּמוצה ִבבשמיַתס אנ אנת אשיַתליַתח שר ּמדל,
שועוִבשין ֵאיינוֵאמיִבלין יַתביַתשּמבת.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתביַתשּמבת יַתבכוס ,שביום טוב יַתבּמל ִבגין,
ויַתבמוֵאעד אבּמחִבבית.
שרִבבי ּמוצדוק אוֵאמר:
יַתהלכל שלִבפי ּמהאו שרִבחים.
מסכת שבת פרק כ משנה ג
ג
ֵאאין שו ִברים אאת יַתהִבחשלִבתית יַתבפוּמש ִברים,
רֲעאּמבל נושת ּמנ ּה שלתוְך יַתהחלאמ ץ.
ש ִבנים> ,צמח מספוא<vicia ervilia ,
שוֵאאין שו ִברים אאת יַתהיַתכ שר יַת
שוללא ּמשִבפים אוּמתם,
רֲעאּמבל נוֵאתן הוא שלתוְך יַתהשכּמב ּמרה או שלתוְך יַתהיַתכשליַתכּמלה.
ֵאאין כושב ִברין אאת יַתהאתאבן יַתבשכּמב ּמרה,
שוללא ִישת אנ ּמנה שבּממקום ּמגבויַת ּה ִבבששִבביל אש ֵאי ֵארד יַתהמו ץ,
רֲעאּמבל נוֵאטל הוא יַתבשכּמב ּמרה שונוֵאתן שלתוְך ּמהֵאאבוס.
מסכת שבת פרק כ משנה ד
ד
גו שרִבפים ִבמִבלשפ ֵאני יַתהיַתפּמּטם,
ושמיַתסשלִבקים ִבלשוצ ּמד ִבדים ִבמשפ ֵאני ּמה ארִבעי.
ִבדשב ֵארי שרִבבי דוּמסא.
יַתורֲעחּמכִבמים אושס ִברין.
נושטִבלין ִבמִבלשפ ֵאני שבֵאהּממה זו,
שונושת ִבנין ִבלשפ ֵאני זו יַתביַתשּמבת.
מסכת שבת פרק כ משנה ה
ה
יַתהיַתּקש אשיַתעל יַתהִבמּמּטה ,ללא שי יַתנשע שנאענו שב ּמידו,
אאּמלא שמ יַתנשע שנעו שבגופו.

ִבאם ּמה ּמיה יַתמרֲעאיַתכל שבֵאהּממה ,או אשּמה ּמיה ּמעּמליו יַתכר או ּמס ִבדין,
שמ יַתנשע שנעו שב ּמידו.
יַתמשכֵאבש אששליַתברֲעעֵאלי ּמבִבתים ,יַתמִבתי ִברין,
רֲעאּמבל ללא כושבִבשים;
שואשיַתלכושבִבסים ,ללא ִי יַתגע בו.
שרִבבי יו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם ּמה ּמיה ממּמתר ֵאמאע ארב יַתשּמבת,
יַתמִבכיר אאת ֵאכּמליו שושושמּמטן.

פרק כא
מסכת שבת פרק כא משנה א
א
נוֵאטל ּמא ּמדם אאת שבנו שוּמהאאאבן שב ּמידו,
יַתכשליַתכּמלה שוּמהאאאבן שבתוּמכ ּה.
שמיַתטשלשטִבלין שתרוּממה שטהו ּמרה ִבעם יַתהשּטֵאמּמאה שוִבעם יַתהמחִבלין.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף יַתמרֲעעִבלין אאת יַתהשמ מדּממע שבאאּמחד וֵאמּמאה> .יַתהשמדוּממע<
מסכת שבת פרק כא משנה ב
ב
ּמהאאאבן אשיַתעל ִבפי אהּמחִבבית,
יַתמּמּט ּה יַתעל ִבוצ ּמד ּה ,שוִבהיא נואפאלת.
ּמה שיּמתה ֵאבין יַתהרֲעחִבביות,
יַתמ שגִבביּמה ּה ויַתמּמּט ּה יַתעל ִבוצ ּמד ּה ,שוִבהיא נואפאלת.
ּממעות אשיַתעל יַתהיַתכר ,נוֵאער אאת יַתהיַתכר שוֵאהן נושפלות.
ּמה שיּמתה ּמעּמליו יַתלששאלאשת ,שמיַתק שנּמח ּה ִבבשסיַתמ שרטוט.
ּמה שיּמתה יַתעל אשּמלעור,
נושת ִבנין ּמעאליּמה יַתמִים יַתעד אשִבתשכאלה.
מסכת שבת פרק כא משנה ג
ג
ֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
יַתמרֲעעִבבי ִברין ֵאמיַתעל יַתהמששלּמחן שקִבלִבפים יַתורֲעעּמוצמות.
ובית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
שמיַתסֵאלק אאת יַתהיַתּטשבּמלה מכּמל ּה שונורֲעע ּמר ּה.
יַתמרֲעעִבבי ִברין ֵאמיַתעל יַתהמששלּמחן ֵאפרו ִברים ּמפחות ִבמיַתכ יַתזִית,
ֵאשּמער אשיַתלרֲעאפו ִבנים שואשיַתלרֲעע ּמדִבשים,

ִבמשפ ֵאני אשהוא יַתמרֲעאיַתכל שבֵאהּממה.
שספוגִ ,באם ֵאיש לו עור ֵאבית רֲעאִבחי ּמזה,
שמיַתק שנִבחין בו;
שוִבאם ּמלאוֵ ,אאין שמיַתק שנִבחין בו.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאבין ּמכְך וֵאבין ּמכְך ִבנּמּטל יַתביַתשּמבת> ,מחוק על ידי המגיה :שמיַתק שנִבחים בו ,ובמקומו כתבִ :בנּמּטל יַתביַתשּמבת<

פרק כב
מסכת שבת פרק כב משנה א
א
ּמחִבבית אש ִבנששּמב ּמרה,
יַתמִבציִבלין ִבמאמ ּמנה שמזון ּמשלוש שסעודות.
שואוֵאמר יַתלרֲעאֵאח ִברים :בואו שויַתהִבצילו ּמלאכם!
ִבבשליַתבד אשללא שייַתסֵאפג.
ֵאאין סורֲעחִבטין אאת יַתהֵאפרות שלהוִבוציא ֵאמאהן יַתמששִבקין;
ִבאם ּמישוצאו ֵאמיַתעשוצּממן ,רֲעאסו ִברים.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם ּמלּקאּמכִבלים ,יַתהיוֵאוצא ֵאמאהן ממּמתר,
שוִבאם יַתליַתמששִבקים ,יַתהיוֵאוצא ֵאמאהן ּמאסור.
יַתחלות שדיַתבש אש ִברשוּסּמקן ֵאמאע ארב יַתשּמבת,
ּמישוצאו ֵאמיַתעשוצּממן ,רֲעאסו ִברים.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר יַתמִבתיר.
מסכת שבת פרק כב משנה ב
ב
ּמכל אשּמבא יַתביַתחִבמים ִבלשפ ֵאני יַתהיַתשּמבת,
שו ִברים אותו יַתביַתחִבמים יַתביַתשּמבת.
שוּמכל אשללא ּמבא יַתביַתחִבמים ִבלשפ ֵאני יַתהיַתשּמבת,
שמ ִבדיִבחין אותו יַתביַתחִבמים יַתביַתשּמבת,
חו ץ ִבמן יַתהּממִבלייַתח יַתה ּמיּמשן שוקושל ּמיס ּמהִבאשסשפ ּמנן,
אשרֲעה ּמדּמחּמתן ִבהיא שגיַתמר שמיַתלאשכּמתן.
מסכת שבת פרק כב משנה ג
ג
שוֵאבר ּמא ּמדם אאת אהּמחִבבית ללאיַתכל ִבמאמ ּמנה שגרו שגרות,
ִבבשליַתבד אשללא ִישתיַתכ ֵאון יַתלרֲעעשוּמת ּה אכִבלי.
ֵאאין נושקִבבין שמגוּמפה אשאלּמחִבבית.

ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
ו שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ללא ִישּקאב ּמנה ִבמִבצ ּמד ּה.
ִבאם ּמה שיּמתה שנקוּמבה,
ללא ִיֵאתן ּמעאליּמה יַתשרֲעע ּמוה,
ִבמשפ ֵאני אשהוא שמּממ ֵאריַתח.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
יַתמרֲעעאשה ּמבא ִבלשפ ֵאני יַתרּמבן יוּמח ּמנן אבן יַתזיַתכי יַתבשע ּמרב ,שוּמאיַתמר:
חוֵאשש רֲעא ִבני לו ֵאמיַתחּמּטאת.
מסכת שבת פרק כב משנה ד
ד
נושת ִבנין יַתתשבִבשיל שלתוְך יַתהבור ִבבששִבביל אש שיֵאהא ּמשמור,
שואאת יַתהיַתמִים יַתה ּמיִבפים ּמב ּמרִבעים ִבבששִבביל אש ֵאייַתוצנו> ,אש ִבייַתצנו<
שואאת יַתהצו ִבנים יַתביַתחִבמין ִבבששִבביל אש ֵאיּמחמו> .יַתביַתחִבמין :כנראה כתוב תחת המחיקה :בחמה<
ִבמי אש ּמנששרו ֵאכּמליו יַתב אד ארְך )יַתביַתמִים(,
שמיַתהֵאלְך ּמבאהן שוֵאאינו חוֵאשש.
ִבה ִבגייַתע אלּמחֵאוצר יַתהִבחיוצו ּמנה,
שושטּמחן יַתביַתחּממה ,רֲעאּמבל ללא שכ אנ אגד ּמהּמעם.
מסכת שבת פרק כב משנה ה
ה
ּמהרוֵאח ץ יַתבשמּמע ּמרה או שבֵאמי שטאב שר ּמיה,
ִבמשסיַתתֵאפג רֲעאִבפלו שבאעאשר ּמל שנשטיות.
ללא שיִבביֵאאם שב ּמידו;
רֲעאּמבל רֲעעּמש ּמרה שב ֵאני ּמא ּמדם ִבמשסיַתתשפ ִבגים שבּמל שנִבטלית יַתאיַתחת,
שפ ֵאניאהם שי ֵאדיאהם שו יַתר שגֵאליאהם,
שמִבביִבאין אוּמת ּה שב ּמי ּמדן> .אוּמתם<
מסכת שבת פרק כב משנה ו
ו
ּמסִבכים ושמיַתמשששמִבשין> ,בפנים :וִבמשתיַתמִבשין<
רֲעאּמבל ללא ִבמשתיַתעשמִבלין שוללא ִבמשתּמג שר ִבדין.
ֵאאין יו שר ִבדין שלִבפילוּממא,
שוֵאאין עוִבשין יַתאפישקּמטאִבפיזון יַתביַתשּמבת,
שוֵאאין שמיַתעשצִבבין אאת יַתהּמּקּמטן,
שוללא יַתמשח ִבזי ִברין אאת יַתהאשאבר.
ִבמי אש ִבנשפ ּמרּמקה ּמידו או יַתר שגלו ,ללא ִישט שרֵאפם יַתבוצו ִבנים; >ִישט ֵארּמפם<
רֲעאּמבל רוֵאח ץ הוא שכיַתד שרכו ,שוִבאם ִבנשת יַתרּמפא ִבנשת יַתרּמפא.

פרק כג
מסכת שבת פרק כג משנה א
א
שוֵאאל ּמא ּמדם ֵאמרֲעחֵאברו יַתכ ֵאדי יַתיִין שויַתכ ֵאדי אשאמן,
וִבבשליַתבד אשללא ליאיַתמר לו :יַתהשל ֵאו ִבני!
שוֵאכן ִבאּמשה ֵאמרֲעחֵאב שרּמת ּה ִבכּמכרות.
ִבאם ֵאאינו יַתמרֲעאִבמינו,
יַתמ ִבנייַתח יַתטֵאליתו אאשוצלו שועואשה ִבעמו אחששבון שליַתאיַתחר יַתהיַתשּמבת.
שוֵאכן אע ארב שפּמסִבחים ִבבירוּמשיַתלִים אשּמחל ִבלשהיות יַתביַתשּמבת,
יַתמ ִבנייַתח יַתטֵאליתו אאשוצלו שואוֵאכל אאת ִבפשסחו,
שועואשה ִבעמו אחששבון שליַתאיַתחר יום טוב.
מסכת שבת פרק כג משנה ב
ב
מו אנה ּמא ּמדם אאת או שרּמחיו שואאת יַתפ שרשפרוּמתיו ִבמִבפיו,
רֲעאּמבל ללא ִבמן יַתהשכּמתב.
ֵאמִבפיס ִבעם ּמב ּמניו שוִבעם שב ֵאני ֵאביתו יַתעל יַתהמששלּמחן,
וִבבשליַתבד אשללא ִישתיַתכ ֵאון יַתלרֲעעשות ּממ ּמנה שגדוּמלה שכ אנ אגד שקיַתט ּמנה,
ִבמֵאשם קושב ּמיא.
שמִבטיִבלים רֲעחּמלִבשים יַתעל יַתהּמּק ּמדִבשים שביום טוב,
רֲעאּמבל ללא יַתעל יַתהּממנות.
מסכת שבת פרק כג משנה ג
ג
ללא ִיששלכר פורֲעעִבלים יַתביַתשּמבת> ,לו מחוק<
שוללא ליאיַתמר ּמא ּמדם יַתלרֲעחֵאברו ִבלששלכר לו פורֲעעִבלים.
ֵאאין יַתמשחִבשיִבכין יַתעל יַתהשתחום ִבלששלכר פורֲעעִבלים ושלּמהִבביא ֵאפרות,
רֲעאּמבל יַתמשחִבשיְך הוא ִבלששלמר ,וֵאמִבביא ֵאפרות שב ּמידו.
שכּמלל ּמאיַתמר יַתאּמבא ּמשאול:
ּמכל אשרֲעא ִבני יַתזיַתכי יַתברֲעאִבמי ּמרתו> ,אשֵאאינו<
יַתריַתשי רֲעא ִבני שליַתהשחִבשיְך ּמעּמליו.
מסכת שבת פרק כג משנה ד
ד
יַתמשחִבשיִבכים יַתעל יַתהשתחום שליַתפֵאּקיַתח יַתעל ִבעשסֵאקי יַתכּמלה,
שויַתעל ִבעשסֵאקי יַתהֵאמת ,שלּמהִבביא לו ּמארון שויַתתשכ ִבריִבכים.
גוי אשֵאהִבביא רֲעחִבליִבלים יַתביַתשּמבת,

ללא ִיּמוּסֵאפד ּמבאהן ִישש ּמרֵאאל,
אאּמלא ִבאם ֵאכן ּמבאו ִבמּממקום ּמקרוב.
ּמעשו לו ּמארון שוּמחשפרו לו אקאברִ ,יּמּקֵאבר בו ִישש ּמרֵאאל;
ִבאם ִבבששִבביל ִישש ּמרֵאאל ,ללא ִיּמּקֵאבר בו עוּמלִבמית.
מסכת שבת פרק כג משנה ה
ה
עוִבשין ּמכל ּמוצ שרֵאכי יַתהֵאמת,
ּמסִבכים ושמ ִבדיִבחים אותו ,וִבבשליַתבד אשללא ּמי ִבזיזו בו ֵאאאבר.
שושמִבטים אאת יַתהיַתכר ִבמיַתתשחּמתיו,
ושמִבטיִבלים אותו יַתעל יַתהחול ִבבששִבביל אש יַתישמִבתין.
קושש ִברים אאת יַתהאלִבחי,
ללא אש יַתירֲעעאלה ,אאּמלא אשללא יוִבסי ף.
שוֵאכן קו ּמרה אש ִבנששּמב ּמרה,
סושמִבכין אוּמת ּה יַתביַתוּסשפֵאסל או יַתברֲעארוכות יַתהִבמּמּטה,
ללא אשיַתתרֲעעאלה ,אאּמלא אשללא תוִבסי ף.
ֵאאין שמיַתעשמִבוצים אאת יַתהֵאמת יַתביַתשּמבת,
שוללא יַתבחול ִבעם שיִבוצייַתאת אנאפש.
שוּמכל יַתהשמיַתעֵאמ ץ ִבעם שיִבוצייַתאת אנאפש,
רֲעה ֵארי אזה שוֵאפְך ּמדִבמים.

פרק כד
מסכת שבת פרק כד משנה א
א
ִבמי אשאהשחִבשיְך יַתב אד ארְך ,נוֵאתן ִבכיסו יַתל ּמנשכ ִברי.
שוִבאם ֵאאין ִבעמו ּמנשכ ִברי ,יַתמ ִבניחו יַתעל יַתהרֲעחמור.
ִבה ִבגייַתע אלּמחֵאוצר יַתהִבחיוצו ּמנה,
נוֵאטל אאת יַתהֵאכִבלים יַתה ִבנּמּטִבלין יַתביַתשּמבת,
שואשֵאאי ּמנן ִבנּמּטִבלין,
יַתמִבתיר רֲעחּמבִבלים ,שויַתהיַתשִבּקים נושפִבלים.
מסכת שבת פרק כד משנה ב
ב
יַתמִבתי ִברין שפִבקיֵאעי ּמעִבמיר ִבלשפ ֵאני שבֵאהּממה,
ושמיַתפשסשפִבסים אאת יַתה ֵאגִבפים,
רֲעאּמבל ללא אאת יַתה ִבזי ִברים.
ֵאאין שמ יַתרשוּסִבקין ללא אאת יַתהיַתשיַתחת

שוללא אאת אהּמחרוִבבין ִבלשפ ֵאני שבֵאהּממה,
ֵאבין יַתדּמּקה ֵאבין יַתגּמוּסה.
שרִבבי שיהו ּמדה יַתמִבתיר אבּמחרוִבבין יַתב יַתדּמּקה.
מסכת שבת פרק כד משנה ג
ג
ֵאאין אושבִבסים אאת יַתה ּמגּממל ,שוללא דו שרִבסים,
רֲעאּמבל יַתמשלִבעיִבטים.
ֵאאין יַתמרֲעאִבמי ִברין אאת ּמהרֲעע ּמגִבלים,
רֲעאּמבל יַתמשלִבעיִבטים אוּמתן.
ושמיַתהשלשקִבטים יַתליַתת שר ּמנ שגִבלין,
שונושת ִבנים יַתמִים יַתעל יַתגֵאבי יַתהממ שרּמסן,
רֲעאּמבל ללא גושבִבלים.
שוֵאאין נושת ִבנין יַתמִים ִבלשפ ֵאני שדבו ִברים
שוִבלשפ ֵאני יו ִבנים אשיַתבשוּמבְך,
רֲעאּמבל נושת ִבנים ִבלשפ ֵאני רֲעא ּמו ִבזים שויַתת שר ּמנ שגִבלין,
שוִבלשפ ֵאני יו ִבנים דו ּמרִבסיות.
מסכת שבת פרק כד משנה ד
ד
שמיַתחשתִבכים אאת יַתה ִבדלוִבעים ִבלשפ ֵאני יַתהשבֵאהּממה,
שואאת יַתה שנֵאבּמלה ִבלשפ ֵאני יַתהשכּמלִבבים.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם ללא ּמה שיּמתה שנֵאבּמלה ֵאמאע ארב יַתשּמבת,
רֲעאסו ּמרה ,שלִבפי אשֵאאי ּמנה ִבמן יַתהמוּמכן.
מסכת שבת פרק כד משנה ה
ה
שמִבפי ִברים שנּמד ִברים יַתביַתשּמבת,
שו ִבנששּמאִבלים שנּמד ִברים אשֵאהן שללוצ ארְך יַתהיַתשּמבת.
פושקִבקים אאת יַתהּממאור,
ומו שד ִבדים אאת יַתהיַתמשטֵאלת שואאת יַתהִבמשק אוה.
יַתמרֲעעאשה ִבביֵאמי ּמאִבביו אשִבל שרִבבי ּמוצדוק
וִבביֵאמי יַתאּמבא ּמשאול אבן ּמבשט ִבנית,
אשּמפשקקו אאת יַתהּממאור יַתבּמּטִבפייַתח
שוּמקששרו אאת יַתהשמִבק ּמדה יַתב שגִבמי,
ֵאלי יַתדע ִבאם ֵאיש יַתב ִבגי ִבגית פוֵאתיַתח אטיַתפח שוִבאם ללא.
ִבמ ִבדשב ֵאריאהן ּמליַתמ שדנו,
אשפושקִבקים ומו שד ִבדים שוקושש ִברים יַתביַתשּמבת.

חסלת מסכת שבת

מסכת עירובין
פרק א
מסכת עירובין פרק א משנה א
א
ּממבוי אשהוא ּמגבויַת ּה ֵאמאעשש ִברים יַתאּממה,
שייַתמֵאעט.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאאינו ּמוצ ִבריְך.
ּמה ּמרּמחב ֵאמאעאשר יַתאמות,
שייַתמֵאעט.
ִבאם ֵאיש לו וצו יַתרת יַתהאפיַתתח,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשהוא ּמרּמחב ֵאמאעאשר יַתאמות,
ֵאאינו ּמוצ ִבריְך שליַתמֵאעט.
מסכת עירובין פרק א משנה ב
ב
אהשכֵאשר יַתהּממבוי,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
אלִבחי שוקו ּמרה;
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
אלִבחי או קו ּמרה;
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
שלּמח יַתיִין.
ִבמֵאשם שרִבבי ִיששּממֵאעאל ּמאיַתמר יַתתשלִבמיד אאּמחד
ִבלשפ ֵאני שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
ללא אנשחשלקו ֵאבית יַתשיַתמי וֵאבית אהֵאלל
יַתעל ּממבוי אשהוא ּמפחות ֵאמיַתא שריַתבע יַתאמות,
אשהוא ּמוצ ִבריְך אלִבחי שוקו ּמרה;
שויַתעל יַתמה אנשחּמלקו?
יַתעל ֵאמיַתא שריַתבע יַתאמות שויַתעד אעאשר,
אשֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
אלִבחי שוקו ּמרה;

וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
או אלִבחי או קו ּמרה.
ּמאיַתמר שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
יַתעל אזה שויַתעל אזה אנשחּמלקו.
מסכת עירובין פרק א משנה ג
ג
קו ּמרה אשּמאּממרו,
שרּמחּמבה שליַתקֵאבל ּמא ִברייַתח,
שוּמהּמא ִברייַתח רֲעחִבוצי שלֵאב ּמנה אשִבלששללּמשה שטּמפִבחים.
יַתד ּמי ּה יַתלּקו ּמרה אששתֵאהא שרּמחּמבה אטיַתפח,
שכ ֵאדי שליַתקֵאבל ּמא ִברייַתח שלּמא שרכו.
מסכת עירובין פרק א משנה ד
ד
שרּמחּמבה שליַתקֵאבל ּמא ִברייַתח,
ושב ִבר ּמיה שליַתקֵאבל ּמא ִברייַתח> .ובירייא<
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שרּמחּמבה יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאי ּמנה שב ִבר ּמיה.
מסכת עירובין פרק א משנה ה
ה
ּמה שיּמתה אשיַתליַתּקש או אשיַתלּמּק ִבנים,
רוִבאין אוּמת ּה ִבכלו ִבהיא אשיַתליַתמאתאכת;
רֲעעקוּממה,
רוִבאין אוּמת ּה ִבכלו ִבהיא שפשוּמטה;
רֲעע מגּמלה,
רוִבאין אוּמת ּה ִבכלו ִבהיא שמ מריַתביַתעת.
ִבאם איש ּמב ּה יַתשבאהֵאּקּמפ ּה ששללּמשה שטּמפִבחים,
שו איש ּמב ּה לריַתחב אטיַתפח.
)מסכת עירובין פרק א משנה ו(
שלּמח יַתיִים אשּמאּממרו,
ּמגשבּמהן רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים,
ּמרשחּמבן שוּמעשב ּמין ּמכל אשהוא.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ּמרשחּמבן ששללּמשה שטּמפִבחים.
מסכת עירובין פרק א משנה ז
ו
יַתבלכל עוִבשין שלּמח יַתיִים,

רֲעאִבפלו שב ּמדּמבר אש איש בו רויַתח יַתח ִביים.
שרִבבי יוֵאסה שמיַתטֵאמא ִבמֵאשם גוֵאלל,
שרִבבי ֵאמִבאיר שמיַתטֵאהר.
כושתִבבין ּמעּמליו ִבגֵאּטי ּמנִבשים.
שרִבבי יוֵאסה יַתה ּמגִבליִבלי פוֵאסל.
מסכת עירובין פרק א משנה ח
ז
שש ּמי ּמרא אשּמח יַתנת יַתבִבבשקּמעה,
ִבהִבּקיפוּמה שכֵאלי שבֵאהּממה,
שמיַתטשלשטִבלים שבתוּמכ ּה,
וִבבשליַתבד אש שיֵאהא ּמג ֵאדר שגבוּמהה רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים,
שוללא שיהו שפ ּמרוצות שיֵאתרות יַתעל יַתהִבב שנ ּמין.
ּמכל ִבפ שרּמוצה אשִבהיא שבאעאשר יַתאמות,
ממאת ארתִ ,במשפ ֵאני אשִבהיא יַתכאפיַתתח.
יוֵאתר ִבמֵאכןּ ,מאסור.
מסכת עירובין פרק א משנה ט
ח
יַתמִבּקיִבפים ששללּמשה רֲעחּמבִבלים
אזה שליַתמשעּמלה ִבמ אזה שו אזה שליַתמשעּמלה ִבמ אזה,
וִבבשליַתבד אשללא ִישה איה ֵאבין אחאבל יַתלרֲעחֵאברו ששללּמשה שטּמפִבחים.
ֵאשעור רֲעחּמבִבלים ּמעשב ּמין יוֵאתר יַתעל אטיַתפח,
אשיַתהלכל רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים.
מסכת עירובין פרק א משנה י
ט
יַתמִבּקיִבפין יַתבּמּק ִבנים,
ִבבשליַתבד אשללא ִישה איה ֵאבין ּמק אנה יַתלרֲעחֵאברו ששללּמשה שטּמפִבחים.
ִבבשש ּמי ּמרא ִבדֵאברו.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ללא ִבדשברו ִבבשש ּמי ּמרא אאּמלא יַתבהו אוה.
ּמכל שמִבחּמצה אשֵאאי ּמנ ּה אשיַתלששִבתי שואשּמלֵאע ארב,
ֵאאי ּמנה שמִבחּמצה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי יוֵאסה ִבב שרִבבי שיהו ּמדה> .יודה<
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
אאּמחד ִבמשש ֵאני שדּמב ִברים.
יַתא שרּמבּמעה שדּמב ִברים ּמפשטרו יַתביַתמרֲעח אנה:
שמִבביִבאים ֵאעִבוצים ִבמּמכל ּממקום,

ושפטו ִברים ֵאמ שרִבחייַתוצת ּמי יַתדִים,
וִבמ שדיַתמי,
וִבמשלּמע ֵארב.

פרק ב
מסכת עירובין פרק ב משנה א
א
עוִבשין יַתפִבוּסים יַתלֵאבי ּמריות
יַתא שרּמבּמעה שדיושמ ִבדין ִבנ שרִבאים ִבכששמו ּמנה,
ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ששמו ּמנה ִבנ שרִבאים ִבכשש ֵאנים ּמעּמשר,
יַתא שרּמבּמעה שדיושמ ִבדין שויַתא שרּמבּמעה שפשוִבטין.
ּמגשבּמהן רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים,
שו ּמרשחּמבן ִבשּמשה,
שוּמעשב ּמין ּמכל אשהוא;
וֵאבי ֵאניאהן ִבכשמללא ששֵאתי שרּמבקות
אששלּמשלוש ּמשלוש ּמבּמקר.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
אששליַתא שריַתבע יַתא שריַתבע,
שקשורות שוללא ממּמתרות,
יַתאיַתחת ִבנשכ אנאסת שויַתאיַתחת יוּמוצא.
מסכת עירובין פרק ב משנה ב
ב
ממּמתר שליַתהשק ִבריב יַתלשבֵאאר,
ִבבשליַתבד אששתֵאהא ּמפ ּמרה
לראּמש ּה שו מרּמב ּה ִבמִבבשפ ִבנים שושוּמתה.
ממּמתר שליַתה שרִבחיק ּמכל אשהוא,
וִבבשליַתבד אשיַתי שראבה יַתביַתפִבוּסים.
מסכת עירובין פרק ב משנה ג
ג
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתעד ֵאבית ּמסאיַתתִים.
ּמאשמרו לו:

ללא ּמאשמרו ֵאבית ּמסאיַתתִים אאּמלא יַתב יַתג ּמנה ויַתביַתּק שרֵאפ ף;
רֲעאּמבל ִבאם ּמה ּמיה ֵאדיר או יַתסיַתהר או ּמחֵאוצר,
רֲעאִבפלו ֵאבית רֲעחֵאמאשת כו ִברין,
או ֵאבית רֲעעאש ארת כו ִברים ,ממּמתר.
ממּמתר שליַתה שרִבחיק ּמכל אשהוא,
וִבבשליַתבד אשיַתי שראבה יַתביַתפִבוּסים.
מסכת עירובין פרק ב משנה ד
ד
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם ּמה שיּמתה אד ארְך ּמה יַתרִבבים יַתמשפשסיַתקּמת ּה,
שייַתסשלאק ּמנה ִבלשוצ ּמד ִבדים.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאינו ּמוצ ִבריְך.
אאּמחד שבֵאאר ּמה יַתרִבבים ובור יַתה ּמיִבחיד,
עוִבשין ּמלאהם יַתפִבוּסין;
רֲעאּמבל שלבור יַתה ּמיִבחיד,
עוִבשין לו שמִבחּמצה שגבוּמהה רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים.
ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
שרִבבי שיהו ּמדה אבן ּמבּמבא אוֵאמר:
ֵאאין עוִבשין יַתפִבוּסין אאּמלא ִבלשבֵאאר ּמה יַתרִבבים ִבבשליַתבד,
שוִבלששּמאר עוִבשין רֲעחגו ּמרה שגבוּמהה רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים.
מסכת עירובין פרק ב משנה ה
ה
שועוד ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה אבן ּמבּמבא:
יַתה יַתג ּמנה שויַתהיַתּק שרֵאפ ף,
אשֵאהן ִבששבִבעים שוִבשי יַתרִים יַתעל ִבששבִבעים שוִבשי יַתרִים,
ממאּקאפת ּמג ֵאדר ּמגבוּמהה רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים,
שמיַתטשלשטִבלים שבתוּמכ ּה,
ִבבשליַתבד אש שיֵאהא ּמב ּה שוֵאמ ּמרה או ֵאבית ִבדי ּמרה,
או אששתֵאהא שסמוּמכה ּמלִבעיר.
ו
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
רֲעאִבפלו ֵאאין ּמב ּה אאּמלא בור שוִבשייַתח ושמּמע ּמרה,
שמיַתטשלשטִבלין שבתוּמכ ּה.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
רֲעאִבפלו ֵאאין ּמב ּה אאּמלא יַתאיַתחת ִבמּמכל ֵאאלו,
שמיַתטשלשטִבלין שבתוּמכ ּה,

ִבבשליַתבד אששתֵאהא ִבששבִבעים שוִבשי יַתרִים יַתעל ִבששבִבעים שוִבשי יַתרִים,
ז
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
ִבאם ּמה ּמיה ּמא שרּמכ ּה ּמיֵאתר יַתעל ּמרשחּמב ּה רֲעאִבפלו ֵאמּמאה יַתאיַתחת,
ֵאאין שמיַתטשלשטִבלין שבתוּמכ ּה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
רֲעאִבפלו ּמא שרּמכ ּה ִבבשש יַתנִים שב ּמרשחּמב ּה,
שמיַתטשלשטִבלין שבתוּמכ ּה.
מסכת עירובין פרק ב משנה ו
ח
ּמאיַתמר אאשליַתעי:
ּמשיַתמשעִבתי ֵאמ שרִבבי אאִבליאע אזר:
רֲעאִבפלו שכֵאבית כור;
שוֵאכן ּמשיַתמשעִבתי ִבמאמנו:
יַתא שנֵאשי ּמחֵאוצר אשּמשיַתכח אאּמחד ֵאמאהן שוללא ֵאע ֵארב,
ֵאביתו ּמאסור ִבמשליַתהשכ ִבניס וִבמשלהוִבוציא לו,
רֲעאּמבל ּמלאהם ממּמתר;
שוֵאכן ּמשיַתמשעִבתי ִבמאמנו,
אשיושוצִבאים שביַתע שרשקּמב ִבנים יַתבאפיַתסח.
שוִבחיַתז שרִבתי יַתעל ּמכל יַתתשלִבמי ּמדיו וִבביַתּקששִבתי ִבלי ּמחֵאבר,
שוללא ּממּמוצאִבתי.

פרק ג
מסכת עירובין פרק ג משנה א
א
יַתבלכל שמּמע שרִבבים וִבמששיַתתשתִבפים,
חו ץ ִבמן יַתהיַתמִים וִבמן יַתהאמיַתלח.
יַתהלכל ִבנשלּמקח שבאכאס ף יַתמרֲעעֵאשר,
חו ץ ִבמן יַתהיַתמִים וִבמן יַתהאמיַתלח.
יַתהנו ֵאדר ִבמן יַתהּממזון,
ממּמתר יַתביַתמִים ויַתבאמיַתלח.
שמּמע שרִבבים יַתל ּמנ ִבזיר יַתב יַתיִין ושלִישש ּמרֵאאל ִבבשתרוּממה.
מסשמכוס אוֵאמר:
יַתבמחִבלין ,יַתללכֵאהן שבֵאבית יַתהשפ יַתרס.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:

יַתא ף ֵאבין יַתהשּקּמברות,
ִבמשפ ֵאני אשהוא ּמיכול ּמלחו ץ שוללאיַתכל.
מסכת עירובין פרק ג משנה ב
ב
שמּמע שרִבבין ִבב שדיַתמאי,
ושביַתמרֲעעֵאשר ִבראשון אש ִבנשּטּמלה שתרוּממתו,
ושביַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני שואהשק ֵאדש אש ִבנשפדו;
יַתהלכרֲעה ִבנים יַתביַתחּמלה וִבבשתרוּממה,
רֲעאּמבל ללא יַתבאּטאבל,
ללא שביַתמרֲעעֵאשר ִבראשון אשללא ִבנשּטּמלה שתרוּממתו,
שוללא שביַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני שואהשק ֵאדש אשללא ִבנשפדו.
יַתהשוֵאליַתח אאת ֵאערובו שב יַתיד ֵאח ֵארש שואטה שוּמקּמטן,
או שב יַתיד ִבמי אשֵאאינו מו אדה ּמבֵאערובֵ ,אאינו ֵאערוב.
ִבאם ּמאיַתמר שליַתאֵאחר :יַתקשבלו ִבמאמנו!
רֲעה ֵארי אזה ֵאערוב.
מסכת עירובין פרק ג משנה ג
ג
שנּמתנו ּמבִבאיּמלן,
שליַתמשעּמלה ֵאמרֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחיםֵ ,אאינו ֵאערוב,
שליַתמּמּטה ֵאמרֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים,
רֲעה ֵארי אזה ֵאערוב.
שנּמתנו יַתבבור,
רֲעאִבפלו ּמעלמק ֵאמּמאה יַתאּממה,
רֲעה ֵארי אזה ֵאערוב.
שנּמתנו שבלראש יַתהּמּק אנה או שבלראש יַתהמּק שנּמטס,
ּמכל שזיַתמן אשהוא ּמתלוש שו ּמנעו ץ,
רֲעאִבפלו ּמגבויַת ּה ֵאמּמאה יַתאּממה,
רֲעה ֵארי אזה ֵאערוב.
שנּמתנו יַתבִבמ שג ּמדל שו ּמניַתעל שלּמפ ּמניו שוּמאיַתבד יַתהיַתמשפֵאתיַתח,
רֲעה ֵארי אזה ֵאערוב.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
ִבאם ֵאאין ּמידויַתע אשיַתהיַתמשפֵאתיַתח ִבבשמקומוֵ ,אאינו ֵאערוב.
מסכת עירובין פרק ג משנה ד
ד
ִבנשת יַתגשל יַתגל חו ץ יַתלשתחום,
שו ּמניַתפל ּמעּמליו יַתגל ,או ִבנשש יַתר ף,
או שתרוּממה שו ִבניַתּטיַתמאת,

ִבמשבעוד יוםֵ ,אאינו ֵאערוב,
ִבמאשּמחֵאשּמכה ,רֲעה ֵארי אזה ֵאערוב.
ִבאם ּמסֵאפק,
שרִבבי ֵאמִבאיר ו שרִבבי שיהו ּמדה אושמ ִברים:
רֲעה ֵארי אזה יַתחּממר שו יַתגּממל.
שרִבבי יוֵאסה ו שרִבבי ִבששמעון אושמ ִברים,
ּמהֵאערובּ ,מכֵאשר.
ּמאיַתמר אששוּסֵאפק שרִבבי יוֵאסה:
ֵאהִבעיד יַתאשבּמטּמלס ִבמשום רֲעחִבמּמשה שזֵאק ִבנים,
אששוּסֵאפק ּמהֵאערוב ּמכֵאשר.
מסכת עירובין פרק ג משנה ה
ה
יַתמשת אנה ּמא ּמדם יַתעל ֵאערובו שואוֵאמר:
ִבאם ּמבאו גוִים ִבמן יַתהִבמ שז ּמרחֵ ,אערוִבבי יַתליַתמרֲעע ּמרב;
שוִבאם ּמבאו ִבמן יַתהיַתמרֲעע ּמרבֵ ,אערוִבבי יַתלִבמ שז ּמרח;
ּמבאו ִבמּמכן וִבמּמכן ,שלּממקום אשאא שראוצה ֵאאֵאלְך;
ללא ּמבאו ללא ִבמּמכן שוללא ִבמּמכן ,רֲעה ֵארי רֲעא ִבני ִבכשב ֵאני ִבעי ִבריּ> .מבא<
ו
ּמבא ּמחּמכם ִבמן יַתהִבמ שז ּמרחֵ ,אערוִבבי יַתלִבמ שז ּמרח;
ּמבא ִבמן יַתהיַתמרֲעע ּמרבֵ ,אערוִבבי יַתליַתמרֲעע ּמרב;
ּמבא ִבמּמכן וִבמּמכן ,שלּממקום אשאא שראוצה ֵאאֵאלְך;
ללא ּמבא ללא ִבמּמכן שוללא ִבמּמכן ,רֲעה ֵארי רֲעא ִבני ִבכשב ֵאני ִבעי ִברי.
ז
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם ּמה ּמיה אאּמחד ֵאמאהם יַתרבוֵ ,איֵאלְך לו ֵאאאוצל יַתרבו;
ושש ֵאניאהם יַתרבוּמתיו ,שלּממקום אשִבי שראוצה ֵאיֵאלְך.
מסכת עירובין פרק ג משנה ו
ח
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יום טוב אשהוא ּמסמוְך יַתליַתשּמבת,
ֵאבין ִבמשלּמפ אניּמה וֵאבין ִבמשליַתארֲעח אריּמה,
שמּמע ֵארב ּמא ּמדם שש ֵאני ֵאערוִבבים שואוֵאמר:
ֵאערוִבבי ּמה ִבראשון יַתלִבמ שז ּמרח שויַתהֵאש ִבני יַתליַתמרֲעע ּמרב;
ּמה ִבראשון יַתליַתמרֲעע ּמרב שויַתהֵאש ִבני יַתלִבמ שז ּמרח.
ֵאערוִבבי ּמה ִבראשון שויַתהֵאש ִבני ִבכשב ֵאני ִבעי ִברי;
ֵאערוִבבי יַתהֵאש ִבני שוּמה ִבראשון ִבכשב ֵאני ִבעי ִברי.

ט
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
שמּמע ֵארב שלרויַתח יַתאיַתחת ,או ֵאאינו שמּמע ֵארב ּמכל ִבעּמּקר;
או שמּמע ֵארב ִבלשש ֵאני ּמיִבמים ,או ֵאאינו שמּמע ֵארב ּמכל ִבעּמּקר.
ֵאכייַתוצד יַתירֲעעאשה?
מוִבליכו ּמב ִבראשון ,יַתמשחִבשיְך ּמעּמליו ,נושטלו וּמבא לו;
שויַתהֵאש ִבני ,יַתמשחִבשיְך ּמעּמליו ,אושכלו וּמבא לו.
ִבנשמּמוצא ִבמששיַתתֵאכר יַתברֲעהִבליּמכתו וִבמששיַתתֵאכר שבֵאערובו.
אנאאיַתכל ּמל ִבראשוןֵ ,אערוב ּמל ִבראשון שוֵאאינו ֵאערוב יַתלֵאש ִבני.
ּמאיַתמר ּמלאהם שרִבבי אאִבליאע אזר:
מו ִבדים יַתאאתם ִבלי אשֵאהן ששֵאתי שק מדשות.
מסכת עירובין פרק ג משנה ז
י
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
לראש יַתהּמש ּמנה אשּמה ּמיה ּמי ֵארא אשֵאמא ִבתשתיַתעיַתבר,
שמּמע ֵארב ּמא ּמדם שש ֵאני ֵאערוִבבים שואוֵאמר:
ֵאערוִבבי ּמה ִבראשון יַתלִבמ שז ּמרח שויַתהֵאש ִבני יַתליַתמרֲעע ּמרב;
ּמה ִבראשון יַתליַתמרֲעע ּמרב שויַתהֵאש ִבני יַתלִבמ שז ּמרח.
ֵאערוִבבי ּמה ִבראשון שויַתהֵאש ִבני ִבכשב ֵאני ִבעי ִברי;
ֵאערוִבבי יַתהֵאש ִבני שוּמה ִבראשון ִבכשב ֵאני ִבעי ִברי.
שוללא הודו לו רֲעחּמכִבמים.
מסכת עירובין פרק ג משנה ח
יא
שועוד ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
יַתמשת אנה ּמא ּמדם יַתעל יַתהיַתכשליַתכּמלה שביום טוב ּמה ִבראשון,
שואושכּמל ּה יַתבֵאש ִבני.
שוֵאכן ֵאביּמוצה אשנושל ּמדה שביום טוב ּמה ִבראשון,
ֵאתּמאֵאכל יַתבֵאש ִבני.
שוללא הודו לו רֲעחּמכִבמים.
מסכת עירובין פרק ג משנה ט
יב
שרִבבי דוּמסא אבן יַתא שרִבכי יַתנס אוֵאמר:
ּמהעוֵאבר ִבלשפ ֵאני יַתהֵאתּמבה שביום טוב אששללראש יַתהּמש ּמנה אוֵאמר:
יַתהרֲעחִבליֵאוצנו אאת יום לראש יַתהחל אדש יַתה אזה,
ִבאם יַתהיום שוִבאם שלּממּמחר.
ושלּממּמחר הוא אוֵאמר:

ִבאם יַתהיום שוִבאם שלאאאמש.
שוללא הודו לו רֲעחּמכִבמים.

פרק ד
מסכת עירובין פרק ד משנה א
א
ִבמי אשהוִבוציאוהו גוִים או רויַתח ּמרּמעה,
ֵאאין לו אאּמלא יַתא שריַתבע יַתאמות.
אהאח ִבזירוהוִ ,בכלו ללא ּמיּמוצא.
הוִבליכוהו שלִבעיר יַתאאח ארת,
שנּמתנוהו יַתב ֵאדיר או יַתביַתוּסיַתהר,
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל ו שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה אושמ ִברים:
שמיַתהֵאלְך אאת מכּמל ּה.
שרִבבי שיהומשיַתע ו שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אושמ ִברים:
ֵאאין לו אאּמלא יַתא שריַתבע יַתאמות.
יַתמרֲעעאשה אשּמבאו ִבמֵאפיַתל שנ ֵאדיִבסים ,שוִבהשפִבלי ּמגה שסִבפי ּמנּמתם יַתב ּמים,
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל ו שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה ִבהשלכו אאת מכּמל ּה;
ו שרִבבי שיהומשיַתע ו שרִבבי רֲעעִבקיּמבה ללא ּמזזו ֵאמיַתא שריַתבע יַתאמות,
אש ּמרוצו שליַתהשחִבמיר יַתעל יַתעשוצּממן.
מסכת עירובין פרק ד משנה ב
ב
יַתפיַתעם יַתאיַתחת ללא ִבנשכ שנסו יַתלשלֵאמן יַתעד אשּמחֵאשּמכה.
ּמאשמרו לו של יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל:
ּממה ּמאנו ֵאלי ֵארד?
ּמאיַתמר ּמלאהם:
ממּמתר ,אששכּמבר ּמהִייִבתי ִבמשסיַתתֵאכל,
שוּמהִיינו שבתוְך יַתהשתחום יַתעד אשללא ּמחֵאשּמכה.
מסכת עירובין פרק ד משנה ג
ג
ִבמי אש ּמיּמוצא ִבב שרשותּ ,מאשמרו לו:
שכּמבר אנשעּמשה יַתהיַתמרֲעעאשה,
ֵאיש לו יַתאשליַתפִים יַתאּממה שלּמכל רויַתח;
ִבאם ּמה ּמיה שבתוְך יַתהשתחוםִ ,בכלו ללא ּמיּמוצא,
אשּמכל יַתהיושוצִבאים שליַתהִבציל חושז ִברין ִבלשמקוּממן.
מסכת עירובין פרק ד משנה ד

ד
ִבמי אש ּמייַתשב יַתב אד ארְך,
שוּמעיַתמד יַתורֲעה ֵארי הוא ּמסמוְך ּמלִבעיר,
הוִבאיל שוללא ּמה שיּמתה יַתכ ּמו ּמנתו שלּמכְך ,ללא ִיּמכ ֵאנס,
שכ ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִיּמכ ֵאנס.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
יַתמרֲעעאשה ּמה ּמיה ,שו ִבנשכ יַתנס שרִבבי יַתט שרפון שבללא ִבמשתיַתכ ֵאון.
מסכת עירובין פרק ד משנה ה
ה
ִבמי אש ּמייַתשן יַתב אד ארְך שוללא ּמי יַתדע יַתעד אשּמחֵאשּמכה,
ֵאיש לו יַתאשליַתפִים יַתאּממה שלּמכל רויַתח.
ִבדשב ֵארי שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאין לו אאּמלא יַתא שריַתבע יַתאמות.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
שוהוא שבאאשמּמוצּמען.
ו שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שלֵאאי אזה רויַתח אשִבי שראוצה ֵאיֵאלְך.
ומו אדה שרִבבי שיהו ּמדה ,אשִבאם ֵאב ֵארר לו,
אשֵאאינו ּמיכל יַתלרֲעחזור בו.
מסכת עירובין פרק ד משנה ו
ו
ּמהיו ששיַתנִים,
ִבמשקּמוצת יַתאמוּמתיו אשּמל אזה שלתוְך יַתאמוּמתיו אשּמל אזה,
שמִבביִבאין שואושכִבלין ּמבאאשמיַתוצע,
ִבבשליַתבד אשללא יוִבוציא אזה ִבמתוְך אשלו שלתוְך אשיַתלרֲעחֵאברו.
ּמהיו ששללּמשה,
שוּמהאאשמּמוצִבעי ממשבּמלע ִבב שניַתתִים,
הוא ממּמתר ִבעּממאהן שוֵאהן ממּמת ִברין ִבעמו,
ושש יַתנִים יַתהִבחיוצו ִבנים רֲעאסו ִברין אזה ִבעם אזה.
ז
ּמאיַתמר שרִבבי ִבששמעון:
שלּממה יַתה ּמדּמבר דואמה?
שלּמשלוש רֲעחֵאוצרות יַתהשפתוחות זו ּמלזו,
ושפתוחות ִבל שרשות ּמה יַתרִבבים.

ֵאע שרבו ששֵאתיאהן ִבעם ּמהאאשמּמוצִבעית,
ִבהיא ממאת ארת ִבעּממאהן שוֵאהן ממּמתרות ִבעּממ ּה,
וששיַתתִים יַתהִבחיוצונות רֲעאסורות זו ִבעם זו.
מסכת עירובין פרק ד משנה ז
ח
ִבמי אשּמבא יַתב אד ארְך שוּמה ּמיה ּמי ֵארא אשֵאמא אתשחיַתשְך,
שוּמה ּמיה יַתמִבכיר ִבאיּמלן או ּמג ֵאדר ,שוּמאיַתמר:
ששִבביּמתִבתי יַתתשחּמתיו,
ללא ּמאיַתמר שכלום.
ששִבביּמתִבתי שבִבעּמּקרו,
שמיַתהֵאלְך ִבמשמקום יַתר שגּמליו שויַתעד ִבעּמּקרו יַתאשליַתפִים יַתאּממה,
וֵאמִבעּמּקרו שויַתעד ֵאביתו יַתאשליַתפִים יַתאּממה.
ִבנשמּמוצא שמיַתהֵאלְך ִבמאשּמחֵאשּמכה יַתא שריַתביַתעת רֲעאּמלִבפים יַתאּממה.
מסכת עירובין פרק ד משנה ח
ט
ִבאם ֵאאינו יַתמִבכיר ,או ֵאאינו ּמבִבקי יַתברֲעהּמלּמכה ,שוּמאיַתמר:
ששִבביּמתִבתי ִבבשמקוִבמי,
ּמזּמכה לו שמקומו יַתאשליַתפִים יַתאּממה שלּמכל רויַתח ,רֲעע מגלות.
ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעח ִבני ּמנא אבן יַתא שנִבטי שג ּמנס.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
שמ מרּמבעות ,שכיַתטשבּמלה שמ מריַתביַתעת,
שכ ֵאדי אש שיֵאהא ִבנששּמכר אאת יַתהּמז ִבויות.
מסכת עירובין פרק ד משנה ט
י
זו ִבהיא אשּמאּממרו:
אהּמע ִבני שמּמע ֵארב שב יַתר שגּמליו.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ֵאאין ּמלנו אאּמלא ּמע ִבני.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
אאּמחד ּמע ִבני שואאּמחד ּמעִבשיר,
אשללא ּמאשמרו שמּמע שרִבבים ]יַתביַתפת[ אאּמלא שלּמהֵאקל יַתעל אהּמעִבשיר,
אשללא ֵאיֵאוצא ִבויּמע ֵארב שב יַתר שגּמליו> .אשֵאמא<
מסכת עירובין פרק ד משנה י
יא
ִבמי אש ּמיּמוצא ֵאליֵאלְך שלִבעיר אששמּמע שרִבבים ּמב ּה שואהשח ִבזירו רֲעחֵאברו,
הוא ממּמתר ֵאליֵאלְך ,שוּמכל שב ֵאני ּמהִבעיר רֲעאסו ִברים.

ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ּמכל אשהוא ּמיכל שלּמע ֵארב שוללא ֵאע ֵארב,
רֲעה ֵארי אזה יַתחּממר שו יַתגּממל.
מסכת עירובין פרק ד משנה יא
יב
ִבמי אש ּמיּמוצא חו ץ יַתלשתחום,
רֲעאִבפלו יַתאּממה יַתאיַתחת ,ללא ִיּמכ ֵאנס.
שרִבבי שלּמע ּמזר אוֵאמר:
ששיַתתִיםִ ,יּמכ ֵאנס ,שוּמשלוש ,ללא ִיּמכ ֵאנס.
ִבמי אשאהשחִבשיְך חו ץ יַתלשתחום,
רֲעאִבפלו יַתאּממה יַתאיַתחת ,ללא ִיּמכ ֵאנס.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
רֲעאִבפלו רֲעחֵאמש אעשש ֵארה יַתאּממהִ ,יּמכ ֵאנס,
אשֵאאין יַתהּממשוחות שמיַתמִבצין אאת יַתהִבמדותִ ,במשפ ֵאני יַתהּטוִבעין.

פרק ה
מסכת עירובין פרק ה משנה א
א
ֵאכייַתוצד שמיַתעשב ִברים אאת אהּמע ִברים?
יַתבִית ִבנשכ ּמנס יַתבִית יוֵאוצאּ ,מפגום ִבנשכ ּמנס ּמפגום יוֵאוצא;
ּמהיו ּמשם שגדו ִבדיות שגבוהות רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים,
שגּמש ִברים ו שנּמפשות אש ֵאיש ּמבאהן ֵאבית ִבדי ּמרה,
מוִבוציִבאין אאת יַתהִבמ ּמדה שכ אנ שג ּמדן,
עוִבשין אוּמתם שכיַתטשבּמלה שמ מריַתביַתעת,
שכ ֵאדי אש שיֵאהא ִבנששּמכר אאת יַתהּמז ִבויות.
מסכת עירובין פרק ה משנה ב
ב
נושת ִבנין יַתק שרֵאפ ף ּמלִבעיר.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ללא ּמאשמרו יַתביַתּק שרֵאפ ף ,אאּמלא שכֵאבין ששֵאתי רֲעע ּמירות:
ִבאם ֵאיש ּמלזו ִבששבִבעים שוִבשי יַתרִים,
שוּמלזו ִבששבִבעים שוִבשי יַתרִים,
ּמעּמשה יַתק שרֵאפ ף ִבלששֵאתיאהם ִבלשהיות שכיַתאיַתחת.

מסכת עירובין פרק ה משנה ג
ג
שוֵאכן ִבבששללּמשה שכּמפ ִברים יַתהשממשּמלִבשים:
ִבאם ֵאיש ֵאבין שש ֵאני יַתהִבחיוצו ִבנים ֵאמּמאה שויַתא שרּמבִבעים שויַתאיַתחת וששִבליש,
ּמעּמשה ּמהאאשמּמוצִבעי ששּמלששּמתן ִבלשהיות שכיַתאיַתחת.
מסכת עירובין פרק ה משנה ד
ד
ֵאאין מו שד ִבדין אאּמלא שבאחאבל אשיַתלרֲעחִבמִבשים יַתאּממה,
ללא ּמפחות שוללא ּמיֵאתר.
שוללא ּמימוד אאּמלא שכ אנ אגד ִבלבו.
ּמה ּמיה מו ֵאדדִ ,בה ִבגיעו יַתליַתג שיא או יַתל ּמג ֵאדר,
יַתמשבִבליעו שוחו ֵאזר שלִבמ ּמדתו.
ִבה ִבגיעו שלּמהר ,יַתמשבִבליעו שוחו ֵאזר שלִבמ ּמדתו,
וִבבשליַתבד אשללא ֵאיֵאוצא חו ץ יַתלשתחום.
ִבאם ֵאאינו ּמיכול שליַתהשבִבליעו,
ּמבזו ּמאיַתמר שרִבבי דושסִבתי ִבב שרִבבי יַתי יַתנאי ִבמשום שרִבבי ֵאמִבאיר:
ּמשיַתמשעִבתי אששמיַתק שד ִבדים אבּמה ִברים.
מסכת עירובין פרק ה משנה ה
ה
ֵאאין מו שד ִבדין אאּמלא ִבמן יַתהממשמאחה.
ִברּמבה שלּממקום אאּמחד וִבמֵאעט שלּממקום יַתאֵאחר,
שושמִבעים ִבלשמקום אש ִברּמבה.
ִברּמבה שלאאּמחד וִבמֵאעט שלאאּמחד,
שושמִבעים שלשמ יַתראבה.
רֲעאִבפלו אעאבד ,רֲעאִבפלו ִבששפּמחה ,אנאאּממ ִבנים לויַתמר:
"יַתעד ּמכאן שתחום יַתשּמבת",
אשללא ּמאשמרו רֲעחּמכִבמים יַתב ּמדּמבר שליַתהשחִבמיר,
אאּמלא שלּמהֵאקל.
מסכת עירובין פרק ה משנה ו
ו
ִבעיר אשיַתל ּמיִבחיד אש אנשעֵאשית אשּמל יַתרִבבים,
שמּמע שרִבבין אאת מכּמל ּה.
שואשּמל יַתרִבבים אש אנשעֵאשית אשיַתל ּמיִבחיד,
ֵאאין שמּמע שרִבבין אאת מכּמל ּה;
אאּמלא ִבאם ֵאכן ּמעּמשה חוּמוצה ּמל ּה שכִבעיר רֲעח ּמדּמשה אשִבביהו ּמדה,
אש איש ּמב ּה רֲעחִבמִבשים יַתדיו ִברים.

ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ּמשלוש רֲעחֵאוצרות אשִבלשש ֵאני ּמבִבתים> .אשִבלשש ֵאני שש ֵאני<
מסכת עירובין פרק ה משנה ז
ז
ִבמי אשּמה ּמיה יַתבִבמ שז ּמרח ,שוּמאיַתמר ִבלשבנו שלּמע ֵארב לו יַתביַתמרֲעע ּמרב;
יַתביַתמרֲעע ּמרב ,שוּמאיַתמר ִבלשבנו שלּמע ֵארב לו יַתבִבמ שז ּמרח;
ִבאם ֵאיש ִבמאמנו שלֵאביתו יַתאשליַתפִים יַתאּממה ושלֵאעירובו ּמיֵאתר ִבמֵאכן,
ממּמתר שלֵאביתו שוּמאסור שלֵאערובו;
שלֵאערובו יַתאשליַתפִים יַתאּממה ושלֵאביתו ּמיֵאתר ִבמֵאכן,
ממּמתר שלֵאערובו שוּמאסור שלֵאביתו.
יַתהנוֵאתן אאת ֵאערובו שבִבעבו ּמר ּה אשּמלִבעיר ,ללא ּמעּמשה שכלום.
ִבאם שנּמתנו חו ץ יַתלשתחום ,יַתמה אש ִבנששיַתכר הוא יַתמשפִבסיד.
מסכת עירובין פרק ה משנה ח
ח
יַתא שנֵאשי ִבעיר שגדוּמלה שמיַתהשלִבכים אאת ּמכל ִבעיר שקיַתט ּמנה,
שויַתא שנֵאשי ִבעיר שקיַתט ּמנה שמיַתהשלִבכים אאת ּמכל ִבעיר שגדוּמלה.
ֵאכייַתוצד?
ִבמי אשּמה ּמיה ֵאמִבעיר שגדוּמלה שו ּמניַתתן אאת ֵאערובו שבִבעיר שקיַתט ּמנה,
או ֵאמִבעיר שקיַתט ּמנה שו ּמניַתתן אאת ֵאערובו שבִבעיר שגדוּמלה,
שמיַתהֵאלְך אאת מכּמל ּה שוחוּמוצה ּמל ּה יַתאשליַתפִים יַתאּממה.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ֵאאין לו ִבמשמקום ֵאערובו אאּמלא יַתאשליַתפִים יַתאּממה.
מסכת עירובין פרק ה משנה ט
ט
ּמאיַתמר ּמלאהם שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
ֵאאין יַתאאתם מו ִבדים ִבלי שבנוֵאתן אאת ֵאערובו יַתעל ִבפי יַתהשמּמע ּמרה,
אשֵאאין לו ִבמשמקום ֵאערובו אאּמלא יַתאשליַתפִים יַתאּממה?
ּמאשמרו לו:
ֵאאיּממיַתתי? ִבב שזיַתמן אשֵאאין ּמב ּה יַתדיו ִברים,
רֲעאּמבל איש ּמב ּה יַתדיו ִברים,
שמיַתהֵאלְך אאת מכּמל ּה שוחוּמוצה ּמל ּה יַתאשליַתפִים יַתאּממה.
ִבנשמּמוצא יַתקל שבתוּמכ ּה או ֵאמיַתעל יַתגּמב ּה > .יַתגּמביו<
שויַתלמו ֵאדד אשּמאּממרו ,נושת ִבנין לו יַתאשליַתפִים יַתאּממה,
אשרֲעאִבפלו סו ף ִבמ ּמדתו ּמכאלה יַתבשמּמע ּמרה.

פרק ו
מסכת עירובין פרק ו משנה א
א
יַתה ּמדר ִבעם יַתה ּמנשכ ִברי אבּמחֵאוצר,
או ִבעם ִבמי אשֵאאינו מו אדה ּמבֵאערוב,
רֲעה ֵארי אזה אוֵאסר ּמעּמליו.
] ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר[.
שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב אוֵאמר:
שלעוּמלם ֵאאינו אוֵאסר,
יַתעד אש שיהו שש ֵאני ִישש ּמרֵאאל אושס ִברין אזה יַתעל אזה.
מסכת עירובין פרק ו משנה ב
ב
ּמאיַתמר יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל:
יַתמרֲעעאשה שביַתוצדוִבקי אאּמחד אשּמה ּמיה ּמדר ִבעּממנו יַתבּממבוי ִבבירוּמשיַתלִים,
ּמאיַתמר ּמלנו יַתאּמבא:
יַתמרֲעהרו שוהוִבוציאו אאת ּמכל יַתהֵאכִבלים יַתלּממבוי,
יַתעד אשללא יוִבוציא שוליאֵאסר רֲעעֵאליאכם.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר שבּמלשון יַתאאח ארת:
יַתמרֲעהרו יַתורֲעעשו אאת ּמכל ּמוצ שרֵאכיאכם יַתלּממבוי,
יַתעד אשללא יוִבוציא שוליאֵאסר רֲעעֵאליאכם.
מסכת עירובין פרק ו משנה ג
ג
יַתא שנֵאשי ּמחֵאוצר אשּמשיַתכח אאּמחד ֵאמאהם שוללא ֵאע ֵארב,
ֵאביתו ּמאסור ִבמשליַתהשכ ִבניס וִבמשלהוִבוציא ,לו שוּמלאהם,
שואשּמלאהם ממּמת ִברים לו שוּמלאהם.
ּמנשתנו לו שרשוּמתם ,הוא ממּמתר שוֵאהם רֲעאסו ִברין;
ּמהיו ששיַתנִים ,אושס ִברין אזה יַתעל אזה,
אשאאּמחד נוֵאתן שרשות שונוֵאטל שרשות,
ושש יַתנִים נושת ִבנים שרשות שוֵאאי ּמנן נושטִבלין שרשות.
מסכת עירובין פרק ו משנה ד
ד
ֵאמֵאאּממיַתתי נושת ִבנין שרשות?
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִבריםִ :במשבעוד יום.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִבריםִ :במאשאתשחיַתשְך.
ִבמי אש ּמניַתתן שרשות שלהוִבוציאֵ ,אבין שו ֵאגג ֵאבין ֵאמ ִבזיד,

רֲעה ֵארי אזה אוֵאסר.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאמ ִבזיד אוֵאסר שושו ֵאגג ֵאאינו אוֵאסר.
מסכת עירובין פרק ו משנה ה
ה
יַתביַתעל יַתהיַתבִית אשּמה ּמיה שוּמת ף ִבלששֵאכ ִבנים,
ּמל אזה יַתב יַתיִין שוּמל אזה יַתב יַתיִיןֵ ,אאי ּמנן שוצ ִבריִבכין שלּמע ֵארב;
ּמל אזה יַתב יַתיִין שוּמל אזה יַתבאשאמן ,שוצ ִבריִבכין שלּמע ֵארב.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
אאּמחד אזה שואאּמחד אזהֵ ,אאין שוצ ִבריִבכין שלּמע ֵארב.
מסכת עירובין פרק ו משנה ו
ו
ּמחֵאמש רֲעחבורות אשּמששבתו ִבבשט ִברשקִבלין אאּמחד,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ֵאערוב שלּמכל רֲעחבו ּמרה יַתורֲעחבו ּמרה.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ֵאערוב אאּמחד שלמכּמלם.
מו ִבדים ,אשִבאם ּמהיו ִבמשקּמוצּמתן ששרוִים יַתברֲעחּמד ִברים או ּמברֲעעִבליות,
אשֵאהן שוצ ִבריִבכין ֵאערוב שלּמכל רֲעחבו ּמרה יַתורֲעחבו ּמרה.
מסכת עירובין פרק ו משנה ז
ז
ּמהיַתאִבחין יַתהשוּמתִבפים
אשּמהיו אושכִבלין יַתעל מששליַתחן רֲעאִבביאהם ִבויֵאש ִבנים שבּמבֵאתיאהם,
שוצ ִבריִבכין ֵאערוב שלּמכל אאּמחד שואאּמחד.
שלִבפיּמכְךִ ,באם ּמשיַתכח אאּמחד ֵאמאהן שוללא ֵאע ֵארבִ ,בבֵאּטל שרשותו.
ֵאאיּממיַתתי?
ִבב שזיַתמן אשֵאהן מוִבליִבכין אאת ֵאערוּמבן שלּממקום יַתאֵאחר; >אאּמחד<
רֲעאּמבל ִבאם ּמה ּמיה ֵאערוב ּמבא אאשוצּמלן,
או אשֵאאין ִבעּממאהן יַתדיו ִברים אבּמחֵאוצר,
ֵאאי ּמנן שוצ ִבריִבכין שלּמע ֵארב.
מסכת עירובין פרק ו משנה ח
ח
ּמחֵאמש רֲעחֵאוצרות שפתוחות זו ּמלזו ושפתוחות יַתלּממבוי,
ֵאע שרבו יַתברֲעחֵאוצרות שוללא ִבנששיַתתשתפו יַתבּממבוי,
ממּמת ִברין יַתברֲעחֵאוצרות יַתורֲעאסו ִברים יַתבּממבוי.

שוִבאם ִבנששיַתתשתפו יַתבּממבוי ,ממּמת ִברין ּמכן שוּמכן.
ֵאע שרבו יַתברֲעחֵאוצרות שו ִבנששיַתתשתפו יַתבּממבוי,
ּמשיַתכח אאּמחד ִבמשב ֵאני ּמחֵאוצר שוללא ֵאע ֵארב ,ממּמת ִברין ּמכן שוּמכן;
ִבמשב ֵאני יַתהּממבוי שוללא ִבנששיַתתיַתת ף,
ממּמת ִברין יַתברֲעחֵאוצרות יַתורֲעאסו ִברין יַתבּממבוי,
אשיַתהּממבוי יַתלרֲעחֵאוצרות אכּמחֵאוצר יַתלּמבִבתים.
מסכת עירובין פרק ו משנה ט
ט
ששֵאתי רֲעחֵאוצרות זו ִבלשפ ִבנים ִבמזו,
ֵאע שרּמבה יַתהשפ ִבניִבמית שוללא ֵאע שרּמבה יַתהִבחיוצו ּמנה,
יַתהשפ ִבניִבמית ממאת ארת שויַתהִבחיוצו ּמנה רֲעאסו ּמרה;
ֵאע שרּמבה יַתהִבחיוצו ּמנה שוללא ֵאע שרּמבה יַתהשפ ִבניִבמית,
ששֵאתיאהן רֲעאסורות.
ֵאע שרּמבה זו שליַתעשוצּממ ּה שוזו שליַתעשוצּממ ּה,
זו ממאת ארת ִבבשפ ֵאני יַתעשוצּממ ּה שוזו ממאת ארת ִבבשפ ֵאני יַתעשוצּממ ּה.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאסר יַתהִבחיוצו ּמנה,
אששד ִברייַתסת ּמה אר אגל אושס יַתרּמת ּה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאין שד ִברייַתסת ּמה אר אגל אואס ארת.
מסכת עירובין פרק ו משנה י
י
ּמשיַתכח אאּמחד ִבמן יַתהִבחיוצו ּמנה שוללא ֵאע ֵארב,
יַתהשפ ִבניִבמית ממאת ארת שויַתהִבחיוצו ּמנה רֲעאסו ּמרה;
ִבמן יַתהשפ ִבניִבמית שוללא ֵאע ֵארב ,ששֵאתיאהן רֲעאסורות.
ּמנשתנו אאת ֵאערוּמבן שבּממקום אאּמחדּ ,משיַתכח אאּמחד,
ֵאבין ִבמן יַתהשפ ִבניִבמית וֵאבין ִבמן יַתהִבחיוצו ּמנה ,שוללא ֵאע ֵארב,
ששֵאתיאהן רֲעאסורות.
ִבאם ּמהיו אשִבליִבחי ִבדיםֵ ,אאי ּמנן שוצ ִבריִבכין שלּמע ֵארב.

פרק ז
מסכת עירובין פרק ז משנה א
א
יַתחלון אשֵאבין ששֵאתי רֲעחֵאוצרות,
יַתא שרּמבּמעה יַתעל יַתא שרּמבּמעה שבתוְך רֲעעּמש ּמרה,
שמּמע שרִבבין ששיַתנִיםִ ,באם ּמרוצו ,שמּמע שרִבבים אאּמחד;

ּמפחות ֵאמיַתא שרּמבּמעה יַתעל יַתא שרּמבּמעה או שליַתמשעּמלה ֵאמרֲעעּמש ּמרה,
שמּמע שרִבבין ששיַתנִים שוֵאאין שמּמע שרִבבין אאּמחד.
מסכת עירובין פרק ז משנה ב
ב
לכאתל אשֵאבין ששֵאתי רֲעחֵאוצרות ּמגבויַת ּה רֲעעּמש ּמרה שו ּמרּמחב יַתא שרּמבּמעה,
שמּמע שרִבבין ששיַתנִים שוֵאאין שמּמע שרִבבין אאּמחד.
ּמהיו שבלראשו ֵאפרות,
ֵאאלו עוִבלים ִבמּמכן שואושכִבלין,
שוֵאאלו עוִבלין ִבמּמכאן שואושכִבלין,
ִבבשליַתבד אשללא יו ִברידו שליַתמּמּטןִ> .במשליַתמּמּטן<
ִבנשפ יַתר ץ יַתהלכאתל יַתעד אעאשר יַתאמות ,שמּמע שרִבבים ששיַתנִים;
ִבאם ּמרוצו ,שמּמע שרִבבין אאּמחדִ ,במשפ ֵאני אשהוא יַתכאפיַתתח.
יוֵאתר ִבמֵאכן ,שמּמע שרִבבין אאּמחדֵ ,אאין שמּמע שרִבבין שש יַתנִים.
מסכת עירובין פרק ז משנה ג
ג
ּמח ִברי ץ אשֵאבין ששֵאתי רֲעחֵאוצרות,
ּמעלמק רֲעעּמש ּמרה שו ּמרּמחב יַתא שרּמבּמעה,
שמּמע שרִבבין ששיַתנִים שוֵאאין שמּמע שרִבבין אאּמחד,
רֲעאִבפלו ּממֵאלא יַתקש או אתאבן;
ּממֵאלא ּמעּמפר או שוצרורות,
שמּמע שרִבבין אאּמחד שוֵאאין שמּמע שרִבבין שש יַתנִים.
מסכת עירובין פרק ז משנה ד
ד
ּמניַתתן ּמעּמליו אנאסר אשהוא ּמרּמחב יַתא שרּמבּמעה שטּמפִבחים,
שוֵאכן ששֵאתי שכוצושוצ ּמריות זו שכ אנ אגד זו ,שמּמע שרִבבין שש יַתנִים;
ִבאם ּמרוצו שמּמע שרִבבין אאּמחד;
ּמפחות ִבמֵאכן ,שמּמע שרִבבין ששיַתנִים שוֵאאין שמּמע שרִבבין אאּמחד.
מסכת עירובין פרק ז משנה ה
ה
יַתמשתֵאבן אשֵאבין ששֵאתי רֲעחֵאוצרות ּמגבויַת ּה רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים,
שמּמע שרִבבין ששיַתנִים שוֵאאין שמּמע שרִבבין אאּמחד.
ֵאאלו יַתמרֲעאִבכיִבלין ִבמּמכן שוֵאאלו יַתמרֲעאִבכיִבלין ִבמּמכן.
ִבנשתּממיַתעט יַתהאתאבן ֵאמרֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים,
שמּמע שרִבבין אאּמחדֵ ,אאין שמּמע שרִבבין שש יַתנִים.
מסכת עירובין פרק ז משנה ו

ו
ֵאכייַתוצד ִבמששיַתתשתִבפין יַתבּממבוי?
יַתמ ִבנייַתח אאת אהּמחִבבית שואוֵאמר:
רֲעה ֵארי אזה שלּמכל שב ֵאני יַתהּממבוי!
ושמ יַתזאכה ּמלאהם יַתעל שי ֵאדי שבנו וִבבתו יַתה שגדוִבלים,
שויַתעל שי ֵאדי יַתעשבדו שוִבששפּמחתו ּמהִבעשב ִברים,
שויַתעל שי ֵאדי ִבאששתו.
רֲעאּמבל ֵאאינו שמ יַתזאכה ללא יַתעל שי ֵאדי שבנו וִבבתו יַתהשּקיַתט ִבנים,
שוללא יַתעל שי ֵאדי יַתעשבדו שוִבששפּמחתו יַתהשכ יַתנרֲעע ִבנים,
ִבמשפ ֵאני אש ּמי ּמדן שכ ּמידו.
מסכת עירובין פרק ז משנה ז
ז
ִבנשתּממיַתעט ּמהלאאכל,
מוִבסי ף ושמ יַתזאכה ,שוֵאאינו ּמוצ ִבריְך שלהו ִבדייַתע.
ִבנתושספו רֲעעֵאליאהם,
מוִבסי ף ושמ יַתזאכה ,שוּמוצ ִבריְך שלהו ִבדייַתע.
מסכת עירובין פרק ז משנה ח
ח
יַתכּממה הוא ֵאשעורו?
ִבב שזיַתמן אשֵאהן שמ מרִבבין,
שמזון ששֵאתי שסעודות שלמכּמלם.
ִבב שזיַתמן אשֵאהן ממּמעִבטים,
ִבכ שגרו אג ארת,
שלהוּמוציַתאת יַתשּמבת שלּמכל אאּמחד שואאּמחד.
מסכת עירובין פרק ז משנה ט
ט
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?
ִבבשתִבחיַתלת ּמהֵאערוב,
רֲעאּמבל שבִבשי ֵארי ּמהֵאערוב,
ּמכל אשהוא.
ללא ּמאשמרו יַתברֲעחֵאוצרות,
אאּמלא שכ ֵאדי אשללא שליַתשיַתכח אאת יַתהִבתינוקות.
מסכת עירובין פרק ז משנה י
י
יַתבלכל שמּמע שרִבבין וִבמששיַתתשתִבפין,

חו ץ ִבמן יַתהיַתמִים וִבמן יַתהאמיַתלח.
ִבדשב ֵארי שרִבבי אאִבליאע אזר.
ו שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ִבכּמכר הוא ֵאערוב.
רֲעאִבפלו יַתמרֲעאֵאפה שסּמאה שוִבהיא שפרוּמסה,
ֵאאין שמּמע שרִבבין ּמב ּה;
ִבכּמכר ּמכִבאּמוּסר שוהוא ּמשֵאלם ,שמּמע שרִבבין בו.
מסכת עירובין פרק ז משנה יא
נוֵאתן ּמא ּמדם ּממּמעה יַתליַתח שנ ּמו ִבני או יַתל יַתנשחתום,
שכ ֵאדי אש שי יַתזאכה לו ּמבֵאערוב.
ִבדשב ֵארי שרִבבי אאִבליאע אזר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ללא ּמזכו לו ּממעוּמתיו.
מו ִבדים ִבבששּמאר ּמכל ּמהּמא ּמדם ,אש ּמזכו לו ּממעוּמתיו,
אשֵאאין שמּמע שרִבבין לו ּמלּמא ּמדם אאּמלא של יַתדשעתו.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים? שבֵאערוֵאבי יַתהשתחוִבמים;
רֲעאּמבל שבֵאערוֵאבי רֲעחֵאוצרות,
שמּמע שרִבבין של יַתדשעתו שואשללא של יַתדשעתו;
שלִבפי אש ּמזִבכים ּמלּמא ּמדם אשללא שבּמפ ּמניו ,שוֵאאין ּמחִבבין לו.

פרק ח
מסכת עירובין פרק ח משנה א
א
ֵאכייַתוצד ִבמששיַתתשתִבפין יַתבשתחוִבמים?
יַתמ ִבנייַתח אאת אהּמחִבבית שואוֵאמר:
רֲעה ֵארי אזה שלּמכל שב ֵאני ִבעי ִברי,
ּמכל ִבמי אש ֵאיֵאלְך שלֵאבית ּמהֵאאאבל או שלֵאבית יַתהִבמששאתה.
ּמכל ִבמי אשִבּקֵאבל ּמעּמליו ִבמשבעוד יום ,ממּמתר.
ִבמאשּמחֵאשּמכהּ ,מאסור;
אשֵאאין שמּמע שרִבבין ִבמאשאתשחיַתשְך.
מסכת עירובין פרק ח משנה ב
ב
יַתכּממה הוא ֵאשעורו?
שמזון ששֵאתי שסעודות שלּמכל אאּמחד שואאּמחד.

שמזונו יַתללחל רֲעאּמבל ללא יַתליַתשּמבת.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתליַתשּמבת רֲעאּמבל ללא יַתבלחל.
שוֵאאלו שוֵאאלו ִבמשתיַתכ שו ִבנים שלּמהֵאקל.
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן שברוּמקה אוֵאמר:
ִבמִבכּמכר יַתבמפ שנ שדיון ֵאמיַתא שריַתבע שסִבאין יַתבאוּסיַתלע.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ששֵאתי ּמידות יַתלִבכּמכר ִבמּמשלש יַתליַתּקב.
אחשוצ ּמי ּה שליַתבִית יַתהשמ מנ ּמגע.
יַתורֲעחִבוצי אחשוצ ּמי ּה ִבלשפלסל אאת יַתהשג ִבו ּמיה.
מסכת עירובין פרק ח משנה ג
ג
יַתא שנֵאשי ּמחֵאוצר אשּמששכחו שוללא ֵאע שרבו,
ּמכל אש ּמגבויַת ּה רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים ,יַתביַתמ שראפאסת,
ּמפחות ִבמֵאכן ,אבּמחֵאוצר.
ּמחשל יַתית יַתהבור שויַתהאוּסיַתלע,
אשֵאהן שגבוִבהין רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים ,יַתביַתמ שראפאסת,
ּמפחות ִבמֵאכן ,אבּמחֵאוצר.
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים? ִבבשסמוּמכה.
רֲעאּמבל שבממשפאל אגת,
רֲעאִבפלו ִבהיא שגבוּמהה רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים ,אבּמחֵאוצר.
ֵאאי אזה שסמוּמכה?
ּמכל אשֵאאי ּמנה שרחוּמקה יַתא שרּמבּמעה שטּמפִבחים.
מסכת עירובין פרק ח משנה ד
ד
יַתהנוֵאתן אאת ֵאערובו שבֵאבית יַתשיַתער,
יַתאשכיַתס שד ּמרה ויַתמ שראפאסתֵ ,אאינו ֵאערוב,
שויַתה ּמדר ּמשם ֵאאינו אוֵאסר ּמעּמליו;
שבֵאבית יַתהאתאבן ,שבֵאבית יַתהּמבּמקר,
שבֵאבית ּמהֵאעִבוצים ,שבֵאבית ּמהאוּמוצרות,
רֲעה ֵארי אזה ֵאערוב ,שויַתה ּמדר ּמשם אוֵאסר ּמעּמליו.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם ֵאאין ּמשם שתִבפייַתסת ּמיד אששליַתביַתעל יַתהיַתבִית,
ֵאאינו אוֵאסר ּמעּמליו.
מסכת עירובין פרק ח משנה ה
ה

יַתהיַתמ ִבנייַתח אאת ֵאביתו שוּמהיַתלְך ִבלששבות שבִבעיר יַתאאח ארת,
אאּמחד ּמנשכ ִברי שואאּמחד ִישש ּמרֵאאל ,רֲעה ֵארי אזה אוֵאסר.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאאינו אוֵאסר.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ּמנשכ ִברי אוֵאסרִ ,ישש ּמרֵאאל ֵאאינו אוֵאסר,
אשֵאאין אד ארְך ִישש ּמרֵאאל ּמלבוא יַתביַתשּמבת.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
רֲעאִבפלו ִבה ִבנייַתח אאת ֵאביתו,
שוּמהיַתלְך ִבלששבות ֵאאאוצל ִבבתו שבאוּמת ּה ּמהִבעיר,
ֵאאינו אוֵאסר ,אששכּמבר ִבהִבוּסייַתע ִבמִבלבו.
מסכת עירובין פרק ח משנה ו
ו
בור אשֵאבין ששֵאתי רֲעחֵאוצרות,
ֵאאין שמיַתמִבלין ִבמאמנו יַתביַתשּמבת,
אאּמלא ִבאם ֵאכן ּמעשו לו שמִבחּמצה שגבוּמהה רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים,
ֵאבין ִבמשליַתמּמּטן ֵאבין ִבמשליַתמשעּמלן וֵאבין ִבמתוְך ּמה שגנו.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִבריםִ :במשליַתמּמּטן,
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִבריםִ :במשליַתמשעּמלן.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
ללא שתֵאהא שמִבחּמצה שגדוּמלה ִבמן יַתהלכאתל אשֵאבי ֵאניאהם.
מסכת עירובין פרק ח משנה ז
ז
יַתאיַתמת יַתהיַתמִים אשִבהיא עואב ארת אבּמחֵאוצר,
ֵאאין שמיַתמִבלים ִבמאמנו יַתביַתשּמבת,
אאּמלא ִבאם ֵאכן ּמעשו ּמל ּה שמִבחּמצה שגבוּמהה רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים,
ִבבשכ ֵאניּמסה וִבביִבוציּמאה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
לכאתל אשיַתעל יַתגּמב ּה ִבתדון ִבמשום שמִבחּמצה.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
יַתמרֲעעאשה שביַתאיַתמת ]יַתהיַתמִים[ אשּמלּמאֵאבל,
אשּמהיו שמיַתמִבלין ִבמאמ ּמנה יַתעל ִבפי יַתה שזֵאק ִבנים יַתביַתשּמבת.
ּמאשמרו לו:
ִבמשפ ֵאני אשללא ּמה ּמיה ּמב ּה יַתכֵאשעור.
מסכת עירובין פרק ח משנה ח

ח
שכסושסשט ּמרא אשִבהיא שליַתמשעּמלה ִבמן יַתה ּמים> ,אשּמה ּמיה<
ֵאאין שמיַתמִבלין ִבמאמ ּמנה יַתביַתשּמבת,
אאּמלא ִבאם ֵאכן ּמעשו ּמל ּה שמִבחּמצה שגבוּמהה רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים,
ֵאבין ִבמשליַתמשעּמלן וֵאבין ִבמשליַתמּמּטן.
שוֵאכן ששֵאתי שכסושסּמטראות זו שליַתמשעּמלה ִבמזו.
ּמעשו ּמלאעשליו ּמנה שוללא יַתליַתתשחתו ּמנה,
ששֵאתיאהן רֲעאסורות יַתעד אש שיּמע שרבו.
מסכת עירובין פרק ח משנה ט
ט
ּמחֵאוצר אשִבהיא שפחוּמתה ֵאמיַתא שריַתבע יַתאמות,
ֵאאין שושפִבכין שלתוּמכ ּה יַתמִים יַתביַתשּמבת,
אאּמלא ִבאם ֵאכן ּמעשו ּמל ּה עוּמקה
שמיַתח אזאקת ּמסאיַתתִים ִבמן יַתה אנאקב ושליַתמּמּטן,
ֵאבין ִבמִבבשפ ִבנים וֵאבין ִבמיַתבחו ץ,
אאּמלא אשִבמיַתבחו ץ ּמוצ ִבריְך ִבלשקלמר,
וִבמִבבשפ ִבנים ֵאאין ּמוצ ִבריְך ִבלשקלמר.
מסכת עירובין פרק ח משנה י
י
שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב אוֵאמר:
ִבביב אשהוא ּמקמור יַתא שריַתבע יַתאמות ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
ֵאאין שושפִבכין שלתוכו יַתמִים יַתביַתשּמבת.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
רֲעאִבפלו יַתגג או ּמחֵאוצר ֵאמּמאה יַתאּממה,
ללא ִיששלפְך יַתעל ִבפי יַתהִבביב,
רֲעאּמבל שוֵאפְך הוא יַתעל יַתה יַתגג ,שוֵאהן יו שר ִבדין יַתלִבביב.
אהּמחֵאוצר שויַתאשכיַתס שד ּמרא ִבמשוצּמט שרִבפין שלתוְך יַתא שריַתבע יַתאמות.
מסכת עירובין פרק ח משנה יא
יא
שוֵאכן ששֵאתי שד ּמיטות זו שכ אנ אגד זו> ,דיוטיות<
ִבמשקּמוצּמתן ּמעשו עוּמקה וִבמשקּמוצּמתן ללא ּמעשו עוּמקה,
אאת אשּמעשו עוּמקה ממּמת ִברין,
שואאת אשללא ּמעשו עוּמקה רֲעאסו ִברין.

פרק ט

מסכת עירובין פרק ט משנה א
א
ּמכל יַתגגות ּמהִבעיר שרשות יַתאיַתחת> ,אאּמחד<
ִבבשליַתבד אשללא ִישה איה יַתגג ּמגבויַת ּה רֲעעּמש ּמרה או ּמנמוְך רֲעעּמש ּמרה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ּמכל אאּמחד שואאּמחד שרשות ִבבשפ ֵאני יַתעשוצמו.
ב
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
אאּמחד יַתה יַתגגות שואאּמחד יַתהרֲעחֵאוצרות שואאּמחד יַתהיַתּק שרֵאפיפות,
] שרשות יַתאיַתחת[ שלֵאכִבלים אשּמששבתו שבתוּמכ ּה,
רֲעאּמבל ללא שלֵאכִבלים אשּמששבתו שבתוְך יַתהיַתבִית.
מסכת עירובין פרק ט משנה ב
ג
יַתגג ּמגדול ּמסמוְך שלּמקּמטן,
יַתה ּמגדול ממּמתר ,שויַתהּמּקּמטן ּמאסור.
ּמחֵאוצר שגדוּמלה אש ִבנשפ שרּמוצה ִבלשקיַתט ּמנה,
יַתה שגדוּמלה ממאת ארת ,שויַתהשּקיַתט ּמנה רֲעאסו ּמרה,
ִבמשפ ֵאני אשִבהיא שכִבפשתּמח ּה אשיַתל שגדוּמלה.
ד
ּמחֵאוצר אש ִבנשפ שרּמוצה ִבל שרשות ּמה יַתרִבבים,
יַתהיַתמשכ ִבניס ִבמתוּמכ ּה ִבל שרשות יַתה ּמיִבחיד,
או ֵאמ שרשות יַתה ּמיִבחיד שלתוּמכ ּה ,יַתח ּמיב.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִבמתוּמכ ּה ִבל שרשות ּמה יַתרִבבים,
שלתוּמכ ּהּ ,מפטור,
ִבמשפ ֵאני אשִבהיא שכיַתכ שרשמִבלית.
מסכת עירובין פרק ט משנה ג
ה
ּמחֵאוצר אש ִבנשפ שרּמוצה ִבל שרשות ּמה יַתרִבבים ִבמששֵאתי רוחואתיּמה,
שוֵאכן יַתבִית אש ִבנשפ יַתר ץ ִבמששֵאתי רוחוּמתיו,
שוֵאכן ּממבוי אש ִבנשּטּמלה קו ּמרתו או שלּמח ּמייו,
ממּמת ִברין שבאוּמת ּה יַתשּמבת ,יַתורֲעאסו ִברים אלּמעִבתיד ּמללבא.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.

שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ִבאם ממּמת ִברין שבאוּמת ּה יַתשּמבת ,ממּמת ִברין אלּמעִבתיד ּמללבא,
ִבאם רֲעאסו ִברין אלּמעִבתיד ּמללבא ,רֲעאסו ִברים שבאוּמת ּה יַתשּמבת.
מסכת עירובין פרק ט משנה ד
ו
יַתהבו אנה רֲעעִבל ּמיה יַתעל יַתגֵאבי שש ֵאני ּמבִבתים,
שוֵאכן שגּמש ִברים יַתהשממפּמלִבשים,
שמיַתטשלשטִבלין יַתתשחֵאתיאהן יַתביַתשּמבת.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושס ִברין.
שועוד ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
שמּמע שרִבבין יַתלּממבוי יַתהשממפּמלש.
יַתורֲעחּמכִבמים אושס ִברין.

פרק י
מסכת עירובין פרק י משנה א
א
יַתהמוֵאוצא שתִבפִבלים ,יַתמשכ ִבניּמסן זוג זוג.
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר :שש יַתנִים ששיַתנִים.
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים? ִבביּמשנות,
רֲעאּמבל יַתברֲעח ּמדשותּ ,מפטור.
שמּמוצּמאן שוצּמבִבתים או שכ ִבריכות,
יַתמשחִבשיְך רֲעעֵאליאהם ושמִבביּמאן.
ויַתביַתוּסּמכ ּמנה ,שמיַתכּמוּסן שוהוֵאלְך לו.
מסכת עירובין פרק י משנה ב
ב
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
נושת ּמנן יַתלרֲעחֵאברו ,יַתורֲעחֵאברו יַתלרֲעחֵאברו,
יַתעד אשהוא יַתמ ִבגייַתע אלּמחֵאוצר יַתהִבחיוצו ּמנה.
שוֵאכן שבנו,
נושתנו יַתלרֲעחֵאברו יַתורֲעחֵאברו יַתלרֲעחֵאברו ,רֲעאִבפלו ֵאהן ֵאמּמאה> .נושת ּמנן<
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
נוֵאתן ּמא ּמדם ּמחִבבית יַתלרֲעחֵאברו יַתורֲעחֵאברו יַתלרֲעחֵאברו,
רֲעאִבפלו חו ץ יַתלשתחום.
ּמאשמרו לו:

ללא שתיַתהֵאלְך זו יוֵאתר ֵאמ יַתר שגֵאלי שבּמעאליּמה.
מסכת עירובין פרק י משנה ג
ג
יַתהּקו ֵארא יַתבֵאוּסאפר יַתעל ּמהיַתאשס מקּמפה,
ִבנשת יַתגשל יַתגל יַתהֵאוּסאפר ִבמ ּמידו ,גושללו אאשוצלו.
ּמה ּמיה קו ֵארא שבלראש יַתה יַתגג שו ִבנשת יַתגשל יַתגל יַתהֵאוּסאפר ִבמ ּמידו,
יַתעד אשללא ִבה ִבגייַתע יַתלרֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים ,גושללו אאשוצלו;
ִבמאשִבה ִבגייַתע יַתלרֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים ,הושפכו יַתעל יַתהשכּמתב.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
רֲעאִבפלו ֵאאין שממסּמלק ִבמן ּמהּמא אר ץ אאּמלא ִבכשמללא יַתהחוט,
גושללו אאשוצלו.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
רֲעאִבפלו ּמבּמא אר ץ יַתעשוצמו ,גושללו אאשוצלו,
אשֵאאין ּמדּמבר ִבמשום ששבות עוֵאמד ִבמשפ ֵאני ִבכשתֵאבי יַתהלּק אדש.
מסכת עירובין פרק י משנה ד
ד
ִבזיז אשִבלשפ ֵאני יַתחלון,
נושת ִבנין ּמעּמליו שונושטִבלין ִבמאמנו יַתביַתשּמבת.
עוֵאמד ּמא ּמדם ִבב שרשות יַתה ּמיִבחיד,
ושמיַתטשלֵאטל ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים ,ושמיַתטשלֵאטל ִבב שרשות יַתה ּמיִבחיד,
וִבבשליַתבד אשללא יוִבוציא חו ץ שליַתא שריַתבע יַתאמות.
)מסכת עירובין פרק י משנה ה(
ללא יַתירֲעעלמד ּמא ּמדם ִבב שרשות יַתה ּמיִבחיד,
שו יַתיששִבתין ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים ,שו יַתיששִבתין ִבב שרשות יַתה ּמיִבחיד.
שוֵאכן ללא ּמילרק.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף ִבמאשּמתיַתלש רוקו שבִבפיו,
ללא שייַתהֵאלְך יַתא שריַתבע יַתאמות יַתעד אש ּמילרק.
מסכת עירובין פרק י משנה ו
ה
ללא יַתירֲעעלמד ּמא ּמדם ִבב שרשות יַתה ּמיִבחיד,
שוִיששאתה ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים ,שוִיששאתה ִבב שרשות יַתה ּמיִבחיד,
אאּמלא ִבאם ֵאכן ִבהשכ ִבניס לראשו שו מרבו
ִבלשמקום אשהוא שואתה.

שוֵאכן יַתב יַתגת.
קוֵאלט ּמא ּמדם ִבמן יַתהיַתמ שזֵאחיּמלה שליַתמּמּטה ֵאמרֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים,
ִבמן יַתהִבצנור ,וִבמּמכל ּממקום שושואתה.
מסכת עירובין פרק י משנה ז
ו
בור ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
שוּמחשל ּמיתו שגבוּמהה רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים,
יַתחלון אשיַתעל יַתגּמביו,
שמיַתמִבלים ִבמאמנו יַתביַתשּמבת.
ז
יַתאששפות ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
שגבוּמהה רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים,
יַתחלון אשיַתעל יַתגּמב ּה,
שושפִבכים שבתוּמכ ּה יַתמִים יַתביַתשּמבת.
מסכת עירובין פרק י משנה ח
ח
ִבאיּמלן אשהוא ֵאמֵאסְך יַתעל ּמהּמא אר ץ,
ִבאם ֵאאין נופו ּמגבויַת ּה ִבמן ּמהּמא אר ץ ששללּמשה שטּמפִבחים,
שמיַתטשלשטִבלין יַתתשחּמתיו.
ּמש ּמרּמשיו שגבוִבהין ִבמן ּמהּמא אר ץ ששללּמשה שטּמפִבחים,
ללא ֵאיֵאשב רֲעעֵאליאהן.
יַתה אדאלת אשיַתבממשקאוצה,
יַתורֲעח ּמדִבקין אשיַתבִבפ שרּמוצה ויַתמשחאוצאלת,
ֵאאין נורֲעעִבלין ּמבאהן,
אאּמלא ִבאם ֵאכן ּמהיו שגבוִבהין ִבמן ּמהּמא אר ץ.
מסכת עירובין פרק י משנה ט
ט
ללא יַתירֲעעלמד ּמא ּמדם ִבב שרשות יַתה ּמיִבחיד,
שוִישפיַתתח ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים ,שוִישפיַתתח ִבב שרשות יַתה ּמיִבחיד,
אאּמלא ִבאם ֵאכן ּמעשו לו שמִבחּמצה שגבוּמהה רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
ּמאשמרו לו:
יַתמרֲעעאשה שבשוק אשיַתליַתפּמּטִבמים אשּמה ּמיה ִבבירוּמשיַתלִים,
אשּמהיו נורֲעעִבלין,
ויַתמ ִבניִבחין אאת יַתהיַתמשפֵאתיַתח יַתביַתחלון אשיַתעל יַתגֵאבי יַתהאפיַתתח.

שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
שוק אשיַתליַתצּממ ִברים ּמה ּמיה.
מסכת עירובין פרק י משנה י
י
אנ אגר אש ֵאיש שבלראשו שגלושסשט ּמרא,
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאסר,
ו שרִבבי יוֵאסה יַתמִבתיר.
ּמאיַתמר שרִבבי שלּמע ּמזר:
יַתמרֲעעאשה ִבבשכ אנאסת יַתה שגדוּמלה אשִבבשטאב שר ּמיה> ,שבטיבירייה<
אשּמהיו נורֲעה ִבגין בו אהֵאתר,
יַתעד אשּמבא יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל שויַתה שזֵאק ִבנים שוּמאשסרו ּמלאהם.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ִבאוּסור ּמהיו נורֲעה ִבגין בו ,שוִבהִבתירו ּמלאהם.
מסכת עירובין פרק י משנה יא
יא
אנ אגר יַתה ִבנ שג ּמרר ,נורֲעעִבלים בו יַתבִבמשק ּמדש,
רֲעאּמבל ללא יַתבשמ ִבדי ּמנה;
יַתהממ ּמנחּ ,מכן שוּמכן ּמאסור.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתהממ ּמנח ,יַתבִבמשק ּמדש ,שויַתה ִבנ שג ּמרר ,יַתבשמ ִבדי ּמנה.
מסכת עירובין פרק י משנה יב
יב
יַתמשח ִבזי ִברין ֵאוציר יַתהיַתתשחתון יַתבִבמשק ּמדש,
רֲעאּמבל ללא יַתבשמ ִבדי ּמנה;
שוּמהאעשליוןּ ,מכן שוּמכן ּמאסור.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמהאעשליון ,יַתבִבמשק ּמדש ,שויַתהיַתתשחתון ,יַתבשמ ִבדי ּמנה.
מסכת עירובין פרק י משנה יג
ג
יַתמשח ִבזי ִברין שרִבט ּמיה יַתבִבמשק ּמדש,
רֲעאּמבל ללא יַתבשמ ִבדי ּמנה;
יַתכשתִבחּמלהּ ,מכן שוּמכן ּמאסור.
קושש ִבריםם ִבניּממה יַתבִבמשק ּמדש,
רֲעאּמבל ללא יַתבשמ ִבדי ּמנה;
יַתכשתִבחּמלהּ ,מכן שוּמכן ּמאסור.
חושתִבכים יַתיבלאלת יַתבִבמשק ּמדש,

רֲעאּמבל ללא יַתבשמ ִבדי ּמנה;
ִבאם יַתבשכִבליּ ,מכן שוּמכן ּמאסור.
מסכת עירובין פרק י משנה יד
יד
לכֵאהן אשּמלּמקה שבאאשוצּמבעו ,כו ֵארְך ּמעאליּמה ּקגִבמי יַתבִבמשק ּמדש,
רֲעאּמבל ללא יַתבשמ ִבדי ּמנה;
ִבאם שלהוִבוציא ּמדםּ ,מכן שוּמכן ּמאסור.
יה
בו שזִבקים אמיַתלח יַתעל יַתגֵאבי יַתהאכאבש,
ִבבששִבביל אשללא יַתירֲעחִבליק,
ושמיַתמִבלים ִבמבור יַתה מגּמלה יַתב יַתגשל יַתגל יַתביַתשּמבת,
ִבמבור יַתה ּמגדול וִבמשבֵאאר רֲעחיַתקר שביום טוב.
מסכת עירובין פרק י משנה טו
יו
אש אר ץ אש ִבנשמּמוצא יַתבִבמשק ּמדש,
לכֵאהן מוִבוציאו שבאהשמ ּמינו,
אשללא שליַתשהות אאת יַתהמּטשמּמאה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי יוּמח ּמנן אבן שברוּמקה.
ו שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שבּמוציַתבת אשּמלֵאע ץ,
אשללא שליַתה שרבות אאת יַתהמּטשמּמאה.
יז
ֵאמֵאאיּמכן מוִבוציִבאין אותו?
ִבמן יַתהֵאהיּמכל וִבמן ּמהאוּמלםִ ,במֵאבין ּמהאוּמלם שויַתלִבמ שזֵאביַתח.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ִבששמעון אבן ּמנ ּמנס.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ּממקום אשיַתח ּמיִבבין יַתעל שזדונו ּמכ ֵארת שויַתעל ִבש שג ּמגתו יַתחּמּטאת,
ִבמּמשם מוִבוציִבאין אותו,
וששּמאר ּמכל יַתהשמקומות ,כוִבפין ּמעּמליו שפיַתסשקֵאתר.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ּממקום אשִבהִבתירו ּמלְך רֲעחּמכִבמים,
ִבמאשּמלְך ּמנשתנו ּמלְך,
אשללא ִבהִבתירו ּמלְך אאּמלא ִבמשום ששבות.
חסלת עירובין

מסכת פסחים
פרק א
מסכת פסחים פרק א משנה א
א
אור שליַתא שרּמבּמעה ּמעּמשר,
בו שדִבקין אאת אהּמחֵאמ ץ שלאור יַתה ֵאנר.
ּמכל ּממקום אשֵאאין יַתמשכ ִבניִבסין בו ּמחֵאמ ץ,
ֵאאינו ּמוצ ִבריְך שב ִבדיּמקה.
שוּמלּממה ּמאּממרו "ששֵאתי שורות יַתביַתמ שרֵאת ף"?
שבּממקום אשיַתמשכ ִבניִבסין בו ּמחֵאמ ץ.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ששֵאתי שורות יַתעל שפ ֵאני ּמכל יַתהיַתמ שרֵאת ף;
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ששֵאתי שורות יַתהִבחיוצונות ,אשֵאהן ּמהאעשליונות.
מסכת פסחים פרק א משנה ב
ב
ֵאאין חוששִבשין אשֵאמא ֵאג שר ּמרה מחשל ּמדה
ִבמיַתבִית שליַתבִית וִבמּממקום שלּממקום.
ִבאם ֵאכןֵ ,אמּמחֵאוצר אלּמחֵאוצר או ֵאמִבעיר ּמלִבעיר,
ֵאאין יַתל ּמדּמבר סו ף.
מסכת פסחים פרק א משנה ג
ג
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
בו שדִבקים אור יַתא שרּמבּמעה ּמעּמשר,
ושביַתא שרּמבּמעה ּמעּמשר יַתביַתששח ִברית ושבּמשיַתעת יַתהֵאבעור;
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ללא ּמב יַתדק שבאור יַתא שרּמבּמעה ּמעּמשר,
ִישבלדק שביַתא שרּמבּמעה ּמעּמשר;
ִבאם ללא ּמב יַתדק שביַתא שרּמבּמעה ּמעּמשר,
ִישבלדק שבתוְך יַתהמוֵאעד;
ללא ּמב יַתדק שבתוְך יַתהמוֵאעד,
ִישבלדק שליַתאיַתחר יַתהמוֵאעד.
ויַתמה אשהוא שמיַתש ֵאיר יַתי ִבניאחנו שבִבוצ שנּמעה,

שכ ֵאדי אשללא שיֵאהי ּמוצ ִבריְך שב ִבדיּמקה יַתארֲעח ּמריו.
מסכת פסחים פרק א משנה ד
ד
ִברִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
אושכִבלים ּמכל ּמחֵאמש,
שושו שרִבפים ִבבשתִבחיַתלת ֵאשש;
יַתרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
אושכִבלים ּמכל יַתא שריַתבע,
שותוִבלים ּמכל ּמחֵאמש,
שושו שרִבפים ִבבשתִבחיַתלת ֵאשש.
מסכת פסחים פרק א משנה ה
ה
שועוד ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
ששֵאתי יַתחלות אשיַתלתו ּמדה שפסולות > אשלתו ּמדה <
וממ ּמנחות יַתעל יַתגג ּמהיַתאשסשט ּמוה,
ּמכל שזיַתמן אשֵאהן ממ ּמנחותּ ,מכל ּמהּמעם אושכִבלים;
ִבנשּטּמלה יַתאיַתחת ֵאמאהן,
תוִבלים ,ללא אושכִבלים שוללא שו שרִבפים;
ִבנשּטלו ששֵאתיאהן,
ִבהשתִבחילו ּמכל ּמהּמעם שו שרִבפין.
ו
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
מחִבלים אנאאּמכִבלים ּמכל יַתא שריַתבע,
ושתרוּממה ּמכל ּמחֵאמש,
שושו שרִבפים ִבבשתִבחיַתלת ֵאשש.
מסכת פסחים פרק א משנה ו
ז
שרִבבי רֲעח יַתנשנ ּמיה שס יַתגן יַתהלכרֲעה ִבנים אוֵאמר:
ִבמיֵאמיאהם אשיַתללכרֲעה ִבנים,
ללא ִבנשמ שנעו ִבמִבלששלר ף אאת יַתהּמבּמשר אש ִבניַתּטּממא ִבב שויַתלד יַתהמּטשמּמאה,
ִבעם יַתהּמבּמשר אש ִבניַתּטּממא שביַתאב יַתהמּטשמּמאה,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשמוִבסיִבפין לו מטשמּמאה יַתעל מטשמּמאתו.
ח
הוִבסי ף שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
ִבמיֵאמיאהן אשיַתללכרֲעה ִבנים,
ללא ִבנשמ שנעו ִבמשליַתה שדִבליק אאת יַתהאשאמן אש ִבנשפיַתסל ִבבשטבול יום,

שב ֵאנר אש ִבניַתּטּממא ִבבשטֵאמא ֵאמת,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשמוִבסיִבפין לו מטשמּמאה יַתעל מטשמּמאתו.
מסכת פסחים פרק א משנה ז
ט
ּמאיַתמר שרִבבי ֵאמִבאיר:
ִבמ ִבדשב ֵאריאהם ּמליַתמ שדנו,
אששו שרִבפים שתרוּממה שטהו ּמרה ִבעם יַתהשּטֵאמּמאה יַתבאפיַתסח.
ּמאיַתמר לו שרִבבי יוֵאסה:
ֵאאי ּמנה ִבהיא יַתהִבמ ּמדה.
מו אדה שרִבבי אאִבליאע אזר ו שרִבבי שיהומשיַתע,
אששו שרִבפין זו שליַתעשוצּממ ּה שוזו שליַתעשוצּממ ּה;
שויַתעל ּממה אנשחּמלקו?
יַתעל יַתהשתלו ּמיה שויַתעל יַתהשּטֵאמּמאה,
אש שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ִבתּמש ֵאר ף זו שליַתעשוצּממ ּה שוזו שליַתעשוצּממ ּה;
ו שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ששֵאתיאהם שכיַתאיַתחת.

פרק ב
מסכת פסחים פרק ב משנה א
א
ּמכל ּמשּמעה אשהוא ממּמתר ללאּמכל,
יַתמרֲעאִבכיל יַתלשבֵאהּממה שויַתליַתח ּמיה שוּמלעופות,
ומושכרו יַתל ּמנשכ ִברי,
וממּמתר יַתברֲעהּמנ ּמיתו.
ִבעֵאבר שזיַתמנוּ ,מאסור יַתברֲעהּמנ ּמיתו.
ללא יַתיִבוּסיק בו יַתתנור שוִבכי יַתרִים.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאאין ֵאבעור ּמחֵאמ ץ אאּמלא שש ֵארּמפה;
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
שמּמפ ֵארר שוזו ארה ּמלרויַתח או ֵאמִבטיל יַתל ּמים.
מסכת פסחים פרק ב משנה ב
ב
ּמחֵאמ ץ אשיַתל ּמנשכ ִברי אשּמעיַתבר ּמעּמליו יַתהאפיַתסח,
ממּמתר יַתברֲעה ּמנ ּמיה;
שואששלִישש ּמרֵאאל ּמאסור ,אש אנאאיַתמר:

)ששמות יג,ז( "ללא ֵאי ּמראאה ּמלְך".
)מסכת פסחים פרק ב משנה ג(
ּמנשכ ִברי אשִבהשל ּמוה אאת ִישש ּמרֵאאל יַתעל רֲעחֵאמוצו שליַתאיַתחר יַתהאפיַתסח,
ממּמתר יַתברֲעה ּמנ ּמיה;
שוִישש ּמרֵאאל אשִבהשל ּמוה אאת יַתה ּמנשכ ִברי יַתעל רֲעחֵאמוצו שליַתאיַתחר יַתהאפיַתסח,
ּמאסור יַתברֲעהּמנ ּמיה.
ּמחֵאמ ץ אש ּמנשפּמלה ּמעּמליו יַתמלפאלת,
רֲעה ֵארי הוא ִבכשמבלּמער;
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ּמכל אשֵאאין יַתהאכאלב ּמיכול שליַתחֵאפש יַתארֲעח ּמריו.
מסכת פסחים פרק ב משנה ד
ג
ּמהאוֵאכל שתרוּממה ּמחֵאמ ץ יַתבאפיַתסח,
שו ֵאגג ,שמיַתשֵאלם אק ארן שוחלאמש;
ֵאמ ִבזידּ ,מפטור ִבמיַתתששלוִבמים וִבמ שדֵאמי ֵאעִבוצים.
מסכת פסחים פרק ב משנה ה
ד
שוֵאאלו שדּמב ִברים אשּמא ּמדם יוֵאוצא ּמבאהן שי ֵאדי חוּמבתו יַתבאפיַתסח:
יַתבִבחִבּטים ויַתבששעו ִברים ויַתבמכשוּסִבמים ושבִבשבלאלת שוּמעל ושבִבשיפון
וִבב שדיַתמי ושביַתמרֲעעֵאשר ִבראשון אש ִבנשּטּמלה שתרוּממתו,
ושביַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני שואהשק ֵאדש אש ִבנשפדו.
יַתהלכרֲעה ִבנים יַתביַתחּמלה ויַתבשתרוּממה,
רֲעאּמבל ללא יַתבאּטאבל,
שוללא שביַתמרֲעעֵאשר ִבראשון אשללא ִבנשּטּמלה שתרוּממתו,
שוללא שביַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני שואהשק ֵאדש אשללא ִבנשפדו.
יַתחלות תו ּמדה ו שרִבקיֵאקי ּמנ ִבזיר,
רֲעעּמשּמאן שליַתעשוצמוֵ ,אאינו יוֵאוצא ּמבאהן;
ִבלשמלכר יַתבשוק ,יוֵאוצא ּמבאהן.
מסכת פסחים פרק ב משנה ו
ה
שוֵאאלו שי ּמרקות אשּמא ּמדם יוֵאוצא ּמבאהן שי ֵאדי חוּמבתו יַתבאפיַתסח:
יַתביַתח אז ארת וּמבמעשלִבשים וִבבשתּממּמכא ושביַתח שררֲעחִבב ּמנה ושביַתמרור.
יושוצִבאין ּמבאהן ֵאבין יַתלִבחיםֵ ,אבין שכֵאמִבשין,
רֲעאּמבל ללא שכבוִבשין שוללא ששלוִבקין שוללא שממבּמשִבלים.
ִבמשוצּמט שרִבפין שביַתכ יַתזִית.
שויושוצִבאין שבאקיַתלח אשּמלאהן,
ויַתב שדיַתמאי,
ושביַתמרֲעעֵאשר ִבראשון אש ִבנשּטּמלה שתרוּממתו,

ויַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני שואהשק ֵאדש אש ִבנשפדו.
מסכת פסחים פרק ב משנה ז
ו
ֵאאין שו ִברים אאת יַתהממ שרּמסן יַתליַתת שרנו שגִבלים,
רֲעאּמבל חושלִבטין.
ּמהִבאּמשה ללא ִבתשש ֵארי אאת יַתהממ שרּמסן אשתוֵאלְך שב ּמי ּמד ּה יַתליַתמ שרֵאח ץ,
רֲעאּמבל ּמשּמפה ִבהיא יַתעל שבּמש ּמר ּה ּמיֵאבש.
ללא ִישללעס ּמא ּמדם ִבחִבּטין שוִיֵאתן יַתעל יַתמּמכתו,
ִבמשפ ֵאני אשֵאהן יַתמשחִבמיוצות.
מסכת פסחים פרק ב משנה ח
ז
ֵאאין נושת ִבנין אאת יַתהאּקיַתמח שלתוְך רֲעחלראסת
שוללא שלתוְך יַתח שר יַתדל.
ִבאם ּמניַתתן ֵאיּמאֵאכל ִבמ ּמיד;
יַתרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאסר.
ֵאאין שמיַתבששִבלין אאת יַתהאפיַתסח
ללא שביַתמששִבקים שוללא שבֵאמי ֵאפרות;
רֲעאּמבל ּמסִבכים ויַתמשטִבביִבלין אותו ּמבאהן.
ֵאמי יַתתששִבמיּמשיו אשיַתל יַתנשחתום ִיּמשֵאפכו,
ִבמשפ ֵאני אשֵאהן יַתמשחִבמיִבוצים.

פרק ג
מסכת פסחים פרק ג משנה א
א
שוֵאאלו עושב ִברים יַתבאפיַתסח:
מכיַתתח יַתהיַתבשבִבלי,
ֵאשיַתכר יַתהּממ ִבדי,
חלאמ ץ ּמהרֲעאדוִבמי,
ִבזיתום יַתהִבמשוצ ִברי,
ֵאזיַתמן אשיַתליַתצּמבִבעים,
יַתורֲעאֵאמיּמלן אשיַתליַתּטּמבִבחים,
שוקוּמלן אשיַתלוּסושפ ִברים.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יַתא ף ִבטפוֵאלי ּמנִבשים.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל אשהוא ִבמין ּמד ּמגן רֲעה ֵארי אזה עוֵאבר יַתבאפיַתסח.

רֲעה ֵארי ֵאאלו שביַתא שזּמה ּמרה,
שוֵאאין ּמבאהן ִבמֵאשם ּמכ ֵארת.
מסכת פסחים פרק ג משנה ב
ב
ּמבֵאוצק אששבִבס שדֵאקי רֲעע ֵארּמבה,
ִבאם ֵאיש יַתכ יַתזִית שבּממקום אאּמחד,
יַתח ּמיב שליַתבֵאער,
ּמפחות ִבמֵאכןּ ,מבֵאטל שבֵאמעוטו.
שוֵאכן שלִבע שנ יַתין יַתהמּטשמּמאה:
ִבאם ִבהשקִבפיד ּמעּמליו ,חוֵאוצ ץ,
ִבאם רואוצה הוא שבִבקיומו,
רֲעה ֵארי הוא יַתכרֲעע ֵארּמבה.
ּמבֵאוצק יַתהֵאח ֵארש,
ִבאם ֵאיש יַתכיוֵאוצא בו אשאהשחִבמי ץ,
רֲעה ֵארי אזה ּמאסור.
מסכת פסחים פרק ג משנה ג
ג
ֵאכייַתוצד יַתמשפ ִבריִבשין יַתחיַתלת מטשמּמאה שביום טוב?
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יַתאל ִבתשק ּמרא ּמל ּה ֵאשם יַתעד אשֵאתּמאאפה;
אבן שבִבתי ּמרה אוֵאמר:
ּמתִבטיל יַתלצו ִבנים.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהומשיַתע:
ללא אזה הוא ּמחֵאמ ץ אשממ שזּמה ִברים ּמעּמליו
יַתבל ֵאי ּמראאה ויַתבל ִיּממֵאוצא,
אאּמלא יַתמשפ שריַתשּמת ּה ויַתמ שניַתחּמת ּה יַתעד ּמהאע ארב,
שוִבאם אהשחִבמיּמוצה ,אהשחִבמיּמוצה.
מסכת פסחים פרק ג משנה ד
ד
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ּמשלוש ּמנִבשים ּמלשות שכיַתאיַתחת
שואופות שביַתתנור אאּמחד זו יַתאיַתחר זו;
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ּמשלוש ּמנִבשים רֲעעִבסיקות יַתבּמבֵאוצק,
יַתאיַתחת ּמלּמשה שויַתאיַתחת עו אראכת שויַתאיַתחת אוּמפה.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ללא ּמכל יַתה ּמנִבשים שוללא ּמכל ּמהֵאעִבוצים שוללא ּמכל יַתהיַתתנו ִברים ּמש ִבוים.
אזה יַתהשכּמלל:

לתאּמפה ִבתשללטש שבוצו ִבנין.
מסכת פסחים פרק ג משנה ה
ה
ֵאסעור ִיּמש ֵאר ף,
שוּמהאושכלו ּמפטור.
ִבסדוק ִיּמש ֵאר ף,
שוּמהאושכלו יַתח ּמיב ִבמיּמתה.
ֵאאי אזה הוא ֵאסעור?
שכיַתק שר ֵאני רֲעח ּמגִבבים.
ִבסדוק?
אש ִבנשתּמע שרבו שס ּמדּמקיו אזה ּמב אזה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
אזה ּמו אזהּ ,מהאושכלו יַתח ּמיב ִבמיּמתה; >יַתב אזה<
ֵאאי אזה הוא ֵאסעור?
ּמכל אשִבהשכִבסיפו ּמפ ּמניו,
שכּמא ּמדם אשּמעשמדו ששּמערוּמתיו.
מסכת פסחים פרק ג משנה ו
ו
יַתא שרּמבּמעה ּמעּמשר אשּמחל ִבלשהיות יַתביַתשּמבת,
שמיַתברֲעע ִברים אאת יַתהלכל ִבמִבלשפ ֵאני יַתהיַתשּמבת.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִבב שזיַתמ ּמנן.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר ִבב שרִבבי ּמוצדוק אוֵאמר:
שתרוּממה ִבמִבלשפ ֵאני יַתהיַתשּמבת שומחִבלים ִבב שזיַתמ ּמנן.
מסכת פסחים פרק ג משנה ז
ז
יַתההוֵאלְך ִבלששחוט אאת ִבפשסחו,
שוּמלמול אאת שבנו,
שוללאיַתכל שסעו יַתדת ֵאארוִבסים שבֵאבית ּמחִבמיו,
שו ִבנ שזיַתכר אש ֵאיש לו ּמחֵאמ ץ שבתוְך יַתהיַתבִית;
ִבאם ּמיכול יַתלשחזור ושלּמבֵאער שויַתלשחזור שבִבמשוצ ּמותו,
יַתישחזור;
שוִבאם ּמלאו ,שייַתבֵאּטל שבִבלבו.
ושליַתהִבציל ִבמ יַתיד יַתה יַתגִיס,
וִבמ יַתיד יַתה ּמנּמהר,
וִבמ יַתיד יַתה שדֵאלּמקה,

וִבמ יַתיד יַתהיַתמשפלות ,שייַתבֵאּטל שבִבלבו,
שוִיששבות ששִבבייַתתת ּמה ֵארשות שו יַתישחזור ִבמ ּמיד.
מסכת פסחים פרק ג משנה ח
ח
שוֵאכן ִבמי אש ּמיּמוצא ִבמירוּמשיַתלִים,
שו ִבנ שזיַתכר אש ֵאיש שב ּמידו שביַתשר יַתהלּק אדש,
ִבאם ִבעֵאבר יַתהצוִבפים,
שו שרפו ִבבשמקומו,
שוִבאם ּמלאו,
חו ֵאזר שושו שרפו ִבלשפ ֵאני יַתהִבבי ּמרה ֵאמרֲעעֵאוצי יַתהיַתמרֲעע ּמרּמכה.
שויַתעד יַתכּממה ֵאהן חושז ִברין?
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
אזה ּמו אזה יַתכֵאביּמוצה> .מחוק ע"י מגיה :יַתכ יַתזִית<
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
אזה ּמו אזה שביַתכ יַתזִית> .מחוק ע"י מגיה :יַתכֵאביּמוצה<
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
שביַתשר יַתהלּק אדש יַתכ יַתזִית,
שוּמחֵאמ ץ יַתכֵאביּמוצה.

פרק ד
מסכת פסחים פרק ד משנה א
א
ּממקום אש ּמנרֲעהגו יַתלרֲעעשות שמּמלאּמכה שביַתע שרֵאבי שפּמסִבחים יַתעד רֲעחוצות,
עוִבשין,
ּממקום אש ּמנרֲעהגו אשללא יַתלרֲעעשות,
ֵאאי ּמנן עוִבשין.
יַתההוֵאלְך ִבמּממקום אשעוִבשין שלּממקום אשֵאאי ּמנן עוִבשין,
או ִבמּממקום אשֵאאי ּמנן עוִבשין שלּממקום אשעוִבשין,
נושת ִבנין ּמעּמליו ּמחשמ ֵארי יַתהּממקום אש ּמיּמוצא ִבמּמשם,
שוּמחשמ ֵארי יַתהּממקום אשּמהיַתלְך יַתלּמשם.
שויַתאל שייַתש אנה ּמא ּמדםִ ,במשפ ֵאני יַתהיַתמשחשלקות.
מסכת פסחים פרק ד משנה ב
ב
יַתכיוֵאוצא בו:
יַתהמוִבליְך ֵאפרות ששִבביִבעית
ִבמּממקום אשּמכלו שלּממקום אשללא ּמכלו,

או ִבמּממקום אשללא ּמכלו שלּממקום אשּמכלו,
יַתח ּמיב שליַתבֵאער.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאוצא שוּמהֵאבא ּמלְך יַתא ף יַתאּמתה.
מסכת פסחים פרק ד משנה ג
ג
ּממקום אש ּמנרֲעהגו ִבלשמכור שבֵאהּממה יַתדּמּקה יַתלגוִים,
מושכ ִברין;
ּממקום אש ּמנרֲעהגו אשללא ִבלשמכור,
ֵאאי ּמנן מושכ ִברין.
שויַתאל שייַתש אנה ּמא ּמדםִ ,במשפ ֵאני יַתהיַתמשחשלקות.
שבּמכל ּממקום,
ֵאאין מושכ ִברין ּמלאהם שבֵאהּממה יַתגּמוּסה,
רֲעע ּמגִבלים ושס ּמיִבחים ששֵאלִבמים וששבו ִברים;
שרִבבי שיהו ּמדה יַתמִבתיר ִבבששבו ּמרה;
אבן שבִבתי ּמרה יַתמִבתיר יַתבוּסוס.
מסכת פסחים פרק ד משנה ד
ד
ּממקום אש ּמנרֲעהגו ללאיַתכל ּמוצִבלי שבֵאליֵאלי שפּמסִבחים,
אושכִבלין;
ּממקום אש ּמנרֲעהגו אשללא ללאיַתכל,
ֵאאי ּמנן אושכִבלין.
ּממקום אש ּמנרֲעהגו שליַתה שדִבליק אאת יַתה ֵאנר שבֵאליֵאלי יום יַתהִבכפו ִברים,
יַתמ שדִבליִבקים;
ּממקום אש ּמנרֲעהגו אשללא שליַתה שדִבליק,
ֵאאי ּמנן יַתמ שדִבליִבקים;
יַתמ שדִבליִבקים שבּמבֵאתי שכ ֵאנּמסיות ושבּמבֵאתי ִבמ שד ּמרשות,
ושבּממבואות רֲעאֵאפִבלים שויַתעל יַתגֵאבי יַתהחוִבלים.
מסכת פסחים פרק ד משנה ה
ה
ּממקום אש ּמנרֲעהגו יַתלרֲעעשות שמּמלאּמכה שבִבתששּמעה שבּמאב,
עוִבשין;
ּממקום אש ּמנרֲעהגו אשללא יַתלרֲעעשות,
ֵאאי ּמנן עוִבשין;
שבּמכל ּממקום,
יַתתשלִבמי ֵאדי רֲעחּמכִבמים שבֵאטִבלים.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
יַתירֲעעשו ּמכל ּמהּמעם יַתעשוצּממן שכיַתתשלִבמי ֵאדי רֲעחּמכִבמים.

ו
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִבביהו ּמדה עוִבשין שמּמלאּמכה שביַתע שרֵאבי שפּמסִבחים יַתעד רֲעחוצות,
ויַתב ּמגִבליל ֵאאי ּמנן עוִבשין ּמכל ִבעּמּקר.
ויַתביַתל שיּמלה,
ֵאבית יַתשיַתמי אושס ִברין,
וֵאבית אהֵאלל יַתמִבתי ִברין יַתעד אשּמת ֵאנ ץ יַתהיַתחּממה.
מסכת פסחים פרק ד משנה ו
ז
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ּמכל שמּמלאּמכה אשִבהשתִבחיל ּמב ּה לק אדם שליַתא שרּמבּמעה ּמעּמשר,
גושמ ּמר ּה שביַתא שרּמבּמעה ּמעּמשר;
רֲעאּמבל ללא יַתישתִבחיל ּמב ּה יַתכשתִבחּמלה שביַתא שרּמבּמעה ּמעּמשר,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשהוא ּמיכול של ּמגשמ ּמר ּה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ּמשלוש מאּממ ִבניות עוִבשין שמּמלאּמכה שביַתע שרֵאבי שפּמסִבחים:
יַתהיַתח ּמיִבטים שויַתהיַתוּסּמפ ִברים שויַתהכושבִבסים.
שרִבבי יוֵאסה ִבב שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף ּמהרושוצּמע ִבנים.
מסכת פסחים פרק ד משנה ז
ח
מוִבשיִבבים שויַתבִבכים יַתליַתת שרנו שגִבלים שביַתא שרּמבּמעה ּמעּמשר.
יַתת שר שנלגאלת אשּמב ּמרּמחה,
יַתמשח ִבזי ִברין אוּמת ּה ִבלשמקוּממ ּה,
שוִבאם ֵאמּמתה,
מוִבשיִבבין יַתאאח ארת יַתתשחאתיּמה.
גו שרִבפין ִבמיַתתיַתחת יַתר שגֵאלי שבֵאהּממה שביַתא שרּמבּמעה ּמעּמשר,
ויַתבמוֵאעד ,שמיַתסשלִבקים ִבלשוצ ּמד ִבדים.
מוִבליִבכים ושמִבביִבאין ֵאכִבלים ִבמֵאבית ּמהמאּממן,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאי ּמנן שללוצ ארְך יַתהמוֵאעד.
מסכת פסחים פרק ד משנה ח
ט
ִבשּמשה שדּמב ִברים ּמעשו יַתא שנֵאשי שי ִבריחו;
יַתעל ששללּמשה ֵאמחו שב ּמי ּמדן,
שויַתעל ששללּמשה ללא ֵאמחו שב ּמי ּמדן.
שוֵאאלו אשללא ֵאמחו שב ּמי ּמדן:
יַתמ שרִבכיִבבים שדּמקִבלים שבּמכל יום,

שוכו שרִבכים אאת ששיַתמע,
שוקושוצ ִברים שוגו שדִבשים ִבלשפ ֵאני ּמהלעאמר,
שוללא ֵאמחו שב ּמי ּמדן.
שוֵאאלו אשֵאמחו שב ּמי ּמדן:
יַתמִבתי ִברין שב יַתגשמ ִבזיות אשיַתלאהשק ֵאדש,
שואושכִבלין ִבמיַתתיַתחת יַתה שנּמש ִברים,
שונושת ִבנין ֵאפּמאה יַתלּמי ּמרק;
וֵאמחו שב ּמי ּמדן רֲעחּמכִבמים.
מסכת פסחים פרק ד משנה ט
)בכתב יד קאופמן נמוצאת כהוספת מגיה בשוליים ,בלי ניקוד(

ִבשּמשה שדּמב ִברים ּמעּמשה ִבח שזִבק ּמיה יַתהאמאלְך,
יַתעל ששללּמשה הודו לו שויַתעל ששללּמשה ללא הודו לו:
ֵאג ֵארר יַתעשוצמות ּמאִבביו יַתעל ִבמּמּטה אשל רֲעחּמבִבלים,
שוהודו לו;
ִבכֵאתת שניַתחש יַתה שנלחאשת,
שוהודו לו;
ּמג יַתנז ֵאסאפר שרפואות,
שוהודו לו.
יַתעל ששללּמשה ללא הודו לו:
ִבקֵאצ ץ שדּמלתות אשיַתלֵאהיּמכל שוִבש שג ּמרן שלאמאלְך יַתאשור,
שוללא הודו לו;
ּמסיַתתם ֵאמי ִבגיחון ּמהאעשליון,
שוללא הודו לו;
ִבעֵאבר ִבניּמסן שב ִבניּמסן,
שוללא הודו לו.

פרק ה
מסכת פסחים פרק ה משנה א
א
ּמתִבמיד ִבנששּמחט ִבבששמו אנה ויַתמשחּמוצה,
שוּמק ֵארב שבֵאתיַתשע ויַתמשחּמוצה.
אע ארב שפּמסִבחיםִ ,בנששּמחט שבאשיַתבע ויַתמשחּמוצה,
שוּמק ֵארב ִבבששמו אנה ויַתמשחּמוצה,
ֵאבין יַתבחול ֵאבין יַתביַתשּמבת.
ּמחל אע ארב שפּמסִבחים ִבלשהיות אע ארב יַתשּמבת,
ִבנששּמחט שבֵאשש ויַתמשחּמוצה

שוּמק ֵארב שבאשיַתבע ויַתמשחּמוצה,
שויַתהאפיַתסח יַתארֲעח ּמריו.
מסכת פסחים פרק ה משנה ב
ב
יַתהאפיַתסח אשששּמחטו אשללא ִבלששמו,
ִבקֵאבל שוִבהֵאלְך שו ּמז יַתרק אשללא ִבלששמו,
או ִבלששמו שואשללא ִבלששמו,
או אשללא ִבלששמו שוִבלששמו,
ּמפסול.
ֵאכייַתוצד ִבלששמו שואשללא ִבלששמו?
שלֵאשם אפיַתסח ושלֵאשם ששּמלִבמים;
אשללא ִבלששמו שוִבלששמו?
שלֵאשם ששּמלִבמים ושלֵאשם יַתהאפיַתסח.
מסכת פסחים פרק ה משנה ג
ג
ששּמחטו אשללא שלאושכּמליו שואשללא ִבלשמנו ּמייו,
ּמלרֲעע ֵארִבלים שויַתלשּטֵאמִבאים,
ּמפסול.
שלאושכּמליו שואשללא שלאושכּמליו,
ִבלשמנו ּמייו שואשללא ִבלשמנו ּמייו,
יַתלמוִבלים שוּמלרֲעע ֵארִבלים שויַתלשּטֵאמִבאים שויַתלשּטהו ִברים,
ּמכֵאשר.
ששּמחטו לק אדם יַתלרֲעחוצות,
ּמפסול ,אש אנאאיַתמר בו:
)ששמות יב ,ו( "ֵאבין ּמהיַתע שרּמבִים".
לק אדם יַתלּמתִבמיד,
ּמכֵאשר ,וִבבשליַתבד אש שיֵאהא אאּמחד שמּממ ֵארס שב ּמדמו,
יַתעד אש ִבי ּמז ֵארק יַתדם יַתהּמתִבמיד;
שוִבאם ִבנ שז יַתרק,
ּמכֵאשר.
מסכת פסחים פרק ה משנה ד
ד
יַתהשוֵאחט אאת יַתהאפיַתסח יַתעל אהּמחֵאמ ץ,
עוֵאבר שבללא יַתתרֲעעאשה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף יַתהּמתִבמיד.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתהאפיַתסח שביַתא שרּמבּמעה ּמעּמשר,

ִבלששמו ,יַתח ּמיב,
שואשללא ִבלששמוּ ,מפטור;
וששּמאר ּמכל יַתה שזּמבִבחים,
ֵאבין ִבלששּממן וֵאבין אשללא ִבלששּממן,
ּמפטור.
ויַתבמוֵאעד,
ִבלששמוּ ,מפטור,
אשללא ִבלששמו ,יַתח ּמיב;
שואשּמאר ּמכל יַתה שזּמבִבחים,
ֵאבין ִבלששּממןֵ ,אבין אשללא ִבלששּממן ,יַתח ּמיב,
חו ץ ִבמן יַתהיַתחּמּטאת אשששּמחּמט ּה אשללא ִבלששּממ ּה.
מסכת פסחים פרק ה משנה ה
ה
יַתהאפיַתסח ִבנששּמחט שבּמשלוש ִבכִבתים,
ש אנאאיַתמר) :ששמות יב,ו(
א
" שוּמשרֲעחטו אתו לכל שקיַתהל רֲעע יַתדת ִישש ּמרֵאאל",
ּמקּמהל שוֵאע ּמדה שוִישש ּמרֵאאל.
ִבנשכ שנּמסה יַתכת ּמה ִבראשו ּמנה שו ִבנשתיַתמיַתלת ּמהרֲעע ּמז ּמרה,
ּמנרֲעעלו יַתדשלתות ּמהרֲעע ּמז ּמרה,
ּמתשקעו שוֵאה ִבריעו שוּמתּמקעו.
יַתהלכרֲעה ִבנים עושמ ִבדים שורות שורות,
וִבבי ֵאדיאהם יַתב ִבזֵאכי אכאס ף ויַתב ִבזֵאכי ּמזּמהב;
שו ּמרה אשמכּמל ּה אכאס ף ,אכאס ף,
שושו ּמרה אשמכּמל ּה ּמזּמהבּ ,מזּמהב,
שוללא ּמהיו שמלע ּמרִבבים.
שוללא ּמהיו יַתליַתב ִבזִבכים שויַתלִים,
אשֵאמא יַתי ִבניחום שוִישק יַתרש יַתה ּמדם.
מסכת פסחים פרק ה משנה ו
ו
ּמשיַתחט ִישש ּמרֵאאל שוִבקֵאבל יַתהלכֵאהן,
נושתנו יַתלרֲעחֵאברו יַתורֲעחֵאברו יַתלרֲעחֵאברו,
שמיַתקֵאבל אאת יַתהּממֵאלא ,ויַתמשח ִבזיר אאת ּמה ֵאריּמקם.
לכֵאהן יַתהּמּקרוב ֵאאאוצל יַתהִבמ שזֵאביַתח,
זו שרקו שז ִבריּמקה יַתאיַתחת שכ אנ אגד יַתה שיסוד.
מסכת פסחים פרק ה משנה ז
ז
ּמיּמוצאת יַתכת ּמה ִבראשו ּמנה שו ִבנשכ שנּמסה ששִבנ ּמיה,
ּמיּמוצאת שש ִבנ ּמיה שו ִבנשכ שנּמסה ששִבליִבשית.

שכיַתמרֲעעֵאשה ּמה ִבראשו ּמנה,
ֵאכן יַתמרֲעעֵאשה שש ִבנ ּמיה וששִבליִבשית.
ּמק שראו אאת יַתהיַתהֵאלל.
ִבאם ּמגּממרוּ ,משנו,
שוִבאם ּמשנוִ ,בשֵאלשו,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשללא ִבשֵאלשו ִבמיֵאמיאהם.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבמ ּמיאמיּמה אששליַתכת יַתהששִבליִבשית,
ללא ִבה ִבגיּמעה של"ּמאיַתהשבִבתי ִבכי ִיששיַתמע יי",
ִבמשפ ֵאני אשיַתעּממ ּה שמממּמעִבטים.
מסכת פסחים פרק ה משנה ח
ח
שכיַתמרֲעעֵאשהו יַתבחולֵ ,אכן יַתמרֲעעֵאשהו יַתביַתשּמבת,
אאּמלא אשיַתהלכרֲעה ִבנים שמ ִבדיִבחין אאת ּמהרֲעע ּמז ּמרה,
אשללא ִבכ שרוצון רֲעחּמכִבמים.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
כוס ּמה ּמיה שמיַתמֵאלא ִבמ יַתדם יַתהיַתתרֲעעלראבת,
זו שרקו שז ִבריּמקה יַתאיַתחת יַתעל יַתגֵאבי יַתהִבמ שזֵאביַתח.
שוללא הודו לו רֲעחּמכִבמים.
מסכת פסחים פרק ה משנה ט
ט
ֵאכייַתוצד תוִבלים ויַתמשפִבשיִבטים?
יַתא שנשקּמליות אשיַתליַתב שר אזל ּמהיו שקבוִבעים יַתבכוּמתִבלים וּמביַתעמו ִבדים,
אשּמבאהן תוִבלים ויַתמשפִבשיִבטים.
ּמכל ִבמי אשֵאאין לו ּממקום ִבלשתלות,
יַתמשקלות יַתדִבּקים רֲעחּמלִבקים ּמהיו ּמשם,
ויַתמ ִבנייַתח יַתעל שכֵאתפו שויַתעל אכאת ף רֲעחֵאברו,
שותואלה ויַתמשפִבשיט.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יַתא שרּמבּמעה ּמעּמשר אשּמחל ִבלשהיות יַתביַתשּמבת,
יַתמ ִבנייַתח אאת ּמידו יַתעל אכאת ף רֲעחֵאברו,
שו יַתיד רֲעחֵאברו יַתעל שכֵאתפו,
שותואלה ויַתמשפִבשיט.
מסכת פסחים פרק ה משנה י
י
שק ּמרעו שוהוִבוציא אאת אאמו ּמריו,
שנּמת ּמנן יַתבאמ אגס שוִבהשקִבטי ּמרן יַתעל יַתגֵאבי יַתהִבמ שזֵאביַתח.
ּמיּמוצאת יַתכת ּמה ִבראשו ּמנה,

שו ּמיששּמבה ּמל ּה שליַתהר יַתהיַתבִית,
שש ִבנ ּמיה יַתבֵאחיל,
שויַתהששִבליִבשית ִבבשמקוּממ ּה.
רֲעחֵאשּמכה,
ּמישוצאו שוּמוצלו אאת ִבפשסֵאחיאהם.

פרק ו
מסכת פסחים פרק ו משנה א
א
ֵאאלו שדּמב ִברים יַתבאפיַתסח דוִבחין אאת יַתהיַתשּמבת:
ששִבחיּמטתו ושז ִברייַתקת ּמדמו,
וֵאמחוי שק ּמרּמביו שואהשקֵאטר רֲעחּמלּמביו;
רֲעאּמבל שוצִבל ּמיתו יַתורֲעה ּמדיַתחת שק ּמרּמביו,
ֵאאי ּמנן דוִבחים.
אה שרֵאכבו יַתורֲעהּמבּמאתו ִבמחו ץ ִבלשתחום יַתורֲעחִבתייַתכת יַתייַתבשלתו,
ֵאאי ּמנן דוִבחים.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
דוִבחים.
מסכת פסחים פרק ו משנה ב
ב
ּמאיַתמר שרִבבי אאִבליאע אזר:
ּממה ִבאם ששִבחיּמטה ,אשִבהיא ִבמֵאשם שמּמלאּמכה,
דוּמחה אאת יַתהיַתשּמבת,
ֵאאלו אשֵאהן ִבמֵאשם ששבות,
ללא ִי שדחו אאת יַתהיַתשּמבת?
ּמאיַתמר לו שרִבבי שיהומשיַתע:
יום טוב יוִבכיח,
אשִבהִבתיר בו ִבמֵאשם שמּמלאּמכה,
שוּמאיַתסר בו ִבמֵאשם ששבות.
ּמאיַתמר לו שרִבבי אאִבליאע אזר:
יַתמה אזה ,שיהומשיַתע?
וּממה שרּמא ּמיה שרשות יַתלִבמשוצ ּמוה?
ג
ֵאהִבשיב שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
יַתה ּמז ּמיה תוִבכייַתח,
אשִבהיא ִבמשוצ ּמוה שוִבהיא ִבמֵאשם ששבות,

ֵאאי ּמנה דוּמחה אאת יַתהיַתשּמבת;
יַתא ף יַתאּמתה יַתאל ִבתשתיַתמ ּה יַתעל ֵאאלו,
אשיַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאהן ִבמשוצ ּמוה שוֵאהן ִבמֵאשם ששבות,
ללא ִי שדחו אאת יַתהיַתשּמבת.
ד
ּמאיַתמר לו שרִבבי אאִבליאע אזר:
שוּמעאליּמה רֲעא ִבני ּמדן;
ּממה ִבאם ששִבחיּמטה ,אשִבהיא ִבמֵאשם שמּמלאּמכה,
דוּמחה אאת יַתהיַתשּמבת,
יַתה ּמז ּמיה אשִבהיא ִבמֵאשם ששבות,
ֵאאי ּמנה דוּמחה אאת יַתהיַתשּמבת?
ּמאיַתמר לו שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
ִבחלו ף!
ּממה ִבאם יַתה ּמז ּמיה ,אשִבהיא ִבמֵאשם ששבות,
ֵאאי ּמנה דוּמחה אאת יַתהיַתשּמבת,
יַתא ף ששִבחיּמטה ,אשִבהיא ִבמֵאשם שמּמלאּמכה,
ללא ִבת שדאחה אאת יַתהיַתשּמבת?
ה
ּמאיַתמר לו שרִבבי אאִבליאע אזר:
"רֲעעִבקיּמבה!
שּמכתוב) :שבִבמ שדיַתבר ט,ג(
ּמעיַתק שרּמת יַתמה א
"ֵאבין ּמהיַתע שריַתבִים ...שבמלרֲעעדו",
ֵאבין יַתבחול ֵאבין יַתביַתשּמבת".
ּמאיַתמר לו:
"ּמהֵאבא ִבלי מוֵאעד ּמלֵאאלו שכמוֵאעד ִבלששִבחיּמטה!"
ו
שכּמלל ּמאיַתמר שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
ּמכל שמּמלאּמכה אשאאשפּמשר ּמל ּה ֵאלּמעשות ֵאמאע ארב יַתשּמבת,
ֵאאי ּמנה דוּמחה אאת יַתהיַתשּמבת.
ששִבחיּמטה,
אשֵאאי אאשפּמשר ּמל ּה ֵאלּמעשות ֵאמאע ארב יַתשּמבת> ,שאיפשר<
דוּמחה אאת יַתהיַתשּמבת.
מסכת פסחים פרק ו משנה ג
ז
ֵאאיּממיַתתי ֵאמִבביִבאים ִבעמו רֲעח ִבגי ּמגה?
ִבב שזיַתמן אשהוא ּמבא יַתבחול שביַתטרֲעה ּמרה וִבבשמממּמעט.
ִבב שזיַתמן אשהוא ּמבא יַתביַתשּמבת ִבבשמ מראבה ושבמטשמּמאה,

ֵאאין שמִבביִבאין ִבעמו רֲעח ִבגי ּמגה.
מסכת פסחים פרק ו משנה ד
ח
רֲעח ִבגי ּמגה ּמה שיּמתה ּמבּמאה ִבמן יַתהּמבּמקר וִבמן יַתהלצאן,
ִבמן יַתהשכּמבִבשים וִבמן ּמהִבע ִבזים,
ִבמן יַתה שזּמכ ִברים וִבמן יַתה שנֵאקבות;
שו אנאאאכאלת ִבלשש ֵאני ּמיִבמים.
מסכת פסחים פרק ו משנה ה
ט
יַתהאפיַתסח אשששּמחטו אשללא ִבלששמו יַתביַתשּמבת,
יַתח ּמיב ּמעּמליו יַתחּמּטאת.
וששּמאר ּמכל יַתה שזּמבִבחים אשששּמחּמטן שלֵאשם יַתהאפיַתסח,
ִבאם ֵאאי ּמנן שראוִיים ֵאהן,
יַתח ּמיב;
שוִבאם שראוִיין,
שרִבבי ִבליאע אזר שמיַתח ֵאיב יַתחּמּטאת,
שרִבבי שיהומשיַתע פוֵאטר.
י
ּמאיַתמר שרִבבי אאִבליאע אזר:
ּממה ִבאם יַתהאפיַתסח ,אשהוא ממּמתר ִבלששמו,
שכאשִבש ּמנה אאת ששמו ,יַתח ּמיב,
שזּמבִבחים ,אשֵאהם רֲעאסו ִברים ִבלששּממן,
שכאשִבש ּמנה אאת ששּממן,
ֵאאינו ִבדין אש שיֵאהא יַתח ּמיב?
ּמאיַתמר לו שרִבבי שיהומשיַתע:
ללאִ ,באם ּמאיַתמ שרּמת יַתבאפיַתסח אשִבש ּמנהו שב ּמדּמבר ּמאסור,
לתאיַתמר ִבב שזּמבִבחים ,אשִבש ּמנן שב ּמדּמבר ממּמתר?
ּמאיַתמר לו שרִבבי ִבליאע אזר:
אאמו ֵארי ִבוצבור יוִבכיחו,
אשֵאהן ממּמת ִברין ִבלששּממן,
שויַתהשוֵאחט ִבלששּממן יַתח ּמיב.
ּמאיַתמר לו שרִבבי שיהומשיַתע:
ללאִ ,באם ּמאיַתמ שרּמת אבאאמו ֵארי ִבוצבור,
אש ֵאיש ּמלאהן ִבקשוצּמבה,
לתאיַתמר יַתבאפיַתסח אשֵאאין לו ִבקשוצּמבה?
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
יַתא ף יַתהשוֵאחט שלֵאשם אאמו ֵארי ִבוצבור ּמפטור.

מסכת פסחים פרק ו משנה ו
יא
ששּמחטו אשללא שלאושכּמליו שואשללא ִבלשמנו ּמייו,
ּמלרֲעע ֵארִבלים שויַתלשּטֵאמִבאים,
יַתח ּמיב.
שלאושכּמליו שואשללא שלאושכּמליו,
ִבלשמנו ּמייו שואשללא ִבלשמנו ּמייו,
יַתלמוִבלים שוּמלרֲעע ֵארִבלים,
שויַתלשּטֵאמִבאים שויַתלשּטהו ִברים,
ּמפטור.
ששּמחטו שו ִבנשמּמוצא יַתביַתעל מום,
יַתח ּמיב.
ששּמחטו שו ִבנשמּמוצא שט ֵארּמפה יַתבֵאוּסאתר,
ּמפטור.
ששּמחטו שונו יַתדע אשּממששכו יַתהשבּמעִבלים אאת שי ֵאדיאהן,
או אשֵאמתו ,או אש ִבניַתּטשמאו,
ּמפטורִ ,במשפ ֵאני אשּמשיַתחט ִבב שרשות.

פרק ז
מסכת פסחים פרק ז משנה א
א
ֵאכייַתוצד וצוִבלין אאת יַתהאפיַתסח?
ששפוד אשּמל ִברמון,
תורֲעחבו ִבמתוְך ִבפיו יַתעד ֵאבית שנקוּמבתו,
שונוֵאתן אאת שכ ּמרּמעיו שואאת שב ֵאני ֵאמּמעיו שלתוכו.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
שכִבמין ִבבשול הוא אזה!
אאּמלא תוּמלן חוּמוצה לו.
מסכת פסחים פרק ז משנה ב
ב
ֵאאין וצוִבלין אאת יַתהאפיַתסח
לא שביַתאשסּמכּמלה :eskhára > .מנגל ,רשת שעל האש<
ללא ִבבששפוד שו ל
שרִבבי ּמוצדוק אוֵאמר:
יַתמרֲעעאשה שב יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל אשּמאיַתמר ִבלשטִבבי יַתעשבדו:
"ֵאוצא ושוצֵאלה ּמלנו אאת יַתהאפיַתסח יַתעל ּמהיַתאשסּמכּמלה!"
ּמנ יַתגע שביַתח שרסו אשיַתליַתתנור,

ִישקלל ף אאת שמקומו.
ּמניַתט ף ֵאמ מרשטבו יַתעל יַתהאח ארסּ ,מח יַתזר ּמעּמליו,
ִילּטל אאת שמקומו.
ּמניַתט ף ֵאמ מרשטבו יַתעל יַתהלוּסאלת,
ִישקלמ ץ אאת שמקומו.
מסכת פסחים פרק ז משנה ג
ג
ּמסכו שבאשאמן אשיַתלשתרוּממה,
ִבאם רֲעחבו יַתרת יַתהלכרֲעה ִבנים,
ליאֵאכלו;
ִבאם אששלִישש ּמרֵאאלִ ,באם יַתחי,
שי ִבדיאחנו,
שוִבאם ּמוצִבלי,
ִישקלל ף אאת יַתהִבחיוצון.
ּמסכו שבאשאמן אששליַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני,
ללא יַתירֲעעאשנו ּמדִבמים יַתעל שב ֵאני רֲעחבו ּמרה,
אשֵאאין פו ִבדים יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני ִבבירוּמשיַתלִים.
מסכת פסחים פרק ז משנה ד
ד
רֲעחִבמּמשה שדּמב ִברים ּמבִבאים שבמטשמּמאה,
שוֵאאי ּמנן אנאאּמכִבלים שבמטשמּמאה:
ּמהעלאמר,
וששֵאתי יַתהאלאחם,
שואלאחם יַתהּמפ ִבנים,
שו ִבזשבֵאחי יַתששלֵאמי ִבוצבור,
וששִבעי ֵארי ּמראֵאשי ּקח ּמדִבשים.
יַתהאפיַתסח אשּמבא שבמטשמּמאה אנאאּמכל שבמטשמּמאה,
אשללא ּמבא ִבמשתִבחּמלתו אאּמלא יַתלרֲעאִבכיּמלה.
מסכת פסחים פרק ז משנה ה
ה
ִבניַתּטּממא יַתהּמבּמשר ,שויַתהֵאחאלב יַתק ּמים,
ֵאאינו זו ֵארק אאת יַתה ּמדם.
ִבניַתּטּממא יַתהֵאחאלב ,שויַתהּמבּמשר יַתק ּמים,
זו ֵארק אאת יַתה ּמדם.
ויַתבממשק ּמדִבשים ֵאאינו ֵאכן,
יַתא ף יַתעל ִבפי אש ִבניַתּטּממא יַתהּמבּמשר שויַתהֵאחאלב יַתק ּמים,
זו ֵארק אאת יַתה ּמדם.

מסכת פסחים פרק ז משנה ו
ו
ִבניַתּטּממא ּמקּמהל או מרבו,
או אשּמהיו יַתהלכרֲעה ִבנים שטֵאמִבאין שויַתהּמּקּמהל ּמטהור,
ֵאיּמעאשה שבמטשמּמאה.
ִבניַתּטּממא ֵאמעוט יַתהּמּקּמהל,
יַתהשּטהו ִברים עוִבשין אאת ּמה ִבראשון,
שויַתהשּטֵאמִבאים עוִבשין אאת יַתהֵאש ִבני.
מסכת פסחים פרק ז משנה ז
ז
יַתהאפיַתסח אש ִבנ שז יַתרק אאת ּמדמו,
שויַתאיַתחר ּמכְך נו יַתדע אשהוא ּמטֵאמא,
יַתהִבצי ץ שמ יַתראצה.
ִבניַתּטּממא יַתהגו ף,
ֵאאין יַתהִבצי ץ שמ יַתראצה;
ִבמשפ ֵאני אשּמאשמרו:
ּמנ ִבזיר שועוֵאשה אפיַתסח,
יַתהִבצי ץ שמ יַתראצה יַתעל מטשמיַתאת יַתה ּמדם,
שוֵאאין יַתהִבצי ץ שמ יַתראצה יַתעל מטשמיַתאת יַתהגו ף.
ִבניַתּטּממא מטשמיַתאת יַתהשתהום,
יַתהִבצי ץ שמ יַתראצה.
מסכת פסחים פרק ז משנה ח
ח
ִבניַתּטּממא ּמשֵאלם או מרבו,
שו שרִבפין אותו ִבלשפ ֵאני יַתהִבבי ּמרה ֵאמרֲעעֵאוצי יַתהיַתמרֲעע ּמרּמכה.
ִבניַתּטּממא ֵאמעוטו ,שויַתהנוּמתר,
שו שרִבפים אותו שביַתחשוצרוֵאתיאהם יַתעל יַתגגוֵאתיאהן,
ֵאמרֲעעֵאוצי יַתעשוצּממן.
יַתהִבציּמק ִבנים שו שרִבפין אותו ִבלשפ ֵאני יַתהִבבי ּמרה,
ִבבששִבביל ֵאלּמהנות ֵאמרֲעעֵאוצי יַתהיַתמרֲעע ּמרּמכה.
מסכת פסחים פרק ז משנה ט
ט
יַתהאפיַתסח אש ּמיּמוצא או אש ִבניַתּטּממא,
ִיּמש ֵאר ף ִבמ ּמיד.
ִבניַתּטמו יַתהשבּמעִבלים או אשֵאמתו,
שתמעיַתבר וצו ּמרתו >מחוק :וישר ף בששה עשר<
שו ֵאיֵאוצא שלֵאבית יַתהשש ִבריּמפה.
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן שברוּמקה אוֵאמר:

יַתא ף אזה ִיּמש ֵאר ף ִבמ ּמיד,
אשֵאאין לו אושכִבלים.
מסכת פסחים פרק ז משנה י
י
ּמהרֲעעּמוצמות שויַתה ִבגי ִבדים שויַתהנוּמתר ִיּמש שרפו שבִבשּמשה ּמעּמשר.
ּמחל ִבשּמשה ּמעּמשר ִבלשהיות יַתביַתשּמבת,
ִיּמש שרפו שבִבששבּמעה ּמעּמשר,
אשֵאאי ּמנן דוִבחים ללא אאת יַתהיַתשּמבת שוללא אאת יום טוב.
מסכת פסחים פרק ז משנה יא
יא
ּמכל יַתה אנאאּמכל שבשור יַתה ּמגדול ֵאיּמאֵאכל ִבב שג ִבדי ּמה יַתרְך,
ושב ּמראֵאשי יַתהשכ ּמניַתפִים שויַתהשוּסחוִבסים.
יַתהשוֵאבר אאת ּמהאעאוצם יַתבאפיַתסח יַתהּמּטהור,
רֲעה ֵארי אזה לואקה יַתא שרּמבִבעים;
רֲעאּמבל יַתהמוִבתיר יַתבּמּטהור ,שויַתהשוֵאבר יַתבּמּטֵאמא,
ֵאאינו לואקה יַתא שרּמבִבעים.
מסכת פסחים פרק ז משנה יב
יב
ֵאאאבר אש ּמיּמוצא ִבמשקּמוצתו,
חוֵאתְך יַתעד אשיַתמ ִבגייַתע ּמלאעאוצם,
שוקוֵאל ף יַתעד אשיַתמ ִבגייַתע יַתלאפ ארק ,שוחוֵאתְך.
ויַתבממשק ּמדִבשים ,קוֵאוצ ץ יַתבּקוִבפיס,
אשֵאאין בו ששִבבי יַתרת ּמהאעאוצם.
ִבמן ּמהאא אג ף שוִבלשפ ִבנים שכִבלשפ ִבנים,
ִבמן ּמהאא אג ף שויַתלחו ץ שכיַתלחו ץ.
שויַתהיַתחלונות שולעִבבי יַתהחוּממה שכִבלשפ ִבנים.
מסכת פסחים פרק ז משנה יג
יג
ששֵאתי רֲעחבורות אשּמהיו אושכלות שביַתבִית אאּמחד,
ֵאאלו הושפִבכים אאת שפ ֵאניאהן ֵאהיּמלְך שואושכִבלין,
שוֵאאלו הושפִבכים אאת שפ ֵאניאהם ֵאהיּמלְך שואושכִבלים,
שויַתהֵאמיַתחם ּמבאאשמיַתוצע.
ושכאשיַתהיַתשּממש עוֵאמד ִבלשמזוג,
קוֵאפ ץ אאת ִבפיו ויַתמשח ִבזיר אאת ּמפ ּמניו,
יַתעד אשהוא יַתמ ִבגייַתע ֵאאאוצל רֲעחבו ּמרתו שואוֵאכל.
שויַתהיַתכּמלה הואפאכת אאת ּמפ אניּמה שואואכאלת > .שויַתהּמכּמלה<

פרק ח
מסכת פסחים פרק ח משנה א
א
ּמהִבאּמשהִ ,בב שזיַתמן אשִבהיא שבֵאבית יַתבשעּמל ּה,
ּמשיַתחט ּמעאליּמה ּמאִבביּמהּ ,משיַתחט ּמעאליּמה יַתבשעּמל ּה,
לתאיַתכל ִבמאששליַתבשעּמל ּה.
ּמהשלּמכה אר אגל ּמה ִבראשון יַתלרֲעעשות שבֵאבית ּמאִבביּמה,
ּמשיַתחט ּמעאליּמה ּמאִבביּמהּ ,משיַתחט ּמעאליּמה יַתבשעּמל ּה,
לתאיַתכל ִבמּממקום אשִבהיא רוּמוצה.
ּמיתום אשּמשרֲעחטו ּמעּמליו יַתאִבפשטרוִבפים,
ליאיַתכל ִבמּממקום אשהוא רואוצה.
אעאבד אשִבלשש ֵאני שוּמתִבפים,
ללא ליאיַתכל ִבמאשִבלשש ֵאניאהם.
ִבמי אשאחשוציו אעאבד שואחשוציו אבן חו ִברים,
ללא ליאיַתכל ִבמאששל יַתרבו.
מסכת פסחים פרק ח משנה ב
ב
ּמהאוֵאמר שליַתעשבדו:
חט ּמעיַתלי אאת יַתהאפיַתסח",
"ֵאוצא ושש ל
ּמשיַתחט שג ִבדי ,ליאיַתכל,
ּמשיַתחט ּמטאלה ,ליאיַתכל,
ּמשיַתחט שג ִבדי שוּמטאלה ,ליאיַתכל ִבמן ּמה ִבראשון.
ּמשיַתכח ּממה ּמאיַתמר לו יַתרבו,
ֵאכייַתוצד יַתירֲעעאשה?
חט שג ִבדי שוּמטאלה שוליאיַתמר:
ִישש ל
ִבאם שג ִבדי ּמאיַתמר ִבלי שרִבבי,
שג ִבדי אשלו שוּמטאלה אשִבלי;
שוִבאם ּמטאלה ּמאיַתמר ִבלי שרִבבי,
ּמטאלה אשלו ו שג ִבדי אשִבלי.
ּמשיַתכח יַתרבו ּממה ּמאיַתמר לו,
שש ֵאניאהם ֵאישוצאו שלֵאבית יַתהשש ִבריּמפה;
ושפטו ִברים ִבמיַתלרֲעעשות אפיַתסח ֵאש ִבני.
מסכת פסחים פרק ח משנה ג
ג
ּמהאוֵאמר שלּמב ּמניו:
"רֲעה ֵארי רֲעא ִבני שוֵאחט אאת יַתהאפיַתסח

שלִבמי אש יַתירֲעעאלה ִבמאכם ִבראשון ִבלירוּמשיַתלִים",
ֵאכי ּמון אשִבהשכ ִבניס ּמה ִבראשון לראשו שו מרבו ּמלִבעיר,
ּמזּמכה שבאחשלקו שו ִבזּמכה אאת אאּמחיו ִבעמו.
שלעוּמלם ִבנשמ ִבנים ּמעּמליו,
יַתעד אש שיֵאהא בו יַתכ יַתזִית שלּמכל אאּמחד שואאּמחד.
ִבנשמ ִבנים ומוששִבכים אאת שי ֵאדיאהם ִבמאמנו,
חט.
יַתעד אש ִבישש ל
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתעד אש ִבי ּמז ֵארק יַתה ּמדם.
מסכת פסחים פרק ח משנה ד
ד
יַתהיַתמשמ אנה רֲעאֵאח ִברים ִבעמו יַתעל אחשלקו,
יַתרּמשִיים ִבלֵאתן לו אאת אשלו,
הוא אוֵאכל ִבמאשלו שוֵאהן אושכִבלין ִבמאשּמלאהם.
מסכת פסחים פרק ח משנה ה
ה
ּמזב אש ּמרּמאה ששֵאתי שרִבאיות,
שורֲעחִבטים ּמעּמליו יַתבששִבביִבעי.
ּמרּמאה ּמשלוש,
שורֲעחִבטין ּמעּמליו יַתבששִבמי ִבני.
שוֵאכן שואמ ארת יום שכ אנ אגד יום,
שורֲעחִבטין ּמעאליּמה יַתבֵאש ִבני.
ּמרּמאת שש ֵאני ּמיִבמים,
שורֲעחִבטים ּמעאליּמה יַתבששִבליִבשי.
שויַתה ּמזּמבה,
שורֲעחִבטין ּמעאליּמה יַתבששִבמי ִבני.
מסכת פסחים פרק ח משנה ו
ז
ּמהאו ֵאנן שויַתהשמיַתפֵאּקיַתח יַתב יַתגל,
שוֵאכן ִבמי אשִבהשבִבטיחוהו שלהוִבוציאו ִבמֵאבית ּמהרֲעאסו ִברים,
יַתהחואלה שויַתה ּמזֵאקן אשֵאהן שיכוִבלין ללאיַתכל יַתכ יַתזִית,
שורֲעחִבטין רֲעעֵאליאהם.
שויַתעל מכּמלם,
ֵאאין שורֲעחִבטים רֲעעֵאליאהם ִבבשפ ֵאני יַתעשוצּממן,
אשללא שיִבביאוהו ִבלי ֵאדי ּמפסול.
שלִבפיּמכְךִ ,באם ֵאא יַתרע ּמבאהם שפסול,
שפטו ִברים ִבמיַתלרֲעעשות אפיַתסח ֵאש ִבני,
חו ץ ִבמן יַתהשמיַתפֵאּקיַתח יַתב יַתגל,

אשּמה ּמיה ּמטֵאמא ִבמשתִבחּמלתו.
מסכת פסחים פרק ח משנה ז
)בכתב יד קאופמן ,סדורה לפני משנה ו,
ומעתקת שוב בשוליים לפני משנה ח(
ו
ֵאאין שורֲעחִבטין אאת יַתהאפיַתסח יַתעל יַתה ּמיִבחיד.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
שרִבבי יוֵאסה יַתמִבתיר.
רֲעאִבפלו רֲעחבו ּמרה אששלֵאמּמאה שוֵאאי ּמנן שיכוִבלין ללאיַתכל יַתכ יַתזִית,
ֵאאין שורֲעחִבטים רֲעעֵאליאהם,
שוֵאאין עוִבשין רֲעחבו יַתרת ּמנִבשים יַתורֲעעּמב ִבדים ושקיַתט ִבנים.
מסכת פסחים פרק ח משנה ח
ח
ּמהאו ֵאנן טוֵאבל שואוֵאכל אאת ִבפשסחו ּמלאע ארב,
רֲעאּמבל ללא יַתבּמּק ּמדִבשים.
יַתהשוֵאמיַתע יַתעל ֵאמתו,
שויַתהשמיַתלֵאּקט רֲעעּמוצמות,
טוֵאבל שואוֵאכל יַתבּמּק ּמדִבשים.
ֵאגר אש ִבנשת יַתג יַתיר אע ארב שפּמסִבחים,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
טוֵאבל שואוֵאכל אאת ִבפשסחו ּמלאע ארב;
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
יַתהפו ֵארש ִבמן ּמהּמע שרּמלה שכפו ֵארש ִבמן יַתהאּקאבר.

פרק ט
מסכת פסחים פרק ט משנה א
א
ִבמי אשּמה ּמיה ּמטֵאמא או שב אד ארְך שרחוּמקה,
שוללא ּמעּמשה אאת ּמה ִבראשון,
יַתירֲעעאשה אאת יַתהֵאש ִבני.
ּמש יַתגג או אנאא יַתנס שוללא ּמעּמשה אאת ּמה ִבראשון,
יַתירֲעעאשה אאת יַתהֵאש ִבני.
ִבאם ֵאכןּ ,מלּממה אנאאיַתמר:
"ּמטֵאמא או שב אד ארְך שרחוּמקה"?
אשֵאאלו שפטו ִברין ִבמן יַתהאהּמכ ֵארת,
שוֵאאלו יַתח ּמיִבבים יַתבאהּמכ ֵארת.

מסכת פסחים פרק ט משנה ב
ב
שוֵאאי זו ִבהיא אד ארְך שרחוּמקה?
ִבמן יַתהמו ִבדיִבעית שויַתלחו ץ,
ושכִבמ ּמדּמת ּה שלּמכל רויַתח.
ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ֵאמִבאשס מקיַתפת ּמהרֲעע ּמז ּמרה שויַתלחו ץ.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
שלִבפיּמכְך ּמנקוד יַתעל ֵאה ,לויַתמר:
ללא ִבמשפ ֵאני אשִבהיא שרחוּמקה יַתו יַתדי,
אאּמלא ֵאמִבאשס מקיַתפת ּמהרֲעע ּמז ּמרה שויַתלחו ץ.
מסכת פסחים פרק ט משנה ג
ג
יַתמה ֵאבין ּמה ִבראשון יַתלֵאש ִבני?
ּמה ִבראשון ּמאסור שביַתבל ֵאי ּמראאה ויַתבל ִיּממֵאוצא;
יַתהֵאש ִבניּ ,מחֵאמ ץ ויַתמּמצה ִבעמו יַתביַתבִית.
ּמה ִבראשון ּמטעון יַתהֵאלל יַתברֲעאִבכיּמלתו,
שויַתהֵאש ִבני ֵאאינו ּמטעון יַתהֵאלל יַתברֲעאִבכיּמלתו.
שו אזה ּמו אזה שטעו ִבנים יַתהֵאלל יַתברֲעעִבש ּמיּמתן,
אנאאּמכִבלים ּמוצִבלי יַתעל יַתמּמצה ושמרו ִברים,
שודוִבחים אאת יַתהיַתשּמבת.
מסכת פסחים פרק ט משנה ד
ד
יַתהאפיַתסח אשּמבא שבמטשמּמאה,
ללא ליאשכלו ִבמאמנו ּמזִבבים שו ּמזבותִ ,בנדות שויושלדות;
ִבאם ּמאּמכלו ,שפטו ִברים.
שרִבבי אאִבליאע אזר פוֵאטר יַתא ף יַתעל ִבבייַתאת יַתהִבמשק ּמדש.
מסכת פסחים פרק ט משנה ה
ה
יַתמה ֵאבין אפיַתסח ִבמשוצ יַתרִים שלאפיַתסח דורות?
אפיַתסח ִבמשוצ יַתרִים יַתמּמּקחו ִבמאבּמעשור,
שוּמטעון יַתה ּמז ּמיה יַתורֲעא מג יַתדת ֵאאזוב
יַתעל יַתהיַתמששקו ף שויַתעל ששֵאתי יַתהשמזוזות,
שו אנאאּמכל שבִבחּמפזון יַתל שיּמלה אאּמחד.
ואפיַתסח דורות נוֵאהג ּמכל ִבששבּמעה.

מסכת פסחים פרק ט משנה ו
ו
ּמאיַתמר שרִבבי שיהומשיַתע:
ּמשיַתמשעִבתי אששתמו יַתרת יַתהאפיַתסח שק ֵארּמבה,
ושתמו יַתרת יַתהאפיַתסח ֵאאי ּמנה שק ֵארּמבה,
שוֵאאין ִבלי שלּמפ ֵארש.
ּמאיַתמר שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
רֲעא ִבני רֲעאּמפ ֵארש:
יַתהאפיַתסח אש ִבנשמּמוצא לק אדם ִבלששִבחייַתטת יַתהאפיַתסח,
ִי שראעה יַתעד אש ִבישסּמתֵאאב ,שוִיּממֵאכר,
שו ּמיִבביא שב ּמדּממיו ששּמלִבמים ,שוֵאכן שתמו ּמרתו;
שליַתאיַתחר יַתהאפיַתסחּ ,מיִבביא ששּמלִבמים ,שוֵאכן שתמו ּמרתו.
מסכת פסחים פרק ט משנה ז
ז
יַתהיַתמשפ ִבריש שנֵאקּמבה שלִבפשסחו,
או ּמזּמכר אבן ששֵאתי ּמש ִבנים,
ִי שראעה יַתעד אש ִבישסּמתֵאאב ,שוִיּממֵאכר,
שוִישפלו ּמדּממיו ִבל שנ ּמדּמבה.
יַתהיַתמשפ ִבריש ִבפשסחו וֵאמת,
ללא שיִבביאאנו שבנו יַתארֲעח ּמריו שלֵאשם אפיַתסח,
אאּמלא שלֵאשם ששּמלִבמים.
מסכת פסחים פרק ט משנה ח
ח
יַתהאפיַתסח אש ִבנשתּמע יַתרב יַתב שזּמבִבחים,
ִי שרעו יַתעד אש ִבישסּמתֵאאבו ,שוִיּממשכרו,
שו ּמיִבביא ִבב שדֵאמי יַתה ּמיאפה אשּמבאהן ִבמִבמין אזה,
וִבב שדֵאמי יַתה ּמיאפה אשּמבאהן ִבמִבמין אזה,
שו יַתישפִבסיד יַתהמוּמתר ִבמֵאביתו.
ִבנשתּמע יַתרב ִבבשבכורות,
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ִבאם רֲעחבו יַתרת יַתהלכרֲעה ִבנים,
ליאֵאכלו.
מסכת פסחים פרק ט משנה ט
ט
רֲעחבו ּמרה אשּמאיַתבד ִבפשסּמח ּה,
ּמאשמרו שלאאּמחד:
חט ּמעֵאלינו!"
"ֵאוצא ויַתבֵאּקש ,ושש ל
שוּמהיַתלְך וּממּמוצא שוּמשיַתחט,

שוֵאהם ּמלשקחו שוּמשּמחטו;
ִבאם אשלו ִבנששיַתחט ִבראשון,
הוא אוֵאכל ִבמאשלו ,שוֵאהן אושכִבלין ִבעמו;
שוִבאם אשּמלאהם ִבנששיַתחט ִבראשון,
הוא אוֵאכל ִבמאשלו שוֵאהן אושכִבלין ִבמאשּמלאהם;
שוִבאם ֵאאין ּמידויַתע ֵאאי אזה ֵאמאהן ִבנששיַתחט ִבראשון,
או אשּמשרֲעחטו שש ֵאניאהם שכיַתאיַתחת,
הוא אוֵאכל ִבמאשלו ,שוֵאהם ֵאאי ּמנן אושכִבלים ִבעמו,
שואשּמלאהם ֵאיֵאוצא שלֵאבית יַתהשש ִבריּמפה,
ושפטו ִברים ִבמיַתלרֲעעשות אפיַתסח ֵאש ִבני.
י
ּמאיַתמר ּמלאהם:
"ִבאם ֵאאיַתח שרִבתי ,יַתשרֲעחטו ּמעיַתלי!"
ּמהיַתלְך וּממּמוצא שוּמשיַתחט,
שוֵאהן ּמלשקחו שוּמשּמחטו;
ִבאם אשּמלאהם ִבנששיַתחט ִבראשון,
ֵאהן אושכִבלין ִבמאשּמלאהם ,שוהוא אוֵאכל ִבעּממאהן;
ִבאם אשלו ִבנששיַתחט ִבראשון,
הוא אוֵאכל ִבמאשלו שוֵאהן אושכִבלים ִבמאשּמלאהן;
ֵאאין ּמידויַתע ֵאאי אזה ֵאמאהן ִבנששיַתחט ִבראשון,
או אשּמשרֲעחטו שש ֵאניאהם שכיַתאיַתחת,
ֵאהם אושכִבלים ִבמאשּמלאהם ,שוהוא ֵאאינו אוֵאכל ִבעּממאהם,
שואשלו ֵאיֵאוצא שלֵאבית יַתהשש ִבריּמפה,
וּמפטור ִבמיַתלרֲעעשות אפיַתסח ֵאש ִבני.
יא
ּמאיַתמר ּמלאהם שוּמאשמרו לו,
אושכִבלים ִבמן ּמה ִבראשון;
ללא ּמאיַתמר ּמלאהם שוללא ּמאשמרו לו,
ֵאאי ּמנן יַתאשח ּמרִיים אזה ּמב אזה.
מסכת פסחים פרק ט משנה י
יב
ששֵאתי רֲעחבורות אש ִבנשתּמע שרבו ִבפשסֵאחיאהם,
ֵאאלו מוששִבכים ּמלאהם אאּמחד,
שוֵאאלו מוששִבכים ּמלאהם אאּמחד;
אאּמחד ֵאמֵאאלו ּמבא לו ֵאאאוצל ֵאאלו,
שואאּמחד ֵאמֵאאלו ּמבא לו ֵאאאוצל ֵאאלו;
שוּמכְך ֵאהם אושמ ִברים:
ִבאם אשּמלנו הוא יַתהאפיַתסח יַתה אזה,

ּמי אדיָך שמשוכות ִבמאשּמלְך שו ִבנשמ ֵאניּמת יַתעל אשּמלנו;
שוִבאם אשּמלְך הוא יַתהאפיַתסח יַתה אזה,
ּמי ֵאדינו שמשוכות ִבמאשּמלנו שו ִבנשמ ִבנינו יַתעל אשּמלְך.
יג
שוֵאכן ּמחֵאמש רֲעחבורות אשיַתלרֲעחִבמּמשה רֲעחִבמּמשה,
שואשיַתלרֲעעּמש ּמרה רֲעעּמש ּמרה,
ִבנשמּמשִבכים ּמלאהם אאּמחד ִבמּמכל רֲעחבו ּמרה יַתורֲעחבו ּמרה,
שוּמכְך ֵאהם אושמ ִברים.
)מסכת פסחים פרק ט משנה יא(
שש יַתנִים אש ִבנשתּמע שרבו ִבפשסֵאחיאהם,
אזה מוֵאשְך לו אאּמחד שו אזה מוֵאשְך לו אאּמחד;
אזה יַתמשמ אנה ִבעמו אאּמחד ֵאמיַתהשוק,
שו אזה יַתמשמ אנה ִבעמו אאּמחד ֵאמיַתהשוק;
אזה ּמבא ֵאאאוצל אזה שו אזה ּמבא ֵאאאוצל אזה,
שוּמכְך הוא אוֵאמר:
ִבאם אשִבלי הוא יַתהאפיַתסח יַתה אזה,
ּמי אדיָך שמשוכות ִבמאשּמלְך ,שו ִבנשמ ֵאניּמת יַתעל אשִבלי;
שוִבאם אשּמלְך הוא יַתהאפיַתסח יַתה אזה,
ּמי יַתדי שמשוכות ִבמאשִבלי שו ִבנשמ ֵאניִבתי יַתעל אשּמלְך.

פרק י
מסכת פסחים פרק י משנה א
א
אע ארב שפּמסִבחים ּמסמוְך יַתלִבמ שנּמחה
ללא ליאיַתכל ּמא ּמדם יַתעד אשאתשחיַתשְך.
רֲעאִבפילו ּמע ִבני אששבִישש ּמרֵאאל ללא ליאיַתכל יַתעד אש ֵאיֵאסב.
ללא ִישפרֲעחתו לו ֵאמיַתא שרּמבּמעה כוסות אשיַתל יַתיִין,
רֲעאִבפלו ִבמן יַתהיַתתשמחוי.
מסכת פסחים פרק י משנה ב
ב
ּממ שזגו לו כוס ִבראשון,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
שמּמב ֵארְך יַתעל יַתהיום,
שויַתאיַתחר ּמכְך שמּמב ֵארְך יַתעל יַתה יַתיִין;
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שמּמב ֵארְך יַתעל יַתה יַתיִין,

שויַתאיַתחר ּמכְך שמּמב ֵארְך יַתעל יַתהיום.
מסכת פסחים פרק י משנה ג
ג
ֵאהִבביאו שלּמפ ּמניו,
שמיַתטֵאבל יַתברֲעח אז ארת יַתעד אשהוא יַתמ ִבגייַתע שליַתפ שראפ ארת יַתהיַתפת.
ֵאהִבביאו שלּמפ ּמניו יַתמּמצה יַתורֲעח אז ארת יַתורֲעחלראסת,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאין רֲעח לראסת ִבמשוצ ּמוה.
שרִבבי שלּמע ּמזר ִבב שרִבבי ּמוצדוק אוֵאמר:
ִבמשוצ ּמוה.
ויַתבִבמשק ּמדש שמִבביִבאים שלּמפ ּמניו גופו אשיַתלאפיַתסח.
מסכת פסחים פרק י משנה ד
ד
ּממ שזגו לו כוס ֵאש ִבני,
שוֵאכן יַתהֵאבן שוֵאאל.
ִבאם ֵאאין יַתדיַתעת יַתבֵאבן,
ּמאִבביו שמיַתלשמדו:
"יַתמה ִבנששיַתת ּמנה יַתהיַתל שיּמלה יַתה אזה ִבמּמכל יַתהֵאלילות?
אששבּמכל יַתהֵאלילות ֵאאין ּמאנו שמיַתטשבִבלים רֲעאִבפלו יַתפיַתעם יַתאיַתחת,
יַתהיַתל שיּמלה יַתה אזה ששֵאתי שפּמעִבמים;
אששבּמכל יַתהֵאלילות ּמאנו אושכִבלין ּמחֵאמ ץ ויַתמּמצה,
יַתהיַתל שיּמלה יַתה אזה מכלו יַתמּמצה;
אששבּמכל יַתהֵאלילות ּמאנו אושכִבלים ּמבּמשר ּמוצִבלי ּמשלוק ושממבּמשל,
יַתהיַתל שיּמלה יַתה אזה מכלו ּמוצִבלי".
שלִבפי יַתדשעתו אשיַתלֵאבן ּמאִבביו שמיַתלשמדו.
יַתמשתִבחיל ִבב שגנות ושמיַתס ֵאים ִבבששּמבח,
שודו ֵארש ֵאמ "רֲעא יַתרִבמי לאֵאבד ּמאִבבי" ) שדּמב ִברים כו,ה(,
יַתעד אשהוא גוֵאמר ּמכל יַתהּמפ ּמרּמשה.
מסכת פסחים פרק י משנה ה
ה
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ּמכל אשללא ּמאיַתמר ששלוּמשה שדּמב ִברים ֵאאלו יַתבאפיַתסח,
ללא ּמיּמוצא שי ֵאדי חוּמבתו:
"אפיַתסח ,יַתמּמצה ושמרו ִברים.
אפיַתסח,
יַתעל ֵאשם אשּמפיַתסח יַתהּממקום יַתעל ּמבֵאתי רֲעאבוֵאתינו שבִבמשוצ יַתרִים.
שמרו ִברים,
יַתעל ֵאשם אשֵאמ שררו יַתהִבמשוצ ִבר ִביים אאת יַתח ֵאיי רֲעאבוֵאתינו שבִבמשוצ יַתרִים.
יַתמּמצה,

יַתעל ֵאשם אש ִבנ שגּמאלו.
שלִבפיּמכְך ּמאנו יַתח ּמיִבבים שלהודות,
שליַתהֵאלל ,שליַתשֵאבח ,שלּמפֵאאר ,שלרוֵאמם ,של יַתג ֵאדל
שלִבמי אשּמעּמשה ּמלנו שויַתלרֲעאבוֵאתינו אאת ּמכל יַתה ִבנִבוּסים ּמהֵאאלו,
שוהוִבוציּמאנו ֵאמיַתעשבדות שלֵאחרות,
שולנאיַתמר שלּמפ ּמניו יַתהשללו ּמי ּה".
מסכת פסחים פרק י משנה ו
ו
יַתעד ֵאאיּמכן הוא אוֵאמר?
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
יַתעד "ֵאאם יַתהּמב ִבנים ששֵאמּמחה",
וֵאבית אהֵאלל,
יַתעד "יַתחּמלִבמיש שליַתמשע שינו ּממִים".
שוחוֵאתם ִבב שגמאּמלה.
ז
שרִבבי יַתט שרפון אוֵאמר:
"רֲעאאשר שגּמאּמלנו שו ּמגיַתאל אאת רֲעאבוֵאתינו ִבמִבמשוצ יַתרִים,
שוִבה ִבגיּמענו יַתהיַתל שיּמלה יַתה אזה",
שוֵאאינו חוֵאתם.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
"ֵאכן יי אאללֵאהינו ֵאואללֵאהי רֲעאבוֵאתינו,
יַתי ִבגיֵאענו ִבּמל שר ּמגִבלים יַתהּמבִבאים ִבלשק ּמראֵאתנו שלּמשלום,
ששֵאמִבחים שבִבב שנ יַתין עוּמלם,
ללאיַתכל ִבמן יַתהשפּמסִבחים וִבמן יַתה שזּמבִבחים
רֲעאאשר יַתי ִבגייַתע ּמדּממם יַתעל ִבקיר ִבמ שזשבּמחְך של ּמרוצון,
שונו אדה ּמלְך יַתעל שגמאּמלֵאתנו.
ּמברוְך יַתאּמתה ייּ ,מגיַתאל ִישש ּמרֵאאל"> .גואל<
מסכת פסחים פרק י משנה ז
ח
ּממ שזגו לו כוס ששִבליִבשי,
וֵאב יַתרְך יַתעל שמזונו.
שרִבביִבעי ,גוֵאמר אאת יַתהיַתהֵאלל,
שואוֵאמר ּמעּמליו ִבב שריַתכת יַתהִבשיר.
ֵאבין יַתהכוסות ּמהֵאאלו,
ִבאם ּמרּמוצה ִבלששתותִ ,יששאתה.
ֵאבין יַתהששִבליִבשי ּמל שרִבביִבעי ,ללא ִיששאתה.
)מסכת פסחים פרק י משנה ח(
שוֵאאין יַתמשפִבטי ִברים יַתאיַתחר יַתהאפיַתסח רֲעאִבפיִבקימון.

>  :epikômonדברים הבאים אחר הסעודה<

ּמיששנוִ ,במשקּמוצּמתם ליאֵאכלו ,שומכּמלם ללא ליאֵאכלו.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ִבאם ִבנשת יַתנשמ שנמו ,ליאֵאכלו,
שוִבאם ִבנ שר שדמו ,ללא ליאֵאכלו.
מסכת פסחים פרק י משנה ט
ט
יַתהאפיַתסח יַתאיַתחר רֲעחוצות שמיַתטֵאמא אאת יַתה ּמי יַתדִים.
יַתהִבפגול שויַתהנוּמתר שמיַתטשמִבאים אאת יַתה ּמי יַתדִים.
ֵאב יַתרְך ִבב שריַתכת יַתהאפיַתסחּ ,מפיַתטר אאת אשּמל אזיַתבח,
אאת אשּמל אזיַתבח ,ללא ּמפיַתטר אאת אשיַתלאפיַתסח.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ִיששּממֵאעאל.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ללא זו פואט ארת זו,
שוללא זו פואט ארת זו.
חסל פסח

מסכת שקלים
פרק א
מסכת שקלים פרק א משנה א
א
שבאאּמחד שבּמא ּמדר,
שמיַתששמִבעים יַתעל יַתהששּמקִבלים שויַתעל יַתהִבכשליַתאִים.
ויַתברֲעחִבמּמשה ּמעּמשר בו,
קו ִברין אאת יַתהשמ ִבגּמלה יַתבשכ יַתרִבכים,
ושמיַתתשּק ִבנים אאת יַתה שד ּמרִבכים שואאת ּמה שרחובות,
שואאת ִבמשקוות יַתהיַתמִים,
שועוִבשין ּמכל ּמוצ שרֵאכי ּמה יַתרִבבים,
ושמיַתוצ שי ִבנים אאת יַתהשּקּמברות,
שויושוצִבאין יַתא ף יַתעל יַתהִבכשליַתאִים.
מסכת שקלים פרק א משנה ב
ב

ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
ּמב ִבראשו ּמנה,
ּמהיו עושק ִברים ויַתמששִבליִבכים ִבלשפ ֵאניאהם.
ִבמאש יַתרבו עושב ֵארי רֲעעֵאב ּמרה,
ּמהיו יַתמששִבליִבכים יַתעל יַתה שד ּמרִבכים;
ִבהשתִבקינו אש שיהו יַתמשבִבקי ִברים אאת ּמכל יַתהּמש אדה.
מסכת שקלים פרק א משנה ג
ג
יַתברֲעחִבמּמשה ּמעּמשר בו,
מששלּמחנות ּמיששבו יַתבשמ ִבדי ּמנה.
שבאעשש ִברים יַתורֲעחִבמּמשהּ ,מיששבו יַתבִבמשק ּמדש;
ִבמאש ּמיששבו יַתבִבמשק ּמדשִ ,בהשתִבחילו שליַתמששֵאכן.
שואאת ִבמי שמיַתמשששכ ִבנים?
של ִבו ִבים שוִישש שרֵאאִבלים,
ֵאג ִברים יַתורֲעעּמב ִבדים שממששחּמר ִברים,
רֲעאּמבל ללא ּמנִבשים שוללא רֲעעּמב ִבדים שוללא שקיַתט ִבנים.
שוּמכל ּמקּמטן אשִבהשתִבחיל ּמאִבביו ִבלששקול יַתעל ּמידו,
ֵאאינו פוֵאסק.
שוֵאאין שמיַתמשששכ ִבנין אאת יַתהלכרֲעה ִבנים,
ִבמשפ ֵאני יַתד שרֵאכי ּמשלום.
מסכת שקלים פרק א משנה ד
ד
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
ֵאהִבעיד אבן כוּמב ִברי שב יַתישב אנה,
אשּמכל לכֵאהן אשהוא שוֵאקל ֵאאינו חוֵאטא.
ּמאיַתמר לו יַתרּמבן יוּמח ּמנן אבן יַתזיַתכי:
ללא ִבכי,
אאּמלא אשּמכל לכֵאהן אשֵאאינו שוֵאקל ,חוֵאטא,
אאּמלא אשיַתהלכרֲעה ִבנים דו שרִבשים ִבמשק ּמרא אזה שליַתעשוצּממן:
לא ֵאתּמאֵאכל" ) יַתו ִבישק ּמרא ו,טז(
" שוּמכל ִבמ שניַתחת לכֵאהן ּמכִבליל ִבתשה איה ל
הוִבאיל שוּמהלעאמר וששֵאתי יַתהאלאחם שואלאחם יַתהּמפ ִבנים אשּמלנו,
ֵאהיּמאְך ֵאהן אנאאּמכִבלים?
מסכת שקלים פרק א משנה ה
ה
יַתא ף יַתעל ִבפי אשּמאּממרו:
ֵאאין שמיַתמשששכ ִבנים ּמנִבשים יַתורֲעעּמב ִבדים ושקיַתט ִבנים,
רֲעאּמבל ִבאם ּמשּמקלו ,שמיַתקשבִבלים ִבמ ּמי ּמדם.
ּמנשכ ִברי שוכוִבתי אשּמשּמקלוֵ ,אאין שמיַתקשבִבלים ִבמ ּמי ּמדם.

ֵאאין שמיַתקשבִבלים ִבמ ּמי ּמדם ִבק ֵאני ּמזִבבין שוִבק ֵאני ּמזבות שוִבק ֵאני יושלדות;
יַתחּמּטאות יַתורֲעאּמשמות שמיַתקשבִבלים ִבמ ּמי ּמדם.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל אשהוא ִבנ ּמדר שו ִבנ ּמדב,
שמיַתקשבִבלים ִבמ ּמי ּמדם;
שוּמכל אשֵאאינו ללא ִבנ ּמדר שוללא ִבנ ּמדב,
ֵאאין שמיַתקשבִבלים ִבמ ּמי ּמדם.
שוֵאכן הוא שמּמפ ֵארש יַתעל שי ֵאדי אע שז ּמרה) :עזרא ד,ג(
"ללא ּמלאכם ּמוּמלנו ִבלשבנות יַתבִית ֵאלאללֵאהינו".
מסכת שקלים פרק א משנה ו
ו
שוֵאאלו יַתח ּמיִבבין יַתבּמּקשלבון:
של ִבו ִבים שוִישש שרֵאאל ֵאג ִברים יַתורֲעעּמב ִבדים שממששחּמר ִברים,
רֲעאּמבל ללא ּמנִבשים שוללא רֲעעּמב ִבדים שוללא שקיַתט ִבנים.
יַתהשוֵאקל יַתעל יַתיד אעאבד ,שויַתעל יַתיד ִבאּמשה,
שויַתעל יַתיד לכֵאהן ,שויַתעל יַתיד יַתהּמּקּמטןּ ,מפטור.
יַתעל ּמידו שויַתעל יַתיד רֲעחֵאברו ,יַתח ּמיב ּמקשלבון אאּמחד.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
שש ֵאני ּמקשלבונות.
ּמנּמתן אסיַתלע ִבללּטל אשאקל,
יַתח ּמיב שש ֵאני ּמקשלבונות.
מסכת שקלים פרק א משנה ז
ז
יַתהשוֵאקל יַתעל יַתיד ּמע ִבני שויַתעל יַתיד ששֵאכנו
שויַתעל יַתיד אבן ִבעירוּ ,מפטור.
שוִבאם ִבהשל ּמון ,יַתח ּמיב.
ּמהיַתאִבחים יַתהשוּמתִבפין אשיַתח ּמיִבבים יַתבּמּקשלבון,
שפטו ִברים ִבמיַתמשעיַתשר שבֵאהּממה;
שואשיַתח ּמיִבבים שביַתמשעיַתשר שבֵאהּממה,
שפטו ִברים ִבמן יַתהּמּקשלבון.
שויַתכּממה הוא ּמקשלבון?
ּממּמעה אכאס ף.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאחִבוצי.

פרק ב

מסכת שקלים פרק ב משנה א
א
שמּמוצ שרִבפין ששּמקִבלים שד ּמרכונות ִבמשפ ֵאני יַתמוּסוי יַתה אד ארְך.
יַתכֵאשם אשּמהיו שוּמפרות יַתבִבמשק ּמדש,
ּמכְך ּמהיו יַתבשמ ִבדי ּמנה.
שב ֵאני ּמהִבעיר אשִבששלחו אאת ִבששקֵאליאהם,
שו ִבנ שג ּמנבו או אשּמאּמבדו,
ִבאם ִבנשת שרּממה יַתהשתרוּממהִ ,בנששּמבִבעים יַתל ִבג שזּמב ִברים,
שוִבאם ּמלאוִ ,בנששּמבִבעים ִבלשב ֵאני ּמהִבעיר,
ושב ֵאני ּמהִבעיר שושקִבלים יַתתשחֵאתיאהם.
ִבנשמּמוצאו ,או אשאהשח ִבזירום יַתה יַתג ּמנִבבים,
ֵאאלו ּמוֵאאלו ששּמקִבלים,
שוֵאאין עוִבלים ּמלאהם שלּמש ּמנה יַתהּמבּמאה.
מסכת שקלים פרק ב משנה ב
ב
יַתהנוֵאתן ִבששקלו יַתלרֲעחֵאברו ִבלששקול יַתעל ּמידו,
וששּמקלו יַתעל שי ֵאדי יַתעשוצמו,
ִבאם ִבנשת שרּממה יַתהשתרוּממה,
ּממיַתעל.
יַתהשוֵאקל ִבששקלו ִבמן יַתהאהשק ֵאדש,
ִבאם ִבנשת שרּממה יַתהשתרוּממה,
שוִבאם ּמק שרּמבה יַתהשבֵאהּממה,
ּממיַתעל.
ִבמיַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני ,וִבמ שדֵאמי ששִבביִבעית,
ליאיַתכל שכ אנ שג ּמדן.
מסכת שקלים פרק ב משנה ג
ג
יַתהשמיַתכ ֵאנס ּממעות שוּמאיַתמר:
"רֲעה ֵארי ֵאאלו ִבששקִבלי",
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
מוּמת ּמרן שנ ּמדּמבה.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
מוּמת ּמרן מחִבלים.
"אשּמאִבביא ֵאמאהן ִבששקִבלי",
ּמש ִבוים אשיַתהמוּמתר מחִבלין.
"ֵאאלו שליַתחּמּטאִבתי",
ּמש ִבוים אשיַתהמוּמתר שנ ּמדּמבה;
"אשּמאִבביא ֵאמאהן יַתחּמּטאִבתי",

ּמש ִבוים אשיַתהמוּמתר מחִבלים.
מסכת שקלים פרק ב משנה ד
ד
ּמאיַתמר שרִבבי ִבששמעון:
יַתמה ֵאבין ששּמקִבלים יַתליַתחּמּטאת?
אאּמלא אשיַתהששּמקִבליםֵ ,איש ּמלאהם ִבקשוצּמבה,
שויַתליַתחּמּטאת ֵאאין ּמל ּה ִבקשוצּמבה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף ִבלששּמקִבלים ֵאאין ּמלאהם ִבקשוצּמבה;
ה
אששכאשּמעלו ִישש ּמרֵאאל ִבמן יַתהגוּמלה,
ּמהיו שושקִבלים שד ּמרכונות,
ּמח שזרו ִבלששקול שסּמלִבעים,
ּמח שזרו ִבלששקול שטּמבִבעים,
ִבבשקשו ִבלששקול ִבדיּמנ ִברים.
ּמאיַתמר שרִבבי ִבששמעון:
יַתא ף יַתעל ִבפי ֵאכן ,יַתיד מכּמלם ּמש ּמוה,
רֲעאּמבל יַתחּמּטאת,
אזה ֵאמִבביא שבאסיַתלע ,שו אזה ֵאמִבביא ִבבששיַתתִים,
שו אזה ֵאמִבביא שבּמשלוש.
מסכת שקלים פרק ב משנה ה
ו
מויַתתר ששּמקִבלים ,מחִבלים.
מויַתתר רֲעעִבשי ִברית ּמהֵאאּמפה,
מויַתתר ִבק ֵאני ּמזִבביםִ ,בק ֵאני ּמזבותִ ,בק ֵאני יושלדות,
יַתחּמּטאות יַתורֲעאּמשמות,
מוּמת ּמרן שנ ּמדּמבה.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל אשהוא ּמבא ִבמשום ֵאחשטא וִבמשום יַתאששּממה,
מוּמת ּמרן שנ ּמדּמבה.
ז
מויַתתר עוּמלה ּמלעוּמלה.
מויַתתר ִבמ שנּמחה יַתלִבמ שנּמחה.
מויַתתר ששּמלִבמים ִבלששּמלִבמים.
מויַתתר יַתהאפיַתסח ִבלששּמלִבמים.
מויַתתר שנ ִבזי ִברים ִבל שנ ִבזי ִברים.
מויַתתר ּמנ ִבזיר ִבל שנ ּמדּמבה.

מויַתתר ששבוִיים ִבלששבוִיים.
מויַתתר ּמשבוי שלאותו ּמשבוי.
מויַתתר רֲעע ִבנ ִביים יַתלרֲעע ִבנ ִביים.
מויַתתר ּמע ִבני שלאותו ּמע ִבני.
מויַתתר יַתהֵאמִבתים יַתלֵאמִבתים.
מויַתתר יַתהֵאמת שליו שרּמשיו.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
מויַתתר יַתהֵאמת שיֵאהא ממ ּמנח יַתעד אש ּמילבא ֵאאִבל ּמיהו.
שרִבבי ּמנּמתן אוֵאמר:
מויַתתר יַתהֵאמת ,בו ִבנים לו שנּמפש יַתעל ִבקשברו.

פרק ג
מסכת שקלים פרק ג משנה א
א
ִבבששללּמשה שפ ּמרִבקים יַתבּמש ּמנה
תו שרִבמין אאת יַתהִבלששּמכה:
ִבבשפ יַתרס יַתהאפיַתסח,
ִבבשפ יַתרס רֲעעאוצ ארת,
ִבבשפ יַתרס אהּמחג,
שוֵאהן ּקג ּמרנות אששליַתמשעיַתשר שבֵאהּממה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
אבן יַתע יַתזי אוֵאמר:
שבאעשש ִברים שוִבתששּמעה יַתברֲעא ּמדר,
שבאאּמחד שבִבסי ּמון,
שבאעשש ִברים שוִבתששּמעה אבאאלול.
שרִבבי שלּמע ּמזר ו שרִבבי ִבששמעון אושמ ִברים:
שבאאּמחד שב ִבניּמסן,
שבאאּמחד שבִבסי ּמון,
שבאאּמחד שבִבתשש ִברי.
שוּמלּממה ּמאשמרו שבאעשש ִברים שוִבתששּמעה אבאאלול,
שוללא ּמאשמרו שבאאּמחד שבִבתשש ִברי?
ִבמשפ ֵאני אשהוא יום טוב,
שוֵאאי אאשפּמשר שליַתעֵאשר שביום טוב,
שלִבפיּמכְך ִבהשק ִבדימוהו שבאעשש ִברים שוִבתששּמעה אבאאלול.
מסכת שקלים פרק ג משנה ב
ב
שבּמשלוש מקפות אששלּמשלוש ּמשלוש שסִבאים

תו שרִבמין אאת יַתהִבלששּמכה,
שוּמכתוב רֲעעֵאליאהם ּמאאל" ף ֵאבי"ת ִבגיאמ"ל.
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
שי ּמו ִבנית ּמכתוב רֲעעֵאליאהם יַתאשלּמפ"א ִבביּמט"א יַתגּממ"א.
ֵאאין יַתהתו ֵארם ִבנשכ ּמנס ללא שבֵאפ שרגוד ּמחפות,
שוללא שביַתמ שנּמעל ,שוללא שביַתס שנ ּמדל,
שוללא ִבבשתִבפּמלה ,שוללא שבּמקִבמייַתע;
אשֵאמא יַתישע ִבני ,שוליאשמרו:
ֵאמרֲעעֹון יַתהִבלששּמכה אהשע ִבני,
או אשֵאמא יַתישעִבשיר שוליאשמרו:
ִבמשתרויַתמת יַתהִבלששּמכה אהשעִבשיר;
אשּמא ּמדם ּמוצ ִבריְך ּמלֵאוצאת שי ֵאדי יַתהשב ִבריות
שכ אד ארְך אשהוא ּמוצ ִבריְך ּמלֵאוצאת שי ֵאדי יַתהּממקום,
ש אנאאיַתמר) :במדבר לב,כב(
א
" ִבושהִייאתם שנִבק ִבים ֵאמיי וִבמ ִבישש ּמרֵאאל",
שואוֵאמר) :משלי ג,ד(
"ושמּמוצא ֵאחן שוֵאשאכל טוב שבֵאעי ֵאני אאלִבהים שוּמא ּמדם".
מסכת שקלים פרק ג משנה ג
ג
אששלֵאבית יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל
ּמה ּמיה ִבנשכ ּמנס שוִבששקלו ֵאבין אאשוצשבעוּמתיו,
שוזו שרקו ִבלשפ ֵאני יַתהתו ֵארם,
שויַתהתו ֵארם ִבמשתיַתכ ֵאון שודורֲעחפו יַתלמּקּמפה.
ֵאאין יַתהתו ֵארם תו ֵארם יַתעד אשליאיַתמר ּמלאהם:
"אאשתלרם",
שוֵאהן אושמ ִברים לו:
"שתלרם ,שתלרם ,שתלרם!"
ּמשלוש שפּמעִבמים.
מסכת שקלים פרק ג משנה ד
ד
ּמת יַתרם אאת ּמה ִבראשו ּמנה ,שוִבחּמפה ִבבשקיַתטשבּמליות,
שש ִבנ ּמיה ,שוִבחּמפה ִבבשקיַתטשבּמליות,
ששִבליִבשית ללא ּמה ּמיה שמיַתחּמפ ּה.
שוּמלּממה ללא ּמה ּמיה שמיַתחּמפ ּה?
אשֵאמא ִיששיַתכח שוִישתלרם ִבמן יַתה ּמדּמבר יַתהּמתרום.
ּמת יַתרם אאת ּמה ִבראשו ּמנה שלֵאשם אא אר ץ ִישש ּמרֵאאל,
שש ִבנ ּמיה שלֵאשם יַתהשכ יַתרִבכים יַתהממּמּקִבפים ּמל ּה,
ששִבליִבשית שלֵאשם ּמבאבל ושלֵאשם ּממ יַתדי ושלֵאשם שמ ִבדינות ּמה שרחוקות.

פרק ד
מסכת שקלים פרק ד משנה א
א
יַתהשתרוּממה ּממה ּמהיו עוִבשין ּמב ּה?
לושקִבחין ּמב ּה שתִבמי ִבדים ומוּמסִבפים שו ִבנשסֵאכיאהם,
שוּמהלעאמר וששֵאתי יַתהאלאחם שואלאחם יַתהּמפ ִבנים,
שוּמכל ּמק שרשבנות יַתהִבצבור.
שושמ ֵארי שסּמפִבחים יַתבששִבביִבעית,
נושטִבלים ששּמכ ּמרן ִבמשתרויַתמת יַתהִבלששּמכה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתא ף ּמהרואוצה ִבמשת יַתנ ֵאדב שוֵאמר ִבח ּמנם.
ּמאשמרו לו:
יַתא ף יַתאּמתה אוֵאמר אשֵאאי ּמנן ּמבִבאים אאּמלא ִבמאשיַתלִבצבור.
מסכת שקלים פרק ד משנה ב
ב
ּמפ ּמרה שוּמשִבעיר יַתהִבמששיַתתֵאליַתח שוּמלשון אשִבל שזהו ִברית
ּמבִבאים ִבמשתרויַתמת יַתהִבלששּמכה.
אכאבש ּמפ ּמרה שואכאבש ּמשִבעיר יַתהִבמששיַתתֵאליַתח שוּמלשון אשֵאבין שק ּמר ּמניו,
שויַתאיַתמת יַתהיַתמִים שוחויַתמת ּמהִבעיר וִבמ שג שדלואתיּמה,
שוּמכל ּמוצ שרֵאכי ּמהִבעיר
ּמבִבאים ִבמִבשי ֵארי יַתהִבלששּמכה.
יַתאּמבא ּמשאול אוֵאמר:
אכאבש ּמפ ּמרה,
לכרֲעה ִבנים שגדוִבלים עוִבשין אותו ִבמאששליַתעשוצּממן.
מסכת שקלים פרק ד משנה ג
ג
מויַתתר ִבשי ֵארי ִבלששּמכה ּממה ּמהיו עוִבשין ּמבאהן?
לושקִבחין ּמבאהן ֵאיינות וששּממ ִבנים ושסּמלתות,
שויַתהּמשּמכר יַתלאהשק ֵאדש.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ִיששּממֵאעאל.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ֵאאין ִבמששיַתתשכ ִברין שבאשיַתלאהשק ֵאדש שוללא ִבמאשּמלרֲעע ִבנ ִביים.
מסכת שקלים פרק ד משנה ד
ד
מויַתתר יַתהשתרוּממה ּממה ּמהיו עוִבשין ּמב ּה?

ִברּקוֵאעי ּמזּמהב ִבוצפוי שלֵאבית לק אדש יַתהּקּק ּמדִבשים.
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
מויַתתר יַתהֵאפרות שליַתקִי ץ יַתהִבמ שזֵאביַתח,
ומויַתתר שתרוּממה ִבלשכֵאלי ּמש ֵארת.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
מויַתתר שתרוּממה שליַתקִי ץ יַתהִבמ שזֵאביַתח,
ומויַתתר שנּמסִבכים ִבלשכֵאלי ּמש ֵארת.
שרִבבי רֲעח יַתנשנ ּמיה שס יַתגן יַתהלכרֲעה ִבנים אוֵאמר:
מויַתתר שנּמסִבכים שליַתקִי ץ יַתהִבמ שזֵאביַתח,
ומויַתתר שתרוּממה ִבלשכֵאלי ּמש ֵארת.
שו אזה ּמו אזה ללא ּמהיו מו ִבדים יַתבֵאפרות.
מסכת שקלים פרק ד משנה ה
ה
מויַתתר יַתהשּקלט ארת ּממה ּמהיו עוִבשין ּמב ּה?
יַתמשפ ִבריִבשין ִבמאמ ּמנה ששיַתכר ּמהמאּממ ִבנים,
ושמיַתחשלִבלים אוּמת ּה יַתעל ּממעות ּמהמאּממ ִבנים,
שונושת ִבנים אוּמת ּה ּמלמאּממ ִבנים ִבבששּמכ ּמרן,
שוחושז ִברים שולושקִבחין אוּמת ּה ִבמשתרוּממה רֲעח ּמדּמשה.
ִבאם ּמבא ּמח ּמדש ִבב שזיַתמנו,
לושקִבחין אוּמת ּה ִבמשתרוּממה רֲעח ּמדּמשה,
שוִבאם ּמלאוִ ,במן יַתה שיּמש ּמנה.
מסכת שקלים פרק ד משנה ו
ו
יַתהיַתמשק ִבדיש שנּמכּמסיו,
שוּמהיו ּמבאהן שדּמב ִברים שראוִיין שלּמק שרשבנות יַתהִבצבור,
ִי ּמנשתנו ּמלמאּממ ִבנים ִבבששּמכ ּמרן.
ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
ּמאיַתמר לו אבן יַתע יַתזי:
ֵאאי ּמנה ִבהיא יַתהִבמ ּמדה,
אאּמלא יַתמשפ ִבריִבשין ֵאמאהן ששיַתכר ּמהמאּממ ִבנים,
ושמיַתחשלִבלין אוּמתן יַתעל ּממעות ּמהמאּממ ִבנים,
שונושת ִבנין אוּמתם ּמלמאּממ ִבנין ִבבששּמכ ּמרן,
שוחושז ִברים שולושקִבחים אוּמתם ִבמשתרוּממה רֲעח ּמדּמשה.
מסכת שקלים פרק ד משנה ז
ז
יַתהיַתמשק ִבדיש שנּמכּמסיו,
שוּמה שיּמתה ּמבאהן שבֵאהּממה שראו ּמיה יַתעל יַתגֵאבי יַתהִבמ שזֵאביַתח,
שזּמכ ִברים ו שנֵאקבות,

שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
שזּמכ ִברים ִיּממשכרו ִבלשוצ ִבריֵאכי עולות,
ו שנֵאקבות ִיּממֵאכרו ִבלשוצ ִבריֵאכי ִבזשבֵאחי ששּמלִבמים,
שו ּמיִבביא ִבב שדֵאמיאהם עולות,
ו שדֵאמיאהם ִישפלו ִבעם ששּמאר שנּמכִבסים שלאב אדק יַתהיַתבִית.
ח
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
שזּמכ ִברים יַתעשוצּממן ִישק שרבו עולות,
ו שנֵאקבות ִיּממשכרו ִבלשוצ ִבריֵאכי ִבזשבֵאחי ששּמלִבמים,
שו ּמיִבביא ִבב שדֵאמיאהם עולות,
וששּמאר שנּמכִבסים ִישפלו שלאב אדק יַתהיַתבִית.
ט
ּמאיַתמר שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
רואאה רֲעא ִבני אאת ִבדשב ֵארי שרִבבי אאִבליאע אזר
ִבמ ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהומשיַתע,
אש ארִבבי אאִבליאע אזר ִבהשש ּמוה אאת ִבמ ּמדתו,
ו שרִבבי שיהומשיַתע ּמחיַתלק.
ּמאיַתמר שרִבבי יַתפשפ יַתיס:
ּמשיַתמשעִבתי ִבדשב ֵארי שש ֵאניאהם,
יַתהיַתמשק ִבדיש שבֵאפרוש שכ ִבדשב ֵארי שרִבבי אאִבליאע אזר,
שויַתהיַתמשק ִבדיש שסּמתם שכ ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהומשיַתע.
מסכת שקלים פרק ד משנה ח
י
יַתהיַתמשק ִבדיש שנּמכּמסיו,
שוּמהיו ּמבאהם שדּמב ִברים שראוִים יַתעל יַתגֵאבי יַתהִבמ שזֵאביַתח,
ֵאיינות וששּממ ִבנים שועופות,
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
ִיּממשכרו ִבלשוצ ִבריֵאכי אותו יַתהִבמין,
שו ּמיִבביא ִבב שדֵאמיאהם עולות,
וששּמאר שנּמכִבסים ִישפלו שלאב אדק יַתהיַתבִית.
מסכת שקלים פרק ד משנה ט
יא
יַתאיַתחת ִבלששללִבשים יום,
שמיַתשרֲעע ִברים אאת יַתהִבלששּמכה.
ּמכל יַתהשמיַתקֵאבל ּמעּמליו ִבלשסֵאפק שסּמלתות ֵאמיַתא שריַתבע,
ּמעשמדו ִבמּמשללש ,שייַתסֵאפק ֵאמיַתא שריַתבע;
ִבמּמשללש ,שוּמעשמדו ֵאמיַתא שריַתבע ,שייַתסֵאפק ֵאמיַתא שריַתבע;

אשיַתה יַתיד אהשק ֵאדש ּמלאעשליו ּמנה.
ִבאם ִבהשתִבליּמעה לסאלתִ ,בהשתִבליּמעה לו,
שוִבאם אהשחִבמי ץ יַתיִין ,אהשחִבמי ץ לו.
שוֵאאינו שמיַתקֵאבל אאת ּממעוּמתיו,
יַתעד אש שיֵאהא יַתהִבמ שזֵאביַתח שמ יַתראצה.

פרק ה
מסכת שקלים פרק ה משנה א
א
שוֵאאלו ֵאהן יַתהשמממ ִבנים אשּמהיו יַתבִבמשק ּמדש:
יוּמח ּמנן אבן ִבפי שנּמחס יַתעל יַתהחוּמתמות,
רֲעאִבח ּמיה יַתעל יַתה שנּמסִבכים,
יַתמשת ּמיה אבן ששמוֵאאל יַתעל יַתהשפ ּמיסות,
שפיַתתשח ּמיה יַתעל יַתהִבּק ִבנים;
שפיַתתשח ּמיה אזהוא ּממ שר שדיַתכי.
שוּמלּממה ִבנשק ּמרא ששמו שפיַתתשח ּמיה?
אשהוא פוֵאתיַתח שדּמב ִברים שודו שרּמשן,
שויו ֵאדיַתע שבִבששבִבעים ּמלשון.
ב
אבן רֲעאִבח ּמיה יַתעל ּקחִבלי ֵאמיַתעִים> ,רֲעחִבלי<
שנחו שנ ּמיה חוֵאפר ִבשיִבחים,
שגִבב ֵאני ּמכרוז,
אבן ִבגֵאבר יַתעל שנִבעייַתלת ששּמע ִברים,
אבן ּמבִבבי יַתעל יַתהּמפִבקייַתע,
אבן יַתא שר ּמזה יַתעל יַתהיַתצשלֵאוצל,
ּמה שג יַתרס אבן ֵאל ִבוי יַתעל יַתהִבשיר,
ֵאבית יַתג שרמו יַתעל יַתמרֲעעֵאשה אלאחם יַתהּמפ ִבנים,
ֵאבית יַתאשבִבטי ּמנס יַתעל יַתמרֲעעֵאשה יַתהשּקלט ארת,
שואאשלּמע ּמזר יַתעל יַתהּמפ שרכות,
וִבפי שנּמחס יַתעל יַתהיַתמשלבוש> .המלביש<
מסכת שקלים פרק ה משנה ב
ג
ֵאאין פורֲעחִבתים ִבמששללּמשה ִבג שזּמב ִברים,
וִבמִבששבּמעה יַתמ שרכוִבלים,
שוֵאאין עוִבשין שס ּמר ּמרה יַתעל יַתהִבצבור שבּמממון ּמפחות ִבמשש יַתנִים,
חו ץ ִבמאבן רֲעאִבח ּמיה אשיַתעל ּקחִבלי ֵאמיַתעִים,

שואאשלּמע ּמזר אשיַתעל יַתהּמפ שרכות,
אשאוּמתם ִבקשבלו ִבוצבור רֲעעֵאליאהם.
מסכת שקלים פרק ה משנה ג
ד
יַתא שרּמבּמעה חוּמתמות ּמהיו יַתבִבמשק ּמדש,
שוּמכתוב רֲעעֵאליאהם:
ֵאע אגלּ ,מזּמכר ,שג ִבדי ,שוחוֵאטא.
אבן יַתע יַתזי אוֵאמר:
רֲעחִבמּמשה ּמהיו ,יַתורֲעא ּמרִבמית ּמכתוב רֲעעֵאליאהם:
ֵאע יַתגל ,שדיַתכר ,שג ִבדי ,חוֵאטא יַתדל שוחוֵאטא ּמעִבשיר.
ֵאע יַתגל שמיַתשֵאמש ִבעם ִבנשסֵאכי ּמבּמקר,
שגדוִבלים ושקיַתט ִבנים ,שזּמכ ִברים ו שנֵאקבות;
שג ִבדי שמיַתשֵאמש ִבעם ִבנשסֵאכי לוצאן,
שגדוִבלים ושקיַתט ִבנים ,שזּמכ ִברים ו שנֵאקבות,
חו ץ ִבמאשּמלֵאאיִבלים;
יַתאִיל שמיַתשֵאמש ִבעם ִבנשסֵאכי ֵאאיִבלים ִבבשליַתבד;
חוֵאטא שמיַתשֵאמש ִבעם ִבנשסֵאכי ּמשלוש שבֵאהמות אשִבלשמלוצ ּמרע.
מסכת שקלים פרק ה משנה ד
ה
ִבמי אשהוא שמיַתבֵאּקש שנּמסִבכים,
הוֵאלְך לו ֵאאאוצל יוּמח ּמנן,
אשהוא שמממ אנה יַתעל יַתהחוּמתמות,
שונוֵאתן לו ּממעות ושמיַתקֵאבל ִבמאמנו חוּמתם.
ּמבא לו ֵאאאוצל רֲעאִבח ּמיה,
אשהוא שמממ אנה יַתעל יַתה שנּמסִבכים,
שונוֵאתן לו חוּמתם,
ושמיַתקֵאבל ִבמאמנו שנּמסִבכים.
שוּמלאע ארב ּמבִבאין אזה ֵאאאוצל אזה,
יַתורֲעאִבח ּמיה מוִבוציא אאת יַתהחוּמתמות,
ושמיַתקֵאבל שכ אנ שג ּמדן ּממעות;
ִבאם הוִבתירו ,הוִבתירו יַתלאהשק ֵאדש,
שוִבאם ּמפרֲעחתו ,שייַתשֵאלם יוּמח ּמנן ִבמֵאביתו,
אשיַתה יַתיד אהשק ֵאדש ּמלאעשליו ּמנה.
מסכת שקלים פרק ה משנה ה
ו
ִבמי אשּמאיַתבד חוּמתמו,
יַתמשמִבתי ִבנים לו יַתעד ּמהאע ארב,
ִבאם ּממשוצאו לו שכ ֵאדי חוּמתמו ,נושת ִבנין לו;

שוִבאם ּמלאו ,ללא ּמה ּמיה לו;
שוֵאשם ּמכל יַתהיום ּמכתוב רֲעעֵאליאהן ִבמשפ ֵאני ּמה יַתרּממִבאים.
מסכת שקלים פרק ה משנה ו
ז
ששֵאתי שלּמשכות ּמהיו יַתבִבמשק ּמדש:
יַתאיַתחתִ ,בלששיַתכת רֲעחּמשִיים,
שויַתאיַתחתִ ,בלששיַתכת יַתהֵאכִבלים.
ִבלששיַתכת רֲעחּמשִיים,
ִי שרֵאאי ֵאחט נושת ִבנין שלתוּמכ ּה יַתבשחיַתשי,
יַתורֲעעִבנ ִביים שב ֵאני טוִבבים ִבמשתיַתפ שר שנִבסין ִבמתוּמכ ּה יַתבשחיַתשי.
ִבלששיַתכת יַתהֵאכִבלים,
ּמכל ִבמי אשהוא ִבמשת יַתנ ֵאדב אכִבלי,
זו שרקו שלתוּמכ ּה,
שויַתאיַתחת ִבלששללִבשים יום,
יַתה ִבג שזּמב ִברין פושתִבחים אוּמת ּה,
אכִבלי אשּממשוצאו בו לוצ ארְך שלאב אדק יַתהיַתבִית,
יַתמ ִבניִבחים אותו,
שויַתהששּמאר ִבנשמּמכ ִברים > ,שויַתהיַתשיַתאר<
ו שדֵאמיאהם נושפִבלים שלִבלששיַתכת אב אדק יַתהיַתבִית.

פרק ו
מסכת שקלים פרק ו משנה א
א
ששללּמשה ּמעּמשר שוּמפרות,
ששללּמשה ּמעּמשר מששלּמחנות,
וששללש אעשש ֵארה יַתהששיַתתרֲעח ּמויות ּמהיו יַתבִבמשק ּמדש.
אששלֵאבית יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל
שואששלֵאבית שרִבבי רֲעח יַתנשנ ּמיה שס יַתגן יַתהלכרֲעה ִבנים,
ּמהיו ִבמששיַתתרֲעח ִבוין שביַתא שריַתבע אעשש ֵארה.
שוֵאאיּמכן ּמה שיּמתה שיֵאת ּמרה?
שכ אנ אגד ֵאדיר ּמהֵאעִבוצים,
אשֵאכן ּממלס ארת שב ּמי ּמדם ֵאמרֲעאבוֵאתיאהם,
אשּמשם ּמהּמארון ּמגנוז.
מסכת שקלים פרק ו משנה ב
ב
יַתמרֲעעאשה שבלכֵאהן אאּמחד אשּמה ּמיה ִבמשתיַתעֵאוּסק,

שו ּמרּמאה אאת ּמה ִברשוצּמפה אשִבהיא שממש ּמנה ֵאמרֲעחֵאברואתיּמה.
ּמבא שוּמאיַתמר יַתלרֲעחֵאברו,
שוללא ִבהשסִבפיק ִבל שגמור אאת יַתה ּמדּמבר,
יַתעד אש ּמישוצּמתה ִבנששּממתו,
שו ּמי שדעו שב ֵאיחוד אשּמשם ּמהּמארון ּמגנוז.
מסכת שקלים פרק ו משנה ג
ג
שוֵאאיּמכן ּמהיו יַתהששיַתתרֲעח ּמויות ּמהֵאאלו?
יַתא שריַתבע יַתבּמצפון ,שויַתא שריַתבע יַתב ּמדרום,
ּמשלוש יַתבִבמ שז ּמרח ,וששיַתתִים יַתביַתמרֲעע ּמרב,
שכ אנ אגד יַתהששּמע ִברים.
ששּמע ִברים שדרוִבמ ִביים שסמוִבכים יַתליַתמרֲעע ּמרב:
יַתשיַתער ּמהאעשליון ,יַתשיַתער יַתה אדאלק,
יַתשיַתער יַתהשבכורות ,יַתשיַתער יַתהיַתמִים.
שוּמלּממה ִבנשק ּמרא ששמו יַתשיַתער יַתהיַתמִים?
אשבו יַתמשכ ִבניִבסים שוצלוִבחית אשיַתליַתמִים אשיַתל ִבנוּסוְך אבּמחג.
שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב אוֵאמר> :ליעזר<
בו יַתהיַתמִים שמיַתפִבכים יַתורֲעעִבתי ִבדים ִבלשהיות יושוצִבאין
ִבמיַתתיַתחת ִבמשפיַתתן יַתהיַתבִית.
ד
שלמעּממּמתן יַתבּמצפון שסמוִבכים יַתליַתמרֲעע ּמרב:
יַתשיַתער שיּמכשנ ּמיה ,יַתשיַתער יַתהּמק שרּמבן,
יַתשיַתער יַתה ּמנִבשים ,יַתשיַתער יַתהִבשיר.
שוּמלּממה ִבנשק ּמרא ששמו יַתשיַתער שיּמכ שנ ּמיה?
אשבו ּמיּמוצא שיּמכ שנ ּמיה שב ּמגלותו> .וגלותו<
שואשיַתבִבמ שז ּמרח יַתשיַתער ִבניּמקנור,
ושש ֵאני שפאששפִבשים ּמהיו לו,
אאּמחד ִבביִבמינו שואאּמחד ִבבששמאלו.
ושש יַתנִים יַתביַתמרֲעע ּמרב אשללא ּמה ּמיה ּמלאהן ֵאשם.
מסכת שקלים פרק ו משנה ד
ה
ששללּמשה ּמעּמשר מששלּמחנות ּמהיו יַתבִבמשק ּמדש:
ששמו ּמנה אשיַתליַתשִיש שבֵאבית יַתהִבמשטשביַתחִים,
אשרֲעעֵאליאהן שמ ִבדיִבחין אאת יַתהשּק ּמריַתבִים;
ושש יַתנִים שביַתמרֲעע יַתרב יַתהאכאבש,
אאּמחד אשיַתליַתשִיש שואאּמחד אשיַתלאכאס ף.
יַתעל אשיַתליַתשִיש נושת ִבנים אאת ּמהֵאאּמב ִברים,
שויַתעל אשיַתלאכאס ף נושת ִבנים שכֵאלי ּמש ֵארת;

ושש יַתנִים ּמבאוּמלם ִבמִבבשפ ִבנים יַתעל אפיַתתח יַתהיַתבִית,
אאּמחד אשיַתליַתשִיש שואאּמחד אשיַתל ּמזּמהב.
יַתעל אשיַתליַתשִיש נושת ִבנין אאת אלאחם יַתהּמפ ִבנים ִבבשכ ֵאניּמסתו,
שויַתעל אשיַתל ּמזּמהב ִבביִבוציּמאתו,
אשיַתמרֲעעִבלים יַתבלּק אדש שוללא מו ִברי ִבדים;
שואאּמחד אשיַתל ּמזּמהב ִבמִבבשפ ִבנים,
אשּמעּמליו אלאחם יַתהּמפ ִבנים ּמתִבמיד.
מסכת שקלים פרק ו משנה ה
ו
ששללּמשה ּמעּמשר שוּמפרות ּמהיו יַתבִבמשק ּמדש,
שוּמכתוב רֲעעֵאליאהם:
ִבתשקִבלין יַתח יַתדִבתין שוִבתשקִבלין יַתעִבתיִבקין,
ִבק ִבנים שוגו ּמזֵאלי עוּמלה,
ֵאעִבוצים ושלבו ּמנה,
ּמזּמהב יַתליַתכלפ ארת,
ִבשּמשה ִבל שנ ּמדּמבה.
ִבתשקִבלין יַתח יַתדִבתין ,אששבּמכל ּמש ּמנה שוּמש ּמנה,
שויַתעִבתיִבקיןִ ,במי אשללא ּמשיַתקל אאשששתיַתקד,
שוֵאקל שלּמש ּמנה יַתהּמבּמאה;
ז
ִבק ִבניםֵ ,אהן תו ִברין;
שוגו ּמזֵאלי עוּמלהֵ ,אהן שב ֵאני יו ּמנה,
מכּמלם עולות.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִבק ִבנים ,אאּמחד יַתחּמּטאת שואאּמחד עוּמלה,
שוגו ּמזֵאלי עוּמלה ,מכּמלם עולות.
מסכת שקלים פרק ו משנה ו
ח
ּמהאוֵאמר:
"רֲעה ֵארי ּמעיַתלי ֵאעִבוצים",
חת ִבמשש ֵאני ִבגיֵאז ִברין;
ללא ִישפ ל
"שלבו ּמנה",
חת ִבמן יַתהלּקאמ ץ;
ללא ִישפ ל
" ּמזּמהב",
חת ִבמ ִבדי יַתנר ּמזּמהב.
ללא ִישפ ל
ִבשּמשה ִבל שנ ּמדּמבה.
" שנ ּמדּמבה",

ּממה ּמהיו עוִבשין ּמב ּה?
לושקִבחין ּמב ּה עולות,
יַתהּמבּמשר יַתלֵאשם שוּמהעורות יַתללכרֲעה ִבנים.
אזה ִבמ שד ּמרש ּמד יַתרש שיהו ּמי ּמדע לכֵאהן ּמגדול:
שם ּמאיַתשם יַתליי" ) יַתו ִבישק ּמרא ה,יט(,
"ּמאּמשם הואּ ,מא ל
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל אשהוא ּמבא ִבמשום ֵאחט וִבמשום יַתאששּממה,
ִיּמלשקחו בו עולות,
יַתהּמבּמשר יַתלֵאשם ,שוּמהעורות יַתללכרֲעה ִבנים.
ִבנשמשוצאו שש ֵאני שכתוִבבים יַתק ּמיִבמים:
ּמאּמשם יַתליי שוּמאּמשם יַתללכֵאהן,
שואוֵאמר) :מלכים ב יב,יז(
"אכאס ף ּמאּמשם שואכאס ף יַתחּמּטאות ללא יוּמבא ֵאבית יי,
יַתללכרֲעה ִבנים ִישהיו".

פרק ז
מסכת שקלים פרק ז משנה א
א
ּממעות אש ִבנשמשוצאו ֵאבין ששּמקִבלים ִבל שנ ּמדּמבה:
ּמקרוב ִבלששּמקִבליםִ ,ישפלו ִבלששּמקִבלים,
ִבל שנ ּמדּמבהִ ,ישפלו ִבל שנ ּמדּמבה;
יַתמשחּמוצה שליַתמשחּמוצהִ ,ישפלו ִבל שנ ּמדּמבה.
ֵאבין ֵאעִבוצים ִבלשלבו ּמנה:
ּמקרוב ּמלֵאעִבוציםִ ,ישפלו ּמלֵאעִבוצים,
ִבלשלבו ּמנהִ ,ישפלו ִבלשלבו ּמנה,
יַתמשחּמוצה שליַתמשחּמוצהִ ,ישפלו ִבלשלבו ּמנה.
ֵאבין ִבק ִבנים שלגו ּמזֵאלי עוּמלה:
ּמקרוב יַתלִבּק ִבניםִ ,ישפלו יַתלִבּק ִבנים,
שלגו ּמזֵאלי עוּמלהִ ,ישפלו שלגו ּמזֵאלי עוּמלה,
יַתמשחּמוצה שליַתמשחּמוצהִ ,ישפלו שלגו ּמזֵאלי עוּמלה.
ֵאבין מחִבלין שליַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני:
ּמקרוב יַתלמחִבליןִ ,ישפלו יַתלמחִבלין,
שליַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבניִ ,ישפלו שליַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני,
יַתמשחּמוצה שליַתמשחּמוצהִ ,ישפלו שליַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני.
אזה יַתהשכּמלל:
הושלִבכים יַתאיַתחר יַתהּמּקרוב;
יַתמשחּמוצה שליַתמשחּמוצה ,שליַתהשחִבמיר.

מסכת שקלים פרק ז משנה ב
ב
ּממעות אש ִבנשמשוצאו ִבלשפ ֵאני סורֲעח ֵארי שבֵאהּממה,
שלעוּמלם יַתמרֲעעֵאשר.
ושביַתהר יַתהיַתבִית ,מחִבלין.
וִבבירוּמשיַתלִים,
ִבבששּמאר ּמכל שימות יַתהּמש ּמנה ,מחִבלין,
ושבּמשיַתעת ּמה אר אגל ,יַתהלכל יַתמרֲעעֵאשר.
מסכת שקלים פרק ז משנה ג
ג
ּמבּמשר אש ִבנשמּמוצא ּמברֲעע ּמז ּמרה,
ֵאאּמב ִברים ,עולות,
יַתורֲעחִבתיכות ,יַתחּמּטאות,
וִבבירוּמשיַתלִיםִ ,בזשבֵאחי ששּמלִבמים.
אזה ּמו אזה,
שתיַתעֵאבר וצו ּמרתו שו ֵאיֵאוצא שלֵאבית יַתהשש ִבריּמפה.
ד
ִבנשמּמוצא יַתב שגבוִבלים,
ֵאאּמב ִברים ,שנֵאבלות,
יַתורֲעחִבתיכות ,ממּמתרות.
ושבּמשיַתעת ּמה אר אגל ,אשיַתהּמבּמשר שמ מראבה,
יַתא ף ֵאאּמב ִברים ממּמת ִברים.
מסכת שקלים פרק ז משנה ד
ה
שבֵאהּממה אש ִבנשמֵאוצאת ִבמירוּמשיַתלִים שויַתעד ִבמ שג יַתדל ֵאע אדר,
שכִבמ ּמדּמת ּה שלּמכל רויַתח:
שזּמכ ִברים ,עולות ו שנֵאקבותִ ,בזשבֵאחי ששּמלִבמים.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר> :יודה<
יַתא ף ּמה ּמראוי ִבלשפּמסִבחים ,שפּמסִבחים,
לק אדם ּמל אר אגל ששללִבשים יום.
מסכת שקלים פרק ז משנה ה
ו
ּמב ִבראשו ּמנה ּמהיו שמיַתמשששכ ִבנים אאת מושוצאאיּמה,
יַתעד אשהוא ֵאמִבביא ִבעּממ ּה שנּמסאכיּמה.
ּמח שזרו ִבלשהיות יַתמ ִבניִבחים אוּמת ּה ובו שרִבחים.
ִבהשתִבקינו ֵאבית ִבדין
אש שיהו שנּמסאכיּמה ּמבִבאים ִבמאשיַתלִבצבור.

מסכת שקלים פרק ז משנה ו
ז
ּמאיַתמר שרִבבי ִבששמעון:
ִבששבּמעה שדּמב ִברים ִבהשתִבקינו ֵאבית ִבדין,
שו אזה אאּמחד ֵאמאהן.
גוי אשִבשיַתלח עוּמלתו ִבמשמ ִבדי יַתנת יַתה ּמים,
ִבאם ִבשיַתלח ִבעּממ ּה שנּמסִבכים ,שק ֵארִבבים ִבמאשלו,
שוִבאם ּמלאו ,שק ֵארִבבים ִבמאשיַתלִבצבור.
שוֵאכן ֵאגר אשֵאמת שוִבה ִבנייַתח שזּמבִבחים,
ִבאם איש לו שנּמסִבכים ,שק ֵארִבבים ִבמאשלו,
שוִבאם ּמלאו ,שק ֵארִבבים ִבמאשיַתלִבצבור.
שת יַתני ֵאבית ִבדין הוא יַתעל לכֵאהן ּמגדול אשֵאמת,
אששתֵאהא ִבמ שנּמחתו שק ֵארּמבה ִבמאשיַתלִבצבור.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבמאשיַתליו שרִבשים.
וששֵאלּממה ּמה שיּמתה שק ֵארּמבה.
מסכת שקלים פרק ז משנה ז
ח
יַתעל יַתהאמיַתלח שויַתעל ּמהֵאעִבוצים,
אש שיהו יַתהלכרֲעה ִבנים ֵאנאוִבתים ּמבאהם.
שויַתעל יַתהּמפ ּמרה,
אשללא שיהו מורֲעעִבלים שבאאשפ ּמר ּה> .מורֲעעִבלים<
יַתעל יַתהִבּק ִבנים יַתהשפסולות,
אש שיהו ּמבאות ִבמאשיַתלִבצבור;
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתהשמיַתסֵאפק אאת יַתהִבּק ִבנים,
שמיַתסֵאפק אאת יַתהשפסולות.

פרק ח
מסכת שקלים פרק ח משנה א
א
ּמכל ּמהרוִבקים יַתה ִבנשמשוצִבאים ִבבירוּמשיַתלִים שטהו ִברים,
חו ץ ִבמשוק ּמהאעשליון.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ִבבששּמאר ּמכל שימות יַתהּמש ּמנה,

אשּמבאאשמיַתוצע שטֵאמִבאים,
שואשִבבשוצ ּמד ִבדים שטהו ִברים;
ושבּמשיַתעת ּמה אר אגל,
אשּמבאאשמיַתוצע שטהו ִברים,
שואשִבבשוצ ּמד ִבדים שטֵאמִבאים,
אשִבמשפ ֵאני אשיַתהֵאמעוִבטים ִבמשסיַתתשלִבקים ִבלשוצ ּמד ִבדים.
מסכת שקלים פרק ח משנה ב
ב
ּמכל יַתהֵאכִבלים יַתה ִבנשמשוצִבאים ִבבירוּמשיַתלִים,
אד ארְך שי ִברי ּמדה שלֵאבית יַתהשּטִבביּמלה ,שטֵאמִבאים,
אד ארְך רֲעעִבל ּמיה ,שטהו ִברים,
אשללא ִבכי ִברי ּמדּמתן רֲעעּמל ּמיּמתן.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
מכּמלם שטהו ִברים,
חו ץ ִבמן יַתהיַתוּסל שויַתהיַתמשג ֵארּמפה
שויַתהשמ ִבריּמוצה יַתהשמ מיּמח ִבדים ִבלשקּמברות.
מסכת שקלים פרק ח משנה ג
ג
שסִבכין אש ִבנשמֵאוצאת שביַתא שרּמבּמעה ּמעּמשר,
שוֵאחט ּמב ּה ִבמ ּמיד;
ִבבששללּמשה ּמעּמשר ,שו אנה ויַתמשטִבביל.
ּמקִבפיסּ ,מב אזה וּמב אזה ,שו אנה ויַתמשטִבביל.
ּמחל יַתא שרּמבּמעה ּמעּמשר ִבלשהיות יַתביַתשּמבת,
שוֵאחט ּמב ּה ִבמ ּמיד.
יַתברֲעחִבמּמשה ּמעּמשר ,שוֵאחט ּמב ּה ִבמ ּמיד.
ִבנשמֵאוצאת שקשו ּמרה ִבלשסִבכין,
רֲעה ֵארי זו ִבכשסִבכין.
מסכת שקלים פרק ח משנה ד
ד
ּמפלראכת אש ִבניַתּטּממאת ִבב שויַתלד יַתהמּטשמּמאה,
יַתמשטִבביִבלים אוּמת ּה ִבבשפ ִבנים,
ויַתמשכ ִבניִבסים אוּמת ּה ִבמ ּמיד.
אש ִבניַתּטּממאת שביַתאב יַתהמּטשמּמאה,
יַתמשטִבביִבלין אוּמת ּה יַתבחו ץ,
שושושטִבחים אוּמת ּה יַתבֵאחיל,
ִבמשפ ֵאני אשִבהיא שוצ ִבריּמכה יַתהשע ֵארב אשאמש.
ִבאם ּמה שיּמתה רֲעח ּמדּמשה,

שושטִבחין אוּמת ּה יַתעל יַתגג ּמהִבאשוצשטּמבא> ,האיסטווה<
שכ ֵאדי אשִבי שראו ּמהּמעם אאת שמיַתלאשכּמת ּה אשִבהיא ּמנּמאה.
מסכת שקלים פרק ח משנה ה
ה
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר
ִבמשום ִבששמעון אבן יַתהאוּס אגן:
ּמפלראכתּ ,מעשב ּמי ּה אטיַתפח,
יַתעל ִבששבִבעים ושש יַתנִים ִבני ִברים אנאא אר אגת,
יַתעל ּמכל ִבניּממה שו ִבניּממה אעשש ִברים שויַתא שרּמבּמעה חוִבטים.
ּמא שרּמכ ּה יַתא שרּמבִבעים יַתאּממה,
שו ּמרשחּמב ּה אעשש ִברים יַתאּממה,
וִבבששמו ִבנים וששיַתתִים ִברבוא ּמה שיּמתה אנשעֵאשית; >ריבו<
וששיַתתִים עוִבשין שבּמכל ּמש ּמנה,
וששללש ֵאמאות לכרֲעה ִבנים יַתמשטִבביִבלים אוּמת ּה.
מסכת שקלים פרק ח משנה ו
ו
שביַתשר ּמק שדֵאשי ּמק ּמדִבשים אש ִבניַתּטּממא
ֵאבין שביַתאב יַתהמּטשמּמאה
ֵאבין ִבב שויַתלד יַתהמּטשמּמאה,
ֵאבין ִבמִבבשפ ִבניםֵ ,אבין ִבמיַתבחו ץ,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
יַתהלכל ִיּמש ֵאר ף ִבבשפ ִבנים,
חו ץ ִבמאש ִבניַתּטּממא שביַתאב יַתהמּטשמּמאה יַתבחו ץ.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
יַתהלכל ִיּמש ֵאר ף יַתבחו ץ,
חו ץ ִבמאש ִבניַתּטּממא ִבב שויַתלד יַתהמּטשמּמאה ִבבשפ ִבנים.
מסכת שקלים פרק ח משנה ז
ז
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
אאת אש ִבניַתּטּממא שביַתאב יַתהמּטשמּמאה,
ֵאבין ִבבשפ ִבנים ֵאבין יַתבחו ץ,
ִיּמש ֵאר ף יַתבחו ץ;
שואאת אש ִבניַתּטּממא ִבב שויַתלד יַתהמּטשמּמאה,
ֵאבין יַתבחו ץ ֵאבין ִבבשפ ִבנים,
ִיּמש ֵאר ף ִבבשפ ִבנים.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
שמקום מטשמּמאתוּ ,משם שתֵאהא שש ִבריּמפתו.

מסכת שקלים פרק ח משנה ח
ח
ֵאאּמב ֵארי יַתהּמתִבמיד ִבנּמת ִבנים ֵאמרֲעחִבוצי אכאבש ושליַתמּמּטה יַתביַתמרֲעע ּמרב,
שואשיַתלמוּמסִבפין ִבנּמת ִבנין ֵאמרֲעחִבוצי אכאבש שליַתמּמּטה יַתבִבמ שז ּמרח,
שואששל ּמראֵאשי ּקח ּמדִבשים ִבנּמת ִבנים יַתעל יַתכ שרלכב יַתהִבמ שזֵאביַתח ִבמשליַתמשעּמלה.
יַתהששּמקִבלים שויַתהִבבכו ִברים ֵאאי ּמנן נורֲעה ִבגין אאּמלא ִבבשפ ֵאני יַתהיַתבִית,
רֲעאּמבל יַתמשעיַתשר ּמד ּמגן ויַתמשעיַתשר שבֵאהּממה ושבכורות
נורֲעה ִבגין ִבבשפ ֵאני יַתהיַתבִית שואשללא ִבבשפ ֵאני יַתהיַתבִית.
יַתהיַתמשק ִבדיש ששּמקִבלים וִבבכו ִברים,
רֲעה ֵארי אזה לק אדש.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ּמהאוֵאמר:
"ִבבכו ִברים לק אדש"ֵ ,אאי ּמנן לק אדש.
סליק מסכת שקלים

מסכת יומא
פרק א
מסכת יומא פרק א משנה א
א
ִבששביַתעת ּמיִבמים לק אדם שליום יַתהִבכפו ִברים,
יַתמשפ ִבריִבשין לכֵאהן ּמגדול ִבמֵאביתו שלִבלששיַתכת יַתהיַתפ שראהשד ִברין,
ויַתמשתִבקי ִבנין לו לכֵאהן יַתאֵאחר יַתתשחּמתיו,
אשֵאמא שיּמא יַתרע בו שפסול.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף ִבאּמשה יַתאאח ארת יַתמשתִבקי ִבנים לו,
אשֵאמא ּמתמות ִבאששתו,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא טז ,ו(
א
"יַתברֲעעדו ושביַתעד ֵאביתו"ִ ,בהיא ִבאששתו.
ּמאשמרו לו רֲעחּמכִבמים:
ֵאאין יַתל ּמדּמבר סו ף.
מסכת יומא פרק א משנה ב
ב
ּמכל ִבששביַתעת יַתה ּמיִבמים הוא זו ֵארק אאת יַתה ּמדם,
ויַתמשקִבטיר אאת יַתהשּקלט ארת,

וֵאמִבטיב אאת יַתה ֵאנרות,
ויַתמשק ִבריב אאת ּמהלראש שואאת ּמה אר אגל.
וששּמאר ּמכל יַתה ּמיִבמים,
ִבאם ּמרּמוצה שליַתהשק ִבריב יַתמשק ִבריב,
אשלכֵאהן ּמגדול יַתמשק ִבריב ֵאחאלק ֵאמלראש,
שונוֵאטל ֵאחאלק ּמבלראש.
מסכת יומא פרק א משנה ג
ג
ּממשסרו לו שזֵאק ִבנים ִבמ ִבזשק ֵאני ֵאבית ִבדין,
שוקו ִברין שלּמפ ּמניו שבֵאס אדר יַתהיום ,שואושמ ִברים:
ִבאיִבשי לכֵאהן ּמגדול ,שק ּמרא יַתאּמתה שבִבפיָך,
אשֵאמא ּמשיַתכשחּמת או אשֵאמא ללא ּמליַתמ שדּמת.
אע ארב יום יַתהִבכפו ִברים יַתביַתששח ִברית,
יַתמרֲעעִבמי ִבדין אותו שביַתשיַתער יַתהִבמ שז ּמרח'
ויַתמרֲעעִבבי ִברין שלּמפ ּמניו ּמפ ִברים שוֵאאיִבלים ושכּמבִבשים,
שכ ֵאדי אש שיֵאהא יַתמִבכיר שו ּמר ִבגיל יַתברֲעעבו ּמדה.
מסכת יומא פרק א משנה ד
ד
ּמכל ִבששביַתעת יַתה ּמיִבמים,
ללא ּמהיו מו שנִבעים ִבמאמנו יַתמרֲעאּמכל וִבמששאתה.
אע ארב יום יַתהִבכפו ִברים ִבעם רֲעחֵאשּמכה,
ללא ּמהיו יַתמ ִבניִבחים אותו ללאיַתכל יַתה שרֵאבה,
אשיַתהיַתמרֲעאּמכל ֵאמִבביא אאת יַתהֵאש ּמנה.
מסכת יומא פרק א משנה ה
ה
שמּמסרוהו ִבזשק ֵאני ֵאבית ִבדין של ִבזשק ֵאני שכמה ּמנה,
הוִבליכוהו יַתלרֲעעִבל יַתית ֵאבית יַתאשבִבטי ּמנס,
ִבהששִבביעוהו שו ִבנשפשטרו שוּמהשלכו ּמלאהם.
שוּמאשמרו לו:
"ִבאיִבשי לכֵאהן ּמגדול,
ּמאנו ששלוֵאחי ֵאבית ִבדין,
שויַתאּמתה ששלוֵאחנו וששלויַתח ֵאבית ִבדין,
יַתמששִבביִבעים ּמאנו ּמעאליָך
שבִבמי אשִבשֵאכן אאת ששמו יַתביַתבִית יַתה אזה,
אשללא שתיַתש אנה ּמדּמבר ִבמּמכל יַתמה אשּמאיַתמ שרנו ּמלְך".
שוהוא פו ֵארש ובואכה,
שוֵאהן פו שרִבשין ובוִבכין.

מסכת יומא פרק א משנה ו
ו
ִבאם ּמה ּמיה ּמחּמכם ,דו ֵארש,
שוִבאם יַתתשלִבמיד רֲעחּמכִבמים ,דו שרִבשין שלּמפ ּמניו.
שוִבאם ּמר ִבגיל ִבלשקרות ,קו ֵארא,
שוִבאם ּמלאו ,קו ִברין שלּמפ ּמניו.
ויַתבּממה קו ִברין שלּמפ ּמניו?
שבִבאיוב ושבאע שז ּמרה ושב ִבדשב ֵארי יַתה ּמיִבמים.
שזיַתכ שר ּמיה אבן שקבוּמטל אוֵאמר:
שפּמעִבמים יַתה שרֵאבה ּמק ִבריִבתי שלּמפ ּמניו שב ּמדִבנ ֵאיאל.
מסכת יומא פרק א משנה ז
ז
ִבבֵאּקש שלִבהשת יַתנשמ ֵאנם,
ִבפ שרֵאחי של ִבו ּמיה יַתמִבכים שלּמפ ּמניו שבאאשוציַתבע שוצ יַתר ּמדה,
שואושמ ִברין לו:
ִבאיִבשי לכֵאהן ּמגדול,
רֲעעלמד שוּמהֵאפג יַתאיַתחת יַתעל ּמה ִברשוצּמפה!
ויַתמרֲעעִבסיִבקין אותו יַתעד אשיַתמ ִבגייַתע שזיַתמן יַתהששִבחיּמטה.
מסכת יומא פרק א משנה ח
ח
שבּמכל יום תו שרִבמים אאת יַתהִבמ שזֵאביַתח
ִבמשּקרות יַתה אגאבר או ּמסמוְך לו,
ֵאבין ִבמשלּמפ ּמניו וֵאבין ִבמשליַתארֲעח ּמריו;
ושביום יַתהִבכפו ִברים ֵאמרֲעחוצות,
וּמב שר ּמגִבלים ֵאמיַתאששלמ ארת ּמה ִבראשו ּמנה;
ללא ּמה שיּמתה שקרות יַתה אגאבר יַתמ יַתגיַתעת
יַתעד אשּמה שיּמתה רֲעע ּמז ּמרה שמֵאלּמאה ִבמ ִבישש ּמרֵאאל.

פרק ב
מסכת יומא פרק ב משנה א
א
ּמב ִבראשו ּמנה,
ּמכל ִבמי אשהוא רואוצה ִבלשתלרם אאת יַתהִבמ שזֵאביַתח,
תו ֵארם;
ִבב שזיַתמן אשֵאהן שמ מרִבבים,
שו ּמרִבוצים שועוִבלים יַתבאכאבש,

שוּמכל יַתהּקו ֵאדם אאת רֲעחֵאברו שלתוְך יַתא שריַתבע יַתאמות ּמזּמכה.
ִבאם ּמהיו שש יַתנִים ּמש ִבוים,
שויַתהשמממ אנה אוֵאמר ּמלאהם:
"יַתהשוצִבביעו!"
וּממה ֵאהן מוִבוציִבאין?
יַתאיַתחת או ששיַתתִים,
שוֵאאין מוִבוציִבאין רֲעא מג ּמדל יַתבִבמשק ּמדש.
מסכת יומא פרק ב משנה ב
ב
יַתמרֲעעאשה אשּמהיו שש יַתנִים ּמש ִבוים שו ּמרִבוצים שועוִבלין יַתבאכאבש,
ּמדיַתח ף אאּמחד ֵאמאהן אאת רֲעחֵאברו,
שו ִבנשששב ּמרה יַתר שגלו.
ושכאש ּמראו ֵאבית ִבדין אשֵאהן ּמבִבאין ִבלי ֵאדי יַתסּמכ ּמנה,
ִבהשתִבקינו אשללא שיהו תו שרִבמין אאת יַתהִבמ שזֵאביַתח אאּמלא יַתביַתפִיס.
יַתא שריַתבע שפ ּמיסות ּמהיו ּמשם,
אזה יַתהיַתפִיס ּמה ִבראשון.
מסכת יומא פרק ב משנה ג
ג
יַתהיַתפִיס יַתהֵאש ִבני,
ִבמי שוֵאחט,
ִבמי זו ֵארק,
ִבמי שמ יַתדֵאשן אאת יַתהִבמ שזֵאביַתח יַתהשפ ִבניִבמי,
וִבמי שמ יַתדֵאשן אאת יַתהשמנו ּמרה,
וִבמי יַתמרֲעעאלה ֵאאּמב ִברים יַתלאכאבש:
ּמהלראש שוּמה אר אגל,
וששֵאתי יַתה ּמי יַתדִים,
ּמהלעאק ץ שוּמה אר אגל,
אהּמח אזה שויַתה ֵאג ּמרה,
וששֵאתי יַתה שדּמפנות,
שויַתהשּק ּמריַתבִים,
שויַתהלוּסאלת,
שויַתהרֲעחִבבִבתים,
שויַתה יַתיִין.
וששללּמשה ּמעּמשר ּמזִבכים בו.
ּמאיַתמר אבן יַתע יַתזי ִבלשפ ֵאני שרִבבי רֲעעִבקיּמבה ִבמֵאשם שרִבבי שיהומשיַתע:
שכ אד ארְך ִבהלוכו ּמה ּמיה ּמק ֵארב.
מסכת יומא פרק ב משנה ד
ד

יַתהיַתפִיס יַתהששִבליִבשי:
"רֲעח ּמדִבשים ִבלשקלט ארת ,לבאו שוּמהִבפיסו!"
שרִבביִבעי,
רֲעח ּמדִבשים ִבעם שיּמש ִבנים,
ִבמי יַתמרֲעעאלה ֵאאּמב ִברים ִבמן יַתהאכאבש יַתלִבמ שזֵאביַתח.
מסכת יומא פרק ב משנה ה
ה
ּמתִבמיד ּמק ֵארב שבִבתששּמעה,
יַתברֲעעּמש ּמרה,
שבאאיַתחד ּמעּמשר,
ִבבשש ֵאנים ּמעּמשר,
ללא ּמפחות שוללא ּמיֵאתר.
יַתעשוצמו שבִבתששּמעה.
אבּמחג שב יַתיד אאּמחד שוצלוִבחית אשיַתליַתמִים,
רֲעה ֵארי רֲעעּמש ּמרה.
ֵאבין ּמהיַתע שריַתבִים שבאאּמחד ּמעּמשר:
יַתעשוצמו שבִבתששּמעה,
ושש יַתנִים שב ּמי ּמדם שש ֵאני ִבג שז ֵארי ֵאעִבוציםִ > ,בג שז ֵארי<
של יַתרבות אאת ּמהֵאעִבוצים.
ויַתביַתשּמבת שבאאּמחד ּמעּמשר:
הוא יַתעשוצמו שבִבתששּמעה,
ושש יַתנִים שב ּמי ּמדם שש ֵאני יַתב ִבזֵאכי שלבו ּמנה אששלאלאחם יַתהּמפ ִבנים.
ויַתביַתשּמבת אששבתוְך אהּמחג,
שב יַתיד אאּמחד שוצלוִבחית אשיַתליַתמִים.
מסכת יומא פרק ב משנה ו
ו
יַתאִיל ּמק ֵארב שבאאּמחד ּמעּמשר:
יַתהּמבּמשר יַתברֲעחִבמּמשה,
שויַתהשּק ּמריַתבִים שויַתהלוּסאלת שויַתה יַתיִין ִבבשש יַתנִים שש יַתנִים.
מסכת יומא פרק ב משנה ז
ז
יַתפר ּמק ֵארב שבאעשש ִברים שויַתא שרּמבּמעה:
ּמהלראש שוּמה אר אגל,
ּמהלראש שבאאּמחד,
שוּמה אר אגל ִבבשש יַתנִים;
ּמהלעאק ץ שוּמה אר אגל,
ּמהלעאק ץ ִבבשש יַתנִים,
שוּמה אר אגל ִבבשש יַתנִים;

אהּמח אזה שויַתה ֵאג ּמרה,
אהּמח אזה שבאאּמחד,
שויַתה ֵאג ּמרה ִבבששללּמשה;
ששֵאתי יַתה ּמידות ִבבשש יַתנִים;
וששֵאתי יַתה שדּמפנות ִבבשש יַתנִים;
שויַתהשּק ּמריַתבִים שויַתהלוּסאלת שויַתה יַתיִין ִבבששללּמשה ששללּמשה.
יַתבאמה שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים? >יַתבֵאמי<
שבּמק שרשבנות יַתהִבצבור.
רֲעאּמבל שבּמק שרשבנות יַתה ּמיִבחיד,
ִבאם ּמרּמוצה שליַתהשק ִבריב יַתמשק ִבריב.
אהשפֵאשּמטן שו ִבנתוּמחן אשּמלֵאאלו ּמוֵאאלו ּמש ִבוים.

פרק ג
מסכת יומא פרק ג משנה א
א
ּמאיַתמר ּמלאהם יַתהשמממ אנה:
"שוצאו ו שראו ִבאם ִבה ִבגייַתע שזיַתמן יַתהששִבחיּמטה.
ִבאם ִבה ִבגייַתעּ ,מהרואאה אוֵאמר:
מב שרִבקי!
יַתמשת ּמיה אבן ששמוֵאאל אוֵאמר:
ֵאהִבאיר יַתעל שפ ֵאני ּמכל יַתהִבמ שז ּמרח,
יַתעד אשהוא שבאחשברון?
שוהוא אוֵאמר:
ִבהן.
מסכת יומא פרק ג משנה ב
ב
שוּמלּממה ּמוצ שרכו שלּמכְך?
יַתפיַתעם יַתאיַתחת ּמעּמלה שמאור יַתהשלּמב ּמנה,
שו ִבדמו אשֵאהִבאיר יַתהִבמ שז ּמרח.
ּמשרֲעחטו אאת יַתהּמתִבמיד,
שוהוִבוציאוהו שלֵאבית יַתהשש ֵארּמפה.
שוהו ִברידו לכֵאהן ּמגדול שלֵאבית יַתהשּטִבביּמלה.
אזה יַתהשכּמלל ּמה ּמיה יַתבִבמשק ּמדש:
ּמכל יַתהֵאמֵאסְך אאת יַתר שגּמליו ּמטעון שטִבביּמלה,
שוּמכל יַתהֵאמִבטיל יַתליַתמִים ּמטעון ִבקדוש ּמי יַתדִים שו יַתר שגיַתלִים.
מסכת יומא פרק ג משנה ג

ג
ֵאאין ּמא ּמדם ִבנשכ ּמנס ּמלרֲעע ּמז ּמרה שוּמלרֲעעבו ּמדה,
רֲעאִבפלו ּמטהור ,יַתעד אשהוא טוֵאבל
ּמחֵאמש שטִבבילות בו יַתביום,
שומכּמלם יַתבלּק אדש שבֵאבית יַתהיַתפ שר ּמוה,
חו ץ ִבמזו ִבבשלּמבד.
מסכת יומא פרק ג משנה ד
ד
ֵאפ שרסו ּמס ִבדין אשיַתלבו ץ ֵאבינו שלֵאבין ּמהּמעם.
ִבק ֵאדש ּמי ּמדיו שו יַתר שגּמליו וּמפיַתשט,
ּמי יַתרד שוּמטיַתבלּ ,מעּמלה שו ִבנשסיַתתיַתפג.
ֵאהִבביאו לו ִבב שג ֵאדי ּמזּמהב שוּמליַתבש,
ִבק ֵאדש ּמי ּמדיו שו יַתר שגּמליו.
ה
ֵאהִבביאו לו אאת יַתהּמתִבמיד.
שק ּמרוצו ,וֵאמ ֵארק יַתאֵאחר ששִבחיּמטה יַתעל ּמידו,
שוִבקֵאבל אאת יַתה ּמדם ו שז ּמרקו.
ִבנשכ יַתנס שליַתהשקִבטיר ושלֵאהִבטיב אאת יַתה ֵאנרות,
שליַתהשק ִבריב אאת ּמהלראש שואאת ּמהֵאאּמב ִברים
שואאת יַתהרֲעחִבבִבתים שואאת יַתה יַתיִין.
מסכת יומא פרק ג משנה ה
ו
שקלט ארת אשיַתליַתשיַתחר ּמה שיּמתה שק ֵארּמבה ֵאבין יַתה ּמדם ּמלֵאאּמב ִברים.
אששלֵאבין ּמהיַתע שריַתבִים ּמה שיּמתה שק ֵארּמבה ֵאבין ֵאאּמב ִברים יַתל שנּמסִבכים.
ִבאם ּמה ּמיה לכֵאהן ּמגדול ּמזֵאקן או יַתאשסשט ֵאנס,
שמיַתחִבמים לו יַתחִבמים ושמִבטיִבלים שלתוְך יַתהצו ִבנים,
ִבבששִבביל אשּמתפוג ִבוצ ּמנּמתם.
מסכת יומא פרק ג משנה ו
ז
אהִבביאוהו שלֵאבית יַתהיַתפ שר ּמוה,
ויַתבלּק אדש ּמה ּמיּמתה.
ֵאפ שרסו לו ּמס ִבדין אשיַתלבו ץ ֵאבינו שלֵאבין ּמהּמעם.
ִבק ֵאדש ּמי ּמדיו שו יַתר שגּמליו,
שו ּמי יַתרד שוּמטיַתבל,
ּמעּמלה שו ִבנשסיַתתיַתפג.
ֵאהִבביאו לו ִבב שג ֵאדי ּמלּמבן,
שוּמליַתבש שוִבק ֵאדש ּמי ּמדיו שו יַתר שגּמליו.

מסכת יומא פרק ג משנה ז
ח
יַתביַתשיַתחרּ ,מה ּמיה ּמלבוש ִבפילוִבסים אשִבלשש ֵאנים ּמעּמשר ּממ אנה.
ֵאבין ּמהיַתע שריַתבִיםִ ,בה שנשד ִבוי אשִבלששלמ אנה ֵאמאות זוז.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתביַתשיַתחרּ ,מה ּמיה ּמלבוש אשִבלששמו ּמנה ּמעּמשר ּממ אנה,
ֵאבין ּמהיַתע שריַתבִים ,אשִבלשש ֵאנים ּמעּמשר ּממ אנה,
יַתהלכל ששללִבשים ּממ אנה.
ֵאאלו נוֵאטל ִבמן יַתהאהשק ֵאדש.
ִבאם ּמרּמוצה שלהוִבסי ף ,מוִבסי ף ִבמאשלו.
מסכת יומא פרק ג משנה ח
ט
ּמבא לו ֵאאאוצל ּמפרו,
וּמפר ּמה ּמיה עוֵאמד ֵאבין ּמהאוּמלם שויַתלִבמ שזֵאביַתח,
לראשו ּמדרום וּמפ ּמניו יַתליַתמרֲעע ּמרב;
יַתהלכֵאהן עוֵאמד יַתבִבמ שז ּמרח וּמפ ּמניו יַתליַתמרֲעע ּמרב,
שוּמסיַתמְך ששֵאתי ּמי ּמדיו ּמעּמליו שו ִבנשת יַתו ּמדה.
שוּמכְך ּמה ּמיה אוֵאמר:
ּמא ּמנא יַתהֵאשם,
ּמע ִבויִבתיּ ,מפיַתששעִבתיּ ,מחּמטאִבתי שלּמפ אניָך,
רֲעא ִבני וֵאביִבתי.
ּמא ּמנא יַתהֵאשם,
יַתכֵאפר ּמנא ּמלרֲעעֹונות יַתלשפּמשִבעים שויַתלרֲעחּמטִבאים > ,שויַתליַתחּמּטִבאים<
אשּמע ִבויִבתי ,אשּמפיַתששעִבתי ,שואשּמחּמטאִבתי שלּמפ אניָך,
רֲעא ִבני וֵאביִבתי,
מר ) :יַתו ִבישק ּמרא טז,ל(
יַתכּמכתוב שבתו יַתרת מאשה יַתעשב אדָך ֵאלא ל
"ִבכי יַתביום יַתה אזה שייַתכֵאפר רֲעעֵאליאכם,
שליַתטֵאהר אאשתאכם ִבמלכל יַתחלּטאֵאתיאכם ִבלשפ ֵאני יי"
שוֵאהן עו ִבנין יַתארֲעח ּמריו:
"ּמברוְך ֵאשם שכבוד יַתמשלכותו שלעוּמלם ּמואעד".
)מסכת יומא פרק ג משנה ט(
ּמבא לו שלִבמ שז יַתרח ּמהרֲעע ּמז ּמרה,
ִבלשוצפון יַתהִבמ שזֵאבח,
שויַתהאוּס אגן ִבביִבמינו שולראש ֵאבית ּמאב ִבמששמאלו.
שוּמשם שש ֵאני ששִבעי ִברים,
שויַתקשלִבפי ּמה שיּמתה ּמשם וּמב ּה שש ֵאני גו ּמרלות.
אששלאאשששכרויַתע ּמהיו,
רֲעעּמשּמאן אבן יַתגשמּמלא אשיַתל ּמזּמהב,

יַתמ שזִבכי ִברין אותו ִבלששּמבח.
מסכת יומא פרק ג משנה י
י
אבן ּמקִבטין ּמעּמשה שש ֵאנים ּמעּמשר יַתדד יַתלִבכיור,
אשללא ּמהיו בו אאּמלא שש יַתנִים;
יַתא ף הוא ּמעּמשה ֵאמשכ אנה יַתלִבכיור,
אשללא שיהו ֵאמיּממיו ִבנשפּמסִבלים יַתבִבלי ּמנה.
ממ שניַתבז יַתהאמאלְך
ּמעּמשה ּמכל שידות יַתהֵאכִבלים אששליום יַתהִבכפו ִברים אשיַתל ּמזּמהב.
ֵאהשל ִבני ִבאמו
ּמעששּמתה ִבנשפ אראשת אשיַתל ּמזּמהב יַתעל ִבפשתחו אשיַתלֵאהיּמכל;
שויַתא ף ִבהיא ּמעששּמתה יַתטשבּמלה אשיַתל ּמזּמהב,
אשּמפ ּמריַתשת שוּמטה שכתוּמבה ּמעאליּמה.
ִבניּמקנור ,אנאעשו ִבנִבוּסים של יַתדשלתוּמתיו,
יַתמ שזִבכי ִברין אותו ִבלששּמבח.
מסכת יומא פרק ג משנה יא
יא
שוֵאאלו ִבל שג יַתני:
ֵאבית יַתג שרמו,
ללא ּמרוצו שליַתלֵאמד יַתעל יַתמרֲעעֵאשה אלאחם יַתהּמפ ִבנים.
ֵאבית יַתאשבִבטי ּמנס,
ללא ּמרוצו שליַתלֵאמד יַתעל יַתמרֲעעֵאשה יַתהשּקלט ארת.
ּמה שג ּמדס אבן ֵאל ִבוי ּמה ּמיה יו ֵאדיַתע אפ ארק יַתבִבשיר,
שוללא ּמרּמוצה שליַתלֵאמד;
אבן יַתקשמּמוצר ללא ּמרּמוצה שליַתלֵאמד יַתעל יַתמרֲעעֵאשה יַתהשכּמתב.
יַתעל ּמה ִבראשו ִבנים אנאאיַתמר) :משלי י,ז(
" ֵאזאכר יַתוצ ִבדיק ִבלשב ּמרּמכה",
שויַתעל ֵאאלו אנאאיַתמר:
" שוֵאשם שרּמשִבעים ִי שרּמקב".

פרק ד
מסכת יומא פרק ד משנה א
א
ּמט יַתר ף יַתביַתּקשלִבפי שואהאעּמלה שש ֵאני גו ּמרלות.
אאּמחד ּמכתוב ּמעּמליו "יַתלֵאשם",
שואאּמחד ּמכתוב ּמעּמליו "יַתלרֲעע ּמזא ֵאזל".

ִבאם אשיַתלֵאשם ּמעּמלה ִבביִבמינו,
יַתהאוּס אגן אוֵאמר:
ִבאיִבשי לכֵאהן ּמגדול,
יַתה שגיַתב ּה שיִבמי ּמנְך!
שוִבאם ִבבששמאלו ּמעּמלה,
לראש ֵאבית ּמאב אוֵאמר לו:
ִבאיִבשי לכֵאהן ּמגדול,
יַתה שגיַתב ּה אאת ששלמאּמלְך!
שנּמת ּמנם יַתעל שש ֵאני ששִבעי ִברים שואוֵאמר:
יַתליי יַתחּמּטאת.
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
ללא ּמה ּמיה ּמוצ ִבריְך לויַתמר "יַתחּמּטאת",
אאּמלא "יַתליי".
שוֵאהן עו ִבנין יַתארֲעח ּמריו:
ּמברוְך ֵאשם שכבוד יַתמשלכותו שלעוּמלם ּמואעד.
מסכת יומא פרק ד משנה ב
ב
ּמקיַתשר ּמלשון אשִבל שזהו ִברית שבלראש ּמשִבעיר יַתהִבמששיַתתֵאליַתח,
אהאעִבמידו שכ אנ אגד ֵאבית ִבשלוחו,
שויַתל ִבנששּמחט שכ אנ אגד ֵאבית ששִבחיּמטתו.
ּמבא לו ֵאאאוצל ּמפרו שש ִבנ ּמיה,
שוּמסיַתמְך ששֵאתי ּמי ּמדיו ּמעּמליו שו ִבנשת יַתו ּמדה.
שוּמכְך ּמה ּמיה אוֵאמר:
ּמא ּמנא יַתהֵאשם,
ּמע ִבויִבתיּ ,מפיַתששעִבתיּ ,מחּמטאִבתי שלּמפ אניָך,
רֲעא ִבני וֵאביִבתי ושב ֵאני יַתארֲעה לרן יַתעם שקדואשיָך.
ּמא ּמנא יַתהֵאשם,
יַתכאפר ּמנא ּמלרֲעעֹונות שויַתלשפּמשִבעים שויַתלרֲעחּמטִבאים,
אשּמע ִבויִבתי שואשּמפיַתששעִבתי שואשּמחּמטאִבתי שלּמפ אניָך,
רֲעא ִבני וֵאביִבתי ושב ֵאני יַתארֲעה לרן יַתעם שקדואשיָך,
יַתכּמכתוב שבתו יַתרת מאשה יַתעשב אדָך ) יַתו ִבישק ּמרא טז,ל(
"ִבכי יַתביום יַתה אזה שייַתכֵאפר רֲעעֵאליאכם שליַתטֵאהר אאשתאכם,
ִבמכל יַתחּטאֵאתיאכם ִבלשפ ֵאני יי ִבתשטּמהרו".
שוֵאהן עו ִבנין יַתארֲעח ּמריו:
ּמברוְך ֵאשם שכבוד יַתמשלכותו שלעוּמלם ּמואעד.
מסכת יומא פרק ד משנה ג
ג
ששּמחטו שוִבקֵאבל יַתבִבמ שז ּמרק אאת ּמדמו,
שנּמתנו שלִבמי אשהוא שמּממ ֵארס בו

יַתעל ּמה לראבד ּמה שרִבביִבעי אשיַתבֵאהיּמכל,
שכ ֵאדי אשללא ִישק יַתרש.
ּמניַתטל אאת יַתהיַתמשחּמתה,
שוּמעּמלה שללראש יַתהִבמ שזֵאבח ,שוּמחּמתה,
שו ּמי יַתרד שוִבה ִבניּמח ּה יַתעל ּמהלראבד אשּמברֲעע ּמז ּמרה.
מסכת יומא פרק ד משנה ד
ד >ג<
שבּמכל יום חואתה שבאשיַתלאכאס ף,
ושמּמע ארה שלתוְך אשיַתל ּמזּמהב,
שויַתהיום חואתה שבאשיַתל ּמזּמהב,
וּמב ּה ּמה ּמיה יַתמשכ ִבניס.
ה >ד<
שבּמכל יום חואתה שבאששליַתא שריַתביַתעת יַתקִבבים,
ושמּמע ארה שלתוְך אשִבלששלאשת יַתקִבבים,
שויַתהיום חואתה שבאשִבלששלאשת יַתקִבבים,
וּמב ּה ּמה ּמיה יַתמשכ ִבניס.
ו
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
שבּמכל יום חואתה שבאשִבלשסּמאה,
ושמּמע ארה שבתוְך אשִבלששלאשת יַתקִבבים,
שויַתהיום חואתה שבאשִבלששלאשת יַתקִבבים,
וּמב ּה ּמה ּמיה יַתמשכ ִבניס.
ז
שבּמכל יום ּמה שיּמתה שכֵאב ּמדה,
שויַתהיום יַתקּמלה.
שבּמכל יום ּמה שיּמתה ּמי ּמד ּה שקּמוצ ּמרה,
שויַתהיום רֲעא מרּמכה.
שבּמכל יום ּמה ּמיה שזּמהּמב ּה ּמילרק,
שויַתהיום ּמאלדם.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שמ יַתנֵאחם.
שבּמכל יום יַתמשק ִבריב ּמפ ארס יַתביַתשרֲעח ִברית
וּמפ ארס ֵאבין ּמהיַתע שריַתבִים,
שויַתהיום מוִבסי ף שמללא ּמחשפ ּמניו.
שבּמכל יום ּמה שיּמתה יַתדּמּקה,
שויַתהיום יַתדּמּקה ִבמן יַתה יַתדּמּקה.
מסכת יומא פרק ד משנה ה

ח
שבּמכל יום לכרֲעה ִבנים עוִבלים שבִבמ שז ּמרחו אשיַתלאכאבש,
שויו שר ִבדים שביַתמרֲעע ּמרבו,
שויַתהיום עוִבלים ּמבאאשמיַתוצע שויו שר ִבדים ּמבאאשמיַתוצע.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שלעוּמלם לכֵאהן ּמגדול עואלה ּמבאאשמיַתוצע שויו ֵארד ּמבאאשמיַתוצע.
ט
שבּמכל יום לכֵאהן ּמגדול שמיַתק ֵאדש ּמי ּמדיו שו יַתר שגּמליו ִבמן יַתהִבכיור,
שויַתהיום ִבמן יַתהִבּקיתון אשיַתל ּמזּמהב.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שלעוּמלם לכֵאהן ּמגדול שמיַתק ֵאדש ּמי ּמדיו שו יַתר שגּמליו
ִבמן יַתהִבּקיתון אשיַתל ּמזּמהב.
מסכת יומא פרק ד משנה ו
י
שבּמכל יום ּמהיו ּמשם יַתא שריַתבע יַתמרֲעע ּמרכות,
שויַתהיום ּמחֵאמש.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
שבּמכל יום ּמשלוש,
שויַתהיום יַתא שריַתבע.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שבּמכל יום ששיַתתִים,
שויַתהיום ּמשלוש.

פרק ה
מסכת יומא פרק ה משנה א
א
הוִבוציאו לו אאת יַתהיַתכ ף שואאת יַתהיַתמשחּמתה,
ּמחיַתפן שמללא ּמחשפ ּמניו שו ּמניַתתן שלתוְך יַתהיַתכ ף.
יַתה ּמגדול שלִבפי מג שדלו,
שויַתהּמּקּמטן שלִבפי מקשטנו;
שוּמכְך ּמה שיּמתה ִבמ ּמדּמתן.
ּמניַתטל אאת יַתהיַתמשחּמתה ִבביִבמינו שואאת יַתהיַתכ ף ִבבששמאלו.
שמיַתהֵאלְך יַתבֵאהיּמכל ,יַתעד אשיַתמ ִבגייַתע שלֵאבין ששֵאתי יַתהּמפ שרכות
יַתהיַתמשב ִבדילות ֵאבין לק אדש וֵאבין לק אדש יַתהּקּק ּמדִבשים> ,קל אדש וֵאבין מחוק על ידי הנקדן<
וֵאבי ֵאניאהן יַתאּממה.

שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ללא ּמה ּמיה ּמשם אאּמלא ּמפלראכת יַתאיַתחת ִבבשליַתבד,
ש אנאאיַתמר) :ששמות כו,לג(
א
" שוִבהשב ִבדיּמלה יַתהּמפלראכת ּמלאכם
ֵאבין יַתהלּק אדש וֵאבין לק אדש יַתהּקּק ּמדִבשים".
ב
יַתהִבחיוצו ּמנה שפרוּמפה ִבמן יַתה ּמדרום,
שויַתהשפ ִבניִבמית ִבמן יַתהּמצפון.
ושמיַתהֵאלְך ֵאבי ֵאניאהם ,יַתעד אשיַתמ ִבגייַתע יַתלּמצפון,
שוּמהיַתפְך ּמפ ּמניו יַתל ּמדרום,
שמיַתהֵאלְך ִבלששמאלו ִבעם יַתהּמפלראכת,
יַתעד אשיַתמ ִבגייַתע ּמלּמארון.
ִבה ִבגייַתע ּמלּמארון,
ּמניַתתן אאת יַתהיַתמשחּמתה ֵאבין שש ֵאני יַתהיַתב ִבדים.
ּמוציַתבר אאת יַתהשּקלט ארת יַתעל יַתגֵאבי אגּמחִבלים,
שו ִבנשתיַתמּמלא יַתהיַתבִית ּמעּמשן.
ּמיּמוצא וּמבא לו שכ אד ארְך ֵאבית שכ ֵאניּמסתו,
ִבמשתיַתפֵאלל שתִבפּמלה שקּמוצ ּמרה יַתביַתבִית יַתהִבחיוצון,
שוללא ּמה ּמיה יַתמרֲעא ִבריְך,
אשללא שליַתהשבִבעית אאת ִישש ּמרֵאאל.
מסכת יומא פרק ה משנה ב
ג
ִבמאש ִבניַתּטל ּמהּמארון,
אאאבן ּמה שיּמתה ּמשם ִבמימות יַתה שנִבביִבאים ּמה ִבראשו ִבנים,
וששִבת ּמיה ִבנשק ֵאראת,
שגבוּמהה ִבמן ּמהּמא אר ץ ּמשלוש אאשוצּמבעות,
שוּמעאליּמה ּמה ּמיה נוֵאתן.
מסכת יומא פרק ה משנה ג
ד
ּמניַתטל אאת יַתה ּמדם ִבמִבמי אשהוא שמּממ ֵארס בו,
ִבנשכ יַתנס ִבלשמקום אש ִבנשכ יַתנס,
שוּמעיַתמד ִבבשמקום אשּמעיַתמד,
שוִבה ּמזה ִבמאמנו יַתאיַתחת שליַתמשעּמלן שואשיַתבע שליַתמּמּטן,
שוללא ּמה ּמיה ִבמשתיַתכ ֵאון שליַתהזות
ללא שליַתמשעּמלן שוללא שליַתמּמּטן ,אאּמלא שכיַתמשוצִבלי ף.
שוּמכְך ּמה ּמיה מו אנה:
יַתאיַתחת שויַתאיַתחת,
יַתאיַתחת וששיַתתִים,

יַתאיַתחת שוּמשלוש,
יַתאיַתחת שויַתא שריַתבע,
יַתאיַתחת שוּמחֵאמש,
יַתאיַתחת שוֵאשש,
יַתאיַתחת ּמואשיַתבע.
ּמיּמוצא שוִבה ִבניחו יַתעל יַתכן יַתה ּמזּמהב אשּמה ּמיה יַתבֵאהיּמכל.
מסכת יומא פרק ה משנה ד
ה
ֵאהִבביאו לו אאת יַתהּמשִבעיר,
וששּמחטו שו ּמז יַתרק אאת ּמדמו.
שוּמעיַתמד ִבבשמקום אשּמעיַתמד,
ִבה ּמזה ִבמאמנו יַתאיַתחת שליַתמשעּמלן שואשיַתבע שליַתמּמּטן,
שוללא ּמה ּמיה ִבמשתיַתכ ֵאון שליַתהזות
ללא שליַתמשעּמלן שוללא שליַתמּמּטן ,אאּמלא שכיַתמשוצִבלי ף.
שוּמכְך ּמה ּמיה מו אנה...
ּמיּמוצא שוִבה ִבניחו יַתעל יַתכן יַתהֵאש ִבני אשּמה ּמיה יַתבֵאהיּמכל.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ללא ּמה ּמיה ּמשם אאּמלא יַתכן אאּמחד ִבבשליַתבד.
ו
ּמניַתטל יַתדם יַתהּמפר שוִבה ִבנייַתח יַתדם יַתהּמשִבעיר,
שוִבה ּמזה ִבמאמנו יַתעל יַתהּמפלראכת אששכ אנ אגד ּמהּמארון ִבמיַתבחו ץ,
יַתאיַתחת שליַתמשעּמלן שואשיַתבע שליַתמּמּטן,
שוללא ּמה ּמיה ִבמשתיַתכ ֵאון שליַתהזות
ללא שליַתמשעּמלן שוללא שליַתמּמּטן ,אאּמלא שכיַתמשוצִבלי ף.
שוּמכְך ּמה ּמיה מו אנה...
ּמניַתטל יַתדם יַתהּמשִבעיר שוִבה ִבנייַתח יַתדם יַתהּמפר,
שוִבה ּמזה ִבמאמנו יַתעל יַתהּמפלראכת אששכ אנ אגד ּמהּמארון ִבמיַתבחו ץ,
יַתאיַתחת שליַתמשעּמלן שואשיַתבע שליַתמּמּטן,
שוללא ּמה ּמיה ִבמשתיַתכ ֵאון שליַתהזות
ללא שליַתמשעּמלן שוללא שליַתמּמּטן ,אאּמלא שכיַתמשוצִבלי ף.
שוּמכְך ּמה ּמיה מו אנה...
ֵאע ּמרה יַתדם יַתהּמפר שלתוְך יַתדם יַתהּמשִבעיר,
שו ּמניַתתן אאת יַתהּממֵאלא שבתוְך ּמה ֵאריּמקן.
)מסכת יומא פרק ה משנה ה(
שר ִבלשפ ֵאני יי" ) יַתו ִבישק ּמרא טז,יח(
" שו ּמיּמוצא אאל יַתהִבמ שזֵאבח רֲעא א
אזה ִבמ שזיַתבח יַתה ּמזּמהב.
ז
ִבהשתִבחיל שמיַתחֵאּטא שויו ֵארד.

ֵאמֵאאיּמכן הוא יַתמשתִבחיל?
ִבמאּק ארן ִבמ שז ּמרִבחית שוצפו ִבנית,
שוצפו ִבנית יַתמרֲעע ּמרִבבית,
יַתמרֲעע ּמרִבבית שדרוִבמית,
שדרוִבמית ִבמ שז ּמרִבחית,
ּממקום אשהוא יַתמשתִבחיל יַתביַתחּמּטאת יַתעל ִבמ שזֵאביַתח יַתהִבחיוצון,
ּמשם הוא גוֵאמר יַתעל ִבמ שזֵאביַתח יַתהשפ ִבניִבמי.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ִבבשמקומו ּמה ּמיה עוֵאמד ושמיַתחֵאּטא.
שויַתעל מכּמלם הוא נוֵאתן ִבמשליַתמּמּטן שליַתמשעּמלן,
חו ץ ִבמזו אשּמה שיּמתה שלּמפ ּמניו,
אשּמה ּמיה נוֵאתן ִבמשליַתמשעּמלן שליַתמּמּטן.
מסכת יומא פרק ה משנה ו
ח
ִבה ּמזה יַתעל שטּמהרו אשיַתלִבמ שזֵאביַתח אשיַתבע שפּמעִבמים.
ִבשי ֵארי יַתה ּמדם ּמה ּמיה שוֵאפְך
יַתעל שיסוד יַתמרֲעע ּמרִבבי אששלִבמ שזֵאביַתח יַתהִבחיוצון,
שואששלִבמ שזֵאביַתח יַתהִבחיוצון ּמה ּמיה שוֵאפְך יַתעל שיסוד יַתה שדרוִבמי.
ֵאאלו ּמוֵאאלו ִבמשתּמע שרִבבין שביַתאּממה שויושוצִבאין של יַתניַתחל ִבק שדרון,
שו ִבנשמּמכ ִברים יַתל יַתג ּמנ ִבנים של אזאבל,
ומורֲעעִבלין ּמבאהן.
מסכת יומא פרק ה משנה ז
ט
ּמכל יַתמרֲעעֵאשה יום יַתהִבכפו ִברים ּמהּמאמור יַתעל ֵאס אדר.
ִבהשק ִבדים יַתמרֲעעאשה יַתלרֲעחֵאברו,
ללא ּמעּמשה שכלום.
ִבהשק ִבדים יַתדם יַתהּמשִבעיר של יַתדם יַתהּמפר,
יַתישחלזר שו יַתי אזה ִבמ יַתדם יַתהּמשִבעיר שויַתאיַתחר יַתדם יַתהּמפר.
ִבאם יַתעד אשללא ּמגיַתמר אאת יַתהיַתמּמתנות ִבמִבבשפ ִבנים ִבנששיַתפְך יַתה ּמדם,
ּמיִבביא ּמדם יַתאֵאחר שו יַתישחלזר שו יַתי אזה יַתכשתִבחּמלה ִבמִבבשפ ִבנים.
שוֵאכן יַתבֵאהיּמכל ,שוֵאכן שבִבמ שזיַתבח יַתה ּמזּמהב,
אשמכּמלם יַתכּמפ ּמרה שויַתכּמפ ּמרה ִבבשפ ֵאני יַתעשוצּממן.
שרִבבי שלּמע ּמזר ו שרִבבי ִבששמעון אושמ ִברים:
ִבמּממקום אשּמפיַתסקִ ,במּמשם הוא יַתמשתִבחיל.

פרק ו

מסכת יומא פרק ו משנה א
א
שש ֵאני ששִבעי ֵארי יום יַתהִבכפו ִברים,
ִבמשוצ ּמוּמתן אש שיהו ּמש ִבוים
שביַתמ שראאה ושבקוּממה ושב ּמדִבמין ושלִבקיּמחּמתן שכיַתאיַתחת.
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאי ּמנן ּמש ִבוים ,שכֵאש ִברים.
ּמליַתקח אאּמחד יַתהיום שואאּמחד שלּממּמחר ,שכֵאש ִברים.
ֵאמת אאּמחד ֵאמאהם,
ִבאם יַתעד אשללא ִבהשג ִבריל ֵאמת,
ִייַתּקח זוג יַתלֵאש ִבני;
שוִבאם ִבמאשִבהשג ִבריל ֵאמת,
ּמיִבביא ששיַתנִים שו יַתישג ִבריל רֲעעֵאליאהם יַתכשתִבחּמלה.
ב
שוליאיַתמר,
ִבאם אשיַתלֵאשם ֵאמת:
" אזה אשּמעּמלה ּמעּמליו יַתהגו ּמרל "יַתלֵאשם" ִישתיַתק ֵאים יַתתשחּמתיו";
שוִבאם אשיַתלרֲעע ּמזא ֵאזל ֵאמת:
" אזה אשּמעּמלה ּמעּמליו יַתהגו ּמרל "יַתלרֲעע ּמזא ֵאזל" ִישתיַתק ֵאים יַתתשחּמתיו".
יַתהֵאש ִבני ִי שראעה יַתעד אש ִבישסּמתֵאאב שוִיּממֵאכר,
שוִישפלו ּמדּממיו ִבל שנ ּמדּמבה,
אשֵאאין יַתחיַתּטאת ִבוצבור ֵאמּמתה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמתמות.
שועוד ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
ִבנששיַתפְך יַתה ּמדםּ ,מימות יַתהִבמששיַתתֵאליַתח;
ֵאמת יַתהִבמששיַתתֵאליַתחִ ,יּמשֵאפְך יַתה ּמדם.
מסכת יומא פרק ו משנה ב
ג
ּמבא לו ֵאאאוצל ּמשִבעיר יַתהִבמששיַתתֵאליַתח
שוּמסיַתמְך ששֵאתי ּמי ּמדיו ּמעּמליו שו ִבנשת יַתו ּמדה.
שוּמכְך ּמה ּמיה אוֵאמר:
ּמא ּמנא יַתהֵאשם,
ּמעווּ ,מפששעוּ ,מחשטאו שלּמפ אניָך יַתעשמָך ֵאבית ִישש ּמרֵאאל.
ּמא ּמנא יַתהֵאשם...
מסכת יומא פרק ו משנה ג
ד
שמּמסרו שלִבמי אשהוִבליכו.
יַתהלכל שכֵאש ִברים שלהוִבליכו,

אאּמלא אשּמעּמשה יַתהלכרֲעה ִבנים שגדוִבלים אקיַתבע,
שוללא ּמהיו יַתמ ִבניִבחים אאת ִישש ּמרֵאאל שלהוִבליכו.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסי:
יַתמרֲעעאשה שוהוִבליכו יַתעד ששאּמלא ִבמִבצפו ִברין> ,כך<
שוִישש ּמרֵאאל ּמה ּמיה.
מסכת יומא פרק ו משנה ד
ה
שואכאבש עוִבשין לו ִבמשפ ֵאני יַתהיַתבשבִבל ִביים,
אשּמהיו שמיַתתשלִבשים ִבבששּמערו,
שואושמ ִברין לו:
"לטל שוֵאוצא ,לטל שוֵאוצא!"
יַתיִבּקי ֵארי שירוּמשיַתלִים ּמהיו שמיַתל ִבוים אותו יַתעד מסּמכה ּמה ִבראשו ּמנה.
אעאשר מסכות ִבמירוּמשיַתלִים שויַתעד וצוק,
ִבתששִבעים ֵאריס,
ִבששבּמעה ויַתמשחּמוצה שלּמכל ִבמיל.
מסכת יומא פרק ו משנה ה
ו
שויַתעל ּמכל מסּמכה שומסּמכה אושמ ִברים לו:
"רֲעה ֵארי ּממזון יַתורֲעה ֵארי יַתמִים".
ושמיַתל ִבוים אותו ִבממוּסּמכה שלמסּמכה,
חו ץ ֵאמּמהיַתארֲעחרון אשּמבאהן,
אשֵאאינו יַתמ ִבגייַתע ִבעמו יַתלצוק,
אאּמלא עוֵאמד ֵאמ ּמרחוק שורואאה אאת יַתמרֲעעּמשיו.
מסכת יומא פרק ו משנה ו
ז
וּממה ּמה ּמיה עואשה?
ּמחיַתלק ּמלשון אשִבל שזהו ִברית,
אחשוציו ּמקיַתשר יַתבאוּסיַתלע שואחשוציו ּמקיַתשר ֵאבין יַתק שר ּמניו,
שודורֲעחפו יַתלרֲעאחו ּמריו;
וִבמשת יַתגשל ֵאגל שויו ֵארד,
שוללא ּמה ּמיה יַתמ ִבגייַתע שליַתמרֲעחִבוצית ּמהּמהר,
יַתעד אשהוא אנאעּמשה ֵאאּמב ִברים ֵאאּמב ִברים.
ּמבא שו ּמייַתשב לו יַתתיַתחת מסּמכה ּמהיַתארֲעחרו ּמנה,
יַתעד אשאתאחיַתשְך.
וֵאמֵאאּממיַתתי שמיַתטשמִבאין שב ּמג ִבדים?
ִבמאש ֵאיֵאוצא שלחויַתמת שירוּמשיַתלִים.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ִבמּמשיַתעת שדִבח ּמיתו יַתלצוק.

מסכת יומא פרק ו משנה ז
ח
ּמבא לו ֵאאאוצל יַתהיַתפר שוֵאאאוצל יַתהּמשִבעיר יַתה ִבנשש ּמרִבפים.
שק ּמרּמעם שוהוִבוציא אאת אאמו ֵאריאהם,
שנּמת ּמנם יַתבאמ אגס שוִבהשקִבטי ּמרם יַתעל יַתגֵאבי יַתהִבמ שזֵאביַתח.
שקּמלּמען יַתביַתמשקלות שוהוִבוציּמאן שלֵאבית יַתהשש ֵארּמפה.
ֵאמֵאאיּממיַתתי שמיַתטשמִבאין שב ּמג ִבדים?
ִבמאש ֵאישוצאו שלחויַתמת ּמהרֲעע ּמז ּמרה.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ִבמאש ִבייַתצת ּמהאור שב מרּמבן.
מסכת יומא פרק ו משנה ח
ט
ּמאשמרו לו שללכֵאהן ּמגדול:
ִבה ִבגייַתע ּמשִבעיר יַתלִבמ שדּמבר.
ושמ יַתנִין ּמהיו יו שדִבעין אשִבה ִבגייַתע ּמשִבעיר יַתלִבמ שדּמבר?
ִבד שרּמכיות ּמהיו עוִבשין ,ושמ ִבניִבפין יַתבוּסוּמד ִברין,
שויו שדִבעים אשִבה ִבגייַתע ּמשִבעיר יַתלִבמ שדּמבר.
י
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
יַתורֲעהללא ִבסיּממן ּמגדול ּמה ּמיה ּמלאהם?
ששלואשת ִבמיִבלין ִבמירוּמשיַתלִים שויַתעד ֵאבית רֲעחרודו;
הושלִבכים ִבמיל ,שוחושז ִברים ִבמיל ,שושוִבהים שכ ֵאדי ִבמיל,
שויו שדִבעים אשִבה ִבגייַתע ּמשִבעיר יַתלִבמ שדּמבר.

פרק ז
מסכת יומא פרק ז משנה א
א
ּמבא לו לכֵאהן ּמגדול ִבלשקרות.
ִבאם רואוצה שבִבב שג ֵאדי בו ץ קו ֵארא,
שוִבאם ּמלאו ,שבאאשסשטֵאלית ּמלּמבן ִבמאשלו.
יַתח יַתזן יַתהשכ אנאסת נוֵאטל ֵאסאפר תו ּמרה,
שונושתנו שללראש יַתהשכ אנאסת,
שולראש יַתהשכ אנאסת נושתנו יַתלאוּס אגן,
שויַתהאוּס אגן נושתנו שללכֵאהן ּמגדול,

שולכֵאהן ּמגדול עוֵאמד ושמיַתקֵאבל שוקו ֵארא עוֵאמד,
שוקו ֵארא "יַתארֲעח ֵארי מות" שו"יַתאְך אבּמעשור".
שוגוֵאלל אאת יַתהתו ּמרה ויַתמ ִבניּמח ּה שבֵאחיקו,
שואוֵאמר:
"יוֵאתר ִבמיַתמה אשּמּק ִבריִבתי ִבלשפ ֵאניאכם ּמכתוב.
"ואבּמעשור" אששבחויַתמש יַתהשפקו ִבדים
שוקו ֵארא יַתעל אפה.
ושמּמב ֵארְך ּמעאליּמה ששמו אנה שב ּמרכות:
יַתעל יַתהתו ּמרה,
שויַתעל ּמהרֲעעבו ּמדה,
שויַתעל יַתההו ּמד ּמיה,
שויַתעל שמִבחייַתלת אהּמעֹון,
שויַתעל יַתהִבמשק ּמדש,
שויַתעל ִישש ּמרֵאאל,
שויַתעל יַתהלכרֲעה ִבנים,
שויַתעל ששּמאר יַתהשתִבפּמלה.
)מסכת יומא פרק ז משנה ב(
ּמהרואאה לכֵאהן ּמגדול אשהוא קו ֵארא,
שוֵאאינו רואאה יַתפר שוּמשִבעיר יַתה ִבנשש ּמרִבפים,
שוּמהרואאה יַתפר שוּמשִבעיר יַתה ִבנשש ּמרִבפים,
ֵאאינו רואאה לכֵאהן ּמגדול אשהוא קו ֵארא.
ללא ִבמשפ ֵאני אשֵאאינו יַתריַתשי,
אאּמלא אשּמה שיּמתה אד ארְך שרחוּמקה,
ושמאלאאכת שש ֵאניאהם ּמה שיּמתה שכיַתאיַתחת.
מסכת יומא פרק ז משנה ג
ב
שוִבאם שבִבב שג ֵאדי בו ץ ּמק ּמרא,
ִבק ֵאדש ּמי ּמדיו שו יַתר שגּמליו וּמפיַתשט,
ּמי יַתרד שוּמטיַתבלּ ,מעּמלה שו ִבנשסיַתתיַתפג.
ֵאהִבביאו לו ִבב שג ֵאדי ּמזּמהב,
שוּמליַתבשִ ,בק ֵאדש ּמי ּמדיו שו יַתר שגּמליו.
ג
ּמיּמוצא שוּמעּמשה אאת ֵאאילו שואאת ֵאאיל ּמהּמעם,
שואאת ִבששביַתעת שכּמבִבשים שתִבמיִבמים.
ִבדשב ֵארי שרִבבי אאִבליאע אזר.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ִבעם יַתהּמתִבמיד אשיַתליַתשיַתחר ּמהיו שק ֵארִבבים,
רֲעאּמבל יַתפר ּמהעוּמלה שוּמשִבעיר יַתה אנאעּמשה יַתבחו ץ
ּמהיו שק ֵארִבבים ִבעם יַתהּמתִבמיד אששלֵאבין ּמהיַתע שריַתבִים.

)מסכת יומא פרק ז משנה ד(
ִבק ֵאדש ּמי ּמדיו שו יַתר שגּמליו וּמפיַתשט,
שו ּמי יַתרד שוּמטיַתבל שוּמעּמלה שו ִבנשסיַתתיַתפג.
ֵאהִבביאו לו ִבב שג ֵאדי ּמלּמבן שוּמליַתבש,
ִבק ֵאדש ּמי ּמדיו שו יַתר שגּמליו.
ד
ִבנשכ יַתנס שלהוִבוציא אאת יַתהיַתכ ף שואאת יַתהיַתמשחּמתה.
ִבק ֵאדש ּמי ּמדיו שו יַתר שגּמליו וּמפיַתשט,
ּמי יַתרד שוּמטיַתבלּ ,מעּמלה שו ִבנשסיַתתיַתפג.
ֵאהִבביאו לו ִבב שג ֵאדי ּמזּמהב שוּמליַתבש,
ִבק ֵאדש ּמי ּמדיו שו יַתר שגּמליו.
ה
ִבנשכ יַתנס שליַתהשקִבטיר אאת יַתהשּקלט ארת אששלֵאבין ּמהיַתע שריַתבִים
ושלֵאהִבטיב אאת יַתה ֵאנרות.
ִבק ֵאדש ּמי ּמדיו שו יַתר שגּמליו וּמפיַתשט.
ֵאהִבביאו לו ִבב שג ֵאדי יַתעשוצמו שוּמליַתבש.
שמיַתל ִבוים אותו יַתעד ֵאביתו.
יום טוב עואשה שלּמכל אורֲעהּמביו,
אש ּמיּמוצא שבּמשלום.
מסכת יומא פרק ז משנה ה
ו
לכֵאהן ּמגדול ִבמששיַתתֵאמש ִבבששמו ּמנה ֵאכִבלים,
שויַתהאה שדיוט שביַתא שרּמבּמעה:
ִבבשכלת אנת ושבִבמשכ שניַתסִים ,שבִבמשוצ אנאפת ושביַתאשב ֵאנט.
מוִבסי ף ּמעּמליו לכֵאהן ּמגדול:
לחאשן שוֵאאפוד ושמִבעיל שוִבוצי ץ.
שבֵאאלו ִבנששּמאִבלים שבאו ִברים שומתִבמים.
שוֵאאי ּמנן ִבנששּמאִבלים ּמבאהן יַתלאה שדיוט,
אאּמלא יַתלאמאלְך ושלֵאבית ִבדין,
ושלִבמי אשלצ ארְך יַתהִבצבור בו.

פרק ח
מסכת יומא פרק ח משנה א
א

יום יַתהִבכפו ִברים ּמאסור יַתברֲעאִבכיּמלה וִבבששִבת ּמיה
וִבב שרִבחיּמוצה ושבִבסיּמכה וִבב שנִבעייַתלת יַתהיַתוּס שנ ּמדל ושביַתתששִבמיש יַתהִבמּמּטה.
שויַתהאמאלְך שויַתהיַתכּמלה ִי שררֲעחוצו אאת שפ ֵאניאהם,
שויַתהיַתח ּמיה ִבת שנלעל אאת יַתהיַתוּס שנ ּמדל.
ִבדשב ֵארי שרִבבי אאִבליאע אזר,
יַתורֲעחּמכִבמים אושס ִברין.
מסכת יומא פרק ח משנה ב
ב
ּמהאוֵאכל שביום יַתהִבכפו ִברים
שככואתאבת יַתה יַתגּמוּסה ּמכמוּמה ושכ יַתגשלִבעי ּמנּמת ּה,
שויַתהשואתה ִבכשמללא ּמל שגּממיו ,יַתח ּמיב.
ּמכל ּמהּקאּמכִבלים ִבמשוצּמט שרִבפין שליַתככואתאבת,
שוּמכל יַתהיַתמששִבקים ִבמשוצּמט שרִבפין שלִבכשמללא ּמל שגּממיו.
ּמהאוֵאכל שויַתהשואתה ֵאאי ּמנן ִבמשוצּמט שרִבפים.
מסכת יומא פרק ח משנה ג
ג
ּמאיַתכל שוּמשּמתה שבאהשעֵאלם אאּמחד,
ֵאאינו יַתח ּמיב אאּמלא יַתחּמּטאת יַתאיַתחת.
ּמאיַתכל שוּמעּמשה שמּמלאּמכה ,יַתח ּמיב ששֵאתי יַתחּמּטאות.
ּמאיַתכל ּקאּמכִבלים אשֵאאי ּמנן שראוִיים יַתלרֲעאִבכיּמלה,
ּמשּמתה יַתמששִבקים אשֵאאי ּמנן שראוִיין ִבלששִבת ּמיה,
ּמשּמתה ֵאוציר או ממ שר ּמיסּ ,מפטור.
)מסכת יומא פרק ח משנה ד(
יַתהִבתינוקות,
ֵאאין שמיַתע ִבנין אוּמתם שביום יַתהִבכפו ִברים,
רֲעאּמבל שמיַתח שנִבכין אוּמתם לק אדם ּמש ּמנה שולק אדם ששיַתתִים,
ִבבששִבביל אש שיהו שר ִבגיִבלים יַתלִבמשוצֹות.
מסכת יומא פרק ח משנה ה
ד
עוּמב ּמרה אשֵאה ִבריּמחה,
יַתמרֲעאִבכיִבלין אוּמת ּה יַתעד אשּמתִבשיב יַתנשפּמש ּה.
חואלה ,יַתמרֲעאִבכיִבלין אותו יַתעל ִבפי שבִבק ִביים;
שוִבאם ֵאאין ּמשם שבִבק ִביים,
יַתמרֲעאִבכיִבלין יַתעל ִבפי יַתעשוצמו,
יַתעד אשליאיַתמר יַתדי.
מסכת יומא פרק ח משנה ו
ה

ִבמי אשּמארֲעחזו ּמבשלמוס,
יַתמרֲעאִבכיִבלין אותו רֲעאִבפלו שדּמב ִברים שטֵאמִבאים,
יַתעד אש ֵאיאורו ֵאעי ּמניו.
ִבמי אש שנּמשכו אכאלב שואטה,
ֵאאין יַתמרֲעאִבכיִבלין אותו ֵאמרֲעחיַתוצר יַתהּמכֵאבד אשלו.
ו שרִבבי יַתמיַתתשת ּמיה אבן ּמח ּמרש יַתמִבתיר.
שועוד ּמאיַתמר שרִבבי יַתמיַתתשת ּמיה אבן ּמח ּמרש:
יַתהחוֵאשש שבִבפיו,
שמִבטיִבלין שבתוכו יַתסם יַתביַתשּמבת,
ִבמשפ ֵאני אשהוא שסֵאפק שנּמפשות,
שוּמכל שסֵאפק שנּמפשות דואחה אאת יַתהיַתשּמבת.
מסכת יומא פרק ח משנה ז
ו
ִבמי אש ּמנשפּמלה ּמעּמליו יַתמלפאלת,
ּמסֵאפק הוא ּמשםּ ,מסֵאפק ֵאאינו ּמשם,
ּמסֵאפק יַתחיּ ,מסֵאפק ֵאמת,
ּמסֵאפק ּמנשכ ִבריּ ,מסֵאפק ִישש ּמרֵאאל,
שמיַתפשּקִבחים ּמעּמליו.
שמּמוצאוהו יַתחי ,שמיַתפשּקִבחין ּמעּמליו,
שוִבאם ֵאמת ,יַתי ִבניחוהו.
מסכת יומא פרק ח משנה ח
ז
יַתחּמּטאת שוּמאּמשם יַתו יַתדאי שמיַתכשפ ִברים.
ִבמיּמתה שויום יַתהִבכפו ִברים שמיַתכשפ ִברים ִבעם יַתהשתשוּמבה.
יַתהשתשוּמבה שמיַתכאפ ארת יַתעל רֲעעֵאברות יַתקלות,
שויַתעל רֲעעֵאשה שויַתעל ללא יַתתרֲעעאשה;
שויַתעל יַתהרֲעחמורות ִבהיא תוּמלה,
יַתעד אש ּמיבוא יום יַתהִבכפו ִברים ִבוייַתכֵאפר.
מסכת יומא פרק ח משנה ט
ח
ּמהאוֵאמר:
"אאאחֵאטא שוּמאשוב ,אאאחֵאטא שוּמאשוב",
ֵאאין יַתמשסִבפיִבקים שב ּמידו יַתלרֲעעשות שתשוּמבה.
"אאאחֵאטא ,שויום יַתהִבכפו ִברים שמיַתכֵאפר",
ֵאאין יום יַתהִבכפו ִברים שמיַתכֵאפר.
רֲעעֵאברות אשֵאבין ּמא ּמדם יַתלּממקום,
יום יַתהִבכפו ִברים שמיַתכֵאפר,
שואשֵאבין ּמא ּמדם יַתלרֲעחֵאברו,

ֵאאין יום יַתהִבכפו ִברים שמיַתכֵאפר,
יַתעד אש שי יַתראצה אאת רֲעחֵאברו.
ט
אאת זו ּמד יַתרש שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה:
ּטאֵאתיאכם ִבלשפ ֵאני יי ִבתשטּמהרו" ) ,יַתו ִבישק ּמרא טז,ל(
"ִבמכל יַתח ל
רֲעעֵאברות אשֵאבין ּמא ּמדם יַתלּממקום,
יום יַתהִבכפו ִברים שמיַתכֵאפר;
רֲעעֵאברות אשֵאבין ּמא ּמדם יַתלרֲעחֵאברו,
ֵאאין יום יַתהִבכפו ִברים שמיַתכֵאפר,
יַתעד אש שי יַתראצה אאת רֲעחֵאברו.
י
ּמאיַתמר שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
יַתאשש ֵאריאכם ִישש ּמרֵאאל!
ִבלשפ ֵאני ִבמי יַתאאתם ִבמיַתּטרֲעה ִברין,
וִבמי שמיַתטֵאהר אאשתאכם?
ש אנאאיַתמר) :יחזקאל לו,כה(
רֲעאִבביאכם אשיַתבּמשיַתמִים ,א
" שו ּמז יַתרשקִבתי רֲעעֵאליאכם יַתמִים שטהו ִברים ושטיַתה שראתם";
שואוֵאמר) :ירמיה יז,יג(
"ִבמשק ֵאוה ִישש ּמרֵאאל יי",
ּממה ִבמשק אוה שמיַתטֵאהר אאת יַתהשּטֵאמִבאים,
יַתא ף יַתהּמּקדוש ּמברוְך הוא שמיַתטֵאהר אאת ִישש ּמרֵאאל.
חסלת כיפורים

מסכת סוכה
פרק א
מסכת סוכה פרק א משנה א
א
מסּמכה אשִבהיא שגבוּמהה ֵאמאעשש ִברים יַתאּממה שפסוּמלה;
ו שרִבבי שיהו ּמדה יַתמשכִבשיר.
שואשֵאאי ּמנ ּה שגבוּמהה רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים,
שואשֵאאין ּמל ּה ּמשלוש שדּמפנות,

שואשיַתחּממּמת ּה שמ מרּמבה ִבמִבצּמלּמת ּה שפסוּמלה.
ב
מסּמכה יַתה שיּמש ּמנה,
ֵאבית יַתשיַתמי פושסִבלין,
וֵאבית אהֵאלל יַתמשכִבשי ִברין.
ֵאאי זו ִבהיא יַתה שיּמש ּמנה?
ּמכל אשרֲעעּמשּמא ּה לק אדם אלּמחג ששללִבשים יום.
שוִבאם רֲעעּמשּמא ּה שלֵאשם אהּמחג,
רֲעאִבפלו ִבמשתִבחיַתלת יַתהּמש ּמנה ,שכֵאש ּמרה.
מסכת סוכה פרק א משנה ב
ג
ּמהעואשה מסּמכתו יַתתיַתחת ּמהִבאיּמלן,
שכִבאלו רֲעעּמשּמא ּה שבתוְך יַתהיַתבִית.
מסּמכה יַתעל יַתגֵאבי מסּמכה,
ּמהאעשליו ּמנה שכֵאש ּמרה,
שויַתהיַתתשחתו ּמנה שפסוּמלה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם ֵאאין יַתדיו ִברים ּמבאעשליו ּמנה,
יַתהיַתתשחתו ּמנה שכֵאש ּמרה.
מסכת סוכה פרק א משנה ג
ד
ּמפ יַתרס ּמעאליּמה ּמס ִבדין ִבמשפ ֵאני יַתהיַתחּממה,
או יַתתשחאתיּמה ִבמשפ ֵאני יַתה ֵאנּמשר,
או אשּמפ יַתרס יַתעל יַתגֵאבי יַתהִבּקנו ף ,שפסוּמלה.
רֲעאּמבל פו ֵארס הוא יַתעל ִבנשקֵאליֵאטי יַתהִבמּמּטה.
מסכת סוכה פרק א משנה ד
ה
ִבה שדּמלה ּמעאליּמה אאת יַתה אגאפן,
שואאת יַתה יַתדיַתליַתעת ,שואאת יַתהִבּקוּסוס,
שוִבסֵאכְך יַתעל יַתגּמבן ,שפסוּמלה.
ִבאם ּמה ּמיה ִבסכוְך יַתה שרֵאבה ֵאמאהן,
או אששּקּמוצּמוצן ,שכֵאש ּמרה.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמדּמבר אשהוא שמיַתקֵאבל מטשמּמאה,
ִבאם ֵאאין ִבגדוּמליו ִבמן ּמהּמא אר ץ,
ֵאאין שמיַתסשכִבכין בו.

מסכת סוכה פרק א משנה ה
ו
רֲעחִבבֵאלי יַתקש יַתורֲעחִבבֵאלי ֵאעִבוצים יַתורֲעחִבבֵאלי שז ּמר ִבדים,
ֵאאין שמיַתסשכִבכין ּמבאהן.
ִבאם ִבהִבתי ּמרן שכֵאשרות.
שומכּמלם שכֵאשרות ִבל שדּמפנות.
מסכת סוכה פרק א משנה ו
ז
שמיַתסשכִבכים יַתב שנּמס ִברים.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאסר.
ּמניַתתן ּמעאליּמה אנאסר אשהוא ּמרּמחב יַתא שרּמבּמעה שטּמפִבחים,
שכֵאש ּמרה,
וִבבשליַתבד אשללא ִייּמשן יַתתשחּמתיו.
מסכת סוכה פרק א משנה ז
ח
ִבתשק ּמרה אשֵאאין ּמעאליּמה יַתמרֲעע ֵאזיּמבה,
שרִבבי שיהו ּמדה ּמאיַתמר ִבמֵאשם ֵאבית אהֵאלל:
או שמיַתפשקֵאפק או נוֵאטל יַתאיַתחת ִבמִבב שניַתתִים.
ֵאבית יַתשיַתמי אוֵאמר:
שמיַתפשקֵאפק שונוֵאטל יַתאיַתחת ִבמִבב שניַתתִים;
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
נוֵאטל יַתאיַתחת ִבמִבב שניַתתִים שוֵאאינו ּמוצ ִבריְך שליַתפשקֵאפק.
מסכת סוכה פרק א משנה ח
ט
יַתהשמּמק ארה מסּמכתו ִבבששפו ִבדין או יַתברֲעא מרכות יַתהִבמּמּטה,
ִבאם ֵאיש אר יַתוח ֵאבי ֵאניאהן שכמוּמתן,
שכֵאש ּמרה.
יַתהחוֵאטט יַתב ּמג ִבדיש יַתלרֲעעשות לו מסּמכה,
ֵאאי ּמנה מסּמכה.
מסכת סוכה פרק א משנה ט
י
יַתהשמיַתששלֵאשל שדּמפנות ִבמשליַתמשעּמלן שליַתמּמּטן,
ִבאם שגבוּמהה ִבמן ּמהּמא אר ץ ששללּמשה שטּמפִבחים,
שפסוּמלה;
ִבמשליַתמּמּטן שליַתמשעּמלן,
ִבאם שגבוּמהה ִבמן ּמהּמא אר ץ רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים,

שכֵאש ּמרה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתכֵאשם אשִבמשליַתמּמּטן שליַתמשעּמלן רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחין,
ּמכְך ִבמשליַתמשעּמלן שליַתמּמּטן רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחין.
ִבה שרִבחיק אאת יַתהִבוּסכוְך ִבמן יַתה שדּמפנות ששללּמשה שטּמפִבחים,
שפסוּמלה.
מסכת סוכה פרק א משנה י
יא
יַתבִית אש ִבנשפיַתחת שוִבסֵאכְך יַתעל יַתגּמביו,
ִבאם ֵאיש ֵאבין יַתהלכאתל יַתלִבוּסכוְך יַתא שריַתבע יַתאמות,
שפסוּמלה.
שוֵאכן אבּמחֵאוצר אשִבהיא ממאּקאפת יַתאשכיַתס שד ּמרה.
מסּמכה שגדוּמלה אשִבהִבּקיפוּמה שב ּמדּמבר אשֵאאין שמיַתסשכִבכים בו,
ִבאם ֵאיש יַתתשחּמתיו יַתא שריַתבע יַתאמות,
שפסוּמלה.
מסכת סוכה פרק א משנה יא
יב
ּמהעואשה מסּמכתו שכִבמין שוצ ִברי ף,
או אששוּסּממּמכ ּה יַתללכאתל,
שרִבבי אאִבליאע אזר פוֵאסל,
ִבמשפ ֵאני אשֵאאין ּמל ּה יַתגג;
יַתורֲעחּמכִבמים יַתמשכִבשי ִברין.
יַתמרֲעחאוצאלת ּמק ִבנים ,יַתמרֲעחאוצאלת שגדוּמלה,
רֲעעּמשּמא ּה ִבלששִבכיּמבה,
שמיַתקאבאלת מטשמּמאה שוֵאאין שמיַתסשכִבכים ּמב ּה;
שויַתלִבוּסכוְך,
שמיַתסשכִבכים ּמב ּה ,שוֵאאי ּמנ ּה שמיַתקאבאלת מטשמּמאה.
יג
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
יַתאיַתחת שגדוּמלה שויַתאיַתחת שקיַתט ּמנה,
רֲעעּמשּמא ּה ִבלששִבכיּמבה,
שמיַתקאבאלת מטשמּמאה שוֵאאין שמיַתסשכִבכים ּמב ּה;
שויַתלִבוּסכוְך,
שמיַתסשכִבכים ּמב ּה שוֵאאי ּמנ ּה שמיַתקאבאלת מטשמּמאה.
פרק ב

מסכת סוכה פרק ב משנה א
א
יַתה ּמיֵאשן יַתתיַתחת יַתהִבמּמּטה יַתבמוּסּמכה ללא ּמיּמוצא שי ֵאדי חוּמבתו.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
נורֲעה ִבגין ּמהִיינו,
שיֵאש ִבנים יַתתיַתחת יַתהִבמּטות ִבלשפ ֵאני יַתה שזֵאק ִבנים.
ּמאיַתמר שרִבבי ִבששמעון:
יַתמרֲעעאשה ִבבשטִבבי יַתעשבדו אששל יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל,
אשּמה ּמיה ּמיֵאשן יַתתיַתחת יַתהִבמּמּטה.
ּמאיַתמר יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל יַתל שזֵאק ִבנים:
שרִבאיאתם שטִבבי יַתעשב ִבדי ,אשהוא יַתתשלִבמיד רֲעחּמכִבמים,
שויו ֵאדיַתע אשרֲעעּמב ִבדים שפטו ִברים ִבמן יַתהמוּסּמכה,
שו ּמיֵאשן לו יַתתיַתחת יַתהִבמּמּטה.
שלִבפי יַתד שרֵאכנו ּמליַתמ שדנו,
אשיַתה ּמיֵאשן יַתתיַתחת יַתהִבמּמּטה ללא ּמיּמוצא שי ֵאדי חוּמבתו.
מסכת סוכה פרק ב משנה ב
ב
יַתהוּסוֵאמְך מסּמכתו ִבלשכ ּמרֵאעי יַתהִבמּמּטה שכֵאש ּמרה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם ֵאאי ּמנה שיכוּמלה יַתלרֲעעלמד ִבבשפ ֵאני יַתעשוצּממ ּה,
שפסוּמלה.
ג
מסּמכה יַתהשמ מדשבאלאלת,
שואשִבצּמלּמת ּה שמ מרּמבהֵאמיַתחּממּמת ּה,
שכֵאש ּמרה.
שויַתהשממעּמבה שכִבמין יַתבִית,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאין יַתהכוּמכִבבים ִבנ שרִבאים ִבמתוּמכ ּה,
שכֵאש ּמרה.
מסכת סוכה פרק ב משנה ג
ד
ּמהעואשה מסּמכתו שבלראש ּמהרֲעע ּמגּמלה,
או שבלראש יַתהשוּסִבפי ּמנה,
שכֵאש ּמרה ,שועוִבלין ּמל ּה שביום טוב.
שבלראש ּמהִבאיּמלן או יַתעל יַתגֵאבי יַתה ּמגּממל,
שכֵאש ּמרה ,שוֵאאין עוִבלין ּמל ּה שביום טוב.
ששיַתתִים ִבבי ֵאדי ּמא ּמדם שויַתאיַתחת ּמבִבאיּמלן,
או ששיַתתִים ּמבִבאיּמלן שויַתאיַתחת ִבבי ֵאדי ּמא ּמדם,
שכֵאש ּמרה ,שוֵאאין עוִבלין ּמב ּה שביום טוב.

ּמשלוש ִבבי ֵאדי ּמא ּמדם שויַתאיַתחת ּמבִבאיּמלן,
שכֵאש ּמרה ,שועוִבלים ּמל ּה שביום טוב.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל אש ִבי ּמנֵאטל ּמהִבאיּמלן,
שוִבהיא שיכוּמלה יַתלרֲעעמוד,
עוִבלים ּמל ּה שביום טוב.
מסכת סוכה פרק ב משנה ד
ה
ּמהעואשה מסּמכתו ֵאבין ּמהִבאיּמלנות,
שוּמהִבאיּמלנות שדּמפנות ,שכֵאש ּמרה.
ששלוֵאחי ִבמשוצ ּמוה שפטו ִברים ִבמן יַתהמוּסּמכה.
חוִבלים ושמיַתששמֵאשיאהם שפטו ִברין ִבמן יַתהמוּסּמכה.
אושכִבלים שושוִבתים רֲעע יַתרי חו ץ יַתלמוּסּמכה) .עדיי(
מסכת סוכה פרק ב משנה ה
ו
יַתמרֲעעאשה אשֵאהִבביאו ִבלשפ ֵאני יַתרּמבן יוּמח ּמנן אבן יַתזיַתכי
ִבלשטלעם אאת יַתהיַתתשבִבשיל,
ושל יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל ששֵאתי כוּמתבות ו שדִבלי אשיַתליַתמִים.
ּמאשמרו:
"יַתהרֲעעלום יַתלמוּסּמכה!"
ושכאש ּמנשתנו לו ִבל שרִבבי ּמוצדוק לאאכל ּמפחות ִבמיַתכֵאביּמוצה,
שנּמטלו יַתביַתמּמפה יַתורֲעאּמכלו חו ץ יַתלמוּסּמכה,
שוללא ֵאב יַתרְך יַתארֲעח ּמריו.
מסכת סוכה פרק ב משנה ו
ז
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יַתא שריַתבע אעשש ֵארה שסעודות יַתח ּמיב ּמא ּמדם ללאיַתכל יַתבמוּסּמכה,
יַתאיַתחת יַתביום שויַתאיַתחת יַתביַתל שיּמלה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאין יַתל ּמדּמבר ִבקשוצּמבה,
חו ץ ִבמֵאליֵאלי יום טוב ּמה ִבראשון ִבבשליַתבד.
שועוד ּמאיַתמר שרִבבי אאִבליאע אזר:
ִבמי אשללא ּמאיַתכל שבֵאליֵאלי יום טוב ּמה ִבראשון,
יַתיששִבלים שבֵאליֵאלי יום טוב ּמהיַתארֲעחרון.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאין יַתל ּמדּמבר יַתתששלוִבמין,
יַתעל אזה אנאאיַתמר) :קהלת א ,טו(
"שממע ּמות ללא יויַתכל ִבלשתקן,

שואחשסרון ללא יויַתכל שלִבהּממנות".
מסכת סוכה פרק ב משנה ז
ח
ִבמי אשּמה ּמיה לראשו שו מרבו יַתבמוּסּמכה,
שומששלּמחנו שבתוְך יַתהיַתבִית,
ֵאבית יַתשיַתמי פושסִבלין,
וֵאבית אהֵאלל יַתמשכִבשי ִברין.
ּמאשמרו ֵאבית אהֵאלל שלֵאבית יַתשיַתמי:
יַתמרֲעעאשה אשּמהשלכו ִבזשק ֵאני ֵאבית יַתשיַתמי שו ִבזשק ֵאני ֵאבית אהֵאלל
שליַתבֵאּקר אאת יוּמח ּמנן אבן יַתהחורו ִבני,
ושמּמוצאוהו לראשו שו מרבו יַתבמוּסּמכה,
שומששלּמחנו שבתוְך יַתהיַתבִית.
ּמאשמרו ּמלאהם ֵאבית יַתשיַתמי:
ִבמּמשם שרּמא ּמיה?
יַתא ף ֵאהן ּמאשמרו לו:
"ִבאם ֵאכן ּמהִייּמת נוֵאהגּ) ,מה שיּמתה(
ללא ִבק יַתישמּמת ִבמשוצ יַתות מסּמכה ִבמ ּמיאמיָך.
מסכת סוכה פרק ב משנה ח
ט
ּמנִבשים יַתורֲעעּמב ִבדים ושקיַתט ִבנים שפטו ִברים ִבמן יַתהמוּסּמכה.
שוּמכל ּמקּמטן אשֵאאינו ּמוצ ִבריְך שלִבאמו יַתח ּמיב יַתבמוּסּמכה.
יַתמרֲעעאשה אש ּמישל ּמדה יַתכּמלתו אששליַתשיַתמי יַתה ּמזֵאקן,
וִבפֵאחת אאת יַתהיַתמרֲעע ֵאזיּמבה,
שוִבסֵאכְך יַתעל יַתגֵאבי יַתהִבמּמּטה ִבבששִבביל יַתהּמּקּמטן.
מסכת סוכה פרק ב משנה ט
י
ּמכל ִבששביַתעת יַתה ּמיִבמים,
עואשה ּמא ּמדם אאת מסּמכתו אקיַתבע שואאת ֵאביתו רֲעע יַתרי.
ּמי שרדו שגּמשִבמים,
ֵאמאאּממיַתתי ממּמתר שליַתפנות?
ִבמאשִבתשס יַתרח יַתהִבמשקּמפה.
מוששִבלים אותו ּממּמשל:
שלּממה יַתה ּמדּמברדואמה?
שלאעאבד אשּמבא ִבלשמזוג שלקו ּמניו,
שוּמשיַתפְך יַתהִבּקיתון יַתעל ּמפ ּמניו.
פרק ג

מסכת סוכה פרק ג משנה א
א
לוּמלב יַתה ּמגזול שויַתה ּמיֵאבשּ ,מפסול.
אשּמלרֲעאֵאש ּמרה שואששלִבעיר יַתה ִבנ יַתדיַתחתּ ,מפסול.
ִבנשקיַתטם לראשוִ ,בנשפ שרוצו ּמעּמליוּ ,מפסול.
ִבנשפ שרדו ּמעּמליוּ ,מכֵאשר;
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יו שג אדנו ִבמשליַתמשעּמלן.
שוִבוצ ֵאני יַתהר יַתהיַתב שר אזל שכֵאשרות.
ּמכל לוּמלב אש איש בו ששללּמשה שטּמפִבחים שכ ֵאדי של יַתנרֲעע ֵאניַתע בו,
ּמכֵאשר.
מסכת סוכה פרק ג משנה ב
ב
רֲעה יַתדס יַתה ּמגזול שויַתה ּמיֵאבשּ ,מפסול.
אשּמלרֲעאֵאש ּמרה שואששלִבעיר יַתה ִבנ יַתדיַתחתּ ,מפסול.
ִבנשקיַתטם לראשוִ ,בנשפ שרוצו ּמעּמליו,
או אשּמהיו רֲעע ּמנּמביו שמ מרבות ֵאמּמעּמליוּ ,מפסול;
ִבאם ִבמרֲעעּמטןּ ,מכֵאשר.
ֵאאין שמיַתמרֲעעִבטין שביום טוב.
מסכת סוכה פרק ג משנה ג
ג
רֲעע ּמרּמבה שגזוּמלה ִבויֵאבּמשה שפסוּמלה.
אשּמלרֲעאֵאש ּמרה שואששלִבעיר יַתה ִבנ יַתדיַתחת ,שפסוּמלה.
ִבנשקיַתטם לראּמש ּהִ ,בנשפ שרוצו ּמעאליּמה,
שויַתהיַתצשפאוצאפת ,שפסוּמלה.
שכֵאמיּמשה שואש ּמנששרו ִבמשקּמוצת ּמעאליּמה שואשיַתליַתביַתעל,
שכֵאש ּמרה.
מסכת סוכה פרק ג משנה ד
ד
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
ששללּמשה רֲעה יַתדִבוּסים וששֵאתי רֲעע ּמרבות,
לוּמלב אאּמחד שואאשתרוג אאּמחד;
רֲעאִבפלו שש יַתנִים שקטוִבמים שואאּמחד אשֵאאינו ּמקטום.
שרִבבי יַתט שרפון אוֵאמר:
רֲעאִבפלו ששּמלששּמתן שקטוִבמים.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
יַתכֵאשם אשלוּמלב אאּמחד שואאשתרוג אאּמחד,

ּמכְך רֲעה יַתדס אאּמחד יַתורֲעע ּמרּמבה יַתאיַתחת.
מסכת סוכה פרק ג משנה ה
ה
אאשתרוג יַתה ּמגזול שויַתה ּמיֵאבשּ ,מפסול.
אשּמלרֲעאֵאש ּמרה שואששלִבעיר יַתה ִבנ יַתדיַתחתּ ,מפסול.
שואששלּמע שרּמלה ּמפסול.
שואשִבלשתרוּממה שטֵאמּמאה ּמפסול.
אשִבלשטהו ּמרה ללא ִילּטל,
שוִבאם ּמניַתטלּ ,מכֵאשר.
אשִבל שדיַתמיֵ ,אבית יַתשיַתמי פושסִבלין,
וֵאבית אהֵאלל יַתמשכִבשי ִברין.
אששליַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני ִבבירוּמשיַתלִים ללא ִילּטל,
שוִבאם ּמניַתטל ּמכֵאשר.
מסכת סוכה פרק ג משנה ו
ו
ּמעּמלת רֲעח ּמז ִבזית יַתעל מרבו,
ִבנשּטּמלה ִבפיַתּטשמתו,
ִבניַתּקבִ ,בנשקיַתל ףִ ,בנשס יַתדק,
ּמחיַתסר ּמכל אשהואּ ,מפסול.
ּמעּמלת רֲעח ּמז ִבזית יַתעל ֵאמעוטו,
ִבניַתּטל ּמעשקוצו,
ִבניַתּקב שוללא ּמחיַתסר ּמכל אשהואּ ,מכֵאשר.
אאשתרוג יַתהכוִבשי ּמפסול.
שויַתה ּמילרק שכיַתכ יַתרּמתן,
שרִבבי ֵאמִבאיר יַתמשכִבשיר,
ו שרִבבי שיהו ּמדה פוֵאסל.
מסכת סוכה פרק ג משנה ז
ז
ֵאשעור אאשתרוג ּמקּמטן,
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ּמכאאגוז;
ו שרִבבי יו ּמדה אוֵאמר:
יַתכֵאביּמוצה.
ויַתב ּמגדול,
שכ ֵאדי אש איאאלחז אאת שש ֵאניאהם שב ּמידו יַתאיַתחת.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
רֲעאִבפלו ִבבששֵאתי ּמי ּמדיו.

מסכת סוכה פרק ג משנה ח
ח
ֵאאין או שג ִבדים אאת יַתהלוּמלב אאּמלא ִבמִבמינו.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
רֲעאִבפלו ִבבשמִבשיּמחה.
ּמאיַתמר שרִבבי ֵאמִבאיר:
יַתמרֲעעאשה שביַתא שנֵאשי שירוּמשיַתלִים,
אשּמהיו או שג ִבדים אאת לויַתלֵאביאהן
שב ִבגימונות אשיַתל ּמזּמהב.
)מסכת סוכה פרק ג משנה ט(
שוֵאאיּמכן ּמהיו שמ יַתנשע שנִבעים?
שב"הודו יַתליי" שתִבחּמלה ּמוסו ף,
יַתא ף שב"ּמא ּמנא יי הוִבשיּמעה ּמנא".
שכ ִבדשב ֵארי ֵאבית אהֵאלל.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
יַתא ף שב"ּמא ּמנא יי יַתהשוצִבליּמחה ּמנא".
ּמאיַתמר שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
וצואפה ּמהִייִבתי שב יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל וִבב שרִבבי שיהומשיַתע,
אשּמכל ּמהּמעם ּמהיו שמּמט שרִבפים אאת לויַתלֵאביאהם,
שוֵאהן ללא ִבנשע שנעו אאּמלא שב"ּמא ּמנא יי הוִבשיּמעה ּמנא" ִבבשליַתבד.
ט
ִבמי אשּמבא יַתב אד ארְך שוללא ּמה ּמיה שב ּמידו לוּמלב,
שכאש ִביּמכ ֵאנס שלֵאביתוִ ,ילּטל יַתעל מששלּמחנו.
שוִבאם ללא ּמניַתטל יַתביַתששח ִבריתִ ,ילּטל ֵאבין ּמהיַתע שריַתבִים,
אשּמכל יַתהיום ּמכֵאשר יַתללוּמלב.
מסכת סוכה פרק ג משנה י
י
ִבמי אשּמה ּמיה אעאבד או ִבאּמשה או ּמקּמטן יַתמשק ִברים אותו,
שוהוא עו אנה יַתארֲעח ֵאריאהם יַתמה אשֵאהן אושמ ִברים,
שושתֵאהא לו שמֵאא ּמרה,
ִבאם ּמה ּמיה ּמגדול יַתמשק ֵארא אותו,
שוהוא עו אנה יַתארֲעח ּמריו "יַתהשללו ּמי ּה".
מסכת סוכה פרק ג משנה יא
יא
ּממקום אש ּמנרֲעהגו ִבלשכלפלִ ,ישכלפל;
שט;
שטִ ,ישפ ל
ִבלשפ ל

שלּמב ֵארְך יַתארֲעח ּמריו ,שיּמב ֵארְך.
יַתהלכל שכִבמ שניַתהג יַתהשמ ִבדי ּמנה.
יַתהלוֵאקיַתח לוּמלב ֵאמרֲעחֵאברו יַתבששִבביִבעית,
נוֵאתן לו אאשתרוג יַתמּמת ּמנה,
אשֵאאינו יַתריַתשי ִבלּמּקחו יַתבששִבביִבעית.
מסכת סוכה פרק ג משנה יב
יב
ּמב ִבראשו ּמנה ּמה ּמיה לוּמלב ִבנּמּטל יַתבִבמשק ּמדש ִבששבּמעה,
ויַתבשמ ִבדי ּמנה יום אאּמחד.
ִבמאשּמח יַתרב ֵאבית יַתהִבמשק ּמדש ִבהשתִבקין יַתרּמבן יוּמח ּמנן אבן יַתזיַתכי,
אש שיֵאהא לוּמלב ִבנּמּטל יַתבשמ ִבדי ּמנה ִבששבּמעה,
ֵאזאכר יַתלִבמשק ּמדש,
שואש שיֵאהא יום אה אנ ף מכלו ּמאסור.
מסכת סוכה פרק ג משנה יג
יג
יום טוב ּמה ִבראשון אשאלּמחג אשּמחל ִבלשהיות יַתביַתשּמבת,
ּמכל ּמהּמעם מוִבליִבכים אאת לויַתלֵאביאהם שלֵאבית יַתהשכ אנאסת.
ּמכל אאּמחד שואאּמחד יַתמִבכיר אאת אשלו שונוֵאטל,
ִבמשפ ֵאני אשּמאּממרו:
ֵאאין ּמא ּמדם יוֵאוצא שי ֵאדי חוּמבתו
שביום טוב ּמה ִבראשון אשאלּמחג
שבלויַתלבו אשיַתלרֲעחֵאברו,
וששּמאר ּמכל שימות אהּמחג,
יוֵאוצא ּמא ּמדם שי ֵאדי חוּמבתו שבלויַתלבו אשיַתלרֲעחֵאברו.
מסכת סוכה פרק ג משנה יד
יד
יַתרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
שביום טוב ּמה ִבראשון אשאלּמחג אשּמחל ִבלשהיות יַתביַתשּמבת,
ּמשיַתכח שוהוִבוציא אאת יַתהלוּמלב ִבב שרשות ּמה יַתרִבביםּ ,מפטור,
ִבמשפ ֵאני אשהוִבוציאו ִבב שרשות.
)מסכת סוכה פרק ג משנה טו(
שמיַתקאבאלת ִבאּמשה ִבמ יַתיד שב ּמנ ּה וִבמ יַתיד יַתבשעּמל ּה
ויַתמשח אז ארת יַתליַתמִים יַתביַתשּמבת.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתביַתשּמבת יַתמרֲעח ִבזי ִברים,
שביום טוב מוִבסיִבפים,
ויַתבמוֵאעד יַתמרֲעחִבליִבפים.
שוּמכל ּמקּמטן אש ֵאיש בו יַתדיַתעת של יַתנרֲעע ֵאניַתע יַתח ּמיב יַתבלוּמלב.

פרק ד
מסכת סוכה פרק ד משנה א
א
לוּמלב יַתורֲעע ּמרּמבה ִבשּמשה שוִבששבּמעה;
יַתהיַתהֵאלל שויַתהִבששמּמחה ששמו ּמנה;
מסּמכה שו ִבנוּסוְך יַתהיַתמִים ִבששבּמעה;
שואהּמחִבליל רֲעחִבמּמשה שוִבשּמשה.
)מסכת סוכה פרק ד משנה ב(
לוּמלב ִבששבּמעהֵ ,אכייַתוצד?
יום טוב ּמה ִבראשון אשאלּמחג אשּמחל ִבלשהיות יַתביַתשּמבת,
לוּמלב ִבששבּמעה;
וששּמאר ּמכל יַתה ּמיִבמיםִ ,בשּמשה.
מסכת סוכה פרק ד משנה ג
ב
רֲעע ּמרּמבה ִבששבּמעהֵ ,אכייַתוצד?
יום יַתהששִבביִבעי אשיַתלרֲעע ּמרּמבה אשּמחל ִבלשהיות יַתביַתשּמבת,
רֲעע ּמרּמבה ִבששבּמעה;
וששּמאר ּמכל יַתה ּמיִבמיםִ ,בשּמשה.
מסכת סוכה פרק ד משנה ד
ג
ִבמשוצ יַתות יַתהלוּמלב ֵאכייַתוצד?
ּמכל ּמהּמעם מוִבליִבכים אאת לויַתלֵאביאהם שליַתהר יַתהיַתבִית,
שויַתהיַתח ּמז ִבנים שמיַתקשבִבלים ִבמ ּמי ּמדם,
שוסושד ִברים אוּמתם יַתעל יַתגג ּמהִבאשסשט ּמוה,
שויַתה שזֵאק ִבנים יַתמ ִבניִבחים אאת אשּמלאהן יַתבִבלששּמכה.
ושמיַתלשמ ִבדים אוּמתם לויַתמר:
"ּמכל ִבמי אשִבה ִבגייַתע לויַתלִבבי של ּמידו,
רֲעה ֵארי הוא לו יַתמּמת ּמנה".
ושלּממּקח ּמרת יַתמששִבכיִבמים וּמבִבאים,
שויַתהיַתח ּמז ִבנים שמיַתז שרִבקים ִבלשפ ֵאניאהם,
שוֵאהן שמיַתחשּטִבפים ויַתמִבכים ִבאיש אאת רֲעחֵאברו.
ושכאש ּמראו ֵאבית ִבדין אשֵאהם ּמבִבאים ִבלי ֵאדי יַתסּמכ ּמנה,
ִבהשתִבקינו אש שיֵאהא ּמכל אאּמחד שואאּמחד נוֵאטל שבֵאביתו.
מסכת סוכה פרק ד משנה ה

ד
ִבמשוצ יַתות רֲעע ּמרּמבה ֵאכייַתוצד?
ּממקום ּמה ּמיה שליַתמּמּטה ִבמירוּמשיַתלִים ִבנשק ּמרא מוּמוצא.
יו שר ִבדים יַתלּמשם ושמיַתלשּקִבטים ִבמּמשם ּממ שרשביות אשיַתלרֲעע ּמרּמבה,
וּמבִבאים שוזושקִבפים אוּמתם ִבלשוצ ּמד ֵאדי יַתהִבמ שזֵאביַתח,
שו ּמראֵאשיאהם שכפוִבפים יַתעל יַתגֵאבי יַתהִבמ שזֵאביַתח.
ּמתשקעו שוֵאה ִבריעו שוּמתּמקעו.
שבּמכל יום יַתמִבּקיִבפים אאת יַתהִבמ שזֵאביַתח יַתפיַתעם יַתאיַתחת,
שואושמ ִברים:
"ּמא ּמנא יי הוִבשיּמעה ּמנא,
ּמא ּמנא שוהוִבשיּמעה ּמנא!".
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
"רֲעא ִבני שוהוא שוהוִבשיּמעה ּמנא,
רֲעא ִבני שוהוא שוהוִבשיּמעה ּמנא!"
אותו יַתהיום יַתמִבּקיִבפים אאת יַתהִבמ שזֵאביַתח אשיַתבע שפּמעִבמים.
)שבּמשיַתעת שפִבטי ּמרּמתן> ,ליתא בכ"י קאופמן<
ּממה ֵאהן אושמ ִברים?
"ליִבפי ּמלְךִ ,במ שזֵאביַתח!
ליִבפי ּמלְךִ ,במ שזֵאביַתח!"
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
"של ּמי ּה שוּמלְך ִבמ שזֵאביַתח!
של ּמי ּה שוּמלְך ִבמ שזֵאביַתח!"(
מסכת סוכה פרק ד משנה ו
ה
שכיַתמרֲעעֵאשהו יַתבחולֵ ,אכן יַתמרֲעעֵאשהו יַתביַתשּמבת,
אאּמלא אשּמהיו שמיַתלשּקִבטים אוּמתם ֵאמאע ארב יַתשּמבת,
ויַתמ ִבניִבחין אוּמתם שב ִבגי ִבגיות אשיַתל ּמזּמהב,
שכ ֵאדי אשללא ִישכלמשו.
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן שברוּמקה אוֵאמר:
רֲעח ִבריות אשיַתל ּמדּמקל ּמהיו שמיַתלשּקִבטים
שוחושבִבטים יַתעל יַתגֵאבי יַתהִבמ שזֵאביַתח.
אותו יַתהיום ּמה ּמיה ִבנשק ּמרא יום ִבחבוט רֲעח ִבריות.
)מסכת סוכה פרק ד משנה ז(
ִבמ ּמיד יַתהִבתינוקות שושמִבטים אאת לויַתלֵאביאהם,
שואושכִבלים אאת אאשתרו ֵאגיאהם.
מסכת סוכה פרק ד משנה ח
ו
יַתהיַתהֵאלל שויַתהִבששמּמחה ששמו ּמנהֵ ,אכייַתוצד?

שמיַתלֵאמד אשּמא ּמדם יַתח ּמיב ִבבשכבוד יום טוב ּמהיַתארֲעחרון אשאלּמחג,
ִבכששּמאר ּמכל שימות אהּמחג.
מסּמכה ִבששבּמעהֵ ,אכייַתוצד?
ּמגיַתמר ִבמללאיַתכל,
ללא ּמיֵאתיר אאת מסּמכתו;
רֲעאּמבל מו ִבריד הוא אאת יַתהֵאכִבלים ִבמן יַתהִבמ שנּמחה ושליַתמשעּמלן,
ִבבששִבביל שכבוד יום טוב ּמהיַתארֲעחרון.
מסכת סוכה פרק ד משנה ט
ז
ִבנוּסוְך יַתהיַתמִים ִבששבּמעהֵ ,אכייַתוצד?
שוצלוִבחית אשיַתל ּמזּמהב יַתמרֲעח אזאקת ששלאשת ּמל ִבגים ּמה ּמיה שמיַתמֵאלא ִבמן יַתהִבשילויַתח.
ִבה ִבגיעו שליַתשיַתער יַתהיַתמִים,
ּמתשקעו שוֵאה ִבריעו שוּמתּמקעו.
ּמעּמלה יַתבאכאבש וּמפ ּמנה ִבלששמאלו,
ושש ֵאני שסּמפִבלים אשיַתלאכאס ף ּמהיו ּמשם.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
אשיַתלִבוּסיד ּמהיו,
אאּמלא אשּמהיו ממששּמח ִברים ִבמשפ ֵאני יַתה יַתיִין.
ושמ מנּמּקִבבין שכִבמין שש ֵאני חלשטִבמים יַתדִבּקים; > ויַתמ מנּמּקִבבין <
אאּמחד שממעאבה שואאּמחד ֵאמ ֵאדק,
שכ ֵאדי אש שיהו שש ֵאניאהם ּמכִבלים שביַתבת יַתאיַתחת.
ח
יַתמרֲעע ּמרִבבי אשיַתליַתמִים,
ִבמ שז ּמרִבחי אשיַתל יַתיִין.
ֵאעי ּמרה אשיַתליַתמִים שבתוְך אשיַתל יַתיִין,
או אשיַתל יַתיִין שבתוְך אשיַתליַתמִיםּ ,מיּמוצא.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבמללג ּמה ּמיה שמ יַתנֵאוּסְך ּמכל ששמו ּמנה.
שויַתלשמ יַתנֵאוּסְך אושמ ִברין לו:
"יַתה שגיַתב ּה אאת ּמי ּמדְך!"
אשיַתפיַתעם יַתאיַתחת ִבנֵאוּסְך יַתעל יַתר שגּמליו,
ו שר ּמגמוהו ּמכל ּמהּמעם שבאאשתרו ֵאגיאהן.
מסכת סוכה פרק ד משנה י
ט
שכיַתמרֲעעֵאשהו יַתבחול,
ֵאכן יַתמרֲעעֵאשהו יַתביַתשּמבת.
רֲעאיַתבל אשּמה ּמיה שמיַתמֵאלא ֵאמאע ארב יַתשּמבת
ּמחִבבית אשיַתל ּמזּמהב אשֵאאי ּמנ ּה שמ מק אדאשת ִבמן יַתהִבשילויַתח.

ּמה ּמיה יַתמ ִבניּמח ּה יַתבִבלששּמכה.
ִבנששּמפּמכה או ִבנשת יַתגּמלּמתה,
ּמה ּמיה שמיַתמּמל ּה ִבמן יַתהִבכיור,
אשיַתהיַתמִים שויַתה יַתיִין יַתהשמ מגִבלים שפסוִבלים ֵאמיַתעל יַתגֵאבי יַתהִבמ שזֵאביַתח.

פרק ה
מסכת סוכה פרק ה משנה א
א
אהּמחִבליל רֲעחִבמּמשה שוִבשּמשה;
אזה ּמחִבליל אששלֵאבית יַתהשורֲעאּמבה,
אשֵאאינו דואחה ללא אאת יַתהיַתשּמבת שוללא אאת יום טוב.
ּמאשמרו:
ִבמי אשללא ּמרּמאה ִבששמיַתחת ֵאבית יַתהשורֲעאּמבה,
ללא ּמרּמאה ִבששמּמחה ִבמ ּמיּממיו.
מסכת סוכה פרק ה משנה ב
ב
מוּמוצֵאאי יום טוב ּמה ִבראשון אשאלּמחג
ּמהיו יו שר ִבדים יַתלרֲעע ּמז יַתרת יַתה ּמנִבשים,
ושמיַתתשּק ִבנים ּמשם ִבתּקון ּמגדול.
ושמנורות אשיַתל ּמזּמהב ּמהיו ּמשם,
ושסּמפִבלים אשיַתל ּמזּמהב שב ּמראֵאשיאהם,
שויַתא שרּמבּמעה מסּמלמות יַתעל ּמכל שמנו ּמרה ושמנו ּמרה,
שויַתא שרּמבּמעה שיּמל ִבדים ִבמִבפ שרֵאחי שכמה ּמנה,
וִבבי ֵאדיאהם יַתכ ֵאדי יַתיִין שויַתכ ֵאדי אשאמן אששלֵאמּמאה שואעשש ִברים ללג,
שוֵאהן שמִבטיִבלין שלתוְך ּמכל ֵאסאפל שוֵאסאפל.
מסכת סוכה פרק ה משנה ג
ג
ִבמשבּמלֵאאי ִבמשכ שנֵאסי יַתהלכרֲעה ִבנים וֵאמאהשמ ּמי ֵאניאהם ּמהיו יַתמשפִבקיִבעים,
וּמבאהם ּמהיו יַתמ שדִבליִבקים.
ללא ּמה שיּמתה ּמחֵאוצר ִבבירוּמשיַתלִים
אשללא ּמה שיּמתה שמִבאי ּמרה ֵאמאור ֵאבית יַתהשורֲעאּמבה.
מסכת סוכה פרק ה משנה ד
ד
יַתהרֲעחִבסי ִבדים שויַתא שנֵאשי יַתהיַתמרֲעעאשה

ּמהיו שמ יַתרשּק ִבדים ִבלשפ ֵאניאהם יַתברֲעאבוקות,
שואושמ ִברין ִבלשפ ֵאניאהם ִבדשב ֵארי מתששּמבחות.
יַתהשל ִבו ִבים שבִבכנורות וִבב שנּמבִבלים וִבבשמִבוצשליַתתִים,
ושבּמכל שכֵאלי ִבשיר שבללא ִבמשסּמפר,
יַתעל רֲעחֵאמש אעשש ֵארה יַתמרֲעעלות
יַתהיו שרדות ֵאמרֲעע ּמז יַתרת ִישש ּמרֵאאל יַתלרֲעע ּמז יַתרת יַתה ּמנִבשים,
שכ אנ אגד רֲעחֵאמש אעשש ֵארה ִבשיר יַתהיַתמרֲעעלות אשיַתבִבתִבלים,
אשרֲעעֵאליאהן יַתהשל ִבו ִבים עושמ ִבדין יַתבִבשיר.
ה
ּמעשמדו שש ֵאני לכרֲעה ִבנים שביַתשיַתער ּמהאעשליון,
יַתהיו ֵארד ֵאמרֲעע ּמז יַתרת ִישש ּמרֵאאל יַתלרֲעע ּמז יַתרת יַתה ּמנִבשים,
וששֵאתי רֲעחוצושוצרות שב ּמי ּמדם.
ּמק ּמרא יַתה אגאבר,
ּמתשקעו שוֵאה ִבריעו שוּמתּמקעו.
ִבה ִבגיעו שליַתמרֲעעּמלה רֲעעִבשי ִברית,
ּמתשקעו שוֵאה ִבריעו שוּמתּמקעו.
ִבה ִבגיעו ּמלרֲעע ּמז ּמרה,
ּמתשקעו שוֵאה ִבריעו שוּמתּמקעו.
ּמהיו תושקִבעים שוהושלִבכים,
יַתעד אשיַתמ ִבגיִבעים שליַתשיַתער יַתהיוֵאוצא יַתלִבמ שז ּמרח.
ִבה ִבגיעו שליַתשיַתער יַתהיוֵאוצא יַתלִבמ שז ּמרח,
שוּמהשפכו שפ ֵאניאהן יַתליַתמרֲעע ּמרב ,שוּמאשמרו:
שּמהיו יַתבּממקום יַתה אזה ) ,שיאח שזֵאקאל ח,טז(
"רֲעאבוֵאתינו א
"רֲעאחל ֵאריאהם אאל ֵאהייַתכל יי ושפ ֵאניאהם ֵאק שדּממה,
שוֵאהּממה ִבמששיַתתרֲעח ִבוים ֵאק שדּממה יַתלּמשאמש";
ּמאנו של ּמי ּה ושל ּמי ּה ֵאעי ֵאנינו!"
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמהיו שו ִבנין אותו לויַתמר:
"ּמאנו של ּמי ּה ,ושל ּמי ּה ֵאעי ֵאנינו!"
מסכת סוכה פרק ה משנה ה
ו
ֵאאין פורֲעחִבתים ֵאמאעשש ִברים שויַתאיַתחת שתִבקיּמעה יַתבִבמשק ּמדש,
שוללא מוִבסיִבפים יַתעל יַתא שרּמבִבעים וששמו אנה.
שבּמכל יום ּמהיו ּמשם אעשש ִברים שויַתאיַתחת שתִבקיּמעה:
ּמשלוש ִבלשפִבתייַתחת יַתהששּמע ִברים,
שוֵאתיַתשע שלּמתִבמיד אשיַתליַתשיַתחר,
שוֵאתיַתשע שלּמתִבמיד אששלֵאבין ּמהיַתע שריַתבִים.
ויַתבמוּמסִבפים מוִבסיִבפים עוד ֵאתיַתשע.
ושבאע ארב יַתשּמבת מוִבסיִבפים עוד ֵאשש:

ּמשלוש שליַתהשבִבטיל אאת ּמהּמעם ִבמן יַתהשמּמלאּמכה,
שוּמשלוש שליַתהשב ִבדיל ֵאבין לק אדש שללחל.
ז
אע ארב יַתשּמבת אששבתוְך אהּמחג,
ּמהיו ּמשם יַתא שרּמבִבעים וששמו אנה:
ּמשלוש ִבלשפִבתייַתחת ששּמע ִברים,
ּמשלוש שליַתשיַתער ּמהאעשליון,
שוּמשלוש שליַתשיַתער יַתהיַתתשחתון,
ּמשלוש שלִבמלוי יַתהיַתמִים,
שוּמשלוש יַתעל יַתגֵאבי יַתהִבמ שזֵאביַתח,
שוֵאתיַתשע שלּמתִבמיד אשיַתליַתשיַתחר,
שוֵאתיַתשע שלּמתִבמיד אששלֵאבין ּמהיַתע שריַתבִים,
שוֵאתיַתשע יַתלמוּמסִבפים,
שוּמשלוש שליַתהשבִבטיל אאת ּמהּמעם ִבמן יַתהשמּמלאּמכה,
שוּמשלוש שליַתהשב ִבדיל ֵאבין לק אדש שללחל.
מסכת סוכה פרק ה משנה ו
ח
יום טוב ּמה ִבראשון אשאלּמחג,
ּמהיו ּמשם ששללּמשה ּמעּמשר ּמפ ִברים,
שוֵאאיִבלים שש יַתנִים ,שוּמשִבעיר אאּמחד.
ִבנששיַתת שירו ּמשם יַתא שרּמבּמעה ּמעּמשר שכּמבִבשים ִבלששמו אנה ִבמששּממרות.
ט
יַתביום ּמה ִבראשון ִבשּמשה לכרֲעה ִבנים יַתמשק ִבריִבבים ששיַתנִים ששיַתנִים,
שויַתהששּמאר אאּמחד אאּמחד.
יַתבֵאש ִבני ,רֲעחִבמּמשה יַתמשק ִבריִבבים ששיַתנִים שש יַתנִים,
שויַתהששּמאר אאּמחד אאּמחד.
יַתבששִבליִבשי יַתא שרּמבּמעה יַתמשק ִבריִבבים שש יַתנִים ששיַתנִים,
שויַתהששּמאר אאּמחד אאּמחד.
ּמב שרִבביִבעי ששלוּמשה יַתמשק ִבריִבבים שש יַתנִים ששיַתנִים,
שויַתהששּמאר אאּמחד אאּמחד.
יַתברֲעחִבמיִבשי שש יַתנִים יַתמשק ִבריִבבים שש יַתנִים שש יַתנִים,
שויַתהששּמאר אאּמחד אאּמחד.
יַתבִבשִבשי אאּמחד יַתמשק ִבריב שש יַתנִים ששיַתנִים,
שויַתהששּמאר אאּמחד אאּמחד.
יַתבששִבביִבעי מכּמלם ּמש ִבוים.
יַתבששִבמי ִבני ּמח שזרו יַתליַתפִיס ּמכ שר ּמגִבלים.
ּמאשמרו:

ִבמי אשּמה ּמיה יַתמשק ִבריב ּמפ ִברים יַתהיום,
ללא ּמה ּמיה יַתמשק ִבריב שלּממּמחר,
אאּמלא חושז ִברין רֲעחִבלּמלה.
מסכת סוכה פרק ה משנה ז
י
ִבבששללּמשה שפ ּמרִבקים יַתבּמש ּמנה,
ּמהיו ּמכל יַתהִבמששּממרות ּמש ִבוים אבאאמו ֵארי שר ּמגִבלים
ושבִבחלוק אלאחם יַתהּמפ ִבנים.
וּמברֲעעאוצ ארת אושמ ִברים לו:
"ֵאהיּמלְך יַתמּמצהֵ ,אהיּמלְך ּמחֵאמ ץ!
ֵאהיּמלְך יַתמּמצהֵ ,אהיּמלְך ּמחֵאמ ץ!"
ִבמששּממר אש שזיַתמנו ּמקבויַתע,
הוא יַתמשק ִבריב שתִבמי ִבדים ,שנּמד ִברים ו שנ ּמדבות
שוּמכל ּמק שרשבנות יַתהִבצבור.
הוא יַתמשק ִבריב יַתעל יַתהלכל.
ִבב שזיַתמן אשהוא יום טוב ּמה ִבראשון ּמסמוְך יַתליַתשּמבת,
ֵאבין ִבמשלּמפ אניּמה וֵאבין ִבמשליַתארֲעח אריּמה,
ּמהיו ּמכל יַתהִבמששּממרות ּמש ִבוים שבִבחלוק אלאחם יַתהּמפ ִבנים.
מסכת סוכה פרק ה משנה ח
יא
ּמחל יום אאּמחד שליַתהשפִבסיק ִבב שניַתתִים,
ִבמששּממר אש שזיַתמנו ּמקבויַתע,
הוא נוֵאטל אעאשר יַתחלות,
שויַתהִבמשתיַתעֵאכב נוֵאטל ששיַתתִים.
ִבבששּמאר ּמכל שימות יַתהּמש ּמנה,
יַתה ִבנשכ ּמנס נוֵאטל ֵאשש,
שויַתהיוֵאוצא נוֵאטל ֵאשש.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתה ִבנשכ ּמנס נוֵאטל אשיַתבע,
שויַתהיוֵאוצא נוֵאטל ּמחֵאמש.
יַתה ִבנשכ ּמנִבסין חושלִבקים יַתבּמצפון,
שויושוצִבאין יַתב ּמדרום.
ִבבשל ּמגה חואלאקת שלעוּמלם יַתב ּמדרום,
שויַתטיַתבשעּמת ּה שקבוּמעה,
שויַתחלו ּמנ ּה שסתוּממה.
חסלת מסכת סוכה

מסכת ביוצה
פרק א
מסכת ביוצה פרק א משנה א
א
ֵאביּמוצה אשנושל ּמדה שביום טוב,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ֵאתּמאֵאכל.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ללא ֵאתּמאֵאכל.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ששאור יַתכ יַתזִית ,שוּמחֵאמ ץ יַתככואתאבת.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
אזה ּמו אזה יַתכ יַתזִית.
מסכת ביוצה פרק א משנה ב
ב
יַתהשוֵאחט יַתח ּמיה ּמועו ף שביום טוב,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
יַתישחלפר יַתב ּמדּמקר ִבוייַתכאוּסה> .מחוק :בדקל<
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
חט,
ללא ִישש ל
אאּמלא ִבאם ֵאכן ּמה ּמיה לו ּמעּמפר מוּמכן.
ומו ִבדים,
אשִבאם ּמשיַתחט אש יַתישחלפר יַתב ּמדּמקר ִבוייַתכאוּסה> ,מחוק :בדקל<
אשֵאאאפר יַתהִבכי ּמרה מוּמכן.
מסכת ביוצה פרק א משנה ג
ג
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ֵאאין מוִבליִבכים אאת יַתהמוּסּמלם ִבמשוּמבְך שלשוּמבְך,
רֲעאּמבל יַתמֵאּטהו ֵאמיַתחלון שליַתחלון.
וֵאבית אהֵאלל יַתמִבתי ִברין.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ללא ִילּטל ,אאּמלא ִבאם ֵאכן ִבנשע יַתנע ִבמשבעוד יום.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:

עוֵאמד שואוֵאמר:
אזה ּמו אזה רֲעא ִבני נוֵאטל.
מסכת ביוצה פרק א משנה ד
ד
ִבזֵאמן ששחו ִברים וּממּמוצא שלּמב ִבנים,
שלּמב ִבנים וּממּמוצא ששחו ִברים;
שש יַתנִים וּממּמוצא ששללּמשה,
רֲעאסו ִברין.
ששללּמשה וּממּמוצא שש יַתנִים,
ממּמת ִברים.
שבתוְך יַתהֵאּקן ,וּממּמוצא ִבלשפ ֵאני יַתהֵאּקן,
רֲעאסו ִברין.
ֵאאין ּמשם אאּמלא ֵאהם,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ממּמת ִברין.
מסכת ביוצה פרק א משנה ה
ה
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ֵאאין שמיַתסשלִבקין אאת יַתהשת ִבריִבסין שביום טוב.
וֵאבית אהֵאלל יַתמִבתי ִברין יַתא ף שליַתהרֲעח ִבזיר.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ֵאאין נושטִבלין אאת ּמהאעִבלי שליַתקֵאצב ּמעּמליו ּמבּמשר.
וֵאבית אהֵאלל יַתמִבתי ִברין.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ֵאאין נושת ִבנין אאת ּמהעור ִבלשפ ֵאני ֵאבית יַתהשד ִבריּמסה,
שוללא יַתי שגִבביאהנו,
אאּמלא ִבאם ֵאכן ֵאיש ִבעמו ּמבּמשר.
וֵאבית אהֵאלל יַתמִבתי ִברין.
ו
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ֵאאין מוִבוציִבאין ללא אאת יַתהּמּקּמטן שוללא אאת יַתהלוּמלב,
שוללא אאת ֵאסאפר תו ּמרה ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים.
וֵאבית אהֵאלל יַתמִבתי ִברין.
מסכת ביוצה פרק א משנה ו
ז
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ֵאאין מוִבליִבכין יַתחּמלה ויַתמּמתנות יַתללכֵאהן שביום טוב,
ֵאבין אשהו ּמרמו ֵאמאאאמש וֵאבין אשהו שרמו ֵאמיַתהיום.

וֵאבית אהֵאלל יַתמִבתי ִברין.
ּמאשמרו ֵאבית יַתשיַתמי שלֵאבית אהֵאלל:
שג ֵאז ּמרה ּמש ּמוה:
יַתחּמלה ויַתמּמתנות ,יַתמּמת ּמנה יַתללכֵאהן,
ושתרוּממה יַתמּמת ּמנה יַתללכֵאהן;
יַתכֵאשם אשֵאאין מוִבליִבכים אאת יַתהשתרוּממה,
ּמכְך ללא יוִבליכו אאת יַתהיַתמּמתנות.
ּמאשמרו ּמלאהם ֵאבית אהֵאלל:
ללאִ ,באם רֲעאיַתמ שראתם ִבבשתרוּממה ,אשֵאאינו יַתזיַתכי יַתברֲעה ּמרּממּמת ּה,
לתאשמרו שביַתמּמתנות ,אשהוא יַתזיַתכי יַתברֲעה ּמרּממּמתם!
מסכת ביוצה פרק א משנה ז
ח
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
יַתתשבִבלין ִבנדוִבכין שבּממדוְך אשּמלֵאע ץ,
שויַתהאמיַתלח שבּממדוְך אשּמלאאאבן ,יַתביַתפְך ושבֵאע ץ יַתהּמפרור.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
יַתתשבִבלין ִבנדוִבכין שכיַתד שרּמכן שבּממדוְך אשּמלאאאבן,
שויַתהאמיַתלח שבּממדוְך אשּמלֵאע ץ.
מסכת ביוצה פרק א משנה ח
ט
יַתהבו ֵארר ִבקשט ִבנית שביום טוב,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
בו ֵארר לאאכל לאאכל.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
בו ֵארר שכיַתד שרכו ושבֵאחיקו ,ויַתביַתתשמחוי,
רֲעאּמבל ללא יַתביַתּטשבּמלה ,שוללא יַתב ּמנּמפה ,שוללא יַתבשכּמב ּמרה.
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
יַתא ף ֵאמ ִבדייַתח שושואלה.
מסכת ביוצה פרק א משנה ט
י
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ֵאאין שמיַתששלִבחים שביום טוב אאּמלא ּממנות.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שמיַתששלִבחין שבֵאהּממה יַתח ּמיה ּמועו ף יַתח ִביים וששחוִבטים.
שמיַתששלִבחין ֵאיינות ששּממ ִבנים ושסּמלתות שוִבקשט ִבניות,
רֲעאּמבל ללא שתבוּמאה.
שרִבבי ִבששמעון יַתמִבתיר יַתא ף ִבבשתבוּמאה.

מסכת ביוצה פרק א משנה י
יא
שמיַתששלִבחין ֵאכִבלים,
ֵאבין שתפו ִברין וֵאבין אשֵאאי ּמנן שתפו ִברים,
יַתא ף יַתעל ִבפי אש ֵאיש ּמבאהם ִבכשליַתאִים,
שוֵאהן שללוצ ארְך יַתהמוֵאעד.
רֲעאּמבל ללא יַתס שנ ּמדל שממסּממר,
שוללא יַתמ שנּמעל אשֵאאינו ּמתפור.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף ללא יַתמ שנּמעל ּמלּמבן,
ִבמשפ ֵאני אשּמצ ִבריְך מאּממן.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל אש ֵאנאוִבתין בו שביום טוב,
שמיַתששלִבחין אותו.

פרק ב
מסכת ביוצה פרק ב משנה א
א
יום טוב אשּמחל ִבלשהיות אע ארב יַתשּמבת,
ללא שייַתבֵאשל יַתכשתִבחּמלה ִבמיום טוב יַתליַתשּמבת,
רֲעאּמבל שמיַתבֵאשל הוא שליום טוב,
שוִבאם הוִבתיר ,הוִבתיר יַתליַתשּמבת,
שועואשה יַתתשבִבשיל ֵאמאע ארב יום טוב,
שוסוֵאמְך ּמעּמליו יַתליַתשּמבת.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
שש ֵאני יַתתשבִבשיִבלין.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
יַתתשבִבשיל אאּמחד.
מו ִבדים שב ּמדג ושבֵאביּמוצה אשּמעּמליו,
אשֵאהן שש ֵאני יַתתשבִבשיִבלין.
רֲעאּמכלו ,או אשּמאיַתבד,
ללא שייַתבֵאשל ּמעּמליו יַתכשתִבחּמלה.
ִבש ֵאיר ִבמאמנו ּמכל אשהוא,
סוֵאמְך ּמעּמליו יַתביַתשּמבת.
מסכת ביוצה פרק ב משנה ב
ב
ּמחל ִבלשהיות שליַתאיַתחר יַתשּמבת,

ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
יַתמשטִבביִבלין אאת יַתהלכל ִבמִבלשפ ֵאני יַתהיַתשּמבת.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ֵאכִבליםִ ,במִבלשפ ֵאני יַתהיַתשּמבת,
שוּמא ּמדם ,יַתביַתשּמבת.
מסכת ביוצה פרק ב משנה ג
ג
ּמש ִבוים אשֵאהם יַתמִבשיִבקין אאת יַתהיַתמִים ִבבשכִבלי אאאבן שליַתטרֲעה ּמרה,
רֲעאּמבל ללא שליַתהשטִבביל.
יַתמשטִבביִבלים ִבמ יַתגב של יַתגב וֵאמרֲעחבו ּמרה יַתלרֲעחבו ּמרה.
מסכת ביוצה פרק ב משנה ד
ד
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
שמִבביִבאין ששּמלִבמים שוֵאאין סושמִבכין רֲעעֵאליאהם,
רֲעאּמבל ללא עולות.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שמִבביִבאין ששּמלִבמים שועולות שוסושמִבכין רֲעעֵאליאהם.
מסכת ביוצה פרק ב משנה ה
ה
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ללא ּמיֵאחם ּמא ּמדם יַתחִבמים של יַתר שגּמליו,
אאּמלא ִבאם ֵאכן שראוִיים ִבלששִבת ּמיה.
וֵאבית אהֵאלל יַתמִבתי ִברין.
עואשה שמדו ּמרה וִבמשתיַתחֵאמם שכ אנ שג ּמד ּה.
מסכת ביוצה פרק ב משנה ו
ו
ששללּמשה שדּמב ִברים
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל יַתמשחִבמיר שכ ִבדשב ֵארי ֵאבית יַתשיַתמי:
ֵאאין טושמ ִבנים אאת יַתהיַתחִבמים ִבמיום טוב יַתליַתשּמבת,
שוֵאאין זושקִבפין אאת יַתהשמנו ּמרה שביום טוב,
שוֵאאין אוִבפין ִבפּמתן שג ִבריוצות אאּמלא שרִבקיִבקים.
ּמאיַתמר יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל:
ִבמיֵאמיאהם אששלֵאבית יַתאּמבא,
ללא ּמהיו אוִבפין אאת ִבפּמתן שג ִבריוצות ,אאּמלא שרִבקיִבקים.
ּמאשמרו לו:
יַתמה יַתנרֲעעאשה ּמלאהם שלֵאבית ּמאִבביָך,
אשּמהיו יַתמשחִבמי ִברים יַתעל יַתעשוצּממן ושמִבקִבלים יַתעל ּמכל ִישש ּמרֵאאל,

ִבלשהיות אוִבפין ִבפּמתן שג ִבריוצות ּמוּקח ִברי.
מסכת ביוצה פרק ב משנה ז
ז
יַתא ף הוא ּמאיַתמר ששללּמשה שדּמב ִברים שלּמהֵאקל:
שמיַתכשב ִבדין ֵאבין יַתהִבמּטות,
ויַתמ ִבניִבחים אאת יַתהִבמ שגּממר שביום טוב,
שועוִבשין שג ִבדי שמ מקּמלס שבֵאליֵאלי שפּמסִבחים.
יַתורֲעחּמכִבמים אושס ִברין.
מסכת ביוצה פרק ב משנה ח
ח
ששללּמשה שדּמב ִברים שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה יַתמִבתיר,
יַתורֲעחּמכִבמים אושס ִברין:
ּמפ ּמרתו יוּמוצא ִבב שרוצוּמעה אשֵאבין שק ּמר אניּמה,
ושמּמק שר ִבדים אאת יַתהשבֵאהּממה שביום טוב> ,מגרדים במגרדת; מוציאים תולעים<
שושורֲעחִבקים אאת יַתהִבפשלשפִבלים ּמב ֵאריַתחִים אשּמלאהם.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאאין שמּמק שר ִבדים אאת יַתהשבֵאהּממה שביום טוב,
ִבמשפ ֵאני אשהוא עואשה יַתחבו ּמרה,
רֲעאּמבל שמיַתק שרשוצִבפים> .מגרדים במגרדת עץ<
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאין שמּמק שר ִבדים,
יַתא ף ללא שמיַתק שרשוצִבפים.
מסכת ביוצה פרק ב משנה ט
ט
ּמה ֵאריַתחִים אשיַתלִבפשלשפִבלין שטֵאמּמאה ִבמֵאשם ששללּמשה ֵאכִבלים:
ִבמשום שכֵאלי ִבקבול,
ִבמֵאשם שכֵאלי יַתמשתכות,
ִבמשום שכּמב ּמרה.
)מסכת ביוצה פרק ב משנה י(
רֲעע ּמגּמלה אשיַתלּמּקּמטן שטֵאמּמאה ִבמ שד ּמרס,
שו ִבנאּטאלת יַתביַתשּמבת,
ֵאאי ּמנה ִבנ שג אר ארת אאּמלא יַתעל יַתגֵאבי יַתהֵאכִבלים.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמכל יַתהֵאכִבלים ֵאאי ּמנן ִבנ שגּמר ִברים,
חו ץ ִבמן ּמהרֲעע ּמגּמלה,
ִבמשפ ֵאני אשִבהיא כוּמבאשת.

פרק ג
מסכת ביוצה פרק ג משנה א
א
ֵאאין ּמוצ ִבדים ּמד ִבגים ִבמן יַתהִבביּמב ִברין,
שוֵאאין נושת ִבנין ִבלשפ ֵאניאהם שמזונות.
רֲעאּמבל ּמוצ ִבדין יַתח ּמיה ּמועו ף ִבמן יַתהִבביּמב ִברים,
שונושת ִבנים ִבלשפ ֵאניאהם שמזונות.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ללא ּמכל יַתהִבביּמב ִברים ּמש ִבוים.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל יַתהשממחּמוּסר ִבוצי ּמדהּ ,מאסור,
שואשֵאאינו שממחּמוּסר ִבוצי ּמדה ,ממּמתר.
מסכת ביוצה פרק ג משנה ב
ב
שמוצודות יַתח ּמיה שועופות שו ּמד ִבגים
אשרֲעעּמשּמאן ֵאמאע ארב יום טוב,
ללא ִילּטל ֵאמאהן שביום טוב,
אאּמלא ִבאם ֵאכן ּמידויַתע אש ִבנצודו ִבמשבעוד יום.
יַתמרֲעעאשה שבגוי אאּמחד,
אשֵאהִבביא ּמד ִבגים של יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל ,שוּמאיַתמר:
"ממּמת ִברין ֵאהן,
אאּמלא אשֵאאין שרוצו ִבני שליַתקֵאבל ֵאהיאמנו".
מסכת ביוצה פרק ג משנה ג
ג
חט,
שבֵאהּממה שממסאכ אנת ,ללא ִישש ל
אאּמלא ִבאם ֵאכן ּמידויַתע
אשהוא ּמילכל ללאיַתכל ִבמאמ ּמנה יַתכ יַתזִית ּמוצִבלי ִבמשבעוד יום.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
רֲעאִבפלו יַתכ יַתזִית יַתחי ִבמֵאבית שטִבביּמחּמת ּה.
ששּמחּמט ּה יַתבּמש אדה ללא שיִבביאא ּמנה יַתבמוט ויַתבִבמּמּטה;
רֲעאּמבל ֵאמִבביּמא ּה שב ּמידו ֵאאּמב ִברים ֵאאּמב ִברים.
מסכת ביוצה פרק ג משנה ד
ד
שבכור אש ּמניַתפל יַתלבור,
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאי ֵארד ממשמאחה שוִי שראאה,

חט;
ִבאם איש בו מום ,יַתירֲעעאלה שוִישש ל
חט.
שוִבאם ּמלאו ,ללא ִישש ל
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ּמכל אשֵאאין מומו ִבנּמכר ֵאמאע ארב יום טוב,
ֵאאין אזה ִבמן יַתהמוּמכן.
מסכת ביוצה פרק ג משנה ה
ה
שבֵאהּממה אשֵאמּמתה ,ללא שי ִבזי אז ּמנה ִבמשמקוּממ ּה.
יַתמרֲעעאשה שוּמשרֲעאלו אאת שרִבבי יַתט שרפון ּמעאליּמה,
שויַתעל יַתהיַתחּמלה אש ִבניַתּטיַתמאת,
שו ִבנשכ יַתנס שלֵאבית יַתהִבמ שד ּמרש שוּמשיַתאל,
שוּמאשמרו לו:
"ללא שי ִבזי ֵאזם ִבמשמקוּממם".
מסכת ביוצה פרק ג משנה ו
ו
ֵאאין ִבנשמ ִבנים יַתעל יַתהשבֵאהּממה יַתכשתִבחּמלה שביום טוב,
רֲעאּמבל ִבנשמ ִבנים ּמעאליּמה ֵאמאע ארב יום טוב,
שושורֲעחִבטין ושמיַתחשלִבקין ֵאבי ֵאניאהם.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שוֵאקל ּמא ּמדם ּמבּמשר שכ אנ אגד יַתהאכִבלי או שכ אנ אגד יַתהּקוִבפיס.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאין יַתמשש ִבגיִבחין שביַתכ ף למא שזיַתנִים ּמכל ִבעּמּקר.
מסכת ביוצה פרק ג משנה ז
ז
ֵאאין יַתמששִבחי ִבזין אאת יַתהשוּסִבכין,
רֲעאּמבל יַתמִבשיּמא ּה יַתעל יַתגֵאבי רֲעחאב שרּמת ּה.
ללא ליאיַתמר ּמא ּמדם יַתליַתּטּמבח:
"שמלכר ִבלי שב ִבדי ּמנר ּמבּמשר",
רֲעאּמבל שוֵאחט שוֵאהם שמיַתחשלִבקים ֵאבי ֵאניאהם.
מסכת ביוצה פרק ג משנה ח
ח
אוֵאמר ּמא ּמדם יַתליַתח שנ ּמו ִבני:
"יַתמֵאלא ִבלי אכִבלי אזה" ,רֲעאּמבל ללא יַתבִבמ ּמדה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם ּמה ּמיה אכִבלי אשיַתלִבמ ּמדה ,ללא שייַתמאלאנו.
יַתמרֲעעאשה שבּמשאול אבן ּמבשט ִבנית,
אשּמה ּמיה שמיַתמֵאלא אאת ִבמדוּמתיו ֵאמאע ארב יום טוב,

שונושת ּמנן יַתלּמלקוחות שביום טוב.
יַתאּמבא ּמשאול אוֵאמר:
יַתבמוֵאעד עואשה ֵאכן.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתא ף יַתבחול עואשה ֵאכן,
ִבמשפ ֵאני ִבמצוי יַתהִבמדות.
ט
אוֵאמר ּמא ּמדם יַתלרֲעחֵאברו:
"אתן ִבלי ֵאביִבוצים אואאגו ִבזים שבִבמשנ ּמין".
אשֵאכן אד ארְך יַתביַתעל יַתהיַתבִית ִבלשהיות מו אנה שבתוְך ֵאביתו.

פרק ד
מסכת ביוצה פרק ד משנה א
א
יַתהֵאמִבביא יַתכ ֵאדי יַתיִין ִבמּממקום שלּממקום,
ללא שיִבביֵאאם יַתביַתוּסל ויַתבמּקּמפה,
רֲעאּמבל ֵאמִבביא הוא יַתעל שכֵאתפו שלּמפ ּמניו.
יַתהמוִבליְך אאת יַתהאתאבן,
ללא יַתישפִבשיל אאת יַתהמּקּמפה יַתלרֲעאחו ּמריו> ,שליַתאחו ּמריו<
אאּמלא נושטּמל ּה שב ּמידו.
יַתמשתִבחיִבלין יַתברֲעע ֵאריַתמת יַתהאתאבן,
רֲעאּמבל ללא ּמבֵאעִבוצים אשיַתבממשקאוצה.
מסכת ביוצה פרק ד משנה ב
ב
שוֵאאין נושטִבלין ֵאעִבוצים ִבמן יַתהמוּסּמכה,
אאּמלא ִבמן יַתהּמוּסמוְך ּמל ּה.
שמִבביִבאים ֵאעִבוצים ִבמן יַתהּמש אדה וִבמן יַתהשממכ ּמנס,
ִבמן יַתהיַתּק שרֵאפ ף ,רֲעאִבפלו ִבמן יַתהשממפ ּמזר.
שוֵאאי אזה הוא יַתק שרֵאפ ף?
ּמכל אשהוא ּמסמוְך ּמלִבעיר.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ּמכל אש ִבנשכ ּמנִבסים לו יַתבפויַתתיַתחת,
רֲעאִבפלו שבתוְך שתחום יַתשּמבת.

מסכת ביוצה פרק ד משנה ג
ג
ֵאאין שמיַתבשּקִבעין ֵאעִבוצים ִבמן יַתהּקורות,
שוללא ִבמן יַתהּקו ּמרה אש ִבנששּמב ּמרה שביום טוב;
ֵאאין שמיַתבשּקִבעים ללא יַתבּמּק שרדום שוללא יַתביַתמ ּמגל שוללא יַתבשמ ֵאג ּמרה,
אאּמלא יַתבּקוִבפיס.
יַתבִית אשהוא ּממֵאלא ֵאפרות,
שוּמסתום שו ִבנשפיַתחת,
נוֵאטל ִבמשמקום יַתהיַתפיַתחת.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
פוֵאחת יַתכשתִבחּמלה שונוֵאטל.
מסכת ביוצה פרק ד משנה ד
ד
ֵאאין פושתִבחים אאת יַתה ֵאנר,
ִבמשפ ֵאני אשהוא עואשה ֵאכִבלי;
שוֵאאין עוִבשין אפּמחִבמים,
שוֵאאין חושתִבכים אאת יַתהשפִבתיּמלה ִבלשש יַתנִים.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
חושתּמכ ּה ּמבאור ִבלשש ֵאני ֵאנרות.
מסכת ביוצה פרק ד משנה ה
ה
ֵאאין שושב ִברים אאת יַתהאח ארס,
שוֵאאין חושתִבכין אאת יַתה שנ ּמיר ִבלשוצלות בו ּממִבלייַתח,
שוֵאאין גו שרִבפים יַתתנור שוִבכי יַתרִים,
רֲעאּמבל שמיַתכשבִבשין.
שוֵאאין יַתמִבּקיִבפין ששֵאתי רֲעחִבביות
ִבלששפות רֲעעֵאליאהן אאת יַתהשּק ֵאד ּמרה,
שוֵאאין סושמִבכין אאת יַתהשּק ֵאד ּמרה יַתביַתביַתּקיַתעת,
שוֵאכן יַתה אדאלת.
שוֵאאין יַתמ שנִבהי ִבגין אאת יַתהשבֵאהּממה יַתביַתמֵאּקל שביום טוב.
מסכת ביוצה פרק ד משנה ו
ו
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
נוֵאטל ּמא ּמדם ֵאקיּמסם יַתלרֲעחוצות בו ִבש ּמניו,
ושמ יַתגֵאבב ִבמן אהּמחֵאוצר ויַתמ שדִבליק,
אשּמכל יַתמה אשאבּמחֵאוצר מוּמכן.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתא ף שמ יַתגֵאבב ִבמשלּמפ ּמניו ויַתמ שדִבליק.

מסכת ביוצה פרק ד משנה ז
ז
ֵאאין מוִבוציִבאין אאת ּמהאור,
ללא ִבמן ּמהֵאעִבוצים שוללא ִבמן ּמהרֲעאּמב ִבנים,
שוללא ִבמן אהּמעּמפר שוללא ִבמן יַתהיַתמִים.
שוֵאאין שמיַתלשב ִבנים אאת ּמה שרּמעִבפים ִבלשוצלות רֲעעֵאליאהם.
שועוד ּמאיַתמר שרִבבי אאִבליאע אזר:
עוֵאמד ּמא ּמדם יַתעל יַתהממשקאוצה אע ארב יַתשּמבת יַתבששִבביִבעית,
שואוֵאמר:
"ִבמּמכן רֲעא ִבני אוֵאכל שלּממּמחר".
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
שם שוליאיַתמר:
יַתעד אשִבי שר ל
ִבמּמכן שויַתעד ּמכאן.

פרק ה
מסכת ביוצה פרק ה משנה א
א
יַתמששִבחיִבלים ֵאפרות אד ארְך רֲעא מרּמבה שביום טוב,
רֲעאּמבל ללא יַתביַתשּמבת.
ושמיַתכִבוּסים אאת יַתהֵאפרות יַתבֵאכִבלים ִבמשפ ֵאני יַתה אדאל ף,
שוֵאכן יַתכ ֵאדי יַתיִין שויַתכ ֵאדי אשאמן.
נושת ִבנין אכִבלי יַתתיַתחת יַתה אדאל ף יַתביַתשּמבת.
מסכת ביוצה פרק ה משנה ב
ב
ּמכל אשיַתח ּמיִבבים ּמעּמליו ִבמשום ששבות
וִבמשום שרשות וִבמשום ִבמשוצ ּמוה יַתביַתשּמבת,
יַתח ּמיִבבין ּמעּמליו שביום טוב.
שוֵאאלו ֵאהן ִבמשום ששבות:
ללא עוִבלים ּמבִבאיּמלן,
שוללא רושכִבבים יַתעל יַתגֵאבי שבֵאהּממה,
שוללא ּמשִבטים יַתעל שפ ֵאני יַתהיַתמִים,
שוללא שמיַתסשפִבקים,
שוללא שמיַתטשפִבחים,
שוללא שמ יַתרשּק ִבדים.
שוֵאאלו ֵאהן ִבמשום שרשות:
ללא ּמד ִבנים,

שוללא שמיַתק שדִבשים,
שוללא חושלִבוצין,
שוללא שמ יַתישבִבמין.
שוֵאאלו ֵאהן ִבמֵאשם ִבמשוצ ּמוה:
ללא יַתמשק ִבדיִבשין,
שוללא יַתמרֲעח ִבריִבמים,
שוללא יַתמרֲעע ִבריִבכים,
שוללא יַתמ שגִבביִבהים שתרוּממה ויַתמיַתעששרות.
ּמכל ֵאאלו שביום טוב,
ֵאאין ּמוצ ִבריך לויַתמר יַתביַתשּמבת.
ֵאאין ֵאבין יום טוב יַתליַתשּמבת
אאּמלא לאאכל אנאפש ִבבשליַתבד.
מסכת ביוצה פרק ה משנה ג
ג
יַתהשבֵאהּממה שויַתהֵאכִבלים שכ יַתר שגֵאלי יַתהשבּמעִבלים.
יַתהמוֵאסר שבאהשמתו ִבלשבנו או ּמלרואעה,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שכ יַתר שגּמליו.
ֵאכִבלים שמ מיּמח ִבדין שלאאּמחד ִבמן ּמהיַתאִבחים אשיַתביַתבִית
רֲעה ֵארי ֵאאלו שכ יַתר שגּמליו,
שואשֵאאי ּמנן שמ מיּמח ִבדיןִ ,בלּממקום אשמכּמלם הושלִבכין.
מסכת ביוצה פרק ה משנה ד
ד
יַתהשוֵאאל ֵאכִבלים ֵאמרֲעחֵאברו ֵאמאע ארב יום טוב,
שכ יַתר שגֵאלי יַתהשוֵאאל;
שביום טוב ,שכ יַתר שגֵאלי יַתהיַתמששִבאיל.
ּמהִבאּמשה אשּמשרֲעאּמלה ֵאמרֲעחֵאב שרּמת ּה יַתתשבִבלים ִבלשק ֵאד ּמרּמת ּה,
ויַתמִים ואמיַתלח שלִבעּמוּסּמת ּה,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שכ יַתר שגֵאלי ששֵאתיאהם.
שרִבבי שיהו ּמדה פוֵאטר יַתביַתמִים ויַתבאמיַתלח,
ִבמשפ ֵאני אשֵאאין ּמבאהם יַתמּממש.
מסכת ביוצה פרק ה משנה ה
ה
יַתה יַתגאחאלת ,שכ יַתר שגֵאלי יַתהשבּמעִבלים,
שויַתהיַתששלאהאבת שבּמכל ּממקום.
יַתגאחאלת אשיַתלאהשק ֵאדש ,מורֲעעִבלין ּמב ּה,
שויַתהיַתששלאהאבת ,ללא אנשה ִבנים שוללא מורֲעעִבלים.
)יַתהמוִבוציא יַתגאחאלת ִבל שרשות ּמה יַתרִבבים ,יַתח ּמיב,
שויַתששלאהאבתּ ,מפטור(.

ו
שבֵאאר אשיַתל ּמיִבחיד ,שכ יַתר שגֵאלי יַתה ּמיִבחיד,
שואששליַתא שנֵאשי ּמהִבעיר ,שכ יַתר שגֵאלי יַתא שנֵאשי אוּמת ּה ּמהִבעיר,
שואששלעוֵאלי ּמבאבל ,שכ יַתר שגֵאלי יַתהשמיַתמֵאלא.
מסכת ביוצה פרק ה משנה ו
ז
ִבמי אשּמהיו ֵאפרוּמתיו שבִבעיר יַתאאח ארת,
שוֵאע שרבו שב ֵאני אוּמת ּה ּמהִבעיר ּמללבא אאשוצלו,
ללא ּמיִבביאו לו ִבמֵאפרוּמתיו,
שוִבאם ֵאע ֵארב הואֵ ,אפרוּמתיו ּמכמוהו.
מסכת ביוצה פרק ה משנה ז
ח
ִבמי אש ִבזֵאמן אאשוצלו או שרִבחים,
ללא יוִבליכו שב ּמי ּמדן ּממנות,
אאּמלא ִבאם ֵאכן ִבזּמכה ּמלאהם יַתאֵאחר שבּממנוֵאתיאהם
ֵאמאע ארב יום טוב.
ֵאאין יַתמששִבקים שושורֲעחִבטים אאת יַתהִבמ שדּמב ִבריות,
רֲעאּמבל יַתמששִבקים שושורֲעחִבטים אאת יַתהיַתב ּמיתות.
ֵאאלו ֵאהן יַתב ּמיתות?
יַתהּמלנות ּמבִבעיר,
שויַתהִבמ שדּמב ִבריות?
יַתהּמלנות ּמברֲעאּמפר.
חסלת ביוצה

מסכת ראש השנה
פרק א
מסכת ראש השנה פרק א משנה א
א
יַתא שרּמבּמעה ּמראֵאשי ּמש ִבנים ֵאהן:
שבאאּמחד שב ִבניּמסן,
לראש יַתהּמש ּמנה יַתלשמּמלִבכים שוּמל שר ּמגִבלים;

שבאאּמחד אבאאלול,
לראש יַתהּמש ּמנה שליַתמשעיַתשר שבֵאהּממה;
שרִבבי אאשלּמע ּמזר ו שרִבבי ִבששמעון אושמ ִברים:
שבאאּמחד שבִבתשש ִברי;
ב
שבאאּמחד שבִבתשש ִברי,
לראש יַתהּמש ּמנה יַתלּמש ִבנים שויַתלששִבמִבּטין שויַתליוֵאבלות > ,שויַתלששִבמיִבטין <
ִבל שנִבטיּמעה שוִבלי ּמרקות;
שבאאּמחד ִבבששּמבט,
לראש יַתהּמש ּמנה ּמלִבאיּמלן,
שכ ִבדשב ֵארי ֵאבית יַתשיַתמי;
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברין:
יַתברֲעחִבמּמשה ּמעּמשר בו.
מסכת ראש השנה פרק א משנה ב
ג
שביַתא שרּמבּמעה שפ ּמרִבקים ּמהעוּמלם ִבנדון:
יַתבאפיַתסח יַתעל יַתהשתבוּמאה;
וּמברֲעעאוצ ארת יַתעל ֵאפרות ּמהִבאיּמלן;
ושבלראש יַתהּמש ּמנה,
ּמכל ּמבֵאאי ּמהעוּמלם עושב ִברים שלּמפ ּמניו ִבכשבנושמרון,
ש אנאאיַתמר) :שתִבהִבלים לג,טו(
א
"יַתהיֵאוצר יַתייַתחד ִבלּמבם,
יַתהֵאמִבבין אאל ּמכל יַתמרֲעעֵאשיאהם";
ואבּמחג ִבנדו ִבנים יַתעל יַתהיַתמִים.
מסכת ראש השנה פרק א משנה ג
ד
יַתעל ִבשּמשה ּקח ּמדִבשים ששלוִבחים יושוצִבאים:
יַתעל ִבניּמסןִ ,במשפ ֵאני יַתהאפיַתסח;
יַתעל ּמאבִ ,במשפ ֵאני יַתהיַתתשע ִבנית;
יַתעל אאלולִ ,במשפ ֵאני לראש יַתהּמש ּמנה;
יַתעל ִבתשש ִבריִ ,במשפ ֵאני יַתתּמּק יַתנת יַתהמורֲעעדות;
יַתעל ִבכשסֵאלוִ ,במשפ ֵאני יַתהרֲעח מנּמכה;
יַתעל רֲעא ּמדרִ ,במשפ ֵאני יַתהפו ִברים.
ושכאשיַתהִבמשק ּמדש יַתק ּמים,
יושוצִבאים יַתא ף יַתעל ִבא ּמירִ ,במשפ ֵאני אפיַתסח ּמקּמטן.
מסכת ראש השנה פרק א משנה ד
ה

יַתעל שש ֵאני ּקח ּמדִבשים שמיַתחשלִבלים אאת יַתהיַתשּמבת:
יַתעל ִבניּמסן שויַתעל ִבתשש ִברי,
אשּמבאהם ששלוִבחים יושוצִבאין שלסו שר ּמיה,
וּמבאהן ּמהיו שמיַתתשּק ִבנין אאת יַתהמוּמעדות;
ושכאשֵאבית יַתהִבמשק ּמדש יַתק ּמים,
שמיַתחשלִבלים יַתא ף יַתעל מכּמלם,
ִבמשפ ֵאני יַתתּמּק יַתנת יַתהּמּק שרּמבן.
מסכת ראש השנה פרק א משנה ה
ו
ֵאבין אשִבנ שרּמאה יַתברֲעעִבליל וֵאבין אשללא ִבנ שרּמאה יַתברֲעעִבליל,
שמיַתחשלִבלים ּמעּמליו אאת יַתהיַתשּמבת.
שרִבבי יוֵאסי אוֵאמר:
ִבאם ִבנ שרּמאה יַתברֲעעִבליל,
ֵאאין שמיַתחשלִבלין ּמעּמליו אאת יַתהיַתשּמבת.
מסכת ראש השנה פרק א משנה ו
ז
יַתמרֲעעאשה אשּמעשברו יוֵאתר ֵאמיַתא שרּמבִבעים זוג,
שוִבעשכּמבן שרִבבי רֲעעִבקיּמבה שבלוד.
ּמשיַתלח לו יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל:
ִבאם שמיַתעֵאכב יַתאּמתה אאת ּמה יַתרִבבים,
ִבנשמֵאוצאּמת שמיַתכששּמלן אלּמעִבתיד ּמלבוא.
מסכת ראש השנה פרק א משנה ז
ח
ּמאב ושבנו אש ּמראו אאת יַתהחל אדשֵ ,איֵאלכו;
ללא אשִבמשוצּמט שרִבפים אזה ִבעם אזה,
אאּמלא אשֵאמא ִיּמפֵאסל אאּמחד ֵאמאהם,
ִישוצּמט ֵאר ף יַתהֵאש ִבני ִבעם יַתאֵאחר.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ּמאב ושבנו ,שוּמכל יַתהשּקרוִבבים,
שכֵאש ִברים שלֵאעדות יַתהחל אדש.
ט
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
יַתמרֲעעאשה שבטוִבב ּמיה ּמהרוֵאפא,
אש ּמרּמאה אאת יַתהחל אדש ִבבירוּמשיַתלִים,
הוא ושבנו שויַתעשבדו יַתהשממששח ּמרר,
שוִבקשבלו יַתהלכרֲעה ִבנים אותו שואאת שבנו,
וּמפשסלו אאת יַתעשבדו.

מסכת ראש השנה פרק א משנה ח
י
ֵאאלו ֵאהן יַתהשפסוִבלין:
יַתהשמיַתשֵאחק יַתבמּקשב ּמיא,
שויַתהיַתמשל אוה ּמב ִברִבבית,
ויַתמשפ ִבריֵאחי יו ִבנים,
שוסורֲעח ֵארי ששִבביִבעית,
יַתורֲעעּמב ִבדים.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל ּמהֵאעדות אשֵאאין ּמהִבאּמשה שכֵאש ּמרה ּמל ּה,
יַתא ף ֵאהן ֵאאי ּמנן שכֵאש ִברים ּמל ּה.
מסכת ראש השנה פרק א משנה ט
יא
ִבמי אש ּמרּמאה אאת יַתהחל אדש שוֵאאינו ּמיכול שליַתהֵאלְך,
מוִבליִבכים אותו יַתעל יַתהרֲעחמור,
רֲעאִבפלו יַתבִבמּמּטה;
ִבאם וצו אדה ּמלאהם ,לושקִבחין שב ּמי ּמדם יַתמשקלות;
שוִבאם ּמה שיּמתה אד ארְך שרחוּמקה,
לושקִבחין שב ּמי ּמדן שמזונות.
אשיַתעל יַתמרֲעהיַתלְך יַתל שיּמלה ּמויום,
שמיַתחשלִבלים אאת יַתהיַתשּמבת שויושוצִבאין שלֵאעדות יַתהחל אדש,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא כג,ד(
א
"ֵאאאלה מורֲעע ֵאדי ייִ ,במשק ּמרֵאאי לק אדש,
רֲעאאשר ִבתשק שראו לאּמתם שבמורֲעע ּמדם".

פרק ב
מסכת ראש השנה פרק ב משנה א
א
ִבאם ֵאאי ּמנן יַתמִבכי ִברין אותו,
שמיַתששלִבחין ִבעמו יַתאֵאחר שליַתהִבעידו.
ּמב ִבראשו ּמנה,
ּמהיו שמיַתקשבִבלים ֵאעדות יַתהחל אדש ִבמּמכל ּמהּמא ּמדם;
ִבמאשִבּקשלשקלו יַתהִבמי ִבנים,
ִבהשתִבקינו אשללא שיהו שמיַתקשבִבלים אאּמלא ִבמן יַתהיַתמִבכי ִברים.
)מסכת ראש השנה פרק ב משנה ב(
ּמב ִבראשו ּמנה ּמהיו יַתמִבשיִבאים יַתמשואות;

ִבמאשִבּקשלשקלו יַתהכוִבתים,
ִבהשתִבקינו אש שיהו ששלוִבחים יושוצִבאין.
מסכת ראש השנה פרק ב משנה ג
ב
ֵאכייַתוצד יַתמִבשיִבאים יַתמשואות?
שמִבביִבאין שכמל שנסות אשּמלאא ארז רֲעא מרִבכים,
שוּמק ִבנים יַתורֲעעֵאוצי אשאמן ו שנלע ארת אשיַתלִבפששּמתן,
שוכו ֵארְך ִבבשמִבשיּמחה ,שועואלה שללראש ּמהּמהר,
ויַתמִבצית ּמבאהן אאת ּמהאור,
ומוִבליְך וֵאמִבביא ויַתמרֲעעאלה ומו ִבריד,
יַתעד אשהוא רואאה אאת רֲעחֵאברו
אשהוא עואשה ֵאכן שבלראש ּמהּמהר יַתהֵאש ִבני,
שוֵאכן שבלראש ּמהּמהר יַתהששִבליִבשי.
מסכת ראש השנה פרק ב משנה ד
ג
שמ יַתנִין ּמהיו יַתמִבשיִבאים?
ֵאמיַתהר יַתהִבמששּמחה שליַתס שרשטּמבא,
וִבמיַתוּס שרשטּמבא ִבל שגרוִבפי ּמנא> ,לגריפוניא<
וִבמ שגרוִבפי ּמנא שליַתח שו ּמרן,
וֵאמיַתחשו ּמרן שלֵאבית ִבבשלִבתין;
וִבמֵאבית ִבבשלִבתין ללא ּמזזו,
אאּמלא מוִבליְך וֵאמִבביא ויַתמרֲעעאלה ומו ִבריד,
יַתעד אשהוא רואאה ּמכל יַתהגוּמלה שלּמפ ּמניו
ִבכשמדו יַתרת ּמהֵאאש.
מסכת ראש השנה פרק ב משנה ה
ד
ּמחֵאוצר שגדוּמלה ּמה שיּמתה ִבבירוּמשיַתלִים,
וֵאבית יַתישע ֵאזק ּמה שיּמתה ִבנשק ֵאראת,
שויַתלּמשם ּמכל ּמהֵאע ִבדים ִבמשתיַתכ שנִבסין,
וֵאבית ִבדין בו שדִבקין אוּמתן ּמשם.
ושסעודות שגדולות עוִבשין ּמלאהם,
ִבבששִבביל אש שיהו שר ִבגיִבלים ּמללבא.
ה
ּמב ִבראשו ּמנה ללא ּמהיו ּמז ִבזים ִבמּמשם ּמכל יַתהיום.
ִבהשתִבקין יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל יַתה ּמזֵאקן,
אש שיהו שמיַתהשלִבכים יַתאשליַתפִים יַתאּממה שלּמכל רויַתח.
שוללא זו ִבבשליַתבד,

אאּמלא יַתא ף רֲעחּמכּממה יַתהּמבּמאה של יַתיֵאלד,
יַתהּמבא שליַתהִבציל ִבמ יַתיד יַתה יַתגִיס וִבמ יַתיד יַתה ּמנּמהר,
ִבמ יַתיד יַתה שדֵאלּמקה ִבמ יַתיד יַתהיַתמשפלות,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שכיַתא שנֵאשי ּמהִבעיר,
שו ֵאיש ּמלאהם יַתאשליַתפִים יַתאּממה שלּמכל רויַתח.
מסכת ראש השנה פרק ב משנה ו
ו
ֵאכייַתוצד בו שדִבקין אאת ּמהֵאע ִבדים?
זוג אשּמבא ִבראשון,
בו שדִבקין אותו ִבראשון.
יַתמשכ ִבניִבסים אאת יַתה ּמגדול אשּמבאהם,
שואושמ ִברים לו:
אאלמרֵ ,אכייַתוצד ּמרִבאיּמת אאת יַתהשלּמב ּמנה,
ִבלשפ ֵאני יַתהיַתחּממה או שליַתאיַתחר יַתהיַתחּממה?
ִבלשוצפו ּמנ ּה או ִבל שדרוּממ ּה?
יַתכּממה ּמה ּמיה ּמגבויַת ּה ,ושליַתאִין ּמה ּמיה נואטה?
שויַתכּממה ּמה ּמיה ּמרּמחב?
שוִבאם ּמאיַתמר "ִבלשפ ֵאני יַתהיַתחּממה",
ללא ּמאיַתמר שכלום.
ז
ּמהיו יַתמשכ ִבניִבסין אאת יַתהֵאש ִבני ובו שדִבקין אותו.
ִבנשמשוצאו ִבדשב ֵאריאהם שממכ ּמו ִבנים,
ֵאעדוּמתן שמ מק איאמת.
וששּמאר ּמכל יַתהזוגות,
שורֲעאִבלין אוּמתן ּמראֵאשי שדּמב ִברים;
ללא אשֵאהן שוצ ִבריִבכים ּמלאהן,
אאּמלא אשללא ֵאישוצאו שביַתפֵאחי אנאפש,
ִבבששִבביל אש שיהו שר ִבגיִבלים ּמללבא.
מסכת ראש השנה פרק ב משנה ז
ח
לראש ֵאבית ִבדין אוֵאמר:
שמ מק ּמדש!
שוּמכל ּמהּמעם עו ִבנים יַתארֲעח ּמריו:
שמ מק ּמדש ,שמ מק ּמדש!
ֵאבין אשִבנ שרּמאה ִבב שזיַתמנו וֵאבין אשללא ִבנ שרּמאה ִבב שזיַתמנו,
שמיַתק שדִבשים אותו.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר ִבב שרִבבי ּמוצדוק אוֵאמר:
ִבאם ללא ִבנ שרּמאה ִבב שזיַתמנו,

ֵאאין שמיַתק שדִבשים אותו,
אששכּמבר ִבק שדשוהו ּמשיַתמִים.
מסכת ראש השנה פרק ב משנה ח
ט
שדמות וצורות שלּמבנות
ּמהיו לו של יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל יַתברֲעעִבל ּמיתו,
יַתביַתּטשבּמלא ויַתבלכאתל,
אשּמבאהן יַתמ שראאה אאת יַתהאה שדיוטות שואוֵאמר:
רֲעהּמכ אזה ּמרִבאיּמת או ּמכ אזה?
יַתמרֲעעאשה אשּמבאו ששיַתנִים שוּמאשמרו:
שרִבאינוהו יַתששח ִברית יַתבִבמ שז ּמרח ,שויַתע שרִבבית יַתביַתמרֲעע ּמרב.
ּמאיַתמר שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי:
ֵאע ֵאדי אשאקר ֵאהם!
ושכאשּמבאו של יַתישב אנה ִבקשבּמלן יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל> .ליוונה<
י
שועוד ּמבאו ששיַתנִים שוּמאשמרו:
שרִבאינוהו ִבב שזיַתמנו,
ויַתביַתל שיּמלה שבִבעבורו ,ללא ִבנ שרּמאה.
שוִבקשבּמלן יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל.
ּמאיַתמר שרִבבי דוּמסא אבן יַתא שרִבכי ּמנס:
ֵאע ֵאדי אשאקר ֵאהם!
ֵאהיּמאְך שמִבעי ִבדין יַתעל ּמהִבאּמשה אש ּמיּמל ּמדה,
ושלּממּמחר שכ ֵארּמס ּה ֵאבין ִבש אניּמה?
ּמאיַתמר לו שרִבבי שיהומשיַתע:
רואאה רֲעא ִבני אאת שדּמב אריָך.
מסכת ראש השנה פרק ב משנה ט
יא
ּמשיַתלח לו יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל:
גו ֵאזר רֲעא ִבני ּמעאליָך,
אשּמתלבא אאשוצִבלי שביַתמשקּמלְך ושבּממעוּמתְך,
שביום אשּמחל יום יַתהִבכפו ִברים ִבלשהיות שבאחששבו ּמנְך.
ּמהיַתלְך ושמּמוצאו שרִבבי רֲעעִבקיּמבה ֵאמֵאוצר.
ּמאיַתמר לו:
איש ִבלי ִבלשלמוד,
אשּמכל יַתמה אשּמעּמשה יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאלּ ,מעשוי,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא כג,ד(
א
"ֵאאאלה מורֲעע ֵאדי יי ִבמשק ּמרֵאאי לק אדש,
רֲעאאשר ִבתשק שראו לאּמתם";

ֵאבין ִבב שזיַתמ ּמנןֵ ,אבין אשללא ִבב שזיַתמ ּמנן,
ֵאאין ִבלי מורֲעעדות אאּמלא ֵאאלו.
יב
ּמבא לו ֵאאאוצל שרִבבי דוּמסא אבן יַתא שרִבכי ּמנס,
ּמאיַתמר לו:
ִבאם ּמבִבאין ּמאנו ּמל ִבדין
יַתאיַתחר ֵאבית ִבדינו אששל יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל,
שוצ ִבריִבכין ּמאנו ּמל ִבדין
יַתאיַתחר ּמכל ֵאבית ִבדין שו ִבדין
אשּמעיַתמד ִבמימות מאשה שויַתעד יַתעשכּמשיו;
ש אנאאיַתמר) :ששמות כד,ט(
א
" יַתו יַתייַתעל מאשה שויַתארֲעה לרןּ ,מנ יַתדב יַתורֲעאִבביהוא,
שוִבששבִבעים ִבמ ִבזשק ֵאני ִישש ּמרֵאאל",
שוּמלּממה ללא ִבנשתּמפ שרשו ששמוּמתן אשיַתל שזֵאק ִבנים?
אאּמלא שליַתלשמ ּמדְך ,אשּמכל ששללּמשה וששללּמשה
אשּמעשמדו ֵאבית ִבדין יַתעל ִישש ּמרֵאאל,
רֲעה ֵארי ֵאהן שכֵאבית ִבדינו אששלמאשה.
ּמניַתטל יַתמשקלו וּממעוּמתיו שב ּמידו,
שוּמהיַתלְך של יַתישב אנה ֵאאאוצל יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל,
שביום אשּמחל יום יַתהִבכפו ִברים ִבלשהיות שכאחששבונו.
ּמעיַתמד יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל ו שנּמשקו שבלראשו,
שוּמאיַתמר לו:
בוא שבּמשלום ,ארִבבי שויַתתשלִבמי ִבדי!
ארִבבי יַתבּמחשכּממה,
שויַתתשלִבמי ִבדי אשִבּקיַתבשלּמת ּמעאליָך אאת שדּמב יַתרי.

פרק ג
מסכת ראש השנה פרק ג משנה א
א
ּמראוהו ֵאבית ִבדין שוּמכל ִישש ּמרֵאאל;
אנשחשקרו ּמהֵאע ִבדים;
ללא ִבהשסִבפיקו לויַתמר "שמ מק ּמדש" יַתעד אשּמחֵאשּמכה,
רֲעה ֵארי אזה שממעּמבר.
ּמראוהו ֵאבית ִבדין ִבבשליַתבד,
יַתייַתעשמדו שש יַתנִים שו ּמיִבעידו ִבלשפ ֵאניאהם ,שוליאשמרו:
שמ מק ּמדש ,שמ מק ּמדש!
ּמראוהו ששללּמשה שוֵאהן ֵאבית ִבדין,

יַתייַתעשמדו שש יַתנִים שויוִבשיבו ֵאמרֲעחֵאב ֵאריאהם ֵאאאוצל יַתה ּמיִבחיד,
שו ּמיִבעידו ִבבשפ ֵאניאהם ,שוליאשמרו:
שמ מק ּמדש ,שמ מק ּמדש!
אשֵאאין יַתה ּמיִבחיד אנאאּממן יַתעל שי ֵאדי יַתעשוצמו.
מסכת ראש השנה פרק ג משנה ב
ב
ּמכל יַתהשוּמפרות שכֵאש ִברין חו ץ ִבמאשיַתלּמפ ּמרה,
ִבמשפ ֵאני אשִבהיא אק ארן.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
יַתורֲעהללא ּמכל יַתהשוּמפרות ִבנשק שראו אק ארן,
ש אנאאיַתמר) :יהושע ו,ה(
א
שְך שבאק ארן יַתהיוֵאבל,
" שוּמה ּמיה ִבבשמ ל
שכּמששמרֲעעאכם אאת קול יַתהשוּמפר".
)מסכת ראש השנה פרק ג משנה ג(
שוּמפר אששללראש יַתהּמש ּמנה אשיַתל ּמיֵאעל ּמפשוט,
וִבפיו שממוצאפה ּמזּמהב,
וששֵאתי רֲעחוצושוצרות ִבבשוצ ּמד ִבדים.
שוּמפר יַתמרֲעא ִבריְך יַתורֲעחוצושוצרות שמיַתקשצרות,
אשִבמשוצ יַתות יַתהיום יַתבשוּמפר.
מסכת ראש השנה פרק ג משנה ד
ג
ושביַתתשע ִבניות שבאשיַתל שזּמכ ִברים שכפוִבפים,
וִבפיו שממוצאפה אכאס ף,
וששֵאתי רֲעחוצושוצרות ּמבאאשמיַתוצע.
שוּמפר שמיַתקֵאצר יַתורֲעחוצושוצרות יַתמרֲעא ִבריכות,
אשִבמשוצ יַתות יַתהיום יַתברֲעחוצושוצרות.
מסכת ראש השנה פרק ג משנה ה
ד
ּמש אוה יַתהיוֵאבל שולראש יַתהּמש ּמנה ִבלשתִבקיּמעה שוִבלשב ּמרכות.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שבלראש יַתהּמש ּמנה תושקִבעים שבאשיַתל שזּמכ ִברים,
ויַתביוֵאבל שבאשיַתל ּמיֵאעִבלים.
מסכת ראש השנה פרק ג משנה ו
ה
שוּמפר אש ִבנשס יַתדק שו ִבדשבקוּ ,מפסול.
ִבדֵאבק ִבששב ֵארי יַתהשוּמפרותּ ,מפסול.
ִבניַתּקב ושסּמתמו,

ִבאם שמיַתעֵאכב אאת יַתהשתִבקיּמעה ּמפסול,
שוִבאם ּמלאוּ ,מכֵאשר.
מסכת ראש השנה פרק ג משנה ז
ו
יַתהתוֵאקיַתע שלתוְך יַתהבור,
או שלתוְך יַתהיַתחדות ,או שלתוְך יַתהִבפילתס,
ִבאם קול שוּמפר ּמשיַתמעּ ,מיּמוצא,
שוִבאם קול רֲעהּמב ּמרה ּמשיַתמע ,ללא ּמיּמוצא.
שוֵאכן ִבמי אשּמה ּמיה עוֵאבר יַתאיַתחר ֵאבית יַתהשכ אנאסת,
או אשּמה ּמיה ֵאביתו ּמסמוְך שלֵאבית יַתהשכ אנאסת,
שוּמשיַתמע קול שוּמפר או קול שמ ִבגּמלה,
ִבאם ִבכ ֵאון ִבלבוּ ,מיּמוצא,
שוִבאם ּמלאו ,ללא ּמיּמוצא;
יַתא ף יַתעל ִבפי אש אזה ּמשיַתמע שו אזה ּמשיַתמע,
אזה ִבכ ֵאון ִבלבו ,שו אזה ללא ִבכ ֵאון.
מסכת ראש השנה פרק ג משנה ח
ז
)ששמות יז,יא( " שוּמה ּמיה יַתכרֲעאאשר ּמי ִברים מאשה ּמידו,
שו ּמגיַתבר ִישש ּמרֵאאל ,שויַתכרֲעאאשר ּמי ִבנייַתח ּמידו ,שו ּמגיַתבר רֲעעּממֵאלק".
שוִבכי ּמי ּמדיו אששלמאשה עושות ִבמשלּמחּממה,
או ּמי ּמדיו שושברות ִבמשלּמחּממה?
אאּמלא ּמכל שזיַתמן אשּמהיו ִישש ּמרֵאאל ִבמשסיַתתשכִבלים שכיַתלֵאפי שליַתמשעּמלן,
ושמיַתכ שו ִבנים אאת ִבלּמבם יַתלרֲעאִבביאהם אשיַתבּמשיַתמִים,
ּמהיו ִבמשת יַתגשב ִברים,
שוִבאם ּמלאוּ ,מהיו נושפִבלים.
ח
שויַתכיוֵאוצא בו) :במדבר כא,ח(
" יַתוליאאמר יי אאל למאשה:
רֲעעֵאשה שלָך ּמש ּמר ף שוִבשים לאתו יַתעל ֵאנס,
שוּמה ּמיה ּמכל יַתה ּמנשוְך ,שו ּמרּמאה לאתו ּמוּמחי".
שוִבכי ּמנּמחש ֵאמִבמית ושמיַתח איה?
אאּמלא ּמכל שזיַתמן אשּמהיו אש ִבישש ּמרֵאאל ִבמשסיַתתשכִבלים שכיַתלֵאפי שליַתמשעּמלן,
ושמיַתששעשב ִבדים אאת ִבלּמבם יַתלרֲעאִבביאהם אשיַתבּמשיַתמִים,
ּמהיו ִבמשת יַתרִבפים,
שוִבאם ּמלאוּ ,מהיו ִבנמוִבקים.
ט
ֵאח ֵארש שואטה שוּמקּמטן

ֵאאינו מוִבוציא אאת ּמה יַתרִבבים שי ֵאדי חוּמבּמתן.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל אשֵאאינו יַתח ּמיב יַתב ּמדּמבר,
ֵאאינו מוִבוציא אאת ּמה יַתרִבבים שי ֵאדי חוּמבּמתן.

פרק ד
מסכת ראש השנה פרק ד משנה א
א
יום טוב אששללראש יַתהּמש ּמנה
אשּמחל ִבלשהיות יַתביַתשּמבת,
יַתבִבמשק ּמדש תושקִבעים,
רֲעאּמבל ללא יַתבשמ ִבדי ּמנה.
ִבמאשּמח יַתרב ֵאבית יַתהִבמשק ּמדש,
ִבהשתִבקין יַתרּמבן יוּמח ּמנן אבן יַתזיַתכי,
אש שיהו תושקִבעים שבּמכל ּממקום אש איש בו ֵאבית ִבדין.
ּמאיַתמר שרִבבי אאשלּמע ּמזר:
ללא ִבהשתִבקין יַתרּמבן יוּמח ּמנן אבן יַתזיַתכי אש שיהו תושקִבעים
אאּמלא שב יַתישב אנה ִבבשליַתבד.
ּמאשמרו לו:
אאּמחד יַתישב אנה שואאּמחד ּמכל ּממקום אש איש בו ֵאבית ִבדין.
מסכת ראש השנה פרק ד משנה ב
ב
שועוד זו ּמה שיּמתה שירוּמשיַתלִים שיֵאת ּמרה יַתעל יַתישב אנה,
אשּמכל ִבעיר אשִבהיא רוּמאה שושויַתמיַתעת,
ושקרוּמבה ִבויכוּמלה ּמללבא,
תושקִבעים ּמב ּה.
ושב יַתישב אנה ללא ּמהיו תושקִבעים,
אאּמלא שבֵאבית ִבדין ִבבשליַתבד.
מסכת ראש השנה פרק ד משנה ג
ג
ּמב ִבראשו ּמנהּ ,מה ּמיה יַתהלוּמלב ִבנּמּטל
יַתבִבמשק ּמדש ִבששבּמעה,
ויַתבשמ ִבדי ּמנה יום אאּמחד.
ִבמאשּמח יַתרב ֵאבית יַתהִבמשק ּמדש,
ִבהשתִבקין יַתרּמבן יוּמח ּמנן אבן יַתזיַתכי,
אש שיֵאהא יַתהלוּמלב ִבנּמּטל יַתבשמ ִבדי ּמנה ִבששבּמעה >במקדש<

ֵאזאכר יַתלִבמשק ּמדש;
שואש שיֵאהא יום אה אנ ף מכלו ּמאסור.
מסכת ראש השנה פרק ד משנה ד
ד
ּמב ִבראשו ּמנה,
ּמהיו שמיַתקשבִבלין ֵאעדות יַתהחל אדש ּמכל יַתהיום.
יַתפיַתעם יַתאיַתחת ִבנששּמתהו ּמהֵאע ִבדים ִבמּמללבא,
שו ִבנשתיַתקשלשקלו יַתהשל ִבו ִבים יַתבִבשיר.
ִבהשתִבקינו אשללא שיהו שמיַתקשבִבלין אאּמלא יַתעד יַתהִבמ שנּמחה.
ּמבאו ִבמן יַתהִבמ שנּמחה ושליַתמשעּמלן,
נורֲעה ִבגים אותו יַתהיום לק אדש ושלּממּמחר לק אדש.
ִבמאשּמח יַתרב ֵאבית יַתהִבמשק ּמדש,
ִבהשתִבקין יַתרּמבן יוּמח ּמנן אבן יַתזיַתכי,
אש שיהו שמיַתקשבִבלין ֵאעדות יַתהחל אדש ּמכל יַתהיום.
ה
ּמאיַתמר שרִבבי שיהומשיַתע אבן ּמק שרּמחה:
שועוד אזה ִבהשתִבקין יַתרּמבן יוּמח ּמנן אבן יַתזיַתכי,
אשרֲעאִבפלו לראש ֵאבית ִבדין שבּמכל ּממקום,
אשללא שיהו ּמהֵאע ִבדים הושלִבכים,
אאּמלא ִבלשמקום יַתה יַתויַתעד.
מסכת ראש השנה פרק ד משנה ה
ו
ֵאס אדר שב ּמרכות:
אוֵאמר ּמאבות ו שגבורות ושק מדיַתשת יַתהֵאשם,
שוכוֵאלל יַתמשלִבכיות ִבעּממם ,שוֵאאינו תוֵאקיַתע;
שק מדיַתשת יַתהיום ,שותוֵאקיַתע;
ִבזשכרונות ,שותוֵאקיַתע;
שוּמפרות ,שותוֵאקיַתע;
שואוֵאמר רֲעעבו ּמדה שוהו ּמד ּמיה וִבב שריַתכת לכרֲעה ִבנים.
ִבדשב ֵארי שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי.
ז
ּמאיַתמר לו שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
ִבאם ֵאאינו תוֵאקיַתע שליַתמשלִבכיות,
ּמלּממה הוא יַתמ שזִבכיר?
אאּמלא אוֵאמר ּמאבות ו שגבורות ושק מדיַתשת יַתהֵאשם,
שוכוֵאלל יַתמשלִבכיות ִבעם שק מדיַתשת יַתהיום ,שותוֵאקיַתע;
ִבזשכרונות ,שותוֵאקיַתע;

שוּמפרות ,שותוֵאקיַתע;
שואוֵאמר רֲעעבו ּמדה שוהו ּמד ּמיה וִבב שריַתכת לכרֲעה ִבנים.
מסכת ראש השנה פרק ד משנה ו
ח
ֵאאין פורֲעחִבתים ֵאמאעאשר יַתמשלִבכיות,
וֵאמרֲעעּמש ּמרה ִבזשכרונות,
ֵאמרֲעעּמש ּמרה שוּמפרות.
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי אוֵאמר:
ִבאם רֲעאּממ ּמרן ּמשלוש ּמשלושּ ,מיּמוצא.
ֵאאין יַתמ שזִבכי ִברים ִבזשכרון יַתמשלִבכיות שושוּמפר אשיַתלמפ שרּמענות.
יַתמשתִבחיל יַתבתו ּמרה ויַתמששִבלים יַתב ּמנִבביא.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ִבאם ִבהששִבלים יַתבתו ּמרהּ ,מיּמוצא.
מסכת ראש השנה פרק ד משנה ז
ט
ּמהעוֵאבר ִבלשפ ֵאני יַתהֵאתּמבה
שביום טוב אששללראש יַתהּמש ּמנה,
יַתהֵאש ִבני יַתמשתִבקייַתע;
ושבּמשיַתעת יַתהיַתהֵאלל,
ּמה ִבראשון יַתמשק ֵארא אאת יַתהיַתהֵאלל.
מסכת ראש השנה פרק ד משנה ח
י
שוּמפר אששללראש יַתהּמש ּמנה,
ֵאאין יַתמרֲעעִבבי ִברים ּמעּמליו אאת יַתהשתחום,
שוֵאאין שמיַתפשּקִבחין ּמעּמליו אאת יַתה יַתגל,
שוללא עוִבלין ּמבִבאיּמלן,
שוללא רושכִבבים יַתעל יַתגֵאבי שבֵאהּממה,
שוללא ּמשִבטים יַתעל שפ ֵאני יַתהיַתמִים;
שוֵאאין חושתִבכים אותו,
ֵאבין שב ּמדּמבר אשהוא ִבמשום ששבות,
ֵאבין שב ּמדּמבר אשהוא ִבמשום ללא יַתתרֲעעאשה.
רֲעאּמבל ִבאם ּמרּמוצה ִבלֵאתן שבתוכו יַתמִים או יַתיִיןִ ,יֵאתן.
ֵאאין שמיַתעשכִבבין אאת יַתהִבתינוקות ִבמִבלשתלקיַתע,
רֲעאּמבל ִבמשתיַתעשוּסִבקין ּמבאהן יַתעד אש ִבישלּממדו; >מתעשקין<
שויַתהִבמשתיַתעֵאוּסק ללא ּמיּמוצא;
שויַתהשוֵאמיַתע ִבמן יַתהִבמשתיַתעֵאוּסק ללא ּמיּמוצא.
מסכת ראש השנה פרק ד משנה ט

יא
ֵאס אדר שתִבקיעות,
ּמשלוש אששלּמשלוש ּמשלוש.
ֵאשעור שתִבקיּמעה שכ ֵאדי ּמשלוש שתרועות.
ֵאשעור שתרוּמעה שכ ֵאדי ּמשלוש יַתיּמבבות.
ּמתיַתקע ּמב ִבראשו ּמנה וּממיַתשְך יַתבששִבנ ּמיה ִבבששיַתתִים,
ֵאאין שב ּמידו אאּמלא יַתאיַתחת.
ִבמי אשֵאב יַתרְך שויַתאיַתחר ּמכְך ִבנשתיַתמ ּמנה לו שוּמפר,
תוֵאקיַתע וֵאמ ִברייַתע שותוֵאקיַתע,
תוֵאקיַתע וֵאמ ִברייַתע שותוֵאקיַתע ּמשלוש שפּמעִבמים.
יַתכֵאשם אשששִבלייַתח יַתהִבצבור יַתח ּמיב,
ּמכְך ּמכל ּמיִבחיד שו ּמיִבחיד יַתח ּמיב.
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ששִבלייַתח יַתהִבצבור מוִבוציא אאת ּמה יַתרִבבים שי ֵאדי חוּמבּמתן.
חסלת ראש השנה

מסכת תענית
פרק א
מסכת תענית פרק א משנה א
א
ֵאמאאּממיַתתי יַתמ שזִבכי ִברין שגבורות שגּמשִבמים?
שרִבבי ִבליאע אזר אוֵאמר:
ִבמיום טוב ּמה ִבראשון אשאלּמחג.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ִבמיום טוב ּמהיַתארֲעחרון.
ּמאיַתמר לו שרִבבי שיהומשיַתע:
הוִבאיל שוֵאאין יַתה שגּמשִבמים אאּמלא ִבסיּממן שקּמלּמלה אבּמחג,
ּמלּממה יַתמ שזִבכיר?
ּמאיַתמר לו שרִבבי אאִבליאע אזר:
יַתא ף הוא ֵאאינו אוֵאמר אאּמלא
יַתמִבשיב ּמהרויַתח ומו ִבריד יַתה אגאשם,
שבעו ּמנתו.
ּמאיַתמר לו:
ִבאם ֵאכן,

שלעוּמלם שיֵאהא יַתמ שזִבכיר.
מסכת תענית פרק א משנה ב
ב
ֵאאין שורֲעאִבלים שגּמשִבמים אאּמלא ּמסמוְך ִבל שגּמשִבמים.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמהעוֵאבר ִבלשפ ֵאני יַתהֵאתּמבה שביום טוב ּמהיַתארֲעחרון אשאלּמחג,
ּמהיַתארֲעחרון יַתמ שזִבכיר;
שוּמה ִבראשון ֵאאינו יַתמ שזִבכיר.
ושביום טוב ּמה ִבראשון אשיַתלאפיַתסח,
ּמה ִבראשון יַתמ שזִבכיר
שוּמהיַתארֲעחרון ֵאאינו יַתמ שזִבכיר.
ג
יַתעד אאּממיַתתי שורֲעאִבלין?
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתעד אש יַתירֲעעבור יַתהאפיַתסח.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
יַתעד אש ֵאיֵאוצא ִבניּמסן,
ש אנאאיַתמר) :יואל ב,כג(
א
" יַתויו ארד ּמלאכם אגאשם מו ארה ]יורה[ ויַתמשלקוש ּמב ִבראשון".
מסכת תענית פרק א משנה ג
ד
ִבבששללּמשה שביַתמ שראחשש ּמון שורֲעאִבלין שגּמשִבמים.
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
שבִבששבּמעה בו ,רֲעחִבמּמשה ּמעּמשר יום יַתאיַתחר אהּמחג,
שכ ֵאדי אש יַתי ִבגייַתע ּמהיַתארֲעחרון אששבִישש ּמרֵאאל ִבל שניַתהר שפ ּמרת.
מסכת תענית פרק א משנה ד
ה
ִבה ִבגייַתע ִבששבּמעה ּמעּמשר שביַתמ שראחשש ּמון שוללא ּמי שרדו שגּמשִבמים,
ִבהשתִבחילו יַתה שיִבחי ִבדים ִבמשתיַתע ִבנים.
אושכִבלים שושוִבתים ִבמאשּמחֵאשּמכה,
וממּמת ִברים ִבבשמּמלאּמכה וִבב שרִבחיּמוצה וִבביִבסיּמכה,
וִבב שנִבעייַתלת יַתהיַתוּס שנ ּמדל ושביַתתששִבמיש יַתהִבמּמּטה.
מסכת תענית פרק א משנה ה
ו )תוספת בוצד(
ִבה ִבגייַתע לראש חל אדש ִבכשסֵאלו שוללא ּמי שרדו שגּמשִבמים,
ֵאבית ִבדין גושז ִברין ּמשלוש יַתתשע ִבניות יַתעל יַתהִבצבור;

אושכִבלין שושוִבתין ִבמאשּמחֵאשּמכה,
וממּמת ִברין ִבבשמּמלאּמכה וִבב שרִבחיּמוצה ושבִבסיּמכה,
וִבב שנִבעייַתלת יַתהיַתוּס שנ ּמדל ושביַתתששִבמיש יַתהִבמּמּטה.
)מסכת תענית פרק א משנה ו(
ּמעשברו ֵאאלו שוללא אנשענו,
ֵאבית ִבדין גושז ִברים ּמשלוש יַתתשע ִבניות רֲעאֵאחרות יַתעל יַתהִבצבור.
אושכִבלים שושוִבתים ִבמשבעוד יום,
יַתורֲעאסו ִברין ִבבשמּמלאּמכה וִבב שרִבחיּמוצה וִבביִבסיּמכה,
וִבב שנִבעייַתלת יַתהיַתוּס שנ ּמדל ושביַתתששִבמיש יַתהִבמּמּטה,
שונורֲעעִבלין אאת יַתהאמ שררֲעחּמוצאות.
ז
ּמעשברו ֵאאלו שוללא אנשענו,
ֵאבית ִבדין גושז ִברים עוד אשיַתבע,
אשֵאהן ששללש אעשש ֵארה יַתתשע ִבניות יַתעל יַתהִבצבור.
וּממה ֵאאלו שיֵאתרות יַתעל ּמה ִבראשונות?
אשּמבֵאאלו יַתמשת ִבריִבעים שונורֲעעִבלים אאת יַתהרֲעחנויות.
ויַתבֵאש ִבני ּממִבטים ִבעם רֲעחֵאשּמכה,
ויַתברֲעחִבמיִבשי ממּמת ִבריןִ ,במשפ ֵאני שכבוד יַתהיַתשּמבת.
מסכת תענית פרק א משנה ז
ח
ּמעשברו ֵאאלו שוללא אנשענו,
שמיַתמרֲעעִבטים שביַתמּמשא ושביַתמּמתן,
שבִבב שנ ּמין וִבב שנִבטיּמעה,
שבֵאארוִבסים ושב ִבנשוִבאים,
וִבבששֵאאיַתלת ּמשלום ֵאבין ּמא ּמדם יַתלרֲעחֵאברו,
ִבכשב ֵאני ּמא ּמדם שנזוִבפים ִבלשפ ֵאני יַתהּממקום.
שויַתה שיִבחי ִבדים חושז ִברים וִבמשתיַתע ִבנים יַתעד אש ֵאיֵאוצא ִבניּמסן.
ּמיּמוצא ִבניּמסן וּמבאו שגּמשִבמיםִ ,בסייַתמן שקּמלּמלה,
ש אנאאיַתמר) :ששמוֵאאל א יב,יז(
א
"רֲעהלא שקִבוציר ִבחִבּטים יַתהיום,
אאשק ּמרא אאל יי שוִיֵאתן קולות וּממּמטר" שוגוֵאמר.

פרק ב
מסכת תענית פרק ב משנה א
א
ֵאס אדר יַתתשע ִבניות ֵאכייַתוצד?

מוִבוציִבאין אאת יַתהֵאתּמבה ִבל שרחוּמב ּה אשּמלִבעיר;
שונושת ִבנין ֵאאאפר יַתמשקּמלה יַתעל יַתגֵאבי יַתהֵאתּמבה,
ושבלראש יַתה ּמנִבשיא ושבלראש יַתאב ֵאבית ִבדין;
שוּמכל אאּמחד שואאּמחד נוֵאטל שונוֵאתן שבלראשו.
יַתה ּמזֵאקן אשּמבאהן אוֵאמר ִבלשפ ֵאניאהם ִבדשב ֵארי ִבכבוִבשים:
יַתאֵאחינו ,ללא אנאאיַתמר שביַתא שנֵאשי ִבני שנ ֵאוה:
" יַתויַתי שרא ּמהאאלִבהים אאת יַתשּמּקם שואאת יַתתרֲעע ִבניּמתם",
אאּמלא )יונה ג,י( " יַתויַתי שרא ּמהאאלִבהים אאת יַתמרֲעעֵאשיאהם,
ִבכי ּמשבו ִבמיַתד שרּמכם ּמה ּמרּמעה";
ויַתביַתּקּמבּמלה ּממהוא אוֵאמר? )יואל ב,יג(
" שוִבק שרעו שליַתבשבאכם שויַתאל ִבב שג ֵאדיאכם,
שושובו אאל יי אאללֵאהיאכם" וגו'.
מסכת תענית פרק ב משנה ב
ב
ּמעשמדו ִבבשתִבפּמלה,
ומו ִברי ִבדין ִבלשפ ֵאני יַתהֵאתּמבה ּמזֵאקן שו ּמר ִבגיל,
שו ֵאיש לו ּמב ִבנים וֵאביתו ֵאריּמקם,
שכ ֵאדי אש שיֵאהא ִבלבו ּמשֵאלם יַתבשתִבפּמלה.
שואוֵאמר ִבלשפ ֵאניאהם אעשש ִברים שויַתא שריַתבע שב ּמרכות:
ששמו אנה אעשש ֵארה אששבּמכל יום,
ומוִבסי ף רֲעעֵאליאהם עוד ֵאשש,
)מסכת תענית פרק ב משנה ג(
שוֵאאלו ֵאהן:
ִבזשכרונות שושוּמפרות,
"אאל יי יַתבּמצ ּמרּמתה ִבלי",
"אאּמשא ֵאעי יַתני אאל אהּמה ִברים",
"ִבמיַתמרֲעעיַתמִבּקים שק ּמראִבתיָך יי",
"שתִבפּמלה שלּמע ִבני ִבכי יַתירֲעעלט ף".
ג
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ללא ּמה ּמיה ּמוצ ִבריְך לויַתמר ִבזשכרונות שושוּמפרות,
אאּמלא אוֵאמר יַתתשחֵאתיאהם:
" ּמרּמעב ִבכי ִישה איה ּמבּמא אר ץ ,אדאבר" שוגו',
"רֲעאאשר ּמה ּמיה שדיַתבר יי אאל ִי שרשמ ּמיהו
יַתעל ִבדשב ֵארי יַתהיַתבּמצרות",
שואוֵאמר חוּמתמוֵאתיאהם.
מסכת תענית פרק ב משנה ד
ד

יַתעל ּמה ִבראשו ּמנה הוא אוֵאמר:
ִבמי אשּמע ּמנה אאת יַתאשב ּמרּמהם שביַתהר יַתהמו ִבר ּמיה,
הוא יַתירֲעע אנה אאשתאכם שוִיששיַתמע שבקול יַתוצרֲעעיַתקשתאכם יַתהיום יַתה אזה;
ּמברוְך יַתאּמתה יי גוֵאאל ִישש ּמרֵאאל.
ה
יַתעל יַתהשש ִבנ ּמיה הוא אוֵאמר:
ִבמי אשּמע ּמנה אאת רֲעאבוֵאתיאכם יַתעל יַתים סו ף,
הוא יַתירֲעע אנה אאשתאכם שוִיששיַתמע שבקול יַתוצרֲעעיַתקשתאכם יַתהיום יַתה אזה;
ּמברוְך יַתאּמתה יי זוֵאכר יַתה ִבנששּמכחות.
ו
יַתעל יַתהששִבליִבשית הוא אוֵאמר:
ִבמי אשּמע ּמנה אאת שיהומשיַתע יַתב ִבגשל ּמגל,
הוא יַתירֲעע אנה אאשתאכם שוִיששיַתמע שבקול יַתוצרֲעעיַתקשתאכם יַתהיום יַתה אזה;
ּמברוְך יַתאּמתה יי שוֵאמיַתע שתרוּמעה.
ז
יַתעל ּמה שרִבביִבעית הוא אוֵאמר:
ִבמי אשּמע ּמנה אאת ששמוֵאאל יַתבִבמשוצּמפה,
הוא יַתירֲעע אנה אאשתאכם שוִיששיַתמע שבקול יַתוצרֲעעיַתקשתאכם יַתהיום יַתה אזה;
ּמברוְך יַתאּמתה יי שוֵאמיַתע שוצּמעּמקה.
ח
יַתעל יַתהרֲעחִבמיִבשית הוא אוֵאמר:
ִבמי אשּמע ּמנה אאת ֵאאִבל ּמיהו שביַתהר יַתהיַתכ שראמל,
הוא יַתירֲעע אנה אאשתאכם שוִיששיַתמע שבקול יַתוצרֲעעיַתקשתאכם יַתהיום יַתה אזה;
ּמברוְך יַתאּמתה יי שוֵאמיַתע שתִבפּמלה.
ט
יַתעל יַתהִבשִבשית הוא אוֵאמר:
ִבמי אשּמע ּמנה אאת יו ּמנה ִבמשמֵאעי יַתה ּמד ּמגה,
הוא יַתירֲעע אנה אאשתאכם שוִיששיַתמע שבקול יַתוצרֲעעיַתקשתאכם יַתהיום יַתה אזה;
ּמברוְך יַתאּמתה יי ּמהעו אנה שבֵאעת ּמוצ ּמרה.
י
יַתעל יַתהששִבביִבעית הוא אוֵאמר:
ִבמי אשּמע ּמנה אאת ּמד ִבוד שואאת ששלללמה שבנו ִבבירוּמשיַתלִים,
הוא יַתירֲעע אנה אאשתאכם שוִיששיַתמע שבקול יַתוצרֲעעיַתקשתאכם יַתהיום יַתה אזה;
ּמברוְך יַתאּמתה יי יַתהשמ יַתרֵאחם יַתעל ּמהּמא אר ץ.

מסכת תענית פרק ב משנה ה
יא
יַתמרֲעעאשה ִבביֵאמי שרִבבי אחשלשפּמתה
וִבביֵאמי שרִבבי רֲעח יַתנ שנ ּמיה אבן יַתת שר שדיון,
אשּמעיַתבר אאּמחד ִבלשפ ֵאני יַתהֵאתּמבה,
שו ּמגיַתמר אאת ּמכל יַתהשב ּמרּמכה,
שוּמענו יַתארֲעח ּמריו:
"ּמאֵאמןִ .בתשקעו ,יַתהלכרֲעה ִבניםִ ,בתשקעו!"
ִבמי אשּמע ּמנה אאת יַתאשב ּמרּמהם ּמאִבבינו שביַתהר יַתהמו ִבר ּמיה,
הוא יַתירֲעע אנה אאשתאכם שוִיששיַתמע שבקול יַתוצרֲעעיַתקשתאכם יַתהיום יַתה אזה.
ּמה ִבריעו שב ֵאני יַתארֲעה לרןּ ,מה ִבריעו!
ִבמי אשּמע ּמנה אאת רֲעאבוֵאתיאכם יַתעל יַתים סו ף,
הוא יַתירֲעע אנה אאשתאכם שוִיששיַתמע שבקול יַתוצרֲעעיַתקשתאכם יַתהיום יַתה אזה.
ושכאשּמבא ּמדּמבר ֵאאאוצל רֲעחּמכִבמים ,שוּמאשמרו:
ללא ּמהיו נורֲעה ִבגים ֵאכן ,אאּמלא שביַתשיַתער ִבמ שז ּמרח.
מסכת תענית פרק ב משנה ו
יב
ּמשלוש יַתתשע ִבניות ּמה ִבראשונות,
יַתא שנֵאשי ִבמששּממר ִבמשתיַתע ִבנים שוללא יַתמששִבליִבמים,
שויַתא שנֵאשי ֵאבית ּמאב ללא ּמהיו ִבמשתיַתע ִבנים.
ּמשלוש שש ִבניות,
יַתא שנֵאשי ִבמששּממר ִבמשתיַתע ִבנים ויַתמששִבליִבמים,
שויַתא שנֵאשי ֵאבית ּמאב ִבמשתיַתע ִבנים שוללא יַתמששִבליִבמים.
אשיַתבע יַתארֲעחרונות,
ֵאאלו ּמוֵאאלו ִבמשתיַתע ִבנים ויַתמששִבליִבמים.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהומשיַתע.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ּמשלוש יַתתשע ִבניות ּמה ִבראשונות,
ֵאאלו ּמוֵאאלו ללא ּמהיו ִבמשתיַתע ִבנים.
ּמשלוש שש ִבניות,
יַתא שנֵאשי ִבמששּממר ִבמשתיַתע ִבנים שוללא יַתמששִבליִבמים,
שויַתא שנֵאשי ֵאבית ּמאב ללא ּמהיו ִבמשתיַתע ִבנים.
שואשיַתבע יַתארֲעחרונות,
יַתא שנֵאשי ִבמששּממר ִבמשתיַתע ִבנים ויַתמששִבליִבמים,
שויַתא שנֵאשי ֵאבית ּמאב ִבמשתיַתע ִבנים שוללא יַתמששִבליִבמים.
מסכת תענית פרק ב משנה ז
יג
יַתא שנֵאשי ִבמששּממר ממּמת ִברין ִבלששתות יַתיִין יַתבֵאלילות,

רֲעאּמבל ללא יַתב ּמיִבמים;
שויַתא שנֵאשי ֵאבית ּמאב ,ללא יַתביום שוללא יַתביַתל שיּמלה.
יַתא שנֵאשי ִבמששּממר שויַתא שנֵאשי יַתמרֲעעּממד
רֲעאסו ִברין ִבמשליַתסֵאפר וִבמשליַתכֵאבס,
ויַתברֲעחִבמיִבשי ממּמת ִבריןִ ,במשפ ֵאני שכבוד יַתהיַתשּמבת.
מסכת תענית פרק ב משנה ח
יד
ּמכל יַתהּמכתוב ִבבשמ ִבגיַתלת יַתתשע ִבנית " ִבדיּמלא שלִבמשסיַתפד",
שלּמפ ּמניו ּמאסור ,ושליַתארֲעח ּמריו ממּמתר.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
שלּמפ ּמניו ושליַתארֲעח ּמריו ּמאסור.
" ִבדיּמלא שלִבהשתיַתעּמנ ּמיא",
שלּמפ ּמניו ושליַתארֲעח ּמריו ממּמתר;
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
שלּמפ ּמניו ּמאסור ,ושליַתארֲעח ּמריו ממּמתר.
מסכת תענית פרק ב משנה ט
יה
ֵאאין גושז ִברין יַתתשע ִבנית יַתעל יַתהִבצבור יַתכשתִבחּמלה יַתברֲעחִבמיִבשי,
אשללא שליַתהשבִבקייַתע יַתהששּמע ִברים;
אאּמלא ּמשלוש יַתתשע ִבניות ּמה ִבראשונות,
ֵאש ִבני יַתורֲעחִבמיִבשי שוֵאש ִבני,
שוּמשלוש שש ִבניות,
רֲעחִבמיִבשי ֵאש ִבני יַתורֲעחִבמיִבשי.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתכֵאשם אשֵאאין ּמה ִבראשונות יַתברֲעחִבמיִבשי,
ּמכְך ללא שש ִבניות שוללא יַתארֲעחרונות.
מסכת תענית פרק ב משנה י
יו
ֵאאין גושז ִברין יַתתשע ִבנית שב ּמראֵאשי ּקח ּמדִבשים,
יַתברֲעח מנּמכה ויַתבפו ִברים.
ִבאם ִבהשתִבחילוֵ ,אאין יַתמשפִבסיִבקין.
ִבדשב ֵארי יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל.
ּמאיַתמר שרִבבי ֵאמִבאיר:
יַתא ף יַתעל ִבפי אשּמאיַתמר יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל "ֵאאין יַתמשפִבסיִבקים",
מו אדה ּמה ּמיה אשֵאאין יַתמששִבליִבמין.
שוֵאכן ִבתששּמעה שבּמאב אשּמחל ִבלשהיות שבאע ארב יַתשּמבת.

פרק ג
מסכת תענית פרק ג משנה א
א
ֵאס אדר יַתתשע ִבניות ֵאאלו ּמהּמאמור ִבב שרֵאביּמעה ִבראשו ּמנה.
רֲעאּמבל שוצּממִבחים אשּמשנו ,יַתמשת ִבריִבעים רֲעעֵאליאהם ִבמ ּמיד.
שוֵאכן אשּמפשסקו שגּמשִבמים,
ִבמ אגאשם של אגאשם יַתא שרּמבִבעים יום,
יַתמשת ִבריִבעין רֲעעֵאליאהם ִבמ ּמיד,
ִבמשפ ֵאני אשִבהיא יַתמיַתכת יַתבלצ ארת.
מסכת תענית פרק ג משנה ב
ב
ּמי שרדו ִבלשוצּממִבחין,
רֲעאּמבל ללא ּמלִבאיּמלן,
ּמלִבאיּמלן רֲעאּמבל ללא ִבלשוצּממִבחין,
ּמל אזה שוּמל אזה,
רֲעאּמבל ללא יַתלבורות שוללא יַתלִבשיִבחים שוללא יַתלשמּמערות,
יַתמשת ִבריִבעין רֲעעֵאליאהן ִבמ ּמיד.
מסכת תענית פרק ג משנה ג
ג
שוֵאכן ִבעיר אשללא ּמי שרדו ּמעאליּמה שגּמשִבמים,
יַתכּמכתובּ) :מעמוס ד,ז(
" שוִבהשמיַתט שרִבתי יַתעל ִבעיר אאּמחת,
שויַתעל ִבעיר יַתאיַתחת ללא יַתאשמִבטיר,
אחשלּמקה יַתאיַתחת ִבתּממֵאטר,
שואחשלּמקה רֲעאאשר ללא יַתתשמִבטיר ּמעאליּמה ִבתיּמבש".
אוּמת ּה ּמהִבעיר ִבמשתיַתע ּמנא ויַתמשת יַתריַתעת,
שוּמכל שסִבביבואתיּמה ִבמשתיַתענות שוללא יַתמשת ִבריעות.
שו ארִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
יַתמשת ִבריעות שוללא ִבמשתיַתענות.
מסכת תענית פרק ג משנה ד
ד
שוֵאכן ִבעיר אש איש ּמב ּה אדאבר או יַתמלפאלת,
אוּמת ּה ּמהִבעיר ִבמשתיַתע ּמנה ויַתמשת יַתריַתעת;
שוּמכל שסִבביבואתיּמה ִבמשתיַתענות שוללא יַתמשת ִבריעות.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
יַתמשת ִבריעות שוללא ִבמשתיַתענות.

ה
ֵאאי אזה הוא אדאבר?
ִבעיר יַתהמוִבוציּמאה רֲעחֵאמש ֵאמאות יַתר שגִבלי,
ּמישוצאו ִבמאמ ּמנה ששללּמשה ֵאמִבתים
ִבלששללּמשה ּמיִבמים אזה יַתאיַתחר אזה.
מסכת תענית פרק ג משנה ה
ו
יַתעל ֵאאלו יַתמשת ִבריִבעים שבּמכל ּממקום:
יַתעל יַתהִבש ּמדפון שויַתעל יַתה ֵאי ּמרקון,
יַתעל ּמהיַתא שראבה שויַתעל אהּמחִבסיל,
שויַתעל יַתח ּמיה ּמרּמעה שויַתעל יַתהאח ארב.
יַתמשת ִבריִבעים ּמעאליּמה,
ִבמשפ ֵאני אשִבהיא יַתמּמכה שמיַתהאלאכת.
מסכת תענית פרק ג משנה ו
ז
יַתמרֲעעאשה אשּמי שרדו שזֵאק ִבנים ִבמירוּמשיַתלִים שלּמע ֵאריאהם,
שו ּמג שזרו יַתתרֲעע ִבנית
יַתעל אשִבנ שרּמאה ִבכשמללא ִבפי יַתתנור ִבש ּמדפון שביַתאשששקלון.
שועוד ּמג שזרו יַתתרֲעע ִבנית,
יַתעל אשּמאשכלו שזֵאאִבבים שש ֵאני ִבתינוקות שבֵאעאבר יַתהיַתי שר ֵאדן.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ללא יַתעל אשּמאשכלו אאּמלא יַתעל אשִבנ שראו.
מסכת תענית פרק ג משנה ז
ח
שויַתעל ֵאאלו יַתמשת ִבריִבעים יַתביַתשּמבת:
יַתעל ִבעיר אשִבהִבּקיפוּמה גוִים או ּמנּמהר,
שויַתעל יַתהשוּסִבפי ּמנה יַתהִבמּמּט אראפת יַתב ּמים.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
שלאע שז ּמרה רֲעאּמבל ללא ִבלשוצּמעּמקה.
ִבששמעון יַתהִבתשמ ִבני אוֵאמר:
יַתא ף יַתעל יַתה אדאבר.
שוללא הודו לו רֲעחּמכִבמים.
מסכת תענית פרק ג משנה ח
ט
יַתעל ּמכל ּמוצ ּמרה אשּמתלבא יַתעל יַתהִבצבור,
יַתמשת ִבריִבעים ּמעאליּמה ,חו ץ ֵאמלרב שגּמשִבמים.

יַתמרֲעעאשה אשּמאשמרו שלחו ִבני יַתהיַתמשע ּמגל:
ִבהשתיַתפֵאלל אשֵאי שרדו שגּמשִבמים.
ּמאיַתמר ּמלאהם:
שוצאו שויַתהשכ ִבניסו יַתתנו ֵארי שפּמסִבחים,
ִבבששִבביל אשללא ִייַתמּקו.
ִבהשתיַתפיַתלל ,שוללא ּמי שרדו שגּמשִבמים.
י
ּמעג עו ּמגה שוּמעיַתמד שבתוּמכ ּה,
שוּמאיַתמר שלּמפ ּמניו:
יַתרבונו אשּמלעוּמלם,
ּמב אניָך ּמשמו שפ ֵאניאהם ּמעיַתלי,
אשרֲעא ִבני שכאבן יַתבִית שלּמפ אניָך.
ִבנששּמבע רֲעא ִבני שבִבששמָך יַתה ּמגדול,
אשֵאאי ִבני ּמזז ִבמּמכן,
יַתעד אששת יַתרֵאחם יַתעל ּמב אניָך.
יא
ִבהשתִבחילו יַתה שגּמשִבמים שמ יַתנשּטִבפים.
ּמאיַתמר:
ללא ּמכְך ּמשיַתאשלִבתי,
אאּמלא ִבגששֵאמי בורות ִבשיִבחים ושמּמערות.
ּמי שרדו שב יַתזיַתע ף.
ּמאיַתמר:
ללא ּמכְך ּמשיַתאשלִבתי,
אאּמלא ִבגששֵאמי ּמרוצון ,שב ּמרּמכה ו שנ ּמדּמבה.
ּמי שרדו שכִבתשק ּמנן,
יַתעד אשּמעלו ִישש ּמרֵאאל ִבמירוּמשיַתלִים שליַתהר יַתהיַתבִית
ִבמשפ ֵאני יַתה שגּמשִבמים.
ּמבאו שוּמאשמרו לו:
יַתכֵאשם אשִבהשתיַתפיַתלשלּמת רֲעעֵאליאהם אש ֵאי ֵארדו,
ּמכְך ִבהשתיַתפֵאלל אש ֵאישלכו ּמלאהם.
ּמאיַתמר ּמלאהם:
שוצאו ו שראו ִבאם ִבנשמּמחת אאאבן יַתהּטוִבעים.
יב
ּמשיַתלח לו ִבששמעון אבן ּמשּמטח:
ּמוצ ִבריְך יַתאּמתה ִבל יַתנדות,
רֲעאּמבל ּממה אאאעאשה ּמלְך,
שויַתאּמתה ִבמשתיַתחֵאּטא ִבלשפ ֵאני יַתהּממקום,
שכֵאבן אשהוא ִבמשתיַתחֵאּטא שלּמאִבביו שועואשה לו שרוצונו.

שוּמעאליָך יַתהּמכתוב אוֵאמר:
"ִיששיַתמח ּמאִבביָך שוִבאאמָך שוּמת ֵאגל יויַתל שדאתָך".
)ִבמששֵאלי כג,כה(

מסכת תענית פרק ג משנה ט
יג
ּמהיו ִבמשתיַתע ִבנים שוּמי שרדו ּמלאהם שגּמשִבמים,
לק אדם שלּמה ֵאנ ץ יַתהיַתחּממה ,ללא יַתיששִבלימו;
שליַתאיַתחר ּמה ֵאנ ץ יַתהיַתחּממה יַתיששִבלימו.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
לק אדם יַתלרֲעחוצות ,ללא יַתיששִבלימו,
יַתאיַתחר רֲעחוצות ,יַתיששִבלימו.
יד
יַתמרֲעעאשה אש ּמג שזרו יַתתרֲעע ִבנית שבלוד,
שוּמי שרדו ּמלאהם שגּמשִבמים לק אדם יַתלרֲעחוצות.
ּמאיַתמר ּמלאהם שרִבבי יַתט שרפון:
שוצאו שוִבאשכלו וששתו יַתורֲעעשו יום טוב.
שו ּמישוצאו שוּמאשכלו שוּמשתו שוּמעשו יום טוב,
וּמבאו ֵאבין ּמהיַתע שריַתבִים שוּמק שראו יַתהֵאלל יַתה ּמגדול.
שוֵאאי אזה הוא יַתהֵאלל יַתה ּמגדול?
הודו ֵאלאללֵאהי ּמהאאללִבהים ִבכי שלעוּמלם יַתחשסדו.
הודו יַתלרֲעאדל ֵאני ּמהרֲעאדל ִבנים ִבכי שלעוּמלם יַתחשסדו.
פרק ד
מסכת תענית פרק ד משנה א
א
ִבבששללּמשה שפ ּמרִבקים יַתבּמש ּמנה,
יַתהלכרֲעה ִבנים נוששִבאין אאת יַתכֵאפיאהן יַתא שריַתבע שפּמעִבמים יַתביום,
יַתביַתששח ִברית ויַתבמוּמס ף ויַתבִבמ שנּמחה וִבב שנִבעייַתלת ששּמע ִברים:
יַתביַתתשע ִבניות ושביַתמרֲעעּממדות ושביום יַתהִבכפו ִברים.
מסכת תענית פרק ד משנה ב
ב
ֵאאלו ֵאהן יַתהיַתמרֲעעּממדות?
ש אנאאיַתמר) :שבִבמ שדיַתבר כח,ב(
שלִבפי א
"יַתוצו אאת שב ֵאני ִישש ּמרֵאאל שוּמאיַתמ שרּמת רֲעאֵאליאהם,
אאת ּמק שרּמב ִבני יַתלשחִבמי שלִבאיַתשי";
שוִבכי ֵאהיּמאְך ּמק שרּמבנו אשּמלּמא ּמדם ּמק ֵארב,
שוהוא ֵאאינו עוֵאמד יַתעל יַתגּמביו?

אאּמלא אשִבהשתִבקינו יַתה שנִבביִבאים ּמה ִבראשו ִבנים
אעשש ִברים שויַתא שרּמבּמעה ִבמששּממרות;
יַתעל ּמכל ִבמששּממר וִבמששּממר ּמה ּמיה יַתעמוד ִבבירוּמשיַתלִים,
אשיַתללכרֲעה ִבנים ,שואשיַתלשל ִבו ִבים שואששלִישש ּמרֵאאל.
ִבה ִבגייַתע שזיַתמן יַתהִבמששּממר,
לכרֲעה ּמניו ושל ִבו ּמיו עוִבלים ִבבירוּמשיַתלִים,
שוִישש ּמרֵאאל אששבאותו יַתהִבמששּממר,
ִבמשתיַתכ שנִבסים שלּמע ֵאריאהם שוקו שרִבאים יַתמרֲעעֵאשה שב ֵאראִבשית.
מסכת תענית פרק ד משנה ג
) שויַתא שנֵאשי יַתהיַתמרֲעעּממד ּמהיו ִבמשתיַתע ִבנין יַתא שרּמבּמעה ּמיִבמים יַתבּמשבויַתע,
ִבמיום ֵאש ִבני שויַתעד יום רֲעחִבמיִבשי.
שוללא ּמהיו ִבמשתיַתע ִבנין אע ארב יַתשּמבת,
ִבמשפ ֵאני שכבוד יַתהיַתשּמבת;
שוללא שבאאּמחד יַתביַתשּמבת,
שכ ֵאדי אשללא ֵאישוצאו ִבמשמנוּמחה ּמוע אנג,
ִבלי ִבגיּמעה שויַתתרֲעע ִבנית שו ּמימותו( .
ג
יַתביום ּמה ִבראשון "שב ֵאראִבשית" " ,שיִבהי ּמרִבקייַתע".
יַתבֵאש ִבני " שיִבהי ּמרִבקייַתע"ִ" ,יּמּקוו יַתהיַתמִים".
יַתבששִבליִבשי "ִיּמּקוו יַתהיַתמִים" " ,שיִבהי שמלאלרת".
ּמב שרִבביִבעי " שיִבהי שמלאלרת"ִ" ,ישש שרוצו יַתהיַתמִים".
יַתברֲעחִבמיִבשי "ִישש שרוצו יַתהיַתמִים"" ,תוֵאוצא ּמהּמא אר ץ".
יַתבִבשִבשי "תוֵאוצא ּמהּמא אר ץ",
" יַתו שימכלו יַתהּמשיַתמִים שוּמהּמא אר ץ שוּמכל שוצּמבּמאם".
ד
ּמפ ּמרּמשה שגדוּמלה קו ִברין אוּמת ּה ִבבששיַתנִים,
שויַתהשּקיַתט ּמנה יַתב ּמיִבחיד;
יַתביַתששח ִברית ויַתבמוּמס ף ויַתבִבמ שנּמחה,
ִבנשכ ּמנִבסין שוקו ִברין יַתעל ִבפיאהן,
שכקו ִברין אאת ששיַתמע.
אע ארב יַתשּמבת יַתבִבמ שנּמחה ללא ּמהיו ִבנשכ ּמנִבסין,
ִבמשפ ֵאני שכבוד יַתהיַתשּמבת.
מסכת תענית פרק ד משנה ד
ה
ּמכל יום אש איש בו יַתהֵאללֵ ,אאין בו יַתמרֲעעיַתמד יַתששח ִברית;
ּמק שריַתבן מוּמס ףֵ ,אאין בו שנִבעיּמלה;
ּמק שריַתבן ֵאעִבוציםֵ ,אאין בו ִבמ שנּמחה.

ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
ּמאיַתמר לו אבן יַתע יַתזי:
ּמכְך ּמה ּמיה שרִבבי שיהומשיַתע שו אנה:
ּמק שריַתבן מוּמס ףֵ ,אאין בו ִבמ שנּמחה;
ּמק שריַתבן ֵאעִבוציםֵ ,אאין בו שנִבעיּמלה.
ּמח יַתזר שרִבבי רֲעעִבקיּמבה ִבלשהיות שו אנה שכ ִבדשב ֵארי אבן יַתע יַתזי.
מסכת תענית פרק ד משנה ה
ו
שזיַתמן רֲעעֵאוצי לכרֲעה ִבנים שוּמהּמעם שבִבתששּמעה.
שבאאּמחד שב ִבניּמסן ,שב ֵאני ּמא יַתרח אבן שיהו ּמדה;
שבאעשש ִברים שביַתתמוז ,שב ֵאני ּמד ִבוד אבן שיהו ּמדה;
יַתברֲעחִבמּמשה שבּמאב ,שב ֵאני יַתפ שרעש אבן שיהו ּמדה;
שבִבששבּמעה בו ,שב ֵאני יו ּמנ ּמדב אבן ֵארּמכב;
יַתברֲעעּמש ּמרה בו ,שב ֵאני שס ּמנּמאה אבן ִבבשנ ּמיִבמין;
יַתברֲעחִבמּמשה ּמעּמשר בו ,שב ֵאני יַתזתוֵאאל אבן שיהו ּמדה,
ז
שוִבעּממאהם לכרֲעה ִבנים ושל ִבו ִבים שוּמכל ִבמי אשּמּטּמעה ִבששבטו,
ושב ֵאני לג שנֵאבי רֲעעִבלי ,שב ֵאני קושוצֵאעי שקִבוציעות.
שבאעשש ִברים בו ,שב ֵאני יַתפיַתחת מוּמאב אבן שיהו ּמדה;
שבאעשש ִברים אבאאלול ,שב ֵאני יַתע ִבדין אבן שיהו ּמדה;
שבאאּמחד שבֵאטֵאבת ּמשבו שב ֵאני יַתפ שרעוש שש ִבנ ּמיה.
שבאאּמחד שבֵאטֵאבת ,ללא ּמה ּמיה בו יַתמרֲעעּממד,
אשּמה ּמיה בו יַתהֵאללּ ,מק שריַתבן מוּמס ף שוּמק שריַתבן ֵאעִבוצים.
מסכת תענית פרק ד משנה ו
ח
רֲעחִבמּמשה שדּמב ִברים ֵאא שרעו אאת רֲעאבוֵאתינו
שבִבששבּמעה ּמעּמשר שביַתתמוז,
יַתורֲעחִבמּמשה שבִבתששּמעה שבּמאב.
שבִבששבּמעה ּמעּמשר שביַתתמוז,
ִבנששיַתתשברו יַתהלוחות,
וּמביַתטל יַתהּמתִבמיד,
שוּמהשבּמקּמעה ּמהִבעיר,
שוּמש יַתר ף יַתאִבפישסשטמוס אאת יַתהתו ּמרה,
שואהאעִבמיד אוצאלם יַתבֵאהיּמכל.
שבִבתששּמעה שבּמאב,
ִבנ שג יַתזר יַתעל רֲעאבוֵאתינו אשללא ִיּמכ שנסו ּמלּמא אר ץ,
שוּמח יַתרב יַתהיַתבִית ּמב ִבראשו ּמנה ויַתבששִבנ ּמיה,
שו ִבנשלשכ ּמדה ֵאבית ֵאתר,

שו אנשח שרּמשה ּמהִבעיר.
ט
ִבמאש ִבנשכ יַתנס ּמאב ,שמיַתמרֲעעִבטים שבִבששמּמחה.
)מסכת תענית פרק ד משנה ז(
יַתשּמבת אשּמחל ִבתששּמעה שבּמאב ִבלשהיות שבתוּמכ ּה,
ּמאסו ִברים ִבמשליַתסֵאפר וִבמשליַתכֵאבס,
ויַתברֲעחִבמיִבשי ממּמת ִבריםִ ,במשפ ֵאני שכבוד יַתהיַתשּמבת.
י
אע ארב ִבתששּמעה שבּמאב,
ללא ליאיַתכל ּמא ּמדם שש ֵאני יַתתשבִבשיִבלים,
ללא ליאיַתכל ּמבּמשר שוללא ִיששאתה יַתיִין.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
שייַתש אנה.
שרִבבי שיהו ּמדה שמיַתח ֵאיב ִבבשכִבפ יַתית יַתהִבמּמּטה;
שוללא הודו לו רֲעחּמכִבמים.
מסכת תענית פרק ד משנה ח
יא
ּמאיַתמר יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל:
ללא ּמהיו ּמיִבמים טוִבבים שלִישש ּמרֵאאל
יַתכרֲעחִבמּמשה ּמעּמשר שבּמאב ושכיום יַתהִבכפו ִברים,
אשּמבאהן שב ֵאני שירוּמשיַתלִים יושוצִבאין ִבבשכֵאלי ּמלּמבן ששאוִבלים,
אשללא שליַתב ֵאיש אאת ִבמי אשֵאאין לו;
ּמכל יַתהֵאכִבלים שטעו ִבנים שטִבביּמלה.
ושבנות שירוּמשיַתלִים יושוצאות שוחולות יַתבשכ ּמרִבמים.
יב
וּממה ּמהיו אושמרות?
ּמשא ּמנא ֵאעי אניָך ּמבחור ו שרֵאאה,
ּממה יַתאשת בו ֵארר ּמלְך.
יַתאל ִבתֵאתן ֵאעי אניָך יַתבנוי,
ֵאתן ֵאעי אניָך יַתבִבמששּמפּמחה.
)"אשאקר יַתהֵאחן שואהאבל יַתהיִבפי,
ִבאּמשה ִי שריַתאת יי ִבהיא ִבתשתיַתהּמלל" )ִבמששֵאלי לא,ל(;
שואוֵאמרּ) :משם ּמשם,לא(
"שתנו ּמל ּה ִבמשפ ִברי ּמי אדיּמה,
ִבוייַתהשללוּמה יַתבששּמע ִברים יַתמרֲעעאשיּמה"( .

שוֵאכן הוא אוֵאמר:
"שוצאאי ּמנה ו שראאי ּמנה שבנות ִבוציון יַתבאמאלְך ששלללמה,
יַתברֲעעּמט ּמרה אשִבעשּט ּמרה לו ִבאמו שביום רֲעחמת ּמנתו ושביום ִבששמיַתחת ִבלבו";
"שביום רֲעחמת ּמנתו" ,זו יַתמיַתתן תו ּמרה,
"ושביום ִבששמיַתחת ִבלבו" ,אזה ִבב שנ יַתין ֵאבית יַתהִבמשק ּמדש,
שיִבהי ּמרוצון אש ִביּמב אנה ִבבשמֵאה ּמרה שב ּמיֵאמינו.
)שיר השירים ג,יא(

חסלת מסכת תענית

מסכת מגילה
פרק א
מסכת מגילה פרק א משנה א
א
שמ ִבגּמלה ִבנשק ֵאראת שבאאּמחד ּמעּמשר,
ִבבשש ֵאנים ּמעּמשר,
ִבבששללּמשה ּמעּמשר,
שביַתא שרּמבּמעה ּמעּמשר,
יַתברֲעחִבמּמשה ּמעּמשר,
ללא ּמפחות שוללא ּמיֵאתר.
שכ יַתרִבכים יַתהממּמּקִבפים חוּממה ִבמימות שיהומשיַתע ִבבן נון,
קו ִברים יַתברֲעחִבמּמשה ּמעּמשר.
שכּמפ ִברים יַתורֲעע ּמירות שגדולות קו ִברים שביַתא שרּמבּמעה ּמעּמשר,
אאּמלא אשיַתהשכּמפ ִברים יַתמשק ִבדיִבמים שליום יַתהשכ ֵאניּמסה.
מסכת מגילה פרק א משנה ב
ב
ֵאכייַתוצד?
ּמחל ִבלשהיות יום יַתא שרּמבּמעה ּמעּמשר יַתבֵאש ִבני,
שכּמפ ִברים יַתורֲעע ּמירות שגדולות קו ִברים בו יַתביום,
וממּמּקפות חוּממה שלּממּמחר.
ג
ּמחל ִבלשהיות יַתבששִבליִבשי או ּמב שרִבביִבעי,

שכּמפ ִברים יַתמשק ִבדיִבמין שליום יַתהשכ ֵאניּמסה,
יַתורֲעע ּמירות שגדולות קו ִברין בו יַתביום,
וממּמּקפות חוּממה שלּממּמחר.
ד
ּמחל ִבלשהיות יַתברֲעחִבמיִבשי,
שכּמפ ִברים יַתורֲעע ּמירות שגדולות קו ִברין בו יַתביום,
וממּמּקפות חוּממה שלּממּמחר.
ה
ּמחל ִבלשהיות אע ארב יַתשּמבת,
שכּמפ ִברים יַתמשק ִבדיִבמין שליום יַתהשכ ֵאניּמסה,
יַתורֲעע ּמירות שגדולות וממּמּקפות חוּממה קו ִברין בו יַתביום.
ו
ּמחל ִבלשהיות יַתביַתשּמבת,
שכּמפ ִברים יַתורֲעע ּמירות שגדולות יַתמשק ִבדיִבמין שוקו ִברין שליום יַתהשכ ֵאניּמסה,
וממּמּקפות חוּממה שלּממּמחר.
ז
ּמחל ִבלשהיות יַתאיַתחר יַתשּמבת,
שכּמפ ִברים יַתמשק ִבדיִבמין שליום יַתהשכ ֵאניּמסה,
יַתורֲעע ּמירות שגדולות קו ִברים בו יַתביום,
וממּמּקפות חוּממה שלּממּמחר.
מסכת מגילה פרק א משנה ג
ח
ֵאאי זו ִבהיא ִבעיר שגדוּמלה?
ּמכל אש איש ּמב ּה רֲעעּמש ּמרה בושטּמל ִבנים> .יַתכל<
ּמפחות ִבמֵאכן ,רֲעה ֵארי אזה שכּמפר.
שבֵאאלו ּמאּממרו:
יַתמשק ִבדיִבמין שוללא שמיַתארֲעח ִברין.
רֲעאּמבל שזיַתמן רֲעעֵאוצי לכרֲעה ִבנים ,שוִבתששּמעה שבּמאב ,יַתורֲעח ִבגי ּמגה ,שויַתהשקֵאהל,
שמיַתארֲעח ִברים שוללא יַתמשק ִבדיִבמים.
ִבמשפ ֵאני אשּמאּממרו יַתמשק ִבדיִבמים שוללא שמיַתארֲעח ִברים,
ממּמת ִברים שבֵאסאפד ושביַתתרֲעע ִבנית ויַתמּמתנות ּמלאאשביו ִבנים.
ט
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
אאּממיַתתי?
ּממקום אש ִבנשכ ּמנִבסים יַתבֵאש ִבני ויַתברֲעחִבמיִבשי;

רֲעאּמבל ּממקום אשֵאאין ִבנשכ ּמנִבסים ללא יַתבֵאש ִבני שוללא יַתברֲעחִבמיִבשי,
קו ִברין אוּמת ּה ִבב שזיַתמ ּמנ ּה.
מסכת מגילה פרק א משנה ד
י
ּמק שראו אאת יַתהשמ ִבגּמלה יַתברֲעא ּמדר ּמה ִבראשון,
ִבנשתיַתעשב ּמרה יַתהּמש ּמנה,
קו ִברים אוּמת ּה יַתברֲעא ּמדר יַתהֵאש ִבני.
ֵאאין ֵאבין רֲעא ּמדר ּמה ִבראשון יַתלרֲעא ּמדר יַתהֵאש ִבני,
אאּמלא שק ִברייַתאת שמ ִבגּמלה ויַתמּמתנות ּמלאאשביו ִבנים.
מסכת מגילה פרק א משנה ה
יא
ֵאאין ֵאבין יום טוב יַתליַתשּמבת אאּמלא לאאכל אנאפש ִבבשליַתבד.
ֵאאין ֵאבין יַתשּמבת שליום יַתהִבכפו ִברים,
אאּמלא אש אזה שזדונו ִבבי ֵאדי ּמא ּמדם שו אזה שזדונו יַתבִבהּמכ ֵארת.
מסכת מגילה פרק א משנה ו
יב
ֵאאין ֵאבין יַתהממ ּמדר רֲעה ּמנ ּמיה ֵאמרֲעחֵאברו שויַתלממ ּמדר ִבמאמנו יַתמרֲעאּמכל,
אאּמלא שד ִברייַתסת ּמה אר אגל שוֵאכִבלים אשֵאאין עוִבשין ּמבאהן לאאכל אנאפש.
ֵאאין ֵאבין שנּמד ִברים ִבל שנ ּמדבות,
אאּמלא אשיַתה שנּמד ִברים יַתח ּמיִבבים שביַתאשח ּמריוּמתן,
ו שנ ּמדבות ֵאאי ּמנן יַתח ּמיִבבים שביַתאשח ּמריוּמתן.
מסכת מגילה פרק א משנה ז
יג
ֵאאין ֵאבין ּמזב ּמהרואאה ששֵאתי שרִבאיות שלרואאה ּמשלוש אאּמלא ּמק שרּמבן.
ֵאאין ֵאבין שמלוצ ּמרע ממשס ּמגר ִבלשמלוצ ּמרע ממשחּמלט,
אאּמלא שפ ִבריּמעה ושפ ִבריּממה.
ֵאאין ֵאבין ּמטהור ִבמתוְך אהשס ֵאגר שלּמטהור ִבמתוְך אהשחֵאלט,
אאּמלא ִבת שגיַתליַתחת שוִבוצּקפ ִברים.
מסכת מגילה פרק א משנה ח
יד
ֵאאין ֵאבין שסּמפ ִברים ִבלשתִבפִבלים ושמזוזות,
אאּמלא אשיַתהשוּסּמפ ִברים ִבנשכּמתִבבים שבּמכל ּמלשון,
ושתִבפִבלים ושמזוזות ֵאאי ּמנן ִבנשכּמתבות אאּמלא רֲעאשו ִברית.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
יַתא ף ִבבשסּמפ ִברים ללא ִבהִבתירו אש ִביּמכשתבו אאּמלא שי ּמו ִבנית.

מסכת מגילה פרק א משנה ט
יה
ֵאאין ֵאבין לכֵאהן ּממשויַתח שבאשאמן יַתהִבמששּמחה ִבלשמ מרֵאבה שב ּמג ִבדים,
אאּמלא ּמיַתפר יַתהּמבא יַתעל ּמכל יַתהִבמשוצוות.
ֵאאין ֵאבין לכֵאהן שמיַתשֵאמש שללכֵאהן אשּמעיַתבר,
אאּמלא יַתפר יום יַתהִבכפו ִברים יַתורֲעעִבשי ִברית ּמהֵאאיּמפה.
מסכת מגילה פרק א משנה י
יו
ֵאאין ֵאבין ּמבּממה שגדוּמלה שלּמבּממה שקיַתט ּמנה אאּמלא שפּמסִבחים.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל אשהוא ִבנ ּמדר שו ִבנ ּמדבּ ,מק ֵארב יַתבּמבּממה,
שוּמכל אשֵאאינו ללא ִבנ ּמדר שוללא ִבנ ּמדבֵ ,אאינו ּמק ֵארב יַתבּמבּממה.
מסכת מגילה פרק א משנה יא
]יז[
ֵאאין ֵאבין ִבשיללה ִבלירוּמשיַתלִים,
אאּמלא אששבִבשיללה
אושכִבלין ּמק ּמדִבשים יַתקִבלים ויַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני שבּמכל ּמהרואאה,
וִבבירוּמשיַתלִים ִבלשפ ִבנים ִבמן יַתהחוּממה.
שוּמכאן שוּמכאן,
ּמק שדֵאשי ּמק ּמדִבשים אנאאּמכִבלים ִבלשפ ִבנים ִבמן יַתהשּקּמלִבעים.
שק מדיַתשת ִבשיללה ֵאיש יַתארֲעח אריּמה אהֵאתר,
ושק מדיַתשת שירוּמשיַתלִים ֵאאין יַתארֲעח אריּמה אהֵאתר.

פרק ב
מסכת מגילה פרק ב משנה א
א
יַתהּקו ֵארא אאת יַתהשמ ִבגּמלה שליַתמשפ ֵאר יַתיע ,ללא ּמיּמוצא.
שק ּמרּמא ּה יַתעל אפה,
שק ּמרּמא ּה יַתת שרגום,
שבּמכל ּמלשון ,ללא ּמיּמוצא.
רֲעאּמבל קו ִברים יַתלּמלעוזות שביַתליַתעז.
שויַתהּמלעוז אשּמשיַתמע רֲעאשו ִבריתּ ,מיּמוצא.
מסכת מגילה פרק ב משנה ב
ב

שק ּמרּמא ּה ֵאסרו ִבגיםִ ,בנשת יַתנשמ יַתנםּ ,מיּמוצא.
ּמה ּמיה כושתּמב ּה שודו שרּמש ּה ויַתמ ִבגיּמה ּה,
ִבאם ִבכ ֵאון ִבלבוּ ,מיּמוצא;
שוִבאם ּמלאו ,ללא ּמיּמוצא.
ּמה שיּמתה שכתוּמבה יַתביַתוּסם ויַתבִבוּסשק ּמרא,
שבקומוס ושביַתקשליַתק שנתוס,
יַתעל יַתה שנ ּמיר שויַתעל יַתה ִבדשפשת ּמרא ,ללא ּמיּמוצא,
יַתעד אששתֵאהא שכתוּמבה רֲעאשו ִברית יַתעל יַתהֵאוּסאפר יַתב שדיו.
מסכת מגילה פרק ב משנה ג
ג
אבן ִבעיר אשּמהיַתלְך ִבלשכ יַתרְך,
ואבן שכ יַתרְך אשּמהיַתלְך ּמלִבעיר,
ִבאם ּמעִבתיד יַתלרֲעחזור ִבלשמקומו,
קו ֵארא ִבבשמקומו,
שוִבאם ּמלאו ,קו ֵארא ִבעּממאהן.
וֵאמֵאהיּמכן קו ֵארא ּמא ּמדם אאת יַתהשמ ִבגּמלה,
יוֵאוצא ּמב ּה שי ֵאדי חוּמבתו?
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
מכּמל ּה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאמ"ִבאיש שיהו ִבדי".
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ֵאמ"יַתאיַתחר יַתה שדּמב ִברים ּמהֵאאאלה".
מסכת מגילה פרק ב משנה ד
ד
יַתהלכל שכֵאש ִברים ִבלשקרוא אאת יַתהשמ ִבגּמלה,
חו ץ ֵאמֵאח ֵארש ,שואטה שוּמקּמטן.
שרִבבי שיהו ּמדה יַתמשכִבשיר יַתבּמּקּמטן.
ֵאאין קו ִברין אאת יַתהשמ ִבגּמלה,
שוללא מוִבלים ,שוללא טושבִבלים ,שוללא יַתמ ִבזים,
שוֵאכן שואמ ארת יום שכ אנ אגד יום ללא ִבתשטלבל,
יַתעד אשּמת ֵאנ ץ יַתהיַתחּממה.
שומכּמלם אשּמעשו ִבמאשּמעּמלה יַתעמוד יַתהיַתשיַתחר,
ּמכֵאשר.
מסכת מגילה פרק ב משנה ה
ה
ּמכל יַתהיום ּמכֵאשר
ִבלשק ִברייַתאת יַתהשמ ִבגּמלה,

שוִבלשק ִברייַתאת יַתהיַתהֵאלל,
שוִבלשתִבקייַתעת יַתהשוּמפר,
שוִבל שנִבטייַתלת יַתהלוּמלב,
שוִבלשתִבפיַתלת יַתהמוּמסִבפין,
שויַתלמוּמסִבפין,
ושל ִבודוי יַתהּמפ ִברים,
ושל ִבודוי יַתהיַתמרֲעעֵאשר,
ושל ִבודוי יום יַתהִבכפו ִברים.
ו
ִבלשסִבמיּמכה,
ִבלששִבחיּמטה,
ִבלשתנוּמפה,
שליַתה ּמגּמשה,
ִבלשקִבמיּמוצה,
ושליַתהשקּמט ּמרה,
ִבלשמִבליּמקה,
ושליַתקּמבּמלה,
ושליַתה ּמז ּמיה,
ושליַתהששּמק יַתית סוּמטה,
שויַתלרֲעע ִברייַתפת ּמהאע שגּמלה,
ושליַתטרֲעה יַתרת יַתהשמלוצ ּמרע.
מסכת מגילה פרק ב משנה ו
ז
ּמכל יַתהיַתל שיּמלה ּמכֵאשר
ִבלשקִבוצי יַתרת ּמהלעאמר,
ושליַתהשקִבטיר רֲעחּמלִבבים שוֵאאּמב ִברים.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמדּמבר אשִבמשוצ ּמותו יַתביום,
ּמכֵאשר ּמכל יַתהיום,
שו ּמדּמבר אשִבמשוצ ּמותו יַתביַתל שיּמלה,
ּמכֵאשר ּמכל יַתהיַתל שיּמלה.

פרק ג
מסכת מגילה פרק ג משנה א
א
שב ֵאני ּמהִבעיר אשּממשכרו שרחוּמב ּה אשּמלִבעיר,

לושקִבחים שב ּמדּממיו ֵאבית יַתהשכ אנאסת;
ֵאבית יַתהשכ אנאסת ,לושקִבחים ֵאתּמבה;
ֵאתּמבה ,לושקִבחים ִבמשטּמפחות;
ִבמשטּמפחות ,לושקִבחים שסּמפ ִברים;
שסּמפ ִברים ,לושקִבחים תו ּמרה.
רֲעאּמבל ִבאם ּממשכרו תו ּמרה,
ללא ִישקחו שסּמפ ִברים;
שסּמפ ִברים ,ללא ִישקחו ִבמשטּמפחות;
ִבמשטּמפחות ,ללא ִישקחו ֵאתּמבה;
ֵאתּמבה ,ללא ִישקחו ֵאבית יַתהשכ אנאסת;
ֵאבית יַתהשכ אנאסת ,ללא ִישקחו אאת ּמה שרחוב.
שוֵאכן שבמוּמת ֵאריאהם.
ב
ֵאאין מושכ ִברים אאת ִבמאשּמל יַתרִבבים יַתל ּמיִבחיד,
ִבמשפ ֵאני אשמו ִברי ִבדים אותו ִבמשּק מדּמשתו.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
ּמאשמרו לו:
ִבאם ֵאכן ,יַתא ף ללא ֵאמִבעיר שגדוּמלה שלִבעיר שקיַתט ּמנה!
מסכת מגילה פרק ג משנה ב
ג
ֵאאין מושכ ִברין ֵאבית יַתהשכ אנאסת אאּמלא יַתעל שת יַתני:
אאּממיַתתי אשִבי שרוצו ,יַתישח ִבזירוהו.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
מושכ ִברין אותו ִבמשמיַתכר עוּמלם,
חו ץ ֵאמיַתא שרּמבּמעה שדּמב ִברים:
יַתליַתמ שרֵאח ץ ,שויַתלמב שרשסִבקיִ ,בלשטִבביּמלה ,ושלֵאבית יַתהיַתמִים.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
מושכ ִברין אותו שלֵאשם ּמחֵאוצר,
שויַתהלוֵאקיַתח ,יַתמה אשִבי שראוצה יַתירֲעעאשה.
מסכת מגילה פרק ג משנה ג
]ד[
שועוד ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
ֵאבית יַתהשכ אנאסת אשּמח יַתרב,
ֵאאין יַתמשסִבפי ִבדים שלתוכו,
שוֵאאין יַתמשפִבשיִבלים שלתוכו רֲעחּמבִבלים,
שוֵאאין פו שרִבסים שלתוכו שמוצודות,
שוֵאאין שושטִבחים יַתעל יַתגגו ֵאפרות,

שוֵאאין עוִבשין אותו יַתקיַתפ שניַתד שר ּמיא,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא כו,לא(
א
" יַתורֲעהִבשמוִבתי אאת ִבמשק שדֵאשיאכם",
שק מדּמשּמתן יַתא ף שכאש שיהו שוֵאמִבמים.
ּמעלו בו רֲעעּמשִבבים ,ללא ִישתללש,
ִבמשפ ֵאני יַתע שגמות אנאפש.
מסכת מגילה פרק ג משנה ד
ה
לראש חל אדש אשיַתלרֲעא ּמדר אשּמחל ִבלשהיות יַתביַתשּמבת,
קו ִברים שבּמפ ּמריַתשת ששּמקִבלים.
ּמחל ִבלשהיות שבתוְך יַתשּמבת,
יַתמשק ִבדיִבמים שלאשּמעיַתבר,
ויַתמשפִבסיִבקים שליַתשּמבת יַתאאח ארת.
ו
יַתבשש ִבנ ּמיהּ " ,מזכור",
יַתבששִבליִבשיתּ" ,מפ ּמרה רֲעא מדּממה",
ּמב שרִבביִבעית" ,יַתהחל אדש יַתה אזה ּמלאכם",
יַתברֲעחִבמיִבשית ,חושז ִברים שלִבס שד ּמרן.
יַתבלכל יַתמשפִבסיִבקים:
שב ּמראֵאשי ּקח ּמדִבשים,
יַתברֲעח מנּמכה ויַתבפו ִברים,
יַתביַתתרֲעע ִבניות,
ויַתביַתמרֲעעּממדות,
ושביום יַתהִבכפו ִברים.
מסכת מגילה פרק ג משנה ה
ז
יַתבאפיַתסח קו ִברים שבּמפ ּמריַתשת מורֲעעדות אששבתו יַתרת לכרֲעה ִבנים.
ּמברֲעעאוצ ארתִ" ,בששבּמעה ּמשמבעות".
שבלראש יַתהּמש ּמנה" ,יַתבחל אדש יַתהששִבביִבעי שבאאּמחד יַתלחל אדש".
שביום יַתהִבכפו ִברים" ,יַתארֲעח ֵארי מות".
שביום טוב ּמה ִבראשון אשאלּמחג,
קו ִברים שבּמפ ּמריַתשת מורֲעעדות אששבתו יַתרת לכרֲעה ִבנים,
וששּמאר ּמכל שימות אהּמחג ,קו ִברים שבּמק שרשבנות אהּמחג.
מסכת מגילה פרק ג משנה ו
ח
יַתברֲעח מנּמכה,
יַתב שנִבשיִבאים.

יַתבפו ִברים,
" יַתו ּמילבא רֲעעּממֵאלק".
שב ּמראֵאשי ּקח ּמדִבשים,
"ושב ּמראֵאשי ּמח שדֵאשיאכם".
יַתביַתמרֲעעּממדות,
שביַתמרֲעעֵאשה שב ֵאראִבשית.
יַתביַתתשע ִבניות,
שב ּמרכות ושקּמללות.
ֵאאין יַתמשפִבסיִבקין ִבבשקּמללות,
אאּמלא אאּמחד קו ֵארא אאת מכּמלם.
יַתבֵאש ִבני ויַתברֲעחִבמיִבשי ויַתביַתשּמבת יַתבִבמ שנּמחה,
קו ִברים שכִבס שד ּמרן> ,יַתכִבוּס שד ּמרן<
שוֵאאינו עואלה ּמלאהם ִבמן יַתהאחששבון,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא כג,מד(
א
" יַתו שי יַתדֵאבר למאשה אאת למרֲעע ֵאדי יי אאל שב ֵאני ִישש ּמרֵאאל",
ִבמשוצ ּמוּמתן אש שיהו קו ִברין ּמכל אאּמחד שואאּמחד ִבב שזיַתמנו.

פרק ד
מסכת מגילה פרק ד משנה א
א
יַתהּקו ֵארא אאת יַתהשמ ִבגּמלה ,עוֵאמד יוֵאשב.
שק ּמרּמא ּה אאּמחד ,שק ּמראוּמה שש יַתנִים,
ּמישוצאו.
שמקום אש ּמנרֲעהגו שלּמב ֵארְך ,שיּמב ֵארְך;
שואשללא שלּמב ֵארְך ,ללא שיּמב ֵארְך.
יַתבֵאש ִבני ויַתברֲעחִבמיִבשי ויַתביַתשּמבת יַתבִבמ שנּמחה,
קו ִברין ששללּמשה.
ֵאאין פורֲעחִבתים ֵאמאהן ,שוֵאאין מוִבסיִבפים רֲעעֵאליאהן.
שוֵאאין יַתמשפִבטי ִברים יַתב ּמנִבביא.
יַתהפוֵאתיַתח שויַתהחוֵאתם יַתבתו ּמרה,
שמּמב ֵארְך שלּמפ אניּמה ושליַתארֲעח אריּמה.
)מסכת מגילה פרק ד משנה ב(
שב ּמראֵאשי ּקח ּמדִבשים ושבמחלו אשיַתלמוֵאעד,
קו ִברים יַתא שרּמבּמעה.
ֵאאין פורֲעחִבתים ֵאמאהם שוֵאאין מוִבסיִבפין רֲעעֵאליאהם,
שוֵאאין יַתמשפִבטי ִברים יַתב ּמנִבביא.
יַתהפוֵאתיַתח שויַתהחוֵאתם יַתבתו ּמרה,
שמּמב ֵארְך שלּמפ אניּמה ושליַתארֲעח אריּמה.

אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל אש איש בו מוּמס ף שוהוא ֵאאינו יום טוב,
קו ִברין יַתא שרּמבּמעה.
ב
שביום טוב ,רֲעחִבמּמשה.
שביום יַתהִבכפו ִבריםִ ,בשּמשה.
יַתביַתשּמבתִ ,בששבּמעה.
ֵאאין פורֲעחִבתים ֵאמאהן,
רֲעאּמבל מוִבסיִבפים רֲעעֵאליאהם,
ויַתמשפִבטי ִברים יַתב ּמנִבביא.
יַתהפוֵאתיַתח שויַתהחוֵאתם יַתבתו ּמרה,
שמּמב ֵארְך שלּמפ אניּמה ושליַתארֲעח אריּמה.
מסכת מגילה פרק ד משנה ג
ד
ֵאאין פו שרִבסים אאת ששיַתמע,
שוֵאאין עושב ִברים ִבלשפ ֵאני יַתהֵאתּמבה,
שוֵאאין נוששִבאים יַתכֵאפיאהם,
שוֵאאין קו ִברין יַתבתו ּמרה,
שוֵאאין יַתמשפִבטי ִברים יַתב ּמנִבביא,
שוֵאאין עוִבשין יַתמרֲעעּממד ומוּמשב,
שוֵאאין אושמ ִברים ִבב שריַתכת רֲעאֵאבִבלים יַתורֲעחּמת ִבנים,
שוֵאאין שמ יַתזשמ ִבנים יַתעל יַתהּממזון שבֵאשם,
ּמפחות ֵאמרֲעעּמש ּמרה.
ויַתביַתּק שרּמקעותִ ,בתששּמעה שולכֵאהן,
שוּמא ּמדם יַתכיוֵאוצא ּמבאהן.
מסכת מגילה פרק ד משנה ד
ה
חת ִבמששללּמשה שפסוִבקים.
יַתהּקו ֵארא יַתבתו ּמרה ללא ִישפ ל
ללא ִישק ֵארא יַתלּמת שר שגּממן יוֵאתר ִבמּמפסוק אאּמחד,
ויַתב ּמנִבביא ששללּמשה.
ִבאם ּמהיו ששּמלששּמתם ּמשלוש ּמפ ּמרִבשיות,
קו ִברים אאּמחד אאּמחד.
שמ יַתדשל ִבגים יַתב ּמנִבביא שוֵאאין שמ יַתדשל ִבגים יַתבתו ּמרה.
שויַתעד יַתכּממה הוא שמ יַתדֵאלג?
יַתעד שכ ֵאדי אשללא יַתישפִבסיק יַתהּמת שר שגּממן.
מסכת מגילה פרק ד משנה ה
ו

יַתהיַתמשפִבטיר יַתב ּמנִבביא,
הוא פו ֵארס אאת ששיַתמע,
שוהוא עוֵאבר ִבלשפ ֵאני יַתהֵאתּמבה,
שוהוא נוֵאשא אאת יַתכּמפיו.
שוִבאם ּמה ּמיה ּמקּמטן,
ּמאִבביו או יַתרבו עושב ִברים יַתעל ּמי ּמדיו.
מסכת מגילה פרק ד משנה ו
ז
ּמקּמטן קו ֵארא יַתבתו ּמרה ושמיַתת שר ֵאגם,
רֲעאּמבל ֵאאינו פו ֵארס אאת ששיַתמע,
שוֵאאינו עוֵאבר ִבלשפ ֵאני יַתהֵאתּמבה,
שוֵאאינו נוֵאשא אאת יַתכּמפיו.
פוֵאחיַתח פו ֵארס אאת ששיַתמע ושמיַתת שר ֵאגם,
רֲעאּמבל ֵאאינו קו ֵארא יַתבתו ּמרה,
שוֵאאינו עוֵאבר ִבלשפ ֵאני יַתהֵאתּמבה,
שוֵאאינו נוֵאשא אאת יַתכּמפיו.
סוֵאמא פו ֵארס אאת ששיַתמע ושמיַתת שר ֵאגם.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמכל אשללא ּמרּמאה שמאורות ִבמ ּמיּממיו,
ללא ִישפלרס אאת ששיַתמע.
מסכת מגילה פרק ד משנה ז
ח
לכֵאהן אש איש שב ּמי ּמדיו מוִבמים,
ללא ִיּמשא אאת יַתכּמפיו.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף ִבמי אשּמהיו ּמי ּמדיו שוצבועות אאשסֵאטס,
ללא ִיּמשא אאת יַתכּמפיו,
ִבמשפ ֵאני אשּמהּמעם ִבמשסיַתתשכִבלים בו.
מסכת מגילה פרק ד משנה ח
ט
ּמהאוֵאמר:
"ֵאאי ִבני עוֵאבר ִבלשפ ֵאני יַתהֵאתּמבה ִבבשוצבוִבעים",
יַתא ף ִבבשלּמב ִבנים ללא יַתירֲעעלבר;
"שביַתס שנ ּמדל ֵאאי ִבני עוֵאבר",
יַתא ף ּמיֵאח ף ללא יַתירֲעעלבר.
ּמהעואשה שתִבפּמלתו רֲעע מגּמלה,
יַתסּמכ ּמנהִ ,במשפ ֵאני אשֵאאין ּמב ּה ִבמשוצ ּמוה.
שנּמת ּמנ ּה יַתעל ִבמשוצחו או יַתעל יַתפס ּמידו,

רֲעה ֵארי זו אד ארְך יַתהִבמינות.
ִבוצּמפ ּה ּמזּמהב ,ו שנּמת ּמנ ּה יַתעל ֵאבית ּמיד אששל ִבנשקלו> ,שלינוקלו<
רֲעה ֵארי זו אד ארְך יַתהִבחיוצו ִבנים.
מסכת מגילה פרק ד משנה ט
י
ּמהאוֵאמר:
" שיּמב שרכוָך טוִבבים!"
רֲעה ֵארי זו אד ארְך יַתהִבמינות;
"יַתעל יַתקן ִבוצפור יַתי ִבגיעו יַתררֲעחאמיָך!"
" שויַתעל טוב ִי ּמזֵאכר ששאמָך!"
"מו ִבדים מו ִבדים",
שמיַתששתִבקים אותו.
יַתהשמיַתכ אנה ּמברֲעע ּמריות,
שמיַתששתִבקים אותו.
ּמהאוֵאמר ) :יַתו ִבישק ּמרא יח,כא(
"וִבמיַתז שררֲעעָך ללא ִבתֵאתן שליַתהרֲעעִבביר יַתלמלאלְך",
"ִבמן יַתז שרּמעְך ּמלא ִבתֵאתן שליַתמשעּמב ּמרא שביַתא שרּממ ּמיּמתא",
שמיַתששתִבקים אותו ִבב שנ ִבזיּמפה.
מסכת מגילה פרק ד משנה י
יא
יַתמרֲעעֵאשה שראוֵאבן ִבנשק ֵארא שוללא ִבמיַתת שר ֵאגם.
יַתמרֲעעֵאשה ּמתּממר ִבנשק ֵארא וִבמיַתת שר ֵאגם.
יַתמרֲעעֵאשה ֵאע אגל ּמה ִבראשון ִבנשק ֵארא וִבמיַתת שר ֵאגם,
שויַתהֵאש ִבני ִבנשק ֵארא שוללא ִבמיַתת שר ֵאגם.
ִבב שריַתכת לכרֲעה ִבנים,
ויַתמרֲעעֵאשה ּמד ִבוד שויַתאשמנון,
ללא ִבנשק ִברים שוללא ִבמיַתת שר שגִבמים.
ֵאאין יַתמשפִבטי ִברים יַתבאמ שרּמכּמבה.
שרִבבי שיהו ּמדה יַתמִבתיר.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ֵאאין יַתמשפִבטי ִברין שב"הו יַתדע אאת שירוּמשיַתלִים".
חסל מגילה

מסכת מועד קטן

מסכת משקין
פרק א
מסכת מועד קטן פרק א משנה א
א
יַתמששִבקין ֵאבית יַתהששּמלִבחים יַתבמוֵאעד ויַתבששִבביִבעית,
ֵאבין ִבמיַתמשע ּמין אש ּמיּמוצא יַתכשתִבחּמלה,
וֵאבין ִבמיַתמשע ּמין אשללא ּמיּמוצא יַתכשתִבחּמלה.
רֲעאּמבל ֵאאין יַתמששִבקין
ללא ִבמֵאמי שגּמשִבמים שוללא ִבמֵאמי יַתהִבּקילון.
שוֵאאין עוִבשין עו ִבגיות יַתל שגּמפ ִבנים.
מסכת מועד קטן פרק א משנה ב
ב
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה אוֵאמר:
ֵאאין עוִבשים אאת ּמהיַתאּממה יַתכשתִבחּמלה יַתבמוֵאעד ויַתבששִבביִבעית.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
עוִבשים אאת ּמהיַתאּממה יַתכשתִבחּמלה יַתבששִבביִבעית,
ושמיַתתשּק ִבנין אאת יַתהשמ מקשלּמקּמלה.
ושמיַתתשּק ִבנין אאת ִבקשלקוֵאלי יַתהיַתמִים אשִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
שוחושטִבטין אוּמתם.
ושמיַתתשּק ִבנין אאת יַתה שד ּמרִבכים שואאת ּמה שרחובות,
שואאת ִבמשקוות יַתהיַתמִים,
שועוִבשין ּמכל ּמוצ שרֵאכי ּמה יַתרִבבים,
ושמיַתוצ שי ִבנים יַתעל יַתהשּקּמברות,
שויושוצִבאין יַתא ף יַתעל יַתהִבכשליַתאִים.
מסכת מועד קטן פרק א משנה ג
ג
שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב אוֵאמר:
מוששִבכים אאת יַתהיַתמִים ֵאמִבאיּמלן ּמלִבאיּמלן,
וִבבשליַתבד אשללא יַתיששקו אאת ּמכל יַתהּמש אדה.
שז ּמרִבעים אשללא ּמשתו ִבלשפ ֵאני יַתהמוֵאעד,
ללא יַתיששקום יַתבמוֵאעד;
יַתורֲעחּמכִבמים יַתמִבתי ִברים ּמב אזה וּמב אזה.
מסכת מועד קטן פרק א משנה ד
ד
ּמוצ ִבדין אאת ּמהֵאאשות שואאת ּמהיַתעשכּמב ִברים

ִבמשש ֵאדה ּמהִבאיּמלן וִבמשש ֵאדה יַתהּמלּמבן,
שכיַתד שרכו יַתבמוֵאעד ויַתבששִבביִבעית.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִבמשש ֵאדה ּמהִבאיּמלן שכיַתד שרכו,
וִבמשש ֵאדה יַתהּמלּמבן אשללא שכיַתד שרכו.
ושמּמק ִברים אאת יַתהִבפ שרּמוצה יַתבמוֵאעד,
ויַתבששִבביִבעית בו אנה שכיַתד שרכו.
מסכת מועד קטן פרק א משנה ה
ה
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
רוִבאין אאת יַתה שנ ּמגִבעים יַתבשתִבחּמלה יַתבמוֵאעד,
שלּמהֵאקל ,רֲעאּמבל ללא שליַתהשחִבמיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ללא שלּמהֵאקל שוללא שליַתהשחִבמיר.
שועוד ּמאיַתמר שרִבבי ֵאמִבאיר:
שמיַתלֵאּקט ּמא ּמדם יַתעשוצמות ּמאִבביו שוִבאמו,
ִבמשפ ֵאני אשִבששמּמחה לו.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ֵאאאבל הוא לו.
ללא שיעו ֵארר יַתעל ֵאמתו שוללא יַתישסִבפי אדנו,
לק אדם ּמל אר אגל ששללִבשים יום.
מסכת מועד קטן פרק א משנה ו
ו
ֵאאין חושפ ִברין כוִבכים ושקּמברות יַתבמוֵאעד,
רֲעאּמבל שמיַתח שנִבכים אאת יַתהכוִבכים,
שועוִבשין ִבנשב אראכת יַתבמוֵאעד,
שוּמארון ִבעם יַתהֵאמת אבּמחֵאוצר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאסר,
אאּמלא ִבאם ֵאכן ֵאיש ִבעמו שנּמס ִברים.
מסכת מועד קטן פרק א משנה ז
ז
ֵאאין נוששִבאים ּמנִבשים יַתבמוֵאעד,
ללא שבתולות שוללא יַתאשלּממנות,
שוללא שמ יַתישבִבמין.
רֲעאּמבל יַתמשח ִבזיר הוא אאת שגרוּמשתו,
ִבמשפ ֵאני אשִבששמּמחה לו.
שועוּמשה ִבאּמשה יַתתשכִבשיאטיּמה יַתבמוֵאעד.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:

ללא ּמתסוד,
ִבמשפ ֵאני אשהוא ִבנוול ּמל ּה.
מסכת מועד קטן פרק א משנה ח
ח
יַתהאה שדיוט תוֵאפר שכיַתד שרכו,
שוּמהמאּממן שמיַתכֵאלב.
ושמּמס שר ִבגין אאת יַתהִבמּטות.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתא ף שמיַתמשתִבחים.
מסכת מועד קטן פרק א משנה ט
ט
יַתמרֲעעִבמי ִבדין יַתתנור שוִבכי יַתרִים שו ֵאריַתחִים יַתבמוֵאעד.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף שמיַתכשבִבשין אאת ּמה ֵאריַתחִים יַתכשתִבחּמלה.
)מסכת מועד קטן פרק א משנה י(
עוִבשין יַתמרֲעעאקה יַתל יַתגג שויַתליַתמ שראפאסת יַתמרֲעעֵאשה אה שדיוט,
רֲעאּמבל ללא יַתמרֲעעֵאשה מאּממן.
ּמשִבפים אאת יַתהשוּס ּמדִבקין
ויַתמשע ִבגיִבלים אוּמתם יַתביַתמשע ִבגיּמלה ,יַתב ּמיד וּמב אר אגל,
רֲעאּמבל ללא שביַתמרֲעחּמליַתוצִים.
יַתהִבציר שויַתהִבצנור שויַתהּקו ּמרא שויַתהיַתמ שנעול שויַתהיַתמשפֵאתיַתח אש ִבנששּמברו,
שמיַתתשּק ּמנן יַתבמוֵאעד,
וִבבשליַתבד אשללא שייַתכ ֵאון אאת שמיַתלאשכתו יַתבמוֵאעד.
שוּמכל שכּמבִבשים אשהוא ּמיכול ללאיַתכל ֵאמאהן יַתבמוֵאעד,
כושבּמשן.

פרק ב
מסכת מועד קטן פרק ב משנה א
א
ִבמי אשּמהיַתפְך אאת ֵאזיּמתיו,
שוֵאא שרעו ֵאאאבל או לא אנס ,או אשִבהשטעוהו,
טוֵאען קו ּמרא ִבראשו ּמנה ויַתמ ִבניּמח ּה שליַתאיַתחר יַתהמוֵאעד.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
זוֵאל ף שוגוֵאמר שו ּמג ף שכיַתד שרכו.

מסכת מועד קטן פרק ב משנה ב
ב
שוֵאכן ִבמי אשּמה ּמיה ֵאיינו שבתוְך יַתהבור,
שוֵאא שרעו ֵאאאבל או לא אנס או אשִבהשטעוהו,
זוֵאל ף שוגוֵאמר שו ּמג ף שכיַתד שרכו.
ִבדשב ֵארי שרִבבי יוֵאסה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
עואשה לו ִבלמו ִבדים,
ִבבששִבביל אשללא יַתישחִבמי ץ.
מסכת מועד קטן פרק ב משנה ג
ג
יַתמשכ ִבניס ּמא ּמדם אאת ֵאפרוּמתיו ִבמשפ ֵאני יַתה יַתג ּמנִבבים,
שושואלה ִבפששּמתנו ִבמן יַתהִבמשש ּמרה,
ִבבששִבביל אשללא לתאיַתבד,
וִבבשליַתבד אשללא שייַתכ ֵאון אאת שמיַתלאשכתו יַתבמוֵאעד.
שומכּמלןִ ,באם ִבכ שונו שמיַתלאשכּמתן יַתבמוֵאעד,ליאֵאבדו.
מסכת מועד קטן פרק ב משנה ד
ד
ֵאאין לושקִבחין ּמבִבתים ,רֲעעּמב ִבדים ושבֵאהּממה,
אאּמלא שללוצ ארְך יַתהמוֵאעד,
או שללוצ ארְך יַתהמוֵאכר,
אשֵאאין לו יַתמה ללאיַתכל.
ֵאאין שמיַתפ ִבנין ִבמיַתבִית שליַתבִית,
רֲעאּמבל שמיַתפ אנה הוא יַתלרֲעחֵאוצרו,
ִבמשפ ֵאני אשִבהיא ִבששמּמחה לו.
ֵאאין שמִבביִבאים ֵאכִבלים ִבמֵאבית ּמהמאּממן.
ִבאם חוֵאשש ּמלאהם ,שמיַתפ ּמנם שלּמחֵאוצר יַתאאח ארת.
מסכת מועד קטן פרק ב משנה ה
ה
שמיַתחִבפים אאת יַתהשּקִבוציעות יַתביַתּקש.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף שמיַתעִבבין.
מושכ ֵארי ֵאפרות ,שכסות שוֵאכִבלים,
מושכ ִברין שבִבוצ שנּמעה שללוצ ארְך יַתהמוֵאעד.
יַתהיַתצ ּמי ִבדים שוּמה ּמרשושות שויַתה שגרוסות
עוִבשין שבִבוצ שנּמעה שללוצ ארְך יַתהמוֵאעד.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:

ֵאהם אהשחִבמירו יַתעל יַתעשוצּממן.

פרק ג
מסכת מועד קטן פרק ג משנה א
א
שוֵאאלו שמ יַתגשלִבחין יַתבמוֵאעד:
יַתהּמבא ִבמשמ ִבדי יַתנת יַתה ּמים ,וִבמֵאבית יַתהִבששב ּמיה,
שויַתהיוֵאוצא ִבמֵאבית ּמהרֲעאסו ִברין,
שויַתהשמ מנ אדה אשִבהִבתירו לו רֲעחּמכִבמים;
שוֵאכן ִבמי אש ִבנששיַתאל אלּמחּמכם שומהיַתתר,
יַתה ּמנ ִבזיר ,שויַתהשמלוצ ּמרע,
שוּמהעואלה ִבממּטשמּמאתו שליַתטרֲעה ּמרתו.
מסכת מועד קטן פרק ג משנה ב
ב
שוֵאאלו שמיַתכשבִבסין יַתבמוֵאעד:
יַתהּמבא ִבמשמ ִבדי יַתנת יַתה ּמים ,וִבמֵאבית יַתהִבששב ּמיה,
שויַתהיוֵאוצא ִבמֵאבית ּמהרֲעאסו ִברים,
שויַתהשמ מנ אדה אשִבהִבתירו לו רֲעחּמכִבמים;
שוֵאכן ִבמי אש ִבנששיַתאל אלּמחּמכם שומהיַתתר;
ִבמשטשפחות יַתה ּמי יַתדִים וִבמשטשפחות יַתהיַתוּסּמפ ִברים וִבמשטשפחות יַתהשוּסּמפג;
יַתה ּמזִבבין שויַתה ּמזבות שויַתה ִבנדות שויַתהיושלדות,
שוּמכל ּמהעוִבלין ִבממּטשמּמאה שליַתטרֲעה ּמרה,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ממּמת ִברין;
וששּמאר ּמכל ּמא ּמדם רֲעאסו ִברין.
מסכת מועד קטן פרק ג משנה ג
ג
שוֵאאלו כושתִבבין יַתבמוֵאעד:
ִבקדוֵאשי ּמנִבשיםִ ,בגִבּטים שושוּמב ִברין,
שד ּמיֵאתיֵאקי ,יַתמּמת ּמנה ושפרו שזבוִבלים,
ִבא שגרות שום שוִבא שגרות ּממזון,
ששּמט ֵארי רֲעחִבליּמוצה וֵאמאו ִבנים וששּמט ֵארי ֵאברו ִברין,
ו שג ֵאזרות ֵאבית ִבדין שוִבא שגרות אשִבל שרשות.
מסכת מועד קטן פרק ג משנה ד
ד

ֵאאין כושתִבבין ששּמט ֵארי חוב יַתבמוֵאעד,
שוִבאם ֵאאינו יַתמרֲעאִבמינו או אשֵאאין לו יַתמה ליאיַתכל,
רֲעה ֵארי אזה ִישכלתב.
ֵאאין כושתִבבין שסּמפ ִברים ,שתִבפִבלין ושמזוזות יַתבמוֵאעד,
שוֵאאין יַתמ ִבגיִבהין אות יַתאיַתחת,
רֲעאִבפלו שבֵאסאפר ּמהרֲעע ּמז ּמרה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
כוֵאתב הוא ּמא ּמדם שתִבפִבלים ושמזוזות שליַתעשוצמו,
שוטו אוה יַתעל שי ֵארכו שתֵאכאלת שלִבוציּמוציתו.
מסכת מועד קטן פרק ג משנה ה
ה
יַתהּקוֵאבר אאת ֵאמתו ששללּמשה ּמיִבמים לק אדם ּמל אר אגל,
ּמבשטּמלה ִבמאמנו שג ֵאז יַתרת ִבששבּמעה;
ששמו ּמנה ּמיִבמים לק אדם ּמל אר אגל,
ּמבשטּמלה ִבמאמנו שג ֵאז יַתרת ששללִבשים,
ִבמשפ ֵאני אשּמאּממרו:
יַתשּמבת עוּמלה שוֵאאי ּמנ ּה יַתמשפאסאקת;
שר ּמגִבלים יַתמשפִבסיִבקין שוֵאאי ּמנן עוִבלין.
מסכת מועד קטן פרק ג משנה ו
ו
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ִבמאשּמח יַתרב ֵאבית יַתהִבמשק ּמדש ,רֲעעאוצ ארת יַתכיַתשּמבת.
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
לראש יַתהּמש ּמנה שויום יַתהִבכפו ִברים ּמכ שר ּמגִבלים.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ללא שכ ִבדשב ֵארי אזה שוללא שכ ִבדשב ֵארי אזה,
אאּמלא רֲעעאוצ ארת ּמכ שר ּמגִבלים,
לראש יַתהּמש ּמנה שויום יַתהִבכפו ִברים יַתכיַתשּמבת.
מסכת מועד קטן פרק ג משנה ז
ז
ֵאאין קו שרִבעים ,שוללא חושלִבוצים ,שוללא יַתמשב ִברים,
אאּמלא שקרוּמביו אשיַתלֵאמת;
שוֵאאין יַתמשב ִברים אאּמלא יַתעל ִבמּטות שזקופות.
שוֵאאין מוִבליִבכים שלֵאבית ּמהֵאאאבל,
ללא יַתביַתּטשבּמלא שוללא שביַתאשסקושטּמלא ,שוללא יַתבּמּקנון,
אאּמלא יַתביַתוּסִבלים.
שוֵאאין אושמ ִברים ִבב שריַתכת רֲעאֵאבִבלים יַתבמוֵאעד,
רֲעאּמבל עושמ ִבדים יַתבשו ּמרה ושמ יַתנרֲעחִבמין

ופושט ִברים אאת ּמה יַתרִבבים.
מסכת מועד קטן פרק ג משנה ח
ח
ֵאאין יַתמ ִבניִבחין אאת יַתהִבמּמּטה ּמב שרחוב,
אשללא שליַתה שר ִבגיל אאת יַתהאהשסֵאפד;
שוללא אשיַתל ּמנִבשיםִ ,במשפ ֵאני יַתהּמכבוד.
ּמנִבשים יַתבמוֵאעד שמיַתענות ,שוללא שמיַתטשפחות.
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
יַתהשוּסמוכות יַתלִבמּמּטה שמיַתטשפחות.
מסכת מועד קטן פרק ג משנה ט
ט
ושב ּמראֵאשי ּקח ּמדִבשים ,יַתברֲעח מנּמכה ויַתבפו ִברים,
שמיַתענות שוללא שמיַתטשפחות;
ּמב אזה וּמב אזה ללא שמקו שננות.
ִבנשקיַתבר יַתהֵאמת ,ללא שמיַתענות שוללא שמיַתטשפחות.
ֵאאי אזה הוא ֵאעינוי?
אשמכּמלן עונות שכיַתאיַתחת;
שוִבקי ּמנה?
אשיַתאיַתחת שמ יַתדאב ארת ,שומכּמלן עונות יַתארֲעח אריּמה,
ש אנאאיַתמר) :ירמיה ט,יט(
א
" שויַתלֵאמ שד ּמנה שבלנֵאתיאכם אנִבהי,
שוִבאּמשה שרעוּמת ּה ִבקי ּמנה".
בא ּממה הוא אוֵאמר? )ישעיה כה,ח(
רֲעאּמבל אלּמעִבתיד ּמל ל
"ִבביַתלע יַתהּממ אות ּמל אניַתוצח,
וּממּמחה יי אאללִבהים ִבדשמּמעה ֵאמיַתעל ּמכל ּמפ ִבנים" שוגו'.
סליק מסכת מועד קטן

מסכת חגיגה
פרק א
מסכת חגיגה פרק א משנה א
א

יַתהלכל יַתח ּמיִבבין ִבב שרִבא ּמיה,
חו ץ ֵאמֵאח ֵארש ,שואטה ,שוּמקּמטן,
שוטושמטום ,שויַתא שנ שדרו ִבגי ּמנס,
ּמנִבשים ,יַתורֲעעּמב ִבדים אשֵאאי ּמנן שממששח ּמר ִברים,
יַתהִבח ֵאגר שויַתהוּסוֵאמא,
יַתהחואלה שויַתה ּמזֵאקן,
ּמכל אשֵאאינו ּמיכול יַתלרֲעעלות שב יַתר שגּמליו.
ֵאאי אזה הוא ּמקּמטן?
ּמכל אשֵאאינו ּמיכול ִבל שרלכב יַתעל שכֵאתּמפיו אששלּמאִבביו,
שויַתלרֲעעלות ִבמירוּמשיַתלִים שליַתהר יַתהיַתבִית.
ִבדשב ֵארי ֵאבית יַתשיַתמי.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ּמכל אשֵאאינו ּמיכול אלאאחוז שב ּמידו אששלּמאִבביו,
שויַתלרֲעעלות ִבמירוּמשיַתלִים שליַתהר יַתהיַתבִית,
ש אנאאיַתמר) :ששמות כג,יד(
א
"ּמשלוש שר ּמגִבלים".
מסכת חגיגה פרק א משנה ב
ב
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ּמה שרִבא ּמיה ,ששֵאתי אכאס ף,
יַתורֲעח ִבגי ּמגהּ ,ממּמעה אכאס ף.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ּמה שרִבא ּמיהּ ,ממּמעה אכאס ף,
יַתורֲעח ִבגי ּמגה ,ששֵאתי אכאס ף.
מסכת חגיגה פרק א משנה ג
ג
עולות יַתבמוֵאעד ּמבאות ִבמן יַתהמחִבלים,
וששּמלִבמים ִבמן יַתהיַתמרֲעעֵאשר.
שביום טוב ּמה ִבראשון אשיַתלאפיַתסח,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ִבמן יַתהמחִבלים.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ִבמן יַתהיַתמרֲעעֵאשר.
מסכת חגיגה פרק א משנה ד
ד
ִישש ּמרֵאאל יושוצִבאין שי ֵאדי חוּמבּמתן
ִבב שנּמד ִברים וִבב שנ ּמדבות ושביַתמשעיַתשר שבֵאהּממה,
שויַתהלכרֲעה ִבנים יַתביַתחּמּטאת וּמבּמאּמשם ויַתבשבכור,

אבּמח אזה ויַתבשוק,
רֲעאּמבל ללא ּמבעופות שוללא ִבבשמ ּמנחות.
מסכת חגיגה פרק א משנה ה
ה
ִבמי אש איש לו אושכִבלים שמ מרִבבים ו שנּמכִבסים שמממּמעִבטיםּ> ,קאוּמכִבלים<
ֵאמִבביא ששּמלִבמים שמ מרִבבין שועולות שמממּמעטות;
אושכִבלים שמממּמעִבטים ו שנּמכִבסים שמ מרִבביםּ> ,קאוּמכִבלים<
ֵאמִבביא עולות שמ מרבות וששּמלִבמים שמממּמעִבטים;
אזה ּמו אזה שמממּמעט ,יַתעל אזה ּמאשמרו:
ּממּמעה אכאס ף וששֵאתי אכאס ף;
אזה ּמו אזה שמ מראבה ,יַתעל אזה אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים טז,יז(
"ִבאיש שכיַתמשת יַתנת ּמידו,
שכִבב שריַתכת יי אאלאהיָך רֲעאאשר ּמניַתתן ּמלְך".
מסכת חגיגה פרק א משנה ו
ו
ִבמי אשללא יַתחג שביום טוב ּמה ִבראשון אשאלּמחג,
חו ֵאגג אאת ּמכל ּמה אר אגל שויום טוב ּמהיַתארֲעחרון.
ּמעיַתבר ּמה אר אגל שוללא יַתחגֵ ,אאינו יַתח ּמיב שביַתאשח ּמריותו.
יַתעל אזה אנאאיַתמר) :לקאהאלת א,טו(
"שממע ּמות ללא יויַתכל ִבלשתלקן,
שואחשסרון ללא יויַתכל שלִבהּממנות".
מסכת חגיגה פרק א משנה ז
ז
שרִבבי ִבששמעון אבן שמ יַתנשס ּמיא אוֵאמר:
ֵאאי אזה הוא שממע ּמות אשֵאאינו ּמיכול שלִבהּמתֵאקן?
אזה יַתהּמבא יַתעל ּמהאע שר ּמיה שוהוִבליד יַתמשמ ֵאזר;
ִבאם לתאיַתמר יַתבגו ֵאנב ויַתבגו ֵאזל,
ּמיכול הוא יַתלשחלזר ושלִבהּמתֵאקן.
שרִבבי ִבששמעון אבן יויַתחי אוֵאמר:
ֵאאין קו ִברין שממע ּמות
אאּמלא שלִבמי אשּמה ּמיה שממתּמּקן ִבמשתִבחּמלה שו ִבנשתיַתע יַתות כיַתבר,
שוֵאאי אזה אזה?
אזה יַתתשלִבמיד רֲעחּמכִבמים אשֵאפ יַתרש ִבמן יַתהתו ּמרה.
מסכת חגיגה פרק א משנה ח
ח
אהֵאתר שנּמד ִברים פו שרִבחין שבּמא ֵאויר,
שוֵאאין ּמלאהם יַתעל יַתמה אש ִביּמוּסֵאמכו.

ִבהשלכות יַתשּמבת יַתורֲעח ִבגיגות ושמִבעילות,
יַתכרֲעה ּמר ִברים שתלוִים ִבבשסּמע ּמרה,
ִבמשק ּמרא שמממּמעט יַתורֲעהּמלכות שמ מרבות.
יַתה ִבדי ִבנים שוּמהרֲעעבודות,
שויַתהשּטּמהרות שויַתהשּטּממאות שויַתהרֲעע ּמריות,
ֵאיש ּמלאהם יַתעל יַתמה אש ִביּמוּסֵאמכו.
ֵאהן ֵאהן גוֵאפי תו ּמרה.

פרק ב
מסכת חגיגה פרק ב משנה א
א
ֵאאין דו שרִבשים ּמברֲעע ּמריות ִבבששללּמשה,
שוללא שביַתמרֲעעֵאשה שב ֵאראִבשית ִבבשש יַתנִים,
שוללא יַתבאמ שרּמכּמבה יַתב ּמיִבחיד,
אאּמלא ִבאם ֵאכן ּמה ּמיה ּמחּמכם שוֵאהִבבין ִבמ יַתדשעתו.
ּמכל יַתהִבמשסיַתתֵאכל שביַתא שרּמבּמעה שדּמב ִברים,
ּמראוי לו שכִבאלו ללא ּמבא ּמלעוּמלםּ > :מרתוי!; כילו<
יַתמה שליַתמשעּמלה ,ויַתמה שליַתמּמּטה,
יַתמה שלּמפ ִבנים ויַתמה שלּמאחור> .בפנים<
ּמכל אשללא ּמחס יַתעל שכבוד קונו,
ּמראוי לו שכִבאלו ללא ּמבא ּמלעוּמלםּ > :מרתוי!; כילו<
מסכת חגיגה פרק ב משנה ב
ב
יוֵאסה אבן יואע אזר אוֵאמר אשללא ִבלשסלמְך,
יוֵאסה אבן יוּמח ּמנן אוֵאמר ִבלשסלמְך.
שיהומשיַתע אבן שפ יַתרשח ּמיה אוֵאמר אשללא ִבלשסלמְך,
יַתמיַתתי ּמהיַתא שרשבִבלי אוֵאמר ִבלשסלמְך.
שיהו ּמדה אבן ּמטיַתבי אוֵאמר אשללא ִבלשסלמְך,
שוִבששמעון אבן ּמשּמטח אוֵאמר ִבלשסלמְך.
ששיַתמשע ּמיה אוֵאמר ִבלשסלמְך,
יַתאשביַתטשליון אוֵאמר אשללא ִבלשסלמְך.
אהֵאלל ושמ יַתנֵאחם ללא אנשחּמלקו.
ּמיּמוצא שמ יַתנֵאחם שו ִבנשכ יַתנס יַתשיַתמי.
אהֵאלל אוֵאמר ִבלשסלמְך,
יַתשיַתמי אוֵאמר אשללא ִבלשסלמְך.
ּמה ִבראשו ִבנים ּמהיו שנִבשיִבאים,
שויַתהשש ִבנ ִביים רֲעאבות ֵאבית ִבדין.

מסכת חגיגה פרק ב משנה ג
ג
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
שמִבביִבאין ששּמלִבמים שוֵאאין סושמִבכין רֲעעֵאליאהם,
רֲעאּמבל ללא עולות.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שמִבביִבאין ששּמלִבמים שועולות שוסושמִבכין רֲעעֵאליאהן.
מסכת חגיגה פרק ב משנה ד
ד
רֲעעאוצ ארת אשּמחּמלה ִבלשהיות אע ארב יַתשּמבת,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
יום שטבויַתח שליַתאיַתחר יַתהיַתשּמבת.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ֵאאין ּמל ּה יום שטבויַתח.
מו ִבדים אשִבאם ּמחּמלה ִבלשהיות יַתביַתשּמבת,
אשיום שטבויַתח שליַתאיַתחר יַתשּמבת.
שוֵאאין לכֵאהן ּמגדול ִבמשתיַתלֵאבש שבֵאכּמליו,
ממּמת ִברים שבֵאסאפד ושביַתתרֲעע ִבנית,
אשללא שליַתק ֵאים אאת ִבדשב ֵארי ּמהאושמ ִברים:
רֲעעאוצ ארת שליַתאיַתחר יַתשּמבת.
מסכת חגיגה פרק ב משנה ה
ה
נושטִבלים יַתל ּמי יַתדִים יַתלמחִבלין שויַתליַתמרֲעעֵאשר שוִבלשתרוּממה,
שויַתללּק אדש יַתמשטִבביִבלים.
שויַתליַתחּמּטאת,
ִבאם ִבניַתּטמו ּמי ּמדיוִ ,בניַתּטּממא גופו.
מסכת חגיגה פרק ב משנה ו
ו
יַתהּטוֵאבל יַתלמחִבלים שוּמהרֲעח יַתזק יַתלמחִבליםּ ,מאסור יַתליַתמרֲעעֵאשר.
יַתהּטוֵאבל יַתליַתמרֲעעֵאשר שוּמהרֲעח יַתזק יַתליַתמרֲעעֵאשרּ ,מאסור ִבלשתרוּממה.
יַתהּטוֵאבל ִבלשתרוּממה שוּמהרֲעח יַתזק ִבלשתרוּממהּ ,מאסור יַתללּק אדש.
יַתהּטוֵאבל יַתללּק אדש שוּמהרֲעח יַתזק יַתללּק אדשּ ,מאסור יַתליַתחּמּטאת.
יַתהּטוֵאבל יַתלחלאמר ,מהּמתר יַתליַתּקל.
ּמטיַתבל שוללא ּמהרֲעח יַתזק ,שכִבאלו ללא ּמטיַתבל> .כילו<
מסכת חגיגה פרק ב משנה ז
ז

ִבב שג ֵאדי יַתעם ּמהּמא אר ץ ִבמ שד ּמרס יַתלּמפרוִבשים.
ִבב שג ֵאדי ּמפרוִבשין ִבמ שד ּמרס שלאושכֵאלי שתרוּממה.
ִבב שג ֵאדי אושכֵאלי שתרוּממה ִבמ שד ּמרס יַתללּק אדש.
יוֵאסה אבן יואע אזר ּמה ּמיה ּמחִבסיד אשִבבשכמה ּמנה,
שוּמה שיּמתה ִבמשטיַתפשחתו ִבמ שד ּמרס יַתללּק אדש.
יוּמח ּמנן אבן מג שד שג ּמדא ּמה ּמיה אוֵאכל יַתעל יַתטרֲעה יַתרת יַתהּקל אדש ּמכל ּמיּממיו,
שוּמה שיּמתה ִבמשטיַתפשחתו ִבמ שד ּמרס יַתליַתחּמּטאת.

פרק ג
מסכת חגיגה פרק ג משנה א
א
חלאמר יַתבלּק אדש ִבמִבבשתרוּממה,
שוחלאמר ִבבשתרוּממה ִבמיַתבלּק אדש.
חלאמר יַתבלּק אדש ִבמִבבשתרוּממה:
אשיַתמשטִבביִבלין ֵאכִבלים שבתוְך ֵאכִבלים ִבבשתרוּממה,
רֲעאּמבל ללא יַתבלּק אדש.
רֲעאחו יַתרִים ּמותוְך וֵאבית שוצִבביּמעה,
ִבבשתרוּממה ,רֲעאּמבל ללא יַתבלּק אדש.
יַתהנוֵאשא אאת יַתהִבמ שד ּמרס,
נוֵאשא אאת יַתהשתרוּממה ,רֲעאּמבל ללא אאת יַתהלּק אדש.
ִבב שג ֵאדי אושכֵאלי שתרוּממה ִבמ שד ּמרס יַתללּק אדש.
ללא שכִבמ יַתדת יַתהלּק אדש ִבמ יַתדת יַתהשתרוּממה,
אשיַתבלּק אדש יַתמִבתיר ושמ יַתנ ֵאגב ויַתמשטִבביל שויַתאיַתחר ּמכְך קוֵאשר,
וִבבשתרוּממה קוֵאשר שויַתאיַתחר ּמכְך יַתמשטִבביל.
מסכת חגיגה פרק ג משנה ב
ב
ֵאכִבלים יַתה ִבנ שגּממ ִברים שביַתטרֲעה ּמרה,
שוצ ִבריִבכים שטִבביּמלה יַתבלּק אדש,
רֲעאּמבל ללא ִבבשתרוּממה.
יַתהאכִבלי שמּמוצ ֵאר ף יַתמה אששבתוכו יַתללּק אדש,
רֲעאּמבל ללא ִבלשתרוּממה.
ּמה שרִבביִבעי יַתבלּק אדש ּמפסול,
שויַתהששִבליִבשי ִבבשתרוּממה.
ויַתבשתרוּממה,
ִבאם ִבניַתּטיַתמאת יַתאיַתחת ִבמ ּמי ּמדיו,
רֲעחאב שרּמת ּה שטהו ּמרה;
ויַתבלּק אדש ,יַתמשטִבביל ששֵאתיאהן,

שויַתה ּמיד שמיַתטּממא אאת רֲעחאב שרּמת ּה יַתבלּק אדש,
רֲעאּמבל ללא ִבבשתרוּממה.
מסכת חגיגה פרק ג משנה ג
ג
אושכִבלין ּקאּמכִבלים שנגוִבבין שב ּמי יַתדִים שמלסּמאבות ִבבשתרוּממה,
רֲעאּמבל ללא יַתבלּק אדש.
או ֵאנן ושממחיַתוּסר ִבכפו ִברין שוצ ִבריִבכין שטִבביּמלה יַתבלּק אדש,
רֲעאּמבל ללא ִבבשתרוּממה.
מסכת חגיגה פרק ג משנה ד
ד
חלאמר ִבבשתרוּממה,
אשִבביהו ּמדה אנאאּממ ִבנים יַתעל יַתטרֲעה יַתרת יַתיִין ּמואשאמן
ּמכל שימות יַתהּמש ּמנה,
ושבּמשיַתעת יַתה ִבגתות שויַתהיַתב ִבדים,
יַתא ף יַתעל יַתהשתרוּממה.
ּמעשברו יַתה ִבגתות שויַתהיַתב ִבדים,
ֵאהִבביאו לו ּמחִבבית אשיַתל יַתיִין שואשִבלשתרוּממה,
ללא שייַתקשבּמל ּה ִבמאמנו;
רֲעאּמבל יַתמ ִבניּמח ּה של יַתגת יַתהּמבּמאה.
שוִבאם ּמאיַתמר לו:
ִבהשפ יַתרששִבתי שלתוּמכ ּה שרִבביִבעית לק אדש,
אנאאּממן.
יַתכ ֵאדי יַתיִין שויַתכ ֵאדי אשאמן יַתהיַתמ שדִבמיעות,
אנאאּממ ִבנין רֲעעֵאליאהן שבּמשיַתעת יַתה ִבגתות שויַתהיַתב ִבדים,
שולק אדם יַתל ִבגתות ִבששבִבעים יום.
מסכת חגיגה פרק ג משנה ה
ה
ִבמן יַתהמו ִבדיִבעית שוִבלשפ ִבנים ,אנאאּממ ִבנין יַתעל שכִבלי אח ארש;
ִבמן יַתהמו ִבדיִבעית שויַתלחו ץֵ ,אאי ּמנן אנאאּממ ִבנים.
ֵאכייַתוצד?
יַתהיַתּק ּמדר אשהוא מוֵאכר אאת יַתהשּק ֵאדרות,
ִבנשכ יַתנס ִבלשפ ִבנים ִבמן יַתהמו ִבדיִבעית,
הוא יַתהיַתּק ּמדר שוֵאהן יַתהשּק ֵאדרות שוֵאהן יַתהּמלקוִבחין,
אנאאּממן.
ּמיּמוצאֵ ,אאינו אנאאּממן.
מסכת חגיגה פרק ג משנה ו
ו

יַתה יַתגּמבִבאים אש ִבנשכ שנסו שלתוְך יַתהיַתבִית,
שוֵאכן יַתה יַתג ּמנִבבים אשאהשח ִבזירו אאת יַתהֵאכִבלים,
אנאאּממ ִבנים לויַתמר "ללא ּמנ יַתגשענו".
וִבבירוּמשיַתלִים אנאאּממ ִבנין יַתעל יַתהלּק אדש,
ושבּמשיַתעת ּמה אר אגל,
יַתא ף יַתעל יַתהשתרוּממה.
מסכת חגיגה פרק ג משנה ז
ז
יַתהפוֵאתיַתח אאת ּמחִבביתו> ,רֲעחִבביתו<
שויַתהיַתמשתִבחיל שבִבעּמוּסתו יַתעל יַתגב ּמה אר אגל,
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִי שגלמר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ללא ִי שגלמר.
ִבמאשּמעיַתבר ּמה אר אגל,
ּמהיו יַתמרֲעעִבבי ִברין יַתעל יַתטרֲעה יַתרת ּמהרֲעע ּמז ּמרה.
ּמעיַתבר ּמה אר אגל שביום יַתהִבשִבשי,
ללא ּמהיו יַתמרֲעעִבבי ִברין,
ִבמשפ ֵאני שכבוד יַתהיַתשּמבת.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף ללא שביום רֲעחִבמיִבשי,
אשֵאאין יַתהלכרֲעה ִבנים שפנוִיים.
מסכת חגיגה פרק ג משנה ח
ח
ֵאכייַתוצד יַתמרֲעעִבבי ִברין יַתעל יַתטרֲעה יַתרת ּמהרֲעע ּמז ּמרה?
יַתמשטִבביִבלין אאת יַתהֵאכִבלים אשּמהיו יַתבִבמשק ּמדש,
שואושמ ִברין ּמלאהם:
"ִבה ּמזרֲעהרו אשֵאמא ִבת שגעו יַתבמששלּמחן!" >ויַתבשמנו ּמרה ,מחוק<
ּמכל יַתהֵאכִבלים אשּמהיו יַתבִבמשק ּמדש,
ּמהיו ּמלאהם שש ִבנ ִביים וששִבליִבשים,
אשִבאם ִבניַתּטמו ּמה ִבראשו ִבנים,
ּמיִבביאו שש ִבנ ִביים יַתתשחֵאתיאהם.
ּמכל יַתהֵאכִבלים אשּמהיו יַתבִבמשק ּמדש שטעו ִבנים שטִבביּמלה,
חו ץ ִבמִבמ שזיַתבח יַתה ּמזּמהב וִבמ שזיַתבח יַתה שנלחאשת,
ִבמשפ ֵאני אשֵאהן יַתכיַתּק שריַתקע.
ִבדשב ֵארי שרִבבי אאִבליאע אזר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִבמשפ ֵאני אשֵאהן שממוצִבפים.

חסלת חגיגה
חסל סדר מועד

סדר נשים
מסכת יבמות
פרק א
מסכת יבמות פרק א משנה א
א
רֲעחֵאמש אעשש ֵארה ּמנִבשים פושטרות ּמוצרוֵאתיאהן שוּמוצרות ּמוצרוֵאתיאהן,
ִבמן יַתהרֲעחִבליּמוצה וִבמן יַתה ִביבום ,יַתעד סו ף ּמהעוּמלם:
ִבבתו ,ויַתבת ִבבתו ,ויַתבת שבנו;
ויַתבת ִבאששתו ,ויַתבת ִבבּמת ּה ,ויַתבת שב ּמנ ּה;
רֲעחמותו ,שוֵאאם רֲעחמותו ,שוֵאאם ּמחִבמיו;
יַתורֲעאחותו ,יַתורֲעאחות ִבאמו ,יַתורֲעאחות ִבאששתו,
שוֵאאאשת ּמאִבחיו ֵאמִבאמו,
שוֵאאאשת ּמאִבחיו אשללא ּמה ּמיה שבעוּמלמו,
שויַתכּמלתו.
ב
רֲעה ֵארי ֵאאלו פושטרות ּמוצרוֵאתיאהן שוּמוצרות ּמוצרוֵאתיאהן
ִבמן יַתהרֲעחִבליּמוצה וִבמן יַתה ִביבום,
יַתעד סו ף ּמהעוּמלם.
שומכּמלן ִבאם ֵאמתו ,או ֵאמֵאאנו ,או ִבנשת ּמג ּמרשו,
או אש ִבנשמשוצאו יַתא שילו ִבניות,
ּמוצרוֵאתיאהן ממּמתרות.
ֵאאין יַתאשת ּמיכול לויַתמר יַתברֲעחמותו,
שוֵאאם רֲעחמותו שוֵאאם ּמחִבמיו,
אש ִבנשמשוצאו יַתא שילו ִבניות או אשֵאמֵאאנו.
מסכת יבמות פרק א משנה ב
ג
ֵאכייַתוצד פושטרות ּמוצרוֵאתיאהן? >ּמוצרוֵאתיאהם<
ּמה שיּמתה ִבבתו או יַתאיַתחת ִבמּמכל ּמהרֲעע ּמריות ּמהֵאאלו שנשוּמאה שלּמאִבחיו,

שולו ִבאּמשה יַתאאח ארת ,וֵאמת,
יַתכֵאשם אשִבבתו שפטו ּמרהּ ,מכְך ּמוצ ּמרּמת ּה שפטו ּמרה.
ּמהשלּמכה ּמוצ יַתרת ִבבתו שו ִבנֵאשאת שלּמאִבחיו יַתהֵאש ִבני,
שולו ִבאּמשה יַתאאח ארת ,וֵאמת,
יַתכֵאשם אשּמצ יַתרת ִבבתו שפטו ּמרה,
ּמכְך ּמוצ יַתרת ּמוצ ּמרּמת ּה שפטו ּמרה ,רֲעאִבפלו ֵאהן ֵאמּמאה.
ד
ֵאכייַתוצד ִבאם ֵאמתו ֵאהןּ ,מוצרוֵאתיאהן ממּמתרות? >ּמוצרוֵאתיאהם<
ּמה שיּמתה ִבבתו או יַתאיַתחת ִבמּמכל ּמהרֲעע ּמריות ּמהֵאאלו שנשוּמאה שלּמאִבחיו,
שולו ִבאּמשה יַתאאח ארת,
ֵאמּמתה ִבבתו ,או ִבנשת ּמג ּמרּמשה ,שויַתאיַתחר ּמכְך ֵאמת ּמאִבחיו,
ּמוצ ּמרּמת ּה ממאת ארת.
שוּמכל יַתה שיכוּמלה שלּממֵאאן שוללא ֵאמֵאא ּמנה,
ּמוצ ּמרּמת ּה חואלאוצת שוללא ִבמשת יַתיאבאמת.
מסכת יבמות פרק א משנה ג
ה
ֵאשש רֲעע ּמריות רֲעחמורות ֵאמֵאאלו,
ִבמשפ ֵאני אשֵאהן נשואות יַתלרֲעאֵאח ִברים,
ּמוצרוֵאתיאהן ממּמתרותּ> :מוצרוֵאתיאהם<
ִבאמו ,שוֵאאאשת ּמאִבביו ,יַתורֲעאחות ּמאִבביו;
יַתורֲעאחותו ֵאמּמאִבביו ,שוֵאאאשת ּמאִבחיו ֵאמּמאִבביו ,שוֵאאאשת רֲעאִבחי ּמאִבביו.
מסכת יבמות פרק א משנה ד
ו
ֵאבית יַתשיַתמי יַתמִבתי ִברים אאת יַתהּמצרות שליַתאִבחים,
וֵאבית אהֵאלל אושס ִברין.
ּמחּמלוצו,
ֵאבית יַתשיַתמי פושסִבלין ִבמן יַתהשכמה ּמנה,
וֵאבית אהֵאלל יַתמשכִבשי ִברין.
ִבנשת יַתיּמבמו,
ֵאבית יַתשיַתמי יַתמשכִבשי ִברים,
וֵאבית אהֵאלל פושסִבלין.
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאלו פושסִבלין שוֵאאלו יַתמשכִבשי ִברין,
ללא ִבנשמ שנעו ֵאבית יַתשיַתמי ִבמִבלּמשא ּמנִבשים ִבמֵאבית אהֵאלל,
שוללא ֵאבית אהֵאלל ִבמֵאבית יַתשיַתמי.
ּמכל יַתהשּטּמהרות שויַתהשּטּממאות
אשּמהיו ֵאאלו שמיַתטרֲעה ִברין שוֵאאלו שמיַתטשמִבאין,
ללא ִבנשמ שנעו עוִבשין שטּמהרות ֵאאלו יַתעל יַתגב ֵאאלו.

פרק ב
מסכת יבמות פרק ב משנה א
א
ֵאכייַתוצד ֵאאאשת ּמאִבחיו אשללא ּמה ּמיה שבעוּמלמו?
שש ֵאני יַתאִבחים ,וֵאמת אאּמחד ֵאמאהן ,שונויַתלד ּמלאהם ּמאח,
שויַתאיַתחר ּמכְך ִיֵאבם יַתהֵאש ִבני אאת ֵאאאשת ּמאִבחיו ,וֵאמת,
ּמה ִבראשו ּמנה יוּמוצא ִבמשום ֵאאאשת ּמאִבחיו אשללא ּמה ּמיה שבעוּמלמו,
שויַתהשש ִבנ ּמיה ִבמשום ּמוצ ּמרּמת ּה.
ּמעּמשה ּמב ּה יַתמרֲעאּממר ,וֵאמת,
שש ִבנ ּמיה חואלאוצת שוללא ִבמשת יַתיאבאמת.
מסכת יבמות פרק ב משנה ב
ב
שש ֵאני יַתאִבחים ,וֵאמת אאּמחד ֵאמאהן,
ִיֵאבם יַתהֵאש ִבני אאת ֵאאאשת ּמאִבחיו,
שויַתאיַתחר ּמכְך נויַתלד ּמלאהן ּמאח ,וֵאמת,
ּמה ִבראשו ּמנה יוּמוצא ִבמשום ֵאאאשת ּמאִבחיו אשללא ּמה ּמיה שבעוּמלמו,
שויַתהשש ִבנ ּמיה ִבמשום ּמוצ ּמרּמת ּה.
ּמעּמשה ּמב ּה יַתמרֲעאּממר ,וֵאמת,
יַתהשש ִבנ ּמיה חואלאוצת שוללא ִבמשת יַתיאבאמת.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
שמ יַתיֵאבם שלֵאאיזו אשִבי שראוצה,
או חוֵאל ץ שלֵאאיזו אשִבי שראוצה.
מסכת יבמות פרק ב משנה ג
]ג[
שכּמלל ּמאשמרו ִבביּמבּממה:
ּמכל אשִבהיא רֲעאסו ּמרה ִבאוּסור אע שר ּמוה,
ללא חואלאוצת שוללא ִבמשת יַתיאבאמת;
ִבאוּסור ִבמשוצ ּמוה ,שוִבאוּסור שק מדּמשה,
חואלאוצת שוללא ִבמשת יַתיאבאמת.
רֲעאחוּמת ּה שכאשִבהיא שיִבבשמּמת ּה,
או חואלאוצת ,או ִבמשת יַתיאבאמת.
מסכת יבמות פרק ב משנה ד
ד
ִבאוּסור ִבמשוצ ּמוה:
שש ִבניות ִבמ ִבדשב ֵארי סושפ ִברים> .רֲעע ּמריות במקום שש ִבניות<

ִבאוּסור שק מדּמשה:
יַתאשלּממ ּמנה שללכֵאהן ּמגדול,
שגרוּמשה יַתורֲעחלוּמוצה שללכֵאהן אה שדיוט,
יַתמשמ אז ארת ו שנִבתי ּמנה שלִישש ּמרֵאאל,
ויַתבת ִישש ּמרֵאאל יַתליַתמשמ ֵאזר שליַתל ּמנִבתין.
מסכת יבמות פרק ב משנה ה
ה
ִבמי אש איש לו ּמאח ִבמּמכל ּממקום,
זוֵאקק אאת ֵאאאשת ּמאִבחיו יַתל ִביבום.
שוּמאִבחיו שלּמכל ּמדּמבר,
חו ץ ִבמיַתמה אש איש לו ִבמן יַתהִבששפּמחה וִבמן יַתה ּמנשכ ִברית.
ו
ִבמי אש איש לו ֵאבן ִבמּמכל ּממקום,
פוֵאטר אאת ֵאאאשת ּמאִבביו ִבמן יַתה ִביבום,
שויַתח ּמיב יַתעל יַתמּמכתו שויַתעל ִבקשלּמלתו.
ושבנו הוא שלּמכל ּמדּמבר,
חו ץ ִבמיַתמה אש איש לו ִבמן יַתהִבששפּמחה וִבמן יַתה ּמנשכ ִברית.
מסכת יבמות פרק ב משנה ו
ז
ִבמי אשִבּק ֵאדש יַתאיַתחת ִבמששֵאתי יַתאשחיות,
שוֵאאין ּמידויַתע שלֵאאי זו ֵאמאהן ִבק ֵאדש,
נוֵאתן ֵאגט ּמלזו שו ֵאגט ּמלזו.
ֵאמת ,שולו ּמאח אאּמחד ,חוֵאל ץ ִבלששֵאתיאהן.
ּמהיו לו שש יַתנִים ,אאּמחד חוֵאל ץ שואאּמחד שמ יַתיֵאבם.
שוִבאם ּמק שדמו שוּמכ שנסוֵ ,אאין מוִבוציִבאין ִבמ ּמי ּמדם.
מסכת יבמות פרק ב משנה ז
ח
שש יַתנִים אשִבּק שדשו ששֵאתי יַתאשחיות,
אזה ֵאאינו יו ֵאדיַתע שלֵאאי זו ִבק ֵאדש,
שו אזה ֵאאינו יו ֵאדיַתע שלֵאאי זו ִבק ֵאדש,
אזה נוֵאתן שש ֵאני ִבגִבּטים ,שו אזה נוֵאתן שש ֵאני ִבגִבּטים.
ֵאמתוּ ,מל אזה ּמאח שוּמל אזה ּמאח,
אזה חוֵאל ץ ִבלששֵאתיאהם ,שו אזה חוֵאל ץ ִבלששֵאתיאהם.
ּמל אזה אאּמחד שוּמל אזה ששיַתנִים,
יַתה שיִבחי ִבדי חוֵאל ץ ִבלששֵאתיאהם,
שויַתהשש יַתנִים ,אאּמחד חוֵאל ץ שואאּמחד שמ יַתיֵאבם.
ִבאם ּמק שדמו שוּמכ ּמנסוֵ ,אאין מוִבוציִבאים ִבמ ּמי ּמדם.

ט
ּמל אזה שש יַתנִים ,שוּמל אזה ששיַתנִים,
ּמאִבחיו אשּמל אזה חוֵאל ץ שליַתאיַתחת,
שוּמאִבחיו אשּמל אזה חוֵאל ץ שליַתאיַתחת;
ּמאִבחיו אשּמל אזה שמ יַתיֵאבם אאת רֲעחלוּמוצתו אשּמל אזה,
שוּמאִבחיו אשּמל אזה שמ יַתיֵאבם אאת רֲעחלוּמוצתו אשּמל אזה.
ּמק שדמו ששיַתנִים שוּמחשלוצו ,ללא שי יַתישבמו יַתהשש יַתנִים,
אאּמלא אאּמחד חוֵאל ץ שואאּמחד שמ יַתיֵאבם.
ּמק שדמו שוּמכ ּמנסוֵ ,אאין מוִבוציִבאין ִבמ ּמי ּמדם.
מסכת יבמות פרק ב משנה ח
י
ִבמשוצ ּמוה יַתב ּמגדול של יַתיֵאבם.
שוִבאם ּמק יַתדם יַתהּמּקטוןּ ,מזּמכה.
יַתה ִבנשטּמען יַתעל יַתהִבששפּמחה שו ִבנששיַתתשח ּמר ּמרה,
או יַתעל יַתה ּמנשכ ִברית שו ִבנשת יַתג ּמי ּמרה,
רֲעה ֵארי אזה ללא ִישכלנס.
שוִבאם ּמכ יַתנסֵ ,אאין מוִבוציִבאין ִבמ ּמידו.
יא
יַתה ִבנשטּמען יַתעל ֵאאאשת ִבאיש,
שוהוִבוציאוּמה ִבמיַתתיַתחת ּמידו,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשּמכ יַתנס ,מוִבוציא.
מסכת יבמות פרק ב משנה ט
יב ]יא![
יַתהֵאמִבביא ֵאגט ִבמשמ ִבדי יַתנת יַתה ּמים ,שוּמאיַתמר:
שבּמפ יַתני ִבנשכיַתתב ושבּמפ יַתני אנשחיַתתם,
ללא ִיּמשא אאת ִבאששתו.
ֵאמת,
'רֲעה יַתר שגִבתיו'' ,רֲעה יַתר שגנוהו',
ללא ִיּמשא אאת ִבאששתו.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
'רֲעה יַתר שגִבתיו' ,ללא ִבת ּמנֵאשא ִבאששתו,
'רֲעה יַתר שגנוהו'ִ ,בת ּמנֵאשא ִבאששתו.
מסכת יבמות פרק ב משנה י
יג ]יב![
אהּמחּמכם אשּמאיַתסר אאת ִבאששתו יַתב אנ אדר יַתעל יַתבשעּמל ּה,
רֲעה ֵארי אזה ללא ִיּמשאא ּמנה.

ֵאמֵאא ּמנה ,או אשּמחשלּמוצה שבּמפ ּמניו,
ִיּמשאא ּמנהִ ,במשפ ֵאני אשהוא שת יַתני ֵאבית ִבדין.
שומכּמלם אשּמהיו ּמלאהם ּמנִבשים וֵאמתו,
ממּמתרות ִבל ּמנֵאשא ּמלאהם.
שומכּמלם אש ִבנֵאשאו יַתלרֲעאֵאח ִבריםִ ,בנשתיַתאשלשמנו או ִבנשתּמג שרשו,
ממּמתרות שלִבה ּמנֵאשא ּמלאהן.
שומכּמלם ממּמתרות ִבלשב ֵאניאהם שויַתלרֲעאֵאחיאהם.

פרק ג
מסכת יבמות פרק ג משנה א
א
יַתא שרּמבּמעה יַתאִבחין:
שש יַתנִים ֵאמאהן שנשוִבאין ששֵאתי יַתאשחיות,
וֵאמתו יַתה שנשוִבאין אאת ּמהיַתאשחיות,
רֲעה ֵארי ֵאאלו חושלוצות שוללא ִבמשת יַתישבמות,
ִבאם ּמק שדמו שוּמכ ּמנסו ,יוִבוציאו.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר ִבמשום ֵאבית יַתשיַתמי :שייַתק שימו.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים :יוִבוציאו.
מסכת יבמות פרק ג משנה ב
ב
ּמה שיּמתה יַתאיַתחת ֵאמאהן רֲעאסו ּמרה שלאאּמחד ִבאוּסור אע שר ּמוה,
ּמאסור ּמב ּה וממּמתר יַתברֲעאחוּמת ּה,
שויַתהֵאש ִבני ּמאסור ִבבששֵאתיאהם.
ִבאוּסור ִבמשוצ ּמוה שוִבאוּסור שק מדּמשה,
חושלוצות שוללא ִבמשת יַתישבמות.
מסכת יבמות פרק ג משנה ג
ג
ּמה שיּמתה יַתאיַתחת ֵאמאהן רֲעאסו ּמרה יַתעל אזה ִבאוּסור אע שר ּמוה,
שויַתהשש ִבנ ּמיה רֲעאסו ּמרה יַתעל אזה ִבאוּסור אע שר ּמוה,
ּמהּמאסור ּמל אזה ממּמתר ּמל אזה,
שוּמהּמאסור ּמל אזה ממּמתר ּמל אזה.
זו ִבהיא אשּמאשמרו:
רֲעאחוּמת ּה ,שכאשִבהיא שיִבבשמּמת ּה,
או חואלאוצת או ִבמשת יַתיאבאמת.
מסכת יבמות פרק ג משנה ד

ד
ששללּמשה יַתאִבחין,
שש יַתנִים ֵאמאהן שנשוִבאין ששֵאתי יַתאשחיות,
או ִבאּמשה וִבבּמת ּה,
או ִבאּמשה ויַתבת ִבבּמת ּה,
או ִבאּמשה ויַתבת שב ּמנ ּה,
רֲעה ֵארי ֵאאלו חושלוצות שוללא ִבמשת יַתישבמות.
שרִבבי ִבששמעון פוֵאטר.
ּמה שיּמתה יַתאיַתחת ֵאמאהן רֲעאסו ּמרה ּמעּמליו ִבאוּסור אע שר ּמוה,
ּמאסור ּמב ּה וממּמתר יַתברֲעאחוּמת ּה;
ִבאוּסור ִבמשוצ ּמוה שוִבאוּסור שק מדּמשה,
חושלוצות שוללא ִבמשת יַתישבמות.
מסכת יבמות פרק ג משנה ה
ה
ששללּמשה יַתאִבחים,
שש יַתנִים ֵאמאהן שנשוִבאין ִבלששֵאתי יַתאשחיות ,שואאּמחד ממשפ אנה,
ֵאמת אאּמחד ִבמיַתברֲעעֵאלי יַתאשחיות,
שוּמעּמשה ּמב ּה ממשפ אנה יַתמרֲעאּממר,
שויַתאיַתחר ּמכְך ֵאמת ּמאִבחיו יַתהֵאש ִבני,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ִבאששתו ִבעמו ,שויַתהּמלז ֵאתֵאוצא ִבמשום רֲעאחות ִבאּמשה.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
מוִבוציא אאת ִבאששתו יַתב ֵאגט ויַתברֲעחִבליּמוצה,
שואאת ֵאאאשת ּמאִבחיו יַתברֲעחִבליּמוצה.
זו ִבהיא אשּמאשמרו:
ִבאי לו יַתעל ִבאששתו שוִבאי לו יַתעל ֵאאאשת ּמאִבחיוִ> .באילו<
מסכת יבמות פרק ג משנה ו
ו
ששללּמשה יַתאִבחים,
שש יַתנִים ֵאמאהן שנשוִבאין ִבלששֵאתי יַתאשחיות,
שואאּמחד ּמנשוי ּמנשכ ִבריתּ > ,מנשוִבאי! וכך כולם<
ֵאמת אאּמחד ִבמיַתברֲעעֵאלי יַתאשחיות,
שוּמכ יַתנס יַתה ּמנשוי ּמנשכ ִברית אאת ִבאששתו ,וֵאמת,
ּמה ִבראשו ּמנה יוּמוצא ִבמשום רֲעאחות ִבאּמשה,
שויַתהשש ִבנ ּמיה ִבמֵאשם ּמוצ ּמרּמת ּה.
ּמעּמשה ּמב ּה יַתמרֲעאּממר ,וֵאמת,
ּמנשכ ִברית חואלאוצת שוללא ִבמשת יַתיאבאמת.
ז

ששללּמשה יַתאִבחים,
שש יַתנִים ֵאמאהן שנשוִבאין ששֵאתי יַתאשחיות,
שואאּמחד ּמנשוי ּמנשכ ִברית;
ֵאמת יַתה ּמנשוי ּמנשכ ִברית,
ּמכ יַתנס אאּמחד ִבמיַתברֲעעֵאלי יַתאשחיות אאת ִבאששתוֵ ,אמת,
ּמה ִבראשו ּמנה יוּמוצא ִבמשום רֲעאחות ִבאּמשה,
שויַתהשש ִבנ ּמיה ִבמֵאשם ּמוצ ּמרּמת ּה.
ּמעּמשה ּמב ּה יַתמרֲעאּממר ,וֵאמת,
ּמנשכ ִברית חואלאוצת שוללא ִבמשת יַתיאבאמת.
מסכת יבמות פרק ג משנה ז
ח
ששללּמשה יַתאִבחים,
שש יַתנִים ֵאמאהן שנשוִבאים ששֵאתי יַתאשחיות,
שואאּמחד ּמנשוי ּמנשכ ִברית;
ֵאמת אאּמחד ִבמיַתברֲעעֵאלי יַתאשחיות,
ּמכ יַתנס )אאּמחד( יַתה ּמנשוי ּמנשכ ִברית אאת ִבאששתו,
וֵאמּמתה ִבאששתו אשיַתלֵאש ִבני,
שויַתאיַתחר ּמכְך ֵאמת יַתה ּמנשוי ּמנשכ ִברית,
רֲעה ֵארי זו רֲעאסו ּמרה ּמעּמליו עוּמלִבמית,
הוִבאיל שו אנאאשס ּמרה ּמעּמליו ּמשּמעה יַתאיַתחת.
ט
ששללּמשה יַתאִבחים,
שש יַתנִים ֵאמאהם שנשוִבאין ששֵאתי יַתאשחיות,
שואאּמחד ּמנשוי ּמנשכ ִברית.
ֵאג יַתרש אאּמחד ִבמיַתברֲעעֵאלי יַתאשחיות אאת ִבאששתו,
וֵאמת יַתה ּמנשוי ּמנשכ ִברית,
ושכ ּמנּמס ּה יַתהשמ ּמג ֵארש ,וֵאמת,
זו ִבהיא אשּמאּממרו,
אשִבאם ֵאמתו או ִבנשתּמג שרשוּ ,מוצרוֵאתיאהם ממּמתרות.
מסכת יבמות פרק ג משנה ח
י
שומכּמלם אשּמהיו ּמלאהן ִבקדוִבשין או ֵאגרוִבשין שבּמסֵאפק,
רֲעה ֵארי ֵאאלו חושלוצות שוללא ִבמשת יַתישבמות.
ֵאכייַתוצד שסֵאפק ִבקדוִבשין או ֵאגרוִבשים?
ּמז יַתרק ּמל ּה ִבקדואשיּמהּ ,מסֵאפק ּמקרוב ּמל ּהּ ,מסֵאפק ּמקרוב לו,
אזה שסֵאפק ִבקדוִבשין.
ֵאכייַתוצד שסֵאפק ֵאגרוִבשין?
ּמכיַתתב ִבבשכיַתתב ּמידו שוֵאאין ּמעּמליו ֵאע ִבדים,

ֵאיש לו ֵאע ִבדים שוֵאאין בו שזיַתמן,
איש בו שזיַתמן שוֵאאין בו אאּמלא ֵאעד אאּמחד,
אזהו שסֵאפק ֵאגרוִבשין.
מסכת יבמות פרק ג משנה ט
יא
ששללּמשה יַתאִבחים שנשוִבאים ּמשלוש ּמנִבשים ּמנשכ ִבריות,
ֵאמת אאּמחד ֵאמאהן,
שוּמעּמשה ּמב ּה יַתהֵאש ִבני יַתמרֲעאּממר ,וֵאמת,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים כה,ה(
רֲעה ֵארי ֵאאלו חושלוצות שוללא ִבמשת יַתישבמות ,א
"וֵאמת יַתאיַתחד ֵאמאהם ...שיּמבּממ ּה ּמילבא ּמעאליּמה",
אשּמעאליּמה ִבזיַתּקת ּמיּמבם אאּמחד,
שוללא אשּמעאליּמה ִבזיַתּקת שש ֵאני שיּמבִבמים.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
שמ יַתיֵאבם שלֵאאיזו אשִבי שראוצה ,שוחוֵאל ץ יַתלשש ִבנ ּמיה.
יב
שש ֵאני יַתאִבחים שנשוִבאים ששֵאתי יַתאשחיות,
ֵאמת אאּמחד ֵאמאהן,
שויַתאיַתחר ּמכְך ֵאמּמתה ִבאששתו אשיַתלֵאש ִבני,
רֲעה ֵארי זו רֲעאסו ּמרה ּמעּמליו עוּמלִבמית,
הוִבאיל שו אנאאשס ּמרה ּמעּמליו ּמשּמעה יַתאיַתחת.
מסכת יבמות פרק ג משנה י
יג
שש יַתנִים אשִבּק שדשו ששֵאתי ּמנִבשים,
שבּמשיַתעת שכ ֵאניּמסּמתן יַתלמחּמפה,
אהשחִבליפו אאת אשּמל אזה ּמב אזה שואאת אשּמל אזה ּמב אזה,
רֲעה ֵארי ֵאאלו יַתח ּמיִבבים ִבמשום ֵאאאשת ִבאיש.
שוִבאם ּמהיו יַתאִבחיםִ ,במֵאשם ֵאאאשת ּמאח.
שוִבאם ּמהיו יַתאשחיותִ ,במשום ' שוִבאּמשה אאל רֲעאחוּמת ּה'.
שוִבאם ּמהיו ִבנדותִ ,במשום ִבנ ּמדה.
יַתמשפ ִבריִבשין אוּמתם ששללּמשה ּקח ּמדִבשים,
אשֵאמא שממעּמברות ֵאהן.
שוִבאם ּמהיו שקיַתטנות שוללא שראויות יַתל ּמואלד,
יַתמשח ִבזי ִברין אוּמתן ִבמ ּמיד.
שוִבאם ּמהיו לכרֲעהנותִ ,בנשפּמסלו ִבמן יַתהשכמה ּמנה.

פרק ד

מסכת יבמות פרק ד משנה א
א
יַתהחוֵאל ץ ִבליִבבשמתו ,שו ִבנשמֵאוצאת שממעאב ארת שו ּמיּמל ּמדה,
ִבב שזיַתמן אשיַתה אואלד אששליַתק ּמיּממה,
הוא ממּמתר ִבבשקרובואתיּמה,
שוִבהיא ממאת ארת ִבבשקרוּמביו,
שוללא ִבנשפּמסּמלה ִבמן יַתהשכמה ּמנה;
שוִבאם ֵאאין יַתה ּמואלד אששליַתק ּמיּממה,
הוא ּמאסור ִבבשקרובואתיּמה,
שוִבהיא רֲעאסו ּמרה ִבבשקרוּמביו,
ושפּמסּמל ּה ִבמן יַתהשכמה ּמנה.
)מסכת יבמות פרק ד משנה ב(
יַתהכו ֵאנס אאת שיִבבשמתו ,שו ִבנשמֵאוצאת שממעאב ארת שו ּמיּמל ּמדה,
ִבב שזיַתמן אשיַתה אואלד אששליַתק ּמיּממא,
יוִבוציא ,שויַתח ּמיִבבין יַתבּמּק שרּמבן,
שוִבאם ֵאאין יַתה אואלד אששליַתק ּמיּממא ,שייַתק ֵאים.
ּמסֵאפק אבן ִבתששּמעה ּמל ִבראשון,
ואבן ִבששבּמעה יַתלֵאש ִבני,
יוִבוציא ,שויַתה ּמואלד ּמכֵאשר,
שויַתח ּמיִבבים ּמאּמשם ּמתלוי.
מסכת יבמות פרק ד משנה ג
ב
שואמ ארת ּמיּמבם אש ּמנשפלו ּמל ּה שנּמכִבסים,
מו ִבדים ֵאבית יַתשיַתמי וֵאבית אהֵאלל,
אשִבהיא מואכ ארת שונואת אנת ,שויַתק ּמים.
ֵאמּמתה,
יַתמה יַתירֲעעשו ִבבשכמתּמבּמת ּה וִבב שנּמכִבסים יַתה ִבנשכ ּמנִבסין שויַתהיושוצִבאין ִבעּממ ּה?
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
יַתירֲעחללקו יו שרֵאשי יַתהיַתביַתעל ִבעם יו שרֵאשי ּמהּמאב.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
יַתה שנּמכִבסים ,שבאח שזּמקּמתן,
ושכמתּמבה ,שבאח שזיַתקת יו שרֵאשי יַתהיַתביַתעל,
ו שנּמכִבסים יַתה ִבנשכ ּמנִבסין שויַתהיושוצִבאין ִבעּממ ּה,
שבאח שזיַתקת יו שרֵאשי ּמהּמאב.
מסכת יבמות פרק ד משנה ד
ג
שכ ּמנּמס ּה,
רֲעה ֵארי ִבהיא שכִבאששתו שלּמכל ּמדּמבר,

וִבבשליַתבד אששתֵאהא שכמתּמבּמת ּה יַתעל ִבנשכֵאסי יַתברֲעעּמל ּה ּמה ִבראשון.
מסכת יבמות פרק ד משנה ה
ד
ִבמשוצ ּמוה יַתב ּמגדול של יַתיֵאבם.
ללא ּמרּמוצה ,שמיַתהשלִבכין יַתעל ּמכל ּמהיַתאִבחין.
ללא ּמרוצו ,חושז ִברים ֵאאאוצל יַתה ּמגדול שואושמ ִברים לו:
ּמעאליָך ִבמשוצ ּמוה ,או רֲעחלל ץ ,או יַתיֵאבם!
מסכת יבמות פרק ד משנה ו
ה
ּמתּמלה יַתבּמּקטון יַתעד אש יַתי שג ִבדיל,
ויַתב ּמגדול יַתעד אש ּמילבא ִבמשמ ִבדי יַתנת יַתה ּמים,
ויַתבֵאח ֵארש ויַתבשואטה,
ֵאאין שושמִבעין לו ,אאּמלא אושמ ִברין לו:
ּמעאליָך ִבמשוצ ּמוה ,או רֲעחלל ץ ,או יַתיֵאבם!
מסכת יבמות פרק ד משנה ז
ו
יַתהחוֵאל ץ ִבליִבבשמתו,
רֲעה ֵארי הוא שכאאּמחד ִבמּמכל ּמהיַתאִבחים יַתב יַתנרֲעחּמלה.
ִבאם איש ּמאב ,יַתה שנּמכִבסים אשּמלּמאב.
יַתהכו ֵאנס אאת שיִבבשמתוּ ,מזּמכה שב ִבנשכֵאסי ּמאִבחיו.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאבין ּמכְך וֵאבין ּמכְךִ ,באם איש ּמאב ,יַתה שנּמכִבסים אשּמלּמאב.
ז
יַתהחוֵאל ץ ִבליִבבשמתו,
הוא ּמאסור ִבבשקרובואתיּמה ,שוִבהיא רֲעאסו ּמרה ִבבשקרוּמביו.
הוא ּמאסור שבִבאּממ ּה ,ושבֵאאם ִבאּממ ּה ,ושבֵאאם ּמאִבביּמה,
ושבִבבּמת ּה ,ושביַתבת ִבבּמת ּה ,ושביַתבת שב ּמנ ּה,
ויַתברֲעאחוּמת ּה ִבב שזיַתמן אשִבהיא יַתק איאמת.
ּמהיַתאִבחין ממּמת ִברין.
שוִבהיא רֲעאסו ּמרה שבּמאִבביו ,ויַתברֲעאִבבי ּמאִבביו,
וִבבשבנו ,ושבאבן שבנו,
שבּמאִבחיו ,ושבאבן ּמאִבחיו.
ממּמתר ּמא ּמדם ִבבשקרויַתבת ּמוצ יַתרת רֲעחלוּמוצתו,
שוּמאסור שבּמוצ יַתרת שקרויַתבת רֲעחלוּמוצתו.
מסכת יבמות פרק ד משנה ח
ח

יַתהחוֵאל ץ ִבליִבבשמתו,
שו ּמנּמשא ּמאִבחיו אאת רֲעאחוּמת ּה ,וֵאמת,
חואלאוצת שוללא ִבמשת יַתיאבאמת.
שוֵאכן יַתהשמ ּמג ֵארש אאת ִבאששתו,
שו ּמנּמשא ּמאִבחיו אאת רֲעאחוּמת ּה ,וֵאמת,
רֲעה ֵארי זו שפטו ּמרה.
מסכת יבמות פרק ד משנה ט
ט
שואמ ארת ּמיּמבם אשִבּק ֵאדש ּמאִבחיו אאת רֲעאחוּמת ּה,
ִבמֵאשם שרִבבי שיהו ּמדה אבן שבִבתי ּמרה ּמאּממרו:
אושמ ִברים לו:
יַתהשמֵאתן יַתעד אש יַתירֲעעאשה ּמאִבחיָך יַתה ּמגדול יַתמרֲעעאשה!
ּמחשלוצו ּמאִבחים או ּמכ ּמנסו,
ִישכלנס אאת ִבאששתו.
ֵאמּמתה יַתה שיּמבּממהִ ,ישכלנס.
ֵאמת יַתה ּמיּמבם ,מוִבוציא אאת ִבאששתו יַתב ֵאגט,
שואאת ֵאאאשת ּמאִבחיו יַתברֲעחִבליּמוצה.
מסכת יבמות פרק ד משנה י
י
יַתה שיּמבּממה ללא יַתתרֲעחלל ץ שוללא ִבתשת יַתיֵאבם,
יַתעד אש שיהו ּמל ּה ששללּמשה ּקח ּמדִבשים.
שוֵאכן ששּמאר ּמכל יַתה ּמנִבשים,
ללא ִי ּמנששאו שוללא ִישתּמא שרסו,
יַתעד אש ִבישהיו ּמלאהן ששללּמשה ּקח ּמדִבשים,
אאּמחד שבתולות שואאּמחד שבעולות שואאּמחד יַתאשלּממנות,
שואאּמחד שגרושות שואאּמחד רֲעארוסות שואאּמחד שנשואות.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתה שנשואות ִישתּמא שרסו שוּמהרֲעארוסות ִי ּמנֵאשאו,
חו ץ ִבמן ּמהרֲעארוּמסה אשִבביהו ּמדה,
ִבמשפ ֵאני אשִבלבו יַתגס ּמב ּה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ּמכל יַתה ּמנִבשים ִישתּמא שרסו,
חו ץ ִבמן ּמהיַתאשלּממ ּמנהִ ,במשפ ֵאני ּמהִבאבול.
מסכת יבמות פרק ד משנה יא
יא
יַתא שרּמבּמעה יַתאִבחין שנשוִבאין יַתא שריַתבע ּמנִבשים ,וֵאמתו,
ִבאם ּמרּמוצה יַתה ּמגדול אשּמבאהן של יַתיֵאבם אאת מכּמלם,
ּמה שרשות שב ּמידו.

ִבמי אשּמה ּמיה ּמנשוי ִבלששֵאתי ּמנִבשים וֵאמת,
ִבביּמאּמת ּה או רֲעחִבליּמוצּמת ּה אששליַתאיַתחת ֵאמאהן פואט ארת ּמוצ ּמרּמת ּה.
ּמה שיּמתה יַתאיַתחת שכֵאש ּמרה ,שויַתאיַתחת שפסוּמלה,
ִבאם ּמה ּמיה חוֵאל ץ ,חוֵאל ץ ִבלשפסוּמלה;
שוִבאם ּמה ּמיה שמ יַתיֵאבם ,שמ יַתיֵאבם ִבלשכֵאש ּמרה.
מסכת יבמות פרק ד משנה יב
יב
יַתהיַתמשח ִבזיר אאת שגרוּמשתו,
שויַתהנוֵאשא אאת רֲעחלוּמוצתו,
שויַתהנוֵאשא אאת שקרויַתבת רֲעחלוּמוצתו,
יוִבוציא ,שויַתה ּמואלד יַתמשמ ֵאזר.
ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאין יַתה ּמואלד יַתמשמ ֵאזר.
ומו ִבדים שבנוֵאשא אאת שקרויַתבת רֲעחלוּמוצתו,
אשיַתה ּמואלד יַתמשמ ֵאזר.
מסכת יבמות פרק ד משנה יג
יג
ֵאאי אזה הוא יַתמשמ ֵאזר?
ּמכל ששֵאאר ּמבּמשר אשהוא 'יַתבל ּמילבא'.
ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
ִבששמעון יַתהִבתשמ ִבני אוֵאמר:
ּמכל אשיַתח ּמיִבבים ּמעּמליו ּמכ ֵארת ִבבי ֵאדי ּמשיַתמִים.
יַתורֲעהּמלּמכה ִבכ שדּמב ּמריו.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ּמכל אשיַתח ּמיִבבים ּמעּמליו ִבמייַתתת ֵאבית ִבדין.
יד
יד
ּמאיַתמר שרִבבי ִבששמעון אבן יַתע יַתזי> :ר' הוס ף על ידי המגיה<
ּממּמוצאִבתי שמ ִבגיַתלת ליּמחִבסים ִבבירוּמשיַתלִים שוּמכתוב ּמב ּה:
'ִבאיש שפלו ִבני יַתמשמ ֵאזר ֵאמֵאאאשת ִבאיש',
שליַתק ֵאים ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהומשיַתע.
יה
ִבאששתו אשֵאמּמתה ,ממּמתר יַתברֲעאחוּמת ּה.
ֵאג שרּמש ּה וֵאמּמתה ,ממּמתר יַתברֲעאחוּמת ּה.
שיִבבשמתו אשֵאמּמתה ,ממּמתר יַתברֲעאחוּמת ּה.
ּמחיַתל ץ ּמל ּה וֵאמּמתה ,ממּמתר יַתברֲעאחוּמת ּה.

ִבנֵאשאת שליַתאֵאחר וֵאמּמתה ,ממּמתר יַתברֲעאחוּמת ּה.

פרק ה
מסכת יבמות פרק ה משנה א
א
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ֵאאין ֵאגט יַתאיַתחר ֵאגט,
שוללא יַתמרֲעאּממר יַתאיַתחר יַתמרֲעאּממר,
שוללא שבִבעיּמלה יַתאיַתחר שבִבעיּמלה,
שוללא רֲעחִבליּמוצה יַתאיַתחר רֲעחִבליּמוצה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאיש ֵאגט יַתאיַתחר ֵאגט ,שויַתאיַתחר יַתמרֲעאּממר,
רֲעאּמבל ללא יַתאיַתחר שבִבעיּמלה שוללא יַתאיַתחר רֲעחִבליּמוצה שכלום.
מסכת יבמות פרק ה משנה ב
ב
ֵאכייַתוצד?
ּמעּמשה יַתמרֲעאּממר ִבביִבבשמתוּ ,מניַתתן ּמל ּה ֵאגט,
שוצ ִבריּמכה ֵאהיאמנו רֲעחִבליּמוצה.
ּמעּמשה ּמב ּה יַתמרֲעאּממר שוּמחיַתל ץ,
שוצ ִבריּמכה ֵאהיאמנו ֵאגט.
ּמעּמשה ּמב ּה יַתמרֲעאּממר וּמביַתעל,
רֲעה ֵארי זו שכִבמשוצ ּמוּמת ּה.
מסכת יבמות פרק ה משנה ג
ג
ּמניַתתן ֵאגט ,שוּמעּמשה ּמב ּה יַתמרֲעאּממר,
שוצ ִבריּמכה ֵאגט יַתורֲעחִבליּמוצה.
ּמניַתתן ֵאגט ,וּמביַתעל,
שוצ ִבריּמכה ֵאגט יַתורֲעחִבליּמוצה.
ּמניַתתן ֵאגט ,שוּמחיַתל ץ,
ֵאאין יַתאיַתחר רֲעחִבליּמוצה שכלום.
ד
ּמחיַתל ץ ,שוּמעּמשה יַתמרֲעאּממרּ ,מניַתתן ֵאגט ,וּמביַתעל,
או ּמביַתעל ,שוּמעּמשה יַתמרֲעאּממרּ ,מניַתתן ֵאגט שוּמחיַתל ץ,
ֵאאין יַתאיַתחר רֲעחִבליּמוצה שכלום.
אאּמחד שיּמבּממה יַתאיַתחת שואאּמחד ששֵאתי שיּמבמות.

מסכת יבמות פרק ה משנה ד
ה
ֵאכייַתוצד?
ּמעּמשה יַתמרֲעאּממר ּמבזו ,ויַתמרֲעאּממר ּמבזו,
שוצ ִבריכות שש ֵאני ִבגִבּטים יַתורֲעחִבליּמוצה.
יַתמרֲעאּממר ּמבזו ,שו ֵאגט ּמבזו,
שוצ ִבריּמכה ֵאגט יַתורֲעחִבליּמוצה.
יַתמרֲעאּממר ּמבזו ,וּמביַתעל ּמלזו,
שוצ ִבריכות שש ֵאני ִבגִבּטים יַתורֲעחִבליּמוצה.
יַתמרֲעאּממר ּמבזו ,שו ֵאגט ּמלזו,
שוצ ִבריּמכה ֵאגט יַתורֲעחִבליּמוצה.
יַתמרֲעאּממר ּמבזו ,שוּמחיַתל ץ ּמלזו,
ִבראשו ּמנה שוצ ִבריּמכה ֵאגט.
ו
ֵאגט ּמלזו ,שו ֵאגט ּמלזו,
שוצ ִבריכות ֵאהיאמנו רֲעחִבליּמוצה.
ֵאגט ּמלזו ,וּמביַתעל ּמלזו,
שוצ ִבריּמכה ֵאגט יַתורֲעחִבליּמוצה.
ֵאגט ּמלזו ,ויַתמרֲעאּממר ּמלזו,
שוצ ִבריּמכה ֵאגט יַתורֲעחִבליּמוצה.
ֵאגט ּמלזו ,שוּמחיַתל ץ ּמלזו,
ֵאאין יַתאיַתחר רֲעחִבליּמוצה שכלום.
מסכת יבמות פרק ה משנה ה
ז
ּמחיַתל ץ שוּמחיַתל ץ,
ּמחיַתל ץ שוּמעּמשה יַתמרֲעאּממר,
ּמניַתתן ֵאגט וּמביַתעל,
או ּמביַתעל וּמביַתעל,
או ּמביַתעל שוּמעּמשה יַתמרֲעאּממר,
ּמניַתתן ֵאגט שוּמחיַתל ץ,
ֵאאין יַתאיַתחר רֲעחִבליּמוצה שכלום,
ֵאבין ּמיּמבם אאּמחד ִבלששֵאתי שיּמבמות,
ֵאבין שש ֵאני שיּמבִבמין ִבליּמבּממה יַתאיַתחת.
מסכת יבמות פרק ה משנה ו
ח
ּמחיַתל ץ שוּמעּמשה יַתמרֲעאּממר,
ּמניַתתן ֵאגט וּמביַתעל,

או ּמביַתעל שוּמעּמשה יַתמרֲעאּממר,
ּמניַתתן ֵאגט שוּמחיַתל ץ,
ֵאאין יַתאיַתחר רֲעחִבליּמוצה שכלום,
ֵאבין יַתבשתִבחּמלהֵ ,אבין ּמבאאשמיַתוצעֵ ,אבין יַתבוּסו ףֵ> .אבין שבאאשמיַתוצעֵ ,אבין שבסו ף<
יַתהשבִבעיּמלה,
ִבב שזיַתמן אשִבהיא יַתכשתִבחּמלהֵ ,אאין יַתארֲעח אריּמה שכלום.
שרִבבי שנאחשמ ּמיה אוֵאמר:
אאּמחד שבִבעיּמלה שואאּמחד רֲעחִבליּמוצה,
ֵאבין יַתבשתִבחּמלהֵ ,אבין ּמבאאשמיַתוצעֵ ,אבין יַתבוּסו ף,
ֵאאין יַתארֲעח ֵאריאהן שכלום.

פרק ו
מסכת יבמות פרק ו משנה א
א
יַתהּמבא יַתעל שיִבבשמתו,
ֵאבין שו ֵאגגֵ ,אבין ֵאמ ִבזידֵ ,אבין שבלא אנסֵ ,אבין שב ּמרוצון,
רֲעאִבפלו הוא שו ֵאגג שוִבהיא שמ ִבזי ּמדה,
הוא ֵאמ ִבזיד שוִבהיא שו אג אגת,
הוא ּמאנוס שוִבהיא ללא רֲעאנוּמסה,
ִבהיא רֲעאנוּמסה שוהוא ללא ּמאנוס,
אאּמחד יַתהשמּמע ארה שואאּמחד יַתהגוֵאמר,
ּמק ּמנה.
שוללא ּמחיַתלק ֵאבין ִבביּמאה שלִבביּמאה.
מסכת יבמות פרק ו משנה ב
ב
שוֵאכן יַתהּמבא יַתעל יַתאיַתחת ִבמּמכל ּמהרֲעע ּמריות ּמהרֲעאמורות יַתבתו ּמרה,
או שפסולות ,יַתאשלּממ ּמנה שללכֵאהן ּמגדול,
שגרוּמשה יַתורֲעחלוּמוצה שללכֵאהן אה שדיוט,
יַתמשמ אז ארת ו שנִבתי ּמנה שלִישש ּמרֵאאל,
יַתבת ִישש ּמרֵאאל יַתליַתמשמ ֵאזר שויַתל ּמנִבתין,
ּמפיַתסל.
שוללא ּמחיַתלק ֵאבין ִבביּמאה שלִבביּמאה.
מסכת יבמות פרק ו משנה ג
ג
יַתאשלּממ ּמנה שללכֵאהן ּמגדול,
שגרוּמשה יַתורֲעחלוּמוצה שללכֵאהן אה שדיוט,

ִבמן ּמהֵאארוִבסין ,ללא ליאשכלו ִבבשתרוּממה.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר ו שרִבבי ִבששמעון יַתמשכִבשי ִברין.
ִבנשתיַתאשלשמנו או ִבנשת ּמג ּמרשו,
ִבמן יַתה ִבנשוִבאין ,שפסולות,
וִבמן ּמהֵאארוִבסין ,שכֵאשרות.
מסכת יבמות פרק ו משנה ד
ד
לכֵאהן ּמגדול ללא ִיּמשא יַתאשלּממ ּמנה,
ֵאבין יַתאשלּממ ּמנה ִבמן ּמהֵאארוִבסין,
ֵאבין יַתאשלּממ ּמנה ִבמן יַתה ִבנשוִבאין.
ללא ִיּמשא אאת יַתהבו אג ארת.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר ו שרִבבי ִבששמעון יַתמשכִבשי ִברין יַתבבו אג ארת.
ה
ללא ִיּמשא אאת ממיַתכת ֵאע ץ.
ֵאא יַתרס אאת ּמהיַתאשלּממ ּמנה ,שו ִבנשתיַתמ ּמנה ִבלשהיות לכֵאהן ּמגדול,
ִישכלנס.
יַתמרֲעעאשה ִבביהומשיַתע אבן יַתגשמּמלא,
אשִבּק ֵאדש אאת יַתמ שרּמתה יַתבת יַתב שיתוס,
וִבמ ּמנהו יַתהאמאלְך ִבלשהיות לכֵאהן ּמגדול,
ושכ ּמנּמס ּה.
שואמ ארת ּמיּמבם שללכֵאהן אה שדיוט,
שו ִבנשתיַתמ ּמנה ִבלשהיות לכֵאהן ּמגדול,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשּמעּמשה ּמב ּה יַתמרֲעאּממר,
ללא ִישכלנס.
לכֵאהן ּמגדול אשֵאמת ּמאִבחיו,
חוֵאל ץ שוללא שמ יַתיֵאבם.
מסכת יבמות פרק ו משנה ה
ו
לכֵאהן אה שדיוט ללא ִיּמשא אאת יַתא שילו ִבנית,
אאּמלא ִבאם ֵאכן ֵאיש לו ִבאּמשה וּמב ִבניםֵ> .אאם ֵאכן<
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף ִבמי אש איש לו ִבאּמשה וּמב ִבנים,
ללא ִיּמשא אאת יַתא שילו ִבנית,
אשִבהיא זו ּמנה ּמהרֲעאמו ּמרה יַתבתו ּמרה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאין זו ּמנה אאּמלא ִבגיו ארת ושממששחאר ארת,
שואש ִבנשברֲעעּמלה שבִבעייַתלת שזנות.

מסכת יבמות פרק ו משנה ו
ז
ללא ִיּמבֵאטל ּמא ּמדם ִבמִבפ שר ּמיה שו ִברשב ּמיה,
אאּמלא ִבאם ֵאכן ֵאיש לו ּמב ִבנים.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים :שש ֵאני שזּמכ ִברים.
ש אנאאיַתמר) :שב ֵאראִבשית ה,ב(
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִבריםּ :מזּמכר ו שנֵאקּמבה ,א
" ּמזּמכר ו שנֵאקּמבה שב ּמרּמאם".
ּמנּמשא ִבאּמשה ,שוּמשּמהה ִבעּממ ּה אעאשר ּמש ִבנים שוללא ּמישל ּמדה,
ֵאאינו יַתריַתשי ִבלּמבֵאטל.
ֵאג שרּמש ּה ,ממאת ארת שלִבה ּמנֵאשא שליַתאֵאחר.
יַתריַתשי יַתהֵאש ִבני ִבלששהות ִבעּממ ּה אעאשר ּמש ִבנים.
שוִבאם ִבהִבפיּמלה ,מו אנה ִבמּמשּמעה אשִבהִבפיּמלה.
ּמהִבאיש שממוצ אוה יַתעל ִבפ שר ּמיה שו ִברשב ּמיה,
רֲעאּמבל ללא ּמהִבאּמשה.
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן שברוּמקא אוֵאמר:
ש ֵאניאהם הוא אוֵאמר )שב ֵאראִבשית א,כח(
יַתעל ש
" יַתו שיּמב ארְך לאּמתם אאלִבהים יַתוליאאמר ּמלאהם אאלִבהים:
שפרו ו שרבו!"

פרק ז
מסכת יבמות פרק ז משנה א
א
יַתאשלּממ ּמנה שללכֵאהן ּמגדול,
שגרוּמשה יַתורֲעחלוּמוצה שללכֵאהן אה שדיוט,
ִבהשכ ִבניּמסה לו יַתעשב ֵאדי שמלוג שויַתעשב ֵאדי לוצאן יַתב שר אזל,
יַתעשב ֵאדי שמלוג ללא ליאשכלו ִבבשתרוּממה,
שויַתעשב ֵאדי לוצאן יַתב שר אזל ליאשכלו.
שוֵאאלו ֵאהן יַתעשב ֵאדי שמלוג:
ִבאם ֵאמתוֵ ,אמתו ּמל ּה,
שוִבאם הוִבתירו ,הוִבתירו ּמל ּה.
יַתא ף יַתעל ִבפי אשהוא יַתח ּמיב ִבבשמזונוּמתן,
ללא ליאשכלו ִבבשתרוּממה.
ב
שוֵאאלו ֵאהן יַתעשב ֵאדי לוצאן יַתב שר אזל:
ִבאם ֵאמתוֵ ,אמתו לו,
שוִבאם הוִבתירו ,הוִבתירו לו.
הוִבאיל שוהוא יַתח ּמיב שביַתאשח ּמריוּמתן,

רֲעה ֵארי ֵאאלו ליאֵאכלו.
מסכת יבמות פרק ז משנה ב
ג
יַתבת ִישש ּמרֵאאל אש ִבנֵאשאת יַתללכֵאהן,
שוִבהשכ ִבניּמסה לו ֵאבין יַתעשב ֵאדי שמלוג,
וֵאבין יַתעשב ֵאדי לוצאן יַתב שר אזל,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ליאֵאכלו.
ויַתבת לכֵאהן אש ִבנֵאשאת שלִישש ּמרֵאאל,
שוִבהשכ ִבניּמסה לו ֵאבין יַתעשב ֵאדי שמלוג,
וֵאבין יַתעשב ֵאדי לוצאן יַתב שר אזל,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ללא ליאֵאכלו.
מסכת יבמות פרק ז משנה ג
ד
יַתבת ִישש ּמרֵאאל אש ִבנֵאשאת יַתללכֵאהן,
ֵאמת ,שוִבה ִבניּמח ּה שממעאב ארת,
ללא ליאֵאכלו רֲעעּמב אדיּמה ִבבשתרוּממה,
ִבמשפ ֵאני אחשלקו אשּמללעאבר.
ּמהלעאבר פוֵאסל שוֵאאינו יַתמרֲעאִבכיל.
ִבדשב ֵארי שרִבבי יוֵאסה.
ּמאשמרו לו:
ֵאמיַתאיַתחר אשֵאהיַתעדלּמת ּמבנו יַתעל יַתבת ִישש ּמרֵאאל יַתללכֵאהן,
שויַתעל יַתבת לכֵאהן יַתללכֵאהן,
ֵאמת ,שוִבה ִבניּמח ּה שממעאב ארת,
ללא ליאשכלו רֲעעּמב אדיּמה ִבבשתרוּממה,
ִבמשפ ֵאני אחשלקו אשּמללעאבר.
מסכת יבמות פרק ז משנה ד
ה
ּמהלעאבר ,שויַתה ּמיּמבם ,שוּמהֵאארוִבסין,
שויַתהֵאח ֵארש ,ואבן ֵאתיַתשע ּמש ִבנים שויום אאּמחד,
פושסִבלין שוללא יַתמרֲעאִבכיִבלין.
ּמסֵאפק אשהוא אבן ֵאתיַתשע ּמש ִבנים שויום אאּמחד,
ּמסֵאפק אשֵאאינו אבן ֵאתיַתשע ּמש ִבנים שויום אאּמחד,
ּמסֵאפק אשֵאהִבביא ששֵאתי ששּמערות,
ּמסֵאפק אשללא ֵאהִבביא,
ּמניַתפל יַתהיַתבִית ּמעּמליו שויַתעל יַתבת ּמאִבחיו> ,בן .בגליון :ס"א בת<
שוֵאאין ּמידויַתע ֵאאי אזה ֵאמת ִבראשון,
ּמוצ ּמרּמת ּה חואלאוצת שוללא ִבמשת יַתיאבאמת.

מסכת יבמות פרק ז משנה ה
ו
ּמהאו ֵאנס ,שויַתהשמיַתפאתה ,שויַתהשואטה,
ללא פושסִבלין שוללא יַתמרֲעאִבכיִבלין.
שוִבאם ֵאאי ּמנן שראוִיין ּמללבא שבִישש ּמרֵאאל,
רֲעה ֵארי ֵאאלו פושסִבלין.
ֵאכייַתוצד?
ּמה ּמיה ִישש ּמרֵאאל אשּמבא יַתעל יַתבת לכֵאהן,
לתאיַתכל ִבבשתרוּממה;
ִבעשב ּמרה ,ללא לתאיַתכל ִבבשתרוּממה;
ִבנשתיַתחיַתתְך ּמהלעאבר שבֵאמאעיּמה ,לתאיַתכל.
ּמה ּמיה לכֵאהן אשּמבא יַתעל יַתבת ִישש ּמרֵאאל,
ללא לתאיַתכל ִבבשתרוּממה;
ִבעשב ּמרה ,ללא לתאיַתכל;
ּמישל ּמדה ,לתאיַתכל.
ִבנשמּמוצא לכחו אשיַתלֵאבן ּמגדול ִבמאשּמלּמאב.
ז
ּמהאעאבד פוֵאסל ִבמֵאשם ִבביּמאה ,שוֵאאינו פוֵאסל ִבמשום אז יַתרע.
ֵאכייַתוצד?
יַתבת ִישש ּמרֵאאל יַתללכֵאהן ויַתבת לכֵאהן שלִישש ּמרֵאאל,
שו ּמישל ּמדה ִבמאמנו ֵאבן,
שוּמהיַתלְך יַתהֵאבן שו ִבנשכיַתבש יַתעל יַתהִבששפּמחה ,שו ּמישל ּמדה ִבמאמנו ֵאבן,
רֲעה ֵארי אזה אעאבד.
ּמה שיּמתה ֵאאם ּמאִבביו יַתבת ִישש ּמרֵאאל יַתללכֵאהן,
ללא לתאיַתכל ִבבשתרוּממה;
יַתבת לכֵאהן שלִישש ּמרֵאאל ,לתאיַתכל ִבבשתרוּממה.
ח
יַתמשמ ֵאזר פוֵאסל ויַתמרֲעאִבכיל.
ֵאכייַתוצד?
יַתבת ִישש ּמרֵאאל יַתללכֵאהן ,ויַתבת לכֵאהן שלִישש ּמרֵאאל,
שו ּמישל ּמדה ִבמאמנו יַתבת,
שוּמהשלּמכה יַתהיַתבת שו ִבנֵאשאת שלאעאבד,
שו ִבנֵאשאת יַתל ּמנשכ ִברי ,שו ּמישל ּמדה ִבמאמנו ֵאבן,
רֲעה ֵארי אזה יַתמשמ ֵאזר.
ּמה שיּמתה ֵאאם ִבאמו יַתבת ִישש ּמרֵאאל יַתללכֵאהן,
לתאיַתכל ִבבשתרוּממה;
ויַתבת לכֵאהן שלִישש ּמרֵאאל,
ללא לתאיַתכל ִבבשתרוּממה.

מסכת יבמות פרק ז משנה ו
ט
לכֵאהן ּמגדול ,שפּמעִבמים אשהוא פוֵאסל.
ֵאכייַתוצד?
יַתבת לכֵאהן אש ִבנֵאשאת שלִישש ּמרֵאאל,
שו ּמישל ּמדה ִבמאמנו יַתבת,
שוּמהשלּמכה יַתהיַתבת שו ִבנֵאשאת יַתללכֵאהן,
שו ּמישל ּמדה ִבמאמנו ֵאבן,
רֲעה ֵארי אזה ּמראוי ִבלשהיות לכֵאהן ּמגדול,
עוֵאמד ושמיַתשֵאמש יַתעל יַתגֵאבי יַתהִבמ שזֵאבח,
יַתמרֲעאִבכיל אאת ִבאמו,
ופוֵאסל אאת ֵאאם ִבאמו.
לזאת אואמ ארת:
"ללא ִבכשב ִבני לכֵאהן ּמגדול,
אשהוא פושסיַתל ִבני ִבמן יַתהשתרוּממה.

פרק ח
מסכת יבמות פרק ח משנה א
א
אהּמע ֵארל שוּמכל יַתהשּטֵאמִבאים,
ללא ליאשכלו ִבבשתרוּממה.
שנֵאשיאהם שויַתעשב ֵאדיאהם ליאֵאכלו.
שפוצויַתע יַתדּמכא ושכרות ּמששפּמכה,
ֵאהם שויַתעשב ֵאדיאהם אושכִבלים,
ו שנֵאשיאהם ללא ליאֵאכלו.
שוִבאם ללא שי ּמדּמע ּה ִבמאש אנאעּמשה שפוצויַתע יַתדּמכא ושכרות ּמששפּמכה,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ליאֵאכלו.
מסכת יבמות פרק ח משנה ב
ב
ֵאאי אזה שפוצויַתע יַתדּמכא?
ּמכל אש ִבנשפשוצעו ֵאביִבוצים אשלו,
רֲעאִבפלו יַתאיַתחת ֵאמאהן.
ושכרות ּמששפּמכה?
אש ִבנשכ יַתרת יַתה ִבגיד.
שו ִבנששיַתת יַתיר ּמברֲעעּמט ּמרה רֲעאִבפלו יַתכחוט,
ּמכֵאשר.
שפוצויַתע יַתדּמכא ושכרות ּמששפּמכה,

ממּמת ִברין יַתב ִבגיו ארת ויַתבשממששחאר ארת,
שוֵאאי ּמנן רֲעאסו ִברין אאּמלא ִבמּמללבא יַתבּמּקּמהל,
אש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים כג,ב(
"ללא ּמילבא שפוצויַתע יַתדּמכא ושכרות ּמששפּמכה ִבבשקיַתהל יי".
מסכת יבמות פרק ח משנה ג
ג
יַתעמו ִבני ומוּמאִבבי רֲעאסו ִברין,
שוִבאוּסו ּמרן ִבאוּסור עוּמלם,
רֲעאּמבל שנֵאקבוֵאתיאהם ממּמתרות ִבמ ּמיד.
ִבמשוצ ִברי יַתורֲעאדוִבמי,
ֵאאי ּמנן רֲעאסו ִברין אאּמלא יַתעד ששללּמשה דורות,
אאּמחד שזּמכ ִברים שואאּמחד שנֵאקבות.
] שרִבבי ִבששמעון יַתמִבתיר אאת יַתה שנֵאקבות ִבמ ּמיד[.
ּמאיַתמר שרִבבי ִבששמעון:
יַתקל ּמוחלאמר יַתה שדּמב ִברים:
וּממהִ ,באם ִבבשמקום אשּמאיַתסר אאת יַתה שזּמכ ִברים ִבאוּסור עוּמלם,
ִבהִבתיר אאת יַתה שנֵאקבות ִבמ ּמיד,
שמקום אשללא ּמאיַתסר אאת יַתה שזּמכ ִברים
אאּמלא יַתעד ששללּמשה דורות,
ֵאאינו ִבדין אש יַתנִבתיר אאת יַתה שנֵאקבות ִבמ ּמיד?
ּמאשמרו לו:
"ִבאם רֲעהּמלּמכה ,שניַתקֵאבל,
שוִבאם יַתל ִבדיןֵ ,איש שתשוּמבה".
ּמאיַתמר ּמלאהם:
"ללא ִבכי ,אאּמלא רֲעהּמלּמכה רֲעא ִבני אוֵאמר!"
יַתמשמֵאז ִברין ו שנִבתי ִבנין רֲעאסו ִברין,
שוִבאוּסו ּמרן ִבאוּסור עוּמלם,
אאּמחד שזּמכ ִברים שואאּמחד שנֵאקבות.
מסכת יבמות פרק ח משנה ד
ד
ּמאיַתמר שרִבבי שיהומשיַתע:
ּמשיַתמשעִבתי אשיַתהּמוּס ִבריס חוֵאל ץ ,שוחושלִבוצים שלִבאששתו,
שויַתהּמוּס ִבריס ללא חוֵאל ץ ,שוללא חושלִבוצים שלִבאששתו,
שוֵאאין ִבלי שלּמפ ֵארש.
ּמאיַתמר שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
רֲעא ִבני רֲעאּמפ ֵארש:
שס ִבריס ּמא ּמדם חוֵאל ץ ,שוחושלִבוצים ]שלִבאששתו[,
אשּמה שיּמתה לו ּמשיַתעת לכאשר.
שס ִבריס יַתחּממה ללא חוֵאל ץ שוללא חושלִבוצים שלִבאששתו,

אשללא ּמה שיּמתה ]לו[ ּמשיַתעת לכאשר.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ללא ִבכי,
אאּמלא שס ִבריס יַתחּממה חוֵאל ץ ,שוחושלִבוצין שלִבאששתו,
אש איש לו שרפוּמאה.
שס ִבריס ּמא ּמדם ללא חוֵאל ץ שוללא חושלִבוצים שלִבאששתו,
אשֵאאין לו שרפוּמאה.
ֵאהִבעיד שרִבבי שיהומשיַתע אבן שבִבתי ּמרה
יַתעל אבן ּממגואסת ,אשּמה ּמיה ִבבירוּמשיַתלִים שס ִבריס ּמא ּמדם,
שוִישבמו אאת ִבאששתו.
שליַתק ֵאים ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
מסכת יבמות פרק ח משנה ה
ה
יַתהּמוּס ִבריס ללא חוֵאל ץ ,שוללא שמ יַתיֵאבם.
שוֵאכן יַתא שילו ִבנית ללא חואלאוצת ,שוללא ִבמשת יַתיאבאמת.
יַתהּמוּס ִבריס אשּמחיַתל ץ ִבליִבבשמתו ,ללא שפּמסּמל ּה;
שבּמעּמל ּה ,שפּמסּמל ּהִ ,במשפ ֵאני אשִבהיא שבִבעייַתלת שזנות.
ו
שוֵאכן יַתא שילו ִבנית אשּמחשלוצו ּמל ּה יַתאִבחים ,ללא שפּמסלוּמה;
שבּמעלוּמה ,שפּמסלוּמהִ ,במשפ ֵאני אשִבהיא שבִבעייַתלת שזנות.
מסכת יבמות פרק ח משנה ו
ז
שס ִבריס יַתחּממה לכֵאהן אש ּמנּמשא שליַתבת ִישש ּמרֵאאל,
יַתמרֲעאִבכיּמל ּה ִבבשתרוּממה.
שרִבבי יוֵאסה ו שרִבבי ִבששמעון אושמ ִברים:
יַתא שנ שדרו ִבגי ּמנס לכֵאהן אש ּמנּמשא שליַתבת ִישש ּמרֵאאל,
יַתמרֲעאִבכיּמל ּה ִבבשתרוּממה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
טושמטום אש ִבנשק יַתרע שו ִבנשמּמוצא ּמזּמכר,
ללא יַתירֲעחלל ץִ ,במשפ ֵאני אשהוא שכּמס ִבריס.
יַתא שנדרו ִבגי ּמנס נוֵאשא ,רֲעאּמבל ללא ִבנּמשאִ > .בנֵאשא<
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יַתח ּמיִבבין ּמעּמליו שסִבקיּמלה יַתכ ּמזּמכר.

פרק ט

מסכת יבמות פרק ט משנה א
א
ֵאיש ממּמתרות שליַתבשעֵאליאהן יַתורֲעאסורות ִבליִבבֵאמיאהן,
ממּמתרות ִבליִבבֵאמיאהן יַתורֲעאסורות שליַתבשעֵאליאהן,
ממּמתרות שלֵאאלו שוּמלֵאאלו,
יַתורֲעאסורות ּמלֵאאלו שוּמלֵאאלו.
ב
ֵאאלו ממּמתרות שליַתבשעֵאליאהן יַתורֲעאסורות ִבליִבבֵאמיאהן:
לכֵאהן אה שדיוט אשִבּק ֵאדש אאת ּמהיַתאשלּממ ּמנה,
שו ֵאיש לו ּמאח לכֵאהן ּמגדול;
ּמכֵאשר אש ּמנּמשא שכֵאש ּמרה,
שו ֵאיש לו ּמאח ּמחּמלל;
ִישש ּמרֵאאל אש ּמנּמשא ִישש שרֵאאִבלית,
שו ֵאיש לו ּמאח יַתמשמ ֵאזר;
יַתמשמ ֵאזר אש ּמנּמשא יַתמשמ אז ארת,
שו ֵאיש לו ּמאח ִישש ּמרֵאאל,
ממּמתרות שליַתברֲעעֵאליאהן יַתורֲעאסורות ִבליִבבֵאמיאהן.
מסכת יבמות פרק ט משנה ב
ג
ֵאאלו ממּמתרות ִבליִבבֵאמיאהן יַתורֲעאסורות שליַתבשעֵאליאהם:
לכֵאהן ּמגדול אשִבּק ֵאדש אאת ּמהיַתאשלּממ ּמנה,
שו ֵאיש לו ּמאח לכֵאהן אה שדיוט;
ּמכֵאשר אש ּמנּמשא רֲעחּמלּמלה,
שו ֵאיש לו ּמאח ּמחּמלל;
ִישש ּמרֵאאל אש ּמנּמשא יַתמשמ אז ארת,
שו ֵאיש לו ּמאח יַתמשמ ֵאזר;
יַתמשמ ֵאזר אש ּמנּמשא ִישש שרֵאאִבלית,
שו ֵאיש לו ּמאח ִישש ּמרֵאאל,
ממּמתרות ִבליִבבֵאמיאהן יַתורֲעאסורות שליַתבשעֵאליאהן.
ד
רֲעאסורות ּמלֵאאלו שוּמלֵאאלו:
לכֵאהן ּמגדול אש ּמנּמשא אאת ּמהיַתאשלּממ ּמנה,
שו ֵאיש לו ּמאח לכֵאהן ּמגדול ,או לכֵאהן אה שדיוט;
ּמכֵאשר אש ּמנּמשא רֲעחּמלּמלה,
שו ֵאיש לו ּמאח ּמכֵאשר;
ִישש ּמרֵאאל אש ּמנּמשא יַתמשמ אז ארת,
שו ֵאיש לו ּמאח ִישש ּמרֵאאל;
יַתמשמ ֵאזר אש ּמנּמשא ִישש שרֵאאִבלית,

שו ֵאיש לו ּמאח יַתמשמ ֵאזר,
רֲעאסורות ּמלֵאאלו שוּמלֵאאלו.
וששּמאר ּמכל יַתה ּמנִבשים ממּמתרות שליַתבשעֵאליאהן שוִבליִבבֵאמיאהן.
מסכת יבמות פרק ט משנה ג
ה
שש ִבניות ִבמ ִבדשב ֵארי סושפ ִברים:
שש ִבנ ּמיה יַתליַתביַתעל שוללא שש ִבנ ּמיה יַתל ּמיּמבם,
רֲעאסו ּמרה יַתליַתביַתעל וממאת ארת יַתל ּמיּמבם.
שש ִבנ ּמיה יַתל ּמיּמבם שוללא שש ִבנ ּמיה יַתליַתביַתעל,
רֲעאסו ּמרה יַתל ּמיּמבם וממאת ארת יַתליַתביַתעל.
שש ִבנ ּמיה ּמל אזה שוּמל אזה,
רֲעאסו ּמרה ּמל אזה שוּמל אזה.
ֵאאין ּמל ּה ללא שכמתּמבה ,שוללא ֵאפרות,
שוללא שמזונות ,שוללא שבּמליות,
שויַתה ּמואלד ּמכֵאשר ,כוִבפין אותו שלהוִבוציא.
יַתאשלּממ ּמנה שללכֵאהן ּמגדול,
שגרוּמשה יַתורֲעחלוּמוצה שללכֵאהן אה שדיוט,
יַתמשמ אז ארת ו שנִבתי ּמנה שלִישש ּמרֵאאל,
יַתבת ִישש ּמרֵאאל יַתליַתמשמ ֵאזר שויַתל ּמנִבתין,
שו ֵאיש ּמלאהן שכמתּמבה.
מסכת יבמות פרק ט משנה ד
ו
יַתבת ִישש ּמרֵאאל שמלא אראסת יַתללכֵאהן,
שממעאב ארת ִבמלכֵאהן,
שואמ ארת ּמיּמבם יַתללכֵאהן,
שוֵאכן יַתבת לכֵאהן שלִישש ּמרֵאאל,
ללא לתאיַתכל ִבבשתרוּממה.
יַתבת ִישש ּמרֵאאל שמלא אראסת יַתלֵאל ִבוי,
שממעאב ארת ִבמֵאל ִבוי,
שואמ ארת ּמיּמבם יַתלֵאל ִבוי,
שוֵאכן יַתבת ֵאל ִבוי שלִישש ּמרֵאאל,
ללא לתאיַתכל יַתביַתמרֲעעֵאשר.
יַתבת ֵאל ִבוי שמלא אראסת יַתללכֵאהן,
שממעאב ארת ִבמלכֵאהן,
שואמ ארת ּמיּמבם יַתללכֵאהן,
שוֵאכן יַתבת לכֵאהן יַתלֵאל ִבוי,
ללא ליאשכלו ללא ִבבשתרוּממה שוללא יַתביַתמרֲעעֵאשר.
מסכת יבמות פרק ט משנה ה

ז
יַתבת ִישש ּמרֵאאל אש ִבנֵאשאת יַתללכֵאהן,
לתאיַתכל ִבבשתרוּממה;
ֵאמת ,שוּמל ּה ִבמאמנו ֵאבן,
לתאיַתכל ִבבשתרוּממה.
ִבנֵאשאת יַתלֵאל ִבוי,
לתאיַתכל יַתביַתמרֲעעֵאשר;
ֵאמת ,שוּמל ּה ִבמאמנו ֵאבן,
לתאיַתכל יַתביַתמרֲעעֵאשר.
ִבנֵאשאת שלִישש ּמרֵאאל,
ללא לתאיַתכל ללא ִבבשתרוּממה שוללא יַתביַתמרֲעעֵאשר.
ח
ֵאמת שב ּמנ ּה ִבמ ִבישש ּמרֵאאל,
לתאיַתכל יַתביַתמרֲעעֵאשר.
ִבמֵאל ִבוי,
לתאיַתכל ִבבשתרוּממה.
ֵאמת שב ּמנ ּה ִבמלכֵאהן,
ללא לתאיַתכל ללא ִבבשתרוּממה שוללא יַתביַתמרֲעעֵאשר.
מסכת יבמות פרק ט משנה ו
ט
יַתבת לכֵאהן אש ִבנֵאשאת שלִישש ּמרֵאאל,
ללא לתאיַתכל ִבבשתרוּממה;
ֵאמת ,שוּמל ּה ִבמאמנו ֵאבן,
ללא לתאיַתכל ִבבשתרוּממה.
ִבנֵאשאת יַתלֵאל ִבוי,
לתאיַתכל יַתביַתמרֲעעֵאשר;
ֵאמת ,שוּמל ּה ִבמאמנו ֵאבן,
לתאיַתכל יַתביַתמרֲעעֵאשר.
ִבנֵאשאת יַתללכֵאהן,
לתאיַתכל ִבבשתרוּממה;
ֵאמת ,שוּמל ּה ִבמאמנו ֵאבן,
לתאיַתכל ִבבשתרוּממה.
ֵאמת שב ּמנ ּה ִבמלכֵאהן,
ללא לתאיַתכל ִבבשתרוּממה.
ִבמֵאל ִבוי,
ללא לתאיַתכל יַתביַתמרֲעעֵאשר.
ֵאמת שב ּמנ ּה ִבמ ִבישש ּמרֵאאל,
חו אז ארת שבֵאבית ּמאִבביּמה .יַתעל זו אנאאיַתמר:
" שוּמשּמבה אאל ֵאבית ּמאִבביּמה ִבכ שנעו אריּמה,

) יַתו ִבישק ּמרא כב,יג(

ִבמאלאחם ּמאִבביּמה לתאֵאכל".

פרק י
מסכת יבמות פרק י משנה א
א
ּמהִבאּמשה אשּמהיַתלְך יַתבשעּמל ּה ִבלשמ ִבדי יַתנת יַתה ּמים,
ּמבאו שוּמאשמרו ּמל ּה:
"ֵאמת יַתבשעִבליְך",
שו ִבנֵאשאת,
שויַתאיַתחר ּמכְך ּמבא יַתבשעּמל ּה,
ֵאתֵאוצא ִבמ אזה וִבמ אזה,
ושוצ ִבריּמכה ֵאגט ִבמ אזה וִבמ אזה.
ֵאאין ּמל ּה שכמתּמבה ,שוללא ֵאפרות,
שוללא שמזונות ,שוללא שבּמליות יַתעל אזה שויַתעל אזה.
ִבאם ּמנשטּמלה ִבמ אזה וִבמ אזה ,יַתתשח ִבזיר.
שויַתה ּמואלד יַתמשמ ֵאזר ִבמ אזה וִבמ אזה.
ללא אזה ּמו אזה ִבמיַתּטִבמין ּמל ּה.
שוללא אזה ּמו אזה יַתזּמכִבאים ללא ִבבשמִבוציּמאּמת ּה,
שוללא שביַתמרֲעעֵאשה ּמי אדיּמה ,שוללא שבּמהֵאפר שנ ּמד אריּמה.
ּמה שיּמתה יַתבת ִישש ּמרֵאאלִ ,בנשפּמסּמלה ִבמן יַתהשכמה ּמנה,
ויַתבת ֵאל ִבויִ ,במן יַתהיַתמרֲעעֵאשר,
ויַתבת לכֵאהןִ ,במן יַתהשתרוּממה.
ֵאאין יו שרּמשיו אשּמל אזה שויו שרּמשיו אשּמל אזה יו שרִבשין שכמתּמבּמת ּה.
ֵאמתו ּמאִבחים אשּמל אזה שוּמאִבחין אשּמל אזה,
חושלִבוצין שוללא שמ יַתישבִבמין.
ב
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
שכמתּמבּמת ּה יַתעל ִבנשכֵאסי יַתבשעּמל ּה ּמה ִבראשון.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
ּמה ִבראשון יַתזיַתכי ִבבשמִבוציּמאּמת ּה ושביַתמרֲעעֵאשה ּמי אדיּמה,
ושבּמהֵאפר שנ ּמד אריּמה.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ִבביּמאּמת ּה יַתורֲעחִבליּמוצּמת ּה ֵאמּמאִבחין אשּמל ִבראשון פואט ארת ּמוצ ּמרּמת ּה,
שוֵאאין יַתה ּמואלד יַתמשמ ֵאזר.
שוִבאם ִבנֵאשאת אשללא ִבב שרשות,
ממאת ארת יַתלשחלזר לו.

מסכת יבמות פרק י משנה ב
ג
ִבנֵאשאת יַתעל ִבפי ֵאבית ִבדין,
ֵאתֵאוצא ,ושפטו ּמרה ִבמן יַתהּמּק שרּמבן.
שואשללא יַתעל ִבפי ֵאבית ִבדין,
ֵאתֵאוצא ,שויַתח איאבת יַתבּמּק שרּמבן.
ִיּמפה לכּמחן אששלֵאבית ִבדין,
אששפטו ּמרה ִבמן יַתהּמּק שרּמבן.
הורוּמה ֵאבית ִבדין שלִבה ּמנֵאשא,
שוּמהשלּמכה שוִבקשלשקּמלה,
יַתח איאבת יַתבּמּק שרּמבן,
אשללא ִבהִבתירוּמה אאּמלא שלִבה ּמנֵאשא.
מסכת יבמות פרק י משנה ג
ד
ּמהִבאּמשה אשּמהיַתלְך יַתבשעּמל ּה ושב ּמנ ּה ִבלשמ ִבדי יַתנת יַתה ּמים,
ּמבאו שוּמאשמרו ּמל ּה:
'ֵאמת יַתבשעִבליְך ,שויַתאיַתחר ּמכְך ֵאמת שב ֵאנְך',
שו ִבנֵאשאת,
שויַתאיַתחר ּמכְך ּמאשמרו ּמל ּה:
'ִבחלו ף ּמהיו יַתה שדּמב ִברים',
ֵאתֵאוצא ,שויַתה ּמואלד ּמה ִבראשון שוּמהיַתארֲעחרון יַתמשמ ֵאזר.
ה
ּמאשמרו ּמל ּה:
'ֵאמת שב ֵאנְך שויַתאיַתחר ּמכְך ֵאמת יַתבשעִבליְך',
שו ִבנשת יַתישבּממה,
שויַתאיַתחר ּמכְך ּמאשמרו ּמל ּה:
'ִבחלו ף ּמהיו יַתה שדּמב ִברים',
ֵאתֵאוצא ,שויַתה ּמואלד ּמה ִבראשון שוּמהיַתארֲעחרון יַתמשמ ֵאזר.
ו
ּמאשמרו ּמל ּה:
'ֵאמת יַתבשעִבליְך',
שו ִבנשֵאאת,
שויַתאיַתחר ּמכְך ּמאשמרו ּמל ּה:
'יַתק ּמים ּמה ּמיה וֵאמת',
ֵאתֵאוצא ,שויַתה ּמואלד ּמה ִבראשון יַתמשמ ֵאזר,
שוּמהיַתארֲעחרון ֵאאינו יַתמשמ ֵאזר.
ז

ּמאשמרו ּמל ּה:
'ֵאמת יַתבשעִבליְך',
שו ִבנשתיַתק שדּמשה,
שויַתאיַתחר ּמכְך ּמבא יַתבשעּמל ּה,
ממאת ארת יַתלרֲעחזור לו.
יַתא ף יַתעל ִבפי אש ּמניַתתן ּמל ּה ּמהיַתארֲעחרון ֵאגט,
ללא שפּמסּמל ּה ִבמן יַתהשכמה ּמנה.
אזה ִבמ שד ּמרש ּמד יַתרש שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן יַתמשת ּמיה:
" שוִבאּמשה שגרוּמשה ֵאמִבאיּמש ּה"
ללא ֵאמִבאיש אשֵאאינו ִבאיּמש ּה.
מסכת יבמות פרק י משנה ד
ח
ִבמי אשּמהשלּמכה ִבאששתו ִבלשמ ִבדי יַתנת יַתה ּמים,
ּמבאו שוּמאשמרו לו:
'ֵאמּמתה ִבאששּמתְך',
שו ּמנּמשא אאת רֲעאחוּמת ּה,
שויַתאיַתחר ּמכְך ּמבאת ִבאששתו,
ממאת ארת יַתלרֲעחזור לו.
הוא ממּמתר ִבבשקרובות ששִבנ ּמיה,
שויַתהשש ִבנ ּמיה ממאת ארת ִבבשקרוּמביו.
שוִבאם ֵאמּמתה ּמה ִבראשו ּמנה,
ממּמתר יַתבשש ִבנ ּמיה.
ט
ּמאשמרו לו:
ֵאמּמתה ִבאששּמתְך,
שו ּמנּמשא אאת רֲעאחוּמת ּה,
שויַתאיַתחר ּמכְך ּמאשמרו לו:
יַתק איאמת ּמה יַתית וֵאמּמתה,
יַתה ּמואלד ּמה ִבראשון יַתמשמ ֵאזר,
שוּמהיַתארֲעחרון ֵאאינו יַתמשמ ֵאזר.
י
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ּמכל אשהוא פוֵאסל יַתעל שי ֵאדי רֲעאֵאח ִברים,
פוֵאסל יַתעל שי ֵאדי יַתעשוצמו;
שואשֵאאינו פוֵאסל יַתעל שי ֵאדי רֲעאֵאח ִברים,
ֵאאינו פוֵאסל יַתעל שי ֵאדי יַתעשוצמו.
מסכת יבמות פרק י משנה ה

) יַתו ִבישק ּמרא כא,ז(

יא
ּמאשמרו לו 'ֵאמּמתה ִבאששּמתְך',
שו ּמנּמשא אאת רֲעאחוּמת ּה ֵאמּמאִבביּמה,
ֵאמּמתה ,שו ּמנּמשא אאת רֲעאחוּמת ּה ֵאמִבאּממ ּה,
ֵאמּמתה ,שו ּמנּמשא אאת רֲעאחוּמת ּה ֵאמּמאִבביּמה,
ֵאמּמתה ,שו ּמנּמשא אאת רֲעאחוּמת ּה ֵאמִבאּממ ּה,
] שו ִבנשמשוצאו מכּמלן יַתק ּמימות[,
ממּמתר ּמב ִבראשו ּמנה ויַתבששִבליִבשית ויַתברֲעחִבמיִבשית,
ופושטרות ּמוצרוֵאתיאהם,
שוּמאסור יַתבששִבנ ּמיה וּמב שרִבביִבעית,
שוֵאאין ִבבייַתאת יַתאיַתחת ֵאמאהן פואט ארת ּמוצ ּמרּמת ּה.
יב
שוִבאם ּמבא יַתעל יַתהשש ִבנ ּמיה שליַתאיַתחר ִבמייַתתת ּמה ִבראשו ּמנה,
ממּמתר יַתבשש ִבנ ּמיה וּמב שרִבביִבעית,
ופושטרות ּמוצרוֵאתיאהם,
שוּמאסור יַתבששִבליִבשית ויַתברֲעחִבמיִבשית,
שוֵאאין ִבבייַתאת יַתאיַתחת ֵאמאהן פואט ארת ּמוצ ּמרּמת ּה.
מסכת יבמות פרק י משנה ו
יג
אבן ֵאתיַתשע ּמש ִבנים שויום אאּמחד,
הוא פוֵאסל יַתעל שי ֵאדי יַתאִבחין,
שויַתאִבחין פושסִבלין יַתעל,
אאּמלא אשהוא פוֵאסל שתִבחּמלה,
שוּמהיַתאִבחין פושסִבלין שתִבחּמלה ּמוסו ף.
ּמבאו ּמעאליּמה יַתאִבחין שוּמעשו ּמב ּה יַתמרֲעאּממר,
ּמנשתנו ֵאגט או ּמחשלוצו,
ּמפשסלו יַתעל ּמי ּמדיו.
יד
ֵאכייַתוצד?
אבן ֵאתיַתשע ּמש ִבנים שויום אאּמחד אשּמבא יַתעל שיִבבשמתו,
וּמפיַתסל יַתעל שי ֵאדי יַתאִבחים,
ּמבאו ּמעאליּמה יַתאִבחין שוּמעשו ּמב ּה יַתמרֲעאּממר,
ּמנשתנו ֵאגט או ּמחשלוצו,
ּמפשסלו יַתעל ּמי ּמדיו.
מסכת יבמות פרק י משנה ז
טו
אבן ֵאתיַתשע ּמש ִבנים שויום אאּמחד אשּמבא יַתעל שיִבבשמתו,

שויַתאיַתחר ּמכְך ּמבא ּמאִבחיו אשהוא אבן ֵאתיַתשע ּמש ִבנים שויום אאּמחד ּמעאליּמה,
ּמפיַתסל יַתעל ּמי ּמדיו.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ללא ּמפיַתסל.
מסכת יבמות פרק י משנה ח
יו
אבן ֵאתיַתשע ּמש ִבנים שויום אאּמחד אשּמבא יַתעל שיִבבשמתו,
שויַתאיַתחר ּמכְך ּמבא יַתעל ּמוצ ּמרּמת ּה,
ּמפיַתסל יַתעל שי ֵאדי יַתעשוצמו.
ו שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ללא ּמפיַתסל.
יז
אבן ֵאתיַתשע ּמש ִבנים שויום אאּמחד אשּמבא יַתעל שיִבבשמתו ,וֵאמת,
חואלאוצת שוללא ִבמשת יַתיאבאמת.
ּמנּמשא ִבאּמשה וֵאמת,
רֲעה ֵארי זו שפטו ּמרה.
מסכת יבמות פרק י משנה ט
יח
אבן ֵאתיַתשע ּמש ִבנים שויום אאּמחד אשּמבא יַתעל שיִבבשמתו,
וִבמאשִבה שג ִבדיל ּמנּמשא ִבאּמשה יַתאאח ארת] ,וֵאמת[ִ> ,במאשִבה שג ִבדיל שו ּמנּמשא<
ִבאם ללא ּמי יַתדע אאת ּמה ִבראשו ּמנה ִבמאשִבה שג ִבדיל,
יַתהשש ִבנ ּמיה או חואלאוצת או ִבמשת יַתיאבאמת,
ּמה ִבראשו ּמנה חואלאוצת שוללא ִבמשת יַתיאבאמת.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
שמ יַתיֵאבם שלֵאאיזו אשִבי שראוצה ,שוחוֵאל ץ יַתלשש ִבנ ּמיה.
אאּמחד אשהוא אבן ֵאתיַתשע ּמש ִבנים שויום אאּמחד,
שואאּמחד אשהוא אבן אעשש ִברים ּמש ּמנה אשללא ֵאהִבביא ששֵאתי ששּמערות.

פרק יא
מסכת יבמות פרק יא משנה א
א
נוששִבאין יַתעל ּמהרֲעאנוּמסה שויַתעל יַתהשממפּמתה.
ּמהאו ֵאנס שויַתהשמיַתפאתה יַתעל יַתה שנשוּמאה ,יַתח ּמיב.
נוֵאשא הוא ּמא ּמדם רֲעאנויַתסת ּמאִבביו ושממפיַתתת ּמאִבביו,

רֲעאנויַתסת שבנו ושממפיַתתת שבנו.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאסר יַתברֲעאנויַתסת ּמאִבביו וִבבשממפיַתתת ּמאִבביו.
מסכת יבמות פרק יא משנה ב
ב
ִבגיו ארת אש ִבנשת יַתג שירו ּמב אניּמה ִבעּממ ּה,
ללא חושלִבוצים שוללא שמ יַתישבִבמין,
רֲעאִבפלו הו ּמרתו אשּמל ִבראשון אשללא ִבבשק מדּמשה שוֵאל ּמדתו ִבבשק מדּמשה,
שויַתהֵאש ִבני הו ּמרתו שוֵאל ּמדתו ִבבשק מדּמשה.
שוֵאכן יַתהִבששפּמחה אש ִבנששיַתתשח שררו ּמב אניּמה ִבעּממ ּה.
מסכת יבמות פרק יא משנה ג
ג
ּמחֵאמש ּמנִבשים אש ִבנשתּמע שרבו יַתושלדוֵאתיאהן,
ִבה שג ִבדילו יַתהיַתתרֲעערובות שו ּמנששאו ּמנִבשים ,וֵאמתו,
יַתא שרּמבּמעה חושלִבוצים שליַתאיַתחת ,שואאּמחד שמ יַתיֵאבם.
הוא וששללּמשה חושלִבוצים שליַתאיַתחת ,שואאּמחד שמ יַתיֵאבם.
ִבנשמשוצאו יַתא שריַתבע רֲעחִבליוצות שוִיבום שלּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת.
מסכת יבמות פרק יא משנה ד
ד
ּמהִבאּמשה אש ִבנשתּמע יַתרב יַתושל ּמד ּה ִבב שויַתלד יַתכּמלּמת ּה,
ִבה שג ִבדילו יַתהיַתתרֲעערובות שו ּמנששאו ּמנִבשים וֵאמתו,
שב ֵאני יַתהיַתכּמלה חושלִבוצין שוללא שמ יַתישבִבמין,
אשהוא שסֵאפק ֵאאאשת ּמאִבחיו ,שוֵאאאשת רֲעאִבחי ּמאִבביו.
ושב ֵאני יַתה שזֵאק ּמנה ,או חושלִבוצין או שמ יַתישבִבמין,
אשהוא שסֵאפק ֵאאאשת ּמאִבחיו שוֵאאאשת אבן ּמאִבחיו.
ֵאמתו שכֵאש ִברין,
יַתהיַתתרֲעערובות ִבלשב ֵאני יַתה שזֵאק ּמנה חושלִבוצין שוללא שמ יַתישבִבמין,
אששוּסֵאפק ֵאאאשת ּמאִבחיו שוֵאאאשת רֲעאִבחי ּמאִבביו.
ושב ֵאני יַתהיַתכּמלה,
אאּמחד חוֵאל ץ שואאּמחד שמ יַתיֵאבם.
מסכת יבמות פרק יא משנה ה
ה
לכּמה אנת אש ִבנשתּמע יַתרב יַתושל ּמד ּה ִבב שויַתלד ִבששפּמחּמת ּה,
רֲעה ֵארי ֵאאלו אושכִבלין ִבבשתרוּממה,
שוחושלִבקים ֵאחאלק אאּמחד יַתעל יַתהלג ארן,
ֵאאי ּמנן ִבמיַתּטִבמין יַתלֵאמִבתים,
שוֵאאי ּמנן נוששִבאין ּמנִבשים,
ֵאבין שכֵאשרות ֵאבין שפסולות.

ו
ִבה שג ִבדילו יַתהיַתתרֲעערובות,
שוִבששח שררו אזה אאת אזה,
נוששִבאין ּמנִבשים ו שראויות ִבלשכמה ּמנה;
שוֵאאי ּמנן ִבמיַתּטִבמין יַתלֵאמִבתים,
שוִבאם ִבניַתּטמוֵ ,אאין סושפ ִבגין אאת ּמהיַתא שרּמבִבעים;
ֵאאין אושכִבלין ִבבשתרוּממה,
שוִבאם ּמאּמכלוֵ ,אאי ּמנן שמיַתששלִבמין אק ארן שוחלאמש;
שוֵאאין חושלִבקין יַתעל יַתהלג ארן;
ומושכ ִברין אאת יַתהשתרוּממה,
שויַתה ּמדִבמין אשּמלאהן;
שוֵאאין חושלִבקים שבּמק שדֵאשי יַתהִבמשק ּמדש,
שוֵאאין נושת ִבנין ּמלאהם ּמק ּמדִבשים,
שוֵאאין מוִבוציִבאים אאת אשּמלאהם ִבמי ֵאדיאהם;
ושפטו ִברים ִבמן יַתה שזרויַתע וִבמן יַתהשלּמח יַתיִים וִבמן יַתהֵאּקיּמבה;
ושבכו ּמרן שיֵאהי רואעה יַתעד אש ִבישסּמתֵאאב;
שונושת ִבנין ּמלאהם ּמחשמ ֵארי ִישש ּמרֵאאל שוּמחשמ ֵארי לכרֲעה ִבנים.
מסכת יבמות פרק יא משנה ו
ז
ִבמי אשללא ּמשיַתהת יַתאיַתחר יַתבשעּמל ּה ששללּמשה ּקח ּמדִבשים,
שו ִבנֵאשאת שו ּמישל ּמדה,
שוֵאאין ּמידויַתע ִבאם אבן ִבתששּמעה ּמל ִבראשון שוִבאם אבן ִבששבּמעה ּמליַתארֲעחרון,
ּמהיו ּמל ּה ּמב ִבנים ִבמן ּמה ִבראשון וּמב ִבנים ִבמן יַתהֵאש ִבני,
חושלִבוצין שוללא שמ יַתישבִבמין.
שוֵאכן הוא ּמלאהם ,חוֵאל ץ שוללא שמ יַתיֵאבם.
ּמהיו לו יַתאִבחים ִבמן ּמה ִבראשון שויַתאִבחין ִבמן יַתהֵאש ִבני,
אשללא ֵאמאוּמת ּה ּמהֵאאם,
הוא חוֵאל ץ ושמ יַתיֵאבם,
שוֵאהן חושלִבוצין ושמ יַתישבִבמין.
מסכת יבמות פרק יא משנה ז
ח
ּמה ּמיה אאּמחד ִישש ּמרֵאאל שואאּמחד לכֵאהן,
ּמנּמשא ִבאּמשה ו שראו ּמיה יַתללכֵאהן,
ֵאאינו ִבמיַתּטֵאמא יַתלֵאמִבתים,
שוִבאם ִבניַתּטּממאֵ ,אאינו סוֵאפג אאת ּמהיַתא שרּמבִבעים;
שוֵאאינו אוֵאכל ִבבשתרוּממה,
שוִבאם ּמאיַתכלֵ ,אאינו שמיַתשֵאלם אק ארן שוחלאמש;
שוֵאאינו חוֵאלק יַתעל יַתהלג ארן;

ומוֵאכר אאת יַתהשתרוּממה ,שויַתה ּמדִבמין אשלו;
שוֵאאינו חוֵאלק שבּמק שדֵאשי יַתהִבמשק ּמדש,
שוֵאאין נושת ִבנין לו ּמק ּמדִבשים,
שוֵאאין מוִבוציִבאין אאת אשלו ִבמ ּמידו;
וּמפטור ִבמן יַתה שזרויַתע וִבמן יַתהשלּמח יַתיִים וִבמן יַתהֵאּקיּמבה;
ושבכורו שיֵאהי רואעה יַתעד אש ִבישסּמתֵאאב;
שונושת ִבנין לו ּמחשמ ֵארי ִישש ּמרֵאאל שוּמחשמ ֵארי לכרֲעה ִבנים.
ט
ּמהיו שש ֵאניאהם לכרֲעה ִבנים,
הוא או ֵאנן רֲעעֵאליאהם ,שוֵאהן או שנ ִבנין ּמעּמליו;
הוא ֵאאינו ִבמיַתּטֵאמא ּמלאהם ,שוֵאהן ֵאאי ּמנן ִבמיַתּטִבמין לו;
הוא ללא יו ֵארש אוּמתם ,רֲעאּמבל ֵאהן יו שרִבשין אותו;
וּמפטור יַתעל יַתמּמכתו שויַתעל ִבקשלּמלתו אשּמל אזה שואשּמל אזה;
שועואלה שבִבמששּממרו אשּמל אזה שואשּמל אזה ,שוֵאאינו חוֵאלק;
שוִבאם ּמהיו שש ֵאניאהם שבִבמששּממר אאּמחד,
נוֵאטל ֵאחאלק אאּמחד.

פרק יב
מסכת יבמות פרק יב משנה א
א
ִבמשוצ יַתות רֲעחִבליּמוצהִ ,בבששללּמשה יַתד ּמי ִבנים,
רֲעאִבפלו ששּמלששּמתן אה שדיוטות.
ּמחשלּמוצה שביַתמ שנּמעל ,רֲעחִבליּמוצּמת ּה שכֵאש ּמרה;
שביַתא שנאפשל ּמיא ,רֲעחִבליּמוצּמת ּה שפסוּמלה.
שביַתס שנ ּמדל אש איש לו ּמעֵאקבּ ,מכֵאשר;
שואשֵאאין לו ּמעֵאקבּ ,מפסול.
ִבמן ּמהיַתא שרמכּמבה ושליַתמּמּטן ,רֲעחִבליּמוצּמת ּה שכֵאש ּמרה;
ִבמן ּמהיַתא שרמכּמבה ושליַתמשעּמלן ,רֲעחִבליּמוצּמת ּה שפסוּמלה.
מסכת יבמות פרק יב משנה ב
ב
ּמחשלּמוצה שביַתס שנ ּמדל אשֵאאינו אשלו,
או שביַתס שנ ּמדל אשּמלֵאע ץ,
או שבאשִבלששמאל שב ּמיִבמין,
רֲעחִבליּמוצּמת ּה שכֵאש ּמרה.
ּמחשלּמוצה שב ּמגדול אשהוא ּמיכול שליַתהֵאלְך בוּ) ,מכֵאשר(
או יַתבּמּקטון אשהוא חואפה אאת רוב יַתר שגלו,

רֲעחִבליּמוצּמת ּה שכֵאש ּמרה.
ּמחשלּמוצה יַתביַתל שיּמלה,
רֲעחִבליּמוצּמת ּה שכֵאש ּמרה;
ו שרִבבי אאִבליאע אזר פוֵאסל.
ויַתבששמאל ,רֲעחִבליּמוצּמת ּה שפסוּמלה.
שרִבבי אאִבליאע אזר יַתמשכִבשיר.
מסכת יבמות פרק יב משנה ג
ג
ּמחשלּמוצה שו ּמרשקּמקה ,רֲעאּמבל ללא ּמק ּמראת,
רֲעחִבליּמוצּמת ּה שכֵאש ּמרה.
ּמק ּמראת שו ּמרשקּמקה ,רֲעאּמבל ללא ּמחשלּמוצה,
רֲעחִבליּמוצּמת ּה שפסוּמלה.
ּמחשלּמוצה שוּמק ּמראּמתה ,רֲעאּמבל ללא ּמרשקּמקה,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
רֲעחִבליּמוצּמת ּה שפסוּמלה.
ו שרִבבי רֲעעִבקיּמבה ]אוֵאמר[:
רֲעחִבליּמוצּמת ּה שכֵאש ּמרה.
ד
ּמאיַתמר שרִבבי אאִבליאע אזר ) :שדּמב ִברים כה,ט(
"ּמכּמכה ֵאיּמעאשה"ּ ,מדּמבר אשהוא יַתמרֲעעאשה שמיַתעֵאכב.
ּמאיַתמר לו שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
ִבמּמשם שרּמא ּמיה?
"ּמכּמכה ֵאיּמעאשה ּמלִבאיש"ּ ,מדּמבר אשהוא יַתמרֲעעאשה שבִבאיש.
מסכת יבמות פרק יב משנה ד
ה
יַתהֵאח ֵארש אש אנאחיַתל ץ,
שויַתהֵאח אראשת אשּמחשלּמוצה,
שויַתהחואלאוצת יַתלּמּקטון,
רֲעחִבליּמוצּמת ּה שפסוּמלה.
שקיַתט ּמנה אשּמחשלּמוצה ,יַתתרֲעחלל ץ ִבמאשיַתת שג ִבדיל,
שוִבאם ללא ּמחשלּמוצה,
רֲעחִבליּמוצּמת ּה שפסוּמלה.
מסכת יבמות פרק יב משנה ה
ו
ּמחשלּמוצה ִבבשש יַתנִים או ִבבששללּמשה,
ִבנשמּמוצא אאּמחד ֵאמאהם ּמקרוב או ּמפסול,
רֲעחִבליּמוצּמת ּה שפסוּמלה.

שרִבבי ִבששמעון ו שרִבבי יוּמח ּמנן יַתהיַתוּס שנ שדּמלר יַתמשכִבשי ִברין.
יַתמרֲעעאשה אשּמחשלּמוצה ֵאבינו שלֵאבי ּמנ ּה שבֵאבית ּמהרֲעאסו ִברין> ,ושלֵאבית<
ּמבא יַתמרֲעעאשה ִבלשפ ֵאני שרִבבי רֲעעִבקיּמבה ,שוִבהשכִבשיר.
מסכת יבמות פרק יב משנה ו
ז
ִבמשוצ יַתות רֲעחִבליּמוצה:
ּמבא הוא ִבויִבבשמתו ִבלשפ ֵאני ֵאבית ִבדין,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים כה,ח(
שוֵאהן נושת ִבנין לו ֵאעּמוצה אאת יַתההו ֵאגן לו ,א
" שוּמק שראו לו ִבזשק ֵאני ִבעירו שו ִבדשברו ֵאאּמליו".
שוִבהיא אואמ ארת ) :שדּמב ִברים כה,ז(
"ֵאמֵאאן שיּמבִבמי שלּמהִבקים שלּמאִבחיו ֵאשם שבִישש ּמרֵאאל,
ללא ּמאּמבה יַתישבִבמי".
שוהוא אוֵאמר ) :שדּמב ִברים כה,ח(
"ללא ּמחיַתפשוצִבתי שליַתקשחּמת ּה".
ִבבשלשון יַתהלּק אדש.
שוּמהיו אושמ ִברין ) :שדּמב ִברים כה,ט(
" שו ִבנ שגּמשה שיִבבשמתו ֵאאּמליו שלֵאעי ֵאני יַתה שזֵאק ִבנים,
שוּמחשלּמוצה יַתנרֲעעלו ֵאמיַתעל יַתר שגלו שוּמי שרּמקה שבּמפ ּמניו",
שהוא ִבנ שראאה יַתל יַתד ּמי ִבנין ) .שדּמב ִברים כה,ט(
לרק א
" שוּמע שנּמתה שוּמאשמ ּמרה:
ּמכּמכה ֵאיּמעאשה ּמלִבאיש רֲעאאשר ללא ִישב אנה אאת ֵאבית ּמאִבחיו!"
שויַתעד ּמכאן ּמהיו יַתמשק ִבריִבאים.
ושכאשּמהשק ּמרא שרִבבי ּמא שרּמקנוס יַתתיַתחת ּמהֵאאּמלה ִבבשכיַתפר יַתאכוס,
שו ּמגיַתמר אאת ּמכל יַתהּמפ ּמרּמשה,
ּמהשח ּמזקו ִבלשהיות יַתמשק ִבריִבאים ּמכל יַתהּמפ ּמרּמשה.
ח
) שדּמב ִברים כה,י( " שו ִבנשק ּמרא ששמו שבִישש ּמרֵאאל ֵאבית רֲעחלו ץ יַתה ּמניַתעל",
ִבמשוצ ּמוה יַתב יַתד ּמי ִבנין שוללא ִבמשוצ ּמוה יַתביַתתשלִבמי ִבדים.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבמשוצ ּמוה יַתעל ּמכל ּמהעושמ ִבדים ּמשם לויַתמר:
'רֲעחלו ץ יַתה יַתניַתעל ,רֲעחלו ץ יַתה יַתניַתעל!'

פרק יג
מסכת יבמות פרק יג משנה א
א
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:

ֵאאין שמּממרֲעא ִבנין אאּמלא רֲעארוסות.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
רֲעארוסות ו שנשואות.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
יַתביַתביַתעל.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
יַתביַתביַתעל ויַתב ּמיּמבם.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
שבּמפ ּמניו.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שבּמפ ּמניו שואשללא שבּמפ ּמניו.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
שבֵאבית ִבדין.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שבֵאבית ִבדין שואשללא שבֵאבית ִבדין.
ּמאשמרו ֵאבית אהֵאלל שלֵאבית יַתשיַתמי:
שמּממאא אנת שוִבהיא שקיַתט ּמנה,
רֲעאִבפלו יַתא שרּמבּמעה יַתורֲעחִבמּמשה שפּמעִבמים.
ּמאשמרו ּמלאהן ֵאבית יַתשיַתמי:
ֵאאין שבנות ִישש ּמרֵאאל אהשפֵאקר!
אאּמלא שמּממאא אנת ויַתמשמאת אנת יַתעד אשיַתת שג ִבדיל,
ושתּממֵאאן שוִבת ּמנֵאשא.
מסכת יבמות פרק יג משנה ב
ב
ֵאאי זו ִבהיא שקיַתט ּמנה אששצ ִבריּמכה שלּממֵאאן?
ּמכל אשִבהִבשיא יַתוּמת ּה ִבאּממ ּה או יַתאאחיּמה של יַתדשעּמת ּה.
ִבהִבשיאוּמה אשללא של יַתדשעּמת ּהֵ ,אאי ּמנה שוצ ִבריּמכה שלּממֵאאן.
שרִבבי רֲעח יַתנשנ ּמיה אבן יַתא שנִבטי שג ּמנס אוֵאמר:
ּמכל ִבתינואקת אשֵאאי ּמנ ּה שיכוּמלה ִבלששמור אאת ִבקדואשיּמה,
ֵאאי ּמנה שוצ ִבריּמכה שלּממֵאאן.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ֵאאין יַתמרֲעעֵאשה שקיַתט ּמנה אאּמלא ִבכשממפּמתה.
יַתבת ִישש ּמרֵאאל יַתללכֵאהן ,ללא לתאיַתכל ִבבשתרוּממה,
ויַתבת לכֵאהן שלִישש ּמרֵאאל ,לתאיַתכל ִבבשתרוּממה.
מסכת יבמות פרק יג משנה ג
ג
שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב אוֵאמר:
ּמכל יַתעּמכּמבה אשִבהיא ִבמן ּמהִבאיש,
שכִבאלו ִבהיא ִבאששתו;

שוּמכל יַתעּמכּמבה אשֵאאי ּמנ ּה ִבמן ּמהִבאיש,
שכִבאלו ֵאאי ּמנה ִבאששתו.
מסכת יבמות פרק יג משנה ד
ד
יַתהשמּממאא אנת ּמבִבאיש,
הוא ממּמתר ִבבשקרובואתיּמה ,שוִבהיא ממאת ארת ִבבשקרוּמביו,
שוללא שפּמסּמל ּה ִבמן יַתהשכמה ּמנה.
ּמניַתתן ּמל ּה ֵאגט,
הוא ּמאסור ִבבשקרובואתיּמה שוִבהיא רֲעאסו ּמרה ִבבשקרוּמביו,
ושפּמסּמל ּה ִבמן יַתהשכמה ּמנה.
ּמניַתתן ּמל ּה ֵאגט שואהאח ִבזי ּמר ּה,
ֵאמרֲעא ּמנה בו שו ִבנֵאשאת שליַתאֵאחר,
שו ִבנשתיַתא שרשמּמלה או ִבנשתּמג שרּמשה,
ממאת ארת יַתלשחזור לו.
ֵאמרֲעא ּמנה בו שואהאח ִבזי ּמר ּה,
ּמניַתתן ּמל ּה ֵאגט שו ִבנֵאשאת שליַתאֵאחר,
ִבנשתיַתא שרשמּמלה או ִבנשתּמג שרּמשה,
רֲעאסו ּמרה יַתלשחזור לו.
אזה יַתהשכּמלל:
ֵאגט יַתאיַתחר ֵאמאון ,רֲעאסו ּמרה יַתלשחזור לו.
ֵאמאון יַתאיַתחר ֵאגט ,ממאת ארת יַתלשחזור לו.
מסכת יבמות פרק יג משנה ה
ה
יַתהשמּממאא אנת ּמבִבאיש ,שו ִבנֵאשאת שליַתאֵאחר ,שוֵאג שרּמש ּה,
שליַתאֵאחר ,וֵאמֵאא ּמנה בו,
שליַתאֵאחר ,שוֵאג שרּמש ּה,
שליַתאֵאחר וֵאמֵאא ּמנה בו;
ּמכל אש ּמיּמוצאת ִבמאמנו יַתב ֵאגט ,רֲעאסו ּמרה יַתלשחזור לו;
יַתבֵאמאון ,ממאת ארת יַתלשחזור לו.
מסכת יבמות פרק יג משנה ו
ו
יַתהשמ ּמג ֵארש אאת ּמהִבאּמשה שואהאח ִבזי ּמר ּה,
ממאת ארת יַתל ּמיּמבם.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאסר.
שוֵאכן יַתהשמ ּמג ֵארש אאת יַתה שיתוּממה שואהאח ִבזי ּמר ּה,
ממאת ארת יַתל ּמיּמבם.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאסר.
שקיַתט ּמנה אשִבהִבשיּמא ּה ּמאִבביּמה שו ִבנשתּמג שרּמשה,

ִבכיתוּממה שביַתח ֵאיי ּמהּמאב:
אהאח ִבזי ּמר ּה ,רֲעאסו ּמרה יַתל ּמיּמבם.
מסכת יבמות פרק יג משנה ז
ז
שש ֵאני יַתאִבחים שנשוִבאים ששֵאתי יַתאשחיות שיתומות שקיַתטנות,
ֵאמת יַתבשעּמל ּה אששליַתאיַתחת ֵאמאהן,
ֵאתֵאוצא ִבמֵאשם רֲעאחות ִבאּמשה;
שוֵאכן ששֵאתי ֵאח שרשות ,שגדוּמלה ושקיַתט ּמנה,
ֵאמת יַתבשעּמל ּה אשיַתלשּקיַתט ּמנה,
ֵאתֵאוצא ִבמֵאשם רֲעאחות ִבאּמשה;
ֵאמת יַתבשעּמל ּה אשיַתל שגדוּמלה,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
שמיַתלשמ ִבדין אאת יַתהשּקיַתט ּמנה אששתּממֵאאן בו.
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ִבאם ֵאמֵאא ּמנהֵ ,אמֵאא ּמנה;
שוִבאם ּמלאו ,יַתתשמִבתין יַתעד אשיַתת שג ִבדיל,
שוֵאתֵאוצא יַתהּמלז ִבמֵאשם רֲעאחות ִבאּמשה.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ִבאי לו יַתעל ִבאששתו,
שוִבאי לו יַתעל ֵאאאשת ּמאִבחיו:
מוִבוציא אאת ִבאששתו יַתב ֵאגט,
שואאת ֵאאאשת ּמאִבחיו יַתברֲעחִבליּמוצה.
מסכת יבמות פרק יג משנה ח
ח
ִבמי אשּמה ּמיה ּמנשוי ששֵאתי שיתומות שקיַתטנות ,וֵאמת,
ִבביּמאּמת ּה או רֲעחִבליּמוצּמת ּה אששליַתאיַתחת ֵאמאהן פואט ארת ּמוצ ּמרּמת ּה.
שוֵאכן ששֵאתי ֵאח שרשות.
שקיַתט ּמנה שוֵאח אראשת,
ֵאאין ִבבייַתאת יַתאיַתחת ֵאמאהם פואט ארת ּמוצ ּמרּמת ּה.
ט
ִבפיַתּקיַתחת שוֵאח אראשת,
ִבבייַתאת יַתהִבפיַתּקיַתחת פואט ארת אאת יַתהֵאח אראשת,
שוֵאאין ִבבייַתאת יַתהֵאח אראשת פואט ארת אאת יַתהִבפיַתּקיַתחת.
י
שגדוּמלה ושקיַתט ּמנה,
ִבבייַתאת יַתה שגדוּמלה פואט ארת אאת יַתהשּקיַתט ּמנה,
שוֵאאין ִבבייַתאת יַתהשּקיַתט ּמנה פואט ארת אאת יַתה שגדוּמלה.

מסכת יבמות פרק יג משנה ט
יא
ִבמי אשּמה ּמיה ּמנשוי ששֵאתי שיתומות שקיַתטנות ,וֵאמת,
ּמבא יַתה ּמיּמבם יַתעל ּמה ִבראשו ּמנה,
שוּמח יַתזר וּמבא יַתעל יַתהשש ִבנ ּמיה,
או אשּמבא ּמאִבחיו יַתעל יַתהששִבנ ּמיה,
ללא ּמפיַתסל אאת ּמה ִבראשו ּמנה.
שוֵאכן ששֵאתי ֵאח שרשות.
שקיַתט ּמנה שוֵאח אראשת,
ּמבא יַתה ּמיּמבם יַתעל יַתהשּקיַתט ּמנה,
שוּמח יַתזר וּמבא יַתעל יַתהֵאח אראשת,
או אשּמבא ּמאִבחיו יַתעל יַתהֵאח אראשת,
ללא ּמפיַתסל אאת יַתהשּקיַתט ּמנה.
ּמבא יַתה ּמיּמבם יַתעל יַתהֵאח אראשת,
שוּמח יַתזר וּמבא יַתעל יַתהשּקיַתט ּמנה,
או אשּמבא ּמאִבחיו יַתעל יַתהשּקיַתט ּמנה,
ּמפיַתסל אאת יַתהֵאח אראשת.
מסכת יבמות פרק יג משנה י
יב
ִבפיַתּקיַתחת שוֵאח אראשת,
ּמבא ּמיּמבם יַתעל יַתהִבפיַתּקיַתחת,
שוּמח יַתזר וּמבא יַתעל יַתהֵאח אראשת,
או אשּמבא ּמאִבחיו יַתעל יַתהֵאח אראשת,
ללא ּמפיַתסל אאת יַתהִבפיַתּקיַתחת.
ּמבא יַתה ּמיּמבם יַתעל יַתהֵאח אראשת,
שוּמח יַתזר וּמבא יַתעל יַתהִבפיַתּקיַתחת,
או אשּמבא ּמאִבחיו יַתעל יַתהִבפיַתּקיַתחת,
ּמפיַתסל אאת יַתהֵאח אראשת.
מסכת יבמות פרק יג משנה יא
יג
שגדוּמלה ושקיַתט ּמנה,
ּמבא יַתה ּמיּמבם יַתעל יַתה שגדוּמלה,
שוּמח יַתזר וּמבא יַתעל יַתהשּקיַתט ּמנה,
או אשּמבא ּמאִבחיו יַתעל יַתהשּקיַתט ּמנה,
ללא ּמפיַתסל אאת יַתה שגדוּמלה.
ּמבא ּמיּמבם יַתעל יַתהשּקיַתט ּמנה,
שוּמח יַתזר וּמבא יַתעל יַתה שגדוּמלה,
או אשּמבא ּמאִבחיו יַתעל יַתה שגדוּמלה,

ּמפיַתסל אאת יַתהשּקיַתט ּמנה.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
שמיַתלשמ ִבדין אאת יַתהשּקיַתט ּמנה אששתּממֵאאן בו.
מסכת יבמות פרק יג משנה יב
יד
ּמיּמבם ּמקּמטן אשּמבא יַתעל שיּמבּממה שקיַתט ּמנה,
ִי שג שדלו אזה ִבעם אזה.
ּמבא יַתעל שיּמבּממה שגדוּמלה ,יַתת שג ִבדיאלנו.
שיּמבּממה אשּמאשמ ּמרה שבתוְך ששללִבשים יום :ללא ִבנשביַתעשלִבתי,
כוִבפין אותו אש יַתירֲעחלל ץ ּמל ּה;
שליַתאיַתחר ששללִבשים יום,
שמיַתבשקִבשים ִבמאמנו אש יַתירֲעחלל ץ ּמל ּה.
וִבב שזיַתמן אשהוא מו אדה,
רֲעאִבפלו שליַתאיַתחר שש ֵאנים ּמעּמשר חל אדש,
כוִבפין אותו אש יַתירֲעחלל ץ ּמל ּה.
מסכת יבמות פרק יג משנה יג
יה
יַתהנו אד ארת רֲעה ּמנ ּמיה ִבמיּמבּממ ּה,
שביַתח ֵאיי יַתבשעּמל ּה ,כוִבפין אותו אש יַתירֲעחלל ץ ּמל ּה;
יַתאיַתחר ִבמייַתתת יַתבשעּמל ּה ,שמיַתבשקִבשים ִבמאמנו אש יַתירֲעחלל ץ ּמל ּה.
ִבאם ִבנשתיַתכ שו ּמנה שלֵאכן,
רֲעאִבפלו שביַתח ֵאיי יַתבשעּמל ּה ,שמיַתבשקִבשים ִבמאמנו אש יַתירֲעחלל ץ ּמל ּה.

פרק יד
מסכת יבמות פרק יד משנה א
א
ֵאח ֵארש אש ּמנּמשא ִבפיַתּקיַתחת ,וִבפֵאּקיַתח אש ּמנּמשא ֵאח אראשת,
ִבאם ּמרּמוצה ,יוִבוציא ,שוִבאם ּמרּמוצה ,שייַתק ֵאים.
יַתכֵאשם אשהוא כו ֵאנס ִבב שרִבמי ּמזהּ ,מכְך הוא מוִבוציא ִבב שרִבמי ּמזה.
רֲעאּמבל ִבפֵאּקיַתח אש ּמנּמשא ִבפיַתּקיַתחת שו ִבנשתּמח שרּמשה,
ִבאם ּמרּמוצה ,יוִבוציא ,שוִבאם ּמרּמוצה ,שייַתק ֵאים.
ִבנששיַתתשּטּמטה ,ללא יוִבוציא.
ִבנשתּמח יַתרש הוא ,או ִבנששיַתתּמּטה,
ֵאאינו מוִבוציא עוּמלִבמית.
ב

ּמאיַתמר שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי:
שוִבכי ִבמשפ ֵאני ּממה ּמהִבאּמשה אש ִבנשתּמח שרּמשה ,יוִבוציא,
שוּמהִבאיש אש ִבנשתּמח יַתרש ֵאאינו מוִבוציא?
ּמאשמרו לו:
ללא דואמה ּמהִבאיש יַתהשמ ּמג ֵארש ּמלִבאּמשה יַתהִבמשת ּמג אראשת,
אשּמהִבאּמשה יוּמוצא ִבב שרוצו ּמנ ּה שואשללא ִבב שרוצו ּמנ ּה,
שוּמהִבאיש ֵאאינו מוִבוציא אאּמלא ִבל שרוצונו> .ברוצונו<
מסכת יבמות פרק יד משנה ב
ג
ֵאהִבעיד שרִבבי יוּמח ּמנן אבן מג שד שג ּמדא
יַתעל יַתהֵאח אראשת אשִבהִבשיּמא ּה ּמאִבביּמה,
אשִבהיא יוּמוצא יַתב ֵאגט.
ּמאשמרו לו:
יַתא ף זו יַתכיוֵאוצא ּמב ּה.
מסכת יבמות פרק יד משנה ג
ד
שש ֵאני יַתאִבחים ֵאח שרִבשים שנשוִבאים ִבלששֵאתי יַתאשחיות ֵאח שרשות,
או ִבלששֵאתי יַתאשחיות ִבפשקחות,
או ִבלששֵאתי יַתאשחיות ,יַתאיַתחת ֵאח אראשת שויַתאיַתחת ִבפיַתּקיַתחת;
שוֵאכן ששֵאתי יַתאשחיות ֵאח שרשות שנשואות ִבלשש ֵאני יַתאִבחים ִבפשקִבחים,
או ִבלשש ֵאני יַתאִבחים ֵאח שרִבשים,
או ִבלשש ֵאני יַתאִבחים ,אאּמחד ֵאח ֵארש שואאּמחד ִבפֵאּקיַתח,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שפטורות ִבמן יַתהרֲעחִבליּמוצה וִבמן יַתה ִביבום> .שפטו ִברים<
שוִבאם ּמהיו ּמנשכ ִבריות ,יַתישכ ִבניסו,
שוִבאם ּמרוצו שלהוִבוציא ,יוִבוציאו.
מסכת יבמות פרק יד משנה ד
ה
שש ֵאני יַתאִבחים,
אאּמחד ֵאח ֵארש שואאּמחד ִבפֵאּקיַתח,
שנשוִבאים ִבלששֵאתי יַתאשחיות ִבפשּקחות;
ֵאמת ֵאח ֵארש יַתביַתעל יַתהִבפיַתּקיַתחת,
יַתמה יַתירֲעעאשה ִבפֵאּקיַתח יַתביַתעל יַתהִבפיַתּקיַתחת?
ֵאתֵאוצא ִבמֵאשם רֲעאחות ִבאּמשה.
ֵאמת ִבפֵאּקיַתח יַתביַתעל יַתהִבפיַתּקיַתחת,
יַתמה יַתירֲעעאשה ֵאח ֵארש יַתביַתעל יַתהִבפיַתּקיַתחת?
מוִבוציא אאת ִבאששתו יַתב ֵאגט,
שוֵאאאשת ּמאִבחיו רֲעאסו ּמרה שלעוּמלם.

מסכת יבמות פרק יד משנה ה
ו
שש ֵאני יַתאִבחין ִבפשקִבחין,
שנשוִבאין ִבלששֵאתי יַתאשחיות,
יַתאיַתחת ֵאח אראשת שויַתאיַתחת ִבפיַתּקיַתחת;
ֵאמת ִבפֵאּקיַתח יַתביַתעל יַתהֵאח אראשת,
יַתמה יַתירֲעעאשה ִבפֵאּקיַתח יַתביַתעל יַתהִבפיַתּקיַתחת?
ֵאתֵאוצא ִבמֵאשם רֲעאחות ִבאּמשה.
ֵאמת ִבפֵאּקיַתח יַתביַתעל יַתהִבפיַתּקיַתחת,
יַתמה יַתירֲעעאשה ִבפֵאּקיַתח יַתביַתעל יַתהֵאח אראשת?
מוִבוציא אאת ִבאששתו יַתב ֵאגט,
שוֵאאאשת ּמאִבחיו יַתברֲעחִבליּמוצה.
מסכת יבמות פרק יד משנה ו
ז
שש ֵאני יַתאִבחים,
אאּמחד ֵאח ֵארש שואאּמחד ִבפֵאּקיַתח,
שנשוִבאין ִבלששֵאתי יַתאשחיות,
יַתאיַתחת ֵאח אראשת שויַתאיַתחת ִבפיַתּקיַתחת;
ֵאמת ֵאח ֵארש,
יַתמה יַתירֲעעאשה ִבפֵאּקיַתח יַתביַתעל ִבפיַתּקיַתחת?
ֵאתֵאוצא ִבמשום רֲעאחות ִבאּמשה.
ֵאמת ִבפֵאּקיַתח יַתביַתעל יַתהִבפיַתּקיַתחת,
יַתמה יַתירֲעעאשה ֵאח ֵארש יַתביַתעל ֵאח אראשת?
מוִבוציא אאת ִבאששתו יַתב ֵאגט,
שוֵאאאשת ּמאִבחיו רֲעאסו ּמרה שלעוּמלם.
מסכת יבמות פרק יד משנה ז
ח
שש ֵאני יַתאִבחים,
אאּמחד ֵאח ֵארש שואאּמחד ִבפֵאּקיַתח,
שנשוִבאין ִבלששֵאתי יַתאשחיות ּמנשכ ִבריות ִבפשקחות;
ֵאמת ֵאח ֵארש יַתביַתעל יַתהִבפיַתּקיַתחת,
יַתמה יַתירֲעעאשה ִבפֵאּקיַתח יַתביַתעל יַתהִבפיַתּקיַתחת?
או חוֵאל ץ או שמ יַתיֵאבם.
ֵאמת ִבפֵאּקיַתח יַתביַתעל יַתהִבפיַתּקיַתחת,
יַתמה יַתירֲעעאשה ֵאח ֵארש יַתביַתעל יַתהִבפיַתּקיַתחת?
כו ֵאנס ,שוֵאאינו מוִבוציא שלעוּמלם.
מסכת יבמות פרק יד משנה ח
ט

שש ֵאני יַתאִבחים ִבפשקִבחים,
שנשוִבאין ִבלששֵאתי יַתאשחיות ּמנשכ ִבריות,
יַתאיַתחת ֵאח אראשת שויַתאיַתחת ִבפיַתּקיַתחת;
ֵאמת ִבפֵאּקיַתח יַתביַתעל יַתהֵאח אראשת,
יַתמה יַתירֲעעאשה ִבפֵאּקיַתח יַתביַתעל יַתהִבפיַתּקיַתחת?
כו ֵאנסִ ,באם רואוצה שלהוִבוציא ,יוִבוציא.
ֵאמת ִבפֵאּקיַתח יַתביַתעל יַתהִבפיַתּקיַתחת,
יַתמה יַתירֲעעאשה ִבפֵאּקיַתח יַתביַתעל ֵאח אראשת?
או חוֵאל ץ או שמ יַתיֵאבם.
מסכת יבמות פרק יד משנה ט
י
שש ֵאני יַתאִבחים,
אאּמחד ֵאח ֵארש שואאּמחד ִבפֵאּקיַתח,
שנשוִבאין ִבלששֵאתי ּמנשכ ִבריות,
יַתאיַתחת ֵאח אראשת שויַתאיַתחת ִבפיַתּקיַתחת;
ֵאמת ֵאח ֵארש יַתביַתעל ֵאח אראשת,
יַתמה יַתירֲעעאשה ִבפֵאּקיַתח יַתביַתעל ִבפיַתּקיַתחת?
כו ֵאנס ,שוִבאם ּמרּמוצה שלהוִבוציא ,יוִבוציא.
ֵאמת ִבפֵאּקיַתח יַתביַתעל ִבפיַתּקיַתחת,
יַתמה יַתירֲעעאשה ֵאח ֵארש יַתביַתעל ֵאח אראשת?
כו ֵאנס ,שוֵאאינו מוִבוציא שלעוּמלם.

פרק טו
מסכת יבמות פרק טו משנה א
א
ּמהִבאּמשה אשּמהשלּמכה ִבהיא ויַתברֲעעּמל ּה ִבבשמ ִבדי יַתנת יַתה ּמים,
ּמשלום ֵאבינו שלֵאבי ּמנ ּה שוּמשלום ּמבעוּמלם,
ּמבאת שוּמאשמ ּמרה 'ֵאמת יַתברֲעעִבלי'ִ ,בת ּמנֵאשא;
'ֵאמת יַתברֲעעִבלי'ִ ,בתשת יַתיֵאבם.
ּמשלום ֵאבינו שלֵאבי ּמנ ּה וִבמשלּמחּממה ּמבעוּמלם,
שקּמטּמטה ֵאבינו שלֵאבי ּמנ ּה שוּמשלום ּמבעוּמלם,
ּמבאת שוּמאשמ ּמרה 'ֵאמת יַתברֲעעִבלי'ֵ ,אאי ּמנה אנאאאמ אנת.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שלעוּמלם ֵאאי ּמנה אנאאאמ אנת,
אאּמלא ִבאם ֵאכן ּמבאת בוּמכה ושב ּמג אדיּמה שקרוִבעים.
ּמאשמרו לו:
יַתאיַתחת זו שויַתאיַתחת זוִ ,בת ּמנֵאשא.

מסכת יבמות פרק טו משנה ב
ב
ֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ללא ּמשיַתמשענו אאּמלא שבּמבּמאה ִבמן יַתהּמּקִבוציר ִבבשלּמבד.
ּמאשמרו ּמלאהם ֵאבית יַתשיַתמי:
אאּמחד יַתהּמבּמאה ִבמן יַתהּמּקִבוציר,
שואאּמחד יַתהּמבּמאה ִבמן יַתה ֵאזיִבתים,
שואאּמחד יַתהּמבּמאה ִבמשמ ִבדי יַתנת יַתה ּמים,
ללא ִבדשברו יַתבּמּקִבוציר אאּמלא יַתבהו אוה.
ּמח שזרו ֵאבית אהֵאלל שלהורות שכֵאבית יַתשיַתמי.
מסכת יבמות פרק טו משנה ג
ג
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ִבת ּמנֵאשא שוִבתלּטל שכמתּמבה.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ִבת ּמנֵאשא שוללא ִבתלּטל שכמתּמבה.
ּמאשמרו ּמלאהם ֵאבית יַתשיַתמי:
ִבהיַתת שראתם אאת ּמהאע שר ּמוה יַתהרֲעחמו ּמרה,
שוללא יַתתִבתירו אאת יַתהּמממון יַתהיַתּקל?
ּמאשמרו ּמלאהם ֵאבית אהֵאלל:
ּממִבוצינו אשֵאאין ּמהיַתאִבחין ִבנשכ ּמנִבסין יַתל יַתנרֲעחּמלה יַתעל ִבפיּמה.
ּמאשמרו ּמלאהם ֵאבית יַתשיַתמי:
יַתורֲעהללא ִבמֵאוּסאפר שכמתּמבּמת ּה ִבנשליַתמד,
אשהוא כוֵאתב ּמל ּה,
אש"ִבאם ִבת ּמנששִבאי שליַתאֵאחר,
ִבתשּטִבלי יַתמה אשּמכתוב ִבליְך".
ּמח שזרו ֵאבית אהֵאלל שלהורות שכ ִבדשב ֵארי ֵאבית יַתשיַתמי.
מסכת יבמות פרק טו משנה ד
ד
יַתהלכל אנאאּממ ִבנים שליַתהִבעי ּמד ּה,
חו ץ ֵאמרֲעחמוּמת ּה ,ויַתבת רֲעחמוּמת ּה,
שוּמוצ ּמרּמת ּהִ ,בויִבבשמּמת ּה ,ויַתבת יַתבשעּמל ּה.
יַתמה ֵאבין ֵאגט יַתלִבמיּמתה?
אאּמלא אשיַתהשכּמתב מוִבכייַתח.
ֵאעד אוֵאמר "ֵאמת" ,שו ִבנֵאשאת;
וּמבא יַתאֵאחר שוּמאיַתמר "ללא ֵאמת",
רֲעה ֵארי זו ללא ֵאתֵאוצא.
ֵאעד אוֵאמר "ֵאמת",

ושש יַתנִים אושמ ִברים "ללא ֵאמת",
יַתא ף יַתעל ִבפי אש ִבנֵאשאתֵ ,אתֵאוצא.
שש יַתנִים אושמ ִברים "ֵאמת",
שוֵאעד אוֵאמר "ללא ֵאמת",
יַתא ף יַתעל ִבפי אשללא ִבנֵאשאתִ ,בת ּמנֵאשא.
מסכת יבמות פרק טו משנה ה
ה
יַתאיַתחת אואמ ארת 'ֵאמת' ,שויַתאיַתחת אואמ ארת 'ללא ֵאמת'.
זו אשּמאשמ ּמרה 'ֵאמת',
ִבת ּמנֵאשא שוִבתלּטל שכמתּמבה> ,כתובתה<
שוזו אשּמאשמ ּמרה 'ללא ֵאמת',
ללא ִבת ּמנֵאשא שוללא ִבתלּטל שכמתּמבה.
יַתאיַתחת אואמ ארת 'ֵאמת',
שויַתאיַתחת אואמ ארת ' אנאה יַתרג',
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
הוִבאיל שוֵאהן יַתמשכִבחישות זו אאת זו,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ללא ִבת ּמנֵאשאו.
שרִבבי שיהו ּמדה ו שרִבבי ִבששמעון אושמ ִברים:
הוִבאיל שוזו ּמוזו מודות אשֵאאינו יַתק ּמים,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִי ּמנֵאשאו.
ו
ֵאעד אוֵאמר 'ֵאמת' ,שוֵאעד אוֵאמר 'ללא ֵאמת';
ִבאּמשה אואמ ארת 'ֵאמת' ,שוִבאּמשה אואמ ארת 'ללא ֵאמת'.
רֲעה ֵארי זו ללא ִבת ּמנֵאשא.
מסכת יבמות פרק טו משנה ו
ז
ּמהִבאּמשה אשּמהשלּמכה ִבהיא ויַתבשעּמל ּה ִבלשמ ִבדי יַתנת יַתה ּמים,
ּמבאת שוּמאשמ ּמרה 'ֵאמת יַתבשעִבלי',
ִבת ּמנֵאשא שוִבתלּטל שכמתּמבה ,שוּמוצ ּמרּמת ּה רֲעאסו ּמרה.
ּמה שיּמתה יַתבת ִישש ּמרֵאאל יַתללכֵאהן ,לתאיַתכל ִבבשתרוּממה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי יַתט שרפון.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ֵאאין זו אד ארְך מוִבוצייַתאּמת ּה ִבמי ֵאדי רֲעעֵאב ּמרה,
יַתעד אששתֵאהא רֲעאסו ּמרה שלִבה ּמנֵאשא,
יַתורֲעאסו ּמרה ִבמללאיַתכל ִבבשתרוּממה.
מסכת יבמות פרק טו משנה ז
ח

ּמאשמ ּמרה 'ֵאמת יַתבשעִבלי' שויַתאיַתחר ּמכְך 'ֵאמת ּמחִבמי',
ִבת ּמנֵאשא שוִבתלּטל שכמתּמבה ,יַתורֲעחמוּמת ּה רֲעאסו ּמרה;
ּמה שיּמתה יַתבת ִישש ּמרֵאאל יַתללכֵאהן ,לתאיַתכל ִבבשתרוּממה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי יַתט שרפון.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ֵאאין זו אד ארְך מוִבוצייַתאּמת ּה ִבמי ֵאדי רֲעעֵאב ּמרה,
יַתעד אששתֵאהא רֲעאסו ּמרה שלִבה ּמנֵאשא,
יַתורֲעאסו ּמרה ִבמללאיַתכל ִבבשתרוּממה.
ט
ִבק ֵאדש יַתאיַתחת ֵאמּמחֵאמש ּמנִבשים,
שוֵאאין ּמידויַתע שלֵאאי זו ִבק ֵאדש,
ּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת אואמ ארת 'אוִבתי ִבק ֵאדש',
נוֵאתן ֵאגט שלּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת,
ושכמתּמבה ֵאבי ֵאניאהן ,וִבמשסיַתתֵאלק.
ִבדשב ֵארי שרִבבי יַתט שרפון.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ֵאאין זו אד ארְך מוִבוצייַתאתו ִבמי ֵאדי רֲעעֵאב ּמרה,
יַתעד אש ִביֵאתן ֵאגט ושכמתּמבה שלּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת.
י
ּמג יַתזל אאּמחד ֵאמרֲעחִבמּמשה,
שוִבאי ּמידויַתע שלֵאאי זו ּמג יַתזל,
ּמכל אאּמחד שואאּמחד אוֵאמר 'אוִבתי ּמג יַתזל',
יַתמ ִבנייַתח אאת יַתה שג ֵאזּמלה ֵאבי ֵאניאהן וִבמשסיַתתֵאלק.
ִבדשב ֵארי שרִבבי יַתט שרפון.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ֵאאין זו אד ארְך מוִבוצייַתאתו ִבמי ֵאדי רֲעעֵאב ּמרה,
יַתעד אש שייַתשֵאלם יַתה שג ֵאזּמלה שלּמכל אאּמחד שואאּמחד.
מסכת יבמות פרק טו משנה ח
יא
ּמהִבאּמשה אשּמהשלּמכה ִבהיא ויַתבשעּמל ּה ושב ּמנ ּה ִבלשמ ִבדי יַתנת יַתה ּמים,
ּמבאת שוּמאשמ ּמרה 'ֵאמת יַתבשעִבלי ,שויַתאיַתחר ּמכְך ֵאמת שב ִבני',
אנאאאמ אנת.
'שב ִבני ,שויַתאיַתחר ּמכְך ֵאמת יַתבשעִבלי',
ֵאאי ּמנה אנאאאמ אנת.
חוששִבשים ִבל שדּמב אריּמה,
חואלאוצת שוללא ִבמשת יַתיאבאמת.
מסכת יבמות פרק טו משנה ט

יב
' ִבניַתתן ִבלי ֵאבן ִבבשמ ִבדי יַתנת יַתה ּמים',
ּמאשמ ּמרה:
'ֵאמת שב ִבני שויַתאיַתחר ּמכְך ֵאמת יַתבשעִבלי',
אנאאאמ אנת;
'יַתבשעִבלי ,שויַתאיַתחר ּמכְך ֵאמת שב ִבני,
ֵאאי ּמנה אנאאאמ אנת.
חוששִבשין ִבל שדּמב אריּמה,
חואלאוצת שוללא ִבמשת יַתיאבאמת.
מסכת יבמות פרק טו משנה י
יג
' ִבניַתתן ִבלי ּמיּמבם ִבבשמ ִבדי יַתנת יַתה ּמים',
ּמאשמ ּמרה:
'ֵאמת יַתבשעִבלי ,שויַתאיַתחר ּמכְך ֵאמת שיּמבִבמי',
' שיּמבִבמי ,שויַתאיַתחר ּמכְך יַתבשעִבלי',
אנאאאמ אנת.
ּמהשלּמכה ִבהיא ויַתבשעּמל ּה ִבויּמבּממ ּה ִבלשמ ִבדי יַתנת יַתה ּמים,
ּמאשמ ּמרה:
'ֵאמת יַתבשעִבלי ,שויַתאיַתחר ּמכְך ֵאמת שיּמבִבמי',
' שיּמבִבמי ,שויַתאיַתחר ּמכְך יַתבשעִבלי',
ֵאאי ּמנה אנאאאמ אנת,
אשֵאאין ּמהִבאּמשה אנאאאמ אנת לויַתמר 'ֵאמת שיּמבִבמי',
אשִבת ּמנֵאשא,
שוללא 'ֵאמּמתה רֲעאחוִבתי',
אשִבתּמכ ֵאנס שלֵאביּמת ּה.
שוֵאאין ּמהִבאיש אנאאּממן לויַתמר 'ֵאמת ּמאִבחי',
אש שי יַתיֵאבם ִבאששתו,
שוללא 'ֵאמּמתה ִבאששִבתי',
אש ִביּמשא אאת רֲעאחוּמת ּה.

פרק טז
מסכת יבמות פרק טז משנה א
א
ּמהִבאּמשה אשּמהיַתלְך יַתבשעּמל ּה שוּמוצ ּמרּמת ּה ִבלשמ ִבדי יַתנת יַתה ּמים,
ּמבאו שוּמאשמרו ּמל ּה:
ֵאמת יַתבשעִבליְך ,ללא ִבת ּמנֵאשא ,שוללא ִבתשת יַתיֵאבם,
יַתעד אשֵאת יַתדע אשֵאמא שממעאב ארת ִבהיא ּמוצ ּמרּמת ּה.

ּמה ּמיה ּמל ּה ּמחמותֵ ,אאי ּמנה חואשאשת.
ּמייַתוצאת שמֵאלּמאה ,חואשאשת.
ו שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ֵאאי ּמנה חואשאשת.
מסכת יבמות פרק טז משנה ב
ב
ששֵאתי שיּמבמות,
לזאת אואמ ארת 'ֵאמת יַתבשעִבלי',
שולזאת אואמ ארת 'ֵאמת יַתבשעִבלי',
זו רֲעאסו ּמרה ִבמשפ ֵאני יַתבשעּמל ּה אשּמלזו,
שוזו רֲעאסו ּמרה ִבמשפ ֵאני יַתבשעּמל ּה אשּמלזו.
ּמלזו ֵאע ִבדים ,שוּמלזו ֵאאין ֵאע ִבדים,
אאת אש איש ּמל ּה ֵאע ִבדים רֲעאסו ּמרה,
שואאת אשֵאאין ּמל ּה ֵאע ִבדים ממאת ארת.
ּמלזו ּמב ִבנים שוּמלזו ֵאאין ּמב ִבנים,
אאת אש איש ּמל ּה ּמב ִבנים ממאת ארת,
שואאת אשֵאאין ּמל ּה ּמב ִבנים רֲעאסו ּמרה.
ִבנשת יַתישבמו ,וֵאמתו שיּמבִבמין,
רֲעאסורות שלִבה ּמנֵאשא.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
הוִבאיל שומהּמתרו יַתל שיּמבִבמין ,מהּמתרו שלּמכל ּמא ּמדם.
מסכת יבמות פרק טז משנה ג
ג
ֵאאין שמִבעי ִבדין אאּמלא יַתעל יַתפ שרסו ף יַתהּמפ ִבנים ִבעם יַתהחלאטם,
יַתא ף יַתעל ִבפי אש ֵאיש ִבסיּממ ִבנים שבגופו ושבֵאכּמליו.
ֵאאין שמִבעי ִבדין אאּמלא יַתעד ששללּמשה ּמיִבמים.
רֲעאִבפלו ּמראוהו שמ מג ּמיד ,שוּמוצלוב ,יַתעל יַתהּמצלוב,
שויַתהיַתח ּמיה אואכאלת בו,
ֵאאין שמִבעי ִבדין יַתעד אשֵאתֵאוצא יַתנשפשו.
ד
שרִבבי שיהו ּמדה אבן ּמבּמבא אוֵאמר:
ללא ּמכל ּמא ּמדם ,שוללא ּמכל יַתהשמקומות,
שוללא ּמכל יַתהּמשעות ּמש ִבוין.
)מסכת יבמות פרק טז משנה ד(
ּמניַתפל יַתליַתמִים,
ֵאבין אש ֵאיש ּמלאהן סו ף ,וֵאבין אשֵאאין ּמלאהם סו ף,
רֲעה ֵארי ִבאששתו רֲעאסו ּמרה.
ּמאיַתמר שרִבבי ֵאמִבאיר:

יַתמרֲעעאשה שבאאּמחד אש ּמניַתפל שלבור יַתה ּמגדול,
שוּמעּמלה שליַתאיַתחר ששללּמשה ּמיִבמים.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
יַתמרֲעעאשה שבסואמה אש ּמי יַתרד ִבלשטבול יַתבשמּמע ּמרה,
שו ּמי יַתרד מוששכו יַתארֲעח ּמריו,
שוּמשהו שכ ֵאדי אשֵאתֵאוצא יַתנשפּמשם,
שוִבהִבשיאו אאת שנשוֵאתיאהם.
שוב יַתמרֲעעאשה שביַתאשס ּמיא,
שבאאּמחד אשִבששלששלוהו אאל יַתה ּמים,
שוללא ּמעיַתלת שב ּמי ּמדם אאּמלא יַתר שגלו.
ּמאשמרו ּמלאהם רֲעחּמכִבמים:
ֵאמיַתא שרכוּמבה ושליַתמשעּמלןִ ,בת ּמנֵאשא,
ֵאמיַתא שרכוּמבה ושליַתמּמּטן ,ללא ִבת ּמנֵאשא.
מסכת יבמות פרק טז משנה ה
ה
רֲעאִבפלו ּמשיַתמע ִבמן יַתה ּמנִבשים אושמרות 'ֵאמת ִבאיש שפלו ִבני',
יַתדיו.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
רֲעאִבפלו ּמשיַתמע ִבמן יַתהִבתינוקות אושמ ִברים:
'רֲעה ֵארי ּמאנו הושלִבכין ִבלשסלפד שוִבלשקלבר אאת ִבאיש שפלו ִבני'.
ֵאבין ִבמשתיַתכ ֵאון וֵאבין אשֵאאין ִבמשתיַתכ ֵאון.
שרִבבי שיהו ּמדה אבן ּמבּמבא אוֵאמר:
שבִישש ּמרֵאאל ,יַתעד אש שיֵאהא ִבמשתיַתכ ֵאון,
ויַתבגויִ ,באם ּמה ּמיה ִבמשתיַתכ ֵאון,
ֵאאין ֵאעדותו ֵאעדות.
מסכת יבמות פרק טז משנה ו
ו
שמִבעי ִבדין שלאור יַתה ֵאנר ושלאור יַתהשלּמב ּמנה,
ויַתמִבשיִבאין יַתעל ִבפי יַתבת קול.
יַתמרֲעעאשה שבאאּמחד אשּמעיַתמד יַתעל לראש ּמהּמהר שוּמאיַתמר:
"ִבאיש שפלו ִבני אבן ִבאיש שפלו ִבני ִבמשמקום שפלו ִבני ֵאמת",
שוּמהשלכו שוללא ּממשוצאו ּמשם ּמא ּמדם,
שוִבהִבשיאו אאת ִבאששתו.
שוב יַתמרֲעעאשה שביַתוצשלִבמין שבאאּמחד אשּמאיַתמר:
"רֲעא ִבני ִבאיש שפלו ִבני אבן ִבאיש שפלו ִבני,
שנּמשיַתכ ִבני יַתה ּמנּמחש ,יַתורֲעה ֵארי רֲעא ִבני ֵאמת",
שוּמהשלכו יַתארֲעח ּמריו שוללא ִבהִבכירוהו,
שוִבהִבשיאו אאת ִבאששתו.

מסכת יבמות פרק טז משנה ז
ז
ּמאיַתמר שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
שכאש ּמי יַתר שדִבתי ִבל שניַתה שר שדּמעא שלִבעבור יַתהּמש ּמנה,
שמּמוצּמא ִבני שנאחשמ ּמיא ִבאיש ֵאבית שדִבלי,
ּמאיַתמר ִבלי:
ּמשיַתמשעִבתי אשֵאאין יַתמִבשיִבאין אאת ּמהִבאּמשה שבאא אר ץ ִישש ּמרֵאאל
יַתעל ִבפי ֵאעד אאּמחד,
אאּמלא שיהו ּמדה אבן ּמבּמבא.
מנֵאמיִבתי לו ֵאכן יַתה שדּמב ִברים.
ּמאיַתמר ִבלי:
ֵאלְך אואאלמר ּמלאהן ִבמששִבמי:
יַתאאתם יו שדִבעים אשיַתהשמ ִבדי ּמנה יַתהלזאת שממשאבאשת ִבב שג ּמיסות,
שמ מקּמבל רֲעא ִבני ֵאמ יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל יַתה ּמזֵאקן,
אשיַתמִבשיִבאין אאת ּמהִבאּמשה יַתעל ִבפי ֵאעד אאּמחד.
ושכאשּמבאִבתי שוִבה שרֵאוציִבתי אאת יַתה שדּמב ִברים ִבלשפ ֵאני יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל,
ּמשיַתמח ִבל שדּמב יַתרי שוּמאיַתמר:
ּממִבוצינו ּמחֵאבר ִבליהו ּמדה אבן ּמבּמבא.
ח
ִבמתוְך יַתה שדּמב ִבריםִ ,בנ שזיַתכר יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל,
אש אנאה שרגו רֲעהרו ִבגים שבֵאתל יַתא שר ּמזא,
שוִבהִבשיא יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל יַתה ּמזֵאקן אאת שנשוֵאתיאהם
יַתעל ִבפי ֵאעד אאּמחד.
שוּמהשח ּמזקו ִבלשהיות יַתמִבשיִבאין ֵאעד ִבמִבפי ֵאעד,
ִבמִבפי ִבאּמשהִ ,באּמשה ִבמִבפי ִבאּמשה,
ִבמִבפי אעאבד ,וִבמִבפי ִבששפּמחה.
ט
שרִבבי אאִבליאע אזר ו שרִבבי שיהומשיַתע אושמ ִברים:
ֵאאין יַתמִבשיִבאין אאת ּמהִבאּמשה יַתעל ִבפי ֵאעד אאּמחד.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ללא יַתעל ִבפי ִבאּמשה ,שוללא יַתעל ִבפי שקרוִבבים.
י
ּמאשמרו לו:
יַתמרֲעעאשה ִבבשב ֵאני ֵאל ִבוי אשּמהשלכו שללוציַתער יַתהשתּממ ִברים,
שוּמחּמלה אאּמחד ֵאמאהם יַתב אד ארְך ,שוִבה ִבניחוהו יַתבּמפ שנ ֵאדק,
ויַתברֲעח ּמז ּמרּמתן ּמאשמרו יַתלּמפ שנ שדִבקית:
יַתאִין רֲעחֵאב ֵארנו?
שו מניַתמת ּמלאהן:

ֵאמת ושקיַתב שרִבתיו.
שוִבהִבשיאו אאת ִבאששתו.
ּמאשמרו לו:
ללא שתֵאהא לכּמה אנת יַתכּמפ שנ שדִבקית!
ּמאיַתמר ּמלאהן:
ושכאששתֵאהא יַתהּמפ שנ שדִבקית אנאאאמ אנת.
יַתא ף יַתהּמפ שנ שדִבקית הוִבוציּמאה ּמלאהן יַתמשקלו ויַתמ שניַתעלו שויַתת שרִבמלו,
שוֵאסאפר תו ּמרה אשּמה ּמיה שב ּמידו.
חסלת מסכת יבמות

מסכת כתובות
פרק א
מסכת כתובות פרק א משנה א
א
שבתוּמלה ִבנֵאשאת יַתביום ּמה שרִבביִבעי,
שויַתאשלּממ ּמנה יַתביום יַתהרֲעחִבמיִבשי,
אששפּמעיַתמִים יַתביַתשּמבת ּמבֵאתי ִבדי ִבנין יוששִבבין ּמברֲעע ּמירות,
יַתביום יַתהֵאש ִבני ויַתביום יַתהרֲעחִבמיִבשי,
אשִבאם ּמה ּמיה לו יַתטרֲעע יַתנת שבתוִבלים,
ּמה ּמיה יַתמששִבכים שלֵאבית ִבדין.
מסכת כתובות פרק א משנה ב
ב
שבתוּמלה שכמתּמבּמת ּה ּממאיַתתִים,
שויַתאשלּממ ּמנה ּממ אנה.
שבתוּמלה יַתאשלּממ ּמנה ,שגרוּמשה יַתורֲעחלוּמוצה ִבמן ּמהֵאארוִבסין,
שכמתּמבּמתם ּממאיַתתִים ,שו ֵאיש ּמלאהם יַתטרֲעע יַתנת שבתוִבלים.
יַתה ִבגיו ארת שויַתהששבו ּמיה שויַתהִבששפּמחה,
אש ִבנשפדו או אש ִבנשת יַתג שירו או אש ִבנששיַתתשח שררו
שפחותות ִבמשבנות ּמשלוש ּמש ִבנים שויום אאּמחד,
שכמתּמבּמתם ּממאיַתתִים ,שו ֵאיש ּמלאהם יַתטרֲעע יַתנת שבתוִבלים.
מסכת כתובות פרק א משנה ג
ג
יַתה ּמגדול אשּמבא יַתעל יַתהשּקיַתט ּמנה,

שויַתהּמּקּמטן אשּמבא יַתעל יַתה שגדוּמלה ,וממיַתכת ֵאע ץ,
שכמתּמבּמתן ּממאיַתתִים.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ממיַתכת ֵאע ץ ,שכמתּמבּמת ּה ּממ אנה.
מסכת כתובות פרק א משנה ד
ד
שבתוּמלה יַתאשלּממ ּמנה ,שגרוּמשה יַתורֲעחלוּמוצה ִבמן יַתה ִבנשוִבאין,
שכמתּמבּמתן ּממ אנה ,שוֵאאין ּמלאהן יַתטרֲעע יַתנת שבתוִבלים.
יַתה ִבגיו ארת שויַתהששבו ּמיה שויַתהִבששפּמחה,
אש ִבנשפדו או אש ִבנשת יַתג שירו או אש ִבנששיַתתשח שררו
שיֵאתרות יַתעל שבנות ּמשלוש ּמש ִבנים שויום אאּמחד,
שכמתּמבּמתן ּממ אנה ,שוֵאאין ּמלאהן יַתטרֲעע יַתנת שבתוִבלים.
מסכת כתובות פרק א משנה ה
ה
ּמהאוֵאכל ֵאאאוצל ּמחִבמיו ִבביהו ּמדה אשללא שבֵאע ִבדים,
ֵאאינו ּמיכול ִבלשטעון יַתטרֲעע יַתנת שבתוִבלים,
ִבמשפ ֵאני אשהוא ִבמשת יַתיֵאחד ִבעּממ ּה.
אאּמחד יַתאשלשמנות ִישש ּמרֵאאל שואאּמחד יַתאשלשמנות לכרֲעה ִבנים,
שכמתּמבּמתן ּממ אנה.
ֵאבית ִבדין אשיַתללכרֲעה ִבנים
ּמהיו גוִבבין ִבלשבתוּמלה יַתא שריַתבע ֵאמאות זוז,
שוללא ֵאמחו שב ּמי ּמדם רֲעחּמכִבמים.
מסכת כתובות פרק א משנה ו
ו
יַתהנוֵאשא אאת ּמהִבאּמשה שוללא ּממּמוצא ּמל ּה שבתוִבלים,
ִבהיא אואמ ארת:
'ִבמאשֵאא יַתרשסיַתת ִבני אנאא יַתנשסִבתי ,שו ִבנשסיַתתרֲעחּמפה ּמש ּמדְך'.
שוהוא אוֵאמר:
'ללא ִבכי ,אאּמלא יַתעד אשללא ֵאא יַתרשסִבתיְך,
שוּמה ּמיה יַתמּמּקִבחי יַתמיַתּקח ּמטעות'.
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל ו שרִבבי אאִבליאע אזר אושמ ִברים:
אנאאאמ אנת.
ו שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ֵאאי ּמנה אנאאאמ אנת ,שוללא ִבמִבפיּמה ּמאנו יַתח ִביים!
אאּמלא רֲעה ֵארי זו שבאח שזיַתקת שבעוּמלה יַתעד אשללא ִבתשתּמא ֵארס,
ִבהשטיַתעתו,
יַתעד אשּמתִבביא שרּמא ּמיה ִבל שדּמב אריּמה.

מסכת כתובות פרק א משנה ז
ז
ִבהיא אואמ ארת 'ממיַתכת ֵאע ץ ּמא ִבני',
שוהוא אוֵאמר 'ללא ִבכי ,אאּמלא שדרויַתסת ִבאיש יַתאשת',
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל ו שרִבבי אאִבליאע אזר אושמ ִברים:
אנאאאמ אנת.
ו שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ללא ִבמִבפיּמה ּמאנו יַתח ִביים!
אאּמלא רֲעה ֵארי זו שבאח שזיַתקת שדרויַתסת ִבאיש,
יַתעד אשּמתִבביא שרּמא ּמיה ִבל שדּמב אריּמה.
מסכת כתובות פרק א משנה ח
ח
ּמראוּמה שמ יַתדאב ארת ִבעם אאּמחדּ ,מאשמרו ּמל ּה:
'יַתמה ִבּטיבו אשּמל אזה?'
'ִבאיש שפלו ִבני ,שולכֵאהן הוא',
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל ו שרִבבי אאִבליאע אזר אושמ ִברים:
אנאאאמ אנת.
ו שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ללא ִבמִבפיּמה ּמאנו יַתח ִביים!
אאּמלא רֲעה ֵארי זו שבאח שזיַתקת שבעוּמלה יַתליַתמשמ ֵאזר שויַתל ּמנִבתין,
יַתעד אשּמתִבביא שרּמא ּמיה ִבל שדּמב אריּמה.
מסכת כתובות פרק א משנה ט
ט
ּמה שיּמתה שממעאב ארת,
'יַתמה ִבּטיבו אשּמללעאבר יַתה אזה?'
'ֵאמִבאיש שפלו ִבני ,שולכֵאהן הוא'.
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל ו שרִבבי אאִבליאע אזר אושמ ִברים:
אנאאאמ אנת.
ו שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ללא ִבמִבפיּמה ּמאנו יַתח ִביים!
אאּמלא רֲעה ֵארי זו שבאח שזיַתקת שממעאב ארת ִבמ ּמנִבתין ויַתמשמ ֵאזר,
יַתעד אשּמתִבביא שרּמא ּמיה ִבל שדּמב אריּמה.
מסכת כתובות פרק א משנה י
י
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
יַתמרֲעעאשה שבִבתינואקת אשּמי שר ּמדה שליַתמללאת ִבמן ּמהיַתעִין,
שו אנאא ּמנּמסה.

ּמאיַתמר שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי:
ִבאם לרב ּמהִבעיר יַתמִבשיִבאין ִבלשכמה ּמנה,
רֲעה ֵארי זו ִבת ּמנֵאשא ִבלשכמה ּמנה.

פרק ב
מסכת כתובות פרק ב משנה א
א
ּמהִבאּמשה אש ִבנשתיַתאשלשמ ּמנה או אש ִבנשתּמג שרּמשה,
ִבהיא אואמ ארת 'שבתוּמלה ִבנֵאשאִבתי',
שוהוא אוֵאמר 'ללא ִבכי ,אאּמלא יַתאשלּממ ּמנה שנּמשאִבתיְך'.
ִבאם ֵאיש ֵאע ִבדים אש ּמייַתוצאת שבֵאהינוּממא ,שולראּמש ּה ּמפרויַתע,
שכמתּמבּמת ּה ּממאיַתתִים.
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן שברוּמקה אוֵאמר:
יַתא ף ִבחלוק ּמקִבליות שרּמא ּמיה.
מסכת כתובות פרק ב משנה ב
ב
מו אדה שרִבבי שיהומשיַתע שבאוֵאמר יַתלרֲעחֵאברו:
'ּמש אדה אזה ,אששלּמאִבביָך ּמה יַתית ,ושליַתקשחִבתיּמה ִבמאמנו',
אנאאּממן ,אשיַתהאפה אשּמאיַתסר הוא יַתהאפה אשִבהִבתיר.
ִבאם ֵאיש ֵאע ִבדים אשִבהיא אששלּמאִבביו,
שוהוא אוֵאמר 'שליַתקשחִבתיּמה ִבמאמנו',
ֵאאינו אנאאּממן.
מסכת כתובות פרק ב משנה ג
ג
ּמהֵאע ִבדים אשּמאשמרו:
'שכיַתתב ּמי ֵאדינו הוא אזה,
רֲעאּמבל רֲעאנוִבסים ּמהִיינו ,שקיַתט ִבנים ּמהִיינו ,שפסוֵאלי ֵאעדות ּמהִיינו',
רֲעה ֵארי ֵאאלו אנאאּממ ִבנים.
ִבאם ֵאיש ֵאע ִבדים אשהוא שכיַתתב ּמי ּמדן,
או אשּמה שיּמתה שכיַתתב ּמי ּמדן יוֵאוצא שלּממקום יַתאֵאחר,
ֵאאי ּמנן אנאאּממ ִבנים.
מסכת כתובות פרק ב משנה ד
ד
אזה אוֵאמר:
' אזה שכיַתתב ּמי ִבדי ,שו אזה שכיַתתב ּמידו אשיַתלרֲעחֵאב ִברי',

שו אזה אוֵאמר:
' אזה שכיַתתב ּמי ִבדי ,שו אזה שכיַתתב ּמידו אשיַתלרֲעחֵאב ִברי',
רֲעה ֵארי ֵאאלו אנאאּממ ִבנים.
אזה אוֵאמר:
' אזה שכיַתתב ּמי ִבדי',
שו אזה אוֵאמר:
' אזה שכיַתתב ּמי ִבדי',
שוצ ִבריִבכים אש ִבישוצּמט ֵאר ף ִבעּממאהן יַתאֵאחר.
ִבדשב ֵארי שרִבבי.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאי ּמנן שוצ ִבריִבכים אש ִבישוצּמט ֵאר ף ִבעּממאהם יַתאֵאחר,
אאּמלא אנאאּממן ּמא ּמדם לויַתמר ' אזה שכיַתתב ּמי ִבדי'.
מסכת כתובות פרק ב משנה ה
ה
ּמהִבאּמשה אשּמאשמ ּמרה:
'ֵאאאשת ִבאיש ּמהִייִבתי ,ו שגרוּמשה ּמא ִבני',
אנאאאמ אנת ,אשיַתהאפה אשּמאיַתסר הוא יַתהאפה אשִבהִבתיר.
ִבאם ֵאיש ֵאע ִבדים אשִבהיא ֵאאאשת ִבאיש ,שוִבהיא אואמ ארת:
' שגרוּמשה רֲעא ִבני',
ֵאאי ּמנה אנאאאמ אנת.
ו
ּמהִבאּמשה אשּמאשמ ּמרה:
' ִבנששֵאבִבתי ,ושטהו ּמרה ּמא ִבני',
אנאאאמ אנת ,אשיַתהאפה אשּמאיַתסר הוא יַתהאפה אשִבהִבתיר.
ִבאם ֵאיש ֵאע ִבדים אש ִבנששֵאבית ,שוִבהיא אואמ ארת:
'שטהו ּמרה ּמא ִבני',
ֵאאי ּמנה אנאאאמ אנת.
ִבאם ִבמאש ִבנֵאשאת ּמבאו ּמהֵאע ִבדים,
רֲעה ֵארי זו ללא ֵאתֵאוצא.
מסכת כתובות פרק ב משנה ו
ז
ששֵאתי ּמנִבשים אש ִבנששבו,
זו אואמ ארת:
' ִבנששֵאבִבתי ,ושטהו ּמרה ּמא ִבני',
שוזו אואמ ארת:
' ִבנששֵאבִבתי ,ושטהו ּמרה ּמא ִבני',
ֵאאי ּמנן אנאאּממנות.
ִבב שזיַתמן אשֵאהן שמִבעידות זו אאת זו,

רֲעה ֵארי ֵאאלו אנאאּממנות.
מסכת כתובות פרק ב משנה ז
ח
שוֵאכן שש ֵאני רֲעא ּמנִבשים,
אזה אוֵאמר 'לכֵאהן ּמא ִבני',
שו אזה אוֵאמר 'לכֵאהן ּמא ִבני',
ֵאאי ּמנן אנאאּממ ִבנין.
ִבב שזיַתמן אשֵאהן שמִבעי ִבדין אזה אאת אזה,
רֲעה ֵארי ֵאאלו אנאאּממ ִבנין.
מסכת כתובות פרק ב משנה ח
ט
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
ֵאאין יַתמרֲעעִבלין ִבלשכמה ּמנה יַתעל ִבפי ֵאעד אאּמחד.
ּמאיַתמר שרִבבי אאשלּמע ּמזר:
אאּממיַתתי? ִבבשמקום אש ֵאיש לו עושר ִברין.
רֲעאּמבל ִבבשמקום אשֵאאין לו עושר ִברין,
יַתמרֲעעִבלים ִבלשכמה ּמנה יַתעל ִבפי ֵאעד אאּמחד.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר,
ִבמֵאשם ִבששמעון אבן יַתהאוּס אגן:
יַתמרֲעעִבלים ִבלשכמה ּמנה יַתעל ִבפי ֵאעד אאּמחד.
מסכת כתובות פרק ב משנה ט
י
ּמהִבאּמשה אש אנשחשבּמשה ִבבי ֵאדי גוִים,
יַתעל שי ֵאדי ּמממון ,ממאת ארת שליַתבשעּמל ּה;
שויַתעל שי ֵאדי שנּמפשות ,רֲעאסו ּמרה.
שוֵאכן ִבעיר אששכּמבּמש ּה יַתכ שרקום,
ּמכל לכרֲעהנות אששבתוּמכ ּה שפסולות.
שוִבאם ֵאיש ּמלאהן ֵאע ִבדים ,רֲעאִבפלו אעאבד ,רֲעאִבפלו ִבששפּמחה,
רֲעה ֵארי ֵאאלו אנאאּממ ִבנין,
אשֵאאין ּמא ּמדם ֵאמִבעיד יַתעל שי ֵאדי יַתעשוצמו.
ּמאיַתמר שרִבבי שזיַתכ שר ּמיה אבן יַתהיַתּקּמצב:
יַתהּממעון יַתה אזה! ללא ּמז ּמזה ּמי ּמד ּה ִבמתוְך ּמי ִבדי,
ִבמּמשּמעה אש ִבנשכ שנסו גוִים ִבלירוּמשיַתלִים יַתעד אש ּמיּמוצאנו.
ּמאשמרו לו:
ֵאאין ּמא ּמדם ֵאמִבעיד יַתעל שי ֵאדי יַתעשוצמו.
מסכת כתובות פרק ב משנה י
יא

שוֵאאלו אנאאּממ ִבנים שלּמהִבעיד שב ּמג שדּמלן יַתמה אש ּמראו שבּמקשט ּמנן:
אנאאּממן הוא ּמא ּמדם לויַתמר:
אזה שכיַתתב ּמידו אששליַתאּמבא,
שו אזה שכיַתתב ּמידו אששלּמאִבחי;
ּמזכור ּמהִייִבתי שבאאאשת ִבאיש שפלו ִבני,
אש ּמייַתוצאת שבֵאהינוּממה שולראּמש ּה ּמפרויַתע;
אשּמה ּמיה ִבאיש שפלו ִבני יוֵאוצא ִבמֵאבית יַתהֵאוּסאפר ִבלשטבול,
]ללאיַתכל[ ִבבשתרוּממתו; >יש מקום מגורד<
שואשּמה ּמיה חוֵאלק ִבעּממנו יַתעל יַתהלג ארן;
שואשיַתהּממקום יַתה אזה ֵאבית שפ יַתרס הוא;
שויַתעד ּמכן ּמהִיינו ּמבִבאים יַתביַתשּמבת.
רֲעאּמבל ֵאאינו ּמא ּמדם אנאאּממן לויַתמר:
אד ארְך ּמה ּמיה שלִבאיש שפלו ִבני יַתבּממקום יַתה אזה,
יַתמרֲעעּממד וִבמשסֵאפד ּמה ּמיה שלִבאיש שפלו ִבני יַתבּממקום יַתה אזה.

פרק ג
מסכת כתובות פרק ג משנה א
א
ֵאאלו שנּמערות אש ֵאיש ּמלאהם שק ּמנס:
יַתהּמבא יַתעל יַתהיַתמשמ אז ארת ,שויַתעל יַתה שנִבתי ּמנה ,שויַתעל יַתהכוִבתית.
יַתהּמבא יַתעל יַתה ִבגיו ארת ,שויַתעל יַתהששבו ּמיה ,שויַתעל יַתהִבששפּמחה,
אש ִבנשפדו או אש ִבנשת יַתג שירו או אש ִבנששיַתתשח שררו
שפחותות ִבמשבנות ּמשלוש ּמש ִבנים שויום אאּמחד.
יַתהּמבא יַתעל רֲעאחותו,
שויַתעל רֲעאחות ּמאִבביו ,שויַתעל רֲעאחות ִבאמו,
שויַתעל רֲעאחות ִבאששתו,
שויַתעל ֵאאאשת ּמאִבחיו ,שויַתעל ֵאאאשת רֲעאִבחי ּמאִבביו,
שויַתעל יַתה ִבנ ּמדה,
ֵאיש ּמלאהן שק ּמנס.
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאהן יַתבִבהּמכ ֵארת,
ֵאאין ּמבאהן ִבמייַתתת ֵאבית ִבדין.
מסכת כתובות פרק ג משנה ב
ב
שוֵאאלו אשֵאאין ּמלאהם שק ּמנס:
יַתהּמבא יַתעל יַתה ִבגיו ארת ,שויַתעל יַתהששבו ּמיה ,שויַתעל יַתהִבששפּמחה,
אש ִבנשפדו או אש ִבנשת יַתג שירו או אש ִבנששיַתתשח שררו
שיֵאתרות יַתעל שבנות ּמשלוש ּמש ִבנים שויום אאּמחד.

שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ששבו ּמיה אש ִבנשפ יַתדת,
רֲעה ֵארי ִבהיא ִבבשק מדּמשּמת ּה ,יַתא ף יַתעל ִבפי שגדוּמלה.
ג
יַתהּמבא יַתעל ִבבתו ,שויַתעל יַתבת ִבבתו ,שויַתעל יַתבת שבנו,
שויַתעל יַתבת ִבאששתו ,שויַתעל יַתבת ִבבּמת ּה ,שויַתעל יַתבת שב ּמנ ּה,
ֵאאין ּמלאהם שק ּמנס,
ִבמשפ ֵאני אשהוא ִבמשתיַתח ֵאיב שב יַתנשפשו,
אשִבמיּמתתו ִבבי ֵאדי ֵאבית ִבדין.
אשּמכל יַתהִבמשתיַתח ֵאיב שב יַתנשפשוֵ ,אאין שמיַתשֵאלם ּמממון,
ש אנאאיַתמר) :ששמות כא,כב(
א
" שוללא ִישה איה ּמאסוןּ ,מענוש ֵאיּמע ֵאנש".
מסכת כתובות פרק ג משנה ג
ד
יַתנרֲעע ּמרה אש ִבנשתּמא שרּמסה או אש ִבנשתּמג שרּמשה,
שרִבבי יוֵאסה יַתה ּמגִבליִבלי אוֵאמר:
ֵאאין ּמל ּה שק ּמנס.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
איש ּמל ּה שק ּמנס ,ושק ּמנּמס ּה שליַתעשוצּממ ּה.
מסכת כתובות פרק ג משנה ד
ה
יַתהשמיַתפאתה נוֵאתן ששללּמשה שדּמב ִברים,
שוּמהאו ֵאנס יַתא שרּמבּמעה:
יַתהשמיַתפאתה נוֵאתן בלאשת ,ושפ ּמגם ,ושק ּמנס;
מוִבסי ף ּמעּמליו ּמהאו ֵאנס,
אשהוא נוֵאתן אאת יַתהיַתציַתער.
ויַתמה ֵאבין ּמהאו ֵאנס יַתלשמיַתפאתה?
אשּמהאו ֵאנס נוֵאתן אאת יַתהיַתציַתער,
שויַתהשמיַתפאתה ֵאאינו נוֵאתן אאת יַתהיַתציַתער;
אשּמהאו ֵאנס נוֵאתן ִבמ ּמיד,
שויַתהשמיַתפאתה ִבלשכאשיוִבוציא;
ּמהאו ֵאנס שואתה יַתברֲעעִבוציוצו,
שויַתהשמיַתפאתהִ ,באם רואוצה שלהוִבוציא ,יוִבוציא.
מסכת כתובות פרק ג משנה ה
ו
ֵאכייַתוצד שואתה יַתברֲעעִבוציוצו?
רֲעאִבפלו ִבהיא ִבח אג ארת,

רֲעאִבפלו ִבהיא סוּממא,
רֲעאִבפלו ִבהיא ממיַתכת ששִבחין.
רֲעאּמבל ִבנשמּמוצא ּמב ּה שדיַתבר ִבזּממה,
או אשֵאאי ּמנה שראו ּמיה ּמללבא שבִישש ּמרֵאאל,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים כב,כט(
ֵאאינו יַתריַתשי שליַתק שיּממ ּה ,א
" שולו ִבתשה איה שלִבאּמשה"ִ ,באּמשה ּמה שראו ּמיה לו.
מסכת כתובות פרק ג משנה ו
ז
שיתוּממה אש ִבנשתּמא שרּמסה או אש ִבנשתּמג שרּמשה> ,המגיה :שו ִבנשתּמג שרּמשה<
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
ּמהאו ֵאנס יַתח ּמיב ,שויַתהשמיַתפאתה ּמפטור.
מסכת כתובות פרק ג משנה ז
ח
שוֵאאי זו ִבהיא יַתהבלאשת?
יַתהלכל שלִבפי יַתהשמיַתב ֵאיש שויַתהִבמשתיַתב ֵאיש.
שפ ּמגם?
רוִבאין אוּמת ּה שכִבאלו ִבהיא ִבששפּמחה ִבנשמאכ ארת,
יַתכּממה ּמה שיּמתה ּמיּמפה ,שויַתכּממה ִבהיא ּמיּמפה.
שק ּמנס,
ּמש אוה שלּמכל ּמא ּמדם.
שוּמכל אש איש לו ִבקשוצּמבה ִבמן יַתהתו ּמרה,
ּמש אוה שלּמכל ּמא ּמדם.
מסכת כתובות פרק ג משנה ח
ט
ּמכל ּממקום אש איש אמאכרֵ ,אאין שק ּמנס,
שוּמכל ּממקום אש איש שק ּמנסֵ ,אאין אמאכר.
שקיַתט ּמנה ,איש ּמל ּה אמאכר ,שוֵאאין ּמל ּה שק ּמנס; >אש איש<
יַתנרֲעע ּמרה ,איש ּמל ּה שק ּמנס ,שוֵאאין ּמל ּה אמאכר.
בו אג ארת ,ללא אמאכר שוללא שק ּמנס.
מסכת כתובות פרק ג משנה ט
י
ּמהאוֵאמר:
'ִבפִבתיִבתי ִבבתו אשִבלשפלו ִבני',
שמיַתשֵאלם בלאשת ושפ ּמגם יַתעל ִבפי יַתעשוצמו,
שוֵאאינו שמיַתשֵאלם שק ּמנס.
ּמהאוֵאמר ' ּמג יַתנשבִבתי',
שמיַתשֵאלם אאת יַתהאּק ארן יַתעל ִבפי יַתעשוצמו,

שוֵאאינו שמיַתשֵאלם ללא יַתתששלוֵאמי אכאפל,
שוללא יַתתששלוֵאמי יַתא שרּמבּמעה יַתורֲעחִבמּמשה.
'ֵאהִבמית שו ִברי אאת ִבאיש שפלו ִבני',
או 'שורו אשִבלשפלו ִבני',
רֲעה ֵארי אזה שמיַתשֵאלם יַתעל ִבפי יַתעשוצמו;
'ֵאהִבמית שו ִברי יַתעשבדו אשִבלשפלו ִבני',
ֵאאינו שמיַתשֵאלם יַתעל ִבפי יַתעשוצמו.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל יַתהשמיַתשֵאלם יוֵאתר ִבמיַתמה אשִבה ִבזיק,
ֵאאינו שמיַתשֵאלם יַתעל ִבפי יַתעשוצמו.

פרק ד
מסכת כתובות פרק ד משנה א
א
יַתנרֲעע ּמרה אש ִבנשתיַתפשתּמתה,
ּמבששּמת ּה ושפ ּמגּממ ּה ושק ּמנּמס ּה אששלּמאִבביּמה;
שויַתהיַתציַתער יַתבשתפוּמסה.
ּמעשמ ּמדה יַתב ִבדין יַתעד אשללא ֵאמת ּמהּמאב,
רֲעה ֵארי ֵאהן אשּמלּמאב;
ֵאמת ּמהּמאב,
רֲעה ֵארי ֵאהן אששליַתאִבחין;
ללא ִבהשסִבפיּמקה יַתלרֲעעלמד יַתב ִבדין יַתעד אשֵאמת ּמהּמאב,
רֲעה ֵארי ֵאהן אששליַתעשוצּממ ּה.
ב
ּמעשמ ּמדה יַתב ִבדין יַתעד אשללא ּמב ּמג ּמרה,
רֲעה ֵארי ֵאהן אשּמלּמאב.
ֵאמת ּמהּמאב,
רֲעה ֵארי ֵאהן אשּמליַתאִבחים;
ללא ִבהשסִבפיּמקה יַתלרֲעעלמד יַתב ִבדין יַתעד אשּמב ּמג ּמרה,
רֲעה ֵארי ֵאהן אששליַתעשוצּממ ּה.
ג
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ִבאם ללא ִבהשסִבפיּמקה ִבל שגבות יַתעד אשֵאמת ּמהּמאב,
רֲעה ֵארי ֵאהן אששליַתעשוצּממ ּה.
ויַתמרֲעעֵאשה ּמי אדיּמה ושמִבוציּמאּמת ּה,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשללא ּמגיַתבת ,וֵאמת ּמהּמאב,

רֲעה ֵארי ֵאהן אששליַתאִבחים.
מסכת כתובות פרק ד משנה ב
ד
יַתהשמּמא ֵארס אאת ִבבתו ,שוֵאג שרּמש ּה;
ֵאא שרּמס ּה ,שו ִבנשתיַתאשלשמ ּמנה,
שכמתּמבּמת ּה אשלו.
ִבהִבשיּמא ּה ,שוֵאג שרּמש ּה;
ִבהִבשיּמא ּה ,שו ִבנשתיַתאשלשמ ּמנה,
שכמתּמבּמת ּה אשּמל ּה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמה ִבראשו ּמנה אשּמלּמאב.
ּמאשמרו לו:
ִבאם ִבמאשִבהִבשיּמא ּהֵ ,אאין שלּמאִבביּמה ּמב ּה שרשות.
מסכת כתובות פרק ד משנה ג
ה
ִבגיו ארת אש ִבנשת יַתג שי ּמרה ִבבּמת ּה ִבעּממ ּה ,שו ִבז יַתנת,
רֲעה ֵארי זו אבּמח ֵאנק.
ֵאאין ּמל ּה 'אפיַתתח ֵאבית ּמאב' ,שוללא ֵאמּמאה אסיַתלע.
ּמה שיּמתה הו ּמרּמת ּה אשללא ִבבשק מדּמשה ,שוֵאל ּמדּמת ּה ִבבשק מדּמשה,
רֲעה ֵארי זו שכיַתבת ִישש ּמרֵאאל ִבבשסִבקיּמלה,
ֵאאין ּמל ּה 'אפיַתתח ֵאבית ּמאב' ,שוללא ֵאמּמאה אסיַתלע.
ּמה שיּמתה הו ּמרּמת ּה שוֵאל ּמדּמת ּה ִבבשק מדּמשה,
רֲעה ֵארי זו שכיַתבת ִישש ּמרֵאאל שלּמכל ּמדּמבר.
איש ּמל ּה ּמאב שוֵאאין ּמל ּה 'אפיַתתח ֵאבית ּמאב';
איש ּמל ּה 'אפיַתתח ֵאבית ּמאב' שוֵאאין ּמל ּה ּמאב,
רֲעה ֵארי זו ִבבשסִבקיּמלה.
ללא אנאאיַתמר ) שדּמב ִברים כב,כא( "אפיַתתח ֵאבית ּמאִבביּמה" אאּמלא ִבמשוצ ּמוה.
מסכת כתובות פרק ד משנה ד
ו
ּמהּמאב יַתזיַתכאי שבִבבתו שבִבקדואשיּמה יַתבאכאס ף וִבבששּמטר ויַתבִבביּמאה,
שו יַתזיַתכי ִבבשמִבוציּמאּמת ּה ושביַתמרֲעעֵאשה ּמי אדיּמה ,ושבּמהֵאפר שנ ּמד אריּמה,
ושמיַתקֵאבל ִבגּמּט ּה ,שוֵאאינו אוֵאכל ֵאפרות שביַתח אייּמה.
ִבנֵאשאת,
יוֵאתר ּמעּמליו יַתהיַתביַתעל,
אשהוא אוֵאכל ֵאפרות שביַתח אייּמה,
שויַתח ּמיב ִבבשמזונואתיּמה ,ושבִבפ שרקו ּמנ ּה וִבבשקבו ּמרּמת ּה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
רֲעאִבפלו ּמע ִבני אששבִישש ּמרֵאאל,

חת ִבמשש ֵאני רֲעחִבליִבלים ושמקו אנ אנת.
ללא ִישפ ל
מסכת כתובות פרק ד משנה ה
ז
שלעוּמלם ִבהיא ִבב שרשות ּמהּמאב,
יַתעד אשִבתּמכ ֵאנס יַתלמחּמפה.
ּממיַתסר ּמהּמאב ִבלששלוֵאחי יַתהיַתביַתעל,
רֲעה ֵארי ִבהיא ִבב שרשות יַתהיַתביַתעל.
ּמהשלכו ששלוֵאחי ּמהּמאב ִבעם ששלוֵאחי יַתהיַתביַתעל,
רֲעה ֵארי ִבהיא ִבב שרשות ּמהּמאב.
ּממשסרו ששלוֵאחי ּמהּמאב ִבלששלוֵאחי יַתהיַתביַתעל,
רֲעה ֵארי ִבהיא ִבב שרשות יַתהיַתביַתעל.
מסכת כתובות פרק ד משנה ו
ח
ּמהּמאב ֵאאינו יַתח ּמיב ִבבשמזונות ִבבתו.
אזה ִבמ שד ּמרש ּמד יַתרש שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה,
ִבלשפ ֵאני רֲעחּמכִבמים יַתבאכ ארם שב יַתישב אנה:
"יַתהּמב ִבנים ִיי ּמרשו שויַתהּמבנות ִיזונו",
ּממה יַתהּמב ִבנים ֵאאי ּמנן יו שרִבשין אאּמלא שליַתאיַתחר ִבמייַתתת רֲעאִבביאהם,
יַתא ף יַתהּמבנות ללא ִיזונו אאּמלא שליַתאיַתחר ִבמייַתתת רֲעאִבביאהם.
מסכת כתובות פרק ד משנה ז
ט
ללא ּמכיַתתב ּמל ּה שכמתּמבה,
שבתוּמלה גוּמבה ּממאיַתתִים ,שויַתאשלּממ ּמנה ּממ אנה,
אשהוא שת יַתני ֵאבית ִבדין.
ּמכיַתתב ּמל ּה ּמש אדה שו ּמוה ּממ אנה יַתתיַתחת ּממאיַתתִים זוז,
ללא ּמכיַתתב ּמל ּה 'ּמכל ִבנשכִבסים שדִבאייַתתִין ִבלי יַתאשח ּמרִיין ִבלשכמתּמבִבתיְך',
יַתח ּמיב ,אשהוא שת יַתני ֵאבית ִבדין.
)מסכת כתובות פרק ד משנה ח(
ללא ּמכיַתתב ּמל ּה
' שדִבאם ִבתשששתיַתבִיין אאשפ שרִבק ִבניְך יַתורֲעאֵאתִבב ִבניְך ִבלי שלִבא שנתו',
ויַתבלכּמה אנת' ,יַתאשחשז ִבר ִבניְך ִבלשמ ִבדי שנִבתיְך',
יַתח ּמיב ,אשהוא שת יַתני ֵאבית ִבדין.
)מסכת כתובות פרק ד משנה ט(
ִבנששֵאבית ,יַתח ּמיב ִבלשפדוּמת ּה.
ּמאיַתמר:
'רֲעה ֵארי ִבגּמּט ּה ושכמתּמבּמת ּהִ ,בתשפ אדה אאת יַתעשוצּממ ּה',
ֵאאינו יַתריַתשי.
ּמליַתקת ,יַתח ּמיב של יַתרלפאּמת ּה.

ּמאיַתמר:
'רֲעה ֵארי ִבגּמּט ּה ושכמתּמבּמת ּה ,שת יַתרֵאפא אאת יַתעשוצּממ ּה,
יַתריַתשי.
מסכת כתובות פרק ד משנה י
י
ללא ּמכיַתתב ּמל ּה:
'שב ִבנין ִבדשכ ִברין שד איאהוון ִבליְך ִבמ יַתני,
שדִיי שרתון ּמית שכיַתס ף שכמתּמבִבתיְך
יוֵאתר יַתעל חויַתלשקהון ִבדי ִבעם רֲעאֵאחיהון',
יַתח ּמיב ,אשהוא שת יַתני ֵאבית ִבדין.
)מסכת כתובות פרק ד משנה יא(
'שב ּמנן ּמנשקּמבן ִבדי איאה שו ּמין ִבליְך ִבמ יַתני,
ִבא ִבנין ִישה שו ּמין שביַתב שיִבתי ּמישתּמבן וִבמיַתת שז ּמנן ִבמן ִבנשכיַתסי
יַתעד ִבדי ִישת יַתנשסּמבן של מגשב ִברין',
יַתח ּמיב ,אשהוא שת יַתני ֵאבית ִבדין.
מסכת כתובות פרק ד משנה יב
יא
' שויַתאשת אתאה שוִיין ּמישתּמבה שביַתב שיִבתי וִבמיַתת שז ּמנה ִבמן ִבנשכיַתסי,
ּמכל יוֵאמי ֵאמ יַתגד יַתא שרשמלוִבתיְך שביַתב שיִבתי',
יַתח ּמיב ,אשהוא שת יַתני ֵאבית ִבדין.
יב
ּמכְך ּמהיו יַתא שנֵאשי שירוּמשיַתלִים כושתִבבין.
שויַתא שנֵאשי יַתה ּמגִבליל ּמהיו כושתִבבין שכיַתא שנֵאשי שירוּמשיַתלִים.
וִבביהו ּמדה ּמהיו כושתִבבין:
'יַתעד אשִבי שרוצו יַתהיו שרִבשים ִבלֵאתן ּמל ּה שכמתּמבּמת ּה';
שלִבפיּמכְךִ ,באם ּמרוצו יַתהיו שרִבשים,
נושת ִבנין ּמל ּה שכמתּמבּמת ּה ופושט ִברים אוּמת ּה.

פרק ה
מסכת כתובות פרק ה משנה א
א
יַתא ף יַתעל ִבפי אשּמאּממרו:
שבתוּמלה גוּמבה ּממאיַתתִים שויַתאשלּממ ּמנה ּממ אנה,
ִבאם ּמרּמוצה שלהוִבסי ף רֲעאִבפלו ֵאמּמאה ּממ אנה ,יוִבסי ף.
ִבנשתיַתאשלשמ ּמנה ,או ִבנשתּמג שרּמשה,

ֵאבין ִבמן ּמהֵאארוִבסין וֵאבין ִבמן יַתה ִבנשוִבאין,
גוּמבה אאת יַתהלכל.
שרִבבי שלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה אוֵאמר:
ִבמן יַתה ִבנשוִבאין,
גוּמבה אאת יַתהלכל;
ִבמן ּמהֵאארוִבסין,
שבתוּמלה גוּמבה ּממאיַתתִים שויַתאשלּממ ּמנה ּממ אנה,
אשללא ּמכיַתתב ּמל ּה אאּמלא יַתעל שמ ּמנת אשהוא כו שנּמס ּה.
ב
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם ּמרּמוצה ,כוֵאתב ִבלשבתוּמלה ששּמטר אששלּממאיַתתִים,
שוִבהיא כואתאבת לו אש ִבנשתיַתקיַתבשלִבתי ִבמּממְך ּממ אנה,
ושליַתאשלּממ ּמנה ּממ אנה,
שוִבהיא כואתאבת לו אש ִבנשתיַתקיַתבשלִבתי ִבמּממְך רֲעחִבמִבשים זוז.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ּמכל יַתהפוֵאחת ִבלשבתוּמלה ִבמּממאיַתתִים,
ושליַתאשלּממ ּמנה ִבמּממ אנה,
רֲעה ֵארי זו שבִבעייַתלת שזנות.
מסכת כתובות פרק ה משנה ב
ג
נושת ִבנין ִבלשבתוּמלה שש ֵאנים ּמעּמשר חל אדש ִבמאשּמתיַתבע ּמל ּה יַתהיַתביַתעל> ,מחוק :משתבעה<
שליַתפ שר ֵאנס אאת יַתעשוצּממ ּה.
יַתכֵאשם שנושת ִבנין ּמלִבאּמשה,
ּמכְך נושת ִבנין ּמלִבאיש שליַתפ שר ֵאנס אאת יַתעשוצמו.
ושליַתאשלּממ ּמנה ,ששללִבשים יום.
ִבה ִבגייַתע שזיַתמ ּמנם שוללא ִבנֵאשאו ,או אשֵאמתו יַתבשעֵאליאהן,
אושכלות ִבמאשלו שואושכלות ִבבשתרוּממה.
שרִבבי יַתט שרפון אוֵאמר:
נושת ִבנין ּמל ּה יַתהלכל שתרוּממה> .בתרומה<
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
יַתמשחּמוצה מחִבלין ויַתמשחּמוצה שתרוּממה.
מסכת כתובות פרק ה משנה ג
ד
יַתה ּמיּמבם ֵאאינו יַתמרֲעאִבכיל ִבבשתרוּממה.
ּמעיַתשת ִבשּמשה ּקח ּמדִבשים ִבלשפ ֵאני יַתהיַתביַתעל,
שוִבשּמשה ּקח ּמדִבשים ִבלשפ ֵאני יַתה ּמיּמבם,
רֲעאִבפלו מכּמלם ִבלשפ ֵאני יַתהיַתביַתעל,
ּמחֵאסר יום אאּמחד ִבלשפ ֵאני יַתה ּמיּמבם,

ֵאאינו יַתמרֲעאִבכיל ִבבשתרוּממה.
זו ִבמשש ּמנה ּמה ִבראשו ּמנה.
ֵאבית ִבדין אששליַתארֲעח ֵאריאהם ּמאּממרו:
ֵאאין ּמהִבאּמשה אואכאלת ִבבשתרוּממה,
יַתעד אשִבתּמכ ֵאנס יַתלמחּמפה.
מסכת כתובות פרק ה משנה ד
ה
יַתהיַתמשק ִבדיש יַתמרֲעעֵאשה שי ֵאדי ִבאששתו,
רֲעה ֵארי זו עוּמשה אואכאלת,
שויַתהמוּמתר,
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
אהשק ֵאדש.
ו שרִבבי יוּמח ּמנן יַתהיַתוּס שנ יַתדּמלר אוֵאמר:
מחִבלין.
מסכת כתובות פרק ה משנה ה
ו
ֵאאלו שמּמלאכות אשּמהִבאּמשה עוּמשה שליַתבשעּמל ּה:
טואח אנת ,שואוּמפה ,ושמיַתכאבאסת,
ושמיַתבאשאלת ,וֵאמי ִבניּמקה אאת שב ּמנ ּה,
ויַתמיַתציַתעת אאת יַתהִבמּמּטה,
שועוּמשה יַתבאצאמר.
ִבהשכ ִבניּמסה לו ִבששפּמחה יַתאיַתחת,
ללא טואח אנת ,שוללא אוּמפה ,שוללא שמיַתכאבאסת;
ששיַתתִים,
ֵאאי ּמנה שמיַתבאשאלת ,שוֵאאי ּמנ ּה ֵאמי ִבניּמקה אאת שב ּמנ ּה;
ּמשלוש,
ֵאאי ּמנה יַתמיַתציַתעת אאת יַתהִבמּמּטה;
יַתא שריַתבע,
יואשאבת שביַתקאת שד ּמרה.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
רֲעאִבפלו ִבהשכ ִבניּמסה לו ֵאמּמאה ִבששפּמחה,
כוּמפ ּה יַתלרֲעעשות יַתבאצאמר,
אשיַתהיַתבּמּטּמלה שמִבביּמאה ִבלי ֵאדי ִבזּממה.
ז
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
יַתא ף יַתהיַתמ ִבדיר אאת ִבאששתו ִבמיַתלרֲעעשות שמּמלאּמכה,
יוִבוציא שוִיֵאתן שכמתּמבּמת ּה,
אשיַתהיַתבּמּטּמלה שמִבביּמאה ִבלי ֵאדי יַתששעמום.

מסכת כתובות פרק ה משנה ו
ח
יַתהיַתמ ִבדיר אאת ִבאששתו ִבמיַתתששִבמיש יַתהִבמּמּטה,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ששֵאתי יַתשּמבתות.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
יַתשּמבת יַתאיַתחת.
יַתהיַתתשלִבמי ִבדים יַתהיושוצִבאין שליַתתשלמוד תו ּמרה אשללא ִבב שרשות,
ששללִבשים יום;
שויַתהפורֲעעִבלין ,יַתשּמבת יַתאיַתחת.
ּמהעו ּמנה ּמהרֲעאמו ּמרה יַתבתו ּמרה:
יַתהיַתּט ּמיִבלים ,שבּמכל יום,
שויַתהפורֲעעִבלין ,ששיַתתִים יַתביַתשּמבת,
שויַתהיַתחּממ ִברים ,יַתאיַתחת יַתביַתשּמבת,
שויַתה יַתגּממִבלים ,יַתאיַתחת ִבלששללִבשים יום,
שויַתהיַתוּסּמפ ִבנים ,יַתאיַתחת שלִבשּמשה ּקח ּמדִבשים.
ִבדשב ֵארי שרִבבי אאשלּמע ּמאזר.
מסכת כתובות פרק ה משנה ז
ט
יַתהמו אר אדת יַתעל יַתבשעּמל ּה,
פורֲעחִבתין ּמל ּה ִבמשכמתּמבּמת ּה ִבששבּמעה ִבדיּמנ ִברין יַתביַתשּמבת.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבששבּמעה ּמת שרשפִבעיִבקין> .תורפייקין<
י
יַתעד ֵאאיּממיַתתי הוא פוֵאחת?
שכ אנ אגד שכמתּמבּמת ּה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
שלעוּמלם הוא פוֵאחת שוהוֵאלְך,
אשֵאמא ִבתלפל ּמל ּה שי מרּמשה ִבמּממקום יַתאֵאחר,
שו יַתישחלזר שוִיגאבה ִבמאמ ּמנה.
שוֵאכן יַתהמו ֵארד יַתעל ִבאששתו,
מוִבסיִבפין ּמל ּה יַתעל שכמתּמבּמת ּה ששללּמשה ִבדיּמנ ִברין יַתביַתשּמבת.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר> :יודה<
ששללּמשה ּמט שרשפִבעיִבקין> .תורפייקין<
מסכת כתובות פרק ה משנה ח
יא
יַתהיַתמשש ארה אאת ִבאששתו יַתעל שי ֵאדי ּמשִבליש,

חת ּמל ּה ִבמיַתּקיַתבִים ִבחִבּטים,
ללא ִישפ ל
וֵאמיַתא שריַתביַתעת יַתקִבבין ששעו ִברים.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
ללא ּמפיַתסק ששעו ִברין אאּמלא שרִבבי ִיששּממֵאעאל,
אשּמה ּמיה ּמסמוְך אלאאדום.
יב
נוֵאתן ּמל ּה רֲעחִבוצי יַתקב ִבקשט ִבנית,
יַתורֲעחִבוצי ללג אשאמן,
שויַתקב שגרו שגרות או ּממ אנה שדֵאבּמלה.
שוִבאם ֵאאין לו,
פוֵאסק שלמעּממּמתן ֵאפרות ִבמּממקום יַתאֵאחר.
נוֵאתן ּמל ּה ִבמּמּטה ויַתמּמפ ץ,
ִבאם ֵאאין לו יַתמּמפ ץ ,יַתמשחאוצאלת.
נוֵאתן ּמל ּה יַתכּמפח שללראּמש ּה,
יַתורֲעחגור שלּממשת אניּמה > ,שוּמחגור<
ויַתמ שנּמעל ִבממוֵאעד שלמוֵאעד,
שוֵאכִבלים אשיַתלרֲעחִבמִבשים זוז ִבמּמש ּמנה שלּמש ּמנה.
ֵאאינו נוֵאתן ּמל ּה ללא רֲעח ּמדִבשים ִבבימות יַתהיַתחּממה,
שוללא ששּמחִבקים ִבבימות יַתה שגּמשִבמים,
אאּמלא נוֵאתן ּמל ּה ֵאכִבלים אשיַתלרֲעחִבמִבשים זוז ִבבימות יַתה שגּמשִבמים,
שוִבהיא ִבמשתיַתכּמוּסה ִבבשבּמליוֵאתיאהן ִבבימות יַתהיַתחּממה,
שויַתהששּמחִבקים אשּמל ּה.
מסכת כתובות פרק ה משנה ט
יג
נוֵאתן ּמל ּה ּממּמעה אכאס ף ִבלשוצ ּמראכיּמה,
שוִבהיא אואכאלת ִבעמו ִבמֵאליֵאלי יַתשּמבת שלֵאליֵאלי יַתשּמבת.
שוִבאם ֵאאינו נוֵאתן ּמל ּה ּממּמעה אכאס ף ִבלשוצ ּמראכיּמה,
יַתמרֲעעֵאשה ּמי אדיּמה אשּמל ּה.
וּממה ִבהיא עוּמשה לו?
ִבמששיַתקל ּמחֵאמש שסּמלִבעים ששִבתי ִבביהו ּמדה,
אשֵאהן אעאשר שסּמלִבעים יַתב ּמגִבליל.
או ִבמששיַתקל אעאשר שסּמלִבעים ֵאע ארב ִבביהו ּמדה,
אשֵאהן אעשש ִברים שסּמלִבעים יַתב ּמגִבליל.
שוִבאם ּמה שיּמתה שמ ִבניּמקה,
פורֲעחִבתין ּמל ּה ִבמיַתמרֲעעֵאשה ּמי אדיּמה,
ומוִבסיִבפין ּמל ּה יַתעל שמזונואתיּמה.
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?
שבּמע ִבני אששבִישש ּמרֵאאל,
רֲעאּמבל ִבבשממכּמבד ,יַתהלכל שלִבפי שכבודו.

פרק ו
מסכת כתובות פרק ו משנה א
א
שמִבוצייַתאת ּמהִבאּמשה ,ויַתמרֲעעֵאשה ּמי אדיּמה ,אששליַתבשעּמל ּה.
שויו שריַתשּמת ּה ,שואוֵאכל ֵאפרות שביַתח אייּמה.
ּמבששּמת ּה ושפ ּמגּממ ּה ,אשּמל ּה.
שרִבבי שיהו ּמדה אבן שבִבתי ּמרה אוֵאמר:
ִבב שזיַתמן אשיַתבֵאוּסאתרּ ,מל ּה שש ֵאני רֲעחּמלִבקים שולו אאּמחד,
וִבב שזיַתמן אשיַתב ּמגלוי ,לו שש ֵאני רֲעחּמלִבקים שוּמל ּה אאּמחד.
אשלו ,נושת ִבנין לו ִבמ ּמיד,
שואשּמל ּהִ ,יּמליַתקח ּמבאהן יַתק שריַתקע,
שוהוא אוֵאכל ֵאפרות.
מסכת כתובות פרק ו משנה ב
ב
יַתהפוֵאסק ּממעות יַתלרֲעחּמתנו ,וֵאמת רֲעחּמתנו,
ּמאשמרו רֲעחּמכִבמים:
ּמיכול הוא אשליאיַתמר:
שלּמאִבחיָך ּמהִייִבתי רואוצה ִבלֵאתן,
שוּמלְך ֵאאי אאשפִבשי ִבלֵאתן.
מסכת כתובות פרק ו משנה ג
ג
ּמפשסּמקה שליַתהשכ ִבניס לו אאאל ף ִבדי ּמנר,
שוהוא פוֵאסק שכ אנ שג ּמדן רֲעחִבמּמשה ּמעּמשר ּממ אנה.
שכ אנ אגד יַתהשום ,הוא פוֵאסק ּמפחות חלאמש.
שום שבּממ אנה ,שושו אוה ּממ אנהֵ ,אאין לו אאּמלא ּממ אנה.
שום שבּממ אנה ,נואת אנת ששללִבשים שואאּמחד ֵאדי ּמנר.
יַתא שריַתבע ֵאמאות ,הוא נוֵאתן רֲעחֵאמש ֵאמאות.
ושכאשאהּמחּמתן פוֵאסק ,הוא פוֵאסק ּמפחות חלאמש.
מסכת כתובות פרק ו משנה ד
ד
ּמפשסּמקה שליַתהשכ ִבניס לו שכּמסִבפים,
יַתסשלעו שו אנאעֵאשית ִבשּמשה ֵאדיּמנ ִברין.
אהּמחּמתן שמיַתקֵאבל ּמעּמליו רֲעעּמש ּמרה ִבדיּמנ ִברין שו מקּמפה שלּמכל ּממ אנה.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:

יַתהלכל שכִבמ שניַתהג יַתהשמ ִבדי ּמנה.
מסכת כתובות פרק ו משנה ה
ה
יַתהיַתמִבשיא אאת ִבבתו שסּמתם,
חת ּמל ּה ֵאמרֲעחִבמִבשים זוז.
ללא ִישפ ל
ּמפיַתסק שליַתהשכ ִבניּמס ּה רֲעע מרּממה,
ללא ליאיַתמר יַתהיַתביַתעל:
'שכאשּמתלבא שלֵאביִבתי ,רֲעאיַתכּמוּס ּה ִבבשכסוִבתי,
אאּמלא שמיַתכּמוּס ּה שועו ּמד ּה שבֵאבית ּמאִבביּמה.
שוֵאכן יַתהיַתמִבשיִבאין אאת יַתה שיתוּממה,
ללא ִישפרֲעחתו ּמל ּה ֵאמרֲעחִבמִבשים זוז.
שוִבאם ֵאיש יַתבִבכיס,
שמיַתפ שר שנִבסין אוּמת ּה שלִבפי שכבו ּמד ּה.
מסכת כתובות פרק ו משנה ו
ו
שיתוּממה אשִבהִבשייַתאּמת ּה ִבאּממ ּה שויַתאאחיּמה,
שוּמכשתבו ּמל ּה ֵאמּמאה יַתורֲעחִבמִבשים זוז,
שיכוּמלה ִבהיא ִבמאשיַתת שג ִבדיל
שלהוִבוציא ִבמ ּמי ּמדן יַתמה אש ּמראוי שלִבה ּמנֵאתן ּמל ּה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם ִבהִבשיאו יַתהיַתבת ּמה ִבראשו ּמנה,
ִי ּמנֵאתן יַתלששִבנ ּמיה שכ אד ארְך אש ִבניַתתן ּמל ִבראשו ּמנה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
שפּמעִבמים אשּמא ּמדם ּמע ִבני ויַתמשעִבשיר,
או ּמעִבשיר ויַתמשע ִבני.
אאּמלא ּמשִבמין אאת יַתה שנּמכִבסים שונושת ִבנין ּמל ּה.
מסכת כתובות פרק ו משנה ז
ז
יַתהיַתמששִבליש ּממעות שלִבבתו ,שוִבהיא אואמ ארת:
' אנאאּממן יַתבשעִבלי ּמעיַתלי',
יַתירֲעעאשה ששִבליש יַתמה אשּמהששיַתלש שב ּמידו.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
שוִבכי ֵאאי ּמנה אאּמלא ּמש אדה ,שוִבהיא רוּמוצה שלּממשכ ּמר ּה,
יַתורֲעה ֵארי ִבהיא שמכו ּמרה ֵאמיַתעשכּמשיו?
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים? ִבב שגדוּמלה.
רֲעאּמבל ִבבשקיַתט ּמנהֵ ,אאין יַתמרֲעעֵאשה שקיַתט ּמנה שכלום.

פרק ז
מסכת כתובות פרק ז משנה א
א
יַתהיַתמ ִבדיר אאת ִבאששתו ִבמֵאלּמהנות לו,
יַתעד ששללִבשים יום ,יַתירֲעעִבמיד יַתפ שר ּמנס.
ּמיֵאתר ִבמֵאכן ,יוִבוציא שוִיֵאתן שכמתּמבה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שבִישש ּמרֵאאל,
חל אדש אאּמחד ,שייַתק ֵאים ,ושש יַתנִים ,יוִבוציא שוִיֵאתן שכמתּמבה.
ויַתבלכרֲעהנות,
שש יַתנִים ,שייַתק ֵאים ,וששללּמשה ,יוִבוציא שוִיֵאתן שכמתּמבה.
מסכת כתובות פרק ז משנה ב
ב
יַתהיַתמ ִבדיר אאת ִבאששתו אשללא ִבתשטלעם אאּמחד ִבמּמכל יַתהֵאפרות,
יוִבוציא שוִיֵאתן שכמתּמבה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שבִישש ּמרֵאאל,
יום אאּמחד ,שייַתק ֵאים ,ושש יַתנִים ,יוִבוציא שוִיֵאתן שכמתּמבה.
ויַתבלכרֲעהנות,
שש יַתנִים ,שייַתק ֵאים ,וששללּמשה ,יוִבוציא שוִיֵאתן שכמתּמבה.
מסכת כתובות פרק ז משנה ג
ג
יַתהיַתמ ִבדיר אאת ִבאששתו אשללא ִבתשתיַתקֵאשט שבאאּמחד ִבמּמכל יַתהִבמי ִבנים,
יוִבוציא שוִיֵאתן שכמתּמבה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ּמברֲעע ִבניות ,אשללא ּמניַתתן ִבקשוצּמבה,
וּמברֲעעִבשירות ,ששללִבשים יום.
מסכת כתובות פרק ז משנה ד
ד
יַתהיַתמ ִבדיר אאת ִבאששתו אשללא ֵאתֵאלְך שלֵאבית ּמאִבביּמה,
ִבב שזיַתמן אשֵאהן ִבעּממ ּה ּמבִבעיר,
חל אדש אאּמחד ,שייַתק ֵאים ,ושש יַתנִים ,יוִבוציא שוִיֵאתן שכמתּמבה.
ִבב שזיַתמן אשֵאהן שבִבעיר יַתאאח ארת,
אר אגל אאּמחד ,שייַתק ֵאים ,ושש יַתנִים ,יוִבוציא שוִיֵאתן שכמתּמבה.

מסכת כתובות פרק ז משנה ה
ה
יַתהיַתמ ִבדיר אאת ִבאששתו אשללא ֵאתֵאלְך שלֵאבית ּמהֵאאאבל,
או שלֵאבית יַתהִבמששאתה,
יוִבוציא שוִיֵאתן שכמתּמבהִ ,במשפ ֵאני אש ּמניַתעל שבּמפ אניּמה.
ִבאם ּמה ּמיה טוֵאען 'ִבמשום ּמדּמבר יַתאֵאחר',
יַתריַתשי.
ּמאיַתמר ּמל ּה:
'יַתעל שמ ּמנת אשלתאשמ ִברי שלִבאיש שפלו ִבני יַתמה אשּמאיַתמ שרשת ִבלי',
או 'יַתמה אשּמאיַתמ שרִבתי ִבליְך',
או אששתֵאהא שמיַתמּמלא ושמּמע ּמרה ּמלאאששּמפה> ,לאשפות<
יוִבוציא שוִיֵאתן שכמתּמבה.
מסכת כתובות פרק ז משנה ו
ו
שוֵאאלו יושוצאות אשללא ִבבשכמתּמבה:
ּמהעואב ארת יַתעל יַתדת למאשה ִבויהו ִבדים.
ֵאאי זו ִבהיא יַתדת למאשה?
יַתמרֲעאִבכייַתלתו אשֵאאינו שממעּמשר,
ושמיַתששמיַתשתו ִבנ ּמדה,
שוללא קוּמוצה ּמל ּה יַתחּמלה,
שונו אד ארת שוֵאאי ּמנה שמיַתק איאמת.
שוֵאאי זו ִבהיא יַתדת שיהו ִבדים?
יוּמוצא שולראּמש ּה ּמפרויַתע,
שוטו ּמוה יַתבשוק,
ושמ יַתדאב ארת ִבעם ּמכל ּמא ּמדם.
יַתאּמבא ּמשאול אוֵאמר:
יַתא ף יַתהשמיַתקאלאלת יושל ּמדיו שבּמפ ּמניו.
שרִבבי יַתט שרפון אוֵאמר:
יַתא ף יַתהּקוּמל ִבנית.
ֵאאי זו ִבהיא קוּמל ִבנית?
ּמכל אשִבהיא שמ יַתדאב ארת שבתוְך ֵאביּמת ּה,
וששֵאכ אניּמה שושמִבעין אאת קוּמל ּה.
מסכת כתובות פרק ז משנה ז
ז
יַתהשמיַתק ֵאדש אאת ּמהִבאּמשה יַתעל שמ ּמנת אשֵאאין ּמעאליּמה שנּמד ִברים,
שו ִבנשמשוצאו ּמעאליּמה שנּמד ִברים,
ֵאאי ּמנה שמ מק אדאשת.
שכ ּמנּמס ּה שסּמתם ,שו ִבנשמשוצאו ּמעאליּמה שנּמד ִברים,
ֵאתֵאוצא אשללא ִבבשכמתּמבה.

יַתעל שמ ּמנת אשֵאאין ּמב ּה מוִבמין,
שו ִבנשמשוצאו ּמב ּה מוִבמין,
ֵאאי ּמנה שמ מק אדאשת.
שכ ּמנּמס ּה שסּמתם ,שו ִבנשמשוצאו ּמב ּה מוִבמין,
ֵאתֵאוצא אשללא ִבבשכמתּמבה,
אשּמכל יַתהמוִבמין פושסִבלין יַתבלכרֲעה ִבנים,
ופושסִבלין יַתב ּמנִבשים.
מסכת כתובות פרק ז משנה ח
ח
ּמהיו ּמב ּה מוִבמין שועו ּמד ּה שבֵאבית ּמאִבביּמה,
ּמהּמאב ּמוצ ִבריְך שלּמהִבביא שרּמא ּמיה,
אשִבמאש ִבנשתּמא שרּמסה ּמהיו ּמב ּה מוִבמין ֵאאלו,
שו ִבנשסרֲעחּמפה ּמש ֵאדהו.
ִבנשכ שנּמסה ִבל שרשות יַתהיַתביַתעל,
יַתהיַתביַתעל ּמוצ ִבריְך שלּמהִבביא שרּמא ּמיה,
אשיַתעד אשללא ִבתשתּמא ֵארס נוּמלדו ּמל ּה מוִבמין ֵאאלו,
שוּמה ּמיה יַתמּמּקחו יַתמיַתּקח ּמטעות.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?
שבמוִבמין אשיַתבֵאוּסאתר,
רֲעאּמבל שבמוִבמין אשיַתב ּמגלויֵ ,אאינו ּמיכול ִבלשטעון.
ִבאם ֵאיש ִבעמו יַתמ שרֵאח ץ שבאוּמת ּה ּמהִבעיר,
יַתא ף שבמוִבמין אשיַתבֵאוּסאתר ֵאאינו ּמיכול ִבלשטעון,
ִבמשפ ֵאני אשהוא בו ֵאדק שב יַתיד שקרובוּמתיו.
מסכת כתובות פרק ז משנה ט
ט
ּמהִבאיש אשנושלדו לו מוִבמין,
ֵאאין כוִבפין אותו שלהוִבוציא.
ּמאיַתמר יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל:
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?
שבמוִבמין שקיַתט ִבנים ,רֲעאּמבל ִבב שגדוִבלים,
כוִבפין אותו שלהוִבוציא.
מסכת כתובות פרק ז משנה י
י
ֵאאלו אשכוִבפין אוּמתן שלהוִבוציא:
ממֵאכה ששִבחין ,ויַתביַתעל פוִבליפוס,
שויַתהשמיַתקֵאמ ץ ,שווצו ֵאר ף יַתה שנלחאשת ,שויַתהמב שרִבסי,

ֵאבין אשּמהיו ֵאכן יַתעד אשללא ִבנֵאשאו,
וֵאבין ִבמאש ִבנֵאשאו ּמלשמדו.
שויַתעל מכּמלן ּמאיַתמר שרִבבי ֵאמִבאיר:
יַתא ף יַתעל ִבפי אשִבהשת ּמנה ִבעּממ ּה,
שיכוּמלה ִבהיא אשלתאיַתמר:
'שסבו ּמרה ּמהִייִבתי אשרֲעא ִבני שיכוּמלה שליַתקֵאבל,
שויַתעשכּמשיו ֵאאי ִבני שיכוּמלה שליַתקֵאבל'.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
שמיַתקאבאלת ִבהיא יַתעל ּמכ שרּמח ּה,
חו ץ ִבמממֵאכה ששִבחיןִ ,במשפ ֵאני אשִבהיא שמיַתמיַתּקתו.
יַתמרֲעעאשה שביַתוצ שי ּמדן שבמב שרִבסי אשֵאמת,
שוּמה ּמיה לו ּמאח מב שרִבסי,
ּמאשמרו רֲעחּמכִבמים:
שיכוּמלה ִבהיא אשלתאיַתמר:
'שלּמאִבחיָך ּמהִייִבתי שיכוּמלה שליַתקֵאבל,
שוּמלְך ֵאאי ִבני שיכוּמלה שליַתקֵאבל'.

פרק ח
מסכת כתובות פרק ח משנה א
א
ּמהִבאּמשה אש ּמנשפלו ּמל ּה שנּמכִבסים יַתעד אשללא ִבתשתּמא ֵארס,
מו ִבדים ֵאבית יַתשיַתמי שלֵאבית אהֵאלל
אשִבהיא מואכ ארת שונואת אנת ,שויַתק ּמים.
ּמנשפלו ּמל ּה ִבמאש ִבנשתּמא שרּמסה,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ִבתשמלכר.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ללא ִבתשמלכר.
שוֵאאלו ּמוֵאאלו מו ִבדין,
אשִבאם ּממשכ ּמרה שו ּמנשת ּמנה ,יַתק ּמים.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
ּמאשמרו ִבלשפ ֵאני יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל:
הוִבאיל שו ּמזּמכה ּמבִבאּמשה ,ללא ּמזּמכה יַתב שנּמכִבסים?
ּמאיַתמר ּמלאהם:
יַתברֲעח ּמדִבשים ּמאנו בוִבשים,
אאּמלא אשיַתאאתם שמ יַתגשל שגִבלין ּמעֵאלינו אאת יַתה שיּמש ִבנים.
ב

ּמנשפלו ּמל ּה ִבמאש ִבנֵאשאת,
ֵאאלו ּמוֵאאלו מו ִבדין,
אשִבאם ּממשכ ּמרה שו ּמנשת ּמנה,
אשיוִבוציא יַתהיַתביַתעל ִבמ יַתיד יַתהּמלקוחות.
יַתעד אשללא ִבנֵאשאת ,שו ִבנֵאשאת,
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ִבאם ּממשכ ּמרה שו ּמנשת ּמנה ,יַתק ּמים.
ּמאיַתמר שרִבבי רֲעח ִבני ּמנא אבן רֲעעִבקיּמבה:
ּמאשמרו ִבלשפ ֵאני יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל:
הוִבאיל שו ּמזּמכה ּמבִבאּמשה ,ללא ּמזּמכה יַתב שנּמכִבסים?
ּמאיַתמר ּמלאהן:
יַתברֲעח ּמדִבשים ּמאנו בוִבשים,
אאּמלא אשיַתאאתם שמ יַתגשל שגִבלין ּמעֵאלינו אאת יַתה שיּמש ִבנים.
מסכת כתובות פרק ח משנה ב
ג
שרִבבי ִבששמעון חוֵאלק ֵאבין שנּמכִבסים ִבל שנּמכִבסים:
יַתה שנּמכִבסים יַתה שידוִבעים יַתליַתביַתעל ,ללא ִבתשמלכר,
אשִבאם ּממשכ ּמרה שו ּמנשת ּמנהּ ,מבֵאטל;
שואשֵאאי ּמנן שידוִבעים יַתליַתביַתעל ,ללא ִבתשמלכר,
שוִבאם ּממשכ ּמרה שו ּמנשת ּמנה ,יַתק ּמים.
מסכת כתובות פרק ח משנה ג
ד
ּמנשפלו ּמל ּה שכּמסִבפים,
ִיּמליַתקח ּמבאהם יַתק שריַתקע ,שוהוא אוֵאכל ֵאפרות.
ֵאפרות יַתהשתלוִבשין ִבמן יַתהיַתּק שריַתקע,
ִיּמליַתקח ּמבאהן יַתק שריַתקע ,שוהוא אוֵאכל ֵאפרות.
ֵאפרות יַתהשממחּמב ִברין יַתליַתּק שריַתקע,
ּמאיַתמר שרִבבי ֵאמִבאיר:
ּמשִבמין אוּמתם יַתכּממה ֵאהן ּמיִבפין יַתבֵאפרות,
שויַתכּממה ֵאהן ּמיִבפין שבללא ֵאפרות,
שויַתהמוּמתרִ ,יּמליַתקח ּמבאהן יַתק שריַתקע ,שוהוא אוֵאכל ֵאפרות.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאפרות יַתהשממחּמב ִברין יַתליַתּק שריַתקע ,אשלו,
שתלוִבשין ִבמן יַתהיַתּק שריַתקע ,אשּמל ּה,
ִיּמליַתקח ּמבאהן יַתק שריַתקע ,שוהוא אוֵאכל ֵאפרות.
מסכת כתובות פרק ח משנה ד
ה
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:

שמקום אש ִביּמפה לכחו ִבבשכ ֵאניּמסּמת ּה,
הו יַתרע לכחו ִבביִבוציּמאּמת ּה;
שמקום אשהו יַתרע לכחו ִבבשכ ֵאניּמסּמת ּה,
ִיּמפה לכחו ִבביִבוציּמאּמת ּה:
ֵאפרות יַתהשממחּמב ִברין יַתליַתּק שריַתקע,
ִבבשכ ֵאניּמסּמת ּה אשלו ,וִבביִבוציּמאּמת ּה אשּמל ּה;
ושתלוִבשין ִבמן יַתהיַתּק שריַתקע,
ִבבשכ ֵאניּמסּמת ּה אשּמל ּה ,וִבביִבוציּמאּמת ּה אשלו.
מסכת כתובות פרק ח משנה ה
ו
ּמנשפלו ּמל ּה רֲעעּמב ִבדים וששּמפחות,
יַתה שזֵאק ִבנים ִיּממשכרו,
שוִיּמליַתקח ּמבאהן יַתק שריַתקע ,שוהוא אוֵאכל ֵאפרות.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ללא ִבתשמלכרִ ,במשפ ֵאני אשֵאהן שכבוד ֵאבית ּמאִבביּמה.
ּמנשפלו ּמל ּה ֵאזיִבתים ו שגּמפ ִבנים,
יַתה שזֵאק ִבנים ִיּממשכרו ּמלֵאעִבוצים,
שוִיּמליַתקח ּמבאהן יַתק שריַתקע ,שוהוא אוֵאכל ֵאפרות.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ללא ִבתשמלכרִ ,במשפ ֵאני אשֵאהן ששיַתבח ֵאבית ּמאִבביּמה.
ח
יַתהמוִבוציא שיִבוציאות יַתעל ִבנשכֵאסי ִבאששתו,
הוִבוציא יַתה שרֵאבה שוּמאיַתכל ִבקשמּמאה,
הוִבוציא ִבקשמּמאה שוּמאיַתכל יַתה שרֵאבה,
יַתמה אשהוִבוציא ,הוִבוציא ,ויַתמה אשּמאיַתכלּ ,מאיַתכל.
הוִבוציא שוללא ּמאיַתכל,
ִיּמשיַתבע יַתכּממה הוִבוציא שוִילּטל.
מסכת כתובות פרק ח משנה ו
ט
שואמ ארת ּמיּמבם אש ּמנשפלו ּמל ּה שנּמכִבסים,
מו ִבדין ֵאבית יַתשיַתמי וֵאבית אהֵאלל,
אשִבהיא מואכ ארת שונואת אנת ,שויַתק ּמים.
ֵאמּמתה,
יַתמה יַתירֲעעאשה ִבבשכמתּמבּמת ּה וִבב שנּמכִבסים יַתה ִבנשכ ּמנִבסין שויַתהיושוצִבאין ִבעּממ ּה?
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
יַתירֲעחלקו יו שרֵאשי יַתהיַתביַתעל ִבעם יו שרֵאשי ּמהּמאב.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שנּמכִבסים שכאח שזּמקּמתן,

ושכמתּמבה שבאח שזיַתקת יו שרֵאשי יַתהיַתביַתעל,
שנּמכִבסין יַתה ִבנשכ ּמנִבסין שויַתהיושוצִבאין ִבעּממ ּה שבאח שזיַתקת יו שרֵאשי ּמהּמאב.
מסכת כתובות פרק ח משנה ז
י
ִבה ִבנייַתח ּמאִבחיו ּממעות,
ִיּמליַתקח ּמבאהן יַתק שריַתקע ,שוהוא אוֵאכל ֵאפרות.
ֵאפרות יַתהשתלוִבשין ִבמן יַתהיַתּק שריַתקע,
ִיּמליַתקח ּמבאהן יַתק שריַתקע ,שוהוא אוֵאכל ֵאפרות.
יַתהשממחּמב ִברים יַתליַתּק שריַתקע,
ּמאיַתמר שרִבבי ֵאמִבאיר:
ּמשִבמין אוּמתן יַתכּממה ֵאהן ּמיִבפין יַתבֵאפרות,
שויַתכּממה ֵאהן ּמיִבפין שבללא ֵאפרות,
שויַתהמוּמתר,
ִיּמליַתקח ּמבאהן יַתק שריַתקע ,שוהוא אוֵאכל ֵאפרות.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתהשממחּמב ִברים יַתליַתּק שריַתקע ,אשלו,
ושתלוִבשין ִבמן יַתהיַתּק שריַתקעּ ,מכל יַתהּקו ֵאדם ּמבאהן ּמזּמכה;
ּמק יַתדם הואּ ,מזּמכה,
ּמק שדּממה ִבהיא,
ִיּמליַתקח ּמבאהן יַתק שריַתקע ,שוהוא אוֵאכל ֵאפרות.
שכ ּמנּמס ּה,
רֲעה ֵארי ִבהיא שכִבאששתו שלּמכל ּמדּמבר,
וִבבשליַתבד אששתֵאהא שכמתּמבּמת ּה יַתעל ִבנשכֵאסי יַתברֲעעּמל ּה ּמה ִבראשון.
מסכת כתובות פרק ח משנה ח
יא
ללא ליאיַתמר ּמל ּה:
'רֲעה ֵארי שכמתּמבִבתיְך ממ יַתניַתחת יַתעל יַתהמששלּמחן',
אאּמלא ּמכל שנּמכּמסיו יַתאשח ּמרִיין ִבלשכמתּמבּמת ּה.
שוֵאכן ללא ליאיַתמר ּמא ּמדם שלִבאששתו:
'רֲעה ֵארי שכמתּמבִבתיְך ממ יַתניַתחת יַתעל יַתהמששלּמחן',
אאּמלא 'ּמכל שנּמכיַתסי יַתאשח ּמרִיין ִבלשכמתּמבִבתיְך'.
ֵאג שרּמש ּה,
ֵאאין ּמל ּה אאּמלא שכמתּמבּמת ּה.
אהאח ִבזי ּמר ּה,
רֲעה ֵארי ִבהיא שכּמכל יַתה ּמנִבשים ,שוֵאאין ּמל ּה אאּמלא שכמתּמבּמת ּה.

פרק ט

מסכת כתובות פרק ט משנה א
א
יַתהכוֵאתב שלִבאששתו:
' ִבדין ו שדּמב ִברים ֵאאין ִבלי ִבב שנּמכיַתסִיְך',
רֲעה ֵארי אזה אוֵאכל ֵאפרות שביַתח אייּמה,
שוִבאם ֵאמּמתה ,יו שרּמש ּה.
שוִבאם ֵאכןּ ,מלּממה ּמכיַתתב:
' ִבדין ו שדּמב ִברים ֵאאין ִבלי ִבב שנּמכיַתסִיְך'?
אשִבאם ּממשכ ּמרה שו ּמנשת ּמנה ,יַתק ּמים.
ּמכיַתתב ּמל ּה:
' ִבדין ו שדּמב ִברים ֵאאין ִבלי ִבב שנּמכיַתסִיְך ושבֵאפרוֵאתיאהם',
ֵאאינו אוֵאכל ֵאפרות שביַתח אייּמה,
שוִבאם ֵאמּמתה ,יו שרּמש ּה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שלעוּמלם הוא אוֵאכל ֵאפרות ,יַתעד אש ִבישכלתב ּמל ּה:
' ִבדין ו שדּמב ִברים ֵאאין ִבלי ִבב שנּמכיַתסִיְך,
ושבֵאפרוֵאתיאהן ושבֵאפ ֵארי ֵאפרוֵאתיאהם יַתעד שלעוּמלם'.
ּמכיַתתב ּמל ּה:
' ִבדין ו שדּמב ִברים ֵאאין ִבלי ִבב שנּמכיַתסִיְך,
ושבֵאפרוֵאתיאהן ושבֵאפ ֵארי ֵאפרוֵאתיאהן ,שביַתח יַתיִיְך ושבמוֵאתְך',
ֵאאינו אוֵאכל ֵאפרות שביַתח אייּמה,
שוִבאם ֵאמּמתהֵ ,אאינו יו שרּמש ּה.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ִבאם ֵאמּמתהִ ,יי ּמראש ּמנה,
אשִבהשת ּמנה יַתעל יַתהּמכתוב אשיַתבתו ּמרה;
אשּמכל יַתהיַתמשת אנה יַתעל יַתהּמכתוב אשיַתבתו ּמרה,
שת ּמנאו ּמבֵאטל.
מסכת כתובות פרק ט משנה ב
ב
ִבמי אשֵאמת ,שוִבה ִבנייַתח ִבאּמשה ויַתברֲעעֵאלי חוב שויו שרִבשים,
שוּמה ּמיה לו ִבפּמּקדון או יַתמשל ּמוה שב יַתיד רֲעאֵאח ִברים,
שרִבבי יַתט שרפון אוֵאמר:
ִי ּמנשתנו שלכוֵאשל אשּמבאהן.
ו שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ֵאאין יַתררֲעחִבמים יַתב ִבדין ,אאּמלא ִי ּמנשתנו יַתליו שרִבשים;
אשמכּמלם שוצ ִבריִבכין ששבוּמעה,
שוֵאאין יַתהיו שרִבשין שוצ ִבריִבכין ששבוּמעה.
מסכת כתובות פרק ט משנה ג

ג
ִבה ִבנייַתח ֵאפרות שתלוִבשין ִבמן יַתהיַתּק שריַתקע,
ּמכל יַתהּקו ֵאדם ּמבאהן ּמזּמכה.
ּמזיַתכת ּמהִבאּמשה יוֵאתר יַתעל שכמתּמבּמת ּה,
ויַתביַתעל חוב יוֵאתר יַתעל חובו,
שויַתהמוּמתר,
שרִבבי יַתט שרפון אוֵאמר:
ִי ּמנשתנו שלכוֵאשל אשּמבאהן.
ו שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ֵאאין שמ יַתררֲעחִבמין יַתב ִבדין,
אאּמלא ִי ּמנשתנו יַתליו שרִבשין.
אשמכּמלם שוצ ִבריִבכין ששבוּמעה,
שוֵאאין יַתהיו שרִבשין שוצ ִבריִבכין ששבוּמעה.
מסכת כתובות פרק ט משנה ד
ד
יַתהמוִבשיב ִבאששתו יַתח שנ ּמו ִבנית,
או אשִבמ ּמנ ּה יַתאִבפישטרופוס,
רֲעה ֵארי אזה יַתמששִבביּמע ּה ּמכל שזיַתמן אשִבי שראוצה.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
רֲעאִבפלו יַתעל ִבפשלּמכ ּה שויַתעל ִבעיּמסּמת ּה.
מסכת כתובות פרק ט משנה ה
ה
ּמכיַתתב ּמל ּה:
' אנ אדר וששבוּמעה ֵאאין ִבלי ּמעיַתלִיְך',
ֵאאינו ּמיכול שליַתהששִבביּמע ּה,
רֲעאּמבל יַתמששִבבייַתע הוא אאת יו שראשיּמה שואאת יַתהּמבִבאים ִבב שרשוּמת ּה.
' אנ אדר וששבוּמעה ֵאאין ִבלי ּמעיַתלִיְך שויַתעל יו שריַתשִיְך,
שויַתעל יַתהּמבִבאים ִבב שרשוִבתיְך',
ֵאאינו ּמיכול שליַתהששִבבייַתע ללא אוּמת ּה,
שוללא אאת יו שראשיּמה ,שוללא אאת יַתהּמבִבאים ִבב שרשוּמת ּה.
רֲעאּמבל יו שרּמשיו יַתמששִבביִבעין אוּמת ּה,
שואאת יו שראשיּמה ,שואאת יַתהּמבִבאים ִבב שרשוּמת ּה.
ו
' אנ אדר וששבוּמעה ֵאאין ִבלי,
] שוללא[ שליו שריַתשי ,שוללא יַתלּמבִבאים ִבב שרשוִבתי> ,ושליו שריַתשי<
ּמעיַתלִיְך ,שויַתעל יו שריַתשִיְך ,שויַתעל יַתהּמבִבאים ִבב שרשוִבתיְך',
ללא הוא ,שוללא יו שרּמשיו ,שוללא יַתהּמבִבאים ִבב שרשותו,
יַתמששִבביִבעין אוּמת ּה,

שואאת יו שראשיּמה ,שואאת יַתהּמבִבאים ִבב שרשוּמת ּה.
מסכת כתובות פרק ט משנה ו
ז
ּמהשלּמכה ִבמאּקאבר יַתבשעּמל ּה שלֵאבית ּמאִבביּמה,
או אשּמח שז ּמרה שלֵאבית ּמחִבמיּמה,
שוללא ּמעיַתשת יַתאִבפישטרוּמפא,
ֵאאין יַתהיו שרִבשין יַתמששִבביִבעין אוּמת ּה.
ִבאם ּמעיַתשת יַתאִבפישטרוּמפא,
יַתמששִבביִבעין אוּמת ּה אלּמעִבתיד ּמללבא,
שוֵאאין יַתמששִבביִבעים אוּמת ּה שלאשּמעיַתבר.
מסכת כתובות פרק ט משנה ז
ח
יַתהפו אגאמת שכמתּמבּמת ּה,
ללא ִבתּמפ יַתרע אאּמלא ִבבששבוּמעה.
שוֵאעד אאּמחד שמִבעי ּמד ּה אשִבהיא שפרוּמעה,
ללא ִבתּמפ יַתרע אאּמלא ִבבששבוּמעה.
ִבמ שנּמכִבסים יַתהשממששעּמב ִבדין ,וִבמ ִבנשכֵאסי שיתוִבמים,
שויַתה ִבנשפ יַתריַתעת אשללא שבּמפ ּמניו,
ללא ִבתּמפ יַתרע אאּמלא ִבבששבוּמעה.
מסכת כתובות פרק ט משנה ח
ט
יַתהפו אגאמת שכמתּמבּמת ּהֵ ,אכייַתוצד?
ּמה שיּמתה שכמתּמבּמת ּה אאאל ף זוז,
ּמאיַתמר ּמל ּה:
'ִבהשתיַתקיַתבשלשת שכמתּמבִבתיְך',
שוִבהיא אואמ ארת:
'ללא ִבהשתיַתקיַתבשלִבתי אאּמלא ּממ אנה',
ללא ִבתּמפ יַתרע אאּמלא ִבבששבוּמעה.
שוֵאעד אאּמחד שמִבעי ּמד ּה אשִבהיא שפרוּמעהֵ ,אכייַתוצד?
ּמאיַתמר ּמל ּה:
'ִבהשתיַתקיַתבשלשת שכמתּמבִבתיְך',
שוִבהיא אואמ ארת:
'ללא ִבהשתיַתקיַתבשלִבתי',
שוֵאעד אאּמחד שמִבעי ּמד ּה אשִבהיא שפרוּמעה,
ללא ִבתּמפ יַתרע אאּמלא ִבבששבוּמעה.
ִבמ שנּמכִבסים שממששעּמב ִבדים ֵאכייַתוצד?
ּממיַתכר שנּמכּמסיו יַתלרֲעאֵאח ִבריםּ> ,ממשכ ּמרה<
שוִבהיא ִבנשפ יַתריַתעת ִבמן יַתהּמלקוחות,

ללא ִבתּמפ יַתרע אאּמלא ִבבששבוּמעה.
ִבמ ִבנשכֵאסי שיתוִבמים ֵאכייַתוצד?
ֵאמת שוִבה ִבנייַתח שנּמכּמסיו ִבליתוִבמין,
ִבנשפ יַתריַתעת ִבמן יַתה שיתוִבמין,
ללא ִבתּמפ יַתרע אאּמלא ִבבששבוּמעה.
שואשללא שבּמפ ּמניו ֵאכייַתוצד?
ּמהיַתלְך לו ִבלשמ ִבדי יַתנת יַתה ּמים,
שוִבהיא ִבנשפ יַתריַתעת אשללא שבּמפ ּמניו,
ללא ִבתּמפ יַתרע אאּמלא ִבבששבוּמעה.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ּמכל שזיַתמן אשִבהיא תויַתביַתעת שכמתּמבּמת ּה,
יַתהיו שרִבשין יַתמששִבביִבעין אוּמת ּה;
ִבאם ֵאאי ּמנה תויַתביַתעת שכמתּמבּמת ּה,
ֵאאין יַתהיו שרִבשין יַתמששִבביִבעין אוּמת ּה.
מסכת כתובות פרק ט משנה ט
י
הוִבוציּמאה ֵאגט ,שוֵאאין ִבעמו שכמתּמבה,
גוּמבה שכמתּמבּמת ּה;
שכמתּמבה ,שוֵאאין ִבעּממ ּה ֵאגט,
ִבהיא אואמ ארת:
'ּמאיַתבד ִבגִבּטי',
שוהוא אוֵאמר:
'ּמאיַתבד שוּמב ִברי',
שוֵאכן יַתביַתעל חוב אשהוִבוציא ששּמטר חוב,
שוֵאאין ִבעמו שפרו שזבול,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ללא ִיּמפ שרעו.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ִבמן יַתהיַתוּסּמכ ּמנה שוֵאהיּמלְך,
גוּמבה אשללא יַתב ֵאגט,
ויַתביַתעל ּמהִבאּמשה חוב גואבה אשללא ִבבשפרו שזבול.
יא
שש ֵאני ִבגִבּטין וששֵאתי שכמתבות,
גוּמבה ששֵאתי שכמתבות;
ששֵאתי שכמתבות שו ֵאגט ,או שכמתּמבה ושש ֵאני ִבגִבּטין,
או שכמתּמבה שו ֵאגט וִבמיּמתה> ,וֵאמיּמתה<
ֵאאי ּמנה גוּמבה אאּמלא שכמתּמבה יַתאיַתחת.
יַתהשמ ּמג ֵארש אאת ּמהִבאּמשה שואהאח ִבזי ּמר ּה,
יַתעל שמ ּמנת שכמתּמבּמת ּה ּמה ִבראשו ּמנה אהאח ִבזי ּמר ּה.
ּמקּמטן אשִבהִבשיאו ּמאִבביו,

שכמתּמבּמת ּה יַתק איאמת ,אשיַתעל שמ ּמנת ֵאכן ִבק שיּממ ּה.
ֵאגר אש ִבנשת יַתג יַתיר שוִבאששתו ִבעמו,
שכמתּמבּמת ּה יַתק איאמת ,אשיַתעל שמ ּמנת ֵאכן ִבק שיּממ ּה.

פרק י
מסכת כתובות פרק י משנה א
א
ִבמי אשּמה ּמיה ּמנשוי ששֵאתי ּמנִבשים וֵאמתּ > ,מנשוִבאי .וכך כולם<
ּמה ִבראשו ּמנה קו אדאמת יַתלשש ִבנ ּמיה,
יו שרֵאשי ּמה ִבראשו ּמנה קו שדִבמין שליו שרֵאשי יַתהשש ִבנ ּמיה.
ּמנּמשא אאת ּמה ִבראשו ּמנה וֵאמּמתה,
ּמנּמשא אאת יַתהשש ִבנ ּמיה וֵאמת הוא,
יַתהשש ִבנ ּמיה שויו שראשיּמה קו שדִבמין שליו שרֵאשי ּמה ִבראשו ּמנה.
מסכת כתובות פרק י משנה ב
ב
ִבמי אשּמה ּמיה ּמנשוי ששֵאתי ּמנִבשים ,וֵאמתו,
יַתאיַתחר ּמכְך ֵאמת הוא,
שויַתה שיתוִבמין שמיַתבשקִבשין שכמתיַתבת ִבאּממן,
שוֵאאין ּמשם אאּמלא שכ ֵאדי ששֵאתי שכמתבות> ,אאּמלא נוס ף על ידי מגיה<
חושלִבקין שבּמש אוה.
ּמה ּמיה ּמשם יוֵאתר ִבדי ּמנר,
ֵאאלו נושטִבלין שכמתיַתבת ִבאּממן,
שוֵאאלו נושטִבלין שכמתיַתבת ִבאּממן.
שוִבאם ּמאשמרו יַתה שיתוִבמין:
'רֲעה ֵארי ּמאנו יַתמרֲעעִבלים יַתעל ִבנשכֵאסי ּמאִבבינו יוֵאתר ִבדי ּמנר'> ,יתר<
שכ ֵאדי אשִישּטלו שכמתיַתבת ִבאּממן,
ֵאאין שושמִבעין ּמלאהם,
אאּמלא ּמשִבמין אאת יַתה שנּמכִבסים שבֵאבית ִבדין.
מסכת כתובות פרק י משנה ג
ג
ּמהיו ּמשם שנּמכִבסין שכּמב ּמראוי > ,שנּמכִבסין אשֵאאין ּמלאהם שכּמב ּמראוי<
שוֵאאי ּמנן שכיַתבממרֲעח ּמזק,
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתא ף יַתעל ִבפי אש איש ּמשם שנּמכִבסים אשֵאאין ּמלאהם יַתאשח ּמריות,
ֵאאי ּמנן שכלום,
יַתעד אש ִבישהיו ּמשם שנּמכִבסים אש ֵאיש ּמלאהם יַתאשח ּמריות,

יוֵאתר יַתעל ששֵאתי שכמתבות ִבדי ּמנר.
מסכת כתובות פרק י משנה ד
ד
ִבמי אשּמה ּמיה ּמנשוי ּמשלוש ּמנִבשים ,וֵאמת,
שכמתּמבּמת ּה אשּמלזו ּממ אנה ,שואשּמלזו ּממאיַתתִים,
שואשּמלזו ששללש ֵאמאות,
שוֵאאין ּמשם אאּמלא ּממ אנה,
חושלקות שבּמש אוה.
ּמהיו ּמשם ּממאיַתתִים,
אששלּממ אנה נואטאלת רֲעחִבמִבשים,
שואששלּממאיַתתִים שואשִבלששללש ֵאמאות,
ששללּמשה ששללּמשה אשיַתל ּמזּמהב.
ּמהיו ּמשם ששללש ֵאמאות,
אששלּממ אנה נואטאלת רֲעחִבמִבשים,
שואששלּממאיַתתִים ּממ אנה,
שואשִבלששללש ֵאמאות ִבשּמשה אשיַתל ּמזּמהב.
שוֵאכן ששללּמשה אשֵאהִבטילו יַתלִבכיס,
שוהוִבתירו או ּמפּמחתוּ ,מכְך ֵאהן חושלִבקין.
מסכת כתובות פרק י משנה ה
ה
ִבמי אשּמה ּמיה ּמנשוי יַתא שריַתבע ּמנִבשים ,וֵאמת,
ּמה ִבראשו ּמנה קו אדאמת יַתלשש ִבנ ּמיה,
ושש ִבנ ּמיה יַתלששִבליִבשית,
וששִבליִבשית ּמל שרִבביִבעית.
ּמה ִבראשו ּמנה ִבנששיַתביַתעת יַתלשש ִבנ ּמיה,
שויַתהשש ִבנ ּמיה יַתלששִבליִבשית,
שויַתהששִבליִבשית ּמל שרִבביִבעית,
שוּמה שרִבביִבעית ִבנשפ יַתריַתעת אשללא ִבבששבוּמעה.
ּמאיַתמר אבן יַתנ ּמנס:
ֵאכייַתוצד? שוִבכי ִבמשפ ֵאני אשִבהיא יַתארֲעחרו ּמנה ִבנששּמכ ּמרה?
יַתא ף ִבהיא ללא ִבתּמפ יַתרע אאּמלא ִבבששבוּמעה.
ּמהיו מכּמלן יושוצאות יום אאּמחד,
ּמכל יַתהּקו אדאמת אאת רֲעחאב שרּמת ּה רֲעאִבפלו ּמשּמעהּ ,מזּמכת.
ּמכְך ּמהיו כושתִבבין ִבבירוּמשיַתלִים ּמשעות.
שוּמהיו מכּמלן יושוצאות ּמשּמעה יַתאיַתחת.
ֵאאין ּמשם אאּמלא ּממ אנה ,חושלקות שבּמש אוה.
מסכת כתובות פרק י משנה ו
ו

ִבמי אשּמה ּמיה ּמנשוי ששֵאתי ּמנִבשים,
וּממיַתכר אאת ּמש ֵאדהו,
ּמכשתּמבה ּמה ִבראשו ּמנה יַתללוֵאקיַתח:
' ִבדין ו שדּמב ִברים ֵאאין ִבלי ִבעּממְך',
יַתהשש ִבנ ּמיה מוִבוציּמאה ִבמ יַתיד יַתהלוֵאקיַתח,
שוּמה ִבראשו ּמנה ִבמ יַתיד יַתהשש ִבנ ּמיה,
שויַתהלוֵאקיַתח ִבמ יַתיד ּמה ִבראשו ּמנה,
שוחו שזרות רֲעחִבליּמלה,
יַתעד אש יַתירֲעעשו שפּמש ּמרה ֵאבי ֵאניאהן.
שוֵאכן ִבאּמשה שוֵאכן יַתברֲעעיַתלת חוב.

פרק יא
מסכת כתובות פרק יא משנה א
א
יַתאשלּממ ּמנה ִבנזו אנת ִבמ ִבנשכֵאסי שיתוִבמין,
ויַתמרֲעעֵאשה ּמי אדיּמה אשּמלאהן,
שוֵאאי ּמנן יַתח ּמיִבבים ִבבשקבו ּמרּמת ּה.
יו שראשיּמה יַתהיו שרִבשין שכמתּמבּמת ּה,
יַתח ּמיִבבין ִבבשקבו ּמרּמת ּה.
מסכת כתובות פרק יא משנה ב
ב
יַתאשלּממ ּמנהֵ ,אבין ִבמן ּמהֵאארוִבסין וֵאבין ִבמן יַתה ִבנשוִבאין,
מואכ ארת אשללא שבֵאבית ִבדין.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ִבמן יַתה ִבנשוִבאין ,מואכ ארת אשללא שבֵאבית ִבדין,
ִבמן ּמהֵאארוִבסין ,ללא ִבתשמלכר אאּמלא שבֵאבית ִבדין,
ִבמשפ ֵאני אשֵאאין ּמל ּה שמזונות,
שוּמכל אשֵאאין ּמל ּה שמזונות,
ללא ִבתשמלכר אאּמלא שבֵאבית ִבדין.
מסכת כתובות פרק יא משנה ג
ג
ּממשכ ּמרה שכמתּמבּמת ּה ,או ִבמשקּמוצּמת ּה,
ִבמשששכ יַתנּמת ּה ,או ִבמשקּמוצּמת ּה,
שנּמת ּמנ ּה שליַתאֵאחר ,או ִבמשקּמוצּמת ּה,
ללא ִבתשמלכר אאת יַתהששּמאר אאּמלא שבֵאבית ִבדין.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:

מואכ ארת ִבהיא רֲעאִבפלו יַתא שרּמבּמעה יַתורֲעחִבמּמשה שפּמעִבמים.
ומואכ ארת ִבלשמזונות אשללא שבֵאבית ִבדין ,שוכואתאבת:
'ִבלשמזונות ּממיַתכ שרִבתי'.
ו שגרוּמשה ללא ִבתשמלכר אאּמלא שבֵאבית ִבדין.
מסכת כתובות פרק יא משנה ד
ד
יַתאשלּממ ּמנה אשּמה שיּמתה שכמתּמבּמת ּה ּממאיַתתִים,
ּממשכ ּמרה שו אוה ּממ אנה שבּממאיַתתִים,
או שו אוה ּממאיַתתִים שבּממ אנה,
ִבנשתיַתקשבּמלה שכמתּמבּמת ּה.
ּמה שיּמתה שכמתּמבּמת ּה ּממ אנה,
ּממשכ ּמרה שו אוה ּממ אנה שו ִבדי ּמנר שבּממ אנה,
ִבמשכ ּמר ּה ּמבֵאטל.
רֲעאִבפלו ִבהיא אואמ ארת:
'רֲעא ִבני יַתאשח ִבזיר ִבדי ּמנר יַתליו שרִבשין',
ִבמשכ ּמר ּה ּמבֵאטל.
ה
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
שלעוּמלם ִבמשכ ּמר ּה יַתק ּמים,
יַתעד אש שיֵאהא ּמשם שכ ֵאדי אששתיַתש ֵאיר
יַתבּמש אדה ֵאבית ִבתששּמעה יַתקִבבים,
ויַתב ִבג ּמנה ֵאבית רֲעחִבוצי יַתקב,
ושכ ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבהֵ ,אבית לריַתבע.
ּמה שיּמתה שכמתּמבּמת ּה יַתא שריַתבע ֵאמאות,
וּממשכ ּמרה ּמל אזה ּממ אנה ,שוּמל אזה ּממ אנה,
ושליַתארֲעחרון ּמיאפה ּממ אנה שו ִבדי ּמנר ּממ אנה,
אשּמליַתארֲעחרון ּמבֵאטל ,שואששלמכּמלםִ ,במשכ ּמרן יַתק ּמים.
מסכת כתובות פרק יא משנה ה
ו
שום יַתה יַתד ּמי ִבנים אשּמפיַתחת ששתות או הוִבתיר ששתות,
ִבמשכ ּמרן ּמבֵאטל.
ּמאיַתמר יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל:
ִבאם ֵאכן ,יַתמה לכיַתח ֵאבית ִבדין ּמיאפה?
אאּמלא ִבאם ּמעשו ִבא אג ארת ִבבלּק ארת,
רֲעאִבפלו ּממשכרו שו אוה ּממ אנה שבּממאיַתתִים,
או שו אוה ּממאיַתתִים שבּממ אנה,
ִבמשכ ּמרן יַתק ּמים.

מסכת כתובות פרק יא משנה ו
ז
יַתה שיתוּממה שויַתהששִבנ ּמיה שוּמהיַתא שילו ִבנית,
ֵאאין ּמל ּה שכמתּמבה ,שוללא ֵאפרות ,שוללא שמזונות ,שוללא שבּמלאות.
ִבאם ִבמשתִבחּמלה שנּמטּמל ּה שלֵאשם יַתא שילו ִבנית,
איש ּמל ּה שכמתּמבה.
יַתאשלּממ ּמנה שללכֵאהן ּמגדול,
שגרוּמשה יַתורֲעחלוּמוצה שללכֵאהן אה שדיוט,
יַתמשמ אז ארת ו שנִבתי ּמנה שלִישש ּמרֵאאל,
יַתבת ִישש ּמרֵאאל יַתליַתמשמ ֵאזר שויַתל ּמנִבתין,
ֵאיש ּמלאהן שכמתּמבה.

פרק יב
מסכת כתובות פרק יב משנה א
א
יַתהנוֵאשא אאת ּמהִבאּמשה,
וּמפשסּמקה ִבעמו אש שיֵאהא ּמזן אאת ִבבּמת ּה ּמחֵאמש ּמש ִבנים,
יַתח ּמיב שלזו ּמנ ּה ּמחֵאמש ּמש ִבנים.
ִבנֵאשאת שליַתאֵאחר,
וּמפשסּמקה ִבעמו אש שיֵאהא ּמזן אאת ִבבּמת ּה ּמחֵאמש ּמש ִבנים,
יַתח ּמיב שלזו ּמנ ּה ּמחֵאמש ּמש ִבנים.
ללא ליאיַתמר ּמה ִבראשון:
'שכאשּמתלבא שלֵאביִבתי רֲעאזו ּמנ ּה',
אאּמלא מוִבליְך שמזונואתיּמה ִבלשמקום אשִבהיא ִבאּממ ּה.
שוֵאכן ללא ליאשמרו שש ֵאניאהם:
'רֲעה ֵארי ּמאנו זו ִבנין אוּמת ּה שכיַתאיַתחת',
אאּמלא אאּמחד ּמז ּמנ ּה,
שואאּמחד נוֵאתן ּמל ּה שדֵאמי שמזונואתיּמה.
מסכת כתובות פרק יב משנה ב
ב
ִבנֵאשאת ,יַתהיַתביַתעל יַתח ּמיב ִבבשמזונואתיּמה,
שוֵאהן נושת ִבנין ּמל ּה שדֵאמי שמזונות.
ֵאמתו ,שבנוֵאתיאהן ִבנזונות ִבמ שנּמכִבסים שב ֵאני חל ִברין> ,שבנוּמתן<
שוִבהיא ִבנזו אנת ִבמ שנּמכִבסים שממששעּמב ִבדים,
ִבמשפ ֵאני אשִבהיא שכיַתברֲעעיַתלת חוב.
יַתהִבפשקִבחים ּמהיו כושתִבבין:
'יַתעל שמ ּמנת אשאאֵאהא ּמזן אאת ִבבֵאתְך ּמחֵאמש ּמש ִבנים,

ּמכל שזיַתמן אשיַתאשת ִבעִבמי'.
מסכת כתובות פרק יב משנה ג
ג
יַתאשלּממ ּמנה אשּמאשמ ּמרה:
ֵאאי אאשפִבשי ּמלזוז ִבמֵאבית יַתברֲעעִבלי> ,איפשי<
ֵאאין יַתהיו שרִבשין שיכוִבלין לויַתמר ּמל ּה:
'שלִבכי שלֵאבית ּמאִבביְך שוּמאנו ּמז ִבנים אוּמתְך',
אאּמלא ּמז ִבנין אוּמת ּה שבֵאבית יַתבשעּמל ּה,
שונושת ִבנין ּמל ּה ּממדור שלִבפי שכבו ּמד ּה.
ד
ּמאשמ ּמרה:
'ֵאאי אאשפִבשי ּמלזוז ִבמֵאבית יַתאּמבא',
שיכוִבלין יַתהיו שרִבשין לויַתמר ּמל ּה:
'ִבאם יַתאשת אאשוצֵאלנו ,איש ִבליְך שמזונות,
שוִבאם ֵאאין יַתאשת אאשוצֵאלנוֵ ,אאין ִבליְך שמזונות'.
ִבאם ּמה שיּמתה טואע אנת:
'ִבמשפ ֵאני אשִבהיא יַתישל ּמדה שוֵאהן שיּמל ִבדים',
ּמז ִבנים אוּמת ּה שוִבהיא שבֵאבית ּמאִבביּמה.
מסכת כתובות פרק יב משנה ד
ה
ּמכל שזיַתמן אשִבהיא שבֵאבית ּמאִבביּמה,
גוּמבה שכמתּמבּמת ּה שלעוּמלם,
שוּמכל שזיַתמן אשִבהיא שבֵאבית יַתבשעּמל ּה,
גוּמבה שכמתּמבּמת ּה יַתעד אעשש ִברים שוּמחֵאמש ּמש ּמנה,
אש ֵאיש שבאעשש ִברים שוּמחֵאמש ּמש ּמנה
אשיַתתרֲעעאשה טוּמבה שכ אנ אגד שכמתּמבּמת ּה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר,
אשּמאיַתמר ִבמשום יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ּמכל שזיַתמן אשִבהיא שבֵאבית יַתבשעּמל ּה,
גוּמבה שכמתּמבּמת ּה שלעוּמלם,
שוּמכל שזיַתמן אשִבהיא שבֵאבית ּמאִבביּמה,
גוּמבה שכמתּמבּמת ּה יַתעד אעשש ִברים שוּמחֵאמש ּמש ּמנה.
ֵאמּמתה,
יו שראשיּמה יַתמ שזִבכי ִברים שכמתּמבּמת ּה יַתעד אעשש ִברים שוּמחֵאמש ּמש ּמנה.

פרק יג
מסכת כתובות פרק יג משנה א
א
שש ֵאני יַתד ּמי ֵאני שג ֵאזלות ּמהיו ִבבירוּמשיַתלִים:
יַתא שדמון ,שוּמח ּמנן אבן רֲעאשבּמשלום.
ּמח ּמנן אוֵאמר שש ֵאני שדּמב ִברים,
שויַתא שדמון אוֵאמר ִבששבּמעה.
ִבמי אשּמהיַתלְך לו ִבלשמ ִבדי יַתנת יַתה ּמים,
שוִבאששתו תויַתביַתעת שמזונות,
ּמח ּמנן אוֵאמר:
ִבתּמשיַתבע יַתבוּסו ף שוללא ִבתּמשיַתבע יַתבשתִבחּמלה.
שו אנשחשלקו ּמעּמליו שב ֵאני לכרֲעה ִבנים שגדוִבלים ,שוּמאשמרו:
ִבתּמשיַתבע יַתבשתִבחּמלה ויַתבוּסו ף.
ּמאיַתמר שרִבבי דוּמסא אבן יַתא שרִבכי ּמנס שכ ִבדשב ֵאריאהם.
ּמאיַתמר יַתרּמבן יוּמח ּמנן אבן יַתזיַתכי:
ּמיאפה ּמאיַתמר ּמח ּמנן,
ללא ִבתּמשיַתבע אאּמלא יַתבוּסו ף.
מסכת כתובות פרק יג משנה ב
ב
ִבמי אשּמהיַתלְך לו ִבלשמ ִבדי יַתנת יַתה ּמים,
שוּמעיַתמד יַתאֵאחר וִבפ שר ֵאנס אאת ִבאששתו,
ּמח ּמנן אוֵאמר:
ִבאֵאבד אאת ּממעוּמתיו.
שו אנשחשלקו ּמעּמליו שב ֵאני לכרֲעה ִבנים שגדוִבלים ,שוּמאשמרו:
ִיּמשיַתבע יַתכּממה הוִבוציא שוִילּטל.
ּמאיַתמר שרִבבי דוּמסה אבן יַתה שרִבכי ּמנס שכ ִבדשב ֵאריאהם.
ּמאיַתמר יַתרּמבן יוּמח ּמנן אבן יַתזיַתכי:
ּמיאפה ּמאיַתמר ּמח ּמנן,
ִבה ִבנייַתח ּממעוּמתיו יַתעל אק ארן יַתהשצִבבי.
מסכת כתובות פרק יג משנה ג
ג
יַתא שדמון אוֵאמר ִבששבּמעה:
ִבמי אשֵאמת שוִבה ִבנייַתח ּמב ִבנים וּמבנות,
ִבב שזיַתמן אשיַתה שנּמכִבסים שמ מרִבבין,
יַתהּמב ִבנים יו שרִבשין שויַתהּמבנות ִיזונו.
שנּמכִבסים שמממּמעִבטים,
יַתהּמבנות ִיזונו,
שויַתהּמב ִבנים ִיששרֲעאלו יַתעל יַתהשפּמתִבחים.

יַתא שדמון אוֵאמר:
ִבבששִבביל אשרֲעא ִבני ּמזּמכר ִבהשפיַתס שדִבתי?
ּמאיַתמר יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל:
רואאה רֲעא ִבני אאת ִבדשב ֵארי יַתא שדמון.
מסכת כתובות פרק יג משנה ד
ד
יַתהּטוֵאען יַתלרֲעחֵאברו יַתכ ֵאדי אשאמן,
שוהו ּמדה לו יַתבִבּק שנשק ִבנים,
יַתא שדמון אוֵאמר:
הוִבאיל שוהו ּמדה ִבמן יַתהיַתּטרֲעע ּמנהִ ,יּמשיַתבע.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאין ִבמן הו ּמד ּמיה יַתביַתּטרֲעע ּמנה.
ּמאיַתמר יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל:
רואאה רֲעא ִבני אאת ִבדשב ֵארי יַתא שדמון.
מסכת כתובות פרק יג משנה ה
ה
יַתהפוֵאסק ּממעות יַתלרֲעחּמתנו,
וּמפיַתשט לו אאת ּמה אר אגל,
שתֵאהי יואשאבת יַתעד אש יַתישלִבבין לראּמש ּה.
יַתא שדמון אוֵאמר:
'ִבאלו רֲעא ִבני ּמפיַתסשקִבתי יַתעל יַתעשוצִבמי,
אאֵאהי יואשאבת יַתעד אש יַתישלִבבין לראִבשי.
יַתאּמבא ּמפיַתסק ּמעיַתליּ ,ממה רֲעא ִבני שיכוּמלה יַתלרֲעעשות?
או שכלנס או שפלטר!'
ּמאיַתמר יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל:
רואאה רֲעא ִבני אאת ִבדשב ֵארי יַתא שדמון.
מסכת כתובות פרק יג משנה ו
ו
ּמהעו ֵארר יַתעל ּמש אדה שוהוא ּמחתום ּמעאליּמה ֵאעד,
יַתא שדמון אוֵאמר:
'יַתהֵאש ִבני נויַתח ִבלי ,שוּמה ִבראשון ּמקאשה ִבמאמ ִבני'.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִבאֵאבד אאת שזכותו.
רֲעעּמשּמא ּה ִבסיּממן שליַתאֵאחרִ ,באֵאבד אאת שזכותו.
מסכת כתובות פרק יג משנה ז
ז
ִבמי אשּמהיַתלְך לו ִבלשמ ִבדי יַתנת יַתה ּמים,

שוּמאשב ּמדה אד ארְך ּמש ֵאדהו,
יַתא שדמון אוֵאמר:
ֵאיֵאלְך לו ִבבשקּמוצ ּמרה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִישק אנה לו אד ארְך שבֵאמּמאה ּממ אנה,
או ִישפ יַתרח שבּמא ֵאויר.
מסכת כתובות פרק יג משנה ח
ח
יַתהמוִבוציא ששּמטר חוב יַתעל רֲעחֵאברו,
שויַתהּמלה הוִבוציא אשּממיַתכר לו אאת יַתהּמש אדה,
יַתא שדמון אוֵאמר:
'ִבאלו ּמהִייִבתי יַתח ּמיב ּמלְך,
ּמה ּמיה ּמלְך שלִבהּמפ יַתרע אאת אשּמלְך
שכאשּממיַתכ שרּמת ִבלי אאת יַתהּמש אדה!'
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
אזה ּמה ּמיה ִבפֵאּקיַתח אשּממיַתכר לו אאת יַתהיַתּק שריַתקע,
ִבמשפ ֵאני אשהוא ּמיכול שליַתמשששכנו.
מסכת כתובות פרק יג משנה ט
ט
שש יַתנִים אשהוִבוציאו ששּמטר חוב אזה יַתעל אזה,
יַתא שדמון אוֵאמר:
'ִבאלו יַתח ּמיב ּמהִייִבתי ּמלְך,
ֵאכייַתוצד יַתאּמתה לל אוה ִבמאמ ִבני?'
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
אזה גואבה ששּמטר חובו,
שו אזה גואבה ששּמטר חובו.
מסכת כתובות פרק יג משנה י
י
ּמשלוש רֲעא ּמרוצות יַתל ִבנשוִבאין:
שיהו ּמדה ,שוֵאעאבר יַתהיַתי שר ֵאדן ,שויַתה ּמגִבליל > .שו ּמגִבליל<
ֵאאין מוִבוציִבאין ֵאמִבעיר ּמלִבעיר ,וִבמשכ יַתרְך ִבלשכ יַתרְך.
רֲעאּמבל שבאוּמת ּה ּמהּמא אר ץ,
מוִבוציִבאין ֵאמִבעיר ּמלִבעיר ,וִבמשכ יַתרְך ִבלשכ יַתרְך,
רֲעאּמבל ללא ֵאמִבעיר ִבלשכ יַתרְך ,שוללא ִבמשכ יַתרְך ּמלִבעיר.
מוִבוציִבאין ִבמֵאנ ִבוי ּמה ּמרע שלֵאנ ִבוי יַתה ּמיאפה,
רֲעאּמבל ללא ִבמֵאנ ִבוי יַתה ּמיאפה שלֵאנ ִבוי ּמה ּמרע.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
יַתא ף ללא ִבמֵאנ ִבוי ּמה ּמרע שלֵאנ ִבוי ּמיאפה,

אשיַתהֵאנ ִבוי יַתה ּמיאפה בו ֵאדק.
מסכת כתובות פרק יג משנה יא
יא
יַתהלכל יַתמרֲעעִבלין שלאא אר ץ ִישש ּמרֵאאל ,שוֵאאין יַתהלכל מוִבוציִבאין.
יַתהלכל יַתמרֲעעִבלין ִבלירוּמשיַתלִים ,שוֵאאין יַתהלכל מוִבוציִבאין.
)אאּמחד ּמהרֲעא ּמנִבשים שו(אאּמחד ּמנִבשים שואאּמחד רֲעעּמב ִבדים.
ֵאכייַתוצד?
ּמנּמשא ִבאּמשה שבאא אר ץ ִישש ּמרֵאאל ,שוֵאג שרּמש ּה שבאא אר ץ ִישש ּמרֵאאל,
נוֵאתן ּמל ּה ִבמשמעות אא אר ץ ִישש ּמרֵאאל.
ּמנּמשא ִבאּמשה שבאא אר ץ ִישש ּמרֵאאל ,שוֵאג שרּמש ּה שביַתקפודושק ּמיא,
נוֵאתן ּמל ּה ִבמשמעות אא אר ץ ִישש ּמרֵאאל.
ּמנּמשא ִבאּמשה שביַתקפודושק ּמיא ,שוֵאג שרּמש ּה שבאא אר ץ ִישש ּמרֵאאל,
נוֵאתן ּמל ּה ִבמשמעות אא אר ץ ִישש ּמרֵאאל;
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ִבמשמעות יַתקפודושק ּמיא.
ּמנּמשא ִבאּמשה שביַתקפודושק ּמיא ,שוֵאג שרּמש ּה שביַתקפודושק ּמיא,
נוֵאתן ּמל ּה ִבמשמעות יַתקפודושק ּמיא.
חסלת מסכת כתובות

מסכת נדרים
פרק א
מסכת נדרים פרק א משנה א
א
ּמכל ִבכנו ֵאיי שנּמד ִברים ִבכ שנּמד ִברים,
יַתורֲעח ּמרִבמים יַתכרֲעח ּמרִבמים,
וששבועות ִבכששבועות,
ו שנ ִבזירות ִבכ שנ ִבזירות.
ּמהאוֵאמר יַתלרֲעחֵאברו:
"ממ ּמדר רֲעא ִבני ִבמּממְך",
"ממשפ ּמרש רֲעא ִבני ִבמּממְך",
"ממ שרּמחק רֲעא ִבני ִבמּממְך",
"אשֵאאי ִבני אוֵאכל ּמלְך"> ,שני<

"אשֵאאי ִבני טוֵאעם ּמלְך"> ,שני<
ּמאסור.
"שמ מנ אדה רֲעא ִבני ּמלְך",
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה ּמה ּמיה חוֵאכְך ּמב אזה שליַתהשחִבמיר.
"שכ ִבנ שד ֵארי שרּמשִבעים",
ּמנ יַתדר יַתב ּמנ ִבזיר ויַתבּמּק שרּמבן וִבבששבוּמעה.
"שכ ִבנ שד ֵארי שכֵאש ִברין",
ללא ּמאיַתמר שכלום.
"שכ ִבנ שדבוּמתם",
ּמנ יַתדר יַתב ּמנ ִבזיר ויַתבּמּק שרּמבן.
מסכת נדרים פרק א משנה ב
ב
ּמהאוֵאמר:
" מק ּמנם" " ,מק ּמנח" " ,מק ּמנס",
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִבכנוִיים יַתלּמּק שרּמבן.
"ֵאח ארק"ֵ" ,אח ארְך"ֵ" ,אח אר ף",
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִבכנוִיין יַתלֵאח ארם.
" ּמנ ִבזיק"ּ " ,מנ ִבזייַתח"ּ" ,מפ ִבזייַתח",
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִבכנוִיין ִבל שנ ִבזירות.
"ששבוּמתא"" ,ששבוּמקא"" ,ששקוּמקה"ּ " ,מנ יַתדר שבמוֵאהן",
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִבכנוִיין ִבלששבוּמעה.
מסכת נדרים פרק א משנה ג
ג
"ללא מחִבלים ללא לאיַתכל ּמלְך",
"ללא ּמכֵאשר שוללא שדֵאכי",
"ּמטהור שוּמטֵאמא"" ,נוּמתר וִבפגול",
ּמאסור.
"שכִבאשמ ּמרא"" ,יַתכ ִבדי יַתרִים"ּ" ,מכֵאעִבוצים",
"ּמכִבאִבשים"" ,יַתכִבמ שזֵאביַתח"" ,יַתכֵאהיּמכל"ִ" ,בכירוּמשיַתלִים",
ּמנ יַתדר שבאאּמחד ִבמּמכל שמיַתששמֵאשי יַתהִבמ שזֵאבח,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשללא ִבה שזִבכיר ּמק שרּמבן,
רֲעה ֵארי אזה ּמנ יַתדר יַתבּמּק שרּמבן.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
)יַתא ף( ּמהאוֵאמר " שירוּמשיַתלִים!"
ללא ּמאיַתמר שכלום.
מסכת נדרים פרק א משנה ד
ד
ּמהאוֵאמר:

"ּמק שריַתבן עוּמלה ,וִבמ שנּמחה ,יַתחּמּטאת,
תו ּמדה ,וששּמלִבמים אשֵאאי ִבני אויַתכל ּמלְך",
ּמאסור;
שרִבבי שיהו ּמדה יַתמִבתיר.
"יַתהּמּק שרּמבן ,שכּמק שרּמבןּ ,מק שרּמבן אשלאיַתכל ּמלְך",
ּמאסור.
"ללא ּמק שרּמבן ללא לאיַתכל ּמלְך",
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאסר.
ּמהאוֵאמר יַתלרֲעחֵאברו:
" מק ּמנם ִבפי שמ יַתדֵאבר ִבעּממְך,
שו ּמי ִבדי עוּמשה ִבעּממְך,
שו יַתר שגִבלי שמיַתהאלאכת ּמלְך",
ּמאסור.

פרק ב
מסכת נדרים פרק ב משנה א
א
שוֵאאלו ממּמת ִברין:
"מחִבלין אשלאיַתכל ּמלְך",
"ִבכשביַתשר רֲעח ִבזיר",
"יַתכרֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה"> ,יַתברֲעעבו ּמדה<
"ִבכ שנֵאבלות"ִ" ,בכשט ֵארפות",
"ִבכששּמקִבוצין"ִ" ,בכ שרּממִבשין",
"שכיַתחיַתלת יַתארֲעה לרן שוִבכשתרוּממתו",
ממּמתר.
ּמהאוֵאמר שלִבאששתו:
"רֲעה ֵארי יַתאשת ּמעיַתלי שכִבאּממא",
פושתִבחין לו אפיַתתח ִבמּממקום יַתאֵאחר,
אשללא ּמיֵאקל אאת לראשו שלֵאכן.
" מק ּמנם אשֵאאי ִבני ּמיֵאשן"> ,שני .וכן כולם<
"אשֵאאי ִבני שמ יַתדֵאבר",
"אשֵאאי ִבני שמיַתהֵאלְך";
ּמהאוֵאמר שלִבאששתו:
" מק ּמנם אשֵאאי ִבני שמיַתששמֵאשְך",
רֲעה ֵארי אזה יַתבל יַתיֵאחל שדּמברו.
"ששבוּמעה אשֵאאי ִבני ּמיֵאשן",
"אשֵאאי ִבני שמ יַתדֵאבר",
"אשֵאאי ִבני שמיַתהֵאלְך",

ּמאסור.
מסכת נדרים פרק ב משנה ב
ב
"ּמק שרּמבן ללא לאיַתכל ּמלְך",
שו"ּמק שרּמבן אשלאיַתכל ּמלְך",
"ללא ּמק שרּמבן ללא לאיַתכל ּמלְך",
ממּמתר.
"ששבוּמעה ללא לאיַתכל ּמלְך",
"ששבוּמעה אשלאיַתכל ּמלְך",
"ללא ששבוּמעה ללא לאיַתכל ּמלְך",
ּמאסור.
אזה חלאמר ִבבששבועות ִבמיַתב שנּמד ִברים.
שוחלאמר יַתב שנּמד ִברים ִבמיַתבששבועות,
ֵאכייַתוצד?
ּמאיַתמר:
" מק ּמנם מסּמכה אשֵאאי ִבני עואשה"> ,שני<
"לוּמלב אשֵאאי ִבני נוֵאטל"> ,שני<
"שתִבפִבלין אשֵאאי ִבני נוֵאטן",
ִבב שנּמד ִברים ּמאסור ,וִבבששבועות ממּמתר,
אשֵאאין ִבנששּמבִבעין יַתלרֲעעלבר יַתעל יַתהִבמשוצֹות.
מסכת נדרים פרק ב משנה ג
ג
ֵאיש אנ אדר שבתוְך אנ אדר,
שוֵאאין ששבוּמעה שבתוְך ששבוּמעה.
ֵאכייַתוצד?
ּמאיַתמר:
"רֲעה ֵארי רֲעא ִבני ּמנ ִבזיר ִבאם לאיַתכל",
"רֲעה ֵארי רֲעא ִבני ּמנ ִבזיר ִבאם לאיַתכל",
"רֲעה ֵארי רֲעא ִבני ּמנ ִבזיר ִבאם לאיַתכל" ,שוּמאיַתכל,
יַתח ּמיב יַתעל ּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת.
"ששבוּמעה אשללא לאיַתכל",
"ששבוּמעה אשללא לאיַתכל",
"ששבוּמעה אשללא לאיַתכל" ,שוּמאיַתכל,
ֵאאינו יַתח ּמיב אאּמלא יַתאיַתחת.
מסכת נדרים פרק ב משנה ד
ד
שסּמתם שנּמד ִברים שליַתהשחִבמיר ,וֵאפרוּמשן שלּמהֵאקל.
ֵאכייַתוצד?

ּמאיַתמר:
"רֲעה ֵארי ּמעיַתלי שכּמבּמשר ּממלויַתח ,ושכ יַתיִין אנאסְך",
ִבאם אשיַתלּמשיַתמִים ּמנ יַתדרּ ,מאסור.
ִבאם אשיַתלרֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה ,ממּמתר,
שוִבאם שסּמתםּ ,מאסור.
"רֲעה ֵארי ּמעיַתלי שכֵאח ארם",
ִבאם שכֵאח ארם אשיַתלּמשיַתמִים ּמנ יַתדרּ ,מאסור,
שוִבאם אשיַתללכרֲעה ִבנים ,ממּמתר,
שוִבאם שסּמתםּ ,מאסור.
"רֲעה ֵארי ּמעיַתלי שכיַתמרֲעעֵאשר",
ִבאם שכיַתמשעיַתשר שבֵאהּממה ּמנ יַתדרּ ,מאסור> ,שכיַתמרֲעעֵאשר<
שוִבאם אשיַתל ּמד ּמגן ,ממּמתר,
שוִבאם שסּמתםּ ,מאסור.
"רֲעה ֵארי ּמעיַתלי ִבכשתרוּממה",
ִבאם ִבכשתרויַתמת יַתהִבלששּמכה ּמנ יַתדרּ ,מאסור,
שוִבאם אשיַתללג ארן ,ממּמתר,
שוִבאם שסּמתםּ ,מאסור.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
שסּמתם שתרוּממהִ ,בביהו ּמדה ,רֲעאסו ּמרה ,ויַתב ּמגִבליל ,ממאת ארת,
אשֵאאין יַתא שנֵאשי יַתה ּמגִבליל יַתמִבכי ִברין אאת שתרויַתמת יַתהִבלששּמכה.
שסּמתם רֲעח ּמרִבמיןִ ,בביהו ּמדה ,ממּמת ִברין ,ויַתב ּמגִבליל ,רֲעאסו ִברין,
אשֵאאין יַתא שנֵאשי יַתה ּמגִבליל יַתמִבכי ִברין אאת יַתח שרֵאמי לכרֲעה ִבנים.
מסכת נדרים פרק ב משנה ה
ה
ּמנ יַתדר יַתבֵאח ארם ,שוּמאיַתמר:
"ללא ּמניַתד שרִבתי אאּמלא שבאח שרמו אשיַתל ּמים",
ּמנ יַתדר יַתבּמּק שרּמבן ,שוּמאיַתמר:
"ללא ּמניַתד שרִבתי אאּמלא שבּמק שרשבנות שמּמלִבכים",
"רֲעה ֵארי יַתעשוצִבמי ּמק שרּמבן" ,שוּמאיַתמר:
"ללא ּמניַתד שרִבתי אאּמלא שבאעאוצם אשִבה יַתנשחִבתי ִבלי ִבלשהיות נו ֵאדר בו",
" מק ּמנם ִבאששִבתי אנשה ֵאנית ִבלי" ,שוּמאיַתמר:
"ללא ּמניַתד שרִבתי אאּמלא ֵאמִבאששִבתי ּמה ִבראשו ּמנה אש ֵאג יַתרששִבתי",
שויַתעל מכּמלן ֵאאי ּמנן ִבנששּמאִבלין רֲעעֵאליאהם.
שוִבאם ִבנששרֲעאלו,
עו שנִבשין אוּמתן ויַתמשחִבמי ִברין רֲעעֵאליאהם.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
פושתִבחין ּמלאהן אפיַתתח ִבמּממקום יַתאֵאחר,
ושמיַתלשמ ִבדין אוּמתן,

שכ ֵאדי אשללא ִי שנרֲעהגו שביַתקלות לראש ִבב שנּמד ִברים.

פרק ג
מסכת נדרים פרק ג משנה א
א
יַתא שרּמבּמעה שנּמד ִברים ִבהִבתירו רֲעחּמכִבמים:
ִבנ שד ֵארי ֵאזרו ִבזין ,שו ִבנ שד ֵארי רֲעה יַתוי,
שו ִבנ שד ֵארי שש ּמגגות ,שו ִבנ שד ֵארי רֲעא ּמנִבסים.
ִבנ שד ֵארי ֵאזרו ִבזין:
ּמה ּמיה מוֵאכר ֵאחאפ ץ ,שוּמאיַתמר:
" מק ּמנם אשֵאאי ִבני פוֵאחת ּמלְך ִבמן יַתהאוּסיַתלע",
שויַתהּמלה אוֵאמר:
" מק ּמנם אשֵאאי ִבני מוִבסי ף ּמלְך יַתעל יַתהאשאקל",
שש ֵאניאהן רוִבוצין ִבבששללּמשה ִבדיּמנ ִברין.
שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב אוֵאמר:
יַתא ף ּמהרואוצה שליַתה ִבדיר אאת רֲעחֵאברו אשליאיַתכל אאשוצלו ,שוּמאיַתמר:
"ּמכל אנ אדר אשרֲעא ִבני ּמעִבתיד ִבלדור ,רֲעה ֵארי הוא ּמבֵאטל,
וִבבשליַתבד אש שיֵאהא ּמזכור שבּמשיַתעת יַתה אנ אדר".
מסכת נדרים פרק ג משנה ב
ב
ִבנ שד ֵארי רֲעה יַתויּ ,מאיַתמר:
"ִבאם ללא ּמרִבאיִבתי יַתב אד ארְך יַתה אזֹו שכעוֵאלי ִבמשוצ יַתרִים!"
"ִבאם ללא ּמרִבאיִבתי ּמנּמחש שכקו יַתרת ֵאבית יַתהיַתבד!"
ִבנ שד ֵארי שש ּמגגות:
ּמאיַתמר:
"ִבאם ּמאיַתכשלִבתי שוּמשִבתיִבתי",
שו ִבנ שזיַתכר אשּמאיַתכל שוּמשּמתה.
"אשֵאאי ִבני אוֵאכל שואשֵאאי ִבני שואתה",
שוּמשיַתכח ,שוּמאיַתכל שוּמשּמתה.
ּמאיַתמר:
" מק ּמנם ִבאששִבתי אנשה ֵאנית ִבלי,
אש ּמג שנּמבה אאת ִבכיִבסי ,שואשִבהיַתכת אאת שב ִבני",
שונו יַתדע אשללא ִבהיַתכתו ,שונו יַתדע אשללא ּמג שנּמבה.
ּמרּמאה אוּמתן אושכִבלין שתֵאא ִבנים ,שוּמאיַתמר ּמלאהן:
"רֲעה ֵארי ֵאהן רֲעעֵאליאכם ּמק שרּמבן",
שו ִבנשמשוצאו ּמאִבביו או אאּמחיו ,שוּמהיו ִבעּממאהן רֲעאֵאח ִברים,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:

ֵאהן ממּמת ִברין ,ויַתמה אשִבעּממאהן רֲעאסו ִברין.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ֵאאלו ּמוֵאאלו ממּמת ִברין.
מסכת נדרים פרק ג משנה ג
ג
ִבנ שד ֵארי רֲעא ּמנִבסים:
ִבה ִבדירו רֲעחֵאברו אשליאיַתכל אאשוצלו,
שוּמחּמלה הוא או אשּמחּמלה שבנו ,או אשִבעשכבו ּמנּמהר,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִבנ שד ֵארי רֲעא ּמנִבסין.
מסכת נדרים פרק ג משנה ד
ד
נושד ִברים אלּמה ּמר ִבגים שואלּמח ּמרִבמים שויַתלמושכִבסים אשִבהיא שתרוּממה,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאי ּמנה שתרוּממה;
אשֵאהן אששלֵאבית יַתהאמאלְך,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאי ּמנן אשּמלאהן> .אשֵאאי ּמנה<
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
יַתבלכל נושד ִברין ,חו ץ ִבמיַתבששבוּמעה.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
יַתא ף ִבבששבוּמעה.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ללא ִישפיַתתח לו שב אנ אדר.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
יַתא ף ִישפיַתתח.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
שביַתמה אשהוא יַתמ ִבדירו.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
יַתא ף שביַתמה אשֵאאינו יַתמ ִבדירו.
ה
ֵאכייַתוצד?
ּמאשמרו לו:
אאלמר:
" מק ּמנם ִבאששִבתי אנשה ֵאנית ִבלי!"
שוּמאיַתמר:
" מק ּמנם ִבאששִבתי וּמב יַתני אנשה ִבנים ִבלי",
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ִבאששתו ממאת ארת ,וּמב ּמניו רֲעאסו ִברין;
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ֵאאלו ּמוֵאאלו ממּמת ִברין.

מסכת נדרים פרק ג משנה ה
ו
"רֲעה ֵארי שנִבטיעות ּמהֵאאלו ּמק שרּמבן ִבאם ֵאאי ּמנן ִבנשקּמוצוצות",
שו"יַתטֵאלית זו ּמק שרּמבן ִבאם ֵאאי ּמנה ִבנשש אראפת",
ֵאיש ּמלאהן ִבפ שדיון.
"רֲעה ֵארי שנִבטיעות ּמהֵאאלו ּמק שרּמבן יַתעד אש ִביּמּקֵאוצוצו"> ,אש שייַתקֵאצוצו<
שו"יַתטֵאלית זו ּמק שרּמבן יַתעד אשִבתּמש ֵאר ף",
ֵאאין ּמלאהם ִבפ שדיון.
מסכת נדרים פרק ג משנה ו
ז
יַתהנו ֵאדר ִבמיו שר ֵאדי יַתה ּמים ,ממּמתר שביוששֵאבי יַתיּמבּמשה;
וִבמיוששֵאבי יַתיּמבּמשהּ ,מאסור שביו שר ֵאדי יַתה ּמים,
אשיו שר ֵאדי יַתה ּמים ִבבשכיַתלל יוששֵאבי יַתה יַתיּמבּמשה;
ללא ּמכֵאאלו ּמההושלִבכים ֵאמיַתעכו של ּמיפו,
אאּמלא ִבמי אשיַתד שרכו שלּמפ ֵארש.
מסכת נדרים פרק ג משנה ז
ח
יַתהנו ֵאדר ֵאמרוֵאאי יַתהיַתחּממה,
ּמאסור יַתא ף יַתבוּסוִבמים,
אשללא ִבנשתיַתכ יַתון אזה אאּמלא שלִבמי אשיַתהיַתחּממה רוּמאה אותו.
מסכת נדרים פרק ג משנה ח
ט
יַתהנו ֵאדר ִבמששחו ֵארי ּמהלראש,
ּמאסור יַתבֵאּק שרִבחים ,ושביַתברֲעעֵאלי ֵאשיבות,
וממּמתר יַתב ּמנִבשים ויַתבשּקיַתט ִבנים,
אשֵאאין ִבנשק ּמרִבאין ששחו ֵארי ּמהלראש אאּמלא רֲעא ּמנִבשים.
מסכת נדרים פרק ג משנה ט
י
יַתהנו ֵאדר ִבמן יַתה ִבילו ִבדים ,ממּמתר יַתבנוּמל ִבדים; >יַתה שילו ִבדים<
ִבמן יַתהנוּמל ִבדים,
שרִבבי ֵאמִבאיר יַתמִבתיר יַתא ף יַתב ִבילו ִבדים> .יַתב שילו ִבדים<
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ללא ִבנשתיַתכ יַתון אזה אאּמלא שלִבמי אשיַתד שרכו שלִבה ּמוֵאלד.
מסכת נדרים פרק ג משנה י
יא

יַתהנו ֵאדר ִבמשושבֵאתי יַתשּמבת,
ּמאסור שבִישש ּמרֵאאל שוּמאסור יַתבכוִבתים.
ֵאמאושכֵאלי יַתהשום,
ּמאסור שבִישש ּמרֵאאל שוּמאסור יַתבכוִבתים.
וֵאמעוֵאלי ִבלירוּמשיַתלִים,
ּמאסור שבִישש ּמרֵאאל וממּמתר יַתבכוִבתים.
מסכת נדרים פרק ג משנה יא
יב
" מק ּמנם אשֵאאי ִבני אנשה אנה ִבלשב ֵאני לניַתח",
ממּמתר שבִישש ּמרֵאאל ,שוּמאסור ּמבמאמות.
"אשֵאאי ִבני אנשה אנה של אז יַתרע יַתאשב ּמרּמהם",
ּמאסור שבִישש ּמרֵאאל ,וממּמתר ּמבמאמות.
"אשֵאאי ִבני אנשה אנה שלִישש ּמרֵאאל",
לוֵאקיַתח שב ּמיֵאתר ומוֵאכר שבּמפחות.
"אש ִבישש ּמרֵאאל אנשה ִבנין ִבלי",
לוֵאקיַתח שבּמפחות ומוֵאכר שב ּמיֵאתר,
ֵאאין שושמִבעין לו.
"אשֵאאי ִבני אנשה אנה ּמלאהן שוֵאהן ִבלי",
ֵאיּמה אנה ּמלמאמות.
יג
" מק ּמנם אשֵאאי ִבני אנשה אנה ּמלרֲעע ֵארִבלים",
ממּמתר שביַתע שרֵאלי ִישש ּמרֵאאל,
שוּמאסור שבמוֵאלי מאמות ּמהעוּמלם.
"אשֵאאי ִבני אנשה אנה יַתלמוִבלים",
ּמאסור שביַתע שרֵאלי ִישש ּמרֵאאל,
וממּמתר שבמוֵאלי ּמהמאמות,
אשֵאאין ּמהּמע שרּמלה שקרו ּמיה אאּמלא שלֵאשם יַתהגוִים,
ש אנאאיַתמרִ) :י שרשמ ּמיה ט,כה(
א
"ִבכי ּמכל יַתהגוִים רֲעע ֵארִבלים,
שוּמכל ֵאבית ִישש ּמרֵאאל יַתע שרֵאלי ֵאלב",
שואוֵאמר) :ששמוֵאאל א יז,לו(
" שוּמה ּמיה יַתהשפִבלששִבתי אהּמע ֵארל יַתה אזה שכאאּמחד ֵאמאהם",
שואוֵאמר) :ששמוֵאאל ב א,כ(
"אפן ִבתששיַתמשח ּמנה שבנות שפִבלששִבתים,
אפן יַתתרֲעעל שז ּמנה שבנות ּמהרֲעע ֵארִבלים".
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה אוֵאמר:
שמאוּמסה ּמהּמע שרּמלה אש ִבנשת יַתגנו ּמב ּה שרּמשִבעים,
ש אנאאיַתמרִ) :י שרשמ ּמיה ט,כה(
א
"ִבכי ּמכל יַתהגוִים רֲעע ֵארִבלים,

שוּמכל ֵאבית ִישש ּמרֵאאל יַתע שרֵאלי ֵאלב".
יד
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
שגדוּמלה ִבמיּמלה,
אשששללש אעשש ֵארה שב ִברית ִבנשכ שרתו ּמעאליּמה.
שרִבבי יוֵאסה יַתה ּמגִבליִבלי אוֵאמר:
שגדוּמלה ִבמיּמלה,
אשִבהיא דוּמחה אאת יַתהיַתשּמבת יַתהרֲעחמו ּמרה.
שרִבבי שיהומשיַתע אבן ּמק שרּמחה אוֵאמר:
שגדוּמלה ִבמיּמלה,
אשללא ִבנשתּמלה שללמאשה יַתהיַתצ ִבדיק ּמעאליּמה שמללא ּמשּמעה.
שרִבבי שנאחשמ ּמיה אוֵאמר:
שגדוּמלה ִבמיּמלה,
אשִבהיא דוּמחה אאת יַתה שנ ּמגִבעים.
יה
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
שגדוּמלה ִבמיּמלה,
אשּמכל יַתהִבמשוצֹות אשּמעּמשה ּמאִבבינו יַתאשב ּמרּמהם,
ש אנאאיַתמר) :שב ֵאראִבשית יז,א(
ללא ִבנשק ּמרא ּמשֵאלם יַתעד אשּממל ,א
"ִבהשתיַתהֵאלְך שלּמפ יַתני אושה ֵאיה ּמתִבמים".
יו
ּמדּמבר יַתאֵאחר:
שגדוּמלה ִבמיּמלה ,אשִבאלוֵאלי ִבהיא,
ללא ּמב ּמרא יַתהּמּקדוש ּמברוְך הוא עוּמלמו,
ש אנאאיַתמרִ) :י שרשמ ּמיה לג,כה(
א
"לכה ּמאיַתמר ייִ :באם ללא שב ִבריִבתי יוּממם ּמוּמל שיּמלה,
מחּקות ּמשיַתמִים ּמוּמא אר ץ ללא ּמששמִבתי".
שגדוּמלה ִבמיּמלה,
אשִבהיא ששקוּמלה שכ אנ אגד ּמכל יַתהִבמשוצוות אשיַתבתו ּמרה,
ש אנאאיַתמר) :ששמות כד,ח(
א
"ִבה ֵאנה יַתדם יַתהשב ִברית רֲעאאשר ּמכ יַתרת יי ִבעּממאכם,
יַתעל ּמכל יַתה שדּמב ִברים ּמהֵאאאלה".

פרק ד
מסכת נדרים פרק ד משנה א

א
ֵאאין ֵאבין יַתהממ ּמדר רֲעה ּמנ ּמיה ֵאמרֲעחֵאברו שלממ ּמדר ֵאהיאמנו יַתמרֲעאּמכל,
אאּמלא שד ִברייַתסת ּמה אר אגל,
שוֵאכִבלים אשֵאאין עוִבשין ּמבאהן לאאכל אנאפש.
יַתהממ ּמדר יַתמרֲעאּמכל ֵאמרֲעחֵאברו,
ללא יַתיששִבאיאלנו ּמנּמפה ושכּמב ּמרה ,שו ֵאריַתחִים שויַתתנור.
רֲעאּמבל יַתמששִבאיל לו ּמחלוק שויַתטֵאלית ,ו שנ ּמזִבמים שויַתטיַתבעות,
שוּמכל ּמדּמבר אשֵאאין עוִבשים בו לאאכל אנאפש.
שמקום אשיַתמששִבכי ִברין יַתכיוֵאוצא ּמבאהןּ ,מאסור.
מסכת נדרים פרק ד משנה ב
ב
יַתהממ ּמדר רֲעהּמנ ּמיה ֵאמרֲעחֵאברו,
שוֵאקל אאת ִבששקלו ,ופו ֵאריַתע אאת חובו,
ויַתמשח ִבזיר לו רֲעאֵאב ּמדתו.
שמקום אשנושטִבלין ּמעאליּמה ּמשּמכר,
ִבתלפל רֲעהּמנ ּמיה יַתלאהשק ֵאדש.
מסכת נדרים פרק ד משנה ג
ג
שותו ֵארם אאת שתרוּממתו ויַתמשעששרוּמתיו של יַתדשעתו.
ויַתמשק ִבריב ּמעּמליו ִבק ֵאני ּמזִבבין שוִבק ֵאני ּמזבותִ ,בק ֵאני יושלדות,
יַתחּמּטאות יַתורֲעאּמשמות.
ושמיַתלשמדו ִבמ שד ּמרש ,רֲעהּמלכות ,שויַתא ּמגדות.
ללא שייַתלשמ אדנו ִבמשק ּמרא,
רֲעאּמבל שמיַתלֵאמד הוא אאת ּמב ּמניו ִבמשק ּמרא.
שו ּמזן אאת ִבאששתו שואאת ּמב ּמניו,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשהוא יַתח ּמיב ִבבשמזונוֵאתיאהןִ> .בבשמזונוּמתן<
ללא ּמיזון אאת שבאהשמתוֵ ,אבין שטֵאמּמאה ֵאבין שטהו ּמרה.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ּמזן אאת יַתהשּטֵאמּמאה ,שוֵאאינו ּמזן אאת יַתהשּטהו ּמרה.
ּמאשמרו לו:
יַתמה ֵאבין שטֵאמּמאה ִבלשטהו ּמרה?
ּמאיַתמר ּמלאהן:
אשיַתהשּטהו ּמרה יַתנשפּמש ּה יַתלּמשיַתמִים ,שוגוּמפ ּה אשלו,
שויַתהשּטֵאמּמאה יַתנשפּמש ּה שוגוּמפ ּה יַתלּמשיַתמִים.
ּמאשמרו לו:
יַתא ף יַתהשּטֵאמּמאה יַתנשפּמש ּה יַתלּמשיַתמִים ,שוגוּמפ ּה אשלו,
אשִבאם ִי שראוצה ,רֲעה ֵארי מושכ ּמר ּה יַתלגוִים,
או יַתמרֲעאִבכיּמל ּה יַתלשכּמלִבבים.

מסכת נדרים פרק ד משנה ד
ד
יַתהממ ּמדר רֲעהּמנ ּמיה ֵאמרֲעחֵאברו שו ִבנשכ יַתנס שליַתבשּקרו,
עוֵאמד ,רֲעאּמבל ללא יוֵאשב.
ושמ יַתרֵאפהו ִברשפאות אנאפש,
רֲעאּמבל ללא ִברשפאות ּמממון.
שורוֵאח ץ ִבעמו שבאא שנּמבִבטי שגדוּמלה,
רֲעאּמבל ללא ִבבשקיַתט ּמנה.
שו ּמיֵאשן ִבעמו יַתבִבמּמּטה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבבימות יַתהיַתחּממה ,רֲעאּמבל ללא ִבבימות יַתה שגּמשִבמים,
ִבמשפ ֵאני אשהוא יַתמשה ֵאניהו.
וֵאמֵאסב ִבעמו יַתעל יַתהִבמּמּטה,
שואוֵאכל ִבעמו יַתעל יַתהמששלּמחן,
רֲעאּמבל ללא ִבמן יַתהיַתתשמחוי.
רֲעאּמבל אוֵאכל הוא ִבמן יַתהיַתתשמחוי יַתהחו ֵאזר.
ה
ללא ליאיַתכל ִבעמו ִבמן ּמהֵאאבוס אשִבלשפ ֵאני יַתהפורֲעעִבלים.
שוללא יַתירֲעעאשה ִבעמו ּמבּמאּממן.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
עואשה הוא שב ּמרחוק ִבמאמנו.
מסכת נדרים פרק ד משנה ה
ו
יַתהממ ּמדר רֲעהּמנ ּמיה ֵאמרֲעחֵאברו ִבלשפ ֵאני ששִבביִבעית,
ללא ֵאי ֵארד שלתוְך ּמש ֵאדהו> ,יורד<
שוֵאאינו אוֵאכל ִבמן יַתהנוטות;
ויַתבששִבביִבעית ,ללא יו ֵארד שלתוְך ּמש ֵאדהו,
רֲעאּמבל אוֵאכל הוא ִבמן יַתהנוטות.
ּמנ יַתדר ֵאהיאמנו יַתמרֲעאּמכל ִבלשפ ֵאני ששִבביִבעית,
יו ֵארד שלתוְך ּמש ֵאדהו ,שוֵאאינו אוֵאכל ִבמן יַתהֵאפרות.
ויַתבששִבביִבעית ,יו ֵארד שואוֵאכל.
מסכת נדרים פרק ד משנה ו
ז
יַתהממ ּמדר רֲעהּמנ ּמיה ֵאמרֲעחֵאברו,
ללא יַתיששִבאיאלנו שוללא ִיששיַתאל ִבמאמנו,
ללא יַתישל אונו שוללא ִישל אוה ִבמאמנו > ,יַתישל אוה<
שוללא ִישמלכר לו שוללא ִייַתּקח ִבמאמנו.

ּמאיַתמר לו:
"יַתהששִבאיֵאל ִבני ּמפ ּמרּמתְך",
ּמאיַתמר לו:
"ֵאאי ּמנה שפנו ּמיה".
ּמאיַתמר:
" מק ּמנם ּמש ִבדי אשֵאאי ִבני חו ֵארש ּמב ּה שלעוּמלם",
ִבאם ּמה ּמיה יַתד שרכו יַתלרֲעחלרש,
הוא ּמאסור ,שוּמכל ּמא ּמדם ממּמת ִברין;
ִבאם ֵאאין יַתד שרכו יַתלרֲעחלרש בו,
הוא שוּמכל ּמא ּמדם רֲעאסו ִברין.
מסכת נדרים פרק ד משנה ז
ח
יַתהממ ּמדר רֲעהּמנ ּמיה ֵאמרֲעחֵאברו שוֵאאין לו יַתמה ליאיַתכל,
הוֵאלְך ֵאאאוצל יַתהיַתח שנ ּמו ִבני ,שואוֵאמר:
"ִבאיש שפלו ִבני ממ ּמדר ִבמאמ ִבני רֲעה ּמנ ּמיה,
שוֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע ּממה אאאעאשה".
הוא נוֵאתן לו ,וּמבא שונוֵאטל ִבמ אזה.
ט
ּמה ּמיה ֵאביתו ִבלשבנות ,שג ֵאדרו ִבל שגלדרּ ,מש ֵאדהו ִבלשקלוצר,
הוֵאלְך ֵאאאוצל יַתהפורֲעעִבלין ,שואוֵאמר:
"ִבאיש שפלו ִבני ממ ּמדר ִבמאמ ִבני רֲעה ּמנ ּמיה,
שוֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע ּממה אאאעאשה".
שוֵאהן עוִבשין ִבעמו ,וּמבִבאים שונושטִבלים ּמשּמכ ּמרן ִבמ אזה.
מסכת נדרים פרק ד משנה ח
י
ּמהיו שמיַתהשלִבכים יַתב אד ארְך שוֵאאין לו יַתמה ליאיַתכל,
נוֵאתן שליַתאֵאחר ִבמֵאשם יַתמּמת ּמנה,
שויַתהּמלה ממּמתר ּמב ּה.
ִבאם ֵאאין ִבעּממאהם יַתאֵאחר,
יַתמ ִבנייַתח יַתעל יַתהאוּסיַתלע או יַתעל יַתה ּמג ֵאדר,
שואוֵאמר:
"רֲעה ֵארי ֵאהן ממשבּמק ִברין שלּמכל ִבמי אש יַתישחלפ ץ",
שויַתהּמלה נוֵאטל שואוֵאכל.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאסר.

פרק ה

מסכת נדרים פרק ה משנה א
א
יַתהשוּמתִבפים אש ּמנ שדרו רֲעה ּמנ ּמיה אזה ִבמ אזה,
רֲעאסו ִברין ִבלּמכ ֵאנס אלּמחֵאוצר.
שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב אוֵאמר:
אזה ִבנשכ ּמנס שלתוְך אשלו ,שו אזה ִבנשכ ּמנס שלתוְך אשלו.
שש ֵאניאהן רֲעאסו ִברין ִבמשליַתהרֲעעִבמיד ֵאריַתחִים שויַתתנור,
וִבמשל יַתג ֵאדל יַתת שר ּמנ שגִבלין.
ּמה ּמיה אאּמחד ֵאמאהן ממ ּמדר ֵאמרֲעחֵאברו רֲעה ּמנ ּמיה,
ללא ִיּמכ ֵאנס אלּמחֵאוצר.
שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב אוֵאמר:
ּמיכול הוא לויַתמר לו:
"שבתוְך אשִבלי רֲעא ִבני ִבנשכ ּמנס,
שוֵאאי ִבני ִבנשכ ּמנס שבתוְך אשּמלְך".
כוִבפין אאת יַתהנו ֵאדר אש ִבישמלכר אאת אחשלקו.
מסכת נדרים פרק ה משנה ב
ב
ּמה ּמיה אאּמחד ִבמן יַתהשוק ממ ּמדר ֵאמאאּמחד ֵאמאהם רֲעה ּמנ ּמיה,
ללא ִיּמכ ֵאנס אלּמחֵאוצר.
שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב אוֵאמר:
ּמיכול הוא לויַתמר לו:
"שלתוְך אשיַתלרֲעחֵאב ִברי רֲעא ִבני ִבנשכ ּמנס,
שוֵאאי ִבני ִבנשכ ּמנס שלתוְך אשּמלְך".
מסכת נדרים פרק ה משנה ג
ג
יַתהממ ּמדר רֲעהּמנ ּמיה ֵאמרֲעחֵאברו,
שו ֵאיש לו ּמשם יַתמ שרֵאח ץ וֵאבית יַתהיַתבד ממשסּמכ ִברין ּמבִבעיר,
ִבאם ֵאיש לו שתִבפייַתסת ּמיד ּמבאהןּ ,מאסור.
ֵאאין לו שתִבפייַתסת ּמיד ּמבאהן ,ממּמתר.
ּמהאוֵאמר יַתלרֲעחֵאברו:
" מק ּמנם שלֵאבישתָך אשֵאאי ִבני ִבנשכ ּמנס ,שוּמש שדָך ּמבאהן לוֵאקיַתח",
ֵאמת או אששמּמכ ּמרן שליַתאֵאחר ,ממּמתר.
"יַתליַתבִית יַתה אזה אשֵאאי ִבני ִבנשכ ּמנס,
שוּמש אדה זו אשֵאאי ִבני לוֵאקיַתח",
ֵאמת או אששמּמכ ּמרן שליַתאֵאחרּ ,מאסור.
מסכת נדרים פרק ה משנה ד
ד

"רֲעה ֵארי רֲעא ִבני ּמעאליָך ֵאח ארם" ,יַתהממ ּמדר ּמאסור.
"רֲעה ֵארי יַתאשת ּמעיַתלי ֵאח ארם" ,יַתהנו ֵאדר ּמאסור.
"רֲעה ֵארי רֲעא ִבני ּמעאליָך שויַתאשת ּמעיַתלי" ,שש ֵאניאהם רֲעאסו ִברין.
ושש ֵאניאהם ממּמת ִברין שב ּמדּמבר אששלעוֵאלי ּמבאבל,
יַתורֲעאסו ִברין שב ּמדּמבר אששבאוּמת ּה ּמהִבעיר.
מסכת נדרים פרק ה משנה ה
ה
שוֵאאי אזה הוא ּמדּמבר אששלעוֵאלי ּמבאבל?
שכגון יַתהר יַתהיַתבִית שוּמהרֲעע ּמזרות,
שויַתהשבֵאאר אששבאאשמיַתוצע יַתה אד ארְך.
שוֵאאי אזה ּמדּמבר אששבאוּמת ּה ּמהִבעיר?
שכגון ּמה שרּמחּמבה ,שויַתהיַתמ שרֵאח ץ,
וֵאבית יַתהשכ אנאסת ,שויַתהֵאתּמבה ,שויַתהשוּסּמפ ִברים.
שויַתהכוֵאתב אחשלקו יַתל ּמנִבשיא.
ו
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
אאּמחד כוֵאתב יַתל ּמנִבשיא שואאּמחד כוֵאתב יַתלאה שדיוט;
יַתמה ֵאבין כוֵאתב יַתל ּמנִבשיא שלכוֵאתב יַתלאה שדיוט?
אשיַתהכוֵאתב יַתל ּמנִבשיא ֵאאינו ּמוצ ִבריְך של יַתזכות,
שויַתהכוֵאתב יַתלאה שדיוט ּמוצ ִבריְך של יַתזכות.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
אאּמחד אזה שואאּמחד אזה ּמוצ ִבריְך של יַתזכות,
ללא ִבדשברו יַתב ּמנִבשיא אאּמלא יַתבה אוה> .בהווי<
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאאין יַתא שנֵאשי יַתה ּמגִבליל שוצ ִבריִבכין ִבלשכתוב,
אששכּמבר ּמכשתבו רֲעאבוֵאתיאהם יַתעל שי ֵאדיאהם> .רֲעאבוּמתם<
מסכת נדרים פרק ה משנה ו
]ז[
יַתהממ ּמדר רֲעהּמנ ּמיה ֵאמרֲעחֵאברו שוֵאאין לו יַתמה ליאיַתכל,
נוֵאתן שליַתאֵאחר ִבמשום יַתמּמת ּמנה ,שויַתהּמלה ממּמתר ּמב ּה.
יַתמרֲעעאשה שבֵאבית חורון,
שבאאּמחד אשּמה ּמיה ּמאִבביו ממ ּמדר ִבמאמנו רֲעה ּמנ ּמיה,
שוּמה ּמיה יַתמִבשיא אאת ִבבתו.
ּמאיַתמר יַתלרֲעחֵאברו:
"רֲעה ֵארי אהּמחֵאוצר שויַתהשוּסעו ּמדה שנתו ִבנין ּמלְך יַתמּמת ּמנה,
ֵאאין שבּמפ אניָך אש ּמילבא יַתאּמבא שוליאיַתכל ִבעּממנו ִבבשסעו ּמדה".
ּמאיַתמר לו:
"ִבאם אשִבלי ֵאהם ,רֲעה ֵארי ֵאהן ממשק ּמדִבשין יַתלּמשיַתמִים!"

ּמאיַתמר לו:
"ללא ּמניַתתִבתי ּמלְך אאת אשִבלי )אאּמלא( אשיַתתשק ִבדיֵאשם יַתלּמשיַתמִים!"
ּמאיַתמר לו:
"ללא ּמניַתתּמת ִבלי אאת אשּמלְך,
אאּמלא אששתֵאהא יַתאּמתה שוּמאִבביָך אושכִבלים שושוִבתים,
וִבמשת יַתרִבצים אזה ּמל אזה,
ִבויֵאהא ּמעֹון ּמתלוי שבלראִבשי".
ּמאשמרו רֲעחּמכִבמים:
ּמכל יַתמּמת ּמנה אשֵאאי ּמנה אשִבאם ִבהשק ִבדיּמש ּה שתֵאהא שמ מק אדאשת,
ֵאאי ּמנה יַתמּמת ּמנה.

פרק ו
מסכת נדרים פרק ו משנה א
א
יַתהנו ֵאדר ִבמן יַתהשממבּמשל,
ממּמתר יַתבּמצִבלי ויַתבּמשלוק.
ּמאיַתמר:
" מק ּמנם יַתתשבִבשיל אשֵאאי ִבני טוֵאעם"> ,שני<
ּמאסור שביַתמרֲעעֵאשה שק ֵאד ּמרה יַתרְך,
וממּמתר אבּמעאבה,
וממּמתר שבֵאביּמוצה שט ּמרִבמיּמטן,
ויַתב יַתדיַתליַתעת ּמה שרמוּמוצה.
מסכת נדרים פרק ו משנה ב
ב
יַתהנו ֵאדר ִבמיַתמרֲעעֵאשה שק ֵאד ּמרה,
ֵאאינו ּמאסור אאּמלא ִבמיַתמרֲעעֵאשה שריַתתשחּמתה.
ּמאיַתמר:
" מק ּמנם יו ֵארד ִבלשק ֵאד ּמרה אשֵאאי ִבני טוֵאעם"> ,שני<
ּמאסור ִבמּמכל יַתהִבמשתיַתבששִבלין ִבבשק ֵאד ּמרה.
מסכת נדרים פרק ו משנה ג
ג
"ִבמן יַתהאכאבש",
ֵאאינו ּמאסור אאּמלא ִבמן יַתהאכאבש אשיַתל ּמי ּמרק.
"ּמכבוש אשֵאאי ִבני טוֵאעם"> ,שני<
ּמאסור שבּמכל יַתהשכבוִבשים.

ד
"ִבמן יַתהששּמלִבקים",
ֵאאינו ּמאסור אאּמלא ִבמן יַתהאשאלק אשיַתל ּמי ּמרק.
"ּמשלוק אשֵאאי ִבני טוֵאעם"> ,שני<
ּמאסור שבּמכל יַתהששלוִבקים.
ה
"ִבמן יַתהּמצִבלי",
ֵאאינו ּמאסור אאּמלא ִבמן יַתהּמצִבלי אשיַתלּמבּמשר.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
"ּמוצלוי אשֵאאי ִבני טוֵאעם"> ,שני<
ּמאסור ִבמּמכל יַתהשצלוִים.
ו
"ִבמן יַתהּממִבלייַתח",
ֵאאינו ּמאסור אאּמלא ִבמן יַתהּממִבלייַתח אשיַתל ּמדג.
"ּממִבלייַתח אשֵאאי ִבני טוֵאעם"> ,שני<
ּמאסור שבּמכל יַתהשמלוִבחים.
מסכת נדרים פרק ו משנה ד
ז
" ּמדגּ ,מד ִבגים אשֵאאי ִבני טוֵאעם"> ,שני<
ּמאסור ּמבאהםֵ ,אבין שגדוִבליםֵ ,אבין שקיַתט ִבנים,
ֵאבין שמלוִבחים ֵאבין שתֵאפִבלים,
ֵאבין יַתח ִביים ֵאבין שממבּמשִבלים,
וממּמתר ִבבשט ִברית שטרוּמפה ,ויַתבֵאציר.
יַתהנו ֵאדר ִבמן יַתהיַתצרֲעח ּמנה,
ּמאסור ִבבשט ִברית שטרוּמפה,
וממּמתר יַתבֵאציר ושבממ שר ּמיס.
יַתהנו ֵאדר ִבמשּט ִברית שטרוּמפה,
ממּמתר יַתבֵאציר ויַתבממ שר ּמיס.
מסכת נדרים פרק ו משנה ה
ח
יַתהנו ֵאדר ִבמן אהּמחּמלב ,ממּמתר יַתבִבּקים.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאסר.
וִבמן יַתהִבּקים ,ממּמתר אבּמחּמלב.
יַתאּמבא ּמשאול אוֵאמר:
יַתהנו ֵאדר ִבמן יַתה שגִבב ּמנה,
ּמאסור ּמב ּהֵ ,אבין שמֵאליּמחה וֵאבין שתֵאפּמלה.

מסכת נדרים פרק ו משנה ו
ט
יַתהנו ֵאדר ִבמן יַתהּמבּמשר,
ממּמתר ּמבלראטב ויַתבּקוֵאפא.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאסר.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה> :יודה<
יַתמרֲעעאשה שוּמאיַתסר ּמעיַתלי שרִבבי יַתט שרפון ֵאביִבוצים אש ִבנשתיַתבששלו ִבעמו.
ּמאשמרו לו:
שוֵאכן יַתה ּמדּמבר! אאּממיַתתי?
ִבב שזיַתמן אשּמאיַתמר "ּמבּמשר אזה ּמעיַתלי",
רֲעאּמבל יַתהנו ֵאדר ִבמן יַתה ּמדּמבר שו ִבנשתּמע יַתרב שביַתאֵאחר,
ִבאם איש בו שבנוֵאתן יַתטיַתעם ,רֲעה ֵארי אזה אוֵאסר.
מסכת נדרים פרק ו משנה ז
י
יַתהנו ֵאדר ִבמן יַתה יַתיִין,
ממּמתר יַתביַתתשבִבשיל אש איש בו יַתטיַתעם יַתיִין.
ּמאיַתמר:
" מק ּמנם יַתיִין אזה אשֵאאי ִבני טוֵאעם"> ,שני<
שו ּמניַתפל יַתליַתתשבִבשיל,
ִבאם איש בו שבנוֵאתן יַתטיַתעם,
רֲעה ֵארי אזה ּמאסור.
יא
יַתהנו ֵאדר ִבמן ּמהרֲעע ּמנִבבים ,ממּמתר יַתב יַתיִין;
ִבמן יַתה ֵאזיִבתים ,ממּמתר יַתבאשאמן.
ּמאיַתמר:
" מק ּמנם ֵאזיִבתים יַתורֲעע ּמנִבבים ֵאאלו אשֵאאי ִבני טוֵאעם"> ,שני<
ּמאסור ּמבאהן ויַתביוֵאוצא ֵאמאהן.
מסכת נדרים פרק ו משנה ח
יב
יַתהנו ֵאדר ִבמן יַתהשתּממ ִברים ,ממּמתר ִבב שדיַתבש שתּממ ִברים;
ִבמן יַתהִבוּסשת ּמו ִבניות ,ממּמתר שבחלאמ ץ ִבסשת ּמו ִבניות.
שרִבבי שיהו ּמדה אבן שבִבתי ּמרה אוֵאמר:
ּמכל אשֵאשם תויַתל שדתו שקרו ּמיה ּמעּמליו ,שו ּמנ יַתדר ֵאהיאמנו,
ּמאסור שביוֵאוצא ֵאהיאמנו> .מגיה שני הוסי ף :בו ו<-
יַתורֲעחּמכִבמים יַתמִבתי ִברין.
מסכת נדרים פרק ו משנה ט
יג

יַתהנו ֵאדר ִבמן יַתה יַתיִין ,ממּמתר שב ֵאיין יַתתפוִבחים;
ִבמן יַתהאשאמן ,ממּמתר שבאשאמן מששמששִבמין;
ִבמן יַתה שדיַתבש ,ממּמתר ִבב שדיַתבש שתּממ ִברים;
ִבמן יַתהחלאמ ץ ,ממּמתר שבחלאמ ץ ִבסשת ּמו ִבנית;
ִבמן יַתהשכ ֵאריִבשים ,ממּמתר שביַתקשפלוטות;
ִבמן יַתה ּמי ּמרק ,ממּמתר ִבבי ּמרקות ּמש אדה,
ִבמשפ ֵאני אשהוא ּמלאוי > .המגיה :ס"א ֵאשם ּמלוי<
מסכת נדרים פרק ו משנה י
יד
ִבמן יַתהשכרובּ ,מאסור שבִבאשסיַתפ שרגוס;
ִבמן ּמהִבאשסיַתפ שרגוס ,ממּמתר ִבבשכרוב.
ִבמן יַתהשג ִבריִבסיםּ ,מאסור יַתבִבמשקּמפא.
שרִבבי יוֵאסה יַתמִבתיר.
ִבמן יַתהִבמשקּמפא ,ממּמתר ִבבשג ִבריִבסין.
יה
ִבמן יַתהִבמשקּמפאּ ,מאסור יַתבשום.
שרִבבי יוֵאסה יַתמִבתיר.
ִבמן יַתהשום ,ממּמתר יַתבִבמשקּמפא> .אסור<
יו
ִבמן ּמהרֲעע ּמדִבשיםּ ,מאסור ּמברֲעאִבשיִבשים,
שרִבבי יוֵאסה יַתמִבתיר.
ִבמן ּמהרֲעאִבשיִבשין ,ממּמתר ּמברֲעע ּמדִבשים.
יז
"ִבחּמּטה"ִ" ,בחִבּטים אשֵאאי ִבני טוֵאעם"> ,שני<
ּמאסור ּמבאהםֵ ,אבין אקיַתמח ֵאבין יַתפת.
"ּמג ִבריס"" ,שג ִבריִבסים אשֵאאי ִבני טוֵאעם"> ,שני<
ּמאסור ּמבאהןֵ ,אבין יַתח ִביים ֵאבין שממבּמשִבלים.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
" מק ּמנם ּמג ִבריס שוִבחּמּטה אשֵאאי ִבני טוֵאעם"> ,שני<
ממּמתר ּמלכוס יַתח ִביים.

פרק ז
מסכת נדרים פרק ז משנה א
א

יַתהנו ֵאדר ִבמן יַתה ּמי ּמרק ,ממּמתר יַתב ִבדלוִבעים.
ו שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאסר.
ּמאשמרו לו ִבל שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
יַתורֲעהללא אוֵאמר ּמא ּמדם ִבלששלוחו:
"יַתקח ּמלנו ּמי ּמרק",
שוהוא אוֵאמר:
"ללא ּממּמוצאִבתי אאּמלא ִבדלוִבעים"?
ּמאיַתמר ּמלאהם:
שוֵאכן יַתה ּמדּמבר! או אשֵאמא אוֵאמר הוא לו:
"ללא ּממּמוצאִבתי אאּמלא ִבקשט ִבנית"?
אאּמלא אשיַתה ִבדלוִבעין ִבבשכיַתלל יַתה ּמי ּמרק,
שוֵאאין יַתהִבּקשט ִבנית ִבבשכיַתלל ּמי ּמרק.
שוּמאסור שבפול יַתהִבמשוצ ִברי יַתלח,
וממּמתר יַתב ּמיֵאבש.
מסכת נדרים פרק ז משנה ב
ב
יַתהנו ֵאדר ִבמן יַתה ּמד ּמגן,
ּמאסור שבפול יַתהִבמשוצ ִברי יַתה ּמיֵאבש.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאינו ּמאסור אאּמלא ֵאמרֲעחֵאמאשת יַתהִבמי ִבנין.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
יַתהנו ֵאדר ִבמן יַתהשתבוּמאה,
ֵאאינו ּמאסור אאּמלא ֵאמרֲעחֵאמאשת יַתהִבמי ִבנין,
רֲעאּמבל יַתהנו ֵאדר ִבמן יַתה ּמד ּמגן,
ּמאסור יַתבלכל,
וממּמתר שבֵאפרות ּמהִבאיּמלן ויַתב ּמי ּמרק.
מסכת נדרים פרק ז משנה ג
ג
יַתהנו ֵאדר ִבמן יַתהשכסות,
ממּמתר יַתביַתשק ,וִבבי ִבריּמעה ,ויַתברֲעחִבמיּמלה.
ּמאיַתמר " מק ּמנם אוצאמר עואלה ּמעיַתלי",
ממּמתר שליַתכוּסות שב ִבג ֵאזי אוצאמר;
"ִבפששּמתן עוּמלה ּמעיַתלי",
ממּמתר שליַתכוּסות יַתברֲעא ִבניֵאוצי ִבפששּמתן.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתהלכל שלִבפי יַתה אנ ֵאדר:
ּמטיַתען שוִבה ִבזייַתע ,שוּמה ּמיה ֵאריחו ּמקאשהּ ,מאיַתמר:
" מק ּמנם אוצאמר וִבפששִבתים עוִבלין ּמעיַתלי",

ממּמתר שליַתכוּסות,
שוּמאסור שליַתהשפִבשיל יַתארֲעח ּמריו.
מסכת נדרים פרק ז משנה ד
ד
יַתהנו ֵאדר ִבמן יַתהיַתבִית ,ממּמתר ּמברֲעעִבל ּמיה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
רֲעעִבל ּמיה ִבבשכּמלל יַתהיַתבִית.
יַתהנו ֵאדר ִבמן ּמהרֲעעִבל ּמיה ,ממּמתר יַתביַתבִית.
מסכת נדרים פרק ז משנה ה
ה
יַתהנו ֵאדר ִבמן יַתהִבמּמּטה ,ממּמתר יַתביַתד שר ֵאגש.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתהיַתד שר ֵאגש ִבבשכיַתלל יַתהִבמּמּטה.
יַתהנו ֵאדר ִבמן יַתהיַתד שר ֵאגש ,ממּמתר יַתבִבמּמּטה.
ו
יַתהנו ֵאדר ִבמן ּמהִבעיר,
ממּמתר ִבלּמכ ֵאנס ִבבשתחוּממ ּה,
שוּמאסור ִבלּמכ ֵאנס שלִבעיבו ּמר ּה.
רֲעאּמבל יַתהנו ֵאדר ִבמן יַתהיַתבִית,
ּמאסור ִבמן ּמהּמא ּמג ף שוִבלשפ ִבנים.
מסכת נדרים פרק ז משנה ו
ז
" מק ּמנם ֵאפרות ּמהֵאאלו ּמעיַתלי",
" מק ּמנם ֵאהם שלִבפי",
" מק ּמנם ֵאהם יַתעל ִבפי",
ּמאסור שבִבחלוֵאפיאהם ושב ִבגדוֵאליאהם.
"אשֵאאי ִבני אוֵאכל"" ,אשֵאאי ִבני טוֵאעם"> ,שני<
ממּמתר שבִבחלוֵאפיאהן ושב ִבגדוֵאליאהן,
שב ּמדּמבר אשיַתז שרעו ּמכאלה;
רֲעאּמבל שב ּמדּמבר אשֵאאין יַתז שרעו ּמכאלה,
ִבגדוֵאלי ִבגדוִבלין רֲעאסו ִברים.
מסכת נדרים פרק ז משנה ז
ח
ּמהאוֵאמר שלִבאששתו:

" מק ּמנם יַתמרֲעעֵאשה ּמי יַתדִיְך ּמעיַתלי",
" מק ּמנם ֵאהם שלִבפי" " ,מק ּמנם ֵאהן יַתעל ִבפי",
ּמאסור שבִבחלוֵאפיאהן ושב ִבגדוֵאליאהן> .בחילופין<
"אשֵאאי ִבני אוֵאכל"" ,אשֵאאי ִבני טוֵאעם"> ,שני<
ממּמתר שבִבחלוֵאפיאהם ושב ִבגדוֵאליאהן,
שב ּמדּמבר אשיַתז שרעו ּמכאלה.
רֲעאּמבל שב ּמדּמבר אשֵאאין יַתז שרעו ּמכאלה,
ִבגדוֵאלי ִבגדוִבלין רֲעאסו ִברים.
מסכת נדרים פרק ז משנה ח
ט
"אשיַתאשת עוּמשה שוֵאאי ִבני אוֵאכל יַתעד יַתהאפיַתסח",
"אשיַתאשת עוּמשה שוֵאאי ִבני ִבמשתיַתכאוּסה יַתעד יַתהאפיַתסח",
ּמעששּמתה ִבלשפ ֵאני יַתהאפיַתסח,
ממּמתר ללאיַתכל ושלִבהשתיַתכוּסות שליַתאיַתחר יַתהאפיַתסח.
י
"אשיַתאשת עוּמשה יַתעד יַתהאפיַתסח שוֵאאי ִבני אוֵאכל",
" שואשיַתאשת עוּמשה יַתעד יַתהאפיַתסח שוֵאאי ִבני ִבמשתיַתכאוּסה",
ּמעששּמתה ִבלשפ ֵאני יַתהאפיַתסח,
ּמאסור ללאיַתכל ושלִבהשתיַתכוּסות שליַתאיַתחר יַתהאפיַתסח.
מסכת נדרים פרק ז משנה ט
יא
"אשיַתאשת אנשה ֵאנית ִבלי יַתעד יַתהאפיַתסח,
ִבאם הואלאכת יַתאשת שלֵאבית ּמאִבביְך יַתעד אהּמחג",
ּמהשלּמכה ִבלשפ ֵאני יַתהאפיַתסח,
רֲעאסו ּמרה יַתברֲעה ּמנּמאתו יַתעד יַתהאפיַתסח;
ושליַתאיַתחר יַתהאפיַתסח ,יַתבל יַתיֵאחל שדּמברו.
יב
"אשיַתאשת אנשה ֵאנית ִבלי יַתעד אהּמחג,
ִבאם הואלאכת יַתאשת שלֵאבית ּמאִבביְך יַתעד יַתהאפיַתסח",
שוּמהשלּמכה ִבלשפ ֵאני יַתהאפיַתסח,
רֲעאסו ּמרה יַתברֲעה ּמנּמאתו יַתעד אהּמחג,
ממאת ארת ֵאליֵאלְך יַתאיַתחר יַתהאפיַתסח.

פרק ח

מסכת נדרים פרק ח משנה א
א
" מק ּמנם יַתיִין אשֵאאי ִבני טוֵאעם יַתהיום",
ֵאאינו ּמאסור אאּמלא יַתעד אשאתשחיַתשְך;
"יַתשּמבת זו",
ּמאסור שבּמכל יַתהיַתשּמבת ,שויַתשּמבת אשּמעשב ּמרה; >המגיה :ושבת לשעבר<
"חל אדש אזה",
ּמאסור שבּמכל יַתהחל אדש ,שולראש חל אדש שליַתהּמבא;
"ּמש ּמנה זו",
ּמאסור שבּמכל יַתהּמש ּמנה ,שולראש יַתהּמש ּמנה אשּמעִבתיד ּמלבוא;
"ּמשבויַתע אזה",
ּמאסור שבּמכל יַתהּמשבויַתע ,וששִבביִבעית אשּמעשב ּמרה> .המגיה :והשביעית לשעבר<
ב
שוִבאם ּמאיַתמר:
"יום אאּמחד"" ,יַתשּמבת יַתאיַתחת"" ,חל אדש אאּמחד",
"ּמש ּמנה יַתאיַתחת"ּ" ,משבויַתע אאּמחד",
ּמאסור ִבמיום שליום.
מסכת נדרים פרק ח משנה ב
ג
"יַתעד יַתהאפיַתסח"ּ ,מאסור יַתעד אש יַתי ִבגייַתע;
"יַתעד אש שיֵאהא"ּ ,מאסור יַתעד אש ֵאיֵאוצא.
"יַתעד ִבלשפ ֵאני יַתהאפיַתסח",
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ּמאסור יַתעד אש יַתי ִבגייַתע.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ּמאסור יַתעד אש ֵאיֵאוצא.
מסכת נדרים פרק ח משנה ג
ד
"יַתעד יַתהּמּקִבוציר"" ,יַתעד יַתהּמבִבוציר"" ,יַתעד יַתהּממִבסיק",
ֵאאינו ּמאסור אאּמלא יַתעד אש יַתי ִבגייַתע.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל אש שזיַתמנו ּמקבויַתע ,שואוֵאמר "יַתעד אש יַתי ִבגייַתע",
ּמאסור יַתעד אש יַתי ִבגייַתע;
"יַתעד אש שיֵאהא",
ּמאסור יַתעד אש ֵאיֵאוצא.
שוּמכל אשֵאאין שזיַתמנו ּמקבויַתע,
ֵאבין אשּמאיַתמר "יַתעד אש שיֵאהא",
ֵאבין אשּמאיַתמר "יַתעד אש יַתי ִבגייַתע",

ֵאאינו ּמאסור אאּמלא יַתעד אש יַתי ִבגייַתע.
מסכת נדרים פרק ח משנה ד
ה
"יַתעד יַתהיַתּקִי ץ"" ,יַתעד אש שיֵאהא יַתהיַתּקִי ץ",
יַתעד אש יַתישתִבחילו ּמהּמעם שליַתהשכ ִבניס יַתביַתכשליַתכלות.
"יַתעד אש יַתירֲעעלבר יַתהיַתּקִי ץ",
יַתעד אש יַתישכִבפילו יַתהִבמשקוצועות.
"יַתעד יַתהּמּקִבוציר",
יַתעד אש יַתישתִבחיל ּמהּמעם ִבלשקלוצר שקִבוציר ִבחִבּטים,
רֲעאּמבל ללא שקִבוציר ששעו ִברים.
יַתהלכל שלִבפי שמקום ִבנ שדרו,
ִבאם ּמה ּמיה ּמבּמהרּ ,מכּמהר,
שוִבאם ּמה ּמיה יַתבִבבשקּמעה ,יַתכִבבשקּמעה.
מסכת נדרים פרק ח משנה ה
ו
"יַתעד יַתה שגּמשִבמים"" ,יַתעד אש שיהו יַתה שגּמשִבמים",
יַתעד אשֵאת ֵארד שרֵאביּמעה שש ִבנ ּמיה.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
יַתעד אש יַתי ִבגייַתע שזיַתמ ּמנ ּה אשִבל שרֵאביּמעה ששִבנ ּמיה.
"יַתעד אש ִבישפשסקו יַתה שגּמשִבמים",
יַתעד אש ֵאיֵאוצא ִבניּמסן.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
ו שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתעד אש יַתירֲעעלבר יַתהאפיַתסח.
ז
" מק ּמנם יַתיִין אשֵאאי ִבני טוֵאעם יַתהּמש ּמנה",
ִבנשתיַתעשב ּמרה יַתהּמש ּמנהּ ,מאסור ּמב ּה ושבִבעבו ּמר ּה;
"יַתעד לראש רֲעא ּמדר",
יַתעד לראש רֲעא ּמדר ּמה ִבראשון;
"יַתעד סו ף רֲעא ּמדר",
יַתעד סו ף רֲעא ּמדר ּמה ִבראשון.
ח
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
" מק ּמנם יַתיִין אשֵאאי ִבני טוֵאעם יַתעד אש שיֵאהא יַתהאפיַתסח",
ֵאאינו ּמאסור אאּמלא יַתעד ֵאליֵאלי יַתהאפיַתסח,
אשללא ִבנשתיַתכ יַתון אזה
אאּמלא יַתעד ּמשּמעה אש אד ארְך שב ֵאני ּמא ּמדם ִבלששתות יַתיִין.

מסכת נדרים פרק ח משנה ו
ט
ּמאיַתמר:
" מק ּמנם ּמבּמשר אשֵאאי ִבני טוֵאעם יַתעד אש שיֵאהא וצום",
ֵאאינו ּמאסור אאּמלא יַתעד ֵאליֵאלי וצום,
אשללא ִבנשתיַתכ יַתון אזה
אאּמלא יַתעד ּמשּמעה אש אד ארְך שב ֵאני ּמא ּמדם ללאיַתכל ּמבּמשר.
י
שרִבבי יוֵאסה שבנו אוֵאמר:
" מק ּמנם שום אשֵאאי ִבני טוֵאעם יַתעד אששתֵאהא יַתשּמבת,
ֵאאינו ּמאסור ]אאּמלא[ יַתעד ֵאליֵאלי יַתשּמבת,
אשללא ִבנשתיַתכ יַתון אזה
אאּמלא יַתעד ּמשּמעה אש אד ארְך שב ֵאני ּמא ּמדם ללאיַתכל שום.
מסכת נדרים פרק ח משנה ז
יא
ּמהאוֵאמר יַתלרֲעחֵאברו:
" מק ּמנם אשרֲעא ִבני אנשה אנה ּמלְך,
ִבאם ֵאאין יַתאּמתה ּמבא שונוֵאטל שלּמב אניָך
כור אאּמחד אששלִבחִבּטים וששֵאתי ּמחִבביות אשיַתל יַתיִין",
רֲעה ֵארי אזה ּמיכול שלּמהֵאפר אאת ִבנ שדרו אשללא יַתעל ִבפי ּמחּמכם,
שוליאיַתמר לו:
"שכלום ּמאיַתמ שרּמת אאּמלא ִבמשפ ֵאני שכבו ִבדי,
שו אזה הוא שכבו ִבדי!"
שוֵאכן ּמהאוֵאמר יַתלרֲעחֵאברו:
" מק ּמנם אשיַתאּמתה אנשה אנה ִבלי,
ִבאם ֵאאין יַתאשת ּמבא שונוֵאתן שלּמב יַתני
כור אאּמחד אששלִבחִבּטים וששֵאתי ּמחִבביות אשיַתל יַתיִין",
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ּמאסור יַתעד אש ִביֵאתן.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתא ף אזה ּמיכול שלּמהֵאפר אאת ִבנ שדרו אשללא יַתעל ִבפי ּמחּמכם,
שוליאיַתמר לו:
"רֲעה ֵארי רֲעא ִבני שכִבאלו ִבהשתיַתקיַתבשלִבתי"> .כילו<
יב
ּמהיו שמּמס שרִבבים בו ּמלֵאשאת אאת יַתבת רֲעאחותו,
שוּמאיַתמר:
" מק ּמנם אשִבהיא אנשה ֵאנית ִבלי שלעוּמלם!"

שוֵאכן יַתהשמ ּמג ֵארש אאת ִבאששתו ,שוּמאיַתמר:
" מק ּמנם ִבאששִבתי אנשה ֵאנית ִבלי שלעוּמלם",
רֲעה ֵארי ֵאאלו ממּמתרות ִבמֵאלּמהנות לו,
אשללא ִבנשתיַתכ יַתון אזה אאּמלא שלֵאשם ִבאשות.
יג
ּמה ּמיה שמּמס ֵארב יַתברֲעחֵאברו אשליאיַתכל אאשוצלוּ ,מאיַתמר:
" מק ּמנם שלֵאבישתָך אשֵאאי ִבני ִבנשכ ּמנס",
"ִבטיַתפת וצו ִבנין אשֵאאי ִבני טוֵאעם ּמלְך",
ממּמתר ִבלּמכ ֵאנס שלֵאביתו שוִבלששתות ִבמאמנו וצו ִבנין,
אשללא ִבנשתיַתכ יַתון אזה אאּמלא שלֵאשם רֲעאִבכיּמלה וששִבת ּמיה.

פרק ט
מסכת נדרים פרק ט משנה א
א
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
פושתִבחין שלּמא ּמדם ִבבשכבוד ּמאִבביו שוִבאמו.
יַתורֲעחּמכִבמים אושס ִברין.
ּמאיַתמר שרִבבי ּמוצדוק:
יַתעד אשפושתִבחין לו ִבבשכבוד ּמאִבביו שוִבאמו,
ִישפשתחו לו ִבבשכבוד ּממקום!
ִבאם ֵאכןֵ ,אאין שנּמד ִברים!
מו ִבדין רֲעחּמכִבמים ִבל שרִבבי אאִבליאע אזר
שב ּמדּמבר אשֵאבינו שלֵאבין ּמאִבביו שוִבאמו,
אשפושתִבחין לו ִבבשכבוד ּמאִבביו שוִבאמו.
מסכת נדרים פרק ט משנה ב
ב
שועוד ּמאיַתמר שרִבבי אאִבליאע אזר:
פושתִבחין יַתבנוּמלד.
יַתורֲעחּמכִבמים אושס ִברין.
ֵאכייַתוצד?
ּמאיַתמר:
" מק ּמנם אשֵאאי ִבני אנשה אנה שלִבאיש שפלו ִבני",
שו אנשעּמשה סוֵאפר,
או אשּמה ּמיה יַתמִבשיא אאת שבנו,
שוּמאיַתמר:
"ִבאלו ּמהִייִבתי יו ֵאדיַתע אשהוא אנשעּמשה סוֵאפר,

או אשּמה ּמיה יַתמִבשיא אאת שבנו שבּמקרוב,
ללא ּמהִייִבתי נו ֵאדר".
" מק ּמנם שליַתבִית אזה אשֵאאי ִבני ִבנשכ ּמנס",
שו אנאעּמשה ֵאבית יַתהשכ אנאסת,
ּמאיַתמר:
"ִבאלו ּמהִייִבתי יו ֵאדיַתע אשהוא אנאעּמשה ֵאבית יַתהשכ אנאסת,
ללא ּמהִייִבתי נו ֵאדר",
שרִבבי אאִבליאע אזר יַתמִבתיר,
יַתורֲעחּמכִבמים אושס ִברין.
מסכת נדרים פרק ט משנה ג
ג
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ֵאיש שדּמב ִברים אשֵאהן יַתכנוּמלד שוֵאאי ּמנן יַתכנוּמלד;
יַתורֲעחּמכִבמים מו ִבדין לו.
ֵאכייַתוצד?
ּמאיַתמר:
" מק ּמנם אשֵאאי ִבני נוֵאשא ִבלשפלו ִבנית ,אשּמאִבביּמה יַתרע!"
ּמאשמרו לו "ֵאמת!" או אשּמעּמשה שתשוּמבה;
" מק ּמנם יַתליַתבִית יַתה אזה אשֵאאי ִבני ִבנשכ ּמנס,
אשיַתהאכאלב יַתרע שבתוכו" ,או "אשיַתה ּמנּמחש שבתוכו",
ּמאשמרו לו "ֵאמת יַתהאכאלב" ,או אש אנאה יַתרג יַתה ּמנּמחש,
רֲעה ֵארי ֵאהן יַתכנוּמלד שוֵאאי ּמנן יַתכנוּמלד.
יַתורֲעחּמכִבמים מו ִבדין לו.
מסכת נדרים פרק ט משנה ד
ד
שועוד ּמאיַתמר שרִבבי ֵאמִבאיר:
פושתִבחין לו ִבמן יַתהּמכתוב אשיַתבתו ּמרה ,שואושמ ִברים לו:
שיַתאּמתה עוֵאבר יַתעל ) יַתו ִבישק ּמרא יט,יז-יח(
"ִבאלו ּמהִייּמת יו ֵאדיַתע א
"ללא ִבתּקם" שויַתעל "ללא ִבתּטר",
שויַתעל "ללא ִבתשש ּמנא אאת ּמאִבחיָך ִבבשלּמבאבָך"
" שוּמאיַתהשבּמת של ֵאררֲעעָך ּמכמוָך"
) יַתו ִבישק ּמרא כה,לו( " שוֵאחי ּמאִבחיָך ִבעּממְך",
אשֵאמא יַתישע ִבני שוֵאאין יַתאשת ּמיכול שליַתפ שר שנסו,
ּמאיַתמר:
"ִבאלו ּמהִייִבתי יו ֵאדיַתע אשהוא ֵאכן ,ללא ּמהִייִבתי נו ֵאדר",
רֲעה ֵארי אזה ממּמתר.
מסכת נדרים פרק ט משנה ה
ה

פושתִבחין שלּמא ּמדם ִבבשכמתיַתבת ִבאששתו.
יַתמרֲעעאשה שבאאּמחד אש ּמנ יַתדר ֵאמִבאששתו רֲעהּמנ ּמיה,
שוּמה שיּמתה שכמתּמבּמת ּה יַתא שריַתבע ֵאמאות זוז,
וּמבאת ִבלשפ ֵאני שרִבבי רֲעעִבקיּמבה,
שוִבח שיבו ִבלֵאתן ּמל ּה שכמתּמבּמת ּה.
ּמאיַתמר לו:
" ארִבבי! ששמו אנה ֵאמאות ִבדי ּמנר ִבה ִבנייַתח יַתאּמבא,
שו ּמניַתטל ּמאִבחי יַתא שריַתבע ֵאמאות ,יַתורֲעא ִבני יַתא שריַתבע ֵאמאות.
ללא יַתד ּמי ּה אשִבתלּטל ִבהיא ּממאיַתתִים יַתורֲעא ִבני ּממאיַתתִים?"
ּמאיַתמר לו שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
"רֲעאִבפלו יַתאשת מוֵאכר ששיַתער לראּמשְך,
יַתאשת נוֵאתן ּמל ּה שכמתּמבּמת ּה".
ּמאיַתמר:
"ִבאלו ּמהִייִבתי יו ֵאדיַתע אשֵאכן ,ללא ּמהִייִבתי נו ֵאדר!"
שוִבהִבתירו שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
מסכת נדרים פרק ט משנה ו
ו
פושתִבחין שב ּמיִבמים טוִבבים ויַתביַתשּמבתות.
ּמב ִבראשו ּמנה ּמהיו אושמ ִברים:
אוּמתן יַתה ּמיִבמים ממּמת ִברין,
וששּמאר ּמכל יַתה ּמיִבמים רֲעאסו ִברין.
יַתעד אשּמבא שרִבבי רֲעעִבקיּמבה שוִבלֵאמד,
אשיַתה אנ אדר אשמהיַתתר ִבמשקּמוצתו מהיַתתר מכלוִ> .במשכּמללו<
מסכת נדרים פרק ט משנה ז
ז
ֵאכייַתוצד?
ּמאיַתמר:
" מק ּמנם אשֵאאי ִבני אנשה אנה שלמכשלאכם!"
מהיַתתר אאּמחד ֵאמאהן ,מהּמתרו מכּמלם.
"אשֵאאי ִבני אנשה אנה ּמל אזהּ ,מל אזה שוּמל אזה!"
מהיַתתר ּמה ִבראשון,
מהּמתרו מכּמלם;
מהיַתתר ּמהיַתארֲעחרון,
ּמהיַתארֲעחרון ממּמתר ,שומכּמלם רֲעאסו ִברין;
מהיַתתר ּמהאאשמּמוצִבעי,
ֵאהיאמנו ושליַתמּמּטה ממּמתרֵ ,אהיאמנו ושליַתמשעּמלה ּמאסור.
"אשֵאאי ִבני אנשה אנה ּמל אזהּ ,מל אזה ּמק שרּמבן שוּמל אזה ּמק שרּמבן",
שוצ ִבריִבכין אפיַתתח שלּמכל אאּמחד שואאּמחד.

מסכת נדרים פרק ט משנה ח
ח
" מק ּמנם יַתיִין אשֵאאי ִבני טוֵאעם ,אשיַתה יַתיִין יַתרע יַתלֵאמיַתעִים!"
ּמאשמרו לו:
" יַתורֲעהללא שמ מיּמשן ּמיאפה יַתלֵאמיַתעִים!"
מהיַתתר ִבבשמ מיּמשן.
ללא ִבבשמ מיּמשן ִבבשליַתבד מהיַתתר ,אאּמלא שבּמכל יַתה יַתיִין.
" מק ּמנם ּמבּמוצל אשֵאאי ִבני טוֵאעם ,אשיַתהּמבּמוצל יַתרע יַתלֵאלב!"
ּמאשמרו לו:
" יַתורֲעהללא מכשפ ִברי ּמיאפה יַתלֵאלב!"
מהיַתתר יַתבמכשפ ִברי.
ללא יַתבמכשפ ִברי ִבבשליַתבד מהיַתתר ,אאּמלא שבּמכל יַתהשבּמוצִבלים.
יַתמרֲעעאשה ּמה ּמיה,
שוִבהִבתירו שרִבבי ֵאמִבאיר שבּמכל יַתהשבּמוצִבלים.
מסכת נדרים פרק ט משנה ט
ט
פושתִבחין שלּמא ּמדם ִבבשכבוד יַתעשוצמו וִבבשכבוד ּמב ּמניו,
שואושמ ִברין לו:
"ִבאלו ּמהִייּמת יו ֵאדיַתע ,אששלּממּמחר שיהו אושמ ִברין ּמעאליָך:
ּמכְך יַתושסתו אשִבלשפלו ִבניִ ,בלשהיות שמ ּמג ֵארש אאת ּמנּמשיו,
שויַתעל שבנואתיָך שיהו אושמ ִברין:
שבנות שגרוּמשה ֵאהן,
ּממה ּמריַתאת ִבאּממן אשּמלֵאאלו ִבלִבהשת ּמג ֵארש?"
ּמאיַתמר:
"ִבאלו ּמהִייִבתי יו ֵאדיַתע אשהוא ֵאכן ,ללא ּמהִייִבתי נו ֵאדר",
רֲעה ֵארי אזה ממּמתר.
מסכת נדרים פרק ט משנה י
י
" מק ּמנם אשֵאאי ִבני נוֵאשא ִבלשפלו ִבנית שכאו ּמרה"> ,שני<
יַתורֲעה ֵארי ִבהיא ּמנא ּמוה;
"ששחו ּמרה" ,יַתורֲעה ֵארי ִבהיא שלּמב ּמנה;
"שקּמוצ ּמרה" ,יַתורֲעה ֵארי ִבהיא רֲעא מרּמכה,
ללא ִבמשפ ֵאני אשִבהיא שכאו ּמרה שו אנשעֵאשית ּמנא ּמוה,
ששחו ּמרה שו אנשעֵאשית שלּמב ּמנה,
שקּמוצ ּמרה שו אנשעֵאשית רֲעא מרּמכה,
אאּמלא אשיַתה אנ אדר ּמטעות.
יַתמרֲעעאשה שבאאּמחד אש ּמנ יַתדר ִבמיַתבת רֲעאחותו רֲעהּמנ ּמיה,
שוִבהשכ ִבניסוּמה שלֵאבית שרִבבי ִיששּממֵאעאל שוִיפוּמה.
ּמאיַתמר לו שרִבבי ִיששּממֵאעאל:

"שב ִבני! ִבמזו ּמניַתד שרּמת?"
ּמאיַתמר לו "ּמלאו!"
שוִבהִבתירו שרִבבי ִיששּממֵאעאל.
יא
שבאוּמת ּה יַתהּמשּמעה ּמבּמכה שרִבבי ִיששּממֵאעאל ,שוּמאיַתמר:
"שבנות ִישש ּמרֵאאל ּמנאות ֵאהן,
אאּמלא אשּמהרֲעע ִבניות שמיַתנ שויַתלּמתן!"
יב
ושכאשֵאמת שרִבבי ִיששּממֵאעאל,
ּמהיו שבנות ִישש ּמרֵאאל נוששאות ִבקי ּמנה ,שואושמרות:
"שבנות ִישש ּמרֵאאל ,יַתעל שרִבבי ִיששּממֵאעאל שבאכי ּמנה!"
שאול) :ששמוֵאאל ב א,כד(
שוֵאכן הוא אוֵאמר שב ּמ
"שבנות ִישש ּמרֵאאל ,אאל ּמשאול שבאכי ּמנה!
יַתהיַתמשלִבבששאכם ּמש ִבני ִבעם רֲעע ּמד ִבנים,
יַתהיַתמרֲעעאלה רֲעע ִבדי ּמזּמהב יַתעל שלבוששאכן".

פרק י
מסכת נדרים פרק י משנה א
א
יַתנרֲעע ּמרה שמלא ּמרּמסה,
ּמאִבביּמה ויַתבשעּמל ּה שמִבפי ִברים שנ ּמד אריּמה.
ֵאהֵאפר ּמהּמאב שוללא ֵאהֵאפר יַתהיַתביַתעל,
ֵאהֵאפר יַתהיַתביַתעל שוללא ֵאהֵאפר ּמהּמאב,
ֵאאינו מוּמפר.
ֵאאין לוצ ארְך לויַתמר ,אש ּמיֵאקם אאּמחד ֵאמאהן.
מסכת נדרים פרק י משנה ב
ב
ֵאמת ּמהּמאב,
ללא ִבנשתרושק ּמנה שרשות יַתליַתביַתעל.
ֵאמת יַתהיַתביַתעל,
ִבנשתרושק ּמנה שרשות ּמלּמאב.
ּמב אזה ִיּמפה לכיַתח ּמהּמאב ִבמלכיַתח יַתהיַתביַתעל.
ּמדּמבר יַתאֵאחר,
ִיּמפה לכיַתח יַתהיַתביַתעל ִבמלכיַתח ּמהּמאב,
אשיַתהיַתביַתעל ֵאמֵאפר ִבבשב יַתגר,

שוּמהּמאב ֵאאינו ֵאמֵאפר ִבבשב יַתגר.
מסכת נדרים פרק י משנה ג
ג
ּמנ שד ּמרה שוִבהיא רֲעארוּמסה,
ִבנשתּמג שרּמשה בו יַתביום,
ִבנשתּמא שרּמסה בו יַתביום,
רֲעאִבפלו שלֵאמּמאה,
ּמאִבביּמה ויַתבשעּמל ּה ּמהיַתארֲעחרון שנ ּמד אריּמה.
אזה יַתהשכּמלל :שמִבפי ִברים
ּמכל אשללא ּמיּמוצאת ִבל שרשות יַתעשוצּממ ּה ּמשּמעה יַתאיַתחת,
ּמאִבביּמה ויַתבשעּמל ּה ּמהיַתארֲעחרון שמִבפי ִברים שנ ּמד אריּמה.
מסכת נדרים פרק י משנה ד
ד
אד ארְך יַתתשלִבמי ֵאדי רֲעחּמכִבמים,
יַתעד אשללא ּמה שיּמתה ִבבתו יושוצּמאה ֵאמאאשוצלו,
אוֵאמר ּמל ּה:
"ּמכל שנּמד ִברים אש ּמניַתד שרשת שבתוְך ֵאביִבתי,
רֲעה ֵארי ֵאהן מוּמפ ִברין".
שוֵאכן יַתהיַתביַתעל,
יַתעד אשללא ִבתּמכ ֵאנס ִבל שרשותו,
אוֵאמר ּמל ּה:
"ּמכל שנּמד ִברים אש ּמניַתד שרשת יַתעד אשללא ִבתּמכ שנִבסי ִבל שרשוִבתיִ> ,בתּמכ ֵאנס<
רֲעה ֵארי ֵאאלו מוּמפ ִברים".
ִבאם ִבמאשִבתּמכ ֵאנס ִבל שרשותו ֵאאינו ּמיכול שלּמהֵאפרִ> .בל שרשוִבתי<
מסכת נדרים פרק י משנה ה
ה
בו אג ארת אשּמשיַתהת שש ֵאנים ּמעּמשר חל אדש,
שויַתאשלּממ ּמנה ששללִבשים יום,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
הוִבאיל ויַתבשעּמל ּה יַתח ּמיב ִבבשמזונואתיּמהּ ,מיֵאפר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאין יַתהיַתביַתעל ֵאמֵאפר ,יַתעד אשִבתּמכ ֵאנס ִבל שרשותו.
מסכת נדרים פרק י משנה ו
ו
שואמ ארת ּמיּמבם,
ֵאבין של ּמיּמבם אאּמחד ֵאבין ִבלשש ֵאני שיּמבִבמין,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:

ּמיֵאפר.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
שלאאּמחד ,רֲעאּמבל ללא ִבלשש יַתנִים.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ללא שלאאּמחד שוללא ִבלשש יַתנִים.
ז
ּמאיַתמר שרִבבי אאִבליאע אזר:
ּממהִ ,באם ִבאּמשה אשּמּק ּמנה הוא שליַתעשוצמו,
רֲעה ֵארי הוא ֵאמֵאפר שנ ּמד אריּמה,
ִבאּמשה אשּמקנו לו ּמשיַתמִים,
ֵאאינו ִבדין אש ּמיֵאפר שנ ּמד אריּמה?
ּמאיַתמר לו שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
ללא,
ִבאם ּמאיַתמ שרּמת שבִבאּמשה אשּמּק ּמנה הוא שליַתעשוצמו,
אשֵאאין יַתלרֲעאֵאח ִברים ּמב ּה שרשות,
לתאיַתמר ּמבִבאּמשה אשּמקנו לו ּמשיַתמִים,
אש ֵאיש יַתלרֲעאֵאח ִברים ּמב ּה שרשות?
ּמאיַתמר לו שרִבבי שיהומשיַתע:
רֲעעִבקיּמבה! שדּמב אריָך ִבבשש ֵאני שיּמבִבמים,
ּממה יַתאשת ֵאמִבשיב יַתעל ּמיּמבם אאּמחד?
ּמאיַתמר לו:
ֵאאין יַתה שיּמבּממה שגמו ּמרה שלִבאיּמש ּה
יַתכֵאשם אשּמהרֲעארוּמסה שגמו ּמרה שלִבאיּמש ּה.
מסכת נדרים פרק י משנה ז
ח
ּמהאוֵאמר שלִבאששתו:
"ּמכל שנּמד ִברים אשִבתדל ִברי
ִבמּמכן יַתעד אשּמאלבא ִבמּממקום שפלו ִבני,
רֲעה ֵארי ֵאהן יַתק ּמיִבמין",
ללא ּמאיַתמר שכלום;
"רֲעה ֵארי ֵאהן מוּמפ ִברים",
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
מוּמפר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאינו מוּמפר.
ט
ּמאיַתמר שרִבבי אאִבליאע אזר:
ִבאם ֵאהֵאפר שנּמד ִברים אשּמבאו ִבלשכיַתלל ִבאוּסור,

ללא ּמיֵאפר שנּמד ִברים אשללא ּמבאו ִבלשכיַתלל ִבאוּסור?
ּמאשמרו לו) :שבִבמ שדיַתבר ל,יד(
"ִבאיּמש ּה שיִבקיאמנו שוִבאיּמש ּה שיֵאפ ארנו",
אאת אשּמבא ִבלשכיַתלל ּמהֵאקםּ ,מבא ִבלשכּמלל ּמהֵאפר,
ללא ּמבא ִבלשכיַתלל ּמהֵאקם ,ללא ּמבא ִבלשכיַתלל ּמהֵאפר.
מסכת נדרים פרק י משנה ח
י
ּמהֵאפר שנּמד ִברים ּמכל יַתהיום.
שו ֵאיש יַתב ּמדּמבר שלּמהֵאקל ושליַתהשחִבמיר.
ֵאכייַתוצד?
ּמנ שד ּמרה שבֵאליֵאלי יַתשּמבת,
ֵאמֵאפר שבֵאליֵאלי יַתשּמבת,
ושביום יַתהיַתשּמבת יַתעד אשאתשחיַתשְך.
ּמנ שד ּמרה ִבעם רֲעחֵאשּמכה,
ֵאמֵאפר יַתעד אשללא אתשחיַתשְך,
אשִבאם ללא ֵאהֵאפר שוּמחֵאשּמכה,
ֵאאינו ּמיכול שלּמהֵאפר.

פרק יא
מסכת נדרים פרק יא משנה א
א
ֵאאלו שנּמד ִברים אשהוא ֵאמֵאפר:
שדּמב ִברים אש ֵאיש ּמבאהן ִבענוי אנאפש:
"ִבאם אא שריַתח ץ"ִ" ,באם ללא אא שריַתח ץ",
"ִבאם אאשתיַתקֵאשט" ,שו"ִבאם ללא אאשתיַתקֵאשט".
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
ֵאאין ֵאאלו ִבנ שד ֵארי ִבענוי אנאפש.
מסכת נדרים פרק יא משנה ב
ב
ֵאאלו ֵאהן ִבנ שד ֵארי ִבענוי אנאפש:
ּמאשמ ּמרה:
" מק ּמנם ֵאפרות ּמהעוּמלם ּמעיַתלי!"
רֲעה ֵארי אזה ּמיכול שלּמהֵאפר.
"ֵאפרות יַתהשמ ִבדי ּמנה זו ּמעיַתלי",
ּמיִבביא ּמל ּה ִבמשמ ִבדי ּמנה יַתאאח ארת.
"ֵאפרות יַתהיַתח שנ ּמו ִבני אזה ּמעיַתלי",

ֵאאינו ּמיכול שלּמהֵאפר.
ִבאם ללא ּמה שיּמתה יַתפ שר ּמנּמסתו אאּמלא ִבמאמנו,
רֲעה ֵארי אזה ּמיֵאפר.
ִבדשב ֵארי שרִבבי יוֵאסה.
מסכת נדרים פרק יא משנה ג
ג
" מק ּמנם אשֵאאי ִבני אנשה אנה יַתלשב ִבריות"> ,שני<
ֵאאינו ּמיכול שלּמהֵאפר,
ִבויכוּמלה ִבהיא ֵאלּמהנות יַתבאלאקט ויַתבִבששכּמחה ויַתבֵאפּמאה ויַתבאהשבֵאקר.
" מק ּמנם לכרֲעה ִבנים ושל ִבו ִבים אנשה ִבנים ִבלי",
ִישּטלו יַתעל ּמכ שרחו.
"לכרֲעה ִבנים ֵאאלו ושל ִבו ִבים ֵאאלו אנשה ִבנים ִבלי",
ִישּטלו רֲעאֵאח ִברים.
מסכת נדרים פרק יא משנה ד
ד
" מק ּמנם אשֵאאי ִבני עוּמשה יַתעל ִבפי יַתאּמבא"> ,עואשה<
שו"יַתעל ִבפי ּמאִבביָך" ,שו"יַתעל ִבפי יַתאיַתחי" ,שו"יַתעל ִבפי ּמאאחיָך",
ֵאאינו ּמיכול שלּמהֵאפר.
"אשֵאאי ִבני עוּמשה יַתעל ִבפיָך"> ,עואשה<
ֵאאינו ּמוצ ִבריְך שלּמהֵאפר.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ּמיֵאפר ,אשֵאמא יַתתרֲעע ִבדי ף ּמעּמליו יוֵאתר ִבמן ּמה ּמראוי לו.
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי אוֵאמר:
ּמיֵאפר ,אשֵאמא שיּמג שראש ּמנה ושתֵאהא רֲעאסו ּמרה יַתלשחלזר לו.
מסכת נדרים פרק יא משנה ה
ה
ּמנ שד ּמרה ִבאששתוּ ,מסבור אש ּמנ שד ּמרה ִבבתו;
ּמנ שד ּמרה ִבבתו ,שוּמסבור אש ּמנ שד ּמרה ִבאששתו;
ּמנ שד ּמרה יַתב ּמנ ִבזיר ,שוּמסבור אש ּמנ שד ּמרה יַתבּמּק שרּמבן;
ּמנ שד ּמרה יַתבּמּק שרּמבן ,שוּמסבור אש ּמנ שד ּמרה יַתב ּמנ ִבזיר;
ּמנ שד ּמרה ִבמן יַתהשתֵאא ִבנים ,שוּמסבור אש ּמנ שד ּמרה ִבמן ּמהרֲעע ּמנִבבים;
ִבמן ּמהרֲעע ּמנִבבים ,שוּמסבור אש ּמנ שד ּמרה ִבמן יַתהשתֵאא ִבנים,
רֲעה ֵארי אזה יַתישחלזר שו ּמיֵאפר.
מסכת נדרים פרק יא משנה ו
ו
ּמאשמ ּמרה:
" מק ּמנם שתֵאא ִבנים יַתורֲעע ּמנִבבים ֵאאלו אשֵאאי ִבני טואעאמת"ֵ> ,אאלו מחוק<

ִבק ֵאים יַתעל יַתהשתֵאא ִבנים ,מכּמלן ִבק ֵאים.
ֵאהֵאפר יַתלשתֵאא ִבנים,
ֵאאינו מוּמפר יַתעד אש ּמיֵאפר יַתא ף ּמלרֲעע ּמנִבבים.
ּמאשמ ּמרה:
" מק ּמנם שתֵאא ִבנים אשֵאאי ִבני טואעאמת,
יַתורֲעע ּמנִבבים אשֵאאי ִבני טואעאמת",
רֲעה ֵארי ֵאאלו שש ֵאני שנּמד ִברים.
מסכת נדרים פרק יא משנה ז
ז
"יו ֵאדיַתע רֲעא ִבני אש ֵאיש שנּמד ִברים,
רֲעאּמבל ֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע אש ֵאיש שמִבפי ִברים",
ּמיֵאפר.
"יו ֵאדיַתע רֲעא ִבני אש ֵאיש שמִבפי ִברים,
רֲעאּמבל ֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע אש אזה אנ אדר"ּ > ,מנ יַתדר<
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ללא ּמיֵאפר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ּמיֵאפר.
מסכת נדרים פרק יא משנה ח
ח
יַתהממ ּמדר רֲעהּמנ ּמיה ֵאמרֲעחּמתנו,
שוהוא רואוצה ּמלֵאתת שלִבבתו ּממעות,
אוֵאמר ּמל ּה:
"רֲעה ֵארי יַתהּממעות ּמהֵאאלו שנתו ִבנים ּמלְך יַתמּמת ּמנה,
ִבבשליַתבד אשללא שיֵאהא שליַתבשעִבליְך שרשות ּמבאהן,
אאּמלא יַתמה אשיַתאשת נואת אנת שבִבפיְך".
מסכת נדרים פרק יא משנה ט
ט
)שבִבמ שדיַתבר ל,י( " שו ֵאנ אדר יַתאשלּממ ּמנה ו שגרוּמשהּ ...מיקום ּמעאליּמה"
ֵאכייַתוצד?
ּמאשמ ּמרה:
"רֲעה ֵארי רֲעא ִבני שנ ִבזי ּמרה שליַתאיַתחר ששללִבשים יום",
יַתא ף יַתעל ִבפי אש ִבנֵאשאת שבתוְך ששללִבשים יום,
ֵאאינו ּמיכול שלּמהֵאפר.
ּמנ שד ּמרה שוִבהיא ִבב שרשות יַתהיַתביַתעל,
ֵאמֵאפר ּמל ּה > .שוֵאהיֵאפר<
ֵאכייַתוצד?
ּמאשמ ּמרה:

"רֲעה ֵארי רֲעא ִבני שנ ִבזי ּמרה שליַתאיַתחר ששללִבשים",
יַתא ף יַתעל ִבפי אש ִבנשתיַתאשלשמ ּמנה
או ִבנשתּמג שרּמשה שבתוְך ששללִבשים יום,
רֲעה ֵארי אזה מוּמפר.
י
ּמנ שד ּמרה בו יַתביום,
ִבנשתּמג שרּמשה בו יַתביום ,שואהשח ִבזי ּמר ּה בו יַתביום,
ֵאאינו ּמיכול שלּמהֵאפר.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל אש ּמייַתוצאת ִבל שרשות יַתעשוצּממ ּה ּמשּמעה יַתאיַתחת,
ֵאאינו ּמיכול שלּמהֵאפר.
מסכת נדרים פרק יא משנה י
יא
ֵאתיַתשע שנּמערות ִבנ שד ֵאריאהן יַתק ּמיִבמין:
בו אג ארת שוִבהיא שיתוּממה,
יַתנרֲעע ּמרה בו אג ארת שוִבהיא שיתוּממה,
יַתנרֲעע ּמרה אשללא ּמב ּמג ּמרה שוִבהיא שיתוּממה,
בו אג ארת וֵאמת ּמאִבביּמה,
יַתנרֲעע ּמרה בו אג ארת וֵאמת ּמאִבביּמה,
יַתנרֲעע ּמרה אשללא ּמב ּמג ּמרה וֵאמת ּמאִבביּמה,
יַתנרֲעע ּמרה אשֵאמת ּמאִבביּמהִ ,במאשֵאמת ּמאִבביּמה ּמב ּמג ּמרה,
בו אג ארת שוּמאִבביּמה יַתק ּמים,
יַתנרֲעע ּמרה בו אג ארת שוּמאִבביּמה יַתק ּמים.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
יַתא ף יַתהיַתמִבשיא אאת ִבבתו שקיַתט ּמנה,
שו ִבנשתיַתאשלשמ ּמנה או ִבנשתּמג שרּמשה,
שוּמח שז ּמרה אאשוצלו רֲעע יַתדִין ִבהיא יַתנרֲעע ּמרה.
מסכת נדרים פרק יא משנה יא
יב
" מק ּמנם אשֵאאי ִבני אנשה ֵאנית שליַתאּמבא ,ושלּמאִבביָך",
"ִבאם עוּמשה רֲעא ִבני יַתעל ִבפיָך";
"אשֵאאי ִבני אנשה ֵאנית ּמלְך",
"ִבאם עוּמשה רֲעא ִבני יַתעל ִבפי יַתאּמבא שויַתעל ִבפי ּמאִבביָך",
רֲעה ֵארי אזה ּמיֵאפר.
מסכת נדרים פרק יא משנה יב
יג
ּמב ִבראשו ּמנה ּמהיו אושמ ִברין:

ּמשלוש ּמנִבשים יושוצאות שונושטלות שכמתּמבה:
ּמהאואמ ארת:
"שטֵאמּמאה רֲעא ִבני ּמלְך",
"ּמשיַתמִים ֵאבי ִבני שלֵאבי ּמנְך",
ו" שנטוּמלה רֲעא ִבני ִבמן יַתה שיהו ִבדים".
ּמח שזרו לויַתמר,
אשללא שתֵאהא ִבאּמשה נואת אנת ֵאעי אניּמה שביַתאֵאחר,
ושמיַתקשלאקאלת יַתעל יַתבשעּמל ּה.
אאּמלאּ ,מהאואמ ארת:
"שטֵאמּמאה רֲעא ִבני ּמלְך"ּ ,מתִבביא שרּמא ּמיה ִבל שדּמב אריּמה;
"ּמשיַתמִים ֵאבי ִבני שלֵאבי ּמנְך" ,יַתירֲעעשו אד ארְך יַתבּמּקּמשה;
ו" שנטוּמלה רֲעא ִבני ִבמן יַתה שיהו ִבדים",
ּמיֵאפר יַתעל אחשלקו ,ושתֵאהא שמיַתששמיַתשתו,
ושתֵאהא שנטוּמלה ִבמן יַתה שיהו ִבדים.
חסלת מסכת נדרים

מסכת נזיר
פרק א
מסכת נזיר פרק א משנה א
א
ּמכל ִבכנו ֵאיי שנ ִבזירות ִבכ שנ ִבזירות> .כנזיריות<
ּמהאוֵאמר "אאֵאהא" ,רֲעה ֵארי אזה ּמנ ִבזיר> .אוהא<
או "אאֵאהא ּמנאאה של ּמנ ִבזיר",
" ּמנ ִבזיק"ּ " ,מנ ִבזייַתח"ּ" ,מפ ִבזייַתח" ,רֲעה ֵארי אזה ּמנ ִבזיר.
"רֲעה ֵארי ִבני ּמב אזה"" ,רֲעה ֵארי ִבני שמיַתסשלֵאסל",
"רֲעה ֵארי ִבני שמיַתכשלֵאכל"" ,רֲעה ֵארי ּמעיַתלי שליַתשיַתלח אפ יַתרע"> ,עליו<
רֲעה ֵארי אזה ּמנ ִבזיר.
"רֲעה ֵארי ּמעיַתלי ִבוצּקפ ִברים",
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ּמנ ִבזיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאינו ּמנ ִבזיר.

מסכת נזיר פרק א משנה ב
ב
"רֲעה ֵארי רֲעא ִבני ִבמן יַתהיַתח שריַתוצ ִבנים" ,ו"ִבמן יַתה יַתז ִבגים"> ,הזוגים<
ו"ִבמן יַתהִבת שגיַתליַתחת" ,ו"ִבמן יַתהמּטשמּמאה",
רֲעה ֵארי אזה ּמנ ִבזיר ,שוּמכל ִבדשקדוֵאקי שנ ִבזירות ּמעּמליו> .עליו מנוקד ּמעיַתלי והו"ו מחוקה<
"רֲעה ֵארי א ִבני ּמנ ִבזיר שכִבששמשון"" ,שכאבן ּממנויַתח",
"שכיַתביַתעל שדִבליּמלה"" ,שכִבמי אשִבעֵאּקר יַתדשלתות יַתע ּמזה",
"שכִבמי אש ִבנשּקרו שפִבלששִבתים אאת ֵאעי ּמניו",
רֲעה ֵארי אזה שנ ִבזיר ִבששמשון.
יַתמה ֵאבין שנ ִבזיר עוּמלם ִבל שנ ִבזיר ִבששמשון?
שנ ִבזיר עוּמלם,
ִבהשכִבביד אאת ששּמערוֵ ,אמֵאקל יַתביַתתיַתער,
ֵאמִבביא ּמשלוש שבֵאהמות.
שוִבאם ִבניַתּטּממאֵ ,אאינו ֵאמִבביא ּמק שריַתבן מטשמּמאה.
שנ ִבזיר ִבששמשון,
ִבהשכִבביד ששּמערוֵ ,אאינו ֵאמֵאקל,
שוִבאם ִבניַתּטּממאֵ ,אאינו ֵאמִבביא ּמק שריַתבן מטשמּמאה.
מסכת נזיר פרק א משנה ג
ג
שסּמתם שנ ִבזירות ששלוִבשים יום.
ּמאיַתמר:
"רֲעה ֵארי רֲעא ִבני ּמנ ִבזיר יַתאיַתחת שגדוּמלה",
"רֲעה ֵארי רֲעא ִבני ּמנ ִבזיר יַתאיַתחת שקיַתט ּמנה",
רֲעאִבפלו ִבמּמכן שויַתעד סו ף ּמהעוּמלם,
ּמנ ִבזיר ששלוִבשים יום.
"רֲעה ֵארי ִבני יום אאּמחד",
"רֲעה ֵארי ִבני ּמנ ִבזיר ּמשּמעה יַתאיַתחת",
"רֲעה ֵארי ִבני ּמנ ִבזיר יַתאיַתחת ויַתמשחּמוצה",
רֲעה ֵארי אזה ּמנ ִבזיר ששיַתתִים.
"רֲעה ֵארי רֲעא ִבני ששלוִבשים יום שוּמשּמעה יַתאיַתחת",
ּמנ ִבזיר ששלוִבשים שואאּמחד יום,
אשֵאאין נושז ִברים ּמשעות.
מסכת נזיר פרק א משנה ד
ד
"רֲעה ֵארי רֲעא ִבני ּמנ ִבזיר ִבכששיַתער לראִבשי",
שו"יַתכרֲעעיַתפר ּמהּמא אר ץ" ,ו"שכחול יַתה ּמים",
רֲעה ֵארי אזה שנ ִבזיר עוּמלם,
ושמ יַתגֵאליַתח יַתאיַתחת ִבלששלוִבשים יום.

שרִבבי אוֵאמר:
ֵאאין אזה שמ יַתגֵאליַתח יַתאיַתחת ִבלששלוִבשים יום.
שוֵאאי אזה הוא אשהוא שמ יַתגֵאליַתח יַתאיַתחת ִבלששלוִבשים יום?
ּמהאוֵאמר:
"רֲעה ֵארי ּמעיַתלי שנ ִבזירות ִבכששיַתער לראִבשי",
שו"יַתכרֲעעיַתפר ּמהּמא אר ץ" ,ו"שכחול יַתה ּמים".
מסכת נזיר פרק א משנה ה
ה
"רֲעה ֵארי ִבני ּמנ ִבזיר שמללא יַתהיַתבִית" ,ו"שמללא יַתהמּקּמפה"> ,הקו ף<
בו שדִבקין אותו.
ִבאם ּמאיַתמר "יַתאיַתחת שגדוּמלה ּמניַתז שרִבתי",
ּמנ ִבזיר ששלוִבשים יום.
שוִבאם ּמאיַתמר "שסּמתם ּמניַתז שרִבתי",
רוִבאין אאת יַתהמּקּמפה שכִבאלו ִבהיא שמֵאלּמאה יַתח שר ּמדל> ,הקופא כילו<
שו ּמנ ִבזיר ּמכל ּמיּממיו.
מסכת נזיר פרק א משנה ו
ו
"רֲעה ֵארי ִבני ּמנ ִבזיר ִבמּמכן שויַתעד שמקום שפלו ִבני",
אוֵאמד יַתכּממה ּמיִבמים ִבמּמכן שויַתעד שמקום שפלו ִבני.
ּמפחות ִבמששלִבשים יוםּ ,מנ ִבזיר ששלוִבשים יום,
שוִבאם ּמלאוּ ,מנ ִבזיר שכִבמ שנ יַתין יַתה ּמיִבמים.
מסכת נזיר פרק א משנה ז
ז
"רֲעה ֵארי ִבני ּמנ ִבזיר שכִבמ שנ יַתין שימות יַתהּמש ּמנה",
מו אנה שנ ִבזירות שכִבמשנ יַתין שימות יַתהּמש ּמנה.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
יַתמרֲעעאשה ּמה ּמיה ,שוֵאכי ּמון אשִבהששִבליםֵ ,אמת.

פרק ב
מסכת נזיר פרק ב משנה א
א
"רֲעה ֵארי ִבני ּמנ ִבזיר ִבמן יַתה שגרו שגרות וִבמן יַתה שדֵאבּמלה",
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ּמנ ִבזיר.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:

ֵאאינו ּמנ ִבזיר.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
יַתא ף שכאשּמאשמרו ֵאבית יַתשיַתמי,
ללא ּמאשמרו אאּמלא שבאוֵאמר:
רֲעה ֵארי הוא ּמעיַתלי ּמק שרּמבן.
מסכת נזיר פרק ב משנה ב
ב
ּמאיַתמר:
"ּמאשמ ּמרה ּמפ ּמרה זו:
רֲעה ֵארי ִבני שנ ִבזי ּמרה ִבאם עואמ אדת רֲעא ִבני";
"ּמאיַתמר יַתה אדאלת יַתה אזה:
רֲעה ֵארי רֲעא ִבני ּמנ ִבזיר ִבאם ִבנשפּמתח ּמא ִבני",
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ּמנ ִבזיר.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ֵאאינו ּמנ ִבזיר.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
יַתא ף שכאשּמאשמרו ֵאבית יַתשיַתמי,
ללא ּמאשמרו אאּמלא שכאוֵאמר:
"רֲעה ֵארי ּמפ ּמרה זו ּמק שרּמבן ִבאם עואמ אדת ִבהיא".
מסכת נזיר פרק ב משנה ג
ג
ּממ שזגו לו אאת יַתהכוסּ ,מאיַתמר:
"רֲעה ֵארי ִבני ּמנ ִבזיר ִבמאמנו",
רֲעה ֵארי אזה ּמנ ִבזיר.
יַתמרֲעעאשה שבִבאּמשה יַתאיַתחת אשּמה שיּמתה ִבשלכ ארת,
וּממ שזגו ּמל ּה אאת יַתהכוס ,שוּמאשמ ּמרה:
"רֲעה ֵארי ִבני שנ ִבזי ּמרה ִבמאמנו".
ּמאשמרו רֲעחּמכִבמים:
ללא ִבנשתיַתכ שו ּמנה זו אאּמלא שבלויַתמר:
"רֲעה ֵארי הוא ּמעיַתלי ּמק שרּמבן".
מסכת נזיר פרק ב משנה ד
ד
"רֲעה ֵארי ִבני ּמנ ִבזיר יַתעל שמ ּמנת אשאאֵאהא שואתה יַתב יַתיִין וִבמיַתּטֵאמא יַתלֵאמִבתים",
רֲעה ֵארי אזה ּמנ ִבזיר ,שוּמאסור שבמכּמלם.
"יו ֵאדיַתע רֲעא ִבני אש ֵאיש שנ ִבזי ִברים,
רֲעאּמבל ֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע אשיַתה ּמנ ִבזיר ּמאסור יַתב יַתיִין",
רֲעה ֵארי אזה ּמאסור.

ו שרִבבי ִבששמעון יַתמִבתיר.
"יו ֵאדיַתע רֲעא ִבני אשיַתה ּמנ ִבזיר ּמאסור יַתב יַתיִין,
רֲעאּמבל ּמסבור ּמהִייִבתי אשרֲעחּמכִבמים יַתמִבתי ִברין ִבלי,
ִבמשפ ֵאני אשֵאאי ִבני ּמיכול ִבלשחיות אאּמלא יַתב יַתיִין",
"ִבמשפ ֵאני אשרֲעא ִבני קוֵאבר אאת יַתהֵאמִבתים",
רֲעה ֵארי אזה ממּמתר.
ו שרִבבי ִבששמעון אוֵאסר.
מסכת נזיר פרק ב משנה ה
ה
"רֲעה ֵארי ִבני ּמנ ִבזיר ,שוּמעיַתלי של יַתגֵאליַתח ּמנ ִבזיר",
שוּמשיַתמע רֲעחֵאברו ,שוּמאיַתמר:
" יַתורֲעא ִבני ,שוּמעיַתלי של יַתגֵאליַתח ּמנ ִבזיר".
ִבאם ּמהיו ִבפשקִבחין ,שמ יַתגשלִבחין אזה אאת אזה;
שוִבאם ּמלאו ,שמ יַתגשלִבחין שנ ִבזי ִברים רֲעאֵאח ִברים.
מסכת נזיר פרק ב משנה ו
ו
"רֲעה ֵארי ּמעיַתלי של יַתגֵאליַתח רֲעחִבוצי ּמנ ִבזיר",
שוּמשיַתמע רֲעחֵאברו ,שוּמאיַתמר:
" יַתורֲעא ִבני ,שוּמעיַתלי של יַתגֵאליַתח רֲעחִבוצי ּמנ ִבזיר",
אזה שמ יַתגֵאליַתח ּמנ ִבזיר ּמשֵאלם ,שו אזה שמ יַתגֵאליַתח ּמנ ִבזיר ּמשֵאלם.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
אזה שמ יַתגֵאליַתח רֲעחִבוצי ּמנ ִבזיר ,שו אזה שמ יַתגֵאליַתח רֲעחִבוצי ּמנ ִבזיר.
מסכת נזיר פרק ב משנה ז
ז
"רֲעה ֵארי ִבני ּמנ ִבזיר שכאש שיֵאהא ִבלי ֵאבן".
נויַתלד לו ֵאבן ,רֲעה ֵארי אזה ּמנ ִבזיר.
יַתבת ,טושמטום שויַתא שנ שדרו ִבגי ּמנסֵ ,אאינו ּמנ ִבזיר.
ִבאם ּמאיַתמר:
"שכאשאא שראאה ִבלי אואלד",
רֲעאִבפלו נויַתלד לו יַתבת שוטושמטום שויַתא שנ שדרו ִבגי ּמנס,
רֲעה ֵארי אזה ּמנ ִבזיר.
מסכת נזיר פרק ב משנה ח
ח
ִבהִבפיּמלה ִבאששתוֵ ,אאינו ּמנ ִבזיר.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ליאיַתמר:

"ִבאם ּמה ּמיה אבן יַתק ּמיּממא ,רֲעה ֵארי ִבני שנ ִבזיר חוּמבה> ,חובא<
שוִבאם ּמלאו ,רֲעה ֵארי ִבני שנ ִבזיר שנ ּמדּמבה".
ּמח שז ּמרה שו ּמישל ּמדה ,רֲעה ֵארי אזה ּמנ ִבזיר.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ליאיַתמר:
"ִבאם ּמה ִבראשון ּמה ּמיה אבן יַתק ּמיּממא,
ּמה ִבראשו ּמנה חוּמבה ,שוזו שנ ּמדּמבה,
שוִבאם ּמלאוּ ,מה ִבראשו ּמנה שנ ּמדּמבה ,שוזו חוּמבה".
מסכת נזיר פרק ב משנה ט
ט
"רֲעה ֵארי ִבני ּמנ ִבזיר שו ּמנ ִבזיר שכאש שיֵאהא ִבלי ֵאבן",
ִבהשתִבחיל מו אנה אאת אשלו ,שויַתאיַתחר ּמכְך נויַתלד לו ֵאבן,
יַתמששִבלים אאת אשלו ,שויַתאיַתחר ּמכְך מו אנה אאת אשִבלשבנו.
"רֲעה ֵארי ִבני ּמנ ִבזיר שכאש שיֵאהא ִבלי ֵאבן ,שו ּמנ ִבזיר".
ִבהשתִבחיל מו אנה אאת אשלו ,שויַתאיַתחר ּמכְך נויַתלד לו ֵאבן,
יַתמ ִבנייַתח אאת אשלו ,ומו אנה אאת אשִבלשבנו,
שויַתאיַתחר ּמכְך יַתמששִבלים אאת אשלו.
מסכת נזיר פרק ב משנה י
י
"רֲעה ֵארי ִבני ּמנ ִבזיר שכאש שיֵאהא ִבלי ֵאבן ,שו ּמנ ִבזיר ֵאמּמאה יום",
נויַתלד לו ֵאבן יַתעד ִבששבִבעים ,ללא ִבהשפִבסיד שכלום;
שליַתאיַתחר ִבששבִבעים ,סוֵאתר ִבששבִבעים,
אשֵאאין ִבת שגיַתליַתחת ּמפחות מששלוִבשים יום.

פרק ג
מסכת נזיר פרק ג משנה א
א
ִבמי אשּמאיַתמר "רֲעה ֵארי ִבני ּמנ ִבזיר",
שמ יַתגֵאליַתח יום ששלוִבשים שואאּמחד.
שוִבאם ִבגיַתלח יום ששלוִבשיםּ ,מיּמוצא.
"רֲעה ֵארי ִבני ּמנ ִבזיר ששלוִבשים יום",
שוִבאם ִבגיַתלח יום ששלוִבשים ,ללא ּמיּמוצא.
מסכת נזיר פרק ג משנה ב
ב
ִבמי אש ּמנ יַתזר ששֵאתי שנ ִבזי ִבריות,

שמ יַתגֵאליַתח אאת ּמה ִבראשו ּמנה יום ששלוִבשים שואאּמחד,
שואאת יַתהשש ִבנ ּמיה יום ִבשִבשים שואאּמחד.
ִבאם ִבגיַתלח אאת ּמה ִבראשו ּמנה יום ששלוִבשים,
שמ יַתגֵאליַתח אאת יַתהשש ִבנ ּמיה יום ִבשִבשים.
שוִבאם ִבגיַתלח יום ִבשִבשים ּמחֵאסר אאּמחדּ ,מיּמוצא.
זו ֵאעדות ֵאהִבעיד שרִבבי יַתפשפ יַתיס
יַתעל ִבמי אש ּמנ יַתזר ששֵאתי שנ ִבזי ִבריות:
אשִבאם ִבגיַתלח אאת ּמה ִבראשו ּמנה יום ששלוִבשים,
שמ יַתגֵאליַתח אאת יַתהשש ִבנ ּמיה יום ִבשִבשים,
שוִבאם ִבגיַתלח יום ִבשִבשים ּמחֵאסר אאּמחדּ ,מיּמוצא,
אשיום ששלוִבשים עואלה לו ִבמן יַתהִבמ שנ ּמין.
מסכת נזיר פרק ג משנה ג
ג
ִבמי אשּמאיַתמר "רֲעה ֵארי ִבני ּמנ ִבזיר",
ִבניַתּטּממא יום ששלוִבשים,
ּמסיַתתר אאת יַתהלכל.
ו שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ללא ּמסיַתתר אאּמלא ִבששבּמעה.
"רֲעה ֵארי ִבני ּמנ ִבזיר ששלוִבשים יום",
ִבניַתּטּממא יום ששלוִבשים,
ּמסיַתתר אאת יַתהלכל.
מסכת נזיר פרק ג משנה ד
ד
"רֲעה ֵארי ִבני ּמנ ִבזיר ֵאמּמאה יום",
ִבניַתּטּממא יום ֵאמּמאה,
ּמסיַתתר אאת יַתהלכל.
ו שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ללא ּמסיַתתר אאּמלא ששלוִבשים.
ִבניַתּטּממא יום ֵאמּמאה שואאּמחד,
ּמסיַתתר ששלוִבשים.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ללא ּמסיַתתר אאּמלא ִבששבּמעה.
מסכת נזיר פרק ג משנה ה
ה
ִבמי אש ּמנ יַתזר שוהוא ֵאבין יַתהשּקּמברות,
רֲעאִבפלו הוא ּמשם ששלוִבשים יום,
ֵאאין עוִבלין לו ִבמן יַתהִבמ שנ ּמין,
שוֵאאינו ֵאמִבביא ּמק שריַתבן מטשמּמאה.

ּמיּמוצא שו ִבנשכ יַתנס ,עוִבלין לו ִבמן יַתהִבמ שנ ּמין,
וֵאמִבביא ּמק שריַתבן מטשמּמאה.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ש אנאאיַתמר) :שבִבמ שדיַתבר ו,יב(
ללא בו יַתביום ,א
ש ִבנים ִישפלו",
" שויַתה ּמיִבמים ּמה ִברא ל
יַתעד אש שיהו לו ּמיִבמים ִבראשו ִבנים.
מסכת נזיר פרק ג משנה ו
ו
ִבמי אש ּמנ יַתזר שנ ִבזירות שמ מרּמבה,
ִבהששִבלים אאת שנ ִבזירותו ,שויַתאיַתחר ּמכְך ּמבא ּמלּמא אר ץ,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ּמנ ִבזיר ששלוִבשים יום.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ּמנ ִבזיר יַתכשתִבחּמלה.
יַתמרֲעעאשה שבֵאהישל ֵאני יַתהיַתמשלּמכה,
אשּמהיַתלְך שב ּמנ ּה יַתלִבמשלּמחּממה ,שוּמאשמ ּמרה:
"ִבאם ּמילבא שב ִבני ִבמן יַתהִבמשלּמחּממה שבּמשלום,
אאֵאהא שנ ִבזי ּמרה אשיַתבע ּמש ִבנים"> .אאִבהא<
וּמבא שב ּמנ ּה ִבמן יַתהִבמשלּמחּממה,
שוּמה שיּמתה שנ ִבזי ּמרה אשיַתבע ּמש ִבנים.
ושבסו ף אשיַתבע ּמש ִבנים ּמעיַתלת ּמלּמא אר ץ,
שוהורוּמה ֵאבית אהֵאלל,
אששתֵאהא שנ ִבזי ּמרה עוד אשיַתבע ּמש ִבנים רֲעאֵאחרות.
ושבסו ף אשיַתבע ּמש ִבנים רֲעאֵאחרות ִבניַתּטיַתמאת.
ִבנשמֵאוצאת שנ ִבזי ּמרה אעשש ִברים שויַתאיַתחת ּמש ּמנה.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
ללא ּמה שיּמתה שנ ִבזי ּמרה אאּמלא יַתא שריַתבע אעשש ֵארה> .עשרי<
מסכת נזיר פרק ג משנה ז
ז
ִבמי אשּמהיו ששֵאתי ִבכֵאתי ֵאע ִבדים שמִבעידות אותו,
ֵאאלו שמִבעי ִבדים אש ּמנ יַתזר ששיַתתִים,
שוֵאאלו שמִבעי ִבדים אש ּמנ יַתזר ּמחֵאמש,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
אנשחשלּמקה ּמהֵאעדותֵ ,אאין ּמכן שנ ִבזירות.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ֵאיש ִבבשכיַתלל ּמחֵאמש ששיַתתִים;
אש שיֵאהא ּמנ ִבזיר ששיַתתִים.

פרק ד
מסכת נזיר פרק ד משנה א
א
ִבמי אשּמאיַתמר "רֲעה ֵארי ִבני ּמנ ִבזיר",
שוּמשיַתמע רֲעחֵאברו ,שוּמאיַתמר:
"רֲעא ִבני" " ,יַתורֲעא ִבני",
מכּמלם שנ ִבזי ִברים.
מהיַתתר ּמה ִבראשון ,מהּמתרו מכּמלם;
מהיַתתר ּמהיַתארֲעחרוןּ ,מהיַתארֲעחרון ממּמתר ,שומכּמלם רֲעאסו ִברין.
"רֲעה ֵארי ִבני ּמנ ִבזיר",
שוּמשיַתמע רֲעחֵאברו ,שוּמאיַתמר:
"ִבפי שכִבפיו ,וששּמע ִברי ִבכששּמערו"> ,וסערו כסערו<
רֲעה ֵארי אזה ּמנ ִבזיר.
"רֲעה ֵארי ִבני ּמנ ִבזיר",
שוּמששמּמעה ִבאששתו ,שוּמאשמ ּמרה " יַתורֲעא ִבני",
ֵאמֵאפר אאת אשּמל ּה שואשלו יַתק ּמים.
"רֲעה ֵארי ִבני שנ ִבזי ּמרה",
שוּמשיַתמע יַתבשעּמל ּה ,שוּמאיַתמר " יַתורֲעא ִבני",
ֵאאינו ּמיכול שלּמהֵאפר.
מסכת נזיר פרק ד משנה ב
ב
"רֲעה ֵארי ִבני ּמנ ִבזיר ,שויַתאשת",
שוּמאשמ ּמרה "ּמאֵאמן",
ֵאמֵאפר אאת אשּמל ּה ,שואשלו ּמבֵאטל.
"רֲעה ֵארי ִבני שנ ִבזי ּמרה ,שויַתאשת",
שוּמאיַתמר "ּמאֵאמן" > ,שוּמאשמ ּמרה<
ֵאאינו ּמיכול שלּמהֵאפר.
מסכת נזיר פרק ד משנה ג
ג
ּמהִבאּמשה אש ּמנ שד ּמרה יַתב ּמנ ִבזיר,
ּמה שיּמתה שוּמתה יַתב יַתיִין ,וִבמיַתּטּממא יַתלֵאמִבתים,
רֲעה ֵארי זו סואפ אגת אאת ּמהיַתא שרּמבִבעים.
ֵאהֵאפר ּמל ּה יַתבשעּמל ּה,
שוִבהיא ללא ּמי שדּמעה אשֵאהֵאפר ּמל ּה יַתבשעּמל ּה,
ּמה שיּמתה שוּמתה יַתב יַתיִין וִבמיַתּטּממא יַתלֵאמִבתים,
ֵאאי ּמנה סואפ אגת אאת ּמהיַתא שרּמבִבעים.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:

ִבאם ֵאאי ּמנה סואפ אגת אאת ּמהיַתא שרּמבִבעים,
ִבתשסלפג יַתמכות יַתמ שרדות.
מסכת נזיר פרק ד משנה ד
ד
ּמהִבאּמשה אש ּמנ שד ּמרה יַתב ּמנ ִבזיר,
ִבהשפ ִבריּמשה אאת שבאהשמּמת ּה,
שויַתאיַתחר ּמכְך ֵאהֵאפר ּמל ּה יַתבשעּמל ּה,
ִבאם ִבמאשלו ּמה שיּמתה שבֵאהּממה,
ֵאתֵאוצא שוִבת שראעה ּמבֵאע אדר.
שוִבאם ִבמאשּמל ּה ּמה שיּמתה יַתהשבֵאהּממה,
יַתהיַתחּמּטאת ּמתמות ,שוּמהעוּמלה ִבתּמּק ֵארב עוּמלה,
וששּמלִבמים ִיּמּק שרבו ששּמלִבמים,
שו אנאאּמכִבלים שליום אאּמחד שוֵאאי ּמנן שטעו ִבנין אלאחם.
ּמהיו ּמל ּה ּממעות שסתוִבמיםִ ,ישפלו ִבל שנ ּמדּמבה; >לו<
ּממעות שמפ ּמרִבשים,
שדֵאמי יַתחּמּטאת,
ֵאישלכו של יַתים יַתהאמיַתלח ,ללא אנשה ִבנים שוללא מורֲעעִבלין;
שדֵאמי עוּמלה,
ּמיבואו עוּמלה ,ומורֲעעִבלין ּמבאהם;
שדֵאמי ששּמלִבמים,
ּמיבואו ששּמלִבמים ,שו אנאאּמכִבלין שליום אאּמחד שוֵאאי ּמנן שטעו ִבנין אלאחם.
מסכת נזיר פרק ד משנה ה
ה
ִבנ שז יַתרק ּמעאליּמה אאּמחד ִבמן יַתה ּמדִבמים,
ֵאאינו ּמיכול שלּמהֵאפר.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
רֲעאִבפלו ִבנששּמחּמטה ּמעאליּמה יַתאיַתחת ִבמּמכל יַתהשבֵאהמות,
ֵאאינו ּמיכול שלּמהֵאפר.
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?
שבִבת שגיַתליַתחת יַתהיַתּטרֲעה ּמרה;
רֲעאּמבל שבִבת שגיַתליַתחת יַתהמּטשמּמאהּ ,מיֵאפר,
אשהוא ּמיכול לויַתמר:
"ֵאאי אאשפִבשי ִבאּמשה שמ מנ אואלת".
שרִבבי אוֵאמר:
יַתא ף שבִבת שגיַתליַתחת יַתהיַתּטרֲעה ּמרהּ ,מיֵאפר,
אשהוא ּמיכול לויַתמר:
"ֵאאי אאשפִבשי ִבאּמשה שמ מגיַתליַתחת".
מסכת נזיר פרק ד משנה ו

]ו[
ּמהִבאיש יַתמ ִבדיר אאת שבנו יַתב ּמנ ִבזיר,
שוֵאאין ּמהִבאּמשה יַתמ אד ארת אאת שב ּמנ ּה יַתב ּמנ ִבזיר.
ֵאכייַתוצד?
ִבגיַתלח או אש ִבגשלחוהו שקרוִבבים,
ֵאמּמחה או אשֵאמחוהו שקרוִבבים,
ּמה שיּמתה לו שבֵאהּממה ממשפ אראשת,
יַתהיַתחּמּטאת ּמתמות,
שוּמהעוּמלה ִבתּמּק ֵארב עוּמלה,
וששּמלִבמים ִיּמּק שרבו ששּמלִבמים,
שו אנאאּמכִבלים שליום אאּמחד שוֵאאי ּמנן שטעו ִבנין אלאחם.
ּמהיו לו ּממעות שסתוִבמים,
ִישפלו ִבל שנ ּמדּמבה;
ּממעות שמלפ ּמרִבשים,
שדֵאמי יַתחּמּטאת,
ֵאישלכו של יַתים יַתהאמיַתלח ,ללא אנשה ִבנין שוללא מורֲעעִבלין;
שדֵאמי עוּמלה,
ּמיבואו עוּמלה ,ומורֲעעִבלין ּמבאהן;
שדֵאמי ששּמלִבמים,
ּמיבוא ששּמלִבמין ,שו אנאאּמכִבלין שליום אאּמחד ,שוֵאאי ּמנן שטעו ִבנין אלאחם.
מסכת נזיר פרק ד משנה ז
ז
ּמהִבאיש שמ יַתגֵאליַתח יַתעל שנ ִבזירות ּמאִבביו,
שוֵאאין ּמהִבאּמשה שמ יַתגיַתליַתחת יַתעל שנ ִבזירות ּמאִבביּמה.
ֵאכייַתוצד?
ִבמי אשּמה ּמיה ּמאִבביו ּמנ ִבזיר,
שוִבהשפ ִבריש ּממעות שסתוִבמים ִבל שנ ִבזירותו וֵאמת,
ּמאיַתמר:
"רֲעה ֵארי ִבני ּמנ ִבזיר יַתעל שמ ּמנת אשרֲעא יַתגיַתלח יַתעל שמעות יַתאּמבא",
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִישפלו ִבל שנ ּמדּמבה,
ֵאאין אזה שמ יַתגֵאליַתח יַתעל שנ ִבזירות ּמאִבביו.
שוֵאאי אזה הוא אשהוא שמ יַתגֵאליַתח יַתעל שנ ִבזירות ּמאִבביו?
ִבמי אשּמה ּמיה הוא שוּמאִבביו שנ ִבזי ִברים,
שוִבהשפ ִבריש ּמאִבביו ּממעות שסתוִבמים ִבל שנ ִבזירותו וֵאמת,
אזהו אשהוא שמ יַתגֵאליַתח יַתעל שנ ִבזירות ּמאִבביו.

פרק ה

מסכת נזיר פרק ה משנה א
א
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
אהשק ֵאדש ּמטִבעיות ,אהשק ֵאדש.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ֵאאינו אהשק ֵאדש.
ֵאכייַתוצד?
ּמאיַתמר:
"שור ּמשחור אש ֵאיֵאוצא ִבמֵאביִבתי ִבראשון רֲעה ֵארי הוא אהשק ֵאדש",
שו ּמיּמוצא ּמלּמבן,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
אהשק ֵאדש;
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ֵאאינו אהשק ֵאדש.
מסכת נזיר פרק ה משנה ב
ב
" ִבדי יַתנר ּמזּמהב אש יַתירֲעעאלה שב ּמי ִבדי ִבראשון ,רֲעה ֵארי הוא אהשק ֵאדש",
שוּמעּמלה אשיַתלאכאס ף,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
אהשק ֵאדש.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ֵאאינו אהשק ֵאדש.
ג
"ּמחִבבית אשיַתל יַתיִין אשיַתתרֲעעאלה שב ּמי ִבדי ִבראשו ּמנה,
רֲעה ֵארי ִבהיא אהשק ֵאדש"> ,הוא<
שוּמעיַתלת אשיַתלאשאמן,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
אהשק ֵאדש.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ֵאאינו אהשק ֵאדש.
מסכת נזיר פרק ה משנה ג
ד
ִבמי אש ּמנ יַתדר יַתב ּמנ ִבזיר שו ִבנששיַתאל יַתלרֲעחּמכִבמים שוּמאּמסרו > ,יַתורֲעאּמסרו<
מו אנה ִבמּמשּמעה אש ּמנ יַתדר.
ִבנששיַתאל יַתלרֲעחּמכִבמים שוִבהִבתירו,
ּמה שיּמתה לו שבֵאהּממה ממשפ אראשת,
ֵאתֵאוצא שוִבת שראעה ּמבֵאע אדר.

ּמאשמרו ֵאבית אהֵאלל שלֵאבית יַתשיַתמי:
ֵאאין יַתאאתם מו ִבדין ּמב אזה אשהוא אהשק ֵאדש ּמטעות,
אשֵאתֵאוצא שוִבת שראעה ּמבֵאע אדר?
ּמאשמרו ּמלאהן ֵאבית יַתשיַתמי:
ֵאאין יַתאאתם מו ִבדין שבִבמי אשּמּטּמעה,
שוּמק ּמרא יַתלשתִבשיִבעי ,רֲעעִבשי ִברי,
שויַתלרֲעעִבשי ִברי ,שתִבשיִבעי,
ושלאאּמחד ּמעּמשר ,רֲעעִבשי ִברי,
אשהוא שמ מק ּמדש?
ּמאשמרו ּמלאהן ֵאבית אהֵאלל:
ללא יַתהֵאשאבט ִבק שדשו,
ּממה ִבאלו ּמטּמעה שוִבה ִבנייַתח אאת יַתהֵאשאבט
יַתעל יַתהששִבמי ִבני או יַתעל שש ֵאנים ּמעּמשר,
אשֵאמא ּמעּמשה שכלום?
אאּמלא ּמכתוב אשִבּק ֵאדש אאת ּמהרֲעעִבשי ִברי,
הוא ִבק ֵאדש אאת יַתהשתִבשיִבעי שואאת אאּמחד ּמעּמשר.
מסכת נזיר פרק ה משנה ד
ה
ִבמי אש ּמנ יַתדר יַתב ּמנ ִבזיר,
שוּמהיַתלְך שלּמהִבביא אאת שבאהשמתו ושמּמוצּמא ּה אש ִבנ שג ּמנּמבה,
ִבאם יַתעד אשללא ִבנ שג שנּמבה יַתהשבֵאהּממה ּמנ יַתדר,
רֲעה ֵארי אזה ּמנ ִבזיר,
ִבאם ִבמאש ִבנ שג שנּמבה יַתהשבֵאהּממה ּמנ יַתדר,
ֵאאינו ּמנ ִבזיר.
זו ּמטעות ּמטּמעה יַתנחום ִבאיש יַתהּממ ִבדי:
שכאשּמעלו שנ ִבזי ִברין ִבמן יַתהגוּמלה וּממשוצאו ֵאבית יַתהִבמשק ּמדש ּמח ֵארב,
ּמאיַתמר ּמלאהן יַתנחום ִבאיש יַתהּממ ִבדי:
"ִבאלו אהִייאתם יו שדִבעים אשֵאבית יַתהִבמשק ּמדש ּמעִבתיד ֵאלּמח ֵארב,
שנ ִבזי ִברים אהִייאתם?"
ּמאשמרו לו "ּמלאו!"
שוִבהִבתי ּמרן יַתנחום ִבאיש יַתהּממ ִבדי.
ושכאשּמבא ּמדּמבר ֵאאאוצל רֲעחּמכִבמיםּ ,מאשמרו:
ּמכל אש ּמנ יַתזר יַתעד אשללא ּמח יַתרב ֵאבית יַתהִבמשק ּמדשּ ,מנ ִבזיר,
ִבמאשּמח יַתרב ֵאבית יַתהִבמשק ּמדשֵ ,אאינו ּמנ ִבזירֵ> .אמאשּמח יַתרב<
מסכת נזיר פרק ה משנה ה
ו
ּמהיו יַתמשהשלִבכין יַתב אד ארְך שואאּמחד ּמבא שכ אנ שג ּמדן,
ּמאיַתמר אאּמחד ֵאמאהן:
"רֲעה ֵארי ִבני ּמנ ִבזיר אש אזה ִבאיש שפלו ִבני!"

שואאּמחד ּמאיַתמר:
"רֲעה ֵארי ִבני ּמנ ִבזיר אשֵאאינו הוא!"
"רֲעה ֵארי ִבני ּמנ ִבזיר אשאאּמחד ִבמאכם ּמנ ִבזיר!"
"אשֵאאין אאּמחד ִבמאכם ּמנ ִבזיר",
"אששש ֵאניאכם שנ ִבזי ִברים",
"אשמכשלאכם שנ ִבזי ִברים",
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
מכּמלם שנ ִבזי ִברים.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ֵאאינו ּמנ ִבזיר אאּמלא ִבמי אשללא ִבנשתיַתק שימו שדּמב ּמריו.
ו שרִבבי יַתט שרפון אוֵאמר:
ֵאאין אאּמחד ֵאמאהן ּמנ ִבזיר.
מסכת נזיר פרק ה משנה ו
ו
ִבה שרִבתייַתע שליַתארֲעח ּמריוֵ ,אאינו ּמנ ִבזיר.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יויַתמר:
"ִבאם ּמה ּמיה ִבכ שדּמב יַתרי ,רֲעה ֵארי ִבני שנ ִבזיר חוּמבה,
שוִבאם ּמלאו ,רֲעה ֵארי ִבני שנ ִבזיר שנ ּמדּמבה".
)מסכת נזיר פרק ה משנה ז(
ּמרּמאה אאת יַתהכוי שוּמאיַתמר:
"רֲעה ֵארי ִבני ּמנ ִבזיר אש אזה יַתח ּמיה",
"רֲעה ֵארי ִבני ּמנ ִבזיר אשֵאאין אזה יַתח ּמיה",
"רֲעה ֵארי ִבני ּמנ ִבזיר אש אזה שבֵאהּממה",
"רֲעה ֵארי ִבני ּמנ ִבזיר אשֵאאין אזה שבֵאהּממה",
"רֲעה ֵארי ִבני ּמנ ִבזיר אש אזה יַתח ּמיה ושבֵאהּממה",
"רֲעה ֵארי ִבני ּמנ ִבזיר אשֵאאין אזה ללא יַתח ּמיה שוללא שבֵאהּממה",
"רֲעה ֵארי ִבני ּמנ ִבזיר אשאאּמחד ִבמאכם ּמנ ִבזיר",
"אשֵאאין אאּמחד ִבמאכם ּמנ ִבזיר",
"אשמכשלאכם שנ ִבזי ִברים",
"אששש ֵאניאכם שנ ִבזי ִברים",
רֲעה ֵארי מכּמלם שנ ִבזי ִברים.

פרק ו
מסכת נזיר פרק ו משנה א
א
ששללּמשה ִבמי ִבנים רֲעאסו ִברים יַתב ּמנ ִבזיר:

יַתהמּטשמּמאה ,שויַתהִבת שגיַתליַתחת ,שויַתהיוֵאוצא ִבמן יַתה אגאפן.
] שויַתהיוֵאוצא ִבמן יַתה אגאפן[ ִבמשוצּמט שרִבפין אזה ִבעם אזה.
ֵאאינו יַתח ּמיב יַתעד אשליאיַתכל ִבמן ּמהרֲעע ּמנִבבים יַתכ יַתזִית.
ִבמשש ּמנה ּמה ִבראשו ּמנה:
יַתעד אש ִביששאתה שרִבביִבעית יַתיִין.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
רֲעאִבפלו ּמש ּמרה ִבפתו יַתב יַתיִין,
שו איש ּמב ּה שכ ֵאדי שלּמוצ ֵאר ף יַתכ יַתזִית,
יַתח ּמיב.
מסכת נזיר פרק ו משנה ב
ב
שויַתח ּמיב יַתעל יַתה יַתיִין ִבבשפ ֵאני יַתעשוצמו,
שויַתעל ּמהרֲעע ּמנִבבים ִבבשפ ֵאני יַתעשוצּממן,
שויַתעל יַתהיַתח שריַתוצ ִבנים ִבבשפ ֵאני יַתעשוצּממן,
שויַתעל יַתה יַתז ִבגים ִבבשפ ֵאני יַתעשוצּממן> .הזוגים<
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה אוֵאמר:
ֵאאינו יַתח ּמיב,
יַתעד אשליאיַתכל שש ֵאני יַתח שריַתוצ ִבנין שו יַתז ּמגן> .וזוגן<
ֵאאילו ֵאהן יַתהיַתח שריַתוצ ִבנים שוֵאאילו ֵאהן יַתה יַתז ִבגים? >ֵאאילו; הזוגים<
יַתהיַתח שריַתוצ ִבניםֵ ,אאלו ֵאהן יַתהִבחיוצו ִבנים,
שויַתה יַתז ִבגיםֵ ,אאלו ֵאהן יַתהשפ ִבניִבמ ִביים> .והזוגים<
ִבדשב ֵארי שרִבבי יו ּמדה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
אשללא ִבתשטאעה יַתכזוג אשִבלשבֵאהּממה,
יַתהִבחיוצון זוג שויַתהשפ ִבניִבמי ִבע שנֵאבל> .ענבול<
מסכת נזיר פרק ו משנה ג
ג
שסּמתם שנ ִבזירות ששלוִבשים יום.
ִבגיַתלח או אש ִבגשלחוהו אלשסִבטים,
סוֵאתר ששלוִבשים יום.
ּמנ ִבזיר אש ִבגיַתלח ֵאבין יַתבזוג ֵאבין יַתביַתתיַתער,
או אשִבוּסשפֵאס ף ּמכל אשהוא,
יַתח ּמיב.
ּמנ ִבזיר חוֵאפ ף ושמיַתפשסֵאפס,
רֲעאּמבל ללא סו ֵארק.
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
ללא ּמיחו ף ּמברֲעא ּמדּממה,
ִבמשפ ֵאני אשִבהיא יַתמאש ארת אאת יַתהֵאשּמער.

מסכת נזיר פרק ו משנה ד
ד
ּמנ ִבזיר אשּמה ּמיה שואתה יַתב יַתיִין ּמכל יַתהיום,
ֵאאינו יַתח ּמיב אאּמלא יַתאיַתחת;
ּמאשמרו לו:
"יַתאל ִבתששאתה"" ,יַתאל ִבתששאתה!"
שוהוא שואתה,
יַתח ּמיב יַתעל ּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת.
ה
ּמה ּמיה ִבמיַתּטֵאמא יַתלֵאמִבתים ּמכל יַתהיום,
ֵאאינו יַתח ּמיב אאּמלא יַתאיַתחת.
ּמאשמרו לו:
"יַתאל ִבתיַתּטֵאמא" ,יַתאל ִבתיַתּטֵאמא!"
שוהוא ִבמיַתּטֵאמא,
יַתח ּמיב יַתעל ּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת.
ו
ּמה ּמיה שמ יַתגֵאליַתח ּמכל יַתהיום,
ֵאאינו יַתח ּמיב אאּמלא יַתאיַתחת.
ּמאשמרו לו:
"יַתאל שת יַתגיַתלח"" ,יַתאל שת יַתגיַתלח!"
שוהוא שמ יַתגֵאליַתח,
יַתח ּמיב יַתעל ּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת.
מסכת נזיר פרק ו משנה ה
ז
ששללּמשה ִבמי ִבנים רֲעאסו ִברים יַתב ּמנ ִבזיר:
יַתהמּטשמּמאה שויַתהִבת שגיַתליַתחת שויַתהיוֵאוצא ִבמן יַתה אגאפן.
חלאמר יַתבמּטשמּמאה ויַתבִבת שגיַתליַתחת ִבמיַתביוֵאוצא ִבמן יַתה אגאפן,
אשיַתהמּטשמּמאה שויַתהִבת שגיַתליַתחת סושת ִברים,
שויַתהיוֵאוצא ִבמן יַתה אגאפן ֵאאינו סוֵאתר.
חלאמר יַתביוֵאוצא ִבמן יַתה אגאפן ִבמיַתבמּטשמּמאה ויַתבִבת שגיַתליַתחת:
אשיַתהיוֵאוצא ִבמן יַתה אגאפן ללא מהיַתתר ִבמשכּמללו> ,אשיַתהיוֵאוצא ִבמן יַתה אגאפ אשללא הויַתתר ִבבשכיַתלל יַתהיוֵאוצא ִבמן יַתה אגאפן
הטומאה והתגלחת הוּמתרו<
שויַתהמּטשמּמאה שויַתהִבת שגיַתליַתחת מהשתרו ִבמשכּמלּמלן
שבִבת שגיַתליַתחת ִבמשוצ ּמוה ושבֵאמת ִבמשוצ ּמוה.
חלאמר יַתבמּטשמּמאה ִבמיַתבִבת שגיַתליַתחת,
אשיַתהמּטשמּמאה סואת ארת אאת יַתהלכל,
שויַתח ּמיִבבין ּמעאליּמה ּמק שרּמבן,
שוִבת שגיַתליַתחת ֵאאי ּמנה סואת ארת אאּמלא יַתעד ששלוִבשים יום,

שוֵאאין יַתח ּמיִבבין ּמעאליּמה ּמק שרּמבן.
מסכת נזיר פרק ו משנה ו
ח
ִבת שגיַתליַתחת יַתהמּטשמּמאה ֵאכייַתוצד?
ּמה ּמיה יַתמ אזה יַתבששִבליִבשי ויַתבששִבביִבעי,
ושמ יַתגֵאליַתח יַתבששִבביִבעי,
וֵאמִבביא ּמק שרשבנוּמתיו יַתבששִבמי ִבני.
ִבאם ִבגיַתלח יַתבששִבמי ִבניֵ ,אמִבביא ּמק שרשבנוּמתיו בו יַתביום.
ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
ּמאיַתמר לו שרִבבי יַתט שרפון:
יַתמה ֵאבין אזה ִבלשמלוצ ּמרע?
ּמאיַתמר לו:
אש אזה יַתטרֲעה ּמרתו שתלו ּמיה שב ּמיּממיו,
ושמלוצ ּמרע יַתטרֲעה ּמרתו שתלו ּמיה שבִבת שגיַתלשחתו,
שוֵאאינו ֵאמִבביא אאת ּמק שרשבנוּמתיו
אאּמלא ִבאם ֵאכן ּמה ּמיה שמלע יַתרב אשאמש> .השמש<
מסכת נזיר פרק ו משנה ז
ט
ִבת שגיַתליַתחת יַתהיַתּטרֲעה ּמרה ֵאכייַתוצד?
ּמה ּמיה ֵאמִבביא ּמשלוש שבֵאהמות:
יַתחּמּטאת ,שועוּמלה וששּמלִבמים,
שושוֵאחט אאת יַתהששּמלִבמים ושמ יַתגֵאליַתח רֲעעֵאליאהם;
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
ללא ּמה ּמיה שמ יַתגֵאליַתח אאּמלא יַתעל יַתהיַתחּמּטאת,
אשיַתהיַתחּמּטאת קו אדאמת שבּמכל ּממקום.
שוִבאם ִבגיַתלח יַתעל יַתאיַתחת ִבמששּמלששּמתןּ ,מיּמוצא.
מסכת נזיר פרק ו משנה ח
י
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ֵאהִבביא ּמשלוש שבֵאהמות שוללא ֵאפ ֵארש,
ּמה שראו ּמיה שליַתחּמּטאת ִבתּמּק ֵארב יַתחּמּטאת,
שלעוּמלה ִבתּמּק ֵארב עוּמלה,
יַתלששּמלִבמים ִבתּמּק ֵארב ששּמלִבמים.
ּמה ּמיה נוֵאטל ששיַתער לראש ִבנ שזרו ושמיַתשֵאליַתח יַתתיַתחת יַתהדוד> .הדור<
שוִבאם ִבגיַתלח יַתבשמ ִבדי ּמנהּ ,מה ּמיה שמיַתשֵאליַתח יַתתיַתחת יַתהדוד> .הדור<
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברין?
שבִבת שגיַתליַתחת יַתהיַתּטרֲעה ּמרה.

רֲעאּמבל שבִבת שגיַתליַתחת יַתהמּטשמּמאה,
ללא ּמה ּמיה שמיַתשֵאליַתח יַתתיַתחת יַתהדוד> .הדור<
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
יַתהלכל שמיַתששלִבחין יַתתיַתחת יַתהדוד,
חו ץ ִבמן יַתהּמּטֵאמא אשיַתבשמ ִבדי ּמנה ִבבשליַתבד.
מסכת נזיר פרק ו משנה ט
יא
ּמה ּמיה שמיַתבֵאשל אאת יַתהששּמלִבמים או שושלּמקן,
לכֵאהן נוֵאטל אאת יַתה שזרויַתע שבֵאשּמלה ִבמן ּמהיַתאִיל,
שויַתחיַתלת יַתמּמצה יַתאיַתחת ִבמן יַתהיַתוּסל,
ו שרִבקיק יַתמּמצה יַתאיַתחת,
שונושת ּמנן יַתעל יַתכֵאפי יַתה ּמנ ִבזיר ושמ ִבניּמפן,
שויַתאיַתחר ּמכְך מהיַתתר יַתה ּמנ ִבזיר ִבלששתות יַתב יַתיִין שוִבליַתּטֵאמא יַתלֵאמִבתים.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ֵאכי ּמון אש ִבנ שז יַתרק ּמעּמליו אאּמחד ִבמן יַתה ּמדִבמים,
מהיַתתר יַתה ּמנ ִבזיר ִבלששתות יַתב יַתיִין שוִבליַתּטֵאמא יַתלֵאמִבתים.
מסכת נזיר פרק ו משנה י
יב
ִבגיַתלח יַתעל יַתה אזיַתבח שו ִבנשמּמוצא ּמפסול,
ִבת שגיַתלשחתו שפסוּמלה ,ו שזּמבּמחיו ללא ּמעלו לו.
ִבגיַתלח יַתעל יַתהיַתחּמּטאת אשללא ִבלששּממ ּה,
שויַתאיַתחר ּמכְך ֵאהִבביא ּמק שרשבנוּמתיו ִבלששּממן,
ִבת שגיַתלשחתו שפסוּמלה ו שזּמבּמחיו ללא ּמעלו לו.
ִבגיַתלח יַתעל ּמהעוּמלה או יַתעל יַתהששּמלִבמים אשללא ִבלששּממן,
שויַתאיַתחר ּמכְך ֵאהִבביא ּמק שרשבנוּמתיו ִבלששּממן,
ִבת שגיַתלשחתו שפסוּמלה ו שזּמבּמחיו ללא ּמעלו לו.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
אותו יַתה אזיַתבח ללא ּמעּמלה לו,
וששּמאר ּמכל יַתה שזּמבִבחים ּמעלו לו.
שוִבאם ִבגיַתלח יַתעל ששּמלששּמתן שו ִבנשמּמוצא אאּמחד ֵאמאהן ּמכֵאשר,
ִבת שגיַתלשחתו שכֵאש ּמרה ,שו ּמיִבביא ששּמאר יַתה שזּמבִבחים.
מסכת נזיר פרק ו משנה יא
יג
ִבמי אש ִבנ שז יַתרק ּמעּמליו אאּמחד ִבמן יַתה ּמדִבמים שו ִבנשטּממא,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
סוֵאתר אאת יַתהלכל.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ּמיִבביא ששּמאר ּמק שרשבנוּמתיו שוִישטיַתהר.

ּמאשמרו לו:
יַתמרֲעעאשה שבִבמ שר ּמים יַתהיַתת שדמו ִברית> ,התודמרית<
אש ִבנ שז יַתרק ּמעאליּמה אאּמחד ִבמן יַתה ּמדִבמים,
וּמבאו שוּמאשמרו ּמל ּה יַתעל ִבבּמת ּה אשִבהיא שמיַתסאכ אנת,
שוּמהשלּמכה ושמּמוציַתאּמת ּה אשֵאמּמתה,
ּמאשמרו רֲעחּמכִבמים:
ּמתִבביא ששּמאר ּמק שרשבנואתיּמה שוִבתשטיַתהר> .ויטהר<

פרק ז
מסכת נזיר פרק ז משנה א
א
לכֵאהן ּמגדול שו ּמנ ִבזיר ֵאאי ּמנן ִבמיַתּטִבמים ִבבשקרוֵאביאהם,
ּמהיו שמיַתהשלִבכים יַתב אד ארְך וּממשוצאו ֵאמת ִבמשוצ ּמוה,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ִייַתּטֵאמא לכֵאהן ּמגדול ,שויַתאל ִייַתּטֵאמא ּמנ ִבזיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִייַתּטֵאמא ּמנ ִבזיר ,שויַתאל ִייַתּטֵאמא לכֵאהן ּמגדול.
ּמאיַתמר ּמלאהן שרִבבי אאִבליאע אזר:
ִייַתּטֵאמא לכֵאהן,
אשֵאאינו ֵאמִבביא ּמק שרּמבן יַתעל מטשמּמאתו,
שויַתאל ִייַתּטֵאמא ּמנ ִבזיר,
אשהוא ֵאמִבביא ּמק שרּמבן יַתעל מטשמּמאתו.
ּמאשמרו לו:
ִייַתּטֵאמא ּמנ ִבזיר,
אששּק מדּמשתו שק מדיַתשת ּמשּמעה,
שויַתאל ִייַתּטֵאמא לכֵאהן,
אששּק מדּמשתו שק מדיַתשת עוּמלם.
מסכת נזיר פרק ז משנה ב
ב
יַתעל ֵאאלו יַתהשּטּממאות יַתה ּמנ ִבזיר שמ יַתגֵאליַתח:
יַתעל יַתהֵאמת,
שויַתעל יַתכ יַתזִית ִבמן יַתהֵאמת,
שויַתעל יַתכ יַתזִית אנאוצל,
שויַתעל שמללא יַתת שר ּמוד ּמרּמקב,
שויַתעל יַתהִבש שז ּמרה,
שויַתעל יַתה מגשלגאלת,
שויַתעל ֵאאאבר ִבמן יַתהֵאמת,

שויַתעל ֵאאאבר ִבמן יַתהיַתחי אש ֵאיש רֲעעֵאליאהם ּמבּמשר ּמכ ּמראוי,
שויַתעל רֲעחִבוצי יַתקב רֲעעּמוצמות,
שויַתעל רֲעחִבוצי ללג ּמדם.
יַתעל יַתמ ּמגּמען ,שויַתעל יַתמּמשּמאן ,שויַתעל רֲעאֵאהיּמלן.
שויַתעל אעאוצם ִבכשסעו ּמרה;
יַתעל יַתמ ּמגעו שויַתעל יַתמּמשאו.
שויַתעל ֵאאלו יַתה ּמנ ִבזיר שמ יַתגֵאליַתח,
יַתמ אזה יַתבששִבליִבשי ויַתבששִבביִבעי,
שוסוֵאתר אאת יַתהּקו שדִבמים,
שוֵאאינו יַתמשתִבחיל ִבלשמנות יַתעד אש ִבישטיַתהר,
שו ּמיִבביא אאת ּמק שרּמבנו.
מסכת נזיר פרק ז משנה ג
ג
רֲעאּמבל יַתהשוּסּמככות ,שויַתהשפ ּמרעות ,וֵאבית יַתהשפ יַתרס,
שואא אר ץ ּמהיַתעִבמים ,שויַתהגוֵאלל ,שויַתהדוֵאפק,
ו שרִבביִבעית ּמדם ,שוּמאֵאהל ,שולריַתבע רֲעעּמוצמות,
שוֵאכִבלים יַתהנו שגִבעים יַתבֵאמת,
ִבויֵאמי ּמסשפרו ִבויֵאמי ּמגשמרו; >בימי ,בימי<
יַתעל ֵאאלוֵ ,אאין יַתה ּמנ ִבזיר שמ יַתגֵאליַתח
ויַתמ אזה יַתבששִבליִבשי ויַתבששִבביִבעי,
שוֵאאינו סוֵאתר אאת יַתהּקו שדִבמים,
ויַתמשתִבחיל מו אנה ִבמ ּמיד,
שוּמק שרּמבן ֵאאין לו.
אבאאאמת ,שיֵאמי יַתה ּמזב שויַתה ּמזּמבה,
ִבויֵאמי אהשס ֵאגרו אשִבלשמלוצ ּמרע,
רֲעה ֵארי ֵאאלו עוִבלים לו.
מסכת נזיר פרק ז משנה ד
ד
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר ִבמֵאשם שרִבבי שיהומשיַתע:
ּמכל מטשמּמאה ִבמן יַתהֵאמת אשיַתה ּמנ ִבזיר שמ יַתגֵאליַתח ּמעאליּמה,
יַתח ּמיִבבין ּמעאליּמה יַתעל ִבבייַתאת יַתהִבמשק ּמדש.
שוּמכל מטשמּמאה ִבמן יַתהֵאמת אשֵאאין יַתה ּמנ ִבזיר שמ יַתגֵאליַתח ּמעאליּמה,
ֵאאין יַתח ּמיִבבין ּמעאליּמה יַתעל ִבבייַתאת יַתהִבמשק ּמדש.
ּמאיַתמר שרִבבי ֵאמִבאיר:
ללא שתֵאהא זו יַתקּמלה ִבמן יַתהאש אר ץ.
ּמאיַתמר שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
יַתד שנִבתי ִבלשפ ֵאני שרִבבי אאִבליאע אזר:
ּממה ִבאם אעאוצם ִבכשסעו ּמרה,
אשֵאאינו שמיַתטֵאמא אאת ּמהּמא ּמדם שבּמאֵאהל,

יַתה ּמנ ִבזיר שמ יַתגֵאליַתח יַתעל יַתמ ּמגעו שויַתעל יַתמּמשאו,
שרִבביִבעית ּמדם,
אשהוא שמיַתטֵאמא אאת ּמהּמא ּמדם שבּמאֵאהל,
ֵאאינו ִבדין אש שיֵאהא יַתה ּמנ ִבזיר שמ יַתגֵאליַתח
יַתעל יַתמ ּמגּמע ּה שויַתעל יַתמּמשּמא ּה? >נמחקו הה"אין ותוקנו לנונים סופיים<
ּמאיַתמר ִבלי:
יַתמה אזה רֲעעִבקיּמבה!
ֵאאין ּמד ִבנין ּמכן יַתקל ּמוחלאמר> .קול<
ושכאשּמבאִבתי שוִבה שרֵאוציִבתי אאת יַתה שדּמב ִברים
ִבלשפ ֵאני שרִבבי שיהומשיַתע,
ּמאיַתמר ִבלי:
ּמיאפה ּמאיַתמ שרּמת ,אאּמלא ּמכְך ּמאשמרו רֲעהּמלּמכה.

פרק ח
מסכת נזיר פרק ח משנה א
א
שש ֵאני שנ ִבזי ִברים אשּמאיַתמר ּמלאהם אאּמחד:
" ּמרִבאיִבתי אאּמחד ִבמאכם אש ִבניַתּטּממא,
שוֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע ֵאאי אזה ִבמאכם",
שמִבביִבאין ּמק שריַתבן מטשמּמאה שוּמק שריַתבן יַתטרֲעה ּמרה,
שואוֵאמר:
"ִבאם רֲעא ִבני הוא יַתהּמּטֵאמא,
ּמק שריַתבן מטשמּמאה אשִבלי שוּמק שריַתבן יַתטרֲעה ּמרה אשּמלְך,
שוִבאם רֲעא ִבני הוא יַתהּמּטהור,
ּמק שריַתבן יַתטרֲעה ּמרה אשִבלי שוּמק שריַתבן מטשמּמאה אשּמלְך".
שוסושפ ִברים ששלוִבשים יום,
ושמִבביִבאין ּמק שריַתבן יַתטרֲעה ּמרה,
ב
שואוֵאמר:
"ִבאם רֲעא ִבני הוא יַתהּמּטֵאמא,
ּמק שריַתבן מטשמּמאה אשִבלי שוּמק שריַתבן יַתטרֲעה ּמרה אשּמלְך,
שו אזה ּמק שריַתבן יַתטרֲעה ּמרִבתי,
ִבאם רֲעא ִבני הוא יַתהּמּטהור,
ּמק שריַתבן יַתטרֲעה ּמרה אשִבלי שוּמק שריַתבן מטשמּמאה אשּמלְך,
שו אזה ּמק שריַתבן יַתטרֲעה ּמרּמתְך".
ֵאמת אאּמחד ֵאמאהן,
ּמאיַתמר שרִבבי שיהומשיַתע:

שייַתבֵאּקש ֵאמאאּמחד ִבמן יַתהשוק אש ִבילדר שכ אנ שגדו יַתב ּמנ ִבזיר,
שוליאיַתמר:
"ִבאם ּמטֵאמא ּמהִייִבתי,
רֲעה ֵארי יַתאּמתה ּמנ ִבזיר ִבמ ּמיד> ,רֲעא ִבני<
שוִבאם ּמטהור ּמהִייִבתי,
רֲעה ֵארי יַתאּמתה ּמנ ִבזיר שליַתאיַתחר ששלוִבשים יום".
שוסושפ ִברין ששלוִבשים יום,
ושמִבביִבאין ּמק שריַתבן מטשמּמאה שוּמק שריַתבן יַתטרֲעה ּמרה,
ג
שואוֵאמר:
"ִבאם רֲעא ִבני הוא יַתהּמּטֵאמא,
ּמק שריַתבן מטשמּמאה אשִבלי שוּמק שריַתבן יַתטרֲעה ּמרה אשּמלְך.
ִבאם רֲעא ִבני הוא יַתהּמּטהור,
ּמק שריַתבן יַתטרֲעה ּמרה אשִבלי ,שוּמק שריַתבן מטשמּמאה שבּמסֵאפק> ".ספק<
שוסושפ ִברים ששלוִבשים יום,
ושמִבביִבאין ּמק שריַתבן יַתטרֲעה ּמרה,
ד
שואוֵאמר:
"ִבאם רֲעא ִבני הוא יַתהּמּטֵאמא,
ּמק שריַתבן מטשמּמאה אשִבלי ,שוּמק שריַתבן יַתטרֲעה ּמרה אשּמלְך,
אזה ּמק שריַתבן יַתטרֲעה ּמרִבתי.
ִבאם רֲעא ִבני הוא יַתהּמּטהור,
ּמק שריַתבן יַתטרֲעה ּמרה אשִבלי ,שוּמק שריַתבן מטשמּמאה שבּמסֵאפק,
שו אזה ּמק שריַתבן יַתטרֲעה ּמרּמתְך".
ּמאיַתמר לו אבן זוּממה:
וִבמי שוֵאמיַתע לו אש ִבילדר שכ אנ שגדו יַתב ּמנ ִבזיר?
אאּמלא ֵאמִבביא יַתחּמּטאת ּמהעו ף שועויַתלת שבֵאהּממה,
שואוֵאמר:
"ִבאם ּמטֵאמא ּמהִייִבתי,
יַתהיַתחּמּטאת ֵאמחוּמבִבתי שוּמהעוּמלה שנ ּמדּמבה,
שוִבאם ּמטהור ּמהִייִבתי,
ּמהעוּמלה ֵאמחוּמבִבתי שויַתהיַתחּמּטאת שבּמסֵאפק".
שוסוֵאפר ששלוִבשים יום,
וֵאמִבביא ּמק שריַתבן יַתטרֲעה ּמרה,
ה
שואוֵאמר:
"ִבאם ּמטֵאמא ּמהִייִבתי,
ּמהעוּמלה ּמה ִבראשו ּמנה שנ ּמדּמבה שוזו חוּמבה.

ִבאם ּמטהור ּמהִייִבתי,
ּמהעוּמלה ּמה ִבראשו ּמנה חוּמבה שוזו שנ ּמדּמבה,
שו אזה ששּמאר ּמק שרּמב ִבני".
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
שיהומשיַתע!
ִבנשמּמוצא אזה ֵאמִבביא ּמק שרשבנוּמתיו שממחִבצים!
רֲעאּמבל הודו רֲעחּמכִבמים של ִבדשב ֵארי אבן זוּממה.
מסכת נזיר פרק ח משנה ב
ו
ּמנ ִבזיר אשּמה ּמיה ּמטֵאמא שבּמסֵאפק וממרֲעחּמלט שבּמסֵאפק,
אוֵאכל יַתבּמּק ּמדִבשים שליַתאיַתחר ִבשִבשים יום,
שושואתה יַתב יַתיִין וִבמיַתּטֵאמא יַתלֵאמִבתים
שליַתאיַתחר ֵאמּמאה שואעשש ִברים יום,
אשִבת שגיַתליַתחת יַתה אנ יַתגע דוּמחה ִבת שגיַתליַתחת יַתה ּמנ ִבזיר,
ִבב שזיַתמן אשִבהיא יַתו יַתדי,
רֲעאּמבל ִבב שזיַתמן אשִבהיא ּמסֵאפקֵ ,אאי ּמנה דוּמחה.

פרק ט
מסכת נזיר פרק ט משנה א
א
יַתהגוִים ֵאאין ּמלאהם שנ ִבזירות.
ּמנִבשים יַתורֲעעּמב ִבדיםֵ ,איש ּמלאהם שנ ִבזירות.
חלאמר יַתב ּמנִבשים ִבמּמברֲעעּמב ִבדים,
אשהוא כוֵאפ ף אאת יַתעשבדו,
שוֵאאינו כוֵאפ ף אאת ִבאששתו.
חלאמר ּמברֲעעּמב ִבדים ִבמיַתב ּמנִבשים,
אשהוא ֵאמֵאפר ִבנ שד ֵארי ִבאששתו,
שוֵאאינו ֵאמֵאפר ִבנ שד ֵארי יַתעשבדו.
ֵאהֵאפר שלִבאששתו,
ֵאהֵאפר ּמל ּה עוּמלִבמית.
ֵאהֵאפר שליַתעשבדו,
ּמיּמוצא שלֵאחרות ,יַתמששִבלים אאת שנ ִבזירותו.
ּמעיַתבר ִבמשכ אנ אגד ּמפ ּמניו,
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ללא ִיששאתה.
ו שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ִיששאתה.

מסכת נזיר פרק ט משנה ב
ב
ּמנ ִבזיר אש ִבגיַתלח שונו יַתדע אשּמה ּמיה ּמטֵאמא,
ִבאם מטשמּמאה שידוּמעה ,סוֵאתר,
שוִבאם מטשמיַתאת יַתהשתהוםֵ ,אאינו סוֵאתר.
ִבאם יַתעד אשללא ִבגיַתלח,
ֵאבין ּמכְך וֵאבין ּמכְך ,סוֵאתר.
ֵאכייַתוצד?
ּמי יַתרד ִבלשטבול יַתבשמּמע ּמרה,
שו ִבנשמּמוצא ֵאמת ּמוצ ף יַתעל ִבפי יַתהשמּמע ּמרהּ ,מטֵאמא.
ִבנשמּמוצא שממשּמּקע שביַתק שריַתקע יַתהשמּמע ּמרה,
ּמי יַתרד שלּמהֵאקרּ ,מטהור,
ִבליַתּטֵאהר ִבממּטשמיַתאת יַתהֵאמתּ ,מטֵאמא,
אשאח שזיַתקת יַתהּמּטֵאמאּ ,מטֵאמא,
שואח שזיַתקת יַתהּמּטהורּ ,מטהור,
אש יַתר שגיַתלִים יַתל ּמדּמבר.
>רֲעהּמלּמכה יַתהמוֵאוצא ובתריה כל ספק ובתריה<
מסכת נזיר פרק ט משנה ג )נמוצא אחר כך בכתב היד(
ד
יַתהמוֵאוצא ֵאמת יַתכשתִבחּמלה ,וממששּמכב שכיַתד שרכו,
נושטלו שואאת שתבוּמסתו.
ּממּמוצא שש יַתנִים ,נושטּמלן שואאת שתבוּמסּמתן.
ּממּמוצא ששללּמשה,
ִבאם ֵאיש ֵאבין אזה ּמל אזה ֵאמיַתא שריַתבע יַתאמות שויַתעד ששמו אנה,
ִבכשמלוא ִבמּמּטה שוקושב אריּמה,
רֲעה ֵארי זו ששכו יַתנת שקּמברות,
בו ֵאדק ִבמאמנו ושליַתהּמלן אעשש ִברים יַתאּממה.
ּממּמוצא אאּמחד שבסו ף אעשש ִברים,
בו ֵאדק ִבמאמנו ושליַתהּמלן אעשש ִברים יַתאּממה,
אש יַתר שגיַתלִים יַתל ּמדּמבר;
אשִבאלו ִבמשתִבחּמלה שמּמוצאו,
ּמה ּמיה נושטלו שואאת שתבוּמסתו.
מסכת נזיר פרק ט משנה ד
ג
ּמכל שסֵאפק שנ ּמגִבעים יַתכשתִבחּמלהּ ,מטהור,
יַתעד אשללא ִבנ שזיַתקק יַתלמּטשמּמאה.
ִבמאש ִבנ שזיַתקק יַתלמּטשמּמאה ,שסֵאפקו ּמטֵאמא.
שבאשיַתבע שד ּמרִבכים בו שדִבקים אאת יַתה ּמזב

יַתעד אשללא ִבנ שזיַתקק יַתלמּטשמּמאה'> :יַתלמּטשמּמאה' כתוב על די המגיה על מקום מחוק<
שביַתמרֲעאּמכל ,שבִבמששאתה,
שביַתמּמשאִ ,בבשקִבפיּמוצה,
שבלחִבלי ,ושביַתמ שראאה ,ושבִבה שרהור.
ִבמאש ִבנ שזיַתקק יַתלמּטשמּמאה'> ,יַתלמּטשמּמאה' כתוב על די המגיה על מקום מחוק<
ֵאאין בו שדִבקים אותו.
ּמא שנסו ושסֵאפקו שוִבששכיַתבת יַתז שרעו שטֵאמִבאים,
אש יַתר שגיַתלִים יַתל ּמדּמבר.
ה
יַתהיַתמאכה אאת רֲעחֵאברו ,יַתורֲעעּממדוהו יַתלִבמיּמתה,
ֵאהֵאקל ִבמיַתמה אשּמה ּמיה,
שליַתאיַתחר ִבמֵאכן ִבהשכִבביד וֵאמת,
יַתח ּמיב.
שרִבבי שנאחשמ ּמיה פוֵאטר,
אש יַתר שגיַתלִים יַתל ּמדּמבר.
מסכת נזיר פרק ט משנה ה
ו
ּמנ ִבזיר ּמה ּמיה ששמוֵאאל,
ש אנאאיַתמר) :ששמוֵאאל א א,יא(
שכ ִבדשב ֵארי שרִבבי שנהו יַתרי ,א
"ומו ּמרה ללא יַתירֲעעאלה יַתעל לראשו";
אנאאיַתמר שבִבששמשון )שופטים יג,ה( "מו ּמרה",
שו אנאאיַתמר ִבבששמוֵאאל "מו ּמרה",
יַתמה מו ּמרה רֲעאמו ּמרה שבִבששמשוןּ ,מנ ִבזיר,
יַתא ף מו ּמרה רֲעאמו ּמרה ִבבששמוֵאאלּ ,מנ ִבזיר.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
יַתורֲעהללא ֵאאין מו ּמרה אאּמלא אששלּמבּמשר ּמו ּמדם?
ּמאיַתמר לו שרִבבי שנהו יַתרי:
לא שכּמבר אנאאיַתמר) :ששמוֵאאל א טז,ב(
יַתורֲעה ל
" יַתוליאאמר ששמוֵאאל ֵאאיְך ֵאאֵאלְך שוּמשיַתמע ּמשאול יַתורֲעה ּמר ּמג ִבני",
אששכּמבר ּמה ּמיה ּמעּמליו מו ּמרא אששלּמבּמשר ּמו ּמדם.
חסלת נזיר

מסכת סוטה

פרק א
מסכת סוטה פרק א משנה א
א
יַתהשמיַתק ֵאנא שלִבאששתו,
יַתרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
שמיַתק ֵאנא יַתעל ִבפי ששיַתנִים,
ויַתמששאקה יַתעל ִבפי ֵאעד אאּמחד או יַתעל ִבפי יַתעשוצמו.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
שמיַתק ֵאנא יַתעל ִבפי ששיַתנִים,
ויַתמששאקה יַתעל ִבפי ששיַתנִים.
מסכת סוטה פרק א משנה ב
ב
ֵאכייַתוצד הוא שמיַתק ֵאנא ּמל ּה?
ּמאיַתמר ּמל ּה ִבבשפ ֵאני ששיַתנִים:
"יַתאל שת יַתדשב ִברי ִבעם ִבאיש שפלו ִבני!"
שו ִבדשב ּמרה ִבעמו,
רֲעע יַתדִין ִבהיא ממאת ארת שלֵאביּמת ּה> ,רֲעא יַתדִין<
וממאת ארת ללאיַתכל ִבבשתרוּממה.
ִבנשכ שנּמסה ִבעמו שלֵאבית יַתהֵאוּסאתר ,שוּמשיַתהת שכ ֵאדי מטשמּמאה,
רֲעאסו ּמרה שלֵאביּמת ּה,
רֲעאסו ּמרה ללאיַתכל ִבבשתרוּממה.
שוִבאם ֵאמת ,חואלאוצת שוללא ִבמשת יַתיאבאמת.
מסכת סוטה פרק א משנה ג
ג
ֵאאלו רֲעאסורות ִבמללאיַתכל ִבבשתרוּממה:
ּמהאואמ ארת "שטֵאמּמאה רֲעא ִבני ּמלְך",
שואשּמבאו ּמל ּה ֵאע ִבדים אשִבהיא שטֵאמּמאה,
שוּמהאואמ ארת "ֵאאי ִבני שוּמתה",
שואשיַתבשעּמל ּה ֵאאינו רואוצה שליַתהששקוּמת ּה,
שואשיַתבשעּמל ּה ּמבא ּמעאליּמה יַתב אד ארְך.
ֵאכייַתוצד הוא עואשה ּמל ּה?
מוִבליּמכ ּה שלֵאבית ִבדין אששבאותו יַתהּממקום,
ומושס ִברין לו שש ֵאני יַתתשלִבמי ֵאדי רֲעחּמכִבמים,
אשֵאמא ּמיבוא ּמעאליּמה יַתב אד ארְך.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתבשעּמל ּה אנאאּממן ּמעאליּמה.
מסכת סוטה פרק א משנה ד

ד
ּמהיו יַתמרֲעעִבלין אוּמת ּה שלֵאבית ִבדין יַתה ּמגדול אשִבבירוּמשיַתלִים,
ושמיַתא שיִבמים ּמעאליּמה שכ אד ארְך אשֵאהן שמיַתא שיִבמים יַתעל ֵאע ֵאדי שנּמפשות,
שואוֵאמר ּמל ּה:
"ִבבִבתי! יַתה שרֵאבה יַתיִין עואשה,
יַתה שרֵאבה ששחוק עואשה,
יַתה שרֵאבה יַתישלדות עוּמשה> ,עואשה<
יַתה שרֵאבה ששֵאכ ִבנים ּמה ּמרִבעים עוִבשים.
יַתאל יַתתרֲעעִבשי ִבלששמו יַתה ּמגדול אש ִבנשכיַתתב ִבבשק מדּמשה,
אש ִביּממאחה יַתעל יַתהיַתמִים!"
שואושמ ִברין שלּמפ אניּמה שדּמב ִברין אשֵאאי ּמנה שכ יַתדי שלּמששמּמען,
ִבהיא שוּמכל ִבמששיַתפיַתחת ֵאבית ּמאִבביּמה.
מסכת סוטה פרק א משנה ה
ה
ִבאם ּמאשמ ּמרה "שטֵאמּמאה ּמא ִבני",
שואב ארת שכמתּמבּמת ּה שויוּמוצא.
שוִבאם ּמאשמ ּמרה "שטהו ּמרה ּמא ִבני",
יַתמרֲעעִבלין אוּמת ּה שליַתשרֲעע ֵארי ִבמ שז ּמרח ,שליַתשרֲעע ֵארי ִבניּמקנור,
אשּמשם יַתמששִבקים אאת יַתהוּסוטות,
ושמיַתטרֲעה ִברין אאת יַתהיושלדות,
ושמיַתטרֲעה ִברין אאת יַתהשמלוצ ּמרִבעים.
שולכֵאהן אוֵאחז ִבבשב ּמג אדיּמה,
ִבאם ִבנשק ּמרעוִ ,בנשק ּמרעו,
ִבאם ִבנשפ ּמרמוִ ,בנשפ ּמרמו,
יַתעד אשהוא שמ יַתגאלה אאת ִבלּמב ּה,
שוסוֵאתר אאת ששּמע ּמר ּה> .שסּמע ּמר ּה<
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם ּמה ּמיה ִבלּמב ּה ּמנאאה,
ללא ּמה ּמיה שמ יַתגֵאלהו;
שוִבאם ּמה ּמיה ששּמע ּמר ּה ּמנאאה> ,שסּמע ּמר ּה<
ללא ּמה ּמיה סושתרו.
מסכת סוטה פרק א משנה ו
ו
ּמה שיּמתה שממכּמוּסה ִבבשלּמב ִבנים,
שמיַתכּמוּס ּה ִבבששחו ִברים;
ּמהיו ּמעאליּמה שכֵאלי ּמזּמהב שקיַתטּמליות ,שנ ּמזִבמים שויַתטּמבעות,
יַתמרֲעעִבבי ִברים ִבמאמ ּמנה ,שכ ֵאדי שליַתנ שוּמל ּה.
שויַתאיַתחר ּמכְך ֵאמִבביא אחאבל ִבמשוצ ִברי,
שוקוששרו שליַתמשעּמלה ִבמ יַתד אדיּמה.

שוּמכל ּמהרואוצה ִבל שראות ּמבא שורואאה,
חו ץ ֵאמרֲעעּמב אדיּמה שוִבששפחואתיּמה,
ִבמשפ ֵאני אשִבלּמב ּה יַתגס ּמבאהן.
וששּמאר ּמכל יַתה ּמנִבשים ממּמתרות ִבל שראוּמת ּה,
ש אנאאיַתמר ) :שיאח שזֵאקאל כג,מח(
א
" שו ִבנ יַתושוּסרו ּמכל יַתה ּמנִבשים ,שוללא יַתתרֲעעאשי ּמנה שכ ִבזיַתמשתאכ ּמנה"> .וניסרו<
מסכת סוטה פרק א משנה ז
ז
יַתבִבמ ּמדה אשּמא ּמדם מו ֵאדדּ ,מב ּה מו שד ִבדין לו.
ִבהיא ִבקששּמטה אאת יַתעשוצּממ ּה יַתלרֲעעֵאב ּמרה,
שויַתהּממקום ִבנ שוּמל ּה.
ִבהיא ִבגשלּמתה אאת יַתעשוצּממ ּה,
שויַתהּממקום ִבגּמלה ּמעאליּמה.
ּמי ֵארְך ִבהשתִבחיּמלה יַתברֲעעֵאב ּמרה שתִבחּמלה,
שויַתאיַתחר ּמכְך יַתהאבאטן,
שלִבפיּמכְך ִבתשלאקה יַתה ּמי ֵארְך שתִבחּמלה,
שויַתאיַתחר ּמכְך יַתהאבאטן.
וששּמאר ּמכל יַתהגו ף ללא ּמפֵאלט.
מסכת סוטה פרק א משנה ח
ח
ִבששמשון ּמהיַתלְך יַתארֲעח ֵארי ֵאעי ּמניו,
שלִבפיּמכְך ִבנשּקרו שפִבלששִבתים אאת ֵאעי ּמניו.
יַתאשבּמשלום ִבנשת יַתנ ּמוה ִבבששּמערו,
שלִבפיּמכְך ִבנשתּמלה ִבבששּמערו.
ושלִבפי אשּמבא יַתעל אעאשר ִבפייַתל שגֵאשי ּמאִבביו,
שר לו שנִבכיות :lónkhē > ,חנית ,שבט<
שלִבפיּמכְך ִבנשתנו בו אע א
ש אנאאיַתמר) :ששמוֵאאל ב יח ,טו(
א
" יַתו ּמילסבו רֲעעּמש ּמרה רֲעא ּמנִבשים נששֵאאי שכֵאלי יוּמאב,
יַתו יַתיכו אאת יַתאשבּמשלום יַתו שיִבממתהו".
ושלִבפי אש ּמג יַתנב ששללּמשה שג ֵאנבות,
ֵאלב ּמאִבביו ,שוֵאלב ֵאבית ִבדין ,שוֵאלב יַתא שנֵאשי ִישש ּמרֵאאל,
שלִבפיּמכְך ִבנשתשקעו בו ששללּמשה ששּמבִבטים,
ש אנאאיַתמר) :ששמוֵאאל ב יח,יד(
א
" יַתו ִבייַתּקח ששללּמשה ששּמבִבטים שביַתכפו,
יַתו ִבישתּמקֵאעם שבֵאלב יַתאשבּמשלום,
עו אדנו יַתחי שבֵאלב ּמהֵאאּמלה".
מסכת סוטה פרק א משנה ט
]ט[

שוֵאכן שלִבע שנ יַתין יַתהּטוּמבה:
ִבמ שר ּמים ִבהשמִבתי ּמנה שללמאשה ּמשּמעה יַתאיַתחת,
ש אנאאיַתמר) :ששמות ב,ד(
א
חק של ֵאדּמעה יַתמה ֵאיּמעאשה לו".
חתו ֵאמ ּמר ל
" יַתוֵאתיַתתיַתצב רֲעא ל
שלִבפיּמכְך ִבנשתיַתעשכבו ּמל ּה ִישש ּמרֵאאל ִבששביַתעת ּמיִבמים יַתבִבמ שדּמבר,
ש אנאאיַתמר) :שבִבמ שדיַתבר יב,טו(
א
" שוּמהּמעם ללא ּמניַתסע יַתעד ֵאהּמאֵאס ף ִבמ שר ּמים".
י
יוֵאס ף ּמזּמכה ִבלשקבור אאת ּמאִבביו,
ש אנאאיַתמר) :שב ֵאראִבשית נ,ז;ט(
שוֵאאין שבאאּמחיו ּמגדול ִבמאמנו ,א
" יַתו יַתייַתעל יוֵאס ף ִבלשקבור אאת ּמאִבביו".
" יַתו יַתייַתעל ִבעמו יַתגם אראכב יַתגם ּמפ ּמרִבשים,
יַתו שיִבהי יַתהיַתמרֲעח אנה ּמכֵאבד שמלאד".
ִבמי ּמלנו ּמגדול ִבמיוֵאס ף'> ,מיוס ף' מחוק ,מוחל ף בִ -במלמאשה<
אשללא ִבנשתיַתעיַתוּסק בו אאּמלא למאשה?
ולמאשה ּמזּמכה שביַתעשוצמות יוֵאס ף,
ש אנאאיַתמר) :ששמות יג,יט(
שוֵאאין שבִישש ּמרֵאאל ּמגדול ִבמאמנו ,א
" יַתו ִבייַתּקח למאשה אאת יַתעשוצמות יוֵאס ף ִבעמו".
וִבמי ּמלנו ּמגדול ִבמלמאשה,
אשללא ִבנשתיַתעיַתוּסק בו אאּמלא יַתהּממקום ּמברוְך הוא,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים לד,ו(
א
" יַתו ִבישקלבר לאתו יַתב יַתגי שבאא אר ץ מוּמאב מול ֵאבית שפעור,
שוללא ּמי יַתדע ִבאיש אאת שקמב ּמרתו יַתעד יַתהיום יַתה אזה".
שוללא יַתעל למאשה ִבבשליַתבד ּמאשמרו,
ש אנאאיַתמר ) :שייַתששע ּמיה נח,ח(
אאּמלא שבּמכל יַתהיַתצ ִבדיִבקים ,א
" שוּמהיַתלְך שלּמפ אניָך ִבוצ שדאקָך שכבוד יי יַתייַתאשסאפָך".

פרק ב
מסכת סוטה פרק ב משנה א
א
ּמה ּמיה ֵאמִבביא אאת ִבמ שנּמחּמת ּה ִבבשקֵאפיּמפה ִבמשוצ ִברית> ,בקפיפא<
שונושת ּמנ ּה יַתעל ּמי אדיּמה ,שכ ֵאדי של יַתי שגּמע ּה.
ּמכל יַתהשמ ּמנחות,
שתִבחּמלּמתן שוסוּמפן ִבבשכֵאלי ּמש ֵארת,
שוזו,
שתִבחּמלּמת ּה ִבבשקֵאפיּמפה ִבמשוצ ִברית שוסוּמפ ּה ִבבשכֵאלי ּמש ֵארת> .בקפיפא<
ּמכל יַתהשמ ּמנחות שטעונות אשאמן ושלבו ּמנה,

ּמוזו ֵאאי ּמנה שטעו ּמנה ללא אשאמן שוללא שלבו ּמנה.
ּמכל יַתהשמ ּמנחות ּמבאות ִבמן יַתהִבחִבּטין,
ּמוזו ֵאאי ּמנה ּמבּמאה אאּמלא ִבמן יַתהששעו ִברים.
ִבמ שניַתחת ּמהלעאמר,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשִבהיא ּמבּמאה ִבמן יַתהששעו ִברים,
שוִבהיא ּמה שיּמתה ּמבּמאה אג ארש;
שוזו ּמה שיּמתה ּמבּמאה אקיַתמח.
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
יַתכֵאשם אשיַתמרֲעעאשיּמה יַתמרֲעעֵאשה שבֵאהּממה,
ּמכְך ּמק שרּמב ּמנ ּה יַתמרֲעאיַתכל שבֵאהּממה.
מסכת סוטה פרק ב משנה ב
ב
ּמה ּמיה ֵאמִבביא ִבפי ּמיִבלי אששלאח ארס רֲעח ּמדּמשה,
שונוֵאתן שלתוּמכ ּה רֲעחִבוצי ללג יַתמִים ִבמן יַתהִבכיור.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שרִבביִבעית.
יַתכֵאשם אשהוא שמיַתמֵאעט ִבבשכּמתב,
ּמכְך הוא שמיַתמֵאעט יַתביַתמִים.
ִבנשכ יַתנס יַתלֵאהיּמכל וּמפ ּמנה ִבליִבמינו,
וּממקום ּמה ּמיה ּמשם יַתאּממה יַתעל יַתאּממה,
שויַתטשבּמלה אשיַתליַתשִיש שויַתטיַתביַתעת ּמה שיּמתה שקבוּמעה ּמב ּה.
שכאשהוא יַתמ שגִבביּמה ּה ,נוֵאטל ּמעּמפר ִבמיַתתשחאתיּמה,
שונוֵאתן שכ ֵאדי אש ֵאי ּמראאה יַתעל שפ ֵאני יַתהיַתמִים ,אש אנאאיַתמר:
"וִבמן אהּמעּמפר רֲעאאשר ִישה איה שביַתק שריַתקע יַתהִבמששּמכן
ִייַתּקח יַתהלכֵאהן ,שו ּמניַתתן אאל יַתהּממִים".
מסכת סוטה פרק ב משנה ג
ג
ּמבא לו ִבלשכלתב אאת יַתהשמ ִבגּמלה,
ֵאמֵאאי אזה ּממקום הוא כוֵאתב? )שבִבמ שדיַתבר ה,יט כ(
"ִבאם ללא ּמשיַתכב ִבאיש לאּמתְך,
שוִבאם ללא ּמשִבטית מטשמּמאה יַתתיַתחת ִבאיֵאשְך,
ִבה ּמנִבקי ִבמֵאמי יַתהּממ ִברים יַתהשמּמאשר ִברים ּמהֵאאאלה.
שויַתאשת ִבכי ּמשִבטית יַתתיַתחת ִבאיֵאשְך ,שוִבכי ִבנשטֵאמאת,
יַתו ִביֵאתן ִבאיש ּמבְך אאת ששּמכשבתו ִבמיַתבשלרֲעע ֵאדי ִבאיֵאשְך".
שוֵאאינו כוֵאתב) :שבִבמ שדיַתבר ה,כא(
" שוִבהששִבבייַתע יַתהלכֵאהן אאת ּמהִבאּמשה ִבבששמביַתעת ּמהּמאּמלה,
שוּמאיַתמר יַתהלכֵאהן ּמלִבאּמשה",
שוכוֵאתב) :שבִבמ שדיַתבר ה,כא-כב(
"ִיֵאתן יי אוּמתְך שלּמאּמלה שוִבלששמבּמעה שבתוְך יַתעֵאמְך,

)שבִבמ שדיַתבר ה,יז(

שבֵאתת יי אאת שי ֵארֵאכְך לנאפאלת שואאת ִבבשט ֵאנְך ּמוצּמבה.
וּמבאו יַתהיַתמִים יַתהשמּמאשר ִברים ּמהֵאאאלה שבֵאמיַתעִיְך
יַתלשוצבות אבאטן שויַתל שנִבפל ּמי ֵארְך",
שוֵאאינו כוֵאתב) :שבִבמ שדיַתבר ה,כב(
" שוּמאשמ ּמרה ּמהִבאּמשהּ :מאֵאמן ּמאֵאמן".
ד
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ללא ּמה ּמיה יַתמשפִבסיק.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמכל יַתעשוצמו ֵאאינו כוֵאתב אאּמלא:
"ִיֵאתן יי אוּמתְך שלּמאּמלה שוִבלששמבּמעה שבתוְך יַתעֵאמְך,
שבֵאתת יי אאת שי ֵארֵאכְך לנאפאלת שואאת ִבבשט ֵאנְך ּמוצּמבה.
וּמבאו יַתהיַתמִים יַתהשמּמאשר ִברים ּמהֵאאאלה שבֵאמיַתעִיְך
יַתלשוצבות אבאטן שויַתל שנִבפל ּמי ֵארְך",
שוֵאאינו כוֵאתב) :שבִבמ שדיַתבר ה,כב(
" שוּמאשמ ּמרה ּמהִבאּמשהּ :מאֵאמן ּמאֵאמן".
מסכת סוטה פרק ב משנה ד
ה
ֵאאינו כוֵאתב ללא יַתעל יַתהלויַתח,
שוללא יַתעל יַתה שנ ּמיר שוללא יַתעל יַתה ִבדשפשת ּמרא,
אאּמלא יַתבשמ ִבגּמלה ,אש אנאאיַתמר )שבִבמ שדיַתבר ה,כג( "יַתבֵאוּסאפר".
שוֵאאינו כוֵאתב ללא שבקומוס שוללא ִבבשקּמליַתק שנתוס,
שוללא שבּמכל ּמדּמבר אשהוא רוֵאשם,
אאּמלא יַתב שדיו ,אש אנאאיַתמר "וּממּמחה",
שכּמתב אשהוא ּמיכול שלִבהּממחות.
מסכת סוטה פרק ב משנה ה
ו
שוּמלּממה ִבהיא אואמ ארת "ּמאֵאמן"?
"ּמאֵאמן" יַתעל ּמהּמאּמלה,
"ּמאֵאמן" יַתעל יַתהששבוּמעה,
"ּמאֵאמן" ֵאמִבאיש אזה,
"ּמאֵאמן" ֵאמִבאיש יַתאֵאחר,
"ּמאֵאמן" אשללא ִבנשטֵאמאִבתי ,שוִבאם ִבנשטֵאמאִבתי ּמילבאו ִבבי.
"ּמאֵאמן" אשללא ּמשִבטיִבתי רֲעארוּמסה ו שנשוּמאה> ,סטיתי<
שושואמ ארת ּמיּמבם ושכנוּמסה.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
"ּמאֵאמן" אשללא ִבנשטֵאמיִבתי,
שו"ּמאֵאמן" אשללא אאּמּטֵאמא.

מסכת סוטה פרק ב משנה ו
ז
יַתהלכל ּמש ִבוים אשֵאאינו יַתמשת אנה ִבעּממ ּה לק אדם שלאש ִבנשתּמא שרּמסה,
שוללא ִבמאש ִבנשתּמא שרּמסה> .מי שנתארסה<
ִבנשסשת ּמרה שליַתאֵאחר שו ִבניַתּטיַתמאת שויַתאיַתחר ּמכְך אהשח ִבזי ּמר ּה,
ללא ּמה ּמיה יַתמשת אנה ִבעּממ ּה.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל אשִבתּמבֵאעל ,ללא שתֵאהא רֲעאסו ּמרה לו,
ללא ּמה ּמיה יַתמשת אנה ִבעּממ ּה.

פרק ג
מסכת סוטה פרק ג משנה א
א
ּמה ּמיה נוֵאטל אאת ִבמ שנּמחּמת ּה ִבמתוְך שקֵאפיּמפה ִבמשוצ ִברית,
שונושת ּמנ ּה ִבבשכֵאלי ּמש ֵארת,
שונושת ּמנ ּה יַתעל ּמי אדיּמה,
שולכֵאהן יַתמ ִבנייַתח אאת ּמידו יַתתשחאתיּמה ושמ ִבניּמפ ּה.
)מסכת סוטה פרק ג משנה ב(
ֵאה ִבני ף שוִבה ִבגיש,
ּמקיַתמ ץ שוִבהשקִבטיר,
שויַתהששּמאר אנאאּמכל יַתללכרֲעה ִבנים.
ב
ּמה ּמיה יַתמששּמק ּה ,שויַתאיַתחר ּמכְך יַתמשק ִבריב אאת ִבמ שנּמחּמת ּה.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתמשק ִבריב אאת ִבמ שנּמחּמת ּה ,שויַתאיַתחר ּמכְך יַתמששּמק ּה,
ש אנאאיַתמר) :שבִבמ שדיַתבר ה,כו(
א
" שויַתאיַתחר יַתיששאקה אאת ּמהִבאּמשה אאת יַתהיַתמִים".
ִבאם ִבהששּמק ּה שויַתאיַתחר ּמכְך ִבהשק ִבריב אאת ִבמ שנּמחּמת ּה,
שכֵאש ּמרה.
מסכת סוטה פרק ג משנה ג
ג
יַתעד אשללא ִבנשמּמחּמקה יַתהשמ ִבגּמלה ּמאשמ ּמרה "ֵאאי ִבני שוּמתה",
שמ ִבגּמלּמת ּה ִבנ שג אנ אזת ,וִבמ שנּמחּמת ּה ִבמשתיַתפ אז ארת יַתעל יַתה אדאשן.
ֵאאין שמ ִבגּמלּמת ּה שכֵאש ּמרה שליַתהששקות ּמב ּה סוּמטה יַתאאח ארת> .שוטה<
ִבנשמּמחּמקה יַתהשמ ִבגּמלה שוּמאשמ ּמרה "שטֵאמּמאה ּמא ִבני",

יַתהיַתמִים ִבנששּמפִבכים וִבמ שנּמחּמת ּה ִבמשתיַתפ אז ארת יַתעל יַתה אדאשן.
ִבנשמּמחּמקה יַתהשמ ִבגּמלהּ ,מאשמ ּמרה "ֵאאי ִבני שוּמתה",
שמיַתע שררֲעע ִברים אוּמת ּה ויַתמששִבקין אוּמת ּה יַתעל ּמכ שרּמח ּה.
מסכת סוטה פרק ג משנה ד
ד
ֵאאי ּמנה יַתמשסאפאקת ִבלששתות,
יַתעד אשּמפ אניּמה מו ִבריקות שוֵאעי אניּמה בושלטות,
שוִבהיא ִבמשתיַתמּמלא ִבגי ִבדים,
שוֵאהן אושמ ִברין:
"הוִבוציאוּמה ,הוִבוציאוּמה!"
אשללא שתיַתטֵאמא אאת ּמהרֲעע ּמז ּמרה.
ִבאם איש ּמל ּה שזכותּ ,מה שיּמתה תוּמלה ּמל ּה.
ֵאיש שזכות תוּמלה ּמש ּמנה יַתאיַתחת,
ֵאיש שזכות תוּמלה ששֵאתי ּמש ִבנים,
ֵאיש שזכות תוּמלה ּמשלוש ּמש ִבנים.
ִבמּמכן ּמאיַתמר אבן יַתע יַתזי:
יַתח ּמיב ּמא ּמדם שליַתלֵאמד אאת ִבבתו תו ּמרה,
אשִבאם ִבתששאתה ֵאת יַתדע אשיַתה שזכות תוּמלה ּמל ּה.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יַתהשמיַתלֵאמד אאת ִבבתו תו ּמרה ,שמיַתלשמ ּמד ּה ִבתשפלות.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
רוּמוצה ִבאּמשה שביַתקב שוִבתשפלות ִבמִבתששּמעה יַתקִבבין ושפ ִברישות.
הוא ּמה ּמיה אוֵאמר:
ּמחִבסיד שואטהּ ,מרּמשע ּמערום,
ִבאּמשה שפרוּמשה ,יַתמכות שפרוִבשין,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שמיַתכֵאלי עוּמלם.
מסכת סוטה פרק ג משנה ה
ה
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ֵאאין שזכות תוּמלה יַתביַתמִים יַתהשמּמאשר ִברים.
שוִבאם יַתאּמתה אוֵאמר אשיַתה שזכות תוּמלה יַתביַתמִים יַתהשמּמאשר ִברים,
יַתמ שדאהה יַתאּמתה אאת יַתהיַתמִים ִבבשפ ֵאני ּמכל יַתה ּמנִבשים יַתהשותות,
ומוִבוציא יַתאּמתה ֵאשם יַתרע יַתעל יַתהשּטהורות אשּמשתו,
אשליאשמרו:
שטֵאמאות ּמהיו ,אאּמלא אשּמתיַתלת ּמלאהן שזכות> .להם<
ו
שרִבבי אוֵאמר:
יַתה שזכות תוּמלה יַתביַתמִים יַתהשמּמאשר ִברים,

שוֵאאי ּמנה יואל אדת שוֵאאי ּמנה יַתמששיַתביַתחת,
אאּמלא ִבמשתיַתנ שו ּמנה שוהואלאכת,
שוסוּמפ ּה אשִבהיא ֵאמּמתה שבאוּמת ּה ִבמיּמתה.
מסכת סוטה פרק ג משנה ו
ז
ִבניַתּטיַתמאת ִבמ שנּמחּמת ּה יַתעד אשללא ּמק שדּמשה יַתבאכִבלי,
רֲעה ֵארי ִבהיא שכּמכל יַתהשמ ּמנחותִ ,בתּמפ אדה.
וִבמאשּמּק שדּמשה יַתבאכִבלי,
רֲעה ֵארי ִבהיא שכּמכל יַתהשמ ּמנחותִ ,בתּמש ֵאר ף.
ֵאאלו אשִבמ שנחוֵאתיאהם ִבנשש ּמרפות> :אאּמלא<
ּמהאואמ ארת "שטֵאמּמאה רֲעא ִבני ּמלְך",
שואשּמבאו ּמל ּה ֵאע ִבדים אשִבהיא שטֵאמּמאה,
ּמהאואמ ארת "ֵאאי ִבני שוּמתה",
שואשיַתבשעּמל ּה ֵאאינו רואוצה שליַתהששקוּמת ּה,
שואשיַתבשעּמל ּה שבּמעּמל ּה יַתב אד ארְך,
שוּמכל יַתה שנשואות יַתללכרֲעה ִבנים,
ִבמ שנחוֵאתיאהם ִבנשש ּמרפות.
מסכת סוטה פרק ג משנה ז
ח
יַתבת ִישש ּמרֵאאל אש ִבנֵאשאת יַתללכֵאהן,
ִבמ שנּמחּמת ּה ִבנשש אראפת.
שולכאה אנת אש ִבנֵאשאת שלִישש ּמרֵאאל,
ִבמ שנּמחּמת ּה אנאאאכאלת.
יַתמה ֵאבין לכֵאהן שללכאה אנת?
ִבמ שניַתחת לכאה אנת אנאאאכאלת,
ִבמ שניַתחת לכֵאהן ֵאאי ּמנה אנאאאכאלת.
לכאה אנת ִבמשתיַתחאלאלת,
שולכֵאהן ֵאאינו ִבמשתיַתחֵאלל.
לכאה אנת ִבמיַתּטּממא יַתלֵאמִבתים,
שולכֵאהן ֵאאינו ִבמיַתּטֵאמא יַתלֵאמִבתים.
לכֵאהן אוֵאכל שבּמק שדֵאשי ּמק ּמדִבשים,
שוֵאאין לכאה אנת אואכאלת שבּמק שדֵאשי ּמק ּמדִבשים.
מסכת סוטה פרק ג משנה ח
ט
יַתמה ֵאבין ּמהִבאיש ּמלִבאּמשה?
ּמהִבאיש פו ֵאריַתע ופו ֵארם,
שוֵאאין ּמהִבאּמשה פו יַתריַתעת ופו אראמת.
ּמהִבאיש יַתמ ִבדיר אאת שבנו יַתב ּמנ ִבזיר,

שוֵאאין ּמהִבאּמשה יַתמ אד ארת אאת שב ּמנ ּה יַתב ּמנ ִבזיר.
ּמהִבאיש שמ יַתגֵאליַתח יַתעל שנ ִבזירות ּמאִבביו,
שוֵאאין ּמהִבאּמשה שמ יַתגיַתליַתחת יַתעל שנ ִבזירות ּמאִבביּמה.
ּמהִבאיש שמיַתק ֵאדש אאת ִבבתו,
שוֵאאין ּמהִבאּמשה שמיַתק אדאשת אאת ִבבּמת ּה.
ּמהִבאיש מוֵאכר אאת ִבבתו,
שוֵאאין ּמהִבאּמשה מואכ ארת אאת ִבבּמת ּה.
ּמהִבאיש ִבנשסּמקל ּמעלרם,
שוֵאאין ּמהִבאּמשה ִבנשסאקאלת רֲעע מרּממה.
ּמהִבאיש ִבנשתאלה,
שוֵאאין ּמהִבאּמשה ִבנשתֵאלית.
ּמהִבאיש ִבנשמּמכר ִבב שג ֵאנּמבתו,
שוֵאאין ּמהִבאּמשה ִבנשמאכ ארת ִבב שג ֵאנּמבּמת ּה.

פרק ד
מסכת סוטה פרק ד משנה א
א
רֲעארוּמסה שושואמ ארת ּמיּמבם,
ללא שוּמתה שוללא נואטאלת שכמתּמבה ,אש אנאאיַתמר:
"רֲעאאשר ִבתששאטה ִבאּמשה יַתתיַתחת ִבאיּמש ּה",
שפ ּמרט יַתלרֲעארוּמסה ושלשואמ ארת ּמיּמבם.
ב
יַתאשלּממ ּמנה שללכֵאהן ּמגדול,
שגרוּמשה יַתורֲעחלוּמוצה שללכֵאהן אה שדיוט,
יַתמשמ אז ארת ו שנִבתי ּמנה שלִישש ּמרֵאאל,
ויַתבת ִישש ּמרֵאאל יַתליַתמשמ ֵאזר שויַתל ּמנִבתין,
ללא שוּמתה שוללא נואטאלת שכמתּמבה.
מסכת סוטה פרק ד משנה ב
ג
ֵאאלו ללא שותות שוללא נושטלות שכמתּמבה:
ּמהאואמ ארת "שטֵאמּמאה רֲעא ִבני ּמלְך",
שואשּמבאו ּמל ּה ֵאע ִבדים אשִבהיא שטֵאמּמאה,
ּמהאואמ ארת "ֵאאי ִבני שוּמתה".
שוּמאיַתמר יַתבשעּמל ּה "ֵאאי ִבני יַתמששּמק ּה",
שואשיַתבשעּמל ּה שבּמעּמל ּה יַתב אד ארְך,
נואטאלת שכמתּמבּמת ּה שוללא שוּמתה.

)שבִבמ שדיַתבר ה,כט(

ֵאמתו יַתבשעֵאליאהן יַתעד אשללא ִיששתו,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
נושטלות שכמתּמבה שוללא שותות.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ללא שותות שוללא נושטלות שכמתּמבה.
מסכת סוטה פרק ד משנה ג
ד
שממעאב ארת רֲעחֵאברו וֵאמי אנאקת רֲעחֵאברו,
ללא שוּמתה שוללא נואטאלת שכמתּמבה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ּמיכול הוא שליַתהשפ ִבריּמש ּה שויַתלשח ִבזי ּמר ּה שליַתאיַתחר שזיַתמן.
יַתא שילו ִבנית ו שזֵאק ּמנה שואשֵאאי ּמנ ּה שראו ּמיה ֵאליֵאלד,
ללא שוּמתה שוללא נואטאלת שכמתּמבה.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
ּמיכול הוא ִבלּמשא ִבאּמשה יַתאאח ארת,
שוִבלשפרות שוִבל שרבות ִבמאמ ּמנה.
וששּמאר ּמכל יַתה ּמנִבשים,
או שותות ,או ללא נושטלות שכמתּמבה.
מסכת סוטה פרק ד משנה ד
ה
ֵאאאשת לכֵאהן שוּמתה וממאת ארת שליַתבשעּמל ּה.
ֵאאאשת ּמס ִבריס שוּמתה.
יַתעל שי ֵאדי ּמכל ּמהרֲעע ּמריות ושמיַתק ִבנים,
חו ץ ִבמן יַתהּמּקּמטן וִבמִבמי אשֵאאינו ִבאיש.
מסכת סוטה פרק ד משנה ה
ו
שוֵאאלו אשֵאבית ִבדין שמיַתק ִבנים ּמלאהם:
ִבמי אש ִבנשתּמח יַתרש יַתבשעּמל ּה ,או ִבנששּמטה,
או אשּמה ּמיה ּמחבוש שבֵאבית ּמהרֲעאסו ִברים.
ללא שליַתהששקוּמת ּה ּמאּממרו,
אאּמלא שלּמפשסּמל ּה ִבמשכמתּמבּמת ּה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתא ף שליַתהששקוּמת ּה,
שכאש ֵאיֵאוצא יַתבשעּמל ּה ִבמֵאבית ּמהרֲעאסו ִברים יַתיששאק ּמנה.

מסכת סוטה פרק ה
פרק ה
מסכת סוטה פרק ה משנה א
א
יַתכֵאשם אשיַתהיַתמִים בו שדִבקין אוּמת ּה,
ש אנאאיַתמר) :שבִבמ שדיַתבר ה,כב;כז(
ּמכְך בו שדִבקין אותו ,א
"וּמבאו"" ,וּמבאו".
יַתכֵאשם אשרֲעאסו ּמרה יַתליַתביַתעל,
ש אנאאיַתמר) :שבִבמ שדיַתבר ה,כז;כט(
ּמכְך ִבהיא רֲעאסו ּמרה יַתלבוֵאעל ,א
"ִבאם ִבנשטשמּמאה" " ,שו ִבנשטשמּמאה".
ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהומשיַתע:
ּמכְך ּמה ּמיה דו ֵארש שזיַתכ שר ּמיה אבן יַתהיַתּקּמצב.
שרִבבי אוֵאמר:
שש ֵאני שפּמעִבמים ּמהרֲעאמו ִברים יַתבּמפ ּמרּמשה:
"ִבאם ִבנשטשמּמאה"ִ " ,בנשטשמּמאה",
אאּמחד יַתליַתביַתעל שואאּמחד יַתלבוֵאעל.
מסכת סוטה פרק ה משנה ב
ב
בו יַתביום ּמד יַתרש שרִבבי רֲעעִבקיּמבה ) :יַתו ִבישק ּמרא יא,לג(
" שוּמכל שכִבלי אח ארש רֲעאאשר ִיפל ֵאמאהם אאל תוכו,
לכל רֲעאאשר שבתוכו ִישטּממא".
ֵאאינו אוֵאמר 'ּמטֵאמא' אאּמלא "ִישטּממא",
שליַתטֵאמא אאת רֲעאֵאח ִברים,
ושליַתלֵאמד יַתעל ִבכּמכר יַתהֵאש ִבני אש שייַתטֵאמא אאת יַתהששִבליִבשי.
ג
ּמאיַתמר שרִבבי שיהומשיַתע:
ִבמי שי יַתגאלה ּמעּמפר ֵאמֵאעי אניָך ,יַתרּמבן יוּמח ּמנן אבן יַתזיַתכי!
אשּמהִייּמת אוֵאמר:
ּמעִבתיד דור יַתאֵאחר שליַתטֵאהר אאת יַתהִבכּמכר יַתהששִבליִבשי,
אשֵאאין לו ִבמן יַתהתו ּמרה,
יַתורֲעה ֵארי רֲעעִבקיּמבה יַתתשלִבמי ּמדְך ֵאהִבביא לו ִבמשק ּמרא ִבמן יַתהתו ּמרה >ִבלי<
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא יא,לג(
אשהוא ּמטֵאמא ,א
"לכל רֲעאאשר שבתוכו ִישטּממא".
מסכת סוטה פרק ה משנה ג

ד
בו יַתביום ּמד יַתרש שרִבבי רֲעעִבקיּמבה) :שבִבמ שדיַתבר לה,ה(
"ויַתמדלאתם ִבמחו ץ ּמלִבעיר אאת שפיַתאת ֵאק שדּממה,
יַתאשליַתפִים ּמביַתאּממה",
וִבמשק ּמרא יַתאֵאחר אוֵאמר) :שבִבמ שדיַתבר לה,ד(
"ִבמִבּקיר ּמהִבעיר ּמוחוּמוצה ,אאאל ף יַתאּממה ּמסִבביב".
ֵאאישפּמשר לויַתמר "אאאל ף יַתאּממה"> ,בשולים מהוסי ף המגיה ' שוֵאאי'<
אששכּמבר אנאאיַתמר "יַתאשליַתפִים ּמביַתאּממה",
שוֵאאי אאשפּמשר לויַתמר "יַתאשליַתפִים ּמביַתאּממה",
אששכּמבר אנאאיַתמר "אאאל ף יַתאּממה"!
שויַתלּממה אנאאיַתמר "אאאל ף יַתאּממה",
שויַתלּממה אנאאיַתמר "יַתאשליַתפִים ּמביַתאּממה"?
אאּמלא "אאאל ף יַתאּממה"ִ ,במ שג ּמרש,
שו"יַתאשליַתפִים" ,שתחום יַתשּמבת.
שרִבבי אאִבליאע אזר שבנו אשִבל שרִבבי יוֵאסה יַתה ּמגִבליִבלי אוֵאמר:
"אאאל ף יַתאּממה"ִ ,במ שג ּמרש,
שו"יַתאשליַתפִים"ּ ,משדות ושכ ּמרִבמים.
מסכת סוטה פרק ה משנה ד
ה
בו יַתביום ּמד יַתרש שרִבבי רֲעעִבקיּמבה) :ששמות טו,א(
"ּמאז ּמיִבשיר למאשה ושב ֵאני ִישש ּמרֵאאל אאת יַתהִבשי ּמרה יַתהזאת יַתליי,
יַתוליאשמרו ֵאלאלמר",
אשֵאאין יַתתשלמוד לויַתמר "ֵאלאלמר",
שוּמלּממה אנאאיַתמר "ֵאלאלמר"?
אאּמלא אשּמהיו ִישש ּמרֵאאל עו ִבנין יַתארֲעח ּמריו אששללמאשה
יַתעל ּמכל ּמדּמבר שו ּמדּמבר ,שכקו ִבראין אאת יַתהיַתהֵאלל) ,ששמות טו,א(
"ּמאִבשי ּמרה יַתליי ִבכי ּמגלאה ּמגּמאה",
שלּמכְך אנאאיַתמר "ֵאלאלמר".
שרִבבי שנאחשמ ּמיה אוֵאמר:
שכקו ִברים אאת ששיַתמע ּמהיו קו ִברים,
ללא שכקו ִבראין אאת יַתהיַתהֵאלל.
מסכת סוטה פרק ה משנה ה
ו
בו יַתביום ּמד יַתרש שרִבבי שיהומשיַתע אבן ּמה שרּמקנוס,
אשללא ּמעיַתבד ִבאיוב אאת יַתהּממקום אאּמלא ֵאמיַתארֲעהּמבה,
ש אנאאיַתמר) :איוב יג,טו(
א
"ֵאהן ִישקשטֵאל ִבני ,לו רֲעא יַתיֵאחל".
רֲעע יַתדִין יַתה ּמדּמבר ּמשקול> :אדיין<
לו רֲעא ִבני שמיַתוצאפה ,או ֵאאי ִבני שמיַתוצאפה לו?

יַתתשלמוד לויַתמר
"יַתעד אא שג יַתוע ,ללא ּמאִבסיר מתּממִבתי ִבמאמ ִבני",
ִבלֵאמד אשֵאמיַתארֲעהּמבה ּמעּמשה.
)איוב כז,ה(

ז
ּמאיַתמר שרִבבי שיהומשיַתע:
ִבמי שי יַתגאלה ּמעּמפר ֵאמֵאעי אניָך ,יַתרּמבן יוּמח ּמנן אבן יַתזיַתכי!
אשּמהִייּמת דו ֵארש ּמכל ּמיאמיָך,
אשללא ּמעיַתבד ִבאיוב אאת יַתהּממקום אאּמלא ִבמִבי שרּמאה,
ש אנאאיַתמר) :איוב א,ח(
א
"ִבאיש ּמתם שו ּמיּמשר ,שי ֵארא אאלִבהים שוּמסר ֵאמ ּמרע",
ו שרִבבי שיהומשיַתע יַתתשלִבמי ּמדְך ִבלֵאמד,
אשֵאמיַתארֲעהּמבה ּמעּמשה.

פרק ו
מסכת סוטה פרק ו משנה א
א
ִבמי אשִבּק ֵאנא ּמל ּה,
רֲעאִבפלו ּמשיַתמע ֵאמעו ף יַתהפו ֵאריַתח,
יוִבוציא שוִיֵאתן שכמתּמבה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי אאִבליאע אזר.
ו שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ִבמאש ִביששאו שוִישתנו ּמב ּה מוּמוצרות ִבבשלּמב ּמנה.
מסכת סוטה פרק ו משנה ב
ב
ּמאיַתמר ֵאעד אאּמחד:
"רֲעא ִבני שרִבאיִבתיּמה אש ִבניַתּטיַתמאת",
ללא ּמה שיּמתה שוּמתה.
שוללא עוד ,אאּמלא רֲעאִבפלו אעאבד ,רֲעאִבפלו ִבששפּמחה,
רֲעה ֵארי ֵאאלו אנאאּממ ִבנים יַתא ף שלּמפשסּמל ּה ִבמשכמתּמבּמת ּה.
רֲעחמוּמת ּה ויַתבת רֲעחמוּמת ּה,
שוּמוצ ּמרּמת ּה ִבויִבבשמּמת ּה ויַתבת יַתבשעּמל ּה,
רֲעה ֵארי ֵאאלו אנאאּממנות,
ללא שלּמפשסּמל ּה ִבמשכמתּמבּמת ּה ,אאּמלא אשללא ִבתששאתה.
מסכת סוטה פרק ו משנה ג
ג

אשּמה ּמיה יַתב ִבדין:
ּממה ִבאם ֵאעדות ּמה ִבראשו ּמנה,
אשֵאאי ּמנ ּה אושס יַתרּמת ּה ִבאוּסור עוּמלם,
ֵאאי ּמנה ִבמשתיַתק איאמת שבּמפחות ִבמשש יַתנִים,
ֵאעדות ּמהיַתארֲעחרו ּמנה,
אשִבהיא אושס יַתרּמת ּה ִבאוּסור עוּמלם,
ֵאאינו ִבדין אשללא ִבתשתיַתק ֵאים שבּמפחות ִבמשש יַתנִים?
יַתתשלמוד לויַתמר) :שבִבמ שדיַתבר ה,יג(
" שוֵאעד ֵאאין ּמב ּה"ּ ,מכל אש איש ּמב ּה.
ד
יַתקל ּמוחלאמר שלֵאעדות ּמה ִבראשו ּמנה ֵאמיַתעּמתה> :קול<
ּממה ִבאם ֵאעדות ּמהיַתארֲעחרו ּמנה,
אשִבהיא אושס יַתרּמת ּה ִבאוּסור עוּמלם,
רֲעה ֵארי ִבהיא ִבמשתיַתק איאמת שבֵאעד אאּמחד,
ֵאעדות ּמה ִבראשו ּמנה,
אשֵאאי ּמנה אושס יַתרּמתה ִבאוּסור עוּמלם,
ֵאאינו ִבדין אשִבתשתיַתק ֵאים שבֵאעד אאּמחד?
יַתתשלמוד לויַתמר ) שדּמב ִברים כד,א(
"ִבכי ּממּמוצא ּמב ּה אע שר יַתות ּמדּמבר",
ושליַתהּמלן הוא אוֵאמר ) :שדּמב ִברים יט,טו(
"יַתעל ִבפי שש ֵאני ֵאע ִבדים"> ,יַתעל ִבפי ששיַתנִים ֵאע ִבדים או ששללּמשה ֵאע ִבדים"
או יַתעל ִבפי ששללּמשה ֵאע ִבדים ּמיקום ּמדּמבר".
יַתמה " ּמדּמבר" ּמאמור שליַתהּמלן ,יַתעל ִבפי שש יַתנִים ֵאע ִבדים,
יַתא ף " ּמדּמבר" ּמהּמאמור ּמכאן ,יַתעל ִבפי שש יַתנִים ֵאע ִבדים.
מסכת סוטה פרק ו משנה ד
ה
ֵאעד אוֵאמר " ִבניַתּטיַתמאת",
שוֵאעד אוֵאמר "ללא ִבניַתּטיַתמאת",
ִבאּמשה אואמ ארת " ִבניַתּטיַתמאת",
שוִבאּמשה אואמ ארת "ללא ִבניַתּטיַתמאת",
ּמה שיּמתה שוּמתה.
ֵאעד אוֵאמר " ִבניַתּטיַתמאת",
ושש יַתנִים אושמ ִברין "ללא ִבניַתּטיַתמאת",
ללא ּמה שיּמתה שוּמתה.
שש יַתנִים אושמ ִברים " ִבניַתּטיַתמאת",
שוֵאעד אאּמחד אוֵאמר "ללא ִבניַתּטיַתמאת",
ללא ּמה שיּמתה שוּמתה.

) שדּמב ִברים יז,ו(<

פרק ז
מסכת סוטה פרק ז משנה א
א
ֵאאלו אנאאּממ ִברים ִבבשלשו ּמנם:
ּמפ ּמריַתשת סוּמטה,
ו ִבודוי יַתמרֲעעֵאשר,
שוִבק שר יַתית ששיַתמע,
ושתִבפּמלה,
וִבב שריַתכת יַתהּממזון,
וששבויַתעת ּמהֵאעדות,
וששבויַתעת יַתהִבפּמּקדון.
מסכת סוטה פרק ז משנה ב
ב
שוֵאאלו אנאאּממ ִברים ִבבשלשון יַתהלּק אדש:
ִבמשק ּמרא יַתהִבבכו ִברים,
יַתורֲעחִבליּמוצה,
שב ּמרכות ושקּמללות,
ִבב שריַתכת לכרֲעה ִבנים,
וִבב שרכות לכֵאהן ּמגדול,
וּמפ ּמריַתשת יַתהאמאלְך,
וּמפ ּמריַתשת אע שגּמלה רֲעערוּמפה,
ושמשויַתח יַתהִבמשלּמחּממה >וּממשויַתח<
שבּמשּמעה אשהוא שמ יַתדֵאבר אאל ּמהּמעם.
מסכת סוטה פרק ז משנה ג
ג
ִבמשק ּמרא יַתהִבבכו ִברים ֵאכייַתוצד? ) שדּמב ִברים כו,ה(
" שוּמע ִבניּמת שוּמאיַתמ שרּמת ִבלשפ ֵאני יי אאלאהיָך:
רֲעא יַתרִבמי אוֵאבד ּמאִבבי",
ושליַתהּמלן הוא אוֵאמר ) :שדּמב ִברים כז,יד(
" שוּמענו יַתהשל ִבו ִבים שוּמאשמרו אאל ּמכל ִבאיש ִישש ּמרֵאאל קול ּמרם".
ּממה רֲעעִבנ ּמיה רֲעאמו ּמרה שליַתהּמלןִ ,בבשלשון יַתהלּק אדש,
שויַתא ף ּמכן ִבבשלשון יַתהלּק אדש.
)מסכת סוטה פרק ז משנה ד(
רֲעחִבליּמוצה ֵאכייַתוצד? ) שדּמב ִברים כה,ט(
" שוּמע שנּמתה שוּמאשמ ּמרה:
ּמכּמכה ֵאיּמעאשה ּמלִבאיש רֲעאאשר ללא ִישב אנה אאת ֵאבית ּמאִבחיו",
ושליַתהּמלן הוא אוֵאמר ) :שדּמב ִברים כז,יד(

" שוּמענו יַתהשל ִבו ִבים שוּמאשמרו
אאל ּמכל ִבאיש ִישש ּמרֵאאל קול ּמרם".
ּממה רֲעעִבנ ּמיה רֲעאמו ּמרה שליַתהּמלן ִבבשלשון יַתהלּק אדש,
שויַתא ף ּמכאן ִבבשלשון יַתהלּק אדש.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
" שוּמע שנּמתה שוּמאשמ ּמרהּ :מכּמכה",
יַתעד אשלתאיַתמר יַתכּמלשון יַתה אזה.
מסכת סוטה פרק ז משנה ה
ד
שב ּמרכות ושקּמללות ֵאכייַתוצד?
ֵאכי ּמון אשּמעשברו ִישש ּמרֵאאל אאת יַתהיַתי שר ֵאדן,
וּמבאו שליַתהר שג ִבר ִבזים ושליַתהר ֵאעיּמבל אששבשושמרון
שואששביַתוצד ששאכם ,שואשֵאאאוצל ֵאאלו ֵאני מו ארה,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים יא,ל(
א
"רֲעהללא ֵאהּממה שבֵאעאבר יַתהיַתי שר ֵאדן ,יַתארֲעח ֵארי אד ארְך שמבוא יַתהאשאמש,
שבאא אר ץ יַתהשכ יַתנרֲעע ִבני יַתהליֵאשב ּמברֲעע ּמרּמבה מול יַתה ִבגשל ּמגל,
ֵאאאוצל ֵאאלו ֵאני למ ארה".
ושליַתהּמלן הוא אוֵאמר) :בראשית יב,ו(
" יַתו יַתירֲעעלבר יַתאשב ּמרם ּמבּמא אר ץ יַתעד שמקום ששאכם,
יַתעד ֵאאלון מו ארה",
ּממה 'ֵאאלון מו ארה' ּמהּמאמור שליַתהּמלן ,ששאכם,
יַתא ף 'ֵאאלון מו ארה' ּמהּמאמור ּמכאן ,ששאכם.
ה
ִבשּמשה ששּמבִבטים ּמעלו שללראש יַתהר שג ִבר ִבזים,
שוִבשּמשה ששּמבִבטים ּמעלו שללראש יַתהר ֵאעיּמבל,
שויַתהלכרֲעה ִבנים שויַתהשל ִבו ִבים שוּמהּמארון עושמ ִבדים ִבמשליַתמּמּטה ּמבאאשמיַתוצע.
יַתהלכרֲעה ִבנים יַתמִבּקיִבפין אאת ּמהּמארון,
שויַתהשל ִבו ִבים אאת יַתהלכרֲעה ִבנים,
ש אנאאיַתמר) :יהושע ח,לג(
שוּמכל ִישש ּמרֵאאל ִבמּמכן וִבמּמכן ,א
ששפּמטיו,
ששט ִברים שו ל
" שוּמכל ִישש ּמרֵאאל ו שזֵאק ּמניו שו ל
לעשמ ִבדים ִבמ אזה וִבמ אזה ּמלּמארון,
אנ אגד יַתהלכרֲעה ִבנים יַתהשל ִבו ִבים לנששֵאאי רֲעארון שב ִברית יי,
יַתכ ֵאגר ּמכאא שז ּמרח ,אחשוציו אאל מול יַתהר שג ִבר ִבזים,
שויַתהאחשוציו אאל מול יַתהר ֵאעיּמבל".
ו
ּמהשפכו שפ ֵאניאהם שכיַתלֵאפי יַתהר שג ִבר ִבזים,
וּמפשתחו ִבבשב ּמרּמכה:
'ּמברוְך ּמהִבאיש רֲעאאשר ללא יַתירֲעעאשה אפאסל ויַתמֵאוּסּמכה,

תורֲעעיַתבת יי ,יַתמרֲעעֵאשה שי ֵאדי ּמח ּמרש ,שוללא ּמשם יַתבּמוּסאתר',
שוּמהיו ֵאאלו ּמוֵאאלו עו ִבנין שואושמ ִברין "ּמאֵאמן".
ּמהשפכו שפ ֵאניאהם שכיַתלֵאפי יַתהר ֵאעיּמבל,
וּמפשתחו ִבבשקּמלּמלה ) :שדּמב ִברים כז,טו(
"ּמארור ּמהִבאיש רֲעאאשר יַתירֲעעאשה אפאסל ויַתמֵאוּסּמכה,
תורֲעעיַתבת יי ,יַתמרֲעעֵאשה שי ֵאדי ּמח ּמרש ,שוּמשם יַתבּמוּסאתר",
שוּמהיו ֵאאלו ּמוֵאאלו עו ִבנין שואושמ ִברין "ּמאֵאמן".
יַתעד אשגושמ ִברים שב ּמרכות ושקּמללות.
ז
שויַתאיַתחר ּמכְך ֵאהִבביאו אאת ּמהרֲעאּמב ִבנים,
וּמבנו אאת יַתהִבמ שזֵאביַתח,
שוּמסדום יַתבִבוּסיד שוּמכשתבו רֲעעֵאליאהן אאת ּמכל ִבדשב ֵארי יַתהתו ּמרה יַתהלזאת,
ִבששבִבעים ּמלשון ,אש אנאאיַתמר ) שדּמב ִברים כז,ח( "יַתבֵאאר ֵאהיֵאטב",
שו ּמנשטלו אאת ּמהרֲעאּמב ִבנים ,וּמבאו שוּמלנו ִבבשמקוּממן.
מסכת סוטה פרק ז משנה ו
ח
ִבב שריַתכת לכרֲעה ִבנים ֵאכייַתוצד?
יַתבשמ ִבדי ּמנה אושמ ִברים אוּמתם ּמשלוש שב ּמרכות,
ויַתבִבמשק ּמדש שב ּמרּמכה יַתאיַתחת.
יַתבִבמשק ּמדש אושמ ִברים אאת יַתהֵאשם ִבכשכתובו,
ויַתבשמ ִבדי ּמנה שבִבכנויו.
יַתבשמ ִבדי ּמנה לכרֲעה ִבנים נוששִבאים אאת שי ֵאדיאהם שכ אנ אגד ִבכשתפוֵאתיאהם,
ויַתבִבמשק ּמדש יַתעל יַתגֵאבי ּמראֵאשיאהם,
חו ץ ִבמלכֵאהן ּמגדול,
אשֵאאינו יַתמ שגִבבייַת ּה אאת ּמי ּמדיו שליַתמשעּמלה ִבמן יַתהִבצי ץ.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף לכֵאהן ּמגדול יַתמ שגִבבייַת ּה אאת ּמי ּמדיו שליַתמשעּמלה ִבמן יַתהִבצי ץ,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא ט,כב(
א
" יַתו ִביּמשא יַתארֲעה לרן אאת ּמי ּמדו אאל ּמהּמעם יַתו שיּמב שרֵאכם".
מסכת סוטה פרק ז משנה ז
ט
ִבב שרכות לכֵאהן ּמגדול ֵאכייַתוצד?
יַתח יַתזן יַתהשכ אנאסת נוֵאטל ֵאסאפר תו ּמרה,
שונושתנו שללראש יַתהשכ אנאסת,
שולראש יַתהשכ אנאסת נושתנו יַתלאוּס אגן,
שויַתהאוּס אגן נושתנו שללכֵאהן ּמגדול,
שולכֵאהן ּמגדול עוֵאמד ושמיַתקֵאבל שוקו ֵארא עוֵאמד,
שוקו ֵארא "יַתארֲעח ֵארי מות" שו"יַתאְך אבּמעשור",

שוגוֵאלל אאת יַתהתו ּמרה ויַתמ ִבניּמח ּה שבֵאחיקו ,שואוֵאמר:
"יוֵאתר ִבמיַתמה אשּמּק ִבריִבתי ִבלשפ ֵאניאכם ּמכתוב".
"ואבּמעשור" אששבמחיַתמש יַתהִבפּקו ִבדים קו ֵארא יַתעל אפה.
ושמּמב ֵארְך ּמעאליּמה ששלמ אנה שב ּמרכות:
יַתעל יַתהתו ּמרה,
שויַתעל ּמהרֲעעבו ּמדה,
שויַתעל יַתההו ּמד ּמיה,
שויַתעל שמִבחייַתלת אהּמעֹון,
שויַתעל יַתהִבמשק ּמדש,
שויַתעל ִישש ּמרֵאאל,
שויַתעל יַתהלכרֲעה ִבנים,
שויַתעל ששּמאר יַתהשתִבפּמלה.
מסכת סוטה פרק ז משנה ח
י
ּמפ ּמריַתשת יַתהאמאלְך ֵאכייַתוצד?
מוּמוצֵאאי יום טוב ּמהיַתארֲעחרון אשאלּמחג,
יַתבששִבמי ִבנית מוּמוצֵאאי ששִבביִבעית,
עוִבשין לו ִבביּממה אשּמלֵאע ץ ּמברֲעע ּמז ּמרה,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים לא,י(
שוהוא יוֵאשב ּמעאליּמה ,א
"ִבמֵאּק ץ אשיַתבע ּמש ִבנים ,שבלמֵאעד שש יַתנת יַתהששִבמּמּטה ,שביַתחג יַתהמוּסכות.
שבבוא ּמכל ִישש ּמרֵאאל ֵאל ּמראות אאת שפ ֵאני יי אאללאהיָך,
יַתבּממקום רֲעאאשר ִישבּמחר,
ִבתשק ּמרא אאת יַתהתו ּמרה יַתהלזאת אנ אגד ּמכל ִישש ּמרֵאאל שבּמא שז ֵאניאהם".
יַתח יַתזן יַתהשכ אנאסת נוֵאטל ֵאסאפר תו ּמרה שונושתנו שללראש יַתהשכ אנאסת,
שולראש יַתהשכ אנאסת נושתנו יַתלאוּס אגן,
שויַתהאוּס אגן נושתנו שללכֵאהן ּמגדול,
שולכֵאהן ּמגדול נושתנו יַתלאמאלְך,
שויַתהאמאלְך עוֵאמד ושמיַתקֵאבל שוקו ֵארא יוֵאשב.
יַתאשג ִבריַתפס יַתהאמאלְך ּמעיַתמד שוִבקֵאבל שוּמק ּמרא עוֵאמד,
שוִבששבחוהו רֲעחּמכִבמין.
שִבה ִבגייַתע ) שדּמב ִברים יז,טו(
ושכ א
"ללא תוּמכל ּמלֵאתת ּמעאליָך ִבאיש ּמנשכ ִברי רֲעאאשר ללא ּמאִבחיָך הוא",
ּמזשלגו שדּממּמעיו.
ּמאשמרו לו:
"יַתאל ִבתי ּמרא ,יַתאשג ִבריַתפסּ ,מאִבחינו יַתאּמתהּ ,מאִבחינו יַתאּמתה!"
יב
שוקו ֵארא ִבמשתִבחיַתלת "ֵאאאלה יַתה שדּמב ִברים" שויַתעד "ששיַתמע",
ו"ששיַתמע" " ,שוּמה ּמיה ִבאם ּמשלמיַתע",
שו"יַתעֵאשר שתיַתעֵאשר" ,שו"ִבכי שתיַתכאלה יַתלשעֵאשר",

ושב ּמרכות ושקּמללות,
יַתעד אשהוא גוֵאמר אאת מכּמלם.
שב ּמרכות אשלכֵאהן ּמגדול שמּמב ֵארְך,
ֵאהם יַתהאמאלְך שמּמב ֵארְך,
אאּמלא אשהוא נוֵאתן אשּמל שר ּמגִבלים יַתתיַתחת שמִבחייַתלת אהּמעֹון.

פרק ח
מסכת סוטה פרק ח משנה א
א
שמשויַתח יַתהִבמשלּמחּממה,
שבּמשּמעה אשהוא שמ יַתדֵאבר אאל ּמהּמעם,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים כ,ב-ג(
ִבבשלשון יַתהלּק אדש ּמה ּמיה שמ יַתדֵאבר ,א
" שוּמה ּמיה שכּמק ּמרשבאכם אאל יַתהִבמשלּמחּממה שו ִבנ יַתגש יַתהלכֵאהן",
אזה לכֵאהן שמשויַתח יַתהִבמשלּמחּממה.
" שו ִבדאבר אאל ּמהּמעם"ִ ,בבשלשון יַתהלּק אדש.
" שוּמאיַתמר רֲעאֵאליאהם:
ששיַתמע ִישש ּמרֵאאל,
יַתאאתם שק ֵארִבבים יַתהיום יַתלִבמשלּמחּממה יַתעל א שיֵאביאכם".
"יַתעל א שיֵאביאכם" ,שוללא יַתעל רֲעאֵאחיאכם,
ללא שיהו ּמדה יַתעל ִבששמעון,
שוללא ִבששמעון יַתעל ִבבשנ ּמיִבמין,
אשִבאם ִבתשפלו שב ּמי ּמדם שוִי ּמררֲעחמו רֲעעֵאליאכם.
ב
ש אנאאיַתמר שליַתהּמלן) :דברי הימים ב כח,טו(
שכיַתמה א
" יַתו ּמי מקמו ּמהרֲעא ּמנִבשים רֲעאאשר ִבנשּקבו שבֵאשמות
יַתו יַתירֲעח ִבזיקו יַתבִבששב ּמיה שוּמכל יַתמרֲעע מרֵאמיאהם ִבהשלִבבישו ִבמן יַתהּמשּמלל,
יַתו יַתישלִבבימשם יַתו יַתי שנִבעלום יַתו יַתירֲעאִבכלום יַתו יַתיששקום יַתו שימסכום,
יַתו שי יַתנרֲעהלום יַתברֲעחלמ ִברים שלּמכל כוֵאשל,
יַתו שיִבבאום שי ֵארחו ִבעיר יַתהשתּממ ִברים ֵאאאוצל רֲעאֵאחיאהם
ששמרון".
יַתו ּמישובו ל
יַתעל או שיֵאביאכם יַתאאתם הושלִבכים,
אשִבאם ִבתשפלו שב ּמי ּמדם ֵאאי ּמנן שמ יַתררֲעחִבמין רֲעעֵאליאכם.
ג
) שדּמב ִברים כ,ג( "יַתאל ֵאי יַתרְך שליַתבשבאכם,
יַתאל ִבתי שראו שויַתאל יַתתשחשפזו שויַתאל יַתתיַתע שרוצו ִבמשפ ֵאניאהם".
"יַתאל ֵאי יַתרְך שליַתבשבאכם",

ִבמשפ ֵאני ּמוצּקהיַתלת סוִבסים שוִבוצשחוצויַתח רֲעח ּמרבות.
"יַתאל ִבתי שראו",
ִבמשפ ֵאני רֲעה ּמגיַתפת שת ִבריִבסים שוִבששפיַתעת יַתהיַתּקשל יַתגִבוּסים.
"יַתאל יַתתשחשפזו"ִ ,במשפ ֵאני קול יַתהשּק ּמרנות.
"יַתאל יַתתיַתע שרוצו"ִ ,במשפ ֵאני קול יַתהשצ ּמוּמחה.
) שדּמב ִברים א,ל( "ִבכי יי אאללֵאהיאכם יַתהלהֵאלְך ִבלשפ ֵאניאכם",
ֵאהן ּמבִבאין שב ִבנשוציַתחן ּמבּמשר ּמו ּמדם,
שויַתאאתם ּמבִבאים שב ִבנשוצּמחנו אשיַתלּממקום;
שפִבלששִבתים ּמבאו שב ִבנשוצּמחנו אששל ּמגשל יַתית,
וּממה ּמה ּמיה שבסופו?
סופו אש ּמניַתפל יַתבאח ארב ,שוֵאהם ּמנשפלו ִבעמו.
שב ֵאני יַתעמון ּמבאו שב ִבנשוצּמחנו אששלשויַתבְך,
וּממה ּמה ּמיה שבסופו?
סופו אש ּמניַתפל יַתבאח ארב ,שוֵאהם ּמנשפלו ִבעמו.
רֲעאּמבל יַתאאתםֵ ,אאין יַתאאתם ּמכְך ,אאּמלא:
"ִבכי יי אאללֵאהיאכם יַתהלהֵאלְך ִבעּממאכם
שלִבהּמלֵאחם ּמלאכם ִבעם לא שיֵאביאכם שלהוִבשייַתע אאשתאכם",
אזה יַתמרֲעח ֵאנה ּמהאדון.
מסכת סוטה פרק ח משנה ב
ד
) שדּמב ִברים כ,ה( " שו ִבדשברו יַתהשושט ִברים אאל ּמהּמעם ֵאלאלמר:
ִבמי ּמהִבאיש רֲעאאשר ּמב ּמנה יַתבִית ּמח ּמדש שוללא רֲעח ּמנכו,
שב שלֵאביתו,
ֵאיֵאלְך שו ּמי ל
אפן ּמימות יַתבִבמשלּמחּממה שוִבאיש יַתאֵאחר יַתישח שנאכנו".
אאּמחד יַתהבו אנה ֵאבית יַתהאתאבן,
ֵאבית יַתהּמבּמקרֵ ,אבית ּמהֵאעִבוציםֵ ,אבית ּמהאוּמוצרות.
אאּמחד יַתהבו אנה ,שואאּמחד יַתהלוֵאקיַתח ,שואאּמחד יַתהיו ֵארש,
שואאּמחד אש ִבניַתתן לו יַתמּמת ּמנה.
ה
) שדּמב ִברים כ,ו( "וִבמי ּמהִבאיש רֲעאאשר ּמניַתטע אכ ארם שוללא ִבחשללו,
שב שלֵאביתו",
ֵאיֵאלְך שו ּמי ל
אאּמחד יַתהנוֵאטיַתע אכ ארם,
שואאּמחד יַתהנוֵאטיַתע רֲעחִבמּמשה ִבאיּמל ֵאני יַתמרֲעאּמכל,
יַתורֲעאִבפלו ֵאמרֲעחֵאמאשת יַתהִבמי ִבנים.
אאּמחד יַתהנוֵאטיַתע ,שואאּמחד יַתהיַתמשב ִבריְך ,שואאּמחד יַתהיַתמ שרִבכיב,
שואאּמחד יַתהלוֵאקיַתח ,שואאּמחד יַתהיו ֵארש,
שואאּמחד אש ִבניַתתן לו יַתמּמת ּמנה.
ו

) שדּמב ִברים כ,ז( "וִבמי ּמהִבאיש רֲעאאשר ֵאא יַתרש ִבאּמשה שוללא שלּמקּמח ּה,
שב שלֵאביתו",
ֵאיֵאלְך שו ּמי ל
אאּמחד יַתהשמּמא ֵארס אאת יַתהשבתוּמלה,
שואאּמחד יַתהשמּמא ֵארס אאת יַתאשלּממ ּמנה,
רֲעאִבפלו שואמ ארת ּמיּמבם.
יַתורֲעאִבפלו ּמשיַתמע אשֵאמת ּמאִבחיו יַתבִבמשלּמחּממה חו ֵאזר וּמבא לו.
ּמכל ֵאאלו שושמִבעים ִבדשב ֵארי לכֵאהן ֵאמאע שרֵאכי ִבמשלּמחּממה שוחושז ִברין,
ושמיַתסשפִבקין יַתמִים וּממזון ושמיַתתשּק ִבנין אאת יַתה שד ּמרִבכים.
מסכת סוטה פרק ח משנה ג
ז
שוֵאאלו אשֵאאי ּמנן חושז ִברין:
יַתהבו אנה ֵאבית יַתשיַתער ,יַתאשכיַתס שד ּמרה ,ויַתמ שראפאסת.
יַתהנוֵאטיַתע יַתא שרּמבּמעה ִבאיּמל ֵאני יַתמרֲעאּמכל,
או רֲעחִבמּמשה ִבאיּמל ֵאני שס ּמרק.
יַתהיַתמשח ִבזיר אאת שגרוּמשתו,
יַתאשלּממ ּמנה שללכֵאהן ּמגדול,
שגרוּמשה יַתורֲעחלוּמוצה שללכֵאהן אה שדיוט,
יַתמשמ אז ארת ו שנִבתי ּמנה שלִישש ּמרֵאאל,
יַתבת ִישש ּמרֵאאל יַתליַתמשמ ֵאזר שויַתל ּמנִבתין,
ללא ּמה ּמיה חו ֵאזר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף יַתהבו אנה יַתבִית יַתעל שמכונו ללא ּמה ּמיה חו ֵאזר.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
יַתא ף יַתהבו אנה ֵאבית שלֵאב ִבנים יַתבּמשרון ללא ּמה ּמיה חו ֵאזר.
מסכת סוטה פרק ח משנה ד
ח
ֵאאלו אשֵאאי ּמנן ּמז ִבזים ִבמשמקוּממן:
ּמב ּמנה יַתבִית שוִבח שנכו,
ּמניַתטע אכ ארם שוִבחשללו,
שויַתהנוֵאשא אאת רֲעארוּמסתו,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים כד,ה(
שויַתהכו ֵאנס אאת שיִבבשמתו ,א
" ּמנִבקי ִישה איה שלֵאביתו ]ּמש ּמנה אאּמחת".
"שלֵאביתו"[ ,אזה ֵאביתו.
"ִישה איה" ,אזה יַתכ שרמו.
" שוִבשיַתמח אאת ִבאששתו" ,זו ִבאששתו.
"רֲעאאשר ּמליַתקח" ,שלּמהִבביא אאת שיִבבשמתו.
ֵאאי ּמנן שמיַתסשפִבקין יַתמִים וּממזון,
שוֵאאי ּמנן שמיַתתשּק ִבנים אאת יַתה שד ּמרִבכים.

מסכת סוטה פרק ח משנה ה
ט
ששט ִברים של יַתדֵאבר אאל ּמהּמעם ,שוּמאשמרו:
) שדּמב ִברים כ,ח( " שו ּמישספו יַתה ל
שב שלֵאביתו".
ִבמי ּמהִבאיש יַתה ּמי ֵארא שו יַתרְך יַתהֵאלּמבבֵ ,איֵאלְך שו ּמי ל
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
"יַתה ּמי ֵארא שו יַתרְך יַתהֵאלּמבב" ִבכששמועו,
אשֵאאינו ּמיכול יַתלרֲעעלמד שבִבקשש ֵארי יַתהִבמשלּמחּממה,
ִבל שראות אח ארב ששלוּמפה.
שרִבבי יוֵאסה יַתה ּמגִבליִבלי אוֵאמר:
"יַתה ּמי ֵארא שו יַתרְך יַתהֵאלּמבב",
אשהוא ִבמשת ּמי ֵארא ִבמן ּמהרֲעעֵאברות אששב ּמידו.
שלִבפיּמכְך ּמתיַתלת לו יַתהתו ּמרה אאת ּמכל ֵאאלו,
אש יַתישחלזר ִבב שגּמלּמלן.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתאשלּממ ּמנה שללכֵאהן ּמגדול,
שגרוּמשה יַתורֲעחלוּמוצה שללכֵאהן אה שדיוט,
יַתמשמ אז ארת ו שנִבתי ּמנה שלִישש ּמרֵאאל,
ויַתבת ִישש ּמרֵאאל יַתליַתמשמ ֵאזר שויַתל ּמנִבתין,
אזה הוא "יַתה ּמי ֵארא שו יַתרְך יַתהֵאלּמבב".
מסכת סוטה פרק ח משנה ו
י
ששט ִברים של יַתדֵאבר אאל ּמהּמעם,
) שדּמב ִברים כ,ט( " שוּמה ּמיה שכיַתכללת יַתה ל
וּמפשקדו ּמש ֵארי שוצּמבאות שבלראש ּמהּמעם",
ויַתברֲעעֵאקבו אשל ּמהּמעם.
יַתמרֲעעִבמי ִבדין שזִבקיִבפין ִבלשפ ֵאניאהם ,יַתורֲעאֵאח ִברים ֵאמרֲעאיַתח ֵאריאהם,
שויַתכִבשיִבלים אשיַתליַתב שר אזל ִבבי ֵאדיאהם,
שוּמכל יַתהשמיַתבֵאּקש יַתלרֲעחזור,
ּמה שרשות שב ּמידו שליַתקֵאפיַתח אאת שוּמקיו,
ש אנאאיַתמר) :ששמוֵאאל א ד,יז(
אששתִבחיַתלת ִבניּמסה שנִבפיּמלה ,א
" ּמנס ִישש ּמרֵאאל ִבלשפ ֵאני שפִבלששִבתים,
שו יַתגם יַתמ ֵאגּמפה שגדוּמלה ּמה שיּמתה ּמבּמעם".
ושליַתהּמלן הוא אוֵאמר) :ששמוֵאאל א לא,א(
" יַתו ּמי מנסו יַתא שנֵאשי ִישש ּמרֵאאל ִבמשפ ֵאני שפִבלששִבתים,
שוִישפלו רֲעחּמלִבלים שביַתהר יַתה ִבגשלבליַתע".
)מסכת סוטה פרק ח משנה ז(
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים? שבִבמשלאחאמת ּמה שרשות.
רֲעאּמבל שבִבמשלאחאמת ִבמשוצ ּמוה ,יַתהלכל יוֵאוצא,
רֲעאִבפלו ּמחּמתן ֵאמאח שדרו שויַתכּמלה ֵאממחּמפּמת ּה.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים? שבִבמשלאחאמת ִבמשוצ ּמוה.

רֲעאּמבל שבִבמשלאחאמת חוּמבה ,יַתהלכל יוֵאוצא,
רֲעאִבפלו ּמחּמתן ֵאמאח שדרו שויַתכּמלה ֵאממחּמפּמת ּה.

פרק ט
מסכת סוטה פרק ט משנה א
א
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים כא ,א-ב(
אע שגּמלה רֲעערוּמפה ִבבשלשון יַתהלּק אדש ,א
"ִבכי ִיּממֵאוצא ּמחּמלל
ּמברֲעא ּמדּממה רֲעאאשר יי אאללאהיָך לנֵאתן שלָך של ִברששּמת ּה,
לנֵאפל יַתבּמש אדה ,ללא נו יַתדע ִבמי ִבהּמכהו.
ששפאטיָך",
שו ּמישוצאו שזֵאק אניָך שו ל
וששללּמשה ִבמֵאבית ִבדין יַתה ּמגדול אשִבבירוּמשיַתלִים ּמהיו יושוצִבאין.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
רֲעחִבמּמשה ,אש אנאאיַתמר:
" שזֵאק אניָך" שש יַתנִים,
ששפאטיָך" שש יַתנִים,
" שו ל
שוֵאאין ֵאבית ִבדין ּמשקול,
מוִבסיִבפים רֲעעֵאליאהם עוד אאּמחד.
מסכת סוטה פרק ט משנה ב
ב
ִבנשמּמוצא ּמטמון יַתב יַתגלּ ,מתלוי ּמבִבאיּמלןּ ,מוצ ף יַתעל שפ ֵאני יַתהיַתמִים,
ללא ּמהיו עו שרִבפים ,אש אנאאיַתמר:
"ּמברֲעא ּמדּממה" ,ללא ּמטמון יַתב יַתגל,
"לנֵאפל" ,ללא ּמתלוי ּמבִבאיּמלן,
"יַתבּמש אדה" ,ללא ּמוצ ף יַתעל שפ ֵאני יַתהיַתמִים.
ִבנשמּמוצא ּמסמוְך ִבלשסּמפר ,שלִבעיר אש ֵאיש ּמב ּה גוִים,
או שלִבעיר אשֵאאין ּמב ּה ֵאבית ִבדין] ,ללא ּמהיו עו שרִבפין[.
ללא ּמהיו מו שד ִבדין אאּמלא שלִבעיר אש איש ּמב ּה ֵאבית ִבדין.
ִבנשמּמוצא שממכ ּמון ֵאבין ששֵאתי רֲעע ּמירות,
ששֵאתיאהם שמִבביאות ששֵאתי רֲעע ּמגלות.
ִבדשב ֵארי שרִבבי אאִבליאע אזר.
שוֵאאין שירוּמשיַתלִים שמִבביּמאה אע שגּמלה רֲעערוּמפה.
מסכת סוטה פרק ט משנה ד
ג
שמ יַתנִין ּמהיו מו שד ִבדין?
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:

ִבמִבּטבורו.
ו שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ֵאמחוּמטמו.
שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב אוֵאמר:
ִבמשמקום אש אנאעּמשה ּמחּמללִ ,במיַתצ ּמוארו.
מסכת סוטה פרק ט משנה ג
ד
ִבנשמּמוצא לראשו שבּממקום אאּמחד שוגופו שבּממקום אאּמחד,
מוִבליִבכין ּמה לראש ֵאאאוצל יַתהגו ף.
ִבדשב ֵארי שרִבבי אאִבליאע אזר.
ו שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
יַתהגו ף ֵאאאוצל ּמהלראש.
מסכת סוטה פרק ט משנה ה
ה
ִבנשפשטרו ִבזשק ֵאני שירוּמשיַתלִים שוּמהשלכו ּמלאהם.
ִבזשק ֵאני אוּמת ּה ּמהִבעיר שמִבביִבאין ) שדּמב ִברים כא,ג(
"אע שגיַתלת ּמבּמקר רֲעאאשר ללא מעיַתבד ּמב ּה,
רֲעאאשר ללא ּממששּמכה שבלעל",
שואשֵאאין יַתהמום פוֵאסל ּמב ּה,
ומו ִברי ִבדין אוּמת ּה ) שדּמב ִברים כא,ד( "אאל יַתניַתחל ֵאאיּמתן",
'ֵאאיּמתן' ִבכששמועוּ :מקאשה.
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאין ֵאאיּמתןּ ,מכֵאשר.
שועו שרִבפים אוּמת ּה יַתבּקוִבפיס ֵאמיַתארֲעח אריּמה> .מאחוריה<
ושמקוּממ ּה ּמאסור ִבמִבלּמז יַתרע וִבמֵאלּמעֵאבד.
וממּמתר ִבלשסרוק ּמשם ִבפששּמתן ושל יַתנּקות ּמשם רֲעאּמב ִבנים.
מסכת סוטה פרק ט משנה ו
ו
ִבזשק ֵאני אוּמת ּה ּמהִבעיר רורֲעחִבוצין אאת שי ֵאדיאהן יַתביַתמִים
שיַתלרֲעע ּמגּמלה שואושמ ִברים ) :שדּמב ִברים כא,ז(
ִבבשמקום רֲעע ִבריּמפּמת ּה א
" ּמי ֵאדינו ללא ּמששפמכה אאת יַתה ּמדם יַתה אזה שוֵאעי ֵאנינו ללא ּמראו".
שוִבכי יַתעל ִבלֵאבנו ּמעיַתלת,
אש ִבזשק ֵאני ֵאבית ִבדין שושפֵאכי ּמדִבמים ֵאהן?
אאּמלא אשללא ּמבא יַתעל ּמי ֵאדינו ושפיַתט שרנוהו,
שוללא שרִבאינוהו שוִבה יַתנשחנוהו.
ז
כרֲעה ִבנים אושמ ִברים ) :שדּמב ִברים כא,ח(
יַתה ל
"יַתכֵאפר שליַתעשמָך ִישש ּמרֵאאל רֲעאאשר ּמפ ִבדיּמת יי,

שויַתאל ִבתֵאתן ּמדם ּמנִבקי שבאק ארב יַתעשמָך ִישש ּמרֵאאל".
לא ּמהיו שוצ ִבריִבכים לויַתמר ) :שדּמב ִברים כא,ח(
ל
" שו ִבניַתכֵאפר ּמלאהם יַתה ּמדם",
אאּמלא רויַתח יַתהלּק אדש שמיַתבשש יַתרּמתן:
ֵאאּממיַתתי אשיַתתרֲעעשו ּמכּמכה ,יַתה ּמדם ִבנשתיַתכֵאפר ּמלאכם.
מסכת סוטה פרק ט משנה ז
ח
ִבנשמּמוצא יַתההו ֵארג יַתעד אשללא ֵאתּמע ֵאר ף ּמהרֲעע ּמגּמלה> ,בשולייםּ :מהאע שגּמלה<
ֵאתֵאוצא שוִבת שראעה ּמבֵאע אדר.
וִבמאש אנשע שרּמפהִ ,בתּמּקֵאבר ִבבשמקוּממ ּה,
אשיַתעל ּמסֵאפק ּמבאת ִבמשתִבחּמלּמת ּה,
ִבכשפ ּמרה שסֵאפּמק ּה שוּמהשלּמכה ּמל ּה.
אנשע שרּמפה ּמהרֲעע ּמגּמלה שויַתאיַתחר ּמכְך ִבנשמּמוצא יַתההו ֵארג,
רֲעה ֵארי אזה ֵאיּמה ֵארג.
מסכת סוטה פרק ט משנה ח
ט
ֵאעד אוֵאמר " ּמרִבאיִבתי אאת יַתההו ֵארג",
שוֵאעד אוֵאמר "ללא ּמרִבאיּמת",
ִבאּמשה אואמ ארת " ּמרִבאיִבתי",
שוִבאּמשה אואמ ארת "ללא ּמרִבאית",
ּמהיו עו שרִבפים.
ֵאעד אוֵאמר " ּמרִבאיִבתי",
ושש יַתנִים אושמ ִברים "ללא ּמרִבאיּמת",
ּמהיו עו שרִבפים.
שש יַתנִים אושמ ִברין " ּמרִבאינו",
שוֵאעד אוֵאמר ּמלאהן "ללא שרִבאיאתם",
ללא ּמהיו עו שרִבפים.
מסכת סוטה פרק ט משנה ט
י
ִבמאש יַתרבו ּמהרושוצּמח ִבנים,
ּמבשטּמלה אע שגּמלה רֲעערוּמפה,
ִבמאשּמבא אאשלּמע ּמזר אבן ִבדי יַתני ושתִבחי ּמנה אבן ּמפ ִבריּמשה,
אבן ּמפ ִבריּמשה ּמה ּמיה ִבנשק ֵארא,
ּמח שזרו ִבלשקרותו 'אבן ּמהרושוצּמחן'.
יא
ִבמאש יַתרבו יַתהנורֲעאִבפים,
ּמפשסקו יַתהיַתמִים יַתהשמּמאשר ִברים.

יַתרּמבן יוּמח ּמנן אבן יַתזיַתכי ִבהשפִבסיּמקן ,אש אנאאיַתמר:
"ללא אאשפקוד יַתעל שבנוֵאתיאכם ִבכי ִבת שז אני ּמנה,
שויַתעל יַתכלוֵאתיאכם ִבכי שת ּמניַתאשפ ּמנה".

)הושע ד,יד(

יב
ִבמאשֵאמת יוֵאסה אבן יואע אזר ִבאיש שוצ ֵאר ּמדה,
שויוֵאסי אבן יוּמח ּמנן ִבאיש שירוּמשיַתלִים,
ש אנאאיַתמר) :מיכה ז,א(
ּמבשטלו ּמהיַתאששכולות ,א
"ֵאאין אאששכול אלאאכולִ ,בבכו ּמרה ִבא שוּמתה יַתנשפִבשי".
מסכת סוטה פרק ט משנה י
יג
יוּמח ּמנן לכֵאהן ּמגדול אהאעִבביר הו ּמד יַתית יַתהיַתמרֲעעֵאשר.
יַתא ף הוא ִבבֵאּטל אאת יַתהשמעושר ִברים שואאת יַתהנושקִבפים.
יַתעד ּמיּממיו ּמה ּמיה יַתהיַתפִבּטיש יַתמאכה ִבבירוּמשיַתלִים,
ושב ּמיּממיו ֵאאין ּמא ּמדם ּמוצ ִבריְך ִבלששלאל יַתעל יַתה שדיַתמי.
מסכת סוטה פרק ט משנה יא
יד
ִבמאשּמבשטּמלה יַתס שנאהשד ִברין,
ש אנאאיַתמר ) :שייַתששע ּמיה כד,ט(
ּמביַתטל יַתהִבשיר ִבמֵאבית יַתהִבמששּמתיות ,א
שּמתיו".
"יַתבִבשיר ללא ִיששתו ּמיִין ֵאייַתמר ֵאשּמכר של ל
מסכת סוטה פרק ט משנה יב
יה
ִבמאשֵאמתו שנִבביִבאים ּמה ִבראשו ִבנים,
ּמבשטלו או ִברים שומתִבמים.
ִבמאשּמח יַתרב ֵאבית יַתהִבמשק ּמדש,
ּמביַתטל יַתהּמשִבמיר שולנאפת וצוִבפים,
ש אנאאיַתמר) :שתִבהִבלים יב,ב(
וּמפשסקו יַתא שנֵאשי רֲעאּממ ּמנה ,א
"הוִבשיּמעה יי ִבכי ּמגיַתמר ּמחִבסיד,
ִבכי יַתפוּסו אאמו ִבנים ִבמשב ֵאני ּמא ּמדם".
יו
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר ִבמֵאשם שרִבבי שיהומשיַתע:
ִבמיום אשּמח יַתרב ֵאבית יַתהִבמשק ּמדש,
ֵאאין יום אשֵאאין בו שקּמלּמלה,
שוללא ּמי יַתרד יַתטל ִבלשב ּמרּמכה,
שו מניַתּטל יַתטיַתעם יַתהֵאפרות.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
שאמן יַתהֵאפרות.
יַתא ף ִבניַתּטל ל

)מסכת סוטה פרק ט משנה יג( >מסכת סוטה פרק ט משנה זו בשוליים כתובה על ידי מגיה<
שרִבבי ִבששמעון אבן אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
יַתהיַתּטרֲעה ּמרה ּמנשטּמלה אאת יַתהיַתּטיַתעם שואאת ּמה ֵארייַתח,
שאמן יַתה ּמד ּמגן.
יַתהיַתמיַתעששרות ּמנשטלו אאת ל
יַתה שזנות שויַתהשכּמשִבפים ִבכלו אאת יַתהלכל.
מסכת סוטה פרק ט משנה יד
יז
שבפושלמוס אששליַתאשסיַתפשס ּמינוס,
ּמג שזרו יַתעל יַתעשטרות רֲעחּמת ִבנים ,שויַתעל ּמהּמארוס.
שבפושלמוס אששלִבקילטס,
ּמג שזרו יַתעל יַתעשטרות יַתהיַתכּמלה,
שואשללא שייַתלֵאמד ּמא ּמדם אאת שבנו שי ּמו ִבנית.
שבפושלמוס ּמהיַתארֲעחרון,
ּמג שזרו אשללא ֵאתֵאוצא יַתהיַתכּמלה שבִבפ שריון שבתוְך ּמהִבעיר.
שו יַתרבוֵאתינו ִבהִבתירו אשֵאתֵאוצא יַתהיַתכּמלה שבִבפ שריון שבתוְך ּמהִבעיר.
מסכת סוטה פרק ט משנה טו
יח
ִבמאשֵאמת יַתרּמבן יוּמח ּמנן אבן יַתזיַתכי,
ּמביַתטל ִבזיו יַתהּמחשכּממה.
ִבמאשֵאמת יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל יַתה ּמזֵאקן,
ּמביַתטל שכבוד יַתהתו ּמרה וֵאמּמתה יַתטרֲעה ּמרה ושפ ִברישות.
ִבמאשֵאמת ִיששּממֵאעאל אבן ִבפיּמאִבבי,
ּמביַתטל ִבזיו יַתהשכמה ּמנה.
ִבמאשֵאמת שרִבבי,
ּמבשטּמלה רֲעע ּמנ ּמוה שוִי שריַתאת ֵאחשטא.
יט
ִבמאשֵאמת שרִבבי ֵאמִבאיר,
ּמבשטלו מוששֵאלי שמּמשלות.
ִבמאשֵאמת שרִבבי רֲעעִבקיּמבה,
ּמבשטלו יַתהדו שרּמש ִבנים.
ִבמאשֵאמת אבן יַתע יַתזי,
ּמבשטלו יַתהשושק ּמד ִבנים.
ִבמאשֵאמת אבן זוּממא,
ּמבשטלו >הקל ף מחוק ועליו כתוב :יַתהדו שרּמש ִבניןִ .במאשֵאמת שרִבבי רֲעעִבקיּמבהּ ,מביַתטל שכבוד יַתהתו"<
ִבמאשֵאמת שרִבבי שיהומשיַתע,
ּמבשטּמלה טוּמבה ִבמן ּמהעוּמלם.
ִבמאשֵאמת יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל,
ּמבא גויַתבי שוּמוצרות.

ִבמאשֵאמת שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה,
ּמפיַתסק ּמהלעאשר ִבמן יַתהרֲעחּמכִבמיםּ> .מפשסּמקה<
ִבמאשֵאמת שרִבבי רֲעח ִבני ּמנא אבן דוּמסא> ,חנניה<
ּמבשטלו יַתא שנֵאשי יַתמרֲעעאשה.
ִבמאשֵאמת שרִבבי יוֵאסה ּמקטו שנּמתן,
ּמפשסקו יַתהרֲעחִבסי ִבדים.
שוּמלּממה ִבנשק ּמרא ששמו ּמקטו שנּמתן?
אשּמה ּמיה שקיַתט ּמנן אשיַתלרֲעחִבסי ִבדים.
כ
שרִבבי ִבפ שנּמחס אבן ּמיִבאיר אוֵאמר:
ִבמיום אשּמח יַתרב ֵאבית יַתהִבמשק ּמדש,
בושו רֲעחֵאב ִברים ושב ֵאני רֲעחֵאב ִברין שוּמחפו לראּמשן,
ִבנ שז יַתדשללו יַתא שנֵאשי יַתמרֲעעאשה שביַתמרֲעעֵאשיאהם,
שו ּמגשברו יַתברֲעעֵאלי שזרויַתע,
שו ּמגשברו יַתברֲעעֵאלי ּמלשון ּמה יַתרע,
שוֵאאין דו ֵארש שוֵאאין שמיַתבֵאּקש.
יַתעל יַתמה ּמלנו שלִבהּמשֵאען?
יַתעל ּמאִבבינו אשיַתבּמשיַתמִים.
כא
שרִבבי אאִבליאע אזר יַתה ּמגדול אוֵאמר:
ִבמיום אשּמח יַתרב ֵאבית יַתהִבמשק ּמדש,
ּמש ִבריו רֲעחִבכיּממ ּמיה שלִבמשה ֵאוי שכּמסשפ יַתר ּמיה,
שוּמסשפ יַתר ּמיה שכיַתתשלִבמי יַתד ּמיה,
שויַתתשלִבמי יַתד ּמיה שכיַתעּממא,
שויַתעּממא שכיַתעֵאמי ּמא שזּמלה שוּמנ שוּמלה,
שוֵאאין דו ֵארש שוֵאאין שמיַתבֵאּקש.
שויַתעל יַתמה ּמלנו שלִבהּמשֵאען?
יַתעל ּמאִבבינו אשיַתבּמשיַתמִים.
כב
שבִבעשקבות יַתהּממִבשייַתח,
ּמחשוצּמפה ִישס ֵאגי,
שוליאקר שייַתאֵאמר> ,שתי מלים אלה לא מנוקדות<
יַתה אגאפן ִבתֵאתן ִבפ שר ּמי ּה שויַתה יַתיִין שבליאקר,
שויַתהיַתמשלכות שתֵאהא ִבמינות,
שוֵאאין תויַתכיַתחה.
כג
ֵאבית יַתויַתעד ִישה איה ִבל שזנות,

שויַתה ּמגִבליל אישח יַתרב,
שויַתה יַתגשבּמלן ִישום'> ,והגבלן' אינו מנוקד<
שויַתא שנֵאשי יַתה ּמגִבליל שיסושבבו ֵאמִבעיר ּמלִבעיר שוללא ִישתיַתח שננו,
שוּמחשכיַתמת סושפ ִברים ִבתשס יַתרח,
שוִי שרֵאאי ֵאחשטא ִיּממֵאאסו,
שוּמהאאאמת שתֵאהא אנשע אד ארת;
כד
שנּמע ִברים יַתישלִבבינו שזֵאק ִבנים,
] שזֵאק ִבנים[ יַתייַתעשמדו ִבמן יַתהשּקיַתט ִבנים,
ֵאבן שמ יַתנֵאבל ּמאב,
יַתבת ּמקּממה שבִבאּממ ּה,
יַתכּמלה יַתברֲעחמּמת ּה,
)מיכה ז,ו( "לא שיֵאבי ִבאיש יַתא שנֵאשי ֵאביתו",
דו ֵארש ּמפ ּמניו דומות אכאלב,
שויַתעל יַתמה ּמלנו שלִבהּמשֵאען?
יַתעל ּמאִבבינו אשיַתבּמשיַתמִים.
כה
שרִבבי ִבפ שנּמחס אבן ּמיִבאיר אוֵאמר:
שז ִבריזות שמִבביּמאה ִבלי ֵאדי שנִבקיות,
ו שנִבקיות ִבלי ֵאדי שפ ִברישות,
ושפ ִברישות ִבלי ֵאדי יַתטרֲעה ּמרה,
יַתטרֲעה ּמרה ִבלי ֵאדי שק מדּמשה,
שק מדּמשה ִבלי ֵאדי רֲעע ּמנ ּמוה,
רֲעע ּמנ ּמוה ִבלי ֵאדי ִי שראות ֵאחשטא,
ִי שראות ֵאחשטא ִבלי ֵאדי רֲעחִבסידות,
רֲעחִבסידות ִבלי ֵאדי רויַתח יַתהלּק אדש,
רויַתח יַתהלּק אדש ִבלי ֵאדי שתִבח יַתית יַתהֵאמִבתים,
שתִבח יַתית ֵאמִבתים ּמבּמאה יַתעל שי ֵאדי ֵאאִבל ּמיהו ּמזכור יַתלּטוב.
חסלת סוטה

מסכת גיטין
פרק א

מסכת גיטין פרק א משנה א
א
יַתהֵאמִבביא ֵאגט ִבמשמ ִבדי יַתנת יַתה ּמים,
ּמוצ ִבריְך אשליאיַתמר:
"שבּמפ יַתני ִבנשכיַתתב ושבּמפ יַתני ִבנשתיַתחיַתתם".
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
יַתא ף יַתהֵאמִבביא ֵאמ שרּמקם וִבמן יַתהאה אגר.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
רֲעאִבפלו ִבמשכיַתפר לו ִבדים שללוד.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאינו ּמוצ ִבריְך אשליאיַתמר:
"שבּמפ יַתני ִבנשכיַתתב ושבּמפ יַתני ִבנשתיַתחיַתתם",
אאּמלא יַתהֵאמִבביא ִבמשמ ִבדי יַתנת יַתה ּמים ,שויַתהמוִבליְך.
שויַתהֵאמִבביא ִבמשמ ִבדי ּמנה ִבלשמ ִבדי ּמנה ]ִבב[שמ ִבדי יַתנת יַתה ּמים> ,הבי"ת מחוקה<
ּמוצ ִבריְך אשליאיַתמר:
"שבּמפ יַתני ִבנשכיַתתב ושבּמפ יַתני ִבנשתיַתחיַתתם",
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
רֲעאִבפלו ֵאמיַתה שגמושנ ּמיה שליַתה שגמו שנ ּמיה.
מסכת גיטין פרק א משנה ב
ב
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאמ שרּמקם יַתלִבמ שז ּמרח ו שרּמקם יַתכִבמ שז ּמרח,
ֵאמיַתאשששקלון יַתל ּמדרום שויַתאשששקלון יַתכ ּמדרום,
ֵאמיַתעכו יַתלּמצפון שויַתעכו יַתכּמצפון.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
יַתעכו שכאא אר ץ ִישש ּמרֵאאל יַתל ִבגִבּטים.
מסכת גיטין פרק א משנה ג
ג
יַתהֵאמִבביא ֵאגט ֵאמאא אר ץ ִישש ּמרֵאאל,
ֵאאינו ּמוצ ִבריְך אשליאיַתמר:
"שבּמפ יַתני ִבנשכיַתתב ושבּמפ יַתני ִבנשתיַתחיַתתם",
ִבאם ֵאיש ּמעּמליו עושר ִברים,
ִבנשתיַתק יַתים שבחוּמתּממיו.
שויַתהֵאמִבביא ֵאגט ִבמשמ ִבדי יַתנת יַתה ּמים,
ֵאאינו ּמיכול אשליאיַתמר:
"שבּמפ יַתני ִבנשכיַתתב ושבּמפ יַתני ִבנשתיַתחיַתתם",
ִבאם ֵאיש ּמעּמליו ֵאע ִבדים,
ִבנשתיַתק יַתים שבחוּמתּממיו.

מסכת גיטין פרק א משנה ד
ד
אאּמחד ִבגֵאּטי ּמנִבשים שואאּמחד יַתששחרו ֵארי רֲעעּמב ִבדים,
ּמש ִבוים יַתבמוִבליְך וֵאמִבביא.
זו יַתאיַתחת ִבמן יַתה שד ּמרִבכים
אשּמשוו ִבגֵאּטי ּמנִבשים שליַתששחרו ֵארי רֲעעּמב ִבדים.
מסכת גיטין פרק א משנה ה
ה
ּמכל ֵאגט אש ֵאיש ּמעּמליו ֵאעד כוִבתיּ ,מפסול,
חו ץ ִבמ ִבגֵאּטי ּמנִבשים שויַתששחרו ֵארי רֲעעּמב ִבדים.
יַתמרֲעעאשה אשֵאהִבביאו ִבלשפ ֵאני יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל ִבלשכיַתפר ּמעשת ִבני ֵאגט ִבאּמשה,
שוּמהיו ֵאע ּמדיו ֵאע ֵאדי כוִבתים ,שוִבהשכִבשיר.
ּמכל ּמהיַתאששּמטרות ּמהעוִבלים שביַתע שרּמכאות אשיַתלגוִים,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשחושתֵאמיאהם גוִים ,שכֵאש ִברים,
חו ץ ִבמ ִבגֵאּטי ּמנִבשים שויַתששחרו ֵארי רֲעעּמב ִבדים.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
מכּמלם שכֵאש ִברים,
ללא ּמה שזּמכרו אאּמלא ִבב שזיַתמן אש אנאעשו יַתלאה שדיוט.
מסכת גיטין פרק א משנה ו
ו
ּמהאוֵאמר:
"ֵאתן ֵאגט אזה שלִבאששִבתי וששיַתטר יַתששחרור אזה שליַתעשב ִבדי",
ִבאם ּמרּמוצה שליַתהשח ִבזיר ִבבשש ֵאניאהן ,יַתישח ִבזיר.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
שב ִבגֵאּטי ּמנִבשים ,רֲעאּמבל ללא שביַתששחרו ֵארי רֲעעּמב ִבדים,
שלִבפי אש ּמזִבכים שלּמא ּמדם אשללא שבּמפ ּמניו,
שוֵאאין ּמחִבבים לו אאּמלא שבּמפ ּמניו.
אשִבאם ִי שראוצה אשללא ּמלזון אאת יַתעשבדו ,יַתריַתשי,
שואשללא ּמלזון אאת ִבאששתוֵ ,אאינו יַתריַתשי.
ּמאיַתמר ּמלאהן:
יַתורֲעה ֵארי הוא פוֵאסל אאת יַתעשבדו ִבמן יַתהשתרוּממה,
יַתכֵאשם אשהוא פוֵאסל אאת ִבאששתו?
ּמאשמרו לו:
ִבמשפ ֵאני אשהוא ִבקשנ ּמינו.
ּמהאוֵאמר:
"שתנו ֵאגט אזה שלִבאששִבתיֵ> ,אתן<
וששיַתטר יַתששחרור אזה שליַתעשב ִבדי!"

וֵאמת,
ללא ִישתנו שליַתאיַתחר ִבמיּמתה.
"שתנו ּממ אנה שלִבאיש שפלו ִבני!"
וֵאמת,
ִישתנו שליַתאיַתחר יַתהִבמיּמתה.

פרק ב
מסכת גיטין פרק ב משנה א
א
יַתהֵאמִבביא ֵאגט ִבמשמ ִבדי יַתנת יַתה ּמים שוּמאיַתמר:
"שבּמפ יַתני ִבנשכיַתתב ,רֲעאּמבל ללא שבּמפ יַתני ִבנשתיַתחיַתתם";
"שבּמפ יַתני ִבנשתיַתחיַתתם ,רֲעאּמבל ללא שבּמפ יַתני ִבנשכיַתתב";
"שבּמפ יַתני ִבנשכיַתתב מכלו ושבּמפ יַתני ִבנשתיַתחיַתתם אחשוציו";
"שבּמפ יַתני ִבנשכיַתתב אחשוציו ושבּמפ יַתני ִבנשתיַתחיַתתם מכלו",
ּמפסול.
אאּמחד אוֵאמר "שבּמפ יַתני ִבנשכיַתתב",
שואאּמחד אוֵאמר "שבּמפ יַתני ִבנשתיַתחיַתתם",
ּמפסול.
שש יַתנִים אושמ ִברין "שבּמפ ֵאנינו ִבנשכיַתתב",
שואאּמחד אוֵאמר "שבּמפ יַתני ִבנשתיַתחיַתתם",
ּמפסול.
ו שרִבבי שיהו ּמדה יַתמשכִבשיר.
אאּמחד אוֵאמר "שבּמפ יַתני ִבנשכיַתתב",
ושש יַתנִים אושמ ִברין "שבּמפ ֵאנינו ִבנשתיַתחיַתתם",
ּמכֵאשר.
מסכת גיטין פרק ב משנה ב
ב
ִבנשכיַתתב יַתביום שו ִבנשתיַתחיַתתם יַתביום,
יַתביַתל שיּמלה שו ִבנשתיַתחיַתתם יַתביַתל שיּמלה,
יַתביַתל שיּמלה שו ִבנשתיַתחיַתתם יַתביום,
ּמכֵאשר.
יַתביום שו ִבנשתיַתחיַתתם יַתביַתל שיּמלה,
ּמפסול.
שרִבבי ִבששמעון יַתמשכִבשיר,
אשּמה ּמיה שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ּמכל יַתה ִבגִבּטין אש ִבנשכּמתבו יַתביום שו ִבנשתיַתחשתמו יַתביַתל שיּמלה,
שפסוִבלין ,חו ץ ִבמ ִבגֵאּטי ּמנִבשים.

מסכת גיטין פרק ב משנה ג
ג
יַתבלכל כושתִבבים:
יַתב שדיו ,יַתבִבוּסשק ּמרא ,שבקומוס ,וִבבשקּמליַתק שנתוס,
ושבּמכל ּמדּמבר אשהוא רוֵאשם.
ֵאאין כושתִבבין ללא שביַתמששִבקים,
שוללא שבֵאמי ֵאפרות,
שוללא שבּמכל ּמדּמבר אשֵאאינו אששליַתק ּמיּממה.
יַתעל יַתהלכל כושתִבבין:
יַתעל אהּמעאלה אשיַתל יַתזִית,
שונושת ִבנין ּמל ּה אאת יַתה יַתזִית.
שויַתעל יַתהאּק ארן אשיַתלּמפ ּמרה,
ּמל ּה אאת יַתהּמפ ּמרה.
יַתעל שונושת ִבנין ּמיד אשּמלאעאבד,
שונושת ִבנין ּמל ּה אאת ּמהאעאבד.
שרִבבי יוֵאסה יַתה ּמגִבליִבלי אוֵאמר:
ֵאאין כושתִבבין ללא יַתעל ּמדּמבר אש איש בו רויַתח יַתח ִביים,
יַתא ף ללא יַתעל ּמהּקאּמכִבלים.
מסכת גיטין פרק ב משנה ד
ד
ֵאאין כושתִבבין ִבבשממחּמבר יַתליַתּק שריַתקע.
שכּמתבו ִבבשממחּמבר ,ושתּמלשו שוִבחשתמו ו שנּמתנו ּמל ּה,
ּמכֵאשר.
שרִבבי שיהו ּמדה פוֵאסל,
יַתעד אששתֵאהא שכִבתיּמבתו שוִבחתומו יַתבּמתלוש.
שרִבבי שיהו ּמדה אבן שבִבתי ּמרה אוֵאמר:
ֵאאין כושתִבבין ללא יַתעל יַתה שנ ּמיר יַתהּממחוק,
שוללא יַתעל יַתה ִבדשפשת ּמרא,
ִבמשפ ֵאני אשהוא ּמיכול שלִבה שז יַתד ֵאי ף.
יַתורֲעחּמכִבמים יַתמשכִבשי ִברין.
מסכת גיטין פרק ב משנה ה
ה
יַתהלכל שכֵאש ִברים ִבלשכלתב אאת יַתה ֵאגט,
רֲעאִבפלו ֵאח ֵארש שואטה שוּמקּמטן.
ּמהִבאּמשה כואתאבת אאת ִבגּמּט ּה,
שוּמהִבאיש כוֵאתב אאת שוּמברו,
אשֵאאין ִבקיום יַתה ֵאגט אאּמלא שבחוּמתּממיו.
יַתהלכל שכֵאש ִברים שלּמהִבביא אאת יַתה ֵאגט,

חו ץ ֵאמֵאח ֵארש שואטה שוּמקּמטן ,סוֵאמא שו ּמנשכ ִברי.
מסכת גיטין פרק ב משנה ו
ו
ִבקֵאבל יַתהּמּקּמטן שוִבה שג ִבדיל,
ֵאח ֵארש שו ִבנשתיַתפיַתּקח,
סוֵאמא שו ִבנשתיַתפיַתתח,
שואטה שו ִבנששיַתתּמפה,
ּמנשכ ִברי שו ִבנשת יַתג יַתיר,
ּמפסול.
ז
רֲעאּמבל ִבפֵאּקיַתח שו ִבנשתּמח יַתרש שוּמח יַתזר שו ִבנשתיַתפיַתּקח,
ִבפֵאתיַתח שו ִבנשסיַתתּממא שוּמח יַתזר שו ִבנשתיַתפיַתתח,
ּמשפוי שו ִבנששיַתתּמּטה שוּמח יַתזר שו ִבנששיַתתּמפה,
ּמכֵאשר.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל אששתִבחּמלתו שוסופו שב יַתדיַתעתּ ,מכֵאשר.
מסכת גיטין פרק ב משנה ז
ח
יַתא ף יַתה ּמנִבשים אשֵאאי ּמנן אנאאּממנות לויַתמר "ֵאמת יַתבשעּמל ּה",
אנאאּממנות שלּמהִבביא אאת ִבגּמּט ּה:
רֲעחמוּמת ּה ,ויַתבת רֲעחמוּמת ּה,
שוּמוצ ּמרּמת ּהִ ,בויִבבשמּמת ּה ,ויַתבת יַתבשעּמל ּה.
יַתמה ֵאבין ֵאגט יַתלִבמיּמתה?
אשיַתהשכּמתב מוִבכייַתח.
ּמהִבאּמשה יַתעשוצּממ ּה שמִבביּמאה ִבגּמּט ּה,
וִבבשליַתבד אששתֵאהא שוצ ִבריּמכה לויַתמר:
"שבּמפ יַתני ִבנשכיַתתב ושבּמפ יַתני ִבנשתיַתחיַתתם".

פרק ג
מסכת גיטין פרק ג משנה א
א
ּמכל ֵאגט אש ִבנשכיַתתב אשללא שלֵאשם ִבאּמשהּ ,מפסול.
ֵאכייַתוצד?
ּמה ּמיה עוֵאבר יַתבשוק שוּמשיַתמע קול יַתהוּסושפ ִברים יַתמשק ִברים:
"ִבאיש שפלו ִבני שמ ּמג ֵארש אאת שפלו ִבנית ִבמשמקום שפלו ִבני",

שוּמאיַתמר " אזה ששִבמי שו אזה ֵאשם ִבאששִבתי",
ּמפסול ִבמשל ּמג ֵארש בו.
יוֵאתר ִבמֵאכן> :יתר<
ּמכיַתתב של ּמג ֵארש אאת ִבאששתו שו ִבנשמיַתלְך,
שמּמוצאו אבן ִבעירו שוּמאיַתמר לו:
"ששִבמי ִבכששּממְך שוֵאשם ִבאששִבתי שכֵאשם ִבאששּמתְך",
ּמפסול ִבמשל ּמג ֵארש בו.
יוֵאתר ִבמֵאכן> :יתר<
ֵאיש לו ששֵאתי ּמנִבשים אשששמוֵאתיאהן ּמש ִבוים,
ּמכיַתתב של ּמג ֵארש בו אאת יַתה שגדוּמלה,
ללא שי ּמג ֵארש בו אאת יַתהשּקיַתט ּמנה.
יוֵאתר ִבמֵאכן> :יתר<
ּמאיַתמר יַתלִבלשבּמלר:
"שכלתב ֵאאי זו אשאא שראוצה רֲעא ּמג ֵארש",
ּמפסול ִבמשל ּמג ֵארש בו.
מסכת גיטין פרק ג משנה ב
ב
יַתהכוֵאתב תושפֵאסי ִבגִבּטים,
ּמוצ ִבריְך אש יַתי ִבנייַתח שמקום ּמהִבאיש ושמקום ּמהִבאּמשה,
ושמקום יַתה שזיַתמן;
ששיַתטר יַתמשל ּמוה,
ּמוצ ִבריְך אש יַתי ִבנייַתח שמקום יַתהלל אוה ושמקום יַתהיַתמשל אוה,
ושמקום יַתהּממעות ,ושמקום יַתה שזיַתמן;
ששּמט ֵארי יַתמּמּקח,
ּמוצ ִבריְך אש יַתי ִבנייַתח שמקום יַתהלוֵאקיַתח ושמקום יַתהמוֵאכר,
ושמקום יַתהּממעות ,ושמקום יַתהּמש אדה ,ושמקום יַתה שזיַתמן,
ִבמשפ ֵאני יַתהיַתתּמּק ּמנה.
שרִבבי שיהו ּמדה פוֵאסל שבמכּמלם.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר יַתמשכִבשיר שבמכּמלם,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים כד,ג(
חו ץ ִבמ ִבגֵאּטי ּמנִבשים ,א
" שוּמכיַתתב ּמל ּה"ִ ,בלששּממ ּה.
מסכת גיטין פרק ג משנה ג
ג
יַתהֵאמִבביא ֵאגט שוּמאיַתבד ִבמאמנו,
ִבאם שמּמוצאו יַתעל רֲעאּמתרּ ,מכֵאשר,
שוִבאם ּמלאוּ ,מפסול.
שמּמוצאו יַתברֲעחִבפיּמסה או ִבב שגלושסשקּממא :glōssókomon> ,קופסה .בגלוקומא<
ִבאם ִבהִבכירוּ ,מכֵאשר.
יַתהֵאמִבביא ֵאגט שוִבה ִבניחו ּמזֵאקן או חואלה,

נושתנו ּמל ּה שבאח שזיַתקת אשהוא יַתק ּמים.
יַתבת ִישש ּמרֵאאל אש ִבנֵאשאת יַתללכֵאהן,
שוּמהיַתלְך יַתבשעּמל ּה ִבלשמ ִבדי יַתנת יַתה ּמים,
אואכאלת ִבבשתרוּממה שבאח שזיַתקת אשהוא יַתק ּמים.
יַתהשוֵאליַתח יַתחּמּטאתו ִבמשמ ִבדי יַתנת יַתה ּמים,
יַתמשק ִבריִבבין אוּמת ּה שבאח שזיַתקת אשהוא יַתק ּמים.
מסכת גיטין פרק ג משנה ד
ד
ששללּמשה שדּמב ִברים
ּמאיַתמר שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתפ שרּמטה ִבלשפ ֵאני רֲעחּמכִבמים,
שוִבק שימו אאת שדּמב ּמריו> :ניקיימו על<
יַתעל ִבעיר אשִבהִבּקיפוּמה יַתכ שרקום :kharákōma> ,גדר עמודי ע ץ ,מחנה מבווצר<
שויַתעל יַתהשוּסִבפי ּמנה יַתהִבמּמּט אראפת יַתב ּמים,
שויַתעל יַתהיוֵאוצא ִבלדון,
אשֵאהן שבאח שזיַתקת יַתק ּמיִבמין;
רֲעאּמבל ִבעיר אששכּמבּמש ּה יַתכ שרקום> ,כורקום<
ושסִבפי ּמנה אשּמאשב ּמדה יַתב ּמים,
שויַתעל יַתהיוֵאוצא ֵאלּמה ֵארג,
נושת ִבנין רֲעעֵאליאהן מחשמ ֵארי יַתח ִביים שומחשמ ֵארי ֵאמִבתים:
יַתבת ִישש ּמרֵאאל יַתללכֵאהן ,ויַתבת לכֵאהן שלִישש ּמרֵאאל,
ללא לתאיַתכל ִבבשתרוּממה.
מסכת גיטין פרק ג משנה ה
ה
יַתהֵאמִבביא ֵאגט שבאא אר ץ ִישש ּמרֵאאל שוּמחּמלה,
רֲעה ֵארי אזה שמיַתששלחו שב יַתיד יַתאֵאחר.
ִבאם ּמאיַתמר לו:
"לטל ִבלי ִבמאמ ּמנה ֵאחאפ ץ שפלו ִבני",
ללא שייַתששלאחנו שב יַתיד יַתאֵאחר,
ִבמשפ ֵאני אשֵאאין שרוצונו אש שיֵאהא ִבפשקדונו שב יַתיד יַתאֵאחר.
מסכת גיטין פרק ג משנה ו
ו
יַתהֵאמִבביא ֵאגט ִבמשמ ִבדי יַתנת יַתה ּמים שוּמחּמלה,
עואשה ֵאבית ִבדין ושמיַתששלחו ,שואוֵאמר ִבלשפ ֵאניאהן:
"שבּמפ יַתני ִבנשכיַתתב ושבּמפ יַתני ִבנשתיַתחיַתתם".
ֵאאין יַתהּמשִבלייַתח ּמהיַתארֲעחרון ּמוצ ִבריְך אשליאיַתמר:
"שבּמפ יַתני ִבנשכיַתתב ושבּמפ יַתני ִבנשתיַתחיַתתם".
אאּמלא אוֵאמר:
"ששלויַתח ֵאבית ִבדין ּמא ִבני".

מסכת גיטין פרק ג משנה ז
ז
יַתהיַתמשל אוה ּממעות אאת יַתהלכֵאהן ,שואאת יַתהֵאל ִבוי ,שואאת אהּמע ִבני,
ִבלשהיות יַתמשפ ִבריש רֲעעֵאליאהן ֵאמאחשלּמקן,
יַתמשפ ִבריש רֲעעֵאליאהן שבאח שזיַתקת אשֵאהן יַתק ּמיִבמין,
שוֵאאינו חוֵאשש אשֵאמא ֵאמת לכֵאהן ,או ֵאל ִבוי,
או אשֵאמא אהשעִבשיר אהּמע ִבני.
ֵאמתו,
ּמוצ ִבריְך ִבללּטל שרשות ִבמן יַתהיו שרִבשים;
שוִבאם ִבהשל ּמון ִבבשפ ֵאני ֵאבית ִבדין,
ֵאאינו ּמוצ ִבריְך ִבללּטל שרשות.
מסכת גיטין פרק ג משנה ח
ח
ִבה ִבנייַתח ֵאפרות ִבלשהיות יַתמשפ ִבריש רֲעעֵאליאהן שתרוּממה ויַתמיַתעששרות,
ּממעות ִבלשהיות יַתמשפ ִבריש רֲעעֵאליאהן יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני,
יַתמשפ ִבריש רֲעעֵאליאהן שבאח שזיַתקת אשֵאהן יַתק ּמיִבמין.
שוִבאם ּמאּמבדו,
רֲעה ֵארי אזה חוֵאשש ֵאמֵאעת שלֵאעת.
ִבדשב ֵארי שרִבבי אאִבליאע אזר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבבששללּמשה שפ ּמרִבקים בו שדִבקין אאת יַתה יַתיִין:
שבּמק ִבדים אששלמוּמוצֵאאי אהּמחג,
ושבהוּמוציַתאת שסּממ יַתדר,
שבּמשיַתעת שכ ֵאנייַתסת יַתמִים יַתלבלאסר.

פרק ד
מסכת גיטין פרק ד משנה א
א
יַתהשוֵאליַתח ֵאגט שלִבאששתו שוִבה ִבגייַתע יַתבּמשִבלייַתח,
או אשִבשיַתלח יַתארֲעח ּמריו ּמשִבלייַתחּ ,מאיַתמר לו:
" ֵאגט אש ּמניַתתִבתי ּמלְך ּמבֵאטל הוא",
רֲעה ֵארי אזה ּמבֵאטל.
ִבק ֵאדם ֵאאאוצל ִבאששתו,
או אשִבשיַתלח אאשוצּמל ּה ּמשִבלייַתחּ ,מאיַתמר ּמל ּה:
" ֵאגט אשּמשיַתלשחִבתי ִבליְך ּמבֵאטל הוא",
רֲעה ֵארי אזה ּמבֵאטל.

ִבאם ִבמאשִבה ִבגייַתע ֵאגט יַתעל ּמי ּמד ּה,
ֵאאינו ּמיכול שליַתבשּטלו.
מסכת גיטין פרק ד משנה ב
ב
ּמב ִבראשו ּמנה,
ּמה ּמיה עואשה ֵאבית ִבדין שבּממקום יַתאֵאחר ושמיַתבשּטלו.
ִבהשתִבקין יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל יַתה ּמזֵאקן אשללא שיהו עוִבשין ֵאכן,
ִבמשפ ֵאני ִבתּקון ּמהעוּמלם.
ּמב ִבראשו ּמנה,
ּמה ּמיה שמיַתש אנה ששמו וששּממ ּה שוֵאשם ִבעירו שוֵאשם ִבעי ּמר ּה.
ִבהשתִבקין יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל יַתה ּמזֵאקן אש שיֵאהא כוֵאתב:
"ִבאיש שפלו ִבני שוּמכל ֵאשם אש איש לו,
ִבאּמשה שפלו ִבנית שוּמכל שום אש איש ּמל ּה",
ִבמשפ ֵאני ִבתּקון ּמהעוּמלם.
מסכת גיטין פרק ד משנה ג
ג
ֵאאין יַתאשלּממ ּמנה ִבנשפ יַתריַתעת ִבמ ִבנשכֵאסי שיתוִבמים אאּמלא ִבבששבוּמעה.
ִבנשמ שנעו ִבמשליַתהששִבבייַתע.
ִבהשתִבקין יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל יַתה ּמזֵאקן,
אששתֵאהא נו אד ארת יַתל שיתוִבמים ּמכל אשִבי שרוצו,
שוגוּמבה אאת שכמתּמבּמת ּה.
שוּמהֵאע ִבדים חושתִבמין יַתעל יַתה ֵאגט,
ִבמשפ ֵאני ִבתּקון ּמהעוּמלם.
אהֵאלל ִבהשתִבקין ִבלשפרו שזבול,
ִבמשפ ֵאני ִבתּקון ּמהעוּמלם.
מסכת גיטין פרק ד משנה ד
ד
אעאבד אש ִבנששּמבה ושפ ּמדאוהו,
שלֵאשם אעאבדִ ,יששיַתתשעֵאבד,
שלֵאשם אבן חל ִברין ,ללא ִיששיַתתשעֵאבד.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ֵאבין ּמכְך וֵאבין ּמכְךִ ,יששיַתתשעֵאבד.
אעאבד אשרֲעעּמשאו יַתרבו יַתאפוִבתיִבקי יַתלרֲעאֵאח ִברים שוִבששח שררו,
שו יַתרת יַתה ִבדיןֵ ,אאין ּמהאעאבד יַתח ּמיב שכלום.
אאּמלא ִבמשפ ֵאני ִבתּקון ּמהעוּמלם,
כוִבפין אאת יַתרבו שועואשה אותו אבן חל ִברין,
שוכוֵאתב ששּמטר יַתעל ּמדּממיו.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:

ֵאאינו כוֵאתב ,אאּמלא שמיַתששח ֵארר.
מסכת גיטין פרק ד משנה ה
ה
ִבמי אשאחשוציו אעאבד שואחשוציו אבן חל ִברין,
עוֵאבד אאת יַתרבו יום אאּמחד,
שואאת יַתעשוצמו יום אאּמחד.
שכ ִבדשב ֵארי ֵאבית אהֵאלל.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ִבתיַתּק שנאתם אאת יַתרבו ,שואאת יַתעשוצמו ללא ִבתיַתּק שנאתם.
ִבלּמשא ִבששפּמחה ֵאאינו ּמיכול ,יַתבת חל ִברין ֵאאינו ּמיכול.
ִיּמבֵאטל?
יַתורֲעהללא ללא ִבנשב ּמרא ּמהעוּמלם אאּמלא שלִבפ שר ּמיה שו ִברשב ּמיה,
ש אנאאיַתמר ) :שייַתששע ּמיה מה,יח(
א
"ללא לתהו שב ּמרּמא ּהּ ,מלאשאבת שיּמוצ ּמר ּה"!
אאּמלא ִבמשפ ֵאני ִבתּקון ּמהעוּמלם,
כוִבפין אאת יַתרבו שועואשה אותו אבן חו ִברים,
שוכוֵאתב ששּמטר יַתעל רֲעחִבוצי ּמדּממיו.
ּמח שזרו ֵאבית אהֵאלל שלהודות שכ ִבדשב ֵארי ֵאבית יַתשיַתמי.
מסכת גיטין פרק ד משנה ו
ו
יַתהמוֵאכר אאת יַתעשבדו יַתלגוִים או שלחו ץ ּמלּמא אר ץ,
ּמיּמוצא אבן חו ִברין.
ֵאאין פו ִבדין אאת יַתהששבוִיים ּמיֵאתר יַתעל שדֵאמיאהם,
ִבמשפ ֵאני ִבתּקון ּמהעוּמלם.
שוֵאאין יַתמשב ִבריִבחין אאת יַתהששבוִיים,
ִבמשפ ֵאני ִבתּקון ּמהעוּמלם.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ִבמשפ ֵאני יַתתּמּק יַתנת יַתהששבוִיים.
ֵאאין לושקִבחים שסּמפ ִברים שתִבפִבלין ושמזוזות ִבמן יַתהגוִים
ּמיֵאתר יַתעל שדֵאמיאהם,
ִבמשפ ֵאני ִבתּקון ּמהעוּמלם.
מסכת גיטין פרק ד משנה ז
ז
יַתהמוִבוציא אאת ִבאששתו,
ִבמֵאשם ֵאשם ּמרע ,ללא יַתישח ִבזיר;
ִבמֵאשם אנ אדר ,ללא יַתישח ִבזיר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמכל אנ אדר אש ּמי שדעו בו ּמה יַתרִבבים ,ללא יַתישח ִבזיר,

שואשללא ּמי שדעו בו ּמה יַתרִבבים ,יַתישח ִבזיר.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ּמכל אנ אדר אשהוא ּמוצ ִבריְך רֲעחִבקי יַתרת ּמחּמכם ,ללא יַתישח ִבזיר,
שואשֵאאינו ּמוצ ִבריְך רֲעחִבקי יַתרת ּמחּמכם ,יַתישח ִבזיר.
ּמאיַתמר שרִבבי אאשלּמע ּמזר:
ללא ּמאשסרו אזה אאּמלא ִבמשפ ֵאני אזה.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה ִבב שרִבבי שיהו ּמדה:
יַתמרֲעעאשה שביַתוצ שי ּמדן שבאאּמחד אשּמאיַתמר שלִבאששתו:
" מק ּמנם אשֵאאי ִבני שמּמג שרִבשיְך" ,שוֵאג שרּמש ּה> ,שמּמג שרֵאשְך<
שוִבהִבתירו לו רֲעחּמכִבמין אש יַתישח ִבזי אר ּמנה,
ִבמשפ ֵאני ִבתּקון ּמהעוּמלם.
מסכת גיטין פרק ד משנה ח
ח
יַתהמוִבוציא אאת ִבאששתו ִבמֵאשם יַתא שילו ִבנית,
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ללא יַתישח ִבזיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתישח ִבזיר.
ִבנֵאשאת שליַתאֵאחר שוּמהיו ּמל ּה ּמב ִבנים,
שוִבהיא תויַתביַתעת שכמתּמבּמת ּה,
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
אושמ ִברים ּמל ּה:
"ששִבתיקוִבתיְך ּמיּמפה ִבליְך ִבמ ִבדבו ִבריְך".
מסכת גיטין פרק ד משנה ט
ט
יַתהמוֵאכר אאת יַתעשוצמו שואאת ּמב ּמניו יַתלגוי,
ֵאאין פו ִבדין אוּמתן,
רֲעאּמבל פו ִבדין אאת יַתהּמב ִבנים שליַתאיַתחר ִבמייַתתת רֲעאִבביאהן.
יַתהמוֵאכר אאת ּמש ֵאדהו יַתל ּמנשכ ִברי שוּמח יַתזר ושלּמקּמח ּה ִבמאמנו ִישש ּמרֵאאל,
יַתהלוֵאקיַתח ֵאמִבביא ִבבכו ִברים,
ִבמשפ ֵאני ִבתּקון ּמהעוּמלם.

פרק ה
מסכת גיטין פרק ה משנה א
א
יַתה ִבנ ּמזִבקין ּמשִבמין ּמלאהן ּמבִבע ִבדית> ,יַתה שנ ִבזִבקין<

ויַתביַתעֵאלי יַתהחוב יַתבֵאבינו ִבנית,
ושכמתיַתבת ִבאּמשה יַתב ִבזבו ִברית.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
יַתא ף שכמתיַתבת ִבאּמשה יַתבֵאבינו ִבנית.
מסכת גיטין פרק ה משנה ב
ב
ֵאאין ִבנשפ ּמרִבעים ִבמ שנּמכִבסים שממששעּמב ִבדים
שמקום אש ֵאיש שנּמכִבסים שב ֵאני חל ִברין,
רֲעאִבפלו ֵאהן יַתה ִבזבו ִברית.
ֵאאין ִבנשפ ּמרִבעין ִבמ ִבנשכֵאסי שיתוִבמים אאּמלא ִבמן יַתה ִבזבו ִברית.
מסכת גיטין פרק ה משנה ג
ג
ֵאאין מוִבוציִבאין שלאואכאלת יַתהֵאפרות,
שוִבלששיַתבח יַתהיַתּק שרּמקעות שוִבלשמזון ּמהִבאּמשה שויַתלּמבנות
ִבמ שנּמכִבסים שממששעּמב ִבדים,
ִבמשפ ֵאני ִבתּקון ּמהעוּמלם.
יַתהמוֵאוצא שמִבוציּמאה ללא ִיּמשיַתבע> ,זאת הוספת המגיה<
ִבמשפ ֵאני ִבתּקון ּמהעוּמלם.
מסכת גיטין פרק ה משנה ד
ד
שיתוִבמים אשּמוּסשמכו ֵאאאוצל יַתביַתעל יַתהיַתבִית,
או אשִבמ ּמנה ּמלאהן רֲעאִבביאהן יַתאִבפישטרופוס,
יַתח ּמיב שליַתעֵאשר ֵאפרוֵאתיאהן.
יַתאִבפישטרופוס אשִבמ ּמנהו רֲעאִבבי שיתוִבמיםִ ,יּמשיַתבע;
ִבמנוהו ֵאבית ִבדין ,ללא ִיּמשיַתבע.
יַתאּמבא ּמשאול אוֵאמר:
ִבחלו ף יַתה שדּמב ִברים.
יַתהשמיַתטֵאמא שויַתהיַתמ שדּממע שויַתהשמ יַתנֵאוּסְך> ,והמדמיע<
שו ֵאגגּ ,מפטור,
וֵאמ ִבזיד ,יַתח ּמיב.
שויַתהלכרֲעה ִבנים אשִבפ שגלו יַתבִבמשק ּמדש שמ ִבזי ִבדים,
יַתח ּמיִבבים.
מסכת גיטין פרק ה משנה ה
ה
ֵאהִבעיד שרִבבי יוּמח ּמנן אבן מג שד שג ּמדה,
יַתעל יַתהֵאח אראשת אשִבהִבשיּמא ּה ּמאִבביּמה,
אשִבהיא יוּמוצא יַתב ֵאגט.

שויַתעל שקיַתט ּמנה יַתבת ִישש ּמרֵאאל אש ִבנֵאשאת שללכֵאהן,
אשִבהיא אואכאלת ִבבשתרוּממה,
שוִבאם ֵאמּמתה,
יַתבשעּמל ּה יו שרּמש ּה.
שויַתעל יַתהּממ ִבריש יַתה ּמגזול אששב ּמניו יַתבִבבי ּמרה,
אשִיֵאתן אאת ּמדּממיו,
)ִבמשפ ֵאני יַתתּמּק יַתנת יַתהּמשִבבים(.
שויַתעל יַתהיַתחּמּטאת יַתה שגזוּמלה אשללא נו שדּמעה ּמל יַתרִבבים,
אשִבהיא שמיַתכאפ ארת,
ִבמשפ ֵאני ִבתּקון יַתהִבמ שזֵאביַתח.
מסכת גיטין פרק ה משנה ו
ו
ללא ּמה ּמיה ִבסישק ִבריקון ִבביהו ּמדה יַתברֲעהרו ֵאגי יַתהִבמשלּמחּממה,
ֵאמרֲעהרו ֵאגי יַתהִבמשלּמחּממה שוֵאהיּמלְך ,איש ּמב ּה ִבסיּמק ִבריקון.
ֵאכייַתוצד?
ּמליַתקח ִבמן יַתהִבוּסישק ִבריקון שוּמח יַתזר שוּמליַתקח ִבמיַתביַתעל יַתהיַתבִית,
יַתמּמּקחו ּמבֵאטל.
ִבמיַתביַתעל יַתהיַתבִית שוּמח יַתזר שוּמליַתקח ִבמן יַתהִבוּסישק ִבריקון,
יַתמּמּקחו יַתק ּמים.
ִבמן ּמהִבאיש שוּמח יַתזר שוּמליַתקח ִבמן ּמהִבאּמשה,
יַתמּמּקחו ּמבֵאטל.
ִבמן ּמהִבאּמשה שוּמח יַתזר שוּמליַתקח ִבמן ּמהִבאיש,
יַתמּמּקחו יַתק ּמים.
זו ִבמשש ּמנה ּמה ִבראשו ּמנה.
וֵאבית ִבדין אששליַתארֲעח ֵאריאהם ּמאשמרו:
יַתהלוֵאקיַתח ִבמן יַתהִבוּסישק ִבריקון נוֵאתן יַתלשבּמעִבלים שרִבבייַתע.
ז
ֵאאּממיַתתי?
ִבב שזיַתמן אשֵאאין שב ּמי ּמדן ִבליַתּקח,
רֲעאּמבל ִבאם ֵאיש שב ּמי ּמדן ִבליַתּקח,
ֵאהן קו שדִבמין שלּמכל ּמא ּמדן.
שרִבבי הוִבשיב ֵאבית ִבדין ,שו ִבנשמנו,
אשִבאם ּמשיַתהת ִבלשפ ֵאני ִבסישק ִבריקון שש ֵאנים ּמעּמשר חל אדש,
ּמכל יַתהּקו ֵאדם שולוֵאקיַתח נוֵאתן יַתלשבּמעִבלים שרִבבייַתע.
מסכת גיטין פרק ה משנה ז
ח
ֵאח ֵארש רוֵאמז שוִבנ שרּממז.
אבן שבִבתי ּמרה אוֵאמר:

קוֵאפ ץ שו ִבנשקּמפ ץ יַתבִבמיַתּטשלשטִבלים.
יַתהּמפעוטות,
יַתמּמּקּמחן יַתמּמּקח וִבמשמּמכ ּמרן ִבמשמּמכר יַתבִבמיַתּטשלשטִבלים.
מסכת גיטין פרק ה משנה ח
ט
ֵאאלו שדּמב ִברים ּמאשמרו ִבמשפ ֵאני יַתד שרֵאכי ּמשלום:
לכֵאהן קו ֵארא ִבראשון ,שויַתארֲעח ּמריו ֵאל ִבוי ,שויַתארֲעח ּמריו ִישש ּמרֵאאל,
ִבמשפ ֵאני יַתד שרֵאכי ּמשלום.
שמּמע שרִבבין שביַתבִית ּמיּמשן,
ִבמשפ ֵאני יַתד שרֵאכי ּמשלום.
בור אשהוא ּמקרוב ּמליַתאּממה ִבמשתיַתמֵאלא ִבראשון,
ִבמשפ ֵאני יַתד שרֵאכי ּמשלום.
שמִבוצייַתאת ֵאח ֵארש שואטה שוּמקּמטן ֵאיש ּמבאהן ּמג ֵאזל,
ִבמשפ ֵאני יַתד שרֵאכי ּמשלום.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ּמג ֵאזל ּמגמור.
שמוצודות יַתח ּמיה שועופות שו ּמד ִבגים ֵאיש ּמבאהן ּמג ֵאזל,
ִבמשפ ֵאני יַתד שרֵאכי ּמשלום.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ּמג ֵאזל ּמגמור.
אהּמע ִבני יַתהשמ יַתנֵאּק ף שבלראש יַתה יַתזִית,
יַתמה אשיַתתשחּמתיו ּמג ֵאזל,
ִבמשפ ֵאני יַתד שרֵאכי ּמשלום.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ּמג ֵאזל ּמגמור.
ֵאאין שמיַתמִבחים שב יַתיד רֲעעִבנ ֵאיי גוִים יַתבאלאקט ויַתבִבששכּמחה ויַתבֵאפּמאה,
ִבמשפ ֵאני יַתד שרֵאכי ּמשלום.
מסכת גיטין פרק ה משנה ט
י
יַתמששאאאלת ִבאּמשה יַתלרֲעחאב שרּמת ּה יַתהרֲעחשו ּמדה יַתעל יַתהששִבביִבעית
ּמנּמפה ושכּמב ּמרה שו ֵאריַתחִים שויַתתנור,
רֲעאּמבל ללא ּמתלבר שוללא ִבתשטיַתחן ִבעּממ ּה.
ֵאאאשת ּמחֵאבר יַתמששאאאלת שלֵאאאשת יַתעם ּמהּמא אר ץ ּמנּמפה ושכּמב ּמרה,
ובואר ארת שוטואח אנת ויַתמ שראק אדת ִבעּממ ּה,
רֲעאּמבל ִבמאשיַתתִבּטיל אאת יַתהיַתמִים,
ללא ִבת יַתגע אאשוצּמל ּה,
אשֵאאין שמיַתח שזִבקים שי ֵאדי עושב ֵארי רֲעעֵאב ּמרה.
שומכּמלם ללא ּמאשמרו אאּמלא ִבמשפ ֵאני יַתד שרֵאכי ּמשלום.
ושמיַתח שזִבקים שי ֵאדי גוִים יַתבששִבביִבעית,

רֲעאּמבל ללא שי ֵאדי ִישש ּמרֵאאל.
שושורֲעאִבלין ִבבששלוּממן,
ִבמשפ ֵאני יַתד שרֵאכי ּמשלום.

פרק ו
מסכת גיטין פרק ו משנה א
א
ּמהאוֵאמר:
"ִבהשתיַתקֵאבל ֵאגט אזה שלִבאששִבתי",
או:
"הוֵאלְך ֵאגט אזה שלִבאששִבתי",
ִבאם ּמרּמוצה שליַתהשח ִבזיר ,יַתישח ִבזיר.
ּמהִבאּמשה אשּמאשמ ּמרה:
"ִבהשתיַתקֵאבל ִבלי ִבגִבּטי",
ִבאם ּמרּמוצה שליַתהשח ִבזיר ,ללא יַתישח ִבזיר.
שלִבפיּמכְך ִבאם ּמאיַתמר לו יַתהיַתביַתעל:
"]ֵאאי[ אאשפִבשי אששתיַתקֵאבל ּמל ּה ִבגּמּט ּה,
אאּמלא הוֵאלְך שוֵאתן ּמל ּה",
ִבאם ּמרּמוצה שליַתהשח ִבזיר ,יַתישח ִבזיר.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
יַתא ף ּמהאואמ ארת:
"לטל ִבלי ִבגִבּטי",
ִבאם ּמרּמוצה שליַתהשח ִבזיר ,ללא יַתישח ִבזיר.
מסכת גיטין פרק ו משנה ב
ב
ּמהִבאּמשה אשּמאשמ ּמרה:
"ִבהשתיַתקֵאבל ִבלי ִבגִבּטי",
שוצ ִבריּמכה ששֵאתי ִבכֵאתי ֵאע ִבדים:
שש יַתנִים אשליאשמרו "שבּמפ ֵאנינו ּמאשמ ּמרה",
ושש יַתנִים אשליאשמרו "שבּמפ ֵאנינו ִבקֵאבל שוּמק יַתרע",
רֲעאִבפלו ֵאהן ִבראשו ִבנים ֵאהן ּמהיַתארֲעחרו ִבנים,
או אאּמחד ִבמן ּמה ִבראשו ִבנים שואאּמחד ִבמן ּמהיַתארֲעחרו ִבנים,
שואאּמחד ִבמשוצּמט ֵאר ף ִבעּממאהן.
יַתנרֲעע ּמרה שמלא ּמרּמסה,
ִבהיא שוּמאִבביּמה שמיַתקשבִבלין ִבגּמּט ּה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאאין ששֵאתי ּמי יַתדִים ּמזכות שכיַתאיַתחת,

אאּמלא ּמאִבביּמה שמיַתקֵאבל ִבגּמּט ּה ִבבשליַתבד.
שוּמכל אשֵאאי ּמנה שיכוּמלה ִבלששמור אאת ִבגּמּט ּה,
ֵאאי ּמנה שוצ ִבריּמכה שלִבהשת ּמג ֵארש.
מסכת גיטין פרק ו משנה ג
ג
שקיַתט ּמנה אשּמאשמ ּמרה:
"ֵאוצא ִבהשתיַתקֵאבל ִבלי ִבגִבּטי",
ֵאאינו ֵאגט יַתעד אש יַתי ִבגיע ֵאגט יַתעל ּמי ּמד ּה.
שלִבפיּמכְך ִבאם ּמרּמוצה יַתהיַתביַתעל שליַתהשח ִבזיר ,יַתישח ִבזיר,
אשֵאאין יַתהּמּקּמטן עואשה ּמשִבלייַתח.
שוִבאם ּמאיַתמר לו ּמאִבביּמה:
"ֵאוצא שויַתקֵאבל שלִבבִבתי ִבגּמּט ּה",
ִבאם ּמרּמוצה שליַתהשח ִבזיר ,ללא יַתישח ִבזיר.
ד
ּמהאוֵאמר:
"ֵאתן ֵאגט אזה שלִבאששִבתי ִבבשמקום שפלו ִבני",
ו שנּמתנו ּמל ּה שבּממקום יַתאֵאחרּ ,מפסול.
"רֲעה ֵארי ִבהיא שבּממקום שפלו ִבני",
ו שנּמתנו ּמל ּה שבּממקום יַתאֵאחרּ ,מכֵאשר.
ה
ּמהִבאּמשה אשּמאשמ ּמרה:
"ִבהשתיַתקֵאבל ִבלי ִבגִבּטי ִבמשמקום שפלו ִבני",
שוִבקֵאבל ּמל ּה ִבמּממקום יַתאֵאחרּ ,מפסול.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר יַתמשכִבשיר.
"ּמהֵאבא ִבלי ִבגִבּטי ִבמשמקום שפלו ִבני",
אואהִבביאו ּמל ּה ִבמּממקום יַתאֵאחרּ ,מכֵאשר.
מסכת גיטין פרק ו משנה ד
ו
"ּמהֵאבא ִבלי ִבגִבּטי",
אואכאלת ִבבשתרוּממה יַתעד אש יַתי ִבגיע ֵאגט יַתעל ּמי ּמד ּה.
"ִבהשתיַתקֵאבל ִבלי ִבגִבּטי",
רֲעאסו ּמרה ִבמללאיַתכל ִבבשתרוּממה ִבמ ּמיד> .בתרומות<
"ִבהשתיַתקֵאבל ִבלי ִבגִבּטי ִבמשמקום שפלו ִבני",
אואכאלת ִבבשתרומות יַתעד אש יַתי ִבגיע ֵאגט שלאותו יַתהּממקום.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאסר ִבמ ּמיד.
מסכת גיטין פרק ו משנה ה

ז
ּמהאוֵאמר:
"ִבכשתבו ֵאגט ושתנו שלִבאששִבתי",
"ּמג שרשוּמה",
"ִבכשתבו ִבא אג ארת ושתנו ּמל ּה",
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִישכשתבו שוִישתנו.
"ִבפשטרוּמה",
"יַתפ שר שנסוּמה",
"רֲעעשו ּמל ּה שכ ִבנמוס",
"רֲעעשו ּמל ּה ּמכ ּמראוי",
ללא ּמאיַתמר שכלום.
ּמב ִבראשו ּמנה ּמהיו אושמ ִברין:
יַתהיוֵאוצא יַתבּקוּמלר שוּמאיַתמר:
"ִבכשתבו ֵאגט ושתנו שלִבאששִבתי",
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִישכשתבו שוִישתנו.
ּמח שזרו לויַתמר:
יַתא ף יַתהיַתמשפ ִבריש שויַתהיוֵאוצא ִבבשש ּמי ּמרא.
שרִבבי ִבששמעון יַתהֵאשזו ִברי אוֵאמר:
יַתא ף יַתהשממסּמכן.
מסכת גיטין פרק ו משנה ו
ח
ִבמי אשּמה ּמיה ממששּמלְך יַתבבור ,שוּמאיַתמר:
"ּמכל יַתהשוֵאמיַתע אאת קוִבלי ִישכלתב ֵאגט שלִבאששִבתי",
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִישכשתבו שוִישתנו.
יַתהּמב ִבריא אשּמאיַתמר:
"ִבכשתבו ֵאגט ושתנו שלִבאששִבתי",
שו ּמרּמוצה שליַתשאחק ּמב ּה.
יַתמרֲעעאשה שבּמב ִבריא אשּמאיַתמר:
"ִבכשתבו ֵאגט ושתנו שלִבאששִבתי",
שוּמעּמלה שללראש יַתה יַתגג שו ּמניַתפל וֵאמת,
ּמאיַתמר יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל:
ּמאשמרו רֲעחּמכִבמים:
ִבאם ֵאמיַתעשוצמו ּמניַתפל ,רֲעה ֵארי אזה ֵאגט;
ִבאם ּמהרוח שדּמח יַתיתוֵ ,אאינו ֵאגט.
מסכת גיטין פרק ו משנה ז
ט
ּמאיַתמר ִבלשש יַתנִים:
"שתנו ֵאגט שלִבאששִבתי",
או ִבלששללּמשה:

"ִבכשתבו ֵאגט ושתנו שלִבאששִבתי",
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִישכשתבו שוִישתנו.
ּמאיַתמר ִבלששללּמשה:
"שתנו ֵאגט שלִבאששִבתי",
ליאשמרו יַתלרֲעאֵאח ִברים "שכלתבו",
ִבמשפ ֵאני אשרֲעעּמשּמאן ֵאבית ִבדין.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
זו רֲעהּמלּמכה ּמשיַתלח רֲעח יַתנשנ ּמיה ִבאיש אונו ִבמֵאבית ּמהרֲעאסו ִברין:
שמ מקּמבל רֲעא ִבני שבאוֵאמר ִבלששללּמשה:
"שתנו ֵאגט שלִבאששִבתי",
אשליאשמרו יַתלרֲעאֵאח ִברין "שכלתבו",
ִבמשפ ֵאני אשרֲעעּמשּמאן ֵאבית ִבדין.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
נוִבמינו יַתלּמשִבלייַתח:
יַתא ף ּמאנו שמ מקּמבִבלין,
אשרֲעאִבפלו ּמאיַתמר שבֵאבית ִבדין יַתה ּמגדול אשִבבירוּמשיַתלִים:
"שתנו ֵאגט שלִבאששִבתי",
אש ִבישלשמדו שוִישכשתבו שוִישתנו ּמל ּה.
ּמאיַתמר יַתלרֲעעּמש ּמרה:
"שתנו ֵאגט שלִבאששִבתי",
אאּמחד כוֵאתב ושש יַתנִים חושתִבמים;
"מכשלאכם שכלתבו",
אאּמחד כוֵאתב שומכּמלם חושתִבמין;
שלִבפיּמכְך ִבאם ֵאמת אאּמחד ֵאמאהן,
רֲעה ֵארי יַתה ֵאגט ּמבֵאטל.

פרק ז
מסכת גיטין פרק ז משנה א
א
ִבמי אשרֲעאּמחזו מק שר שד ּמיקוס ,שוּמאיַתמר:
"ִבכשתבו ֵאגט שלִבאששִבתי",
ללא ּמאיַתמר שכלום.
ּמאיַתמר:
"ִבכשתבו ֵאגט שלִבאששִבתי",
יַתורֲעאּמחזו מק שר שד ּמיקוס,
ּמח יַתזר שוּמאיַתמר:
"יַתאל ִבתשכשתבו",
ֵאאין שדּמב ּמריו ּמהיַתארֲעחרו ִבנים שכלום.

ִבנששיַתתיַתתקּ ,מאשמרו לו:
" ִבנשכלתב ֵאגט שלִבאששּמתְך?"
שוִבה שרִבכין שבלראשו,
בו שדִבקין אותו ששללּמשה שפּמעִבמים.
ִבאם ּמאיַתמר יַתעל ּמלאו "ּמלאו" ,שויַתעל ִבהן "ִבהן",
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִישכשתבו שוִישתנו.
מסכת גיטין פרק ז משנה ב
ב
ּמאשמרו לו:
" ִבנשכלתב ֵאגט שלִבאששּמתְך?"
ּמאיַתמר ּמלאהן:
"שכלתבו!"
ּמאשמרו יַתלוּסוֵאפר שוּמכיַתתב> ,וכתבו<
שוּמלֵאע ִבדים שוּמחשתמו,
יַתא ף יַתעל ִבפי אששכּמתבוהו יַתורֲעחּמתמוהו ,ו שנּמתנוהו לו,
שוּמח יַתזר ו שנּמתנו ּמל ּה,
רֲעה ֵארי יַתה ֵאגט ּמבֵאטל,
יַתעד אשליאיַתמר יַתלוּסוֵאפר "שכלתב!"
שוּמלֵאע ִבדים "רֲעחלתמו!"
מסכת גיטין פרק ז משנה ג
ג
"רֲעה ֵארי אזה ִבגִבּטיְך ִבאם יַתמִבתי",
" אזה ִבגִבּטיְך ]ִבאם יַתמִבתי[ ֵאמּקחִבלי אזה",
" אזה ִבגִבּטיְך שליַתאיַתחר ִבמיּמתִבתי",
ללא ּמאיַתמר שכלום.
"ֵאמיַתהיום ִבאם יַתמִבתי",
"ֵאמיַתעשכּמשיו ִבאם יַתמִבתי",
רֲעה ֵארי אזה ֵאגט.
"ֵאמיַתהיום שליַתאיַתחר ִבמיּמתִבתי",
ֵאאינו ֵאגט,
שוִבאם ֵאמת ,חואלאוצת שוללא ִבמשת יַתיאבאמת.
ד
"רֲעה ֵארי אזה ִבגִבּטיְך ֵאמיַתהיום ִבאם יַתמִבתי ֵאמּקחִבלי אזה",
שוּמעיַתמד שוּמהיַתלְך יַתבשוק ,שוּמחּמלה וֵאמת,
אושמ ִבדים אותו> :עושמ ִבדים<
ִבאם ֵאמרֲעחיַתמת יַתהלחִבלי ּמה ִבראשון ֵאמת,
רֲעה ֵארי אזה ֵאגט,
שוִבאם ּמלאוֵ ,אאינו ֵאגט.

)מסכת גיטין פרק ז משנה ד(
ללא ִבתשת יַתיֵאחד ִבעמו אאּמלא ִבבשפ ֵאני ֵאע ִבדים,
רֲעאִבפלו אעאבד ,רֲעאִבפלו ִבששפּמחה,
חו ץ ִבמִבששפּמחּמת ּהִ ,במשפ ֵאני אשִבלּמב ּה יַתגס שבִבששפּמחּמת ּה.
יַתמה ִבהיא שבאוּמתן יַתה ּמיִבמים?
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שכֵאאאשת ִבאיש שלּמכל ּמדּמבר.
ו שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
שמלג אראשת שוֵאאי ּמנה שמלג אראשת.
מסכת גיטין פרק ז משנה ה
ה
"רֲעה ֵארי אזה ִבגִבּטיְך ,יַתעל שמ ּמנת אשִבתשת ִבני ִבלי ּממאיַתתִים זוז",
רֲעה ֵארי זו שמלג אראשת שוִבתֵאתן.
"יַתעל שמ ּמנת אשִבתשת ִבני ִבלי ִבמּמכן שויַתעד ששללִבשים יום",
ּמנשת ּמנה לו שבתוְך ששללִבשים יום,
שמלג אראשת,
שוִבאם ּמלאוֵ ,אאי ּמנה שמלג אראשת.
ּמאיַתמר יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל:
יַתמרֲעעאשה שביַתוצ שי ּמדן שבאאּמחד אשּמאיַתמר שלִבאששתו:
"רֲעה ֵארי אזה ִבגִבּטיְך יַתעל שמ ּמנת אשִבתשת ִבני ִבלי ִבאשסשטִבליִבתי",
שוּמאשב ּמדה ִבאשסשטִבליתו,
ּמאשמרו רֲעחּמכִבמים:
ִבתאתן לו אאת ּמדאמיּמה.
מסכת גיטין פרק ז משנה ו
ו
"רֲעה ֵארי אזה ִבגִבּטיְך,
יַתעל שמ ּמנת אששתיַתששמִבשי אאת יַתאּמבא",
שו"יַתעל שמ ּמנת אשּמת ִבניִבקי אאת שב ִבני",
שויַתכּממה ִבהיא שמ ִבנייַתקתו?
ששֵאתי ּמש ִבנים.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר> :יודה<
ששמו ּמנה ּמעּמשר חל אדש.
ֵאמת יַתהֵאבן או אשֵאמת ּמהּמאב,
רֲעה ֵארי אזה ֵאגט.
ז
"יַתעל שמ ּמנת אששתיַתששמִבשי אאת יַתאּמבא ששֵאתי ּמש ִבנים",
שו"יַתעל שמ ּמנת אשּמת ִבניִבקי אאת שב ִבני ששֵאתי ּמש ִבנים",
ֵאמת יַתהֵאבן ,או אשּמאיַתמר ּמהּמאב:

"ֵאאי אאשפִבשי אששתיַתששמֵאש ִבני",
אשללא שביַתהשקּמפ ּמדהֵ ,אאינו ֵאגט.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ּמכ אזה ֵאגט.
שכּמלל ּמאיַתמר יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל:
ּמכל יַתעּמכּמבא אשֵאאי ּמנה ִבמאמ ּמנה,
רֲעה ֵארי אזה ֵאגט.
מסכת גיטין פרק ז משנה ז
ח
"רֲעה ֵארי אזה ִבגִבּטיְך,
ִבאם ללא ּמבאִבתי ִבמּמכן שויַתעד ששללִבשים יום".
ּמה ּמיה הוֵאלְך ִבמיהו ּמדה יַתל ּמגִבליל,
ִבה ִבגייַתע שליַתא שנִבטייַתפשטרוס שוּמח יַתזר> ,שליַתא שנִבטישפשטרוס<
ּמביַתטל יַתהשת יַתני.
"רֲעה ֵארי אזה ִבגִבּטיְך,
ִבאם ללא ּמבאִבתי ִבמּמכן שויַתעד ששללִבשים יום".
ּמה ּמיה הוֵאלְך ִבמ ּמגִבליל ִבליהו ּמדה,
שוִבה ִבגייַתע ִבלשכיַתפר ּמעשת ִבני שוּמח יַתזר,
ּמביַתטל יַתהשת יַתני.
"רֲעה ֵארי אזה ִבגִבּטיְך,
ִבאם ללא ּמבאִבתי ִבמּמכן שויַתעד ששללִבשים יום".
ּמה ּמיה הוֵאלְך ִבלשמ ִבדי יַתנת יַתה ּמים,
ִבה ִבגייַתע שליַתעכו שוּמח יַתזר,
ּמביַתטל יַתהשת יַתני.
"רֲעה ֵארי אזה ִבגִבּטיְך,
ּמכל שזיַתמן אשאאאעלבר ִבמשכ אנ אגד ּמפ יַתנִיְך ששללִבשים יוםּ> ".מפ אניָך<
ּמה ּמיה הוֵאלְך וּמבא ,הוֵאלְך וּמבא,
הוִבאיל שוללא ִבנשת יַתייַתחד ִבעּממ ּה,
רֲעה ֵארי אזה ֵאגט.
מסכת גיטין פרק ז משנה ח
ט
"רֲעה ֵארי אזה ִבגִבּטיְך,
ִבאם ללא ּמבאִבתי ִבמּמכן שויַתעד שש ֵאנים ּמעּמשר חל אדש".
ֵאמת שבתוְך שש ֵאנים ּמעּמשר חל אדש,
ֵאאינו ֵאגט.
"ֵאמיַתעשכּמשו,
ִבאם ללא ּמבאִבתי ִבמּמכן שויַתעד שש ֵאנים ּמעּמשר חל אדש".
ֵאמת שבתוְך שש ֵאנים ּמעּמשר חל אדש,
רֲעה ֵארי אזה ֵאגט.

מסכת גיטין פרק ז משנה ט
י
"ִבאם ללא ּמבאִבתי ִבמּמכן שויַתעד שש ֵאנים ּמעּמשר חל אדש,
ִבכשתבו ֵאגט ושתנו שלִבאששִבתי!"
ּמכשתבו שבתוְך שש ֵאנים ּמעּמשר חל אדש,
שו ּמנשתנו שבתוְך שש ֵאנים ּמעּמשר חל אדש,
ֵאאינו ֵאגט.
"ִבכשתבו ושתנו ֵאגט שלִבאששִבתי,
ִבאם ללא ּמבאִבתי ִבמּמכן שויַתעד שש ֵאנים ּמעּמשר חל אדש",
ּמכשתבו שבתוְך שש ֵאנים ּמעּמשר,
שו ּמנשתנו שליַתאיַתחר שש ֵאנים ּמעּמשר,
ֵאאינו ֵאגט.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ּמכ אזה ֵאגט.
ּמכשתבו שליַתאיַתחר שש ֵאנים ּמעּמשר חל אדש,
שו ּמנשתנו שליַתאיַתחר שש ֵאנים ּמעּמשר חל אדש ,וֵאמת.
ִבאם ֵאגט ּמק יַתדם יַתלִבמיּמתה ,רֲעה ֵארי אזה ֵאגט,
שוִבאם ִבמיּמתה ּמק שדּממה יַתל ֵאגטֵ ,אאינו ֵאגט.
שוִבאם ֵאאינו ּמידויַתע,
זו ִבהיא אשּמאּממרו:
שמלג אראשת שוֵאאי ּמנה שמלג אראשת.

פרק ח
מסכת גיטין פרק ח משנה א
א
יַתהזו ֵארק ֵאגט שלִבאששתו,
שוִבהיא שבתוְך ֵאביּמת ּה או שבתוְך רֲעחֵאוצ ּמר ּה,
רֲעה ֵארי זו שמלג אראשת.
שז ּמרקו ּמל ּה שבתוְך ֵאביתו או שלתוְך רֲעחֵאוצרו,
רֲעאִבפלו הוא ִבעּממ ּה יַתבִבמּמּטה,
ֵאאי ּמנה שמלג אראשת.
שלתוְך ֵאחיּמק ּה או שלתוְך שקשּמלּמת ּה,
רֲעה ֵארי זו שמלג אראשת.
)מסכת גיטין פרק ח משנה ב(
ּמאיַתמר ּמל ּה:
"ִבכ שנִבסי ששּמטר חוב אזה",
או אששמּמוציַתאתו ֵאמרֲעאחו ּמריו,

קו ּמרא ,יַתורֲעה ֵארי הוא ִבגּמּט ּה> ,קו ֵארא<
ֵאאינו ֵאגט ,יַתעד אשליאיַתמר ּמל ּה "רֲעה ֵארי הוא ִבגִבּטיְך".
ּמניַתתן שב ּמי ּמד ּה שוִבהיא שיֵאש ּמנה,
ֵאנעו ּמרה ,קו ּמרא ,יַתורֲעה ֵארי הוא ִבגּמּט ּה,
ֵאאינו ֵאגט ,יַתעד אשליאיַתמר ּמל ּה "הוא ִבגִבּטיְך".
ּמה שיּמתה עואמ אדת ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים ו שז ּמרקו ּמל ּה,
ּמקרוב ּמל ּה ,שמלג אראשת,
ּמקרוב לוֵ ,אאי ּמנה שמלג אראשת,
יַתמשחּמוצה שליַתמשחּמוצה ,שמלג אראשת שוֵאאי ּמנה שמלג אראשת.
מסכת גיטין פרק ח משנה ג
ב
שוֵאכן שלִבע שנ יַתין יַתהִבּקדוִבשין ושלִבעשנ יַתין יַתהחוב.
ּמאיַתמר לו יַתביַתעל חובו " שזלרק ִבלי חוִבבי!"
ו שז ּמרקו לו,
ּמקרוב יַתליַתמלל אוהּ ,מזּמכה יַתהלל אוה,
ּמקרוב יַתללל אוה ,יַתהלל אוה יַתח ּמיב,
יַתמשחּמוצה שליַתמשחּמוצה ,שש ֵאניאהן יַתירֲעחללקו.
ּמה שיּמתה עואמ אדת שבלראש יַתה יַתגג ו שז ּמרקו ּמל ּה,
ֵאכי ּמון אשִבה ִבגייַתע יַתלרֲעא ֵאויר יַתה יַתגג,
רֲעה ֵארי זו שמלג אראשת.
הוא ִבמשליַתמשעּמלן שוִבהיא ִבמשליַתמּמּטן ו שז ּמרקו ּמל ּה,
ֵאכי ּמון אש ּמיּמוצא ֵאמ שרשות יַתה יַתגג,
שו ִבנשמיַתחק או ִבנשש יַתר ף,
רֲעה ֵארי זו שמלג אראשת.
מסכת גיטין פרק ח משנה ד
ד
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
פוֵאטר הוא ּמא ּמדם אאת ִבאששתו שב ֵאגט ּמיּמשן.
וֵאבית אהֵאלל אושס ִברין.
שוֵאאי אזה הוא ֵאגט ּמיּמשן?
ּמכל אש ִבנשת יַתייַתחד ִבעּממ ּה ֵאמיַתאיַתחר אששכּמתבו ּמל ּה.
מסכת גיטין פרק ח משנה ה
ה
ּמכיַתתב שלֵאשם יַתמשלכות אשֵאאי ּמנה הו אג אנת,
שלֵאשם יַתמשלכות ּממ יַתדי ,ושלֵאשם יַתמשלכות ּמי ּמון,
שלִבבשנ יַתין יַתהיַתבִית ,ושלּמח שריַתבן יַתהיַתבִית;
ּמה ּמיה יַתבִבמ שז ּמרח שוּמכיַתתב "יַתביַתמרֲעע ּמרב",
יַתביַתמרֲעע ּמרב שוּמכיַתתב "יַתבִבמ שז ּמרח",

ֵאתֵאוצא ִבמ אזה וִבמ אזה,
שוצ ִבריּמכה ֵאגט ִבמ אזה וִבמ אזה.
שוֵאאין ּמל ּה שכמתּמבה ,שוללא ֵאפרות,
שוללא שמזונות ,שוללא שבּמליות יַתעל אזה שויַתעל אזה.
שוִבאם ּמנשטּמלה ִבמ אזה וִבמ אזה ,יַתתשח ִבזיר.
שויַתה ּמואלד יַתמשמ ֵאזר ִבמ אזה וִבמ אזה.
ללא אזה ּמו אזה ִבמיַתּטִבמין ּמל ּה.
שוללא אזה ּמו אזה יַתזּמכִבאים ללא ִבבשמִבוציּמאּמת ּה,
שוללא שביַתמרֲעעֵאשה ּמי אדיּמה ,שוללא שבאהאפר שנ ּמד אריּמה.
ּמה שיּמתה יַתבת ִישש ּמרֵאאלִ ,בנשפּמסּמלה ִבמן יַתהשכמה ּמנה,
ויַתבת ֵאל ִבויִ ,במן יַתהיַתמרֲעעֵאשר,
ויַתבת לכֵאהןִ ,במן יַתהשתרוּממה.
ֵאאין יו שרּמשיו אשּמל אזה שויו שרּמשיו אשּמל אזה יו שרִבשין שכמתּמבּמת ּה.
ֵאמתו,
אאּמחיו אשּמל אזה שואאּמחיו אשּמל אזה חושלִבוצים שוללא שמ יַתישבִבמים.
ִבש ּמנה ששמו וששּממ ּה ,שוֵאשם ִבעירו שוֵאשם ִבעי ּמר ּה,
ֵאתֵאוצא ִבמ אזה וִבמ אזה,
שוּמכל יַתה שד ּמרִבכים ּמהֵאאלו ּמב ּה.
מסכת גיטין פרק ח משנה ו
ו
ּמכל ּמהרֲעע ּמריות אשּמאשמרו:
ּמוצרוֵאתיאהן ממּמתרות,
ּמהשלכו יַתהּמצרות ּמהֵאאלו שו ִבנששאו,
שו ִבנשמשוצאו ֵאאלו יַתא שילו ִבניות,
ֵאתֵאוצא ִבמ אזה וִבמ אזה,
שוּמכל יַתה שד ּמרִבכים ּמהֵאאלו ּמב ּה.
מסכת גיטין פרק ח משנה ז
ז
יַתהכו ֵאנס אאת שיִבבשמתו,
שוּמהשלּמכה ּמוצ ּמרּמת ּה שו ִבנֵאשאת שליַתאֵאחר,
ִבנשמֵאוצאת זו אשִבהיא יַתא שילו ִבנית,
ֵאתֵאוצא ִבמ אזה וִבמ אזה,
שוּמכל יַתה שד ּמרִבכים ּמהֵאאלו ּמב ּה.
מסכת גיטין פרק ח משנה ח
ח
ּמכיַתתב יַתהוּסוֵאפר ] ֵאגט ּמלִבאיש שושוּמבר ּמלִבאּמשה[,
שוּמטּמעה שו ּמניַתתן ֵאגט ּמלִבאּמשה שויַתהשוּמבר ּמלִבאיש,
שו ּמנשתנו אזה ּמל אזה,

שליַתאיַתחר שזיַתמן רֲעה ֵארי יַתה ֵאגט יוֵאוצא ִבמ יַתיד ּמהִבאיש,
שויַתהשוּמבר ִבמ יַתיד ּמהִבאּמשה,
ֵאתֵאוצא ִבמ אזה וִבמ אזה,
שוּמכל יַתה שד ּמרִבכים ּמהֵאאלו ּמב ּה.
ט
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
ִבאם יַתעל רֲעאיַתתר ) שזיַתמן( ּמיּמוצא,
ֵאאין אזה ֵאגט,
ִבאם שליַתאיַתחר שזיַתמן ּמיּמוצא,
רֲעה ֵארי אזה ֵאגט,
אשללא יַתהלכל ִבמן ּמה ִבראשון שליַתאֵאבד שזכותו אשיַתלֵאש ִבני.
י
ּמכיַתתב של ּמג ֵארש אאת ִבאששתו שו ִבנשמיַתלְך,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
שפּמסּמל ּה ִבמן יַתהשכמה ּמנה.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
יַתא ף יַתעל ִבפי אש שנּמתנו ּמל ּה יַתעל שת יַתני,
שוללא אנאעּמשה שת יַתני,
ללא שפּמסּמל ּה ִבמן יַתהשכמה ּמנה.
מסכת גיטין פרק ח משנה ט
יא
יַתהשמ ּמג ֵארש אאת ִבאששתו שוּמל ּמנה ִבעמו יַתבּמפ שנ שדִבקי,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ֵאאי ּמנה שוצ ִבריּמכה ֵאהיאמנו ֵאגט ֵאש ִבני.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שוצ ִבריּמכה ִבמאמנו ֵאגט ֵאש ִבני.
אאּממיַתתי?
ִבב שזיַתמן אשֵאג שרּמש ּה ִבמן יַתה ִבנשוִבאים.
ומו ִבדים שב ִבנשתּמג שרּמשה ִבמן ּמהֵאארוִבסים,
אשֵאאי ּמנ ּה שוצ ִבריּמכה ִבמאמנו ֵאגט ֵאש ִבני,
ִבמשפ ֵאני אשֵאאין ִבלבו יַתגס ּמב ּה.
שכ ּמנּמס ּה שב ֵאגט ֵאק ֵאריַתח,
ֵאתֵאוצא ִבמ אזה וִבמ אזה,
שוּמכל יַתה שד ּמרִבכים ּמהֵאאלו ּמב ּה.
מסכת גיטין פרק ח משנה י
יב
ֵאגט ֵאק ֵאריַתח,

יַתהלכל יַתמששִבליִבמים ּמעּמליו.
שכ ִבדשב ֵארי אבן יַתנ ּמנסּ > .מנ ּמנס<
ו שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ֵאאין יַתמששִבליִבמין ּמעּמליו
אאּמלא יַתהשּקרוִבבים ּמה שראוִיים שלּמהִבעיד שבּממקום יַתאֵאחר.
ֵאאי אזה הוא ֵאגט ֵאק ֵאריַתח?
ּמכל אששּקּמש ּמריו שמ מרִבבים ֵאמֵאע ּמדיו.

פרק ט
מסכת גיטין פרק ט משנה א
א
יַתהשמ ּמג ֵארש אאת ִבאששתו שוּמאיַתמר ּמל ּה:
"רֲעה ֵארי יַתאשת ממאת ארת שלּמכל ּמא ּמדם אאּמלא שלִבאיש שפלו ִבני",
שרִבבי אאִבליאע אזר יַתמִבתיר,
יַתורֲעחּמכִבמים אושס ִברין.
ֵאכייַתוצד יַתירֲעעאשה?
ִישּטאלנו ִבמאמ ּמנה שו יַתישחלזר שוִישת אננו ּמל ּה ,שוליאיַתמר ּמל ּה:
"רֲעה ֵארי יַתאשת ממאת ארת שלּמכל ּמא ּמדן".
ִבאם שכּמתבו שבתוכו,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשּמח יַתזר ושמּמחקוּ ,מפסול.
מסכת גיטין פרק ט משנה ב
ב
"רֲעה ֵארי יַתאשת ממאת ארת שלּמכל ּמא ּמדם,
אאּמלא שליַתאּמבא ושלּמאִבביְך"" ,שליַתאיַתחי ושליַתאיַתחִיְך",
ּמלאעאבד שויַתל ּמנשכ ִברי,
ושלּמכל ִבמי אשֵאאין ּמל ּה ּמעּמליו ִבקדוִבשים,
ּמכֵאשר.
"רֲעה ֵארי יַתאשת ממאת ארת שלּמכל ּמא ּמדם ,אאּמלא"...
יַתאשלּממ ּמנה שללכֵאהן ּמגדול,
שגרוּמשה יַתורֲעחלוּמוצה שללכֵאהן אה שדיוט,
יַתמשמ אז ארת ו שנִבתי ּמנה שלִישש ּמרֵאאל,
ויַתבת ִישש ּמרֵאאל יַתליַתמשמ ֵאזר שויַתל ּמנִבתין,
ושלּמכל ִבמי אש איש ּמל ּה ּמעּמליו ִבקדוִבשים רֲעאִבפלו יַתברֲעעֵאב ּמרה,
ּמפסול.
מסכת גיטין פרק ט משנה ג
ג

גופו אשיַתל ֵאגט:
"רֲעה ֵארי יַתאשת ממאת ארת שלּמכל ּמא ּמדם".
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר> :יודה<
" שו ֵאדין ִבדי איאה ֵאוי ִבליְך ִבמ ִבני,
ֵאסאפר ִבתרוִבכין שוִבא אג ארת ִבשבוִבקין,
ִבלשמּמהְך שלִבהשת יַתנשסּמבה שלּמכל שגיַתבר ִבדי ִבתשוצשבִיין".
גופו אששל ֵאגט יַתששחרור:
"רֲעה ֵארי יַתאּמתה אבן חו ִברי> ,את<
רֲעה ֵארי יַתאּמתה אששליַתעשוצּממְך"> .את<
מסכת גיטין פרק ט משנה ד
ד
ששללּמשה ִבגִבּטים שפסוִבלים,
שוִבאם ִבנֵאשאת ,יַתה ּמואלד ּמכֵאשר:
ּמכיַתתב ִבבשכיַתתב ּמידו שוֵאאין ּמעּמליו ֵאע ִבדים,
שואשּמעּמליו ֵאע ִבדים שוֵאאין בו שזיַתמן,
איש בו שזיַתמן שוֵאאין בו אאּמלא ֵאעד אאּמחד,
ֵאאלו ששללּמשה ִבגִבּטים שפסוִבלים,
שוִבאם ִבנֵאשאת ,יַתה ּמואלד ּמכֵאשר.
ה
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאין ּמעּמליו ֵאע ִבדים,
אאּמלא אש שנּמתנו ּמל ּה ִבבשפ ֵאני ֵאע ִבדים,
ּמכֵאשר,
שוגוּמבה ִבמ שנּמכִבסים שממששעּמב ִבדים,
אשֵאאין ּמהֵאע ִבדים חושתִבמין יַתעל יַתה ֵאגט
אאּמלא ִבמשפ ֵאני ִבתּקון ּמהעוּמלם.
מסכת גיטין פרק ט משנה ה
ו
שש יַתנִים אשִבששלחו שש ֵאני ִבגִבּטים ּמש ִבוים שו ִבנשתּמע שרבו,
נוֵאתן שש ֵאניאהן ּמלזו ושש ֵאניאהן ּמלזו.
שלִבפיּמכְך ִבאם ּמאיַתבד אאּמחד ֵאמאהן,
רֲעה ֵארי יַתהֵאש ִבני ּמבֵאטל.
ז
רֲעחִבמּמשה אשּמכשתבו שכּמלל שבתוְך יַתה ֵאגט:
"ִבאיש שפלו ִבני שמ ּמג ֵארש אאת שפּמל ִבנית,
ושפלו ִבני ִבלשפּמל ִבנית"> ,לפלונית<
שוּמהֵאע ִבדים ִבמשליַתמּמּטה,

מכּמלן שכֵאש ִברים ,שוִי ּמנֵאתן שלּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת.
ּמה ּמיה כוֵאתב לטאפס שלּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת> ,אחד ואחד<
שוּמהֵאע ִבדים ִבמשליַתמּמּטן,
אאת אשּמהֵאע ִבדים ִבנשק ִברים ִבעמוּ ,מכֵאשר.
מסכת גיטין פרק ט משנה ו
ח
שש ֵאני ִבגִבּטין אששכּמתּמבן אזה שביַתוצד אזה,
שש ֵאני ֵאע ִבדים ִבעשב ִברים ּמבִבאין ִבמיַתתיַתחת אזה שליַתתיַתחת אזה,
שש ֵאני ֵאע ִבדים שי ּמו ִבנים ּמבִבאין ִבמיַתתיַתחת אזה שליַתתיַתחת אזה;
אאת אשּמהֵאע ִבדים ּמה ִבראשו ִבנים ִבנשק ִברים ִבעמו,
ּמכֵאשר.
ֵאעד אאּמחד ִבעשב ִברי שוֵאעד אאּמחד שי ּמו ִבני,
ֵאעד אאּמחד שי ּמו ִבני שוֵאעד אאּמחד ִבעשב ִברי,
ּמבִבאין ִבמיַתתיַתחת אזה שליַתתיַתחת אזה,
שש ֵאניאהן שפסוִבלין.
מסכת גיטין פרק ט משנה ז
ט
ִבש ֵאיר ִבמשקּמוצת יַתה ֵאגט ושכּמתבו יַתב יַתד ף יַתהֵאש ִבני ,שוּמהֵאע ִבדים ִבמשליַתמּמּטן,
ּמכֵאשר.
ּמכשתבו ּמהֵאע ִבדים שבלראש יַתה יַתד ףִ ,במן יַתהיַתצד או ִבמן יַתארֲעח ּמריו,
שב ֵאגט ּמפשוטּ ,מפסול.
ִבהִבּקי ף לראשו אשּמל אזה שביַתוצד לראשו אשּמל אזה שוּמהֵאע ִבדים ּמבאאשמיַתוצע ,שש ֵאניאהם שפסוִבלין.
לראשו אשּמל אזה שליַתוצד סופו אשּמל אזה,
שוּמהֵאע ִבדים ִבמשליַתמּמּטן,
אאת אשּמהֵאע ִבדים ִבנשק ִברים שבסופוּ ,מכֵאשר.
מסכת גיטין פרק ט משנה ח
י
ֵאגט אששכּמתבו ִבעשב ִברית שוֵאע ּמדיו שי ּמו ִבנים,
שי ּמו ִבנית שוֵאע ּמדיו ִבעשב ִברים,
ֵאעד אאּמחד ִבעשב ִברי שוֵאעד אאּמחד שי ּמו ִבני,
ֵאעד אאּמחד שי ּמו ִבני שוֵאעד אאּמחד ִבעשב ִברי,
ּמכֵאשר.
ּמכיַתתב יַתהוּסוֵאפר שוֵאעדּ ,מכֵאשר.
"ִבאיש שפלו ִבני ֵאעד"ּ ,מכֵאשר.
"אבן ִבאיש שפלו ִבני ֵאעד"ּ ,מכֵאשר.
"ִבאיש שפלו ִבני אבן ִבאיש שפלו ִבני",
שוללא ּמכיַתתב "ֵאעד"ּ ,מכֵאשר.
ּמכיַתתב רֲעח ִבניּמכתו יַתורֲעח ִבניּמכּמת ּהּ ,מכֵאשר.

ּמכְך ּמהיו שבִבק ֵאיי יַתה יַתדיַתעת אשִבבירוּמשיַתלִים כושתִבבין.
ֵאגט שממעאשה> ,מעוסה<
שבִישש ּמרֵאאל ּמכֵאשר ויַתבגוִים ּמפסול.
שויַתהגוִים חושבִבטים אותו שואושמ ִברים לו> :ובגוים<
"רֲעעֵאשה יַתמה אש ִבישש ּמרֵאאל אושמ ִברין ּמלְך",
שוּמכֵאשר.
מסכת גיטין פרק ט משנה ט
יא
ּמיּמוצא ששּממ ּה שבִבעיר "שמ מק אדאשת" ,רֲעה ֵארי זו שמ מק אדאשת,
"שמלג אראשת" ,רֲעה ֵארי זו שמלג אראשת,
וִבבשליַתבד אשללא שיֵאהא ּמשם ִבמשתּמלא> .מותלא .וכך כל פעם<
שוֵאאיזו ִבהיא ִבמשתּמלא?
ֵאג יַתרש ִבאיש שפלו ִבני אאת ִבאששתו יַתעל שת יַתני,
ּמז יַתרק ּמל ּה ִבקדואשיּמהּ ,מסֵאפק ּמקרוב ּמל ּהּ ,מסֵאפק ּמקרוב לו,
זו ִבהיא ִבמשתּמלא.
)מסכת גיטין פרק ט משנה י(
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ללא שי ּמג ֵארש ּמא ּמדם אאת ִבאששתו,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים כד,א(
אאּמלא ִבאם ֵאכן ּממּמוצא ּמב ּה אע שר יַתות ּמדּמבר ,א
"ִבכי ּממּמוצא ּמב ּה אע שר יַתות ּמדּמבר".
ֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים כד,א(
רֲעאִבפלו ִבהשק ִבדיּמחה יַתתשבִבשילו ,א
"ִבכי ּממּמוצא ּמב ּה אע שר יַתות ּמדּמבר".
ו שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים כד,א(
רֲעאִבפלו ּממּמוצא יַתאאח ארת ּמנ ּמוה ִבמאמ ּמנה ,א
" שוּמה ּמיה ִבאם ללא ִבתשמּמוצא ֵאחן שבֵאעי ּמניו,
ִבכי ּממּמוצא ּמב ּה אע שר יַתות ּמדּמבר,
שוּמכיַתתב ּמל ּה ֵאסאפר שכ ִברימתת שו ּמניַתתן שב ּמי ּמד ּה ,שוִבששלּמח ּה ִבמֵאביתו".
חסלת גיטים

מסכת קידושין
פרק א

מסכת קידושין פרק א משנה א
א
ּמהִבאּמשה ִבנשק ֵאנית ִבבששלוּמשה שד ּמרִבכים,
שוקו ּמנה אאת יַתעשוצּממ ּה ִבבששֵאתי שד ּמרִבכים:
ִבנשק ֵאנית יַתבאכאס ף ,וִבבששּמטר ,ויַתבִבביּמאה.
יַתבאכאס ףֵ ,אבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
שב ִבדי ּמנר ,ושבשו אוה ִבדי ּמנר.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ִבבשפרוּמטה ,ושבשו אוה שפרוּמטה.
שויַתכּממה ִבהיא שפרוּמטה?
אאּמחד ִבמששמו ּמנה שבִבאּמוּסר ּמהִבאייַתטשלִבקי.
שוקו ּמנה אאת יַתעשוצּממ ּה שב ֵאגט ושבִבמייַתתת יַתהיַתביַתעל.
יַתה שיּמבּממה ִבנשק ֵאנית יַתבִבביּמאה,
שוקו ּמנה אאת יַתעשוצּממ ּה יַתברֲעחִבליּמוצה ,ושבִבמייַתתת יַתה ּמיּמבם.
מסכת קידושין פרק א משנה ב
ב
אעאבד ִבעשב ִברי ִבנשק אנה יַתבאכאס ף וִבבששּמטר,
שוקו אנה אאת יַתעשוצמו יַתבּמש ִבנים ,ויַתביוֵאבל ,ושבִבג שרעון אכאס ף.
שיֵאת ּמרה ּמעּמליו ּמהּמאּממה ּמהִבעשב ִבר ּמיה,
אשִבהיא קו ּמנה אאת יַתעשוצּממ ּה שבִבסיּממ ִבנים.
שויַתהִבנ שרּמוצע ִבנשק אנה ִבב שרִבוציּמעה,
שוקו אנה אאת יַתעשוצמו יַתביוֵאבל ,ושבִבמייַתתת ּמהּמאדון.
מסכת קידושין פרק א משנה ג
ג
אעאבד שכ יַתנרֲעע ִבני ִבנשק אנה יַתבאכאס ף ,וִבבששּמטר ,ויַתברֲעח ּמזּמקה,
שוקו אנה אאת יַתעשוצמו יַתבאכאס ף יַתעל שי ֵאדי רֲעאֵאח ִברים,
וִבבששּמטר יַתעל שי ֵאדי יַתעשוצמו.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
שבאכאס ף יַתעל שי ֵאדי יַתעשוצמו,
וִבבששּמטר יַתעל שי ֵאדי רֲעאֵאח ִברים,
וִבבשליַתבד אש שיֵאהא יַתהאכאס ף ִבמאשיַתלרֲעאֵאח ִברים.
מסכת קידושין פרק א משנה ד
ד
שבֵאהּממה יַתגּמוּסה ִבנשק ֵאנית ִבבשמִבסי ּמרה,
ושבֵאהּממה יַתדּמּקה שביַתה שגּמבּמהה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר ו שרִבבי אאשלּמע ּמזר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:

שבֵאהּממה יַתדּמּקה ִבנשק ֵאנית ִבבשמִבשיּמכה.
מסכת קידושין פרק א משנה ה
ה
שנּמכִבסים אש ֵאיש ּמלאהן יַתאשח ּמריות
ִבנשק ִבנים יַתבאכאס ף ,וִבבששּמטר ,ויַתברֲעח ּמזּמקה,
שואשֵאאין ּמלאהן יַתאשח ּמריות ֵאאי ּמנן ִבנשק ִבנים אאּמלא ִבבשמִבשיּמכה.
שנּמכִבסים אשֵאאין ּמלאהן יַתאשח ּמריות
ִבנשק ִבנים ִבעם יַתה שנּמכִבסים אש ֵאיש ּמלאהן יַתאשח ּמריות
יַתבאכאס ף ,וִבבששּמטר ,ויַתברֲעח ּמזּמקה.
שואשֵאאין ּמלאהן יַתאשח ּמריות זושקִבקים
אאת יַתה שנּמכִבסים אש ֵאיש ּמלאהן יַתאשח ּמריות,
שוִיּמשיַתבע רֲעעֵאליאהן.
מסכת קידושין פרק א משנה ו
ו
ּמכל יַתה אנאעּמשה ּמדִבמים שביַתאֵאחר,
ֵאכי ּמון אש ּמזּמכה אזהִ ,בנשתיַתח יַתיב יַתברֲעחִבליּמפיו.
ֵאכייַתוצד?
אהאחִבלי ף שור שבּמפ ּמרה ,או רֲעחמור שבשור,
ֵאכי ּמון אש ּמזּמכה אזהִ ,בנשתיַתח יַתיב יַתברֲעחִבליּמפיו.
שרשות יַתה ּמגבויַת ּה יַתבאכאס ף,
ו שרשות יַתהאה שדיוט יַתברֲעח ּמזּמקה.
רֲעאִבמי ּמרִבתי יַתל ּמגבויַת ּה ִבכשמִבסי ּמרִבתי יַתלאה שדיוט.
מסכת קידושין פרק א משנה ז
ז
ּמכל ִבמשוצֹות ּמהּמאב יַתעל יַתהֵאבן,
ּמהרֲעא ּמנִבשים יַתח ּמיִבבים ,שויַתה ּמנִבשים שפטורות.
ּמכל ִבמשוצֹות יַתהֵאבן יַתעל ּמהּמאב,
אאּמחד רֲעא ּמנִבשים שואאּמחד ּמנִבשים יַתח ּמיִבבין.
ּמכל ִבמשוצ יַתות רֲעעֵאשה אשיַתה שזיַתמן שג ּמרּממ ּה,
ּמהרֲעא ּמנִבשים יַתח ּמיִבבין ,שויַתה ּמנִבשים שפטורות.
שוּמכל ִבמשוצ יַתות רֲעעֵאשה אשללא יַתה שזיַתמן שג ּמרּממ ּה,
אאּמחד רֲעא ּמנִבשים שואאּמחד ּמנִבשים יַתח ּמיִבבין.
שוּמכל ִבמשוצ ּמוה שבללא יַתתרֲעעאשה,
ֵאבין אשיַתה שזיַתמן שג ּמרּממ ּה וֵאבין אשללא יַתה שזיַתמן שג ּמרּממ ּה,
אאּמחד רֲעא ּמנִבשים שואאּמחד ּמנִבשים יַתח ּמיִבבין,
חו ץ ִבמ'יַתבל יַתתִבּקי ף',
וִבמ'יַתבל יַתתששִבחית',
וִבמ'יַתבל ִבתיַתּטֵאמא יַתלֵאמִבתים'.

מסכת קידושין פרק א משנה ח
ח
יַתהשוּסִבמיכות ,שויַתהשתנופות ,שויַתהיַתה ּמגשות,
יַתהשּקּממוצות ,שויַתהיַתהשקּמטרות ,שויַתהשמִבליקות,
יַתהיַתּקּמבלות ,שויַתהיַתה ּמזיות,
נורֲעהגות ּמברֲעא ּמנִבשים שוֵאאי ּמנן נורֲעהגות יַתב ּמנִבשים,
חו ץ ִבמִבמ שניַתחת סוּמטה שויַת ּה שנ ִבזי ּמרה,
אשֵאהן שמ ִבניפות.
מסכת קידושין פרק א משנה ט
ט
ּמכל ִבמשוצ ּמוה אשֵאאי ּמנה שתלו ּמיה ּמבּמא אר ץ,
נואה אגת ּמבּמא אר ץ ושבחוּמוצה ּמלּמא אר ץ,
שוּמכל אשִבהיא שתלו ּמיה ּמבּמא אר ץ,
ֵאאי ּמנה נואה אגת אאּמלא ּמבּמא אר ץ,
חו ץ ִבמן ּמהּמע שרּמלה שויַתהִבכשליַתאִים.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יַתא ף ִבמן אהּמח ּמדש.
מסכת קידושין פרק א משנה י
י
ּמכל ּמהעואשה ִבמשוצ ּמוה יַתאיַתחת ,שמִבטיִבבים לו,
ויַתמרֲעא ִבריִבכים אאת ּמיּממיו,
שונוֵאחל אאת ּמהּמא אר ץ.
שוּמכל אשֵאאינו עואשה ִבמשוצ ּמוה יַתאיַתחת,
ֵאאין שמִבטיִבבים לו,
שוֵאאין יַתמרֲעא ִבריִבכין אאת ּמיּממיו,
שוֵאאינו נוֵאחל אאת ּמהּמא אר ץ.
שוּמכל אשֵאאינו ללא יַתבִבמשק ּמרא
שוללא יַתבִבמשש ּמנה שוללא שב אד ארְך ּמהאא אר ץ,
ֵאאין אזה ִבמן יַתה ִבישוב.
יַתהיַתמרֲעח ִבזיק ִבבששּמלששּמתן,
ּמעּמליו יַתהּמכתוב אוֵאמר) :לקאהאלת ד,יב(
" שויַתהחוט יַתהשממשּמלש ללא ִבבשמֵאה ּמרה ִי ּמנֵאתק".

פרק ב
מסכת קידושין פרק ב משנה א

א
ּמהִבאיש שמיַתק ֵאדש בו וִבבששלוחו,
שוּמהִבאּמשה ִבמשתיַתק אדאשת ּמב ּה וִבבששלוּמח ּה.
ּמהִבאיש שמיַתק ֵאדש אאת ִבבתו שכאשִבהיא יַתנרֲעע ּמרה
בו וִבבששלוחו.
ּמהאוֵאמר ּמלִבאּמשה:
"ִבהשתיַתק שדִבשי ִבלי ִבבשתּממ ּמרה זו",
"ִבהשתיַתק שדִבשי ִבלי ּמבזו",
"ִבהשתיַתק שדִבשי ִבלי ּמבזו",
ִבאם ֵאיש שביַתאיַתחת ֵאמאהן שו אוה שפרוּמטה ,שמ מק אדאשת,
שוִבאם ּמלאוֵ ,אאי ּמנה שמ מק אדאשת.
"ּמבזו וּמבזו וּמבזו",
ִבאם ֵאיש שבמכּמלם שו אוה שפרוּמטה ,שמ מק אדאשת,
שוִבאם ּמלאוֵ ,אאי ּמנה שמ מק אדאשת.
ּמה שיּמתה אואכאלת ִבראשו ּמנה ִבראשו ּמנה,
ֵאאי ּמנה שמ מק אדאשת,
יַתעד אש שיֵאהא שביַתאיַתחת ֵאמאהן שו אוה שפרוּמטה.
מסכת קידושין פרק ב משנה ב
ב
"ִבהשתיַתק שדִבשי ִבלי שבכוס אזה אשיַתל יַתיִין",
שו ִבנשמּמוצא אשִבל שדיַתבש;
"אשִבל שדיַתבש" ,שו ִבנשמּמוצא אשיַתל יַתיִין;
"שב ִבדי ּמנר אזה אשיַתלאכאס ף"ִ ,בנשמּמוצא אשיַתל ּמזּמהב;
"אשיַתל ּמזּמהב" ,שו ִבנשמּמוצא אשיַתלאכאס ף;
"יַתעל שמ ּמנת אשרֲעא ִבני ּמע ִבני" ,שו ִבנשמּמוצא ּמעִבשיר; >שני<
"ּמעִבשיר" ,שו ִבנשמּמוצא ּמע ִבני,
ֵאאי ּמנה שמ מק אדאשת.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ִבאם ִבהשטּמע ּה ִבלששּמבח,
רֲעה ֵארי זו שמ מק אדאשת.
מסכת קידושין פרק ב משנה ג
ג
"יַתעל שמ ּמנת אשרֲעא ִבני לכֵאהן" ,שו ִבנשמּמוצא ֵאל ִבוי; >שני<
"ֵאל ִבוי" ,שו ִבנשמּמוצא לכֵאהן;
" ּמנִבתין" ,שו ִבנשמּמוצא יַתמשמ ֵאזר;
"יַתמשמ ֵאזר" ,שו ִבנשמּמוצא ּמנִבתין;
"אבן ִבעיר" ,שו ִבנשמּמוצא אבן שכ יַתרְך;
"אבן שכ יַתרְך" ,שו ִבנשמּמוצא אבן ִבעיר;
"יַתעל שמ ּמנת אשֵאביִבתי ּמקרוב יַתליַתמ שרֵאח ץ" ,שו ִבנשמּמוצא ּמרחוק;

" ּמרחוק" ,שו ִבנשמּמוצא ּמקרוב;
"יַתעל שמ ּמנת אש איש ִבלי יַתבת או ִבששפּמחה יַתג אדאלת" ,שוֵאאין לו;
"יַתעל שמ ּמנת אשֵאאין ִבלי" ,שו איש לו;
"יַתעל שמ ּמנת אש איש ִבלי ּמב ִבנים" ,שוֵאאין לו;
יַתעל שמ ּמנת אשֵאאין לו ,שו איש לו;
שויַתעל מכּמלם ,יַתא ף יַתעל ִבפי אשּמאשמ ּמרה:
"שבִבלִבבי ּמה ּמיה שלִבהשתיַתק ֵאדש לו יַתא ף יַתעל ִבפי ֵאכן",
ֵאאי ּמנה שמ מק אדאשת.
שוֵאכן אשִבהשטיַתעתו.
מסכת קידושין פרק ב משנה ד
ד
ּמהאוֵאמר ִבלששלוחו:
"ֵאוצא שויַתק ֵאדש ִבלי ִבאּמשה שפּמל ֵאנית ִבבשמקום שפלו ִבני",
שוּמהיַתלְך שוִבק שדּמש ּה שבּממקום יַתאֵאחר,
ֵאאי ּמנה שמ מק אדאשת.
"רֲעה ֵארי ִבהיא ִבבשמקום שפלו ִבני",
שוּמהיַתלְך שוִבק שדּמש ּה שבּממקום יַתאֵאחר,
רֲעה ֵארי זו שמ מק אדאשת.
מסכת קידושין פרק ב משנה ה
ה
יַתהשמיַתק ֵאדש אאת ּמהִבאּמשה יַתעל שמ ּמנת אשֵאאין ּמעאליּמה שנּמד ִברים,
שו ִבנשמשוצאו ּמעאליּמה שנּמד ִברים> ,ונימוצא<
ֵאאי ּמנה שמ מק אדאשת.
שכ ּמנּמס ּה שסּמתם ,שו ִבנשמשוצאו ּמעאליּמה שנּמד ִברים,
ֵאתֵאוצא אשללא ִבבשכמתּמבה.
יַתעל שמ ּמנת אשֵאאין ּמב ּה מוִבמין,
שו ִבנשמשוצאו ּמב ּה מוִבמין,
ֵאאי ּמנה שמ מק אדאשת.
שכ ּמנּמס ּה שסּמתם ,שו ִבנשמשוצאו ּמב ּה מוִבמין,
ֵאתֵאוצא אשללא ִבבשכמתּמבה,
אשּמכל יַתהמוִבמים יַתהפושסִבלים יַתבלכרֲעה ִבנים,
פושסִבלין יַתב ּמנִבשים.
מסכת קידושין פרק ב משנה ו
ו
יַתהשמיַתק ֵאדש ששֵאתי ּמנִבשים שבשו אוה שפרוּמטה,
או ִבאּמשה יַתאיַתחת שבּמפחות ִבמשו אוה שפרוּמטה,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשִבשיַתלח ִבסשבלונות שליַתאיַתחר ִבמֵאכן,
ֵאאי ּמנה שמ מק אדאשת,

אשֵאמרֲעחיַתמת ִבקדוש ּמה ִבראשון ִבשיַתלח.
שוֵאכן יַתהּמּקּמטן אשִבּק ֵאדש.
מסכת קידושין פרק ב משנה ז
ז
יַתהשמיַתק ֵאדש ִבאּמשה וִבבּמת ּה,
או ִבאּמשה יַתורֲעאחוּמת ּה שכיַתאיַתחת,
ֵאאי ּמנן שמ מק ּמדשות.
יַתמרֲעעאשה שבּמחֵאמש ּמנִבשים,
וּמבאהם ששֵאתי יַתאשחיות,
שוִבלֵאּקט אאּמחד יַתכשליַתכּמלה אשיַתלשתֵאא ִבנים,
ִבמאשּמלאהן ּמה יַתית ,וששִבביִבעית ּמה יַתית,
ּמאיַתמר ּמלאהן:
"רֲעה ֵארי מכשלאכם שמ מק ּמדשות ִבלי יַתביַתכשליַתכּמלה יַתהלזאת",
שוִבקשביַתלּמת ּה יַתאיַתחת ֵאמאהן יַתעל שי ֵאדי מכּמלם,
ּמאשמרו רֲעחּמכִבמים:
ֵאאין ּמהיַתאשחיות שמ מק ּמדשות.
מסכת קידושין פרק ב משנה ח
ח
יַתהשמיַתק ֵאדש שבאחשלקו שבּמק שדֵאשי ּמק ּמדִבשים ,שבּמק ּמדִבשים יַתקִבלים,
ֵאאי ּמנה שמ מק אדאשת.
שביַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני,
ֵאבין שו ֵאגגֵ ,אבין ֵאמ ִבזיד ,ללא ִבק ֵאדש.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאמ ִבזידִ ,בק ֵאדש ,שו ֵאגג ,ללא ִבק ֵאדש.
ויַתבאהשק ֵאדש,
ֵאמ ִבזידִ ,בק ֵאדש ,שו ֵאגג ,ללא ִבק ֵאדש.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שו ֵאגגִ ,בק ֵאדש ,וֵאמ ִבזיד ,ללא ִבק ֵאדש.
מסכת קידושין פרק ב משנה ט
ט
יַתהשמיַתק ֵאדש ּמבּמע שרּמלה,
שבִבכשלֵאאי יַתהאכ ארם,
ושבשור יַתה ִבנשסּמקל,
ושבאע שגּמלה רֲעערוּמפה,
ושבִבוצּקפ ֵארי שמלוצ ּמרע,
וִבבששיַתער ּמנ ִבזיר,

ושבאפאטר רֲעחמור,
ושבּמבּמשר אבּמחּמלב,
ויַתבמחִבלין אש ִבנששרֲעחטו ּמברֲעע ּמז ּמרה,
ֵאאי ּמנה שמ מק אדאשת.
שמּמכ ּמרן שוִבק ֵאדש ִבב שדֵאמיאהן,
רֲעה ֵארי זו שמ מק אדאשת.
מסכת קידושין פרק ב משנה י
י
יַתהשמיַתק ֵאדש ִבבשתרומות ,ושביַתמיַתעששרות ,ושביַתמּמתנות,
ושבֵאמי יַתחּמּטאת ,שוֵאאאפר יַתחּמּטאת,
רֲעה ֵארי זו שמ מק אדאשת,
יַתא ף יַתעל ִבפי ִישש ּמרֵאאל.

פרק ג
מסכת קידושין פרק ג משנה א
א
ּמהאוֵאמר יַתלרֲעחֵאברו:
"ֵאוצא שויַתק ֵאדש ִבלי ִבאּמשה שפלו ִבנית",
שוּמהיַתלְך שוִבק שדּמש ּה שליַתעשוצמו,
שמ מק אדאשת.
שוֵאכן ּמהאוֵאמר ּמלִבאּמשה:
"רֲעה ֵארי יַתאשת שמ מק אדאשת ִבלי שליַתאיַתחר ששללִבשים יום",
וּמבא יַתאֵאחר שוִבק שדּמש ּה שבתוְך ששללִבשים יום,
שמ מק אדאשת יַתלֵאש ִבני.
יַתבת ִישש ּמרֵאאל שללכֵאהן> ,המלים לאחר 'בת' נמחקו ואינן ניתנות לקריאה<
לתאיַתכל ִבבשתרוּממה.
"ֵאמיַתעשכּמשיו שליַתאיַתחר ששללִבשים יום",
וּמבא יַתאֵאחר שוִבק שדּמש ּה שבתוְך ששללִבשים יום,
שמ מק אדאשת שוֵאאי ּמנ ּה שמ מק אדאשת.
יַתבת לכֵאהן שלִישש ּמרֵאאל,
ללא לתאיַתכל ִבבשתרוּממה.
מסכת קידושין פרק ג משנה ב
ב
ּמהאוֵאמר ּמלִבאּמשה:
"רֲעה ֵארי יַתאשת שמ מק אדאשת ִבלי,
יַתעל שמ ּמנת אשאאאתן ִבליְך ּממאיַתתִים זוז",

רֲעה ֵארי זו שמ מק אדאשת ,שוִיֵאתן.
"יַתעל שמ ּמנת אשאאאתן ִבליְך ִבמּמכן שויַתעד ששללִבשים יום",
ּמניַתתן ּמל ּה שבתוְך ששללִבשים יום ,שמ מק אדאשת,
שוִבאם ּמלאוֵ ,אאי ּמנה שמ מק אדאשת.
"יַתעל שמ ּמנת אש איש ִבלי ּממאיַתתִים זוז",
רֲעה ֵארי זו שמ מק אדאשת שו איש לו.
"יַתעל שמ ּמנת אשיַתא שרֵאאְך ּממאיַתתִים זוז",
רֲעה ֵארי זו שמ מק אדאשת שויַתי שראא ּמנה.
ִבאם אה שרּמא ּה יַתעל יַתהמששלּמחןֵ ,אאי ּמנה שמ מק אדאשת.
מסכת קידושין פרק ג משנה ג
ג
"יַתעל שמ ּמנת אש איש ִבלי ֵאבית כור ּמעּמפר",
רֲעה ֵארי זו שמ מק אדאשת שו איש לו.
"יַתעל שמ ּמנת אש איש ִבלי ִבבשמקום שפלו ִבני",
ִבאם ֵאיש לו שבאותו יַתהּממקום ,שמ מק אדאשת,
שוִבאם ּמלאוֵ ,אאי ּמנה שמ מק אדאשת.
"יַתעל שמ ּמנת אשיַתא שרֵאאְך ֵאבית כור ּמעּמפר",
רֲעה ֵארי זו שמ מק אדאשת שויַתי שראא ּמנה.
אה שרּמא ּה יַתבִבבשקּמעהֵ ,אאי ּמנה שמ מק אדאשת.
מסכת קידושין פרק ג משנה ד
ד
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ּמכל שת יַתני אשֵאאינו ִבכשת יַתנאי שב ֵאני ּמגד ושב ֵאני שראוֵאבן,
ש אנאאיַתמר) :שבִבמ שדיַתבר לב,כט-ל(
ֵאאינו שת יַתני ,א
" יַתוליאאמר למאשה רֲעאֵאלאהם:
ִבאם יַתייַתעשברו שב ֵאני ּמגד ושב ֵאני שראוֵאבן ִבאשתאכם אאת יַתהיַתי שר ֵאדן,
ּמכל ּמחלו ץ יַתלִבמשלּמחּממה ִבלשפ ֵאני יי,
שו ִבנשכשבּמשה ּמהּמא אר ץ ִבלשפ ֵאניאכם,
ו שניַתתאתם ּמלאהם אאת אא אר ץ יַתה ִבגשלּמעד יַתלרֲעאמח ּמזה.
שוִבאם ללא יַתייַתעשברו רֲעחלוִבוצים ִבאשתאכם,
שולנארֲעחזו שבלתשכאכם שבאא אר ץ שכ ּמניַתען".
שרִבבי רֲעח יַתנשנ ּמיה אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
לוצ ארְך ּמה ּמיה יַתה ּמדּמבר לויַתמר ,אשִבאשלּממֵאלא ֵאכן,
ֵאיש שביַתמששיַתמע אשיַתא ף שבאא אר ץ שכ יַתניַתען ללא מה שנּמחלו> .הו יַתנח לו<
מסכת קידושין פרק ג משנה ה
ה
יַתהשמיַתק ֵאדש אאת ּמהִבאּמשה שוּמאיַתמר:
"ּמסבור ּמהִייִבתי אשִבהיא לכאה אנת",

יַתורֲעה ֵארי ִבהיא של ִבו ּמיה;
"של ִבו ּמיה" ,יַתורֲעה ֵארי ִבהיא לכאה אנת;
"רֲעעִבנ ּמיה" ,יַתורֲעה ֵארי ִבהיא רֲעעִבשי ּמרה;
"רֲעעִבשי ּמרה" ,יַתורֲעה ֵארי ִבהיא רֲעעִבנ ּמיה,
רֲעה ֵארי זו שמ מק אדאשת,
ִבמשפ ֵאני אשללא ִבהשטיַתעתו.
ו
ּמהאוֵאמר ּמלִבאּמשה:
"רֲעה ֵארי יַתאשת שמ מק אדאשת ִבלי שליַתאיַתחר אשאאשת יַתג ֵאיר",
ו"שליַתאיַתחר אשִבתשת יַתגשי ִברי",
"שליַתאיַתחר אשאאששיַתתשח ֵארר",
ו"שליַתאיַתחר אשִבתששיַתתשחשר ִברי",
"שליַתאיַתחר אש ּמימות יַתבשעִבליְך",
או "שליַתאיַתחר אש יַתירֲעחלל ץ ִבליְך שיּמבִבמיְך",
ֵאאי ּמנה שמ מק אדאשת.
שוֵאכן ּמהאוֵאמר יַתלרֲעחֵאברו:
"ִבאם ּמישל ּמדה ִבאששּמתְך שנֵאקּמבה,
רֲעה ֵארי ִבהיא שמ מק אדאשת ִבלי",
ללא ּמאיַתמר שכלום.
)ִבאם ּמה שיּמתה ֵאאאשת רֲעחֵאברו שממעאב ארת שומהיַתכר עוּמב ּמר ּה,
שדּמב ּמריו יַתק ּמיִבמין,
שוִבאם ּמישל ּמדה שנֵאקּמבה ,שמ מק אדאשת> (.ליתא בכ"י קאופמן<
מסכת קידושין פרק ג משנה ו
ז
ּמהאוֵאמר ּמלִבאּמשה:
"רֲעה ֵארי יַתאשת שמ מק אדאשת ִבלי
יַתעל שמ ּמנת אשרֲעא יַתדֵאבר ּמעיַתלִיְך יַתלִבששלטון,
שואאאעאשה ִבעִבמיְך יַתבפוֵאעל",
ִבדאבר ּמעאליּמה יַתלִבששלטון,
שוּמעּמשה ִבעּממ ּה יַתבפוֵאעל ,שמ מק אדאשת,
שוִבאם ּמלאוֵ ,אאי ּמנה שמ מק אדאשתּ> .מליו<
"יַתעל שמ ּמנת אשִבי שראוצה יַתאּמבא",
ּמרּמוצה ּמהּמאב ,שמ מק אדאשת,
שוִבאם ּמלאוֵ ,אאי ּמנה שמ מק אדאשתּ> .מלאיו<
ֵאמת ּמהּמאב,
רֲעה ֵארי זו שמ מק אדאשת.
ֵאמת יַתהֵאבן,
שמיַתלשמ ִבדים אאת ּמהּמאב אשליאיַתמר:
"ֵאאי ִבני רואוצה".

מסכת קידושין פרק ג משנה ז
ח
"ִבק יַתדששִבתי אאת ִבבִבתי,
שוֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע שלִבמי ִבק יַתדששִבתיּמה",
ּמבא אאּמחד שוּמאיַתמר:
"רֲעא ִבני ִבק יַתדששִבתיּמה" ,אנאאּממן.
אזה אויַתמר "רֲעא ִבני ִבק יַתדששִבתיּמה",
שו אזה אויַתמר "רֲעא ִבני ִבק יַתדששִבתיּמה",
שש ֵאניאהם נושת ִבנין ֵאגט.
שוִבאם ּמרוצו,
אאּמחד נוֵאתן ֵאגט ,שואאּמחד כו ֵאנס.
מסכת קידושין פרק ג משנה ח
ט
"ִבק יַתדששִבתי אאת ִבבִבתי שקיַתט ּמנה,
ִבק יַתדששִבתיּמה שו ֵאג יַתרששִבתיּמה שכאשִבהיא שקיַתט ּמנה",
יַתורֲעה ֵארי ִבהיא שקיַתט ּמנה ,אנאאּממן.
"ִבק יַתדששִבתיּמה שו ֵאג יַתרששִבתיּמה שכאשִבהיא שקיַתט ּמנה",
יַתורֲעה ֵארי ִבהיא שגדוּמלהֵ ,אאינו אנאאּממן.
" ִבנששֵאבית ושפ ִבדיִבתיּמה",
ֵאבין אשִבהיא שקיַתט ּמנה ֵאבין אשִבהיא שגדוּמלה,
ֵאאינו אנאאּממן.
ִבמי אשֵאמת שוּמאיַתמר שבּמשיַתעת ִבמיּמתתו:
" איש ִבלי ּמב ִבנים" ,אנאאּממן.
" איש ִבלי יַתאִבחים"ֵ ,אאינו אנאאּממן.
יַתהשמיַתק ֵאדש אאת ִבבתו שסּמתםֵ ,אאין יַתהבו ּמגרות ִבבשכּמלל.
מסכת קידושין פרק ג משנה ט
י
ִבמי אש איש לו ששֵאתי ִבכֵאתי ּמבנות ִבמששֵאתי ּמנִבשים,
שוּמאיַתמר:
"ִבק יַתדששִבתי אאת ִבבִבתי שגדוּמלה,
שוֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע ִבאם שגדוּמלה אשיַתב שגדולות,
או שגדוּמלה אשיַתבשּקיַתטנות,
או שקיַתט ּמנה אשיַתב שגדולות,
אשִבהיא שגדוּמלה ִבמן יַתה שגדוּמלה אשיַתבשּקיַתטנות",
מכּמלם רֲעאסורות,
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר,
חו ץ ִבמן יַתהשּקיַתט ּמנה אשיַתבשּקיַתטנות.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:

מכּמלם ממּמתרות,
חו ץ ִבמן יַתה שגדוּמלה אשיַתב שגדולות.
יא
"ִבק יַתדששִבתי אאת ִבבִבתי שקיַתט ּמנה,
שוֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע ִבאם שקיַתט ּמנה אשיַתבשּקיַתטנות,
או שקיַתט ּמנה אשיַתב שגדולות,
או שגדוּמלה אשיַתבשּקיַתטנות,
אשִבהיא שקיַתט ּמנה ִבמן יַתהשּקיַתט ּמנה אשיַתב שגדולות",
מכּמלם רֲעאסורות,
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר,
חו ץ ִבמן יַתה שגדוּמלה אשיַתב שגדולות.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
מכּמלם ממּמתרות,
חו ץ ִבמן יַתהשּקיַתט ּמנה אשיַתבשּקיַתטנות.
מסכת קידושין פרק ג משנה י
יב
ּמהאוֵאמר ּמלִבאּמשה "ִבק יַתדששִבתיְך",
שוִבהיא אואמ ארת "ללא ִבק יַתדששיַתת ִבני",
הוא ּמאסור ִבבשקרובואתיּמה,
שוִבהיא ממאת ארת ִבבשקרוּמביו.
"ִבק יַתדששיַתת ִבני",
שוהוא אוֵאמר "ללא ִבק יַתדששִבתיְך",
הוא ממּמתר ִבבשקרובואתיּמה,
שוִבהיא רֲעאסו ּמרה ִבבשקרוּמביו.
יג
"ִבק יַתדששִבתיְך",
שוִבהיא אואמ ארת:
"ללא ִבק יַתדששּמת אאּמלא ִבבִבתי",
ּמאסור ִבבשקרובות שגדוּמלה,
ו שגדוּמלה ממאת ארת ִבבשקרוּמביו.
וממּמתר ִבבשקרובות שקיַתט ּמנה,
ושקיַתט ּמנה ממאת ארת ִבבשקרוּמביו.
מסכת קידושין פרק ג משנה יא
יד
"ִבק יַתדששִבתי אאת ִבבֵאתְך",
שוִבהיא אואמ ארת:
"ללא ִבק יַתדששּמת אאּמלא אוִבתי"> ,אותו<

ּמאסור ִבבשקרובות שקיַתט ּמנה,
ושקיַתט ּמנה ממאת ארת ִבבשקרוּמביו.
וממּמתר ִבבשקרובות שגדוּמלה,
ו שגדוּמלה רֲעאסו ּמרה ִבבשקרוּמביו.
מסכת קידושין פרק ג משנה יב
יה
ּמכל ּממקום אש ֵאיש ִבקדוִבשים שוֵאאין רֲעעֵאב ּמרה,
יַתה אואלד הוֵאלְך יַתאיַתחר יַתה ּמזּמכר.
שוֵאאי אזה אזה?
זו לכאה אנת ,של ִבו ּמיה ,שוִישש שרֵאאִבלית
אש ִבנששאו יַתללכֵאהן ,שויַתלֵאל ִבוי ,ושלִישש ּמרֵאאל.
שוּמכל ּממקום אש ֵאיש ִבקדוִבשים שו ֵאיש רֲעעֵאב ּמרה,
יַתה אואלד הוֵאלְך יַתאיַתחר יַתהּמפגום אשִבבשש ֵאניאהם.
שוֵאאי אזה אזה?
יַתאשלּממ ּמנה שללכֵאהן ּמגדול,
שגרוּמשה יַתורֲעחלוּמוצה שללכֵאהן אה שדיוט,
יַתמשמ אז ארת ו שנִבתי ּמנה שלִישש ּמרֵאאל,
ויַתבת ִישש ּמרֵאאל יַתליַתמשמ ֵאזר שויַתל ּמנִבתין.
]יו[
שוּמכל ִבמי אשֵאאין ּמל ּה ּמעּמליו ִבקדוִבשים,
רֲעאּמבל איש ּמל ּה ִבקדוִבשים יַתעל רֲעאֵאח ִברים,
יַתה אואלד יַתמשמ ֵאזר.
שוֵאאי אזה אזה?
אזה יַתהּמבא יַתעל יַתאיַתחת ִבמּמכל ּמהרֲעע ּמריות ּמהרֲעאמורות יַתבתו ּמרה ,ושפסולות.
שוּמכל ִבמי אשֵאאין ּמל ּה ללא ּמעּמליו שוללא יַתעל רֲעאֵאח ִברים ִבקדוִבשים,
יַתה אואלד ּמכמוּמה.
שוֵאאי אזה אזה?
אזה אואלד ִבששפּמחה שו ּמנשכ ִברית.
מסכת קידושין פרק ג משנה יג
יז
שרִבבי יַתט שרפון אוֵאמר:
שיכוִבלים ֵאהם יַתמשמֵאז ִברים ִבליַתּטֵאהר.
ֵאכייַתוצד?
יַתמשמ ֵאזר נוֵאשא ִבששפּמחה ,יַתה אואלד אעאבד.
ִבששח שררוִ ,בנשמּמוצא יַתהֵאבן אבן חו ִברין.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
רֲעה ֵארי אזה אעאבד יַתמשמ ֵאזר.

פרק ד
מסכת קידושין פרק ד משנה א
א
רֲעעּמש ּמרה ליּמחִבסים ּמעלו ִבמּמבאבל:
ּמכרֲעה ֵאני ,של ִבו ֵאייִ ,ישש שרֵאאֵאלי,
רֲעחּמלֵאליֵ ,אג ֵארי ,רֲעחרו ֵארי,
יַתמשמ ֵאז ֵארי ו שנִבתי ֵאני,
יַתשתוֵאקי יַתורֲעאמסֵאפי.
ּמכרֲעה ֵאני ,של ִבו ֵאיי שוִישש שרֵאאֵאלי ממּמת ִברין ּמללבא אזה ּמב אזה.
של ִבו ֵאיי שוִישש שרֵאאֵאלי ,רֲעחּמלֵאליֵ ,אג ֵארי יַתורֲעחרו ֵארי,
ממּמת ִברין ּמללבא אזה ּמב אזה.
ֵאג ֵארי יַתורֲעחרו ֵארי ,יַתמשמ ֵאז ֵארי ו שנִבתי ֵאני ,יַתשתוֵאקי יַתורֲעאמסֵאפי,
ממּמת ִברין ּמללבא אזה ּמב אזה.
מסכת קידושין פרק ד משנה ב
ב
שוֵאאלו ֵאהן יַתהיַתשתוֵאקי?
ּמכל אשהוא יַתמִבכיר אאת ִבאמו,
שוֵאאינו יַתמִבכיר אאת ּמאִבביו.
רֲעאמסֵאפי?
ּמכל אש אנאאיַתס ף ִבמן יַתהשוק,
שוֵאאינו יַתמִבכיר ללא אאת ּמאִבביו שוללא אאת ִבאמו.
יַתאּמבא ּמשאול ּמה ּמיה קו ֵארא שליַתשתוֵאקי יַתבדוֵאקי.
מסכת קידושין פרק ד משנה ג
ג
ּמכל ּמהרֲעאסו ִברים ִבמּמללבא יַתבּמּקּמהל,
ממּמת ִברין ּמללבא אזה ּמב אזה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאסר.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
יַתו ּמדּמאן שב יַתו ּמדּמאן,
ממּמתר,
יַתו ּמדּמאן ִבבשסֵאפּמקן ,ושסֵאפּמקן שב יַתו ּמדּמאן ,ושסֵאפּמקן ִבבשסֵאפּמקן,
ּמאסור.
ֵאאילו ֵאהן יַתהשוּסֵאפקות?
יַתשתוִבקי ,יַתורֲעאמסֵאפי ,שוכוִבתי.
מסכת קידושין פרק ד משנה ד

ד
יַתהנוֵאשא ִבאּמשה לכאה אנת,
ּמוצ ִבריְך ִבלשבלדק יַתארֲעח אריּמה יַתא שריַתבע ִבאּממהות,
אשֵאהן ששמו אנה ,שוֵאאלו ֵאהן:
ִבאּממ ּה ,שוֵאאם ִבאּממ ּה,
שוֵאאם רֲעאִבבי ִבאּממ ּה שוִבאּממ ּה,
שוֵאאם ּמאִבביּמה שוִבאּממ ּה,
שוֵאאם ּמאִבבי ּמאִבביּמה שוִבאּממ ּה.
של ִבו ִביים שוִישש שרֵאאִבלים,
מוִבסיִבפין רֲעעֵאליאהם עוד יַתאיַתחת.
מסכת קידושין פרק ד משנה ה
ה
ֵאאין בו שדִבקין ללא ִבמן יַתהִבמ שזֵאביַתח ושליַתמשעּמלן,
שוללא ִבמן יַתהדוּמכן ושליַתמשעּמלן,
שוללא ִבמן אס שנאהשד ִברין ושליַתמשעּמלן> .הסנהדרין<
ּמכל אשּמהשח ּמזקו רֲעאבוּמתיו שושט ֵארי ּמה יַתרִבבים שו יַתגּמבֵאאי שוצ ּמדּמקה,
יַתמִבשיִבאים ִבלשכמה ּמנה,
ֵאאינו ּמוצ ִבריְך ִבלשבלדק יַתארֲעח ֵאריאהם.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתא ף ִבמי אשּמה ּמיה ּמחתום ֵאעד שביַתא שרֵאכי שיּמש ּמנה אשיַתלִבצפו ִברין.
שרִבבי רֲעח יַתנשנ ּמיה אבן יַתא שנִבטי שג יַתנס אוֵאמר:
יַתא ף ִבמי אשּמה ּמיה ממשכּמתב שבִבאשס יַתרשט ּמיא אשיַתלאמאלְך.
מסכת קידושין פרק ד משנה ו
ו
יַתבת ּמחּמלל ּמזּמכר שפסוּמלה ִבמן יַתהשכמה ּמנה שלעוּמלם.
ִישש ּמרֵאאל אש ּמנּמשא רֲעחּמלּמלה,
ִבבתו שכֵאש ּמרה ִבלשכמה ּמנה.
שוּמחּמלל אש ּמנּמשא יַתבת ִישש ּמרֵאאל,
ִבבתו שפסוּמלה ִבמן יַתהשכמה ּמנה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתבת ֵאגר ּמזּמכר ,שכיַתבת ּמחּמלל ּמזּמכר.
מסכת קידושין פרק ד משנה ז
ז
שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב אוֵאמר:
ִישש ּמרֵאאל אש ּמנּמשא ִבגיו ארתִ ,בבתו שכֵאש ּמרה ִבלשכמה ּמנה,
שו ֵאגר אש ּמנּמשא יַתבת ִישש ּמרֵאאלִ ,בבתו שכֵאש ּמרה ִבלשכמה ּמנה.
רֲעאּמבל ֵאגר אש ּמנּמשא ִבגיו ארתִ ,בבתו שפסוּמלה ִבמן יַתהשכמה ּמנה.
אאּמחד ֵאג ִברים שואאּמחד רֲעעּמב ִבדים שממששחּמר ִברים,

רֲעאִבפלו יַתעד רֲעעּמש ּמרה דורות,
יַתעד אששתֵאהא ִבאּממן ִבמ ִבישש ּמרֵאאל.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתא ף ֵאגר אש ּמנּמשא ִבגיו ארת,
ִבבתו שכֵאש ּמרה ִבלשכמה ּמנה.
מסכת קידושין פרק ד משנה ח
ח
ּמהאוֵאמר "שב ִבני אזה יַתמשמ ֵאזר",
ֵאאינו אנאאּממן.
יַתורֲעאִבפלו שש ֵאניאהם אושמ ִברים יַתעל ּמהלעאבר אששבֵאמאעיּמה:
"יַתמשמ ֵאזר הוא",
ֵאאי ּמנן אנאאּממ ִבנין.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
אנאאּממ ִבנין.
מסכת קידושין פרק ד משנה ט
ט
ִבמי אש ּמניַתתן שרשות ִבלששלוחו שליַתק ֵאדש אאת ִבבתו,
שוּמהיַתלְך הוא שוִבק שדּמש ּה,
ִבאם אשלו ּמק שדמוִ ,בקדוּמשיו ִבקדוִבשין,
שוִבאם אשִבלששלוחו ּמק שדמוִ ,בקדוּמשיו ִבקדוִבשין.
ֵאאין ּמידויַתע ,שש ֵאניאהם נושת ִבנין ֵאגט.
ִבאם ּמרוצו ,אאּמחד נוֵאתן ֵאגט ,שואאּמחד כו ֵאנס.
י
שוֵאכן ּמהִבאּמשה אש ּמנשת ּמנה שרשות ִבלששלוּמח ּה שליַתק שדּמש ּה,
שוּמהשלּמכה ִבהיא שוִבק שדּמשה יַתעשוצּממ ּה,
ִבאם אשּמל ּה ּמק שדמוִ ,בקדואשיּמה ִבקדוִבשין,
שוִבאם אשִבלששלוּמח ּה ּמק שדמוִ ,בקדוּמשיו ִבקדוִבשין.
ֵאאין ּמידויַתע ,שש ֵאניאהן נושת ִבנין ֵאגט.
ִבאם ּמרוצו ,אאּמחד נוֵאתן ֵאגט ,שואאּמחד כו ֵאנס.
מסכת קידושין פרק ד משנה י
יא
ִבמי אש ּמיּמוצא הוא שוִבאששתו ִבלשמ ִבדי יַתנת יַתה ּמים,
וּמבא הוא שוִבאששתו וּמב ּמניו ,שוּמאיַתמר:
"ִבאּמשה אש ּמייַתוצאת ִבעִבמי ִבלשמ ִבדי יַתנת יַתה ּמים,
רֲעה ֵארי ִבהיא זו ,שוֵאאלו ּמב אניּמה",
ֵאאינו ּמוצ ִבריְך שלּמהִבביא שרּמא ּמיה,
ללא יַתעל ּמהִבאּמשה שוללא יַתעל יַתהּמב ִבנים.

"ֵאמּמתה שוֵאאלו ּמב אניּמה",
ֵאמִבביא שרּמא ּמיה יַתעל יַתהּמב ִבנים,
שוֵאאינו ֵאמִבביא שרּמא ּמיה יַתעל ּמהִבאּמשה.
מסכת קידושין פרק ד משנה יא
יב
"ִבאּמשה ּמנּמשאִבתי ִבבשמ ִבדי יַתנת יַתה ּמים,
רֲעה ֵארי זו ,שוֵאאלו ּמב אניּמה",
ֵאמִבביא שרּמא ּמיה יַתעל ּמהִבאּמשה,
שוֵאאינו ֵאמִבביא שרּמא ּמיה יַתעל יַתהּמב ִבנים.
"ֵאמּמתה שוֵאאלו ּמב אניּמה"ִ> ,במיּמתה<
ֵאמִבביא שרּמא ּמיה יַתעל ּמהִבאּמשה שויַתעל יַתהּמב ִבנים.
מסכת קידושין פרק ד משנה יב
יג
ללא ִישת יַתיֵאחד ִבאיש אאּמחד ִבעם ששֵאתי ּמנִבשים,
רֲעאּמבל ִבאּמשה יַתאיַתחת ִבמשת יַתיאח אדת ִבעם שש ֵאני רֲעא ּמנִבשים.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתא ף ִבאיש אאּמחד ִבמשת יַתיֵאחד ִבעם ששֵאתי ּמנִבשים.
יד
ִבב שזיַתמן אשִבאששתו ִבעמו,
ּמיֵאשן ִבעּממאהם יַתבמפ שנ שדִבקי,
ִבמשפ ֵאני אשִבאששתו שמיַתששמ יַתרתו.
ִבמשת יַתיֵאחד ּמא ּמדם ִבעם ִבאמו שוִבעם ִבבתו,
שו ּמיֵאשן ִבעּממאהן שבֵאקרוב ּמבּמשר.
ִבה שג ִבדילו ,אזה ּמיֵאשן ִבבשכסותו שו אזה ּמיֵאשן ִבבשכסותו.
מסכת קידושין פרק ד משנה יג
יה
ללא שייַתלֵאמד שר ּמוק סושפ ִברים,
שוללא שתיַתלֵאמד ִבאּמשה סושפ ִברים.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
יַתא ף ִבמי אשֵאאין ִבעמו ִבאּמשה,
ללא שייַתלֵאמד סושפ ִברים.
מסכת קידושין פרק ד משנה יד
יו
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ללא ִי שראעה שר ּמוק שבֵאהּממה,
שוללא ִייששנו שש ֵאני שר ּמוִבקים שביַתטֵאלת יַתאיַתחת; >אחד<

יַתורֲעחּמכִבמים יַתמִבתי ִברין.
ּמכל אשִבעשסקו ִבעם יַתה ּמנִבשים,
ללא ִישת יַתיֵאחד ִבעם יַתה ּמנִבשים.
שוללא שייַתלֵאמד ּמא ּמדם אאת שבנו מאּממנות ֵאבין יַתה ּמנִבשים.
>ליתא בכ"י קאופמן .וראה להלן יט-כ<
) שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
שלעוּמלם שייַתלֵאמד ּמא ּמדם אאת שבנו מאּממנות שנִבק ּמיה שויַתקּמלה,
שוִישתיַתפֵאלל שלִבמי אשּמהלעאשר שויַתה שנּמכִבסים אשלו.
אשֵאאין מאּממנות אשֵאאין ּמב ּה רֲעע ִבניות יַתורֲעעִבשירות,
אשללא רֲעע ִבניות ִבמן ּמהמאּממנות,
שוללא רֲעעִבשירות ִבמן ּמהמאּממנות,
אאּמלא יַתהלכל שלִבפי שזכותו.
שרִבבי ִבששמעון אבן אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
ּמרִבאיּמת ִבמ ּמיאמיָך יַתח ּמיה ּמועו ף אש ֵאיש ּמלאהם מאּממנות?
שוֵאהן ִבמשתיַתפ שר שנִבסין אשללא שביַתוציַתער;
יַתורֲעהללא ללא ִבנשב שראו אאּמלא שליַתששמֵאש ִבני,
יַתורֲעא ִבני ִבנשב ֵאראִבתי שליַתשֵאמש אאת קו ִבני,
ֵאאינו ִבדין אשאאשתיַתפ שר ֵאנס אשללא שביַתוציַתער?
אאּמלא אשרֲעה ֵארעוִבתי יַתמרֲעעיַתשי שוִבקיַתפשחִבתי אאת יַתפ שר ּמנּמסִבתי.
יַתאּמבא מג שר ּמין ִבאיש יַתוצ שי ּמדן אוֵאמר ִבמֵאשם יַתאּמבא מג שר ּמיא(:
יז
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ללא שייַתלֵאמד ּמא ּמדם אאת שבנו יַתחּממר ,יַתגּממל,
יַתסּמפר ,יַתסּמפן ,יַתח שנ ּמו ִבני שורואעה,
ִבמשפ ֵאני אשמאּממנוּמתן מאּממנות אלשסִבטים.
יח
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
שלעוּמלם ללא שייַתלֵאמד ּמא ּמדם אאת שבנו
אאּמלא ִבמּמכל ּממקום אשּמא ּמדם ִבמשתיַתפ שר ֵאנס.
יַתאשש ֵארי ִבמי אשּמליַתמד מאּממנות שקיַתט ּמנה,
ִבלשהיות ִבמשתיַתפ שר ֵאנס ִבמאמ ּמנה,
שורויַתח יַתהשב ִבריות נוּמחה ִבמאמ ּמנה.
>ליתא בכ"י קאופמן<
) שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר ִבמששמו:
יַתהיַתחּממ ִברין מרּמבן שרּמשִבעים,
שויַתה יַתגּממִבלין מרּמבן שכֵאש ִברים,
יַתהיַתוּסּמפ ִבנין מרּמבן רֲעחִבסי ִבדים;

טוב אשּמברושפִבאים ,של ֵאגיִבה ּמנם,
שויַתהּמכֵאשר אשיַתביַתּטּמבִבחים משּמתפו אשיַתלרֲעעּממֵאלק(.
יט
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שלעוּמלם ללא שייַתלֵאמד ּמא ּמדן אאת שבנו
אאּמלא מאּממנות שנִבק ּמיה שויַתקּמלה,
אשֵאאין ּמלְך מאּממנות אשֵאאין ּמב ּה רֲעע ִבנ ִביים יַתורֲעעִבשי ִברים,
אאּמלא יַתהלכל שלִבפי שזכותו אשּמלּמא ּמדן.
כ
הוא ּמה ּמיה אוֵאמר:
רֲעה ּמרִבאיּמת ִבמ ּמיאמיָך רֲעא ִברי יַתסּמבל,
שוצִבבי יַתק ּמי ץ ,שוּמעל יַתח שנ ּמו ִבני ,שזֵאאב גו ֵאדר שג ֵאדרות?
יַתורֲעה ֵארי יַתה שדּמב ִברים יַתקל ּמוחלאמר> :קול<
וּממה ִבאם ֵאאלו אש ִבנשב שראו אשללא שליַתשֵאמש אאת קו ּמנן,
רֲעה ֵארי ֵאהן ִבמשתיַתפ שר שנִבסים אשללא שביַתוציַתער,
רֲעא ִבני ,אש ִבנשב ֵאראִבתי שליַתשֵאמש אאת קו ִבני,
ֵאאינו ִבדין אששתֵאהא יַתפ שר ּמנּמסִבתי אשללא שביַתוציַתער?
וִבמי ּמג יַתרם ִבלי ִבלשהיות ִבמשתיַתפ שר ֵאנס שביַתוציַתער?
אה ֵאוי אוֵאמר ,רֲעחּמטיַתאי,
שלִבפי אשֵאה יַתרשעִבתי אאת יַתמרֲעעיַתשי שוִבקיַתפשחִבתי אאת יַתפ שר ּמנּמסִבתי.
]כא[
ּמאיַתמר ּמלאהם שרִבבי שנהו יַתרי:
יַתמ ִבנייַתח רֲעא ִבני ּמכל מאּממנות אשּמבעוּמלם> ,את כל<
שוֵאאי ִבני שמיַתלֵאמד אאת ּמב יַתני אאּמלא תו ּמרה,
שכ ֵאדי אשליאשכלו ששיַתכר רֲעעּממּמל ּה ּמבעוּמלם יַתה אזה,
שואק ארן יַתק איאמת ּמלאהם ּמלעוּמלם יַתהּמבא.
אשֵאאין ּמלְך מאּממנות אשעואמ אדת ּמלּמא ּמדן
אאּמלא שב יַתנשערותו ִבבשליַתבד,
אאּמלא ִבאם ּמבא ִבלי ֵאדי לחִבלי,
או שלִבמ ּמדה אששלִיוּסו ִברין,
או ִיּמכ ֵאנס ִבליֵאמי ִבזשק ּמנה,
שוֵאאין ּמיכול יַתלרֲעעלמד ִבבשמיַתלאשכתו,
ִבנשמּמוצא ֵאמת שב ּמרּמעב.
רֲעאּמבל יַתהתו ּמרה ֵאאי ּמנה ֵאכן,
אאּמלא שמיַתשאמ ארת אאת ּמהּמא ּמדם ִבמּמכל יַתרע שב יַתנשערותו> ,אדם<
שונואת אנת לו יַתארֲעח ִברית שוִבתשק ּמוה שב ִבזשקנותו.
שב יַתנשערותו יַתמה הוא אוֵאמר? ) שייַתששע ּמיה מ,לא(
" שוקו ֵאי יי יַתירֲעחִבליפו לכיַתח ,יַתירֲעעלו ֵאאאבר יַתכ שנּמש ִברים,

ּמירווצו שוללא ִיי ּמגעוֵ ,אישלכו שוללא ִייּמעפו" .
שב ִבזשקנותו יַתמה הוא אוֵאמר? )שתִבהִבלים וצב,טו(
"עוד שינובון שבֵאשיּמבה ,שדֵאש ִבנים שו יַתררֲעע יַתנ ִבנים ִישהיו".
]כב[
שוֵאכן יַתאשת מוֵאוצא שבּמאִבבינו יַתאשב ּמרּמהם,
אשִבשֵאמר אאת יַתהתו ּמרה יַתעד אשללא ּמבאת ּמלעוּמלם,
ש אנאאיַתמר) :שב ֵאראִבשית כו,ה(
א
"ֵאעאקב רֲעאאשר ּמשיַתמע יַתאשב ּמרּמהם שבלקִבלי,
יַתו ִביששלמר ִבמששיַתמ שרִבתי ִבמשוצֹויַתתי מחּקויַתתי שותולרּמתי".
]כג[ >הושלם מכ"י פרמה<
שוֵאכן יַתאשת מוֵאוצא ]שבּמאִבבינו יַתאשב ּמרּמהם[,
אשֵאב שרכו יַתהּממקום ּמברוְך הוא שב יַתנשערותו ושב ִבזשקנותו.
שב יַתנשערותו ]יַתמה הוא אוֵאמר? )שב ֵאראִבשית יב,ב(
" שואאאעששָך שלגוי ּמגדול יַתורֲעאּמב ארשכָך,
יַתורֲעא יַתג שדּמלה ששאמָך אושה ֵאיה שב ּמרּמכה".
שב ִבזשקנותו[ יַתמה הוא אוֵאמר? )שב ֵאראִבשית כד,א(
" שויַתאשב ּמרּמהם ּמזֵאקן ּמבא יַתב ּמיִבמים,
יַתויי ֵאב יַתרְך אאת יַתאשב ּמרּמהם יַתבלכל" .
חסל מסכתא קידושין
חסל סדר נשים

סדר נזקים
מסכת בבא קמא
פרק א
מסכת בבא קמא פרק א משנה א
א
יַתא שרּמבּמעה רֲעאבות שנ ִבזיִבקים:
יַתהשור שויַתהבור שויַתהיַתמשבאעה שויַתהאהשבֵאער.
ללא יַתהשור יַתכרֲעה ֵארי יַתהיַתמשבאעה> ,שכּמה ֵארי<

שוללא יַתהיַתמשבאעה יַתכרֲעה ֵארי יַתהשור> ,שכּמה ֵארי<
ללא אזה ּמו אזה ,אש ֵאיש ּמבאהן רויַתח יַתח ִביים,
יַתכרֲעה ֵארי ּמהֵאאש אשֵאאין ּמב ּה רויַתח יַתח ִביים> .והרי<
ללא אזה ּמו אזה ,אשיַתד שרּמכן ֵאליֵאלְך ושליַתה ִבזיק,
יַתכרֲעה ֵארי יַתהבור ,אשֵאאין יַתד שרכו ֵאליֵאלְך ושליַתה ִבזיק> .והרי<
יַתהיַתצד יַתהּמש אוה אשּמבאהן,
אשיַתד שרּמכן שליַתה ִבזיק וששִבמי ּמרּמתן ּמעאליָך,
ושכאשִבה ִבזיקּ ,מחב יַתהיַתמ ִבזיק,
שמיַתשֵאלם יַתתששלוֵאמי אנ אזק שבֵאמייַתטב ּמהּמא אר ץ.
מסכת בבא קמא פרק א משנה ב
ב
ּמכל אשיַתחשבִבתי ִבבששִבמי ּמרתו,
ִבהשכיַתש שרִבתי אאת ִבנ שזקו.
ִבהשכיַתש שרִבתי שבִבמשקּמוצת ִבנ שזקו,
יַתחשבִבתי שביַתתששלוֵאמי ִבנ שזקו שכאהשכֵאשר ּמכל ִבנ שזקו.
שנּמכִבסים אשֵאאין ּמבאהן שמִבעיּמלה,
ו שנּמכִבסים אשֵאהן אשִבלשב ֵאני שב ִברית,
ו שנּמכִבסים שמ מיּמח ִבדים,
חו ץ ֵאמ שרשות יַתהשמ מיאח אדת יַתליַתמ ִבזיק,
ו שרשות יַתה ִבנ ּמזק שויַתהיַתמ ִבזיק,
ושכאשִבה ִבזיקּ ,מחב יַתהיַתמ ִבזיק,
שמיַתשֵאלם יַתתששלוֵאמי אנ אזק שבֵאמייַתטב ּמהּמא אר ץ.
מסכת בבא קמא פרק א משנה ג
ג
שום אכאס ף,
שבשו אוה אכאס ף,
ִבבשפ ֵאני ֵאבית ִבדין,
שויַתעל ִבפי ֵאע ִבדים שב ֵאני חל ִברים שב ֵאני שב ִברית;
שויַתה ּמנִבשים ִבבשכיַתלל יַתה אנ אזק.
שויַתה ִבנ ּמזק שויַתהיַתמ ִבזיק שביַתתששלוִבמים> .והמזק בת שילומים<
מסכת בבא קמא פרק א משנה ד
ד
רֲעחִבמּמשה יַתתִבמים יַתורֲעחִבמּמשה מוּמע ִבדים:
יַתהשבֵאהּממה ֵאאי ּמנה מואע אדת ללא ִבל יַתגח שוללא ִבלגו ף
שוללא ִבלשוְך שוללא ִבל שרלב ץ שוללא ִבלשבלעט.
יַתהֵאשן מואע אדת ללאיַתכל אאת ּמה ּמראוי ּמל ּה.
שוּמה אר אגל מואע אדת שליַתשֵאבר שכ אד ארְך ִבהלוּמכ ּה> .לשבור<
שושור יַתהמוּמעד.

שושור יַתהיַתמ ִבזיק ִבב שרשות יַתה ִבנ ּמזק.
שוּמהּמא ּמדם.
ה
יַתה שזֵאאב שוּמהרֲעא ִברי שויַתהלדב
שויַתה ּמנֵאמר שויַתהיַתפ שר שדֵאלס שויַתה ּמנּמחש :párdalis> ,חיה בעלת חברבורות<
רֲעה ֵארי ֵאאלו מוּמע ִבדין.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
ִבב שזיַתמן אשֵאהן יַתת שרבותֵ ,אאי ּמנן מוּמע ִבדים.
שויַתה ּמנּמחש מוּמעד שלעוּמלם.
יַתמה ֵאבין ּמתם יַתלמוּמעד?
אאּמלא אשיַתהּמתם שמיַתשֵאלם רֲעחִבוצי אנ אזק וִבמגופו,
שויַתהמוּמעד שמיַתשֵאלם אנ אזק ּמשֵאלם ִבמן ּמהרֲעעּמל ּמיה.

פרק ב
מסכת בבא קמא פרק ב משנה א
א
ֵאכייַתוצד ּמה אר אגל מואע אדת שליַתשֵאבר שכ אד ארְך ִבהלוּמכ ּה?
שויַתהשבֵאהּממה מואע אדת שליַתהֵאלְך שכיַתד שרּמכ ּה ושליַתשֵאבר.
ּמה שיּמתה שמיַתבאעאטת,
או אשּמהיו שוצרורות שמ יַתנשת ִבזים ִבמיַתתיַתחת יַתר שגאליּמה,
שוִבששב ּמרה אאת יַתהֵאכִבלים,
שמיַתשֵאלם רֲעחִבוצי אנ אזק.
ּמד שרּמסה יַתעל יַתהאכִבלי שוִבששב יַתרתו,
שו ּמניַתפל יַתעל אכִבלי יַתאֵאחר וששּמברו,
יַתעל ּמה ִבראשון שמיַתשֵאלם אנ אזק ּמשֵאלם,
שויַתעל ּמהיַתארֲעחרון שמיַתשֵאלם רֲעחִבוצי אנ אזק.
ב
יַתהיַתת שר ּמנ שגִבלים מוּמע ִבדים שליַתהֵאלְך שכיַתד שרּמכן ושליַתשֵאבר.
ּמה ּמיה שדִבליל ּמקשור שב יַתר שגלו,
או אשּמה ּמיה שמיַתה ֵאדס ,שוִבשֵאבר אאת יַתהֵאכִבלים,
שמיַתשֵאלם רֲעחִבוצי אנ אזק.
מסכת בבא קמא פרק ב משנה ב
ג
ֵאכייַתוצד יַתהֵאשן מואע אדת ללאיַתכל אאת ּמה ּמראוי ּמל ּה?
שויַתהשבֵאהּממה מואע אדת ללאיַתכל ֵאפרות ִבוי ּמרקות.

ּמאשכּמלה שכסות או ֵאכִבלים,
שמיַתשֵאלם רֲעחִבוצי אנ אזק.
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?
ִבב שרשות יַתה ִבנ ּמזק,
רֲעאּמבל ִבב שרשות ּמה יַתרִבביםּ ,מפטור.
שוִבאם אנשה ֵאנית ,שמיַתשֵאלם יַתמה אש אנשה ֵאנית.
ד
ֵאכייַתוצד שמיַתשֵאלם יַתמה אש אנשה ֵאנית?
ּמאשכּמלה ִבמתוְך ּמה שרּמחּמבה ,שמיַתשֵאלם יַתמה אש אנשה ֵאנית;
ִבמשצ ּמד ֵאדי ּמה שרּמחּמבה ,שמיַתשֵאלם יַתמה אשִבה ִבזיּמקה.
ִבמאפיַתתח אהּמחנות ,שמיַתשֵאלם יַתמה אש אנשה ֵאנית;
ִבמתוְך אהּמחנות ,שמיַתשֵאלם יַתמה אשִבה ִבזיּמקה.
מסכת בבא קמא פרק ב משנה ג
ה
יַתהאכאלב שויַתה שג ִבדי
אשּמּקשפוצו ֵאמיַתעל יַתה יַתגג שוִבששברו אאת יַתהֵאכִבלים,
שמיַתשֵאלם אנ אזק ּמשֵאלםִ ,במשפ ֵאני אשֵאהן מוּמע ִבדים.
אכאלב אש ּמניַתטל אאת יַתהרֲעחּמר ּמרה שוּמהיַתלְך לו יַתל ּמג ִבדיש,
ּמאיַתכל אאת יַתהרֲעח ּמר ּמרה שוִבה שדִבליק אאת יַתה ּמג ִבדיש,
יַתעל יַתהרֲעח ּמר ּמרה שמיַתשֵאלם אנ אזק ּמשֵאלם,
שויַתעל יַתה ּמג ִבדיש שמיַתשֵאלם רֲעחִבוצי אנ אזק.
מסכת בבא קמא פרק ב משנה ד
ו
ֵאאי אזה הוא ּמתם ,שוֵאאי אזה הוא מוּמעד?
מוּמעד ,אשֵאהִבעידו בו ששללּמשה ּמיִבמים,
שוּמתם ,אש יַתישחלזר בו ששללּמשה ּמיִבמים.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
מוּמעד ,אשֵאהִבעידו בו ששללּמשה שפּמעִבמים,
שוּמתםּ ,מכל אש שיהו יַתהִבתינוקות שמיַתמשששמִבשים בו.
מסכת בבא קמא פרק ב משנה ה
ז
שושור יַתהיַתמ ִבזיק ִבב שרשות יַתה ִבנ ּמזקֵ ,אכייַתוצד?
ּמנ יַתגחּ ,מנ יַתג ףּ ,מניַתשְךּ ,מריַתב ץּ ,מביַתעט ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
שמיַתשֵאלם רֲעחִבוצי אנ אזק;
ִבב שרשות יַתה ִבנ ּמזק,
שרִבבי יַתט שרפון אוֵאמר:

אנ אזק ּמשֵאלם,
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
רֲעחִבוצי אנ אזק.
ח
ּמאיַתמר ּמלאהם שרִבבי יַתט שרפון:
ּממה,
ִבאם ִבבשמקום אשֵאהֵאקל יַתעל יַתהֵאשן שויַתעל ּמה אר אגל ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
אשהוא ּמפטור,
אהשחִבמיר רֲעעֵאליאהם ִבב שרשות יַתה ִבנ ּמזק שליַתשֵאלם אנ אזק ּמשֵאלם,
ּממקום אשאהשחִבמיר יַתעל יַתהאּק ארן ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים
שליַתשֵאלם רֲעחִבוצי אנ אזק,
ֵאאינו ִבדין אש יַתנשחִבמיר ּמעאליּמה ִבב שרשות יַתה ִבנ ּמזק
שליַתשֵאלם אנ אזק ּמשֵאלם?
ּמאשמרו לו:
יַתדיו יַתלּמבא ִבמן יַתה ִבדין ִבלשהיות יַתכ ּמנדון:
יַתמה ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים ,רֲעחִבוצי אנ אזק,
שויַתא ף ִבב שרשות יַתה ִבנ ּמזק ,רֲעחִבוצי אנ אזק.
ט
ּמאיַתמר ּמלאהם:
רֲעא ִבני ללא ּמא ִבדין אק ארן ִבמאּק ארן,
יַתורֲעא ִבני ּמא ִבדין אק ארן ֵאמ אר אגל:
ּממהִ ,באם ִבבשמקום אשֵאהֵאקל יַתעל יַתהֵאשן שויַתעל ּמה אר אגל
ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
אהשחִבמיר יַתבאּק ארן,
שמקום אשאהשחִבמיר רֲעעֵאליאהם ִבב שרשות יַתה ִבנ ּמזק,
ֵאאינו ִבדין אש יַתנשחִבמיר יַתבאּק ארן?
ּמאשמרו לו:
יַתדיו יַתלּמבא ִבמן יַתה ִבדין אש שיֵאהא יַתכ ּמנדון:
יַתמה ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים ,רֲעחִבוצי אנ אזק,
יַתא ף ִבב שרשות יַתה ִבנ ּמזק ,רֲעחִבוצי אנ אזק.
מסכת בבא קמא פרק ב משנה ו
י
ּמא ּמדם מוּמעד שלעוּמלם,
ֵאבין שו ֵאגגֵ ,אבין ֵאמ ִבזיד,
ֵאבין ֵאערֵ ,אבין ּמיֵאשן.
ִבסּממא אאת ֵאעין רֲעחֵאברו,
שוִבשֵאבר אאת יַתהֵאכִבלים,
שמיַתשֵאלם אנ אזק ּמשֵאלם.

פרק ג
מסכת בבא קמא פרק ג משנה א
א
יַתהיַתמ ִבנייַתח אאת יַתהיַתכד ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
וּמבא יַתאֵאחר שו ִבנשתיַתקל ּמב ּה שוִבששב ּמר ּה,
ּמפטור.
שוִבאם מה יַתזק ּמב ּה,
יַתביַתעל אהּמחִבבית יַתח ּמיב שב ִבנ שזקו.
ב
ִבנשששב ּמרה יַתכדו ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
שואהאחִבליק ּמב ּה יַתאֵאחר יַתביַתמִים,
או אשּמלּמקה יַתברֲעח ּמראסיּמה,
יַתח ּמיב.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שבִבמשתיַתכ ֵאון יַתח ּמיב,
ושבאשֵאאינו ִבמשתיַתכ ֵאוןּ ,מפטור.
מסכת בבא קמא פרק ג משנה ב
ג
יַתהשוֵאפְך יַתמִים ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
שומה יַתזק ּמבאהן יַתאֵאחר,
יַתח ּמיב שב ִבנ שזקו.
יַתהיַתמשוצ ִבנייַתע אאת יַתהּקו ץ שואאת יַתה שזכוִבכית,
שויַתהגו ֵאדר אאת שג ֵאדרו יַתבּקוִבוצים,
שו ּמג ֵאדר אש ּמניַתפל ִבל שרשות ּמה יַתרִבבים,
שומה יַתזק ּמבאהן יַתאֵאחר,
יַתח ּמיב שב ִבנ שזקו.
מסכת בבא קמא פרק ג משנה ג
ד
יַתהמוִבוציא אאת ִבתשבנו שואאת יַתקשו שואאת ִבגשפתו
ִבל שרשות ּמה יַתרִבבים ִבל שזּמבִבלים,
שומה יַתזק ּמבאהן יַתאֵאחר,
יַתח ּמיב שב ִבנ שזקו.
שוּמכל יַתהּקו ֵאדם ּמבאהן ּמזּמכה.
) יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:

ּמכל יַתהשמיַתקשלשקִבלין ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים ,שוִבה ִבזיקו,
יַתח ּמיִבבין שליַתשֵאלם;
שוּמכל יַתהּקו ֵאדם ּמבאהן ּמזּמכה(.
יַתההוֵאפְך אאת יַתה ּמגּמלל ִבב שרשות ּמה יַתרִבביםִ> ,בל שרשות<
שומה יַתזק ּמבאהן יַתאֵאחר,
יַתח ּמיב שב ִבנ שזקו.
מסכת בבא קמא פרק ג משנה ד
ה
שש ֵאני יַתקּמד ִברים אשּמהיו שמיַתהשלִבכין אזה יַתאיַתחר אזה,
ִבנשתיַתקל ּמה ִבראשון שו ּמניַתפל,
ִבנשתיַתקל יַתהֵאש ִבני ּמב ִבראשון,
ּמה ִבראשון יַתח ּמיב שב ִבנ שזקו אשיַתלֵאש ִבני.
)מסכת בבא קמא פרק ג משנה ה(
אזה ּמבא יַתברֲעחִבביתו ,שו אזה ּמבא שבקו ּמרתו,
ִבנשששב ּמרה יַתכדו אשּמל אזה שבקו ּמרתו אשּמל אזה,
ּמפטור,
אשּמל אזה שרשות שליַתהֵאלְך שוּמל אזה שרשות שליַתהֵאלְך.
ו
ּמה ּמיה יַתביַתעל יַתהּקו ּמרה ִבראשון,
ויַתביַתעל אהּמחִבבית יַתארֲעחרון,
ִבנשששב ּמרה ּמחִבבית יַתבּקו ּמרה,
ּמפטור.
שוִבאם ּמעיַתמד יַתביַתעל יַתהּקו ּמרה,
יַתח ּמיב.
שוִבאם ּמאיַתמר לו שליַתביַתעל אהּמחִבבית "רֲעעלמד!"
ּמפטור.
]ז[
ּמה ּמיה יַתביַתעל אהּמחִבבית ִבראשון,
ויַתביַתעל יַתהּקו ּמרה יַתארֲעחרון,
ִבנשששב ּמרה ּמחִבבית יַתבּקו ּמרה,
יַתח ּמיב.
שוִבאם ּמעיַתמד יַתביַתעל אהּמחִבבית,
ּמפטור.
שוִבאם ּמאיַתמר לו שליַתביַתעל יַתהּקו ּמרה "רֲעעלמד!"
יַתח ּמיב.
שוֵאכן אזה ּמבא שב ֵאנרו ,שו אזה ּמבא שבִבפששּמתנו.
מסכת בבא קמא פרק ג משנה ו

ח
שש יַתנִים אשּמהיו שמיַתהשלִבכין ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
אאּמחד ּמר ץ שואאּמחד שמיַתהֵאלְך,
או אשּמהיו שש ֵאניאהם ּמרִבוצים,
שוִבה ִבזיקו אזה אאת אזה,
שש ֵאניאהם שפטו ִברים.
מסכת בבא קמא פרק ג משנה ז
ט
יַתהשמיַתבֵאּקיַתע ִבב שרשות יַתה ּמיִבחיד שוִבה ִבזיק ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים שוִבה ִבזיק ִבב שרשות יַתה ּמיִבחיד,
ִבב שרשות יַתה ּמיִבחיד שוִבה ִבזיק ִבב שרשות יַתה ּמיִבחיד יַתאֵאחר,
יַתח ּמיב.
מסכת בבא קמא פרק ג משנה ח
י
שש ֵאני ששּמו ִברים יַתתִבמים אשּמחשבלו אזה ּמב אזה,
שמיַתששלִבמים יַתבמוּמתר רֲעחִבוצי אנ אזק.
שש ֵאניאהם מוּמע ִבדים,
שמיַתששלִבמים יַתבמוּמתר אנ אזק ּמשֵאלם.
אאּמחד ּמתם שואאּמחד מוּמעד,
מוּמעד יַתבּמתם שמיַתשֵאלם יַתבמוּמתר אנ אזק ּמשֵאלם,
שוּמתם יַתבמוּמעד שמיַתשֵאלם יַתבמוּמתר רֲעחִבוצי אנ אזק.
יא
שוֵאכן שש ֵאני רֲעא ּמנִבשים אשּמחשבלו אזה ּמב אזה,
שמיַתששלִבמים יַתבמוּמתר אנ אזק ּמשֵאלם.
ּמא ּמדם יַתבמוּמעד ומוּמעד ּמבּמא ּמדם,
שמיַתשֵאלם יַתבמוּמתר אנ אזק ּמשֵאלם.
ּמא ּמדם יַתבּמתם שוּמתם ּמבּמא ּמדם,
ּמא ּמדם יַתבּמתם שמיַתשֵאלם יַתבמוּמתר אנ אזק ּמשֵאלם,
שוּמתם ּמבּמא ּמדם שמיַתשֵאלם יַתבמוּמתר רֲעחִבוצי אנ אזק.
ו שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
יַתא ף ּמתם אשּמחיַתבל ּמבּמא ּמדם
שמיַתשֵאלם יַתבמוּמתר אנ אזק ּמשֵאלם.
מסכת בבא קמא פרק ג משנה ט
יב
שור שו אוה ּממ אנה אש ּמנ יַתגח שלשור שו אוה ּממאיַתתִים,
שוֵאאין יַתה שנֵאבּמלה ּמיּמפה שכלום,
נוֵאטל אאת יַתהשור.

שור שו אוה ּממאיַתתִים אש ּמנ יַתגח שלשור שו אוה ּממאיַתתִים,
שוֵאאין יַתה שנֵאבּמלה ּמיּמפה שכלום,
ּמאיַתמר שרִבבי ֵאמִבאיר:
יַתעל אזה אנאאיַתמר) :ששמות כא,לה(
"וּממשכרו אאת יַתהשור יַתהיַתחי שוּמחוצו אאת יַתכשספו".
ּמאיַתמר לו שרִבבי שיהו ּמדה:
שוֵאכן רֲעהּמלּמכה.
ִבק יַתישמּמת "וּממשכרו אאת יַתהשור יַתהיַתחי שוּמחוצו אאת יַתכשספו",
שוללא ִבק יַתישמּמת " שו יַתגם אאת יַתהֵאמת איאחוצון".
שוֵאאי אזה אזה?
אזה שור שו אוה ּממאיַתתִים אש ּמנ יַתגח שלשור שו אוה ּממאיַתתִים,
שויַתה שנֵאבּמלה ּמיּמפה רֲעחִבמִבשים זוז,
אזה נוֵאטל רֲעחִבוצי יַתהיַתחי יַתורֲעחִבוצי יַתהֵאמת,
שו אזה נוֵאטל רֲעחִבוצי יַתהיַתחי יַתורֲעחִבוצי יַתהֵאמת.
מסכת בבא קמא פרק ג משנה י
יג
ֵאיש יַתח ּמיב יַתעל יַתמרֲעעֵאשה שורו וּמפטור יַתעל יַתמרֲעעֵאשה יַתעשוצמו,
יַתח ּמיב יַתעל יַתמרֲעעֵאשה יַתעשוצמו וּמפטור יַתעל יַתמרֲעעֵאשה שורו.
שורו אשִבב ֵאישּ ,מפטור,
שוהוא אשִבב ֵאיש ,יַתח ּמיב.
שורו אשִבוּסּממא אאת ֵאעין יַתעשבדו ,שוִבהִבפיל אאת ִבשנוּ ,מפטור,
שוהוא אשִבוּסּממא אאת ֵאעין יַתעשבדו ,שוִבהִבפיל אאת ִבשנו ,יַתח ּמיב.
שורו אשּמחיַתבל שבּמאִבביו ושבִבאמו ,יַתח ּמיב,
שוהוא אשּמחיַתבל שבּמאִבביו ושבִבאמוּ ,מפטור.
שורו אשִבה שדִבליק אאת יַתה ּמג ִבדיש יַתביַתשּמבת ,יַתח ּמיב,
שוהוא אשִבה שדִבליק אאת יַתה ּמג ִבדיש יַתביַתשּמבתּ ,מפטור,
ִבמשפ ֵאני אשהוא ִבנדון שב יַתנשפשו.
מסכת בבא קמא פרק ג משנה יא
יד
שור אשּמה ּמיה רו ֵאד ף יַתאיַתחר שור יַתאֵאחר ,שומה יַתזק.
אזה אוֵאמר "שו ּמרְך ִבה ִבזיק",
שויַתהּמלה אוֵאמר "ללא ִבכי ,אאּמלא יַתבאוּסיַתלע ּמלּמקה",
יַתהמוִבוציא ֵאמרֲעחֵאברוּ ,מעּמליו ּמה שרּמא ּמיה.
יה
ּמהיו ששיַתנִים רו שדִבפים יַתאיַתחר אאּמחד.
אזה אוֵאמר "שו ּמרְך ִבה ִבזיק",
שו אזה אוֵאמר "שו ּמרְך ִבה ִבזיק",
שש ֵאניאהם שפטו ִברים.

ִבאם ּמהיו שש ֵאניאהם אששלִבאיש אאּמחד,
שש ֵאניאהם יַתח ּמיִבבים.
יו
ּמה ּמיה אאּמחד ּמגדול שואאּמחד ּמקטון,
יַתה ִבנ ּמזק אוֵאמר "יַתה ּמגדול ִבה ִבזיק",
שויַתהיַתמ ִבזיק אוֵאמר "ללא ִבכי ,אאּמלא יַתהּמּקטון ִבה ִבזיק";
אאּמחד ּמתם שואאּמחד מוּמעד,
יַתה ִבנ ּמזק אוֵאמר "יַתהמוּמעד ִבה ִבזיק",
שויַתהיַתמ ִבזיק אוֵאמר "ללא ִבכי ,אאּמלא ּמתם ִבה ִבזיק",
יַתהמוִבוציא ֵאמרֲעחֵאברוּ ,מעּמליו ּמה שרּמא ּמיה.
יז
ּמהיו ִבנזוִבקים ששיַתנִים ,אאּמחד ּמגדול שואאּמחד ּמקטון,
שויַתהיַתמ ִבזיִבקים שש יַתנִים ,אאּמחד ּמגדול שואאּמחד ּמקטון,
יַתה ִבנ ּמזק אוֵאמר:
"יַתה ּמגדול ִבה ִבזיק אאת יַתה ּמגדול ,שוּמקּמטן אאת יַתהּמּקּמטן",
שויַתהיַתמ ִבזיק אוֵאמר:
"ללא ִבכי ,אאּמלא ּמקּמטן אאת יַתה ּמגדול ,שו ּמגדול אאת יַתהּמּקּמטן";
אאּמחד ּמתם שואאּמחד מוּמעד,
יַתה ִבנ ּמזק אוֵאמר:
"מוּמעד ִבה ִבזיק אאת יַתה ּמגדול ,שוּמתם אאת יַתהּמּקּמטן",
שויַתהיַתמ ִבזיק אוֵאמר:
"ללא ִבכי ,אאּמלא ּמתם אאת יַתה ּמגדול ,ומוּמעד אאת יַתהּמּקּמטן",
יַתהמוִבוציא ֵאמרֲעחֵאברוּ ,מעּמליו ּמה שרּמא ּמיה.

פרק ד
מסכת בבא קמא פרק ד משנה א
א
שור אש ּמנ יַתגח שליַתא שרּמבּמעה רֲעחִבמּמשה ששּמו ִברים אזה יַתאיַתחר אזה,
שייַתשֵאלם שליַתארֲעחרון אשּמבאהם.
ִבאם איש בו מוּמתר ,יַתישח ִבזיר אששלאששלּמפ ּמניו,
שוִבאם איש בו מוּמתר יַתישח ִבזיר שלאששלּמפ ּמניו,
שוּמהיַתארֲעחרון יַתארֲעחרון ִבנשסּמכר.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
שור שו אוה ּממאיַתתִים אש ּמנ יַתגח שלשור שו אוה ּממאיַתתִים,
שוֵאאין יַתה שנֵאבּמלה ּמיּמפה שכלום,

אזה נוֵאטל ּממ אנה שו אזה נוֵאטל ּממ אנה.
ּמח יַתזר שו ּמנ יַתגח שלשור יַתאֵאחר שו אוה ּממאיַתתִים,
ּמהיַתארֲעחרון נוֵאטל ּממ אנה,
שואששלּמפ ּמניו אזה נוֵאטל רֲעחִבמִבשים זוז,
שו אזה נוֵאטל רֲעחִבמִבשים זוז.
ּמח יַתזר שו ּמנ יַתגח שלשור יַתאֵאחר שו אוה ּממאיַתתִים,
ּמהיַתארֲעחרון נוֵאטל ּממ אנה,
שואששלּמפ ּמניו רֲעחִבמִבשים זוז,
ושש יַתנִים ּמה ִבראשו ִבנים ִבדי שנ ֵארי ּמזּמהב.
מסכת בבא קמא פרק ד משנה ב
ב
שור אשהוא מוּמעד שלִבמינו שוֵאאינו מוּמעד שלאשֵאאינו ִבמינו,
מוּמעד ּמלּמא ּמדם שוֵאאינו מוּמעד יַתלשבֵאהּממה,
מוּמעד ִבלשקיַתט ִבנים שוֵאאינו מוּמעד ִבל שגדוִבלים,
שלִבמין אשהוא מוּמעד לו ,שמיַתשֵאלם אנ אזק ּמשֵאלם,
ושלִבמין אשֵאאינו מוּמעד לו ,שמיַתשֵאלם רֲעחִבוצי אנ אזק.
ּמאשמרו ִבלשפ ֵאני שרִבבי שיהו ּמדה:
יַתורֲעה ֵארי אשּמה ּמיה מוּמעד יַתביַתשּמבתות שוֵאאינו מוּמעד ִבבימות יַתהלחל?
ּמאיַתמר ּמלאהם:
יַתביַתשּמבתות ,שמיַתשֵאלם אנ אזק ּמשֵאלם,
וִבבימות יַתהלחל ,שמיַתשֵאלם רֲעחִבוצי אנ אזק.
ֵאמאאּממיַתתי הוא ּמתם?
ִבמאש יַתישחלזר בו ששללאשת שיֵאמי יַתשּמבתות.
מסכת בבא קמא פרק ד משנה ג
ג
שור אששלִישש ּמרֵאאל אש ּמנ יַתגח שור אשיַתלאהשק ֵאדש,
שואשיַתלאהשק ֵאדש אש ּמנ יַתגח שלשור אששלִישש ּמרֵאאל,
ש אנאאיַתמר) :ששמות כא,לה(
ּמפטור ,א
"שור ֵארֵאעהו" ,שוללא שור אהשק ֵאדש.
ד
שור אששלִישש ּמרֵאאל אש ּמנ יַתגח ]שלשור[ אשיַתל ּמנשכ ִברי,
ּמפטור,
שואשיַתל ּמנשכ ִברי אש ּמנ יַתגח שלשור אששלִישש ּמרֵאאל,
ֵאבין ּמתםֵ ,אבין מוּמעד,
שמיַתשֵאלם אנ אזק ּמשֵאלם.
מסכת בבא קמא פרק ד משנה ד
ה

שור אשיַתלִבפֵאּקיַתח אש ּמנ יַתגח שלשור ֵאח ֵארש ,שואטה שוּמקּמטן,
יַתח ּמיב.
שושור ֵאח ֵארש ,שואטה שוּמקּמטן אש ּמנ יַתגח שלשור אשיַתלִבפֵאּקיַתח,
ּמפטור.
שור ֵאח ֵארש ,שואטה שוּמקּמטן אש ּמנ שגחו,
יַתמרֲעעִבמי ִבדים ּמלאהם יַתאִבפישטרוִבפיס,
ושמִבעי ִבדין ּמלאהן ִבבשפ ֵאני יַתאִבפישטרוִבפיס.
ִבנשתיַתפיַתּקח יַתהֵאח ֵארשּ ,משּמפה יַתהשואטהִ ,בה שג ִבדיל יַתהּמּקּמטן> ,שפא<
ּמח יַתזר שליַתתמותו.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
רֲעה ֵארי הוא שכאח שזּמקתו.
ש אנאאיַתמר) :ששמות כא,כח(
שור ּמהיַתאשסשט ִבדין ֵאאינו יַתח ּמיב ִבמיּמתה ,א
"ִבכי ִי יַתגח" ,ללא אש יַתי ִבגיחוהו.
מסכת בבא קמא פרק ד משנה ה
ו
שור אש ּמנ יַתגח אאת ּמהּמא ּמדם וֵאמת,
מוּמעד שמיַתשֵאלם אאת יַתהלכאפר,
שוּמתם ּמפטור ִבמן יַתהלכאפר;
שו אזה ּמו אזה יַתח ּמיִבבים ִבמיּמתה.
שוֵאכן יַתבֵאבן או יַתביַתבת.
ּמנ יַתגח אעאבד או ּמאּממה,
נוֵאתן ששללִבשים אסיַתלע,
ֵאבין אשהוא ּמיאפה שב ֵאמּמאה ּממ אנה,
וֵאבין אשֵאאינו ּמיאפה אאּמלא ִבדי ּמנר ּמזּמהב.
מסכת בבא קמא פרק ד משנה ו
ז
שור אשּמה ּמיה ִבמשתיַתחֵאכְך יַתבלכאתל> ,מתחתך<
שו ּמניַתפל יַתעל ּמהּמא ּמדם;
ִבנשתיַתכ יַתון יַתלרֲעהרוג אאת יַתהשבֵאהּממה ,שוּמה יַתרג אאת ּמהּמא ּמדם;
יַתל ּמנשכ ִברי ,שוּמה יַתרג אאת אבן ִישש ּמרֵאאל;
ִבל שנּמפִבלים ,שוּמה יַתרג אבן יַתק ּמיּממה,
ּמפטור.
מסכת בבא קמא פרק ד משנה ז
ח
שור ּמהִבאּמשה,
שור יַתה שיתוִבמים,
שור ּמהיַתאִבפישטרוִבפיס,

שור יַתהִבמ שדּמבר,
שור יַתהאהשק ֵאדש,
שור יַתה ֵאגר אשֵאמת שוֵאאין לו יו שרִבשים,
רֲעה ֵארי ֵאאלו יַתח ּמיִבבים ִבמיּמתה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר> :יודה<
שור יַתהִבמ שדּמבר,
שור יַתהאהשק ֵאדש,
שור ֵאגר אשֵאמת שוֵאאין לו יו שרִבשים,
שפטו ִברין ִבמן יַתהִבמיּמתה,
ִבמשפ ֵאני אשֵאאין ּמלאהם שבּמעִבלים.
מסכת בבא קמא פרק ד משנה ח
ט
שור אשהוא יוֵאוצא שלִבהּמוּסֵאקל ,שוִבהשק ִבדישו שבּמעּמליו,
ֵאאינו שמ מק ּמדש.
שוִבאם ששּמחטו שבּמשרו ּמאסור.
ִבאם יַתעד אשללא ִבנ שגיַתמר ִבדינו ִבהשק ִבדישו שבּמעּמליו,
שמ מק ּמדש.
שוִבאם ששּמחטו שבּמשרו ממּמתר.
מסכת בבא קמא פרק ד משנה ט
י
שמּמסרו שלשוֵאמר ִבח ּמנם שויַתלשוֵאאל,
יַתלנוֵאשא ּמשּמכר שויַתלשוֵאכר,
ִבנשכ שנסו יַתתיַתחת יַתהשבּמעִבלים.
שו ּמיּמוצא שוִבה ִבזיק,
מוּמעד שמיַתשֵאלם אנ אזק ּמשֵאלם,
שוּמתם שמיַתשֵאלם רֲעחִבוצי אנ אזק.
שקּמשרו שבּמעּמליו שבמוֵאס ּמרה,
שו ּמניַתעל שבּמפ ּמניו ּמכ ּמראוי,
שו ּמיּמוצא שוִבה ִבזיק,
יַתח ּמיב.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ש אנאאיַתמר) :ששמות כא,לו(
ּמתם יַתח ּמיב ומוּמעד ּמפטור ,א
" שוללא ִישששמ ארנו שבּמעּמליו"ּ ,משמור הוא אזה.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ֵאאין לו ששִבמי ּמרה אאּמלא שסִבכין.

פרק ה

מסכת בבא קמא פרק ה משנה א
א
שור אש ּמנ יַתגח אאת יַתהּמפ ּמרה שו ִבנשמּמוצא יַתושל ּמד ּה שבִבוצ ּמד ּה,
ֵאאין ּמידויַתע ִבאם יַתעד אשללא שנ ּמגּמח ּה ּמיּמל ּמדה,
שוִבאם ִבמאש שנ ּמגּמח ּה ּמיּמל ּמדה,
שמיַתשֵאלם רֲעחִבוצי אנ אזק ו שרִבבייַתע יַתל אואלד.
ב
שוֵאכן ּמפ ּמרה אש ּמנ שגּמחה אאת יַתהשור> ,מנוקד אש ּמנ יַתגחה<
שו ִבנשמּמוצא עוּמב ּמר ּה שבִבוצ ּמד ּה,
ֵאאין ּמידויַתע ִבאם יַתעד אשללא ּמנ שגּמחה ּמיּמל ּמדה,
שוִבאם ִבמאש ּמנ שגּמחה ּמיּמל ּמדה,
שמיַתשֵאלם רֲעחִבוצי אנ אזק ִבמן יַתהּמפ ּמרה ו שרִבבייַתע ִבמן יַתה אואלד.
מסכת בבא קמא פרק ה משנה ב
ג
יַתהיַתּק ּמדר אשִבהשכ ִבניס שק ֵאדרוּמתיו יַתלרֲעחיַתוצר יַתביַתעל יַתהיַתבִית אשללא ִבב שרשות,
ִבששב יַתרּמתן שבאהשמתו אששליַתביַתעל יַתהיַתבִית,
ּמפטור.
שוִבאם מה ּמזּמקה ּמבאהן,
יַתביַתעל יַתהשּק ֵאדרות יַתח ּמיב.
שוִבאם ִבהשכ ִבניס ִבב שרשות,
יַתביַתעל אהּמחֵאוצר יַתח ּמיב.
ד
ִבהשכ ִבניס ֵאפרוּמתיו יַתלרֲעחיַתוצר יַתביַתעל יַתהיַתבִית אשללא ִבב שרשות,
רֲעאּמכיַתלּמתן שבאהשמתו אששליַתביַתעל יַתהיַתבִית,
ּמפטור.
שוִבאם מה ּמזּמקה ּמבאהן,
יַתביַתעל יַתהֵאפרות יַתח ּמיב.
שוִבאם ִבהשכ ִבניס ִבב שרשות,
יַתביַתעל אהּמחֵאוצר יַתח ּמיב.
מסכת בבא קמא פרק ה משנה ג
ה
ִבהשכ ִבניס שורו יַתלרֲעחיַתוצר יַתביַתעל יַתהיַתבִית אשללא ִבב שרשות,
שנ ּמגחו שורו אששליַתביַתעל יַתהיַתבִית,
או אש שנּמשכו יַתכשלבו אששליַתביַתעל יַתהיַתבִית,
ּמפטור.
ּמנ יַתגח הוא שלשורו אששליַתביַתעל יַתהיַתבִית,

יַתח ּמיב.
ּמניַתפל יַתלבור שוִבהשבִבאיש ֵאמיּממיו,
יַתח ּמיב.
ּמה ּמיה ּמאִבביו או שבנו שלתוכו,
שמיַתשֵאלם אאת יַתהכלאפר.
שוִבאם ִבהשכ ִבניס ִבב שרשות,
יַתביַתעל אהּמחֵאוצר יַתח ּמיב.
שרִבבי אוֵאמר שבמכּמלם:
יַתעד אש שייַתקֵאבל ּמעּמליו יַתביַתעל יַתהיַתבִית ִבלששמור.
מסכת בבא קמא פרק ה משנה ד
ו
שור אשּמה ּמיה ִבמשתיַתכ ֵאון יַתלרֲעחֵאברו,
שוִבהּמכה אאת ּמהִבאּמשה שו ּמישוצאו שיּמל אדיּמה,
ּמפטור ִבמ שדֵאמי שוּמלדות.
ּמא ּמדם אשּמה ּמיה ִבמשתיַתכ ֵאון יַתלרֲעחֵאברו,
שוִבהּמכה אאת ּמהִבאּמשה שו ּמישוצאו שיּמל אדיּמה,
שמיַתשֵאלם שדֵאמי שוּמלדות.
ֵאכייַתוצד שמיַתשֵאלם שדֵאמי שוּמלדות?
ּמשִבמין אאת ּמהִבאּמשה,
יַתכּממה ּמה שיּמתה ּמיּמפה יַתעד אשללא ּמיּמל ּמדה,
שויַתכּממה ִבהיא ּמיּמפה ִבמאש ּמיּמל ּמדה.
ּמאיַתמר יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל:
ִבאם ֵאכןִ ,במאשּמהִבאּמשה יואל אדתִ ,בהיא יַתמששיַתביַתחת!
אאּמלא ּמשִבמין אאת יַתה שוּמלדות יַתכּממה ֵאהן ּמיִבפים,
שונושת ִבנין יַתליַתביַתעל;
שוִבאם ֵאאין ּמל ּה יַתביַתעל ,נושת ִבנין שליו שרּמשיו.
ּמה שיּמתה ִבששפּמחה שו ִבנששיַתתשחּמר ּמרה ,או ִבגיו ארת,
ּמפטור.
מסכת בבא קמא פרק ה משנה ה
ז
)יַתהחוֵאפר בור ִבב שרשות יַתה ּמיִבחיד ושפּמתחו ִבל שרשות ּמה יַתרִבבים,
או ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים ושפּמתחו ִבל שרשות יַתה ּמיִבחיד,
ִבב שרשות יַתה ּמיִבחיד ושפּמתחו ִבל שרשות יַתה ּמיִבחיד יַתאֵאחר,
יַתח ּמיב> (.לא נמוצא בכ"י קאופמן .ראה להלן ח<
יַתהחוֵאפר בור ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
שו ּמניַתפל שלתוכו שור או רֲעחמור וֵאמת,
יַתח ּמיב.
אאּמחד יַתהחוֵאפר בור שוִבשייַתח ושמּמע ּמרה ,רֲעח ִבריִבוצים ו שנִבעיִבוצים.
ִבאם ֵאכןּ ,מלּממה אנאאיַתמר )ששמות כא,לג( "בור"?

אאּמלא ,יַתמה יַתהבור,
אשהוא שכ ֵאדי שלּמהִבמית יַתעד רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים,
יַתא ף ּמכל ּמדּמבר אשהוא שכ ֵאדי שלּמהִבמית יַתעד רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים.
ּמהיו שפחוִבתים ֵאמרֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים,
שו ּמניַתפל שלתוכו שור או רֲעחמור וֵאמת,
ּמפטור.
שוִבאם מה יַתזק בו ,יַתח ּמיב.
ח
יַתהחוֵאפר בור ִבב שרשות יַתה ּמיִבחיד ושפּמתחו ִבל שרשות ּמה יַתרִבבים,
ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים ושפּמתחו ִבל שרשות ּמה יַתרִבבים יַתאֵאחר,
יַתח ּמיב.
מסכת בבא קמא פרק ה משנה ו
ט
בור אשִבלשש ֵאני שוּמתִבפין,
ּמעיַתבר ּמעּמליו ּמה ִבראשון שוללא ִבכּמוּסהו,
יַתהֵאש ִבני שוללא ִבכּמוּסהו,
יַתהֵאש ִבני יַתח ּמיב.
ִבכּמוּסהו ּמה ִבראשון,
וּמבא יַתהֵאש ִבני ושמּמוצאו שמ מגאלה שוללא ִבכּמוּסהו,
יַתהֵאש ִבני יַתח ּמיב.
ִבכּמוּסהו ּמכ ּמראוי,
שו ּמניַתפל שלתוכו שור או רֲעחמור וֵאמת,
ּמפטור.
ללא ִבכּמוּסהו ּמכ ּמראוי,
שו ּמניַתפל שלתוכו שור או רֲעחמור וֵאמת,
יַתח ּמיב.
ּמניַתפל שלּמפ ּמניו ִבמּקול יַתהִבכ שר ּמיה,
יַתח ּמיב;
שליַתארֲעח ּמריו ִבמּקול יַתהִבכ שר ּמיה,
ּמפטור.
ּמניַתפל שלתוכו שור שוֵאכּמליו שו ִבנששיַתתּמברו,
רֲעחמור שוֵאכּמליו שו ִבנשתּמק ּמרעו,
יַתח ּמיב יַתעל יַתהשבֵאהּממה וּמפטור יַתעל יַתהֵאכִבלים.
ּמניַתפל שלתוכו שור ֵאח ֵארש ,שואטה שוּמקּמטן,
יַתח ּמיב.
ֵאבן או יַתבת ,אעאבד או ּמאּממה,
ּמפטור.
מסכת בבא קמא פרק ה משנה ז

י
אאּמחד יַתהשור שואאּמחד ּמכל יַתהשבֵאהּממה ִבל שנִבפייַתלת יַתהבור,
ושליַתהשפ ּמריַתשת יַתהר ִבסי יַתני,
שליַתתששלוֵאמי ּמכֵאפל,
ושלּמהִבשיב רֲעאֵאב ּמדה,
ִבלשפ ִבריּמקה ,יַתלרֲעחִבסיּממה ,יַתלִבכשליַתאִים שויַתליַתשּמבת.
שוֵאכן יַתח ּמיה ּמועו ף יַתכיוֵאוצא ּמבאהן.
ִבאם ֵאכןּ ,מלּממה אנאאיַתמר "שור או רֲעחמור"?
אאּמלא אש ִבדאבר יַתהּמכתוב יַתבהו אוה.

פרק ו
מסכת בבא קמא פרק ו משנה א
א
יַתהכו ֵאנס לוצאן יַתל ֵאדיר שו ּמניַתעל שבּמפ אניּמה ּמכ ּמראוי,
שו ּמישוצּמתה שוִבה ִבזיּמקה,
ּמפטור.
ללא ּמניַתעל שבּמפ אניּמה ּמכ ּמראוי,
שו ּמישוצּמתה שוִבה ִבזיּמקה,
יַתח ּמיב.
ִבנשפ ּמרּמוצה יַתביַתל שיּמלה ,או אששפ ּמרוצוּמה אלשסִבטים,
שו ּמישוצּמתה שוִבה ִבזיּמקה,
ּמפטור.
הוִבוציאוּמה אלשסִבטים,
יַתהֵאלשסִבטים יַתח ּמיִבבין.
מסכת בבא קמא פרק ו משנה ב
ב
ִבה ִבניּמח ּה יַתביַתחּממה,
או אששמּמס ּמר ּה שלֵאח ֵארש ,שואטה שוּמקּמטן,
שו ּמישוצּמתה שוִבה ִבזיּמקה,
יַתח ּמיב.
שמּמס ּמר ּה ּמלרואעהִ ,בנשכ ּמנס ּמהרואעה יַתתשחּמתיו.
ּמנשפּמלה יַתל יַתג ּמנה שוִבה ִבזיּמקה,
שמיַתשֵאלם יַתמה אש אנשה ֵאנית.
ּמי שר ּמדה שכיַתד שרּמכ ּה שוִבה ִבזיּמקה,
שמיַתשֵאלם יַתמה אשִבה ִבזיּמקה.
ֵאכייַתוצד שמיַתשֵאלם יַתמה אשִבה ִבזיּמקה?
ּמשִבמין ֵאבית שסּמאה שבאוּמת ּה יַתהּמש אדה,

יַתכּממה ּמה שיּמתה ּמיּמפה שויַתכּממה ִבהיא ּמיּמפה.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ִבאם ּמאשכּמלה ֵאפרות שגמו ִברים,
שמיַתשֵאלם ֵאפרות שגמו ִברים;
ִבאם שסּמאה ,שסּמאה ,שוִבאם ּמסאיַתתִיםּ ,מסאיַתתִים.
מסכת בבא קמא פרק ו משנה ג
ג
יַתהיַתמ שג ִבדיש שלתוְך שש ֵאדה רֲעחֵאברו אשללא ִבב שרשות,
רֲעאּמכיַתלּמתן שבאהשמתו אששליַתביַתעל יַתהּמש אדה,
ּמפטור.
שוִבאם מה ּמזּמקה ּמבאהן,
יַתביַתעל יַתה ּמג ִבדיש יַתח ּמיב.
שוִבאם ִבה שג ִבדיש ִבב שרשות,
יַתביַתעל יַתהּמש אדה יַתח ּמיב.
מסכת בבא קמא פרק ו משנה ד
ד
יַתהשוֵאליַתח אאת יַתהשבֵאע ּמרה שב יַתיד ֵאח ֵארש ,שואטה שוּמקּמטן,
ּמפטור ִבמ ִבדי ֵאני ּמא ּמדם ,שויַתח ּמיב שב ִבדי ֵאני ּמשיַתמִים.
ִבשיַתלח שב יַתיד ִבפֵאּקיַתח,
יַתהִבפֵאּקיַתח יַתח ּמיב.
אאּמחד ֵאהִבביא אאת ּמהאור ,שואאּמחד ֵאהִבביא אאת ּמהֵאעִבוצים,
יַתהֵאמִבביא אאת ּמהֵאעִבוצים יַתח ּמיב.
אאּמחד ֵאהִבביא אאת ּמהֵאעִבוצים ,שואאּמחד ֵאהִבביא אאת ּמהאור,
יַתהֵאמִבביא אאת ּמהאור יַתח ּמיב.
ּמבא יַתאֵאחר שוִבלּמבה,
יַתהשמיַתלאבה יַתח ּמיב.
ִבליַתבתו ּמהרויַתח,
רֲעה ֵארי מכּמלם שפטו ִברין.
ה
יַתהשוֵאליַתח אאת יַתהשבֵאע ּמרה,
שוּמאשכּמלה ֵאעִבוצים או רֲעאּמב ִבנים או ּמעּמפר,
ש אנאאיַתמר) :ששמות כב,ה(
יַתח ּמיב ,א
"ִבכי ֵאתֵאוצא ֵאאש וּממשוצּמאה לקִבוצים,
שו אנאאיַתכל ּמג ִבדיש או יַתהּמּקּממה או יַתהּמש אדה,
יַתשֵאלם שייַתשֵאלם יַתהיַתמשבִבער אאת יַתהשבֵאע ּמרה".
ִבעשב ּמרה ּמג ֵאדר אשהוא ּמגבויַת ּה יַתא שריַתבע יַתאמות,
או אד ארְך ּמה יַתרִבבים ,או ּמנּמהר,
ּמפטור.

ו
יַתהיַתמ שדִבליק שבתוְך אשלו ,יַתעד יַתכּממה שתיַתעֵאבר יַתה שדֵאלּמקה?
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה אוֵאמר:
רוִבאין אוּמת ּה ִבכלו ִבהיא שבאאשמיַתוצע ֵאבית כור.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ֵאשש אעשש ֵארה יַתאּממה ,שכ אד ארְך ּמה יַתרִבבים.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
רֲעחִבמִבשים יַתאּממה.
ששמעון אוֵאמר) :ששמות כב,ה(
ו שרִבבי ִב
"יַתשֵאלם שייַתשֵאלם יַתהיַתמשבִבער אאת יַתהשבֵאע ּמרה",
יַתהלכל שלִבפי יַתה שדִבליּמקה.
מסכת בבא קמא פרק ו משנה ה
ז
יַתהיַתמ שדִבליק אאת יַתה ּמג ִבדיש ,שוּמהיו בו ֵאכִבלים,
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שייַתשֵאלם ּמכל יַתמה אשּמה ּמיה שבתוכו.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאינו שמיַתשֵאלם אאּמלא ּמג ִבדיש אשיַתלִבחִבּטים או ּמג ִבדיש אשִבלששעו ִברים.
ּמה ּמיה שג ִבדי ּמכפות לו ,שואעאבד ּמסמוְך לו ,שו ִבנשש יַתר ף ִבעמו,
יַתח ּמיב.
אעאבד ּמכפות לו ו שג ִבדי ּמסמוְך לו ,שו ִבנשש יַתר ף ִבעמו,
ּמפטור.
ומו ִבדים רֲעחּמכִבמים ִבל שרִבבי שיהו ּמדה שביַתמ שדִבליק אאת יַתהִבבי ּמרה,
אשהוא שמיַתשֵאלם ּמכל יַתמה אששבתוּמכ ּה,
אשֵאכן אד ארְך שב ֵאני ּמא ּמדם שליַתה ִבנייַתח יַתבּמבִבתים.
מסכת בבא קמא פרק ו משנה ו
ח
ֵאג ץ אש ּמיּמוצא ִבמיַתתיַתחת יַתהיַתפִבּטיש ,שו ּמיּמוצא שוִבה ִבזיק,
יַתח ּמיב.
ּמגּממל אשהוא ּמטעון ִבפששּמתן שועוֵאבר ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
ִבנשכ שנּמסה ִבפששּמתנו שלתוְך אהּמחנות,
שו ּמדשלּמקה שב ֵאנרו אשיַתליַתח שנ ּמו ִבני שוִבה שדִבליק אאת יַתהִבבי ּמרה,
יַתביַתעל יַתה ּמגּממל יַתח ּמיב.
ִבה ִבנייַתח יַתח שנ ּמו ִבני אאת ֵאנרו ִבמיַתבחו ץ,
יַתהיַתח שנ ּמו ִבני יַתח ּמיב.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שב ֵאנר רֲעח מנּמכה ּמפטור.

פרק ז
מסכת בבא קמא פרק ז משנה א
א
שמ מרּמבה ִבמ יַתדת יַתתששלוֵאמי אכאפל
ִבמִבמ יַתדת יַתתששלוֵאמי יַתא שרּמבּמעה יַתורֲעחִבמּמשה> ,בכל מקום :ארבעה חמשה<
אשִבמ יַתדת יַתתששלוֵאמי אכאפל נואה אגת שב ּמדּמבר אש איש בו רויַתח יַתח ִביים,
ושב ּמדּמבר אשֵאאין בו רויַתח יַתח ִביים,
וִבמ יַתדת יַתתששלוֵאמי יַתא שרּמבּמעה יַתורֲעחִבמּמשה
ש אנאאיַתמר) :ששמות כא,לז(
ֵאאי ּמנה נואה אגת אאּמלא שבשור ושבאשה ִבבשליַתבד ,א
"ִבכי ִי שגלנב ִבאיש שור או אשה ושטּמבחו או שמּמכרו,
רֲעחִבמּמשה ּמבּמקר שייַתשֵאלם יַתתיַתחת יַתהשור שויַתא שריַתבע לוצאן יַתתיַתחת יַתהאשה".
ֵאאין יַתהגו ֵאנב יַתאיַתחר יַתה יַתג ּמנב שמיַתשֵאלם יַתתששלוֵאמי אכאפל,
שוללא יַתהּטוֵאביַתח שוללא יַתהמוֵאכר ֵאמיַתאיַתחר יַתה יַתג ּמנב
שמיַתשֵאלם יַתתששלוֵאמי יַתא שרּמבּמעה יַתורֲעחִבמּמשה.
מסכת בבא קמא פרק ז משנה ב
ב
ּמג יַתנב יַתעל ִבפי שש יַתנִים,
שוּמטיַתבח וּממיַתכר יַתעל ִבפיאהם או יַתעל ִבפי שש יַתנִים רֲעאֵאח ִברים,
שמיַתשֵאלם יַתתששלוֵאמי יַתא שרּמבּמעה יַתורֲעחִבמּמשה.
ּמג יַתנב וּממיַתכר יַתביַתשּמבת,
ּמג יַתנב וּממיַתכר יַתלרֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה,
ּמג יַתנב שוּמטיַתבח וּממיַתכר שביום יַתהִבכפו ִברים,
ּמג יַתנב ִבמאששלּמאִבביו שוּמטיַתבח וּממיַתכר ,שויַתאיַתחר ּמכְך ֵאמת ּמאִבביו,
ּמג יַתנב שוּמטיַתבח וּממיַתכר ,שויַתאיַתחר ּמכְך ִבהשק ִבדיש,
שמיַתשֵאלם יַתתששלוֵאמי יַתא שרּמבּמעה יַתורֲעחִבמּמשה.
ּמג יַתנב שוּמטיַתבח וּממיַתכר ִבל שרפוּמאה שויַתלשכּמלִבבים,
יַתהשוֵאחט שו ִבנשמּמוצא שט ֵארּמפה,
יַתהשוֵאחט מחִבלים ּמברֲעע ּמז ּמרה,
שמיַתשֵאלם יַתתששלוֵאמי יַתא שרּמבּמעה יַתורֲעחִבמּמשה.
שרִבבי ִבששמעון פוֵאטר ִבבשש ֵאני ֵאאלו.
מסכת בבא קמא פרק ז משנה ג
ג
ּמג יַתנב יַתעל ִבפי שש יַתנִים,
שוּמטיַתבח וּממיַתכר יַתעל ִבפיאהם,
ִבנשמשוצאו זושמִבמים,
שמיַתששלִבמים לו אאת יַתהלכל.

ּמג יַתנב יַתעל ִבפי שש יַתנִים,
שוּמטיַתבח וּממיַתכר יַתעל ִבפי שש יַתנִים רֲעאֵאח ִברים,
ֵאאלו ּמוֵאאלו ִבנשמשוצאו זושמִבמים,
ּמה ִבראשו ִבנים שמיַתששלִבמים יַתתששלוֵאמי אכאפל,
שוּמהיַתארֲעחרו ִבנים שמיַתששלִבמים יַתתששלוֵאמי ששללּמשה.
ִבנשמשוצאו ּמהיַתארֲעחרו ִבנים זושמִבמים,
הוא שמיַתשֵאלם יַתתששלוֵאמי אכאפל,
שוֵאהן שמיַתששלִבמים יַתתששלוֵאמי ששללּמשה.
אאּמחד ִבמן ּמהיַתארֲעחרו ִבנים זוֵאמם,
ּמבשטּמלה ֵאעדות ששִבנ ּמיה.
אאּמחד ִבמן ּמה ִבראשו ִבנים זוֵאמם,
ּמבשטּמלה ּמכל ּמהֵאעדות,
אשִבאם ֵאאין שג ֵאנּמבהֵ ,אאין שטִבביּמחה שוֵאאין שמִבכי ּמרה.
מסכת בבא קמא פרק ז משנה ד
ד
ּמג יַתנב יַתעל ִבפי שש יַתנִים,
שוּמטיַתבח וּממיַתכר יַתעל ִבפי ֵאעד אאּמחד,
או יַתעל ִבפי יַתעשוצמו,
שמיַתשֵאלם יַתתששלוֵאמי אכאפל,
ֵאאינו שמיַתשֵאלם יַתתששלוֵאמי יַתא שרּמבּמעה יַתורֲעחִבמּמשה.
ה
ּמג יַתנב שוּמטיַתבח יַתביַתשּמבת,
ּמג יַתנב שוּמטיַתבח וּממיַתכר יַתלרֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה,
ּמג יַתנב ִבמאששלּמאִבביוֵ ,אמת ּמאִבביו ,שויַתאיַתחר ּמכְך ּמטיַתבח וּממיַתכר,
ּמג יַתנב שוִבהשק ִבדיש ,שויַתאיַתחר ּמכְך ּמטיַתבח וּממיַתכר,
שמיַתשֵאלם יַתתששלוֵאמי אכאפל,
שוֵאאינו שמיַתשֵאלם יַתתששלוֵאמי יַתא שרּמבּמעה יַתורֲעחִבמּמשה.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ּמק ּמדִבשים אשהוא יַתח ּמיב שביַתאשח ּמריוּמתן,
שמיַתשֵאלם יַתתששלוֵאמי יַתא שרּמבּמעה יַתורֲעחִבמּמשה,
שואשֵאאינו יַתח ּמיב שביַתאשח ּמריוּמתן,
ּמפטור.
מסכת בבא קמא פרק ז משנה ה
ו
שמּמכרו חו ץ ֵאמאאּמחד ִבמֵאמּמאה בו,
או אשּמה שיּמתה לו בו שוּמתפות,
יַתהשוֵאחט שו ִבנשת יַתנשבּמלה שב ּמידו,
יַתהנוֵאחר ,שויַתהשמיַתעֵאּקר,

שמיַתשֵאלם יַתתששלוֵאמי אכאפל,
שוֵאאינו שמיַתשֵאלם יַתתששלוֵאמי יַתא שרּמבּמעה יַתורֲעחִבמּמשה.
ז
ּמג יַתנב ִבב שרשות יַתהשבּמעִבלים שוּמטיַתבח וּממיַתכר חו ץ ֵאמ שרשוּמתן,
או אש ּמג יַתנב חו ץ ֵאמ שרשוּמתן שוּמטיַתבח וּממיַתכר ִבב שרשוּמתן,
או אש ּמג יַתנב שוּמטיַתבח וּממיַתכר חו ץ ֵאמ שרשוּמתן,
שמיַתשֵאלם יַתתששלוֵאמי יַתא שרּמבּמעה יַתורֲעחִבמּמשה.
רֲעאּמבל ִבאם ּמג יַתנב שוּמטיַתבח וּממיַתכר ִבב שרשוּמתן,
ּמפטור.
מסכת בבא קמא פרק ז משנה ו
ח
ּמה ּמיה מוששכו שויוֵאוצא ,וֵאמת ִבב שרשות יַתהשבּמעִבלים,
ּמפטור.
ִבה שגִבביהו,
או אשהוִבוציאו חו ץ ֵאמ שרשות יַתהשבּמעִבלים וֵאמת,
יַתח ּמיב.
ט
שנּמתנו ִבלשבכו יַתרת שבנו> ,לבכורות<
שליַתביַתעל חובו,
שלשוֵאמר ִבח ּמנם ,שויַתלשוֵאאל,
שלנוֵאשא ּמשּמכר ,שויַתלשוֵאכר,
שוּמה ּמיה מוששכו שויוֵאוצא ,וֵאמת ִבב שרשות יַתהשבּמעִבלים,
ּמפטור.
ִבה שגִבביהו,
או אשהוִבוציאו חו ץ ֵאמ שרשות יַתהשבּמעִבלים ,וֵאמת,
יַתח ּמיב.
מסכת בבא קמא פרק ז משנה ז
י
ֵאאין שמ יַתג שדִבלים שבֵאהּממה יַתדּמּקה שבאא אר ץ ִישש ּמרֵאאל,
שמ יַתג שדִבלין שבסו שר ּמיה ושבִבמ שדּמברות אששבאא אר ץ ִישש ּמרֵאאל.
ֵאאין שמ יַתג שדִבלים יַתת שר ּמנ שגִבלים ִבבירוּמשיַתלִים,
ִבמשפ ֵאני יַתהּקּק ּמדִבשים,
שוללא לכרֲעה ִבנים שבאא אר ץ ִישש ּמרֵאאל,
ִבמשפ ֵאני יַתהשּטּמהרות.
ללא שי יַתג ֵאדל ִישש ּמרֵאאל רֲעח ִבזי ִברים שבּמכל ּממקום.
שוללא שי יַתג ֵאדל ּמא ּמדם אאת יַתהאכאלב,
אאּמלא ִבאם ֵאכן ּמה ּמיה ּמקשור יַתביַתששלאשאלת.

ֵאאין פו שרִבסין ִבנששִבבים יַתליו ִבנים,
אאּמלא ִבאם ֵאכן ּמה ּמיה ּמרחוק ִבמן יַתה ִבישוב ששללִבשים רוס> .יושב; ריס<

פרק ח
מסכת בבא קמא פרק ח משנה א
א
יַתהחוֵאבל יַתברֲעחֵאברו,
יַתח ּמיב ּמעּמליו ִבמֵאשם רֲעחִבמּמשה שדּמב ִברים:
שב אנ אזק ,שביַתוציַתער ,שב ִברפוי ,שבאשאבת ושבבלאשת.
שב אנ אזק ֵאכייַתוצד?
ִבסּממה אאת ֵאעינו,
ּמקיַתטע אאת ּמידו,
ִבשֵאבר אאת יַתר שגלו,
רוִבאין אותו שכִבאלו אעאבד ִבנשמּמכר> ,כילו<
יַתכּממה ּמה ּמיה ּמיאפה שויַתכּממה הוא ּמיאפה.
שביַתוציַתער?
שכ ּמויו ִבבששפוד או שביַתמשסֵאמר,
רֲעאִבפלו יַתעל ִבוצּמפ שרנו,
שמקום אשֵאאינו עואשה יַתחבו ּמרה,
אושמ ִבדים יַתכּממה ּמא ּמדם יַתכיוֵאוצא ּמב אזה רואוצה ִבלּטול,
ִבלשהיות ִבמשוצּמטֵאער ּמכְך.
ב
ִברפוי?
ִבהּמכהו ,יַתח ּמיב של יַתרפותו.
ּמעלו בו שוצּממִבחים,
ִבאם ֵאמרֲעחיַתמת יַתהיַתמּמכה ,יַתח ּמיב,
שואשללא ֵאמרֲעחיַתמת יַתהיַתמּמכהּ ,מפטור.
ּמח ּמיּמתה שו ִבנשסּמת ּמרהּ ,מח ּמיּמתה שו ִבנשסּמת ּמרה,
יַתח ּמיב של יַתרפותו.
ּמח ּמיּמתה ּמכל ּמוצ שרּמכ ּה,
ֵאאינו יַתח ּמיב של יַתרפותו.
ג
אשאבת?
רוִבאין אותו שכִבאלו הוא שוֵאמר ִבקשוִבאים> ,כילו<
אששכּמבר ּמניַתתן לו שדֵאמי ּמידו ו שדֵאמי יַתר שגלו.

בלאשת?
יַתהלכל שלִבפי יַתהשמיַתב ֵאיש שויַתהִבמשתיַתב ֵאיש.
יַתהשמיַתב ֵאיש אאת אהּמערום,
יַתהשמיַתב ֵאיש אאת יַתהוּסוֵאמה,
יַתהשמיַתב ֵאיש אאת יַתה ּמיֵאשן,
יַתח ּמיב.
שויַתה ּמיֵאשן אשִבב ֵאישּ ,מפטור.
ּמניַתפל ִבמן יַתה יַתגג ,שוִבה ִבזיק וִבב ֵאיש,
יַתח ּמיב יַתעל יַתה אנ אזק וּמפטור יַתעל יַתהבלאשת ,אש אנאאיַתמר:
" שוּמששלּמחה ּמי ּמד ּה שואהאח ִבזיּמקה ִבבשממבּמשיו",
ֵאאינו יַתח ּמיב יַתעל יַתהבלאשת יַתעד אש שיֵאהא ִבמשתיַתכ ֵאון.

) שדּמב ִברים כה,יא(

מסכת בבא קמא פרק ח משנה ב
ד
אזה חלאמר ּמבּמא ּמדם ִבמיַתבשור ,חלאמר שוב ּמבּמא ּמדם ִבמיַתבשור:
אשּמהּמא ּמדם שמיַתשֵאלם אאת יַתה אנ אזק,
ושמיַתשֵאלם שדֵאמי שוּמלדות,
שושור ֵאאינו שמיַתשֵאלם אאּמלא אנ אזק,
וּמפטור ִבמ שדֵאמי שוּמלדות.
מסכת בבא קמא פרק ח משנה ג
ה
יַתהיַתמאכה ּמאִבביו שוִבאמו,
שוללא ּמעּמשה ּמבאהם יַתחבו ּמרה,
יַתהחוֵאבל יַתברֲעחֵאברו שביום יַתהִבכפו ִברים,
יַתח ּמיב שבמכּמלם.
יַתהחוֵאבל שבאעאבד ִבעשב ִברי,
יַתח ּמיב שבמכּמלם ,חו ץ ִבמן יַתהאשאבתִ ,בב שזיַתמן אשהוא אשלו.
יַתהחוֵאבל שבאעאבד ִבעשב ִברי אשיַתלרֲעאֵאח ִברים >בשוליים :נ"א כנעני<
יַתח ּמיב שבמכּמלם.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאאין יַתלרֲעעּמב ִבדים בלאשת.
מסכת בבא קמא פרק ח משנה ד
ו
ֵאח ֵארש ,שואטה שוּמקּמטן ,שפ ִבגיּמעּמתם ּמרּמעה,
יַתהחוֵאבל ּמבאהן יַתח ּמיב,
שוֵאהם אשּמחשבלו יַתברֲעאֵאח ִברים ,שפטו ִברין.
ּמהאעאבד שוּמהִבאּמשה ,שפ ִבגיּמעּמתן ּמרּמעה,
יַתהחוֵאבל ּמבאהן יַתח ּמיב,
שוֵאהם אשּמחשבלו יַתברֲעאֵאח ִברים,

שפטו ִברין ,רֲעאּמבל שמיַתששלִבמין שליַתאיַתחר שזיַתמן:
ִבנשתּמג שרּמשה ּמהִבאּמשה,
שו ִבנששיַתתשח יַתרר ּמהאעאבד ,יַתח ּמיִבבין שליַתשֵאלם.
מסכת בבא קמא פרק ח משנה ה
ז
יַתהיַתמאכה ּמאִבביו שוִבאמו שוּמעּמשה ּמבאהן יַתחבו ּמרה,
יַתהחוֵאבל יַתברֲעחֵאברו יַתביַתשּמבת,
ּמפטור ִבממכּמלםִ ,במשפ ֵאני אשהוא ִבנדון שב יַתנשפשו.
שויַתהחוֵאבל שבאעאבד שכ יַתנרֲעע ִבני אשלו,
ּמפטור ִבממכּמלם.
מסכת בבא קמא פרק ח משנה ו
ח
יַתהתוֵאקיַתע יַתלרֲעחֵאברו,
נוֵאתן לו אסיַתלע.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר ִבמֵאשם שרִבבי יוֵאסה יַתה ּמגִבליִבלי:
ּממ אנה.
שסּמטרו,
נוֵאתן לו ּממאיַתתִים זוז.
שליַתאיַתחר ּמידו,
נוֵאתן לו יַתא שריַתבע ֵאמאות זוז.
ּמוצ יַתרם שבּמא שזנו,
ּמתיַתלש ִבבששּמערוִ> ,בבשסּמערו<
ּמריַתקקִ ,בה ִבגייַתע בו ּמהרוק,
אהאעִבביר יַתטֵאליתו ִבמאמנו,
ּמפ יַתרע לראּמש ּה אשּמלִבאּמשה,
נוֵאתן לו יַתא שריַתבע ֵאמאות זוז.
שויַתהלכל שלִבפי שכבודו.
ט
ּמאיַתמר שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
רֲעאִבפלו רֲעעִבנ ִביים אששבִישש ּמרֵאאל,
רוִבאין אוּמתן שכִבאלו ֵאהן שב ֵאני חל ִברין אשּמי שרדו ִבמ ִבנשכֵאסיאהם> ,כילו<
אשֵאהם שב ֵאני יַתאשב ּמרּמהם ִישוצּמחק שו יַתירֲעעקב.
יַתמרֲעעאשה שבאאּמחד אשּמפ יַתרע לראּמש ּה אשּמלִבאּמשה,
וּמבאת ִבלשפ ֵאני שרִבבי רֲעעִבקיּמבה,
שוִבח שיבו ִבלאתן ּמל ּה יַתא שריַתבע ֵאמאות זוז.
ּמאיַתמר לו:
" שרִבבי ,אתן ִבלי שזיַתמן!"
שו ּמניַתתן לו.

ִבששמ ּמר ּה ,עואמ אדת יַתעל אפיַתתח רֲעחֵאוצ ּמר ּה,
שוּמשיַתבר אאת יַתהיַתפְך שבּמפ אניּמה,
ובו שבִבאיַתוּסר אשאמן;
שו ִבגיַתלת אאת לראּמש ּה,
שוּמה שיּמתה שמיַתטיַתפיַתחת ויַתמ יַתניַתחת יַתעל לראּמש ּה,
אהאעִבמיד ּמעאליּמה ֵאע ִבדים,
וּמבא ִבלשפ ֵאני שרִבבי רֲעעִבקיּמבה שוּמאיַתמר לו:
" שרִבביּ ,מלזו רֲעא ִבני נוֵאתן יַתא שריַתבע ֵאמאות זוז?"
ּמאיַתמר לו שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
"ללא ּמאיַתמ שרּמת שכלום ,אשיַתהחוֵאבל שביַתעשוצמו,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאינו יַתריַתשיּ ,מפטור;
יַתורֲעאֵאח ִברים אשּמחשבלו בו ,יַתח ּמיִבבים.
שויַתהּקוֵאוצ ץ אאת שנִבטיעוּמתיו,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאינו יַתריַתשיּ ,מפטור,
יַתורֲעאֵאח ִברים אשּמּקשוצוצו אאת שנִבטיעוּמתיו ,יַתח ּמיִבבים".
מסכת בבא קמא פרק ח משנה ז
י
יַתא ף יַתעל ִבפי אשהוא נוֵאתן לו,
ֵאאינו ִבנשמּמחל לו יַתעד אש שייַתבֵאּקש ִבמאמנו ,אש אנאאיַתמר:
" שויַתעּמתהּ ,מהֵאשב ֵאאאשת ּמהִבאיש,
ִבכי ּמנִבביא הוא ,שוִישתיַתפֵאלל יַתביַתע שדָך אושח ֵאיה".
ושמ יַתנִין אשללא שיֵאהא יַתהמוֵאחל יַתאשכּמז ִברי?
ש אנאאיַתמר) :שב ֵאראִבשית כ,יז(
א
" יַתו ִבישתיַתפֵאלל יַתאשב ּמרּמהם אאל ּמהאאלִבהים,
יַתוִבי שרּמפא אאללִבהים אאת רֲעאִבביאמאלְך,
שואאת ִבאששתו שויַתאשמהלּמתיו יַתו ֵאיֵאלדו".
יא
ּמהאוֵאמר:
"יַתסֵאמא אאת ֵאעי ִבני!"
"יַתקיַתּטע אאת ּמי ִבדי!"
"יַתשֵאבר אאת יַתר שגִבלי!"
יַתח ּמיב.
"יַתעל שמ ּמנת ּמפטור",
יַתח ּמיב.
"שק יַתרע אאת שכסוִבתי!"
" יַתשֵאבר אאת יַתכ ִבדי!"
יַתח ּמיב.
"יַתעל שמ ּמנת ּמפטור",
ּמפטור.

)שב ֵאראִבשית כ,ז(

"רֲעעֵאשה ֵאכן שלִבאיש שפלו ִבני,
יַתעל שמ ּמנת ּמפטור",
יַתח ּמיבֵ ,אבין שבגופו ֵאבין שבּמממונו.

פרק ט
מסכת בבא קמא פרק ח משנה א
א
יַתהגו ֵאזל ֵאעִבוצים יַתורֲעעּמשּמאן ֵאכִבלים,
אוצאמר ,יַתורֲעעּמשאו שב ּמג ִבדים> ,בכתב היד' ,ים' מחוק<
שמיַתשֵאלם שכּמשיַתעת יַתה שג ֵאזּמלה.
ּמג יַתזל ּמפ ּמרה שממעאב ארת ,שו ּמיּמל ּמדה,
שו ּמרֵאחל שטעו ּמנה ,ו שג ּמז ּמז ּה,
שמיַתשֵאלם שדֵאמי ּמפ ּמרה שממעאב ארת ֵאליֵאלד,
ו שדֵאמי ּמרֵאחל שטעו ּמנה שלִבה ּמג ֵאזז.
ּמג יַתזל ּמפ ּמרה שוִבעשב ּמרה אאשוצלו שו ּמיּמל ּמדה,
שו ּמרֵאחל שו ִבנשטרֲעע ּמנה אאשוצלו ו שג ּמז ּמז ּה,
שמיַתשֵאלם שכּמשיַתעת יַתה שג ֵאזּמלה.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל יַתה ּמג שזּמל ִבנים שמיַתששלִבמים שכּמשיַתעת יַתה שג ֵאזּמלה.
מסכת בבא קמא פרק ח משנה ב
ב
ּמג יַתזל שבֵאהּממה שוִבה שזִבקי ּמנה,
רֲעעּמב ִבדים שוִבה שזִבקינו,
שמיַתשֵאלם שכּמשיַתעת יַתה שג ֵאזּמלה.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ליאיַתמר לו ּמברֲעעּמב ִבדים:
"רֲעה ֵארי יַתעשב ּמדְך שלּמפ אניָך!"
ג
ּמג יַתזל יַתמשטֵאביַתע ,שו ִבנשס יַתדק,
ֵאפרות ,שוִבה שרִבקיבו,
יַתיִין ,שואהשחִבמי ץ,
שמיַתשֵאלם שכּמשיַתעת יַתה שג ֵאזּמלה.
יַתמשטֵאביַתע ,שו ִבנשפיַתסל,
שתרוּממה ,שו ִבניַתּטיַתמאת,
ּמחֵאמ ץ ,שוּמעיַתבר ּמעּמליו יַתהאפיַתסח,
שבֵאהּממה ,שו אנשעשב ּמדה ּמב ּה רֲעעֵאב ּמרה,

או אש ִבנשפּמסּמלה ֵאמיַתעל יַתגֵאבי יַתהִבמ שזֵאביַתח,
או אשּמה שיּמתה יושוצּמאה ִבלּמוּסֵאקל,
אוֵאמר לו:
"רֲעה ֵארי אשּמלְך שלּמפ אניָך!"
מסכת בבא קמא פרק ח משנה ג
ד
ּמניַתתן ּמלמאּממ ִבנים שליַתתֵאּקן ,שוִבקשלשקלו,
יַתח ּמיִבבין שליַתשֵאלם.
ּמניַתתן אלּמח ּמרש ִבש ּמדה שוֵאתּמבה וִבמ שג ּמדל שליַתתֵאּקן ,שוִבקשלֵאקל,
יַתח ּמיב שליַתשֵאלם.
יַתהיַתב יַתני אשִבּקֵאבל ּמעּמליו אאת יַתהלכאתל שלּמסשתרו,
שוִבשֵאבר אאת ּמהרֲעאּמב ִבנים ,או אשִבה ִבזיק,
יַתח ּמיב שליַתשֵאלם.
ּמה ּמיה סוֵאתר ִבמיַתצד אזה ,שו ּמניַתפל שליַתוצד יַתאֵאחר,
ּמפטור.
שוִבאם ֵאמרֲעחיַתמת יַתהיַתמּמכה,
יַתח ּמיב.
מסכת בבא קמא פרק ח משנה ד
ה
ּמניַתתן אוצאמר יַתליַתצּמבע שוִבהשק ִבדיּמחה יַתהיו ּמרה,
נוֵאתן לו שדֵאמי ִבוצשמרו.
שוצּמבעו ּמכאור,
ִבאם יַתהאשיַתבח יוֵאתר יַתעל יַתה שיּמוצּמאה,
נוֵאתן לו אאת יַתה שיּמוצּמאה,
שוִבאם יַתה שיּמוצּמאה שיֵאת ּמרה יַתעל יַתהאשיַתבח,
נוֵאתן לו אאת יַתהאשיַתבח.
ו
ִבלשוצבוע לו ּמאלדם ושוצּמבעו ּמשחור,
ּמשחור ושוצּמבעו ּמאלדם,
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
נוֵאתן לו שדֵאמי ִבוצשמרו.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר> :יודה<
ִבאם יַתהאשיַתבח ּמיֵאתר יַתעל יַתה שיּמוצּמאה,
נוֵאתן לו אאת יַתה שיּמוצּמאה,
שוִבאם יַתה שיּמוצּמאה שיֵאת ּמרה יַתעל יַתהאשיַתבח,
נוֵאתן לו אאת יַתהאשיַתבח.
מסכת בבא קמא פרק ח משנה ה

ז
יַתהגו ֵאזל אאת רֲעחֵאברו שו אוה שפרוּמטה שו ִבנששיַתבע לו,
יוִבליאכנו יַתארֲעח ּמריו רֲעאִבפלו שלּממ יַתדי.
ללא ִיֵאתן ללא ִבלשבנו שוללא ִבלששלוחו,
רֲעאּמבל נוֵאתן הוא ִבלששלויַתח ֵאבית ִבדין.
שוִבאם ֵאמת ,יַתישח ִבזיר שליו שרּמשיו.
מסכת בבא קמא פרק ח משנה ו
ח
ּמניַתתן לו אאת יַתהאּק ארן,
שוללא ּמניַתתן לו אאת יַתהחלאמש;
ּממיַתחל לו יַתעל יַתהאּק ארן,
שוללא ּממיַתחל לו יַתעל יַתהחלאמש;
ּממיַתחל לו יַתעל אזה שויַתעל אזה,
חו ץ ִבמּמפחות שו אוה שפרוּמטה יַתבאּק ארן
ֵאאינו ּמוצ ִבריְך ֵאליֵאלְך יַתארֲעח ּמריו.
ט
ּמניַתתן לו אאת יַתהחלאמש,
שוללא ּמניַתתן לו אאת יַתהאּק ארן;
ּממיַתחל לו יַתעל יַתהחלאמש,
שוללא ּממיַתחל לו יַתעל יַתהאּק ארן;
ּממיַתחל לו יַתעל אזה שויַתעל אזה,
חו ץ ִבמשו אוה שפרוּמטה יַתבאּק ארן,
רֲעה ֵארי אזה ּמוצ ִבריְך ֵאליֵאלְך יַתארֲעח ּמריו.
מסכת בבא קמא פרק ח משנה ז
י
ּמניַתתן לו אאת יַתהאּק ארן,
שו ִבנששיַתבע לו יַתעל יַתהחלאמש,
רֲעה ֵארי אזה שמיַתשֵאלם חלאמש יַתעל חלאמש,
יַתעד אש ִבישתיַתמֵאעט יַתהאּק ארן שו אוה שפרוּמטה.
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא ה,כא-כב(
שוֵאכן יַתבִבפּמּקדון ] ,א
"שבִבפּמּקדון[ או ִבבשתשואמת ּמיד או שב ּמג ֵאזל,
או ּמעיַתשק אאת רֲעעִבמיתו,
או ּממּמוצא רֲעאֵאב ּמדה שוִבכאחש ּמב ּה,
שו ִבנששיַתבע יַתעל ּמשאקר",
רֲעה ֵארי אזה שמיַתשֵאלם אק ארן שוחלאמש שוּמאּמשם.
יא
"ֵאאיּמכן ִבפשקדו ִבני?"

ּמאיַתמר לו "ּמאיַתבד",
"יַתמששִבביּמעְך רֲעא ִבני",
שוּמאיַתמר "ּמאֵאמן",
שוּמהֵאע ִבדים שמִבעי ִבדים אותו אשרֲעאּמכלו,
שמיַתשֵאלם אאת יַתהאּק ארן.
הו ּמדה ֵאמיַתעשוצמו,
שמיַתשֵאלם אק ארן שוחלאמש שוּמאּמשם.
מסכת בבא קמא פרק ח משנה ח
יב
"ֵאאיּמכן ִבפשקדו ִבני?"
שוּמאיַתמר לו " ִבנ שג יַתנב",
"יַתמששִבביּמעְך רֲעא ִבני",
שוּמאיַתמר "ּמאֵאמן",
שוּמהֵאע ִבדים שמִבעי ִבדים אותו אש שג ּמנבו,
שמיַתשֵאלם יַתתששלוֵאמי אכאפל.
הו ּמדה ֵאמיַתעשוצמו,
שמיַתשֵאלם אק ארן שוחלאמש שוּמאּמשם.
מסכת בבא קמא פרק ח משנה ט
יג
יַתהגו ֵאזל אאת ּמאִבביו שו ִבנששיַתבע לו ,וֵאמת,
רֲעה ֵארי אזה שמיַתשֵאלם אק ארן שוחלאמש שלּמב ּמניו ושלאאּמחיו.
שוִבאם ֵאאינו רואוצה,
או אשֵאאין לו לו אוה,
ויַתברֲעעֵאלי יַתהחוב ּמבִבאין שו ִבנשפ ּמרִבעין.
מסכת בבא קמא פרק ח משנה י
יד
ּמהאוֵאמר ִבלשבנו:
" מק ּמנם אשיַתאשת אנשה אנה ִבלי!" >קונס<
ִבאם ֵאמתִ ,יי ּמראשנו.
"שביַתח יַתיי ושבמוִבתי",
ִבאם ֵאמת ,ללא ִיי ּמראשנו,
שוִיֵאתן שלּמב ּמניו או שלאאּמחיו.
ִבאם ֵאאין לו לל אוה,
ויַתברֲעעֵאלי יַתהחוב ּמבִבאים שו ִבנשפ ּמרִבעים.
מסכת בבא קמא פרק ח משנה יא
יה
יַתהגו ֵאזל אאת יַתה ֵאגר שו ִבנששיַתבע לו ,וֵאמת,

רֲעה ֵארי אזה שמיַתשֵאלם אק ארן שוחלאמש יַתללכרֲעה ִבנים,
ש אנאאיַתמר) :שבִבמ שדיַתבר ה,ח(
שוּמאּמשם יַתלִבמ שזֵאביַתח ,א
" שוִבאם ֵאאין ּמלִבאיש לגֵאאל שלּמהִבשיב ּמהּמאּמשם ֵאאּמליו,
ּמהּמאּמשם יַתהמוּמשב יַתליי יַתללכֵאהן,
ִבמשליַתבד ֵאאיל יַתהִבכמפ ִברים רֲעאאשר שייַתכאפר בו ּמעּמליו".
ּמה ּמיה יַתמרֲעעאלה אאת יַתהאכאס ף שואאת ּמהּמאּמשם ,וֵאמת,
יַתהאכאס ף ִי ּמנֵאתן שלּמב ּמניו,
שוּמהּמאּמשם ִי שראעה יַתעד אש ִבישסּמתֵאאב,
שוִיּממֵאכר ,שוִישפלו ּמדּממיו ִבל שנ ּמדּמבה.
)מסכת בבא קמא פרק ח משנה יב(
ּמניַתתן אאת יַתהאכאס ף שליַתא שנֵאשי ִבמששּממר ,וֵאמת,
ֵאאין יַתהיו שרִבשים שיכוִבלין שלהוִבוציא ִבמ ּמי ּמדן,
ש אנאאיַתמר) :שבִבמ שדיַתבר ה,י(
א
"ִבאיש רֲעאאשר ִיֵאתן יַתללכֵאהן ,לו ִישה איה".
יו
ּמניַתתן אאת יַתהאכאס ף ִבליהוּמי ִבריב ּמוּמאּמשם ִבלי יַתדשע ּמיה,
ּמיּמוצא.
ּמאּמשם ִבליהוּמי ִבריב שואכאס ף ִבלי יַתדשע ּמיה,
ִבאם יַתק ּמים ּמהּמאּמשם ,יַתישק ִבריבוהו שב ֵאני שי יַתדשע ּמיה,
שוִבאם ּמלאו ,יַתישחלזר שו ּמיִבביא ּמאּמשם יַתאֵאחר.
אשיַתהֵאמִבביא שג ֵאזלו יַתעד אשללא ֵאהִבביא רֲעאּמשמו,
ּמיּמוצא.
רֲעאּמשמו יַתעד אשללא ֵאהִבביא שג ֵאזלו,
ללא ּמיּמוצא.
ּמניַתתן אאת יַתהאּק ארן ,שוללא ּמניַתתן אאת יַתהחלאמש,
ֵאאין יַתהחלאמש שמיַתעֵאכב.

פרק י
מסכת בבא קמא פרק ח משנה א
א
יַתהגו ֵאזל ויַתמרֲעאִבכיל אאת ּמב ּמניו ,ויַתמ ִבנייַתח ִבלשפ ֵאניאהם,
שפטו ִברין ִבמשליַתשֵאלם.
ִבאם ּמה ּמיה ּמדּמבר אש איש בו יַתאשח ּמריות,
יַתח ּמיִבבים שליַתשֵאלם.
ֵאאין פו שרִבטין ללא ִבמֵאתיַתבת יַתהמושכִבסים,
שוללא ִבמִבכיס אשיַתל יַתגּמבִיים,
שוֵאאין נושטִבלין ֵאמאהן שוצ ּמדּמקה.

רֲעאּמבל נוֵאטל הוא ִבמתוְך ֵאביתו או ִבמן יַתהשוק.
מסכת בבא קמא פרק ח משנה ב
ב
ּמנשטלו מושכִבסים אאת רֲעחמורו,
שו ּמנשתנו לו רֲעחמור יַתאֵאחר,
] ּמג שזלו[ יַתהאלשסִבטים שכסותו,
שו ּמנשתנו לו שכסות יַתאאח ארת,
רֲעה ֵארי ֵאאלו אשלו,
ִבמשפ ֵאני אשיַתהשבּמעִבלים ִבמשת ּמירֲעאִבשים ֵאמאהן.
יַתהיַתמִבציל ִבמ יַתיד יַתה ּמנּמהרִ ,במ יַתיד יַתהאלשסִבטים,
ִבאם ִבנשת ּמירֲעאשו יַתהשבּמעִבלים,
רֲעה ֵארי ֵאאלו אשלו.
שוֵאכן שנִבחיל אשִבל שדבו ִברים,
ִבאם ִבנשת ּמירֲעאשו יַתהשבּמעִבלים,
רֲעה ֵארי ֵאאלו אשלו.
ּמאיַתמר שרִבבי יוּמח ּמנן אבן שברוּמקה:
אנאאאמ אנת ִבאּמשה או ּמקּמטן לויַתמר:
"ִבמּמכן ּמיּמוצא שנִבחיל אזה".
ושמיַתהֵאלְך שבתוְך שש ֵאדהו שונוֵאטל אאת שנִבחילו,
שוִבאם ִבה ִבזיק ,שמיַתשֵאלם יַתמה אשִבה ִבזיק.
רֲעאּמבל ללא ּמילק ץ אאת יַתהוּסואכה יַתעל שמ ּמנת ִבלֵאתן ּמדִבמים.
שרִבבי ִיששּממֵאעאל שבנו אשִבל שרִבבי יוּמח ּמנן אבן שברוּמקה אוֵאמר:
קוֵאוצ ץ שונוֵאתן ּמדִבמים.
מסכת בבא קמא פרק ח משנה ג
ג
יַתהיַתמִבכיר ֵאכּמליו או שסּמפ ּמריו שב יַתיד יַתאֵאחר,
ִבאם ּמיּמוצא לו ֵאשם שג ֵאנּמבה ּמבִבעיר,
ִיּמשיַתבע יַתכּממה הוִבוציא ,שוִילּטל.
שוִבאם ּמלאו ,ללא יַתהלכל ִבמאמנו ,אשרֲעא ִבני אוֵאמר> :שני<
שמּמכ ּמרן שליַתאֵאחר ,ושלּמקּמחן אזה ִבמאמנו.
מסכת בבא קמא פרק ח משנה ד
ד
אזה ּמבא יַתברֲעחִבביתו אשיַתל יַתיִין> ,יַתברֲעחִבביתו<
שו אזה ּמבא שביַתכדו אשִבל שדיַתבש;
ִבנשס שדּמקה רֲעחִבבית אשיַתל שדיַתבש,
שוּמשיַתפְך אזה אאת ֵאיינו שוִבהִבציל אאת יַתה שדיַתבש שלתוכו,
ֵאאין לו אאּמלא ששּמכרו;
ִבאם ּמאיַתמר לו:

"יַתאִבציל אאת אשּמלְך ,שויַתאּמתה נוֵאתן ִבלי שדֵאמי אשִבלי",
יַתח ּמיב ִבלֵאתן לו.
ה
ּמשיַתט ף ּמנּמהר רֲעחמורו יַתורֲעחמור רֲעחֵאברו,
אשלו ּמיאפה ּממ אנה שואשיַתלרֲעחֵאברו ּממאיַתתִים,
ִבה ִבנייַתח אאת אשלו ,שוִבהִבציל אאת אשיַתלרֲעחֵאברו,
ֵאאין לו אאּמלא ששּמכרו.
ִבאם ּמאיַתמר לו:
"יַתאִבציל אאת אשּמלְך ,שויַתאּמתה נוֵאתן ִבלי שדֵאמי אשִבלי",
יַתח ּמיב ִבלֵאתן לו.
מסכת בבא קמא פרק ח משנה ה
ו
יַתהגו ֵאזל ּמש אדה ,ו שנּמטלוּמה יַתהיַתמִבוּסיִבקים,
ִבאם יַתמיַתכת שמ ִבדי ּמנה הוא,
אוֵאמר לו:
"רֲעה ֵארי אשּמלְך שלּמפ אניָך!"
שוִבאם ֵאמרֲעחיַתמת יַתה ּמג שזּמלן,
יַתח ּמיב שליַתהרֲעעִבמיד לו ּמש אדה ]יַתאאח ארת[.
ששּמטּמפ ּה ּמנּמהר,
אוֵאמר לו:
"רֲעה ֵארי אשּמלְך שלּמפ אניָך!"
מסכת בבא קמא פרק ח משנה ו
ז
יַתהגו ֵאזל אאת רֲעחֵאברו,
או אשּמל ּמוה ֵאהיאמנו,
או אשִבהשפִבקיד לו יַתביוֵאשב,
ללא יַתישח ִבזיר לו יַתבִבמ שדּמבר;
יַתעל שמ ּמנת ּמלֵאוצאת יַתבִבמ שדּמבר,
יַתישח ִבזיר לו יַתבִבמ שדּמבר.
מסכת בבא קמא פרק ח משנה ז
ח
ּמהאוֵאמר יַתלרֲעחֵאברו:
" שג יַתזשלִבתיָך",
שו"ִבהשל ִבוייַתת ִבני",
"ִבהשפיַתק שדּמת אאשוצִבלי,
שוֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע ִבאם אהאחיַתז שרִבתי ּמלְךִ ,באם ללא אהאחיַתז שרִבתי",
יַתח ּמיב שליַתשֵאלם.

רֲעאּמבל "ֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע ִבאם שג יַתזשלִבתיָך",
שו"ִבאם ִבהשל ִבוייַתת ִבני",
"ִבאם ִבהשפיַתק שדּמת אאשוצִבלי ,שוִבאם ִבהשפיַתק שדּמת",
ּמפטור ִבמשליַתשֵאלם.
מסכת בבא קמא פרק ח משנה ח
ט
יַתהגו ֵאנב ּמטאלה ִבמן ּמהֵאע אדר שואהאח ִבזירו,
ֵאמת או ִבנ שג יַתנב,
יַתח ּמיב שביַתאשח ּמריותו.
שוִבאם ללא ּמי שדעו יַתהשבּמעִבלים ִבב שג ֵאנּמבתו ויַתברֲעח ִבזי ּמרתו,
וּממנו אאת יַתהלצאן שוִבהיא ששֵאלּממה> ,אמן יַתהלצאן<
ּמפטור ִבמשליַתשֵאלם.
מסכת בבא קמא פרק ח משנה ט
י
ֵאאין לושקִבחין ִבמן ּמהרוִבעים אוצאמר שוּמחּמלב ו שג ּמדִיים,
שוללא ִבמשושמ ֵארי ֵאפרות ֵאעִבוצים וֵאפרות.
רֲעאּמבל לושקִבחין ִבמן יַתה ּמנִבשים ]שכֵאלי אוצאמר ִבביהו ּמדה[,
שכֵאלי ִבפששּמתן יַתב ּמגִבליל ,יַתורֲעע ּמגִבלים יַתבּמשרון.
שומכּמלם אשּמאשמרו "יַתהשטֵאמן!"
ּמאסור.
שולושקִבחין ֵאביִבוצים שויַתת שר ּמנ שגִבלים ִבמּמכל ּממקום> .ותורנגלים<
מסכת בבא קמא פרק ח משנה י
יא
ממִבכים אשיַתהכוֵאבס מוִבוציא,
רֲעה ֵארי ֵאאלו אשלו;
אשיַתהּמוּסרוק מוִבוציא,
רֲעה ֵארי ֵאהן אששליַתביַתעל יַתהיַתבִית.
יַתהכוֵאבס נוֵאטל ששללּמשה חוִבטין ,שוֵאהן אשלו.
ּמיֵאתר ִבמֵאכן ,אששליַתביַתעל יַתהיַתבִית.
שוִבאם ּמה ּמיה ּמשחור יַתעל יַתגֵאבי ּמלּמבן,
נוֵאטל אאת יַתהלכל שוֵאהן אשלו.
יב
יַתהיַתח ּמיט אשִבש ֵאיר ִבמן יַתהחוט
שכ ֵאדי ִבלשתפור בו יַתמשטֵאלית אשִבהיא ּמשלוש יַתעל ּמשלוש,
יַתח ּמיב שליַתהשח ִבזיר יַתלשבּמעִבלים> .לחזיר<
יַתמה אשּמח ּמרש מוִבוציא יַתביַתמשעּמוצד,
רֲעה ֵארי ֵאאלו אשלו;

ויַתבּמכִבשיל,
רֲעה ֵארי ֵאאלו אששליַתביַתעל יַתהיַתבִית.
ִבאם ּמה ּמיה עואשה ֵאאאוצל יַתביַתעל יַתהיַתבִית,
יַתא ף יַתה שנלס ארת אששליַתביַתעל יַתהיַתבִית.
חסלת מסכת בבא קמא

מסכת בבא מציעא
פרק א
מסכת בבא מוציעא פרק א משנה א
א
שש יַתנִים אורֲעח ִבזים יַתביַתּטֵאלית,
אזה אוֵאמר "רֲעא ִבני שמּמוצאִבתיּמה",
שו אזה אוֵאמר "רֲעא ִבני שמּמוצאִבתיּמה";
אזה אוֵאמר "מכּמל ּה אשִבלי",
שו אזה אוֵאמר" מכּמל ּה אשִבלי",
אזה ִיּמשיַתבע אשֵאאין לו ּמב ּה ּמפחות ֵאמאחשוצ ּמי ּה,
שו אזה ִיּמשיַתבע אשֵאאין לו ּמב ּה ּמפחות ֵאמאחשוצ ּמי ּה,
שו יַתירֲעחללקו.
אזה אוֵאמר "מכּמל ּה אשִבלי",
שו אזה אוֵאמר "אחשוצ ּמי ּה אשִבלי",
ּמהאוֵאמר "מכּמל ּה אשִבלי" ִיּמשיַתבע
אשֵאאין לו ּמב ּה ּמפחות ִבמששללּמשה רֲעחּמלִבקים,
שוּמהאוֵאמר "אחשוצ ּמי ּה אשִבלי" ִיּמשיַתבע
אשֵאאין לו ּמב ּה ּמפחות ֵאמ שרִבבייַתע,
אזה נוֵאטל ששללּמשה רֲעחּמלִבקים שו אזה נוֵאטל שרִבבייַתע.
מסכת בבא מוציעא פרק א משנה ב
ב
ּמהיו ששיַתנִים שרכוִבבים יַתעל יַתגֵאבי שבֵאהּממה,
או אשּמה ּמיה אאּמחד ּמרכוב שואאּמחד שמיַתהֵאלְך,
אזה אוֵאמר "מכּמל ּה אשִבלי",
שו אזה אוֵאמר "מכּמל ּה אשִבלי",
אזה ִיּמשיַתבע אשֵאאין לו ּמב ּה ּמפחות ֵאמאחשוצ ּמי ּה,

שו אזה ִיּמשיַתבע אשֵאאין לו ּמב ּה ּמפחות ֵאמאחשוצ ּמי ּה,
שו יַתירֲעחללקו.
ִבב שזיַתמן אשֵאהן מו ִבדין ,או אש ֵאיש ּמלאהן ֵאע ִבדים,
חושלִבקין אשללא ִבבששבוּמעה.
מסכת בבא מוציעא פרק א משנה ג
ג
ּמה ּמיה ּמרכוב יַתעל יַתגֵאבי שבֵאהּממה> ,רוכב<
שו ּמרּמאה אאת יַתהשמִבוציּמאה ,שוּמאיַתמר יַתלרֲעחֵאברו> :אמר<
"שת ּמנה ִבלי!"
ו שנּמטּמל ּה שוּמאיַתמר:
"רֲעא ִבני ּמזִבכיִבתי ּמב ּה",
ּמזּמכה ּמב ּה.
ִבאם ִבמאש שנּמת ּמנ ּה לוּ ,מאיַתמר:
"רֲעא ִבני ּמזִבכיִבתי ּמב ּה שתִבחּמלה",
ללא ּמאיַתמר שכלום.
מסכת בבא מוציעא פרק א משנה ד
ד
ּמרּמאה אאת יַתהשמִבוציּמאה שו ּמניַתפל לו ּמעאליּמה,
וּמבא יַתאֵאחר שואהאח ִבזיק ּמב ּה,
אזה אשאהאח ִבזיק ּמב ּה ּמזּמכה ּמב ּה.
ּמרּמאה אוּמתן ּמרִבוצים יַתאיַתחר יַתהשמִבוציּמאה,
יַתאיַתחר שוצִבבי ּמשבור,
יַתאיַתחר גו ּמזלות אשללא ֵאפ ֵארחו ,שוּמאיַתמר:
" ּמזיַתכת ִבלי ּמש ִבדי",
ּמזיַתכת לו.
ּמה ּמיה שוצִבבי ּמר ץ שכיַתד שרכו,
או אשּמהיו גו ּמזלות יַתמשפ ִבריִבחים ,שוּמאיַתמר:
" ּמזיַתכת ִבלי ּמש ִבדי",
ללא ּמאיַתמר שכלום.
מסכת בבא מוציעא פרק א משנה ה
ה
שמִבוצייַתאת שבנו וִבבתו יַתהשּקיַתט ִבנים,
יַתעשבדו שוִבששפּמחתו יַתהשכ יַתנרֲעע ִבנים,
שמִבוצייַתאת ִבאששתו,
רֲעה ֵארי ֵאאלו אשלו.
שמִבוצייַתאת שבנו וִבבתו יַתה שגדוִבלים,
שויַתעשבדו שוִבששפּמחתו ּמהִבעשב ִברים,
שמִבוצייַתאת ִבאששתו אשֵאג שרּמש ּה,

יַתא ף יַתעל ִבפי אשללא ּמניַתתן ּמל ּה שכמתּמבּמת ּה,
רֲעה ֵארי ֵאאלו אשּמלאהם.
מסכת בבא מוציעא פרק א משנה ו
ו
ּממּמוצא ששּמט ֵארי חוב,
ִבאם ֵאיש ּמבאהם יַתאשח ּמריות שנּמכִבסים,
ללא יַתישח ִבזיר.
ֵאאין ּמבאהם יַתאשח ּמריות שנּמכִבסים,
יַתישח ִבזירִ ,במשפ ֵאני אשֵאאין ֵאבית ִבדין ִבנשפ ּמרִבעים ֵאמאהן.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאבין ּמכְך וֵאבין ּמכְך ללא יַתישח ִבזיר,
ִבמשפ ֵאני אשֵאבית ִבדין ִבנשפ ּמרִבעים ֵאמאהן.
מסכת בבא מוציעא פרק א משנה ז
ז
ּממּמוצא ִבגֵאּטי ּמנִבשים,
שואששחרו ֵארי רֲעעּמב ִבדים,
שד יַתיִבתיֵאקי ,יַתמּמת ּמנה שושוּמב ִברים,
רֲעה ֵארי אזה ללא יַתישח ִבזיר,
אשרֲעא ִבני אוֵאמר> :שני<
שכתוִבבים ּמהיו ,שו ִבנשמיַתלְך אשללא ִבלשת ּמנן.
מסכת בבא מוציעא פרק א משנה ח
ח
ּממּמוצא ִבא שגרות שום שוִבא שגרות ּממזון,
ששּמט ֵארי רֲעחִבליּמוצה וֵאמאו ִבנים,
ששּמט ֵארי ֵאברו ִברים ,שוּמכל יַתמרֲעעֵאשה ֵאבית ִבדין,
רֲעה ֵארי אזה יַתישח ִבזיר.
ּממּמוצא יַתברֲעחִבפיּמסה או ִבב שגּמלשסקוּממא יַתתשכ ִבריְך אשִבלששּמטרות,
או רֲעא מג ּמדה אשִבלששּמטרות,
רֲעה ֵארי אזה יַתישח ִבזיר.
שויַתכּממה ִבהיא רֲעא מג ּמדה אשִבלששּמטרות?
ששללּמשה שקשו ִברין אזה ּמב אזה> .שקשורות<
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
אאּמחד לו אוה ִבמששללּמשה ,יַתישח ִבזיר יַתללו אוה;
ששללּמשה לו ִבוין ִבמן ּמהאאּמחד ,יַתישח ִבזיר יַתליַתמשל אוה.
ּממּמוצא ששּמטר ֵאבין ששּמטרוּמתיו,
שוֵאאין ּמידויַתע יַתמה ִבּטיבו,
שיֵאהא ממ ּמנח יַתעד אש ּמילבא ֵאאִבל ּמיהו.

ִבאם ֵאיש ִבעּממאהן ִבסשמפונות,
יַתירֲעעאשה יַתמה אששבִבסשמפו ּמנן.

פרק ב
מסכת בבא מוציעא פרק ב משנה א
א
ֵאאלו שמִבוציאות אשלו ,שוֵאאלו יַתח ּמיב שליַתהשכ ִבריז?
ֵאאלו שמִבוציאות אשלו:
ּממּמוצא ֵאפרות שממפּמז ִברין,
ּממעות שממפ ּמזרות,
שכ ֵארכות ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
ִבעגוֵאלי שדֵאבּמלה,
ִבכּמכרות אשיַתל יַתנשחתום,
ויַתמרֲעחרוזות אשיַתל ּמד ִבגים,
יַתורֲעחִבתכות אשיַתלּמבּמשר,
שו ִבג ֵאזי אוצאמר יַתהּמבאות ִבמשמ ִבדי ּמנּמתן,
יַתורֲעא ִבניֵאוצי ִבפששּמתן,
ושלשונות אשּמליַתא שר ּמגּממן,
רֲעה ֵארי ֵאאלו אשלו.
) ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר(.
ב
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמכל אש איש בו ִבשנוי ,יַתח ּמיב שליַתהשכ ִבריז.
ֵאכייַתוצד?
ּממּמוצא ִבעגול ושבתוכו אח ארס,
ִבכּמכר ושבתוכו ּממעות.
שרִבבי ִבששמעון אבן אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
ּמכל שכֵאלי יַתא שנפו שר ּמיאֵ ,אאינו יַתח ּמיב שליַתהשכ ִבריז.
מסכת בבא מוציעא פרק ב משנה ב
ג
שוֵאאלו יַתח ּמיב שליַתהשכ ִבריז:
ּממּמוצא ֵאפרות יַתבאכִבלי,
או אכִבלי שכמות אשהוא,
ּממעות יַתבִבכיס,
או ִבכיס שכמות אשהוא,
ִבוצבו ֵארי ֵאפרות,

ִבוצבו ֵארי ּממעות,
ששללּמשה יַתמשטשבעות אזה יַתעל יַתגֵאבי אזה> ,יַתמשטֵאבעות<
שכ ֵארכות ִבב שרשות יַתה ּמיִבחיד,
שוִבכּמכרות אששליַתביַתעל יַתהיַתבִית,
שו ִבג ֵאזי אוצאמר יַתהשלקוחות ִבמֵאבית ּמהמאּממן,
יַתכ ֵאדי יַתיִין שויַתכ ֵאדי אשאמן,
יַתח ּמיב שליַתהשכ ִבריז.
מסכת בבא מוציעא פרק ב משנה ג
ד
ּממּמוצא יַתאיַתחר יַתה ּמגּמפה או יַתאיַתחר יַתה ּמג ֵאדר גו ּמזלות שמ מקּמש ִברים,
או ִבבששִבביִבלים אשיַתבּמשדות,
רֲעה ֵארי אזה ללא ִי יַתגע ּמבאהן.
ּממּמוצא אכִבלי ּמבאאששפות,
ִבאם שממכאוּסה ,ללא ִי יַתגע בו,
שוִבאם שמ מגאלה ,נוֵאטל ויַתמשכ ִבריז.
ּממּמוצא יַתב יַתגל או שבלכאתל ּמיּמשן,
רֲעה ֵארי ֵאאלו אשלו.
ּממּמוצא שבלכאתל ּמח ּמדש,
ֵאמאחשוציו שויַתלחו ץ ,אשלו,
ֵאמאחשוציו שוִבלשפ ִבנים ,אששליַתביַתעל יַתהיַתבִית.
ִבאם ּמה ּמיה יַתמששִבכירו יַתלרֲעאֵאח ִברים,
רֲעאִבפלו ּממּמוצא שבתוְך יַתהיַתבִית,
רֲעה ֵארי ֵאאלו אשלו.
מסכת בבא מוציעא פרק ב משנה ד
ה
ּממּמוצא אבּמחנות ,רֲעה ֵארי ֵאאלו אשלו.
ֵאבין ֵאתּמבה יַתליַתח שנ ּמו ִבני ,רֲעה ֵארי ֵאהן אשיַתליַתח שנ ּמו ִבני.
ִבלשפ ֵאני יַתהמששלּמח ִבני ,רֲעה ֵארי ֵאאלו אשלו.
ֵאבין ִבכֵאוּסא יַתלמששלּמח ִבני ,רֲעה ֵארי ֵאהן אשיַתלמששלּמח ִבני.
ּמליַתקח ֵאפרות ֵאמרֲעחֵאברו,
או אשִבשיַתלח לו רֲעחֵאברו ֵאפרות,
וּממּמוצא שבתוּמכן ּממעות,
רֲעה ֵארי ֵאאלו אשלו.
ִבאם ּמהיו שוצרו ִברים ,נוֵאטל ויַתמשכ ִבריז.
מסכת בבא מוציעא פרק ב משנה ה
ו
יַתא ף יַתהִבששמּמלה ּמה שיּמתה ִבבשכיַתלל ּמכל ֵאאלו,
שוּמלּממה ּמיּמוצאת?

שליַתהִבּקיש ֵאאאליּמה:
אאּמלא יַתמה יַתהִבששמּמלה שמ מיאח אדת,
אש איש ּמב ּה ִבסיּממ ִבנין שו איש ּמל ּה תושבִבעין,
שויַתא ף ּמכל ּמדּמבר אש איש בו ִבסיּממ ִבנין שו ֵאיש לו תושבִבעין,
יַתח ּמיב שליַתהשכ ִבריז.
מסכת בבא מוציעא פרק ב משנה ו
ז
יַתעד אאּממיַתתי יַתח ּמיב שליַתהשכ ִבריז?
יַתעד שכ ֵאדי אש ֵאי שדעו בו ששֵאכ ִבנים.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ששללּמשה שר ּמגִבלים,
שויַתאיַתחר ּמה אר אגל ּמהיַתארֲעחרון ִבששביַתעת ּמיִבמים,
שכ ֵאדי אש ֵאיֵאלְך שלֵאביתו ששללּמשה,
שו יַתירֲעחלזר ששללּמשה,
שו יַתישכ ִבריז יום אאּמחד.
מסכת בבא מוציעא פרק ב משנה ז
ח
ּמאיַתמר אאת ּמהרֲעאֵאב ּמדה שוללא ּמאיַתמר אאת ִבסיּממ אניּמה,
רֲעה ֵארי אזה ללא ִיֵאתן לו.
ּמה יַתריַתמי,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשּמאיַתמר אאת ִבסיּממ אניּמה,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים כב,ב(
רֲעה ֵארי אזה ללא ִיאתן לו ,א
"יַתעד שדלרש ּמאִבחיָך לאתו",
יַתעד אשִבת שדלרש אאת ּמאִבחיָך,
ִבאם יַתריַתמי הואִ ,באם ֵאאינו יַתריַתמי.
ט
ּמכל ּמדּמבר אשהוא עואשה שואוֵאכל,
יַתירֲעעאשה שוליאיַתכל,
שו ּמדּמבר אשֵאאינו עואשה שואוֵאכל,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים כב,ב(
ִיּממֵאכר ,א
" יַתורֲעהֵאשלבתו לו",
שרֵאאה ֵאהיּמאְך שתִבשיאבנו לו.
יַתמה שיֵאהא שב ּמדִבמים? >יַתכּממה<
שרִבבי יַתט שרפון אוֵאמר:
ִיששיַתתֵאמש ּמבאהן.
שלִבפיּמכְךִ ,באם ּמאּמבדו ,יַתח ּמיב שביַתאשח ּמריוּמתן.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:

ללא ִיששיַתתֵאמש ּמבאהן.
שלִבפיּמכְךִ ,באם ּמאּמבדוֵ ,אאינו יַתח ּמיב שביַתאשח ּמריוּמתן.
מסכת בבא מוציעא פרק ב משנה ח
י
ּממּמוצא שסּמפ ִברים,
קו ֵארא ּמבאהן יַתאיַתחת ִבלששלִבשים יום.
שוִבאם ֵאאינו יו ֵאדיַתע ִבלשקרות ,גושלּמלן.
רֲעאּמבל ללא שייַתלֵאמד ּמבאהן יַתכשתִבחּמלה,
שוללא ִישק ֵארא יַתאֵאחר ִבעמו.
ּממּמוצא שכסות,
שמ יַתנרֲעע ּמר ּה יַתאיַתחת ִבלששלִבשים יום,
שושושטּמח ּה שלּמוצ שרּמכ ּה ,רֲעאּמבל ללא ִבלשכבודו.
שכֵאלי אכאס ף ושכֵאלי שנלחאשת,
ִבמששיַתתֵאמש ּמבאהן שלּמוצ שרּמכן ,רֲעאּמבל ללא שלּמשּקחּמקן> .שלשורֲעחּמקן<
שכֵאלי ּמזּמהב ושכֵאלי שזכוִבכית,
יַתאל ִי יַתגע ּמבאהן יַתעד אש ּמילבא ֵאאִבל ּמיהו.
ּממּמוצא יַתשק או מקּמפה> ,יַתסק<
ִבאם ֵאאין יַתד שרכו ִבלּטול,
רֲעה ֵארי אזה ללא ִילּטל.
מסכת בבא מוציעא פרק ב משנה ט
יא
ֵאאי זו ִבהיא רֲעאֵאב ּמדה?
ּממּמוצא רֲעחמור וּמפ ּמרה רוִבעים יַתב אד ארְך,
ֵאאין זו רֲעאֵאב ּמדה.
רֲעחמור שוֵאכּמליו רֲעהפוִבכין,
ּמפ ּמרה ּמרּמוצה ֵאבין יַתהשכ ּמרִבמים,
רֲעה ֵארי זו רֲעאֵאב ּמדה.
אהאח ִבזי ּמר ּה וּמב שרּמחה ,אהאח ִבזי ּמר ּה וּמב שרּמחה,
רֲעאִבפלו יַתא שרּמבּמעה יַתורֲעחִבמּמשה שפּמעִבמים,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים כב ,א(
יַתח ּמיב ]שליַתהשח ִבזי ּמר ּה[ ,א
"ּמהֵאשב שתִבשיֵאבם".
ּמה ּמיה ּמבֵאטל ִבמן יַתהאוּסיַתלע,
ללא ליאיַתמר לו "אתן ִבלי אסיַתלע",
אאּמלא נוֵאתן לו ששּמכרו שכפוֵאעל> .בטל<
ִבאם ֵאיש ּמשם ֵאבית ִבדין,
יַתישת אנה ִבעמו ִבלשפ ֵאני ֵאבית ִבדין;
ִבאם ֵאאין ּמשםִ ,בלשפ ֵאני ִבמי יַתישת אנה?
אשלו קו ֵאדם.

מסכת בבא מוציעא פרק ב משנה י
יב
שמּמוצּמא ּה ּמב אראפתֵ ,אאינו יַתח ּמיב ּמב ּה,
ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים ,יַתח ּמיב ּמב ּה.
ּמה שיּמתה ֵאבין יַתהשּקּמברות ,יַתאל ִייַתּטֵאמא ּמל ּה> .לו<
ִבאם ּמאיַתמר לו ּמאִבביו "ִבהיַתּטֵאמא!"
או אשּמאיַתמר לו "יַתאל יַתתשח ִבזיר!"
רֲעה ֵארי אזה ללא ִיששיַתמע לו.
ּמפ יַתרק שוּמטיַתעןּ ,מפ יַתרק שוּמטיַתען,
רֲעאִבפלו יַתא שרּמבּמעה יַתורֲעחִבמּמשה שפּמעִבמים,
ש אנאאיַתמר) :ששמות כג,ה(
יַתח ּמיב ,א
"ּמעלזב יַתתרֲעעלזב".
ּמהיַתלְך שו ּמייַתשב לוּ ,מאיַתמר לו:
"הוִבאיל שוּמעאליָך ִבמשוצ ּמוהִ ,באם ּמרִבוציּמת ִבלשפלרק ,שפלרק!"
ּמפטור ,אש אנאאיַתמר "ִבעמו".
ּמה ּמיה ּמזֵאקן או חואלה ,יַתח ּמיב.
ִבמשוצ ּמוה ִבמן יַתהתו ּמרה ִבלשפלרק ,רֲעאּמבל ללא ִבלשטלען.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתא ף ִבלשטלען.
שרִבבי יוֵאסה יַתה ּמגִבליִבלי אוֵאמר:
ּמה ּמיה ּמעּמליו ּמיֵאתר ִבמיַתמוּסואו,
ֵאאינו ּמזקוק לו ,אש אנאאיַתמר "יַתתיַתחת יַתמּמשאו",
יַתמוּסוי אשהוא ּמיכול יַתלרֲעעלמד בו.
מסכת בבא מוציעא פרק ב משנה יא
יג
רֲעאֵאב ּמדתו יַתורֲעאֵאב יַתדת ּמאִבביו ,אשלו קו אדאמת.
רֲעאֵאב ּמדתו יַתורֲעאֵאב יַתדת יַתרבו ,אשלו קו אדאמת.
רֲעאֵאב יַתדת ּמאִבביו יַתורֲעאֵאב יַתדת יַתרבו,
אששל יַתרבו קו אדאמת ִבמאששלּמאִבביו,
אשּמאִבביו אהִבביאו שליַתח ֵאיי ּמהעוּמלם יַתה אזה,
שו יַתרבו ,אשִבלשמדו ּמחשכּממה ,אהִבביאו שליַתח ֵאיי ּמהעוּמלם יַתהּמבא.
יד
ִבאם ּמה ּמיה ּמאִבביו ּמשקול שכ אנ אגד יַתרבו,
רֲעאֵאב יַתדת ּמאִבביו קו אדאמת.
ּמה ּמיה ּמאִבביו או יַתרבו נוששִבאים יַתמשאוי,
יַתמ ִבנייַתח אאת אששל יַתרבו,
שויַתאיַתחר ּמכְך יַתמ ִבנייַתח אאת אששלּמאִבביו.
ּמהיו ּמאִבביו שו יַתרבו שבֵאבית יַתהאשִבביּ> ,מה ּמיה<
פו אדה אאת יַתרבו,

שויַתאיַתחר ּמכְך פו אדה אאת ּמאִבביו.
רֲעאּמבל ִבאם ּמה ּמיה ּמאִבביו יַתתשלִבמיד רֲעחּמכִבמים,
פו אדה אאת ּמאִבביו שויַתאיַתחר ּמכְך פו אדה אאת יַתרבו.

פרק ג
מסכת בבא מוציעא פרק ג משנה א
א
יַתהיַתמשפִבקיד ֵאאאוצל רֲעחֵאברו שבֵאהּממה או ֵאכִבלים,
שו ִבנ שג ּמנבו או אשּמאּמבדו,
ִבשֵאלם שוללא ּמרּמוצה שלִבהּמשיַתבע,
אשרֲעה ֵארי ּמאשמרו "שוֵאמר ִבח ּמנם ִבנששיַתבע שויוֵאוצא",
ִבנשמּמוצא יַתה יַתג ּמנב,
שמיַתשֵאלם יַתתששלוֵאמי אכאפל,
ּמטיַתבח וּממיַתכר,
שמיַתשֵאלם יַתתששלוֵאמי יַתא שרּמבּמעה יַתורֲעחִבמּמשה> .חמשה<
שלִבמי הוא שמיַתשֵאלם?
שלִבמי אשיַתהִבפּמּקדון אאשוצלו.
ב
ִבנששיַתבע שוללא ּמרּמוצה שליַתשֵאלם,
ִבנשמּמוצא יַתה יַתג ּמנב,
שמיַתשֵאלם יַתתששלוֵאמי אכאפל.
ּמטיַתבח וּממיַתכר,
שמיַתשֵאלם יַתתששלוֵאמי יַתא שרּמבּמעה יַתורֲעחִבמּמשה.
שלִבמי הוא שמיַתשֵאלם?
שליַתביַתעל יַתהִבפּמּקדון.
מסכת בבא מוציעא פרק ג משנה ב
ג
יַתהשוֵאכר ּמפ ּמרה ֵאמרֲעחֵאברו שוִבהששִבאיּמל ּה שליַתאֵאחר,
וֵאמּמתה שכיַתד שרּמכ ּה,
ִיּמשיַתבע יַתהשוֵאכר אשֵאמּמתה שכיַתד שרּמכ ּה,
שויַתהשוֵאאל שמיַתשֵאלם יַתלשוֵאכר.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
ֵאכייַתוצד יַתהּמלה עואשה שסחו ּמרה שבּמפ ּמרתו אשּמל אזה? > שויַתהּמלה<
אאּמלא ,יַתתרֲעחלזר יַתהּמפ ּמרה יַתלשבּמעִבלים.
מסכת בבא מוציעא פרק ג משנה ג

ד
ּמאיַתמר ִבלשש יַתנִים:
" ּמג יַתזשלִבתי אאת אאּמחד ִבמאכם ּממ אנה,
שוֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע ֵאאי אזה ִבמאכם",
"ּמאִבביו אששלאאּמחד ִבמאכם ִבהשפִבקיד ִבלי ּממ אנה,
שוֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע ֵאאי אזה הוא",
נוֵאתן ּמל אזה ּממ אנה שוּמל אזה ּממ אנה,
אשהו ּמדה ִבמִבפי יַתעשוצמו.
מסכת בבא מוציעא פרק ג משנה ד
ה
שש יַתנִים אשִבהשפִבקידו ֵאאאוצל אאּמחד,
אזה ּממ אנה ,שו אזה ּממאיַתתִים,
אזה אוֵאמר "אשִבלי ּממאיַתתִים",
שו אזה אוֵאמר "אשִבלי ּממאיַתתִים",
נוֵאתן ּמל אזה ּממ אנה שוּמל אזה ּממ אנה,
שויַתהששּמאר שיֵאהי ממ ּמנח יַתעד אש ּמילבא ֵאאִבל ּמיהו.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
ִבאם ֵאכן ,יַתמה ִבהשפִבסיד ּמה יַתריַתמי?
אאּמלא ,יַתהלכל שיֵאהא ממ ּמנח יַתעד אש ּמילבא ֵאאִבל ּמיהו.
מסכת בבא מוציעא פרק ג משנה ה
ו
שוֵאכן שש ֵאני ֵאכִבלים,
אאּמחד ּמיאפה ּממ אנה ,שואאּמחד ּמיאפה אאאל ף זוז.
אזה אוֵאמר " ּמיאפה אשִבלי",
שו אזה אוֵאמר " ּמיאפה אשִבלי",
נוֵאתן אאת יַתהּמּקּמטן שלאאּמחד ֵאמאהן,
וִבמתוְך יַתה ּמגדול נוֵאתן שדֵאמי ּמקּמטן יַתלֵאש ִבני,
שויַתהששּמאר שיֵאהי ממ ּמנח יַתעד אש ּמילבא ֵאאִבל ּמיהו.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
ִבאם ֵאכן ,יַתמה ִבהשפִבסיד ּמה יַתריַתמי?
אאּמלא יַתהלכל שיֵאהי ממ ּמנח יַתעד אש ּמילבא ֵאאִבל ּמיהו.
מסכת בבא מוציעא פרק ג משנה ו
ז
יַתהיַתמשפִבקיד ֵאפרות ֵאאאוצל רֲעחֵאברו,
רֲעאִבפלו ֵאהן אושב ִבדין,
ללא ִי יַתגע ּמבאהן.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ִישמלכר ִבבשפ ֵאני ֵאבית ִבדין,

ִבמשפ ֵאני ּמהֵאשב רֲעאֵאב ּמדה יַתלשבּמעִבלים.
מסכת בבא מוציעא פרק ג משנה ז
ח
יַתהיַתמשפִבקיד ֵאפרות ֵאאאוצל רֲעחֵאברו,
רֲעה ֵארי אזה יוִבוציא לו אחשסרונות:
יַתלִבחִבּטים שוּמללא ארזִ ,בתששיַתעת רֲעחּמוצֵאאי יַתקִבבים יַתלכור;
יַתלששעו ִברים שויַתלדליַתחןִ ,בתששיַתעת יַתקִבבים יַתלכור;
יַתלמכשסִבמים ושל אז יַתרע ִבפששּמתןּ ,משללש שסִבאים יַתלכור;
יַתהלכל שלִבפי יַתהִבמ ּמדה ,שויַתהלכל שלִבפי יַתה שזיַתמן.
ּמאיַתמר שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי:
שוִבכי ּממה ִבאשכיַתפת ּמלאהם?
ּמהיַתעשכּמב ִברים אושכִבלין ֵאבין ֵאמיַתה שרֵאבה וֵאבין ִבמִבּקשמּמאה!
ֵאאינו מוִבוציא לו אחשסרונות> ,יוִבוציא<
אאּמלא יַתלכור ִבבשליַתבד.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם ּמה שיּמתה ִבמ ּמדה שמ מרּמבה,
ֵאאינו מוִבוציא לו אחשסרונות> ,יוִבוציא<
ִבמשפ ֵאני אשֵאהן מוִבתירות.
מסכת בבא מוציעא פרק ג משנה ח
ט
יוִבוציא לו ששתות יַתל יַתיִין.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
חלאמש.
יוִבוציא לו ששלאשת ּמל ִבגים אשאמן שלֵאמּמאה:
לוג ויַתמשחּמוצה ששּממ ִברים ,לוג ויַתמשחּמוצה אביַתלע.
ִבאם ּמה ּמיה אשאמן שמ מזּמּקק,
ֵאאינו מוִבוציא לו ששּממ ִברים> .יוִבוציא<
ִבק שנֵאק ִבנים שיּמשנות,
ֵאאינו מוִבוציא לו אביַתלע> .יוִבוציא<
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתהמוֵאכר אשאמן שמ מזּמּקק יַתלרֲעחֵאברו ּמכל שימות יַתהּמש ּמנה,
רֲעה ֵארי אזה שמיַתקֵאבל ּמעּמליו לוג ויַתמשחּמוצה ששּממ ִברים שלֵאמּמאה.
)מסכת בבא מוציעא פרק ג משנה ט(
יַתהיַתמשפִבקיד ּמחִבבית ֵאאאוצל רֲעחֵאברו,
שוללא ִירֲעחדו ּמל ּה יַתהשבּמעִבלים ּממקום,
שוִבטשלשטּמל ּה שו ִבנששּמב ּמרה,
ִבאם ִבמתוְך ּמידו ִבנששּמב ּמרה,
שלּמוצ שרכו ,יַתח ּמיב,
שלּמוצ שרכ ּהּ ,מפטור.

שוִבאם ִבמאשִבה ִבניּמח ּה,
ֵאבין שלּמוצ שרכו ֵאבין שלּמוצ שרכ ּהּ ,מפטור.
ִירֲעחדו ּמל ּה יַתהשבּמעִבלים ּממקום,
שוִבטשלשטּמל ּה שו ִבנששּמב ּמרה,
ֵאבין ִבמתוְך ּמידו וֵאבין ִבמאשִבה ִבניּמח ּה,
שלּמוצ שרכו ,יַתח ּמיב,
ושלּמוצ שרּמכ ּהּ ,מפטור.
מסכת בבא מוציעא פרק ג משנה י
י
יַתהיַתמשפִבקיד ּממעות ֵאאאוצל רֲעחֵאברו,
שוצּמר ּמרן שוִבהשפִבשיּמלן שליַתארֲעח ּמריו,
שמּמס ּמרן ִבלשבנו ושלִבבתו יַתהשּקיַתט ִבנים,
שו ּמניַתעל ִבבשפ ֵאניאהם אשללא ּמכ ּמראוי,
יַתח ּמיב ,אשללא ּמשיַתמר שכ אד ארְך יַתהשושמ ִברים.
שוִבאם ּמשיַתמר שכ אד ארְך יַתהשושמ ִברים,
ּמפטור.
מסכת בבא מוציעא פרק ג משנה יא
יא
יַתהיַתמשפִבקיד ּממעות ֵאאאוצל יַתהמששלּמח ִבני,
ִבאם שוצרו ִברים ,יַתאל ִיששיַתתֵאמש ּמבאהן,
שוִבאם ממּמת ִבריןִ ,יששיַתתֵאמש ּמבאהן.
ֵאאאוצל יַתביַתעל יַתהיַתבִית,
ֵאבין ּמכְך וֵאבין ּמכְך ,ללא ִיששיַתתֵאמש ּמבאהן.
יַתהיַתח שנ ּמו ִבני שכיַתביַתעל יַתהיַתבִית.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתכמששלּמח ִבני.
מסכת בבא מוציעא פרק ג משנה יב
יב
יַתהשוֵאליַתח ּמיד יַתבִבפּמּקדון,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ִישלאקה שבּמחֵאסר ושב ּמיֵאתר.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שכּמשיַתעת הוּמוצּמאה.
ו שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
שכּמשיַתעת יַתהשתִבביּמעה.
יַתהחוֵאשב ִבלששלויַתח ּמיד יַתבִבפּמּקדון,
ֵאבית יַתשיַתמי שמיַתח שיִבבין,

וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ֵאאינו יַתח ּמיב אאּמלא יַתעד ּמשּמעה אש ִביששיַתלח ּמיד.
ֵאכייַתוצד?
ִבהּמּטה אאת אהּמחִבבית,
שו ּמניַתטל ִבמאמ ּמנה שרִבביִבעית ,שו ִבנששּמב ּמרה,
ֵאאינו שמיַתשֵאלם אאּמלא שרִבביִבעית;
ִבה שגִבביּמה ּה,
שו ּמניַתטל ִבמאמ ּמנה שרִבביִבעית ,שו ִבנששּמב ּמרה,
שמיַתשֵאלם אאת יַתהלכל.

פרק ד
מסכת בבא מוציעא פרק ד משנה א
א
יַתהאכאס ף קו אנה אאת יַתה ּמזּמהב,
שויַתה ּמזּמהב ֵאאינו קו אנה אאת יַתהאכאס ף.
יַתה שנלחאשת קו ּמנה אאת יַתהאכאס ף> ,קו ֵאנה<
שויַתהאכאס ף ֵאאינו קו אנה אאת יַתה שנלחאשת.
ּממעות ּמה ּמרעות קונות אאת יַתה ּמיפות,
שויַתה ּמיפות ֵאאי ּמנן קונות אאת ּמה ּמרעות.
רֲעאִבסימון קו אנה אאת יַתהיַתמשטֵאביַתע,
שויַתהיַתמשטֵאביַתע ֵאאינו קו אנה אאת רֲעאִבסימון.
יַתהִבמיַתּטשלשטִבלין קו ִבנים אאת יַתהיַתמשטֵאביַתע,
שויַתהיַתמשטֵאביַתע ֵאאינו קו אנה אאת יַתהִבמיַתּטשלשטִבלים.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל יַתהִבמיַתּטשלשטִבלין קו ִבנים אזה אאת אזה.
מסכת בבא מוציעא פרק ד משנה ב
ב
ֵאכייַתוצד?
ּממיַתשְך ִבמאמנו ֵאפרות שוללא ּמניַתתן לו ּממעות,
ֵאאינו ּמיכול יַתלשחלזר בו.
ּמניַתתן לו ּממעות שוללא ּממיַתשְך ִבמאמנו ֵאפרות,
ּמיכול יַתלשחלזר בו.
רֲעאּמבל ּמאּממרו:
ִבמי אשּמפ יַתרע ֵאמיַתא שנֵאשי דור יַתהיַתמבול,
ּמעִבתיד שלִבהּמפ יַתרע ִבמִבמי אשֵאאינו עוֵאמד שב ִבדבורו.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ּמכל אשיַתהאכאס ף שב ּמידו ּמידו ּמלאעשליו ּמנה.

מסכת בבא מוציעא פרק ד משנה ג
ג
ּמההוּמנ ּמיה
יַתא שריַתבע אכאס ף ֵאמאעשש ִברים שויַתא שריַתבע אכאס ף יַתלאוּסיַתלע,
ששתות שלאמיַתקח.
יַתעד ֵאאּממיַתתי ממּמתר שליַתהשח ִבזיר?
שכ ֵאדי אשיַתי שראאה יַתליַתת ּמגר או ִבלשקרובו.
הו ּמרה שרִבבי יַתט שרפון שבלוד:
ּמההוּמנ ּמיה ששמו יַתנת אכאס ף יַתלאוּסיַתלע,
ששִבליש שלאמיַתקח.
שוּמששמחו יַתתּמג ֵארי לוד.
ּמאיַתמר ּמלאהם:
ממּמתר שליַתהשח ִבזיר ּמכל יַתהיום.
ּמאשמרו:
" יַתי ִבניח ּמלנו שרִבבי יַתט שרפון שמקוֵאמנו".
שוּמח שזרו של ִבדשב ֵארי רֲעחּמכִבמים.
מסכת בבא מוציעא פרק ד משנה ד
ד
אאּמחד יַתהלוֵאקיַתח שואאּמחד יַתהמוֵאכר,
ֵאיש ּמלאהם הו ּמנ ּמיה.
יַתכֵאשם אשהוּמנ ּמיה יַתלאה שדיוטּ ,מכְך הו ּמנ ּמיה יַתליַתת ּמגר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאאין יַתליַתת ּמגר הו ּמנ ּמיה.
ִבמי אשמהיַתּטל ּמעּמליוּ ,מידו ּמלאעשליו ּמנה,
אשהוא אוֵאמר לו "אתן ִבלי אאת ּממעויַתתי",
או "אתן ִבלי יַתמה אשהו ֵאנייַתת ִבני> ".אמ'<
מסכת בבא מוציעא פרק ד משנה ה
ה
שויַתכּממה שתֵאהא יַתהאוּסיַתלע רֲעחֵאס ּמרה ,שוללא שיֵאהי ּמב ּה הו ּמנ ּמיה?
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
יַתא שרּמבּמעה ִבאּמוּסרות ֵאמִבאּמוּסר יַתל ִבדי ּמנר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא שרּמבּמעה ּמפ שנ שדיונות ֵאמּמפ שנ שדיון יַתל ִבדי ּמנר.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ששמו ּמנה ּמפ שנ שדיונות ִבמשש ֵאני ּמפ שנ שדיו ִבנים יַתל ִבדי ּמנר.
מסכת בבא מוציעא פרק ד משנה ו
ו

יַתעד ֵאאּממיַתתי ממּמתר שליַתהשח ִבזיר?
ִבבשכ יַתרִבכים ,שכ ֵאדי אשיַתי שראאה יַתלמששלּמח ִבני,
ויַתבשכּמפ ִברים ,יַתעד יַתע שרֵאבי יַתשּמבתות.
ִבאם ּמה ּמיה יַתמִבכי ּמר ּה,
רֲעאִבפלו שליַתאיַתחר שש ֵאנים ּמעּמשר חל אדש,
שמיַתקשבּמל ּה ִבמאמנו,
שוֵאאין לו ּמעּמליו אאּמלא יַתת שרלעאמת.
שונושת ּמנ ּה שליַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני,
שוֵאאין חוֵאשש ,אשֵאאי ּמנה אאּמלא אנאפש ּמרּמעה.
מסכת בבא מוציעא פרק ד משנה ז
ז
ּמההוּמנ ּמיה יַתא שריַתבע אכאס ף,
שויַתהיַתּטרֲעע ּמנה ששֵאתי אכאס ף,
שויַתההו ּמד ּמיה שו אוה שפרוּמטה.
ּמחֵאמש שפרוטות ֵאהן:
יַתההו ּמד ּמיה שו אוה שפרוּמטה,
שוּמהִבאּמשה ִבמשתיַתק אדאשת שבשו אוה שפרוּמטה,
שויַתה אנשה אנה שבשו אוה שפרוּמטה ִבמן יַתהאהשק ֵאדשּ ,ממיַתעל,
יַתהמוֵאוצא שו אוה שפרוּמטה ,יַתח ּמיב שליַתהשכ ִבריז,
שויַתהגו ֵאזל אאת רֲעחֵאברו שו אוה שפרוּמטה שו ִבנששיַתבע לו,
יוִבליאכנו יַתארֲעח ּמריו רֲעאִבפלו שלּממ יַתדי.
מסכת בבא מוציעא פרק ד משנה ח
ח
רֲעחִבמּמשה ּקחּממִבשים ֵאהם:
ּמהאוֵאכל שתרוּממה,
ושתרויַתמת יַתמרֲעעֵאשר,
ושתרויַתמת יַתמרֲעעֵאשר אשִבל שדיַתמי,
יַתהיַתחּמלה,
שויַתהִבבכו ִברים,
מוִבסיִבפים חלאמש.
יַתהפו אדה אניַתטע שרּמבִבעי ויַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני אשלו,
מוִבסי ף חלאמש.
יַתהפו אדה אהשק ֵאדשו,
מוִבסי ף חלאמש.
שויַתה אנשה אנה שו אוה שפרוּמטה ִבמן יַתהאהשק ֵאדש,
מוִבסי ף חלאמש.
שויַתהגו ֵאזל אאת רֲעחֵאברו שו אוה שפרוּמטה שו ִבנששיַתבע לו,
מוִבסי ף חלאמש.

מסכת בבא מוציעא פרק ד משנה ט
ט
שוֵאאלו שדּמב ִברין אשֵאאין ּמלאהם הו ּמנ ּמיה:
ּמהרֲעעּמב ִבדים שויַתהששּמטרות שויַתהיַתּק שרּמקעות שויַתהאהשק ֵאדשות > .שויַתהיַתאששּמטרות<
ֵאאין ּמבאהן ללא יַתתששלוֵאמי אכאפל,
שוללא יַתתששלוֵאמי יַתא שרּמבּמעה יַתורֲעחִבמּמשה.
שוֵאמר ִבח ּמנם ֵאאינו ִבנששּמבע,
נוֵאשא ּמשּמכר ֵאאינו שמיַתשֵאלם.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ּמק ּמדִבשים אשהוא יַתח ּמיב שביַתארֲעח ּמריוּמתן ֵאיש ּמלאהן הו ּמנ ּמיה;
שואשֵאאינו יַתח ּמיב שביַתארֲעח ּמריוּמתן ֵאאין ּמלאהן הו ּמנ ּמיה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף ֵאסאפר תו ּמרה ,ושבֵאהּממה ,ויַתמ שר ּמגִבלית,
ֵאאין ּמלאהם הו ּמנ ּמיה.
ּמאשמרו ]לו[:
ללא ּמאשמרו אאּמלא אאת ֵאאלו.
מסכת בבא מוציעא פרק ד משנה י
י
יַתכֵאשם אשהוּמנ ּמיה שבאמיַתקח ושבִבמשמּמכרּ ,מכְך הו ּמנ ּמיה ִבב שדּמב ִברים.
ללא ליאיַתמר לו "שביַתכּממה ֵאחאפ ץ אזה?"
שוהוא ֵאאינו רואוצה ִבליַתּקח.
ִבאם ּמה ּמיה יַתביַתעל שתשוּמבה ,ללא ליאיַתמר לו:
" שזלכר ּממה ּמהיו יַתמרֲעעאשיָך ּמה ִבראשו ִבנים!"
שוִבאם ּמה ּמיה אבן ֵאג ִברים ,ללא ליאיַתמר לו:
" שזלכר ּממה ּמהיו יַתמרֲעעֵאשה רֲעאבואתיָך!"
ש אנאאיַתמר) :ששמות כב,כ(
א
" שו ֵאגר ללא תו אנה שוללא ִבתשלּמחאוצנו,
ִבכי ֵאג ִברים אהִייאתם שבאא אר ץ ִבמשוצ ּמרִים".
מסכת בבא מוציעא פרק ד משנה יא
יא
ֵאאין שמּמע שרִבבין ֵאפרות יַתבֵאפרות,
רֲעאִבפלו רֲעח ּמדִבשים יַתברֲעח ּמדִבשים,
ֵאאין לוצ ארְך לויַתמר רֲעח ּמדִבשים יַתב שיּמש ִבנים.
אבאאאמת ,יַתב יַתיִין ִבהִבתירו שלּמע ֵארב ּמקאשה ּמב יַתרְך,
ִבמשפ ֵאני אשהוא יַתמששִבביחו.
ֵאאין שמּמע שרִבבין ִבששמ ֵארי יַתיִין שב יַתיִין,
רֲעאּמבל נוֵאתן לו אאת ששּממ ּמריו.
ִבמי אש ִבנשתּמע יַתרב יַתמִים שב ֵאיינו,
ללא ִישמשכ ארנו אבּמחנות ,אאּמלא ִבאם ֵאכן הו ִבדייַתע,

שוללא יַתליַתת ּמגר ,יַתא ף יַתעל ִבפי אשהוא מו ִבדיעו,
אשֵאאינו אאּמלא של יַתרמות בו.
ּממקום אש ּמנרֲעהגו שלּמהִבטיל יַתמִיםּ ,מיִבטילו.
מסכת בבא מוציעא פרק ד משנה יב
יב
יַתהיַתת ּמגר נוֵאטל ֵאמּמחֵאמש ּקג ּמרנות,
שונוֵאתן שלתוְך שמגו ּמרה יַתאיַתחת,
ֵאמּמחֵאמש ִבגתות,
שונוֵאתן שלתוְך ִבפיתוס אאּמחד,
וִבבשליַתבד אשללא ִישתיַתכ ֵאון שלּמע ֵארב.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ללא שייַתחֵאלק יַתהיַתח שנ ּמו ִבני ּמקִבליות אואאגו ִבזים יַתלִבתינוקות,
ִבמשפ ֵאני אשהוא יַתמ שר ִבגיּמלן ּמללבא אאשוצלו.
יַתורֲעחּמכִבמים יַתמִבתי ִברין.
ללא ִישפחות אאת יַתהיַתשיַתער.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ּמזכור ּמלטוב.
ללא ּמילבר אאת יַתהשג ִבריִבסים.
שכ ִבדשב ֵארי יַתאּמבא ּמשאול.
יַתורֲעחּמכִבמים יַתמִבתי ִברין.
מו ִבדים אשללא ּמילבר יַתעל ִבפי שמגו ּמרה,
אשֵאאינו אאּמלא שכגו ֵאנב אאת ּמהיַתעִין.
ֵאאין שמיַתפ שרשקִבסין,
ללא אאת ּמהּמא ּמדם,
שוללא אאת יַתהשבֵאהּממה,
שוללא אאת יַתהֵאכִבלים.

פרק ה
מסכת בבא מוציעא פרק ה משנה א
א
ֵאאי אזה הוא אנאשְך שוֵאאי אזהו יַתת שרִבבית?
ֵאאי אזה הוא אנאשְך?
יַתהיַתמשל אוה אסיַתלע יַתברֲעחִבמּמשה ִבדיּמנ ִברין,
ּמסאיַתתִים ִבחִבּטים שבּמשלוש,
ִבמשפ ֵאני אשהוא נוֵאשְך.
שוֵאאי אזה הוא יַתת שרִבבית?
יַתהיַתמ שראבה יַתבֵאפרות.

ֵאכייַתוצד?
ּמליַתקח ִבמאמנו ִבחִבּטים ִבמ ִבדי יַתנר ּמזּמהב יַתהכור,
שוֵאכן יַתהיַתשיַתער,
ּמעשמדו ִבחִבּטים ִבבששלִבשים ִבדי ּמנר,
ּמאיַתמר לו:
"אתן ִבלי ִבחיַתּטי,
אשרֲעא ִבני מושכ ּמרן שולוֵאקיַתח רֲעא ִבני ִבלי ּמבאהן יַתיִין".
ּמאיַתמר לו:
" יַתורֲעה ֵארי ִבחאּטיָך רֲעעשויות ּמעיַתלי ִבבששלִבשים ִבדי ּמנר,
יַתורֲעה ֵארי ּמלְך אאשוצִבלי ּמבאהן יַתיִין",
שו יַתיִין ֵאאין לו.
מסכת בבא מוציעא פרק ה משנה ב
ב
יַתהיַתמשל אוה אאת רֲעחֵאברו,
ללא ּמידור יַתברֲעחֵאוצרו ִבח ּמנם,
שוללא ִיששלכר ִבמאמנו שבּמפחות,
ִבמשפ ֵאני אשהוא ִברִבבית.
ג
יַתמ שרִבבים יַתעל יַתהּמשּמכר,
שוֵאאין יַתמ שרִבבין יַתעל יַתהאמאכר.
ֵאכייַתוצד?
ִבהששִבכיר לו אאת אהּמחֵאוצרּ ,מאיַתמר לו:
"ִבאם ֵאמיַתעשכּמשיו יַתאּמתה נוֵאתן ִבלי,
רֲעה ֵארי הוא ּמלְך שבאעאשר שסּמלִבעים יַתלּמש ּמנה,
שוִבאם אשיַתלחל אדש יַתבחל אדשִ ,במאוּסיַתלע יַתבחל אדש",
ממּמתר.
ּממיַתכר לו אאת יַתהּמש אדה ,שוּמאיַתמר לו:
"ִבאם ֵאמיַתעשכּמשיו יַתאּמתה נוֵאתן ִבלי,
רֲעה ֵארי ִבהיא ּמלְך שבאאאל ף זוז,
שוִבאם יַתללג ארןִ ,בבשש ֵאנים ּמעּמשר ּממ אנה",
ּמאסור.
מסכת בבא מוציעא פרק ה משנה ג
ד
ּממיַתכר לו אאת יַתהּמש אדה ,שו ּמניַתתן לו ִבמשקּמוצת ּמדִבמים,
ּמאיַתמר לו:
"אאּממיַתתי אשִבת שראוצהּ ,מהֵאבא ּממעות ,שולטל אאת אשּמלְך",
ּמאסור.
ִבהשל ּמוהו יַתעל ּמש ֵאדהו ,שוּמאיַתמר לו:

"ִבאם ֵאאין יַתאּמתה נוֵאתן ִבלי ִבמּמכן שויַתעד ּמשלוש ּמש ִבנים,
רֲעה ֵארי ִבהיא אשִבלי",
רֲעה ֵארי ִבהיא אשלו.
ּמכְך ּמה ּמיה יַתב שיתוס אבן ֵאזנון עואשה יַתעל ִבפי רֲעחּמכִבמים> .בויתס<
מסכת בבא מוציעא פרק ה משנה ד
ה
ֵאאין מוִבשיִבבין יַתח שנ ּמו ִבני שליַתמרֲעחִבוצית ּמשּמכר,
ללא ִיֵאתן לו ּממעות ִבליַתּקח ּמבאהן ֵאפרות שליַתמרֲעחִבוצית ּמשּמכר;
אאּמלא ִבאם ֵאכן ּמניַתתן לו ששּמכרו שכפוֵאעל ּמבֵאטל.
ֵאאין מוִבשיִבבין יַתת שר ּמנ שגִבלים שליַתמשחּמוצה,
שוֵאאין ּמשִבמין רֲעע ּמגִבלים ושס ּמיִבחים שליַתמשחּמוצה,
אאּמלא ִבאם ֵאכן ּמניַתתן לו ששיַתכר רֲעעּממלו ושמזונו.
רֲעאּמבל שמיַתקשבִבלים רֲעע ּמגִבלים ושס ּמיִבחים שליַתמשחּמוצה,
ושמ יַתג שדִבלים אוּמתן יַתעד אש שיהו שממשּמלִבשים.
יַתורֲעחמור ,יַתעד אששתֵאהא טואע אנת.
מסכת בבא מוציעא פרק ה משנה ה
ו
ּמשִבמין ּמפ ּמרה יַתורֲעחמור,
שוּמכל ּמדּמבר אשיַתד שרכו יַתלרֲעעשות שוללאיַתכל.
ּממקום אש ּמנרֲעהגו יַתלרֲעחללק אאת יַתה אואלד ִבמ ּמיד,
חושלִבקים,
וּממקום אש ּמנרֲעהגו של יַתג ֵאדל ,יַתי שג ִבדילו.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ּמשִבמין ֵאע אגל ִבעם ִבאמו ,ושס ּמיח ִבעם ִבאמו.
ויַתמשפ ִבריז יַתעל ּמש ֵאדהו,
שוֵאאינו חוֵאשש ִבמֵאשם ִברִבבית.
מסכת בבא מוציעא פרק ה משנה ו
ז
ֵאאין שמיַתקשבִבלין לוצאן יַתב שר אזל ִבמ ִבישש ּמרֵאאל,
ִבמשפ ֵאני אשִבהיא ִברִבבית.
רֲעאּמבל שמיַתקשבִבלין לוצאן יַתב שר אזל ִבמן יַתהגוִים,
שוּמל ִבוים ֵאמאהן ויַתמשל ִבוים אוּמתן ּמב ִברִבבית,
שוֵאכן שב ֵאגר תוּמשב.
יַתמשל אוה הוא ִישש ּמרֵאאל ּממעוּמתיו אשיַתל ּמנשכ ִברי ִבמ יַתדיַתעת יַתה ּמנשכ ִברי,
רֲעאּמבל ללא ִבמ יַתדיַתעת ִישש ּמרֵאאל.
מסכת בבא מוציעא פרק ה משנה ז
ח

ֵאאין פושסִבקין יַתעל יַתהֵאפרות יַתעד אש ֵאיֵאוצא יַתהיַתשיַתער.
ּמה ּמיה הוא שתִבחּמלה יַתלּקושוצ ִברים,
פוֵאסק ִבעמו יַתעל יַתה ּמג ִבדיש,
שויַתעל ּמהאעאבט אשּמלרֲעע ּמנִבבים,
שויַתעל יַתהיַתמשעֵאטן אשיַתל ֵאזיִבתין,
שויַתעל יַתהֵאבִבוצים אשיַתליוֵאוצר,
שויַתעל יַתהִבוּסיד ִבמאש ִביּמשיַתקע ִבכשבּמשנו.
ופוֵאסק ִבעמו יַתעל יַתה אזאבל ּמכל שימות יַתהּמש ּמנה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ֵאאין פוֵאסק ִבעמו יַתעל יַתה אזאבל,
יַתעד אש שיֵאהא לו אזאבל ּמביַתאששפות.
יַתורֲעחּמכִבמים יַתמִבתי ִברין.
פוֵאסק ִבעמו שכיַתשיַתער יַתה ּמגבויַת ּה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף יַתעל ִבפי אשללא ּמפיַתסק ִבעמו,
ּמיכול הוא לויַתמר לו:
"אתן ִבלי ּמכ אזה ,או אתן ִבלי אאת ּממעויַתתי".
מסכת בבא מוציעא פרק ה משנה ח
ט
יַתמשל אוה ּמא ּמדם אאת רֲעא ִבריּמסיו ִבחִבּטין יַתבִבחִבּטין,
יַתלאז יַתרע ,רֲעאּמבל ללא שללאאכל> .שלאויַתכל<
אשּמה ּמיה יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל יַתמשל אוה אאת רֲעא ִבריּמסיו
ִבחִבּטין יַתבליאקר שוהו ּמזלו,
או שבלזל שוהוִבקירו,
שונוֵאטל ֵאמאהן שכיַתשיַתער יַתהלזל.
ללא אשרֲעהּמלּמכה ֵאכן,
אאּמלא אש ּמרּמוצה שליַתהשחִבמיר יַתעל יַתעשוצמו.
מסכת בבא מוציעא פרק ה משנה ט
י
ללא ליאיַתמר ּמא ּמדם יַתלרֲעחֵאברו:
"יַתהשל ֵאוי ִבני כור ִבחִבּטים ,יַתורֲעא ִבני נוֵאתן ּמלְך יַתללג ארן".
אאּמלא אוֵאמר לו:
"יַתהשל ֵאוי ִבני יַתעד אש ּמילבא שב ִבני",
או "יַתעד אשאאשמּמוצא יַתמשפֵאתיַתח".
אהֵאלל אוֵאסר.
שוּמכְך ּמה ּמיה אהֵאלל אוֵאמר:
ללא יַתתשל אוה ִבאּמשה ִבכּמכר יַתלרֲעחאב שרּמת ּה,
יַתעד אשיַתתרֲעעאשנו ּמדִבמים,
אשֵאמא יוִבקירו יַתהִבחִבּטין,

שו ִבנשמשוצאו ּמבאות ִבלי ֵאדי ִברִבבית.
מסכת בבא מוציעא פרק ה משנה י
יא
אוֵאמר ּמא ּמדם יַתלרֲעחֵאברו:
" יַתנֵאכש ִבעִבמי ,יַתורֲעא יַתנֵאכש ִבעּממְך",
"רֲעעלדר ִבעִבמי ,שואאשעלדר ִבעּממְך".
רֲעאּמבל ללא ליאיַתמר לו:
" יַתנֵאכש ִבעִבמי ,שואאשעלדר ִבעּממְך",
"רֲעעלדר ִבעִבמי ,יַתורֲעא יַתנֵאכש ִבעּממְך".
ּמכל שיֵאמי ּמג ִבריר אאּמחדּ ,מכל שיֵאמי שרֵאביּמעה יַתאיַתחת,
ללא ליאיַתמר לו:
"רֲעחרש ִבעִבמי יַתבּמג ִבריר ,יַתורֲעא ִבני ִבעּממְך ִבב שרֵאביּמעה".
יב
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ֵאיש ִברִבבית שמ מק אדאמת ,שו ֵאיש ִברִבבית שממאאח ארת,
ֵאכייַתוצד?
ּמניַתתן אאת ֵאעי ּמניו ִבלשלֹות ִבמאמנו,
ּמה ּמיה שמיַתשֵאליַתח לו,
שוּמאיַתמר "ִבבששִבביל אש יַתישל ֵאו ִבני",
זו ִבהיא ִברִבבית שמ מק אדאמת.
ּמל ּמוה ִבמאמנו שואהשח ִבזיר לו אאת ּממעוּמתיו,
] שוּמה ּמיה שמיַתשֵאליַתח לו,
שוּמאיַתמר "ִבבששִבביל ּממעואתיָך [,אשּמהיו שבֵאטלות אאשוצִבלי",
זו ִבהיא ִברִבבית שממאאח ארת.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ֵאיש ִברִבבית שדּמב ִברים:
ללא ליאיַתמר לו:
" יַתדע ִבאם ּמבא ִבאיש שפלו ִבני ִבמשמקום שפלו ִבני".
מסכת בבא מוציעא פרק ה משנה יא
יג
שוֵאאלו עושב ִברים שב'ללא יַתתרֲעעאשה':
יַתהיַתמשל אוה ,שויַתהלל אוה ,שואהּמע ֵארב ,שוּמהֵאע ִבדים.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתא ף יַתהוּסוֵאפר.
עושב ִברים יַתעל 'יַתבל ִבתֵאתן לו' ) יַתו ִבישק ּמרא כה,לז(
שויַתעל 'יַתבל ִבתיַתּקח ֵאמִבאתו' ) יַתו ִבישק ּמרא כה,לו(
שה" )ששמות כב,כד(
שויַתעל "ללא ִבתשה איה לו שכלנ א
שְך" )ששמות כב,כד(
שויַתעל "ללא שתִבשימון ּמעּמליו אנ א

של",
" שוִבלשפ ֵאני ִבע ֵאור ללא ִבתֵאתן ִבמשכ ל
" שו ּמי ֵאראּמת ֵאמאאלאהיָך רֲעא ִבני יי" ) יַתו ִבישק ּמרא יט,יד(

פרק ו
מסכת בבא מוציעא פרק ו משנה א
א
יַתהשוֵאכר אאת ּמהמאּממ ִבנים,
שוִבהשטעו אזה אאת אזה,
שוֵאאין לו אזה יַתעל אזה אאּמלא יַתת שרלעאמת.
ּמשיַתכר אאת יַתהיַתחּממר שואאת יַתהיַתּק ּמדר,
שפ ִבר ּמיז שפ ִברים רֲעחִבליִבלים יַתליַתכּמלה או יַתלֵאמת,
פורֲעעִבלים שליַתהרֲעעלות ִבפששּמתנו ִבמן יַתהִבמשש ּמרה,
שוּמכל ּמדּמבר אשהוא ּמאֵאבד,
שוּמח שזרו ּמבאהם,
ּממקום אשֵאאין ּמא ּמדם שוֵאכר רֲעעֵאליאהן או יַתמשטּמען.
מסכת בבא מוציעא פרק ו משנה ב
ב
יַתהשוֵאכר אאת ּמהמאּממ ִבנים ,שוּמח שזרו ּמבאהן,
ּמי ּמדן יַתליַתתשחתו ּמנה.
שוִבאם יַתביַתעל יַתהיַתבִית חו ֵאזר בו,
ּמידו יַתליַתתשחתו ּמנה.
ּמכל יַתהשמיַתש אנהּ ,מידו יַתליַתתשחתו ּמנה,
שוּמכל יַתהחו ֵאזר בוּ ,מידו יַתליַתתשחתו ּמנה.
מסכת בבא מוציעא פרק ו משנה ג
ג
יַתהשוֵאכר אאת יַתהרֲעחמור שלהוִבליּמכ ּה ּמבּמהר> ,שלהוִבליכו<
שוהוִבליּמכ ּה יַתבִבבשקּמעה,
יַתבִבבשקּמעה ,שוהוִבליּמכ ּה ּמבּמהר,
רֲעאִבפלו זו רֲעעאש ארת ִבמיִבלים שוזו רֲעעאש ארת ִבמיִבלים ,וֵאמּמתה,
יַתח ּמיב.
ּמשיַתכר אאת יַתהרֲעחמור שוִבהשב ִבריּמקה,
או אש ִבנֵאשאת שכיַתא שניַתג שר ּמיא,
אוֵאמר לו "רֲעה ֵארי אשּמלְך שלּמפ אניָך!"
ֵאמּמתה או ִבנששּמב ּמרה,
יַתח ּמיב שליַתהרֲעעִבמיד לו רֲעחמור.

ד
יַתהשוֵאכר אאת יַתהרֲעחמור שלהוִבליּמכ ּה ּמבּמהר,
שוהוִבליּמכ ּה יַתבִבבשקּמעה,
ִבאם אהאחִבליּמקהּ ,מפטור
שוִבאם הויַתחּממה ,יַתח ּמיב.
יַתבִבבשקּמעה ,שוהוִבליּמכ ּה ּמבּמהר,
ִבאם אהאחִבליּמקה ,יַתח ּמיב,
שוִבאם הויַתחּממהּ ,מפטור,
שוִבאם ֵאמרֲעחיַתמת יַתהיַתמרֲעעּמלה ,יַתח ּמיב.
מסכת בבא מוציעא פרק ו משנה ד
ה
יַתהשוֵאכר אאת יַתהּמפ ּמרה יַתלרֲעחלרש ּמבּמהר,
שוּמח יַתרש יַתבִבבשקּמעה ,שו ִבנששיַתבר יַתהִבּק שנֵאקן,
ּמפטור.
יַתבִבבשקּמעה ,שוּמח יַתרש ּמבּמהר ,שו ִבנששיַתבר יַתהִבּק שנֵאקן,
יַתח ּמיב.
ּמלדוש יַתבִבּקשט ִבנית ,שו ּמדש ִבבשתבוּמאה,
ּמפטור.
ִבבשתבוּמאה ,שו ּמדש יַתבִבּקשט ִבנית,
יַתח ּמיב ,אשיַתהִבּקשט ִבנית יַתמרֲעחאלאקת.
מסכת בבא מוציעא פרק ו משנה ה
ו
יַתהשוֵאכר אאת יַתהרֲעחמור שלּמהִבביא ִבחִבּטים,
שוֵאהִבביא ששעו ִברים,
שתבוּמאה ,שוֵאהִבביא אתאבן,
יַתח ּמיב ,אשיַתה אניַתפח ּמקאשה יַתכיַתמשאוי> .אשיַתה ּמנּמפה<
שלּמהִבביא אלאתְך ִבחִבּטים ,שוֵאהִבביא אלאתְך ששעו ִברים,
ּמפטור,
שוִבאם הוִבסי ף יַתעל יַתמשואו,
יַתח ּמיב.
שויַתכּממה יוִבסי ף יַתעל יַתמשואו ִבויֵאהי יַתח ּמיב?
סושמכוס אוֵאמר ִבמֵאשם שרִבבי ֵאמִבאיר:
שסּמאה יַתל ּמגּממל,
וששללאשת יַתקִבבים יַתלרֲעחמור.
מסכת בבא מוציעא פרק ו משנה ו
ז
ּמכל ּמהמאּממ ִבנים שושמ ֵארי ּמשּמכר.
שומכּמלם אשּמאשמרו "ּמהֵאבא ּממעות שולטל אאת אשּמלְך!"

שוֵאמר ִבח ּמנם.
"יַתשֵאמר ִבלי יַתורֲעאיַתשֵאמר ּמלְך!"
שוֵאמר ּמשּמכר.
"יַתשֵאמר ִבלי!"
שוּמאיַתמר לו "יַתה יַתנח שלּמפ יַתני!"
שוֵאמר ִבח ּמנם.
)מסכת בבא מוציעא פרק ו משנה ז(
שויַתהיַתמשל אוה יַתעל יַתהיַתמששכון ,שוֵאמר ּמשּמכר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבהשל ּמוהו ּממעות ,שוֵאמר ִבח ּמנם;
ִבהשל ּמוהו ֵאפרות ,שוֵאמר ּמשּמכר.
יַתאּמבא ּמשאול אוֵאמר:
ממּמתר ּמא ּמדם שליַתהששִבכיר יַתמששכונו אשאלּמע ִבני,
ִבלשהיות פוֵאסק ּמעּמליו שוהוֵאלְך,
ִבמשפ ֵאני אשהוא שכֵאמִבשיב רֲעאֵאב ּמדה.
מסכת בבא מוציעא פרק ו משנה ח
ח
יַתהיַתמרֲעעִבביר ּמחִבבית ִבמּממקום שלּממקום וששּמב ּמר ּה,
ֵאבין שוֵאמר ִבח ּמנם וֵאבין שוֵאמר ּמשּמכר,
ִיּמשיַתבע.
ּמאיַתמר שרִבבי אאִבליאע אזר:
אזה ּמו אזה ִיּמשיַתבע;
שוּמתֵאמיַת ּה רֲעא ִבני ִבאם שיכוִבלים אזה ּמו אזה שלִבהּמשיַתבע.

פרק ז
מסכת בבא מוציעא פרק ז משנה א
א
יַתהשוֵאכר אאת יַתהפורֲעעִבלים,
שוּמאיַתמר ּמלאהן שליַתהששִבכים ושליַתהרֲעע ִבריב,
ּממקום אש ּמנרֲעהגו אשללא שליַתהששִבכים שואשללא שליַתהרֲעע ִבריב,
ֵאאינו ּמיכול שלכוּמפן.
ּממקום אש ּמנרֲעהגו ּמלזוןּ ,מיזון,
שליַתסֵאפק שמִבתיּמקה ,שייַתסֵאפק,
יַתהלכל שכִבמ שניַתהג יַתהשמ ִבדי ּמנה.
יַתמרֲעעאשה ִבב שרִבבי יוּמח ּמנן אבן יַתמשת ּמיה ,אשּמאיַתמר ִבלשבנו:
"ֵאוצא ,וששלכר ּמלנו פורֲעעִבלים!"
וּמפיַתסק ִבעּממאהם שמזונות.

ושכאשּמבא ֵאאאוצל ּמאִבביוּ ,מאיַתמר לו:
"רֲעאִבפלו יַתאשת עואשה ּמלאהם ִבכשסעו יַתדת ששלללמה שביַתששעתו,
ללא ּמיּמוצאּמת שי ֵאדי חוּמבּמתְך ִבעּממאהם,
אשֵאהן שב ֵאני יַתאשב ּמרּמהםִ ,ישוצּמחק שו יַתירֲעעקב.
אאּמלא ,יַתעד אשללא יַתישתִבחילו יַתבשמּמלאּמכה,
ֵאוצא אואאלמר ּמלאהם:
יַתעל שמ ּמנת אשֵאאין ּמלאכם אאּמלא יַתפת שוִבקשט ִבנית ִבבשליַתבד".
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ללא ּמה ּמיה ּמוצ ִבריְך,
יַתהלכל שכִבמ שניַתהג יַתהשמ ִבדי ּמנה.
מסכת בבא מוציעא פרק ז משנה ב
ב
ֵאאלו אושכִבלין ִבמן יַתהתו ּמרה:
ּמהעואשה ִבבשממחּמבר יַתליַתּק שריַתקע,
שבּמשיַתעת שגּממר שמּמלאּמכה;
ויַתבּמתלוש ִבמן יַתהיַתּק שריַתקע,
יַתעד אשללא ִבנ שגשמ ּמרה שמיַתלאשכתו,
ושב ּמדּמבר אש ִבגדוּמליו ִבמן ּמהּמא אר ץ> .וִבבשליַתבד<
ג
שוֵאאלו אשֵאאי ּמנן אושכִבלין:
ּמהעואשה ִבבשממחּמבר יַתליַתּק שריַתקע,
שבּמשּמעה אשֵאאי ּמנה שגּממר שמּמלאּמכה;
ויַתבּמתלוש ִבמן יַתהיַתּק שריַתקע,
ֵאמיַתאיַתחר אש ִבנ שגשמ ּמרה שמיַתלאשכתו,
ושב ּמדּמבר אשֵאאין ִבגדוּמליו ִבמן ּמהּמא אר ץ.
מסכת בבא מוציעא פרק ז משנה ג
ד
ּמה ּמיה עואשה שב ּמי ּמדיו ,רֲעאּמבל ללא שב יַתר שגּמליו,
שב יַתר שגּמליו ,רֲעאּמבל ללא שב ּמי ּמדיו ,רֲעאִבפלו יַתעל שכֵאתפו,
רֲעה ֵארי אזה אוֵאכל.
שרִבבי יוֵאסה ִבב שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתעד אש יַתירֲעעאשה שב ּמי ּמדיו ושב יַתר שגּמליו.
מסכת בבא מוציעא פרק ז משנה ד
ה
ּמה ּמיה עואשה יַתבשתֵאא ִבנים ,ללא ליאיַתכל ּמברֲעע ּמנִבבים,
ּמברֲעע ּמנִבבים ,ללא ליאיַתכל יַתבשתֵאא ִבנים,
רֲעאּמבל מו ֵאניַתע הוא אאת יַתעשוצמו,

יַתעד אשיַתמ ִבגייַתע ִבלשמקום יַתה ּמיפות ,שואוֵאכל.
שומכּמלם ללא ּמאשמרו אאּמלא שבּמשיַתעת שגיַתמר שמּמלאּמכה,
רֲעאּמבל ִבמשפ ֵאני 'ּמהֵאשב רֲעאֵאב ּמדה יַתלשבּמעִבלים'ּ ,מאשמרו:
יַתהפורֲעעִבלים אושכִבלין יַתברֲעהִבליּמכּמתן ֵאמּמאּממן שלּמאּממן,
ויַתבשח ִבזי ּמרּמתן ִבמן יַתה יַתגת,
יַתורֲעחמור ,יַתעד אששתֵאהא פו אראקת.
מסכת בבא מוציעא פרק ז משנה ה
ו
אוֵאכל פוֵאעל ִבקשות ,רֲעאִבפלו שב ִבדי ּמנר,
שוכואתאבת ,רֲעאִבפלו שב ִבדי ּמנר.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר רֲעחּמסּממה אוֵאמר:
ללא ליאיַתכל פוֵאעל ּמיֵאתר יַתעל ששּמכרו,
יַתורֲעחּמכִבמים יַתמִבתי ִברין,
רֲעאּמבל שמיַתלשמ ִבדים אאת ּמהּמא ּמדם אשללא שיֵאהא ּמרשעשבּמתן,
ִבויֵאהא סוֵאתם אאת יַתהאפיַתתח שלּמפ ּמניו.
מסכת בבא מוציעא פרק ז משנה ו
ז
קוֵאוצ ץ ּמא ּמדם יַתעל שי ֵאדי יַתעשוצמו,
שויַתעל שי ֵאדי שבנו וִבבתו יַתה שגדוִבלים,
שויַתעל שי ֵאדי יַתעשבדו שוִבששפּמחתו ּמהִבעשב ִברים,
שויַתעל שי ֵאדי ִבאששתו,
ִבמשפ ֵאני אש ֵאיש ּמבאהם יַתדיַתעת.
רֲעאּמבל ֵאאינו קוֵאוצ ץ
ללא יַתעל שי ֵאדי שבנו וִבבתו יַתהשּקיַתט ִבנים,
שוללא יַתעל שי ֵאדי יַתעשבדו שוִבששפּמחתו יַתהשכ יַתנרֲעע ִבנים,
שוללא יַתעל שי ֵאדי שבאהשמתו,
ִבמשפ ֵאני אשֵאאין ּמבאהם יַתדיַתעת.
מסכת בבא מוציעא פרק ז משנה ז
ח
יַתהשוֵאכר אאת יַתהפורֲעעִבלים יַתלרֲעעשות ִבעמו שב אניַתטע שרּמבִבעי אשלו,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ללא ליאשכלו.
שוִבאם ללא הו ִבדיּמען ,פו אדה ויַתמרֲעאִבכיּמלן.
ִבנשתּמפ שרסו ִבעגוּמליוִ ,בנשתיַתפשתחו רֲעחִבביוּמתיוִ ,בנשתיַתחשתכו ִבדלוּמעיו,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ללא ליאֵאכלו.
שוִבאם ללא הו ִבדיּמען ,שמיַתעֵאשר ויַתמרֲעאִבכיּמלן.
מסכת בבא מוציעא פרק ז משנה ח
ט

שושמ ֵארי ֵאפרות אושכִבלין ֵאמִבהשליַתכת יַתהשמ ִבדי ּמנה,
רֲעאּמבל ללא ִבמן יַתהתו ּמרה.
יַתא שרּמבּמעה שושמ ִברים ֵאהן:
שוֵאמר ִבח ּמנם ,שויַתהשוֵאאל ,נוֵאשא ּמשּמכר ,שויַתהשוֵאכר.
שוֵאמר ִבח ּמנם ִבנששּמבע יַתעל יַתהלכל,
שויַתהשוֵאאל שמיַתשֵאלם אאת יַתהלכל,
נוֵאשא ּמשּמכר שויַתהשוֵאכר,
ִבנששּמבִבעים יַתעל יַתהאשאבר שויַתעל יַתהששבו ּמיה שויַתעל יַתהֵאמּמתה,
ושמיַתששלִבמין אאת ּמהרֲעאֵאב ּמדה שואאת יַתה שג ֵאנּמבה.
מסכת בבא מוציעא פרק ז משנה ט
י
שזֵאאב אאּמחד ֵאאינו לא אנס,
שש ֵאני שזֵאאִבבים ,לא אנס.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שבּמשיַתעת ִבמששיַתליַתחת שזֵאאִבבים,
יַתא ף שזֵאאב אאּמחד לא אנס.
יא
שש ֵאני שכּמלִבבים ֵאאי ּמנן או שנִבסין;
יַתידויַתע יַתהיַתבשבִבלי ּמאיַתמר ִבמֵאשם שרִבבי ֵאמִבאיר:
ֵאמרויַתח יַתאיַתחת ֵאאינו לא אנס,
ִבמששֵאתי רוחות לא אנס.
יב
יַתהֵאלשסִבטיס ,רֲעה ֵארי אזה לא אנס.
ּמהרֲעא ִברי שויַתהלדב שויַתה ּמנֵאמר שויַתהיַתפ שר שדֵאלס שויַתה ּמנּמחש,
רֲעה ֵארי ֵאאלו יַתא ּמנִבסים.
אאּממיַתתי?
ִבב שזיַתמן אשּמבאו ֵאמֵאאֵאליאהם,
רֲעאּמבל ִבאם הוִבליּמכן ִבלשמקום שגדו ֵאדי יַתח ּמיה שואלשסִבטים,
ֵאאין ֵאאלו יַתא ּמנִבסים.
מסכת בבא מוציעא פרק ז משנה י
יג
ֵאמּמתה שכיַתד שרּמכ ּה ,רֲעה ֵארי אזה לא אנס;
ִבסשכּמפ ּה וֵאמּמתהֵ ,אאינו לא אנס.
ּמעשלּמתה של ּמראֵאשי יַתהצוִבקים שו ּמנשפּמלה ,רֲעה ֵארי אזה לא אנס;
אהאעּמל ּה של ּמראֵאשי יַתהצוִבקים שו ּמנשפּמלה ֵאאינו לא אנס.
יַתמשת אנה שוֵאמר ִבח ּמנם ִבלשהיות ּמפטור ִבמששבוּמעה,
שויַתהשוֵאאל ִבלשהיות ּמפטור ִבמשליַתשֵאלם,

שונוֵאשא ּמשּמכר שויַתהשוֵאכר ִבלשהיות שפטו ִברין ִבמששבוּמעה וִבמשליַתשֵאלם.
מסכת בבא מוציעא פרק ז משנה יא
יד
ּמכל יַתהיַתמשת אנה יַתעל יַתהּמכתוב יַתבתו ּמרה ,שת ּמניו ּמבֵאטל.
שוּמכל שת יַתני אשהוא יַתמרֲעעאשה ִבמשתִבחּמלתו ,שת ּמניו ּמבֵאטל.
שוּמכל אשאאשפּמשר לו שליַתק שימו שבסופו,
שוִבהשת ּמנה ּמעּמליו ִבמשתִבחּמלתו ,שת ּמניו יַתק ּמים.

פרק ח
מסכת בבא מוציעא פרק ח משנה א
א
יַתהשוֵאאל אאת יַתהּמפ ּמרה ,שוּמשיַתאל שבּמעאליּמה ִבעּממ ּה,
ּמשיַתאל אאת יַתהּמפ ּמרה ,שוּמשיַתכר שבּמעאליּמה ִבעּממ ּה,
ּמשיַתאל אאת יַתהשבּמעִבלים או ששּמכ ּמרן,
שויַתאיַתחר ּמכְך ּמשיַתאל אאת יַתהּמפ ּמרה וֵאמּמתה,
ש אנאאיַתמר) :ששמות כב,יד(
ּמפטור ,א
"ִבאם שבּמעּמליו ִבעמו ,ללא שייַתשֵאלם".
ב
רֲעאּמבל ּמשיַתאל אאת יַתהּמפ ּמרה,
שויַתאיַתחר ּמכְך ּמשיַתאל אאת יַתהשבּמעִבלים ,או ששּמכ ּמרן ,וֵאמּמתה,
ש אנאאיַתמר) :ששמות כב,יג(
יַתח ּמיב ,א
"שבּמעּמליו ֵאאין ִבעמו ,יַתשֵאלם שייַתשֵאלם".
מסכת בבא מוציעא פרק ח משנה ב
ג
יַתהשוֵאאל אאת יַתהּמפ ּמרה,
ששּמאּמל ּה רֲעחִבוצי יום וששּמכ ּמר ּה רֲעחִבוצי יום,
ששּמאּמל ּה יַתהיום וששּמכ ּמר ּה שלּממּמחר,
ּמשיַתאל יַתאיַתחת שוּמשיַתכר יַתאיַתחת] ,וֵאמּמתה[,
יַתהיַתמששִבאיל אוֵאמר "ששאוּמלה ֵאמּמתה",
"יַתביום אשּמה שיּמתה ששאוּמלה ֵאמּמתה,
"שבּמשּמעה אשּמה שיּמתה ששאוּמלה ֵאמּמתה",
שויַתהּמלה אוֵאמר "ֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע",
יַתח ּמיב.
יַתהשוֵאכר אוֵאמר "ששכו ּמרה ֵאמּמתה",
"שביום אשּמה שיּמתה ששכו ּמרה ֵאמּמתה",

]שבּמשּמעה אשּמה שיּמתה ששכו ּמרה ֵאמּמתה[,
שויַתהּמלה אוֵאמר "ֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע",
ּמפטור.
אזה אוֵאמר "ששאוּמלה",
שו אזה אוֵאמר "ששכו ּמרה",
ִיּמשיַתבע יַתהשוֵאכר אשששכו ּמרה ֵאמּמתה.
אזה אוֵאמר "ֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע",
שו אזה אוֵאמר "ֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע",
יַתירֲעחללקו.
מסכת בבא מוציעא פרק ח משנה ג
ד
יַתהשוֵאאל אאת יַתהּמפ ּמרה> ,יַתהשוֵאליַתח<
שוִבששלּמח ּה לו שב יַתיד שבנו ,שב יַתיד יַתעשבדו ,שב יַתיד ששלוחו,
או שב יַתיד שבנו ,שב יַתיד יַתעשבדו ,שב יַתיד ששלוחו אשיַתלשוֵאאל ,וֵאמּמתה,
ּמפטור.
ּמאיַתמר לו יַתהשוֵאאל:
"יַתששלּמח ּה ִבלי שב יַתיד שב ִבני ,שב יַתיד יַתעשב ִבדי ,שב יַתיד ששלוִבחי!"
או "שב יַתיד שב ּמנְך ,שב יַתיד יַתעשב ּמדְך ,שב יַתיד ששלוּמחְך!"
או אשּמאיַתמר לו יַתהיַתמששִבאיל:
"רֲעה ֵארי רֲעא ִבני שמיַתששלּמח ּה ּמלְך
שב יַתיד שב ִבני ,שב יַתיד יַתעשב ִבדי ,שב יַתיד ששלוִבחי",
או "שב יַתיד שב ּמנְך ,שב יַתיד יַתעשב ּמדְך ,שב יַתיד ששלוּמחְך",
שוּמאיַתמר לו יַתהשוֵאאל "יַתשיַתלח!"
שוִבששלּמח ּה לו וֵאמּמתה,
יַתח ּמיב.
שוֵאכן שבּמשּמעה אשהוא יַתמשח ִבזי ּמר ּה.
מסכת בבא מוציעא פרק ח משנה ד
ה
יַתהיַתמרֲעחִבלי ף ּמפ ּמרה יַתברֲעחמור ,שו ּמיּמל ּמדה,
שוֵאכן יַתהמוֵאכר ִבששפּמחתו ,שו ּמיּמל ּמדה,
אזה אוֵאמר "יַתעד אשללא ּממיַתכ שרִבתי",
שו אזה אוֵאמר "ִבמאשּמליַתקשחִבתי",
יַתירֲעחללקו.
ּמהיו לו שש ֵאני רֲעעּמב ִבדים,
אאּמחד ּמגדול שואאּמחד ּמקּמטן,
שוֵאכן ששֵאתי ּמשדות,
יַתאיַתחת שגדוּמלה שויַתאיַתחת שקיַתט ּמנה,
יַתהלוֵאקיַתח אוֵאמר "יַתה ּמגדול ּמליַתקשחִבתי",
שויַתהּמלה אוֵאמר "ֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע",

ּמזּמכה יַתב ּמגדול.
שויַתהמוֵאכר אוֵאמר "יַתהּמּקּמטן ּממיַתכ שרִבתי",
שויַתהּמלה אוֵאמר "ֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע",
ֵאאין לו אאּמלא ּמקּמטן.
אזה אוֵאמר " ּמגדול",
שו אזה אוֵאמר "ּמקּמטן",
ִיּמשיַתבע יַתהמוֵאכר אשיַתהּמּקּמטן ּממיַתכר.
אזה אוֵאמר "ֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע",
שו אזה אוֵאמר "ֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע",
יַתירֲעחללקו.
מסכת בבא מוציעא פרק ח משנה ה
ו
יַתהמוֵאכר ֵאזיּמתיו ּמלֵאעִבוצים,
שוּמעשו ּמפחות ֵאמ שרִבביִבעית יַתלשוּסּמאה,
רֲעה ֵארי ]ֵאאלו[ אשיַתליַתביַתעל יַתה ֵאזיִבתים.
ּמעשו שרִבביִבעית יַתלשוּסּמאה,
אזה אוֵאמר " ֵאזייַתתי ִבג ֵאדלו",
שו אזה אוֵאמר "יַתא שרִבוצי ִבג ֵאדּמלה",
יַתירֲעחללקו.
ז
ּמשיַתט ף יַתה ּמנּמהר ֵאזיּמתיו ו שנּמת ּמנן שלתוְך שש ֵאדה רֲעחֵאברו;
אזה אוֵאמר " ֵאזייַתתי ִבג ֵאדלו",
שו אזה אוֵאמר "יַתא שרִבוצי ִבג ֵאדּמלה",
יַתירֲעחללקו.
מסכת בבא מוציעא פרק ח משנה ו
ח
יַתהיַתמששִבכיר יַתבִית יַתלרֲעחֵאברו ִבבימות יַתה שגּמשִבמים,
ֵאאינו ּמיכול שלהוִבוציאו ִבמן אהּמחג שויַתעד יַתהאפיַתסח.
וִבבימות יַתהיַתחּממה,
ששללִבשים יום.
ויַתבשכ יַתרִבכים,
אאּמחד שימות יַתהיַתחּממה שואאּמחד שימות יַתה שגּמשִבמים,
שש ֵאנים ּמעּמשר חל אדש.
ויַתברֲעח מניות,
אאּמחד שכ יַתרִבכים שואאּמחד רֲעע ּמירות,
שש ֵאנים ּמעּמשר חל אדש.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
רֲעחנות אשיַתל יַתנשחתוִבמים שואשיַתליַתצּמבִבעים,

ּמשלוש ּמש ִבנים.
מסכת בבא מוציעא פרק ח משנה ז
ט
יַתהיַתמששִבכיר יַתבִית יַתלרֲעחֵאברו> :יַתהיַתמשסִבכיר<
יַתהיַתמששִבכיר יַתח ּמיב יַתב אדאלת ויַתב אנ אגר ויַתביַתמ שנעול> ,יַתהיַתמשסִבכיר<
ושבּמכל ּמדּמבר אשהוא יַתמרֲעעֵאשה ּמאּממן.
רֲעאּמבל ּמדּמבר אשֵאאינו יַתמרֲעעֵאשה ּמאּממן,
יַתהשוֵאכר עוֵאשהו> .יַתהוּסוֵאכר<
יַתה אזאבל ,אששליַתביַתעל יַתהיַתבִית,
שוֵאאין יַתלשוֵאכר אאּמלא יַתהיוֵאוצא ִבמן יַתהיַתתנור וִבמן יַתהִבכי יַתרִים ִבבשליַתבד.
מסכת בבא מוציעא פרק ח משנה ח
י
יַתהיַתמששִבכיר יַתבִית יַתלרֲעחֵאברו יַתלּמש ּמנה> ,יַתהיַתמשסִבכיר<
שו ִבנשתיַתעשב ּמרה יַתהּמש ּמנהִ ,בנשתיַתעשב ּמרה יַתלשוֵאכר> .יַתלוּסוֵאכר<
ִבהששִבכיר לו אלּקח ּמדִבשיםִ> ,בהשסִבכיר<
שו ִבנשתיַתעשב ּמרה יַתהּמש ּמנהִ ,בנשתיַתעשב ּמרה יַתליַתמששִבכיר> .יַתליַתמשסִבכיר<
יַתמרֲעעאשה שבִבוצפו ִברין שבאאּמחד אשּמשיַתכר יַתמ שרֵאח ץ ֵאמרֲעחֵאברו> ,אשּמוּסיַתכר<
ִבבשש ֵאנים ּמעּמשר ִבדי יַתנר ּמזּמהב יַתלּמש ּמנה,
ִבמ ִבדי יַתנר ּמזּמהב יַתלחל אדש,
וּמבא יַתמרֲעעאשה ִבלשפ ֵאני יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל
שוִבלשפ ֵאני שרִבבי יוֵאסה ,שוּמאשמרו:
יַתישחשלקו אאת חל אדש ּמהִבעבור.
מסכת בבא מוציעא פרק ח משנה ט
יא
יַתהיַתמששִבכיר יַתבִית יַתלרֲעחֵאברו ,שו ּמניַתפל,
יַתח ּמיב שליַתהרֲעעִבמיד לו יַתבִית.
ּמה ּמיה ּמקּמטן ,ללא יַתירֲעעאשנו ּמגדול;
ּמגדול ,ללא יַתירֲעעאשנו ּמקּמטן;
אאּמחד ,ללא יַתירֲעעאשנו ששיַתנִים;
שש יַתנִים ,ללא יַתירֲעעאשנו אאּמחד.
ללא ִישפחות ִבמן יַתהיַתחלונות שוללא יוִבסי ף רֲעעֵאליאהם,
אאּמלא ִבמ יַתדיַתעת שש ֵאניאהם.

פרק ט
מסכת בבא מוציעא פרק ט משנה א

א
יַתהשמיַתקֵאבל ּמש אדה ֵאמרֲעחֵאברו,
ּממקום אש ּמנרֲעהגו ִבלשקלוצרִ ,ישקלוצר;
יַתלרֲעעלקר ,יַתירֲעעלקר;
יַתלרֲעחלרש יַתארֲעח ּמריו ,יַתירֲעחלרש;
יַתהלכל שכִבמ שניַתהג יַתהשמ ִבדי ּמנה.
יַתכֵאשם אשחושלִבקים יַתבשתבוּמאה,
ּמכְך חושלִבקים יַתבאתאבן ויַתביַתּקש.
יַתכֵאשם אשחושלִבקים יַתב יַתיִין,
ּמכְך חושלִבקין יַתב שזמורות ויַתבּמּק ִבנים.
ושש ֵאניאהם שמיַתסשפִבקים אאת יַתהּמּק ִבנים.
מסכת בבא מוציעא פרק ט משנה ב
ב
יַתהשמיַתקֵאבל ּמש אדה ֵאמרֲעחֵאברו,
שוהוא ֵאבית ששּמלִבחים או ֵאבית ּמהִבאיּמלן,
ּמייַתבש יַתהיַתמשע ּמיןִ ,בנשקיַתוצ ץ ּמהִבאיּמלן,
ֵאאינו שמ יַתנאכה לו ֵאמרֲעחכורו.
ִבאם ּמאיַתמר לו:
"יַתהששֵאכר ִבלי שש ֵאדה ֵאבית ששּמלִבחים אזה"> ,זו<
או "שש ֵאדה ֵאבית ּמהִבאיּמלן אזה",
ּמייַתבש יַתהיַתמשע ּמיןִ ,בנשקיַתוצ ץ ּמהִבאיּמלן,
שמ יַתנאכה לו ֵאמרֲעחכורו.
מסכת בבא מוציעא פרק ט משנה ג
]ג[
ִבמי אש ּמזּמכה ּמב ּה ֵאהִבבי ּמר ּה,
ּמשִבמין אוּמת ּה יַתכּממה ִבהיא שראו ּמיה יַתלרֲעעשות,
שונושת ִבנין לו ,אשהוא אוֵאמר לו:
"ִבאם אוִבביר שוללא יַתארֲעעִבביר ,רֲעאיַתשֵאלם שבֵאמיּמטּמב ּה".
מסכת בבא מוציעא פרק ט משנה ד
ד
יַתהשמיַתקֵאבל ּמש אדה ֵאמרֲעחֵאברו שוללא ּמרּמוצה של יַתנֵאכש,
ּמאיַתמר לו:
"ּממה ִבאשכיַתפת ּמלְך ,הוִבאיל יַתורֲעא ִבני נוֵאתן ּמלְך רֲעחכו ּמרְך?"
ֵאאין שושמִבעין לו ,אשהוא אוֵאמר לו:
"שלּממּמחר יַתאשת יוֵאוצא ִבמאמ ּמנה,
שוִבהיא יַתמרֲעעּמלה שלּמפ יַתני רֲעעּמשִבבים".
מסכת בבא מוציעא פרק ט משנה ה

ה
יַתהשמיַתקֵאבל ּמש אדה ֵאמרֲעחֵאברו שוללא ּמעיַתשת,
ִבאם איש ּמב ּה שכ ֵאדי שליַתהרֲעעִבמיד ּמב ּה שכ ִברי,
יַתח ּמיב ִבליַתּטֵאפל ּמב ּה.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
יַתמה ִבּקשוצּמבה שכ ִברי?
אאּמלא ִבאם איש ּמב ּה שכ ֵאדי ִבנשפּמלה.
מסכת בבא מוציעא פרק ט משנה ו
ו
יַתהשמיַתקֵאבל ּמש אדה ֵאמרֲעחֵאברו,
יַתורֲעאּמכּמל ּה ּמח ּמגב ,או ִבנשש ּמדּמפה,
ִבאם יַתמיַתכת שמ ִבדי ּמנה ִבהיא,
שמ יַתנאכה לו ִבמן רֲעחכורו.
שוִבאם ֵאאי ּמנה יַתמיַתכת שמ ִבדי ּמנה,
ֵאאינו שמ יַתנאכה לו ִבמן רֲעחכורו.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם ִבקשבּמל ּה ִבמאמנו שבּממעות,
ֵאבין ּמכְך וֵאבין ּמכְך ֵאאינו שמ יַתנאכה לו ֵאמרֲעחכורו.
מסכת בבא מוציעא פרק ט משנה ז
ז
יַתהשמיַתקֵאבל ּמש אדה ֵאמרֲעחֵאברו יַתברֲעעאש ארת כו ִברים ִבחִבּטים,
ּמליַתקת ,נוֵאתן לו ִבמתוּמכ ּה.
ּמהיו ִבחאּטיּמה ּמיפות,
ללא ליאיַתמר לו "רֲעה ֵארי ִבני לוֵאקיַתח ּמלְך ִבמן יַתהשוק",
אאּמלא נוֵאתן לו ִבמתוּמכ ּה.
מסכת בבא מוציעא פרק ט משנה ח
ח
יַתהשמיַתקֵאבל ּמש אדה ֵאמרֲעחֵאברו שלּמז שרּמע ּה ששעו ִברים,
ללא ִי שז ּמראע ּמנה ִבחִבּטים;
ִבחִבּטיןִ ,י שז ּמראע ּמנה ששעו ִברים.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאסר.
ִבקשט ִבנית ,ללא ִי שז ּמראע ּמנה שתבוּמאה;
שתבוּמאהִ ,י שז ּמראע ּמנה ִבקשט ִבנית.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאסר.
מסכת בבא מוציעא פרק ט משנה ט
ט
יַתהשמיַתקֵאבל ּמש אדה ֵאמרֲעחֵאברו שלּמש ִבנים שמעוטות,

ללא ִי שז ּמראע ּמנה ִבפששּמתן,
שוֵאאין לו קו יַתרת ִבששקּממה> .בקורת<
ִבקשבּמל ּה ִבמאמנו אשיַתבע ּמש ִבנים,
זו שרּמע ּה ּמש ּמנה ִבראשו ּמנה ִבפששּמתן,
שו ֵאיש לו קו יַתרת ִבששקּממה> .בקורת<
מסכת בבא מוציעא פרק ט משנה י
י
יַתהשמיַתקֵאבל ּמש אדה ֵאמרֲעחֵאברו אשיַתבע ּמש ִבנים ִבבששיַתבע ֵאמאות ִבדי ּמנר
שִבביִבעית ִבמן יַתהִבמ שנ ּמין> .ו"ו הנשוא<
שוֵאאין יַתה ש
ּמשבויַתע אאּמחד ִבבששיַתבע ֵאמאות ִבדי ּמנר,
יַתהששִבביִבעית ִבמן יַתהִבמ שנ ּמין.
מסכת בבא מוציעא פרק ט משנה יא
יא
ששִבכיר יום גואבה ּמכל יַתהיַתל שיּמלה,
וששִבכיר יַתל שיּמלה גואבה ּמכל יַתהיום,
וששִבכיר ּמשעות גואבה ּמכל יַתהיַתל שיּמלה שוּמכל יַתהיום.
יב
ששִבכיר יַתשּמבת ,ששִבכיר חל אדש ,ששִבכיר ּמש ּמנה ,ששִבכיר ּמשבויַתע,
ּמיּמוצא יַתביום,
גואבה ּמכל יַתהיום,
ּמיּמוצא יַתביַתל שיּמלה,
גואבה ּמכל יַתהיַתל שיּמלה שוּמכל יַתהיום.
מסכת בבא מוציעא פרק ט משנה יב
יג
אאּמחד ששיַתכר ּמהּמא ּמדם שואאּמחד ששיַתכר יַתהשבֵאהּממה,
שואאּמחד ששיַתכר יַתהֵאכִבלים,
איש בו ִבמֵאשם ) שדּמב ִברים כד,טו( "שביומו ִבתֵאתן ששּמכרו",
שו איש בו ִבמֵאשם ) יַתו ִבישק ּמרא יט,יג( "ללא ּמתִבלין שפמעיַתלת ּמשִבכיר ִבאשתָך יַתעד בלאקר".
אאּממיַתתי?
ִבב שזיַתמן אששתּמבעו.
ללא שתּמבעו,
ֵאאינו עוֵאבר ּמעּמליו.
ִבהשמּמחהו ֵאאאוצל יַתהיַתח שנ ּמו ִבני או ֵאאאוצל יַתהמששלּמח ִבני,
ֵאאינו עוֵאבר ּמעּמליו.
יַתהּמשִבכיר ִבנששּמבע ִבב שזיַתמנו ,שונוֵאטל.
ִבעיַתֵאבר שזיַתמנוֵ ,אאינו ִבנששּמבע שונוֵאטל.
ִבאם ֵאיש ֵאע ִבדים אששתּמבעו,

רֲעה ֵארי אזה ִבנששּמבע שונוֵאטל.
יד
ֵאגר תוּמשב,
איש בו ִבמֵאשם "שביומו ִבתֵאתן ששּמכרו",
שוֵאאין בו ִבמֵאשם "ללא ּמתִבלין שפמעיַתלת ּמשִבכיר ִבאשתָך יַתעד בלאקר".
)מסכת בבא מוציעא פרק ט משנה יג(
יַתהיַתמשל אוה אאת רֲעחֵאברו,
ללא שייַתמשששכ אננו אאּמלא שבֵאבית ִבדין,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים כד,יא(
שוללא ִיּמכ ֵאנס שלֵאביתו שוִילּטל אאת יַתמששכונו ,א
"יַתבחו ץ יַתתרֲעעלמד ,שוּמהִבאיש רֲעאאשר יַתאּמתה לנאשה בו
יוִבוציא ֵאאאליָך אאת יַתהרֲעעבוט יַתהחוּמוצה".
ּמהיו לו שש ֵאני ֵאכִבלים,
נוֵאטל אאּמחד ויַתמשח ִבזיר אאּמחד.
ויַתמשח ִבזיר אאת יַתהיַתכר יַתביַתל שיּמלה,
שואאת יַתהיַתמרֲעח ֵארּמשה יַתביום.
שוִבאם ֵאמתֵ ,אאינו יַתמשח ִבזיר שליו שרּמשיו.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
יַתא ף שליַתעשוצמו ֵאאינו יַתמשח ִבזיר אאּמלא יַתעד ששללִבשים יום,
וִבמששלִבשים יום ושליַתהּמלן,
מושכרו שבֵאבית ִבדין.
יה
יַתאשלּממ ּמנה,
ֵאבין אשִבהיא רֲעע ִבנ ּמיה וֵאבין אשִבהיא רֲעעִבשי ּמרה,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים כד,יז(
ֵאאין שמיַתמשששכ ִבנין אוּמת ּה ,א
" שוללא יַתתרֲעחלבל אב אגד יַתאשלּממ ּמנה".
יַתהחוֵאבל אאת ּמה ֵאריַתחִים עוֵאבר שב'ללא יַתתרֲעעאשה',
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים כד,ו(
שויַתח ּמיב ִבמֵאשם שש ֵאני ֵאכִבלים ,א
"ללא יַתירֲעחלבל ֵאריַתחִים ּמו ּמראכב".
שוללא ֵאריַתחִים ּמו אראכב ִבבשליַתבד ּמאּממרו,
אאּמלא שבּמכל ּמדּמבר אשעוִבשין בו לאאכל אנאפש,
אש אנאאיַתמר ) שדּמב ִברים כד,ו( "ִבכי אנאפש הוא לחֵאבל".

פרק י
מסכת בבא מוציעא פרק י משנה א
א
יַתהיַתבִית שוּמהרֲעעִבל ּמיה אשִבלשש יַתנִים אש ּמנשפלו,

שש ֵאניאהם חושלִבקים ּמבֵאעִבוצים וּמברֲעאּמב ִבנים ואבּמעּמפר.
רוִבאין ֵאאלו רֲעאּמב ִבנים שראויות שלִבהששיַתתֵאבר.
ּמה ּמיה אאּמחד ֵאמאהן יַתמִבכיר ִבמשקּמוצת רֲעאּמב ּמניו,
נושטּמלן שועולות לו ִבמן יַתהאחששבון.
מסכת בבא מוציעא פרק י משנה ב
ב
יַתהיַתבִית שוּמהרֲעעִבל ּמיה אשִבלשש יַתנִים,
ִבנשפּמחּמתה ּמהרֲעעִבל ּמיה,
שוֵאאין יַתביַתעל יַתהיַתבִית רואוצה שליַתתֵאּקן,
רֲעה ֵארי יַתביַתעל ּמהרֲעעִבל ּמיה יו ֵארד שליַתמּמּטן,
יַתעד אש שייַתתֵאּקן לו אאת ּמהרֲעעִבל ּמיה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתהיַתתשחתון נוֵאתן אאת יַתהִבתשק ּמרה,
שוּמהאעשליון אאת יַתהיַתמרֲעע ֵאזיּמבה.
מסכת בבא מוציעא פרק י משנה ג
ג
יַתהיַתבִית שוּמהרֲעעִבל ּמיה אשִבלשש יַתנִים אש ּמנשפלו,
ּמאיַתמר יַתביַתעל ּמהרֲעעִבל ּמיה שליַתביַתעל יַתהיַתבִית ִבלשבנות,
שוהוא ֵאאינו רואוצה,
רֲעה ֵארי יַתביַתעל ּמהרֲעעִבל ּמיה בו אנה אאת יַתהיַתבִית שויוֵאשב שבתוכו,
יַתעד אש ִביֵאתן לו אאת שיּמוצאוּמתיו> .בכתב היד מחוק ,נראה שהיה מווצאתיו<
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף אזה ּמדר שלתוְך אשיַתלרֲעחֵאברו ּמוצ ִבריְך שליַתהרֲעעלות לו ּמשּמכר.
אאּמלא יַתביַתעל ּמהרֲעעִבל ּמיה בו אנה אאת יַתהיַתבִית שואאת ּמהרֲעעִבל ּמיה,
שויוֵאשב יַתביַתבִית יַתעד אש ִביאתן לו אאת שיּמוצאוּמתיו.
מסכת בבא מוציעא פרק י משנה ד
ד
שוֵאכן ֵאבית יַתהיַתבד אשהוא ּמבנוי יַתבאוּסיַתלע,
שו ִבג יַתנת יַתאֵאחר יַתעל יַתגּמביו ,שו ִבנשפיַתחת,
רֲעה ֵארי יַתביַתעל יַתה ִבג ּמנה יו ֵארד שוזו ֵאריַתע שליַתמּמּטן,
יַתעד אש יַתירֲעעאשה שלֵאבית יַתבדו ִבכִבפים.
יַתהלכאתל שוּמהִבאיּמלן אש ּמנשפלו ִבל שרשות ּמה יַתרִבבים שוִבה ִבזיקו,
שפטו ִברין ִבמשליַתשֵאלם.
ּמנשתנו לו שזיַתמן ִבלשסלתר אאת יַתהלכאתל שוּמלקו ץ אאת ּמהִבאיּמלן,
שו ּמנשפלו שבתוְך שזיַתמןּ ,מפטור,
שליַתאיַתחר שזיַתמן ,יַתח ּמיב.
מסכת בבא מוציעא פרק י משנה ה

ה
ִבמי אשּמה ּמיה ּמכשתלו ּמסמוְך של ִבג יַתנת רֲעחֵאברו שו ּמניַתפל,
ּמאיַתמר לו "יַתפ ֵאנה אאת רֲעאּמב אניָך!"
ּמאיַתמר לו "ִבה ִבגיעוָך!"
ֵאאין שושמִבעין לו.
ִבמאשִבּקֵאבל ּמעּמליוּ ,מאיַתמר:
"ֵאהיּמלְך אאת שיִבוציאואתיָך,
יַתורֲעא ִבני נוֵאטל אאת אשִבלי",
ֵאאין שושמִבעין לו.
ו
יַתהשוֵאכר אאת יַתהפוֵאעל יַתלרֲעעשות ִבעמו יַתבאתאבן ויַתביַתּקש,
ּמאיַתמר לו "אתן ִבלי ששּמכ ִברי!"
ּמאיַתמר לו "לטל ִבמיַתמה אשּמעִבשיּמת ִבבששּמכ שרָך!"
ֵאאין שושמִבעין לו.
ִבמאשִבּקֵאבל ּמעּמליוּ ,מאיַתמר לו:
"ֵאהיּמלְך אאת ששּמכ ּמרְך ,יַתורֲעא ִבני נוֵאטל אאת אשִבלי",
ֵאאין שושמִבעין לו.
ז
יַתהמוִבוציא ִבזשבלו ִבל שרשות ּמה יַתרִבבים,
יַתהמוִבוציא מוִבוציא ,שויַתהשמ יַתזֵאבל שמ יַתזֵאבל.
ֵאאין שו ִברין ִבטיט ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
שוללא לושב ִבנים שלֵאב ִבנים.
גושבִבלין ִבטיט ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
רֲעאּמבל ללא שלֵאב ִבנים> .המגיה הוסי ף ִבלִ ,בלשלֵאב ִבנים<
יַתהבו אנה ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
יַתהֵאמִבביא רֲעאּמב ִבנים ֵאמִבביא ,שויַתהבו אנה בו אנה.
שוִבאם ִבה ִבזיק ,שמיַתשֵאלם יַתמה אשִבה ִבזיק.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
יַתא ף שמיַתתֵאּקן הוא אאת שמיַתלאשכתו ִבלשפ ֵאני ששללִבשים יום.
מסכת בבא מוציעא פרק י משנה ו
ח
ששֵאתי יַתגנות זו יַתעל יַתגֵאבי זו ,שויַתה ּמי ּמרק ִבב שניַתתִים,
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
אשּמלאעשליון.
ו שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
אשיַתליַתתשחתון.
ּמאיַתמר שרִבבי ֵאמִבאיר:
וּממהִ ,באם ִי שראוצה אעשליון ִבללּטל אאת רֲעעּמפרו,

ֵאאין ּמכאן ּמי ּמרק!
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
וּממהִ ,באם ִי שראוצה יַתהיַתתשחתון שליַתמללאת ִבג ּמנתו רֲעעּמפר,
ֵאאין ּמכאן ּמי ּמרק!
ּמאיַתמר שרִבבי ֵאמִבאיר:
שוִבכי ֵאמיַתאיַתחר אששש ֵאניאהם שיכוִבלים שליַתמחות אזה יַתעל שי ֵאדי אזה,
שמ יַתנִין ּמי ּמרק אזה יַתח ֵאיא? >ִבמ שנ יַתין<
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
שט אאת ּמידו שוִבלּטול,
ּמכל אשּמהאעשליון ּמיכול ִבלשפ ל
רֲעה ֵארי הוא אשלו,
שויַתהּמשּמאר אשיַתליַתתשחתון.
חסלת מסכת בבא מוציעא

מסכת בבא בתרא
פרק א
מסכת בבא בתרא פרק א משנה א
א
שוּמתִבפים אש ּמרוצו יַתלרֲעעשות שמִבחיּמוצה אבּמחֵאוצר,
בו ִבנים אאת יַתהלכאתל ּמבאאשמיַתוצע.
ּממקום אש ּמנרֲעהגו ִבלשבנות ּמג ִבוילּ ,מג ִבזית ,שקֵאפִבסים ,שלֵאב ִבנים,
בו ִבנים ,יַתהלכל שכִבמ שניַתהג יַתהשמ ִבדי ּמנה.
יַתבּמג ִבויל,
אזה נוֵאתן ששללּמשה שטּמפִבחים ,שו אזה נוֵאתן ששללּמשה שטּמפִבחים,
ויַתב ּמג ִבזית,
אזה נוֵאתן ִבטשפיַתחִים ויַתמשחּמוצה ,שו אזה נוֵאתן ִבטשפיַתחִים ויַתמשחּמוצה,
ויַתבשּקֵאפִבסים,
אזה נוֵאתן ִבטשפיַתחִים ] ,שו אזה נוֵאתן ִבטשפיַתחִים[,
ויַתבשלֵאב ִבנים,
אזה נוֵאתן אטיַתפח ויַתמשחּמוצה ,שו אזה נוֵאתן אטיַתפח ויַתמשחּמוצה.
שלִבפיּמכְךִ ,באם ּמניַתפל יַתהלכאתל,
יַתהּממקום שוּמהרֲעאּמב ִבנים אשִבלשש ֵאניאהם.
מסכת בבא בתרא פרק א משנה ב
ב
שוֵאכן יַתב ִבג ּמנה:

ּממקום אש ּמנרֲעהגו ִבל שגלדר] ,שמיַתח שיִבבין אותו[,
רֲעאּמבל יַתבִבבשקּמעה,
ּממקום אש ּמנרֲעהגו אשללא ִבל שגלדרֵ ,אאין שמיַתח שיִבבין אותו,
אאּמלא ִבאם ּמרּמוצה,
כו ֵאנס שלתוְך אשלו ,שועואשה ּמח ִבזית ִבמיַתבחו ץ.
שלִבפיּמכְךִ ,באם ּמניַתפל יַתהלכאתל,
יַתהּממקום שוּמהרֲעאּמב ִבנים אשלו.
ג
שוִבאם ּמעשו ִבמ יַתדיַתעת שש ֵאניאהם,
בו ִבנים אאת יַתהלכאתל ּמבאאשמיַתוצע,
שועוִבשין ּמח ִבזית ִבמּמכן וִבמּמכן.
שלִבפיּמכְךִ ,באם ּמניַתפל יַתהלכאתל,
יַתהּממקום שוּמהרֲעאּמב ִבנים אשִבלשש ֵאניאהם.
מסכת בבא בתרא פרק א משנה ג
ד
יַתהיַתמִבּקי ף אאת רֲעחֵאברו ִבמּמשללש רוחוּמתיו,
ּמג יַתדר אאת ּמה ִבראשו ּמנה שואאת יַתהשש ִבנ ּמיה שואאת יַתהששִבליִבשית,
ֵאאין שמיַתח שיִבבין אותו.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ִבאם ּמעיַתמד שו ּמג יַתדר אאת ּמה שרִבביִבעית,
שמ יַתגשל שגִבלין ּמעּמליו אאת יַתהלכל.
מסכת בבא בתרא פרק א משנה ד
ה
לכאתל ּמחֵאוצר אש ּמניַתפל,
שמיַתח שיִבבין אותו ִבלשבנותו יַתעד יַתא שריַתבע יַתאמות,
שבאח שזיַתקת אש ּמניַתתן> ,אש ּמניַתפל<
יַתעד אש ּמיִבביא שרּמא ּמיה אשללא ּמניַתתןּ > .מניַתפל<
ֵאמיַתא שריַתבע יַתאמות ושליַתמשעּמלן,
ֵאאין שמיַתח שיִבבין אותו.
ּמסיַתמְך לו לכאתל יַתאֵאחר,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשללא ּמניַתתן ּמעּמליו אאת יַתהִבתשק ּמרה,
שמ יַתגשל שגִבלין ּמעּמליו אאת יַתהלכל,
שבאח שזיַתקת אשללא ּמניַתתן,
יַתעד אש ּמיִבביא שרּמא ּמיה אש ּמניַתתן.
מסכת בבא בתרא פרק א משנה ה
ו
כוִבפין אותו ִבלשבנות ֵאבית יַתשיַתער שו אדאלת אלּמחֵאוצר.

יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ללא ּמכל יַתהרֲעחֵאוצרות שראויות שלֵאבית יַתשיַתער.
כוִבפין אותו ִבלשבנות ּמלִבעיר חוּממה ו שדּמליַתתִים ושב ִברייַתח.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ללא ּמכל ּמהרֲעע ּמירות שראויות יַתלחוּממה.
יַתכּממה שיֵאהי ּמבִבעיר ִבויֵאהא שכיַתא שנֵאשי ּמהִבעיר?
שש ֵאנים ּמעּמשר חל אדש.
ּמק ּמנה ּמב ּה ֵאבית ִבדי ּמרה,
רֲעה ֵארי הוא שכיַתא שנֵאשי ּמהִבעיר ִבמ ּמיד.
מסכת בבא בתרא פרק א משנה ו
ז
ֵאאין חושלִבקין אאת אהּמחֵאוצר,
יַתעד אש שיֵאהא ּמב ּה יַתא שריַתבע יַתאמות ּמל אזה שויַתא שריַתבע יַתאמות ּמל אזה.
שוללא אאת יַתהּמש אדה,
יַתעד אש שיֵאהא ּמב ּה ִבתששיַתעת יַתקִבבים ּמל אזה שוִבתששיַתעת יַתקִבבים ּמל אזה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבתששיַתעת רֲעחּמוצֵאאי יַתקִבבים ּמל אזה שוִבתששיַתעת רֲעחּמוצֵאאי יַתקִבבים ּמל אזה.
שוללא אאת יַתה יַתג ּמנה,
יַתעד אש שיֵאהא ּמב ּה רֲעחִבוצי יַתקב ּמל אזה יַתורֲעחִבוצי יַתקב ּמל אזה.
ושכ ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבהֵ ,אבית לריַתבע.
ללא אאת יַתהשּט ִברשקִבלין שוללא אאת יַתהמו ּמרן שוללא אאת יַתהשוּמבְך,
שוללא אאת יַתהיַתּטֵאלת שוללא אאת יַתהיַתמ שרֵאח ץ שוללא אאת ֵאבית יַתהיַתבד,
יַתעד אש שיֵאהא ּמבאהן שכ ֵאדי ּמל אזה ושכ ֵאדי ּמל אזה.
) אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל אש ֵאיּמחֵאלק וששמו ּמעּמליו ,חושלִבקין,
שוִבאם ּמלאוֵ ,אאין חושלִבקין> (.אינו בכתב היד<
אאּממיַתתי?
ִבב שזיַתמן אשֵאאין שש ֵאניאהם רוִבוצין,
רֲעאּמבל ִבב שזיַתמן אששש ֵאניאהן רוִבוצין,
רֲעאִבפלו ּמפחות ִבמֵאכן ,יַתירֲעחללקו.
שוִבכשתֵאבי יַתהלּק אדש,
יַתא ף יַתעל ִבפי אששש ֵאניאהן רוִבוצין,
ללא יַתירֲעחללקו.

פרק ב
מסכת בבא בתרא פרק ב משנה א
א

ללא יַתישחלפר ּמא ּמדן בור ּמסמוְך שלבורו אשיַתלרֲעחֵאברו,
שוללא ִבשייַתח ,שוללא שמּמע ּמרה ,שוללא יַתאיַתמת יַתהיַתמִים,
שוללא ִבנשב אראכת אשיַתלכושבִבסים,
אאּמלא ִבאם ֵאכן ִבה שרִבחיק ִבמלכשתלו אשיַתלרֲעחֵאברו ששללּמשה שטּמפִבחים,
שוּמסד יַתבִבוּסיד.
יַתמ שרִבחיִבקין אאת יַתה אגאפת שואאת יַתה אזאבל,
שואאת יַתהאמיַתלח שואאת יַתהִבוּסיד שואאת יַתהשוּסּמלִבעים,
ִבמּמכשתלו אשיַתלרֲעחֵאברו ששללּמשה שטּמפִבחין,
שוּמסד יַתבִבוּסיד.
יַתמ שרִבחיִבקין אאת יַתהשז ּמרִבעים,
שואאת יַתהיַתמרֲעח ֵארּמשה ,שואאת ֵאמי יַתר שגיַתלִים,
ִבמן יַתהלכאתל ששללּמשה שטּמפִבחין.
יַתמ שרִבחיִבקין אאת ּמה ֵאריַתחִים ששללּמשה ִבמן יַתהּמשּמכב,
אשֵאהן יַתא שרּמבּמעה ִבמן ּמה ּמרּמכב,
שואאת יַתהיַתתנור ששללּמשה ִבמן יַתהִבכשל ּמיא,
אשֵאהן יַתא שרּמבּמעה ִבמן יַתהּמשּמפה.
מסכת בבא בתרא פרק ב משנה ב
ב
ללא יַתירֲעעִבמיד ּמא ּמדם יַתתנור שבתוְך יַתהיַתבִית,
אאּמלא ִבאם ֵאכן ֵאיש לו יַתעל יַתגּמביו לגיַתב ּה יַתא שריַתבע יַתאמות.
ּמה ּמיה יַתמרֲעעִבמידו ּמברֲעעִבל ּמיה,
יַתעד אש שיֵאהא יַתתשחּמתיו יַתמרֲעע ֵאזיּמבה ששללּמשה שטּמפִבחין,
ויַתבִבכי ּמרה ,אטיַתפח.
שוִבאם ִבה ִבזיק ,שמיַתשֵאלם יַתמה אשִבה ִבזיק.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ללא אנאאשמרו ּמכל יַתהֵאשעו ִברין ּמהֵאאלו,
אאּמלא אשִבאם ִבה ִבזיק ,שיֵאהא ּמפטור ִבמשליַתשֵאלם.
מסכת בבא בתרא פרק ב משנה ג
ג
ללא ִישפיַתתח ּמא ּמדם רֲעחנות אשיַתל יַתנשחתוִבמין שואשיַתליַתצּמבִבעין
יַתתיַתחת אוּמוצרו אשיַתלרֲעחֵאברו,
שוללא אראפת ּמבּמקר.
אבאאאמת ,יַתב יַתיִין ִבהִבתירו ,רֲעאּמבל ללא אראפת ּמבּמקר.
רֲעחנות אשאבּמחֵאוצר,
ּמיכול שליַתמחות שב ּמידו לויַתמר לו:
"ֵאאי ִבני ּמיכול ִבלייַתשן ללא ִבמּקול יַתה ִבנשכ ּמנִבסין שוללא ִבמּקול יַתהיושוצִבאין!"
שועואשה ֵאכִבלין,
שויוֵאוצא ומוֵאכר יַתבשוק;
רֲעאּמבל ֵאאינו ּמיכול שליַתמחות שב ּמידו שולויַתמר לו:

"ֵאאי ִבני ּמיכול ִבלייַתשן ,ללא ִבמּקול יַתהיַתפִבּטיש,
שוללא ִבמּקול ּמה ֵאריַתחִין ,שוללא ִבמּקול יַתהִבתינוקות.
מסכת בבא בתרא פרק ב משנה ד
ד
ִבמי אשּמה ּמיה ּמכשתלו ּמסמוְך שללכאתל רֲעחֵאברו,
ללא ִישסלמְך לו לכאתל יַתאֵאחר,
אאּמלא ִבאם ֵאכן ִבה שרִבחיק ִבמאמנו יַתא שריַתבע יַתאמות.
ויַתביַתחלונות,
ִבמשליַתמשעּמלן וִבמשליַתמּמּטן וִבמשכ אנ שג ּמדן ,יַתא שריַתבע יַתאמות.
מסכת בבא בתרא פרק ב משנה ה
ה
יַתמ שרִבחיִבקין אאת יַתהמוּסּמלם ִבמן יַתהשוּמבְך יַתא שריַתבע יַתאמות,
שכ ֵאדי אשללא ִבתשקלפ ץ שנִבמ ּמיה.
שואאת יַתהלכאתל ִבמן יַתהיַתמ שזֵאחּמלה יַתא שריַתבע יַתאמות,
שכ ֵאדי אש שיֵאהא זוֵאק ף אאת יַתהמוּסּמלם.
יַתמ שרִבחיִבקין אאת יַתהשוּמבְך ִבמן ּמהִבעיר רֲעחִבמִבשים יַתאּממה.
ללא יַתירֲעעאשה ּמא ּמדם שוּמבְך שבתוְך אשלו,
אאּמלא ִבאם ֵאכן ֵאיש לו רֲעחִבמִבשים יַתאּממ ּה שלּמכל רויַתח.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאבית יַתא שריַתביַתעת כו ִברים,
שמללא אש אגר יַתהיו ּמנה.
שוִבאם שלּמקחו ,רֲעאִבפלו ֵאבית לריַתבע,
רֲעה ֵארי הוא שכאח שזּמקתו.
מסכת בבא בתרא פרק ב משנה ו
ו
ִבניפול אש ִבנשמּמוצא שבתוְך רֲעחִבמִבשים יַתאּממה,
רֲעה ֵארי הוא אששליַתביַתעל יַתהשוּמבְך.
חו ץ ֵאמרֲעחִבמִבשים יַתאּממה,
רֲעה ֵארי הוא אששלמושוצאו.
ִבנשמּמוצא ֵאבין שש ֵאני שויַתבכות,
ּמקרוב ּמל אזה ,אשלו ,שוּמל אזה ,אשלו
יַתמשחּמוצה שליַתמשחּמוצה ,שש ֵאניאהם יַתירֲעחללקו.
מסכת בבא בתרא פרק ב משנה ז
ז
יַתמ שרִבחיִבקים אאת ּמהִבאיּמלן ִבמן ּמהִבעיר אעשש ִברים שוּמחֵאמש יַתאּממה,
אהּמחרוב שויַתהִבששקּממה ,רֲעחִבמִבשים יַתאּממה.
יַתאּמבא ּמשאול אוֵאמר:

ּמכל ִבאייַתלן שס ּמרק ,רֲעחִבמִבשים יַתאּממה.
ִבאם ּמהִבעיר ּמק שדּממה ,קוֵאוצ ץ שוֵאאינו נוֵאתן ּמדִבמים,
שוִבאם ּמהִבאיּמלן ּמק יַתדם ,קוֵאוצ ץ שונוֵאתן ּמדִבמים.
ּמסֵאפק אזה ּמק יַתדם ,שו אזה ּמק יַתדם,
קוֵאוצ ץ שוֵאאינו נוֵאתן ּמדִבמים.
מסכת בבא בתרא פרק ב משנה ח
ח
יַתמ שרִבחיִבקין לג ארן שקבוּמעה ִבמן ּמהִבעיר רֲעחִבמִבשים יַתאּממה.
ללא יַתירֲעעאשה ּמא ּמדן לג ארן שקבוּמעה שבתוְך אשלו,
אאּמלא ִבאם ֵאכן ֵאיש לו רֲעחִבמִבשים יַתאּממה שלּמכל רויַתח.
יַתמ שרִבחיק ִבמ שנִבטיעוּמתיו אשיַתלרֲעחֵאברו וִבמ ִבנירו,
שכ ֵאדי אשללא יַתי ִבזיק.
מסכת בבא בתרא פרק ב משנה ט
ט
יַתמ שרִבחיִבקים אאת יַתה שנֵאבלות שואאת יַתהשּקּמברות,
שואאת יַתהמב שרשסִבקי ִבמן ּמהִבעיר רֲעחִבמִבשים יַתאּממה.
שוֵאאין עוִבשין מב שרשסִבקי אאּמלא שלִבמ שז יַתרח ּמהִבעיר.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
שלּמכל רויַתח הוא עואשה ,חו ץ ִבמן יַתמרֲעע ּמרּמב ּה,
ויַתמ שרִבחיק רֲעחִבמִבשים יַתאּממה.
מסכת בבא בתרא פרק ב משנה י
י
יַתמ שרִבחיִבקין אאת יַתהִבמשש ּמרה ִבמן יַתה ּמי ּמרק,
וִבמן יַתהשכ ֵארִבשים וִבמן יַתהשבּמוצִבלים,
שואאת יַתהיַתח שר ּמדל ִבמן יַתה שדבו ִברים.
שרִבבי יוֵאסה יַתמִבתיר יַתביַתח שר ּמדל.
מסכת בבא בתרא פרק ב משנה יא
יא
יַתמ שרִבחיִבקין אאת ּמהִבאיּמלן ִבמן יַתהבור אעשש ִברים שוּמחֵאמש יַתאּממה,
שואהּמחרוב שויַתהִבששקּממה רֲעחִבמִבשים יַתאּממה,
ֵאבין ִבמשליַתמשעּמלה וֵאבין ִבמן יַתהיַתצד.
ִבאם יַתהבור ּמק יַתדם ,קוֵאוצ ץ שונוֵאתן ּמדִבמים,
שוִבאם ּמהִבאיּמלן ּמק יַתדם ,ללא ּמילק ץ.
ּמסֵאפק אזה ּמק יַתדם ,שו אזה ּמק יַתדם ,ללא ּמילק ץ.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתא ף יַתעל ִבפי אשיַתהבור ּמק יַתדם אאת ּמהִבאיּמלן ,ללא ּמילק ץ,
אזה חוֵאפר שבתוְך אשלו שו אזה נוֵאטיַתע שבתוְך אשלו.

מסכת בבא בתרא פרק ב משנה יב
יב
ללא ִייַתּטע ּמא ּמדם ִבאיּמלן ּמסמוְך ִבלשש ֵאדה רֲעחֵאברו,
אאּמלא ִבאם ֵאכן ִבה שרִבחיק ִבמאמנו יַתא שריַתבע יַתאמות,
אאּמחד שגּמפ ִבנים שואאּמחד ּמכל ּמהִבאיּמלן.
ּמה ּמיה ּמג ֵאדר ִבב שניַתתִים,
אזה סוֵאמְך יַתל ּמג ֵאדר ]ִבמּמכן ,שו אזה סוֵאמְך יַתל ּמג ֵאדר ִבמּמכן[.
ּמהיו ּמש ּמרִבשין ישוצִבאין שלתוְך שש ֵאדה רֲעחֵאברו,
יַתמרֲעעִבמיק ששללּמשה שטּמפִבחין,
שכ ֵאדי אשללא שייַתעֵאכב אאת יַתהיַתמרֲעח ֵארּמשה.
ּמה ּמיה חוֵאפר בור שוִבשייַתח ושמּמע ּמרה,
קוֵאוצ ץ שויו ֵארד ,שוּמהֵאעִבוצים אשלו.
מסכת בבא בתרא פרק ב משנה יג
יג
ִבאיּמלן אשהוא נואטה שלתוְך שש ֵאדה רֲעחֵאברו,
קוֵאוצ ץ שמללא יַתמ שר ֵאדיַתע יַתעל יַתגֵאבי יַתהיַתמרֲעח ֵארּמשה,
שואהּמחרוב שויַתהִבששקּממה ,שכ אנ אגד יַתהִבמששלקאלת.
ֵאבית יַתהששּמלִבחים וֵאבית ּמהִבאיּמלן ,שכ אנ אגד יַתהִבמששלקאלת.
יַתאּמבא ּמשאול אוֵאמר:
ּמכל ִבאייַתלן שס ּמרק ,שכ אנ אגד יַתהִבמששלקאלת.
מסכת בבא בתרא פרק ב משנה יד
יד
ִבאיּמלן אשהוא נואטה ִבל שרשות ּמה יַתרִבבים,
קוֵאוצ ץ שכ ֵאדי אש שיֵאהא יַתה ּמגּממל עוֵאבר שברושכבו.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמטעון ִבפששּמתן או שזמורות.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ּמכל ּמהִבאיּמלן ,שכ אנ אגד יַתהִבמששקאלתִ ,במשפ ֵאני יַתהמּטשמּמאה.

פרק ג
מסכת בבא בתרא פרק ג משנה א
א
אח שזיַתקת ּמבִבתים ,בורותִ ,בשיִבחים ,ושמּמערות,
יַתמ שרּמחּמוציות ,שויַתבכותֵ ,אבית יַתהיַתב ִבדים,
ֵאבית יַתהששּמלִבחים ,יַתורֲעעּמב ִבדים,

שוּמכל אשהוא עואשה ֵאפרות ּמת ִבדיר,
אח שזּמקּמתן ּמשלוש ּמש ִבנים וִבמיום שליום.
שש ֵאדה יַתהיַתביַתעל ,אח שזּמקּמת ּה ּמשלוש ּמש ִבנים,
שוֵאאי ּמנה ִבמיום שליום.
ב
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
ששללּמשה ּקח ּמדִבשים ּמב ִבראשו ּמנה,
וששללּמשה ּקח ּמדִבשים ּמביַתארֲעחרו ּמנה,
ושש ֵאנים ּמעּמשר חל אדש ]ּמבאאשמיַתוצע,
ששלמ ּמנה ּמעּמשר חל אדש[.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ש ּמנה,
חל אדש אאּמחד ּמב ִברא ל
שוחל אדש אאּמחד ּמביַתארֲעחרו ּמנה
ושש ֵאנים ּמעּמשר חל אדש ּמבאאשמיַתוצע,
יַתא שרּמבּמעה ּמעּמשר חל אדש.
ּמאיַתמר שרִבבי ִיששּממֵאעאל:
יַתבֵאמי שדּמב ִברין רֲעאמו ִברין? ִבבשש ֵאדה יַתהּמלּמבן,
רֲעאּמבל ִבבשש ֵאדה ּמהִבאיּמלן,
ּמכ יַתנס אאת שתבוּמאתו ,וּממיַתסק אאת ֵאזיּמתיוּ ,מכ יַתנס אאת יַתק שיוצו,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ּמשללש ּמש ִבנים.
מסכת בבא בתרא פרק ג משנה ב
ג
ּמשלוש רֲעא ּמרוצות יַתלרֲעח ּמזּמקה:
שיהו ּמדה שוֵאעאבר יַתהיַתי שר ֵאדן שו ּמגִבליל.
ּמה ּמיה ִבביהו ּמדה שואהאח ִבזיק יַתב ּמגִבליל,
יַתב ּמגִבליל שואהאח ִבזיק ִבביהו ּמדה,
ֵאאי ּמנה רֲעח ּמזּמקה ,יַתעד אששתֵאהא ִבעמו יַתבשמ ִבדי ּמנה.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
ללא ּמאשמרו ּמשלוש ּמש ִבנים,
אאּמלא שכ ֵאדי אש שיֵאהא שבִבאשסיַתפשנ ּמיא,
יַתירֲעח ִבזיק ּמש ּמנה,
שו ֵאישלכו שויו ִבדיעוהו ּמש ּמנה,
שו ּמילבאו ּמש ּמנה יַתאאח ארת.
מסכת בבא בתרא פרק ג משנה ג
ד
ּמכל רֲעח ּמזּמקה אשֵאאין ִבעּממ ּה שטּמע ּמנה ֵאאי ּמנ ּה רֲעח ּמזּמקה.
ּמאיַתמר לו:
"ּממה יַתאשת עואשה שבתוְך אשִבלי?"

"אשללא ּמאיַתמר ִבלי ּמא ּמדם ּמדּמבר",
ֵאאי ּמנה רֲעח ּמזּמקה.
"אשּממיַתכ שרּמת ִבלי"" ,אש ּמניַתתּמת ִבלי יַתמּמת ּמנה",
רֲעה ֵארי זו רֲעח ּמזּמקה.
שויַתהּמבא ִבמֵאשם שירוּמשה ֵאאינו ּמוצ ִבריְך שטּמע ּמנה.
ה
יַתהשוּמתִבפים שוּמהרֲעא ִבריִבסים שוּמהיַתאִבפישטרוִבפים,
ֵאאין ּמלאהם רֲעח ּמזּמקה.
ֵאאין ּמלִבאיש רֲעח ּמזּמקה שב ִבנשכֵאסי ִבאששתו,
שוללא ּמלִבאּמשה רֲעח ּמזּמקה שב ִבנשכֵאסי יַתבשעּמל ּה,
שוללא ּמהּמאב שב ִבנשכֵאסי יַתהֵאבן,
שוללא יַתהֵאבן שב ִבנשכֵאסי ּמהּמאב.
יַתבִבמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברין? יַתביַתמרֲעח ִבזיק,
רֲעאּמבל שבנוֵאתן יַתמּמת ּמנה,
שוּמהיַתאִבחים אש יַתירֲעחללקו,
שויַתהיַתמרֲעח ִבזיק שב ִבנשכֵאסי יַתה ֵאגר,
ּמניַתעל ּמג יַתדרּ ,מפ יַתר ץ ּמכל אשהוא,
רֲעה ֵארי זו רֲעח ּמזּמקה.
מסכת בבא בתרא פרק ג משנה ד
ו
שש יַתנִים שמִבעי ִבדים אותו אשרֲעאּמכּמל ּה ּמשלוש ּמש ִבנים,
ִבנשמשוצאו זושמִבמים,
שמיַתששלִבמים לו אאת יַתהלכל.
שש יַתנִים ּמב ִבראשו ּמנה ,וששיַתנִים יַתבשש ִבנ ּמיה ,וששיַתנִים יַתבששִבליִבשית,
שמיַתשִבלים ֵאבי ֵאניאהן.
ששללּמשה ּמאִבחין שואאּמחד ִבמשוצּמט ֵאר ף ִבעּממאהן,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ּמשלוש ֵאע ִבדיות,
שוֵאהן ֵאעדות יַתאיַתחת.
מסכת בבא בתרא פרק ג משנה ה
ז
ֵאאלו שדּמב ִברים אש ֵאיש ּמלאהן רֲעח ּמזּמקה,
שוֵאאלו ֵאאין ּמלאהן רֲעח ּמזּמקה:
ּמה ּמיה יַתמרֲעעִבמיד שבֵאהּממה אבּמחֵאוצר,
יַתמרֲעעִבמיד יַתתנור שוִבכי יַתרִים שו ֵאריַתחִים,
ושמ יַתג ֵאדל יַתת שר ּמנ שגִבלים,
שונוֵאתן ִבזשבלו אבּמחֵאוצר,
ֵאאי ּמנה רֲעח ּמזּמקה.
רֲעאּמבל ּמעּמשה שמִבחּמצה ִבלשבאהשמתו שגבוּמהה רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחין,

שוֵאכן יַתליַתתנור ,שוֵאכן יַתלִבכי יַתרִים ,שוֵאכן ּמל ֵאריַתחִים,
ִבהשכ ִבניס יַתת שר ּמנ שגִבלין שלתוְך יַתהיַתבִית> ,תורנגלין<
שוּמעּמשה ּממקום של ִבזשבלו ּמעלמק ששללּמשה או ּמגבויַת ּה ששללּמשה,
רֲעה ֵארי זו רֲעח ּמזּמקה.
מסכת בבא בתרא פרק ג משנה ו
ח
יַתהיַתמ שר ֵאזבֵ ,אאין לו רֲעח ּמזּמקה,
שו ֵאיש ִבלשמקומו רֲעח ּמזּמקה.
יַתהיַתמ שזֵאחּמלה ,איש ּמל ּה רֲעח ּמזּמקה.
מסּמלם ִבמשוצ ִבריֵ ,אאין לו רֲעח ּמזּמקה,
] שויַתלצו ִברי ֵאיש לו רֲעח ּמזּמקה[.
יַתחלון ִבמשוצ ִברית ֵאאין ּמל ּה,
שויַתלצו ִברית ֵאיש ּמל ּה רֲעח ּמזּמקה.
ֵאאיזו ִבהיא יַתחלון ִבמשוצ ִברית?
ּמכל אשֵאאין לראשו אשּמלּמא ּמדם ּמיכול ִבלּמכ ֵאנס שלתוּמכ ּה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם איש ּמל ּה יַתמשלֵאבן,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאין לראשו אשּמלּמא ּמדם ּמיכול ִבלּמכ ֵאנס שלתוּמכ ּה,
רֲעה ֵארי זו רֲעח ּמזּמקה.
ט
ִבזיז,
יַתעד אטיַתפחֵ ,איש לו רֲעח ּמזּמקה ,שו ּמיכול שליַתמחות.
ּמפחות ִבמאּטיַתפחֵ ,אאין לו רֲעח ּמזּמקה ,שוֵאאינו ּמיכול שליַתמחות.
מסכת בבא בתרא פרק ג משנה ז
י
ללא ִישפיַתתח ּמא ּמדם יַתחלונוּמתיו יַתלרֲעחיַתוצר שוּמתִבפים.
ּמליַתקח יַתבִית אבּמחֵאוצר יַתאאח ארת,
ללא ִישפּמתאחנו יַתלרֲעחיַתוצר שוּמתִבפין.
ּמב ּמנה רֲעעִבל ּמיה יַתעל יַתגֵאבי ֵאביתו,
ללא ִישפּמתאח ּמנה יַתלרֲעחיַתוצר שוּמתִבפין,
אאּמלא ִבאם ּמרּמוצה,
בו אנה אאת אח אדר ִבלשפ ִבנים ִבמֵאביתו,
ובו אנה רֲעעִבל ּמיה יַתעל יַתגֵאבי ֵאביתו,
ופושתּמח ּה שלתוְך ֵאביתו.
יא
ללא ִישפיַתתח ּמא ּמדם יַתלרֲעחיַתוצר שוּמתִבפין אפיַתתח שכ אנ אגד אפיַתתח,
שויַתחלון שכ אנ אגד יַתחלון.

ּמה ּמיה ּמקּמטן ,ללא יַתירֲעעאשנו ּמגדול.
אאּמחד ,ללא יַתירֲעעאשנו ששיַתנִים.
רֲעאּמבל פוֵאתיַתח הוא ִבל שרשות ּמה יַתרִבבים אפיַתתח שכ אנ אגד אפיַתתח,
שויַתחלון שכ אנ אגד יַתחלון.
ּמה ּמיה ּמקּמטן ,עואשה אותו ּמגדול.
אאּמחד ,עואשה אותו שש יַתנִים.
מסכת בבא בתרא פרק ג משנה ח
יב
ֵאאין עוִבשין ּמחּמלל יַתתיַתחת שרשות ּמה יַתרִבבים,
בורות ִבשיִבחים ושמּמערות.
שרִבבי אאִבליאע אזר יַתמִבתיר,
שכ ֵאדי אששתֵאהא רֲעע ּמגּמלה שמיַתהאלאכת שטעו ּמנה רֲעאּמב ִבנים.
ֵאאין מוִבוציִבאין ִבזי ִבזין ושכוצושוצשט ּמריות ִבל שרשות ּמה יַתרִבבים> ,ושכוצושוצשט ּמריות = ו שג מז שזשט ּמראות<
אאּמלא ִבאם ּמרּמוצה,
כו ֵאנס שלתוְך אשלו ומוִבוציא.
ּמליַתקח ּמחֵאוצר וּמב ּה ִבזי ִבזין ושכוצושוצשט ּמריות,
רֲעה ֵארי זו שכאח שזּמקּמת ּה.

פרק ד
מסכת בבא בתרא פרק ד משנה א
א
יַתהמוֵאכר אאת יַתהיַתבִית ,ללא ּממיַתכר אאת יַתה ּמיִבוצייַתע,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשִבהיא שפתוּמחה שלתוכו,
שוללא אאת יַתהאח אדר אשִבלשפ ִבנים ִבמאמנו,
שוללא אאת יַתה יַתגג,
ִבב שזיַתמן אש איש לו יַתמרֲעעאקה ּמגבויַת ּה רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם ֵאיש לו וצו יַתרת יַתהאפיַתתח,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאינו ּמגבויַת ּה רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחין,
ֵאאינו ּממכור.
מסכת בבא בתרא פרק ד משנה ב
ב
ללא אאת יַתהבור ,שוללא אאת יַתהיַתחדות,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשּמכיַתתב לו "ּמעשמּמק ּה שורוּממ ּה".
ּמוצ ִבריְך ִבליַתּקח לו אד ארְך.
] ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.

יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאינו ּמוצ ִבריְך ִבליַתּקח לו אד ארְך[.
ומו אדה שרִבבי רֲעעִבקיּמבה,
ִבב שזיַתמן אשּמאיַתמר לו "חו ץ ֵאמֵאאלו",
אשֵאאינו ּמוצ ִבריְך ִבליַתּקח לו אד ארְך.
שמּמכ ּמרן שליַתאֵאחר,
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ֵאאינו ּמוצ ִבריְך ִבליַתּקח לו אד ארְך.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ּמוצ ִבריְך ִבליַתּקח לו אד ארְך.
מסכת בבא בתרא פרק ד משנה ג
ג
יַתהמוֵאכר אאת יַתהיַתבִית ּממיַתכר אאת יַתה אדאלת,
רֲעאּמבל ללא אאת יַתהיַתמשפֵאתיַתח.
ּממיַתכר אאת יַתהיַתמשכאתאשת שקבוּמעה,
רֲעאּמבל ללא אאת יַתהִבמיַתּטשלאטאלת.
ּממיַתכר אאת ּמהִבאשוצשטרוִבביל,
רֲעאּמבל ללא אאת יַתהּמּקּמלת;
ּממיַתכר יַתתנורּ ,ממיַתכר ִבכי יַתרִים,
ִבב שזיַתמן אשּמאיַתמר לו "הוא שוּמכל יַתמה אששבתוכו",
רֲעה ֵארי מכּמלם שמכו ִברים.
מסכת בבא בתרא פרק ד משנה ד
ד
יַתהמוֵאכר אאת אהּמחֵאוצר,
ּממיַתכר ּמבִבתים ,בורותִ ,בשיִבחים ושמּמערות,
רֲעאּמבל ללא אאת יַתהִבמיַתּטשלשטִבלין.
ִבב שזיַתמן אשּמאיַתמר לו "ִבהיא שוּמכל יַתמה אששבתוּמכ ּה"> ,הוא<
רֲעה ֵארי מכּמלם שמכו ִברים.
ֵאבין ּמכְך וֵאבין ּמכְך,
ללא ּממיַתכר אאת יַתהיַתמ שרֵאח ץ,
שוללא אאת ֵאבית יַתהיַתבד אששבתוּמכ ּה.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
יַתהמוֵאכר אאת אהּמחֵאוצר,
ללא ּממיַתכר אאּמלא רֲעא ֵאוי ּמר ּה אשאלּמחֵאוצר.
מסכת בבא בתרא פרק ד משנה ה
ה
יַתהמוֵאכר אאת ֵאבית יַתהיַתבד,
ּממיַתכר אאת יַתה ּמים ,שואאת יַתהּממֵאמל שואאת יַתהשבתולות> ,הממלל<

רֲעאּמבל ללא ּממיַתכר אאת יַתהִבכידון,
שוללא אאת יַתה יַתגשל יַתגל ,שוללא אאת יַתהּקו ּמרה.
ִבב שזיַתמן אשּמאיַתמר לו "הוא שוּמכל יַתמה אששבתוכו",
רֲעה ֵארי מכּמלם שמכו ִברין.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
יַתהמוֵאכר אאת ֵאבית יַתהיַתבד,
ּממיַתכר אאת יַתהּקו ּמרה.
מסכת בבא בתרא פרק ד משנה ו
ו
יַתהמוֵאכר אאת יַתהיַתמ שרֵאח ץ,
ללא ּממיַתכר ללא אאת יַתה שנּמס ִברים,
שוללא אאת יַתהיַתוּסשפֵאסִבלים,
שוללא אאת יַתהיַתבּמל ִבניות.
ִבב שזיַתמן אשּמאיַתמר לו ִ",בהיא שוּמכל יַתמה אששבתוּמכ ּה",
רֲעה ֵארי מכּמלם שמכו ִברין.
ֵאבין ּמכְך וֵאבין ּמכְך,
ללא ּממיַתכר ללא אאת יַתהשמגורות אשיַתליַתמִים
שוללא אאת אוּמוצרות אשּמלֵאעִבוצים.
מסכת בבא בתרא פרק ד משנה ז
ז
יַתהמוֵאכר אאת ּמהִבעיר,
ּממיַתכר ּמבִבתים ,בורותִ ,בשיִבחים ושמּמערות,
יַתמ שרּמחּמוציות ,שויַתבכותֵ ,אבית יַתהיַתב ִבדים,
וֵאבית יַתהששּמלִבחים,
רֲעאּמבל ללא אאת יַתהִבמיַתּטשלשטִבלין.
ִבב שזיַתמן אשּמאיַתמר לו "ִבהיא שוּמכל יַתמה אששבתוּמכ ּה",
רֲעאִבפלו ּמהיו ּמב ּה שבֵאהּממה יַתורֲעעּמב ִבדים,
רֲעה ֵארי מכּמלם שמכו ִברים.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
יַתהמוֵאכר אאת ּמהִבעיר ּממיַתכר אאת יַתהיַתוּס שנֵאטר> .שומר<
מסכת בבא בתרא פרק ד משנה ח
ח
יַתהמוֵאכר אאת יַתהּמש אדה,
ּממיַתכר אאת ּמהרֲעאּמב ִבנים אשֵאהן שלּמוצ שרּמכ ּה,
שואאת יַתהּמּק ִבנים אשיַתבאכ ארם אשֵאהם שלּמוצ שרכו,
שואאת יַתהשתבוּמאה אשִבהיא שממחאב ארת יַתליַתּק שריַתקע,
שואאת שמִבחיַתצת יַתהּמּק ִבנים אשִבהיא שפחוּמתה ִבמֵאבית לריַתבע,
שואאת יַתהשוֵאמ ּמרה אשֵאאי ּמנ ּה רֲעעשו ּמיה יַתבִבּטיט> ,שאינּמה רֲעעשו ּמיה<

שואאת אהּמחרוב אשֵאאינו ממ שרּמכב,
שואאת שבתויַתלת יַתהִבששקּממה> .שקמה<
מסכת בבא בתרא פרק ד משנה ט
ט
רֲעאּמבל ללא ּממיַתכר
ללא אאת ּמהרֲעאּמב ִבנים אשֵאאי ּמנן שלּמוצ שרּמכ ּה> ,שלּמוצ שרכו<
שוללא אאת יַתהּמּק ִבנים אשיַתבאכ ארם אשֵאאי ּמנן שלּמוצ שרכו,
שוללא אאת יַתהשתבוּמאה אשִבהיא שתלוּמשה ִבמן יַתהיַתּק שריַתקע.
ִבב שזיַתמן אשּמאיַתמר לו "ִבהיא שוּמכל יַתמה אששבתוּמכ ּה",
רֲעה ֵארי מכּמלם שמכו ִברין.
ֵאבין ּמכְך וֵאבין ּמכְך.
ללא ּממיַתכר
ללא אאת שמִבחיַתצת יַתהּמּק ִבנים אשִבהיא ֵאבית לריַתבע> ,שמִבחייַתוצת<
שוללא אאת יַתהשוֵאמ ּמרה ּמהרֲעעשו ּמיה יַתבִבּטיט,
שוללא אאת אהּמחרוב יַתהממ שרּמכב,
שוללא אאת יַתס יַתדן יַתהִבששקּממה> .שקמה<
י
ללא אאת יַתהבור,
שוללא אאת יַתה יַתגת,
שוללא אאת יַתהשוּמבְך,
ֵאבין רֲעח ֵארִבביםֵ ,אבין ששֵאלִבמים.
ּמוצ ִבריְך ִבליַתּקח לו אד ארְך.
ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאינו ּמוצ ִבריְך ִבליַתּקח לו אד ארְך.
מו אדה שרִבבי רֲעעִבקיּמבה,
ִבב שזיַתמן אשּמאיַתמר לו "חו ץ ֵאמֵאאלו",
אשֵאאינו ּמוצ ִבריְך ִבליַתּקח לו אד ארְך.
שמּמכ ּמרן שליַתאֵאחר,
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ֵאאינו ּמוצ ִבריְך ִבליַתּקח לו אד ארְך.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ּמוצ ִבריְך ִבליַתּקח לו אד ארְך.
יא
יַתבֵאמי שדּמב ִברין רֲעאמו ִברין? שבמוֵאכר,
רֲעאּמבל שבנוֵאתן יַתמּמת ּמנה,
נוֵאתן אאת מכּמלם.
ּמהיַתאִבחים אשּמחשלקו,

ּמזכו יַתבּמש אדהּ ,מזכו שבמכּמלם.
יַתהיַתמרֲעח ִבזיק שב ִבנשכֵאסי יַתה ֵאגר,
אהאח ִבזיק יַתבּמש אדה ,אהאח ִבזיק שבמכּמלם.
יַתהיַתמשק ִבדיש אאת יַתהּמש אדהִ ,בהשק ִבדיש אאת מכּמלם.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתהיַתמשק ִבדיש ּמש אדה ,ללא ִבהשק ִבדיש אאּמלא
אאת אהּמחרוב יַתהממ שרּמכב שואאת יַתס יַתדן יַתהִבששקּממה> .שקמה<

פרק ה
מסכת בבא בתרא פרק ה משנה א
א
יַתהמוֵאכר אאת יַתהשוּסִבפי ּמנה,
ּממיַתכר אאת יַתהלת ארן שואאת יַתה ֵאנס שואאת ּמההו ֵאגין,
שואאת ּמכל יַתהשמ יַתנרֲעה ִבגים אוּמת ּה.
רֲעאּמבל ללא ּממיַתכר ללא אאת ּמהרֲעעּמב ִבדים,
שוללא אאת יַתהיַתמ שריַתוצִבפים,
שוללא אאת ּמהיַתא שנִבתיֵאקי.
ִבב שזיַתמן אשּמאיַתמר לו "ִבהיא שוּמכל יַתמה אששבתוּמכ ּה",
רֲעה ֵארי מכּמלם שמכו ִברין.
ב
ּממיַתכר אאת יַתהּמּקרון ,ללא ּממיַתכר אאת יַתהשפ ּמרדות;
ּממיַתכר אאת יַתהשפ ּמרדות ,ללא ּממיַתכר אאת יַתהּמּקרון.
ּממיַתכר אאת יַתהאצאמד ,ללא ּממיַתכר אאת יַתהּמבּמקר;
ּממיַתכר אאת יַתהּמבּמקר ,ללא ]ּממיַתכר[ אאת יַתהאצאמד.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתה ּמדִבמים מו ִבדיִבעין.
ֵאכייַתוצד?
ּמאיַתמר לו:
"שמכור ִבלי ִבוצשמ ּמדְך שבּממאיַתתִים זוז",
יַתה ּמדּמבר ּמידויַתע אשֵאאין יַתהאצאמד שבּממאיַתתִים זוז.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאין יַתה ּמדִבמים שרּמא ּמיה> .יַתל ּמדִבמים<
מסכת בבא בתרא פרק ה משנה ב
ג
יַתהמוֵאכר אאת יַתהרֲעחמור ,ללא ּממיַתכר אאת ֵאכּמליו.
יַתנחום יַתהּממ ִבדי אוֵאמר:

ּממיַתכר אאת ֵאכּמליו.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שפּמעִבמים שמכו ִברין ,ושפּמעִבמים אשֵאאי ּמנן שמכו ִברין.
ֵאכייַתוצד?
ּמה ּמיה רֲעחמור שלּמפ ּמניו שוֵאכּמליו ּמעּמליו,
שוּמאיַתמר לו:
"שמכור ִבלי רֲעחמו ּמרְך זו!"
ֵאכּמליו שמכו ִברים.
"רֲעחמו ּמרְך יַתההוא",
ֵאאין ֵאכּמליו שמכו ִברין.
מסכת בבא בתרא פרק ה משנה ג
ד
יַתהמוֵאכר אאת יַתהרֲעחמור ,ללא ּממיַתכר אאת יַתהשוּס ּמיח.
ּממיַתכר ּמפ ּמרה ,ללא ּממיַתכר אאת שב ּמנ ּה.
ּממיַתכר יַתאששפותּ ,ממיַתכר ִבזשבּמל ּה.
ּממיַתכר בורּ ,ממיַתכר ֵאמיּממיו.
ּממיַתכר שוּמבְךּ ,ממיַתכר יו ִבנים.
ּממיַתכר יַתכאו ארתּ ,ממיַתכר שדבו ִברים.
יַתהלוֵאקיַתח ֵאפרות שוּמבְך ,יַתמשפ ִברייַתח אב ארְך ּמה ִבראשו ּמנה.
ֵאפרות יַתכ או ארת ,נוֵאטל ששללּמשה שנִבחיִבלין ושמּמס ֵארס.
יַתחלות שדיַתבש ,יַתמ ִבנייַתח ששֵאתי יַתחלות.
ֵאזיִבתים ּמלקו ץ ,יַתמ ִבנייַתח ששֵאתי שגרוִבפיות.
מסכת בבא בתרא פרק ה משנה ד
ה
יַתהּקו אנה שש ֵאני ִבאיּמלנות שבתוְך אשיַתלרֲעחֵאברו> ,שתי<
רֲעה ֵארי אזה ללא ּמק ּמנה יַתק שריַתקע.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ּמק ּמנה יַתק שריַתקע.
ִבה שג ִבדילו ,ללא שייַתשאפה.
ּמהעואלה ִבמן יַתה אג יַתזע ,אשלו;
וִבמן יַתהּמש ּמרִבשים ,אששליַתביַתעל יַתהיַתּק שריַתקע.
שוִבאם ֵאמתוֵ ,אאין לו יַתק שריַתקע.
ו
ּמק ּמנה ששללּמשהּ ,מק ּמנה יַתק שריַתקע.
ִבה שג ִבדילו ,שייַתשאפה.
שוּמהעואלה ִבמן יַתהּמש ּמרִבשים ,אשלו.
שוִבאם ֵאמתוֵ ,איש לו יַתק שריַתקע.

מסכת בבא בתרא פרק ה משנה ה
]ז[
יַתהמוֵאכר אאת ּמה לראש ִבבשבֵאהּממה יַתגּמוּסה,
ללא ּממיַתכר אאת ּמה יַתר שגיַתלִים;
ּממיַתכר אאת ּמה יַתר שגיַתלִים ,ללא ּממיַתכר אאת ּמהלראש.
ּממיַתכר אאת יַתהּמּק אנה ,ללא ּממיַתכר אאת יַתהּמכֵאבד;
ּממיַתכר אאת יַתהּמכֵאבד ,ללא ּממיַתכר אאת יַתהּמּק אנה.
רֲעאּמבל ִבבשבֵאהּממה יַתדּמּקה:
ּממיַתכר אאת ּמה לראשּ ,ממיַתכר אאת ּמה יַתר שגיַתלִים;
ּממיַתכר אאת ּמה יַתר שגיַתלִים ,ללא ּממיַתכר אאת ּמהלראש;
ּממיַתכר אאת יַתהּמּק אנהּ ,ממיַתכר אאת יַתהּמכֵאבד;
ּממיַתכר אאת יַתהּמכֵאבד ,ללא ּממיַתכר אאת יַתהּמּק אנה.
מסכת בבא בתרא פרק ה משנה ו
ח
יַתא שריַתבע ִבמדות יַתבמושכ ִברים:
ּממיַתכר לו ִבחִבּטים ּמיפות ,שו ִבנשמשוצאו ּמרעות,
יַתהלוֵאקיַתח ּמיכול יַתלשחלזר בו;
ּמרעות ,שו ִבנשמשוצאו ּמיפות,
יַתהמוֵאכר ּמיכול יַתלשחלזר בו;
ּמרעות ,שו ִבנשמשוצאו ּמרעות,
ּמיפות ,שו ִבנשמשוצאו ּמיפות,
ֵאאין אאּמחד ֵאמאהם ּמיכול יַתלשחלזר בו.
ששיַתחשמִבתית ,שו ִבנשמֵאוצאת שלּמב ּמנה> ,אשּממִבתית<
שלּמב ּמנה ,שו ִבנשמֵאוצאת ששיַתחשמִבתית> ,אשּממִבתית<
ֵאעִבוצים אשיַתל יַתזִית ,שו ִבנשמשוצאו אשיַתלִבששקּממה,
אשיַתלִבששקּממה ,שו ִבנשמשוצאו אשיַתל יַתזִית,
יַתיִין ,שו ִבנשמּמוצא חלאמ ץ,
חלאמ ץ ,שו ִבנשמּמוצא יַתיִין,
שש ֵאניאהן שיכוִבלין יַתלשחלזר ּמבאהן.
מסכת בבא בתרא פרק ה משנה ז
ט
יַתהמוֵאכר ֵאפרות יַתלרֲעחֵאברו,
ּממיַתשְך שוללא ּממ יַתדדּ ,מק ּמנה;
ּממ יַתדד שוללא ּממיַתשְך ,ללא ּמק ּמנה.
ִבאם ּמה ּמיה ִבפֵאּקיַתח ,שוֵאכר אאת שמקוּממן> .סוכר<
יַתהלוֵאקיַתח ִבפששּמתן ֵאמרֲעחֵאברו,
רֲעה ֵארי אזה ללא ּמק ּמנה,
יַתעד אש שייַתטשלשטאלנו ִבמּממקום שלּממקום,
שוִבאם ּמה ּמיה ִבבשממחּמבר יַתליַתּק שריַתקע,

שוּמתיַתלש ּמכל אשהואּ ,מק ּמנה.
מסכת בבא בתרא פרק ה משנה ח
י
יַתהמוֵאכר יַתיִין ּמואשאמן יַתלרֲעחֵאברו,
שוהוִבקירו או אשהו ּמזלו,
יַתעד אשללא ִבנשתיַתמיַתלאת יַתהִבמ ּמדה,
יַתלמוֵאכר;
וִבמאש ִבנשתיַתמיַתלאת יַתהִבמ ּמדה,
יַתללוֵאקיַתח.
ּמה ּמיה יַתס שרסור ֵאבי ֵאניאהן,
ִבנשששב ּמרה אהּמחִבבית,
ִבנשששב ּמרה יַתליַתוּס שרסור.
יַתח ּמיב שליַתהִבּטי ף לו ּמשלוש ִבטִבפין.
ִבה שרִבכי ּמנ ּה ושמיַתוצאת,
רֲעה ֵארי אשיַתללוֵאקיַתח.
שויַתהיַתח שנ ּמו ִבני יַתח ּמיב שליַתהִבּטי ף לו ּמשלוש ִבטִבפין.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שבֵאליֵאלי יַתשּמבת ִבעם רֲעחֵאשּמכה,
ּמפטור.
מסכת בבא בתרא פרק ה משנה ט
יא
יַתהשוֵאליַתח אאת שבנו ֵאאאוצל יַתהיַתח שנ ּמו ִבני,
וּממ יַתדד לו שבִבאּמוּסר אשאמן ,שו ּמניַתתן לו אאת ּמהִבאּמוּסר;
ּמשיַתבר אאת יַתהשצלוִבחית שוִבאֵאבד אאת ּמהִבאּמוּסר,
יַתהיַתח שנ ּמו ִבני יַתח ּמיב.
שרִבבי שיהו ּמדה פוֵאטר,
אשיַתעל שמ ּמנת ֵאכן ִבששלחו.
ומו ִבדים רֲעחּמכִבמים ִבל שרִבבי שיהו ּמדה:
ִבב שזיַתמן אשיַתהשצלוִבחית שב יַתיד יַתהִבתינוק,
וּממ יַתדד יַתהיַתח שנ ּמו ִבני שלתוּמכ ּה,
יַתהיַתח שנ ּמו ִבני ּמפטור.
מסכת בבא בתרא פרק ה משנה י
יב
יַתהִבוּסיטון שמיַתק ֵאניַתח אאת ִבמדוּמתיו יַתאיַתחת ִבלששללִבשים יום,
ויַתביַתעל יַתהיַתבִית ,יַתאיַתחת ִבלשש ֵאנים ּמעּמשר חל אדש.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ִבחלו ף יַתה שדּמב ִברים.
יַתהיַתח שנ ּמו ִבני שמיַתק ֵאניַתח אאת ִבמדוּמתיו יַתפרֲעעיַתמים יַתביַתשּמבת,

ושמיַתמאחה אאת ִבמשששקלוּמתיו יַתפיַתעם יַתאיַתחת יַתביַתשּמבת,
ושמיַתק ֵאניַתח למא שזיַתנִים יַתעל ּמכל ִבמששּמקל וִבמששּמקל.
מסכת בבא בתרא פרק ה משנה יא
יג
ּמאיַתמר יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל:
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים? יַתביַתלח,
רֲעאּמבל יַתב ּמיֵאבש ֵאאינו ּמוצ ִבריְך.
יַתח ּמיב שליַתהשכ ִברייַתע לו אטיַתפח.
ּמה ּמיה שוֵאקל לו יַתעִין שביַתעִין,
נוֵאתן לו ֵאגרוִבמים,
אאּמחד יַתלרֲעעּמש ּמרה יַתביַתלח,
שואאּמחד שלאעשש ִברים יַתב ּמיֵאבש.
יד
ּממקום אש ּמנרֲעהגו ּמלמוד יַתב יַתדּמּקה,
ללא ּמימוד יַתב יַתגּמוּסה> ,יַתב יַתגּמוּסא<
יַתב יַתגּמוּסה ,ללא ּמימוד יַתב יַתדּמּקה;
חק ,ללא ִי שגלדש,
ִבלשמ ל
חק.
ִבל שגלדש ,ללא ִישמ ל

פרק ו
מסכת בבא בתרא פרק ו משנה א
א
יַתהמוֵאכר ֵאפרות יַתלרֲעחֵאברו שוללא ִבוצֵאמחו,
רֲעאִבפלו אז יַתרע ִבפששּמתן,
ֵאאינו יַתח ּמיב שביַתאשח ּמריוּמתן.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ֵאז שרעו ֵאני ִבג ּמנה אשֵאאי ּמנן אנאאּמכִבלין,
יַתח ּמיִבבין שביַתאשח ּמריוּמתן.
מסכת בבא בתרא פרק ו משנה ב
ב
יַתהמוֵאכר ֵאפרות יַתלרֲעחֵאברו,
רֲעה ֵארי אזה שמיַתקֵאבל ּמעּמליו לריַתבע ִבטלנאפת ִבלשסּמאה;
שתֵאא ִבנים ,שמיַתקֵאבל ּמעּמליו אעאשר יַתמשתִבליעות שלֵאמּמאה;
יַתמ שרֵאת ף אשיַתל יַתיִין ,שמיַתקֵאבל ּמעּמליו אעאשר קושססות שלֵאמּמאה;
ִבק שנֵאק ִבנים ,יַתבּמשרון ,שמיַתקֵאבל ּמעּמליו אעאשר פושטסות שלֵאמּמאה.

מסכת בבא בתרא פרק ו משנה ג
ג
יַתהמוֵאכר יַתיִין יַתלרֲעחֵאברו ,שואהאחִבמי ץ,
ֵאאינו יַתח ּמיב שביַתאשח ּמריותו.
ִבאם ּמידויַתע אש ֵאיינו יַתמרֲעחִבמי ץ,
רֲעה ֵארי אזה אמיַתקח ּמטעות.
ִבאם ּמאיַתמר לו:
" יַתיִין שממבּמשם רֲעא ִבני מוֵאכר ּמלְך",
יַתח ּמיב שליַתהרֲעעִבמיד לו יַתעד ּמהרֲעעאוצ ארת.
ּמיּמשןִ ,במאששלאאשששתיַתקד,
שמ מיּמשןִ ,במּמשללש ּמש ִבנים.
מסכת בבא בתרא פרק ו משנה ד
ד
יַתהמוֵאכר ּממקום יַתלרֲעחֵאברו ִבלשבנות לו יַתבִית,
שוֵאכן יַתהשמיַתקֵאבל ֵאמרֲעחֵאברו ִבלשבנות לו ֵאבית יַתחשתנות ִבלשבנו,
או שלֵאבית יַתאשלשמנות שלִבבתו,
בו אנה יַתא שריַתבע יַתאמות יַתעל ֵאשש.
ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
אראפת ּמבּמקר ִבהיא זו!
ּמהרואוצה יַתלרֲעעשות אראפת ּמבּמקר,
בו אנה יַתא שריַתבע יַתאמות יַתעל ֵאשש.
יַתבִית ּמקּמטןֵ ,אשש יַתעל ששמו אנה.
ּמגדול ,ששמו אנה יַתעל אעאשר.
שט ִברישקִבלין ,אעאשר יַתעל אעאשר.
רומו יַתכרֲעחִבוצי ּמא שרכו שויַתכרֲעחִבוצי ּמרשחבו.
שרּמא ּמיה יַתל ּמדּמבר,
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
שכִבב שנ יַתין יַתהֵאהיּמכל.
מסכת בבא בתרא פרק ו משנה ה
ה
ִבמי אש איש לו בור ִבלשפ ִבנים ִבמֵאביתו אשיַתלרֲעחֵאברו,
ִבנשכ ּמנס שבּמשּמעה אש אד ארְך שב ֵאני ּמא ּמדם ִבנשכ ּמנִבסים,
שויוֵאוצא שבּמשּמעה אש אד ארְך שב ֵאני ּמא ּמדן יושוצִבאים,
שוֵאאינו יַתמשכ ִבניס אאת שבאהשמתו ויַתמששּמק ּה ִבמבורו,
אאּמלא שמיַתמֵאלא ויַתמששּמק ּה ִבמיַתבחו ץ.
אזה עואשה לו פויַתתיַתחת,
שו אזה עואשה לו פויַתתיַתחת.

מסכת בבא בתרא פרק ו משנה ו
ו
ִבמי אש איש לו יַתג ּמנה ִבלשפ ִבנים ִבמ יַתג ּמנתו אשיַתלרֲעחֵאברו,
ִבנשכ ּמנס שבּמשּמעה אש אד ארְך שב ֵאני ּמא ּמדן ִבנשכ ּמנִבסים,
שויוֵאוצא שבּמשּמעה אש אד ארְך שב ֵאני ּמא ּמדן יושוצִבאין,
שוֵאאינו יַתמשכ ִבניס שלתוּמכ ּה יַתתּמג ִברים,
שוללא ִיּמכ ֵאנס ִבמתוּמכ ּה שלתוְך ּמש אדה יַתאאח ארת.
שויַתהִבחיוצון זו ֵאריַתע אאת יַתה אד ארְך.
ז
ּמנשתנו לו אד ארְך ִבמן יַתהיַתצד ִבמ יַתדיַתעת שש ֵאניאהם,
ִבנשכ ּמנס שבּמשּמעה אשהוא רואוצה,
] שויוֵאוצא שבּמשּמעה אשהוא רואוצה[,
ויַתמשכ ִבניס שלתוּמכ ּה יַתתּמג ִברים,
שוללא ִיּמכ ֵאנס ִבמתוּמכ ּה שלּמש אדה יַתאאח ארת,
שו אזה ּמו אזה ֵאאי ּמנם יַתרּמשִיין שלּמז שרּמע ּה.
מסכת בבא בתרא פרק ו משנה ז
ח
ִבמי אשּמה שיּמתה אד ארְך ּמה יַתרִבבים עואב ארת שלתוְך ּמש ֵאדהו,
ו שנּמטּמל ּה שו ּמניַתתן ּמלאהן ִבמן יַתהיַתצד,
יַתמה אש ּמניַתתן ּמניַתתן ,שואשלו ללא ִבה ִבגיעו.
אד ארְך יַתה ּמיִבחיד ,יַתא שריַתבע יַתאמות,
שו אד ארְך ּמה יַתרִבביםֵ ,אשש אעשש ֵארה יַתאּממה.
אד ארְך יַתהאמאלְךֵ ,אאין ּמל ּה ֵאשעור,
אד ארְך יַתהאּקאברֵ ,אאין ּמל ּה ֵאשעור.
יַתהיַתמרֲעעּממד,
יַתד ּמי ֵאני ִבוציפו ִברין ּמאשמרו:
ֵאבית יַתא שריַתביַתעת יַתקִבבים.
מסכת בבא בתרא פרק ו משנה ח
ט
יַתהמוֵאכר ּממקום יַתלרֲעחֵאברו יַתלרֲעעשות לו אקאבר,
שוֵאכן יַתהשמיַתקֵאבל ֵאמרֲעחֵאברו יַתלרֲעעשות לו אקאבר,
עואשה תוּמכ ּה אשיַתלשמּמע ּמרה יַתא שריַתבע יַתאמות יַתעל ֵאשש,
ופוֵאתיַתח שלתוּמכ ּה ששמו ּמנה מכִבכים:
ששללּמשה ִבמּמכן וששללּמשה ִבמּמכן ושש יַתנִים ִבמשכ אנ שג ּמדן.
שויַתהמכִבכים,
ּמא שרּמכן יַתא שריַתבע יַתאמות שורוּממן ִבששבּמעה שו ּמרשחּמבן ִבשּמשה.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:

עואשה תוּמכ ּה אשיַתלשמּמע ּמרה ֵאשש יַתעל ששמו אנה,
ופוֵאתיַתח שלתוּמכ ּה ששללּמשה ּמעּמשר ּמכְך:
יַתא שרּמבּמעה ִבמּמכן שויַתא שרּמבּמעה ִבמּמכן וששללּמשה ִבמשכ אנ שג ּמדן,
אאּמחד ִבמיִבמין יַתהאפיַתתח שואאּמחד ִבמן יַתהששלמאל.
שועואשה ּמחֵאוצר יַתעל אפיַתתח יַתהשמּמע ּמרה ֵאשש יַתעל ֵאשש,
ִבכשמללא ִבמּמּטה,
ופוֵאתיַתח שלתוּמכ ּה ששֵאתי שמּמערות,
יַתאיַתחת ִבמּמכן שויַתאיַתחת ִבמּמכן.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתא שריַתבע ,שליַתא שריַתבע רוחואתיּמה.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
יַתהלכל שלִבפי יַתהאוּסיַתלע.

פרק ז
מסכת בבא בתרא פרק ז משנה א
א
ּמהאוֵאמר יַתלרֲעחֵאברו:
"ֵאבית כור ּמעּמפר רֲעא ִבני מוֵאכר ּמלְך",
ּמהיו ּמשם שנּמקִבעים רֲעעממִבּקים רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים,
או שסּמלִבעים שגבוִבהין רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחין
ֵאאי ּמנן ִבנשמ ּמד ִבדין ִבעּממ ּה.
ּמפחות ִבמֵאכןִ ,בנשמ ּמד ִבדין ִבעּממ ּה.
שוִבאם ּמאיַתמר לו:
"שכֵאבית כור",
רֲעאִבפלו ּמהיו ּמשם שנּמקִבעים רֲעעממִבּקים ּמיֵאתר ֵאמרֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחין,
או שסּמלִבעין שגבוִבהין ּמיֵאתר ֵאמרֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחין,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִבנשמ ּמד ִבדין ִבעּממ ּה.
מסכת בבא בתרא פרק ז משנה ב
ב
"ֵאבית כור ּמעּמפר רֲעא ִבני מוֵאכר ּמלְך",
ִבמ ּמדה יַתבאחאבל.
ּמפיַתחת ּמכל אשהוא ,שי יַתנאכה.
או הוִבתיר ּמכל אשהוא ,יַתישח ִבזיר.
ִבאם ּמאיַתמר לו:
" ִבאם ּמחֵאסרִ ,באם ּמיֵאתר",
רֲעאִבפלו ּמפיַתחת לריַתבע ִבלשסּמאה או הוִבתיר לריַתבע ִבלשסּמאה,
ִבה ִבגיעו.

יוֵאתר ִבמֵאכן ,יַתירֲעעאשה אחששבון.
ג
יַתמה הוא יַתמשח ִבזיר לו?
ּממעות.
ִבאם ּמרּמוצה ,יַתמשח ִבזיר לו יַתק שריַתקע.
שוּמלּממה ּמאשמרו 'יַתמשח ִבזיר לו ּממעות'?
אאּמלא של יַתיפות לכחו אשיַתלמוֵאכר,
אשִבאם ִבש ֵאיר יַתבּמש אדה ֵאבית ִבתששיַתעת יַתקִבבים,
ויַתב יַתג ּמנה ֵאבית רֲעחִבוצי יַתקב,
ושכ ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה ֵאבית לריַתבע,
יַתמשח ִבזיר לו אאת יַתהיַתּק שריַתקע.
ללא אאת ּמהלריַתבע ִבבשליַתבד הוא יַתמשח ִבזיר לו,
]אאּמלא[ אאת ּמכל יַתהמוּמתר.
מסכת בבא בתרא פרק ז משנה ג
ד
"ִבמ ּמדה יַתבאחאבל",
ִבאם ּמחֵאסר ִבאם ּמיֵאתרִ ,בבֵאּטל;
ִבאם ּמחֵאסר שוִבאם ּמיֵאתרִ ,במ ּמדה יַתבאחאבלִ ,בבֵאּטל
ִבאם ּמחֵאסר שוִבאם ּמיֵאתר,
ִבמ ּמדה יַתבאחאבלִ ,בבֵאּטל.
ִבמ ּמדה יַתבאחאבל,
שואאת ִבאם ּמחֵאסר שואאת ִבאם ּמיֵאתר.
שכ ִבדשב ֵארי אבן יַתנ ּמנס.
שבִבסיּממ ִבנין וִבבשמּמוצ ּמריו,
יַתפיַתחת ששתותִ ,בה ִבגיעו,
יַתעד ששתות ,שי יַתנאכה.
מסכת בבא בתרא פרק ז משנה ד
ה
ּמהאוֵאמר יַתלרֲעחֵאברו:
"רֲעחִבוצי ּמש ִבדי רֲעא ִבני מוֵאכר ּמלְך",
שמיַתששמ ִבנים ֵאבי ֵאניאהן ,שונוֵאטל רֲעחִבוצי ּמש ֵאדהו.
"אחשוצ ּמי ּה יַתב ּמדרום רֲעא ִבני מוֵאכר ּמלְך",
שמיַתששמ ִבנין ֵאבי ֵאניאהם ,שונוֵאטל אחשוצ ּמי ּה יַתב ּמדרום.
ושמיַתקֵאבל ּמעּמליו שמקום יַתה ּמג ֵאדר ,שוּמח ִברי ץ ]ו[אבן ּמח ִברי ץ.
יַתכּממה הוא ּמח ִברי ץ?
ִבשּמשה שטּמפִבחין.
ואבן ּמח ִברי ץ?
ששללּמשה.

פרק ח
מסכת בבא בתרא פרק ח משנה א
א
ֵאיש נורֲעחִבלים ויַתמ שנִבחיִבלים,
נורֲעחִבלים שוללא יַתמ שנִבחיִבלים,
יַתמ שנִבחיִבלים שוללא נורֲעחִבלים,
ללא נורֲעחִבלים שוללא יַתמ שנִבחיִבלים.
ֵאאלו נורֲעחִבלים ויַתמ שנִבחיִבלים:
ּמהּמאב אאת יַתהּמב ִבנים,
שויַתהּמב ִבנים אאת ּמהּמאב,
שוּמהיַתאִבחים ִבמן ּמהּמאב נורֲעחִבלים ויַתמ שנִבחיִבלים.
ּמהִבאיש אאת ִבאמו,
שוּמהִבאיש אאת ִבאששתו,
ושב ֵאני יַתאשחיות נורֲעחִבלים שוללא יַתמ שנִבחיִבלין.
ּמהִבאּמשה אאת שב ּמנ ּה,
שוּמהִבאּמשה אאת יַתבשעּמל ּה,
יַתורֲעאֵאחי ּמהֵאאם יַתמ שנִבחיִבלים שוללא נורֲעחִבלים.
שוּמהיַתאִבחים ִבמן ּמהֵאאם ללא נורֲעחִבלין שוללא יַתמ שנִבחיִבלים.
מסכת בבא בתרא פרק ח משנה ב
ב
ֵאס אדר שנּמחלות ּמכְך הוא) :שבִבמ שדיַתבר כז,ח(
"ִבאיש ִבכי ּמימות וֵאבן ֵאאין לו,
שויַתהרֲעעיַתב שראתם אאת יַתנרֲעחּמלתו שלִבבתו".
יַתהֵאבן קו ֵאדם יַתליַתבת,
ּמכל יושוצֵאאי שי ֵארכו אשיַתלֵאבן קו שדִבמין יַתליַתבת.
יַתבת קו אדאמת ּמליַתאִבחים,
שוּמכל יושוצֵאאי שי ֵארּמכ ּה אשיַתליַתבת קו שדִבמין ּמליַתאִבחים.
ּמהיַתאִבחים קו שדִבמין יַתלרֲעאֵאחי ּמהּמאב,
ּמכל יושוצֵאאי שי ֵארּמכן אשּמליַתאִבחין קו שדִבמין יַתלרֲעאֵאחי ּמהּמאב.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל יַתהּקו ֵאדם יַתב יַתנרֲעחּמלה ,יושוצֵאאי שי ֵארכו קו שדִבמין.
שוּמהּמאב קו ֵאדם שלּמכל יושוצֵאאי שי ֵארכו.
מסכת בבא בתרא פרק ח משנה ג
ג
שבנות שוצּמלשפּמחד ּמנשטלו ששללּמשה רֲעחּמלִבקין יַתב יַתנרֲעחּמלה:

ֵאחאלק רֲעאִבביאהן ,אשּמה ּמיה ִבעם יושוצֵאאי ִבמשוצ יַתרִים,
שואחשלקו ִבעם אאּמחיו שב ִבנשכֵאסי ֵאחאפר,
שואשּמה ּמיה שבכורּ ,מניַתטל שש ֵאני רֲעחּמלִבקים.
מסכת בבא בתרא פרק ח משנה ד
ד
אאּמחד יַתהֵאבן שואאּמחד יַתהיַתבת יַתב יַתנרֲעחּמלה,
אאּמלא אשיַתהֵאבן נוֵאטל ִבפי שש יַתנִים שב ִבנשכֵאסי ּמהּמאב,
שוֵאאינו נוֵאטל ִבפי שש יַתנִים שב ִבנשכֵאסי ּמהֵאאם.
שויַתהּמבנות ִבנזונות ִבמ ִבנשכֵאסי ּמהּמאב,
שוֵאאי ּמנן ִבנזונות ִבמ ִבנשכֵאסי ּמהֵאאם.
מסכת בבא בתרא פרק ח משנה ה
ה
ּמהאוֵאמר:
"ִבאיש שפלו ִבני שב ִבני שבכור ללא ִילּטל ִבפי שש יַתנִים",
"ִבאיש שפלו ִבני שב ִבני ,ללא ִיי יַתרש ִבעם אאּמחיו",
ללא ּמאיַתמר שכלום,
אשִבהשת ּמנה יַתעל יַתהּמכתוב אשיַתבתו ּמרה.
יַתהשמיַתחֵאלק שנּמכּמסיו יַתעל ִבפיו,
ִברּמבה שלאאּמחד וִבמֵאעט שלאאּמחד,
ִבהשש ּמוה ּמלאהן אאת יַתהשבכור,
שדּמב ּמריו יַתק ּמיִבמין.
שוִבאם ּמאיַתמר "ִבמֵאשם שי מרּמשה",
ללא ּמאיַתמר שכלום.
ּמכיַתתב ֵאבין יַתבשתִבחּמלה וֵאבין ּמבאאשמיַתוצע וֵאבין יַתבוּסו ף:
"ִבמֵאשם יַתמּמת ּמנה",
שדּמב ּמריו יַתק ּמיִבמין.
ו
ּמהאוֵאמר:
"ִבאיש שפלו ִבני ִיי ּמרֵאש ִבני" ,שבּממקום אש איש יַתבת,
"ִבבִבתי ִבתי ּמרֵאש ִבני" ,שבּממקום אש איש ֵאבן,
ללא ּמאיַתמר שכלום,
אשִבהשת ּמנה יַתעל יַתהּמכתוב אשיַתבתו ּמרה.
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן שברוּמקה אוֵאמר:
ִבאם ּמאיַתמר יַתעל ִבמי אשהוא ּמראוי לו ִבלי מרּמשה,
שדּמב ּמריו יַתק ּמיִבמין,
שויַתעל ִבמי אשֵאאינו ּמראוי לו ִבלי מרּמשה,
ֵאאין שדּמב ּמריו יַתק ּמיִבמין.

ז
יַתהכוֵאתב שנּמכּמסיו יַתלרֲעאֵאח ִברים ,שוִבה ִבנייַתח אאת ּמב ּמניו,
יַתמה אשּמעּמשה ּמעשוי,
רֲעאּמבל ֵאאין רויַתח רֲעחּמכִבמים נוּמחה ִבמאמנו.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ִבאם ללא ּמהיו ּמב ּמניו נורֲעה ִבגין יַתכשו ּמרה,
ּמזכור יַתלּטובּ> .מלטוב<
מסכת בבא בתרא פרק ח משנה ו
ח
ּמהאוֵאמר:
" אזה שב ִבני אנאאּממן",
" אזה ּמאִבחי ֵאאינו אנאאּממן",
ִילּטל ִבעמו שבאחשלקו.
ֵאמת,
יַתישח שזרו שנּמכִבסים ִבלשמקוּממם.
ּמנשפלו לו שנּמכִבסים ִבמּממקום יַתאֵאחר,
ִיי שרשו אאּמחיו ִבעמו.
ִבמי אשֵאמת ,שו ִבנשמֵאוצאת שד יַתיִבתיֵאקי שקשו ּמרה יַתעל שי ֵארכו,
רֲעה ֵארי זו ֵאאי ּמנה שכלום.
ִבזּמכה ּמב ּה שליַתאֵאחר,
ֵאבין ִבמן יַתהיו שרִבשין וֵאבין אשֵאאי ּמנן ִבמן יַתהיו שרִבשין,
שדּמב ּמריו יַתק ּמיִבמין.
מסכת בבא בתרא פרק ח משנה ז
ט
יַתהכוֵאתב שנּמכּמסיו שלּמב ּמניו,
ּמוצ ִבריְך אש ִבישכלתב "ֵאמיַתהיום שליַתאיַתחר מוִבתי".
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
ו שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ֵאאינו ּמוצ ִבריְך.
יַתהכוֵאתב שנּמכּמסיו ִבלשבנו שליַתאיַתחר מותו,
ּמהּמאב ֵאאינו ּמיכול ִבלשמלכר,
ִבמשפ ֵאני אשֵאהן שכתוִבבין יַתלֵאבן,
שויַתהֵאבן ֵאאינו ּמיכול ִבלשמלכר,
ִבמשפ ֵאני אשֵאהן ִבב שרשות ּמהּמאב.
ּממיַתכר ּמהּמאב,
שמכו ִברין יַתעד אש ּמימות.
ּממיַתכר יַתהֵאבן,
ֵאאין יַתללוֵאקיַתח ּמבאהן שכלום יַתעד אש ּמימות ּמהּמאב.
ּמהּמאב תוֵאלש ויַתמרֲעאִבכיל שלּמכל ִבמי אשִבי שראוצה;

ויַתמה אשִבה ִבנייַתח ּמתלוש,
רֲעה ֵארי הוא אשיַתליו שרִבשים.
י
ִבה ִבנייַתח ּמב ִבנים שגדוִבלים ושקיַתט ִבנים,
ֵאאין יַתה שגדוִבלים ִבמשתיַתפ שר שנִבסין יַתעל שי ֵאדי שקיַתט ִבנים,
שוללא שקיַתט ִבנים ִבנזו ִבנים יַתעל יַתה שגדוִבלים,
אאּמלא חושלִבקים שבּמש אוה.
ּמנששאו שגדוִבליםִ ,יששאו שקיַתט ִבנים.
שוִבאם ּמאשמרו יַתהשּקיַתט ִבנים:
"רֲעה ֵארי ּמאנו נוששִבאים שכ אד ארְך אש שנּמשאאתם יַתאאתם",
ֵאאין שושמִבעין ּמלאהן,
אאּמלא יַתמה אש ּמניַתתן ּמלאהן רֲעאִבביאהןּ ,מניַתתן.
מסכת בבא בתרא פרק ח משנה ח
יא
ִבה ִבנייַתח ּמבנות שגדולות ושקיַתטנות,
ֵאאין יַתה שגדולות ִבמשתיַתפ שר שנסות יַתעל יַתהשּקיַתטנות,
שוללא יַתהשּקיַתטנות ִבנזונות יַתעל יַתה שגדולות,
אאּמלא חושלקות שבּמש אוה.
) ּמנששאו יַתה שגדולותִ ,יששאו יַתהשּקיַתטנות.
שוִבאם ּמאשמרו יַתהשּקיַתטנות:
"רֲעה ֵארי ּמאנו נוששאות שכ אד ארְך אש שנּמשאאתן יַתאאתן",
ֵאאין שושמִבעין ּמלאהן(.
אזה חלאמר יַתבּמבנות ִבמיַתבּמב ִבנים,
אשיַתהּמבנות ִבנזונות יַתעל יַתהּמב ִבנים,
שוֵאאי ּמנן ִבנזונות יַתעל יַתהּמבנות.

פרק ט
מסכת בבא בתרא פרק ט משנה א
א
ִבמי אשֵאמת ,שוִבה ִבנייַתח ּמב ִבנים וּמבנות,
ִבב שזיַתמן אשיַתה שנּמכִבסין שמ מרִבבין,
יַתהּמב ִבנים ִיי ּמרשו ,שויַתהּמבנות ִיזונו.
ִבב שזיַתמן אשיַתה שנּמכִבסין שמממּמעִבטין,
יַתהּמבנות ִיזונו ,שויַתהּמב ִבנים ִיששרֲעאלו יַתעל יַתהשפּמתִבחים.
יַתא שדמון אוֵאמר:
ִבבששִבביל אשרֲעא ִבני ּמזּמכר ִבהשפיַתס שדִבתי?

ּמאיַתמר יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל:
רואאה ּמא ִבני אאת ִבדשב ֵארי יַתא שדמון.
מסכת בבא בתרא פרק ט משנה ב
ב
ִבה ִבנייַתח ּמב ִבנים וּמבנות שוטושמטום,
ִבב שזיַתמן אשיַתה שנּמכִבסין שמ מרִבבין,
יַתה שזּמכ ִברים דוִבחין אותו ֵאאאוצל יַתה שנֵאקבות.
ִבב שזיַתמן אשיַתה שנּמכִבסים שמממּמעִבטין,
יַתה שנֵאקבות דוחות אותו ֵאאאוצל יַתה שזּמכ ִברים.
ּמהאוֵאמר:
"ִבאם ּמישל ּמדה ִבאששִבתי ּמזּמכרִ ,ילּטל ּממ אנה",
ִבאם ּמישל ּמדה ּמזּמכר ,נוֵאטל ּממ אנה.
" שוִבאם שנֵאקּמבהּ ,ממאיַתתִים",
ּמישל ּמדה שנֵאקּמבה ,נואטאלת ּממאיַתתִים.
"ִבאם ּמזּמכרּ ,ממ אנהִ ,באם שנֵאקּמבהּ ,ממאיַתתִים",
ּמישל ּמדה ּמזּמכר ו שנֵאקּמבה,
יַתה ּמזּמכר נוֵאטל ּממ אנה ,שויַתה שנֵאקּמבה ּממאיַתתִים.
ג
ּמישל ּמדה טושמטוםֵ ,אאינו נוֵאטל.
ִבאם ּמאיַתמר:
"ּמכל יַתמה אשֵאתֵאלד ִבאששִבתי ִילּטל",
רֲעה ֵארי אזה ִילּטל.
ִבאם ֵאאין ּמשם יו ֵארש אאּמלא הוא,
יו ֵארש אאת יַתהלכל.
מסכת בבא בתרא פרק ט משנה ג
ד
ִבה ִבנייַתח ּמב ִבנים שגדוִבלים ושקיַתט ִבנים,
ִבהששִבביחו שגדוִבלים אאת יַתה שנּמכִבסים,
ִבהששִבביחו ּמלאאשמיַתוצע.
ִבאם ּמאשמרו:
" שראו יַתמה אשִבה ִבנייַתח ּמלנו יַתאּמבא,
רֲעה ֵארי ּמאנו עוִבשין שואושכִבלין",
ִבהששִבביחו שליַתעשוצּממן.
ה
שוֵאכן ּמהִבאּמשה אשִבהששִבביּמחה אאת יַתה שנּמכִבסין,
ִבהששִבביּמחה ּמלאאשמיַתוצע.
ִבאם ּמאשמ ּמרה:

" שראו יַתמה אשִבה ִבנייַתח ִבלי יַתברֲעעִבלי,
רֲעה ֵארי רֲעא ִבני עוּמשה שואואכאלת",
ִבהששִבביּמחה שליַתעשוצּממ ּה.
מסכת בבא בתרא פרק ט משנה ד
ו
ּמהיַתאִבחים יַתהשוּמתִבפים >אהּמאִבחים<
אש ּמניַתפל אאּמחד ֵאמאהן ּמלמאּממנות,
ּמניַתפל ּמלאאשמיַתוצע.
ּמחּמלה שו ִבנשת יַתרּמפאִ ,בנשת יַתרּמפא ִבמאששליַתעשוצמו.
ּמהיַתאִבחים אשּמעשו ִבמשקּמוצּמתן שוששִבבינות שביַתח ֵאיי ּמהּמאב,
ּמח שז ּמרה יַתהשוששִבבינותּ ,מח שז ּמרה ּמלאאשמיַתוצע,
אשיַתהשוששִבבינות ִבנ שגֵאבית שבֵאבית ִבדין.
רֲעאּמבל יַתהשוֵאליַתח יַתלרֲעחֵאברו יַתכ ֵאדי יַתיִין שויַתכ ֵאדי אשאמן,
ֵאאי ּמנן ִבנ שגִבבים שבֵאבית ִבדין,
ִבמשפ ֵאני אשֵאהן שגִבמילות רֲעחּמס ִבדים.
מסכת בבא בתרא פרק ט משנה ה
ז
יַתהשוֵאליַתח ִבסשבלונות שלֵאבית ּמחִבמיו,
ִבשיַתלח ּמשם שבֵאמּמאה ּממ אנה,
שוּמאיַתכל ּמשם שסעו יַתדת ּמחּמתן רֲעאִבפלו שב ִבדי ּמנר> ,סעודות<
ֵאאי ּמנן ִבנ שגִבבין.
ללא ּמאיַתכל ּמשם שסעו יַתדת ּמחּמתן,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִבנ שגִבבים.
ִבשיַתלח ִבסשבלונות שמ מרִבבים,
שכ ֵאדי אש ּמיבואו ִבעּממ ּה שלֵאבית יַתבשעּמל ּה,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִבנ שגִבבין.
ִבסשבלונות שמממּמעִבטין,
שכ ֵאדי אשִבתששיַתתֵאמש ּמבאהן שוִבהיא שבֵאבית ּמאִבביּמה,
ֵאאי ּמנן ִבנ שגִבבין.
מסכת בבא בתרא פרק ט משנה ו
ח
ּמשֵאכיב שמ יַתרע אשּמכיַתתב שנּמכּמסיו יַתלרֲעאֵאח ִברים,
שוִבש ֵאיר יַתק שריַתקע ּמכל אשהוא,
יַתמּמת ּמנתו יַתק איאמת.
ללא ִבש ֵאיר יַתק שריַתקע ּמכל אשהוא,
ֵאאין יַתמּמת ּמנתו יַתק איאמת.
ללא ּמכיַתתב ּמב ּה "ּמשֵאכיב שמ יַתרע",
הוא אוֵאמר:

"ּמשֵאכיב שמ יַתרע ּמהִייִבתי",
שוֵאהן אושמ ִברים:
"ּמב ִבריא ּמה ּמיה"> ,ברי<
ּמוצ ִבריְך שלּמהִבביא שרּמא ּמיה אשּמה ּמיה ּמשֵאכיב שמ יַתרע.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתהמוִבוציא ֵאמרֲעחֵאברוּ ,מעּמליו ּמה שרּמא ּמיה.
מסכת בבא בתרא פרק ט משנה ז
ט
יַתהשמיַתחֵאלק שנּמכּמסיו יַתעל ִבפיו> ,יַתהיַתמרֲעחִבליק<
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
אאּמחד ּמב ִבריא שואאּמחד שממסּמכן,
שנּמכִבסים אש ֵאיש ּמלאהן יַתאשח ּמריות
ִבנשק ִבנים יַתבאכאס ף וִבבששּמטר ויַתברֲעח ּמזּמקה,
שואשֵאאין ּמלאהן יַתאשח ּמריות,
ֵאאי ּמנן ִבנשק ִבנים אאּמלא ִבבשמִבשיּמכה.
ּמאשמרו לו:
יַתמרֲעעאשה שבִבאּממן אשִבלשב ֵאני רוֵאכל,
אשּמה שיּמתה חוּמלהּ .מאשמ ּמרה:
"ִבת ּמנֵאתן שכ ִבו שנִבתי שלִבבִבתי!"
שוִבהיא ִבבשש ֵאנים ּמעּמשר ּממ אנה.
ֵאמּמתה ,שוִבק שימו אאת שדּמב אריּמה.
ּמאיַתמר ּמלאהן:
שב ֵאני רוֵאכלִ ,בתשקשב ֵארם ִבאּממם!
י
רֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתביַתשּמבת ,שדּמב ּמריו יַתק ּמיִבמים,
ִבמשפ ֵאני אשֵאאינו ּמיכול ִבלשכלתב,
רֲעאּמבל ללא יַתבחול.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
יַתביַתשּמבת ּמאּממרו ,יַתקל ּמוחלאמר יַתבחול.
יא
יַתכיוֵאוצא בו:
ּמזִבכים יַתלּמּקּמטן ,שוֵאאין ּמזִבכים יַתל ּמגדול> .ב ּמגדול<
ו שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
יַתבּמּקטון ּמאּממרו ,יַתקל ּמוחלאמר יַתב ּמגדול.
מסכת בבא בתרא פרק ט משנה ח

יב
ּמניַתפל יַתהיַתבִית ּמעּמליו שויַתעל ּמאִבביו,
ּמעּמליו שויַתעל מו ִבריּמשיו,
שוּמה שיּמתה ּמעּמליו שכמתיַתבת ִבאּמשה ויַתביַתעל חוב,
יו שרֵאשי ּמהּמאב אושמ ִברים:
"יַתהֵאבן ֵאמת ִבראשון ,שויַתאיַתחר ּמכְך ֵאמת ּמהּמאב".
ויַתברֲעעֵאלי יַתהחוב אושמ ִברים:
"ּמהּמאב ֵאמת ִבראשון ,שויַתאיַתחר ּמכְך ֵאמת יַתהֵאבן".
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
יַתירֲעחללקו.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שנּמכִבסים שכאח שזּמקּמתן.
מסכת בבא בתרא פרק ט משנה ט
יג
ּמניַתפל יַתהיַתבִית ּמעּמליו שויַתעל ִבאששתו,
יו שרֵאשי יַתהיַתביַתעל אושמ ִברים:
"ּמהִבאּמשה ֵאמּמתה ִבראשו ּמנה ,שויַתאיַתחר ּמכְך ֵאמת יַתהיַתביַתעל"ִ > ,בראשון<
שויו שרֵאשי ּמהִבאּמשה אושמ ִברים:
"יַתהיַתביַתעל ֵאמת ִבראשון ,שויַתאיַתחר ּמכְך ֵאמּמתה ִבהיא",
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
יַתירֲעחללקו;
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שנּמכִבסים שכאח שזּמקּמתן.
שכמתּמבה שבאח שזיַתקת יו שרֵאשי יַתהיַתביַתעל,
שנּמכִבסין יַתה ִבנשכ ּמנִבסין שויַתהיושוצִבאין ִבעּממ ּה,
שבאח שזיַתקת יו שרֵאשי ּמהּמאב.
מסכת בבא בתרא פרק ט משנה י
יד
ּמניַתפל יַתהיַתבִית ּמעּמליו שויַתעל ִבאמו,
ֵאאלו ּמוֵאאלו מו ִבדין אש יַתירֲעחללקו.
ּמאיַתמר שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
מו אדה רֲעא ִבני ּמב אזה אשיַתה שנּמכִבסים שכאח שזּמקּמתן> .אשיַתה ִבנשכ ּמנִבסין<
ּמאיַתמר לו אבן יַתע יַתזי:
יַתעל יַתהרֲעחלוִבקין ּמאנו ִבמשוצּמטרֲעע ִברים,
אאּמלא אשּמבאּמת יַתלרֲעחללק ּמעֵאלינו אאת יַתהּמש ִבוים!

פרק י

מסכת בבא בתרא פרק י משנה א
א
ֵאגט ּמפשוטֵ ,אע ּמדיו ִבמתוכו,
שמ מקּמשרֵ ,אע ּמדיו ֵאמרֲעאחו ּמריו.
ּמפשוט אשּמכשתבו ֵאע ּמדיו ֵאמרֲעאחו ּמריו,
שמ מקּמשר אשּמכשתבו ֵאע ּמדיו ִבמתוכו,
שש ֵאניאהן שפסוִבלים.
שרִבבי רֲעח יַתנשנ ּמיה אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
שמ מקּמשר אשּמכשתבו ֵאע ּמדיו ִבמתוכו,
ּמכֵאשרִ ,במשפ ֵאני אשהוא ּמיכול יַתלרֲעעשותו ּמפשוט.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
יַתהלכל שכִבמ שניַתהג יַתהשמ ִבדי ּמנה.
מסכת בבא בתרא פרק י משנה ב
ב
ֵאגט ּמפשוטֵ ,אע ּמדיו ִבבשש יַתנִים,
שמ מקּמשרִ ,בבששללּמשה.
ּמפשוט אשּמכתוב בו ]ֵאעד אאּמחד,
שמ מקּמשר אשּמכתוב בו[ שש ֵאני ֵאע ִבדיםֵ> ,אע ּמדיו<
שש ֵאניאהם שפסוִבלין.
ּמכיַתתב בו:
"זו ִבזין שמּמאהִ ,בדי ִבהמו ִבסשלִבעין אעשש ִברין"> ,שסּמלִבעין<
ֵאאין לו אאּמלא אעשש ִברין;
"זו ִבזין שמּמאה ִבדי ִבהמו ִבסשלִבעין שתּמלִבתין"> ,שסּמלִבעין<
ֵאאין לו אאּמלא ]ּממ אנה[.
"שכיַתס ף זו ִבזין ִבדי ִבאנון" ,שו ִבנשמּמחקו,
ֵאאין ּמפחות ִבמשש יַתנִים.
"שכיַתס ף ִבסשלִבעין ִבדי ִבאנון" ,שו ִבנשמּמחקו> ,אכאס ף<
ֵאאין ּמפחות ִבמששיַתתִים.
" שד ּמרכונות ִבדי ִבאנון" ,שו ִבנשמּמחקו,
ֵאאין ּמפחות ִבמשש יַתנִים.
ג
ּמכתוב בו ִבמשליַתמשעּמלה "ּממ אנה" ,וִבמשליַתמּמּטה "ּממאיַתתִים",
ִבמשליַתמשעּמלה "ּממאיַתתִים" ,וִבמשליַתמּמּטה "ּממ אנה",
יַתהלכל הוֵאלְך יַתאיַתחר יַתהיַתתשחתון.
שוִבאם ֵאכןּ ,מלּממה כושתִבבין אאת ּמהאעשליון?
אשִבאם ִבתּממֵאחק אות יַתאיַתחת ִבמן יַתהיַתתשחתון,
ִישליַתמד ִבמן ּמהאעשליון.

מסכת בבא בתרא פרק י משנה ג
ד
כושתִבבין ֵאגט ּמלִבאיש יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאין ִבאששתו ִבעמו,
שויַתהשוֵאבר ּמלִבאּמשה יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאין יַתבשעּמל ּה ִבעּממ ּה,
וִבבשליַתבד אש שיֵאהא יַתמִבכי ּמר ּה.
שויַתהיַתביַתעל נוֵאתן ּמשּמכר.
ה
כושתִבבין ששּמטר יַתללל אוה יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאין יַתהיַתמשל אוה ִבעמו,
שוֵאאין כושתִבבין יַתליַתמשל אוה ,יַתעד אש שיֵאהא יַתהלל אוה ִבעמו.
שויַתהלל אוה נוֵאתן ּמשּמכר.
ו
כושתִבבין ששּמטר יַתלמוֵאכר יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאין יַתהלוֵאקיַתח ִבעמו,
ֵאאין כושתִבבין יַתללוֵאקיַתח ,יַתעד אש שיֵאהא יַתהמוֵאכר ִבעמו.
שויַתהלוֵאקיַתח נוֵאתן אאת יַתהּמשּמכר.
מסכת בבא בתרא פרק י משנה ד
ז
ֵאאין כושתִבבין ששּמט ֵארי ֵאארוִבסים שו ִבנשוִבאים,
אאּמלא ִבמ יַתדיַתעת שש ֵאניאהן.
שואהּמחּמתן נוֵאתן ּמשּמכר.
]ֵאאין כושתִבבין[ ששּמט ֵארי רֲעא ִבריסות שויַתקשבּמלנות,
אאּמלא ִבמ יַתדיַתעת שש ֵאניאהן.
שויַתהשמיַתקֵאבל נוֵאתן ּמשּמכר.
]ֵאאין כושתִבבין[ ששּמט ֵארי ֵאברו ִברים שוּמכל יַתמרֲעעֵאשה ֵאבית ִבדין,
אאּמלא ִבמ יַתדיַתעת שש ֵאניאהם.
ושש ֵאניאהם נושת ִבנים אאת יַתהּמשּמכר.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ִבלשש ֵאניאהם כושתִבבין שש יַתנִים,
ּמל אזה שליַתעשוצמו ,שוּמל אזה שליַתעשוצמו.
מסכת בבא בתרא פרק י משנה ה
ח
ִבמי אשּמפ יַתרע ִבמשקּמוצת חובו שוִבהששִבליש אאת ששּמטרו,
ּמאיַתמר לו:
"ִבאם ללא ּמניַתתִבתי ּמלְך ִבמּמכן שויַתעד יום שפלו ִבני,
אתן לו ששּמטרו",
ִבה ִבגייַתע שזיַתמן שוללא ּמניַתתן,
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ִיֵאתן.

ו שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ללא ִיֵאתן.
מסכת בבא בתרא פרק י משנה ו
ט
ִבמי אש ִבנשמיַתחק ששּמטר חובו,
יַתמרֲעעִבמיד ּמעּמליו ֵאע ִבדים ,וּמבא ִבלשפ ֵאני ֵאבית ִבדין,
שוֵאהן עוִבשין לו ִבקיום:
"ִבאיש שפלו ִבני אבן ִבאיש שפלו ִבני,
ִבנשמיַתחק ששּמטרו שביום שפלו ִבני,
ושפלו ִבני ושפלו ִבני ֵאע ּמדיו".
י
ִבמי אשּמפ יַתרע ִבמשקּמוצת חובו,
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתירֲעחִבלי ף.
ו שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ִישכלתב שוֵאבר> .שואבר<
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
ִבנשמּמוצא אזה ּמוצ ִבריְך ִבלשהיות שוֵאמר שוּמברו ִבמן ּמהיַתעשכּמבר.
ּמאיַתמר לו שרִבבי יוֵאסה:
ּמכְך ּמיאפה לו ,שויַתאל ֵאי יַתרע לכחו אשּמל אזה.
מסכת בבא בתרא פרק י משנה ז
יא
שש ֵאני יַתאִבחים ,אאּמחד ּמע ִבני שואאּמחד ּמעִבשיר,
שוִבה ִבנייַתח ּמלאהן רֲעאִבביאהן יַתמ שרֵאח ץ וֵאבית יַתהיַתבד,
רֲעעּמשּמאן שלּמשּמכר ,רֲעעּמשּמאן ּמלאאשמיַתוצע;
רֲעעּמשּמאן שליַתעשוצמו,
אזה ּמעִבשיר אוֵאמר אלּמע ִבני:
"יַתקח שלָך רֲעעּמב ִבדים שוִי שררֲעחוצו יַתבאמ שרּמח ץ,
יַתקח שלָך ֵאזיִבתים ולבא יַתורֲעעֵאשם שבֵאבית יַתהיַתבד".
יב
שש יַתנִים אשּמהיו ּמבִבעיר,
שוֵאשם אאּמחד יוֵאסה אבן ִבששמעון שוֵאשם אאּמחד יוֵאסה אבן ִבששמעון,
ֵאאי ּמנן שיכוִבלים שלהוִבוציא ששיַתטר חוב אזה יַתעל אזה,
שוללא יַתאֵאחר ּמיכול שלהוִבוציא רֲעעֵאליאהם ששיַתטר חוב.
ִבנשמּמוצא שלאאּמחד ֵאבין ששּמטרוּמתיו
ששּמטרו אששליוֵאסה אבן ִבששמעון ּמפרויַתע,

ששּמטרות מכּמלם שפרוִבעין.
ֵאכייַתוצד יַתירֲעעשו?
יַתיששִבלישו.
ִבאם ּמהיו שממשּמלִבשיםִ ,ישכלתב ִבסיּממן.
ִבאם ּמהיו ִבסיּממ ִבניןִ ,ישכלתב ּמבאהן.
יג
ּמהאוֵאמר ִבלשבנו:
"ששּמטר ֵאבין ששּמטרוּמתי ּמפרויַתע",
שוֵאאין ּמידויַתע ֵאאי אזה הוא,
ששּמטרות מכּמלם שפרוִבעים.
ִבנשמּמוצא שלאאּמחד ּמשם שש יַתנִיםֵ> ,אשם<
יַתה ּמגדול ּמפרויַתע שויַתהּמּקטון ֵאאינו ּמפרויַתע.
יד
יַתהיַתמשל אוה אאת רֲעחֵאברו יַתעל שי ֵאדי ּמע ּמרב,
ללא ִיּמפ יַתרע ִבמן אהּמע ּמרב.
ִבאם ּמאיַתמר:
"יַתעל שמ ּמנת אשאאּמפ יַתרע ִבמִבמי אשאא שראוצה",
ִיּמפ יַתרע ִבמן אהּמע ּמרב.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ִבאם ֵאיש שנּמכִבסים יַתללל אוה,
ֵאבין ּמכְך וֵאבין ּמכְך ללא ִיּמפ יַתרע ִבמן אהּמע ּמרב.
יה
יַתכיוֵאוצא בו ּמאיַתמר יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל:
יַתא ף אהּמע ּמרב ּמלִבאּמשה ִבבשכמתּמבּמת ּה,
שוּמה ּמיה יַתבשעּמל ּה שמּמג שרּמש ּה,
יַתי ִבדיר רֲעה ּמנ ּמיה,
אשֵאמא יַתירֲעעשו שקנוִבנ ּמיא יַתעל שנּמכּמסיו אשּמל אזה,
שו יַתישח ִבזיר אאת ִבאששתו.
מסכת בבא בתרא פרק י משנה ח
יו
יַתהיַתמשל אוה אאת רֲעחֵאברו ִבבששּמטר,
גואבה ִבמ שנּמכִבסים שממששעּמב ִבדים.
יַתעל שי ֵאדי ֵאע ִבדים,
גואבה ִבמ שנּמכִבסים שב ֵאני חו ִברים.
הוִבוציא ּמעּמליו שכיַתתב ּמידו אשהוא יַתח ּמיב לו,
גואבה ִבמ שנּמכִבסים שב ֵאני חו ִברים.
שואהּמע ּמרב אשהוא יוֵאוצא שליַתאיַתחר ִבחתום ששּמטרות,

גואבה ִבמ שנּמכִבסים שב ֵאני חו ִברים.
יַתמרֲעעאשה ּמבא ִבלשפ ֵאני שרִבבי ִיששּממֵאעאל שוּמאיַתמר:
גואבה ִבמ שנּמכִבסים שב ֵאני חו ִברים.
יז
ּמאיַתמר לו אבן יַתנ ּמנס:
ֵאאינו גואבה ללא ִבמ שנּמכִבסים שממששעּמב ִבדים,
שוללא ִבמ שנּמכִבסים שב ֵאני חו ִברים.
ּמאיַתמר לו:
ּמלּממה?
ּמאיַתמר לו:
רֲעה ֵארי יַתהחו ֵאנק אאת אאּמחד יַתבשוק,
ּמאיַתמר לו "יַתה יַתנח לו יַתורֲעא ִבני נוֵאתן ּמלְך!"
ּמפטור ,אשללא יַתעל מאּממנותו ִבהשל ּמוהו'> .אוּממנותו' כתב המגיה על מקום מחוק .אולי היה כתוב 'מנת'
כמו להלן<
שוֵאאי אזה הוא אהּמע ּמרב אשהוא יַתח ּמיב לו?
ּמאיַתמר לו "יַתהשל ֵאוהו יַתורֲעא ִבני נוֵאתן ּמלְך",
יַתח ּמיב ,אשֵאכן יַתעל שמ יַתנת ִבהשל ּמוהו.
ּמאיַתמר שרִבבי ִיששּממֵאעאל:
ּמהרואוצה שליַתהשחִבכים ,יַתירֲעעלסק שב ִבדי ֵאני ּמממונות,
אשֵאאין ִבמשקוצויַתע יַתבתו ּמרה ּמגדול ֵאמאהן,
אשֵאהן שכיַתמשע ּמין נוֵאביַתע.
שוּמהרואוצה יַתלרֲעעלסק שב ִבדי ֵאני ּמממונות,
שייַתשֵאמש אאת ִבששמעון אבן יַתנ ּמנס.
חסלת מסכת בבא בתרא

מסכת סנהדרין
פרק א
מסכת סנהדרין פרק א משנה א
א
ִבדי ֵאני ּמממונותִ ,בבששללּמשה.
שג ֵאזלות יַתורֲעחּמבלותִ ,בבששללּמשה.
אנ אזק יַתורֲעחִבוצי אנ אזק,
יַתתששלוֵאמי אכאפל שויַתתששלוֵאמי יַתא שרּמבּמעה יַתורֲעחִבמּמשה,

ּמהאו ֵאנס שויַתהשמיַתפאתה שויַתהמוִבוציא ֵאשם יַתרע,
ִבבששללּמשה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתהמוִבוציא ֵאשם יַתרע ,שבאעשש ִברים וששללּמשה,
אש איש בו ִבדי ֵאני שנּמפשות.
מסכת סנהדרין פרק א משנה ב
ב
יַתמכותִ ,בבששללּמשה.
ִבעבור יַתהחל אדשִ ,בבששללּמשה.
ִבעבור יַתהּמש ּמנה ִבבששללּמשה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ִבבששללּמשה יַתמשתִבחיִבלים,
ויַתברֲעחִבמּמשה נוששִבאין שונושת ִבנין,
שוגושמ ִברין שבִבששבּמעה.
שוִבאם ּמגיַתמר ִבבששללּמשה ,שממעאב ארת.
מסכת סנהדרין פרק א משנה ג
ג
שסִבמייַתכת יַתה שזֵאק ִבנים יַתורֲעע ִברייַתפת ּמהרֲעע ּמגּמלה ִבבששללּמשה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ִבששמעון.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתברֲעחִבמּמשה.
רֲעחִבליּמוצה וֵאמאו ִבניםִ ,בבששללּמשה.
אניַתטע שרּמבִבעי ,ויַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני אשֵאאין ּמדּממיו שידוִבעין,
ִבבששללּמשה.
שויַתהאהשק ֵאדשותִ ,בבששללּמשה.
שוּמהרֲעע ּמרִבכים שויַתהִבמיַתּטשלשטִבליןִ ,בבששללּמשה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שואאּמחד ֵאמאהן לכֵאהן.
ויַתביַתּק שרּמקעות,
ִבתששּמעה שולכֵאהן ,שוּמא ּמדן יַתכיוֵאוצא ּמבאהן.
מסכת סנהדרין פרק א משנה ד
ד
ִבדי ֵאני שנּמפשות ,שבאעשש ִברים וששללּמשה.
ּמהרוֵאביַתע שויַתהִבנ שרּמבע שבאעשש ִברים וששללּמשה ,אש אנאאיַתמר:
" שוּמה יַתר שגּמת אאת ּמהִבאּמשה שואאת יַתהשבֵאהּממה",
שואוֵאמר ) :יַתו ִבישק ּמרא כ,טו(

) יַתו ִבישק ּמרא כ,טז(

" שואאת יַתהשבֵאהּממה יַתתרֲעהלרגו".
שור ִבנשסּמקל שבאעשש ִברים וששללּמשה ,אש אנאאיַתמר:
"יַתהשור ִיּמוּסֵאקל שו יַתגם שבּמעּמליו יוּממת",
שכִבמייַתתת יַתהשבּמעִבליםּ ,מכְך ִבמייַתתת יַתהשור.
ּמהרֲעא ִברי שויַתהלדב שויַתה ּמנֵאמר שויַתהיַתפ שר שדֵאלס שויַתה ּמנּמחש,
ִבמיּמתּמתן שבאעשש ִברין וששללּמשה.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ּמכל יַתהּקו ֵאדם שלּמה שר ּמגןּ ,מזּמכה.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ִבמיּמתּמתן שבאעשש ִברין וששללּמשה.

)ששמות כא,כט(

מסכת סנהדרין פרק א משנה ה
ה
ֵאאין ּמד ִבנים ללא אאת יַתהֵאשאבט,
שוללא אאת שנִבביא יַתהאשאקר,
שוללא אאת לכֵאהן ּמגדול,
אאּמלא שבֵאבית ִבדין אששלִבששבִבעים שואאּמחד.
שוֵאאין מוִבוציִבאין שלִבמשלאחאמת ּמה שרשות,
אאּמלא יַתעל ִבפי ֵאבית ִבדין אששלִבששבִבעים שואאּמחד.
ֵאאין מוִבסיִבפין יַתעל ּמהִבעיר שויַתעל ּמהרֲעע ּמזרות,
אאּמלא יַתעל ִבפי ֵאבית ִבדין אששלִבששבִבעים שואאּמחד.
שוֵאאין עוִבשין אס שנאהשד ִבריות ִבלששּמבִבטין,
אאּמלא שבֵאבית ִבדין אששלִבששבִבעים שואאּמחד.
שוֵאאין עוִבשין ִבעיר יַתה ִבנ יַתדיַתחת,
אאּמלא שבֵאבית ִבדין אששלִבששבִבעים שואאּמחד.
ֵאאין ִבעיר ִבנ יַתדיַתחת ִבבשסּמפר,
שוללא ּמשלוש ִבעיר ִבנ יַתדיַתחת,
רֲעאּמבל עוִבשין יַתאיַתחת או ששיַתתִים.
מסכת סנהדרין פרק א משנה ו
ו
יַתס שנאהשד ִברין שגדוּמלה ּמה שיּמתה אששלִבששבִבעין שואאּמחד,
שקיַתט ּמנה אששלאעשש ִברים וששללּמשה.
שמ יַתנִין ִבל שגדוּמלה אשִבהיא אששלִבששבִבעין שואאּמחד?
ש אנאאיַתמר) :שבִבמ שדיַתבר יא,טז(
א
"אאשסּמפה ִבלי ִבששבִבעים ִבאיש ִבמ ִבזשק ֵאני ִישש ּמרֵאאל",
ולמאשה יַתעל יַתגֵאביאהם ,רֲעה ֵארי ִבששבִבעים שואאּמחד.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבששבִבעין.
ושמ יַתנִין ִבלשקיַתט ּמנה אשִבהיא אששלאעשש ִברין וששללּמשה?
ש אנאאיַתמר) :שבִבמ שדיַתבר לה,כד-כה(
א

" שוּמששפטו ּמהֵאע ּמדה" " ,שוִבהִבצילו ּמהֵאע ּמדה",
ֵאע ּמדה שואפאטת שוֵאע ּמדה יַתמאצאלת,
רֲעה ֵארי אעשש ִברין.
ושמ יַתנִין ּמלֵאע ּמדה אשִבהיא רֲעעּמש ּמרה?
ש אנאאיַתמר) :שבִבמ שדיַתבר יד,כז(
א
"יַתעד ּממיַתתי ּמלֵאע ּמדה ּמה ּמרּמעה יַתהלזאת",
ּמיּמוצא שיהומשיַתע שוּמכֵאלב.
ז
ושמ יַתנִין שלּמהִבביא עוד ששללּמשה?
ש אנאאיַתמר) :ששמות כג ,ב(
ִבמיַתמששיַתמע א
"ללא ִבתשה איה יַתארֲעח ֵארי יַתרִבבים של ּמרלעת",
שוֵאמיַתע רֲעא ִבני אשּמאיַתמר ,אה ֵאיה ִבעּממאהן שלטוּמבהּ> ,מה ּמיה<
שוִבאם ֵאכןּ ,מלּממה אנאאיַתמר) :ששמות כג ,ב(
"יַתארֲעח ֵארי יַתרִבבים שליַתהלּטת" ?
ללא שכיַתהּטוּמתְך שלטוּמבה יַתהּטוּמתְך של ּמרּמעה:
יַתהּטוּמתְך שלטוּמבה ,יַתעל ִבפי אאּמחד,
ושל ּמרּמעה ,יַתעל ִבפי ששיַתנִים.
שוֵאאין ֵאבית ִבדין ּמשקול > ,שוִבאם ֵאאין<
מוִבסיִבפין רֲעעֵאליאהן עוד אאּמחד,
רֲעה ֵארי אעשש ִברים וששללּמשה.
יַתכּממה שיֵאהא ּמבִבעיר ושתֵאהי שראו ּמיה שלאס שנאהשד ִברין?
ֵאמּמאה שואעשש ִברין.
שרִבבי שנאחשמ ּמיה אוֵאמר:
ּממאיַתתִים וששלִבשין,
שכ ֵאדי ּמש ֵארי רֲעעּמשרות.

פרק ב
מסכת סנהדרין פרק ב משנה א
א
לכֵאהן ּמגדול ּמדן שו ּמד ִבנים אותו,
ֵאמִבעיד ושמִבעי ִבדים אותו,
שוחוֵאל ץ שוחושלִבוצים שלִבאששתו,
ושמ יַתישבִבמים אאת ִבאששתו,
רֲעאּמבל הוא ֵאאינו שמ יַתיֵאבם,
ִבמשפ ֵאני אשהוא ּמאסור שביַתאשלּממ ּמנה.
ֵאמת לו ֵאמת,
ֵאאינו יוֵאוצא יַתאיַתחר יַתהִבמּמּטה,

אאּמלא ֵאהן ִבנשכִבסים שוהוא ִבנ שגאלה,
ֵאהן ִבנשכִבסין שוהוא ִבנ שגאלה,
שויוֵאוצא ִבעּממאהן יַתעד אפיַתתח ּמהִבעיר.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאאינו יוֵאוצא ִבמן יַתהִבמשק ּמדש ,אש אנאאיַתמר:
"וִבמן יַתהִבמשק ּמדש ללא ֵאיֵאוצא".

) יַתו ִבישק ּמרא כא,יב(

ב
שכאשהוא שמ יַתנֵאחם אאת רֲעאֵאח ִברים,
אד ארְך ּמכל ּמהּמעם עושב ִברים אזה יַתאיַתחר אזה,
שויַתהשמממ אנה שמיַתמשצעו ֵאבינו שלֵאבין ּמהּמעם.
שכאשהוא ִבמשת יַתנֵאחם ֵאמרֲעאֵאח ִברים,
ּמכל ּמהּמעם אושמ ִברין לו:
"ּמאנו יַתכּמפ ּמרּמתְך",
שוהוא אוֵאמר:
"ִבתשתּמב שרכו ִבמן יַתהּמשיַתמִים!"
ושכאשיַתמשב ִברין אותו,
ּמכל ּמהּמעם שממסִבבין יַתעל ּמהּמא אר ץ,
שוהוא ֵאמֵאסב יַתעל יַתהיַתוּסשפֵאסל.
מסכת סנהדרין פרק ב משנה ב
ג
יַתהאמאלְך ללא ּמדן שוללא ּמד ִבנין אותו,
ללא ֵאמִבעיד שוללא שמִבעי ִבדים אותו,
ללא חוֵאל ץ שוללא חושלִבוצין שלִבאששתו,
שוללא שמ יַתיֵאבם שוללא שמ יַתישבִבמים אאת ִבאששתו.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם ּמרּמוצה יַתלרֲעחלו ץ ושל יַתיֵאבםּ ,מזכור יַתלּטוב.
ּמאשמרו לו:
ִבאם ּמרּמוצהֵ ,אאין שושמִבעין לו.
שוֵאאין נוששִבאין יַתאשליַתמ שנתו.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
נוֵאשא הוא יַתהאמאלְך יַתאשליַתמ שנתו אשיַתלאמאלְך,
אשֵאכן ּממִבוצינו שבּמד ִבוד אש ּמנּמשא יַתאשליַתמ שנתו אששלּמשאול,
ש אנאאיַתמר) :שמואל ב יב,ח(
א
" ּמואאשת ּמנה ּמלְך אאת ֵאבית רֲעאדו אניָך,
שואאת שנֵאשי רֲעאדו אניָך שבֵאחיאקָך".
מסכת סנהדרין פרק ב משנה ג
ד

ֵאמת לו ֵאמת,
ֵאאינו יוֵאוצא ִבמאפיַתתח ּמפּמלטו ִברין אשלוּ> .מפּמלטו ִברין<praetorium :
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם ּמרּמוצה ּמלֵאוצאת יַתאיַתחר יַתהִבמּמּטהֵ ,איֵאוצא,
אשֵאכן ּממִבוצינו שבּמד ִבוד,
אש ּמיּמוצא יַתארֲעח ֵארי ִבמּמּטתו אששליַתאשב ֵאנר,
ש אנאאיַתמר) :שמואל ב ג,לא(
א
" שויַתהאמאלְך ּמד ִבוד להֵאלְך יַתארֲעח ֵארי יַתהִבמּמּטה".
ּמאשמרו לו:
ללא ּמה ּמיה יַתה ּמדּמבר אאּמלא שליַתפ ֵאיס.
ושכאשיַתמשב ִברים אותו,
ּמכל ּמהּמעם שממסִבבין יַתעל ּמהּמא אר ץ,
שוהוא ֵאמֵאסב יַתעל יַתהיַתד שר ֵאגש.
מסכת סנהדרין פרק ב משנה ד
ה
ומוִבוציא שלִבמשלאחאמת ּמה שרשות,
יַתעל ִבפי ֵאבית ִבדין אששלִבששבִבעים שואאּמחד.
ופו ֵאר ץ יַתלרֲעעשות לו אד ארְך,
שוֵאאין שמיַתמִבחין שב ּמידו;
אד ארְך יַתהאמאלְך ֵאאין ּמל ּה ֵאשעור.
שוּמכל ּמהּמעם בו שז ִבזין שונושת ִבנין שלּמפ ּמניו,
שוהוא נוֵאטל ֵאחאלק ּמבלראש.
ו
"ללא יַתי שראבה לו ּמנִבשים",
אאּמלא ששמו אנה אעשש ֵארה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתמ שראבה הוא לו,
וִבבשליַתבד אשללא שיהו שמִבסירות אאת ִבלבו.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
רֲעאִבפלו יַתאיַתחת שוִבהיא שמִבסי ּמרה אאת ִבלבו,
רֲעה ֵארי אזה ללא ִיּמשאא ּמנה.
ִבאם ֵאכןּ ,מלּממה אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים יז,יז(
" שוללא יַתי שראבה לו ּמנִבשים"?
רֲעאִבפלו יַתכרֲעאִבבי יַתגִיל.
ז
לא יַתי שראבה לו סוִבסים" ) שדּמב ִברים יז,טז(
" ל
אאּמלא שכ ֵאדי אמ שריַתכשבתו.
) שדּמב ִברים יז,יז( " שואכאס ף שו ּמזּמהב ללא יַתי שראבה לו",

אאּמלא שכ ֵאדי אש ִביֵאתן אאשפאסשנ ּמיא.
שוכוֵאתב לו ֵאסאפר תו ּמרה ִבלששמו.
יוֵאוצא יַתלִבמשלּמחּממה ,שוִבהיא ִבעמו;
ִבנשכ ּמנס ,שוִבהיא ִבעמו;
שויוֵאשב יַתב ִבדין שוִבהיא אאשוצלו;
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים יז,יט(
ֵאמֵאסב שוִבהיא שכ אנ שגדו ,א
" שוּמה שיּמתה ִבעמו ,שוּמק ּמרא בו ּמכל שיֵאמי יַתח ּמייו".
מסכת סנהדרין פרק ב משנה ה
ח
ֵאאין רושכִבבין יַתעל סוסו,
שוֵאאין יוששִבבין יַתעל ִבכשסאו,
שוֵאאין ִבמששיַתתשמִבשין שביַתש שרִבביטו,
שוֵאאין רוִבאין אותו ּמעלרם
אאּמלא שכאשהוא ִבמשסיַתתֵאפר,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים יז,טו(
שוללא שבֵאבית יַתהיַתמ שרֵאח ץ ,א
"שום ּמתִבשים ּמעאליָך אמאלְך",
אששתֵאהא ֵאאיּממתו ּמעאליָך.

פרק ג
מסכת סנהדרין פרק ג משנה א
א
ִבדי ֵאני ּמממונות ִבבששללּמשה;
אזה בו ֵארר לו אאּמחד שו אזה בו ֵארר לו אאּמחד,
ושש ֵאניאהם בושר ִברים ּמלאהם עוד אאּמחד.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
שש ֵאני יַתד ּמי ִבנין בושר ִברין ּמלאהן עוד אאּמחד.
ב
אזה פוֵאסל יַתד ּמינו אשּמל אזה שו אזה פוֵאסל יַתד ּמינו אשּמל אזהִ > .בדיינו<
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאּממיַתתי?
ִבב שזיַתמן אשהוא ֵאמִבביא רֲעעֵאליאהן שרּמא ּמיה אשֵאהן שקרוִבבין או שפסוִבלין,
רֲעאּמבל ִבאם ּמהיו שכֵאש ִברין או ממשמִבחין ִבמִבפי ֵאבית ִבדין,
ֵאאינו ּמיכול שלּמפשסּמלן.

ג
אזה פוֵאסל ֵאע ּמדיו אשּמל אזה שו אזה פוֵאסל ֵאע ּמדיו אשּמל אזה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאּממיַתתי?
ִבב שזיַתמן אשהוא ֵאמִבביא רֲעעֵאליאהם שרּמא ּמיה אשֵאהן שקרוִבבין או שפסוִבלין,
רֲעאּמבל ִבאם ּמהיו שכֵאש ִברים,
ֵאאינו ּמיכול שלּמפשסּמלן.
מסכת סנהדרין פרק ג משנה ב
ד
ּמאיַתמר לו:
" אנאאּממן ּמעיַתלי יַתאּמבא",
" אנאאּממן ּמעיַתלי ּמאִבביָך",
" אנאאּממ ִבנין ּמעיַתלי ששללּמשה רוֵאעי ּמבּמקר",
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ּמיכול הוא יַתלשחזור בו.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאינו ּמיכול יַתלשחזור בו.
ה
ּמה ּמיה יַתח ּמיב יַתלרֲעחֵאברו ששבוּמעה,
ּמאיַתמר לו:
"דור ִבלי שביַתח ֵאיי לראּמשְך",
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ּמיכול הוא יַתלשחזור בו.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאינו ּמיכול יַתלשחזור בו.
מסכת סנהדרין פרק ג משנה ג
ו
שוֵאאלו ֵאהן יַתהשפסוִבלין:
יַתהשמיַתשֵאחק יַתבמּקשב ּמיא,
יַתהיַתמשל אוה ּמב ִברִבבית,
ויַתמשפ ִבריֵאחי יו ִבנים,
שוסורֲעח ֵארי ששִבביִבעית.
ּמאיַתמר שרִבבי ִבששמעון:
ִבמשתִבחּמלה ללא ּמהיו קו ִברין אוּמתן אאּמלא רֲעאמסֵאפי ששִבביִבעית;
ִבמאש יַתרבו ּמהיַתא ּמנִבסיםּ ,מח שזרו ִבלשקרוּמתן סורֲעח ֵארי ששִבביִבעית.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
אאּממיַתתי?

ִבב שזיַתמן אשֵאאין לו מאּממנות אאּמלא ִבהיא,
רֲעאּמבל ִבאם ֵאיש לו מאּממנות אשללא ִבהיא ,שכֵאש ִברין.
מסכת סנהדרין פרק ג משנה ד
ז
שוֵאאלו ֵאהן יַתהשּקרוִבבין:
]ּמאִבביו ,שו[אאּמחיו ,יַתורֲעאֵאחי ּמאִבביו ,יַתורֲעאֵאחי ִבאמו,
ויַתביַתעל רֲעאחותו ,ויַתביַתעל רֲעאחות ּמאִבביו,
ויַתביַתעל רֲעאחות ִבאמו ,ויַתביַתעל ִבאמו,
שוּמחִבמיו ,יַתורֲעא ִבגיסו,
ֵאהן ושב ֵאניאהן יַתורֲעחשּמת ֵאניאהן,
שוחו שרגו שליַתבדו.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
זו ִבמשש יַתנת שרִבבי רֲעעִבקיּמבה ;
רֲעאּמבל ִבמשש ּמנה ִבראשו ּמנה:
דודו ואבן דודו,
שוּמכל ּמה ּמראוי לו ִבלי מרּמשה.
שוּמכל יַתהּמּקרוב לו שבאוּמת ּה ּמשּמעה.
ּמה ּמיה ּמקרוב שו ִבנשת יַתריַתחקּ ,מכֵאשר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
רֲעאִבפלו ֵאמּמתה ִבבתו שו ֵאיש לו ּמב ִבנים ִבמאמ ּמנה,
רֲעה ֵארי אזה ּמקרוב.
מסכת סנהדרין פרק ג משנה ה
ח
ּמהאוֵאהב שויַתהשו ֵאנא.
ֵאאי אזה הוא האוֵאהב?
שוששִבבינו.
שויַתהשו ֵאנא?
ּמכל אשללא ִבדאבר ִבעמו ששללאשת ּמיִבמים שבֵאאיּמבה.
ּמאשמרו לו:
ללא אנשחששדו ִישש ּמרֵאאל יַתעל ּמכְך.
מסכת סנהדרין פרק ג משנה ו
ט
ֵאכייַתוצד בו שדִבקים אאת ּמהֵאע ִבדים?
ּמהיו יַתמשכ ִבניִבסין אוּמתן ושמיַתא שיִבמין רֲעעֵאליאהן> ,אותו<
ומוִבוציִבאין אוּמתן יַתלחו ץ,
ושמיַתששי ִברים אאת יַתה ּמגדול אשּמבאהן,
שואושמ ִברים לו:
"אאלמרֵ ,אהיּמאְך יַתאּמתה יו ֵאדיַתע אש אזה יַתח ּמיב יַתל אזה?"

ִבאם ּמאיַתמר:
"הוא ּמאיַתמר ִבלי אשרֲעא ִבני יַתח ּמיב לו",
"ִבאיש שפלו ִבני ּמאיַתמר ִבלי אשהוא יַתח ּמיב לו",
ללא ּמאיַתמר שכלום ,יַתעד אשליאיַתמר:
"שבּמפ ֵאנינו הו ּמדה לו,
אשהוא יַתח ּמיב לו ּממאיַתתִים זוז".
י
ּמהיו יַתמשכ ִבניִבסין אאת יַתהֵאש ִבני ובו שדִבקין אותו.
ִבאם ִבנשמשוצאו ִבדשב ֵאריאהם שממכ ּמו ִבנים,
נוששִבאין שונושת ִבנין יַתב ּמדּמבר.
שש יַתנִים אושמ ִברים " יַתזיַתכי",
שואאּמחד אוֵאמר "יַתח ּמיב",
יַתזיַתכי.
שש יַתנִים אושמ ִברים "יַתח ּמיב",
שואאּמחד אוֵאמר " יַתזיַתכי",
]יַתח ּמיב.
אאּמחד אוֵאמר " יַתזיַתכי",
שואאּמחד אוֵאמר "יַתח ּמיב"[,
יַתורֲעאִבפלו שש יַתנִים שמ יַתזִבכין או שש יַתנִים שמיַתח שיִבבין,
שואאּמחד אוֵאמר:
"ֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע",
יוִבסיפו יַתה יַתד ּמי ִבנים.
מסכת סנהדרין פרק ג משנה ז
יא
ּמגשמרו אאת יַתה ּמדּמבר,
ּמהיו יַתמשכ ִבניִבסין אוּמתן.
יַתה ּמגדול אשיַתב יַתד ּמי ִבנים אוֵאמר:
"ִבאיש שפלו ִבני ,יַתאּמתה יַתזיַתכי",
"ִבאיש שפלו ִבני ,יַתאּמתה יַתח ּמיב".
שמ יַתנִין ,שכאש ֵאיֵאוצא ,ללא ליאיַתמר:
"רֲעא ִבני הוא שמ יַתזאכה יַתורֲעחֵאב יַתרי שמיַתח שיִבבין,
וּממה אאאעאשה שו ּמרבו ּמעיַתלי?"
יַתעל אזה אנאאיַתמרִ) :במששֵאלי יא,יג(
"הוֵאלְך ּמרִבכיל שמ יַתגאלה וּסוד".
מסכת סנהדרין פרק ג משנה ח
יב
ּמכל שזיַתמן אשהוא ֵאמִבביא שרּמא ּמיה,
הוא סוֵאתר אאת יַתה ִבדין.

ּמאשמרו לו:
"ּמכל שרּמאיות אש ֵאיש ּמלְך > ,שרִבאיות<
ּמהֵאבא ִבמּמכן יַתעד ששללִבשים יום",
ֵאהִבביא שבתוְך ששללִבשים יום,
סוֵאתר,
שליַתאיַתחר ששללִבשים יום,
ֵאאינו סוֵאתר.
ּמאיַתמר יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל:
יַתמה יַתירֲעעאשה ] אזה אש[ללא ּממּמוצא שבתוְך ששללִבשים,
וּממּמוצא שליַתאיַתחר ששללִבשים?
ּמאשמרו לו:
"ּמהֵאבא ֵאע ִבדים",
ּמאיַתמר:
"ֵאאין ִבלי ֵאע ִבדים".
"ּמהֵאבא שרּמא ּמיה",
ּמאיַתמר:
"ֵאאין ִבלי שרּמא ּמיה",
שליַתאיַתחר שזיַתמן ּממּמוצא ֵאע ִבדים וּממּמוצא שרּמא ּמיה,
רֲעה ֵארי זו ֵאאי ּמנה שכלום.
יג
ּמאיַתמר יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל:
יַתמה יַתירֲעעאשה ] אזה אש[ללא ּמה ּמיה יו ֵאדיַתע אש איש לו ֵאע ִבדים,
וּממּמוצא ֵאע ִבדים?
שוללא ּמה ּמיה יו ֵאדיַתע אש איש לו שרּמא ּמיה ,וּממּמוצא שרּמא ּמיה?
ּמאשמרו לו:
"ּמהֵאבא ֵאע ִבדים",
ּמאיַתמר:
"ֵאאין ִבלי ֵאע ִבדים";
"ּמהֵאבא שרּמא ּמיה",
ּמאיַתמר:
"ֵאאין ִבלי שרּמא ּמיה";
ּמרּמאה אשהוא ִבמשתיַתח ֵאיב ,שוּמאיַתמר:
"ִבק שרבו ִבאיש שפלו ִבני ושפלו ִבני שויַתהִבעידו ִבני!"
או אשהוִבוציא שרּמא ּמיה ִבמתוְך רֲעאמפ שנ ּמדתו,
רֲעה ֵארי זו ֵאאי ּמנה שכלום.

פרק ד

מסכת סנהדרין פרק ד משנה א
א
אאּמחד ִבדי ֵאני ּמממונות שואאּמחד ִבדי ֵאני שנּמפשות,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא כד,כב(
ִבבשד ִבריּמשה ויַתברֲעחִבקי ּמרה ,א
"ִבמששיַתפט אאּמחד ִישה איה ּמלאכם".
יַתמה ֵאבין ִבדי ֵאני ּמממונות של ִבדי ֵאני שנּמפשות?
ִבדי ֵאני ּמממונות ִבבששללּמשה,
שו ִבדי ֵאני שנּמפשות שבאעשש ִברים וששללּמשה.
ִבדי ֵאני ּמממונות,
פושתִבחין ֵאבין ִבל שזכות ֵאבין שלחוּמבה,
שו ִבדי ֵאני שנּמפשות,
פושתִבחין ִבל שזכות ,שוֵאאין פושתִבחין שלחוּמבה.
ב
ִבדי ֵאני ּמממונות יַתמִבּטים יַתעל ִבפי אאּמחד> ,המגיה הוסי ף מעל השורה "ֵאעד" לפני 'אחד' ,וכך גם להלן<
ֵאבין ִבל שזכות ֵאבין שלחוּמבה;
שו ִבדי ֵאני שנּמפשות יַתמִבּטין יַתעל ִבפי אאּמחד ִבל שזכות,
שויַתעל ִבפי שש יַתנִים שלחוּמבה.
ג
ִבדי ֵאני ּמממונות,
יַתמשח ִבזי ִברין ֵאבין ִבל שזכות וֵאבין שלחוּמבה.
שו ִבדי ֵאני שנּמפשות,
יַתמשח ִבזי ִברין ִבל שזכות ,שוֵאאין יַתמשח ִבזי ִברין שלחוּמבה.
ד
ִבדי ֵאני ּמממונות,
יַתהלכל שמיַתלשמ ִבדין שזכות שוחוּמבה.
שו ִבדי ֵאני שנּמפשות,
יַתהלכל שמיַתלשמ ִבדין שזכות,
שוֵאאין יַתהלכל שמיַתלשמ ִבדין חוּמבה.
ה
ִבדי ֵאני ּמממונות,
יַתהשמיַתלֵאמד חוּמבה שמיַתלֵאמד שזכות,
שויַתהשמיַתלֵאמד שזכות שמיַתלֵאמד חוּמבה.
שו ִבדי ֵאני שנּמפשות,
יַתהשמיַתלֵאמד חוּמבה שמיַתלֵאמד שזכות,
רֲעאּמבל יַתהשמיַתלֵאמד שזכות
ֵאאינו ּמיכול יַתלשחלזר ושליַתלֵאמד חוּמבה.

ו
ִבדי ֵאני ּמממונות,
ּמד ִבנים יַתביום שוגושמ ִברין יַתביַתל שיּמלה.
שו ִבדי ֵאני שנּמפשות,
ּמד ִבנים יַתביום שוגושמ ִברין יַתביום.
ז
ִבדי ֵאני ּמממונות,
גושמ ִברין בו יַתביוםֵ ,אבין ִבל שזכות ֵאבין שלחוּמבה.
שו ִבדי ֵאני שנּמפשות,
גושמ ִברין בו יַתביום ִבל שזכות,
ושביום אששליַתארֲעח ּמריו שלחוּמבה> .אשּמליַתארֲעח ּמריו<
שלִבפיּמכְךֵ ,אאין ּמד ִבנים
ללא שבאע ארב יַתשּמבת שוללא שבאע ארב יום טוב.
מסכת סנהדרין פרק ד משנה ב
ח
ִבדי ֵאני ּמממונות יַתהשּטּמהרות שויַתהשּטּממאות,
יַתמשתִבחיִבלין ִבמן יַתה ּמגדול.
שו ִבדי ֵאני שנּמפשות,
יַתמשתִבחיִבלים ִבמן יַתהיַתצד.
יַתהלכל שכֵאש ִברין ּמלדון ִבדי ֵאני ּמממונות,
שוֵאאין יַתהלכל שכֵאש ִברין ּמלדון ִבדי ֵאני שנּמפשות,
אאּמלא לכרֲעה ִבנים ושל ִבו ִבים,
שוִישש שרֵאאִבלים יַתהיַתמִבשיִבאין ִבלשכמה ּמנה.
מסכת סנהדרין פרק ד משנה ג
ט
יַתס שנאהשד ִברין ּמה שיּמתה יַתכרֲעחִבוצי לג ארן רֲעע מגּמלה,
שכ ֵאדי אש שיהו רוִבאין אזה אאת אזה.
ושש ֵאני סושפ ֵארי יַתד ּמי ִבנין עושמ ִבדין ִבלשפ ֵאניאהן,
אאּמחד ִבמ ּמיִבמין שואאּמחד ִבמן ששלמאל,
שוכושתִבבין ִבדשב ֵארי שמיַתח שיִבבין שו ִבדשב ֵארי שמ יַתזִבכין.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ששללּמשה ּמהיו,
אאּמחד כוֵאתב ִבדשב ֵארי שמיַתח שיִבבין,
שואאּמחד כוֵאתב ִבדשב ֵארי שמ יַתזִבכין,
שויַתהששִבליִבשי כוֵאתב ִבדשב ֵארי שמיַתח שיִבבין שו ִבדשב ֵארי שמ יַתזִבכין.
מסכת סנהדרין פרק ד משנה ד
י

שוּמשלוש שורות אששליַתתשלִבמי ֵאדי רֲעחּמכִבמים יוששִבבין ִבלשפ ֵאניאהן,
ּמכל אאּמחד שואאּמחד יַתמִבכיר אאת שמקומו.
ּמוצ שרכו ִבלשסלמְך ,סושמִבכין ִבמן ּמה ִבראשו ּמנה.
אאּמחד ִבמן יַתהשש ִבנ ּמיה ּמבא לו ּמל ִבראשו ּמנה,
שואאּמחד ִבמן יַתהששִבליִבשית ּמבא לו יַתלששִבנ ּמיה,
ובושר ִברין ּמלאהן עוד אאּמחד ִבמן יַתהּמּקּמהל,
ומוִבשיִבבין לו יַתבששִבליִבשית.
שוללא ּמה ּמיה יוֵאשב ִבבשמקומו אשּמל ִבראשון,
אאּמלא יוֵאשב ִבבשמקום אשהוא ּמראוי לו.
מסכת סנהדרין פרק ד משנה ה
יא
ֵאכייַתוצד שמיַתא שיִבמים יַתעל ֵאע ֵאדי שנּמפשות?
ּמהיו יַתמשכ ִבניִבסין אוּמתן ושמיַתא שיִבמין רֲעעֵאליאהן:
"אשֵאמא לתאשמרו ֵאמלעאמד ,וִבמששמוּמעה,
ֵאעד ִבמִבפי ֵאעדּ" ,מא ּמדם אנאאּממן ּמשיַתמשענו",
או אשֵאמא ֵאאין יַתאאתם יו שדִבעין> ,אשֵאאין<
אשוּסוֵאפנו ִבלשבלדק אאשתאכם ִבבשד ִבריּמשה ויַתברֲעחִבקי ּמרה.
אהיו יו שדִבעין אשללא שכ ִבדי ֵאני ּמממונות ִבדי ֵאני שנּמפשות> :שכ ִבדי ֵאני שנּמפשות ִבדי ֵאני ּמממונות<
ִבדי ֵאני ּמממונות,
ּמא ּמדן נוֵאתן ּמממון וִבמשתיַתכֵאפר לו.
שו ִבדי ֵאני שנּמפשות,
ּמדמו שו יַתדם יַתז שרּמעיוּמתיו שתלוִים בו יַתעד סו ף ּמהעוּמלם.
ש אנאאיַתמר) :שב ֵאראִבשית ד,י(
אשּמכְך ּממִבוצינו שביַתקִין ,א
"קול שדֵאמי ּמאִבחיָך לוצרֲעעִבקים ֵאאיַתלי ִבמן ּמהרֲעא ּמדּממה".
ֵאאינו אוֵאמר ' יַתדם ּמאִבחיָך' ,אאּמלא " שדֵאמי ּמאִבחיָך",
ּמדמו שו יַתדם יַתז שרּמעיוּמתיו.
ּמדּמבר יַתאֵאחר:
" שדֵאמי ּמאִבחיָך",
אשּמה ּמיה ּמדמו ממששּמלְך יַתעל ּמהֵאעִבוצים שויַתעל ּמהרֲעאּמב ִבנים.
יב
שלִבפיּמכְך ִבנשב ּמרא ּמא ּמדם ּמיִבחיד ּמבעוּמלם,
שליַתלֵאמד אשּמכל יַתהשמיַתאֵאבד אנאפש יַתאיַתחת,
יַתמרֲעעִבלין ּמעּמליו שכִבאלו ִבאֵאבד עוּמלם ּממֵאלאִ> .בכילו<
שוּמכל יַתהשמיַתק ֵאים אנאפש יַתאיַתחת,
יַתמרֲעעִבלין ּמעּמליו שכִבאלו ִבק ֵאים עוּמלם ּממֵאלאִ> .בכילו<
ִבמשפ ֵאני ששלום יַתהשב ִבריות,
אשללא ליאיַתמר ּמא ּמדם יַתלרֲעחֵאברו:
"יַתאּמבא ּמגדול ֵאמּמאִבביָך".
אשללא שיהו יַתהִבמי ִבנים אושמ ִברים'> :המינים' מחוק<

" שרשויות יַתה שרֵאבה יַתבּמשיַתמִים".
יג
שליַתה ִבגיד שג מדּמלתו אששלאמאלְך יַתמשלֵאכי יַתהשמּמלִבכים יַתהלּק אדש ּמברוְך הוא> ,יַתהּמּק'ּמב'מה'<
אשּמא ּמדם טוֵאביַתע ֵאמּמאה יַתמשטֵאבעות שבחוּמתם אאּמחד,
שומכּמלן דוִבמין אזה ּמל אזה,
ואמאלְך יַתמשלֵאכי יַתהשמּמלִבכים יַתהלּק אדש ּמברוְך הוא >יַתהּמּק'ּמב'מה'<
ּמטיַתבע אאת ּמכל ּמהּמא ּמדם שבחוּמתמו אשּמלּמא ּמדן ּמה ִבראשון,
שוֵאאין אאּמחד ֵאמאהן דואמה יַתלרֲעחֵאברו.
שלִבפיּמכְך ּמכל אאּמחד שואאּמחד יַתח ּמיב לויַתמר:
"ִבבששִבביִבלי ִבנשב ּמרא ּמהעוּמלם".
יד
אשּממא לתאשמרו:
"יַתמה ּמלנו שויַתלּמצ ּמרה יַתהלזאת?"
לא שכּמבר אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא ה,א(
יַתורֲעה ל
" שוהוא ֵאעד או ּמרּמאה או ּמי ּמדע,
ִבאם לוא יַתי ִבגיד ,שו ּמנּמשא רֲעעֹונו".
או אשּממא לתאשמרו:
"יַתמה ּמלנו שליַתח ֵאיב שב ּמדמו אשּמל אזה?"
לא אנאאיַתמרִ) :במששֵאלי יא,י(
יַתורֲעה ל
"ויַתברֲעאלבד שרּמשִבעים ִבר ּמנה".

פרק ה
מסכת סנהדרין פרק ה משנה א
א
ּמהיו בו שדִבקין אוּמתן שבאשיַתבע רֲעחִבקירות:
"שבֵאאי אזה ּמשבויַתע?
שבֵאאי זו ּמש ּמנה?
שבֵאאי אזה חל אדש?
שביַתכּממה יַתבחל אדש?
שבֵאאי אזה יום?
שבֵאאי זו ּמשּמעה?
ושבֵאאי אזה ּממקום?"
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתא ף שבֵאאי אזה יום ושבֵאאי זו ּמשּמעה ושבֵאאי אזה ּממקום.
"יַתמִבכי ִברין יַתאאתם אותו?
ִבהשת ֵאריאתם בו?"

ּמהעוֵאבד רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה,
"אאת ּממה ּמעיַתבד?
ויַתבּממה ּמעיַתבד?"
מסכת סנהדרין פרק ה משנה ב
ב
ּמכל יַתהיַתמ שראבה שב ִבדיקות ,רֲעה ֵארי אזה ִבמששיַתתֵאביַתח> .יַתמששיַתתֵאב יַתיח<
יַתמרֲעעאשה אשּמב יַתדק אבן יַתזיַתכי שבּמעשקֵאוצי שתֵאא ִבנים.
ויַתמה ֵאבין רֲעחִבקירות ִבלשב ִבדיקות?
אאּמלא אשיַתברֲעחִבקירות,
ּמאיַתמר אאּמחד "ֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע",
ושש יַתנִים ּמאשמרו "ֵאאין יו שדִבעין",
ֵאעדוּמתן שבֵאטּמלה.
ויַתבשב ִבדיקות,
אוֵאמר אאּמחד "ֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע",
ושש יַתנִים אושמ ִברים "ֵאאין יו שדִבעין",
ֵאעדוּמתן יַתק איאמת.
אאּמחד רֲעחִבקירות שואאּמחד שב ִבדיקות,
ִבב שזיַתמן אשֵאהן יַתמשכִבחיִבשים אזה אאת אזה,
ֵאעדוּמתן שבֵאטּמלה.
מסכת סנהדרין פרק ה משנה ג
ג
אאּמחד אוֵאמר "ִבבששיַתנִים יַתבחל אדש",
שואאּמחד אוֵאמר "ִבבששללּמשה",
ֵאעדוּמתן יַתק איאמת,
אש אזה ּמי יַתדע ִבעבורו אשיַתלחל אדש,
שו אזה ללא ּמי יַתדע.
אאּמחד אוֵאמר "ִבבששללּמשה",
שואאּמחד אוֵאמר "יַתברֲעחִבמּמשה",
ֵאעדוּמתן שבֵאטּמלה.
אאּמחד אוֵאמר "ִבבששֵאתי ּמשעות",
שואאּמחד אוֵאמר "שבּמשלוש",
ֵאעדוּמתן יַתק איאמת.
אאּמחד אוֵאמר "שבּמשלוש",
שואאּמחד אוֵאמר "שבּמחֵאמש",
ֵאעדוּמתן שבֵאטּמלה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתק איאמת.
אאּמחד אוֵאמר "שבּמחֵאמש",
שואאּמחד אוֵאמר "שבאשיַתבע",

ֵאעדוּמתן שבֵאטּמלה,
אששבּמחֵאמש יַתהיַתחּממה יַתבִבמ שז ּמרח,
ושבאשיַתבע יַתהיַתחּממה יַתביַתמרֲעע ּמרב.
מסכת סנהדרין פרק ה משנה ד
ד
ּמהיו יַתמשכ ִבניִבסין אאת יַתהֵאש ִבני ובו שדִבקין אותו.
ִבנשמשוצאו ִבדשב ֵאריאהן שממכ ּמו ִבנין,
פושתִבחין ִבב שזכות.
ּמאיַתמר אאּמחד ִבמן ּמהֵאע ִבדים:
" איש ִבלי שליַתלֵאמד ּמעּמליו חוּמבה",
שמיַתששתִבקין אותו.
ּמאיַתמר אאּמחד ִבמן יַתהיַתתשלִבמי ִבדים:
" איש ִבלי שליַתלֵאמד ּמעּמליו שזכות",
יַתמרֲעעִבלין ומוִבשיִבבין אותו ִבעּממאהן,
שוללא ּמה ּמיה יו ֵארד ִבמּמשם ּמכל יַתהיום.
ִבאם ֵאיש יַתמּממש ִבב שדּמב ּמריו,
שושמִבעין לו.
רֲעאִבפלו ּמאיַתמר:
" איש ִבלי שליַתלֵאמד יַתעל יַתעשוצִבמי שזכות"> ,יַתעשוצמו<
שושמִבעין לו ,וִבבשליַתבד אש שיֵאהא יַתמּממש ִבב שדּמב ּמריו.
מסכת סנהדרין פרק ה משנה ה
ה
ִבאם ּממשוצאו לו שזכות,
שפּמטרוהו,
שוִבאם ּמלאו,
יַתמרֲעעִבבי ִברין ִבדינו שלּממּמחר.
וִבמ שזיַתד שו ִבגין זוגות זוגות,
ושמיַתמרֲעעִבטין שביַתמרֲעאּמכל,
שוללא ּמהיו שוִבתין יַתיִין ּמכל יַתהיום,
שונוששִבאין שונושת ִבנין יַתב ּמדּמבר ּמכל יַתהיַתל שיּמלה,
ושלּממּקח ּמרת יַתמששִבכיִבמין וּמבִבאין שלֵאבית ִבדין.
שויַתהשמ יַתזאכה אוֵאמר:
"רֲעא ִבני הוא שמ יַתזאכה ,ושמ יַתזאכה רֲעא ִבני ִבבשמקוִבמי".
שויַתהשמיַתח ֵאיב אוֵאמר:
"רֲעא ִבני הוא שמיַתח ֵאיב ,ושמיַתח ֵאיב רֲעא ִבני ִבבשמקוִבמי".
יַתהשמיַתלֵאמד חוּמבה שמיַתלֵאמד שזכות,
רֲעאּמבל יַתהשמיַתלֵאמד שזכות,
ֵאאינו ּמיכול יַתלשחלזר ושליַתלֵאמד חוּמבה.
שוִבאם ּמטעו יַתב ּמדּמברּ> ,מתעו<

סושפ ֵארי יַתד ּמי ִבנין יַתמ שזִבכי ִברין אוּמתן.
ו
ִבאם ּממשוצאו לו שזכות,
שפּמטרוהו,
שוִבאם ּמלאו,
עושמ ִבדים יַתעל יַתהִבמשנ ּמין.
שש ֵאנים ּמעּמשר שמ יַתזִבכין ,שואאּמחד ּמעּמשר שמיַתח שיִבבין,
יַתזיַתכי.
שש ֵאנים ּמעּמשר שמיַתח שיִבבין ,שואאּמחד ּמעּמשר שמ יַתזִבכין;
]רֲעאִבפלו אאּמחד ּמעּמשר שמ יַתזִבכין שואאּמחד ּמעּמשר שמיַתח שיִבבין,
שואאּמחד אוֵאמר "ֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע"[,
רֲעאִבפלו אעשש ִברים ושש יַתנִים שמ יַתזִבכין או שמיַתח שיִבבין,
שואאּמחד אוֵאמר "ֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע",
יוִבסיפו יַתה יַתד ּמי ִבנין.
ז
יַתעד יַתכּממה מוִבסיִבפין?
שש יַתנִים שש יַתנִים ,יַתעד ִבששבִבעים שואאּמחד.
ששללִבשים שוִבשּמשה שמ יַתזִבכין ,וששלִבשים יַתורֲעחִבמּמשה שמיַתח שיִבבין,
יַתזיַתכיּ > .מזכו<
ששללִבשים שוִבשּמשה שמיַתח שיִבבין ,וששלִבשים יַתורֲעחִבמּמשה שמ יַתזִבכין,
ּמד ִבנין ֵאאלו שכ אנ אגד ֵאאלו,
יַתעד אשִבי שראאה אאּמחד ִבמן יַתהשמיַתח שיִבבין אאת ִבדשב ֵארי שמ יַתזִבכים.

פרק ו
מסכת סנהדרין פרק ו משנה א
א
ִבנ שגיַתמר יַתה ִבדין,
מוִבוציִבאין אותו שלּמסשקלו.
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא כד,יד(
וֵאבית שסִבקיּמלה ּמה ּמיה חו ץ שלֵאבית ִבדין ,א
"הוֵאוצא אאת יַתהשמיַתקֵאלל אאל ִבמחו ץ יַתליַתמרֲעח אנה".
שואאּמחד עוֵאמד יַתעל אפיַתתח ֵאבית ִבדין שויַתהוּסוּמד ִברין שב ּמידו,
שויַתהוּסוס ּמרחוק ִבמאמנו ,שכ ֵאדי אש שיֵאהא רוֵאאהו.
ּמאיַתמר אאּמחד:
" איש ִבלי שליַתלֵאמד ּמעּמליו שזכות",
שויַתהּמלה ֵאמ ִבני ף יַתבוּסוּמד ִברין,
שויַתהוּסוס ּמר ץ ויַתמרֲעעִבמידו.

יַתורֲעאִבפלו ּמאיַתמר:
" איש ִבלי שליַתלֵאמד יַתעל יַתעשוצִבמי שזכות",
יַתמרֲעח ִבזי ִברין אותו ,רֲעאִבפלו יַתא שרּמבּמעה יַתורֲעחִבמּמשה שפּמעִבמים,
וִבבשליַתבד אש שיֵאהא יַתמּממש ִבב שדּמב ּמריו.
ב
ִבאם ּממשוצאו לו שזכות,
שפּמטרוהו,
שוִבאם ּמלאו ,יוֵאוצא ִבלּמוּסֵאקל.
שויַתהּמכרוז יוֵאוצא שלּמפ ּמניו:
"ִבאיש שפלו ִבני אבן שפלו ִבני יוֵאוצא ִבלּמוּסֵאקל,
יַתעל אשּמעיַתבר רֲעעֵאב ּמרה שפלו ִבנית,
ושפלו ִבני ושפלו ִבני ֵאע ּמדיו.
שוּמכל ִבמי אשיו ֵאדיַתע לו שזכות,
ּמילבא ִבוייַתלֵאמד!"
מסכת סנהדרין פרק ו משנה ב
ג
ּמרחוק ִבמֵאבית שסִבקיּמלה אעאשר יַתאמות ,אושמ ִברים לו:
"ִבהשת יַתו ֵאדה!"
אשֵאכן אד ארְך יַתהמוּממִבתים ִבמשת יַתו ִבדים,
אשּמכל יַתהִבמשת יַתו אדהֵ ,איש לו ֵאחאלק ּמלעוּמלם יַתהּמבא.
שיַתע) :יהושע ז,יט-כ(
אשֵאכן ּממִבוצינו שבּמעּמכן ,אשּמאיַתמר לו שיהו מ
"שב ִבניִ ,בשים ּמנא ּמכבוד יַתליי אאללֵאהי ִישש ּמרֵאאל ,שואתן לו תו ּמדה,
שויַתה אגד ּמנא ִבלי אמה ּמעִבשיּמת יַתאל שתיַתכֵאחד ִבמאמ ִבני".
יַתו יַתייַתען ּמעּמכן אאת שיהומשיַתע יַתוליאיַתמר,
ּמאשמ ּמנה ּמאלנִבכי ּמחּמטאִבתי יַתליי אאללֵאהי ִישש ּמרֵאאל,
שוּמכלזאת שוּמכלזאת ּמעִבשיִבתי".
ושמ יַתנִין אש ִבנשתיַתכיַתפר לו יַתעל ִבודויו?
ש אנאאיַתמר) :יהושע ז,כה(
א
" יַתוליאאמר שיהומשיַתע:
אמה רֲעעיַתכ שרּמתנו?
יַתישעּמכ שרָך יי יַתביום יַתה אזה!" >יַתהיום<
יַתהיום יַתה אזה יַתאּמתה ּמעכור,
ֵאאין יַתאּמתה ּמעכור אלּמעִבתיד ּמלבוא.
ד
שוִבאם ֵאאינו יו ֵאדיַתע שלִבהשת יַתודות ,אושמ ִברים לו:
"אאלמר:
שתֵאהא ִבמיּמתִבתי יַתכּמפ ּמרה יַתעל ּמכל רֲעעֹונויַתתי".
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:

ִבאם יו ֵאדיַתע הוא אשהוא שמ מזּממם ,אוֵאמר> :שמֹוזֵאמם<
"שתֵאהא ִבמיּמתִבתי יַתכּמפ ּמרה יַתעל ּמכל רֲעעֹונויַתתי,
חו ץ ִבמן אהּמעֹון יַתה אזה".
ּמאשמרו לו:
ִבאם ֵאכן ,שיהו ּמכל ּמא ּמדם אושמ ִברין ֵאכן,
שכ ֵאדי של יַתנּקות אאת יַתעשוצּממן.
מסכת סנהדרין פרק ו משנה ג
ה
ּמרחוק ִבמֵאבית שסִבקיּמלה יַתא שריַתבע יַתאמות,
ּמהיו יַתמשפִבשיִבטין אותו אאת שב ּמג ּמדיו.
ּמהִבאיש ,שמיַתכִבוּסין אותו ִבמשלּמפ ּמניו,
שוּמהִבאּמשהִ ,במשלּמפ אניּמה וִבמשליַתארֲעח אריּמה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ּמהִבאיש ִבנשסּמקל ּמעלרם,
שוֵאאין ּמהִבאּמשה ִבנשסאקאלת רֲעע מרּממה.
מסכת סנהדרין פרק ו משנה ד
ו
ֵאבית שסִבקיּמלה ּמה ּמיה ּמגבויַת ּה ששֵאתי קומות.
אאּמחד ִבמן ּמהֵאע ִבדים דורֲעחפו יַתעל ּממשת ּמניו,
שו אנשהיַתפְך יַתעל ִבלבו.
רֲעהּמפכו יַתעל ּממשת ּמניו ,שוִבאם ֵאמתּ ,מיּמוצא.
שוִבאם ּמלאו,
ּמהֵאעד יַתהֵאש ִבני נוֵאטל אאת ּמהאאאבן שונושת ּמנ ּה יַתעל ִבלבו,
שוִבאם ֵאמת ּמב ּהּ ,מיּמוצא.
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים יז,ז(
שוִבאם ּמלאו ,שר ִבגיּממתו שבּמכל ִישש ּמרֵאאל ,א
ש ּמנה יַתלרֲעהִבמיתו,
" יַתיד ּמהֵאע ִבדים ִבתשה איה בו ּמב ִברא ל
שו יַתיד ּמכל ּמהּמעם ּמביַתארֲעח לר ּמנה".
ז
ּמכל יַתה ִבנשסּמקִבלים ִבנשתִבלים.
ִבדשב ֵארי שרִבבי אאִבליאע אזר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאינו ִבנשתאלה אאּמלא יַתהשמ יַתג ֵאד ף שוּמהעוֵאבד רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה.
ּמהִבאיש ,תוִבלים אותו וּמפ ּמניו שכיַתלֵאפי ּמהּמעם,
שוּמהִבאּמשה ּמפ אניּמה שכיַתלֵאפי ּמהֵאע ץ.
ִבדשב ֵארי שרִבבי אאִבליאע אזר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ּמהִבאיש ִבנשתאלה ,שוֵאאין ּמהִבאּמשה ִבנשתֵאלית.

ח
ּמאיַתמר שרִבבי אאִבליאע אזר:
יַתמרֲעעאשה שבִבששמעון אבן ּמשּמטח,
אשּמתּמלה ּמנִבשים שביַתאשששקלון!
ּמאשמרו לו:
ששמו ִבנים ִבאּמשה ּמתּמלה,
שוֵאאין ּמד ִבנין שש יַתנִים שביום אאּמחד.
ט
ֵאכייַתוצד תוִבלין אותו?
שמיַתששּקִבעין אאת יַתהּקו ּמרה ּמבּמא אר ץ,
שוּמהֵאע ץ יוֵאוצא ִבמאמ ּמנה,
ויַתמִבּקי ף ששֵאתי ּמי ּמדיו זו ּמלזו ,שותואלה אותו.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
קו ּמרה ּממּמטה יַתעל יַתהלכאתל,
שותואלה ּמב ּה שכ אד ארְך אשיַתהיַתּטּמבִבחין תוִבלין.
ויַתמִבתי ִברין אותו ִבמ ּמיד.
שוִבאם ּמלן,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים כא,כג(
עושב ִברים ּמעּמליו שב'ללא יַתתרֲעעאשה' ,א
"ללא ּמתִבלין ִבנשבּמלתו יַתעל ּמהֵאע ץ,
ִבכי ּמקבור ִבתשקשב ארנו יַתביום יַתההוא,
ִבכי ִבקשליַתלת אאלִבהים ּמתלוי".
שכלויַתמרִ" ,במשפ ֵאני ּממה אזה ּמתלוי?
ִבמשפ ֵאני אשִבּקֵאלל אאת יַתהֵאשם!"
שו ִבנשמּמוצא ֵאשם ּמשיַתמִים ִבמשתיַתחֵאלל.
מסכת סנהדרין פרק ו משנה ה
י
ּמאיַתמר שרִבבי ֵאמִבאיר:
ִבב שזיַתמן אשּמא ּמדם ִבמשוצּמטֵאער,
ּממה יַתהּמלשון אואמ ארת?
"יַתקשלֵאעי ִבני ֵאמלראִבשי ,יַתקשלֵאעי ִבני ִבמ שזרוִבעי!"
ִבאם ּמכְך ּמאיַתמר יַתהּמכתוב:
ִבמשוצּמטֵאער רֲעא ִבני יַתעל ּמדּממן אשּמל שרּמשִבעין,
יַתקל ּמוחלאמר יַתעל יַתדם יַתוצ ִבדיִבקים אש ִבנששיַתפְך.
יא
שוללא זו ִבבשליַתבד,
אאּמלא אשּמכל יַתהֵאמִבלין אאת ֵאמתו,
עוֵאבר שב'ללא יַתתרֲעעאשה'.

אהִבלינו ִבלשכבודו,
שלּמהִבביא לו ּמארון שויַתתשכ ִבריִבכים,
ֵאאינו עוֵאבר ּמעּמליו.
שוללא ּמהיו קושב ִברין אוּמתם שבִבקשברות רֲעאבוֵאתיאהן,
אאּמלא שש ֵאני שקּמברות ּמהיו ממשתּמק ִבנין שלֵאבית ִבדין,
אאּמחד יַתל ִבנשסּמקִבלים שויַתל ִבנשש ּמרִבפים,
שואאּמחד יַתל אנשה ּמר ִבגים שויַתל אנשח ּמנִבקים.
מסכת סנהדרין פרק ו משנה ו
יב
ִבנשתיַתאיַתכל יַתהּמבּמשרִ > ,בנשתיַתאיַתכל<
ּמהיו שמיַתלשּקִבטין אאת ּמהרֲעעּמוצמות שוקושב ִברין אוּמתן יַתבּממקום.
שויַתהשּקרוִבבין ּמבִבאין,
שושורֲעאִבלין אאת ששלום ּמהֵאע ִבדים שואאת ששלום יַתה יַתד ּמי ִבנין,
שכלויַתמר אש"ֵאאין שבִבלֵאבנו רֲעעֵאליאכם ,אש ִבדין אאאמת יַתד שנאתם".
שוללא ּמהיו ִבמשתיַתאשבִבלין אאּמלא או שנ ִבנים,
אשֵאאין רֲעא ִבני ּמנה אאּמלא יַתבֵאלב.

פרק ז
מסכת סנהדרין פרק ז משנה א
א
יַתא שרּמבּמעה ִבמיתות ִבנשמשסרו שלֵאבית ִבדין:
שסִבקיּמלה ,שש ִבריּמפה ,אה ארג שוּמח ֵאנק.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
שש ִבריּמפה ,שסִבקיּמלהּ ,מח ֵאנק שואה ארג.
זו ִבמשוצ יַתות יַתה ִבנשסּמקִבלים.
מסכת סנהדרין פרק ז משנה ב
ב
ִבמשוצ יַתות יַתה ִבנשש ּמרִבפים:
ּמהיו שמיַתששּקִבעים אותו יַתב אזאבל יַתעד יַתא שרמכבוּמתיו,
שונושת ִבנין סוּמד ִבריןּ ,מקּמשה שלתוְך ּמה יַתרּמכה,
שוכו ֵארְך יַתעל יַתוצ ּמוארו.
אזה מוֵאשְך אאשוצלו שו אזה מוֵאשְך אאשוצלו,
יַתעד אשהוא פוֵאתיַתח אאת ִבפיו,
ויַתמ שדִבליק אאת יַתהשפִבתיּמלה שוזו שרּמק ּה שלתוְך ִבפיו> ,הבדילה<
שויו אר אדת שלתוְך ֵאמּמעיו שוחואמ ארת אאת שב ֵאני ֵאמּמעיו.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:

יַתא ף הואִ ,באם ֵאמת שב ּמי ּמדם,
ללא ּמהיו שמיַתק שיִבמין בו ִבמשוצ יַתות שש ִבריּמפה.
אאּמלא פושתִבחין אאת ִבפיו שבּמוציַתבת אשללא שבטוּמבתו,
ויַתמ שדִבליק אאת יַתהשפִבתיּמלה שוזו שרּמק ּה שלתוְך ִבפיו> ,הבדילה<
שויו אר אדת שלתוְך ֵאמּמעיו שוחואמ ארת אאת שב ֵאני ֵאמּמעיו.
ּמאיַתמר שרִבבי אאשלּמע ּמזר ִבב שרִבבי ּמוצדוק:
יַתמרֲעעאשה שביַתבת לכֵאהן אש ִבז ּמנת,
שוִבהִבּקיפוּמה רֲעחִבביֵאלי שזמורות ושש ּמרפוּמה.
ּמאשמרו לו:
ִבמשפ ֵאני אשללא ּמה ּמיה ֵאבית ִבדין אששבאוּמת ּה יַתהּמשּמעה ּמבִבקי.
מסכת סנהדרין פרק ז משנה ג
ג
ִבמשוצ יַתות יַתה אנאה ּמר ִבגים:
ּמהיו יַתמִבתי ִבזים אאת לראשו יַתביַתוּסִי ף,
שכ אד ארְך אשיַתהיַתמשלכות עוּמשה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבנוול הוא אזה!
אאּמלא יַתמ ִבנייַתח אאת לראשו יַתעל יַתהיַתוּס ּמדן,
שוקוֵאוצ ץ יַתבּקוִבפי ץ;
ּמאשמרו לו:
ֵאאין ִבמיּמתה שמ מנ אואלת ִבמזו!
ד
ִבמשוצ יַתות יַתה אנאח ּמנִבקים:
ּמהיו שמיַתששּקִבעים אותו יַתב אזאבל יַתעד יַתא שרמכבוּמתיו,
שונושת ִבנין סוּמד ִבריןּ ,מקּמשה שלתוְך ּמה יַתרּמכה,
שוכו ֵארְך יַתעל יַתוצ ּמוארו.
אזה מוֵאשְך אאשוצלו שו אזה מוֵאשְך אאשוצלו,
יַתעד אש יַתנשפשו יוּמוצא.
מסכת סנהדרין פרק ז משנה ד
ה
שוֵאאלו ֵאהן יַתה ִבנשסּמקִבלים:
יַתהּמבא יַתעל ּמהֵאאם,
שויַתעל ֵאאאשת ּמאב,
שויַתעל יַתהיַתכּמלה,
יַתהּמבא יַתעל יַתה שזכור,
שויַתעל יַתהשבֵאהּממה,
שוּמהִבאּמשה שמִבביּמאה אאת יַתהשבֵאהּממה,
שויַתהשמ יַתג ֵאד ף,

שוּמהעוֵאבד רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה,
שויַתהנוֵאתן ִבמיַתז שרעו יַתללמאלְך,
ויַתביַתעל אוב,
שוִי שדעו ִבני,
שויַתהשמיַתחֵאלל אאת יַתהיַתשּמבת,
שויַתהשמיַתקֵאלל ּמאִבביו שוִבאמו,
שויַתהּמבא יַתעל יַתה יַתנרֲעע ּמרה שמלא ּמרּמסה,
שויַתהֵאמִבסית,
שויַתהיַתמ ִבדייַתח,
שויַתהשמיַתכֵאש ף,
וֵאבן סו ֵארר ומו ארה.
ו
יַתהּמבא יַתעל ּמהֵאאם,
יַתח ּמיב ּמעאליּמה ִבמֵאשם ֵאאאשת ּמהּמאב וִבמֵאשם ֵאאם.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאאינו יַתח ּמיב אאּמלא ִבמֵאשם ּמהֵאאם ִבבשליַתבד.
ז
יַתהּמבא יַתעל ֵאאאשת ּמאב,
יַתח ּמיב ּמעאליּמה ִבמֵאשם ֵאאאשת ּמאב וִבמֵאשם ֵאאאשת ִבאיש,
ֵאבין שביַתח ֵאיי ּמאִבביו,
וֵאבין שליַתאיַתחר ִבמייַתתת ּמאִבביו,
ֵאבין ִבמן ּמהֵאארוִבסין,
וֵאבין ִבמן יַתה ִבנשוִבאין.
ח
יַתהּמבא יַתעל יַתכּמלתו,
יַתח ּמיב ּמעאליּמה ִבמֵאשם יַתכּמלתו וִבמֵאשם ֵאאאשת ִבאיש,
ֵאבין שביַתח ֵאיי שבנו,
וֵאבין שליַתאיַתחר ִבמייַתתת שבנו,
ֵאבין ִבמן ּמהֵאארוִבסין
וֵאבין ִבמן יַתה ִבנשוִבאין.
ט
יַתהּמבא יַתעל יַתה שזכור,
שויַתעל יַתהשבֵאהּממה,
שוּמהִבאּמשה שמִבביּמאה אאת יַתהשבֵאהּממה.
ִבאם ּמא ּמדם ּמחּמטא,
יַתמה ּמחּמטאת יַתהשבֵאהּממה? >יַתמה יַתחּמּטאת<
אאּמלא שלִבפי אשּמבאת ּמלּמא ּמדן יַתתּמּקּמלה יַתעל ּמי אדיּמה,

שלִבפיּמכְך ּמאיַתמר יַתהּמכתוב ִבתּמוּסֵאקל.
ּמדּמבר יַתאֵאחר:
אשללא שתֵאהא יַתהשבֵאהּממה עואב ארת יַתבשוק,
שוליאשמרו:
זו ִבהיא אש ִבנשסיַתקל ִבאיש שפלו ִבני יַתעל ּמי אדיּמה.
מסכת סנהדרין פרק ז משנה ה
י
יַתהשמ יַתג ֵאד ף ֵאאינו יַתח ּמיב יַתעד אש שיּמפ ֵארש אאת יַתהֵאשם.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהומשיַתע אבן ּמק שרּמחה:
שבּמכל יום ּמד ִבנין אאת ּמהֵאע ִבדים שבִבכנוי:
" יַתיאכה יוֵאסה אאת יוֵאסה!"
ִבנ שגיַתמר יַתה ִבדין,
ללא ּמהיו הו שר ִבגים שבִבכנוי,
אאּמלא מוִבוציִבאין אאת ּמכל ּמהּמא ּמדם יַתלחו ץ,
ושמיַתששי ִברין אאת יַתה ּמגדול אשּמבאהן ,שואושמ ִברים לו:
"אאלמר יַתמה אשּמשיַתמשעּמת שבֵאפרוש!"
שוהוא אוֵאמר.
שויַתה יַתד ּמי ִבנין עושמ ִבדין יַתעל יַתר שגֵאליאהן,
שוקו שרִבעין שוללא שמיַתאִבחים.
שויַתהֵאש ִבני אוֵאמר:
"יַתא ף רֲעא ִבני ּמכמוהו".
שויַתהששִבליִבשי אוֵאמר:
"יַתא ף רֲעא ִבני ּמכמוהו".
מסכת סנהדרין פרק ז משנה ו
יא
ּמהעוֵאבד רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה,
אאּמחד ּמהעוֵאבד,
שואאּמחד יַתהזוֵאביַתח,
שואאּמחד יַתהשמיַתקֵאּטר,
שואאּמחד יַתהשמ יַתנֵאוּסְך,
שואאּמחד יַתהִבמששיַתתרֲעח אוה,
שויַתהשמיַתקשבלו ּמעּמליו אלאאלויַת ּה,
שוּמהאוֵאמר לו "ֵאאִבלי יַתאּמתה!"
יב
רֲעאּמבל יַתהשמ יַתגֵאפ ף שויַתהשמ יַתנֵאשק שויַתהשמיַתכֵאבד שויַתהשמ יַתרֵאב ץ שויַתהיַתמ שרִבחי ץ,
יַתהּמוּסְך ,יַתהיַתמשלִבביש שויַתהיַתמ שנִבעיל,
עוֵאבר שב'ללא יַתתרֲעעאשה';
יַתהנו ֵאדר ִבבששמו ושמיַתק ֵאים ִבבששמו,

עוֵאבר שב'ללא יַתתרֲעעאשה'.
יַתהפוֵאער יַתעשוצמו שליַתביַתעל שפעור,
זו ִבהיא רֲעעבו ּמדתו.
שויַתהזו ֵארק אאאבן יַתביַתמ שרקוִבליס,
זו ִבהיא רֲעעבו ּמדתו.
מסכת סנהדרין פרק ז משנה ז
יג
יַתהנוֵאתן ִבמיַתז שרעו יַתללמאלְך,
ֵאאינו יַתח ּמיב יַתעד אש ִבישמלסר יַתללמאלְך שו יַתירֲעעִבביר ּמבֵאאש.
אהאעִבביר ּמבֵאאש שוללא ּממיַתסר יַתללמאלְך,
ֵאאינו יַתח ּמיב יַתעד אש ִבישמלסר יַתללמאלְך שו יַתירֲעעִבביר ּמבֵאאש.
ויַתביַתעל אוב,
אזה יַתהִבפיתום שויַתהשמ יַתדֵאבר ִבמִבשיּמחיו;
שוִי שדעו ִבני ,יַתהשמ יַתדֵאבר שבִבפיו.
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִבבשסִבקיּמלה,
שויַתה ִבנששּמאל ּמבאהם שביַתא שזּמה ּמרה.
מסכת סנהדרין פרק ז משנה ח
יד
יַתהשמיַתחֵאלל אאת יַתהיַתשּמבת
שב ּמדּמבר אשיַתח ּמיִבבין יַתעל שזדונו ּמכ ֵארת שויַתעל ִבש שג ּמגתו יַתחּמּטאת,
שויַתהשמיַתקֵאלל ּמאִבביו שוִבאמו,
ֵאאינו יַתח ּמיב יַתעד אש שייַתקשלֵאלם שבֵאשם.
ִבקשלּמלם יַתבֵאשםִ ,בקשלּמלם שבִבכנוי,
שרִבבי ֵאמִבאיר שמיַתח ֵאיב,
יַתורֲעחּמכִבמים פושט ִברין.
מסכת סנהדרין פרק ז משנה ט
יה
יַתהּמבא יַתעל יַתנרֲעע ּמרה יַתהשמלא ּמרּמסה,
ֵאאינו יַתח ּמיב יַתעד אששתֵאהא יַתנרֲעע ּמרה שבתוּמלה שמלא ּמרּמסה,
שבֵאבית ּמאִבביּמה.
ּמבאו ּמעאליּמה שש יַתנִים,
ּמה ִבראשון ִבבשסִבקיּמלה ,שויַתהֵאש ִבני אבּמח ֵאנק.
מסכת סנהדרין פרק ז משנה י
יו
יַתהֵאמִבסית,
אזה אה שדיוט שויַתהֵאמִבסית אאת יַתהאה שדיוט.
ּמאיַתמר:

" ֵאיש ִי שרּמאה ִבבשמקום שפלו ִבני,
ּמכְך אואכאלתּ ,מכְך שוּמתה,
ּמכְך שמִבטיּמבהּ ,מכְך שמ ִבריּמעה> ".השמִבטיּמבה<
ּמכל יַתח שיֵאבי ִבמיתות אשיַתבתו ּמרה,
ֵאאין יַתמשכִבמי ִבנין רֲעעֵאליאהם ,חו ץ ִבמזו.
ּמאיַתמר ִבלשש יַתנִים ,שוֵאהן ֵאע ּמדיו,
שמִבביִבאין אותו שלֵאבית ִבדין שוסושקִבלין אותו.
יז
ּמאיַתמר שלאאּמחד הוא אוֵאמר לו:
" איש ִבלי רֲעחֵאב ִברין רוִבוצין שבּמכְך".
ִבאם ּמה ּמיה ּמערוםֵ ,אאינו ּמיכול של יַתדֵאבר ִבבשפ ֵאניאהן,
אאּמלא יַתמשכִבמי ּמנם יַתלרֲעאחו ֵארי יַתה ּמג ֵאדר,
שוהוא אוֵאמר לו:
"אאלמר יַתמה אשּמאיַתמ שרּמת ִבלי שב ֵאיחוד!"
שויַתהּמלה אוֵאמר לו:
"ֵאהיּמאְך יַתנ ִבנייַתח אאת אאללֵאהינו אשיַתבּמשיַתמִים,
שו ֵאנֵאלְך שו יַתנרֲעעלבד ֵאעִבוצים יַתורֲעאּמב ִבנים?"
ִבאם ּמח יַתזר בו ,רֲעה ֵארי אזה מוּמטב,
שוִבאם ּמאיַתמר:
"ּמכְך הוא חוּמבֵאתנו ,שוֵאכן ּמיאפה ּמלנו",
ּמהעושמ ִבדים ֵאמרֲעאחו ֵארי יַתה ּמג ֵאדר שמִבביִבאין אותו שלֵאבית ִבדין,
שוסושקִבלין אותו.
יח
ּמהאוֵאמר:
"אאאעלבד"ֵ" ,אאֵאלְך שואאאעלבד"ֵ " ,אנֵאלְך שו יַתנרֲעעלבד";
"רֲעא יַתזיַתבח"ֵ" ,אאֵאלְך " יַתורֲעא יַתזיַתבח"ֵ " ,אנֵאלְך ו שנ יַתזיַתבח";
"רֲעאיַתקֵאּטרֵ" ,אאֵאלְך יַתורֲעאיַתקֵאּטר "ֵ " ,אנֵאלְך ו שניַתקֵאּטר";
"רֲעא יַתנֵאוּסְך"ֵ" ,אאֵאלְך יַתורֲעא יַתנֵאוּסְך"ֵ " ,אנֵאלְך ו שנ יַתנֵאוּסְך";
"אאששיַתתרֲעח אוה"ֵ" ,אאֵאלְך שואאששיַתתרֲעח אוה"ֵ " ,אנֵאלְך שו ִבנששיַתתרֲעח אוה".
יַתהיַתמ ִבדייַתח ,אזה הוא ּמהאוֵאמר:
" ֵאנֵאלְך שו יַתנרֲעעלבד רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה".
מסכת סנהדרין פרק ז משנה יא
יט
יַתהשמיַתכֵאש ף,
ּמהעואשה יַתמרֲעעאשה ,ללא ּמהאוֵאחז אאת ּמהֵאעייַתנִים.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר ִבמֵאשם שרִבבי שיהומשיַתע:
שש יַתנִים לושקִבטים ִבקשוִבאים,
אאּמחד לוֵאקט ּמפטור ,שואאּמחד שמיַתלֵאּקט יַתח ּמיב:

ּמהעואשה יַתמרֲעעאשה יַתח ּמיב,
שוּמהאוֵאחז אאת ּמהֵאעי יַתנִים ּמפטור.

פרק ח
מסכת סנהדרין פרק ח משנה א
א
ֵאבן סו ֵארר ומו ארה,
ֵאמאאּממיַתתי הוא אנאעּמשה ֵאבן סו ֵארר ומו ארה?
ִבמאש ּמיִבביא ששֵאתי ששּמערות ,יַתעד אש יַתיִבּקי ף ּמזּמקן.
יַתהיַתתשחתון ,ללא אאת ּמהאעשליון,
אאּמלא אש ִבדשברו רֲעחּמכִבמים שבּמלשון שנִבק ּמיה,
אש אנאאיַתמר ) שדּמב ִברים כא,יח( "ִבכי ִישה איה שלִבאיש ֵאבן",
ֵאבן ,ללא יַתבת,
ֵאבן ,ללא ִבאיש.
יַתהּמּקּמטן ּמפטור ,אשללא ּמבא ִבלשכיַתלל יַתהִבמשוצֹות.
מסכת סנהדרין פרק ח משנה ב
ב
ֵאמאאּממיַתתי הוא יַתח ּמיב?
ִבמאשליאיַתכל יַתט שרֵאטייַתמר ּמבּמשר,
שוִיששאתה רֲעחִבוצי לוג יַתיִין ּמבִבאייַתטשלִבקי.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ּממ ֵאנה ּמבּמשר שוללג יַתיִין.
ּמאיַתכל שבִבעבור יַתהחל אדש,
ּמאיַתכל יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני ִבבירוּמשיַתלִים,
ּמאיַתכל שנֵאבלות ושט ֵארפות ,וששּמקִבוצים ו שרּממִבשים,
ּמאיַתכל ּמדּמבר אשהוא ִבמשוצ ּמוה שו ּמדּמבר אשהוא רֲעעֵאב ּמרה;
ּמאיַתכל ּמכל יַתמרֲעאּמכל שוללא ּמאיַתכל ּמבּמשר,
ּמשּמתה ּמכל יַתמששאקה שוללא ּמשּמתה יַתיִין,
ֵאאינו אנאעּמשה ֵאבן סו ֵארר ומו ארה,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים כא,כ(
יַתעד אשליאיַתכל ּמבּמשר שוִיששאתה יַתיִין ,א
"זוֵאלל שולסֵאבא".
שֵאאין שרּמא ּמיה יַתל ּמדּמברֵ ,אזאכר יַתל ּמדּמברִ) :במששֵאלי כג,כ(
יַתא ף יַתעל ִבפי א
"יַתאל שתִבהי שבלסשבֵאאי ּמיִין ,שבלזשלֵאלי ּמבּמשר ּמלמו".
מסכת סנהדרין פרק ח משנה ג
ג
ּמג יַתנב ִבמאששלּמאִבביו שוּמאיַתכל ִבב שרשות ּמאִבביו,

ִבמאשיַתלרֲעאֵאח ִברין שוּמאיַתכל ִבב שרשות רֲעאֵאח ִברין,
ִבמאשיַתלרֲעאֵאח ִברין שוּמאיַתכל ִבב שרשות ּמאִבביו,
ֵאאינו אנאעּמשה ֵאבן סו ֵארר ומו ארה,
יַתעד אש ִבי שגלנב ִבמאששלּמאִבביו שוליאיַתכל ִבב שרשות רֲעאֵאח ִברים.
שרִבבי יוֵאסה ִבב שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר> :ו שר שיהו ּמדה או'<
יַתעד אש ִבי שגלנב ִבמאששלּמאִבביו וִבמאששלִבאמו.
מסכת סנהדרין פרק ח משנה ד
ד
ּמה ּמיה ּמאִבביו רואוצה שוִבאמו ֵאאי ּמנה רוּמוצה,
ִבאמו רוּמוצה שוּמאִבביו ֵאאינו רואוצה,
ֵאאינו אנאעּמשה ֵאבן סו ֵארר ומו ארה,
יַתעד אש שיהו שש ֵאניאהן רוִבוצין.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם ללא ּמה שיּמתה ִבאמו שראו ּמיה שלּמאִבביו,
ֵאאינו אנאעּמשה ֵאבן סו ֵארר ומו ארה.
ה
ּמה ּמיה אאּמחד ֵאמאהן ִבג ֵאדם ,או ִבח ֵאגר,
או ִבאֵאלם ,או סוֵאמא ,או ֵאח ֵארש,
ֵאאינו אנאעּמשה ֵאבן סו ֵארר ומו ארה,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים כא,יט-כ(
א
" שוּמתשפשו בו" ,ללא ִבג שדִבמים;
" שוהוִבוציאו אותו" ,ללא ִבחשג ִברים;
" שוּמאשמרו" ,ללא ִבאשלִבמים;
"שב ֵאננו אזה" ,ללא סוִבמים;
שֵאמיַתע שבלקֵאלנו" ,ללא ֵאח שרִבשים.
"ֵאאי אננו ל
יַתמשת ִברין בו ִבבשפ ֵאני ששללּמשה ויַתמשלִבקין אותו.
ּמח יַתזר שוִבקשלֵאקל,
ִידון שבאעשש ִברים וששללּמשה.
ֵאאינו ִבנשסּמקל יַתעד אש שיהו ּמשם ששללּמשה ִבראשו ִבנים,
אש אנאאיַתמר ) שדּמב ִברים כא ,כ( "שב ֵאננו אזה",
הוא אשּמלּמקה ִבבשפ ֵאניאכם.
ו
ּמב יַתרח יַתעד אשללא ִבנ שגיַתמר ִבדינו,
שויַתאיַתחר ּמכְך ִבהִבּקי ף ּמזּמקן יַתהיַתתשחתון,
ּמפטור.
שוִבאם ִבמאש ִבנ שגיַתמר ִבדינו ּמב יַתרח,
שויַתאיַתחר ּמכְך ִבהִבּקי ף ּמזּמקן יַתהיַתתשחתון,
יַתח ּמיב.

מסכת סנהדרין פרק ח משנה ה
ז
ֵאבן סו ֵארר ומו ארה ִידון שלֵאשם סופו,
ּמימות יַתזיַתכי שויַתאל ּמימות יַתח ּמיב.
אשִבמיּמתּמתן אשּמל שרּמשִבעין רֲעהּמנ ּמיה ּמלאהן יַתורֲעהּמנ ּמיה ּמלעוּמלם,
שויַתליַתצ ִבדיִבקים ,יַתרע ּמלאהן שו יַתרע ּמלעוּמלם.
יַתיִין שוֵאש ּמנה ּמל שרּמשִבעין ,רֲעה ּמנ ּמיה ּמלאהן יַתורֲעה ּמנ ּמיה ּמלעוּמלם,
שויַתליַתצ ִבדיִבקים ,יַתרע ּמלאהן שו יַתרע ּמלעוּמלם.
ִבפזור ּמל שרּמשִבעין ,רֲעהּמנ ּמיה ּמלאהן יַתורֲעהּמנ ּמיה ּמלעוּמלם,
שויַתליַתצ ִבדיִבקים ,יַתרע ּמלאהן שו יַתרע ּמלעוּמלם.
ִבכנוס ּמל שרּמשִבעין ,יַתרע ּמלאהן שו יַתרע ּמלעוּמלם,
שויַתליַתצ ִבדיִבקים ,רֲעה ּמנ ּמיה ּמלאהן יַתורֲעה ּמנ ּמיה ּמלעוּמלם.
אשאקט ּמל שרּמשִבעין ,יַתרע ּמלאהן שו יַתרע ּמלעוּמלם,
שויַתליַתצ ִבדיִבקים ,רֲעה ּמנ ּמיה ּמלאהן יַתורֲעה ּמנ ּמיה ּמלעוּמלם.
מסכת סנהדרין פרק ח משנה ו
ח
יַתהּמבא יַתביַתמשחאת ארת ִידון יַתעל ֵאשם סופו.
ּמה ּמיה ּמבא יַתביַתמשחאת ארת שוּמשיַתבר אאת אהּמחִבבית,
ִבאם ֵאיש לו ּמדִבמים ,יַתח ּמיב,
ֵאאין לו ּמדִבמיםּ ,מפטור.
מסכת סנהדרין פרק ח משנה ז
ט
ֵאאלו אשיַתמִבציִבלים אוּמתן שב יַתנשפּמשן:
ּמהרו ֵאד ף יַתאיַתחר רֲעחֵאברו שלּמה שרגו,
שויַתאיַתחר יַתה שזכור שויַתאיַתחר יַתנרֲעע ּמרה שמלא ּמרּמסה.
רֲעאּמבל ּמהרו ֵאד ף יַתאיַתחר יַתהשבֵאהּממה,
שויַתהשמיַתחֵאלל אאת יַתהיַתשּמבת,
שוּמהעוֵאבד רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה,
ֵאאין יַתמִבציִבלין אוּמתן שב יַתנשפּמשן.

פרק ט
מסכת סנהדרין פרק ט משנה א
א
שוֵאאלו ֵאהן יַתה ִבנשש ּמרִבפין:
יַתהּמבא יַתעל ִבאּמשה וִבבּמת ּה ,ויַתבת לכֵאהן.

שו ֵאיש ִבבשכיַתלל ִבאּמשה וִבבּמת ּה:
ִבבתו ,ויַתבת ִבבתו ,ויַתבת שבנו,
ויַתבת ִבאששתו ,ויַתבת ִבבּמת ּה ,ויַתבת שב ּמנ ּה,
רֲעחמותו ,שוֵאאם רֲעחמותו ,שוֵאאם ּמחִבמיו.
שוֵאאלו ֵאהן יַתה אנאה ּמר ִבגין:
רוֵאוציַתח שויַתא שנֵאשי ִבעיר ִבנ יַתדיַתחת.
ב
רוֵאוציַתח אשִבהּמכה אאת ֵארֵאעהו ֵאבין ּמבאאאבן ֵאבין יַתביַתב שר אזל,
שוּמכיַתבש ּמעּמליו שלתוְך יַתהיַתמִים או שלתוְך ּמהאור,
שוֵאאינו ּמיכול יַתלרֲעעלות ִבמּמשם ,וֵאמת,
יַתח ּמיב.
שדּמחפו שלתוְך יַתהיַתמִים או שלתוְך ּמהאור,
ִבאם ּמיכול הוא יַתלרֲעעלות ִבמּמשם ,וֵאמת,
ּמפטור.
ִבשּמוּסה בו אאת יַתהאכאלב,
ִבשּמוּסה בו אאת יַתה ּמנּמחש,
ּמפטור.
ִבהִבשיְך בו אאת יַתה ּמנּמחש,
שרִבבי שיהו ּמדה שמיַתח ֵאיב,
יַתורֲעחּמכִבמים פושט ִברין.
ג
יַתהיַתמאכה אאת רֲעחֵאברוֵ ,אבין ּמבאאאבןֵ ,אבין ּמבאא שגרו ף,
יַתורֲעאּממדוהו יַתלִבמיּמתה,
ֵאהֵאקל ִבמיַתמה אשּמה ּמיה,
שליַתאיַתחר ִבמֵאכן ִבהשכִבביד וֵאמת,
יַתח ּמיב.
שרִבבי שנאחשמ ּמיה פוֵאטר ,אש יַתר שגיַתלִים יַתל ּמדּמבר.
מסכת סנהדרין פרק ט משנה ב
ד
ִבנשתיַתכ יַתון יַתלרֲעהרוג אאת יַתהשבֵאהּממה שוּמה יַתרג אאת ּמהּמא ּמדם,
יַתל ּמנשכ ִברי שוּמה יַתרג אאת ִישש ּמרֵאאל,
יַתל שנּמפִבלים שוּמה יַתרג אבן יַתק ּמיּממה,
ּמפטור.
ה
ִבנשתיַתכ יַתון שליַתהכותו יַתעל ּממשת ּמניו,
שוללא ּמה ּמיה ּמב ּה שכ ֵאדי שלּמהִבמית יַתעל ּממשת ּמניו,
שוּמהשלּמכה ּמל ּה יַתעל ִבלבו,

שוּמה ּמיה ּמב ּה שכ ֵאדי שלּמהִבמית יַתעל ִבלבו,
וֵאמת,
ִבנשתיַתכ יַתון יַתעל ִבלבו,
שוּמה ּמיה ּמב ּה שכ ֵאדי שליַתהכותו שלּמהִבמית יַתעל ִבלבו,
שוּמהשלּמכה ּמל ּה יַתעל ּממשת ּמניו,
שוללא ּמה ּמיה ּמב ּה שכ ֵאדי שלּמהִבמית יַתעל ּממשת ּמניו,
וֵאמת,
ִבנשתיַתכ יַתון שליַתהכות אאת יַתה ּמגדול,
שוללא ּמה ּמיה ּמב ּה שכ ֵאדי שלּמהִבמית אאת יַתה ּמגדול,
שוּמהשלּמכה ּמל ּה יַתעל יַתהּמּקּמטן,
שוּמה ּמיה ּמב ּה שכ ֵאדי שלּמהִבמית אאת יַתהּמּקּמטן,
וֵאמת,
ִבנשתיַתכ יַתון שליַתהכות אאת יַתהּמּקּמטן,
שוּמה ּמיה ּמב ּה שכ ֵאדי שלּמהִבמית אאת יַתהּמּקּמטן,
שוּמהשלּמכה ּמל ּה יַתעל יַתה ּמגדול,
שוללא ּמה ּמיה ּמב ּה שכ ֵאדי שלּמהִבמית אאת יַתה ּמגדול,
וֵאמתּ ,מפטור.
ו
ִבנשתיַתכ יַתון שליַתהכותו יַתעל ּממשת ּמניו,
שוּמה ּמיה ּמב ּה שכ ֵאדי שלּמהִבמית יַתעל ּממשת ּמניו,
שוּמהשלּמכה ּמל ּה יַתעל ִבלבו,
וֵאמת,
ִבנשתיַתכ יַתון שליַתהכות אאת יַתה ּמגדול,
שוּמה ּמיה ּמב ּה שכ ֵאדי שלּמהִבמית אאת יַתה ּמגדול,
שוּמהשלּמכה ּמל ּה יַתעל יַתהּמּקּמטן,
וֵאמת ,יַתח ּמיב.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
רֲעאִבפלו ִבנשתיַתכ יַתון יַתלרֲעהרוג אאת אזה שוּמה יַתרג אאת אזה,
ּמפטור.
מסכת סנהדרין פרק ט משנה ג
ז
רוֵאוציַתח אש ִבנשתּמע יַתרב יַתברֲעאֵאח ִברים ,מכּמלם שפטו ִברין.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
כו שנִבסין אותו יַתלִבכּמפה.
שוכל יַתח שיֵאבי ִבמיתות אש ִבנשתּמע שרבו אזה ּמב אזה,
ִידונו יַתביַתּקּמלה.
יַתה ִבנשסּמקִבלים יַתב ִבנשש ּמרִבפים.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ִידונו ִבבשסִבקיּמלה ,אשיַתהשש ִבריּמפה רֲעחמו ּמרה.

יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִידונו ִבבשש ִבריּמפה ,אשיַתהשוּסִבקיּמלה רֲעחמו ּמרה.
ח
ּמאיַתמר ּמלאהן שרִבבי ִבששמעון:
ִבאלו ללא ּמה שיּמתה שש ִבריּמפה רֲעחמו ּמרה,
ללא ִבנשת ּמנה שליַתבת לכֵאהן אש ִבז יַתנת.
ּמאשמרו לו:
ִבאלו ללא ּמה שיּמתה שסִבקיּמלה רֲעחמו ּמרה,
ללא ִבנשת ּמנה יַתלשמ יַתג ֵאד ף שוּמלעוֵאבד רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה.
יַתה אנאה ּמר ִבגים יַתב אנאח ּמנִבקין,
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתביַתוּסִי ף.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
אבּמח ֵאנק.
מסכת סנהדרין פרק ט משנה ד
ט
ִבמי אש ִבנשתיַתח יַתיב ִבבששֵאתי ִבמיתות ֵאבית ִבדין,
ִידון יַתברֲעחמו ּמרה.
ּמעיַתבר רֲעעֵאב ּמרה אש איש ּמב ּה ששֵאתי ִבמיתות,
ִידון יַתברֲעחמו ּמרה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ִידון שב ִבזּמּקה ִבראשו ּמנה אשּמבאת ּמעּמליו.
מסכת סנהדרין פרק ט משנה ה
י
ִבמי אשּמלּמקה שוּמש ּמנה שבֵאבית ִבדין,
כו שנִבסין אותו יַתלִבכּמפה,
ויַתמרֲעאִבכיִבלין אותו ששעו ִברים יַתעד אששכ ֵארסו ִבנשביַתקיַתעת.
יַתההו ֵארג שנּמפשות אשללא שבֵאע ִבדים,
כו שנִבסין אותו יַתלִבכּמפה
שונושת ִבנין לו אלאחם יַתוצר ויַתמִים יַתליַתח ץ.
מסכת סנהדרין פרק ט משנה ו
יא
יַתהגו ֵאנב אאת יַתהִבּקשס ּמוה,
שויַתהשמיַתקֵאלל יַתבּקוֵאסם,
שויַתהבוֵאעל רֲעא ּמרִבמית,
יַתק ּמנִבאים פו שגִבעים ּמבאהן.
לכֵאהן אשִבשֵאמש שבמטשמּמאה,

ֵאאין אאּמחיו יַתהלכרֲעה ִבנים שמִבביִבאין אותו שלֵאבית ִבדין,
אאּמלא ִבפ שרֵאחי שכמה ּמנה מוִבוציִבאין אותו חו ץ יַתלרֲעע ּמז ּמרה,
ומוִבוציִבאין אאת מוחו יַתב ִבגיֵאז ִברין.
ּמזר אשִבשֵאמש יַתבִבמשק ּמדש,
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
אבּמח ֵאנק.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִבבי ֵאדי ּמשיַתמִים.

פרק י
מסכת סנהדרין פרק י משנה א
א
]ּמכל ִישש ּמרֵאאל ֵאיש ּמלאהם ֵאחאלק ּמלעוּמלם יַתהּמבא,
ש אנאאיַתמר ) :שייַתששע ּמיה ס,כא(
א
" שויַתעֵאמְך מכּמלם יַתוצ ִבדיִבקים ,שלעוּמלם ִיי שרשו ּמא אר ץ,
ֵאנאוצר יַתמּמּטיַתעי יַתמרֲעעֵאשה ּמי יַתדי שלִבהשתּמפֵאאר"[.
שוֵאאלו אשֵאאין ּמלאהן ֵאחאלק ּמלעוּמלם יַתהּמבא:
ּמהאוֵאמר:
ֵאאין שתִבח יַתית יַתהֵאמִבתים ִבמן יַתהתו ּמרה,
שוֵאאין תו ּמרה ִבמן יַתהּמשיַתמִים,
שויַתאִבפיקורוס.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
יַתא ף יַתהּקו ֵארא ִבבשסּמפ ִברים יַתהִבחיוצו ִבנין,
שויַתהלוֵאחש יַתעל יַתהיַתמּמכה שואוֵאמר) :ששמות טו,כו(
"ּמכל יַתהיַתמרֲעחּמלה רֲעאאשר יַתששמִבתי שבִבמשוצ יַתרִים,
ללא ּמאִבשים ּמעאליָךִ ,בכי רֲעא ִבני יי לרשפאאָך".
יַתאּמבא ּמשאול אוֵאמר:
יַתא ף יַתההו אגה אאת יַתהֵאשם שבאוִבתיוּמתיו.
מסכת סנהדרין פרק י משנה ב
ב
ששללּמשה שמּמלִבכים שויַתא שרּמבּמעה אה שדיוטות,
ֵאאין ּמלאהן ֵאחאלק ּמלעוּמלם יַתהּמבא.
ששללּמשה שמּמלִבכים:
ּמי ּמרשבּמעם שויַתאשחּמאב ושמ יַתנאשה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שמ יַתנאשהֵ ,איש לו ֵאחאלק ּמלעוּמלם יַתהּמבא,
ש אנאאיַתמר) :דברי הימים ב לג,יג(
א

" יַתו ִבישתיַתפֵאלל ֵאאּמליו ,יַתו ֵאיּמעאתר לו יַתו ִביששיַתמע שתִבח ּמנתו,
יַתו שיִבשיֵאבהו שירוּמשיַתלִים שליַתמשלכותו".
ּמאשמרו לו:
שליַתמשלכותו אהִבשיבו,
ללא אהִבשיבו שליַתח ֵאיי ּמהעוּמלם יַתהּמבא.
שויַתא שרּמבּמעה אה שדיוטות:
ִבבשלּמעם שודוֵאאג ,רֲעאִבחילתאפל שו ֵאגרֲעח ִבזי.
מסכת סנהדרין פרק י משנה ג
ג
דור יַתהיַתמבולֵ ,אאין ּמלאהם ֵאחאלק ּמלעוּמלם יַתהּמבא,
ש אנאאיַתמר) :שב ֵאראִבשית ו,ג(
שוֵאאין עושמ ִבדין יַתב ִבדין ,א
"ללא ּמידון רוִבחי ּמבּמא ּמדם שללעּמלם שביַתש יַתגם הוא ּמבּמשר".
יַתא שנֵאשי שסדוםֵ ,אאין ּמלאהם ֵאחאלק ּמלעוּמלם יַתהּמבא,
רֲעאּמבל עושמ ִבדין יַתב ִבדין.
שרִבבי שנאחשמ ּמיה אוֵאמר:
ש אנאאיַתמר) :שתִבהִבלים א,ה(
ֵאאלו ּמוֵאאלו ֵאאי ּמנן עושמ ִבדין ,א
"יַתעל ֵאכן ללא ּמי מקמו שרּמשִבעים יַתבִבמששּמפט",
אזה דור יַתהיַתמבול;
" שויַתחּמּטִבאים יַתברֲעע יַתדת יַתוצ ִבדיִבקים",
ֵאאלו יַתא שנֵאשי שסדום.
ּמאשמרו לו:
יַתברֲעע יַתדת יַתוצ ִבדיִבקים ֵאאי ּמנן עושמ ִבדין,
עושמ ִבדין ֵאהן יַתברֲעע יַתדת שרּמשִבעים.
ד
דור יַתהִבמ שדּמברֵ ,אאין ּמלאהם ֵאחאלק ּמלעוּמלם יַתהּמבא,
ש אנאאיַתמר) :שבִבמ שדיַתבר יד,לה(
שוֵאאין עושמ ִבדין יַתב ִבדין ,א
"יַתבִבמ שדּמבר יַתה אזה ִייַתתמו ,שוּמשם ּמיממתו".
ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
רֲעעֵאליאהן הוא אוֵאמר )שתִבהִבלים נ,ה(
"ִבאשספו ִבלי רֲעחִבסי ּמדי ,לכ שרֵאתי שב ִבריִבתי רֲעעֵאלי ּמזיַתבח".
ה
רֲעע יַתדת לק יַתרח ֵאאי ּמנה רֲעעִבתי ּמדה יַתלרֲעעלות,
ש אנאאיַתמר) :שבִבמ שדיַתבר טז,לג(
א
" יַתושתיַתכס רֲעעֵאליאהם ּמהּמא אר ץ,
" יַתוליאשבדו ִבמתוְך יַתהּמּקּמהל".
ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:

רֲעעֵאליאהן הוא אוֵאמר
"יי ֵאמִבמית ושמיַתח איה ,מו ִבריד ששאול יַתו ּמייַתעל".
)ששמוֵאאל א ב,ו(

ו
רֲעעאש ארת יַתהששּמבִבטים ֵאאי ּמנן רֲעעִבתי ִבדין יַתלשחזור,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים כט,כז(
א
" יַתו יַתיששִבלֵאכם אאל אא אר ץ יַתאאח ארת יַתכיום יַתה אזה",
ּממה יַתהיום הוֵאלְך שוֵאאינו חו ֵאזר,
יַתא ף ֵאהן הושלִבכין שוֵאאי ּמנן חושז ִברין.
ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ּממה יַתהיום יַתמרֲעאִבפיל וֵאמִבאיר,
יַתא ף ֵאהן אשִבהיא רֲעאֵאפיּמלה ּמלאהן,
רֲעעִבתי ּמדה ֵאלאור ּמלאהן.
מסכת סנהדרין פרק י משנה ד
ז
יַתא שנֵאשי ִבעיר יַתה ִבנ יַתדיַתחת ]ֵאאין ּמלאהם ֵאחאלק ּמלעוּמלם יַתהּמבא,
ש אנאאיַתמר[ ) :שדּמב ִברים יג,יד(
א
" ּמישוצאו רֲעא ּמנִבשים שב ֵאני שבִבל יַתייַתעל ִבמִבּק שראבָך,
יַתו יַתי ִבדיחו אאת ליששֵאבי ִבעי ּמרם ֵאלאלמר",
ּמהא ֵאאי ּמנן אנשה ּמר ִבגין,
יַתעד אש שיהו יַתמ ִבדיאחיּמה ֵאמאוּמת ּה ּמהִבעיר וֵאמאותו יַתהֵאשאבט,
יַתעד אש מי יַתדח מרּמב ּה,
יַתעד אש יַתי ִבדיחוּמה רֲעא ּמנִבשים.
ִבה ִבדיחוּמה ּמנִבשים ושקיַתט ִבנים,
או אשמה יַתדח ֵאמעוּמט ּה,
או אשּמהיו יַתמ ִבדיאחיּמה ֵאמחוּמוצה ּמל ּה,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִבכיִבחי ִבדים,
שוצ ִבריִבכין שש ֵאני ֵאע ִבדים שויַתהשת ּמר ּמיה שלּמכל אאּמחד שואאּמחד.
אזה חלאמר יַתב שיִבחי ִבדים ִבמיַתבשמ מרִבבין,
אשיַתה שיִבחי ִבדין ִבבשסִבקיּמלה,
שלִבפיּמכְך ּמממו ּמנן ּמפֵאלט,
שויַתהשמ מרִבבים יַתביַתוּסִי ף,
שלִבפיּמכְך ּמממו ּמנן ּמאֵאבד.
מסכת סנהדרין פרק י משנה ה
ח
) שדּמב ִברים יג,טז(

"יַתהֵאכה יַתתאכה אאת ליששֵאבי ּמהִבעיר יַתהִבהוא שלִבפי ּמח ארב",
יַתהיַתחאמ ארת יַתה יַתגאמאלתּ ,מהעואב ארת ִבמּממקום שלּממקום,

רֲעה ֵארי ֵאאלו יַתמִבציִבלין אוּמתן.
) שדּמב ִברים יג,טז( "יַתהרֲעח ֵארם לאּמת ּה שואאת ּמכל רֲעאאשר ּמב ּה,
שואאת שבאהשמּמת ּה שלִבפי ּמח ארב".
ִבמּמכן ּמאּממרו:
ִבנשכֵאסי יַתוצ ִבדיִבקים אששבתוּמכ ּה אושב ִבדין,
שואששבחוּמוצה ּמל ּה שפֵאלִבטין,
שואשּמל שרּמשִבעין,
ֵאבין ִבמתוּמכ ּה וֵאבין ִבמחוּמוצה ּמל ּה אושב ִבדין.
מסכת סנהדרין פרק י משנה ו
ט
) שדּמב ִברים יג,יז(

" שואאת ּמכל ששּמלּמל ּה ִבתשקלב ץ אאל תוְך שרלחּמב ּה",
ֵאאין ּמל ּה שרחוב ,עוִבשין ּמל ּה שרחוב.
ּמה ּמיה שרחוּמב ּה חוּמוצה ּמל ּה ,כו שנִבסין אותו שלתוּמכ ּה,
אש אנאאיַתמר "אאל תוְך שרלחּמב ּה".
) שדּמב ִברים יג,יז( " שוּמש יַתרשפּמת ּמבֵאאש אאת ּמהִבעיר שואאת ּמכל ששּמלּמל ּה",
"ששּמלּמל ּה" ,ללא ששיַתלל ּמשיַתמִים.
ִבמּמכן ּמאּממרו:
יַתהאהשק ֵאדשות אששבתוּמכ ּה ִיּמפדו,
ושתרומות ִי שרּמקבו,
ויַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני שוִבכשתֵאבי יַתהלּק אדש ִי ּמג ֵאנזו.
י
) שדּמב ִברים יג,יז( "ּמכִבליל יַתליי אאלאהיָך",
ּמאיַתמר שרִבבי ִבששמעון:
ִבאם עואשה יַתאּמתה ִבדין שבִבעיר יַתה ִבנ יַתדיַתחת,
יַתמרֲעעאלה רֲעא ִבני רֲעעאליָך שכִבאלו יַתאשת יַתמרֲעעאלה עוּמלה ּמכִבליל שלּמפ יַתני.
) שדּמב ִברים יג,יז( " שוּמה שיּמתה ֵאתל עוּמלם ,ללא ִבתּמב אנה עוד",
שוללא ֵאתּמעאשה רֲעאִבפלו יַתגנות ויַתפ שר ֵאדִבסים.
ִבדשב ֵארי שרִבבי יוֵאסה יַתה ּמגִבליִבלי.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
"ללא ִבתּמב אנה עוד",
עוד ִבלי שכמו אשּמה יַתית ֵאאי ּמנה ִבנשב ֵאנית,
רֲעאּמבל אנשעֵאשית ִבהיא יַתגנות ויַתפ שר ֵאדִבסים.
יא
) שדּמב ִברים יג,יח( " שוללא ִי שדיַתבק שב ּמי שדָך שמאוּממה ִבמן יַתהֵאח ארם,
שליַתמיַתען ּמישוב יי ֵאמרֲעחרון יַתאפו",
ּמכל שזיַתמן אשּמה שרּמשִבעים ּמבעוּמלם,
רֲעחרון יַתא ף ּמבעוּמלם;

ּמאשבדו שרּמשִבעים ִבמן ּמהעוּמלם,
ִבנשסיַתתיַתלק רֲעחרון יַתא ף ִבמן ּמהעוּמלם.

פרק יא
מסכת סנהדרין פרק יא משנה א
א
ֵאאלו ֵאהן יַתה אנאח ּמנִבקין:
יַתהיַתמאכה ּמאִבביו שוִבאמו,
שוגו ֵאנב אנאפש ִבמ ִבישש ּמרֵאאל,
שו ּמזֵאקן יַתמשמ ֵארא יַתעל ִבפי ֵאבית ִבדין,
ו שנִבביא יַתהאשאקר,
שויַתהִבמשת יַתנֵאבא שלֵאשם רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה,
שויַתהּמבא יַתעל ֵאאאשת ִבאיש,
שוזושמֵאמי יַתבת לכֵאהן ובורֲעעּמל ּה.
ב
יַתהיַתמאכה ּמאִבביו שוִבאמו,
ֵאאינו יַתח ּמיב יַתעד אש יַתירֲעעאשה ּמבאהן יַתחבו ּמרה.
אזה חלאמר יַתבשמיַתקֵאלל ִבמיַתביַתמאכה,
אשיַתהשמיַתקֵאלל שליַתאיַתחר ִבמיּמתה יַתח ּמיב,
שויַתהיַתמאכה יַתאיַתחר ִבמיּמתה ּמפטור.
שוגו ֵאנב אנאפש ִבמ ִבישש ּמרֵאאל,
ֵאאינו יַתח ּמיב יַתעד אש יַתישכ ִבניאסנו ִבל שרשותו.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתעד אש יַתישכ ִבניאסנו ִבל שרשותו שוִיששיַתתאמש בו,
אש אנאאיַתמר ) שדּמב ִברים כד,ז( " שוִבהשתיַתעאמר בו ושמּמכרו".
שויַתהגו ֵאנב אאת שבנו,
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן שברוּמקה שמיַתח ֵאיב,
יַתורֲעחּמכִבמים פושט ִברין.
ּמג יַתנב אאת אשאחשוציו אעאבד שואחשוציו אבן חל ִברין,
שרִבבי שיהו ּמדה שמיַתח ֵאיב,
יַתורֲעחּמכִבמים פושט ִברין.
מסכת סנהדרין פרק יא משנה ב
ג
ּמזֵאקן יַתמשמ ֵארא יַתעל ִבפי ֵאבית ִבדין,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים יז,ח(
א
"ִבכי ִיּמפֵאלא ִבמשמָך ּמדּמבר יַתלִבמששּמפט,

ֵאבין ּמדם של ּמדםֵ ,אבין ִבדין של ִבדין ,וֵאבין אנ יַתגע ּמל אנ יַתגע,
ִבדשב ֵארי ִברילבת ִבבששּמע אריָך".
וששללּמשה ּמבֵאתי ִבדי ִבנים ּמהיו ּמשם:
אאּמחד יַתעל אפיַתתח יַתהר יַתהיַתבִית,
שואאּמחד יַתעל אפיַתתח ּמהרֲעע ּמז ּמרה,
שואאּמחד שבִבלששיַתכת יַתה ּמג ִבזית.
ּמבִבאין ּמל אזה אשיַתעל אפיַתתח יַתהר יַתהיַתבִית,
שואוֵאמר:
"ּמכְך ּמד יַתרששִבתי ,שוּמכְך ּמד שרשו רֲעחֵאב יַתרי",
"ּמכְך ִבליַתמ שדִבתי ,שוּמכְך ִבלשמדו רֲעחֵאב יַתרי"ּ> .מלישמדו<
ִבאם ּמששמעו ,אושמ ִברים ּמלאהן,
שוִבאם ּמלאוּ ,מבִבאין ּמל אזה אשיַתעל אפיַתתח ּמהרֲעע ּמז ּמרה,
שואוֵאמר:
"ּמכְך ּמד יַתרששִבתי ,שוּמכְך ּמד שרשו רֲעחֵאב יַתרי",
"ּמכְך ִבליַתמ שדִבתי ,שוּמכְך ִבלשמדו רֲעחֵאב יַתרי".
ִבאם ּמששמעו ,אושמ ִברים ּמלאהן,
שוִבאם ּמלאו,
ֵאאלו ּמוֵאאלו ּמבִבאין שלֵאבית ִבדין יַתה ּמגדול אששבִבלששיַתכת יַתה ּמג ִבזית,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים יז,י(
אשִבמּמשם תו ּמרה יוּמוצא שלּמכל ִישש ּמרֵאאל ,א
"ִבמן יַתהּממקום יַתההוא רֲעאאשר ִישביַתחר יי".
ד
ּמח יַתזר שלִבעירו,
שוּמש ּמנה שוִבלֵאמד שכ אד ארְך אשהוא ִבלמוד,
ּמפטור,
שוִבאם הו ּמרה יַתלרֲעעשות,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים יז,יב(
יַתח ּמיב ,א
" שוּמהִבאיש רֲעאאשר יַתירֲעעאשה שב ּמזדון",
ֵאאינו יַתח ּמיב יַתעד אשיו ארה יַתלרֲעעשות.
יַתהיַתתשלִבמיד אשהו ּמרה יַתלרֲעעשות ּמפטור;
ִבנשמּמוצא מחשמרו מקלו> .יַתקולו<
מסכת סנהדרין פרק יא משנה ג
ה
חלאמר שב ִבדשב ֵארי סושפ ִברים ִבמ ִבדשב ֵארי תו ּמרה.
ּמהאוֵאמר "ֵאאין שתִבפִבלים",
יַתלרֲעעלבר יַתעל ִבדשב ֵארי תו ּמרה ּמפטור;
"ּמחֵאמש טוּמטפות",
שלהוִבסי ף יַתעל ִבדשב ֵארי סושפ ִברים ,יַתח ּמיב.
מסכת סנהדרין פרק יא משנה ד

ו
ֵאאין שמִבמיִבתין אותו,
ללא שבֵאבית ִבדין אששבִבעירו ,שוללא שבֵאבית ִבדין אששב יַתישב אנה,
אאּמלא יַתמרֲעעִבלין אותו שלֵאבית ִבדין יַתה ּמגדול אשִבבירוּמשיַתלִים,
ושמיַתששמ ִברין אותו יַתעד ּמה אר אגל,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים יז,יג(
ושמִבמיִבתין אותו ּמב אר אגל ,א
" שוּמכל ּמהּמעם ִישששמעו שוִי ּמראו",
ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאאין שמיַתע ִבנין ִבדינו אשּמל אזה,
אאּמלא שמִבמיִבתין אותו ִבמ ּמיד,
שוכושתִבבין שושושלִבחין שבּמכל יַתהשמקומות:
"ִבאיש שפלו ִבני אבן ִבאיש שפלו ִבני ִבנשתיַתח יַתיב ִבמיּמתה שבֵאבית ִבדין".
מסכת סנהדרין פרק יא משנה ה
ז
ו שנִבביא יַתהאשאקר,
שויַתהִבמשת יַתנֵאבא יַתמה אשללא ּמשיַתמע ויַתמה אשללא אנאאיַתמר לו,
]ִבמיּמתתו ִבבי ֵאדי ּמא ּמדם[.
רֲעאּמבל יַתהכוֵאבש אאת שנבוּמאתו,
שויַתהשמ יַתוֵאתר יַתעל ִבדשב ֵארי יַתה ּמנִבביא,
שו ּמנִבביא אשּמעיַתבר יַתעל ִבדשב ֵארי יַתעשוצמו> ,שעיבר<
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים יח,יט(
ִבמיּמתתו ִבבי ֵאדי ּמשיַתמִים ,א
"ּמאלנִבכי אא שדלרש ֵאמִבעמו".
מסכת סנהדרין פרק יא משנה ו
ח
יַתהִבמשת יַתנֵאבא שבֵאשם רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה ,שואוֵאמר:
"ּמכְך ּמאשמ ּמרה רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה",
רֲעאִבפלו ִבכ ֵאון אאת יַתהרֲעהּמלּמכה
שליַתטֵאמא אאת יַתהּמּטֵאמא ושליַתטֵאהר אאת יַתהּמּטהור.
יַתהּמבא יַתעל ֵאאאשת ִבאיש,
ֵאכי ּמון אש ִבנשכ שנּמסה ִבל שרשות יַתהיַתביַתעל יַתל ִבנשוִבאין,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשללא ִבנשבּמעּמלה,
וּמבא ּמעאליּמה,
רֲעה ֵארי אזה אבּמח ֵאנק> .בחונקו<
שוזושמֵאמי יַתבת לכֵאהן ובורֲעעּמל ּה,
ּמהא ּמכל יַתהזושמִבמים,
שמיַתק שדִבמים שלאוּמת ּה ִבמיּמתה,
חו ץ ִבמזושמֵאמי יַתבת לכֵאהן ובורֲעעּמל ּה.

חסלת מסכת סנהדרין

מסכת מכות
פרק א
מסכת מכות פרק א משנה א
א
ֵאכייַתוצד ּמהֵאע ִבדים אנאעִבשים זושמִבמים?
"שמִבעי ִבדין ּמאנו יַתעל ִבאיש שפלו ִבני ,אשהוא אבן שגרוּמשה",
או "אבן רֲעחלוּמוצה",
ֵאאין אושמ ִברים,
ֵאיּמעאשה אזה אבן שגרוּמשה או אבן רֲעחלוּמוצה יַתתשחּמתיו,
אאּמלא לואקה יַתא שרּמבִבעים.
"שמִבעי ִבדין ּמאנו אאת ִבאיש שפלו ִבני ,אשהוא יַתח ּמיב ִבל ּמגלות",
ֵאאין אושמ ִבריםִ ,י ּמגאלה אזה יַתתשחּמתיו,
אאּמלא לואקה יַתא שרּמבִבעים.
"שמִבעי ִבדין ּמאנו אאת ִבאיש שפלו ִבני,
אש ֵאג יַתרש אאת ִבאששתו שוללא ּמניַתתן ּמל ּה שכמתּמבּמת ּה";
יַתורֲעהללא ֵאבין יַתהיום וֵאבין שלּממּמחר,
סופו ִבלאתן ּמל ּה שכמתּמבּמת ּה!
אושמ ִבדין יַתכּממה ּמא ּמדם רואוצה ִבלֵאתן שכמתּמבּמת ּה אשּמלזו,
אשִבאם ִבנשתיַתאשלּממ ּמנה או ִבנשת ּמג ּמרּמשה,
שוִבאם ֵאמּמתה ִיי ּמראש ּמנה יַתבשעּמל ּה.
ב
"שמִבעי ִבדין ּמאנו אאת ִבאיש שפלו ִבני,
אשהוא יַתח ּמיב יַתלרֲעחֵאברו אאאל ף זוז,
יַתעל שמ ּמנת ִבלשת ּמנן ִבמּמכן שויַתעד ששללִבשים יום",
שוהוא אוֵאמר:
"ִבמּמכן שויַתעד אעאשר ּמש ִבנים",
אושמ ִבדין יַתכּממה ּמא ּמדם רואוצה ]ִבלֵאתן[ שוִישהיו אאאל ף זוז שב ּמידו,
ֵאבין נושת ּמנן ִבמּמכן שויַתעד ששללִבשים יום,
ֵאבין נושת ּמנן ִבמּמכן שויַתעד אעאשר ּמש ִבנים.
מסכת מכות פרק א משנה ב

ג
"שמִבעי ִבדים ּמאנו אאת ִבאיש שפלו ִבני,
אשיַתח ּמיב יַתלרֲעחֵאברו ּממאיַתתִים זוז",
שו ִבנשמשוצאו זושמִבמין,
לוִבקין ושמיַתששלִבמין,
אשללא יַתהֵאשם שמִבביּמאן ִבלי ֵאדי יַתמכות שמִבביּמאן ִבלי ֵאדי יַתתששלוִבמין.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ּמכל יַתהשמיַתשֵאלם ֵאאינו לואקה.
מסכת מכות פרק א משנה ג
ד
"שמִבעי ִבדין ּמאנו אאת שפלו ִבני,
אשהוא יַתח ּמיב יַתמשלקות יַתא שרּמבִבעים",
ִבנשמשוצאו זושמִבמין,
שם )ששמות כ,יג(
לוִבקין ששמו ִבניםִ ,במ ֵא
"ללא יַתתרֲעע אנה שב ֵאררֲעעָך ֵאעד ּמשאקר",
שם ) שדּמב ִברים יט,יט(
וִבמ ֵא
" יַתורֲעעִבשיאתם לו יַתכרֲעאאשר ּמזיַתמם יַתלרֲעעשות שלּמאִבחיו",
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאי ּמנן לוִבקין אאּמלא יַתא שרּמבִבעים.
ה
שמיַתששלִבשים יַתבּמממון שוֵאאין שמיַתששלִבשים יַתביַתמכות.
ֵאכייַתוצד?
ֵאהִבעידוהו אשהוא יַתח ּמיב יַתלרֲעחֵאברו ּממאיַתתִים זוז,
ִבנשמשוצאו זושמִבמים,
שמיַתששלִבשין ֵאבי ֵאניאהן.
ֵאהִבעידוהו אשהוא יַתח ּמיב יַתמשלקות יַתא שרּמבִבעים,
ִבנשמשוצאו זושמִבמין,
ּמכל אאּמחד שואאּמחד לואקה יַתא שרּמבִבעים.
מסכת מכות פרק א משנה ד
ו
ֵאאין ּמהֵאע ִבדין אנאעִבשין זושמִבמים
יַתעד אש ּמי יַתזמו אאת יַתעשוצּממן.
ֵאכייַתוצד?
ּמאשמרו:
"שמִבעי ִבדין ּמאנו אאת ִבאיש שפלו ִבני,
אשּמה יַתרג אאת יַתה אנאפש".

ּמאשמרו ּמלאהן:
"ֵאהיּמאְך יַתאאתם שמִבעי ִבדין?
אשרֲעה ֵארי יַתה אנאה ּמרג אזה או יַתההו ֵארג,
ּמה ּמיה ִבעּממנו אותו יַתהיום ִבבשמקום שפלו ִבני",
ֵאאין ֵאאלו זושמִבמים.
רֲעאּמבלּ ,מאשמרו ּמלאהן:
"ֵאהיּמאְך יַתאאתם שמִבעי ִבדין,
אשרֲעה ֵארי יַתאאתם אהִייאתם ִבעּממנו אותו יַתהיום ִבבשמקום שפלו ִבני",
רֲעה ֵארי ֵאאלו זושמִבמין,
שו אנאה ּמר ִבגין יַתעל ִבפיאהן.
מסכת מכות פרק א משנה ה
ז
ּמבאו רֲעאֵאח ִברים אואה ִבזימוםּ ,מבאו רֲעאֵאח ִברים אואה ִבזימום,
רֲעאִבפלו ֵאמּמאה ,מכּמלם ֵאיּמה ֵארגו.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתאשסּמטִבסיס ִבהיא זו,
ֵאאי ּמנה אנאה אר אגת אאּמלא יַתכת ּמה ִבראשו ּמנה ִבבשליַתבד.
מסכת מכות פרק א משנה ו
ח
ֵאאין ּמהֵאע ִבדין יַתהזושמִבמים אנאה ּמר ִבגין,
יַתעד אש ִבי ּמגֵאמר יַתה ִבדין.
אשרֲעה ֵארי יַתהיַתצדוִבקין אושמ ִברים:
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא כד,יח(
יַתעד אש ֵאיּמה ֵארג ,א
" אנאפש יַתתיַתחת ּמנאפש".
ּמאשמרו ּמלאהן רֲעחּמכִבמים:
לא שכּמבר אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים יט,יט(
יַתורֲעה ל
" יַתורֲעעִבשיאתם לו יַתכרֲעאאשר ּמזיַתמם יַתלרֲעעשות שלּמאִבחיו",
יַתורֲעה ֵארי ּמאִבחיו יַתק ּמים!
שוִבאם ֵאכןּ ,מלּממה אנאאיַתמר " אנאפש יַתתיַתחת ּמנאפש"?
ּמיכול ִבמּמשּמעה אשִבּקשבלו ֵאעדוּמתן ֵאיּמה ֵארגו?
יַתתשלמוד לויַתמר " אנאפש יַתתיַתחת ּמנאפש",
ּמהא ֵאאי ּמנן אנאה ּמר ִבגין יַתעד אש ִבי ּמגֵאמר יַתה ִבדין.
מסכת מכות פרק א משנה ז
ט
) שדּמב ִברים יז,ו( "יַתעל ִבפי שש יַתנִים ֵאע ִבדים
או ששללּמשה ֵאע ִבדים יויַתמת יַתהֵאמת".
ִבאם ִבמשתיַתק איאמת ּמהֵאעדות ִבבששיַתנִים,
ּמלּממה ּמפ יַתרט יַתהּמכתוב ִבבששללּמשה?

אאּמלא שליַתהִבּקיש ששללּמשה ִבלשש יַתנִים:
ויַתמה ששללּמשה שמ ּמזשמִבמין אאת יַתהששיַתנִים> ,מזמין<
יַתא ף יַתהשש יַתנִים ּמי יַתזמו אאת יַתהששללּמשה.
ושמ יַתנִין רֲעאִבפלו ֵאמּמאה?
יַתתשלמוד לויַתמר "ֵאע ִבדים".
י
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתמה שש יַתנִים ֵאאי ּמנן אנאה ּמר ִבגין יַתעד אש שיהו שש ֵאניאהן זושמִבמים,
יַתא ף ששללּמשה ֵאאי ּמנן אנאה ּמר ִבגין יַתעד אש שיהו ששּמלששּמתן זושמִבמין.
שמ יַתנִין רֲעאִבפלו ֵאמּמאה?
יַתתשלמוד לויַתמר "ֵאע ִבדים".
יא
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ללא ּמבא יַתהששִבליִבשי אאּמלא שליַתהשחִבמיר ּמעּמליו,
שויַתלרֲעעשות ִבדינו יַתכיוֵאוצא ּמבֵאאלו.
שוִבאם ּמכְך ּמע יַתנש יַתהּמכתוב
יַתל ִבנשטּמפל שלעושב ֵארי רֲעעֵאב ּמרה שכעושב ֵארי רֲעעֵאב ּמרה,
יַתעל יַתאיַתחת יַתכּממה שייַתשֵאלם ּמשּמכר
יַתל ִבנשטּמפל שלעואשה ִבמשוצ ּמוה שכעואשה ִבמשוצ ּמוה.
מסכת מכות פרק א משנה ח
יב
יַתמה שש יַתנִיםִ ,בנשמּמוצא אאּמחד ֵאמאהן ּמקרוב או ּמפסול,
ֵאעדוּמתן שבֵאטּמלה,
]יַתא ף ששללּמשהִ ,בנשמּמוצא אאּמחד ֵאמאהן ּמקרוב או ּמפסול,
ֵאעדוּמתן שבֵאטּמלה[.
שמ יַתנִין רֲעאִבפלו ֵאמּמאה?
יַתתשלמוד לויַתמר "ֵאע ִבדים".
יג
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברין?
שב ִבדי ֵאני שנּמפשות.
רֲעאּמבל שב ִבדי ֵאני ּמממונות,
ִבתשתיַתק ֵאים ּמהֵאעדות ִבבששּמאר.
שרִבבי אוֵאמר:
אאּמחד ִבדי ֵאני ּמממונות שואאּמחד ִבדי ֵאני שנּמפשות,
ִבב שזיַתמן אשִבהשתרו ּמבאהן.
רֲעאּמבל ִבב שזיַתמן אשללא ִבהשתרו ּמבאהן,

יַתמה יַתירֲעעשו שש ֵאני יַתאִבחים,
אש ּמראו שכיַתאיַתחת אשּמה יַתרג אזה אאת יַתה אנאפש?
מסכת מכות פרק א משנה ט
יד
ּמהיו ששיַתנִים רוִבאין אותו ֵאמיַתחלון זו,
ושש יַתנִים רוִבאין אותו ֵאמיַתחלון זו,
שואאּמחד יַתמשת ארה בו ּמבאאשמיַתוצע,
ִבב שזיַתמן אשִבמשקּמוצּמתן רוִבאין ֵאאלו אאת ֵאאלו,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ֵאעדות יַתאיַתחת.
שוִבאם ּמלאו ,רֲעה ֵארי ֵאאלו ששֵאתי ֵאע ִבדיות.
שלִבפיּמכְךִ ,באם ִבנשמֵאוצאת יַתאיַתחת ֵאמאהן זואמאמת,
ִבהיא ּמוֵאהן אנאה ּמר ִבגין ,שויַתהשש ִבנ ּמיה שפטו ּמרה.
יה
שרִבבי יוֵאסה ִבב שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שלעוּמלם ֵאאינו אנאה ּמרג,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים יז,ו(
יַתעד אש שיהו ִבפי שש ֵאני ֵאע ּמדיו יַתמשת ִברים בו ,א
"יַתעל ִבפי ששיַתנִים ֵאע ִבדים".
ּמדּמבר יַתאֵאחר:
"יַתעל ִבפי ששיַתנִים ֵאע ִבדים",
אשללא שתֵאהא יַתס שנאהשד ִברין שויַתמיַתעת שכִבמִבפי יַתהּמת שר שגּממן.
מסכת מכות פרק א משנה י
יו
ִבמי אש ִבנ שגיַתמר ִבדינו וּמב יַתרח,
וּמבא ִבלשפ ֵאני אותו ֵאבית ִבדין,
ֵאאין סושת ִברין אאת ִבדינו.
שבּמכל ּממקום אש יַתייַתעשמדו ששיַתנִים שוליאשמרו:
"שמִבעי ִבדין ּמאנו אאת ִבאיש ]שפלו ִבני,
אש[ ִבנ שגיַתמר ִבדינו שבֵאבית ִבדינו אשִבלשפלו ִבני,
ושפלו ִבני ושפלו ִבני ֵאע ּמדיו",
רֲעה ֵארי אזה ֵאיּמה ֵארג.
יז
יַתס שנאהשד ִברין נואה אגת ּמבּמא אר ץ ושבחוּמוצה ּמלּמא אר ץ> .ובחו ץ<
אס שנאהשד ִברין הו אר אגת אאּמחד יַתבּמשבויַתע,
שו ִבנשק ֵאראת יַתחשבּמל ִבנית;
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה אוֵאמר:
אאּמחד שלִבששבִבעים ּמש ּמנה.
שרִבבי יַתט שרפון ו שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אושמ ִברים:

ִבאלו ּמהִיינו שבאס שנאהשד ִברין,
ללא אנאה יַתרג ּמב ּה ּמא ּמדם ֵאמעוּמלם.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
יַתא ף ֵאהן יַתמ שרִבבין שושפֵאכי ּמדִבמים שבִישש ּמרֵאאל.

פרק ב
מסכת מכות פרק ב משנה א
א
שוֵאאלו ֵאהן יַתהגוִבלין:
יַתההו ֵארג אנאפש ִבבשש ּמג ּמגה:
ּמה ּמיה יַתמשע ִבגיל יַתביַתמשע ֵאגיּמלהּ ,מנשפּמלה ּמעּמליו יַתורֲעה ּמר יַתגתו,
ּמה ּמיה שמיַתששלֵאשל אבּמחִבבית ,שו ּמנשפּמלה ּמעּמליו יַתורֲעה ּמר יַתגתו,
ּמה ּמיה יו ֵארד יַתבמוּסּמלם ,שו ּמניַתפל ּמעּמליו יַתורֲעה ּמרגו,
רֲעה ֵארי אזה גואלה.
רֲעאּמבל ִבאם ּמה ּמיה מוֵאשְך יַתביַתמשע ֵאגיּמלה,
שו ּמנשפּמלה ּמעּמליו יַתורֲעה ּמר יַתגתו,
ּמה ּמיה דואלה אבּמחִבבית,
שו ִבנשפיַתסק יַתהאחאבל שו ּמנשפּמלה ּמעּמליו יַתורֲעה ּמר יַתגתו,
ּמה ּמיה עואלה יַתבמוּסּמלם ,שו ּמניַתפל ּמעּמליו יַתורֲעה ּמרגו,
רֲעה ֵארי אזה ֵאאינו גואלה.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל אששכ אד ארְך הו ּמר ּמדתו ,גואלה,
שואשללא שכ אד ארְך הו ּמר ּמדתוֵ ,אאינו גואלה.
ב
ִבנששיַתמט יַתהיַתב שר אזל ִבמיַתּק ּמנתו שוּמה יַתרג,
שרִבבי אוֵאמר:
ֵאאינו גואלה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
גואלה.
ִבמן ּמהֵאע ץ יַתהִבמשתיַתבֵאּקיַתע,
שרִבבי אוֵאמר:
גואלה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאינו גואלה.
מסכת מכות פרק ב משנה ב
ג

ּמז יַתרק אאת ּמהאאאבן ִבל שרשות ּמה יַתרִבבים שוּמה יַתרג,
רֲעה ֵארי אזה גואלה.
שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב אוֵאמר:
ִבמשכאש ּמייַתוצאת ּמהאאאבן ִבמ ּמידו,
שוהוִבוציא יַתהּמלא אאת לראשו שוִבקשבּמל ּה,
רֲעה ֵארי אזה ּמפטור.
ד >ג<
ּמז יַתרק אאת ּמהאאאבן יַתלרֲעחֵאוצרו שוּמה יַתרג,
ִבאם ֵאיש שרשות יַתל ִבנ ּמזק ִבלּמכ ֵאנס יַתלּמשם ,גואלה,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים יט,ה(
שוִבאם ּמלאוֵ ,אאינו גואלה ,א
" יַתורֲעאאשר ּמילבא אאת ֵארֵאעהו יַתב יַתייַתער",
יַתמה יַתה יַתייַתער שרשות יַתל ִבנ ּמזק שויַתליַתמ ִבזיק ושלִבהּמכ ֵאנס יַתלּמשם,
ּמיּמוצא רֲעחיַתוצר יַתביַתעל יַתהיַתבִית,
אשֵאאין שרשות יַתל ִבנ ּמזק ִבלּמכ ֵאנס יַתלּמשם.
יַתאּמבא ּמשאול אוֵאמר:
יַתמה רֲעחּמטיַתבת ֵאעִבוצים שרשות,
ּמיּמוצא ּמהּמאב יַתהיַתמאכה אאת שבנו,
שוּמה יַתרב ּמהרו אדה שביַתתשלִבמידו,
וששלויַתח ֵאבית ִבדין.
מסכת מכות פרק ב משנה ג
ה
ּמהּמאב גואלה יַתעל שי ֵאדי יַתהֵאבן,
שויַתהֵאבן גואלה יַתעל שי ֵאדי ּמהּמאב.
שויַתהלכל גוִבלים יַתעל שי ֵאדי ִישש ּמרֵאאל,
שוִישש ּמרֵאאל גוִבלין יַתעל שי ֵאדיאהן,
חו ץ ֵאמיַתעל שי ֵאדי ֵאגר תוּמשב.
שו ֵאגר תוּמשב ֵאאינו גואלה אאּמלא יַתעל שי ֵאדי ֵאגר תוּמשב.
ו
יַתהוּסוֵאמא ֵאאינו גואלה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
ו שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
גואלה.
יַתהשו ֵאנא ֵאאינו גואלה.
שרִבבי יוֵאסה ִבב שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתהשו ֵאנא אנאה ּמרגִ ,במשפ ֵאני אשהוא שכמוּמעד.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ֵאיש שו ֵאנא גואלה שו ֵאיש שו ֵאנא אשֵאאינו גואלה.
ּמכל אשהוא ּמיכול לויַתמר,

של יַתדיַתעת ּמה יַתרגֵ ,אאינו גואלה,
שואשללא של יַתדיַתעת ּמה יַתרג ,רֲעה ֵארי אזה גואלה.
מסכת מכות פרק ב משנה ד
ז
שלֵאאיּמכן גוִבלין? שלִבעיר ִבמשקּמלט.
שלּמשלוש אששבֵאעאבר יַתהיַתי שר ֵאדן ושלּמשלוש אששבאא אר ץ שכ יַתניַתען,
ש אנאאיַתמר) :שבִבמ שדיַתבר לה,יד(
א
"ֵאאת ששללש אהּמע ִברים ִבתשתנו ֵאמֵאעאבר יַתליַתי שר ֵאדן,
שוֵאאת ששללש אהּמע ִברים ִבתשתנו שבאא אר ץ שכ ּמניַתען".
יַתעד אשללא ִבנשברֲעחרו ּמשלוש אששבאא אר ץ ִישש ּמרֵאאל,
ללא ּמהיו ּמשלוש אששבֵאעאבר יַתהיַתי שר ֵאדן קושלטות ,אש אנאאיַתמר:
"ֵאשש ּמע ֵארי ִבמשקּמלט ִבתשה איי ּמנה",
אש שיהו אשששּמתן קושלטות שכיַתאיַתחת.

)שבִבמ שדיַתבר לה,יג(

מסכת מכות פרק ב משנה ה
ח
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים יט,ג(
ושממכ ּמונות ּמלאהן שד ּמרִבכים ִבמזו ּמלזו ,א
"ּמתִבכין שלָך יַתה אד ארְך שוִבשיַתלששּמת אאת שגבול יַתא שרשוצָך
רֲעאאשר יַתי שנִבחישלָך יי אאללאהיָך,
שוּמה ּמיה ּמלנוס ּמשּממה ּמכל לרֵאוציַתח".
ומושס ִברין לו שש ֵאני יַתתשלִבמי ֵאדי רֲעחּמכִבמים,
אשֵאמא יַתייַתה שר אגנו יַתב אד ארְךִ ,בוי יַתדשברו ֵאאּמליו.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים יט,ד(
הוא שמ יַתדֵאבר יַתעל שי ֵאדי יַתעשוצמו ,א
" שו אזה שדיַתבר ּמהלרֵאוציַתח".
מסכת מכות פרק ב משנה ו
ט
שרִבבי יוֵאסה ִבב שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתכשתִבחּמלה ,אאּמחד שו ֵאגג שואאּמחד ֵאמ ִבזיד,
שמיַתק שדִבמין שלִבעיר ִבמשקּמלט,
וֵאבית ִבדין שושלִבחין ושמִבביִבאין אוּמתן ִבמּמשם.
ִבמי אש ִבנשתיַתח יַתיב ִבמיּמתה ,רֲעה ּמרגוהו; >ִבמאש ִבנשתיַתח יַתיב<
וִבמי אשללא ִבנשתיַתח יַתיב ִבמיּמתה ,שפּמטרוהו.
וִבמי אש ִבנשתיַתח יַתיב ּמגלות,
ש אנאאיַתמר) :שבִבמ שדיַתבר לה,כה(
יַתמשח ִבזי ִברין אותו ִבלשמקומו ,א
" שוֵאהִבשיבו אתו ּמהֵאע ּמדה אאל ִבעיר ִבמשקּמלטו רֲעאאשר ּמנס ּמשּממה".
אאּמחד ּממשויַתח שבאשאמן יַתהִבמששּמחה,
שואאּמחד שמ מרֵאבה שב ּמג ִבדים,
שואאּמחד אשּמעיַתבר ִבמשמִבשיּמחתו.

שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף ּממשויַתח ִבמשלּמחּממה יַתמשח ִבזיר אאת ּמהרוֵאוציַתח.
שלִבפיּמכְך ִבאמוֵאתיאהן אשיַתללכרֲעה ִבנים שמיַתסשפקות ּמלאהן ִבמשח ּמיה ושכסות,
שכ ֵאדי אשללא ִישתיַתפשללו יַתעל שב ֵאניאהן אש ּמימותו.
י
ִבנ שגיַתמר ִבדינו וֵאמת לכֵאהן ּמגדול,
רֲעה ֵארי אזה ֵאאינו גואלה.
ִבאם יַתעד אשללא ִבנ שגיַתמר ִבדינו ֵאמת לכֵאהן ּמגדול,
וִבמנו לכֵאהן יַתאֵאחר יַתתשחּמתיו,
שליַתאיַתחר ִבמֵאכן ִבנ שגיַתמר ִבדינו,
חו ֵאזר שלִבמיּמתתו אשיַתלֵאש ִבני.
מסכת מכות פרק ב משנה ז
יא
ִבנ שגיַתמר ִבדינו שבללא לכֵאהן ּמגדול,
יַתההו ֵארג לכֵאהן ּמגדול,
שולכֵאהן ּמגדול אשּמה יַתרג,
ֵאאינו יוֵאוצא ִבמּמשם שלעוּמלם.
ֵאאינו יוֵאוצא ללא שלֵאעדות ִבמשוצ ּמוה,
שוללא שלֵאעדות ּמממון,
שוללא שלֵאעדות שנּמפשות.
רֲעאִבפלו ִישש ּמרֵאאל שוצ ִבריִבכין לו,
יַתורֲעאִבפלו יַתשר שוצּמבא ִישש ּמרֵאאל שכיוּמאב אבן שוצרו ּמיה,
ש אנאאיַתמר) :שבִבמ שדיַתבר לה,כה(
ֵאאינו יוֵאוצא ִבמּמשם שלעוּמלם ,א
"רֲעאאשר ּמנס ּמשּממה",
ּמשם שתֵאהי ִבדי ּמרתו שוּמשם שתֵאהא ִבמיּמתתו,
שוּמשם שתֵאהא שקבו ּמרתו.
יב
יַתכֵאשם אשּמהִבעיר קואלאטתּ ,מכְך שתחוּממ ּה קוֵאלט.
רוֵאוציַתח אש ּמיּמוצא חו ץ יַתלשתחום ,ושמּמוצאו גוֵאאל יַתה ּמדם,
שרִבבי יוֵאסה יַתה ּמגִבליִבלי אוֵאמר:
ִבמשוצ ּמוה שב יַתיד גוֵאאל יַתה ּמדם,
ו שרשות שב יַתיד ּמכל ּמהּמא ּמדם;
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
שרשות שב יַתיד גוֵאאל יַתה ּמדם,
שוּמכל ּמא ּמדן ֵאאין יַתח ּמיִבבין ּמעּמליו.
יג
ִבאיּמלן אשהוא עוֵאמד שבתוְך יַתהשתחום,

שונופו נואטה חו ץ יַתלשתחום,
או עוֵאמד חו ץ יַתלשתחום,
שונופו נואטה שלתוְך יַתהשתחום,
יַתהלכל הוֵאלְך יַתאיַתחר יַתהנו ף.
ּמה יַתרג שבאוּמת ּה ּמהִבעיר,
גואלה ִבמששכו ּמנה ִבלששכו ּמנה.
ואבן ֵאל ִבוי גואלה ֵאמִבעיר ּמלִבעיר.
מסכת מכות פרק ב משנה ח
יד
)יַתכיוֵאוצא בו( רוֵאוציַתח אש ּמגּמלה שלִבעיר ִבמשקּמלטו,
שו ּמרוצו יַתא שנֵאשי ּמהִבעיר שליַתכשבדו,
ליאיַתמר ּמלאהם "רוֵאוציַתח ּמא ִבני".
ּמאשמרו לו "יַתא ף יַתעל ִבפי ֵאכן",
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים יט,ד(
שייַתקֵאבל ֵאמאהן ,א
" שו אזה שדיַתבר ּמהלרֵאוציַתח".
יה
ויַתמרֲעעלות ּמהיו ּמשּמכר יַתלשל ִבו ִבים.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ללא ּמהיו יַתמרֲעעִבלים ּמלאהן ּמשּמכר.
שוחו ֵאזר ִבלששּמר ּמרה אשּמה ּמיה ּמב ּה> .לסררה<
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
ו שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ללא ּמה ּמיה חו ֵאזר ִבלשש ּמר ּמרה אשּמה ּמיה ּמב ּה> .לסררה<

פרק ג
מסכת מכות פרק ג משנה א
א
ֵאאלו ֵאהן יַתהלוִבקין:
יַתהּמבא יַתעל רֲעאחותו,
שויַתעל רֲעאחות ּמאִבביו,
שויַתעל רֲעאחות ִבאמו,
שויַתעל רֲעאחות ִבאששתו,
שויַתעל ֵאאאשת ּמאִבחיו,
שויַתעל ֵאאאשת רֲעאִבחי ּמאִבביו,
שויַתעל יַתה ִבנ ּמדה;

יַתאשלּממ ּמנה שללכֵאהן ּמגדול,
שגרוּמשה יַתורֲעחלוּמוצה שללכֵאהן אה שדיוט,
]יַתמשמ אז ארת ו שנִבתי ּמנה שלִישש ּמרֵאאל,
יַתבת ִישש ּמרֵאאל של ּמנִבתין ושליַתמשמ ֵאזר[.
יַתאשלּממ ּמנה ו שגרוּמשה,
יַתח ּמיִבבין ּמעאליּמה ִבמֵאשם שש ֵאני ֵאשמות.
שגרוּמשה יַתורֲעחלוּמוצה,
ֵאאינו יַתח ּמיב אאּמלא ִבמֵאשם אאּמחד ִבבשליַתבד.
מסכת מכות פרק ג משנה ב
ב
ּמטֵאמא אשּמאיַתכל אאת יַתהלּק אדש,
שויַתהּמבא אאל ִבמשק ּמדש ּמטֵאמא,
שוּמהאוֵאכל ֵאחאלבּ ,מו ּמדם ,שונוּמתר ,וִבפגול.
יַתהשוֵאחט שויַתהיַתמרֲעעאלה יַתבחו ץ,
ּמהאוֵאכל ּמחֵאמ ץ יַתבאפיַתסח,
שוּמהאוֵאכל שוּמהעואשה שמּמלאּמכה שביום יַתהִבכפו ִברים,
שויַתהשמיַתפֵאּטם אאת יַתהאשאמן,
שויַתהשמיַתפֵאּטם אאת יַתהשּקלט ארת,
שויַתהּמוּסְך שבאשאמן יַתהִבמששּמחה,
שוּמהאוֵאכל שנֵאבלות ושט ֵארפות ,וששּמקִבוצים ו שרּממִבשים; >ורמסים<
ּמאיַתכל אטאבל ויַתמרֲעעֵאשר ִבראשון אשללא ִבנשּטּמלה שתרוּממתו,
ויַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני שואהשק ֵאדש אשללא ִבנשפדו.
יַתכּממה ליאיַתכל ִבמן יַתהאּטאבל ִבויֵאהא יַתח ּמיב? >כמא<
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ּמכל אשהוא.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתכ יַתזִית.
ּמאיַתמר ּמלאהן שרִבבי ִבששמעון:
ֵאאין יַתאאתם מו ִבדים ִבלי שבאוֵאכל שנּממּמלה ּמכל אשהוא,
אשהוא יַתח ּמיב?
ּמאשמרו לו:
ִבמשפ ֵאני אשִבהיא שכִבב שר ּמיּמת ּה;
ּמאיַתמר ּמלאהן:
יַתא ף ִבחּמּטה יַתאיַתחת שכִבב שר ּמיּמת ּה.
מסכת מכות פרק ג משנה ג
ג
ּמהאוֵאכל ִבבכו ִברים יַתעד אשללא ּמק ּמרא רֲעעֵאליאהן,
ּמק שדֵאשי ּמק ּמדִבשים חו ץ יַתלשּקּמלִבעים,
ּמק ּמדִבשין יַתקִבלים ויַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני חו ץ יַתלחוּממה,

יַתהשוֵאבר אאת ּמהאעאוצם שבאפיַתסח ּמטהור,
רֲעה ֵארי אזה לואקה יַתא שרּמבִבעים.
רֲעאּמבל יַתהמוִבתיר שויַתהשוֵאבר יַתבּמּטֵאמא,
ֵאאינו לואקה יַתא שרּמבִבעים.
מסכת מכות פרק ג משנה ד
ד
יַתהנוֵאטל ֵאאם יַתעל יַתהּמב ִבנים,
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
לואקה ,שוֵאאינו שמיַתשֵאליַתח.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
שמיַתשֵאליַתח ,שוֵאאינו לואקה.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל ִבמשוצ יַתות שבללא יַתתרֲעעאשה אש איש ּמב ּה קום יַתורֲעעֵאשה,
ֵאאין יַתח ּמיִבבין ּמעאליּמה.
מסכת מכות פרק ג משנה ה
ה
יַתהּקו ֵאריַתח ּמק שרּמחה שבלראשו,
שויַתהיַתמִבּקי ף שפיַתאת לראשו,
שויַתהיַתמששִבחית שפיַתאת שזּמקנו,
יַתהוּסו ֵארט ִבס שרּמטה יַתאיַתחת יַתעל יַתהֵאמת,
יַתח ּמיב.
ּמס יַתרט ִבס שרּמטה יַתאיַתחת יַתעל רֲעחִבמּמשה ֵאמִבתים,
או ּמחֵאמש שס ִבריטות יַתעל ֵאמת אאּמחד,
יַתח ּמיב יַתעל ּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת.
יַתח ּמיב יַתעל ּמהלראש ששיַתתִים,
יַתאיַתחת ִבמּמכן שויַתאיַתחת ִבמּמכן;
יַתעל יַתה ּמזּמקן ,ששיַתתִים ִבמּמכן ,שויַתאיַתחת ִבמשליַתמּמּטן.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
ִבאם שנּמטלו מכלו שכיַתאיַתחת,
ֵאאינו יַתח ּמיב אאּמלא יַתאיַתחת.
שוֵאאינו יַתח ּמיב ,יַתעד אשִישּטאלנו יַתביַתתיַתער.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
רֲעאִבפלו ִבלשּקטו יַתביַתמשלאקאטת ,או שב ּמרִבהישט ֵאני,
יַתח ּמיב.
מסכת מכות פרק ג משנה ו
ו
יַתהכוֵאתב שכלתאבת יַתקרֲעעיַתקע.
ּמכיַתתב שוללא ִבקשעיַתקע,

ִבקשעיַתקע שוללא ּמכיַתתב,
ֵאאינו יַתח ּמיב יַתעד אש ִבישכלתב ִבוייַתקשעיַתקע יַתב שדיו,
ויַתבלכיַתחל ,ושבּמכל ּמדּמבר אשהוא רוֵאשם.
שרִבבי ִבששמעון אבן שיהו ּמדה אוֵאמר ִבמֵאשם שרִבבי ִבששמעון:
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא יט,כח(
ֵאאינו יַתח ּמיב יַתעד אש ִבישכלתב ֵאשם יַתהֵאשם ,א
"ושכלתאבת יַתקרֲעעיַתקע ללא ִבתשתנו ּמבאכם רֲעא ִבני יי".
מסכת מכות פרק ג משנה ז
ז
ּמנ ִבזיר אשּמה ּמיה שואתה יַתב יַתיִין ּמכל יַתהיום,
ֵאאינו יַתח ּמיב אאּמלא יַתאיַתחת.
ּמאשמרו לו:
"יַתאל ִבתששאתה"" ,יַתאל ִבתששאתה!"
שוהוא שואתה,
יַתח ּמיב יַתעל ּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת.
מסכת מכות פרק ג משנה ח
ח
ּמה ּמיה ִבמיַתּטֵאמא יַתלֵאמִבתים ּמכל יַתהיום,
ֵאאינו יַתח ּמיב אאּמלא יַתאיַתחת.
ּמאשמרו לו:
"יַתאל ִבתיַתּטֵאמא ,יַתאל ִבתיַתּטֵאמא!"
שוהוא ִבמיַתּטֵאמא,
יַתח ּמיב יַתעל ּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת.
ט
ּמה ּמיה שמ יַתגֵאליַתח ּמכל יַתהיום,
ֵאאינו יַתח ּמיב אאּמלא יַתאיַתחת.
ּמאשמרו לו:
"יַתאל שת יַתגיַתלח ,יַתאל שת יַתגיַתלח!"
שוהוא שמ יַתגֵאליַתח,
יַתח ּמיב יַתעל ּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת.
י
ּמה ּמיה לוֵאבש יַתבִבכשליַתאִים ּמכל יַתהיום,
ֵאאינו יַתח ּמיב אאּמלא יַתאיַתחת.
ּמאשמרו לו:
"יַתאל ִבתשליַתבש ,יַתאל ִבתשליַתבש!"
שוהוא פוֵאשט שולוֵאבש,
יַתח ּמיב יַתעל ּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת.

מסכת מכות פרק ג משנה ט
יא
ֵאיש חו ֵארש אתאלם אאּמחד,
שויַתח ּמיב ּמעּמליו ִבמֵאשם ששמו ּמנה ּמלא ִבוין> :לוים<
יַתהחו ֵארש שבשור יַתורֲעחמור ,שוֵאהן ממשק ּמדִבשין,
ִבכשליַתאִים יַתבאכ ארם ,וששִבביִבעית ,שויום טוב,
שולכֵאהן שו ּמנ ִבזיר שויַתא ף ֵאבית מטשמּמאה.
רֲעח יַתנשנ ּמיא אבן רֲעחִבכי יַתני אוֵאמר:
יַתא ף יַתהלוֵאבש ִבכשליַתאִים.
ּמאשמרו לו:
ֵאאינו יַתהֵאשם.
ּמאיַתמר ּמלאהן:
יַתא ף ללא יַתה ּמנ ִבזיר הוא יַתהֵאשם.
מסכת מכות פרק ג משנה י
יב
שויַתכּממה יַתמשלִבקים אותו?
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים כה,ב-ג(
יַתא שרּמבִבעים ּמחֵאסר יַתאיַתחת ,א
"שבִבמשסיַתפר יַתא שרּמבִבעים",
ִבמ שנ ּמין אשהוא ּמסמוְך שליַתא שרּמבִבעים> .שמ יַתנִיין<
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא שרּמבִבעים ששֵאלמות הוא לואקה.
שוֵאאיּמכן הוא לואקה אאת יַתה שיֵאת ּמרה?
ֵאבין שכֵאתּמפיו.
מסכת מכות פרק ג משנה יא
יג
ֵאאין עושמ ִבדין אותו
אאּמלא שביַתמכות שראויות שלִבהששיַתתֵאלש.
רֲעעּממדוהו שליַתקֵאבל יַתא שרּמבִבעים,
ּמלּמקה ִבמשקּמוצתּ ,מאשמרו:
"ֵאאינו ּמיכול שליַתקֵאבל יַתא שרּמבִבעים",
ּמפטור.
רֲעעּממדוהו שליַתקֵאבל ששמו אנה אעשש ֵארה,
ִבמאשּמלּמקה ּמאשמרו:
" ּמיכול הוא שליַתקֵאבל יַתא שרּמבִבעים",
ּמפטור.
ּמעיַתבר רֲעעֵאב ּמרה אש איש ּמב ּה שש ֵאני ּמלא ִבוים:
רֲעעּממדוהו לעאמד אאּמחד ,לואקה וּמפטור.
ִבאם ּמלאו,
לואקה וִבמשת יַתרֵאפא שוחו ֵאזר שולואקה.

מסכת מכות פרק ג משנה יב
יד
ֵאכייַתוצד יַתמשלִבקין אותו?
כוֵאפת ששֵאתי ּמי ּמדיו יַתעל ּמהיַתעמוד ֵאהיּמלְך שוֵאהיּמלְך,
יַתח יַתזן יַתהשכ אנאסת אוֵאחז ִבבשב ּמג ּמדיו,
ִבאם ִבנשק ּמרעו ִבנשק ּמרעו ,שוִבאם ִבנשפ ּמרמו ִבנשפ ּמרמו,
]יַתעד אשהוא שמ יַתגאלה אאת ִבלבו[.
שוּמהאאאבן שנתו ּמנה ֵאמרֲעאחו ּמריו,
יַתח יַתזן יַתהשכ אנאסת עוֵאמד ּמעאליּמה,
ו שרוצוּמעה אשּמלֵאע אגל שב ּמידו,
שכפוּמלה אאּמחד ִבלשש יַתנִים ושש יַתנִים שליַתא שרּמבּמעה,
וששֵאתי שרוצועות עולות שויו שרדות ּמב ּה.
מסכת מכות פרק ג משנה יג
יה
ּמי ּמד ּה אטיַתפח ,שו ּמרשחּמב ּה אטיַתפח,
שולראּמש ּה יַתמ יַתגיַתעת ִבפי שכ ֵארסו.
ויַתמאכה אותו ּמשִבליש ִבמשלּמפ ּמניו,
וששֵאתי ּמידות ִבמיַתלרֲעאחו ּמריו,
שוֵאאינו יַתמאכה אותו ללא עוֵאמד שוללא יוֵאשב,
ש אנאאיַתמר) :דברם כה,ב(
אאּמלא ממאּטה ,א
" שוִבהִבפילו".
שויַתהיַתמאכה יַתמאכה שביַתאיַתחת ּמידו שבּמכל לכחו.
מסכת מכות פרק ג משנה יד
יו
שויַתהּקו ֵארא קו ֵארא ) :שדּמב ִברים כח,נח-נט(
"ִבאם ללא ִבתששלמר יַתלרֲעעשות
אאת ּמכל ִבדשב ֵארי יַתהתו ּמרה יַתהלזאת,
יַתהשכמתִבבים יַתבֵאוּסאפר יַתה אזה,
שלִי שרּמאה אאת יַתהֵאשם יַתה ִבנשכּמבד שויַתהנו ּמרא יַתה אזה,
ֵאאת יי אאללאהיָך.
שוִבהשפּמלא יי אאת יַתמלכשתָך שוֵאאת יַתמכות יַתז שראעָך,
יַתמכות שגדלללת שו אנאאּממנות,
ּמוּקחּמלִים ּמרִבעים שו אנאאּממ ִבנים".
שוחו ֵאזר ִבלשתִבחיַתלת יַתהִבמשק ּמרא.
ִבאם ֵאמת יַתתיַתחת ּמידו,
ּמפטור.
הוִבסי ף לו עוד שרוצוּמעה יַתאיַתחת ,וֵאמת,
רֲעה ֵארי אזה גואלה יַתעל ּמי ּמדיו.

ִבנשתיַתקשליַתקלֵ ,אבין ּמב ֵארִבאי ֵאבין יַתביַתמִים,
ּמפטור.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמהִבאיש ּמב ֵארִבאי ,שוּמהִבאּמשה יַתביַתמִים.
מסכת מכות פרק ג משנה טו
יז
ּמכל יַתח שיֵאבי ּמכ ֵארתות אשּמלקו,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים כה,ג(
ִבנשפּמטרו שי ֵאדי ּמכ ֵארּמתן ,א
" שו ִבנשקּמלה ּמאִבחיָך שלֵאעי אניָך",
ִבמאשּמלּמקה ,רֲעה ֵארי הוא שכּמאִבחיָך.
ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעח יַתנשנ ּמיא אבן יַתגשמִבליֵאאל.
ּמאיַתמר שרִבבי רֲעח יַתנשנ ּמיא אבן יַתגשמִבליֵאאל:
ּממהִ ,באם ּמהעוֵאבר רֲעעֵאב ּמרה יַתאיַתחת,
יַתנשפשו נואטאלת ּמעאליּמה,
ּמהעואשה ִבמשוצ ּמוה יַתאיַתחת,
יַתעל יַתאיַתחת יַתכּממה אשִבת ּמנאתן לו יַתנשפשו.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא יח,כט(
ִבמשמקומו הוא ּמלֵאמד ,א
שת ִבמאּק ארב יַתעּממם".
" שו ִבנשכ שרתו יַתה שנּמפשות ּמהלע ל
שואוֵאמר ) :יַתו ִבישק ּמרא יח,ה(
"רֲעאאשר יַתירֲעעאשה לאּמתם ּמהּמא ּמדם ּמויַתחי ּמבאהם"> ,אוּמתן ּמהּמא ּמדם שויַתחי ּמבאהן<
ּמהאּ ,מכל יַתהיוֵאשב שוללא ּמעיַתבר רֲעעֵאב ּמרה,
נושת ִבנין לו ּמשּמכר שכעואשה ִבמשוצ ּמוה.
יח
שרִבבי ִבששמעון ִבב שרִבבי אוֵאמר:
רֲעה ֵארי הוא אוֵאמר ) :שדּמב ִברים יב,כג(
" יַתרק רֲעח יַתזק שלִבבשלִבתי רֲעאלכל יַתה ּמדם,
ִבכי יַתה ּמדם הוא יַתה ּמנאפש".
וּממהִ ,באם יַתה ּמדם,
אש יַתנשפשו אשּמלּמא ּמדם יַתחּמתה ֵאהיאמנו,
יַתהפו ֵארש ִבמאמנו שמיַתקֵאבל ּמשּמכר,
ּמג ֵאזל יַתורֲעע ּמריות,
אש יַתנשפשו אשּמלּמא ּמדן ִבמשתיַתא ּמוה ּמלאהן ושמיַתחשמ יַתדּמתן,
יַתהפו ֵארש ֵאמאהן ,יַתעל יַתאיַתחת יַתכּממה
אש ִבי שזאכה לו ושלדורוּמתיו ושלדו ֵארי דורוּמתיו,
יַתעד סו ף ּמכל יַתהדורות.
מסכת מכות פרק ג משנה טז
יט

שרִבבי רֲעח יַתנשנ ּמיה אבן רֲעעיַתקשש ּמיה אוֵאמר:
ּמרּמוצה יַתהּממקום ּמברוְך הוא של יַתזכות אאת ִישש ּמרֵאאל,
ש אנאאיַתמר ) :שייַתששע ּמיה מב,כא(
שלִבפיּמכְך ִבה שרּמבה ּמלאהן תו ּמרה וִבמשוצֹות ,א
"יי ּמחֵאפ ץ שליַתמיַתען ִבוצ שדקו ,יַתי שג ִבדיל תו ּמרה שו יַתישא ִבדיר".
חסלת מסכת מכות >חסלת סנהדרין<

מסכת שבועות
פרק א
מסכת שבועות פרק א משנה א
א
ששבועות ,ששיַתתִים אשֵאהן יַתא שריַתבע.
שי ִבדיעות יַתהמּטשמּמאה ,ששיַתתִים אשֵאהן יַתא שריַתבע.
שיִבוציאות יַתהיַתשּמבת ,ששיַתתִים אשֵאהן יַתא שריַתבע.
יַתמ שראות שנ ּמגִבעים ,שש יַתנִים אשֵאהן יַתא שרּמבּמעה.
מסכת שבועות פרק א משנה ב
ב
ּמכל אש איש ּמב ּה שי ִבדיּמעה יַתבשתִבחּמלה ִבוי ִבדיּמעה יַתבוּסו ף שואהשעֵאלם ִבב שניַתתִים,
רֲעה ֵארי אזה שבעואלה שויו ֵארד.
איש ּמב ּה שי ִבדיּמעה יַתבשתִבחּמלה שוֵאאין ּמב ּה שי ִבדיּמעה יַתבוּסו ף,
ּמשִבעיר יַתה אנאעּמשה ִבבשפ ִבנים יום יַתהִבכפו ִברים תואלה,
יַתעד אשִבת ּמו יַתדע לו ,שו ּמיִבביא שבעואלה שויו ֵארד.
מסכת שבועות פרק א משנה ג
ג
ֵאאין ּמב ּה שי ִבדיּמעה יַתבשתִבחּמלה,
רֲעאּמבל איש ּמב ּה שי ִבדיּמעה יַתבוּסו ף,
ּמשִבעיר יַתה אנאעּמשה יַתבחו ץ יום יַתהִבכפו ִברים שמיַתכֵאפר,
ש אנאאיַתמר) :שבִבמ שדיַתבר כט,יא(
א
"ִבמשליַתבד יַתחיַתּטאת יַתהִבכמפ ִברים".
יַתעל יַתמה אש אזה שמיַתכֵאפר אזה שמיַתכֵאפר:
יַתמה יַתהשפ ִבניִבמי,
ֵאאינו שמיַתכֵאפר אאּמלא יַתעל ּמדּמבר אש איש בו שי ִבדיּמעה,
יַתא ף יַתהִבחיוצון,

ללא שייַתכֵאפר אאּמלא יַתעל ּמדּמבר אש איש בו שי ִבדיּמעהּ> .מב ּה<
מסכת שבועות פרק א משנה ד
ד
שויַתעל אשֵאאין ּמב ּה שי ִבדיּמעה ללא יַתבשתִבחּמלה שוללא יַתבוּסו ף,
ששִבעי ֵארי שר ּמגִבלים וששִבעי ֵארי ּמראֵאשי ּקח ּמדִבשים שמיַתכשפ ִברים.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ששִבעי ֵארי שר ּמגִבלים שמיַתכשפ ִברים,
רֲעאּמבל ללא ששִבעי ֵארי ּמראֵאשי ּקח ּמדִבשים.
שויַתעל יַתמה ששִבעי ֵארי ּמראֵאשי ּקח ּמדִבשים שמיַתכשפ ִברים?
יַתעל ּמטהור אשּמאיַתכל ּמטֵאמאּ> .מּטהור<
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ּמכל יַתהששִבעי ִברים יַתכּמפ ּמרּמתן ּמש ּמוה,
יַתעל מטשמיַתאת ִבמשק ּמדש שוּמק ּמדּמשיו.
ה
ּמה ּמיה שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ששִבעי ֵארי ּמראֵאשי ּקח ּמדִבשים שמיַתכשפ ִברים יַתעל ּמטהור אשּמאיַתכל ּמטֵאמא.
שואשּמל שר ּמגִבלים שמיַתכשפ ִברים יַתעל אשֵאאין ּמב ּה שי ִבדיּמעה,
ללא יַתבשתִבחּמלה שוללא יַתבוּסו ף.
שואששליום יַתהִבכפו ִברים שמיַתכשפ ִברין יַתעל אשֵאאין ּמב ּה שי ִבדיּמעה ]יַתבשתִבחּמלה,
רֲעאּמבל איש ּמב ּה שי ִבדיּמעה[ יַתבוּסו ף.
ו
ּמאשמרו לו:
יַתמה ֵאהן אש ִביּמּק שרבו אזה ּמב אזה?
ּמאיַתמר ּמלאהן:
ִיּמּק שרבו.
ּמאשמרו לו:
הוִבאיל שוֵאאין יַתכּמפ ּמרּמתן ּמש ּמוה,
ֵאהיּמאְך ֵאהן שק ֵארִבבין?
ּמאיַתמר ּמלאהן:
מכּמלם ּמבִבאין שליַתכֵאפר יַתעל מטשמיַתאת ִבמשק ּמדש שוּמק ּמדּמשיו.
מסכת שבועות פרק א משנה ה
ז
שרִבבי ִבששמעון אבן שיהו ּמדה אוֵאמר ִבמששמו:
ששִבעי ֵארי ּמראֵאשי ּקח ּמדִבשים שמיַתכשפ ִברים יַתעל ּמטהור אשּמאיַתכל ּמטֵאמא.
מוּמס ף רֲעעֵאליאהן אשּמל שר ּמגִבלין,
אשֵאהן שמיַתכשפ ִברין יַתעל ּמטהור אשּמאיַתכל ּמטֵאמא,

שויַתעל אשֵאאין ּמב ּה שי ִבדיּמעה ללא יַתבשתִבחּמלה שוללא יַתבוּסו ף.
מוּמס ף רֲעעֵאליאהם אששליום יַתהִבכפו ִברים,
אשֵאהן שמיַתכשפ ִברין יַתעל ּמטהור אשּמאיַתכל ּמטֵאמא,
שויַתעל אשֵאאין ּמב ּה שי ִבדיּמעה ללא יַתבשתִבחּמלה שוללא יַתבוּסו ף,
שויַתעל אשֵאאין ּמב ּה שי ִבדיּמעה יַתבשתִבחּמלה,
רֲעאּמבל איש ּמב ּה שי ִבדיּמעה יַתבוּסו ף.
ח
ּמאשמרו לו:
יַתמה ֵאהן אש ִביּמּק שרבו אזה ּמב אזה? >אוֵאמר ּמה ּמיה<
ּמאיַתמר ּמלאהן:
ִבהין.
ּמאשמרו לו:
ִבאם ֵאכן,
שיהו אששליום יַתהִבכפו ִברים שק ֵארִבבים של ּמראֵאשי ּקח ּמדִבשים,
רֲעאּמבל ֵאהיּמאְך אששל ּמראֵאשי ּקח ּמדִבשים שק ֵארִבבים שליום יַתהִבכפו ִברים,
שליַתכֵאפר יַתכּמפ ּמרה אשֵאאי ּמנה אשּמלאהן?
ּמאיַתמר ּמלאהן:
מכּמלם ּמבִבאין שליַתכֵאפר יַתעל מטשמיַתאת ִבמשק ּמדש שוּמק ּמדּמשיו> .שכלום<
מסכת שבועות פרק א משנה ו
ט
שויַתעל שזדון מטשמיַתאת ִבמשק ּמדש שוּמק ּמדּמשיו,
ּמשִבעיר יַתה אנאעּמשה ִבבשפ ִבנים שויום יַתהִבכפו ִברים שמיַתכֵאפר.
שויַתעל ששּמאר רֲעעֵאברות אשיַתבתו ּמרה,
יַתהיַתּקלות שויַתהרֲעחמורות,
יַתה שזדונות שויַתהשש ּמגגות,
הו יַתדע שוללא הו יַתדע,
רֲעעֵאשה שוללא יַתתרֲעעאשה,
ּמכ ֵארתות וִבמיתות ֵאבית ִבדין,
ּמשִבעיר יַתהִבמששיַתתֵאליַתח שמיַתכֵאפר.
מסכת שבועות פרק א משנה ז
י
אאּמחד ִישש שרֵאאִבלים ,שואאּמחד לכרֲעה ִבנים ,שואאּמחד לכֵאהן ּממִבשייַתח.
אאּמלא אש יַתדם יַתהּמפר שמיַתכֵאפר יַתעל יַתהלכרֲעה ִבנים
שויַתעל מטשמיַתאת ִבמשק ּמדש שוּמק ּמדּמשיו.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתכֵאשם אש יַתדם יַתהּמשִבעיר יַתה אנאעּמשה ִבבשפ ִבנים שמיַתכֵאפר יַתעל ִישש ּמרֵאאל,
ּמכְך יַתדם יַתהּמפר שמיַתכֵאפר יַתעל יַתהלכרֲעה ִבנים.
יַתכֵאשם אש ִבודויו אששלּמשִבעיר יַתהִבמששיַתתֵאליַתח שמיַתכֵאפר יַתעל ִישש ּמרֵאאל,

ּמכְך ִבודויו אשיַתליַתפר שמיַתכֵאפר יַתעל יַתהלכרֲעה ִבנים.

פרק ב
מסכת שבועות פרק ב משנה א
א
שי ִבדיעות יַתהמּטשמּמאה ששיַתתִים אשֵאהן יַתא שריַתבע:
ִבניַתּטּממא שו ּמי יַתדע,
שו אנשעשלּממה ִבמאמנו מטשמּמאה ,שו ּמזכור יַתללּק אדש;
אנשעיַתלם ִבמאמנו לק אדש ,שו ּמזכור יַתלמּטשמּמאה;
אנשעשלמו ִבמאמנו אזה ּמו אזה,
ּמאיַתכל אאת יַתהלּק אדש שוללא ּמי יַתדע,
רֲעה ֵארי אזה שבעואלה שויו ֵארד.
ב
ִבניַתּטּממא שו ּמי יַתדע,
אנשעשלּממה ִבמאמנו מטשמּמאה ,שו ּמזכור יַתלִבמשק ּמדש;
אנשעיַתלם ִבמאמנו ִבמשק ּמדש ,שו ּמזכור יַתלמּטשמּמאה;
אנשעשלמו ִבמאמנו אזה ּמו אזה,
ִבנשכ יַתנס יַתלִבמשק ּמדש שוללא ּמי יַתדעִ ,במאש ּמיּמוצא ּמי יַתדע,
רֲעה ֵארי אזה שבעואלה שויו ֵארד.
מסכת שבועות פרק ב משנה ב
ג
אאּמחד יַתה ִבנשכ ּמנס יַתלרֲעע ּמז ּמרה שואאּמחד יַתה ִבנשכ ּמנס שלתואסאפת ּמהרֲעע ּמז ּמרה.
אשֵאאין מוִבסיִבפין יַתעל ּמהִבעיר שויַתעל ּמהרֲעע ּמזרות,
אאּמלא שבאמאלְך ,יַתב ּמנִבביא ּמבאו ִברים ושבמתִבמים,
ושבאס שנאהשד ִברין אששלִבששבִבעים שואאּמחד,
וִבבששֵאתי תודות ושבִבשיר.
וֵאבית ִבדין שמיַתהשלִבכין וששֵאתי תודות יַתארֲעח ֵאריאהן,
יַתהשפ ִבניִבמית אנאאאכאלת שויַתהִבחיוצו ּמנה ִבנשש אראפת.
שוּמכל אשללא אנאעֵאשת שבּמכל ֵאאלו,
יַתה ִבנשכ ּמנס יַתלּמשםֵ ,אאין יַתח ּמיִבבין ּמעאליּמה.
מסכת שבועות פרק ב משנה ג
ד
ִבניַתּטּממא ּמברֲעע ּמז ּמרה,
אנשעשלּממה ִבמאמנו מטשמּמאה ,שו ּמזכור יַתלִבמשק ּמדש;
אנשעיַתלם ִבמאמנו ִבמשק ּמדש ,שו ּמזכור יַתלמּטשמּמאה;

אנשעיַתלם ִבמאמנו אזה ּמו אזה,
ִבהששיַתתרֲעח ּמוה ,אשּמשּמהה ִבבשכ ֵאדי ִבהששיַתתרֲעח ּמו ּמיה> ,יַתהששיַתתרֲעח ּמו ּמיה<
ּמבא לו ּמברֲעא מרּמכה ,יַתח ּמיב,
ויַתבשּקּמוצ ּמרהּ ,מפטור.
זו ִבהיא ִבמשוצ יַתות רֲעעֵאשה אשיַתבִבמשק ּמדש,
אשֵאאין יַתח ּמיִבבין ּמעאליּמה.
מסכת שבועות פרק ב משנה ד
ה
ֵאאי זו ִבהיא ִבמשוצ יַתות רֲעעֵאשה אשיַתב ִבנ ּמדה,
אשיַתח ּמיִבבין ּמעאליּמה?
ּמה ּמיה שמיַתשֵאמש ִבעם יַתהשּטהו ּמרה,
ּמאשמ ּמרה לו " ִבנשטֵאמאִבתי",
ִבאם ֵאפ יַתרש ִבמ ּמיד,
יַתח ּמיב ,אש שיִבוציּמאתו רֲעה ּמנ ּמיה לו שכִבביּמאתו.
מסכת שבועות פרק ב משנה ה
ו
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר ) :יַתו ִבישק ּמרא ה,ב(
יַתה "אש אר ץ ...שו אנשעיַתלם ִבמאמנו",
יַתעל אהשעֵאלם יַתהאש אר ץ הוא יַתח ּמיב,
ֵאאינו יַתח ּמיב יַתעל אהשעֵאלם יַתהִבמשק ּמדש.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר ) :יַתו ִבישק ּמרא ה,ב(
" שו אנשעיַתלם ִבמאמנו שוהוא ּמטֵאמא",
יַתעל אהשעֵאלם יַתהמּטשמּמאה הוא יַתח ּמיב,
ֵאאינו יַתח ּמיב יַתעל אהשעֵאלם ִבמשק ּמדש.
שּממֵאעאל אוֵאמר ) :יַתו ִבישק ּמרא ה,ב-ג(
שרִבבי ִי ש
" שו אנשעיַתלם ִבמאמנו ...שו אנשעיַתלם ִבמאמנו" שש ֵאני שפּמעִבמים,
שליַתח ֵאיב יַתעל אהשעֵאלם יַתהמּטשמּמאה שויַתעל אהשעֵאלם יַתהִבמשק ּמדש.

פרק ג
מסכת שבועות פרק ג משנה א
א
ששבועות ,ששיַתתִים אשֵאהן יַתא שריַתבע:
"ששבוּמעה אשלאיַתכל" ,שו"אשללא לאיַתכל",
"אשּמאיַתכשלִבתי" ,שו"אשללא ּמאיַתכשלִבתי".
"ששבוּמעה אשללא לאיַתכל" ,שוּמאיַתכל ּמכל אשהוא,
יַתח ּמיב.

ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
ּמאשמרו לו ִבל שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
שבֵאאיּמכן ּממִבוצינו שבאוֵאכל ּמכל אשהוא,
אשהוא יַתח ּמיב ,אש אזה יַתח ּמיב?
ּמאיַתמר ּמלאהן:
שבֵאאיּמכן ּממִבוצינו ִבבשמ יַתדֵאבר וֵאמִבביא ּמק שרּמבן,
אש אזה שמ יַתדֵאבר וֵאמִבביא ּמק שרּמבן?
ב
"ששבוּמעה אשללא לאיַתכל" ,שוּמאיַתכל שוּמשּמתה,
ֵאאינו יַתח ּמיב אאּמלא יַתאיַתחת.
"ששבוּמעה אשללא לאיַתכל שואשללא אאששאתה" ,שוּמאיַתכל שוּמשּמתה,
יַתח ּמיב ששיַתתִים.
מסכת שבועות פרק ג משנה ב
ג
"ששבוּמעה אשללא לאיַתכל",
שוּמאיַתכל יַתפת ִבחִבּטין ויַתפת ששעו ִברים ויַתפת מכשוּסִבמים,
ֵאאינו יַתח ּמיב אאּמלא יַתאיַתחת.
"ששבוּמעה אשללא לאיַתכל יַתפת ִבחִבּטין ויַתפת ששעו ִברים ויַתפת מכשוּסִבמים",
שוּמאיַתכל,
יַתח ּמיב יַתעל ּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת.
מסכת שבועות פרק ג משנה ג
ד
"ששבוּמעה אשללא אאששאתה",
שוּמשּמתה יַתמששִבקין יַתה שרֵאבה,
ֵאאינו יַתח ּמיב אאּמלא יַתאיַתחת.
"ששבוּמעה אשללא אאששאתה יַתיִין ּמואשאמן ו שדיַתבש",
שוּמשּמתה,
יַתח ּמיב יַתעל ּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת.
מסכת שבועות פרק ג משנה ד
ה
"ששבוּמעה אשללא לאיַתכל",
שוּמאיַתכל ּקאּמכִבלין אשֵאאי ּמנן שראוִין יַתלרֲעאִבכיּמלה,
שוּמשּמתה יַתמששִבקין אשֵאאי ּמנן שראוִין ִבלששִבת ּמיה,
ּמפטור.
"ששבוּמעה אשללא לאיַתכל",
שוּמאיַתכל שנֵאבלות ושט ֵארפות ,וששּמקִבוצים ו שרּממִבשים,
יַתח ּמיב.

שרִבבי ִבששמעון פוֵאטר.
ּמאיַתמר " מק ּמנם ִבאששִבתי אנשה ֵאנית ִבלי ִבאם ּמאיַתכשלִבתי יַתהיום",
שוהוא אשּמאיַתכל שנֵאבלות ושט ֵארפות ,ששּמקִבוצים ו שרּממִבשים,
רֲעה ֵארי ִבאששתו רֲעאסו ּמרה.
מסכת שבועות פרק ג משנה ה
ו
אאּמחד שדּמב ִברים אששליַתעשוצמו,
שואאּמחד שדּמב ִברין אשיַתלרֲעאֵאח ִברים,
שואאּמחד שדּמב ִברין אש ֵאיש ּמבאהן יַתמּממש,
שואאּמחד שדּמב ִברין אשֵאאין ּמבאהן יַתמּממש.
ֵאכייַתוצד?
ּמאיַתמר "ששבוּמעה אשאאֵאתן שלִבאיש שפלו ִבני" ,שו"אשללא אאֵאתן",
"אש ּמניַתתִבתי" ,שו"אשללא ּמניַתתִבתי",
"אשִבאייַתשן" ,שו"אשללא ִבאייַתשן",
"אש ּמייַתש שנִבתי ,שו"אשללא ּמייַתש שנִבתי",
"אשאא שזלרק שוצרור יַתל ּמים" ,שו"אשללא אא שזלרק",
"אשּמז יַתרשקִבתי" ,שו"אשללא ּמז יַתרשקִבתי".
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא ה,ד(
ֵאאינו יַתח ּמיב אאּמלא אלּמעִבתיד ּמללבא ,א
"שלּמה יַתרע או שלֵאהיִבטיב".
ּמאיַתמר לו שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
ִבאם ֵאכןֵ ,אאין ִבלי אאּמלא שדּמב ִברים אש ֵאיש ּמבאהן רֲעה ּמרּמעה יַתורֲעהּמטּמבה.
שדּמב ִברים אשֵאאין ּמבאהן רֲעה ּמרּמעה יַתורֲעהּמטּמבה ,שמ יַתנִין?
ּמאיַתמר לו:
ֵאמ ִברבוי יַתהּמכתוב.
ּמאיַתמר לו:
ִבאם ִברּמבה יַתהּמכתוב שלּמכְך,
ִברּמבה יַתהּמכתוב שלּמכְך.
מסכת שבועות פרק ג משנה ו
ז
ִבנששיַתבע שליַתבֵאּטל אאת יַתהִבמשוצ ּמוה ,שוללא ִבבֵאּטל,
ּמפטור;
שליַתק ֵאים אאת יַתהִבמשוצ ּמוה ,שוללא ִבק ֵאים,
ּמפטור ,אשּמה ּמיה יַתב ִבדין אש שיֵאהא יַתח ּמיב,
שכ ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה אבן שבִבתי ּמרה:
ּממה ִבאם ּמה שרשות ,אשֵאאינו ממששּמבע ּמעאליּמה ֵאמיַתהר ִבסי יַתני,
רֲעה ֵארי הוא יַתח ּמיב ּמעאליּמה,
ִבמשוצ ּמוה ,אשהוא ממששּמבע ּמעאליּמה ֵאמיַתהר ִבסי יַתני,
ֵאאינו ִבדין אש שיֵאהא יַתח ּמיב ּמעאליּמה?

ּמאשמרו לו:
ללא!
ִבאם ּמאיַתמ שרּמת ִבבששבויַתעת ּמה שרשות,
אשֵאכן ּמעּמשה ּמב ּה ּמלאו שכִבהין,
לתאיַתמר ִבבששבויַתעת ִבמשוצ ּמוה,
אשללא ּמעּמשה ּמב ּה ּמלאו שכִבהין.
מסכת שבועות פרק ג משנה ז
ח
"ששבוּמעה אשללא לאיַתכל ִבכּמכר זו",
"ששבוּמעה אשללא לאשכאל ּמנה",
יַתורֲעאּמכּמל ּה,
ֵאאינו יַתח ּמיב אאּמלא יַתאיַתחת.
זו ִבהיא ששבויַתעת ִבבּטוי,
אשיַתח ּמיִבבין יַתעל שזדו ּמנ ּה יַתמכות,
שויַתעל ִבש שג ּמגּמת ּה ּמק שרּמבן עואלה שויו ֵארד.
ט
ששבויַתעת ּמש שוא,
יַתח ּמיִבבין יַתעל שזדו ּמנ ּה יַתמכות,
שויַתעל ִבש שג ּמגּמת ּה ּמפטור.
)מסכת שבועות פרק ג משנה ח(
ֵאאיזו ִבהיא ששבויַתעת ּמש שוא?
ִבנששיַתבע שליַתשנות אאת יַתה ּמידויַתע ּמלּמא ּמדן:
ּמאיַתמר יַתעל ּמהיַתעמוד אשּמלאאאבן אשהוא אשיַתל ּמזּמהב,
שויַתעל ּמהִבאיש אשהוא ִבאּמשה,
שויַתעל ִבאּמשה אשִבהיא ִבאיש.
יַתעל ּמדּמבר אשֵאאי אאשפּמשר לו:
"ִבאם ללא ּמרִבאיִבתי ּמגּממל אשפו ֵאריַתח שבּמא ֵאויר",
שו"ִבאם ללא ּמרִבאיִבתי ּמנּמחש שכקו יַתרת ֵאבית יַתהיַתבד".
ּמאיַתמר ּמלֵאע ִבדים "בואו שויַתהִבעידו ִבני!"
"-ששבוּמעה אשללא שנִבעי אדָך!"ִבנששיַתבע שליַתבֵאּטל אאת יַתהִבמשוצ ּמוה:
אשללא יַתלרֲעעשות מסּמכה,
שואשללא ִבלּטול לוּמלב,
שואשללא שלּמה ִבנייַתח שתִבפִבלין,
זו ִבהיא ששבויַתעת ּמש שוא,
אשיַתח ּמיִבבין יַתעל שזדו ּמנ ּה יַתמכות,
שויַתעל ִבש שג ּמגּמת ּה ּמפטור.
מסכת שבועות פרק ג משנה ט

י
"ששבוּמעה אשלאיַתכל ִבכּמכר זו",
"ששבוּמעה אשללא לאשכאל ּמנה",
ּמה ִבראשו ּמנה ששבויַתעת ִבבּטוי,
שויַתהשש ִבנ ּמיה ששבויַתעת ּמש שוא.
רֲעאּמכּמל ּהּ ,מעיַתבר יַתעל ששבויַתעת ּמש שוא.
ללא רֲעאּמכּמל ּהּ ,מעיַתבר יַתעל ששבויַתעת ִבבּטוי.
מסכת שבועות פרק ג משנה י
יא
ששבויַתעת ִבבּטוי נואה אגת ּמברֲעא ּמנִבשים ,יַתב ּמנִבשים,
ּמב שרחוִבקים ,יַתבשּקרוִבבים,
יַתבשכֵאש ִברין ,יַתבשפסוִבלים,
ִבבשפ ֵאני ֵאבית ִבדין ,שואשללא ִבבשפ ֵאני ֵאבית ִבדין,
ִבמִבפי יַתעשוצמו.
שויַתח ּמיִבבין יַתעל שזדו ּמנ ּה יַתמכות,
שויַתעל ִבש שג ּמגּמת ּה ּמק שרּמבן עואלה שויו ֵארד.
מסכת שבועות פרק ג משנה יא
יב
ששבויַתעת ּמש שוא נואה אגת ּמברֲעא ּמנִבשין ,יַתב ּמנִבשים,
ּמב שרחוִבקים ,יַתבשּקרוִבבים,
יַתבשכֵאש ִברים ,יַתבשפסוִבלים,
ִבבשפ ֵאני ֵאבית ִבדין ,שואשללא ִבבשפ ֵאני ֵאבית ִבדין,
ִבמִבפי יַתעשוצמו.
שויַתח ּמיִבבין יַתעל שזדו ּמנ ּה יַתמכות,
שויַתעל ִבש שג ּמגּמת ּה ּמפטור.
יַתאיַתחת זו שויַתאיַתחת זו,
יַתהממששּמבע ִבמִבפי רֲעאֵאח ִברים ,יַתח ּמיב.
"ִבאם ללא ּמאיַתכשלִבתי יַתהיום",
שו"ללא ִבה יַתנשחִבתי שתִבפִבלין יַתהיום ,יַתמששִבביּמעְך ּמא ִבני",
שוּמאיַתמר "ּמאֵאמן" ,יַתח ּמיב.

פרק ד
מסכת שבועות פרק ד משנה א
א
ששבויַתעת ּמהֵאעדות נואה אגת ּמברֲעא ּמנִבשים שוללא יַתב ּמנִבשים,
ּמב שרחוִבקין שוללא יַתבשּקרוִבבין,

יַתבשכֵאש ִברין שוללא יַתבשפסוִבלין,
שוֵאאי ּמנ ּה נואה אגת אאּמלא ִבב שראוִיים שלּמהִבעיד.
ִבבשפ ֵאני ֵאבית ִבדין שואשללא ִבבשפ ֵאני ֵאבית ִבדין,
ִבמִבפי יַתעשוצמו וִבמִבפי רֲעאֵאח ִברין.
ֵאאי ּמנן יַתח ּמיִבבין יַתעד אש ִבישכשפרו בו שבֵאבית ִבדין> .אש שייַתכשפרו<
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאבין ִבמִבפי יַתעשוצמו וֵאבין ִבמִבפי רֲעאֵאח ִברין,
ֵאאי ּמנן יַתח ּמיִבבין יַתעד אש ִבישכשפרו בו שבֵאבית ִבדין> .אש שייַתכשפרו<
מסכת שבועות פרק ד משנה ב
ב
שויַתח ּמיִבבין יַתעל שזדון יַתהששבוּמעה,
שויַתעל ִבש שג ּמגּמת ּה ִבעם שזדון ּמהֵאעדות,
ֵאאי ּמנן יַתח ּמיִבבין יַתעל ִבש שג ּמגּמת ּה.
ויַתמה ֵאהן יַתח ּמיִבבין יַתעל שזדו ּמנ ּה?
ּמק שרּמבן עואלה שויו ֵארד.
מסכת שבועות פרק ד משנה ג
ג
ששבויַתעת ּמהֵאעדות ֵאכייַתוצד?
ּמאיַתמר ּמלֵאע ִבדין:
"בואו שויַתהִבעידו ִבני!"
"-ששבוּמעה אשֵאאין ּמאנו יו שדִבעים ּמלְך ֵאעדות!"או אשּמאשמרו לו:
"ֵאאין ּמאנו יו שדִבעין ּמלְך ֵאעדות",
"-יַתמששִבבייַתע רֲעא ִבני רֲעעֵאליאכם!"שוּמאשמרו "ּמאֵאמן",
רֲעה ֵארי ֵאאלו יַתח ּמיִבבין.
ִבהששִבבייַתע רֲעעֵאליאהן רֲעחִבמּמשה שפּמעִבמים חו ץ שלֵאבית ִבדין,
וּמבאו שלֵאבית ִבדין שוהודו,
שפטו ִברים.
ּמכשפרו,
יַתח ּמיִבבים יַתעל ּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת.
ִבהששִבבייַתע רֲעעֵאליאהן רֲעחִבמּמשה שפּמעִבמים,
ֵאבין ִבבשפ ֵאני ֵאבית ִבדיןֵ ,אבין אשללא ִבבשפ ֵאני ֵאבית ִבדין,
שוּמכשפרו,
ֵאאין יַתח ּמיִבבין אאּמלא יַתאיַתחת.
ּמאיַתמר שרִבבי ִבששמעון:
יַתמה יַתהיַתּטיַתעם?
ִבמשפ ֵאני אשֵאאי ּמנם שיכוִבלין יַתלשחזור ושלהודות> .ושלהורות<

מסכת שבועות פרק ד משנה ד
ד
ּמכשפרו שש ֵאניאהן שכיַתאיַתחת,
שש ֵאניאהן יַתח ּמיִבבין;
אזה יַתאיַתחר אזה,
ּמה ִבראשון יַתח ּמיב.
ּמכיַתפר אאּמחד שוהו ּמדה אאּמחד,
יַתהכוֵאפר יַתח ּמיב.
ּמהיו ששֵאתי ִבכֵאתי ֵאע ִבדים,
ּמכשפ ּמרה ּמה ִבראשו ּמנה שויַתאיַתחר ּמכְך ּמכשפ ּמרה יַתהשש ִבנ ּמיה,
ששֵאתיאהן יַתח ּמיבות,
ִבמשפ ֵאני אשּמהֵאעדות שיכוּמלה שלִבהשתיַתק ֵאים ִבבששֵאתיאהן.
מסכת שבועות פרק ד משנה ה
ה
"יַתמששִבבייַתע רֲעא ִבני רֲעעֵאליאכם,
ִבאם ללא ּמתלבאו ושתִבעידו ִבני,
אש איש ִבלי שב יַתיד שפלו ִבני ִבפּמּקדון ושתשואמת ּמיד שו ּמג ֵאזל יַתורֲעאֵאב ּמדה",
"-ששבוּמעה אשֵאאין ּמאנו יו שדִבעין ּמלְך ֵאעדות",ֵאאי ּמנן יַתח ּמיִבבין אאּמלא יַתאיַתחת.
"-ששבוּמעה אשֵאאין ּמאנו יו שדִבעין,אש איש ּמלְך שב יַתיד שפלו ִבני ִבפּמּקדון ושתשואמת ּמידּ ,מג ֵאזל יַתורֲעאֵאב ּמדה",
יַתח ּמיִבבין יַתעל ּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת.
ו
"יַתמששִבבייַתע רֲעא ִבני רֲעעֵאליאכם,
ִבאם ללא ּמתלבאו ושתִבעידו ִבני,
אש איש ִבלי שב יַתיד שפלו ִבני ִבחִבּטין וששעו ִברין שומכשוּסִבמין",
"-ששבוּמעה אשֵאאין ּמאנו יו שדִבעין ּמלְך ֵאעדות",ֵאאי ּמנן יַתח ּמיִבבין אאּמלא יַתאיַתחת;
"-ששבוּמעה אשֵאאין ּמאנו יו שדִבעין ּמלְך ֵאעדות,אש איש ּמלְך שב יַתיד ִבאיש שפלו ִבני ִבחִבּטים וששעו ִברין שומכשוּסִבמין",
יַתח ּמיִבבין יַתעל ּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת.
מסכת שבועות פרק ד משנה ו
ז
"יַתמששִבבייַתע רֲעא ִבני רֲעעֵאליאכם ִבאם ללא ּמתלבאו ושתִבעידו ִבני,
אש איש ִבלי שב יַתיד שפלו ִבני אנ אזק ,יַתורֲעחִבוצי אנ אזק,
יַתתששלוֵאמי אכאפל,
שויַתתששלוֵאמי יַתא שרּמבּמעה יַתורֲעחִבמּמשה,

שואשּמא יַתנס ִבאיש שפלו ִבני וִבפּמתה ִבבִבתי,
שואשִבהיַתכ ִבני שב ִבני,
שואשּמחיַתבל ִבבי רֲעחֵאב ִברי,
שואשִבה שדִבליק אאת שג ִבדיִבשי שביום יַתהִבכפו ִברים",
רֲעה ֵארי ֵאאלו יַתח ּמיִבבין.
מסכת שבועות פרק ד משנה ז
ח
"יַתמששִבבייַתע רֲעא ִבני רֲעעֵאליאכם ִבאם ללא ּמתלבאו ושתִבעידו ִבני,
אשרֲעא ִבני לכֵאהן,
אשרֲעא ִבני ֵאל ִבוי,
אשֵאאי ִבני אבן שגרוּמשה,
אשֵאאי ִבני אבן רֲעחלוּמוצה,
אשִבאיש שפלו ִבני לכֵאהן,
אשִבאיש שפלו ִבני ֵאל ִבוי,
אשֵאאינו אבן שגרוּמשה,
אשֵאאינו אבן רֲעחלוּמוצה,
אשּמא יַתנס ִבאיש שפלו ִבני וִבפּמתה ִבבתו,
שואשּמחיַתבל בו שבנו,
שואשִבה שדִבליק שג ִבדיִבשי יַתביַתשּמבת",
רֲעה ֵארי ֵאאלו שפטו ִברין.
מסכת שבועות פרק ד משנה ח
ט
"יַתמששִבבייַתע רֲעא ִבני רֲעעֵאליאכם ִבאם ללא ּמתלבאו ושתִבעידו ִבני,
אשּמאיַתמר ִבאיש שפלו ִבני ִבלֵאתן ִבלי ּממאיַתתִים זוז שוללא ּמניַתתן",
רֲעה ֵארי ֵאאלו שפטו ִברים,
אשֵאאין יַתח ּמיִבבין ]אאּמלא[ יַתעל שתִבבייַתעת ּמממון יַתכִבפּמּקדון.
מסכת שבועות פרק ד משנה ט
י
"יַתמששִבבייַתע רֲעא ִבני רֲעעֵאליאכם,
שכאשֵאת שדעו ִבלי ֵאעדות ,אשּמתבואו ושתִבעידו ִבני",
רֲעה ֵארי ֵאאלו שפטו ִברין,
ִבמשפ ֵאני אשּמּק שדּממה ששבוּמעה ּמלֵאעדות.
מסכת שבועות פרק ד משנה י
יא
ּמעיַתמד שבֵאבית יַתהשכ אנאסת ,שוּמאיַתמר:
"יַתמששִבבייַתע רֲעא ִבני רֲעעֵאליאכם ִבאם יו שדִבעין יַתאאתם ִבלי ֵאעדות,
אשּמתבואו ושתִבעידו ִבני",

רֲעה ֵארי ֵאאלו שפטו ִברין.
מסכת שבועות פרק ד משנה יא
יב
ּמאיַתמר ִבלשש יַתנִים:
"יַתמששִבבייַתע רֲעא ִבני רֲעעֵאליאכםִ ,באיש שפלו ִבני ושפלו ִבני,
ִבאם יו שדִבעין יַתאאתם ִבלי ֵאעדות,
אשּמתבואו ושתִבעידו ִבני",
שוֵאהם אשיו שדִבעין לו ֵאעדות ֵאעד ִבמִבפי ֵאעדִ> ,בלי<
או אשּמה ּמיה אאּמחד ֵאמאהן ּמקרוב או ּמפסול,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שפטו ִברין.
מסכת שבועות פרק ד משנה יב
יג
ִבשיַתלח שב יַתיד יַתעשבדו,
או אשּמאיַתמר ּמלאהן יַתה ִבנשתּמבע:
"יַתמששִבבייַתע רֲעא ִבני רֲעעֵאליאכםִ ,באם יו שדִבעין יַתאאתם ִבלי ֵאעדות,
אשּמתבואו ושתִבעידוהו!"
רֲעה ֵארי ֵאאלו שפטו ִברים,
יַתעד אש ִבישששמעו ִבמִבפי יַתהתוֵאביַתע.
מסכת שבועות פרק ד משנה יג
יד
"יַתמששִבבייַתע רֲעא ִבני רֲעעֵאליאכם",
"שמיַתוצ אוה רֲעא ִבני רֲעעֵאליאכם",
"אואס שראכם רֲעא ִבני",
רֲעה ֵארי ֵאאלו יַתח ּמיִבבין.
"יַתבּמשיַתמִים וּמבּמא אר ץ",
רֲעה ֵארי ֵאאלו שפטו ִברין.
"שבּמאאל ף ּמדאלת",
"שביוד ֵאהי",
"שביַתש יַתדי",
"ִבבשוצּמבאות",
"שביַתחנון ושב יַתרחום",
"שבאא ארְך יַתאיַתפִים שו יַתרב אחאסד",
שוּמכל יַתהִבכנוִיים,
רֲעה ֵארי ֵאאלו יַתח ּמיִבבין.
יַתהשמיַתקֵאלל שבמכּמלם ,יַתח ּמיב.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים פושט ִברין.
יַתהשמיַתקֵאלל ּמאִבביו שוִבאמו שבמכּמלם ,יַתח ּמיב.

ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים פושט ִברין.
יַתהשמיַתקֵאלל יַתעשוצמו יַתורֲעחֵאברו שבמכּמלם,
עוֵאבר שב'ללא יַתתרֲעעאשה'.
" יַתישכּמכה ּמהאאללִבהים!"
זו ִבהיא ּמהּמאּמלה ּמהרֲעאמו ּמרה יַתבתו ּמרה
"יַתאל יַתישכּמכה",
" שיּמב ארשכָך שו ֵאייִבטיב ּמלְך",
שרִבבי ֵאמִבאיר שמיַתח ֵאיב,
שרִבבי שיהו ּמדה פוֵאטר.

) יַתו ִבישק ּמרא ה,א(

פרק ה
מסכת שבועות פרק ה משנה א
א
ששבויַתעת יַתהִבפּמּקדון נואה אגת ּמברֲעא ּמנִבשים ויַתב ּמנִבשים,
וּמב שרחוִבקים ויַתבשּקרוִבבים,
ויַתבשכֵאש ִברים ויַתבשפסוִבלים,
ִבבשפ ֵאני ֵאבית ִבדין שואשללא ִבבשפ ֵאני ֵאבית ִבדין,
ִבמִבפי יַתעשוצמו וִבמִבפי יַתאֵאחר.
ֵאאינו יַתח ּמיב יַתעד אש ִבישכלפר בו שבֵאבית ִבדין.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאבין ִבמִבפי יַתעשוצמו וֵאבין ִבמִבפי יַתאֵאחר,
ֵאכי ּמון אשּמכיַתפר בו ,יַתח ּמיב.
שויַתח ּמיב יַתעל שזדון יַתהששבוּמעה,
שויַתעל ִבש שג ּמגּמת ּה ִבעם שזדון יַתהִבפּמּקדון,
ֵאאינו יַתח ּמיב יַתעל ִבש שג ּמגּמת ּה.
יַתמה הוא יַתח ּמיב יַתעל שזדונו?
ּמאּמשם שבאכאס ף ששּמקִבלים.
מסכת שבועות פרק ה משנה ב
ב
ששבויַתעת יַתהִבפּמּקדון ֵאכייַתוצד?
ּמאיַתמר לו:
"אתן ִבלי ִבפּמּקדון אש איש ִבלי שב ּמי ּמדְך",
"-ששבוּמעה אשֵאאין ּמלְך שב ּמי ִבדי".או אשּמאיַתמר לו:
"ֵאאין ּמלְך שב ּמי ִבדי",

"-יַתמששִבביּמעְך רֲעא ִבני",שוּמאיַתמר "ּמאֵאמן",
רֲעה ֵארי אזה יַתח ּמיב.
ִבהששִבבייַתע ּמעּמליו רֲעחִבמּמשה שפּמעִבמים,
ִבבשפ ֵאני ֵאבית ִבדין> ,אשללא ִבבשפ ֵאני ֵאבית ִבדין<
שוּמכיַתפר,
יַתח ּמיב יַתעל ּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת.
ּמאיַתמר שרִבבי ִבששמעון:
יַתמה יַתהיַתּטיַתעם?
ִבמשפ ֵאני אשהוא ּמיכול יַתלרֲעחזור ושלהודות.
מסכת שבועות פרק ה משנה ג
ג
ּמהיו רֲעחִבמּמשה תושבִבעין אותו ,שואושמ ִברין לו:
"אתן ּמלנו ִבפּמּקדון אש איש ּמלנו שב ּמי ּמדְך",
"-ששבוּמעה אשֵאאין ּמלאכם שב ּמי ִבדי",ֵאאינו יַתח ּמיב אאּמלא יַתאיַתחת;
"-ששבוּמעה אשֵאאין ּמלְך שב ּמי ִבדי ,שוללא ּמלְך שוללא ּמלְך שוללא ּמלְך",יַתח ּמיב יַתעל ּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת.
) שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יַתעד אשליאיַתמר "ששבוּמעה" ּמביַתארֲעחרו ּמנה.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתעד אשליאיַתמר "ששבוּמעה" שלּמכל אאּמחד שואאּמחד(.
ד
"אתן ִבלי ִבפּמּקדון ושתשואמת ּמיד ,שו ּמג ֵאזל יַתורֲעאֵאב ּמדה,
אש איש ִבלי שב ּמי ּמדְך",
"-ששבוּמעה אשֵאאין ּמלְך שב ּמי ִבדי",ֵאאינו יַתח ּמיב אאּמלא יַתאיַתחת.
"-ששבוּמעה אשֵאאין ּמלְך שב ּמי ִבדי ִבפּמּקדון ושתשואמת ּמיד,שו ּמג ֵאזל יַתורֲעאֵאב ּמדה",
יַתח ּמיב יַתעל ּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת.
ה
"אתן ִבלי ִבחִבּטין וששעו ִברין שומכשוּסִבמין אש איש ִבלי שב ּמי ּמדְך",
"-ששבוּמעה אשֵאאין ּמלְך שב ּמי ִבדי",ֵאאינו יַתח ּמיב אאּמלא יַתאיַתחת.
"-ששבוּמעה אשֵאאין ּמלְך שב ּמי ִבדי ִבחִבּטין וששעו ִברין שומכשוּסִבמין",יַתח ּמיב יַתעל ּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
רֲעאִבפלו ּמאיַתמר:

"ִבחּמּטה וששעו ּמרה שומכאוּסאמת",
יַתח ּמיב יַתעל ּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת> .שלּמכל<
מסכת שבועות פרק ה משנה ד
ו
"ּמא יַתנשסּמת וִבפִבתיּמת אאת ִבבִבתי",
שוהוא אוֵאמר:
"ללא ּמא יַתנשסִבתי שוללא ִבפִבתיִבתי",
"-יַתמששִבביּמעְך רֲעא ִבני",שוּמאיַתמר "ּמאֵאמן",
יַתח ּמיב.
שרִבבי ִבששמעון פוֵאטר,
אשֵאאינו שמיַתשֵאלם שק ּמנס יַתעל ִבפי יַתעשוצמו.
שוּמאשמרו לו:
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאינו שמיַתשֵאלם שק ּמנס יַתעל ִבפי יַתעשוצמו,
שמיַתשֵאלם בלאשת ושפ ּמגם יַתעל ִבפי יַתעשוצמו.
מסכת שבועות פרק ה משנה ה
ז
" ּמג יַתנשבּמת אאת שו ִברי",
שוהוא אוֵאמר:
"ללא ּמג יַתנשבִבתי",
"-יַתמששִבביּמעְך רֲעא ִבני",שוּמאיַתמר "ּמאֵאמן",
יַתח ּמיב.
" ּמג יַתנשבִבתי ,רֲעאּמבל ללא ּמטיַתבשחִבתי שוללא ּממיַתכ שרִבתי",
"-יַתמששִבביּמעְך רֲעא ִבני",שוּמאיַתמר "ּמאֵאמן",
ּמפטור.
ח
"ֵאהִבמית שו ּמרְך אאת שו ִברי",
שוהוא אוֵאמר:
"ללא ֵאהִבמית",
"-יַתמששִבביּמעְך רֲעא ִבני",שוּמאיַתמר "ּמאֵאמן",
יַתח ּמיב.
"ֵאהִבמית שו ּמרְך אאת יַתעשב ִבדי",
שוהוא אוֵאמר:
"ללא ֵאהִבמית",
"--יַתמששִבביּמעְך רֲעא ִבני",

שוּמאיַתמר "ּמאֵאמן",
ּמפטור.
ּמאיַתמר לו רֲעחֵאברו:
"ּמחיַתבשלּמת ִבבי שוּמעִבשיּמת ִבבי יַתחבו ּמרה",
שוהוא אוֵאמר:
"ללא ּמחיַתבשלִבתי שוללא ּמעִבשיִבתי",
"-יַתמששִבביּמעְך רֲעא ִבני",שוּמאיַתמר "ּמאֵאמן",
יַתח ּמיב.
ּמאיַתמר לו יַתעשבדו:
"ִבהיַתפשלּמת אאת ִבש ִבני שוִבסִבמיּמת אאת ֵאעי ִבני"ִ> ,בש יַתני; ֵאעי יַתני<
שוהוא אוֵאמר:
"ללא ִבהיַתפשלִבתי שוללא ִבסִבמיִבתי",
"-יַתמששִבביּמעְך רֲעא ִבני",שוּמאיַתמר "ּמאֵאמן",
ּמפטור.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל יַתהשמיַתשֵאלם יַתעל ִבפי יַתעשוצמו יַתח ּמיב,
שואשֵאאינו שמיַתשֵאלם יַתעל ִבפי יַתעשוצמו ּמפטור.

פרק ו
מסכת שבועות פרק ו משנה א
א
ששבויַתעת יַתה יַתד ּמי ִבנין,
יַתהיַתּטרֲעע ּמנה ששֵאתי אכאס ף ,שויַתההו ּמד ּמיה שבשו אוה שפרוּמטה.
שוִבאם ֵאאין הו ּמד ּמיה ִבמן יַתהיַתּטרֲעע ּמנה,
ּמפטור.
ֵאכייַתוצד?
"ששֵאתי אכאס ף ִבלי שב ּמי ּמדְך",
ֵ"-אאין ּמלְך שב ּמי ִבדי",ּמפטור.
"ששֵאתי אכאס ף ושפרוּמטה ִבלי שב ּמי ּמדְך",
ֵ"-אאין ּמלְך שב ּמי ִבדי",ּמפטור.
"ששֵאתי אכאס ף ושפרוּמטה ִבלי שב ּמי ּמדְך",
ֵ"-אאין ּמלְך שב ּמי ִבדי אאּמלא שפרוּמטה",יַתח ּמיב.
"ּממ אנה ִבלי שב ּמי ּמדְך",

ֵ"-אאין ּמלְך שב ּמי ִבדי",ּמפטור.
"ּממ אנה ִבלי שב ּמי ּמדְך",
ֵ"-אאין ּמלְך שב ּמי ִבדי אאּמלא רֲעחִבמִבשים ִבדי ּמנר",יַתח ּמיב.
"ּממ אנה שליַתאּמבא שב ּמי ּמדְך",
ֵ"-אאין לו שב ּמי ִבדי אאּמלא רֲעחִבמִבשים ִבדי ּמנר"ּ> ,מלְך<ּמפטורִ ,במשפ ֵאני אשהוא שכֵאמִבשיב רֲעאֵאב ּמדה.
מסכת שבועות פרק ו משנה ב
ב
"ּממ אנה ִבלי שב ּמי ּמדְך",
ּמאיַתמר לו "ִבהין",
ושלּממּמחר ּמאיַתמר לו:
"שת ֵאנהו ִבלי!"
 "-שניַתתִבתיו ּמלְך",ּמפטור.
ֵ"-אאין ּמלְך שב ּמי ִבדי",יַתח ּמיב.
"ּממ אנה ִבלי שב ּמי ּמדְך",
ּמאיַתמר לו "ִבהין",
"-יַתאל ִבתשת ֵאנהו ִבלי אאּמלא ִבבשפ ֵאני ֵאע ִבדים!"שלּממּמחר ּמאיַתמר לו:
"שת ֵאנהו ִבלי!"
 "-שניַתתִבתיו ּמלְך",יַתח ּמיבִ ,במשפ ֵאני אשהוא ּמוצ ִבריְך ִבלשתנו לו ִבבשפ ֵאני ֵאע ִבדים.
מסכת שבועות פרק ו משנה ג
ג
"ִבלשט ּמרה ּמזּמהב ִבלי שב ּמי ּמדְך!"
ֵ"-אאין ּמלְך שב ּמי ִבדי אאּמלא ִבלשט ּמרה אכאס ף",ּמפטור.
" ִבדי יַתנר ּמזּמהב ִבלי שב ּמי ּמדְך!"
ֵ"-אאין ּמלְך שב ּמי ִבדי אאּמלא ִבדי יַתנר אכאס ף,ושט ִבריסות ,וּמפ שנ שדיון ,ושפרוּמטה",
יַתח ּמיב ,אשיַתהלכל ִבמין יַתמשטֵאביַתע אאּמחד.
ד
"כור שתבוּמאה איש ִבלי שב ּמי ּמדְך",
ֵ"-אאין ּמלְך שב ּמי ִבדי אאּמלא אלאתְך ִבקשט ִבנית",ּמפטור.

"כור ֵאפרות איש ִבלי שב ּמי ּמדְך",
ֵ"-אאין ּמלְך שב ּמי ִבדי אאּמלא אלאתְך ִבקשט ִבנית",יַתח ּמיב ,אשיַתהִבּקשט ִבנית ִבבשכיַתלל יַתהֵאפרות.
שטּמענו ִבחִבּטין ,שוהו ּמדה לו ִבבששעו ִברים,
ּמפטור.
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל שמיַתח ֵאיב,
אשיַתהּטוֵאען אאת רֲעחֵאברו שביַתכ ֵאדי אשאמן,
שוהו ּמדה לו שבִבק שנשק ִבנים> ,בקינקינים<
יַתא שדמון אוֵאמר:
הוִבאיל שוהו ּמדה ִבמן יַתהיַתּטרֲעע ּמנהִ ,יּמשיַתבע.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאין הו ּמד ּמיה ִבמן יַתהיַתּטרֲעע ּמנה.
ּמאיַתמר יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל:
רואאה רֲעא ִבני אאת ִבדשב ֵארי יַתא שדמון.
ה
שטּמענו ֵאכִבלים שויַתק שרּמקעות,
הו ּמדה יַתבֵאכִבלים שוּמכיַתפר יַתביַתּק שרּמקעות,
יַתביַתּק שרּמקעות שוּמכיַתפר יַתבֵאכִבלים,
]ּמפטור[.
הו ּמדה שבִבמשקּמוצת יַתהֵאכִבלים,
יַתח ּמיב,
שבִבמשקּמוצת יַתהיַתּק שרּמקעות,
ּמפטור ,אשיַתה שנּמכִבסים אשֵאאין ּמלאהן יַתאשח ּמריות
זושקִבקין אאת יַתה שנּמכִבסים אש איש ּמלאהן יַתאשח ּמריות,
ִיּמשיַתבע רֲעעֵאליאהן.
מסכת שבועות פרק ו משנה ד
ו
ֵאאין ִבנששּמבִבעין יַתעל יַתטרֲעע יַתנת ֵאח ֵארש שואטה שוּמקּמטן,
שוֵאאין יַתמששִבביִבעין אאת יַתהּמּקּמטן.
רֲעאּמבל ִבנששּמבִבעין יַתלּמּקּמטן שויַתלאהשק ֵאדש.
מסכת שבועות פרק ו משנה ה
ז
ֵאאלו שדּמב ִברין אשֵאאין ִבנששּמבִבעים רֲעעֵאליאהן:
ּמהרֲעעּמב ִבדים ,שויַתהששּמטרות ,שויַתהיַתּק שרּמקעות ,שויַתהאהשק ֵאדשות.
ֵאאין ּמבאהן ללא יַתתששלוֵאמי אכאפל,
שוללא יַתתששלוֵאמי יַתא שרּמבּמעה יַתורֲעחִבמּמשה.
שוֵאמר ִבח ּמנם ֵאאינו ִבנששּמבע,
שונוֵאשא ּמשּמכר ֵאאינו שמיַתשֵאלם.

שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
שדּמב ִברים אשהוא יַתח ּמיב שביַתאשח ּמריוּמתן,
ִבנששּמבִבעין רֲעעֵאליאהן,
שואשֵאאינו יַתח ּמיב שביַתארֲעח ּמריוּמתן,
ֵאאין ִבנששּמבִבעין רֲעעֵאליאהן.
מסכת שבועות פרק ו משנה ו
ח
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ֵאיש שדּמב ִברין אשֵאהן יַתכיַתּק שריַתקע שוֵאאי ּמנן יַתכיַתּק שריַתקע.
שוֵאאין רֲעחּמכִבמים מו ִבדין לו.
ֵאכייַתוצד?
ּמאיַתמר לו:
"אעאשר שגּמפ ִבנים שטעונות ּממיַתס שרִבתי ּמלְך",
שויַתהּמלה אוֵאמר:
"ֵאאי ּמנן אאּמלא ּמחֵאמש",
שרִבבי ֵאמִבאיר שמיַתח ֵאיב,
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ּמכל יַתהשממחּמבר יַתליַתּק שריַתקע רֲעה ֵארי הוא יַתכיַתּק שריַתקע.
ט
ֵאאין ִבנששּמבִבעין אאּמלא יַתעל ּמדּמבר אשהוא יַתבִבמ ּמדה ויַתבִבמששּמקל ויַתבִבמ שנ ּמין.
ֵאכייַתוצד?
"יַתבִית ּממֵאלא ּממיַתס שרִבתי ּמלְך",
שו"ִבכיס ּממֵאלא ּממיַתס שרִבתי ּמלְך",
שויַתהּמלה אוֵאמר:
"ֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע ,אאּמלא יַתמה אשִבה יַתנשחּמת יַתאּמתה נוֵאטל",
ּמפטור.
אזה אוֵאמר "יַתעל יַתה ִבזיז",
שו אזה אוֵאמר "יַתעל יַתהיַתחלון",
יַתח ּמיב.
מסכת שבועות פרק ו משנה ז
י
יַתהיַתמשל אוה אאת רֲעחֵאברו יַתעל יַתהיַתמששכון,
שוּמאיַתבד יַתהיַתמששכון.
ּמאיַתמר לו:
"אסיַתלע ִבהשל ִבויִבתיָך ּמעּמליו ,שואשאקל ּמה ּמיה שו אוה",
שויַתהּמלה אוֵאמר:
"ללא ִבכי ,אאּמלא אסיַתלע ִבהשל ִבוייַתת ִבני ּמעּמליו,
שואסיַתלע ּמה ּמיה שו אוה",

ּמפטור.
יא
"אסיַתלע ִבהשל ִבויִבתיָך ּמעּמליו ,שואשאקל ּמה ּמיה שו אוה",
שויַתהּמלה אוֵאמר:
"ללא ִבכי ,אאּמלא אסיַתלע ִבהשל ִבוייַתת ִבני ּמעּמליו,
וששללּמשה ִבדיּמנ ִברים ּמה ּמיה שו אוה",
יַתח ּמיב.
יב
"אסיַתלע ִבהשל ִבוייַתת ִבני ּמעּמליו ,וששיַתתִים ּמה ּמיה שו אוה",
שויַתהּמלה אוֵאמר:
"ללא ִבכי ,אאּמלא אסיַתלע ִבהשל ִבויִבתיָך ּמעּמליו,
שואסיַתלע ּמה ּמיה שו אוה",
ּמפטור.
יג
"אסיַתלע ִבהשל ִבוייַתת ִבני ּמעּמליו ,וששיַתתִים ּמה ּמיה שו אוה",
שויַתהּמלה אוֵאמר:
"ללא ִבכי ,אאּמלא אסיַתלע ִבהשל ִבויִבתיָך ּמעּמליו,
יַתורֲעחִבמּמשה ִבדיּמנ ִברים ּמה ּמיה שו אוה",
יַתח ּמיב.
ִבמי הוא יַתה ִבנששּמבע?
ִבמי אשיַתהִבפּמּקדון אאשוצלו,
אשֵאמא ִיּמשיַתבע אזה,
שויוִבוציא יַתהּמלה אאת יַתהִבפּמּקדון.

פרק ז
מסכת שבועות פרק ז משנה א
א
ּמכל יַתה ִבנששּמבִבעין אשיַתבתו ּמרה ִבנששּמבִבעין שוללא שמיַתששלִבמין.
ֵאאלו ִבנששּמבִבעין שונושטִבלין:
יַתהּמשִבכיר ,שויַתה ִבנ שג ּמזל ,שויַתה אנשחּמבל,
שואששכ אנ שגדו ּמחשוד יַתעל יַתהששבוּמעה,
שויַתהיַתח שנ ּמו ִבני יַתעל ִבפ שנשקסו.
יַתהּמשִבכיר ֵאכייַתוצד?
ּמאיַתמר לו:
"אתן ִבלי ששּמכ ִברי אש איש ִבלי שב ּמי ּמדְך",

הוא אוֵאמר " ּמניַתתִבתי",
שויַתהּמלה אוֵאמר "ללא ּמניַתטשלִבתי",
רֲעה ֵארי אזה ִבנששּמבע שונוֵאטל.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתעד אש שיֵאהא ּמשם ִבמשקּמוצת הו ּמד ּמיה,
שוליאיַתמר לו:
"אתן ִבלי ששּמכ ִברי רֲעחִבמִבשים ִבדי ּמנר אש איש ִבלי שב ּמי ּמדְך",
שוהוא אוֵאמר:
"ִבהשתיַתקיַתבשלּמת ֵאמאהן ִבדי יַתנר ּמזּמהב".
מסכת שבועות פרק ז משנה ב
ב
יַתה ִבנ שג ּמזל ֵאכייַתוצד?
ּמהיו שמִבעי ִבדין אותו אש ִבנשכ יַתנס שלתוְך ֵאביתו,
וִבמשששכנו אשללא ִבב שרשות.
ּמאיַתמר לו:
"ֵאתן ִבלי ֵאכיַתלי אש ּמניַתטשלּמת",
שוהוא אוֵאמר:
"ללא ּמניַתטשלִבתי",
רֲעה ֵארי אזה ִבנששּמבע שונוֵאטל.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתעד אש שיֵאהא ּמשם ִבמשקּמוצת הו ּמד ּמיה.
שוליאיַתמר לו:
"שש ֵאני ֵאכיַתלי ּמניַתטשלּמת",
שוהוא אוֵאמר:
"ללא ּמניַתטשלִבתי אאּמלא אאּמחד".
מסכת שבועות פרק ז משנה ג
ג
יַתה אנשחּמבל ֵאכייַתוצד?
ּמהיו שמִבעי ִבדין אותו אש ִבנשכ יַתנס שלתוְך ּמידו ּמשֵאלם,
שו ּמיּמוצא ּמחבול.
ּמאיַתמר לו:
"ּמחיַתבשלּמת ִבבי",
שוהוא אוֵאמר:
"ללא ּמחיַתבשלִבתי",
רֲעה ֵארי אזה ִבנששּמבע שונוֵאטל.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתעד אש שיֵאהא ּמשם ִבמשקּמוצת הו ּמד ּמיה.
שוליאיַתמר לו:
"ּמחיַתבשלּמת ִבבי ששיַתתִים",

שוהוא אוֵאמר:
"ללא ּמחיַתבשלִבתי אאּמלא יַתאיַתחת".
מסכת שבועות פרק ז משנה ד
ד
שואששכ אנ שגדו ּמחשוד יַתעל יַתהששבוּמעהֵ ,אכייַתוצד?
אאּמחד ששבויַתעת ּמהֵאעדות שואאּמחד ששבויַתעת יַתהִבפּמּקדון> ,אאּמחת<
יַתורֲעאִבפלו ששבויַתעת ּמש שוא.
ּמה ּמיה אאּמחד ֵאמאהם שמיַתשֵאחק יַתבּמּקשב ּמיה,
ויַתמשל אוה ּמב ִברִבבית ,ויַתמשפ ִברייַתח יו ִבנים ,שוסורֲעח ֵארי ששִבביִבעית,
אששכ אנ שגדו ִבנששּמבע שונוֵאטל.
ּמהיו שש ֵאניאהן רֲעחשו ִבדים,
ּמח שז ּמרה ששבוּמעה ִבלשמקוּממ ּה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי יוֵאסה.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
יַתירֲעחללקו.
מסכת שבועות פרק ז משנה ה
ה
שויַתהיַתח שנ ּמו ִבני יַתעל ִבפ שנשקסוֵ ,אכייַתוצד?
ללא אשליאיַתמר לו:
"ּמכתוב שבִבפ שנשקִבסי ,אשיַתאשת יַתח ּמיב ִבלי ּממאיַתתִים זוז",
אאּמלא אוֵאמר לו:
"ֵאתן ִבלשב ִבני ּמסאיַתתִים ִבחִבּטין,
ושלפורֲעעיַתלי אסיַתלע ּממעות".
הוא אוֵאמר:
" ּמניַתתִבתי",
שוֵאהן אושמ ִברים:
"ללא ּמניַתטשלנו",
הוא ִבנששּמבע שונוֵאטל,
שוֵאהן ִבנששּמבִבעין שונושטִבלין.
ּמאיַתמר אבן יַתנ ּמנס:
ֵאכייַתוצד?
ֵאאלו ּמוֵאאלו ּמבִבאין ִבלי ֵאדי ששבויַתעת ּמש שוא!
אאּמלא הוא נוֵאטל אשללא ִבבששבוּמעה,
שוֵאהן נושטִבלין אשללא ִבבששבוּמעה.
מסכת שבועות פרק ז משנה ו
ו
ּמאיַתמר יַתליַתח שנ ּמו ִבני:
"אתן ִבלי שב ִבדי ּמנר ֵאפרות!"

שו ּמניַתתן לו.
ּמאיַתמר לו:
"אתן ִבלי אאת יַתה ִבדי ּמנר!"
ּמאיַתמר לו:
" שניַתתִבתיו ּמלְך ,ו שניַתתתו שביַתא שנּמפִבלי",
ִיּמשיַתבע יַתביַתעל יַתהיַתבִית.
ּמניַתתן לו אאת יַתה ִבדי ּמנרּ ,מאיַתמר לו:
"אתן ִבלי אאת יַתהֵאפרות!"
ּמאיַתמר לו:
" שניַתתִבתים ּמלְך ,שוהויַתלשכּמתם שלתוְך ֵאביּמתְך",
ִיּמשיַתבע יַתהיַתח שנ ּמו ִבני.
יַתרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר> :יודה<
ּמכל אשיַתהֵאפרות שב ּמידוּ ,מידו ּמלאעשליו ּמנה.
ז
ּמאיַתמר יַתלמששלּמח ִבני:
"אתן ִבלי שב ִבדי ּמנר ּממעות!"
שו ּמניַתתן לו.
ּמאיַתמר לו:
"אתן ִבלי אאת יַתה ִבדי ּמנר!"
ּמאיַתמר לו:
" שניַתתִבתיו ּמלְך ,ו שניַתתתו שביַתא שנּמפִבלי"> ,באנפולי<
ִיּמשיַתבע יַתביַתעל יַתהיַתבִית.
ּמניַתתן לו אאת יַתה ִבדי ּמנרּ ,מאיַתמר לו:
"אתן ִבלי אאת יַתהּממעות!"
ּמאיַתמר לו:
" שניַתתִבתים ּמלְך ,שוִבהששיַתלשכּמתם שלתוְך ִבכיּמסְך",
ִיּמשיַתבע יַתהמששלּמח ִבני.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאאין אד ארְך יַתהמששלּמח ִבני ִבלשהיות נוֵאתן ִבאּמוּסר,
יַתעד אשהוא נוֵאטל ִבדי ּמנרו.
מסכת שבועות פרק ז משנה ז
ח
יַתכֵאשם אשּמאשמרו:
יַתהפו אגאמת שכמתּמבּמת ּה,
ללא ִבתּמפ יַתרע אאּמלא ִבבששבוּמעה,
שוֵאעד אאּמחד שמִבעי ּמד ּה אשִבהיא שפרוּמעה,
ללא ִבתּמפ יַתרע אאּמלא ִבבששבוּמעה.
ִבמ שנּמכִבסים שממששעּמב ִבדין וִבמ ִבנשכֵאסי שיתוִבמים,
שויַתה ִבנשפ יַתריַתעת אשללא שבּמפ ּמניו,

ללא ִבתּמפ יַתרע אאּמלא ִבבששבוּמעה.
ט
שוֵאכן יַתה שיתוִבמים,
ללא ִיּמפ שרעו אאּמלא ִבבששבוּמעה:
"ששבוּמעה אשללא ִבפשּק ּמדנו יַתאּמבא,
שואשללא ּמאיַתמר ּמלנו יַתאּמבא,
שואשללא ּממִבוצינו ששּמטר ֵאבין ששּמטרוּמתיו אששליַתאּמבא,
אשששּמטר אזה ּמפרויַתע.
ֵאהִבעיד שרִבבי יוּמח ּמנן אבן שברוּמקה,
אשרֲעאִבפלו נויַתלד ֵאבן שליַתאיַתחר ִבמייַתתת ּמהּמאב,
רֲעה ֵארי אזה ִבנששּמבע שונוֵאטל.
ּמאיַתמר יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל:
ִבאם ֵאיש ֵאע ִבדין אשּמאיַתמר ּמהּמאב שבּמשיַתעת ִבמיּמתתו:
"ששּמטר אזה ֵאאינו ּמפרויַתע",
נוֵאטל אשללא ִבבששבוּמעה.
מסכת שבועות פרק ז משנה ח
י
ֵאאלו ִבנששּמבִבעין אשללא שביַתטרֲעע ּמנה:
יַתהשוּמתִבפים ,שוּמהרֲעא ִבריִבסים ,שוּמהיַתאִבפשטרוִבפים,
שוּמהִבאּמשה יַתהנוּמשא שויַתהנואת אנת שבתוְך יַתהיַתבִית,
ואבן יַתהיַתבִית.
ּמאיַתמר לו:
"ּממה יַתאּמתה טורֲעע ֵאנ ִבני?
שרוצו ִבני אשִבתּמשיַתבע ִבלי",
יַתח ּמיב.
ּמחשלקו יַתהשוּמתִבפים שוּמהרֲעא ִבריִבסים,
ֵאאינו ּמיכול שליַתהששִבביּמען.
ִבנשת יַתגשל שגּמלה לו ששבוּמעה ִבמּממקום יַתאֵאחר,
שמ יַתגשל שגִבלים ּמעּמליו אאת יַתהלכל.
שויַתהששִבביִבעית יַתמששאמאטת אאת יַתהששבוּמעה.

פרק ח
מסכת שבועות פרק ח משנה א
א
יַתא שרּמבּמעה שושמ ִברין ֵאהן:
שוֵאמר ִבח ּמנם ,שויַתהשוֵאאל ,נוֵאשא ּמשּמכר ,שויַתהשוֵאכר.

שוֵאמר ִבח ּמנם ִבנששּמבע יַתעל יַתהלכל,
שויַתהשוֵאאל שמיַתשֵאלם אאת יַתהלכל,
שונוֵאשא ּמשּמכר שויַתהשוֵאכר ִבנששּמבִבעין יַתעל יַתהאשאבר,
שויַתעל יַתהששבו ּמיה שויַתעל יַתהֵאמּמתה,
ושמיַתששלִבמים אאת ּמהרֲעאֵאב ּמדה שואאת יַתה שג ֵאנּמבה.
מסכת שבועות פרק ח משנה ב
ב
ּמאיַתמר שלשוֵאמר ִבח ּמנם:
"ֵאאיּמכן שו ִברי?"
ּמאיַתמר לו:
"ֵאמת",
שוהוא אש ִבנששיַתבר או אש ִבנששּמבה או ִבנ שג יַתנב או ּמאיַתבד.
" ִבנששיַתבר",
שוהוא אשֵאמת או ִבנששּמבה או ִבנ שג יַתנב או ּמאיַתבד.
" ִבנששּמבה",
שוהוא אשֵאמת או ִבנששיַתבר או ִבנ שג יַתנב או ּמאיַתבד.
" ִבנ שג יַתנב",
שוהוא אשֵאמת או ִבנששיַתבר או ִבנששּמבה או ּמאיַתבד.
"ּמאיַתבד",
שוהוא אשֵאמת או ִבנששיַתבר או ִבנששּמבה או ִבנ שג יַתנב.
"-יַתמששִבביּמעְך רֲעא ִבני",שוּמאיַתמר "ּמאֵאמן",
ּמפטור.
מסכת שבועות פרק ח משנה ג
ג
"ֵאאיּמכן שו ִברי?"
ּמאיַתמר לו:
"ֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע ּממה יַתאּמתה ּמסח",
שוהוא אשֵאמת או ִבנששיַתבר או ִבנששּמבה או ִבנ שג יַתנב או ּמאיַתבד,
"-יַתמששִבביּמעְך ּמא ִבני",שוּמאיַתמר "ּמאֵאמן",
ּמפטור.
ד
"ֵאאיּמכן שו ִברי?"
ּמאיַתמר לו:
"ּמאיַתבד".
"-יַתמששִבביּמעְך רֲעא ִבני",שוּמאיַתמר "ּמאֵאמן",

ּמהֵאע ִבדין שמִבעי ִבדין אותו אשרֲעאּמכלו,
שמיַתשֵאלם אאת יַתהאּק ארן.
הו ּמדה ֵאמיַתעשוצמו,
שמיַתשֵאלם אק ארן שוחלאמש שוּמאּמשם.
ה
"ֵאאיּמכן שו ִברי?"
שוּמאיַתמר לו:
" ִבנ שג יַתנב".
"-יַתמששִבביּמעְך רֲעא ִבני",שוּמאיַתמר "ּמאֵאמן",
שוּמהֵאע ִבדים שמִבעי ִבדים אותו אש שג ּמנבו,
שמיַתשֵאלם יַתתששלוֵאמי אכאפל.
הו ּמדה ֵאמיַתעשוצמו,
שמיַתשֵאלם אק ארן שוחלאמש שוּמאּמשם.
מסכת שבועות פרק ח משנה ד
ו
ּמאיַתמר שלאאּמחד יַתבשוק:
"ֵאאיּמכן שו ִברי אש ּמג יַתנשבּמת?"
שוהוא אוֵאמר:
"ללא ּמג יַתנשבִבתי",
"-יַתמששִבביּמעְך רֲעא ִבני",שוּמאיַתמר "ּמאֵאמן",
שוּמהֵאע ִבדים שמִבעי ִבדין אותו אש שג ּמנבו,
שמיַתשֵאלם יַתתששלוֵאמי אכאפל.
ּמטיַתבח וּממיַתכר,
שמיַתשֵאלם יַתתששלוֵאמי יַתא שרּמבּמעה יַתורֲעחִבמּמשה> .ארבעה חמשה<
ּמרּמאה ֵאע ִבדים שמיַתמשששמִבשים וּמבִבאים ,שוּמאיַתמר:
" ּמג יַתנשבִבתי ,רֲעאּמבל ללא ּמטיַתבשחִבתי שוללא ּממיַתכ שרִבתי",
ֵאאינו שמיַתשֵאלם אאּמלא אק ארן.
מסכת שבועות פרק ח משנה ה
ז
ּמאיַתמר יַתלשוֵאאל:
"ֵאאיּמכן שו ִברי?"
ּמאיַתמר לו:
"ֵאמת",
שוהוא אש ִבנששיַתבר או ִבנששּמבה או ִבנ שג יַתנב או ּמאיַתבד.
" ִבנששיַתבר",
שוהוא אשֵאמת או ִבנששּמבה או ִבנ שג יַתנב או ּמאיַתבד.

" ִבנששּמבה",
שוהוא אשֵאמת או ִבנששיַתבר או ִבנ שג יַתנב או ּמאיַתבד.
" ִבנ שג יַתנב",
שוהוא אשֵאמת או ִבנששיַתבר או ִבנששּמבה או ּמאיַתבד.
"ּמאיַתבד",
שוהוא אשֵאמת או ִבנששיַתבר או ִבנששּמבה או ִבנ שג יַתנב.
"-יַתמששִבביּמעְך רֲעא ִבני",שוּמאיַתמר "ּמאֵאמן",
ּמפטור.
מסכת שבועות פרק ח משנה ו
ח
"ֵאאיּמכן שו ִברי?"
ּמאיַתמר לו:
"ֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע ּממה יַתאּמתה ּמסח",
שוהוא אשֵאמת או ִבנששיַתבר או ִבנששּמבה או ִבנ שג יַתנב או ּמאיַתבד.
"-יַתמששִבביּמעְך רֲעא ִבני",שוּמאיַתמר "ּמאֵאמן",
יַתח ּמיב.
ט
ּמאיַתמר שלנוֵאשא ּמשּמכר שויַתלשוֵאכר:
"ֵאאיּמכן שו ִברי?"
ּמאיַתמר לו:
"ֵאמת",
שוהוא אש ִבנששיַתבר או אש ִבנששּמבה.
" ִבנששיַתבר",
שוהוא אשֵאמת או אש ִבנששּמבה.
" ִבנששּמבה",
שוהוא אשֵאמת או ִבנששיַתבר.
" ִבנ שג יַתנב",
שוהוא אשּמאיַתבד.
"ּמאיַתבד",
שוהוא אש ִבנ שג יַתנב,
"-יַתמששִבביּמעְך רֲעא ִבני",שוּמאיַתמר "ּמאֵאמן",
ּמפטור.
י
"ֵאמת או ִבנששיַתבר או ִבנששּמבה",
שוהוא אש ִבנ שג יַתנב או אשּמאיַתבד.

"-יַתמששִבביּמעְך רֲעא ִבני",שוּמאיַתמר "ּמאֵאמן",
יַתח ּמיב.
"ּמאיַתבד או ִבנ שג יַתנב"> ,אש ִבנ שג יַתנב<
שוהוא אשֵאמת או ִבנששיַתבר או ִבנששּמבה,
"-יַתמששִבביּמעְך רֲעא ִבני",שוּמאיַתמר "ּמאֵאמן",
ּמפטור.
) אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל יַתהשמיַתש אנה ֵאמחוּמבה שלחוּמבה,
וִבמשפטור ִבלשפטור,
וִבמשפטור שלחוּמבהּ ,מפטור;
ֵאמחוּמבה ִבלשפטור ,יַתח ּמיב(.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל יַתה ִבנששּמבע שלּמהֵאקל יַתעל יַתעשוצמו,
יַתח ּמיב;
שליַתהשחִבמיר יַתעל יַתעשוצמו,
ּמפטור.
חסלת מסכת שבועות

מסכת עדיות
פרק א
מסכת עדיות פרק א משנה א
א
יַתשיַתמי אוֵאמר:
ּמכל יַתה ּמנִבשין יַתד ּמין יַתששעּמתן.
אהֵאלל אוֵאמר:
ִבמשפִבקי ּמדה ִבלשפִבקי ּמדה,
רֲעאִבפלו של ּמיִבמים יַתה שרֵאבה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ללא שכ ִבדשב ֵארי אזה שוללא שכ ִבדשב ֵארי אזה,
אאּמלא ֵאמֵאעת שלֵאעת שמיַתמאעאטת יַתעל ּמיד ִבמשפִבקי ּמדה ִבלשפִבקי ּמדה,

וִבמשפִבקי ּמדה ִבלשפִבקי ּמדה שמיַתמאעאטת יַתעל ּמיד ֵאמֵאעת שלֵאעת.
ב
ּמכל אאּמשה אש איש ּמל ּה אואסת ,יַתד ּמי ּה יַתששעּמת ּה.
שמיַתשאמאשת שבֵאע ִבדין רֲעה ֵארי זו ִבכשפִבקי ּמדה,
ושמיַתמאעאטת יַתעל ּמיד ֵאמֵאעת שלֵאעת,
שויַתעל ּמיד ִבמשפִבקי ּמדה ִבלשפִבקי ּמדה.
מסכת עדיות פרק א משנה ב
ג
יַתשיַתמי אוֵאמר:
ִבמיַתּקב יַתחּמלה.
אהֵאלל אוֵאמר:
ִבמיַתּקיַתבִים.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ללא שכ ִבדשב ֵארי אזה שוללא שכ ִבדשב ֵארי אזה,
אאּמלא יַתקב ויַתמשחּמוצה יַתח ּמיִבבין יַתביַתחּמלה.
וִבמאשִבה שג ִבדילו יַתהִבמדותּ ,מאשמרו:
רֲעחֵאמאשת שרּמבִבעים יַתח ּמיִבבין.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
רֲעחִבמּמשה ,שפטו ִברין,
רֲעחִבמּמשה ּמועוד ,יַתח ּמיִבבין.
מסכת עדיות פרק א משנה ג
ד
אהֵאלל אוֵאמר:
שמללא ִבהין יַתמִים ששאוִבבין פושסִבלין אאת יַתהִבמשק אוה,
אשּמא ּמדם יַתח ּמיב לויַתמר ִבכשלשון יַתרבו.
שויַתשיַתמאי אוֵאמר:
ִבתששיַתעת יַתקִבבים.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ללא שכ ִבדשב ֵארי אזה שוללא שכ ִבדשב ֵארי אזה,
אאּמלא יַתעד אשּמבאו שש ֵאני ִבג שר ִבד ִביים
ִבמיַתשיַתער ּמהיַתאששפות אשִבבירוּמשיַתלִים,
שוֵאהִבעידו ִבמֵאשם ששיַתמשע ּמיה שויַתאשביַתטשליון:
ששללאשת ּמל ִבגים יַתמִים ששאוִבבין פושסִבלין אאת יַתהִבמשק אוה,
שוִבק שימו אאת ִבדשב ֵאריאהן.
מסכת עדיות פרק א משנה ד
ה
שוּמלּממה יַתמ שזִבכי ִברין אאת ִבדשב ֵארי יַתשיַתמי שואהֵאלל שליַתבשּטּמלן?

שליַתלֵאמד יַתלדורות יַתהּמבִבאים,
אשללא שיֵאהא ּמא ּמדם עוֵאמד יַתעל שדּמברו,
אשרֲעה ֵארי רֲעאבות ּמהעוּמלם ללא ּמעשמדו יַתעל ִבדשב ֵאריאהן.
מסכת עדיות פרק א משנה ה
ו
שוּמלּממה יַתמ שזִבכי ִברין אאת ִבדשב ֵארי ּמיִבחיד ֵאבין יַתהשמ מרִבבין,
הוִבאיל שוֵאאין רֲעהּמלּמכה אאּמלא שכ ִבדשב ֵארי יַתהשמ מרִבבין?
אשִבאם ִי שראאה ֵאבית ִבדין אאת ִבדשב ֵארי יַתה ּמיִבחיד שוִישסלמְך ּמעּמליו,
אשֵאאין ֵאבית ִבדין ּמיכול שליַתבֵאּטל אאת ִבדשב ֵארי ֵאבית ִבדין רֲעחֵאברו,
יַתעד אש שיֵאהא ּמגדול ִבמאמנו יַתבּמחשכּממה ויַתבִבמ שנ ּמין.
ּמה ּמיה ּמגדול ִבמאמנו יַתבּמחשכּממה רֲעאּמבל ללא יַתבִבמ שנ ּמין,
יַתבִבמ שנ ּמין רֲעאּמבל ללא יַתבּמחשכּממה,
ֵאאינו ּמיכול שליַתבֵאּטל אאת שדּמברו,
יַתעד אש שיֵאהא ּמגדול ִבמאמנו יַתבּמחשכּממה ויַתבִבמ שנ ּמין.
מסכת עדיות פרק א משנה ו
ז
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
ִבאם ֵאכן,
ּמלּממה יַתמ שזִבכי ִברין אאת ִבדשב ֵארי יַתה ּמיִבחיד ֵאבין יַתהשמ מרִבבין שליַתבשּטּמלן?
אשִבאם ליאיַתמר ּמא ּמדם:
"ּמכְך רֲעא ִבני שמ מקּמבל",
ליאיַתמר לו:
"ִבמ ִבדשב ֵארי ִבאיש שפלו ִבני ּמשיַתמשעּמת".
מסכת עדיות פרק א משנה ז
ח
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
לריַתבע ּמהרֲעעּמוצמות ִבמן ּמהרֲעעּמוצִבמים,
ֵאבין ִבמשש יַתנִים ֵאבין ִבמששללּמשה.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
לריַתבע ּמהרֲעעּמוצמות ִבמן יַתהשג ִבו ּמיה,
ֵאמלרב יַתהִבב שנ ּמין או ֵאמלרב יַתהִבמ שנ ּמין.
יַתשיַתמי אוֵאמר:
רֲעאִבפלו ֵאמאעאוצם אאּמחד.
מסכת עדיות פרק א משנה ח
ט
יַתכ שרִבשי ֵאני שתרוּממה,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:

שו ִברים שוּמשִבפים שביַתטרֲעה ּמרה,
ויַתמרֲעאִבכיִבלין שבמטשמּמאה.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שו ִברים שביַתטרֲעה ּמרה,
שוּמשִבפים ויַתמרֲעאִבכיִבלין שבמטשמּמאה.
יַתשיַתמי אוֵאמר:
ליאשכלו שוצ ִבריד.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ּמכל יַתמרֲעעֵאשיאהן שבמטשמּמאה.
מסכת עדיות פרק א משנה ט
י
יַתהפו ֵארט אסיַתלע ִבמּממעות אששליַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני ִבבירוּמשיַתלִים,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ּמכל יַתהאוּסיַתלע ּממעות.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
אשאקל אכאס ף שואשאקל ּממעות.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ֵאאין שמיַתחשלִבלין אכאס ף וֵאפרות יַתעל יַתהאכאס ף.
יַתורֲעחּמכִבמים יַתמִבתי ִברין.
מסכת עדיות פרק א משנה י
יא
יַתהפו ֵארט אסיַתלע אששליַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני ִבבירוּמשיַתלִים,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
שבּמכל יַתהאוּסיַתלע ּממעות.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
אשאקל אכאס ף שואשאקל ּממעות.
יַתה ּמד ִבנים ִבלשפ ֵאני רֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִבבששללּמשה ִבדיּמנ ִברין אכאס ף ,ושב ִבדי ּמנר ּממעות.
ו שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ִבבששללּמשה ִבדיּמנ ִברין אכאס ף וִבב שרִבביִבעית אכאס ף וִבב שרִבביִבעית ּממעות.
ו שרִבבי יַתט שרפון אוֵאמר:
יַתא שרּמבּמעה ּמאשסשפ ֵארי אכאס ף.
יַתשיַתמי אוֵאמר:
יַתי ִבניאח ּמנה אבּמחנות שוליאיַתכל שכ אנ שג ּמד ּה.
מסכת עדיות פרק א משנה יא
יב
ִבכֵאוּסא אשיַתליַתכּמלה אש ִבנשּטלו ִבחפו ּמיו,
ֵאבית יַתשיַתמי שמיַתטִבמין,

וֵאבית אהֵאלל שמיַתטרֲעה ִברין.
יַתשיַתמי אוֵאמר:
יַתא ף יַתמשלֵאבן אשיַתלִבכֵאוּסאּ ,מטֵאמא.
ִבכֵאוּסא אששּקּמבעו יַתברֲעע ֵארּמבה,
ֵאבית יַתשיַתמי שמיַתטִבמין,
וֵאבית אהֵאלל שמיַתטרֲעה ִברין.
יַתשיַתמי אוֵאמר:
יַתא ף אהּמעשוי ּמב ּה.
מסכת עדיות פרק א משנה יב
יג
ֵאאלו שדּמב ִברים
אשּמח שזרו ֵאבית אהֵאלל שלהורות שכ ִבדשב ֵארי ֵאבית יַתשיַתמי:
ּמהִבאּמשה אשּמבאת ִבמשמ ִבדי יַתנת יַתה ּמים ,שוּמאשמ ּמרה:
"ֵאמת יַתבשעִבלי"ִ ,בת ּמנֵאשא;
"ֵאמת יַתבשעִבלי"ִ ,בתשת יַתיֵאבם.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ללא ּמשיַתמשענו אאּמלא שבּמבּמאה ִבמן יַתהּמּקִבוציר ִבבשליַתבד.
ּמאשמרו ּמלאהן ֵאבית יַתשיַתמי:
יַתאיַתחת יַתהּמבּמאה ִבמן יַתהּמּקִבוציר,
שויַתאיַתחת יַתהּמבּמאה ִבמן יַתה ֵאזיִבתים,
שויַתאיַתחת יַתהּמבּמאה ִבמשמ ִבדי יַתנת יַתה ּמים.
ללא ִבדשברו יַתבּמּקִבוציר אאּמלא יַתבהו אוה.
ּמח שזרו ֵאבית אהֵאלל שלהודות שכ ִבדשב ֵארי ֵאבית יַתשיַתמי.
יד
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ִבת ּמנֵאשא שוִבתלּטל שכמתּמבה.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ִבת ּמנֵאשא שוללא ִבתלּטל שכמתּמבה.
ּמאשמרו ּמלאהם ֵאבית יַתשיַתמי:
ִבהיַתת שראתם אאת ּמהאע שר ּמוה יַתהרֲעחמו ּמרה> ,אע שר ּמייה<
שוללא יַתתִבתירו אאת יַתהּמממון יַתהיַתּקל?
ּמאשמרו ּמלאהן ֵאבית אהֵאלל:
ּממִבוצינו אשֵאאין ּמהיַתאִבחים ִבנשכ ּמנִבסים שב יַתנרֲעחּמלה יַתעל ִבפיּמה.
ּמאשמרו ּמלאהן ֵאבית יַתשיַתמי:
יַתורֲעהללא ִבמֵאוּסאפר שכמתּמבּמת ּה ִבנשליַתמד,
אשהוא כוֵאתב ּמל ּה,
אשִבאם ִבת ּמנֵאשא שליַתאֵאחר,
ִבתשּטִבלי יַתמה אשּמכתוב ִבליְך.
ּמח שזרו ֵאבית אהֵאלל שלהודות שכ ִבדשב ֵארי ֵאבית יַתשיַתמי.

מסכת עדיות פרק א משנה יג
יה
ִבמי אשאחשוציו אעאבד שואחשוציו אבן חל ִברים,
עוֵאבד אאת יַתרבו יום אאּמחד שואאת יַתעשוצמו יום אאּמחד.
שכ ִבדשב ֵארי ֵאבית אהֵאלל.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ִבתיַתּק שנאתם אאת יַתרבו,
שואאת יַתעשוצמו ללא ִבתיַתּק שנאתם:
ִבלּמשא ִבששפּמחהֵ ,אאינו ּמיכול,
יַתבת חל ִבריןֵ ,אאינו ּמיכול.
ִיּמבֵאטל?
יַתורֲעהללא ללא ִבנשב ּמרא ּמהעוּמלם אאּמלא שלִבפ שר ּמיה שו ִברשב ּמיה?
ש אנאאיַתמר ) :שייַתששע ּמיה מה,יח(
א
"ללא לתהו שב ּמרּמא ּהּ ,מלאשאבת שיּמוצ ּמר ּה".
אאּמלא ִבמשפ ֵאני ִבתּקון ּמהעוּמלם,
כוִבפין אאת יַתרבו שועואשה אותו אבן חל ִברים,
שוכוֵאתב ששּמטר יַתעל רֲעחִבוצי ּמדּממיו.
ּמח שזרו ֵאבית אהֵאלל שלהודות שכ ִבדשב ֵארי ֵאבית יַתשיַתמי.
מסכת עדיות פרק א משנה יד
יו
שכִבלי אח ארס יַתמִבציל יַתעל יַתהלכל,
שכ ִבדשב ֵארי ֵאבית אהֵאלל.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ֵאאינו יַתמִבציל אאּמלא יַתעל ּמהּקאּמכִבלים שויַתעל יַתהיַתמששִבקים,
שויַתעל שכִבלי אח ארס.
ּמאשמרו ּמלאהן ֵאבית אהֵאלל:
ִבמשפ ֵאני ּממה?
ּמאשמרו ּמלאהן ֵאבית יַתשיַתמי:
ִבמשפ ֵאני אשהוא ּמטֵאמא יַתעל יַתגב יַתעם ּמהּמא אר ץ,
שוֵאאין שכִבלי ּמטֵאמא חוֵאוצ ץ.
ּמאשמרו ּמלאהן ֵאבית אהֵאלל:
יַתורֲעהללא ִבטיַתה שראתם ּקאּמכִבלים ויַתמששִבקין אששבתוכו?
ּמאשמרו ּמלאהן ֵאבית יַתשיַתמי:
שכאשִבּטיַתה שרנו ּקאּמכִבלים ויַתמששִבקים אששבתוכו,
שליַתעשוצמו ִבטיַתה שרנו,
רֲעאּמבל שכאשִבּטיַתה שרּמת אאת יַתהאכִבלי,
ִבטיַתה שרּמת ּמלְך שולו.
ּמח שזרו ֵאבית אהֵאלל שלהודות שכ ִבדשב ֵארי ֵאבית יַתשיַתמי.

פרק ב
מסכת עדיות פרק ב משנה א
א
שרִבבי רֲעח יַתנשנ ּמיה שס יַתגן יַתהלכרֲעה ִבנים ֵאהִבעיד יַתא שרּמבּמעה שדּמב ִברים:
ִבמיֵאמיאהם אשיַתללכרֲעה ִבנים,
ללא ִבנשמ שנעו ִבמִבלששלר ף אאת יַתהּמבּמשר אש ִבניַתּטּממא ִבב שויַתלד יַתהמּטשמּמאה,
ִבעם יַתהּמבּמשר אש ִבניַתּטּממא שביַתאב יַתהמּטשמּמאה,
יַתא ף יַתעל ִבפי מוִבסיִבפין לו מטשמּמאה יַתעל מטשמּמאתו.
ב
הוִבסי ף שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
ִבמיֵאמיאהם אשיַתללכרֲעה ִבנים,
ללא ִבנשמ שנעו ִבמשליַתה שדִבליק אאת יַתהאשאמן אש ִבנשפיַתסל ִבבשטבול יום,
שב ֵאנר אש ִבניַתּטּממא ִבבשטֵאמא ֵאמת,
יַתא ף יַתעל ִבפי מוִבסיִבפין לו מטשמּמאה יַתעל מטשמּמאתו.
מסכת עדיות פרק ב משנה ב
ג
ּמאיַתמר רֲעח יַתנ שנ ּמיה שס יַתגן יַתהלכרֲעה ִבנים:
ִבמ ּמייַתמי ללא ּמרִבאיִבתי עור יוֵאוצא שלֵאבית יַתהשש ִבריּמפה.
ּמאיַתמר שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
ִבמ שדּמב ּמריו ּמליַתמ שדנו,
אשיַתהיַתמשפִבשיט אאת יַתהשבכור שו ִבנשמּמוצא שט ֵארּמפה,
אש ֵאיאותו יַתהלכרֲעה ִבנים שבעורו.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאין "ללא ּמרִבאינו" שרּמא ּמיהֵ> ,אהן<
אאּמלא יוֵאוצא שלֵאבית יַתהשש ִבריּמפה.
מסכת עדיות פרק ב משנה ג
ד
יַתא ף הוא ֵאהִבעיד יַתעל שכּמפר ּמקּמטן אשּמה ּמיה שביַתוצד שירוּמשיַתלִים,
שוּמה ּמיה בו ּמזֵאקן אאּמחד,
שוּמה ּמיה יַתמשל אוה שלּמכל שב ֵאני יַתהשכּמפר,
שוכוֵאתב ִבבשכּמתב ּמידו ,יַתורֲעאֵאח ִברין חושתִבמין.
וּמבא יַתמרֲעעאשה ִבלשפ ֵאני רֲעחּמכִבמין שוִבהִבתירו.
שלִבפי יַתד שרּמכְך יַתאּמתה ּמלֵאמד,
אשיַתהִבאּמשה כואתאבת אאת ִבגּמּט ּה,
שוּמהִבאיש כוֵאתב אאת שוּמברו,

אשֵאאין ִבקיום יַתה ֵאגט אאּמלא שבחוּמתּממיו.
שויַתעל יַתהיַתמיַתחט אש ִבנשמֵאוצאת יַתבּמבּמשר,
אשיַתהשוּסִבכין שויַתה ּמי יַתדִים שטהורות,
שויַתהּמבּמשר ּמטֵאמא.
שוִבאם ִבנשמֵאוצאת יַתבאפ ארש,
יַתהלכל ּמטהור.
מסכת עדיות פרק ב משנה ד
ה
ששללּמשה שדּמב ִברין ּמאיַתמר שרִבבי ִיששּממֵאעאל
ִבלשפ ֵאני רֲעחּמכִבמים יַתבאכ ארם שב יַתישב אנה:
יַתעל ֵאביּמוצה שטרוּמפה אשִבהיא שנתו ּמנה יַתעל יַתגֵאבי ּמי ּמרק אשיַתלשתרוּממה,
אשִבהיא ִבחבור.
שוִבאם ּמה שיּמתה שכִבמין כויַתבע,
שוֵאאי ּמנה ִבחבור.
שויַתעל ִבשבלאלת אשיַתבּמּקִבוציר שולראּמש ּה יַתמ ִבגייַתע יַתלּמּקּממה,
ִבאם ִבנשקאוצ ארת ִבעם יַתהּמּקּממה,
רֲעה ֵארי אששליַתביַתעל יַתהיַתבִית;
שוִבאם ּמלאו ,רֲעה ֵארי אשּמלרֲעעִבנ ִביים.
שויַתעל יַתג ּמנה שקיַתט ּמנה אשִבהיא ממאּקאפת ּמע ִבריס,
ִבאם איש ּמב ּה שמללא בוֵאוצר שויַתסלו ִבמּמכן,
שמללא בוֵאוצר שויַתסלו ִבמּמכן,
ִבתּמז יַתרע,
שוִבאם ּמלאו ,ללא ִבתּמז יַתרע.
מסכת עדיות פרק ב משנה ה
ו
ששללּמשה שדּמב ִברין ּמאשמרו ִבלשפ ֵאני שרִבבי ִיששּממֵאעאל,
שוללא ּמאיַתמר ּמבאהן ִבאוּסור שואהֵאתר,
וֵאפ שרּמשן שיהומשיַתע אבן יַתמשת ּמיה:
יַתהֵאמֵאפיש ממ שרּמסה יַתביַתשּמבת,
ִבאם יַתלרֲעעשות ּמל ּה אפה,
יַתח ּמיב,
שוִבאם שלהוִבוציא ִבמאמ ּמנה ֵאלּמחה,
ּמפטור.
יַתהּמצד ּמנּמחש יַתביַתשּמבת,
ִבאם שכִבמשתיַתעֵאוּסק אשללא ִיששאכנו,
ּמפטור;
שוִבאם ִבל שרפוּמאה,
יַתח ּמיב.
שויַתעל יַתלּמפִבסים רֲעארו ִבניות,

אשֵאהן שטהורות,
ִבמשפ ֵאני אשללא ִבנ שגשמ ּמרה שמיַתלאשכּמתן.
מסכת עדיות פרק ב משנה ו
ז
ששללּמשה שדּמב ִברים ּמאיַתמר שרִבבי ִיששּממֵאעאל,
שוללא הו ּמדה לו שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
יַתהשום שויַתהבלאסר שויַתהשמִבלילות אש ִברשוּסּמקן ִבמשבעוד יום,
אש שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
ִי שגלמר ִבמאשאתשחיַתשְך,
ו שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ללא ִי שגלמר.
מסכת עדיות פרק ב משנה ז
ח
ששללּמשה שדּמב ִברין ּמאשמרו ִבלשפ ֵאני שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
שש יַתנִים ִבמֵאשם שרִבבי אאִבליאע אזר,
שואאּמחד ִבמֵאשם שרִבבי שיהומשיַתע.
שש יַתנִים ִבמֵאשם שרִבבי אאִבליאע אזר:
יוּמוצא ִבאּמשה שבִבעיר אשיַתל ּמזּמהב,
ויַתמשפ ִבריֵאחי יו ִבנים שפסוִבלין ִבמן ּמהֵאעדות.
שואאּמחד ִבמֵאשם שרִבבי שיהומשיַתע:
יַתהאש אר ץ שבִבפי יַתהמחשל ּמדה,
ושמיַתהאלאכת יַתעל יַתגֵאבי ִבכּמכרות אשיַתלשתרוּממה,
ּמסֵאפק ּמנ יַתגע ּמסֵאפק ללא ּמנ יַתגע,
שסֵאפקו ּמטהור.
מסכת עדיות פרק ב משנה ח
ט
ששללּמשה שדּמב ִברים ּמאיַתמר שרִבבי רֲעעִבקיּמבה,
יַתעל שש יַתנִים הודו לו,
שויַתעל אאּמחד ללא הודו לו.
יַתעל יַתס שנ ּמדל אשיַתליַתוּס ּמי ִבדין,
אשהוא ּמטֵאמא ִבמ שד ּמרס;
שויַתעל ִבשי ֵארי יַתתנור ,יַתא שרּמבּמעה,
אשּמהיו אושמ ִברים 'ששללּמשה',
שוהודו לו.
שויַתעל אאּמחד ללא הודו לו:
יַתעל ִבכֵאוּסא אש ִבנשּטלו שש יַתנִים ֵאמִבחפו ּמיו אזה שביַתוצד אזה,
אש שרִבבי רֲעעִבקיּמבה שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין.

מסכת עדיות פרק ב משנה ט
י
הוא ּמה ּמיה אוֵאמר:
ּמהּמאב ּמזאכה יַתלֵאבן יַתבנוי> ,בנואי<
ויַתבכליַתח ,וּמבלעאשר ,ויַתבּמחשכּממה ,ויַתבּמש ִבנים,
ושבִבמשסיַתפר יַתהדורות שלּמפ ּמניו.
ש אנאאיַתמר ) :שייַתששע ּמיה מא,ד(
הוא יַתהֵאּק ץ ,א
"לק ארא יַתהלדרות ֵאמלראש";
ש אנאאיַתמר) :שב ֵאראִבשית טו,יג(
יַתא ף יַתעל ִבפי א
" יַתורֲעעּמבדום שוִבענו לאּמתם יַתא שריַתבע ֵאמאות ּמש ּמנה",
שו אנאאיַתמרּ) :משם ּמשם,טז(
" שודור שרִבביִבעי ּמישובו ֵאה ּמנה".
מסכת עדיות פרק ב משנה י
יא
יַתא ף הוא ּמה ּמיה אוֵאמר רֲעחִבמּמשה שדּמב ִברין אשִבלשש ֵאנים ּמעּמשר חל אדש:
ִבמששיַתפט דור יַתהיַתמבול ,שש ֵאנים ּמעּמשר חל אדש;
ִבמששיַתפט ִבאיוב ,שש ֵאנים ּמעּמשר חל אדש;
ִבמששיַתפט יַתהִבמשוצ ִברים ,שש ֵאנים ּמעּמשר חל אדש;
ִבמששיַתפט גוג אלּמעִבתיד ּמללבא ,שש ֵאנים ּמעּמשר חל אדש;
ִבמששיַתפט שרּמשִבעים שב ֵאגיִבה ּמנם ,שש ֵאנים ּמעּמשר חל אדש,
ש אנאאיַתמר ) :שייַתששע ּמיה סו,כג(
א
" שוּמה ּמיה ִבמ ֵאדי חל אדש שבּמח שדשו".
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי אוֵאמר:
ִבמן יַתהאפיַתסח יַתעד רֲעעאוצ ארת,
ש אנאאיַתמר ) :שייַתששע ּמיה סו,כג(
א
"וִבמ ֵאדי יַתשּמבת שביַתשיַתבתו".

פרק ג
מסכת עדיות פרק ג משנה א
א
ּמכל יַתהִבמיַתּטִבמים שבּמאֵאהל
אש אנשחשלקו שוִבהשכ ִבניּמסן שלתוְך יַתהיַתבִית,
שרִבבי דוּמסא אבן יַתא שרִבכינס שמיַתטֵאהר,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטשמִבאין.
ֵאכייַתוצד?
יַתהנו ֵאגיַתע שבִבכשש ֵאני רֲעחּמוצֵאאי ֵאזיִבתין ִבמן יַתה שנֵאבּמלה ,או נוששּמאן,

ויַתבֵאמת,
יַתהנו ֵאגיַתע שביַתכרֲעחִבוצי יַתזִית ,ויַתמרֲעאִבהיל יַתעל יַתכרֲעחִבוצי יַתזִית,
או נו ֵאגע שביַתכרֲעחִבוצי יַתזִית,
שויַתכרֲעחִבוצי יַתזִית יַתמרֲעאִבהיל ּמעּמליו.
ויַתמרֲעאִבהיל יַתעל ִבכשש ֵאני רֲעחּמוצֵאאי ֵאזיִבתים,
ויַתמרֲעאִבהיל יַתעד יַתכרֲעחִבוצי יַתזִית,
יַתורֲעחִבוצי יַתזִית יַתמרֲעאִבהיל ּמעּמליו;
שרִבבי דוּמסא אבן יַתא שרִבכי ּמנס שמיַתטֵאהר,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטשמִבאין.
ב
רֲעאּמבל יַתהנו ֵאגיַתע שביַתכרֲעחִבוצי יַתזִית,
שו ּמדּמבר יַתאֵאחר יַתמרֲעאִבהיל ּמעּמליו שויַתעל יַתכרֲעחִבוצי יַתזִית;
או יַתמרֲעאִבהיל יַתעל יַתכרֲעחִבוצי יַתזִית,
שו ּמדּמבר יַתאֵאחר יַתמרֲעאִבהיל ּמעּמליו שויַתעל יַתכרֲעחִבוצי יַתזִית,
ּמטהור.
ּמאיַתמר שרִבבי ֵאמִבאיר:
יַתא ף ּמב אזה שרִבבי דוּמסה אבן יַתא שרִבכי ּמנס שמיַתטֵאהר,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטשמִבאין.
יַתהלכל ּמטֵאמא ,חו ץ ִבמן יַתהיַתמ ּמגע,
שויַתהיַתמּמשא ִבעם ּמאֵאהל.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל אשהוא ִבמֵאשם אאּמחדּ ,מטֵאמא;
ִבמשש ֵאני ֵאשמותּ ,מטהור.
מסכת עדיות פרק ג משנה ב
ג
לאאכל ּמפרוד ֵאאינו ִבמשוצּמט ֵאר ף.
ִבדשב ֵארי שרִבבי דוּמסא.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִבמשוצּמט ֵאר ף.
שמיַתחשלִבלין יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני יַתעל רֲעאִבסימון.
ִבדשב ֵארי שרִבבי דוּמסא.
יַתורֲעחּמכִבמים אושס ִברין:
יַתמשטִבביִבלין ּמי יַתדִים יַתליַתחּמּטאת.
ִבדשב ֵארי שרִבבי דוּמסא.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִבאם ִבניַתּטשמאו ּמי ּמדיוִ ,בניַתּטּממא גופו.
מסכת עדיות פרק ג משנה ג
ד

שמֵאעי רֲעאיַתבִבּטייַתח ושקלנאבת ּמי ּמרק אשיַתלשתרוּממה,
שרִבבי דוּמסא יַתמִבתיר יַתלּמז ִברים,
יַתורֲעחּמכִבמים אושס ִברין.
ה
ּמחֵאמש שרֵאחלות גו שזזות ּממ אנה ּממ אנה ּמואפ ארס,
יַתח ּמיבות שב ֵאראִבשית יַתה ֵאגז.
ִבדשב ֵארי שרִבבי דוּמסא.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ּמחֵאמש שרֵאחלות גו שזזות ּמכל אשֵאהן.
מסכת עדיות פרק ג משנה ד
ו
ּמכל יַתהחוּמוצלות שטֵאמאות שטֵאמא ֵאמת.
ִבדשב ֵארי שרִבבי דוּמסא.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִבמ שד ּמרס.
ּמכל יַתהשּקִבליעות שטהורות,
חו ץ ִבמאששל ִבגשל ִבגילון.
ִבדשב ֵארי שרִבבי דוּמסא.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
מכּמלם שטֵאמאות,
חו ץ ִבמאשיַתליַתצּממ ִברים.
מסכת עדיות פרק ג משנה ה
ז
יַתהאּקיַתלע אששלֵאבית ִבקבול אשּמל ּה ּמא ִבריג,
שטֵאמּמאה.
שואשּמלעור,
שרִבבי דוּמסא אבן יַתא שרִבכי ּמנס שמיַתטֵאהר,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטִבמים.
ִבנשפיַתסק ֵאבית אאשוציַתבע אשּמל ּה,
שטהו ּמרה;
וֵאבית יַתהּמפקויַתע אשּמל ּה,
שטֵאמּמאה.
מסכת עדיות פרק ג משנה ו
ח
יַתהששבו ּמיה אואכאלת ִבבשתרוּממה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי דוּמסא.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:

ֵאיש ששבו ּמיה אואכאלת,
שו ֵאיש ששבו ּמיה אשֵאאי ּמנה אואכאלת.
ֵאכייַתוצד?
ּמהִבאּמשה אשּמאשמ ּמרה:
ִבנששֵאביִבתי ושטהו ּמרה ּמא ִבני,
אואכאלת.
ִבאם ֵאיש ֵאע ִבדים אש ִבנששֵאבית,
שוִבהיא אואמ ארת:
שטהו ּמרה ּמא ִבני,
ֵאאי ּמנה אואכאלת.
מסכת עדיות פרק ג משנה ז
ט
יַתא שרּמבּמעה שסֵאפקות שרִבבי שיהומשיַתע שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין.
ֵאכייַתוצד?
יַתהּמּטֵאמא עוֵאמד שויַתהּמּטהור עוֵאבר,
יַתהּמּטהור עוֵאמד שויַתהּמּטֵאמא עוֵאבר,
מטשמּמאה ִבב שרשות יַתה ּמיִבחיד שויַתטרֲעה ּמרה ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
יַתטרֲעה ּמרה ִבב שרשות יַתה ּמיִבחיד שומטשמּמאה ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים.
ּמסֵאפק ּמנ יַתגעּ ,מסֵאפק ללא ּמנ יַתגע,
ּמסֵאפק אהאאִבהילּ ,מסֵאפק ללא אהאאִבהיל,
ּמסֵאפק ֵאהִבסיט ,שוּמסֵאפק ללא ֵאהִבסיט,
שרִבבי שיהומשיַתע שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין.
מסכת עדיות פרק ג משנה ח
י
ששללּמשה שדּמב ִברין שרִבבי ּמוצדוק שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין:
יַתמשסֵאמר אשיַתלמששלּמח ִבני,
שוּמארון אשיַתל ּמגרוסות> ,אשיַתל שגרוסות<
ויַתמשסֵאמר אששלאאאבן ּמשעות,
שרִבבי ּמוצדוק שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין.
מסכת עדיות פרק ג משנה ט
יא
יַתא שרּמבּמעה שדּמב ִברין יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין:
שכסוי אט ִבני אששליַתמאתאכת אששליַתברֲעעֵאלי ּמבִבתים,

ושתלוי יַתהיַתמ שג ֵארדות,
שו ּמגשלֵאמי שכֵאלי יַתמשתכות,
שויַתטשבּמלה אש אנשחשלּמקה ִבלשש יַתנִים.
מו ִבדים רֲעחּמכִבמים של יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל,
שביַתטשבּמלה אש אנשחשלּמקה ִבלשש יַתנִים,
אאּמחד ּמגדול שואאּמחד ּמקלטן,
יַתה ּמגדול ּמטֵאמא ,שויַתהּמּקּמטן ּמטהור.
מסכת עדיות פרק ג משנה י
יב
ששללּמשה שדּמב ִברין יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל יַתמשחִבמיר
שכ ִבדשב ֵארי ֵאבית יַתשיַתמי:
ֵאאין טושמ ִבנין אאת יַתהיַתחִבמים ִבמיום טוב יַתליַתשּמבת,
שוֵאאין זושקִבפין אאת יַתהשמנו ּמרה שביום טוב,
שוֵאאין אוִבפין ִבפּמתן שג ִבריוצות,
אאּמלא שרִבקיִבקים.
ּמאיַתמר יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל:
"ִבמיֵאמיאהם אששלֵאבית יַתאּמבא,
ללא ּמהיו אוִבפין אאת ִבפּמתן שג ִבריוצות,
אאּמלא שרִבקיִבקים".
ּמאשמרו לו:
"יַתמה יַתנרֲעעאשה ּמלאהם שלֵאבית ּמאִבביָך,
אשּמהיו יַתמשחִבמי ִברין יַתעל יַתעשוצּממן,
ושמִבקִבלים יַתעל ּמכל ִישש ּמרֵאאל,
ִבלשהיות אוִבפין ִבפּמתן שג ִבריוצות ּמוחל ִברי!"
מסכת עדיות פרק ג משנה יא
יג
יַתא ף הוא ּמאיַתמר ששללּמשה שדּמב ִברין שלּמהֵאקל:
שמיַתכשב ִבדין ֵאבין יַתהִבמּטות,
ויַתמ ִבניִבחין אאת יַתהִבמ שגּממר שביום טוב,
שועוִבשין שג ִבדי שמ מקּמלס שבֵאליֵאלי שפּמסִבחים.
יַתורֲעחּמכִבמים אושס ִברין.
מסכת עדיות פרק ג משנה יב
יד
ששללּמשה שדּמב ִברין שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה יַתמִבתיר,
יַתורֲעחּמכִבמים אושס ִברין:
ּמפ ּמרתו יוּמוצא ִבב שרוצוּמעה אשֵאבין שק ּמר אניּמה,
ושמּמק שר ִבדין אאת יַתהשבֵאהּממה שביום טוב,
שושורֲעחִבקין אאת יַתהִבפשלשפִבלין ּמב ֵאריַתחִים אשּמלאהן.

שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאאין שמּמק שר ִבדין אאת יַתהשבֵאהּממה שביום טוב,
ִבמשפ ֵאני אשהוא עואשה יַתחבו ּמרה,
רֲעאּמבל שמיַתק שרשוצִבפין.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאין שמּמק שר ִבדין,
יַתא ף ללא שמיַתק שרשוצִבפין.

פרק ד
מסכת עדיות פרק ד משנה א
א
ֵאאלו שדּמב ִברים ִבמּמּקֵאלי ֵאבית יַתשיַתמי וֵאממחשמ ֵארי ֵאבית אהֵאלל:
ֵאביּמוצה אשנושל ּמדה שביום טוב,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ֵאתּמאֵאכל;
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ללא ֵאתּמאֵאכל.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ששאור יַתכ יַתזִית שוּמחֵאמ ץ יַתככואתאבת;
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
אזה ּמו אזה יַתכ יַתזִית.
מסכת עדיות פרק ד משנה ב
ב
יַתהשוֵאחט יַתח ּמיה ּמועו ף שביום טוב,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
יַתישחלפר יַתב ּמדּמקל ִבוייַתכאוּסה;
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
חט,
ללא ִישש ל
אאּמלא ִבאם ֵאכן ּמה ּמיה לו ּמעּמפר מוּמכן.
מו ִבדים אשִבאם ּמשיַתחט,
אש יַתישחלפר יַתב ּמדּמקל ִבוייַתכאוּסה;
אשֵאאאפר יַתהִבכי ּמרה מוּמכן.
מסכת עדיות פרק ד משנה ג
ג
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
אהשבֵאקר ּמלרֲעעִבנ ִביים אהשבֵאקר;

וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ֵאאינו אהשבֵאקר,
יַתעד אש ּמישביַתקר יַתא ף ּמלרֲעעִבשי ִברים ִבכששִבמּמּטה.
ּמכל ּקעּממ ֵארי יַתהּמש אדה אששליַתקב יַתקב,
יַתאיַתחת אששליַתא שריַתביַתעת יַתקִבבים וששֵאכחו,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ֵאאינו ִבששכּמחה;
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ִבששכּמחה.
מסכת עדיות פרק ד משנה ד
ד
ּמהעלאמר אשהוא ּמסמוְך יַתל ּמגּמפא
שויַתל ּמג ִבדיש שויַתלּמבּמקר שויַתלֵאכִבלים וששֵאכחו,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ֵאאינו ִבששכּמחה;
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ִבששכּמחה.
מסכת עדיות פרק ד משנה ה
ה
אכ ארם שרּמבִבעי,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ֵאאין לו חלאמש שוֵאאין לו ֵאבעור;
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
איש לו.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ֵאיש לו אפ ארט שו ֵאיש לו עוֵאללות,
יַתורֲעעּמנ ִבוים פו ִבדין שליַתעשוצּממן;
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
מכלו יַתל יַתגת.
מסכת עדיות פרק ד משנה ו
ו
ּמחִבבית אשיַתל ֵאזיִבתים שמ מגשל ּמגִבלים,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ֵאאינו ּמוצ ִבריְך של יַתנֵאּקב;
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ּמוצ ִבריְך של יַתנֵאּקב;
ומו ִבדים,
אשִבאם ִבנּמּקּמבה ושסּמתמוּמהא ששּממ ִברים,

אשִבהיא שטהו ּמרה.
יַתהּמוּסְך אשאמן ּמטהור שו ִבנּמּטּממא,
שו ּמי יַתרד שוּמטיַתבל,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
יַתא ף יַתעל ִבפי שמ יַתנֵאּט ף,
ּמטהור;
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שכ ֵאדי ִבסייַתכת ֵאאאבר ּמקּמטן.
ִבאם ּמה ּמיה אשאמן ּמטֵאמא ִבמשתִבחּמלתו,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
שכ ֵאדי ִבסייַתכת ֵאאאבר ּמקּמטן;
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
יַתמששאקה טוֵאפייַתח.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר ִבמֵאשם ֵאבית אהֵאלל:
טוֵאפייַתח ויַתמשטִבפייַתח.
מסכת עדיות פרק ד משנה ז
ז
ּמהִבאּמשה ִבמשתיַתק אדאשת שב ִבדי ּמנר ושבשו אוה ִבדי ּמנר,
שכ ִבדשב ֵארי ֵאבית יַתשיַתמי ;
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ִבבשפרוּמטה ושבשו אוה שפרוּמטה.
שויַתכּממה ִבהיא שפרוּמטה?
אאּמחד ִבמששמו ּמנה שבִבאּמוּסר ּמהִבאייַתטשלִבקי.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
פוֵאטר הוא ּמא ּמדם אאת ִבאששתו שב ֵאגט ּמיּמשן;
וֵאבית אהֵאלל אושס ִברין.
שוֵאאי אזה הוא ֵאגט ּמיּמשן?
ּמכל אש ִבנשת יַתייַתחד ִבעּממ ּה ֵאמיַתאיַתחר אששכּמתבו ּמל ּה.
יַתהשמ ּמג ֵארש אאת ִבאששתו שוּמל ּמנה ִבעמו יַתבפו שנ שדִבקי,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ֵאאי ּמנה שוצ ִבריּמכה ִבמאמנו ֵאגט ֵאש ִבני;
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שוצ ִבריּמכה ִבמאמנו ֵאגט ֵאש ִבני.
אאּממיַתתי?
ִבב שזיַתמן אש ִבנשתּמג שרּמשה ִבמן יַתה ִבנשוִבאין;
ומו ִבדין שב ִבנשתּמג שרּמשה ִבמן ּמהֵאארוִבסים,
אשֵאאי ּמנה שוצ ִבריּמכה ִבמאמנו ֵאגט ֵאש ִבני,
ִבמשפ ֵאני אשִבלבו יַתגס ּמב ּה.
מסכת עדיות פרק ד משנה ח

]ח[
ֵאבית יַתשיַתמי יַתמִבתי ִברין אאת יַתהּמצרות שליַתאִבחים,
וֵאבית אהֵאלל אושס ִברין.
)ּמחשלוצוֵ ,אבית יַתשיַתמי פושסִבלין ִבמן יַתהשכמה ּמנה;
וֵאבית אהֵאלל יַתמשכִבשי ִברין.
ִבנשת יַתישבמוֵ ,אבית יַתשיַתמי יַתמשכִבשי ִברין;
וֵאבית אהֵאלל פושסִבלין.
שויַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאלו פושסִבלין שוֵאאלו יַתמשכִבשי ִברין,
ללא ִבנשמ שנעו ֵאבית יַתשיַתמי ִבמִבלּמשא ּמנִבשים ִבמ ֵאבית אהֵאלל,
שוללא ֵאבית אהֵאלל ִבמִבלּמשא ּמנִבשים ִבמ ֵאבית יַתשיַתמי.
שוּמכל יַתהשּטּמהרות שויַתהמּטשמאות אשּמהיו ֵאאלו שמיַתטרֲעה ִברין שוֵאאלו שמיַתטשמִבאין,
ללא ִבנשמ שנעו ִבלשהיות עוִבשים שטּמהרות ֵאאלו יַתעל יַתגב ֵאאלו( .
)מסכת עדיות פרק ד משנה ט(
ששללּמשה יַתאִבחין,
שש יַתנִים ֵאמאהן שנשוִבאים ִבלששֵאתי יַתאשחיות,
שואאּמחד ממשפ אנה;
ֵאמת אאּמחד ִבמיַתברֲעעֵאלי יַתאשחיות,
ּמעּמשה ּמב ּה ממשפ אנה יַתמרֲעאּממר,
שויַתאיַתחר ּמכְך ֵאמת ּמאִבחיו יַתהֵאש ִבני,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ִבאששתו ִבעמו,
שויַתהּמלז ֵאתֵאוצא ִבמֵאשם רֲעאחות ִבאּמשה.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
מוִבוציא אאת ִבאששתו שב ֵאגט יַתורֲעחִבליּמוצה,
שואאת ֵאאאשת ּמאִבחיו יַתברֲעחִבליּמוצה.
זו ִבהיא אשּמאּממרו:
ִבאי לו יַתעל ִבאששתו,
שוִבאי לו יַתעל ֵאאאשת ּמאִבחיו.
מסכת עדיות פרק ד משנה י
ט
יַתהיַתמ ִבדיר אאת ִבאששתו ִבמיַתתששִבמיש יַתהִבמּמּטה,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ששֵאתי יַתשּמבתות;
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
יַתשּמבת יַתאיַתחת.
יַתהיַתמאפאלת אור ִבלששמו ִבנים שואאּמחד,
ֵאבית יַתשיַתמי פושט ִברין ִבמן יַתהּמּק שרּמבן; >פושט ִברין<
וֵאבית אהֵאלל שמיַתח שיִבבין.
ּמס ִבדין שבִבוציִבוציתֵ ,אבית יַתשיַתמי פושט ִברין,
וֵאבית אהֵאלל שמיַתח שיִבבין.

יַתכשליַתכיַתלת יַתהיַתשּמבת,
ֵאבית יַתשיַתמי פושט ִברין;
וֵאבית אהֵאלל שמיַתח שיִבבין.
מסכת עדיות פרק ד משנה יא
י
ִבמי אש ּמנ יַתדר שנ ִבזירות שמ מרּמבה שוִבהששִבלים אאת שנ ִבזירותו,
שויַתאיַתחר ּמכְך ּמבא ּמלּמא אר ץ,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ּמנ ִבזיר ששללִבשים יום;
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ּמנ ִבזיר יַתכשתִבחּמלה.
ִבמי אשּמהיו לו ששֵאתי ִבכֵאתי ֵאע ִבדים שמִבעידות אותו,
ֵאאלו שמִבעי ִבדים אש ּמנ יַתזר ששיַתתִים,
שוֵאאלו שמִבעי ִבדים אש ּמנ יַתזר ּמחֵאמש,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
אנשחשלּמקה ּמהֵאעדותֵ ,אאין ּמכאן שנ ִבזירות;
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ֵאיש ִבבשכיַתלל ּמחֵאמש ששיַתתִים,
אש שיאהה ּמנ ִבזיר ששיַתתִים.
מסכת עדיות פרק ד משנה יב
יא
ּמא ּמדן אשהוא ּמנתון יַתתיַתחת יַתהאוּס אדק,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ֵאאינו ֵאמִבביא אאת יַתהמּטשמּמאה;
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ּמא ּמדםּ ,מחלול הוא,
שויַתהיַתצד ּמהאעשליון ֵאמִבביא אאת יַתהמּטשמּמאה.

פרק ה
מסכת עדיות פרק ה משנה א
א
שרִבבי יו ּמדה אוֵאמר:
ִבשּמשה שדּמב ִברין ִבמּקוֵאלי ֵאבית יַתשיַתמי וֵאממחשמ ֵארי ֵאבית אהֵאלל:
יַתדם שנֵאבלות,
ֵאבית יַתשיַתמי שמיַתטרֲעה ִברין ,וֵאבית אהֵאלל שמיַתטִבמים.
ֵאבייַתוצת יַתה שנֵאבּמלה,

ִבאם ֵאיש יַתכיוֵאוצא ּמב ּה ִבנשמאכ ארת יַתבשוק,
ממאת ארת,
שוִבאם ּמלאו ,רֲעאסו ּמרה,
שכ ִבדשב ֵארי ֵאבית יַתשיַתמי.
וֵאבית אהֵאלל אושס ִברין,
ומו ִבדים שבֵאבייַתוצת שטרוּמפה אשִבהיא רֲעאסו ּמרה> ,טריפה<
ִבמשפ ֵאני אש ּמג שדּמלה שבִבאוּסור.
יַתדם ּמנשכ ִברית שו יַתדם יַתטרֲעה ּמרה אשיַתלשמלוצ יַתריַתעת,
ֵאבית יַתשיַתמי שמיַתטרֲעה ִברין,
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שכרוּמק ּה ושכֵאמיֵאמי יַתר שגאליּמה.
אושכִבלין ֵאפרות ששִבביִבעית שבטוּמבה שואשללא שבטוּמבה,
שכ ִבדשב ֵארי ֵאבית יַתשיַתמי.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ֵאאין אושכִבלין שבטוּמבה שואשללא שבטוּמבה.
יַתהֵאחאמת,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
שוצרו ּמרה עואמ אדת.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאי ּמנה שוצרו ּמרה.
מסכת עדיות פרק ה משנה ב
ב
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ִבשּמשה שדּמב ִברין ִבמּמּקֵאלי ֵאבית יַתשיַתמי וֵאממחשמ ֵארי ֵאבית אהֵאלל:
ּמהעו ף עואלה ִבעם יַתה שגִבב ּמנה יַתעל יַתהמששלּמחן שוֵאאינו אנאאּמכל,
שכ ִבדשב ֵארי ֵאבית יַתשיַתמי.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ללא עואלה שוללא אנאאּמכל.
תו שרִבמין ֵאזיִבתין יַתעל יַתהאשאמן,
יַתורֲעע ּמנִבבים יַתעל יַתה יַתיִין,
שכ ִבדשב ֵארי ֵאבית יַתשיַתמי.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ֵאאין תו שרִבמין.
יַתהזו ֵאריַתע יַתא שריַתבע יַתאמות אשיַתבאכ ארם,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ִבק ֵאדש שו ּמרה יַתאיַתחת.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ִבק ֵאדש ששֵאתי שורות.
יַתהשמִבעיּמסה,
ֵאבית יַתשיַתמי פושט ִברין וֵאבית אהֵאלל שמיַתח שיִבבין.

יַתמשטִבביִבלין שביַתח שר שדִבלית,
שכ ִבדשב ֵארי ֵאבית יַתשיַתמי.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ֵאאין יַתמשטִבביִבלין.
ֵאגר אש ִבנשת יַתג יַתיר אע ארב שפּמסִבחים,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
טוֵאבל שואוֵאכל אאת ִבפשסחו ּמלאע ארב.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
יַתהפו ֵארש ִבמן ּמהּמע שרּמלה,
שכפו ֵארש ִבמן יַתהאּקאבר.
מסכת עדיות פרק ה משנה ג
ג
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ששללּמשה שדּמב ִברין ִבמּמּקֵאלי ֵאבית יַתשיַתמי וֵאממחשמ ֵארי ֵאבית אהֵאלל:
לקאהאלת ֵאאי ּמנה שמיַתטּממא אאת יַתה ּמי יַתדִים,
שכ ִבדשב ֵארי ֵאבית יַתשיַתמי.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שמיַתטּממא אאת יַתה ּמי יַתדִים.
ֵאמי יַתחּמּטאת אשּמעשו ִבמשוצ ּמוּמתן,
ֵאבית יַתשיַתמי שמיַתטרֲעה ִברין וֵאבית אהֵאלל שמיַתטִבמין.
יַתהאּקיַתוצח,
ֵאבית יַתשיַתמי שמיַתטרֲעה ִברין וֵאבית אהֵאלל שמיַתטִבמים.
שוֵאכן יַתליַתמיַתעששרות.
מסכת עדיות פרק ה משנה ד
ד
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
שש ֵאני שדּמב ִברין ִבמּמּקֵאלי ֵאבית יַתשיַתמי וֵאממחשמ ֵארי ֵאבית אהֵאלל:
יַתדם יואל אדת אשללא ּמטשבּמלה,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
שכרוּמק ּה ושכֵאמיֵאמי יַתר שגאליּמה.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שמיַתטֵאמא יַתלח שו ּמיֵאבש.
ומו ִבדין שביואל אדת יַתבזוב,
אשהוא שמיַתטֵאמא יַתלח שו ּמיֵאבש.
מסכת עדיות פרק ה משנה ה
ה
שויַתא שרּמבּמעה ּמאִבחים,
שש יַתנִים ֵאמאהם שנשוִבאין ִבלששֵאתי יַתאשחיות,

וֵאמתו יַתה שנשוִבאין אאת ּמהיַתאשחיות,
רֲעה ֵארי ֵאאלו חושלוצות שוללא ִבמשת יַתישבמות,
שוִבאם ּמק שדמו שוּמכ שנסו ,יוִבוציאו.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר ִבמֵאשם ֵאבית יַתשיַתמי:
שייַתק שימו.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
יוִבוציאו.
מסכת עדיות פרק ה משנה ו
ו
רֲעעיַתקשב ּמיה אבן יַתמרֲעהיַתלשלֵאאל ֵאהִבעיד יַתא שרּמבּמעה שדּמב ִברים.
ּמאשמרו לו:
רֲעעיַתקשב ּמיה,
רֲעחלזר ּמבְך שביַתא שרּמבּמעה שדּמב ִברין אשּמהִייּמת אוֵאמר,
שו יַתניַתעּמשְך יַתאב ֵאבית ִבדין שלִישש ּמרֵאאל.
ּמאיַתמר ּמלאהן:
מוּמטב ִבלי ִבלּמּקרות שואטה ּמכל ּמייַתמי,
שוללא ֵאלּמעשות ּמשּמעה יַתאיַתחת ּמרּמשע ִבלשפ ֵאני יַתהּממקום;
אשללא שיהו אושמ ִברין:
ִבבששִבביל שסּמר ּמרה ּמח יַתזר בו.
ז
הוא ּמה ּמיה שמיַתטֵאמא ששיַתער יַתהשפ מק ּמדה שו יַתדם יַתה ּמילרק;
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין.
הוא ּמה ּמיה יַתמִבתיר ששיַתער שבכור יַתביַתעל מום
אש ּמניַתשר שוִבה ִבניחו יַתביַתחלון,
שויַתאיַתחר ּמכְך ששּמחטו;
יַתורֲעחּמכִבמים אושס ִברין.
הוא ּמה ּמיה אוֵאמר:
ֵאאין יַתמששִבקים
ללא יַתה ִבגיו ארת שוללא אאת יַתהִבששפּמחה שממששחאר ארת;
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתמששִבקין.
ּמאשמרו לו:
יַתמרֲעעאשה שביַתכ שרשכִבמית,
ִבששפּמחה שממששח אר ארת אשּמה שיּמתה ִבבירוּמשיַתלִים,
שוִבהששקוּמה ששיַתמשע ּמיה שויַתאשביַתטשליון.
ּמאיַתמר ּמלאהן:
ִבדשכּממא ִבהששקוּמה> .דיכגמה<
שו ִבנדוהו ,וֵאמת שב ִבנדויו,
שוּמסשקלו ֵאבית ִבדין אאת רֲעארונו.

ח
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
יַתחס שוּמשלום אשרֲעעיַתקשב ּמיה ִבנשת יַתנ ּמדה!
אשֵאאין ּמהרֲעע ּמז ּמרה ִבנוִבמשק ּמדש ִבנשטּממא יַתעל ּמכל ּמא ּמדן ִבמ ִבישש ּמרֵאאל
שבּמחשכּממה ושבִי שראות ֵאחשטא יַתכרֲעעיַתקשב ּמיה אבן יַתמרֲעהיַתלשלֵאאל.
שואאת ִבמי ִבנדו?
אאת אאִבליאע אזר אבן יַתח ּמנְך,
אשִבפשקֵאפק שביַתטרֲעה יַתרת ּמי יַתדִים;
ושכאשֵאמת,
ּמששלחו ֵאבית ִבדין שוִבה ִבניחו אאאבן יַתעל רֲעארונו;
שמיַתלֵאמד ,אשּמכל יַתהשמ מנ אדה וֵאמת,
סושקִבלין אאת רֲעארונו.
מסכת עדיות פרק ה משנה ז
ט
ושבּמשיַתעת ִבמיּמתתו ּמאיַתמר ִבלשבנו:
שב ִבני,
רֲעחלזר ּמבְך שביַתא שרּמבּמעה שדּמב ִברין אשּמהִייִבתי אוֵאמר.
ּמאיַתמר לו:
שויַתאּמתהּ ,מלּממה ללא ּמחיַתז שרּמת ּמבְך?
ּמאיַתמר לו:
רֲעא ִבני ּמשיַתמשעִבתי ִבמִבפי שמ מרִבבין,
שוֵאהן ּמששמעו ִבמִבפי שמ מרִבבין;
רֲעא ִבני ּמעיַתמ שדִבתי יַתעל ששמוּמעִבתי,
שוֵאהן ּמעשמדו ִבבששמוּמעּמתן;
רֲעאּמבל יַתאּמתה ּמשיַתמשעּמת ִבמִבפי יַתה ּמיִבחיד,
וִבמִבפי יַתהשמ מרִבבין,
ומוּמטב שליַתה ִבנייַתח אאת ִבדשב ֵארי יַתה ּמיִבחיד,
שואלאאחוז שב ִבדשב ֵארי יַתהשמ מרִבבין.
ּמאיַתמר לו:
יַתאּמבא,
יַתפֵאּקד ּמעיַתלי יַתלרֲעחֵאב אריָך.
ּמאיַתמר לו:
ֵאאי ִבני שמיַתפֵאּקד.
אשֵאמא יַתע שוּמלה ּממּמוצאּמת ִבבי?
ּמאיַתמר לו:
ּמלאו,
יַתמרֲעעאשיָך שיּמק שרבוָך ויַתמרֲעעאשיָך שי יַתררֲעחקוָך.

פרק ו
מסכת עדיות פרק ו משנה א
א
שרִבבי שיהו ּמדה אבן ּמאּמבא ֵאהִבעיד רֲעחִבמּמשה שדּמב ִברין:
אששמּממרֲעא ִבנים אאת יַתהשּקיַתטנות;
שואשיַתמִבשיִבאין אאת ּמהִבאּמשה יַתעל ִבפי ֵאעד אאּמחד;
שואש ִבנשסיַתקל יַתת שר שנגול ִבבירוּמשיַתלִים יַתעל אשּמה יַתרג אאת יַתה אנאפש;
שויַתעל יַתה יַתיִין אבן יַתא שרּמבִבעים יום,
אש ִבנשת יַתניַתוּסְך יַתעל יַתגב יַתהִבמ שזֵאביַתח;
שויַתעל ּמתִבמיד אשיַתליַתשיַתחר,
אשּמּק ֵארב שביַתא שריַתבע ּמשעות.
מסכת עדיות פרק ו משנה ב
ב
ֵאהִבעיד שרִבבי שיהומשיַתע ו שרִבבי שנאחשמ ּמיה אבן אאשל ּמנּמתן
ִבאיש שכיַתפר יַתהיַתבשבִבלי יַתעל ֵאאאבר ִבמן יַתהֵאמת,
אשהוא ּמטֵאמא;
אש שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ללא ּמאשמרו אאּמלא יַתעל ֵאאאבר ִבמן יַתהיַתחי.
ג
ּמאשמרו לו:
יַתורֲעהללא יַתקל ּמוחלאמר הוא!
ּממה ִבאם יַתהיַתחי ,אשהוא ּמטהור,
ֵאאאבר יַתהפו ֵארש ִבמאמנו ּמטֵאמא,
יַתהֵאמת ,אשהוא ּמטֵאמא,
ֵאאינו ִבדין אש שיֵאהא ֵאאאבר יַתהפו ֵארש ִבמאמנו ּמטֵאמא?
ּמאיַתמר ּמלאהן:
ללא ּמאשמרו אאּמלא ֵאאאבר ִבמן יַתהיַתחי.
ד
ּמדּמבר יַתאֵאחר:
שמ מרּמבה מטשמיַתאת יַתהיַתח ִביים ִבממּטשמיַתאת יַתהֵאמִבתים,
אשיַתהיַתחי עואשה ִבמששּמכב ומוּמשב ִבמיַתתשחּמתיו,
שליַתטֵאמא ּמא ּמדם שליַתטֵאמא שב ּמג ִבדים,
יַתעל יַתגּמביו יַתמ ּמד ף שליַתטֵאמא ּקאּמכִבלין ויַתמששִבקין;
יַתמה אשֵאאין יַתהֵאמת שמיַתטֵאמא.
מסכת עדיות פרק ו משנה ג

ה
יַתכ יַתזִית ּמבּמשר יַתהפו ֵארש ֵאמֵאאאבר ִבמן יַתהיַתחי,
שרִבבי אאִבליאע אזר שמיַתטֵאמא,
שרִבבי שיהומשיַתע ו שרִבבי שנחושנ ּמיא שמיַתטרֲעה ִברים.
אעאוצם ִבכששעו ּמרה יַתהפו ֵארש ֵאמֵאאאבר ִבמן יַתהיַתחי> ,כסעורה<
שרִבבי שנחו שנ ּמיה שמיַתטֵאמא,
ו שרִבבי אאִבליאע אזר ו שרִבבי שיהומשיַתע שמיַתטרֲעה ִברים.
ו
ּמאשמרו לו ִבל שרִבבי אאִבליאע אזר:
ּממה ּמרִבאיּמת שליַתטֵאמא יַתכ יַתזִית ּמבּמשר
יַתהפו ֵארש ֵאמֵאאאבר ִבמן יַתהיַתחי?
ּמאיַתמר ּמלאהן:
ּממִבוצינו אשֵאאאבר ִבמן יַתהיַתחי שכֵאמת ּמשֵאלם;
ּממה יַתהֵאמת,
יַתכ יַתזִית ּמבּמשר יַתהפו ֵארש ִבמאמנו ּמטֵאמא,
שויַתא ף ֵאאאבר ִבמן יַתהיַתחי,
יַתכ יַתזִית ּמבּמשר יַתהפו ֵארש ִבמאמנו שיֵאהי ּמטֵאמא.
ז
ּמאשמרו לו:
ללא,
ִבאם ִבטֵאמאּמת יַתכ יַתזִית ּמבּמשר יַתהפו ֵארש ִבמן יַתהֵאמת,
אשֵאכן ִבטֵאמאּמת אעאוצם ִבכששעו ּמרה יַתהפו ֵארש ִבמאמנו,
שתיַתטֵאמא יַתכ יַתזִית ּמבּמשר יַתהפו ֵארש ֵאמֵאאאבר ִבמן יַתהיַתחי,
אשֵאכן ִבטיַתה שרּמת אעאוצם ִבכששעו ּמרה יַתהפו ֵארש ִבמאמנו?
ח
ּמאשמרו לו ִבל שרִבבי שנחו שנ ּמיה:
ּממה ּמרִבאיּמת שליַתטֵאמא אעאוצם ִבכששעו ּמרה
יַתהפו ֵארש ֵאמֵאאאבר ִבמן יַתהיַתחי?
ּמאיַתמר ּמלאהן:
ּממִבוצינו אשֵאאאבר ִבמן יַתהיַתחי שכֵאמת ּמשֵאלם;
ּממה יַתהֵאמת ,אעאוצם ִבכששעו ּמרה,
יַתהפו ֵארש ִבמאמנו ּמטֵאמא,
שויַתא ף ֵאאאבר ִבמן יַתהיַתחי ,אעאוצם ִבכששעו ּמרה,
יַתהפו ֵארש ִבמאמנו שיִבהי ּמטֵאמא.
ּמאשמרו לו:
ללא,
ִבאם ִבטֵאמאּמת אעאוצם ִבכששעו ּמרה יַתהפו ֵארש ִבמן יַתהֵאמת,

אשֵאכן ִבטֵאמאּמת יַתכ יַתזִית ּמבּמשר יַתהפו ֵארש ִבמאמנו;
שתיַתטֵאמא אעאוצם ִבכששעו ּמרה יַתהפו ֵארש ֵאמֵאאאבר ִבמן יַתהיַתחי,
אשֵאכן ִבטיַתה שרּמת יַתכ יַתזִית ּמבּמשר יַתהפו ֵארש ִבמאמנו?
ט
ּמאשמרו לו ִבל שרִבבי אאִבליאע אזר:
ּממה ּמרִבאיּמת יַתלרֲעחללק ִבמ ּמדּמתָך?
או יַתטֵאמא ִבבשש ֵאניאהן או יַתטֵאהר ִבבשש ֵאניאהן!
ּמאיַתמר ּמלאהן:
שמ מרּמבה מטשמיַתאת יַתהּמבּמשר ִבממּטשמיַתאת ּמהרֲעעּמוצמות,
אשיַתהּמבּמשר נוֵאהג יַתב שנֵאבלות ויַתבשש ּמרִבוצים,
יַתמה אשֵאאין ֵאכן ּמברֲעעּמוצמות.
ּמדּמבר יַתאֵאחר:
ֵאאאבר אש ֵאיש ּמעּמליו ּמבּמשר ּמכ ּמראוי,
שמיַתטֵאמא שביַתמ ּמגע ושביַתמּמשא ושבּמאֵאהל.
רֲעחיַתסר יַתהּמבּמשרּ ,מטֵאמא,
רֲעחיַתסר ּמהאעאוצםּ ,מטהור.
י
ּמאשמרו לו ִבל שרִבבי שנחו שנ ּמיה:
ּממה ּמרִבאיּמת יַתלרֲעחללק ִבמ ּמדּמתָך?
או יַתטֵאמא ִבבשש ֵאניאהן או יַתטֵאהר ִבבשש ֵאניאהן!
ּמאיַתמר ּמלאהן:
שמ מרּמבה מטשמיַתאת ּמהרֲעעּמוצמות ִבממּטשמיַתאת יַתהּמבּמשר,
אשיַתהּמבּמשר יַתהפו ֵארש ִבמן יַתהיַתחיּ ,מטהור,
שוֵאאאבר יַתהפו ֵארש ִבמאמנו שוהוא שכִבב שר ּמיתוּ ,מטֵאמא.
ּמדּמבר יַתאֵאחר:
יַתכ יַתזִית ּמבּמשר שמיַתטֵאמא שביַתמ ּמגע ושביַתמּמשא ושבּמאֵאהל,
שולריַתבע רֲעעּמוצמות שמיַתטִבמים שביַתמ ּמגע ושביַתמּמשא ושבּמאֵאהל;
רֲעחיַתסר יַתהּמבּמשרּ ,מטהור,
רֲעחיַתסר לריַתבע רֲעעּמוצמות,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשּמּטיַתהר ִבמשליַתטֵאמא שבּמאֵאהל,
שמיַתטֵאמא שביַתמ ּמגע ושביַתמּמשא.
ּמדּמבר יַתאֵאחר:
ּמכל שביַתשר יַתהֵאמת אשהוא ּמפחות ִבמיַתכ יַתזִיתּ ,מטהור.
לרב ִבבשנ ּמינו ,לרב ִבמשנ ּמינו אשיַתלֵאמת,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאין ּמבאהן לריַתבע ,שטֵאמִבאים.
יא
ּמאשמרו לו ִבל שרִבבי שיהומשיַתע:
יַתמה ּמרִבאיּמת שליַתטֵאהר ִבבשש ֵאניאהן?

ּמאיַתמר ּמלאהן:
ללאִ ,באם רֲעאיַתמ שראתם יַתבֵאמת,
אש איש בו לרב שולריַתבע ו שרּמקב,
לתאשמרו שביַתחי,
אשֵאאין בו לרב שולריַתבע ו שרּמקב?

פרק ז
מסכת עדיות פרק ז משנה א
א
ֵאהִבעיד שרִבבי שיהומשיַתע ו שרִבבי ּמוצדוק
יַתעל ִבפ שדיון אפאטר רֲעחמור אשֵאמת,
אשֵאאין ּמכאן יַתללכֵאהן שכלום.
אש שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יַתח ּמיִבבין שביַתאשח ּמריותו שכּמחֵאמש שסּמלִבעים אשיַתלֵאבן.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאין יַתח ּמיִבבין שביַתאשח ּמריותו,
שכִבפ שדיון יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני.
מסכת עדיות פרק ז משנה ב
ב
ֵאהִבעיד שרִבבי ּמוצדוק
יַתעל ֵאוציר רֲעח ּמגִבבין שטֵאמִבאים,
אשהוא ּמטהור;
אשִבמשש ּמנה ִבראשו ּמנה:
רֲעח ּמגִבבים שטֵאמִבאים אש ִבנשכּמבשו ִבעם רֲעח ּמגִבבין שטהו ִברים,
ללא ּמפשסלו אאת ֵאוצי ּמרן.
מסכת עדיות פרק ז משנה ג
ג
ֵאהִבעיד שרִבבי ּמוצדוק
יַתעל יַתהזורֲעחִבלים אש ּמרבו יַתעל יַתהנושטִבפים,
אשֵאהן שכֵאש ִברין.
יַתמרֲעעאשה ּמה ּמיה שבִבבי יַתרת יַתקִבפשל ּמיא,
וּמבא יַתמרֲעעאשה ִבלשפ ֵאני רֲעחּמכִבמים,
שוִבהשכִבשירו.
מסכת עדיות פרק ז משנה ד

ד
ֵאהִבעיד שרִבבי ּמוצדוק
יַתעל יַתהזורֲעחִבלים אשִבּקשלּמחן יַתברֲעעֵאלה אאגוז,
אשֵאהן שכֵאש ִברין.
יַתמרֲעעאשה ּמה ּמיה שבּמאּמהִבל ּמיא,
וּמבא יַתמרֲעעאשה שלִבלששיַתכת יַתה ּמג ִבזית,
שוִבהשכִבשירו.
מסכת עדיות פרק ז משנה ה
ה
ֵאהִבעיד שרִבבי שיהומשיַתע ו שרִבבי ּמיִבקים ִבאיש ּמח ִבדיד
יַתעל שקּמלל אשיַתליַתחּמּטאת אש ּמנשתנו יַתעל יַתגֵאבי יַתהאש אר ץ,
אשהוא ּמטֵאמא.
אש שרִבבי אאִבליאע אזר שמיַתטֵאהר.
ֵאהִבעיד שרִבבי יַתפשפ יַתיס יַתעל ִבמי אש ּמנ יַתזר ששֵאתי שנ ִבזי ִבריות,
אשִבאם ִבגיַתלח אאת ּמה ִבראשו ּמנה יום ששללִבשים,
שמ יַתגֵאליַתח אאת יַתהשש ִבנ ּמיה יום ִבשִבשים.
שוִבאם ִבגיַתלח יום ִבשִבשים ּמחֵאסר יום אאּמחד,
ּמיּמוצא ,אשיום ששללִבשים עואלה ִבמן יַתהִבמשנ ּמין.
מסכת עדיות פרק ז משנה ו
ו
ֵאהִבעיד שרִבבי שיהומשיַתע ו שרִבבי יַתפשפ ּמיס
יַתעל שויַתלד ששּמלִבמים אש ִביּמּק ֵארב ששּמלִבמים.
אש שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
שויַתלד ששּמלִבמים ללא ִיּמּק ֵארב ששּמלִבמים.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִיּמּק ֵארב.
ּמאיַתמר שרִבבי יַתפשפ יַתיס:
רֲעא ִבני ֵאמִבעיד,
אשּמה שיּמתה ּמלנו ּמפ ּמרה ִבזשבֵאחי ששּמלִבמים,
יַתורֲעאיַתכשלנוּמה יַתבאפיַתסח,
שוּמאיַתכשלנו יַתושל ּמד ּה ששּמלִבמים אבּמחג.
מסכת עדיות פרק ז משנה ז
ז
ֵאהן ֵאהִבעידו
יַתעל רֲעא מרכות אשיַתל יַתנשחתוִבמים
אשֵאהן שטֵאמאות.
אש שרִבבי אאִבליאע אזר שמיַתטֵאהר.
שוֵאהן ֵאהִבעידו

יַתעל יַתתנור אשִבחשתכו רֲעחּמליות,
שו ּמניַתתן חול ֵאבין ּמחשל ּמיא שלּמחשל ּמיא,
אשהוא ּמטֵאמא;
אש שרִבבי אאִבליאע אזר שמיַתטֵאהר.
ֵאהן ֵאהִבעידו
אששמיַתעשב ִברין אאת יַתהּמש ּמנה שבּמכל רֲעא ּמדר.
אשּמהיו אושמ ִברין:
יַתעד יַתהפו ִברים.
ֵאהן ֵאהִבעידו
אששמיַתעשב ִברין אאת יַתהּמש ּמנה יַתעל שת יַתני.
ח
יַתמרֲעעאשה שב יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל,
אשּמהיַתלְך ִבלּטול שרשות ֵאמאה שגמון אששבסו שר ּמיא,
שוּמשּמהא ּמללבא,
שוִבעשברו אאת יַתהּמש ּמנה
יַתעל שת יַתני אשִבי שראוצה יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל.
ושכאשּמבאּ ,מאיַתמר ּמלאהן "רואוצה רֲעא ִבני",
שו ִבנשמּמוצא יַתהּמש ּמנה שממעאב ארת.
מסכת עדיות פרק ז משנה ח
ט
ֵאהִבעיד שמ יַתנֵאחם אבן יַתס שנ יַתגי יַתעל מויַתס ף יַתהיו ּמרה,
אששלשושלֵאקי ֵאזיִבתים ,אשהוא ּמטֵאמא,
שואשיַתליַתצּמבִבעים ,אשהוא ּמטהור;
אשּמהיו אושמ ִברים ִבחלו ף יַתה שדּמב ִברין.
)מסכת עדיות פרק ז משנה ט(
ֵאהִבעיד שרִבבי יוּמח ּמנן אבן מג שד שג ּמדה,
יַתעל יַתהֵאח אראשת אשִבהִבשיּמא ּה ּמאִבביּמה,
אשִבהיא יוּמוצא יַתב ֵאגט.
שויַתעל שקיַתט ּמנה יַתבת ִישש ּמרֵאאל אש ִבנֵאשאת יַתללכֵאהן,
אשִבהיא אואכאלת ִבבשתרוּממה,
שוִבאם ֵאמּמתה ,יַתברֲעעּמלה יו שרּמש ּה.
שויַתעל יַתהּממ ִבריש יַתה ּמגזול אששב ּמנאו יַתבִבבי ּמרה,
אש ִביֵאתן אאת ּמדּממיו.
שויַתעל יַתהיַתחּמּטאת יַתה שגזוּמלה אשללא נו ּמדּמעה ּמל יַתרִבבים,
אשִבהיא שמיַתכאפ ארת,
ִבמשפ ֵאני ִבתּקון יַתהִבמ שזֵאביַתח.

פרק ח
מסכת עדיות פרק ח משנה א
א
ֵאהִבעיד שרִבבי שיהומשיַתע אבן שבִבתי ּמרה
יַתעל יַתדם שנֵאבלות,
אשהוא ּמטהור.
ֵאהִבעיד שרִבבי ִבששמעון אבן שבִבתי ּמרה
יַתעל ֵאאאפר יַתהיַתחּמּטאת אש ּמנ יַתגע ּמטֵאמא שבִבמשקּמוצתו,
אשִבּטֵאמא אאת מכלו.
הוִבסי ף שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
יַתהלוּסאלת שויַתהשּקלט ארת ,יַתהשלבו ּמנה שויַתה אגּמחִבלים,
אש ּמנ יַתגע שטבול יום שבִבמשקּמוצּמתן,
אשּמפיַתסל אאת מכּמלם.
מסכת עדיות פרק ח משנה ב
ב
ֵאהִבעיד שרִבבי שיהו ּמדה אבן יַתאּמבא ו שרִבבי שיהו ּמדה יַתהלכֵאהן
יַתעל שקיַתט ּמנה יַתבת ִישש ּמרֵאאל אש ִבנֵאשאת יַתללכֵאהן,
אשִבהיא אואכאלת ִבבשתרוּממה,
ֵאכי ּמון אש ִבנשכ שנּמסה יַתלמחּמפה,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשללא ִבנשבּמעּמלה.
ֵאהִבעיד שרִבבי יוֵאס ף יַתהלכֵאהן ו שרִבבי שזיַתכ שר ּמיה אבן יַתהיַתּקּמצב
יַתעל ִבתינואקת אשּמה שרּמה ּמנה שביַתאשששקלון,
שו ִבררֲעחקוּמה שב ֵאני יַתהִבמששּמפּמחה,
שוֵאע אדיּמה שמִבעי ִבדין אוּמת ּה
אשללא ִבנשסּמת ּמרה שואשללא ִבנשטּממּמאה.
ּמאשמרו ּמלאהן רֲעחּמכִבמים:
"ִבאם יַתמרֲעאִבמי ִבנים יַתאאתם אשּמה שרּמה ּמנה,
יַתהרֲעאִבמינו אשללא ִבנשסּמת ּמרה שואשללא ִבנשטּממּמאה,
שוִבאם ֵאאין יַתאאתם יַתמרֲעאִבמי ִבנין
אשללא ִבנשסּמת ּמרה שואשללא ִבנשטּממּמאה,
יַתאל יַתתרֲעאִבמינו אשּמה שרּמה ּמנה!"
מסכת עדיות פרק ח משנה ג
ג
ֵאהִבעיד שרִבבי שיהומשיַתע ו שרִבבי שיהומשיַתע אבן שבִבתי ּמרה
יַתעל יַתאשלשמ יַתנת ִבעּמוּסה,
אשִבהיא שכֵאש ּמרה ִבלשכמה ּמנה.
ּמהִבעּמוּסה שכֵאש ּמרה שליַתטֵאמא ושליַתטֵאהר,
של יַתרֵאחק ושלּמק ֵארב.

ּמאיַתמר יַתרּמבן ]ִבששמעון אבן[ יַתגשמִבליֵאאל:
ִבקיַתבשלנו ֵאעדושתאכן,
רֲעאּמבל יַתמה יַתנרֲעעאשה שו ּמג יַתזר יַתרּמבן יוּמח ּמנן אבן יַתזיַתכי
אשללא שלהוִבשיב ֵאבית ִבדין יַתעל ּמכְך?
יַתהלכרֲעה ִבנים שושמִבעין ּמלאכם של יַתרֵאחק,
רֲעאּמבל ללא שלּמק ֵארב.
מסכת עדיות פרק ח משנה ד
ד
ֵאהִבעיד שרִבבי יוֵאסה אבן יואע אזר ִבאיש שוצ ֵאר ּמדה
יַתעל יַתא ּמיל יַתקשמּמוצ ּמיא> ,קמיוצייא<
שדֵאכי,
שויַתעל יַתמששֵאקה ֵאבית יַתמשטשבּמח ּמיא,
יַתדשכ ּמין,
שו ִבדי ִישק יַתרב שלִבמיּמתה,
שמּמסּמאב.
שוּמקרון ֵאלי ּה "יוֵאסה ּמש שר ּמיא".
מסכת עדיות פרק ח משנה ה
ה
ֵאהִבעיד שרִבבי רֲעעִבקיּמבה ִבמֵאשם שנאחשמ ּמיה ִבאיש ֵאבית יַתב שדִבלי
אשיַתמִבשיִבאין אאת ּמהִבאּמשה יַתעל ִבפי ֵאעד אאּמחד.
ֵאהִבעיד שרִבבי שיהומשיַתע יַתעל ּמהרֲעעּמוצמות אש ִבנשמשוצאו שב ֵאדיר ּמהֵאעִבוצים,
ּמאשמרו רֲעחּמכִבמים:
שמיַתלֵאּקט אעאוצם אעאוצם,
יַתהלכל ּמטהור.
מסכת עדיות פרק ח משנה ו
ו
ּמאיַתמר שרִבבי אאִבליאע אזר:
ּמשיַתמשעִבתי אש שיהו בו ִבנים יַתבֵאהיּמכל,
עוִבשין שקּמלִבעים יַתלֵאהיּמכל ושקּמלִבעים ּמלרֲעע ּמזרות,
אאּמלא אשיַתבֵאהיּמכל בו ִבנים ִבמיַתבחו ץ,
ויַתברֲעע ּמזרות בו ִבנים ִבמִבבשפ ִבנים.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהומשיַתע:
ּמשיַתמשעִבתי אשיַתמשק ִבריִבבין יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאין יַתבִית,
שואושכִבלין ּמק שדֵאשי ּמק ּמדִבשין יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאין שקּמלִבעים,
ּמק ּמדִבשים יַתקִבלים ויַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאין חוּממה.
אששּק מדּמשה ִבראשו ּמנה ִבק שדּמשה שליַתששעּמת ּה,
שוִבק שדּמשה אלּמעִבתיד ּמללבא.

מסכת עדיות פרק ח משנה ז
ז
ּמאיַתמר שרִבבי שיהומשיַתע:
שמ מקּמבל רֲעא ִבני ֵאמ יַתרּמבן יוּמח ּמנן אבן יַתזיַתכי,
אשּמשיַתמע ֵאמ יַתרבו ,שו יַתרבו ֵאמ יַתרבו,
רֲעהּמלּמכה שללמאשה ִבמִבוּסי יַתני,
אשֵאאין ֵאאִבל ּמיהו ּמבא
שליַתטֵאמא ושליַתטֵאהר ,של יַתרֵאחק ושלּמק ֵארב,
אאּמלא של יַתרֵאחק אאת יַתהשמלק ּמרִבבין ִבב שזרויַתע,
ושלּמק ֵארב יַתהשמררּמחִבקין ִבב שזרויַתע.
ִבמששיַתפיַתחת ֵאבית שוצ ִבריּמפה ּמה שיּמתה שבֵאעאבר יַתהיַתי שר ֵאדן,
שו ִבררֲעחּמק ּה אבן ִבוציון ִבב שזרויַתע,
שועוד יַתאאח ארת ּמה שיּמתה ּמשם,
שוֵאק שרּמב ּה אבן ִבוציון ִבב שזרויַתע.
שכגון ֵאאלו ֵאאִבל ּמיהו ּמבא
שליַתטֵאמא ושליַתטֵאהר ,של יַתרֵאחק ושלּמק ֵארב.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שלּמק ֵארב ,רֲעאּמבל ללא של יַתרֵאחק.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
שליַתהששוות אאת יַתהיַתמשחשלקות.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ללא של יַתרֵאחק שוללא שלּמק ֵארב,
אאּמלא יַתלרֲעעשות ּמשלום ּמבעוּמלם,
ש אנאאיַתמר) :יַתמשלּמאִבכי ג,כג-כד(
א
שֵאליַתח ּמלאכם ֵאאת ֵאאִבל ּמיה יַתה ּמנִבביא,
"ִבה ֵאנה ּמאלנִבכי ל
ִבלשפ ֵאני בוא יום יי יַתה ּמגדול שויַתהנו ּמרא.
שוֵאהִבשיב ֵאלב ּמאבות יַתעל ּמב ִבנים,
שוֵאלב ּמב ִבנים יַתעל רֲעאבוּמתם".
חסל עדיות

מסכת עבודה זרה
פרק א
מסכת עבודה זרה פרק א משנה א

א
ִבלשפ ֵאני ֵאאי ֵאדיאהן אשיַתלגוִים ששללּמשה ּמיִבמים,
ּמאסור ִבמּמלֵאשאת וִבמּמלֵאתת ִבעּממאהן,
ִבמשליַתהששִבאיּמלן וִבמשליַתהששִבאיל ִבעּממאהן,
ִבמשליַתהשלווּמתן וִבמִבלשלוות ֵאמאהן,
ִבמשלּמפ שרּמען וִבמִבלּמפ יַתרע ֵאמאהן.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבנשפ ּמרִבעין ֵאמאהן,
ִבמשפ ֵאני אשהוא ֵאמֵאוצר.
ּמאשמרו לו:
יַתא ף יַתעל ִבפי אשהוא ֵאמֵאוצר יַתעשכּמשיו,
ּמשֵאמיַתח הוא שליַתאיַתחר שזיַתמן.
)מסכת עבודה זרה פרק א משנה ב(
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
ששללּמשה ִבלשפ ֵאניאהן וששללּמשה שליַתארֲעח ֵאריאהן ּמאסור.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִבלשפ ֵאני ֵאאי ֵאדיאהן ּמאסור,
שליַתאיַתחר ֵאאי ֵאדיאהן ,ממּמתר.
מסכת עבודה זרה פרק א משנה ג
ב
ֵאאלו ֵאאי ֵאדיאהן אשיַתלגוִים:
ּמקיַתל שנּמטס,
ושסיַתט שר ִבגיּמל ּמיה,
ויַתק ּמרֵאטיִבסים,
שויום שג אנשס ּמיה אשיַתלשמּמלִבכים,
שויום יַתהֵאל ּמדה,
שויום יַתהִבמיּמתה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ּמכל ִבמיּמתה אש איש ּמב ּה שש ִבריּמפה,
איש ּמב ּה רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה,
שואשֵאאין ּמב ּה שש ִבריּמפה,
ֵאאין ּמב ּה רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה.
ג
יום ִבת שגיַתליַתחת שזּמקנו ויַתבלו ִבריתו,
יום אשּמעּמלה בו ִבמן יַתה ּמים,
שויום אש ּמיּמוצא בו ִבמֵאבית ּמהרֲעאסו ִברים,
ֵאאינו ּמאסור אאּמלא אותו יַתהיום ,שואותו ּמהִבאיש.

מסכת עבודה זרה פרק א משנה ד
ד
ִבעיר אש איש ּמב ּה רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה,
חוּמוצה ּמל ּה ממּמתר.
ּמה ּמיה חוּמוצה ּמל ּה רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה,
תוּמכ ּה ממּמתר.
יַתמה הוא ֵאליֵאלְך יַתלּמשם?
ִבב שזיַתמן אשיַתה אד ארְך שמ מיאח אדת שלאותו יַתהּממקום,
ּמאסור.
ִבאם ּמיכול ֵאליֵאלְך ּמב ּה ִבמּממקום יַתאֵאחר,
ממּמתר.
ִבעיר אש איש ּמב ּה רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה,
שוּמהיו ּמב ּה רֲעחנויות שממעּמּטרות שואשֵאאי ּמנן שממעּמּטרות,
אזה ּמה ּמיה יַתמרֲעעאשה שבֵאבית ששּמאן,
שוּמאשמרו רֲעחּמכִבמים:
שממעּמּטרות רֲעאסורות,
שואשֵאאי ּמנן שממעּמּטרות ממּמתרות.
מסכת עבודה זרה פרק א משנה ה
ה
ֵאאלו שדּמב ִברים רֲעאסו ִברין ִבלשמלכר יַתלגוִים:
ִבאשוצֵאטרוִבביִבלין ושבנות שויַתח ִבבשפשטרוֵאתיאהן,
ושלֵאב ּמנה ,שויַתת שר שנגול ּמלּמבן.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
מוֵאכר לו ּמלּמבן ֵאבין יַתהיַתת שר ּמנ שגִבלים.
ִבב שזיַתמן אשהוא ִבבשפ ֵאני יַתעשוצמו,
קוֵאטיַתע אאת אאשוצּמבעו ומושכרו,
אשֵאאין יַתמשק ִבריִבבין ּמחֵאסר יַתלרֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה.
וששּמאר ּמכל יַתה שדּמב ִברים,
שסּמתּממן ממּמתר,
וֵאפרוּמשן ּמאסור.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
יַתא ף ּמדּמקל ּמטב שוּמחֵאוצר שו ִבנשקּמלֵאבס,
ּמאסור ִבלשמלכר יַתלגוִים.
מסכת עבודה זרה פרק א משנה ו
ו
ּממקום אש ּמנרֲעהגו ִבלשמלכר שבֵאהּממה יַתדּמּקה יַתלגוִים,
מושכ ִברין;
ּממקום אש ּמנרֲעהגו אשללא ִבלשמלכר,
ֵאאין מושכ ִברין.

שויַתאל שייַתש אנה ּמא ּמדםִ ,במשפ ֵאני יַתהיַתמשחשלקות!
ושבּמכל ּממקום,
ֵאאין מושכ ִברין ּמלאהם שבֵאהּממה יַתגּמוּסה,
רֲעע ּמגִבלים ושס ּמיִבחין> ,וקי ּמיִבחין!<
ששֵאלִבמים וששבו ִברין.
שרִבבי שיהו ּמדה יַתמִבתיר ִבבששבו ּמרה> .יודה<
אבן שבֵאתי ּמרה יַתמִבתיר יַתבוּסוס.
מסכת עבודה זרה פרק א משנה ז
ז
ֵאאין מושכ ִברין ּמלאהם מדִבבים יַתורֲעא ּמריות,
שוללא ּמכל ּמדּמבר אש איש בו שנ ִבזיּמקה ּמל יַתרִבבים.
ֵאאין בו ִבנין ִבעּממאהן ּמבִבסישלִבקי,
ו שג ּמרדוןִ ,באשסיַתט שד ּמיה ,וִבביּממה.
רֲעאּמבל בו ִבנין ִבעּממאהן ִבדימוּמסיות ויַתמ שרּמחּמוציות.
ִבה ִבגיעו יַתלִבכּמפה אשיַתמרֲעעִבמי ִבדין ּמב ּה רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה,
ּמאסור ִבלשבנוּמת ּה.
מסכת עבודה זרה פרק א משנה ח >לא נמוצא בכתב יד<
) שוֵאאין עוִבשים יַתתשכִבשיִבטין יַתלרֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה:
מקשטּמלאות ,ו שנ ּמזִבמים שויַתטּמבעות;
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
שבּמשּמכר ,ממּמתר(.
ח
ֵאאין מושכ ִברין ִבבשממחּמבר יַתליַתּק שריַתקע,
רֲעאּמבל מוֵאכר הוא ִבמאש ִביּמּקֵאוצ ץ;
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר> :יודה<
מוֵאכר לו יַתעל שמ ּמנת ּמלקו ץ.
ט
ֵאאין יַתמששִבכי ִברין ּמלאהם ּמבִבתים שלאא אר ץ ִישש ּמרֵאאל,
שוֵאאין לוצ ארְך לויַתמר ּמשדות;
ושבסו שר ּמיה,
יַתמששִבכי ִברין ּמבִבתים ,רֲעאּמבל ללא ּמשדות.
ושבחו ץ ּמלּמא אר ץ,
מושכ ִברין ּמבִבתים ויַתמששִבכי ִברין ּמשדות.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתא ף שבאא אר ץ ִישש ּמרֵאאל,
יַתמששִבכי ִברין ּמלאהן ּמבִבתים,

ושבסו שר ּמיה,
מושכ ִברין ּמבִבתים ויַתמששִבכי ִברין ּמשדות,
ושבחו ץ ּמלּמא אר ץ מושכ ִברין ֵאאלו ּמוֵאאלו.
מסכת עבודה זרה פרק א משנה ט
י
יַתא ף ִבבשמקום אשּמאשמרו שליַתהששִבכיר,
ללא שלֵאבית ִבדי ּמרה ּמאּממרו,
ִבמשפ ֵאני אשהוא יַתמשכ ִבניס שלתוּמכ ּה רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים ז,כו(
א
"ללא ּמתִבביא תוֵאעּמבה אאל ֵאביאתָך ,שוּמהִייּמת ֵאח ארם ּמכלמהו,
יַתשֵאּק ץ שתיַתששּקאוצנו שויַתתֵאעב שתיַתתרֲעעאבנוִ ,בכי ֵאח ארם הוא".
שבּמכל ּממקום,
ללא יַתיששִבכיר לו אאת יַתהיַתמ שרֵאח ץ,
ִבמשפ ֵאני אשִבהיא ִבנשק ֵאראת יַתעל ששמו.

פרק ב
מסכת עבודה זרה פרק ב משנה א
א
ֵאאין יַתמרֲעעִבמי ִבדין שבֵאהּממה שבמפ שנ שדִבק ִבנית אשיַתלגוִים,
ִבמשפ ֵאני אשֵאהן רֲעחשו ִבדין יַתעל יַתהשבֵאהּממה.
ללא ִבתשת יַתיֵאחד ִבאּמשה ִבעּממאהן,
ִבמשפ ֵאני אשֵאהן רֲעחשו ִבדין יַתעל ּמהרֲעע ּמריות.
ללא ִישת יַתיֵאחד ּמא ּמדם ִבעּממאהן,
ִבמשפ ֵאני אשֵאהן רֲעחשו ִבדין יַתעל ששִבפיכות ּמדִבמים.
יַתבת ִישש ּמרֵאאל ללא שת יַתיֵאלד אאת יַתה ּמנשכ ִברית,
רֲעאּמבל ּמנשכ ִברית שמ יַתיאל אדת אאת יַתבת ִישש ּמרֵאאל.
יַתבת ִישש ּמרֵאאל ללא ּמת ִבניק אאת שב ּמנ ּה אשיַתל ּמנשכ ִברית;
רֲעאּמבל ּמנשכ ִברית שמ ִבניּמקה אאת שב ּמנ ּה אששליַתבת ִישש ּמרֵאאל יַתב שרשוּמת ּה.
מסכת עבודה זרה פרק ב משנה ב
ב
ִבמשת יַתרִבפין ֵאמאהן ִברפוי ּמממון,
רֲעאּמבל ללא ִברפוי שנּמפשות.
ֵאאין ִבמשסיַתתשפ ִברין ֵאמאהן שבּמכל ּממקום.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים ,ממּמתר,

רֲעאּמבל ללא ֵאבינו שלֵאבינו.
מסכת עבודה זרה פרק ב משנה ג
ג
ֵאאלו שדּמב ִברים אשיַתלגוִים רֲעאסו ִברין,
שוִבאוּסו ּמרן ִבאוּסור רֲעה ּמנ ּמיה:
יַתה יַתיִין,
שויַתהחלאמ ץ אשיַתלגוִים אשּמה ּמיה ִבמשתִבחּמלתו יַתיִין,
שואח ארס יַתא שנשד שר ּמיא ֵאני,
שועורות שלבוִבבין.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ִבב שזיַתמן אשיַתהאּק יַתרע אשלו ּמעלגלּ ,מאסור> ,אשיַתהשק שריַתע!<
וּממשוְך ,ממּמתר.
וּמבּמשר יַתה ִבנשכ ּמנס יַתלרֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה ,ממּמתר,
שויַתהיוֵאוצאּ ,מאסור,
ִבמשפ ֵאני אשהוא ִבזשבֵאחי ֵאמִבתים.
ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
יַתההושלִבכים יַתליַתת שרפות,
ּמאסור ִבמּמלֵאשאת וִבמִבלֵאתן ִבעּממאהן,
שויַתהּמבִבאין ממּמת ִברין.
מסכת עבודה זרה פרק ב משנה ד
ד
נודות יַתהגוִים שוִבק שנשק ֵאניאהן,
שו ֵאיין ִישש ּמרֵאאל ּמכנוס ּמבאהן,
רֲעאסו ִברין ,שוִבאוּסו ּמרן ִבאוּסור רֲעה ּמנ ּמיה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאין ִבאוּסו ּמרן ִבאוּסור רֲעה ּמנ ּמיה.
ה >ו<
יַתהיַתח שריַתוצ ִבנים שויַתה יַתז ִבגין אשיַתלגוִים,
רֲעאסו ִברין ,שוִבאוּסו ּמרן ִבאוּסור רֲעה ּמנ ּמיה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאין ִבאוּסו ּמרן ִבאוּסור רֲעה ּמנ ּמיה.
ו >ה כתוב בתחתית הד ף על ידי המגיה<
יַתהממ שר ּמיס שויַתה שגִבב ּמנה שוִבת שנ ּמיֵאקי אשיַתלגוִים,
רֲעאסו ִברין ,שוִבאוּסו ּמרן ִבאוּסור רֲעה ּמנ ּמיה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.

יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאין ִבאוּסו ּמרן ִבאוּסור רֲעה ּמנ ּמיה.
מסכת עבודה זרה פרק ב משנה ה
ז
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
ּמשיַתאל שרִבבי ִיששּממֵאעאל אאת שרִבבי שיהומשיַתע
שכאשּמהיו שמיַתהשלִבכים יַתב אד ארְך:
ִבמשפ ֵאני ּממה ּמאשסרו שגִבבי יַתנת גוִים? > שגִבבי יַתנת!<
ּמאיַתמר לו:
ִבמשפ ֵאני אשיַתמרֲעעִבמי ִבדין אוּמת ּה שבֵאקיַתבת יַתה שנֵאבּמלה.
ּמאיַתמר לו:
יַתורֲעהללא ֵאקיַתבת ּמהעוּמלה רֲעחמו ּמרה ִבמֵאּקיַתבת יַתה שנֵאבּמלה,
שוּמאשמרו "לכֵאהן אש יַתדשעתו ּמיּמפה שו שרּמפ ּה ּמח ּמיה"?
שוללא הודו לו רֲעחּמכִבמים ,אאּמלא ּמאשמרו:
ללא אנשה ִבנין שוללא מורֲעעִבלין.
ח
ּמאשמרו לו:
ִבמשפ ֵאני אשיַתמרֲעעִבמי ִבדין אוּמת ּה שבֵאקיַתבת אע שגֵאלי רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה.
ּמאיַתמר לו:
ִבאם ֵאכן,
ּמלּממה ללא רֲעאּמסרוּמה יַתברֲעה ּמנ ּמיה?
שוִבהִבשיאו של ּמדּמבר יַתאֵאחר.
ּמאיַתמר לו:
ִיששּממֵאעאל ּמאִבחי!
ֵאהיּמאְך יַתאּמתה קו ֵארא) :שיר השירים א,ב(
"ִבכי טוִבבים דל אדיָך ִבמ ּמיִין",
או:
'ִבכי טוִבבים דל יַתדִיְך'?
ּמאיַתמר לו:
'ִבכי טוִבבים דל יַתדִיְך ִבמ ּמיִין'.
ּמאיַתמר לו:
ֵאאין יַתה ּמדּמבר ֵאכן,
שרֲעה ֵארי רֲעחֵאברו שמיַתלֵאמד ּמעּמליו )שיר השירים א,ג(
א
"של ֵארייַתח ששּממ אניָך טוִבבים".
מסכת עבודה זרה פרק ב משנה ו
ט
ֵאאלו שדּמב ִברין אשיַתלגוִים רֲעאסו ִברין,
שוֵאאין ִבאוּסו ּמרן ִבאוּסור רֲעה ּמנ ּמיה:

ּמחּמלב אשרֲעחּמלבו גוי שוֵאאין ִישש ּמרֵאאל רוֵאאהו,
שויַתהיַתפת ,שויַתהאשאמן אשּמלאהן ,שויַתהששּמלקות.
שרִבבי וֵאבית ִבדינו ִבהִבתירו יַתבאשאמן.
ושכּמבִבשין אשיַתד שרּמכן ּמלֵאתת ּמבאהן יַתיִין ּמוחלאמ ץ,
ושט ִברית שטרוּמפה,
שוֵאוציר אשֵאאין ּמב ּה ּמד ּמגה,
שויַתהִבחיֵאלק,
שולק ארט אשיַתלִבחשלִבתית,
ואמיַתלח שסּמלקו שנִבטית,
רֲעה ֵארי ֵאאלו רֲעאסו ִברין,
שוֵאאין ִבאוּסו ּמרן ִבאוּסור רֲעה ּמנ ּמיה.
מסכת עבודה זרה פרק ב משנה ז
י
ֵאאלו ממּמת ִברין יַתברֲעאִבכיּמלה:
ּמחּמלב אשרֲעחּמלבו גוי שוִישש ּמרֵאאל רוֵאאהו,
יַתה שדיַתבש,
שויַתה יַתדשמ שדּממ ִבניות ,יַתא ף יַתעל ִבפי שמ יַתנשּטפות,
ֵאאין ּמבאהן ִבמֵאשם אהשכֵאשר יַתמששאקה,
ושכּמבִבשין אשֵאאין יַתד שרּמכן ּמלֵאתת ּמבאהן יַתיִין ּמוחלאמ ץ,
ושט ִברית אשֵאאי ּמנה שטרוּמפה,
שוֵאוציר אש איש ּמב ּה ּמד ּמגה,
שוּמעאלה אשיַתלִבחשלִבתית> ,ועל!<
שו ֵאזיֵאתי שקלושסּמקה שמ מגשל ּמגִבלין.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ששלוִבחין רֲעאסו ִברין.
רֲעח ּמגִבבים ִבמן יַתהשוּסִבליּמלה ,רֲעאסו ִברין,
ִבמן יַתהיַתאפוֵאתק ,ממּמת ִברין ִבבשתרוּממה.

פרק ג
מסכת עבודה זרה פרק ג משנה א
א
ּמכל יַתהשצּמלִבמים רֲעאסו ִברין,
ִבמשפ ֵאני אשֵאהן אנשעּמב ִבדים יַתאיַתחת יַתבּמש ּמנה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאינו ּמאסור,
אאּמלא ּמכל אש איש לו יַתמֵאּקל ,או ִבוצפור ,או יַתכדור.

יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ּמכל אש איש שב ּמידו ּמכל ּמדּמבר.
מסכת עבודה זרה פרק ג משנה ב
ב
יַתהמוֵאוצא ִבששב ֵארי שוצּמלִבמים,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ממּמת ִברים.
ּממּמוצא יַתתשב ִבנית ּמיד ,יַתתשב ִבנית אר אגל,
רֲעה ֵארי ֵאאלו רֲעאסו ִברין,
ִבמשפ ֵאני אשיַתכיוֵאוצא ּמבאהן אנשעּמבד.
מסכת עבודה זרה פרק ג משנה ג
ג
יַתהמוֵאוצא ֵאכִבלים,
יַתורֲעעֵאליאהם וצו יַתרת יַתהיַתחּממה,
וצו יַתרת יַתהשלּמב ּמנה ,וצו יַתרת יַתה שד ּמרקון,
יוִבליֵאכם של ּמים יַתהאמיַתלח.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר
יַתעל יַתהשממכּמב ִבדין ,רֲעאסו ִברים,
שויַתעל יַתה ִבנשב ִבזין ,ממּמת ִברין.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
שוֵאחק שוזו ארה ּמלרויַתח או ֵאמִבטיל יַתל ּמים.
ּמאשמרו לו:
יַתא ף הוא אנאעּמשה אזאבל,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים יג,יח(
א
" שוללא ִי שדיַתבק שב ּמי שדָך שמאוּממה ִבמן יַתהֵאח ארם".
מסכת עבודה זרה פרק ג משנה ד
ד
ּמשיַתאל ּמפ יַתרשקלוס אבן שפיַתלשסלוס
אאת יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל שביַתעכו,
אשּמה ּמיה רוֵאח ץ שביַתמ שרֵאח ץ אששליַתאשפרו ִבדיִבטי,
ּמאיַתמר לו:
"ּמכתוב שבתו יַתרשתאכם:
" שוללא ִי שדיַתבק שב ּמי שדָך שמאוּממה ִבמן יַתהֵאח ארם",
ִבמשפ ֵאני ּממה יַתאּמתה רוֵאח ץ שביַתמ שרֵאח ץ אששליַתאשפרו ִבדיִבטי?"
ּמאיַתמר לו:
"ֵאאין שמִבשיִבבין יַתביַתמ שרֵאח ץ".
ושכאש ּמיּמוצאּ ,מאיַתמר לו:
"רֲעא ִבני ללא ּמבאִבתי ִבב שגבוּמל ּה,
ִבהיא ּמבאת ִבב שגבוִבלי.

ֵאאין אושמ ִברים:
יַתנרֲעעּמשה יַתמ שרֵאח ץ שליַתאשפרו ִבדיִבטי,
אאּמלא:
אנשעֵאשית ִבהיא יַתאשפרו ִבדיִבטי נוי יַתליַתמ שרֵאח ץ.
ה
ּמדּמבר יַתאֵאחר:
ִבאם נושת ִבנין ּמלְך ּמממון יַתה שרֵאבה,
יַתאּמתה ִבנשכ ּמנס יַתלרֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה אשּמלְך
ּמעלרם ויַתביַתעל אק ִברי ויַתמששִבתין שבּמפ אניּמה?
שוזו עואמ אדת יַתעל יַתהִבביב,
שוּמכל ּמהּמעם יַתמששִבתי ִבנין שבּמפ אניּמה!
ללא אנאאיַתמר אאּמלא "אאללֵאהיאהם":
אאת אשהוא נוֵאהג ִבמֵאשם אאלויַת ּהּ ,מאסור,
שואאת אשֵאאינו נוֵאהג ִבמֵאשם אאלויַת ּה ,ממּמתר".
מסכת עבודה זרה פרק ג משנה ה
ו
יַתהגוִים ּמהעושב ִבדים אאת אהּמה ִברים שואאת יַתה שגּמבעות,
ֵאהן ממּמת ִברין,
ויַתמה אשרֲעעֵאליאהן רֲעאסו ִברין,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים ז,כה(
א
"ללא יַתתשחלמד אכאס ף שו ּמזּמהב רֲעעֵאליאהם שוּמליַתקשחּמת".
שרִבבי יוֵאסה יַתה ּמגִבליִבלי אוֵאמר ) :שדּמב ִברים יב,ב(
"אאללֵאהיאהם יַתעל אהּמה ִברים" ,שוללא אהּמה ִברים אאללֵאהיאהם;
"אאללֵאהיאהם ...יַתעל יַתה שגּמבעות" ,שוללא יַתה שגּמבעות אאללֵאהיאהם.
]וִבמשפ ֵאני ּממה רֲעאֵאש ּמרה רֲעאסו ּמרה?[
ִבמשפ ֵאני אש איש ּמב ּה שתִבפייַתסת יַתיד ּמא ּמדם,
שוּמכל אש איש בו שתִבפייַתסת יַתיד ּמא ּמדם ּמאסור.
ז
ּמאיַתמר שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
רֲעא ִבני אאשה איה אוִבבין שלּמפ אניָך:
ּמכל ּממקום ּמשיַתאשת מוֵאוצא
יַתהר ּמגבויַת ּה ,שו ִבגשבּמעה ִבנּמשּמאה ,שוֵאע ץ יַתררֲעע ּמנן,
יַתדע אש איש ּמשם רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה.
מסכת עבודה זרה פרק ג משנה ו
ח
ִבמי אשּמה ּמיה ֵאביתו ּמסמוְך יַתלרֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה ,שו ּמניַתפל,
ּמאסור ִבלשבנותו.

ֵאכייַתוצד יַתירֲעעאשה?
כו ֵאנס שבתוְך אשלו ובו אנה.
ּמה ּמיה אשלו שואשיַתלרֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה,
ִידון יַתמשחּמוצה שליַתמשחּמוצה.
רֲעאּמב ּמניו שוֵאעּמוציו יַתורֲעעּמפרו שמיַתטִבמין יַתכאש אר ץ,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים ז,כו(
א
"יַתשֵאּק ץ שתיַתששּקאוצנו ,שויַתתֵאעב שתיַתתרֲעעאבנו,
ִבכי ֵאח ארם הוא".
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ש אנאאיַתמר ) :שייַתששע ּמיה ל,כב(
יַתכ ִבנ ּמדה ,א
"ִבת שז ֵארם שכמו ּמד ּמוהֵ ,אוצא לתאיַתמר לו".
יַתמה יַתה ִבנ ּמדה שמיַתטּממא יַתביַתמּמשא,
יַתא ף רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה שמיַתטּממא יַתביַתמּמשא.
מסכת עבודה זרה פרק ג משנה ז
ט
ששללּמשה ּמבִבתין ֵאהן:
יַתבִית אששב ּמניו ִבמשתִבחּמלה שלֵאשם רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה,
רֲעה ֵארי אזה ּמאסור;
ִבס שידו שוִבכ שירו שלֵאשם רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה ,שוִבח ֵאדש,
נוֵאטל יַתמה אשִבח ֵאדש;
ִבהשכ ִבניס שלתוכו רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה ,שוהוִבוציּמא ּה,
רֲעה ֵארי אזה ממּמתר.
י
ּמשלוש רֲעאּמב ִבנים ֵאהן:
שרֲעחּמוצּמב ּה ִבמשתִבחּמלה יַתלבוּממס :bōmos > ,יסוד של פסל<
אאאבן א
רֲעה ֵארי זו רֲעאסו ּמרה;
ִבס שי ּמד ּה שוִבכ שי ּמר ּה שלֵאשם רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה ,שוִבח ֵאדש,
נוֵאטל יַתמה אשִבח ֵאדש;
אהאעִבמיד ּמעאליּמה רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה ,שוִבסשלּמק ּה,
רֲעה ֵארי זו ממאת ארת.
יא
ּמשלוש רֲעאֵאשרות ֵאהן:
ִבאיּמלן אש שנּמטעו ִבמשתִבחּמלה שלֵאשם רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה,
רֲעה ֵארי אזה ּמאסור;
ִבג שדעו וִבפשוּסלו שלֵאשם רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה ,שואהאחִבלי ף,
נוֵאטל יַתמה אשאהאחִבלי ף;
אהאעִבמיד יַתתשחּמתיו רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה ,וִבבשּטּמל ּה,
רֲעה ֵארי אזה ממּמתר.

יב
ֵאאי זו ִבהיא רֲעאֵאש ּמרה?
ּמכל אש איש יַתתשחאתיּמה רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ּמכל אשעושב ִבדין אוּמת ּה.
יַתמרֲעעאשה שביַתוצ שי ּמדן,
שבִבאיּמלן אשּמהיו עושב ִבדין אותו,
שוּמה ּמיה יַתתשחּמתיו יַתגל.
ּמאיַתמר ּמלאהן שרִבבי ִבששמעון:
"ִבב שדקו אאת יַתה יַתגל יַתה אזה!"
ושב ּמדקוהו ,וּממשוצאו בו וצו ּמרה.
ּמאיַתמר ּמלאהן:
"הוִבאיל שויַתלצו ּמרה ֵאהן עושב ִבדין,
יַתנִבתיר ּמלאהן אאת ּמהִבאיּמלן".
מסכת עבודה זרה פרק ג משנה ח
יג
ללא ֵאיֵאשב שבִבוצּמל ּה,
שוִבאם ּמייַתשבּ ,מטהור.
שוללא יַתירֲעעלבר יַתתשחאתיּמה,
שוִבאם ּמעיַתברּ ,מטֵאמא.
ּמה שיּמתה גו אזאלת אאת ּמה יַתרִבבים,
שוּמעיַתבר יַתתשחאתיּמהּ ,מטהור.
שוזו שרִבעין יַתתשחאתיּמה שי ּמרקות ִבבימות יַתה שגּמשִבמים,
רֲעאּמבל ללא ִבבימות יַתהיַתחּממה.
שויַתהיַתחשז ִברין,
ללא ִבבימות יַתהיַתחּממה שוללא ִבבימות יַתה שגּמשִבמים.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתא ף ללא שי ּמרקות ִבבימות יַתה שגּמשִבמין,
ִבמשפ ֵאני אשיַתה שנִבב ּמיה נואש ארת,
יַתורֲעה ּמות רֲעה ּמנּמאה ּמלאהם יַתל אזאבל.
מסכת עבודה זרה פרק ג משנה ט
יד
ּמניַתטל ִבמאמ ּמנה ֵאעִבוצים יַתורֲעאּמב ִבנים,
רֲעאסו ִברין יַתברֲעה ּמנ ּמיה.
ִבהִבוּסיק ּמבאהן אאת יַתהיַתתנור,
ִבאם ּמח ּמדש ,מייַתת ץ,
שוִבאם ּמיּמשןּ ,מיֵאוצן.
ּמאּמפה בו אאת יַתהיַתפת,

יַתהיַתפת רֲעאסו ּמרה יַתברֲעה ּמנ ּמיה;
ִבנשתּמע שרּמבה יַתברֲעאֵאחרות,
מכּמלן רֲעאסורות יַתברֲעה ּמנ ּמיה.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יוִבליְך רֲעהּמנ ּמיה של ּמים יַתהאמיַתלח.
ּמאשמרו לו:
ֵאאין ִבפ ּמדיון יַתלרֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה.
יה
ּמניַתטל ִבמאמ ּמנה יַתכ שרֵאכד,
ּמאסור יַתברֲעהּמנ ּמיה.
ּמא יַתרג בו אאת יַתהאב אגד,
יַתהאב אגד ּמאסור יַתברֲעה ּמנ ּמיה;
ִבנשתּמע יַתרב יַתברֲעאֵאח ִברים,
מכּמלן רֲעאסו ִברין יַתברֲעהּמנ ּמיה.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יוִבליְך רֲעהּמנ ּמיה של ּמים יַתהאמיַתלח.
ּמאשמרו לו:
ֵאאין ִבפ ּמדיון יַתלרֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה.
מסכת עבודה זרה פרק ג משנה י
יו
ֵאכייַתוצד שמיַתבשּטּמל ּה?
ִבק שרֵאסם שו ֵאז ֵארד,
ּמניַתטל ִבמאמ ּמנה יַתמֵאּקל או יַתש שרִבביט,
רֲעאִבפלו ּמעאלה,
רֲעה ֵארי זו שבֵאטּמלה.
ששּמפ ּמי ּה שלּמוצ שרּמכ ּה ,רֲעאסו ּמרה;
שואשללא שלּמוצ שרּמכ ּה ,ממאת ארת.

פרק ד
מסכת עבודה זרה פרק ד משנה א
א
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
ּמשלוש רֲעאּמב ִבנים זו שביַתוצד זו שביַתוצד יַתהיַתמ שרקוִבליס,
רֲעאסורות;
וששיַתתִים ,ממּמתרות;
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:

אאת אשהוא ִבנ שראאה ִבעמו ,רֲעאסור,
שואאת אשֵאאינו ִבנ שראאה ִבעמו ,ממּמתר.
מסכת עבודה זרה פרק ד משנה ב
ב
ּממּמוצא שבלראשו ּממעות ,שכסותּ ,קאּמכִבלים,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ממּמת ִברין.
יַתפ שרִבכי ֵארי רֲעע ּמנִבבים ,שויַתעשטרות אשיַתלִבשּקבִבלים,
שו ֵאיינות ששּממ ִבנים ושסּמלתות,
שוּמכל ּמדּמבר אשיַתכיוֵאוצא בו ּמק ֵארב יַתעל יַתגֵאבי יַתהִבמ שזֵאביַתח,
ּמאסור.
מסכת עבודה זרה פרק ד משנה ג
ג
רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה אשּמה ּמיה ּמל ּה יַתג ּמנה ויַתמ שרֵאח ץ,
אנשה ִבנים ֵאמאהן אשללא שבטוּמבה,
שוֵאאין אנשה ִבנין ֵאמאהם שבטוּמבה.
ּמה ּמיה אשּמל ּה שואשיַתלרֲעאֵאח ִברים,
אנשה ִבנין ֵאמאהן שבטוּמבה שואשללא שבטוּמבה.
מסכת עבודה זרה פרק ד משנה ד
ד >ה<
רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה אשיַתל ּמנשכ ִברי ,רֲעאסו ּמרה ִבמ ּמידִ> ,במ ּמידו!<
שואששלִישש ּמרֵאאלִ ,במאשֵאתּמעֵאבד> .אששלִישש ּמרֵאאל!<
ּמנשכ ִברי שמיַתבֵאּטל רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה אשלו שואששלִישש ּמרֵאאל,
ִישש ּמרֵאאל ֵאאינו שמיַתבֵאּטל רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה אשיַתל ּמנשכ ִברי.
יַתהשמיַתבֵאּטל רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרהִ ,בבֵאּטל שמיַתששמאשיּמה;
ִבבֵאּטל שמיַתששמאשיּמה,
שמיַתששמאשיּמה שממבּמּטִבלין שוִבהיא רֲעאסו ּמרה.
מסכת עבודה זרה פרק ד משנה ה
ה
ֵאכייַתוצד שמיַתבשּטּמל ּה?
ּמקיַתטע לראש ּמא שז ּמנ ּה ,לראש חוּמטּממ ּה ,לראש אאשוצּמבּמע ּה,
שפּמחּמס ּה ,יַתא ף יַתעל ִבפי אשללא ִבחשוּס ּמר ּה,
ִבבשּטּמל ּה.
ּמריַתקק שבּמפ אניּמהִ ,בהששִבתין שבּמפ אניּמה,
ֵאג שר ּמד ּהּ ,מז יַתרק ּמב ּה אאת יַתהצוּמאה,
רֲעה ֵארי זו ֵאאי ּמנה שבֵאטּמלה.
שמּמכ ּמר ּה או ִבמשששכ ּמנ ּה,
שרִבבי אוֵאמר:

ִבבֵאּטל.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ללא ִבבֵאּטל.
מסכת עבודה זרה פרק ד משנה ו
ו
רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה אשִבה ִבניחוּמה עושב אדיּמה,
שבּמשיַתעת ּמשלום ,ממאת ארת;
שבּמשיַתעת ִבמשלּמחּממה ,רֲעאסו ּמרה.
שיַתלשמּמלִבכים :bōmos > ,יסוד של פסל<
בושמּמסיות א
רֲעה ֵארי ֵאאלו ממּמת ִברים,
ִבמשפ ֵאני אשיַתמרֲעעִבמי ִבדין אותו
שבּמשּמעה אשיַתהשמּמלִבכים עושב ִברין> .שבּמשּמעת!<
מסכת עבודה זרה פרק ד משנה ז
ז
ּמשרֲעאלו אאת יַתה שזֵאק ִבנים שברוִבמי:
"ִבאם ֵאאין שרוצונו יַתברֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה,
ִבמשפ ֵאני ּממה ֵאאינו שמיַתבשּטּמל ּה?"
ּמאשמרו ּמלאהן:
"ִבאלו יַתל ּמדּמבר אשֵאאין לוצ ארְך ּמהעוּמלם בו ּמהיו עושב ִבדין,
ּמה ּמיה שמיַתבשּטלו;
רֲעה ֵארי ֵאאלו עושב ִבדין יַתליַתחּממה שויַתלשלּמב ּמנה שויַתלכוּמכִבבים.
שייַתאֵאבד עוּמלמו ִבמשפ ֵאני יַתהשוִבטין?"
ּמאשמרו ּמלאהם:
"ִבאם ֵאכן,
שייַתאֵאבד ּמדּמבר אשֵאאין לוצ ארְך ּמהעוּמלם בו,
ִבוייַתק ֵאים ּמדּמבר אשלצ ארְך ּמהעוּמלם בו!"
ּמאשמרו ּמלאהן:
"יַתא ף ּמאנו יַתמרֲעח ִבזיִבקין שי ֵאדי עושב ֵאדיאהם אשּמלֵאאלו,
שוליאשמרו:
ֵאת שדעו אשֵאהן אאלוהות,
אשרֲעה ֵארי ֵאאלו ללא ּמבשטלו" .
מסכת עבודה זרה פרק ד משנה ח
ח
לושקִבחין יַתגת שבעוּמטה ִבמן יַתה ּמנשכ ִברי,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשהוא נוֵאטל שב ּמידו שונוֵאתן יַתהיַתתפויַתח,
ֵאאינו אנאעּמשה יַתיִין אנאסְך יַתעד אש ֵאי ֵארד יַתלבור.
ּמי יַתרד יַתלבור,
יַתמה אשיַתבבור ּמאסור,

שויַתהששּמאר ממּמתר.
מסכת עבודה זרה פרק ד משנה ט
ט
דו שרִבכין ִבעם יַתה ּמנשכ ִברי יַתב יַתגת,
רֲעאּמבל ללא בושוצ ִברין ִבעמו.
ִישש ּמרֵאאל אשהוא עואשה שבמטשמּמאה,
ללא דו שרִבכין שוללא בושוצ ִברין ִבעמו,
רֲעאּמבל מוִבליִבכין ִבעמו רֲעחִבביות יַתל יַתגת
ושמִבביִבאין ִבעמו ִבמן יַתה יַתגת.
י
יַתנשחתום אשהוא עואשה שבמטשמּמאה,
ללא ּמלִבשים שוללא עו שרִבכים ִבעמו,
רֲעאּמבל מוִבליִבכין ִבעמו יַתפת יַתלשפּמלֵאטר.
מסכת עבודה זרה פרק ד משנה י
יא >כ<
ּמנשכ ִברי אש ִבנשמּמוצא עוֵאמד שביַתוצד יַתהבור אשיַתל יַתיִין,
ִבאם ֵאיש ּמעּמליו יַתמשל ּמוהּ ,מאסור;
ֵאאין לו ּמעּמליו יַתמשל ּמוה ,ממּמתר.
ּמניַתפל יַתלבור שוּמעּמלה,
שמ ּמדדו יַתבּמּק אנה,
שוּמה ּמיה שמיַתטֵאפיַתח יַתעל ִבפי ּמחִבבית שמ מריַתתיַתחת,
שבּמכל ֵאאלו ּמה ּמיה יַתמרֲעעאשה ,שוּמאשמרו:
ִיּממֵאכר.
שרִבבי ִבששמעון יַתמִבתיר.
ּמניַתטל אאת אהּמחִבבית ו שז ּמרּמק ּה יַתלבור,
אזה ּמה ּמיה יַתמרֲעעאשה ,שוִבהשכִבשירו.
מסכת עבודה זרה פרק ד משנה יא
יב
יַתהשמיַתטֵאהר ֵאיינו אשיַתל ּמנשכ ִברי שונושתנו ִבב שרשותו,
שביַתבִית אשהוא ּמפתויַתח ִבל שרשות ּמה יַתרִבבים,
שבִבעיר אש איש ּמב ּה גוִים שוִישש שרֵאאִבלים,
ממּמתר;
שבִבעיר אשמכּמל ּה גוִים,
ּמאסור ,יַתעד אשיוֵאשב שוֵאמר.
ֵאאין יַתהשוֵאמר ּמוצ ִבריְך ִבלשהיות יוֵאשב ושמיַתשֵאמר,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשהוא יוֵאוצא שו ִבנשכ ּמנס,
ממּמתר.

שרִבבי ִבששמעון אבן אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
ּמכל שרשות יַתהגוִים יַתאיַתחת.
מסכת עבודה זרה פרק ד משנה יב
יג
יַתהשמיַתטֵאהר ֵאיינו אשיַתל ּמנשכ ִברי שונושתנו ִבב שרשותו,
שויַתהּמלה כוֵאתב לו > שויַתהּמלא!<
אש" ִבנשתיַתקיַתבשלִבתי ִבמּממְך ּממעות",
]ממּמתר[.
רֲעאּמבל ִבאם ִי שראוצה ִישש ּמרֵאאל שלהוִבוציאו,
ֵאאין יַתמ ִבניחו יַתעד אש ִביֵאתן לו אאת ּממעוּמתיו.
אזה ּמה ּמיה יַתמרֲעעאשה שבֵאבית ששּמאן,
שוּמאשסרו רֲעחּמכִבמים.

פרק ה
מסכת עבודה זרה פרק ה משנה א
א
יַתהשוֵאכר אאת יַתהפוֵאעל יַתלרֲעעשות ִבעמו שב יַתיִין אנאסְך,
ששּמכרו ּמאסור.
ששּמכרו יַתלרֲעעשות ִבעמו שמּמלאּמכה יַתאאח ארת,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשּמאיַתמר לו:
"יַתהרֲעעֵאבר ִבלי ּמחִבבית אששל יַתיִין אנאסְך ִבמּממקום שלּממקום",
ששּמכרו ממּמתר.
ב
יַתהשוֵאכר אאת יַתהרֲעחמור שלּמהִבביא ּמעאליּמה יַתיִין אנאסְך,
ששּמכ ּמר ּה ּמאסור.
ששּמכ ּמר ּה ֵאליֵאשב ּמעאליּמה,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשִבה ִבנייַתח ּמל ִבגינו ּמעאליּמה,
ששּמכ ּמר ּה ממּמתר.
מסכת עבודה זרה פרק ה משנה ב
ג
יַתיִין אנאסְך אש ּמניַתפל יַתעל יַתגֵאבי רֲעע ּמנִבבים ,שי ִבדיֵאחם,
שוֵאהן ממּמתרות;
ִבאם ּמהיו שממבּמּקעות ,רֲעאסורות.
ּמניַתפל יַתעל יַתגֵאבי שתֵאא ִבנים או יַתעל יַתגֵאבי שתּממ ִברים,

ִבאם איש ּמבאהן שבנוֵאתן יַתטיַתעםּ ,מאסור.
יַתמרֲעעאשה שבבו שייַתתס אבן ֵאזנון,
אשּמה ּמיה ֵאמִבביא שגרו שגרות ִבבשסִבפי ּמנה,
שו ִבנששיַתתשב ּמרה ּמחִבבית אששל יַתיִין אנאסְך יַתעל יַתגֵאביאהם,
וּמבא יַתמרֲעעאשה ִבלשפ ֵאני רֲעחּמכִבמים שוִבהשכִבשירו.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל אשהוא יַתברֲעהּמנ ּמיתו שבנוֵאתן יַתטיַתעםּ ,מאסור;
ּמכל אשֵאאינו יַתברֲעהּמנ ּמיתו שבנוֵאתן יַתטיַתעם ,ממּמתר,
שכגון יַתהחלאמ ץ אש ּמניַתפל יַתלשג ִבריִבסים.
מסכת עבודה זרה פרק ה משנה ג
ד
ּמנשכ ִברי אשּמה ּמיה יַתמרֲעעִבביר ִבעם ִישש ּמרֵאאל יַתכ ֵאדי יַתיִין ִבמּממקום שלּממקום,
ִבאם ּמה ּמיה שבאח שזיַתקת ִבמששיַתתֵאמר,
ממּמתר.
שוִבאם מו ִבדיעו אשהוא יַתמשפִבליג,
שכ ֵאדי אש ִביששלתם שו יַתישחלתם שוִי יַתגב,
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
שכ ֵאדי אש ִבישפיַתתח שוִילג ף שוִבת יַתגב.
מסכת עבודה זרה פרק ה משנה ד
ה
יַתהיַתמ ִבנייַתח ֵאיינו יַתבּמּקרון או יַתבשוּסִבפי ּמנה,
שוּמהיַתלְך לו שליַתקמפ שניַתד שר ּמיה,
ִבנשכ יַתנס יַתלשמ ִבדי ּמנה שו ּמריַתח ץ ,ממּמתר.
ִבאם מו ִבדיעו אשהוא יַתמשפִבליג,
שכ ֵאדי אש ִביששלתם שוִישסלתם שוִי יַתגב;
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
שכ ֵאדי אש ִבישפיַתתח שוִילג ף שוִבת יַתגב.
ו
יַתהיַתמ ִבנייַתח ּמנשכ ִברי יַתברֲעחנותו,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשהוא יוֵאוצא שו ִבנשכ ּמנס ,ממּמתר.
ִבאם מו ִבדיעו אשהוא יַתמשפִבליג,
שכ ֵאדי אש ִביששלתם שוִישסלתם שוִי יַתגב;
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
שכ ֵאדי אש ִבישפיַתתח שוִילג ף שוִבת יַתגב.
מסכת עבודה זרה פרק ה משנה ה
ז
ּמה ּמיה אוֵאכל ִבעמו יַתעל יַתהמששלּמחן,

שוִבה ִבנייַתח שלּמפ ּמניו ּמל ִבגין יַתעל יַתהמששלּמחן,
שוּמל ִבגין יַתעל יַתה שדּמלשפִבקי,
שוִבה ִבניחו שו ּמיּמוצא,
יַתמה אשיַתעל יַתהמששלּמחן ּמאסור,
ויַתמה אשיַתעל יַתה שדּמלשפִבקי ממּמתר.
ִבאם ּמאיַתמר לו:
"אה אוי מו ֵאזג שושואתה!"
יַתא ף אשיַתעל יַתה שדּמלשפִבקי ּמאסור.
רֲעחִבביות שפתוחות ,רֲעאסורות,
ושסתומות ,שכ ֵאדי אש ִבישפיַתתח שוִילג ף שוִבת יַתגב.
מסכת עבודה זרה פרק ה משנה ו
ח
בלאלאשת אש ִבנשכ שנּמסה ּמלִבעיר שבּמשיַתעת ּמשלום,
רֲעחִבביות שפתוחות רֲעאסורות,
ושסתומות ממּמתרות.
שבּמשיַתעת ִבמשלּמחּממה,
ֵאאלו ּמוֵאאלו ממּמתרות,
אשֵאאין שפ יַתני של יַתנֵאוּסְך.
מסכת עבודה זרה פרק ה משנה ז
ט
מאּממ ִבנים ִישש ּמרֵאאל,
אשִבשיַתלח ּמלאהם ּמנשכ ִברי ּמחִבבית אששל יַתיִין אנאסְך,
ממּמתר אשליאשמרו לו:
"אתן ּמלנו אאת ּמדאמיּמה!"
ִבאם ִבמאש ִבנשכ שנּמסה ִבל שרשוּמתן,
ּמאסור.
י
יַתהמוֵאכר ֵאיינו יַתל ּמנשכ ִברי,
ִבפֵאוּסק יַתעד אשללא ּממ יַתדד,
ּמדּממיו ממּמת ִברין.
ּממ יַתדד יַתעד אשללא ִבפֵאוּסק,
ּמדּממיו רֲעאסו ִברין.
ּמניַתטל אאת יַתהיַתמששֵאפְך וּממ יַתדד שלתוְך שוצלוִבחיתו,
שנּמטלו וּממ יַתדד שלתוְך שוצלוִבחיתו אששלִישש ּמרֵאאל,
ִבאם איש בו ִבעשקיַתבת יַתיִין,
ּמאסור.
יַתהשמּמע ארה ִבמאכִבלי שלאכִבלי,
יַתהשמּמע ארה ִבמאמנו ממּמתר,

שואאת אשאהאע ּמרה שלתוכו ּמאסור.
מסכת עבודה זרה פרק ה משנה ח
יא
יַתיִין אנאסְך ּמאסור שואוֵאסר ּמכל אשהוא.
יַתיִין שב יַתיִין ויַתמִים שביַתמִים,
ּמכל אשהוא.
יַתיִין שביַתמִים ויַתמִים שב יַתיִין,
שבנוֵאתן יַתטיַתעם.
אזה יַתהשכּמלל:
ִבמין שבִבמינו ּמכל אשהוא,
שואשללא שבִבמינו ,שבנוֵאתן יַתטיַתעם.
מסכת עבודה זרה פרק ה משנה ט
יב
ֵאאלו רֲעאסו ִברין שואושס ִברין ּמכל אשֵאהן:
יַתיִין אנאסְך,
יַתורֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה,
שועורות שלבוִבבין,
שושור יַתה ִבנשסּמקל,
שואע שגּמלה רֲעערוּמפה,
שוִבוצּקפ ֵארי שמלוצ ּמרע,
וששיַתער ּמנ ִבזיר,
ואפאטר רֲעחמור,
וּמבּמשר אבּמחּמלב,
שומחִבלים אש ִבנששּמחטו ּמברֲעע ּמז ּמרה,
רֲעה ֵארי ֵאאלו רֲעאסו ִברין,
שואושס ִברין ּמכל אשֵאהן.
מסכת עבודה זרה פרק ה משנה י
יג
יַתיִין אנאסְך אש ּמניַתפל יַתלבור,
מכלו ּמאסור יַתברֲעה ּמנ ּמיה.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ִיּממֵאכר מכלו יַתלגוִים,
חו ץ ִבמ שדֵאמי יַתיִין אנאסְך אש ֵאיש בו.
מסכת עבודה זרה פרק ה משנה יא
יד
יַתגת אשּמלאאאבן אש שזּמפּמת ּה גוי,
שמ יַתנ שגּמב ּה ,שוִבהיא שטהו ּמרה.

שואשּמלֵאע ץ,
שרִבבי אוֵאמר:
שי יַתנ ֵאגב.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִישקלל ף אאת יַתה אזאפת.
שואשיַתלאח ארס,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשִבּקֵאל ף אאת יַתה אזאפת,
רֲעה ֵארי זו רֲעאסו ּמרה.
)מסכת עבודה זרה פרק ה משנה יב(
יַתהלוֵאקיַתח שכִבלי יַתתששִבמיש ִבמן יַתהגוי,
אאת אשיַתד שרכו שליַתהשטִבביל ,יַתישטִבביל,
שליַתה שגִבעיל ,יַתי שגִבעיל,
שליַתלֵאבן ּמבאור ,שייַתלֵאבן.
יַתהששפוד שוּמהיַתאשסּמכּמלה ,שמיַתלשב ּמנן ּמבאור.
שויַתהשוּסִבכיןּ ,משּמפ ּה שוִבהיא שטהו ּמרה.
חסל עבודה זרה

מסכת אבות
פרק א
מסכת אבות פרק א משנה א
א
למאשה ִבקֵאבל תו ּמרה ִבמִבוּסי יַתני,
ושמּמס ּמר ּה ִבליהומשיַתע,
ִבויהומשיַתע ִבל שזֵאק ִבנים,
ו שזֵאק ִבנים ִבל שנִבביִבאים,
ו שנִבביִבאים שמּמסרוּמה שליַתא שנֵאשי שכ אנאסת יַתה שגדוּמלה.
ֵאהם ּמאשמרו ששללּמשה שדּמב ִברים:
אהיו שמתו ִבנין יַתב ִבדין,
שויַתהרֲעעִבמידו יַתתשלִבמי ִבדים יַתה שרֵאבה,
יַתורֲעעשו שס ּמיג יַתלתו ּמרה.
מסכת אבות פרק א משנה ב
ב

ִבששמעון יַתהיַתצ ִבדיק ּמה ּמיה ִבמִבשי ֵארי שכ אנאסת יַתה שגדוּמלה.
הוא ּמה ּמיה אוֵאמר:
יַתעל ששללּמשה שדּמב ִברים ּמהעוּמלם עוֵאמד:
יַתעל יַתהתו ּמרה,
שויַתעל ּמהרֲעעבו ּמדה,
שויַתעל שגִבמילות רֲעחּמס ִבדים.
מסכת אבות פרק א משנה ג
ג
יַתא שנִבטי שג יַתנס ִבאיש סוכו ִבקֵאבל ִבמִבששמעון יַתהיַתצ ִבדיק.
הוא ּמה ּמיה אוֵאמר:
יַתאל ִבתשהיו יַתכרֲעעּמב ִבדים יַתהשמיַתששמִבשים אאת ּמה יַתרב
יַתעל שמ ּמנת שליַתקֵאבל שפ ּמרס;
אאּמלא אהיו יַתכרֲעעּמב ִבדים יַתהשמיַתששמִבשים אאת ּמה יַתרב
יַתעל שמ ּמנת אשללא שליַתקֵאבל שפ ּמרס.
ִבויֵאהא מו ּמרא ּמשיַתמִים רֲעעֵאליאכם.
מסכת אבות פרק א משנה ד
ד
יוֵאסה אבן יואע אזר ִבאיש שוצ ֵאר ּמדה,
שויוֵאסה אבן יוּמח ּמנן ִבאיש שירוּמשיַתלִים ִבקשבלו ִבמאמנו.
יוֵאסה אבן יואע אזר ִבאיש שוצ ֵאר ּמדה אוֵאמר:
שיִבהי ֵאביּמתְך ֵאבית יַתויַתעד יַתלרֲעחּמכִבמים,
אואה ֵאוי ִבמשתיַתאֵאבק יַתברֲעעיַתפר יַתר שגֵאליאהם,
שושואתה שבִבוצשמּמאה אאת ִבדשב ֵאריאהם.
)מסכת אבות פרק א משנה ה(
יוֵאסה אבן יוּמח ּמנן ִבאיש שירוּמשיַתלִים אוֵאמר:
שיִבהי ֵאביּמתְך ּמפתויַתח ּמל שר ּמוּמחה,
שוִישהיו רֲעע ִבנ ִביים שב ֵאני ֵאביאתָך,
שויַתאל יַתת שראבה ִבשיּמחה ִבעם ּמהִבאּמשה.
ה
שבִבאששתו ּמאּממרו,
יַתקל ּמוחלאמר שבֵאאאשת רֲעחֵאברו.
ִבמּמכן ּמאשמרו רֲעחּמכִבמים:
ּמכל יַתהיַתמ שראבה ִבשיּמחה ִבעם ּמהִבאּמשה שכאשִבהיא ִבנ ּמדה,
גו ֵארם ּמרּמעה יַתעל יַתעשוצמו וּמבֵאטל ִבמ ִבדשב ֵארי תו ּמרה,
שוסופו יו ֵארש של ֵאגיִבה ּמנם.
מסכת אבות פרק א משנה ו
ו

שיהומשיַתע אבן שפ יַתרשח ּמיה ויַתמיַתתי ּמהיַתא שרשבִבלי ִבקשבלו ֵאמאהן.
שיהומשיַתע אבן שפ יַתרשח ּמיה אוֵאמר:
רֲעעֵאשה ּמלְך יַתרב,
ושק ֵאנה ּמלְך ּמחֵאבר,
אואה ִבוי ּמדן אאת ּמכל ּמהּמא ּמדן שליַתכ ף שזכות.
)מסכת אבות פרק א משנה ז(
יַתמיַתתי ּמהיַתא שרשבִבלי אוֵאמר:
יַתה שריַתחק ִבמּמשֵאכן יַתרע,
שויַתאל ִבתשתיַתחיַתבר ּמל ּמרּמשע,
שויַתאל ִבתשתיויַתאש ִבמן יַתהמפ שרּמענות.
מסכת אבות פרק א משנה ח
ז
שיהו ּמדה אבן ּמטיַתבי שוִבששמעון אבן ּמשּמטח ִבקשבלו ֵאמאהן.
שיהו ּמדה אבן ּמטיַתבי אוֵאמר:
יַתאל יַתתיַתעש יַתעשוצּממְך שכיַתע שרֵאכי יַתד ּמי ִבנים;
ושכאש ִבישהיו יַתברֲעעֵאלי יַתה ִבדין עושמ ִבדין שלּמפ אניָך,
ִישהיו שבֵאעי אניָך ּמכ שרּמשִבעים;
ושכאש ִבנשפּמט ִברים ִבמשלּמפ אניָך,
שיהוא שבֵאעי אניָך יַתכיַתצ ִבדיִבקים,
אשִבּקשבלו רֲעעֵאליאהן אאת יַתה ִבדין.
)מסכת אבות פרק א משנה ט(
ִבששמעון אבן ּמשּמטח אוֵאמר:
אה ִבוי יַתמ שראבה יַתלשחקור אאת ּמהֵאע ִבדים;
אושה ִבוי ּמזִבהיר ִבב שדּמב אריָך,
אשֵאמא ִבמתוּמכן ִישלשמדו שליַתשֵאּקר.
מסכת אבות פרק א משנה י
ח
ששיַתמשע ּמיה שויַתאשביַתטשליון ִבקשבלו ֵאמאהן.
ששיַתמשע ּמיה אוֵאמר:
אאלהב אאת יַתהשמּמלאּמכה,
ושש ּמנא אאת ּמה יַתרּמבנות,
שויַתאל ִבתשת יַתו יַתדע ּמל שרשות.
)מסכת אבות פרק א משנה יא(
יַתאשביַתטשליון אוֵאמר:
רֲעחּמכִבמיםִ ,בה ּמזרֲעהרו שב ִבדשב ֵאריאכם,
אשֵאמא ּמתחובו חויַתבת ּמגלות,
שוִבת שגלו ִבלשמקום יַתהיַתמִים ּמה ּמרִבעים,
שוִיששתו יַתהיַתתשלִבמי ִבדים יַתהּמבִבאים יַתארֲעח ֵאריאכם שו ּמימותו,
שו ִבנשמּמוצא ֵאשם ּמשיַתמִים ִבמשתיַתחֵאלל.

מסכת אבות פרק א משנה יב
ט
אהֵאלל שויַתשיַתמאי ִבקשבלו ֵאמאהן.
אהֵאלל אוֵאמר:
אה ִבוי יַתתשלִבמידו אששליַתארֲעהלרן,
אוֵאהב ּמשלום שורו ֵאד ף ּמשלום,
אוֵאהב אאת יַתהשב ִבריות ושמּמק שרּמבן יַתלתו ּמרה.
)מסכת אבות פרק א משנה יג(
הוא ּמה ּמיה אוֵאמר:
שנ יַתגד ששּממא ּמאיַתבד ששּממא,
שו ִבדיּמלא מוִבסי ף ֵאיסו ף,
שו ִבדיּמלא שיִבלי ף שקּמטּמלה יַתח ּמיב,
ּמלא יַתירֲעעֵאבד שקּמטּמלה ּמקשטִבלין,
שו ִבדי ִיששיַתתיַתמש שבּמת ּמגא ּמחיַתל ף.
)מסכת אבות פרק א משנה יד(
הוא ּמה ּמיה אוֵאמר:
ֵאאין רֲעא ִבניִ ,במי ִבלי?
ושכאשרֲעא ִבני שליַתעשוצִבמיּ ,ממה ּמא ִבני?
ִבאם ללא יַתעשכּמשיו ,אאּממיַתתי?
)מסכת אבות פרק א משנה טו(
יַתשיַתמי אוֵאמר:
רֲעעֵאשה תו ּמרּמתְך שקיַתבע,
אאלמר שמיַתעט יַתורֲעעֵאשה יַתה שרֵאבה,
אואה ִבוי שמיַתקֵאבל אאת ּמכל ּמהּמא ּמדם שבֵאסאבר ּמפ ִבנים ּמיפות.
)מסכת אבות פרק א משנה טז(
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
רֲעעֵאשה ּמלְך יַתרב,
שוִבהשסיַתתֵאלק ִבמן יַתהּמוּסֵאפק,
שויַתאל יַתת שראבה שליַתעֵאשר רֲעעּממדות> .עומדות<
)מסכת אבות פרק א משנה יז(
ִבששמעון שבנו אוֵאמר:
ּמכל ּמייַתמי ּמג יַתדשלִבתי ֵאבין יַתהרֲעחּמכִבמים,
שוללא ּממּמוצאִבתי יַתלגו ף טוב אאּמלא ששִבתיּמקה.
שוללא יַתהִבמ שד ּמרש הוא ּמהִבעּמּקר,
אאּמלא יַתהיַתמרֲעעאשה.

שוּמכל יַתהיַתמ שראבה שדּמב ִברים ֵאמִבביא ֵאחשטא.
)מסכת אבות פרק א משנה יח(
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
יַתעל ששללּמשה שדּמב ִברים ּמהעוּמלם יַתק ּמים:
יַתעל יַתה ִבדין שויַתעל ּמהאאאמת שויַתעל יַתהּמשלום,
ש אנאאיַתמר ) :שזיַתכ שר ּמיה ח,טז( >הוספת הנקדן<
א
"אאאמת וִבמששיַתפט ּמשלום ִבששפטו שביַתשרֲעע ֵאריאכם".

פרק ב
מסכת אבות פרק ב משנה א
א
שרִבבי אוֵאמר:
ֵאאיזוִבהי אד ארְך שיּמש ּמרה אש ּמילבר לו ּמהּמא ּמדם?
ּמכל אשִבהיא ִבתשפאא ארת שלעוּמש ּה שוִבתשפאא ארת לו ִבמן ּמהּמא ּמדם.
אואה ֵאוי ּמזִבהיר שבִבמשוצ ּמוה יַתקּמלה שכִבמשוצ ּמוה רֲעחמו ּמרה,
אשֵאאין יַתאּמתה יו ֵאדיַתע יַתמיַתתן ששּמכ ּמרן אשיַתלִבמשוצֹות.
אואה ֵאוי שמיַתחֵאשב אהשפֵאסד ִבמשוצ ּמוה שכ אנ אגד ששּמכ ּמר ּה,
וששיַתכר רֲעעֵאב ּמרה שכ אנ אגד אהשפֵאס ּמד ּה.
שוִבהששיַתתֵאכל ִבבששללּמשה שדּמב ִברים,
שוֵאאי יַתאּמתה ּמבא ִבלי ֵאדי רֲעעֵאב ּמרה;
יַתדע יַתמה שליַתמשעּמלה ִבמּממְך:
יַתעִין רוּמאה,
שולא אזן שויַתמיַתעת,
שוּמכל יַתמרֲעעאשיָך שבֵאסאפר ִבנשכּמתִבבים.
מסכת אבות פרק ב משנה ב
ב
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל שבנו אשִבל שרִבבי שיהו ּמדה יַתה ּמנִבשיא אוֵאמר:
ּמיאפה יַתתשלמוד תו ּמרה ִבעם אד ארְך אא אר ץ,
אש שי ִבגייַתעת שש ֵאניאהם שמיַתששכּמחת ּמעֹון.
שוּמכל תו ּמרה אשֵאאין ִבעּממ ּה שמּמלאּמכה,
סוּמפ ּה שבֵאטּמלה של ּמג ֵארר ּמעֹון.
שוּמכל ּמהרֲעעֵאמִבלים ִבעם יַתהִבצבור,
שיהוא רֲעעֵאמִבלין ִבעּממאהן שלֵאשם ּמשיַתמִים,
אש שזכות רֲעאבוּמתם שמיַתס יַתייַתעּמתם שוִבוצ שדּמקּמתם עואמ אדת שליַתעד.
שויַתאאתם ,יַתמרֲעעִבלים רֲעעֵאליאהם ּמשּמכר יַתה שרֵאבה,
שכִבאלו רֲעעִבשיאתם.

מסכת אבות פרק ב משנה ג
ג
אהוון שזִבהי ִברים ּמב שרשות,
אשֵאאין שמּמק שרִבבין שלּמא ּמדם אאּמלא שלוצל ארְך יַתעשוצּממן;
ִבנ שרִבאין שכאורֲעהִבבין שבּמשיַתעת רֲעהּמנ ּמיּמתן,
ֵאאין עושמ ִבדין שלּמא ּמדם שבּמשיַתעת דלרֲעחקו.
מסכת אבות פרק ב משנה ד
ד
הוא ּמה ּמיה אוֵאמר:
רֲעעֵאשה שרוצונו ִבכ שרוצו ּמנְך,
אש יַתירֲעעאשה שרוצו ּמנְך ִבכ שרוצונו.
יַתבֵאּטל שרוצו ּמנְך ִבמשפ ֵאני שרוצונו,
אש שייַתבֵאּטל שרוצון רֲעאֵאח ִברים ִבמשפ ֵאני שרוצו ּמנְך.
ה
אהֵאלל אוֵאמר:
יַתאל ִבתשפלרש ִבמן יַתהִבצבור;
שויַתאל יַתתרֲעאִבמין שביַתעשוצּממְך יַתעד יום מוּמתְך;
שויַתאל ּמת ִבדין אאת רֲעחֵאב ּמרְך יַתעד אשיַתת ִבגייַתע ִבלשמקומו;
שויַתאל לתאיַתמר ּמדּמבר אשֵאאי אאשפּמשר לו שלִבהּמשיַתמע,
אשוּסופו שלִבהּמשֵאמיַתע;
שויַתאל לתאיַתמר:
"שכאשאאּמפ אנה אאשש אנה",
אשֵאמא ללא ִבתּמפ אנה.
מסכת אבות פרק ב משנה ה
ו
הוא ּמה ּמיה אוֵאמר:
ֵאאין בור ּמי ֵארא ֵאחשטא,
שוללא יַתעם ּמהּמא אר ץ ּמחִבסיד,
שוללא יַתהבו שיּמשן ּמלֵאמד,
שוללא יַתהּקושפ ּמדן שמיַתלֵאמד,
שוללא ּמכל יַתהיַתמ שראבה ִבבשסחו ּמרה יַתמשחִבכים,
וִבבשמקום אשֵאאין רֲעא ּמנִבשיםִ ,בהששיַתת ֵאדל ִבלשהיות ִבאיש.
)מסכת אבות פרק ב משנה ו(
ז
יַתא ף הוא ּמרּמאה מגשללגאלת יַתאיַתחת ּמוצּמפה יַתעל שפ ֵאני יַתהיַתמִים.
שוּמאיַתמר ּמל ּה:

יַתעל שדיַתאִבטישפשת ,רֲעאִבטיפוְך,
שוסו ף יַתמִבּטייַתפִיְך שיטופון> .בסו ף<
מסכת אבות פרק ב משנה ז
ח >ז<
הוא ּמה ּמיה אוֵאמר:
יַתמ שראבה ּמבּמשר יַתמ שראבה ִברּממה;
יַתמ שראבה שנּמכִבסים יַתמ שראבה ּמדיון;
יַתמ שראבה ששּמפחות יַתמ שראבה ִבזּממה;
יַתמ שראבה רֲעעּמב ִבדים יַתמ שראבה ּמג ֵאזל;
יַתמ שראבה ּמנִבשים יַתמ שראבה שכּמשִבפים;
יַתמ שראבה תו ּמרה יַתמ שראבה יַתח ִביים.
)יַתמ שראבה שיִבשיּמבה יַתמ שראבה ּמחשכּממה;
יַתמ שראבה ֵאעּמוצה יַתמ שראבה שתבו ּמנה;
יַתמ שראבה שוצ ּמדּמקה יַתמ שראבה ּמשלום(.
ּמק ּמנה ֵאשם טובּ ,מק ּמנה שליַתעשוצמו;
ּמק ּמנה ִבדשב ֵארי תו ּמרהּ ,מק ּמנה יַתח ֵאיי ּמהעוּמלם יַתהּמבא.
מסכת אבות פרק ב משנה ח
ט
יַתרּמבן יוּמח ּמנן אבן יַתזיַתכי ִבקֵאבל ֵאמאהֵאלל וִבמיַתשיַתמי.
הוא ּמה ּמיה אוֵאמר:
ִבאם רֲעעִבשיּמת תו ּמרה יַתה שרֵאבה,
יַתאל יַתתרֲעח ִבזיק טוּמבה שליַתעשוצּממְך,
ִבכי שלּמכְך נויַתוצ שרּמת.
י >ח<
רֲעחִבמּמשה יַתתשלִבמי ִבדים ּמהיו לו של יַתרּמבן יוּמח ּמנן אבן יַתזיַתכי,
שוֵאאלו ֵאהן:
שרִבבי אאִבליאע אזר אבן ּמה שרּמקנוס,
שרִבבי שיהומשיַתע אבן רֲעח יַתנ שנ ּמיה,
שרִבבי יוֵאס ף יַתהלכֵאהן,
ו שרִבבי ִבששמעון אבן שניַתת שנֵאאל,
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעע ּמרְך.
הוא ּמה ּמיה מו אנה ששּמבּמחן:
אאִבליאע אזר אבן ּמה שרּמקנוס,
בור סוד אשֵאאינו שמיַתאֵאבד ִבטּמפה;
שיהומשיַתע אבן רֲעח יַתנ שנ ּמיה ,יַתאשש ֵארי יויַתל שדתו;
יוֵאס ף יַתהלכֵאהןּ ,מחִבסיד;
ִבששמעון אבן שניַתת שנֵאאלּ ,מי ֵארא ֵאחשטא;
אאשלּמע ּמזר אבן רֲעע ּמרְך ,יַתמשע ּמין ִבמשת יַתגֵאבר.

יא
הוא ּמה ּמיה אוֵאמר:
ִבאם ִישהיו ּמכל יַתחשכֵאמי ִישש ּמרֵאאל שביַתכ ף למא שזיַתנִים,
אואאִבליאע אזר אבן ּמה שרּמקנוס שביַתכ ף שש ִבנ ּמיה,
יַתמשכ ִברייַתע הוא אאת מכּמלם.
יַתאּמבא ּמשאול אוֵאמר ִבמששמו:
ִבאם ִישהיו ּמכל יַתחשכֵאמי ִישש ּמרֵאאל שביַתכ ף למא שזיַתנִים,
אואאִבליאע אזר אבן ּמה שרּמקנוס יַתא ף ִבעּממאהן,
שואאשלּמע ּמזר אבן רֲעע ּמרְך שביַתכ ף שש ִבנ ּמיה,
יַתמשכ ִברייַתע הוא אאת מכּמלם.
מסכת אבות פרק ב משנה ט
יב
ּמאיַתמר ּמלאהם:
שוצאו ו שראו ֵאאי זו ִבהיא אד ארְך טוּמבה
אש ִבי שדיַתבק ּמב ּה ּמהּמא ּמדם.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יַתעִין טוּמבה.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ּמחֵאבר טוב.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ּמשֵאכן טוב.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ּמהרואאה אאת יַתהנוּמלד.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
ֵאלב טוב.
ּמאיַתמר ּמלאהם:
רואאה רֲעא ִבני אאת ִבדשב ֵארי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעע ּמרְך ִבמ ִבדשב ֵאריאכם,
אשִבבשכיַתלל שדּמב ּמריו ִבדשב ֵאריאכם.
יג
ּמאיַתמר ּמלאהם:
שוצאו ו שראו ֵאאי זו ִבהיא אד ארְך ּמרּמעה
אש ִבישת יַתריַתחק ִבמאמ ּמנה ּמהּמא ּמדם.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יַתעִין ּמרּמעה.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ּמחֵאבר יַתרע.
שרִבבי יוֵאס ף אוֵאמר:
ּמשֵאכן יַתרע.

שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתהלל אוה שוֵאאינו שמיַתשֵאלם;
אאּמחד לל אוה ִבמן ּמהּמא ּמדם,
ש אנאאיַתמר) :שתִבהִבלים לז,כא(
שכלל אוה ִבמן יַתהּממקום ,א
"לל אוה ּמרּמשע שוללא שייַתשֵאלם ,שויַתוצ ִבדיק חו ֵאנן שונוֵאתן".
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
ֵאלב יַתרע.
ּמאיַתמר ּמלאהם:
רואאה רֲעא ִבני אאת ִבדשב ֵארי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעע ּמרְך ִבמ ִבדשב ֵאריאכם,
אשִבבשכיַתלל שדּמב ּמריו ִבדשב ֵאריאכם.
מסכת אבות פרק ב משנה י
יד
ֵאהם ּמאשמרו ששללּמשה שדּמב ִברים.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
שיִבהי שכבוד רֲעחֵאב ּמרְך ּמחִבביב ּמעאליָך שכ יַתנשפּמשְך,
שויַתאל שתִבהי נויַתח ִבלשכלעס;
שושוב יום אאּמחד ִבלשפ ֵאני ִבמיּמתּמתְך.
אואה ֵאוי ִבמשתיַתחֵאמם שכ אנ אגד או ּמרן אשיַתלרֲעחּמכִבמים.
אואה ֵאוי ּמזִבהיר ִבמ יַתגיַתחשלּמתן אשללא ִבתּמכ אוה,
אש שנִבשיּמכּמתן שנִבשייַתכת שוּמעל,
יַתורֲעעִבקיּמוצּמתן רֲעעִבקייַתוצת יַתעשק ּמרב,
ושלִבחיּמשּמתן שלִבחייַתשת ּמש ּמר ף,
שוּמכל ִבדשב ֵאריאהם שכ יַתגרֲעחֵאלי ֵאאש.
)מסכת אבות פרק ב משנה יא(
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
יַתעִין ּמרּמעה ,שו ֵאיאוצר ּמה ּמרע ,שוִבש שניַתאת יַתהשב ִבריות
מוִבוציִבאין אאת ּמהּמא ּמדם ִבמן ּמהעוּמלם.
מסכת אבות פרק ב משנה יב
יה >ט<
שרִבבי יוֵאס ף אוֵאמר:
שיִבהי שממון רֲעחֵאב ּמרְך ּמחִבביב ּמעאליָך שכאשּמלְך.
שויַתהשתֵאקן יַתעשוצּממְך ִבלשללמד תו ּמרה,
אשֵאאי ּמנה שי מרּמשה ּמלְך.
שוּמכל יַתמרֲעעאשיָך ִישהיו שלֵאשם ּמשיַתמִים.
מסכת אבות פרק ב משנה יג
יו
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
אה ֵאוי ּמזִבהיר שבִבק שר יַתית ששיַתמע.

ושכאשיַתאּמתה ִבמשתיַתפֵאלל,
יַתאל יַתתיַתעש שתִבפּמלשתָך שקיַתבע,
אאּמלא יַתתרֲעחנו ִבנים ִבלשפ ֵאני יַתהּממקום ּמברוְך הוא,
אש אנאאיַתמר) :יואל ב,יג(
"ִבכי יַתחנון שו יַתרחום הוא,
אא ארְך יַתאיַתפִים שו יַתרב אחאסד ,שו ִבנּמחם יַתעל ּמה ּמרּמעה" .
שויַתאל שתִבהי ּמרּמשע ִבבשפ ֵאני יַתעשוצּממְך.
מסכת אבות פרק ב משנה יד
יז
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
מד תו ּמרה' > ,תֹו ָררה' הוספת המגיה <
אה ֵאוי ּמשֵאקד ִבלשל ל
יַתמה אשּמתִבשיב יַתלרֲעאִבפיקורוס;
שו יַתדע ִבלשפ ֵאני ִבמי יַתאּמתה ּמעֵאמל,
וִבמי הוא יַתביַתעל שמיַתלאשכּמתְך.
)אש שייַתשֵאלם ּמלְך ששיַתכר שפמעּמלּמתְך( .
)מסכת אבות פרק ב משנה טו(
שרִבבי יַתט שרפון אוֵאמר:
יַתהיום ּמקּמוצר ,שויַתהשמּמלאּמכה שמ מרּמבה,
שויַתהפורֲעעִבלים רֲעעֵאוצִבלים,
שויַתהּמשּמכר יַתה שרֵאבה,
ויַתביַתעל יַתהיַתבִית דוֵאחק.
)מסכת אבות פרק ב משנה טז(
הוא ּמה ּמיה אוֵאמר:
ללא ּמעאליָך שמּמלאּמכה ִבל שגלמר,
שוללא יַתאּמתה אבן חו ִברים ִבלּמבֵאטל;
ִבאם ּמליַתמ שדּמת תו ּמרה יַתה שרֵאבה,
אנאאּממן יַתביַתעל שמיַתלאשכּמתְך,
שליַתשֵאלם ּמלְך ששיַתכר שפמעּמלּמתְך.
) שו יַתדע יַתמיַתתן ששּמכ ּמרן אשיַתליַתצ ִבדיִבקים אלּמעִבתיד ּמללבא(.

פרק ג
מסכת אבות פרק ג משנה א
א
רֲעעיַתקשב ּמיה אבן יַתמרֲעהיַתלשלֵאאל אוֵאמר:
ִבהשסיַתתֵאכל ִבבששללּמשה שדּמב ִברים,
שוֵאאין יַתאּמתה ּמבא ִבלי ֵאדי רֲעעֵאב ּמרה:
יַתדע ֵאמיַתאִין ּמבאּמת,

ושליַתאִין יַתאּמתה הוֵאלְך,
שוִבלשפ ֵאני ִבמי יַתאּמתה ּמעִבתיד ִבלֵאתן ִבדין שואחששבון.
יַתדע ֵאמיַתנִין ּמבאּמת:
ִבמֵאלּמחה שסרוּמחה.
ושליַתאִין יַתאּמתה הוֵאלְך?
של ִברּממה ושלתוֵאלּמעה.
שוִבלשפ ֵאני ִבמי יַתאּמתה ּמעִבתיד ִבלֵאתן ִבדין שואחששבון?
ִבלשפ ֵאני אמאלְך יַתמשלֵאכי יַתהשמּמלִבכים יַתהּמּקדוש ּמברוְך הוא.
מסכת אבות פרק ג משנה ב
ב
שרִבבי רֲעח ִבני ּמנא שס יַתגן יַתהלכרֲעה ִבנים אוֵאמר:
אה ֵאוי ִבמשתיַתפֵאלל ִבבששלוּממ ּה אשיַתליַתמשלכות,
אשִבאלוֵאלי מו ּמרּמא ּהִ ,באיש אאת ֵארֵאעהו יַתח ִביים ּמביַתלשענו.
ג
שרִבבי רֲעח יַתנשנ ּמיה אבן יַתת שר שדיון אוֵאמר:
שש יַתנִים אשּמהיו יוששִבבים שוֵאאין ֵאבי ֵאניאהן ִבדשב ֵארי תו ּמרה,
ש אנאאיַתמר) :שתִבהִבלים א,א(
רֲעה ֵארי אזה מויַתשב ֵאלִבוצים ,א
"ושבמויַתשב ֵאלִבוצים ללא ּמיּמשב";
רֲעאּמבל שש יַתנִים אשיוששִבבים יַתורֲעעסוִבקים שב ִבדשב ֵארי תו ּמרה,
ש אנאאיַתמר) :יַתמשלּמאִבכי ג,טז(
ששִבכי ּמנה ֵאבי ֵאניאהם ,א
"ּמאז ִבנ שדשברו ִי שרֵאאי יי ִבאיש אאל ֵארֵאעהו,
יַתו יַתישקֵאשב יי יַתו ִביששּממע,
יַתו ִביּמכֵאתב ֵאסאפר ִבזּמכרון שלּמפ ּמניו שלִי שרֵאאי יי ושללחששֵאבי ששמו".
)ֵאאין ִבלי אאּמלא שש יַתנִים,
שמ יַתנִין אשרֲעאִבפלו אאּמחד אשיוֵאשב שועוֵאסק יַתבתו ּמרה,
אשיַתהּמּקדוש ּמברוְך הוא קוֵאביַתע לו ּמשּמכר?
ש אנאאיַתמר) :איכה ג,כח(
א
" ֵאיֵאשב ּמב ּמדד שוִילדם ִבכי ּמניַתטל ּמעּמליו"(.
מסכת אבות פרק ג משנה ג
]ד[
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ששללּמשה אשּמאשכלו יַתעל מששלּמחן אאּמחד,
שוללא ּמאשמרו ּמעּמליו ִבדשב ֵארי תו ּמרה,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שכאושכֵאלי ִבזשבֵאחי ֵאמִבתים,
ש אנאאיַתמר ) :שייַתששע ּמיה כח,ח(
א
"ִבכי ּמכל מששלּמחנות ּממשלאו ִבקיא לוצּמאה ,שבִבלי ּממקום";
רֲעאּמבל ששללּמשה אשּמאשכלו יַתעל מששלּמחן אאּמחד,
שוּמאשמרו ּמעּמליו ִבדשב ֵארי תו ּמרה,

שכִבאלו ּמאשכלו ִבממששלּמחנו אששליַתהּמּקדוש ּמברוְך הוא,
ש אנאאיַתמר ) :שיאח שזֵאקאל מא,כב(
א
" יַתו שי יַתדֵאבר ֵאאיַתלי ,אזה יַתהמששלּמחן רֲעאאשר ִבלשפ ֵאני יי ".
מסכת אבות פרק ג משנה ד
ה
שרִבבי רֲעח יַתנשנ ּמיה אבן רֲעחִבכי יַתני אוֵאמר:
יַתה ֵאנעור יַתביַתל שיּמלה,
שויַתהשמיַתהֵאלְך יַתב אד ארְך ויַתמשפ אנה ִבלבו שליַתבּמּטּמלה,
רֲעה ֵארי אזה ִבמשתיַתח ֵאיב שב יַתנשפשו.
מסכת אבות פרק ג משנה ה
ו
שרִבבי שנחו שנ ּמיה אבן יַתהּמּק ּמנה אוֵאמר:
ּמכל יַתהשמיַתקֵאבל ּמעּמליו לעל תו ּמרה,
יַתמרֲעעִבבי ִברים ִבמאמנו לעל יַתמשלכות שולעל אד ארְך ּמהּמא אר ץ;
שוּמכל יַתהפו ֵארק ִבמאמנו לעל תו ּמרה,
נושת ִבנים ּמעּמליו לעל יַתמשלכות שולעל אד ארְך ּמהּמא אר ץ.
מסכת אבות פרק ג משנה ו
ז
שרִבבי אחשלשפּמתה ִבאיש שכיַתפר רֲעח יַתנ שנ ּמיה אוֵאמר:
רֲעעּמש ּמרה אשיוששִבבין יַתורֲעעסוִבקי שב ִבדשב ֵארי תו ּמרה,
ש אנאאיַתמר) :שתִבהִבלים פב,א(
ששִבכי ּמנה ֵאבי ֵאניאהם ,א
"אאללִבהים ִבנּמצב יַתברֲעע יַתדת ֵאאל".
שמ יַתנִין רֲעאִבפלו רֲעחִבמּמשה?
ש אנאאיַתמרּ) :מעמוס ט,ו(
א
]"שבאק ארב אאללִבהים ִיששלפט".
שמ יַתנִין רֲעאִבפלו ששללּמשה?
אש אנאאיַתמר) :שתִבהִבלים פב,א( [
" יַתורֲעא מג ּמדתו יַתעל אא אר ץ שיּמס ּמד ּה".
]שמ יַתנִין רֲעאִבפלו שש יַתנִים?
אש אנאאיַתמר) :יַתמשלּמאִבכי ג,טז( [
"ּמאז ִבנ שדשברו ִי שרֵאאי יי ִבאיש אאל ֵארֵאעהו,
יַתו יַתישקֵאשב יי יַתו ִביששּממע,
יַתו ִביּמכֵאתב ֵאסאפר ִבזּמכרון שלּמפ ּמניו שלִי שרֵאאי יי ושללחששֵאבי ששמו".
שמ יַתנִין רֲעאִבפלו אאּמחד?
ש אנאאיַתמר) :ששמות כ,כ(
א
"שבּמכל יַתהּממקום רֲעאאשר יַתא שזִבכיר אאת ששִבמי,
ּמאבוא ֵאאאליָך וֵאב יַתרשכִבתיָך".

מסכת אבות פרק ג משנה ז
]ח[
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן שיהו ּמדה ִבאיש ִבב שרתוּמתה אוֵאמר:
אתן לו ִבמאשלו ,אשיַתאשת שואשּמלְך אשלו.
שוֵאכן הוא אוֵאמר שבּמד ִבוד) :דברי הימים א כט,יד(
"ִבכי ִבמשמָך יַתהלכל וִבמ ּמי שדָך ּמניַתתנו ּמלְך".
ט
שרִבבי יַתירֲעעלקב אוֵאמר:
יַתהשמיַתהֵאלְך יַתב אד ארְך שושו אנה,
ויַתמשפִבסיק ִבמשש ּמנתו ,שואוֵאמר:
"יַתמה ּמנאאה ִבאיּמלן אזה! ויַתמה ּמנאאה ִבניר אזה!"
יַתמשעִבלין ּמעּמליו שכִבאלו ִבמשתיַתח ֵאיב שב יַתנשפשו.
מסכת אבות פרק ג משנה ח
י
שרִבבי דושסִבתי ִבב שרִבבי יַתי יַתני אוֵאמר ִבמֵאשם שרִבבי ֵאמִבאיר:
ּמכל יַתהּמשיַתכח ּמדּמבר אאּמחד ִבמִבמשש ּמנתו,
יַתמשעִבלין ּמעּמליו שכִבאלו ִבמשתיַתח ֵאיב שב יַתנשפשו,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים ד,ט(
א
" יַתרק ִבהּמשאמר ּמלְך וששלמר יַתנשפששָך שמלאד,
אפן ִבתששיַתכח אאת יַתה שדּמב ִברים רֲעאאשר ּמראו ֵאעי אניָך".
ּמיכול רֲעאִבפלו ּמתשקּמפה ּמעּמליו ִבמשש ּמנתו?
יַתתשלמוד לויַתמר:
"ואפן ּמיסורו ִבמשלּמבשבָך לכל שיֵאמי יַתח אייָך"
ּמהא ֵאאינו ִבמשתיַתח ֵאיב יַתעד אש ֵאיֵאשב ִבויִבסי ֵארם ִבמִבלבו.
מסכת אבות פרק ג משנה ט
יא
שרִבבי רֲעח ִבני ּמנה אבן דוּמסה אוֵאמר:
ּמכל אשִבי שריַתאת אחשטאו קו אדאמת שלּמחשכּממתו,
ּמחשכּממתו ִבמשתיַתק איאמת;
ּמחשכּממתו קו אדאמת שלִי שריַתאת אחשטאו,
ֵאאין ּמחשכּממתו ִבמשתיַתק איאמת.
יב
הוא ּמה ּמיה אוֵאמר:
ּמכל אשיַתמרֲעעּמשיו שמ מרִבבים ֵאמּמחשכּממתו,
ּמחשכּממתו ִבמשתיַתק איאמת;
ּמחשכּממתו שמ מרּמבה ִבמיַתמרֲעעּמשיו,
ֵאאין ּמחשכּממתו ִבמשתיַתק איאמת.

מסכת אבות פרק ג משנה י
יג
הוא ּמה ּמיה אוֵאמר:
ּמכל אשרויַתח יַתהשב ִבריות נוּמחה ִבמאמנו,
רויַתח יַתהּממקום נוּמחה ִבמאמנו;
שוּמכל אשֵאאין רויַתח יַתהשב ִבריות נוּמחה ִבמאמנו,
ֵאאין רויַתח יַתהּממקום נוּמחה ִבמאמנו.

>ההיממּנּו בהוספת המגיה<

יד
שרִבבי דוּמסה אבן יַתה שרִבכי ּמנס אוֵאמר:
שש יַתנת יַתששח ִברית,
שו ֵאיין ּמוצּקה ּמרִים,
שוִבשייַתחת יַתה שיּמל ִבדים,
ִבויִבשייַתבת שכ ֵאנּמסיות אששליַתעֵאמי ּמהּמא אר ץ
מוִבוציִבאין אאת ּמהּמא ּמדם ִבמן ּמהעוּמלם.
מסכת אבות פרק ג משנה יא
יה
שרִבבי אאשלּמע ּמזר יַתהמו ּמדִבעי אוֵאמר:
יַתהשמיַתחֵאלל אאת יַתהּמּק ּמדִבשים,
שויַתהשמיַתב אזה אאת יַתהמורֲעעדות,
שויַתהשמ יַתגאלה ּמפ ִבנים יַתבתו ּמרה,
שויַתהֵאמֵאפר שב ִבריתו אששליַתאשב ּמרּמהם ּמאִבבינו
שויַתהשמיַתא ִבדים אאת שפ ֵאני רֲעחֵאברו,
יַתא ף יַתעל ִבפי אש ֵאיש שב ּמידו יַתמרֲעעִבשים טוִבבים,
ֵאאין לו ֵאחאלק ּמלעוּמלם יַתהּמבא.
מסכת אבות פרק ג משנה יב
יו
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
אה ֵאוי יַתקל לראש,
שונויַתח ִבתששחל ארת,
אואה ֵאוי שמיַתקֵאבל אאת ּמכל ּמהּמא ּמדם שבִבששמּמחה.
)מסכת אבות פרק ג משנה יג(
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ששחוק שויַתקלות לראש יַתמ שר ִבגיִבלים אאת ּמהּמא ּמדם ּמלאע שר ּמוה.
יַתמיַתעששרות ,שס ּמיג יַתלתו ּמרה;
שנּמד ִברים ,שס ּמיג ִבלשפ ִברישות;
שס ּמיג יַתלּמחשכּממה ששִבתיּמקה.

מסכת אבות פרק ג משנה יד
יז
הוא ּמה ּמיה אוֵאמר:
ּמחִבביב ּמא ּמדם ,אש ִבנשב ּמרא שבאוצאלם.
ִבחּמבה שיֵאת ּמרה נו יַתדיַתעת לו אש ִבנשב ּמרא שבאוצאלם אאללִבהים,
ש אנאאיַתמר) :שב ֵאראִבשית ט,ו(
א
"ִבכי שבאוצאלם אאללִבהים ּמעּמשה אאת ּמהּמא ּמדם".
רֲעחִבביִבבים ִישש ּמרֵאאל ,אש ִבנשק שראו ּמב ִבנים.
ִבחּמבה שיֵאת ּמרה נו יַתדיַתעת ּמלאהם אש ִבנשק שראו ּמב ִבנים יַתלּממקום,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים יד,א(
א
"ּמב ִבנים יַתאאתם יַתליי אאללֵאהיאכם".
רֲעחִבביִבבים ִישש ּמרֵאאל,
אש ִבניַתתן ּמלאהם אכִבלי אשבו ִבנשב ּמרא ּמהעוּמלם.
ִבחּמבה שיֵאת ּמרה נו יַתדיַתעת ּמלאהם,
אש ִבניַתתן ּמלאהם אכִבלי אשבו ִבנשב ּמרא ּמהעוּמלם,
ש אנאאיַתמרִ) :במששֵאלי ד,ב(
א
"ִבכי אליַתקח טוב ּמניַתתִבתי ּמלאכם ,תו ּמרִבתי יַתאל יַתתרֲעעלזבו".
)מסכת אבות פרק ג משנה טו(
יַתהלכל ּמוצפוי ,שוּמה שרשות שנתו ּמנה,
ושבטוב ּמהעוּמלם ִבנדון;
שויַתהלכל שלִבפי לרב יַתהיַתמרֲעעאשה.
מסכת אבות פרק ג משנה טז
יח
הוא ּמה ּמיה אוֵאמר:
יַתהלכל ּמנתון יַתברֲעע ּמרִבבים,
ושמוצו ּמדה שפרוּמשה יַתעל ּמכל יַתהיַתח ִביים.
אהּמחנות שפתוּמחה ,שויַתהיַתח שנ ּמו ִבני יַתמִבּקי ף,
יַתהִבפ שנֵאקס שפתוּמחה ,שויַתה ּמיד כואתאבת,
שויַתה יַתגּמבִבאים שמיַתחשז ִברים ּמתִבמיד שבּמכל יום,
שו ִבנשפ ּמרִבעין ִבמן ּמהּמא ּמדם של יַתדשעתו שואשללא של יַתדשעתו,
שויַתה ִבדין ִבדין אאאמת,
שויַתהלכל שממתּמּקן ִבלשסעו ּמדה.
מסכת אבות פרק ג משנה יז
יט
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה אוֵאמר:
ִבאם ֵאאין תו ּמרהֵ ,אאין אד ארְך אא אר ץ;
ִבאם ֵאאין אד ארְך אא אר ץֵ ,אאין תו ּמרה.
ִבאם ֵאאין ּמחשכּממהֵ ,אאין ִי שרּמאה;
ִבאם ֵאאין ִי שרּמאהֵ ,אאין ּמחשכּממה.

ִבאם ֵאאין יַתדיַתעתֵ ,אאין ִבבי ּמנה;
ִבאם ֵאאין ִבבי ּמנהֵ ,אאין יַתדיַתעת.
ִבאם ֵאאין אקיַתמחֵ ,אאין תו ּמרה;
ִבאם ֵאאין תו ּמרהֵ ,אאין אקיַתמח.
הוא ּמה ּמיה אוֵאמר:
ּמכל אשּמחשכּממתו שמ מרּמבה ִבמיַתמרֲעעּמשיו,
שליַתמה הוא דואמה?
שלִבאיּמלן אשנופו שמ מראבה שוּמש ּמרּמשיו שמעוִבטין,
שוּמהרוח ּמבאת שועושק יַתרתו שוּמהשפיַתכתו יַתעל ּמפ ּמניו,
ש אנאאיַתמרִ) :י שרשמ ּמיה יז,ו(
)א
" שוּמה ּמיה שכיַתע שרּמער ּמברֲעע ּמרּמבה שוללא ִי שראאה ִבכי ּמיבוא טוב,
שוּמשיַתכן רֲעחֵאר ִברים יַתבִבמ שדּמבר אא אר ץ שמֵאלּמחה שוללא ֵאתֵאשב"( .
שוּמכל אשיַתמרֲעעּמשיו שמ מרִבבין ֵאמּמחשכּממתו,
שליַתמה הוא דואמה?
שלִבאיּמלן אשנופו שממוּמעט שוּמש ּמרּמשיו שמ מרִבבים,
רֲעאִבפלו ּמכל ּמהרוחות ּמבאות ּמעּמליו,
ֵאאין שמ ִבזיזות אותו ִבמשמקומו.
ש אנאאיַתמרִ) :י שרשמ ּמיה יז,ח(
)א
" שוּמה ּמיה שכֵאע ץ ּמשתול יַתעל יַתמִים שויַתעל יויַתבל שייַתשיַתלח ּמש ּמרּמשיו,
חם ,שוּמה ּמיה ּמעֵאלהו יַתררֲעע ּמנן,
שוללא ִי שראאה ִבכי ּמילבא ל
וִבבשש יַתנת יַתבלצ ארת ללא ִי שדּמאג ,שוללא ּמיִבמיש ֵאמרֲעעשות אפ ִברי"( .
)מסכת אבות פרק ג משנה יח(
שרִבבי אאשלּמע ּמזר רֲעחּמסּממה אוֵאמר:
ִבק ִבנים וִבפשתֵאחי ִבנ ּמדה ֵאהן ֵאהן גוֵאפי רֲעהּמלכות;
שתקופות שו ֵאגיַתמיַתּט ִבר ּמיה יַתפ שרשפ ּמריות יַתלּמחשכּממה.

פרק ד
מסכת אבות פרק ד משנה א
א
אבן זוּממה אוֵאמר:
ֵאאי אזה הוא ּמחּמכם?
ש אנאאיַתמר) :שתִבהִבלים קיט,וצט(
יַתהּמלֵאמד ִבמּמכל ּמהּמא ּמדם ,א
"ִבמּמכל שמיַתלשמ יַתדי ִבהששיַתכשלִבתי".
ֵאאי אזה הוא ִבגבור?
ש אנאאיַתמרִ) :במששֵאלי טז,לב(
יַתהכוֵאבש אאת ִישוצרו ,א
"טוב אא ארְך יַתאיַתפִים ִבמ ִבגבור,
ומֵאשל שברוחו ִבמלֵאכד ִבעיר".
ֵאאי אזה הוא ּמעִבשיר?

יַתהּמשֵאמיַתח שבאחשלקו ,אש אנאאיַתמר:
" שי ִבגייַתע יַתכאפיָך ִבכי לתאֵאכל ,יַתאשש אריָך שוטוב ּמלְך";
)"יַתאשש אריָך"ּ ,מבעוּמלם יַתה אזה,
" שוטוב ּמלְך"ּ ,מלעוּמלם יַתהּמבא(.
ֵאאי אזה הוא שממכּמבד?
ש אנאאיַתמר) :ששמוֵאאל א ב,ל(
יַתהשמיַתכֵאבד אאת יַתהשב ִבריות ,א
"ִבכי שמיַתכשב יַתדי רֲעאיַתכֵאבד ,ובל יַתזי ֵאיּמקלו".
)שתִבהִבלים קכח,ב(

מסכת אבות פרק ד משנה ב
ב
אבן יַתע יַתזי אוֵאמר:
אה ֵאוי ּמר ץ שלִבמשוצ ּמוה יַתקּמלה,
ובו ֵאריַתח ִבמן ּמהרֲעעֵאב ּמרה;
אשִבמשוצ ּמוה גואר ארת ִבמשוצ ּמוה,
יַתורֲעעֵאב ּמרה גו אר ארת רֲעעֵאב ּמרה,
אשששיַתכר ִבמשוצ ּמוהִ ,במשוצ ּמוה,
וששיַתכר רֲעעֵאב ּמרה ,רֲעעֵאב ּמרה.
)מסכת אבות פרק ד משנה ג(
הוא ּמה ּמיה אוֵאמר:
יַתאל שתִבהי ּמבז שלּמכל ּמא ּמדם,
שויַתאל שתִבהי יַתמשפִבליג שלּמכל ּמדּמבר;
אשֵאאין ּמלְך ּמא ּמדם אשֵאאין לו ּמשּמעה,
שוֵאאין ּמלְך ּמדּמבר אשֵאאין לו ּממקום.
)מסכת אבות פרק ד משנה ד(
שרִבבי של ִבויּמטס ִבאיש יַתישב אנה אוֵאמר:
שמלאד שמלאד אה ֵאוי ששיַתפל רויַתח,
אשִבתשק יַתות אאנוש ִברּממה.
ג
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן שברוּמקה אוֵאמר:
ּמכל יַתהשמיַתחֵאלל ֵאשם ּמשיַתמִים יַתבֵאוּסאתר,
ִבנשפ ּמרִבעים ִבמאמנו יַתב ּמגלוי.
אאּמחד שו ֵאגג שואאּמחד ֵאמ ִבזיד שבִבחלול יַתהֵאשם.
מסכת אבות פרק ד משנה ה
ד
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
יַתהּמלֵאמד יַתעל שמ ּמנת שליַתלֵאמד,
יַתמשסִבפיִבקין שב ּמידו ִבלשללמד ושליַתלֵאמד;
יַתהּמלֵאמד יַתעל שמ ּמנת יַתלרֲעעשות,
יַתמשסִבפיִבקין שב ּמידו ִבלשללמד ושליַתלֵאמד,

ִבלששמור שויַתלרֲעעשות.
ה
שרִבבי ּמוצדוק אוֵאמר:
יַתאל יַתתרֲעעֵאשם רֲעעּמט ּמרה שלִבהשת יַתג ֵאדל ּמבאהן,
שוללא ּמק שרלדם ללאיַתכל ֵאמאהן.
שוּמכְך ּמה ּמיה אהֵאלל אוֵאמר:
שו ִבדי ִיששיַתתיַתמש שבּמת ּמגא ּמחיַתל ף.
ּמהא ּמכל יַתה ֵאנאות ִבמ ִבדשב ֵארי תו ּמרה,
ּמניַתטל יַתח ּמייו ִבמן ּמהעוּמלם.
מסכת אבות פרק ד משנה ו
ו
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ּמכל יַתהשמיַתכֵאבד אאת יַתהתו ּמרה,
גופו שממכּמבד ִבמן יַתהשב ִבריות; >נ"א עעל<
שוּמכל יַתהשמיַתחֵאלל אאת יַתהתו ּמרה,
גופו שממחּמלל ִבמן יַתהשב ִבריות> .נ"א עעל<
מסכת אבות פרק ד משנה ז
]ז[
שרִבבי ִיששּממֵאעאל שבנו אוֵאמר:
יַתהחוֵאסְך יַתעשוצמו ִבמן יַתה ִבדין,
פו ֵארק ִבמאמנו ֵאאיּמבה שו ּמג ֵאזל וששבויַתעת ּמש שוא.
שויַתה יַתגס ִבלבו שבהו ּמר ּמיה> ,בהודיה<
שואטהּ ,מרּמשע שו יַתגס רויַתח.
)מסכת אבות פרק ד משנה ח(
הוא ּמה ּמיה אוֵאמר:
יַתאל שתִבהי ּמדן שיִבחי ִבדי,
אשֵאאין ּמדן ּמיִבחיד אאּמלא אאּמחד.
שויַתאל לתאיַתמר" :יַתקשבלו יַתדשעִבתי!"
אשֵאהן יַתרּמשִיין שוללא יַתאּמתה.
מסכת אבות פרק ד משנה ט
ח
שרִבבי יו ּמנּמתן אוֵאמר:
ּמכל יַתהשמיַתק ֵאים אאת יַתהתו ּמרה ֵאמלע ִבני,
סופו שליַתק שיּממ ּה ֵאמלעאשר;
שוּמכל יַתהשמיַתבֵאּטל אאת יַתהתו ּמרה ֵאמלעאשר,
סופו שליַתבשּטּמל ּה ֵאמלע ִבני.

מסכת אבות פרק ד משנה י
ט
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
אה ֵאוי שמיַתֵאעט ֵאעאסק ,יַתורֲעעלסק יַתבתו ּמרה;
וששיַתפל רויַתח ִבבשפ ֵאני ּמכל ּמהּמא ּמדם;
שוִבאם ּמביַתטשלּמת ִבמן יַתהתו ּמרה,
ֵאיש לו שבֵאטִבלים יַתה שרֵאבה שכ אנ שג ּמדְך;
שוִבאם ּמעיַתמשלּמת יַתבתו ּמרה,
ֵאיש לו ּמשּמכר יַתה שרֵאבה ִבלאתן ּמלְך.
מסכת אבות פרק ד משנה יא
י
שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב אוֵאמר:
ּמהעואשה ִבמשוצ ּמוה יַתאיַתחת,
ּמק ּמנה לו ּמפ יַתרשקִבליט אאּמחד;
שוּמהעוֵאבר רֲעעֵאב ּמרה יַתאיַתחת,
ּמק ּמנה לו ּמקֵאטיגור אאּמחד.
שתשוּמבה ויַתמרֲעעִבשים טוִבבים,
ִבכשת ִבריס ִבלשפ ֵאני יַתהמפ שרּמענות.
יא
שרִבבי יוּמח ּמנן יַתהיַתוּס שנ יַתדּמלר אוֵאמר:
ּמכל שכ ֵאנשס ּמיה אשִבהיא שלֵאשם ּמשיַתמִים,
סוּמפ ּה שלִבהשתיַתק ֵאים;
שואשֵאאי ּמנה שלֵאשם ּמשיַתמִים,
ֵאאין סוּמפ ּה שלִבהשתיַתק ֵאים.
מסכת אבות פרק ד משנה יב
יב
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
שיִבהי שכבוד יַתתשלִבמי ּמדְך ּמחִבביב ּמעאליָך ִבכשכבוד רֲעחֵאב ּמרְך,
ושכבוד רֲעחֵאב ּמרְך שכמו ּמרא יַתרּמבְך,
ומו ּמרא יַתרּמבְך שכמו ּמרא ּמשיַתמִים.
מסכת אבות פרק ד משנה יג
יג
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
אה ֵאוי ּמזִבהיר יַתביַתתשלמוד,
אשִבש שג יַתגת יַתהיַתתשלמוד עוּמלה ּמזדון.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:

ששללּמשה שכּמת ִברים ֵאהן:
אכאתר תו ּמרה,
שואכאתר שכמה ּמנה,
שואכאתר יַתמשלכות;
שואכאתר ֵאשם טוב יַתעל יַתגֵאביאהן.
מסכת אבות פרק ד משנה יד
יג ><
שרִבבי שנהו יַתרי אוֵאמר:
אה ֵאוי גואלה ִבלשמקום תו ּמרה,
שויַתאל לתאיַתמר "ִבהיא ּמתבוא יַתארֲעח יַתרי",
אשרֲעחֵאב אריָך שייַתק שימוּמה שב ּמי אדָך.
שואאל ִבבי ּמנשתָך יַתאל ִבתּמשֵאען.
)מסכת אבות פרק ד משנה טו(
שרִבבי יַתי יַתני אוֵאמר:
ֵאאין שב ּמי ֵאדינו ללא ִבמיַתששל יַתות ּמה שרּמשִבעים
שוללא ִבמ ִביוּסו ֵאריאהן אשיַתליַתצ ִבדיִבקים.
יד
שרִבבי יַתמשת ּמיה אבן ּמח ּמרש אוֵאמר:
אה ֵאוי יַתמשק ִבדים ִבלששלום ּמכל ּמהּמא ּמדם,
אואה ֵאוי ּמז ּמנב ּמלרֲעא ּמריות,
שוללא לראש יַתלשוּמעִבלים.
מסכת אבות פרק ד משנה טז
יה
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ּמהעוּמלם יַתה אזה דואמה ִבלשפרו שזדור ִבלשפ ֵאני ּמהעוּמלם יַתהּמבא,
יַתהשתֵאקן יַתעשוצּממְך ִבלשפרו שזדור,
שכ ֵאדי אשִבתּמכ ֵאנס ִבלשט ִברשקִבלין.
)מסכת אבות פרק ד משנה יז(
הוא ּמה ּמיה אוֵאמר:
ּמיּמפה ּמשּמעה יַתאיַתחת ִבבשתשוּמבה ושביַתמרֲעעִבשים טוִבבים ּמבעוּמלם יַתה אזה,
ִבמּמכל יַתח ֵאיי ּמהעוּמלם יַתהּמבא.
ּמיּמפה ּמשּמעה יַתאיַתחת אששלקו יַתרת רויַתח ּמבעוּמלם יַתהּמבא,
ִבמּמכל יַתח ֵאיי ּמהעוּמלם יַתה אזה.
מסכת אבות פרק ד משנה יח
יו
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:

יַתאל שת יַתראצה אאת רֲעחֵאב ּמרְך שבּמשיַתעת יַתכשעסו,
שויַתאל שת יַתנרֲעחאמנו שבּמשּמעה אשֵאמתו מוּמטל שלּמפ ּמניו,
שויַתאל ִבתששיַתאל לו שבּמשּמעה ִבנ שדרו,
שויַתאל ִבתששיַתת ֵאדל ִבל שראותו שבּמשּמעה יַתקשלּמקּמלתו.
מסכת אבות פרק ד משנה יט
יז
שמוֵאאל יַתהּמּקּמטן אוֵאמרִ) :במששֵאלי כד,יז(
ש
"ִבב שנלפל אוִישבָך יַתאל ִבתששּממח,
וִבבּמכששלו יַתאל ּמי ֵאגל ִבלאבָך" .
מסכת אבות פרק ד משנה כ
יח
אאִבליּמשע אבן רֲעאבו ּמיה אוֵאמר:
יַתהּמלֵאמד איאלד ,שליַתמה הוא דואמה?
ִבל שדיו שכתוּמבה יַתעל שנ ּמיר ּמח ּמדש.
יַתהּמלֵאמד ּמזֵאקן ,שליַתמה הוא דואמה?
ִבל שדיו שכתוּמבה יַתעל שנ ּמיר ּממחוק.
יח ><
שרִבבי יוֵאסה אבן שיהו ּמדה ִבאיש שכיַתפר יַתהיַתבשבִבלי אוֵאמר:
יַתהּמלֵאמד ִבמן יַתהשּקיַתט ִבנים ,שליַתמה הוא דואמה?
שלאוֵאכל רֲעע ּמנִבבים ֵאקהות שושואתה יַתיִין ִבמ ִבגתו.
יַתהּמלֵאמד ִבמן יַתה שזֵאק ִבנים ,שליַתמה הוא דואמה?
שלאוֵאכל רֲעע ּמנִבבים שבֵאשלות שושואתה יַתיִין ּמיּמשן.
יט
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
יַתאל ִבתשסיַתתֵאכל יַתבִבּק שנֵאקן,
אאּמלא שבּממה אש איש בו.
ֵאיש ִבק שנֵאקן ּמח ּמדש ּממֵאלא יַתיִין ּמיּמשן,
שו ּמיּמשן אשרֲעאִבפלו ּמח ּמדש ֵאאין בו.
)מסכת אבות פרק ד משנה כא(
שרִבבי אאשלּמע ּמזר יַתהיַתכּמפר אוֵאמר:
יַתהִבּק שנּמאה ,שויַתהיַתתרֲעא ּמוה ,שויַתהּמכבוד
מוִבוציִבאין אאת ּמהּמא ּמדם ִבמן ּמהעוּמלם.
מסכת אבות פרק ד משנה כב
כ
הוא ּמה ּמיה אוֵאמר:

יַתה ִבילו ִבדים ּמלמות ,שויַתהֵאמִבתים ִבלשחיות,
שויַתהיַתח ִביים ִבלדוןֵ ,אלי יַתדע ,ושלהו ִבדייַתע ושלִבה ּמו יַתדע,
אשהוא יַתהיוֵאוצר ,שוהוא יַתהבו ֵארא,
הוא יַתהֵאמִבבין ,שוהוא יַתה יַתד ּמין,
הוא ֵאעד ,הוא יַתביַתעל ִבדין,
שוהוא ּמעִבתיד ּמלדון.
אשֵאאין שלּמפ ּמניו ללא יַתע שוּמלה ,שוללא ִבששכּמחה,
שיַתחד,
שוללא יַתמשוא ּמפ ִבנים ,שוללא יַתמיַתּקח ל
אשיַתהלכל אשלו.
שו יַתדע ,אשיַתהלכל שבאחששבון> .חסרה מלה!!<
שויַתאל יַתישבִבטיּמחְך ִישוצ ּמרְך אשיַתהששאול ֵאבית ּממנוס,
אשיַתעל ּמכ שרּמחְך יַתאּמתה נוּמוצר,
שויַתעל ּמכ שרּמחְך יַתאּמתה נוּמלד,
שויַתעל ּמכ שרּמחְך יַתאּמתה יַתחי,
שויַתעל ּמכ שרּמחְך יַתאּמתה ֵאמת,
שויַתעל ּמכ שרּמחְך יַתאּמתה ּמעִבתיד ִבלֵאתן ִבדין שואחששבון,
ִבלשפ ֵאני אמאלְך יַתמשלֵאכי יַתהשמּמלִבכים יַתהּמּקדוש ּמברוְך הוא.

פרק ה
מסכת אבות פרק ה משנה א
א
יַתברֲעעּמש ּמרה יַתמרֲעאּממרות ִבנשב ּמרא ּמהעוּמלם.
ויַתמה יַתתשלמוד?
יַתורֲעהללא יַתמרֲעאּממר אאּמחד ּמה ּמיה ּמיכול שלִבהּמברות?
אאּמלא שלִבהּמפ יַתרע ִבמן ּמה שרּמשִבעים,
אשֵאהן שמיַתאשב ִבדין אאת ּמהעוּמלם אש ִבנשב ּמרא יַתברֲעעּמש ּמרה יַתמרֲעאּממרות,
שוִבלֵאתן ּמשּמכר טוב יַתליַתצ ִבדיִבקים,
אשֵאהן שמיַתק שיִבמים אאת ּמהעוּמלם אש ִבנשב ּמרא יַתברֲעעּמש ּמרה יַתמרֲעאּממרות.
מסכת אבות פרק ה משנה ב
ב
רֲעעּמש ּמרה דורות ֵאמּמא ּמדם שויַתעד לניַתח,
שלהו ִבדייַתע יַתכּממה אא ארְך יַתאיַתפִים שלּמפ ּמניו,
אשּמכל יַתהדורות ּמהיו יַתמשכִבעיִבסים שלּמפ ּמניו,
יַתעד אשֵאהִבביא רֲעעֵאליאהם אאת יַתהיַתמבול.
רֲעעּמש ּמרה דורות ִבמלניַתח שויַתעד יַתאשב ּמרּמהם ּמאִבבינו,
שלהו ִבדייַתע יַתכּממה אא ארְך יַתאיַתפִים שלּמפ ּמניו,
אשּמכל יַתהדורות ּמהיו יַתמשכִבעיִבסים שלּמפ ּמניו,

יַתעד אשּמבא יַתאשב ּמרּמהם ּמאִבבינו שוִבקֵאבל ששיַתכר מכּמלם.
)מסכת אבות פרק ה משנה ג(
רֲעעּמש ּמרה ִבנשסיונות ִבנשת יַתנּמוּסה יַתאשב ּמרּמהם ּמאִבבינו,
שוּמעיַתמד שבמכּמלם,
שלהו ִבדייַתע יַתכּממה ִבהיא ִבחּמבתו אששליַתאשב ּמרּמהם ּמאִבבינו.
מסכת אבות פרק ה משנה ד
ג
רֲעעּמש ּמרה ִבנִבוּסים אנאעשו יַתלרֲעאבוֵאתינו שבִבמשוצ יַתרִים,
יַתורֲעעּמש ּמרה יַתעל יַתה ּמים.
אעאשר יַתמכות ֵאהִבביא יַתהּמּקדוש ּמברוְך הוא
יַתעל יַתהִבמשוצ ִבר ִביים שבִבמשוצ יַתרִים ,שואעאשר יַתעל יַתה ּמים.
רֲעעּמש ּמרה ִבנשסיונות ִבנוּסו רֲעאבוֵאתינו אאת יַתהּממקום יַתבִבמ שדּמבר,
ש אנאאיַתמר) :שבִבמ שדיַתבר יד,כב(
א
" יַתו שי יַתנוּסו לאִבתי אזה אעאשר שפּמעִבמים שוללא ּמששמעו שבקוִבלי".
מסכת אבות פרק ה משנה ה
ד
רֲעעּמש ּמרה ִבנִבוּסים אנאעשו שבֵאבית יַתהִבמשק ּמדש:
ללא ִבהִבפיּמלה ִבאּמשה ֵאמ ֵארייַתח שביַתשר לק אדש ֵאמעוּמלם.
שוללא ִבהשס ִברייַתח שביַתשר לק אדש ֵאמעוּמלם;
שוללא ֵאא יַתרע אק ִברי שללכֵאהן ּמגדול שביום יַתהִבכפו ִברים.
שוללא ִבנ שרּמאה שזבוב שבֵאבית יַתהִבמשטשביַתחִים.
שוללא ִבנשמּמוצא שפסול ּמבלעאמר וִבבששֵאתי יַתהאלאחם ושבאלאחם יַתהּמפ ִבנים.
שוללא ִבכבו שגּמשִבמים אאת יַתהיַתמרֲעע ּמרּמכה.
ללא ּמנשוצּמחה ּמהרויַתח אאת יַתעמוד אהּמעּמשן.
עושמ ִבדים שוצפוִבפין וִבמששיַתתרֲעח ִבוים שרווִבחים.
ללא ִבה ִבזיק ּמנּמחש שויַתעשק ּמרב ִבבירוּמשיַתלִים.
ללא ּמאיַתמר ּמא ּמדם יַתלרֲעחֵאברו:
יַתוצר ִבלי יַתהּממקום אשּמאִבלין ִבבירוּמשיַתלִים.
מסכת אבות פרק ה משנה ו
ה
רֲעעּמש ּמרה שדּמב ִברים ִבנשב שראו ֵאבין יַתהששּממשות:
ִבפי ּמהּמא אר ץ,
וִבפי יַתהשבֵאאר,
וִבפי ּמהּמאתון,
שויַתהאּקאשת,
שויַתהּממן,
שויַתהיַתמאּטה,
שויַתהּמשִבמיר,

שויַתהשכּמתב,
שויַתהִבמשכּמתב,
שויַתהלוחות.
שו ֵאיש אושמ ִברים:
יַתא ף יַתהיַתמ ִבזיִבקין,
ושקבו ּמרתו אששללמאשה,
שוֵאאילו אששליַתאשב ּמרּמהם ּמאִבבינו.
שו ֵאיש אושמ ִברים:
יַתא ף שוציַתבת ִבבשוציַתבת רֲעעשו ּמיהּ> .מוצּמבת<
מסכת אבות פרק ה משנה ז
ו
ִבששבּמעה שדּמב ִברים יַתבלגאלם שוִבששבּמעה אבּמחּמכם.
אהּמחּמכם ֵאאינו שמ יַתדֵאבר ִבלשפ ֵאני ִבמי אשהוא ּמגדול ִבמאמנו,
שוֵאאינו ִבנשכ ּמנס שלתוְך ִבדשב ֵארי רֲעחֵאברו,
שוֵאאינו ִבנשבּמהל שלּמהִבשיב.
שוֵאאל יַתכרֲעהּמלּמכה וֵאמִבשיב ּמכִבע שנ ּמין,
שואוֵאמר יַתעל ִבראשון ִבראשון שויַתעל יַתארֲעחרון יַתארֲעחרון.
שויַתעל יַתמה אשללא ּמשיַתמע ,אוֵאמר "ללא ּמשיַתמשעִבתי",
ומו אדה יַתעל ּמהאאאמת.
שוִבחלוֵאפיאהן יַתבלגאלם.
מסכת אבות פרק ה משנה ח
ז
ִבששבּמעה ִבמי ֵאני מפ שרּמע ִבניות ּמבִבאים
יַתעל ִבששבּמעה גוֵאפי רֲעעֵאברות:
ִבמשקּמוצּמתן שמיַתעשש ִברין וִבמשקּמוצּמתן ֵאאי ּמנן שמיַתעשש ִברין,
ּמרּמעב אשיַתליַתבלצ ארת ּמבא,
ִבמשקּמוצּמתן שרֵאעִבבים וִבמשקּמוצּמתן ששֵאבִבעים.
ּמגשמרו אשללא שליַתעֵאשר,
ּמרּמעב אשִבלשמהוּממה שואשיַתליַתבלצ ארת ּמבא.
אשללא ִבלּטול יַתחּמלה,
ּמרּמעב אששליַתכּמל ּמיה ּמבא.
ח
אדאבר ּמבא ּמלעוּמלם
יַתעל יַתהִבמיתות ּמהרֲעאמורות יַתבתו ּמרה
אשללא ִבנשמשסרו שלֵאבית ִבדין,
שויַתעל ֵאפרות ששִבביִבעית.
אח ארב ּמבּמאה ּמלעוּמלם יַתעל ִבענוי יַתה ִבדין,
שויַתעל ִבעוות יַתה ִבדין,

שויַתעל יַתהמו ִברים יַתבתו ּמרה אשללא יַתכרֲעהּמלּמכה.
)מסכת אבות פרק ה משנה ט(
יַתח ּמיה ּמרּמעה ּמבּמאה ּמלעוּמלם יַתעל ששבויַתעת ּמש שוא,
שויַתעל ִבחלול יַתהֵאשם.
ּמגלות ּמבּמאה ּמלעוּמלם יַתעל רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה,
שויַתעל ִבגלוי רֲעע ּמריות ,שויַתעל ששִבפיכות ּמדִבמים,
שויַתעל יַתהששֵאמט ּמהּמא אר ץ.
ט
שביַתא שרּמבּמעה שפ ּמרִבקים יַתה אדאבר שמ מראבה:
ּמב שרִבביִבעית ויַתבששִבביִבעית ,ושבמוּמוצֵאאי ששִבביִבעית,
ושבמוּמוצֵאאי אהּמחג אששבּמכל ּמש ּמנה שוּמש ּמנה.
ּמב שרִבביִבעיתִ ,במשפ ֵאני יַתמשעיַתשר ּמע ִבני אשיַתבששִבליִבשית;
יַתבששִבביִבעיתִ ,במשפ ֵאני יַתמשעיַתשר ּמע ִבני אשיַתבִבשִבשית;
ושבמוּמוצֵאאי ששִבביִבעיתִ ,במשפ ֵאני ֵאפרות ששִבביִבעית;
ושבמוּמוצֵאאי אהּמחג אששבּמכל ּמש ּמנה שוּמש ּמנה,
ִבמשפ ֵאני אג אזל יַתמשתנות רֲעעִבנ ִביים.
מסכת אבות פרק ה משנה י
י
יַתא שריַתבע ִבמדות ּמבּמא ּמדם:
ּמהאוֵאמר "אשִבלי אשִבלי שואשּמלְך אשּמלְך",
ִבמ ּמדה ֵאבינו ִבנית.
שו ֵאיש אושמ ִברים:
זו ִבמ יַתדת שסדום.
"אשִבלי אשּמלְך שואשּמלְך אשִבלי" ,יַתעם ּמהּמא אר ץ;
"אשִבלי אשּמלְך שואשּמלְך אשּמלְך"ּ ,מחִבסיד;
"אשּמלְך אשִבלי שואשִבלי אשִבלי"ּ ,מרּמשע.
מסכת אבות פרק ה משנה יא
יא
יַתא שריַתבע ִבמדות יַתב ֵאדעות:
נויַתח ִבלשכלעס שונויַתח ִבל שרוצות,
ּמיּמוצא ששּמכרו שבאהשפֵאסדו;
ּמקאשה ִבלשכלעס שוּמקאשה ִבל שרוצות,
ּמיּמוצא אהשפֵאסדו ִבבששּמכרו;
ּמקאשה ִבלשכלעס שונויַתח ִבל שרוצות,
ּמחִבסיד;
נויַתח ִבלשכלעס שוּמקאשה ִבל שרוצות,
ּמרּמשע.

מסכת אבות פרק ה משנה יב
יב
יַתא שריַתבע ִבמדות יַתבשלֵאמ ִבדים:
שמיַתמֵאהר ִבלששמויַתע ושמיַתמֵאהר שליַתאֵאבד,
ּמיּמוצא ששּמכרו שבאהשפֵאסדו;
ּמקאשה ִבלששלמיַתע שוּמקאשה שליַתאֵאבד,
ּמיּמוצא אהשפֵאסדו ִבבששּמכרו;
שמיַתמֵאהר ִבלששלמיַתע שוּמקאשה שליַתאֵאבד,
ּמחּמכם;
ּמקאשה ִבלששלמיַתע ושמיַתמֵאהר שליַתאֵאבד,
אזה ֵאחאלק יַתרע.
מסכת אבות פרק ה משנה יג
יג
יַתא שריַתבע ִבמדות שבנושת ֵאני שוצ ּמדּמקה:
רואוצה אש ִביֵאתן שויַתאל ִישתנו רֲעאֵאח ִברים,
ֵאעינו ּמרּמעה שבאשיַתלרֲעאֵאח ִברים;
אש ִבישתנו רֲעאֵאח ִברים שוהוא ללא ִיֵאתן,
ֵאעינו ּמרּמעה שבאשלו;
אש ִביֵאתן שוִישתנו רֲעאֵאח ִברים,
ּמחִבסיד;
יַתאל ִיֵאתן שויַתאל ִישתנו רֲעאֵאח ִברים,
ּמרּמשע.
מסכת אבות פרק ה משנה יד
יד
יַתא שריַתבע ִבמדות שבהושלֵאכי שלֵאבית יַתהִבמ שד ּמרש:
הוֵאלְך שוֵאאינו עואשה ,ששיַתכר רֲעהִבליּמכה שב ּמידו;
עואשה שוֵאאינו הוֵאלְך ,ששיַתכר יַתמרֲעעאשה שב ּמידו;
הוֵאלְך שועואשהּ ,מחִבסיד;
ללא הוֵאלְך שוללא עואשהּ ,מרּמשע.
מסכת אבות פרק ה משנה טו
יה
יַתא שריַתבע ִבמדות שביוששֵאבי ִבלשפ ֵאני רֲעחּמכִבמים:
שספוג ,יַתמששֵאפְך ,ושמיַתשאמ ארת ,שו ּמנּמפה.
שספוג ,אשהוא סוֵאפג אאת יַתהלכל;
יַתמששֵאפְך ,אשהוא יַתמשכ ִבניס ּמבזו ומוִבוציא ּמבזו;
שמיַתשאמ ארת ,אשִבהיא מוִבוציּמאה אאת יַתה יַתיִין שוקואלאטת אאת יַתהששּממ ִברים;
ּמנּמפה ,אשִבהיא מוִבוציּמאה אאת יַתהאּקיַתמח שוקואלאטת אאת יַתהלוּסאלת.

מסכת אבות פרק ה משנה טז
יו
ּמכל יַתארֲעהּמבה אשִבהיא שתלו ּמיה שב ּמדּמבר,
ּמבֵאטל ּמדּמבר ,ושבֵאטּמלה יַתארֲעהּמבה;
שואשֵאאי ּמנ ּה שתלו ּמיה שב ּמדּמבר,
ֵאאי ּמנה שבֵאטּמלה שלעוּמלם.
יז
ֵאאי זו ִבהיא יַתארֲעהּמבה אשִבהיא שתלו ּמיה שב ּמדּמבר?
זו יַתארֲעהיַתבת יַתאשמנון שוּמתּממר.
שואשֵאאי ּמנה שתלו ּמיה שב ּמדּמבר?
זו יַתארֲעהיַתבת ּמד ִבוד ִבויהו ּמנּמתן.
מסכת אבות פרק ה משנה יז
יח
ּמכל יַתמרֲעחללאקת אשִבהיא שלֵאשם ּמשיַתמִים,
סוּמפ ּה שלִבהשתיַתק ֵאים;
שואשֵאאי ּמנה שלֵאשם ּמשיַתמִים,
ֵאאין סוּמפ ּה שלִבהשתיַתק ֵאים.
יט
ֵאאיזו ִבהיא יַתמרֲעחללאקת אשִבהיא שלֵאשם ּמשיַתמִים?
זו יַתמרֲעחללאקת יַתשיַתמי שואהֵאלל;
שואשֵאאי ּמנה שלֵאשם ּמשיַתמִים?
זו יַתמרֲעחּמלשקתו אששללק יַתרח.
מסכת אבות פרק ה משנה יח
כ
ּמכל יַתהשמ יַתזאכה אאת ּמה יַתרִבבים,
ֵאאין ֵאחשטא ּמבא יַתעל ּמידו; >ּמבּמאה<
שוּמכל יַתהיַתמרֲעחִבטיא אאת ּמה יַתרִבבים,
ֵאאין יַתמשסִבפיִבקין שב ּמידו יַתלרֲעעשות שתשוּמבה.
כא
למאשה ּמזּמכה שו ִבזּמכה אאת ּמה יַתרִבבים,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים לג,כא(
ו שזכות ּמה יַתרִבבים שתלו ּמיה בו ,א
"ִבוצ שדיַתקת יי ּמעּמשה ,וִבמששּמפּמטיו ִבעם ִישש ּמרֵאאל".
ּמי ּמרשבּמעם ּמחּמטא שואהאחִבטיא אאת ּמה יַתרִבבים,
ש אנאאיַתמר) :מלכים א טו,ל(
שוֵאחשטא ּמה יַתרִבבים ּמתלוי בו ,א
"יַתעל יַתחלּטאות ּמי ּמרשבּמעם רֲעאאשר ּמחּמטא
יַתורֲעאאשר אהאחִבטיא אאת ִישש ּמרֵאאל".

מסכת אבות פרק ה משנה יט
כב
ּמכל אש ֵאיש בו ששללּמשה שדּמב ִברים,
יַתתשלִבמידו אששליַתאשב ּמרּמהם ּמאִבבינו,
וששללּמשה שדּמב ִברים,
יַתתשלִבמידו אששלִבבשלּמעם ּמה ּמרּמשע.
יַתעִין טוּמבה ,שו אנאפש ששּמפּמלה ,שורויַתח שנמוּמכה,
יַתתשלִבמידו אששליַתאשב ּמרּמהם;
יַתעִין ּמרּמעה ,שו אנאפש שרּמחּמבה ,שורויַתח שגבוּמהה,
יַתתשלִבמידו אששלִבבשלּמעם.
יַתמה ֵאבין יַתתשלִבמי ּמדיו אששליַתאשב ּמרּמהם ּמאִבבינו
שליַתתשלִבמי ּמדיו אששלִבבשלּמעם?
יַתתשלִבמי ּמדיו אששלִבבשלּמעם יו שר ִבדים של ֵאגיִבה ּמנם,
ש אנאאיַתמר) :שתִבהִבלים נה,כד(
א
" שויַתאּמתה אאלִבהים תו ִבר ֵאדם ִבלשבֵאאר יַתשיַתחת,
יַתא שנֵאשי ּמדִבמים וִבמ שרּממה ללא איאחוצו שיֵאמיאהם,
יַתורֲעא ִבני אאשביַתטח ּמבְך".
רֲעאּמבל יַתתשלִבמי ּמדיו אששליַתאשב ּמרּמהם ּמאִבבינו
יו שרִבשים של יַתגן ֵאע אדן,
ש אנאאיַתמרִ) :במששֵאלי ח,כא(
א
"שליַתה שנִבחיל לארֲעהיַתבי ֵאיש ,שולאשוצלרֵאתיאהם רֲעאיַתמֵאלא" .
מסכת אבות פרק ה משנה כ
]כג[
שיהו ּמדה אבן ֵאתיּממה אוֵאמר:
אה ֵאוי יַתעז יַתכ ּמנֵאמר,
שויַתקל יַתכ אנאשר,
שו ּמר ץ יַתכשצִבבי,
שו ִבגבור ּמכרֲעא ִברי,
יַתלרֲעעשות שרוצון ּמאִבביָך אשיַתבּמשיַתמִים.
כד
הוא ּמה ּמיה אוֵאמר:
יַתעז ּמפ ִבנים של ֵאגיִבה ּמנם,
ובוש ּמפ ִבנים של יַתגן ֵאע אדן.
שיִבהי ּמרוצון ִבמשלּמפ אניָך יי אאללֵאהינו ֵאואללֵאהי רֲעאבוֵאתינו,
אשִבתשב אנה ִבעי ּמרְך שב ּמיֵאמינו,
שוִבתֵאתן אחשלֵאקנו שבתו ּמראתָך.
מסכת אבות פרק ה משנה כא

)הוא ּמה ּמיה אוֵאמר:
אבן ּמחֵאמש ּמש ִבנים יַתלִבמשק ּמרא,
אבן אעאשר יַתלִבמשש ּמנה,
אבן ששלש אעשש ֵארה יַתלִבמשוצֹות,
אבן רֲעחֵאמש אעשש ֵארה יַתליַתתשלמוד,
אבן ששמו אנה אעשש ֵארה יַתלמחּמפה,
אבן אעשש ִברים ִבל שרדו ף,
אבן ששללִבשים יַתללכיַתח,
אבן יַתא שרּמבִבעים יַתלִבבי ּמנה,
אבן רֲעחִבמִבשים ּמלֵאעּמוצה,
אבן ִבשִבשים יַתל ִבזשק ּמנה,
אבן ִבששבִבעים יַתלֵאשּמבה,
אבן ששמו ִבנים יַתל שגבו ּמרה,
אבן ִבתששִבעים ּמלשויַתח,
אבן ֵאמּמאה שכִבאלו ֵאמת שוּמעיַתבר וּמבֵאטל ִבמן ּמהעוּמלם( .
מסכת אבות פרק ה משנה כב
כה
אבן יַתבג יַתבג אוֵאמר:
רֲעהלפְך ּמב ּה שויַתהֵאפְך ּמב ּה,
שדלכיַתל ּה ּמבְך שולכּמלְך יַתב ּה;
ויַתב ּה אתשה ֵאוי,
ואמ יַתנ ּה ּמלא שתזויַתע,
אשֵאאין ּמלְך ִבמ ּמדה טוּמבה ִבמאמ ּמנה.
)מסכת אבות פרק ה משנה כג(
אבן ֵאהֵאהא אוֵאמר:
שלפום יַתוצשע ּמרה יַתא שג ּמרה.
חסל אבות
)לא נמוצא בכתב יד קאופמן(
פרק ו
מסכת אבות פרק ו משנה א
ּמשנו רֲעחּמכִבמים ִבבשלשון יַתהִבמשש ּמנה.
ּמברוְך אשּמביַתחר ּמבאהם ושבִבמשש ּמנּמתם.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:

ּמכל ּמהעוֵאסק יַתבתו ּמרה ִבלששּממ ּה זואכה ִבל שדּמב ִברים יַתה שרֵאבה,
שוללא עוד ,אאּמלא אשּמכל ּמהעוּמלם מכלו שכ יַתדי הוא לו.
ִבנשק ּמרא ֵאריַתע ּמאהוב,
אוֵאהב אאת יַתהּממקום,
אוֵאהב אאת יַתהשב ִבריות,
שמיַתשֵאמח אאת יַתהּממקום,
שמיַתשֵאמח אאת יַתהשב ִבריות;
ויַתמשלשביַתשתו רֲעע ּמנ ּמוה שוִי שרּמאה,
ויַתמשכשש יַתרתו ִבלשהיות יַתוצ ִבדיק שוּמחִבסיד שו ּמיּמשר שו אנאאּממן,
ושמ יַתררֲעחיַתקתו ִבמן יַתהֵאחשטא,
ושמּמק שריַתבתו ִבלי ֵאדי שזכות;
שו אנאה ִבנין ִבמאמנו ֵאעּמוצה שותוִבש ּמיהִ ,בבי ּמנה ו שגבו ּמרה,
ש אנאאיַתמרִ) :במששֵאלי ח,יד(
א
"ִבלי ֵאעּמוצה שותוִבש ּמיה ,רֲעא ִבני ִבבי ּמנהִ ,בלי שגבו ּמרה";
שונואת אנת לו יַתמשלכות ואמשמּמשּמלה שוִבחּקור ִבדין;
ושמ יַתגִבלין לו ּמר ֵאזי תו ּמרה,
שו יַתנרֲעעאשה שכיַתמשע ּמין יַתהִבמשת יַתגֵאבר ושכ ּמנּמהר אשֵאאינו פוֵאסק;
שוּמה ֵאוי ּמוצנויַתע ,שואא ארְך רויַתח ,ומוֵאחל יַתעל אעשלבונו;
ושמ יַתג שדיַתלתו ושמרושמיַתמתו יַתעל ּמכל יַתהיַתמרֲעעִבשים.
מסכת אבות פרק ו משנה ב
ּמאיַתמר שרִבבי שיהומשיַתע אבן ֵאל ִבוי:
שבּמכל יום ּמויום,
יַתבת קול יוֵאוצאת ֵאמיַתהר חו ֵארב ויַתמשכ אר אזת שואואמ ארת:
אוי ּמלאהם יַתלשב ִבריות ֵאמאעשלבו ּמנ ּה אשל תו ּמרה!
אשּמכל ִבמי אשֵאאינו עוֵאסק יַתבתו ּמרה ִבנשק ּמרא ּמנזו ף,
ש אנאאיַתמרִ) :במששֵאלי יא,כב(
א
" אנ אזם ּמזּמהב שביַתא ף רֲעח ִבזירִ ,באּמשה ּמיּמפה שוּמס יַתרת ּמטיַתעם".
שואוֵאמר) :ששמות לב,טז(
חת יַתמרֲעעֵאשה אאללִבהים ֵאהּממה,
" שויַתהמל ל
חת";
שויַתהִבמשכּמתב ִבמשכיַתתב אאללִבהים הואּ ,מחרות יַתעל יַתהמל ל
יַתאל ִבתשק ּמרא "ּמחרות" אאּמלא "ֵאחרות",
אשֵאאין ּמלְך אבן חל ִברין אאּמלא ִבמי אשעוֵאסק שביַתתשלמוד תו ּמרה.
שוּמכל ִבמי אשעוֵאסק יַתבתו ּמרה ּמת ִבדיר,
ש אנאאיַתמר) :שבִבמ שדיַתבר כא,יט(
רֲעה ֵארי אזה ִבמשתיַתעאלה ,א
"וִבמיַתמּמת ּמנה יַתנרֲעחִבליֵאאל ,וִבמ יַתנרֲעחִבליֵאאל ּמבמות".
מסכת אבות פרק ו משנה ג
יַתהלוֵאמד ֵאמרֲעחֵאברו אפ ארק אאּמחד ,או רֲעהּמלּמכה יַתאיַתחת,
או ּמפסוק אאּמחד ,או ִבדבור אאּמחד ,רֲעאִבפלו אות יַתאיַתחת,
ּמוצ ִבריְך ִבל שנהוג בו ּמכבוד;

אשֵאכן ּממִבוצינו שבּמד ִבוד אמאלְך ִישש ּמרֵאאל,
אשללא ּמליַתמד ֵאמרֲעאִבחילתאפל אאּמלא שש ֵאני שדּמב ִברים ִבבשליַתבד,
ש אנאאיַתמר) :שתִבהִבלים נה,יד(
ושק ּמראו יַתרבו ,יַתאלופו ושמ מי ּמדעו ,א
" שויַתאּמתה אאנוש שכאע שרִבכי ,יַתאלוִבפי ושמ מי ּמדִבעי".
יַתורֲעהללא שדּמב ִברים יַתקל ּמוחלאמר:
ויַתמה ּמד ִבוד אמאלְך ִישש ּמרֵאאל,
אשללא ּמליַתמד ֵאמרֲעאִבחילתאפל אאּמלא שש ֵאני שדּמב ִברים ִבבשליַתבד,
שק ּמראו יַתרבו יַתאלופו ושמ מי ּמדעו,
יַתהלוֵאמד ֵאמרֲעחֵאברו אפ ארק אאּמחד ,או רֲעהּמלּמכה יַתאיַתחת,
או ּמפסוק אאּמחד ,או ִבדבור אאּמחד,
רֲעאִבפלו אות יַתאיַתחת,
יַתעל יַתאיַתחת יַתכּממה שויַתכּממה אשּמצ ִבריְך ִבל שנהוג בו ּמכבוד!
ש אנאאיַתמרִ) :במששֵאלי ג,לה(
שוֵאאין ּמכבוד אאּמלא תו ּמרה ,א
"ּמכבוד רֲעחּמכִבמים ִי שנּמחלו";
"ושתִבמיִבמים ִי שנרֲעחלו טוב" )ִבמששֵאלי כח,י(;
ש אנאאיַתמרִ) :במששֵאלי ד,ב(
שוֵאאין טוב אאּמלא תו ּמרה ,א
"ִבכי אליַתקח טוב ּמניַתתִבתי ּמלאכם ,תו ּמרִבתי יַתאל יַתתרֲעעלזבו".
מסכת אבות פרק ו משנה ד
ּמכְך ִבהיא יַתד שרּמכ ּה אשל תו ּמרה:
יַתפת יַתבאמיַתלח לתאֵאכל,
ויַתמִים יַתבשמשו ּמרה ִבתששאתה,
שויַתעל ּמהּמא אר ץ ִבתיּמשן,
שויַתח ֵאיי יַתוציַתער ִבתשח איה ויַתבתו ּמרה יַתאּמתה ּמעֵאמל;
שוִבאם יַתאּמתה עואשה ֵאכן,
ש אריָך שוטוב ּמלְך" )שתִבהִבלים קכח,ב(
"יַתא ש
"יַתאשש אריָך" ּמבעוּמלם יַתה אזה,
" שוטוב ּמלְך" ּמלעוּמלם יַתהּמבא.
יַתאל שתיַתבֵאּקש שג מדּמלה שליַתעשוצּממְך שויַתאל יַתתשחלמד ּמכבוד.
יוֵאתר ִבמִבלמו ּמדְך רֲעעֵאשה;
שויַתאל ִבתשתיַתא אוה שלמששלּמח ּמנם אשל שמּמלִבכים,
אשמששלּמח ּמנְך ּמגדול ִבממששלּמח ּמנם,
שוִבכשת ּמרְך ּמגדול ִבמִבכשת ּמרם;
שו אנאאּממן הוא יַתביַתעל שמיַתלאשכּמתְך
אש שייַתשֵאלם ּמלְך ששיַתכר שפמעּמלּמתְך.
מסכת אבות פרק ו משנה ה
שגדוּמלה תו ּמרה יוֵאתר ִבמן יַתהשכמה ּמנה וִבמן יַתהיַתמשלכות,
אשיַתהיַתמשלכות ִבנשק ֵאנית ִבבששלִבשים יַתמרֲעעלות,
שויַתהשכמה ּמנה שבאעשש ִברים שויַתא שריַתבע,
שויַתהתו ּמרה ִבנשק ֵאנית שביַתא שרּמבִבעים וששמו ּמנה שדּמב ִברים:

שביַתתשלמוד,
ִבבששִבמייַתעת ּמהא אזן,
יַתברֲעע ִברייַתכת ששּמפיַתתִים,
שבִבבי יַתנת יַתהֵאלב,
שבִבששכלות יַתהֵאלב,
שבֵאאיּממה,
שבִי שרּמאה,
יַתברֲעע ּמנ ּמוה,
שבִבששמּמחה,
שבִבשמוש רֲעחּמכִבמים,
שב ִבדשקדוק רֲעחֵאב ִברים,
ושבִבפשלפול יַתהיַתתשלִבמי ִבדים,
שבִישוב,
שבִבמשק ּמרא,
שבִבמשש ּמנה,
שבִבמעוט ֵאש ּמנה,
שבִבמעוט ִבשיּמחה,
שבִבמעוט יַתתרֲעענוג,
שבִבמעוט ששחוק,
שבִבמעוט אד ארְך אא אר ץ,
שבאא ארְך יַתאיַתפִים,
שבֵאלב טוב,
אבאאמו יַתנת רֲעחּמכִבמים,
ושביַתקּמביַתלת יַתה ִביסו ִברין.
מסכת אבות פרק ו משנה ו
יַתהיַתמִבכיר אאת שמקומו,
שויַתהּמשֵאמיַתח שבאחשלקו,
שוּמהעואשה שס ּמיג ִבל שדּמב ּמריו,
שוֵאאינו יַתמרֲעח ִבזיק טוּמבה שליַתעשוצמו,
ּמאהוב,
אוֵאהב אאת יַתהּממקום,
אוֵאהב אאת יַתהשב ִבריות,
אוֵאהב אאת יַתהשצ ּמדקות,
אוֵאהב אאת יַתהתוּמכחות,
אוֵאהב אאת יַתהֵאמיּמש ִברים,
ִבמשת יַתרֵאחק ִבמן יַתהּמכבוד,
שוללא ֵאמ ִבגיס ִבלבו שביַתתשלמודו,
שוֵאאינו ּמשֵאמיַתח שבהו ּמרּמאה,
נוֵאשא שבלעל ִבעם רֲעחֵאברו,
יַתמשכ ִבריעו שליַתכ ף שזכות,

יַתמרֲעעִבמידו יַתעל ּמהאאאמת,
יַתמרֲעעִבמידו יַתעל יַתהּמשלום,
ִבמשת יַתיֵאשב ִבלבו שביַתתשלמודו,
שוֵאאל וֵאמִבשיב,
שוֵאמיַתע ומוִבסי ף,
יַתהלוֵאמד יַתעל שמ ּמנת שליַתלֵאמד,
שויַתהלוֵאמד יַתעל שמ ּמנת יַתלרֲעעשות,
יַתהיַתמשחִבכים אאת יַתרבו,
שויַתהשמיַתכ ֵאון אאת ששמוּמעתו,
שוּמהאוֵאמר ּמדּמבר שבֵאשם אושמרו.
ּמהא ּמליַתמ שדּמת,
אשּמכל ּמהאוֵאמר ּמדּמבר שבֵאשם אושמרו,
ֵאמִבביא שגמאּמלה ּמלעוּמלם,
ש אנאאיַתמר) :אאשסֵאתר ב,כב(
א
" יַתולתאאמר אאשסֵאתר יַתלאמאלְך שבֵאשם ּממ שר ּקדּמכי".
מסכת אבות פרק ו משנה ז
שגדוּמלה תו ּמרה,
אשִבהיא נואת אנת יַתח ִביים שלעואשיּמה,
ּמבעוּמלם יַתה אזה וּמבעוּמלם יַתהּמבא,
ש אנאאיַתמרִ) :במששֵאלי ד,כב(
א
"ִבכי יַתח ִביים ֵאהם שללמשוצֵאאיאהם ,ושלּמכל שבּמשרו יַתמ שרֵאפא";
שואוֵאמרִ) :במששֵאלי ג,ח(
" ִברשפאות שתִבהי שלּמש ארָך ,שוִבשּקוי שליַתעשוצמואתיָך";
שואוֵאמרִ) :במששֵאלי ג,יח(
"ֵאע ץ יַתח ִביים ִבהיא יַתליַתמרֲעח ִבזיִבקים ּמב ּה ,שולתשמאכיּמה שממאּמשר";
שואוֵאמרִ) :במששֵאלי א,ט(
"ִבכי ִבל שו יַתית ֵאחן ֵאהם שללראאשָך ,יַתורֲעע ּמנִבקים שליַתג שר שגלראתיָך";
שואוֵאמרִ) :במששֵאלי ד,ט(
"ִבתֵאתן שללראששָך ִבל שו יַתית ֵאחן ,רֲעעאט ארת ִבתשפאא ארת שתיַתמ שג אנּמך";
שואוֵאמרִ) :במששֵאלי ג,טז(
"לא ארְך ּמיִבמים ִבביִבמי ּמנ ּהִ ,בבששלמאוּמל ּה עאשר שוּמכבוד";
שואוֵאמרִ) :במששֵאלי ג,ב(
"ִבכי לא ארְך ּמיִבמים וששנות יַתח ִביים שוּמשלום יוִבסיפו ּמלְך".
מסכת אבות פרק ו משנה ח
שרִבבי ִבששמעון אבן שמ יַתנשס ּמיא אוֵאמר
ִבמֵאשם שרִבבי ִבששמעון אבן יויַתחי:
יַתהנוי ,שויַתהלכיַתח ,שוּמהעאשר ,שויַתהּמכבוד ,שויַתהּמחשכּממה,
שויַתה ִבזשק ּמנה ,שויַתהֵאשיּמבה ,שויַתהּמב ִבנים,
ש אנאאיַתמרִ) :במששֵאלי טז,לא(
ּמנאאה יַתליַתצ ִבדיִבקים שו ּמנאאה ּמלעוּמלם ,א

"רֲעעאט ארת ִבתשפאא ארת ֵאשיּמבה ,שב אד ארְך שוצ ּמדּמקה ִבתּממֵאוצא";
שואוֵאמרִ) :במששֵאלי יד,כד(
"רֲעעאט ארת רֲעחּמכִבמים ּמעשש ּמרם";
שואוֵאמרִ) :במששֵאלי יז,ו(
"רֲעעאט ארת שזֵאק ִבנים שב ֵאני ּמב ִבנים ,שוִבתשפאא ארת ּמב ִבנים רֲעאבוּמתם";
שואוֵאמרִ) :במששֵאלי כ,כט(
"ִבתשפאא ארת יַתבחו ִברים כּמחם ,יַתורֲעה יַתדר שזֵאק ִבנים ֵאשיּמבה";
שואוֵאמר ) :שייַתששע ּמיה כד,כג(
" שוּמחשפ ּמרה יַתהשלּמב ּמנה ובוּמשה יַתהיַתחּממה,
ִבכי ּממיַתלְך יי שוצּמבאות שביַתהר ִבוציון וִבבירוּמשִביַתלם,
שו אנ אגד שזֵאק ּמניו ּמכבוד".
שרִבבי ִבששמעון אבן שמ יַתנשס ּמיא אוֵאמר:
ֵאאלו אשיַתבע ִבמדות אשּממנו רֲעחּמכִבמים יַתליַתצ ִבדיִבקים,
מכּמלם ִבנשתיַתק שימו שב ִברִבבי ושבּמב ּמניו.
מסכת אבות פרק ו משנה ט
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה אבן ִבקשסּממא:
יַתפיַתעם יַתאיַתחת ּמהִייִבתי שמיַתהֵאלְך יַתב אד ארְך,
וּמפ יַתגע ִבבי ּמא ּמדם אאּמחד ,שו ּמניַתתן ִבלי ּמשלום,
שואהאחיַתז שרִבתי לו ּמשלום.
ּמאיַתמר ִבלי:
" שרִבביֵ ,אמֵאאי אזה ּממקום יַתאּמתה?"
ּמאיַתמ שרִבתי לו:
"ֵאמִבעיר שגדוּמלה אשיַתלרֲעחּמכִבמים שואשל סושפ ִברים רֲעא ִבני" .
ּמאיַתמר ִבלי:
" שרִבבי ,שרוצו ּמנְך אשּמתדור ִבעּממנו ִבבשמקוֵאמנו,
יַתורֲעא ִבני אאאתן ּמלְך אאאל ף רֲעאּמלִבפים ִבדי שנ ֵארי ּמזּמהב,
יַתורֲעאּמב ִבנים טובות ויַתמ שר ּמגִבליות" .
ּמאיַתמ שרִבתי לו:
"שב ִבניִ ,באם יַתאּמתה נוֵאתן ִבלי ּמכל אכאס ף שו ּמזּמהב,
יַתורֲעאּמב ִבנים טובות ויַתמ שר ּמגִבליות אשּמבעוּמלם,
ֵאאי ִבני ּמדר אאּמלא ִבבשמקום תו ּמרה,
שלִבפי אששבּמשיַתעת שפִבטי ּמרתו אשּמלּמא ּמדם,
ֵאאין שמיַתל ִבוין לו ּמלּמא ּמדם ללא אכאס ף שוללא ּמזּמהב,
שוללא רֲעאּמב ִבנים טובות ויַתמ שר ּמגִבליות,
אאּמלא תו ּמרה ויַתמרֲעעִבשים טוִבבים ִבבשליַתבד,
ש אנאאיַתמרִ) :במששֵאלי ו,כב(
א
"שבִבהשתיַתהאלשכָך יַתת שנאחה אּמתְך,
שבּמששכשבָך ִבתששלמר ּמעאליָך,
יַתורֲעהִבקיוצוּמתִ ,בהיא שתִבשיאחָך".
"שבִבהשתיַתהאלשכָך יַתת שנאחה אּמתְך" ּמבעוּמלם יַתה אזה;

"שבּמששכשבָך ִבתששלמר ּמעאליָך" יַתבאּקאבר;
" יַתורֲעהִבקיוצוּמת ִבהיא שתִבשיאחָך" ּמלעוּמלם יַתהּמבא.
שוֵאכן ּמכתוב שבֵאסאפר ִבתִבלים,
ש ּמרֵאאל) :שתִבהִבלים קיט,עב(
יַתעל שי ֵאדי ּמד ִבוד אמאלְך ִי ש
"טוב ִבלי תו יַתרת ִבפיָךֵ ,אמיַתאשלֵאפי ּמזּמהב ּמוּמכאס ף";
שואוֵאמר) :יַתח יַתגי ב,ח(
"ִבלי יַתהאכאס ף שוִבלי יַתה ּמזּמהב ,שנמאם יי שוצּמבאות".
מסכת אבות פרק ו משנה י
רֲעחִבמּמשה ִבקשנ ּמי ִבנים ּמק ּמנה יַתהּמּקדוש ּמברוְך הוא שבעוּמלמו,
שוֵאאלו ֵאהן:
תו ּמרה ִבקשנ ּמין אאּמחד,
ּמשיַתמִים ּמוּמא אר ץ ִבקשנ ּמין אאּמחד,
יַתאשב ּמרּמהם ִבקשנ ּמין אאּמחד,
ִישש ּמרֵאאל ִבק שנ ּמין אאּמחד,
ֵאבית יַתהִבמשק ּמדש ִבק שנ ּמין אאּמחד.
תו ּמרה ִבקשנ ּמין אאּמחד שמ יַתנִין?
ִבדשכִבתיבִ) :במששֵאלי ח,כב(
"יי ּמק ּמנ ִבני ֵאראִבשית יַתד שרכו ,אק אדם ִבמשפּמעּמליו ֵאמּמאז".
ּמשיַתמִים ּמוּמא אר ץ ִבקשנ ּמין אאּמחד שמ יַתנִין?
ש אנאאיַתמר ) :שייַתששע ּמיה סו,א(
א
"לכה ּמאיַתמר יי יַתהּמשיַתמִים ִבכשסִבאי שוּמהּמא אר ץ רֲעהלדם יַתר שגּמלי,
ֵאאי אזה יַתבִית רֲעאאשר ִבתשבנו ִבלי,
שוֵאאי אזה ּממקום שמנוּמחִבתי?"
שואוֵאמר) :שתִבהִבלים קד,כד(
"ּממה יַתרבו יַתמרֲעעאשיָך יי,
מכּמלם שבּמחשכּממה ּמעִבשיּמתּ ,ממשלּמאה ּמהּמא אר ץ ִבקשנ ּמי אנָך".
יַתאשב ּמרּמהם ִבקשנ ּמין אאּמחד שמ יַתנִין?
ִבדשכִבתיב) :שב ֵאראִבשית יד,יט(
" יַתו שיּמב שרֵאכהו יַתוליאיַתמר,
ּמברוְך יַתאשב ּמרם שלֵאאל אעשליון לק ֵאנה ּמשיַתמִים ּמוּמא אר ץ".
ִישש ּמרֵאאל ִבק שנ ּמין אאּמחד שמיַתנִין?
ִבדשכִבתיב) :ששמות טו ,טז(
"יַתעד יַתירֲעעלבר יַתעשמָך יי ,יַתעד יַתירֲעעלבר יַתעם זו ּמק ִבניּמת";
שואוֵאמר) :שתִבהִבלים טז ,ג(
"ִבלשקדוִבשים רֲעאאשר ּמבּמא אר ץ ֵאהּממה,
שויַתא ִבדי ֵארי ּמכל אחשפִבוצי ּמבם".
ֵאבית יַתהִבמשק ּמדש ִבק שנ ּמין אאּמחד שמ יַתנִין?
ש אנאאיַתמר) :ששמות טו ,יז(
א
"ִבמשּק ּמדש רֲעאד ּמני כו שננו ּמי אדיָך";
שואוֵאמר) :שתִבהִבלים עח ,נד(

" יַתו שיִבביֵאאם אאל שגבול ּמק שדשו,
יַתהר אזה ּמק שנּמתה שיִבמינו".
מסכת אבות פרק ו משנה יא
ּמכל יַתמה אשּמב ּמרא יַתהּמּקדוש ּמברוְך הוא שבעוּמלמו,
ללא ּמב ּמרא אאּמלא ִבלשכבודו,
ש אנאאיַתמר ) :שייַתששע ּמיה מג,ז(
א
"לכל יַתה ִבנשק ּמרא ִבבששִבמי שוִבלשכבו ִבדי שב ּמראִבתיו,
שייַתוצ שרִבתיו יַתא ף רֲעעִבשיִבתיו";
שואוֵאמר) :ששמות טו,יח(
"יי ִישמלְך שלעּמלם ּמואעד".
שרִבבי רֲעח יַתנשנ ּמיא אבן רֲעעיַתקשש ּמיא אוֵאמר:
ּמרּמוצה יַתהּמּקדוש ּמברוְך הוא של יַתזכות אאת ִישש ּמרֵאאל,
שלִבפיּמכְך ִבה שרּמבה ּמלאהם תו ּמרה וִבמשוצֹות,
ש אנאאיַתמר ) :שייַתששע ּמיה מב,כא(
א
"יי ּמחֵאפ ץ שליַתמיַתען ִבוצ שדקו ,יַתי שג ִבדיל תו ּמרה שו יַתישא ִבדיר"(.
חסל אבות

מסכת הוריות
פרק א
מסכת הוריות פרק א משנה א
א
הורו ֵאבית ִבדין יַתלרֲעעבור
יַתעל יַתאיַתחת ִבמּמכל ִבמשוצֹות ּמהרֲעאמורות יַתבתו ּמרה,
שוּמהיַתלְך יַתה ּמיִבחיד שוּמעּמשה שו ֵאגג יַתעל ִבפיאהם,
ֵאבין אשּמעשו שוּמעּמשה ִבעּממאהן,
ֵאבין אשּמעשו שוּמעּמשה יַתארֲעח ֵאריאהן,
ֵאבין אשללא ּמעשו שוּמעּמשה,
רֲעה ֵארי אזה ּמפטור,
ִבמשפ ֵאני אשּמתּמלה שבֵאבית ִבדין.
הורו ֵאבית ִבדין,
שו ּמי יַתדע אאּמחד ֵאמאהן אשּמּטעו,
או יַתתשלִבמיד אשהוא ּמראוי שלהו ּמר ּמיה,

שוּמהיַתלְך שוּמעּמשה יַתעל ִבפיאהן,
ֵאבין אשּמעשו שוּמעּמשה ִבעּממאהן,
ֵאבין אשּמעשו שוּמעּמשה יַתארֲעח ֵאריאהן,
ֵאבין אשללא ּמעשו שוּמעּמשה,
רֲעה ֵארי אזה יַתח ּמיב,
ִבמשפ ֵאני אשללא ּמתּמלה שבֵאבית ִבדין.
אזה יַתהשכּמלל:
יַתהתואלה שביַתעשוצמו ,יַתח ּמיב,
שויַתהתואלה שבֵאבית ִבדיןּ ,מפטור.
מסכת הוריות פרק א משנה ב
ב
הורו ֵאבית ִבדין,
שו ּמי שדעו אשּמּטעו,
שוּמח שזרו ּמבאהן> ,בו<
ֵאבין אשֵאהִבביאו יַתכּמפ ּמרּמתן,
וֵאבין אשללא ֵאהִבביאו יַתכּמפ ּמרּמתן,
שוּמהיַתלְך שוּמעּמשה יַתעל ִבפיאהם,
שרִבבי ִבששמעון פוֵאטר.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ּמסֵאפק.
ֵאאי אזה הוא ּמסֵאפק?
ּמייַתשב לו שבתוְך ֵאביתו ,יַתח ּמיב.
ּמהיַתלְך לו ִבלשמ ִבדי יַתנת יַתה ּמיםּ) ,מפטור(.
ּמאיַתמר לו שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
מו אדה רֲעא ִבני ּמב אזה,
אשהוא ּמקרוב ִבלשפטור ִבמן יַתהחוּמבה.
ּמאיַתמר לו אבן יַתע יַתזי:
יַתמה ּמש ּמנה אזה ִבמן יַתהיוֵאשב שבֵאביתו?
אשיַתהיוֵאשב שבֵאביתו ,אאשפּמשר ּמה ּמיה לו אש ִביששיַתמע,
שו אזה ,ללא ּמה ּמיה אאשפּמשר לו אש ִביששיַתמע.
מסכת הוריות פרק א משנה ג
ג
הורו ֵאבית ִבדין יַתלרֲעעקור אאת ּמכל יַתהגו ף,
ּמאשמרו:
ֵאאין ִבנ ּמדה יַתבתו ּמרה,
ֵאאין יַתשּמבת יַתבתו ּמרה,
ֵאאין רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה יַתבתו ּמרה,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שפטו ִברין.
הורו שליַתבֵאּטל ִבמשקּמוצת ושליַתק ֵאים ִבמשקּמוצת,

רֲעה ֵארי ֵאאלו יַתח ּמיִבבין.
ֵאכייַתוצד?
ּמאשמרו:
ֵאיש ִבנ ּמדה יַתבתו ּמרה,
רֲעאּמבל יַתהּמבא יַתעל שואמ ארת יום שכ אנ אגד יום ּמפטור;
ֵאיש יַתשּמבת יַתבתו ּמרה,
רֲעאּמבל יַתהמוִבוציא ֵאמ שרשות יַתה ּמיִבחיד ִבל שרשות ּמה יַתרִבבים ּמפטור;
ֵאיש רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה יַתבתו ּמרה,
רֲעאּמבל יַתהִבמששיַתתרֲעח אוה ּמפטור,
רֲעה ֵארי ֵאאלו יַתח ּמיִבבין,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא ד,יג(
א
" שו אנשעיַתלם ּמדּמבר",
" ּמדּמבר" ,ללא ּמכל יַתהגו ף.
מסכת הוריות פרק א משנה ד
ד
הורו ֵאבית ִבדין,
שו ּמי יַתדע אאּמחד ֵאמאהן אשּמּטעו,
שוּמאיַתמר ּמלאהן:
"טוִבעים יַתאאתם!"
או אשללא ּמה ּמיה ממשפֵאלא אששלֵאבית ִבדין ּמשם,
או אשּמה ּמיה אאּמחד ֵאמאהן
ֵאגר ,או יַתמשמ ֵאזר ,או ּמנִבתין,
או ּמזֵאקן אשללא ּמהיו לו ּמב ִבנים,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שפטו ִברין,
אש אנאאּממר ּמכן "ֵאע ּמדה",
שו אנאאּממר שליַתהּמלן "ֵאע ּמדה") .שבִבמ שדיַתבר לה,כד(
ּממה "ֵאע ּמדה" רֲעאמו ּמרה שליַתהּמלן,
מכּמלן שראוִיין יַתלהו ּמר ּמיה,
יַתא ף "ֵאע ּמדה" רֲעאמו ּמרה ּמכן,
יַתעד אש שיהו מכּמלן שראוִיין יַתלהו ּמר ּמיה.
ה
הורו ֵאבית ִבדין שו שג ִבגין,
שוּמעשו ּמכל יַתהּמּקּמהל שו שג ִבגין,
שמִבביִבאין יַתפר;
שמ ִבזי ִבדין ,שוּמעשו שו שג ִבגין,
שמִבביִבאין יַתכשבּמשה וששִבעי ּמרה;
שו שג ִבגין ,שוּמעשו שמ ִבזי ִבדין,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שפטו ִברין.

מסכת הוריות פרק א משנה ה
ו
הורו ֵאבית ִבדין,
שוּמעשו ּמכל יַתהּמּקּמהל או מרּמבן יַתעל ִבפיאהם,
שמִבביִבאין יַתפר,
ויַתברֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה,
שמִבביִבאין יַתפר שוּמשִבעיר.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שש ֵאנים ּמעּמשר ששּמבִבטים שמִבביִבאין שש ֵאנים ּמעּמשר ּמפ ִברים,
ויַתברֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה,
שש ֵאנים ּמעּמשר ּמפ ִברים ושש ֵאנים ּמעּמשר ששִבעי ִברים.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ששללּמשה ּמעּמשר ּמפ ִברים,
ויַתברֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה,
ששללּמשה ּמעּמשר ּמפ ִברים וששללּמשה ּמעּמשר ששִבעי ִברין,
יַתפר שוּמשִבעיר שלּמכל ֵאשאבט,
יַתפר שוּמשִבעיר שלֵאבית ִבדין.
ז
הורו ֵאבית ִבדין,
שוּמעשו ִבששבּמעה ששּמבִבטים ,או מרּמבן ,יַתעל ִבפיאהם,
שמִבביִבאים יַתפר,
ויַתברֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה,
שמִבביִבאין יַתפר שוּמשִבעיר.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבששבּמעה ששּמבִבטים אשּמחשטאו,
שמִבביִבאים ִבששבּמעה ּמפ ִברים,
וששּמאר ששּמבִבטים אשללא ּמחשטאו,
שמִבביִבאין יַתעל שי ֵאדיאהן יַתפר יַתפר,
אשיַתא ף ֵאאלו אשללא ּמחשטאו
שמִבביִבאין יַתעל שי ֵאדי יַתהחושטִבאין.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ששמו ּמנה ּמפ ִברים,
ויַתברֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה,
ששמו ּמנה ּמפ ִברים וששמו ּמנה ששִבעי ִברים,
יַתפר שוּמשִבעיר שלּמכל ֵאשאבט,
יַתפר שוּמשִבעיר שלֵאבית ִבדין.

ח
הורו ֵאבית ִבדין אששלאאּמחד ִבמן יַתהששּמבִבטין,
שוּמעּמשה אותו יַתהֵאשאבט יַתעל ִבפיאהם,
אותו יַתהֵאשאבט הוא יַתח ּמיב,
וששּמאר ּמכל יַתהששּמבִבטים שפטו ִברים.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאין יַתח ּמיִבבין אאּמלא יַתעל הו ּמר יַתית ֵאבית ִבדין יַתה ּמגדול ִבבשליַתבד,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא ד,יג(
א
"רֲעע יַתדת ִישש ּמרֵאאל ִיששגו",
שוללא רֲעע יַתדת אותו יַתהֵאשאבט.

פרק ב
מסכת הוריות פרק ב משנה א
א
הו ּמרה לכֵאהן ּממִבשיח שליַתעשוצמו,
שו ֵאגג שוּמעּמשה שו ֵאגגֵ ,אמִבביא יַתפר;
שו ֵאגג שוּמעּמשה ֵאמ ִבזיד,
ֵאמ ִבזיד שוּמעּמשה שו ֵאגגּ ,מפטור,
אשהו ּמר יַתית לכֵאהן ּממִבשיח שליַתעשוצמו,
הו ּמר יַתית ֵאבית ִבדין יַתעל יַתהִבצבור.
מסכת הוריות פרק ב משנה ב
ב
הו ּמרה ִבבשפ ֵאני יַתעשוצמו שוּמעּמשה ִבבשפ ֵאני יַתעשוצמו,
ִבמשתיַתכֵאפר לו ִבבשפ ֵאני יַתעשוצמו.
שוהו ּמרה ִבעם יַתהִבצבור שוּמעּמשה ִבעם יַתהִבצבור,
ִבמשתיַתכֵאפר לו ִבעם יַתהִבצבור,
אשֵאאין ֵאבית ִבדין יַתח ּמיִבבין,
יַתעד אשיורו שליַתבֵאּטל ִבמשקּמוצת ושליַתק ֵאים ִבמשקּמוצת.
ג
שוֵאכן יַתהּממִבשייַתח.
שוללא יַתברֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה,
יַתעד אשיורו שליַתבֵאּטל ִבמשקּמוצת ושליַתק ֵאים ִבמשקּמוצת.
)מסכת הוריות פרק ב משנה ג(
ֵאאין יַתח ּמיִבבין
אאּמלא יַתעל אהשעֵאלם ּמדּמבר ִבעם ִבש שג יַתגת יַתהיַתמרֲעעאשה,

שוֵאכן יַתהּממִבשייַתח.
שוללא יַתברֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה,
אאּמלא יַתעל אהשעֵאלם ּמדּמבר ִבעם ִבש שג יַתגת יַתהיַתמרֲעעאשה.
ד
ֵאאין יַתח ּמיִבבין,
אאּמלא יַתעל ּמדּמבר אש שזדונו ּמכ ֵארת שוִבש שג ּמגתו יַתחּמּטאת,
שוֵאכן יַתהּממִבשייַתח.
שוללא יַתברֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה,
אאּמלא יַתעל ּמדּמבר אש שזדונו ּמכ ֵארת שוִבש שג ּמגתו יַתחּמּטאת,
מסכת הוריות פרק ב משנה ד
ה
ֵאאין יַתח ּמיִבבין יַתעל רֲעעֵאשה שויַתעל ללא יַתתרֲעעאשה אשיַתבִבמשק ּמדש,
שוֵאאין שמִבביִבאין ּמאּמשם ּמתלוי
יַתעל רֲעעֵאשה שויַתעל ללא יַתתרֲעעאשה אשיַתבִבמשק ּמדש.
רֲעאּמבל יַתח ּמיִבבין יַתעל רֲעעֵאשה שויַתעל ללא יַתתרֲעעאשה אשיַתב ִבנ ּמדה,
ושמִבביִבאין ּמאּמשם ּמתלוי
יַתעל רֲעעֵאשה שויַתעל ללא יַתתרֲעעאשה אשיַתב ִבנ ּמדה.
ֵאאיזו ִבהיא ִבמשוצ יַתות רֲעעֵאשה אשיַתב ִבנ ּמדה?
שפלרש ִבמן יַתה ִבנ ּמדה.
וִבמשוצ ּמוה יַתבל יַתתרֲעעאשה?
יַתאל ּמתלבא אאל יַתה ִבנ ּמדה.
מסכת הוריות פרק ב משנה ה
ו
ֵאאין יַתח ּמיִבבין יַתעל ששִבמייַתעת קול,
שויַתעל ִבבּטוי ששּמפיַתתִים,
שויַתעל מטשמיַתאת ִבמשק ּמדש שוּמק ּמדּמשיו.
שויַתה ּמנִבשיא יַתכיוֵאוצא ּמבאהן.
ִבדשב ֵארי שרִבבי יוֵאסה יַתה ּמגִבליִבלי.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
יַתה ּמנִבשיא יַתח ּמיב שבמכּמלן ,חו ץ ִבמששִבמייַתעת יַתהּקול,
אשיַתהאמאלְך ללא ּמדן שוללא ּמד ִבנין אותו.
מסכת הוריות פרק ב משנה ו
ז
ּמכל ִבמשוצ ּמוה אשיַתבתו ּמרה,
אשיַתח ּמיִבבין יַתעל שזדו ּמנן ּמכ ֵארת שויַתעל ִבש שג ּמגּמתן יַתחּמּטאת,
יַתה ּמיִבחיד ֵאמִבביא ִבכששּמבה או ששִבעי ּמרה,
שויַתה ּמנִבשיא ּמשִבעיר,

וּממִבשייַתח וֵאבית ִבדין שמִבביִבאין יַתפר.
ויַתברֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה,
יַתה ּמיִבחיד שויַתה ּמנִבשיא שויַתהּממִבשייַתח שמִבביִבאין ששִבעי ּמרה,
וֵאבית ִבדין יַתפר שוּמשִבעיר,
יַתפר ּמלעוּמלה שוּמשִבעיר יַתליַתחּמּטאת.
מסכת הוריות פרק ב משנה ז
ח
ּמאּמשם ּמתלוי,
יַתה ּמיִבחיד שויַתה ּמנִבשיא יַתח ּמיִבבין,
וּממִבשייַתח וֵאבית ִבדין שפטו ִברין.
ּמאּמשם יַתו יַתדאי,
יַתה ּמנִבשיא שויַתה ּמיִבחיד שויַתהּממִבשייַתח יַתח ּמיִבבין,
וֵאבית ִבדין שפטו ִברין.
יַתעל ששִבמייַתעת קול שויַתעל ִבבּטוי ששּמפיַתתִים,
שומטשמיַתאת ִבמשק ּמדש שוּמק ּמדּמשיו,
וֵאבית ִבדין שפטו ִברין,
יַתה ּמיִבחיד שויַתה ּמנִבשיא שויַתהּממִבשייַתח יַתח ּמיִבבין,
אשֵאאין לכֵאהן ּמגדול יַתח ּמיב יַתעל מטשמיַתאת ִבמשק ּמדש שוּמק ּמדּמשיו.
וּממה ֵאהן שמִבביִבאין?
ּמק שריַתבן עואלה שויו ֵארד.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יַתה ּמנִבשיא ֵאמִבביא ּמשִבעיר.

פרק ג
מסכת הוריות פרק ג משנה א
א
לכֵאהן ּממִבשייַתח אשּמחּמטא,
שויַתאיַתחר ּמכְך ּמעיַתבר ִבמשמִבשיחותו,
שוֵאכן יַתה ּמנִבשיא אשּמחּמטא,
שויַתאיַתחר ּמכְך ּמעיַתבר ִבמ שג מדּמלתו,
לכֵאהן ּממִבשייַתח ֵאמִבביא יַתפר,
שויַתה ּמנִבשיא ֵאמִבביא ּמשִבעיר.
מסכת הוריות פרק ג משנה ב
ב
לכֵאהן ּממִבשייַתח אשּמעיַתבר ִבמשמִבשיחותו,
שויַתאיַתחר ּמכְך ּמחּמטא,

שוֵאכן יַתה ּמנִבשיא אשּמעיַתבר ִבמ שג מדּמלתו,
שויַתאיַתחר ּמכְך ּמחּמטא,
לכֵאהן ּממִבשייַתח ֵאמִבביא יַתפר,
שויַתה ּמנִבשיא יַתכאה שדיוט.
מסכת הוריות פרק ג משנה ג
ג
ּמחשטאו יַתעד אשללא ִבנשתיַתמנו,
שויַתאיַתחר ּמכְך ִבנשתיַתמנו,
רֲעה ֵארי ֵאאלו יַתכאה שדיוט.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ִבאם נו יַתדע ּמלאהן יַתעד אשללא ִבנשתיַתמנו ,יַתח ּמיִבבין,
וִבמאש ִבנשתיַתמנו ,שפטו ִברין.
שוֵאאי אזה הוא יַתה ּמנִבשיא?
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא ד,כב(
אזה יַתהאמאלְך ,א
" שוּמעּמשה יַתאיַתחת ִבמּמכל ִבמשוצֹות יי אאלּמהיו",
ּמנִבשיא אשֵאאין יַתעל יַתגּמביו אאּמלא יי אאלּמהיו.
מסכת הוריות פרק ג משנה ד
ד
ֵאאי אזה הוא יַתהּממִבשייַתח?
יַתהּממשויַתח שבאשאמן יַתהִבמששּמחה,
ללא יַתהשמ מרֵאבה שב ּמג ִבדין.
ֵאאין ֵאבין לכֵאהן יַתהּממשויַתח שבאשאמן יַתהִבמששּמחה
ִבלשמ מרֵאבה שב ּמג ִבדין,
אאּמלא יַתפר יַתהּמבא יַתעל ּמכל יַתהִבמשוצוות.
ֵאאין ֵאבין לכֵאהן שמיַתשֵאמש שללכֵאהן אשּמעיַתבר,
אאּמלא יַתפר יום יַתהִבכפו ִברים יַתורֲעעִבשי ִברית ּמהֵאאיּמפה.
ה
אזה ּמו אזה ּמש ִבוים יַתברֲעעבו יַתדת יום יַתהִבכפו ִברים,
ושממוצ ִבוים יַתעל יַתהשבתוּמלה,
יַתורֲעאסו ִברין שביַתאשלּממ ּמנה,
שוֵאאי ּמנן ִבמיַתּטִבמין ִבבשקרוֵאביאהן,
שוללא פו שרִבעין,
שוללא פו שרִבמים,
ויַתמרֲעח ִבזי ִברין אאת ּמהרוֵאוציַתח.
מסכת הוריות פרק ג משנה ה
ו
לכֵאהן ּמגדול פו ֵארם ִבמשליַתמּמּטן,

שויַתהאה שדיוטִ ,במשליַתמשעּמלן.
לכֵאהן ּמגדול יַתמשק ִבריב או ֵאנן שוללא אוֵאכל,
שויַתהאה שדיוט ללא יַתמשק ִבריב שוללא אוֵאכל.
מסכת הוריות פרק ג משנה ו
ז
ּמכל יַתהּמת ִבדיר ֵאמרֲעחֵאברו קו ֵאדם אאת רֲעחֵאברו.
ּמכל יַתהשמ מק ּמדש ֵאמרֲעחֵאברו קו ֵאדם אאת רֲעחֵאברו.
יַתפר ּממִבשייַתח ויַתפר ֵאע ּמדה עושמ ִבדין,
יַתפר ּממִבשייַתח קו ֵאדם שליַתפר ֵאע ּמדה> ,וּממִבשייַתח )בלי 'פר'<
ושלּמכל יַתמרֲעעּמשיו.
מסכת הוריות פרק ג משנה ז
ח
ּמהִבאיש קו ֵאדם ּמלִבאּמשה שליַתהרֲעחיותו ושלּמהִבשיב רֲעאֵאב ּמדה.
ּמהִבאּמשה קו אדאמת ּמלִבאיש ִבלשכסות ושלהוִבוציּמא ּה ִבמֵאבית יַתהִבששב ּמיה.
ִבב שזיַתמן אששש ֵאניאהם עושמ ִבדין שביַתקשלּמקּמלה,
ּמהִבאיש קו ֵאדם ּמלִבאּמשה.
מסכת הוריות פרק ג משנה ח
ט
לכֵאהן קו ֵאדם שלֵאל ִבוי,
ֵאל ִבוי שלִישש ּמרֵאאל,
ִישש ּמרֵאאל יַתליַתמשמ ֵאזר,
יַתמשמ ֵאזר יַתל ּמנִבתין,
שו ּמנִבתין יַתל ֵאגר,
שו ֵאגר שלאעאבד שממששח ּמרר.
אאּממיַתתי?
ִבב שזיַתמן אשמכּמלן ּמש ִבוים,
רֲעאּמבל ִבאם ּמה ּמיה יַתמשמ ֵאזר יַתתשלִבמיד רֲעחּמכִבמים,
שולכֵאהן ּמגדול יַתעם ּמהּמא אר ץ,
יַתמשמ ֵאזר יַתתשלִבמיד רֲעחּמכִבמים קו ֵאדם שללכֵאהן ּמגדול יַתעם ּמהּמא אר ץ.
חסל הוריות
חסל סדר נזיקים

סדר קדשים
מסכת זבחים
פרק א
מסכת זבחים פרק א משנה א
א
ּמכל יַתה שזּמבִבחים אש ִבנ שזּמבחו אשללא ִבלששּממן ,שכֵאש ִברים,
אאּמלא אשללא ּמעלו יַתלשבּמעִבלין ִבמֵאשם חוּמבה,
חו ץ ִבמן יַתהאפיַתסח וִבמן יַתהיַתחּמּטאת,
יַתהאפיַתסחִ ,בב שזיַתמנו ,שויַתהיַתחּמּטאת ,שבּמכל שזיַתמן.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יַתא ף ּמהּמאּמשם.
יַתהאפיַתסח ִבב שזיַתמנו ,שויַתהיַתחּמּטאת שוּמהּמאּמשם שבּמכל שזיַתמן.
ּמאיַתמר שרִבבי אאִבליאע אזר:
יַתחּמּטאת ּמבּמאה יַתעל ֵאחשטא,
שוּמאּמשם ּמבא יַתעל ]ֵאחשטא[,
יַתחּמּטאת שפסוּמלה אשללא ִבלששּממ ּה,
יַתא ף ּמהּמאּמשם ּמפסול אשללא ִבלששמו.
מסכת זבחים פרק א משנה ב
ב
יוֵאסה אבן חו ִבני אוֵאמר:
יַתה ִבנששּמחִבטין שלֵאשם אפיַתסח שלֵאשם יַתחּמּטאת,
שפסוִבלין.
ִבששמעון רֲעאִבחי רֲעעיַתז שר ּמיה אוֵאמר:
ששּמחּמטן שלֵאשם ּמגבויַת ּה ֵאמאהן,
שכֵאש ִברין;
שלֵאשם ּמנמוְך ֵאמאהן,
שפסוִבלין.
ג
ֵאכייַתוצד?
ּמק שדֵאשי ּמק ּמדִבשים אשששּמחּמטן שלֵאשם ּמק ּמדִבשים יַתקִבלים,
שפסוִבלין,

ּמק ּמדִבשים יַתקִבלים אשששּמחּמטן שלֵאשם ּמק שדֵאשי ּמק ּמדִבשים,
שכֵאש ִברים.
יַתהשבכור שויַתהיַתמשעֵאשר אשששּמחּמטן שלֵאשם ששּמלִבמים,
שכֵאש ִברין,
]ששּמלִבמים[ אשששּמחּמטן שלֵאשם שבכור ושלֵאשם יַתמרֲעעֵאשר,
שפסוִבלין.
מסכת זבחים פרק א משנה ג
ד
יַתהאפיַתסח אשששּמחטו יַתששח ִברית שביַתא שרּמבּמעה ּמעּמשר אשללא ִבלששמו,
שרִבבי שיהומשיַתע יַתמשכִבשיר,
שכִבאלו ִבנששיַתחט ִבבששללּמשה ּמעּמשר.
אבן שבִבתי ּמרה פוֵאסל,
שכִבאלו ִבנששיַתחט ֵאבין ּמהיַתע שריַתבִים.
ּמאיַתמר שרִבבי ִבששמעון אבן יַתע יַתזי:
שמ מקּמבל רֲעא ִבני ִבמִבפי ִבששבִבעים וששיַתנִים ּמזֵאקן,
שביום אשהוִבשיבו אאת שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה ִבביִבשיּמבה,
אשּמכל יַתה שזּמבִבחין אש ִבנ שזּמבחו אשללא ִבלששּממן ,שכֵאש ִברים,
אאּמלא אשללא ּמעלו יַתלשבּמעִבלים ִבמֵאשם חוּמבה,
חו ץ ִבמן יַתהאפיַתסח וִבמן יַתהיַתחּמּטאת.
ללא הוִבסי ף אבן יַתע יַתזי אאּמלא ּמהעוּמלה,
שוללא הודו לו רֲעחּמכִבמים.
מסכת זבחים פרק א משנה ד
ה
יַתהאפיַתסח שויַתהיַתחּמּטאת אשששּמחּמטן אשללא ִבלששּממן,
ִבקֵאבל ,שוִבהֵאלְך ,שו ּמז יַתרק אשללא ִבלששּממן,
או ִבלששּממן שואשללא ִבלששּממן,
או אשללא ִבלששּממן שוִבלששּממן ,שפסוִבלין.
ֵאכייַתוצד ִבלששּממן שואשללא ִבלששּממן?
שלֵאשם אפיַתסח ושלֵאשם ששּמלִבמים.
אשללא ִבלששּממן שוִבלששּממן?
שלֵאשם ששּמלִבמים ושלֵאשם אפיַתסח.
ו
אשיַתה אזיַתבח ִבנשפּמסל שביַתא שרּמבּמעה שדּמב ִברים:
ִבבששִבחיּמטה ,שבִבקבול ,שבִבהלוְך ,וִבבשז ִבריּמקה.
שרִבבי ִבששמעון יַתמשכִבשיר שבִבהלוְך,
אשּמה ּמיה אוֵאמר:
ֵאאי אאשפּמשר אשללא ִבבששִבחיּמטה,

אשללא שביַתקּמבּמלה,
שואשללא ִבבשז ִבריּמקה,
רֲעאּמבל אאשפּמשר אשללא שבִבהלוְךִ> ,בהלוְך<
שושוֵאחט שביַתוצד יַתהִבמ שזֵאביַתח שוזו ֵארק.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
יַתא ף יַתהשמיַתהֵאלְך ִבבשמקום אשהוא ּמוצ ִבריְך שליַתהֵאלְך,
יַתהיַתמרֲעחּמשּמבה פואסאלת;
וִבבּממקום אשֵאאינו ּמוצ ִבריְך שליַתהֵאלְך,
ֵאאין יַתהיַתמרֲעחּמשּמבה פואסאלת.

פרק ב
מסכת זבחים פרק ב משנה א
א
ּמכל יַתה שזּמבִבחים אשִבּקֵאבל ּמדּממן ּמזר ,או ֵאנן,
שטבול יום ,שממחיַתוּסר שב ּמג ִבדים ,שממחיַתוּסר ִבכפו ִברים,
שואשללא שרחו ץ ּמי יַתדִים שו יַתר שגיַתלִים,
ּמע ֵארל שוּמטֵאמא ,יוֵאשב,
עוֵאמד ֵאכִבלים יַתעל יַתגֵאבי ֵאכִבלים,
יַתעל יַתגֵאבי שבֵאהּממה ,יַתעל יַתגֵאבי יַתר שגֵאלי רֲעחֵאברוּ ,מפיַתסל.
ִבקֵאבל ִבבששלמאלּ ,מפיַתסל.
שרִבבי ִבששמעון יַתמשכִבשיר.
ִבנששיַתפְך יַתעל ּמה ִברשוצּמפה יַתורֲעאּמספוּ ,מפסול.
שנּמתנו יַתעל יַתגֵאבי יַתהאכאבש אשללא שכ אנ אגד יַתה שיסוד,
ּמניַתתן אאת יַתה ִבנּמת ִבנין שליַתמּמּטן שליַתמשעּמלן,
שואאת יַתה ִבנּמת ִבנין שליַתמשעּמלן שליַתמּמּטן,
אאת יַתה ִבנּמת ִבנים ִבבשפ ִבנים יַתבחו ץ,
שואאת יַתה ִבנּמת ִבנים יַתבחו ץ ִבבשפ ִבנים,
ּמפסול שוֵאאין בו ּמכ ֵארת.
מסכת זבחים פרק ב משנה ב
ב
יַתהשוֵאחט אאת יַתה אזיַתבח ִבל שזרוק ּמדמו יַתבחו ץ,
שליַתהשקִבטיר אאמו ּמריו יַתבחו ץ,
או ִבמשקּמוצת ֵאאמו ּמריו יַתבחו ץ,
ללאיַתכל שבּמשרו יַתבחו ץ,
או יַתכ יַתזִית ִבמשבּמשרו יַתבחו ץ,
או ללאיַתכל יַתכ יַתזִית ֵאמעור ּמהיַתאשל ּמיה יַתבחו ץ,

ּמפסול שוֵאאין בו ּמכ ֵארת.
ג
ִבל שזרוק ּמדמו שלּממּמחר,
או ִבמשקּמוצת ּמדמו שלּממּמחר,
שליַתהשקִבטיר אאמו ּמריו שלּממּמחר,
או ִבמשקּמוצת אאמו ּמריו שלּממּמחר,
ללאיַתכל שבּמשרו שלּממּמחר,
או יַתכ יַתזִית ִבמשבּמשרו שלּממּמחר,
או ללאיַתכל יַתכ יַתזִית ֵאמעור ּמהיַתאשל ּמיה שלּממּמחר,
ִבפגול ,שויַתח ּמיִבבין ּמעּמליו ּמכ ֵארת.
מסכת זבחים פרק ב משנה ג
ד
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל יַתהשוֵאחט ,שויַתהשמיַתקֵאבל ,שויַתהשמיַתהֵאלְך ,שויַתהזו ֵארק,
ללאיַתכל ּמדּמבר אשיַתד שרכו ללאיַתכל,
ושליַתהשקִבטיר ּמדּמבר אשיַתד שרכו שליַתהשקִבטיר,
חו ץ ִבלשמקומוּ ,מפסול שוֵאאין בו ּמכ ֵארת;
חו ץ ִבל שזיַתמנוִ ,בפגול שויַתח ּמיִבבין ּמעּמליו ּמכ ֵארת,
וִבבשליַתבד אש ִבישק יַתרב יַתהיַתמִבתיר שכִבמשוצ ּמותו> .אשיּמקרב<
מסכת זבחים פרק ב משנה ד
ה
ֵאכייַתוצד ּמק יַתרב יַתהיַתמִבתיר שכִבמשוצ ּמותו?
ּמשיַתחט ִבבששִבתיּמקה ,שוִבקֵאבל שוִבהֵאלְך שו ּמז יַתרק ִבל שזיַתמנו;
או אשּמשיַתחט חו ץ ִבל שזיַתמנו,
שוִבקֵאבל שוִבהֵאלְך שו ּמז יַתרק ִבבששִבתיּמקה;
או אשּמשיַתחט ,שוִבקֵאבל שוִבהֵאלְך שו ּמז יַתרק חו ץ ִבל שזיַתמנו,
אזה הוא אשּמּק יַתרב יַתהיַתמִבתיר שכִבמשוצ ּמותו.
ו
ֵאכייַתוצד ללא ּמק יַתרב יַתהיַתמִבתיר שכִבמשוצ ּמותו?
ּמשיַתחט חו ץ ִבלשמקומו,
שוִבקֵאבל שוִבהֵאלְך שו ּמז יַתרק חו ץ ִבל שזיַתמנו;
או אשּמשיַתחט חו ץ ִבל שזיַתמנו,
שוִבקֵאבל שוִבהֵאלְך שו ּמז יַתרק חו ץ ִבלשמקומו;
או אשּמשיַתחט ,שוִבקֵאבל שוִבהֵאלְך ,שו ּמז יַתרק חו ץ ִבלשמקומו.
יַתהאפיַתסח שויַתהיַתחּמּטאת אשששּמחּמטן אשללא ִבלששּממן,
שוִבקֵאבל שוִבהֵאלְך שו ּמז יַתרק חו ץ ִבל שזיַתמ ּמנן;

או אשּמשיַתחט חו ץ ִבל שזיַתמ ּמנן,
שוִבקֵאבל שוִבהֵאלְך שו ּמז יַתרק אשללא ִבלששּממן;
או אשּמשיַתחט ,שוִבקֵאבל ,שוִבהֵאלְך ,שו ּמז יַתרק אשללא ִבלששּממן,
אזה הוא אשללא ּמק יַתרב יַתהיַתמִבתיר שכִבמשוצ ּמותו.
מסכת זבחים פרק ב משנה ה
ז
ללאיַתכל יַתכ יַתזִית יַתבחו ץ ,יַתכ יַתזִית שלּממּמחר;
יַתכ יַתזִית שלּממּמחר ,יַתכ יַתזִית יַתבחו ץ;
יַתכרֲעחִבוצי יַתזִית יַתבחו ץ ,יַתכרֲעחִבוצי יַתזִית שלּממּמחר;
יַתכרֲעחִבוצי יַתזִית שלּממּמחר ,יַתכרֲעחִבוצי יַתזִית יַתבחו ץ,
ּמפסול שוֵאאין בו ּמכ ֵארת.
ח
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
אזה יַתהשכּמלל:
ִבאם יַתמשחאשאבת יַתה שזיַתמן ּמק שדּממה שליַתמשחאשאבת יַתהּממקום,
ִבפגול שויַתח ּמיִבבין ּמעּמליו ּמכ ֵארת;
ִבאם יַתמשחאשאבת יַתהּממקום ּמק שדּממה שליַתמשחאשאבת יַתה שזיַתמן,
ּמפסול שוֵאאין בו ּמכ ֵארת.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
אזה ּמו אזה ּמפסול שוֵאאין בו ּמכ ֵארת.
ללאיַתכל יַתכרֲעחִבוצי יַתזִית ]ושליַתהשקִבטיר יַתכרֲעחִבוצי יַתזִית[,
ּמכֵאשר ,אשֵאאין רֲעאִבכיּמלה שויַתהשקּמט ּמרה ִבמשוצּמט שרִבפין.

פרק ג
מסכת זבחים פרק ג משנה א
א
ּמכל יַתהשפסוִבלים אשּמשרֲעחטו ,ששִבחיּמטּמתן שכֵאש ּמרה,
אשיַתהששִבחיּמטה שכֵאש ּמרה יַתבּמז ִברים ,יַתב ּמנִבשים ,וּמברֲעעּמב ִבדים,
רֲעאִבפלו שבּמק שדֵאשי ּמק ּמדִבשים,
וִבבשליַתבד אשללא שיהו שטֵאמִבאים נו שגִבעים יַתבּמבּמשר.
שלִבפיּמכְך ֵאהם פושסִבלים שביַתמרֲעחּמשּמבה.
שומכּמלם אשִבּקשבלו אאת יַתה ּמדם חו ץ ִבל שזיַתמנו ,שוחו ץ ִבלשמקומו,
ִבאם ֵאיש יַתדם יַתה אנאפש ,יַתישחלזר יַתהּמכֵאשר ִבוייַתקֵאבל.
מסכת זבחים פרק ג משנה ב

ב
ִבקֵאבל יַתהּמכֵאשר שו ּמניַתתן יַתלּמפסול ,יַתישח ִבזיר יַתלּמכֵאשר.
ִבקֵאבל ִבביִבמינו שו ּמניַתתן ִבלששמאלו ,יַתישח ִבזיר ִבליִבמינו.
ִבקֵאבל ִבבשכִבלי לק אדש שו ּמניַתתן ִבלשכִבלי לחל,
יַתישח ִבזיר ִבלשכִבלי לק אדש.
ִבנששיַתפְך ִבמן יַתהאכִבלי יַתעל ּמה ִברשוצּמפה יַתורֲעאּמספוּ ,מכֵאשר.
שנּמתנו יַתעל יַתגֵאבי יַתהאכאבש אשללא שכ אנ אגד יַתה שיסוד,
ּמניַתתן אאת יַתה ִבנּמת ִבנין שליַתמּמּטן שליַתמשעּמלן,
שואאת יַתה ִבנּמת ִבנין שליַתמשעּמלן שליַתמּמּטן,
שואאת יַתה ִבנּמת ִבנין ִבבשפ ִבנים יַתבחו ץ,
שואאת יַתה ִבנּמת ִבנים יַתבחו ץ ִבבשפ ִבנים,
ִבאם ֵאיש יַתדם יַתה אנאפש ,יַתישחלזר יַתהּמכֵאשר ִבוייַתקֵאבל.
מסכת זבחים פרק ג משנה ג
ג
יַתהשוֵאחט אאת יַתה אזיַתבח ללאיַתכל ּמדּמבר אשֵאאין יַתד שרכו ללאיַתכל,
ושליַתהשקִבטיר ּמדּמבר אשֵאאין יַתד שרכו שליַתהשקִבטיר,
ּמכֵאשר.
שרִבבי אאִבליאע אזר פוֵאסל.
ללאיַתכל ּמדּמבר אשיַתד שרכו ללאיַתכל,
ושליַתהשקִבטיר ּמדּמבר אשיַתד שרכו שליַתהשקִבטיר,
ּמפחות ִבמיַתכ יַתזִיתּ ,מכֵאשר.
ללאיַתכל יַתכרֲעחִבוצי יַתזִית ושליַתהשקִבטיר יַתכרֲעחִבוצי יַתזִית,
ּמכֵאשר ,אשֵאאין רֲעאִבכיּמלה שויַתהשקּמט ּמרה ִבמשוצּמט שרִבפין.
מסכת זבחים פרק ג משנה ד
ד
יַתהשוֵאחט אאת יַתה אזיַתבח
ללאיַתכל יַתכ יַתזִית ִבמן ּמהעור,
ִבמן ּמהלראטב,
ִבמן יַתהּקוּמפה,
ִבמן ּמהרֲעאיַתלל,
ִבמן ּמהרֲעעּמוצמות,
ִבמן יַתה ִבגי ִבדים,
ִבמן יַתהשּק ּמר יַתנִים,
ִבמן יַתהשּטּמליַתפִים,
ּמכֵאשר,
שוֵאאין יַתח ּמיִבבין רֲעעֵאליאהן ִבמֵאשם ִבפגול ,נוּמתר שוּמטֵאמא.
מסכת זבחים פרק ג משנה ה

ה
יַתהשוֵאחט אאת יַתהממשק ּמדִבשין
ללאיַתכל ששִבליל או ִבששל ּמיה יַתבחו ץ,
ללא ִבפ ֵאגל.
יַתהמוֵאלק תו ִברין ִבבשפ ִבנים
ללאיַתכל ֵאביֵאוציאהן יַתבחו ץ,
ללא ִבפ ֵאגל.
רֲעחֵאלב ממשק ּמדִבשין וֵאביֵאוצי תו ִברין,
ֵאאין יַתח ּמיִבבין רֲעעֵאליאהן ִבמֵאשם ִבפגול ,נוּמתר שוּמטֵאמא.
מסכת זבחים פרק ג משנה ו
ו
ששּמחטו יַתעל שמ ּמנת שליַתה ִבנייַתח אאת ּמדמו או אאת ֵאאמו ּמריו שלּממּמחר,
או שלהוִבוציּמאן יַתבחו ץ,
שרִבבי שיהו ּמדה פוֵאסל,
יַתורֲעחּמכִבמים יַתמשכִבשי ִברין.
ששּמחטו יַתעל שמ ּמנת ִבלשתנו יַתעל יַתגֵאבי יַתהאכאבש אשללא שכ אנ אגד יַתה שיסוד,
ִבלֵאתן אאת יַתה ִבנּמת ִבנין שליַתמּמּטן שליַתמשעּמלן,
שואאת יַתה ִבנּמת ִבנין שליַתמשעּמלן שליַתמּמּטה,
שואאת יַתה ִבנּמת ִבנים ִבבשפ ִבנים יַתבחו ץ,
שואאת יַתה ִבנּמת ִבנים יַתבחו ץ ִבבשפ ִבנים,
אשליאשכלוהו שטֵאמִבאין,
אש יַתישק ִבריבוהו שטֵאמִבאין,
אשליאשכלוהו רֲעע ֵארִבלים,
אש יַתישק ִבריבוהו רֲעע ֵארִבלים,
שליַתשֵאבר יַתעשוצמות יַתהאפיַתסח ,ללאיַתכל ִבמאמנו ּמנא;
שלּמע ֵארב ּמדמו שב יַתדם שפסוִבלין,
ּמכֵאשר ,אשֵאאין יַתהיַתמרֲעחּמשּמבה פואסאלת,
אאּמלא חו ץ ִבל שזיַתמנו שוחו ץ ִבלשמקומו;
יַתהאפיַתסח שויַתהיַתחּמּטאת ,אשללא ִבלששּממן.

פרק ד
מסכת זבחים פרק ד משנה א
א
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ּמכל יַתה ִבנּמת ִבנים יַתעל ִבמ שזֵאביַתח יַתהִבחיוצון,
אש שנּמת ּמנן יַתמּמת ּמנה יַתאיַתחתִ ,בכֵאפר;

שויַתהיַתחּמּטאת ששֵאתי יַתמּמתנות.
ֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
יַתא ף יַתחּמּטאת אש ִבנּמת ּמנה יַתמּמת ּמנה יַתאיַתחתִ ,בכֵאפר.
שלִבפיּמכְך,
ִבאם ּמניַתתן אאת ּמה ִבראשו ּמנה שכִבתשק ּמנ ּה,
שויַתהשש ִבנ ּמיה חו ץ ִבל שזיַתמ ּמנ ּהִ ,בכֵאפר.
ּמניַתתן אאת ּמה ִבראשו ּמנה חו ץ ִבל שזיַתמ ּמנ ּה,
שואאת יַתהשש ִבנ ּמיה חו ץ ִבלשמקוּממ ּה,
ִבפגול שויַתח ּמיִבבין ּמעּמליו ּמכ ֵארת.
מסכת זבחים פרק ד משנה ב
ב
ּמכל יַתה ִבנּמת ִבנין יַתעל ִבמ שזֵאביַתח יַתהשפ ִבניִבמי,
אשִבאם ִבחֵאוּסר יַתאיַתחת ִבמן יַתהיַתמּמתנות ,שכִבאלו ללא ִבכֵאפר;
שלִבפיּמכְך,
ִבאם ּמניַתתן מכּמלם שכִבתשק ּמנן ,שויַתאיַתחת אשללא שכִבתשק ּמנ ּה> ,שכִבתשק ּמנן<
ּמפסולֵ ,אאין בו ּמכ ֵארת.
מסכת זבחים פרק ד משנה ג
ג
ֵאאלו שדּמב ִברים אשֵאאי ּמנן יַתח ּמיִבבין רֲעעֵאליאהם ִבמֵאשם ִבפגול:
יַתהלּקאמ ץ ,שויַתהשלבו ּמנה ,שויַתהשּקלט ארת,
וִבמ שניַתחת יַתהלכרֲעה ִבנים ,וִבמ שניַתחת לכֵאהן ּממִבשייַתח,
וִבמ שניַתחת יַתה שנּמסִבכים ,שויַתה ּמדם,
שויַתה שנּמסִבכים יַתהּמבִבאים ִבבשפ ֵאני יַתעשוצּממן.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתא ף יַתהּמבִבאים ִבעם יַתהשבֵאהּממה.
ללג אשאמן אשִבלשמלוצ ּמרע,
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ֵאאין יַתח ּמיִבבין ּמעּמליו ִבמֵאשם ִבפגול.
ו שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
יַתח ּמיִבבין ּמעּמליו ִבמֵאשם ִבפגול,
אש יַתדם ּמהּמאּמשם יַתמִבתירו,
שוּמכל אש איש לו יַתמִבתי ִבריןֵ ,אבין ּמלּמא ּמדםֵ ,אבין יַתלִבמ שזֵאביַתח,
יַתח ּמיִבבין ּמעּמליו ִבמֵאשם ִבפגול.
מסכת זבחים פרק ד משנה ד
ד
ּמהעוּמלה,

ּמדּממ ּה יַתמִבתיר אאת שבּמש ּמר ּה יַתלִבמ שזֵאביַתח,
שועו ּמר ּה יַתללכרֲעה ִבנים.
עויַתלת ּמהעו ף,
ּמדּממ ּה יַתמִבתיר ,ושבּמש ּמר ּה יַתלִבמ שזֵאביַתח.
יַתחיַתּטאת ּמהעו ף,
ּמדּממ ּה יַתמִבתיר ושבּמש ּמר ּה יַתללכרֲעה ִבנים> .מגיה הוסי ף אאת<
ּמפ ִברין יַתה ִבנשש ּמרִבפין וששִבעי ִברין יַתה ִבנשש ּמרִבפין,
ּמדּממן יַתמִבתיר אאת ֵאאמו ֵאריאהן ִבלּמּק ֵארב.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ּמכל אשֵאאינו יַתעל ִבמ שזֵאביַתח יַתהִבחיוצון יַתכששּמלִבמים,
ֵאאין יַתח ּמיִבבין ּמעּמליו ִבמֵאשם ִבפגול.
מסכת זבחים פרק ד משנה ה
ה
ּמק שדֵאשי גוִים,
ֵאאין יַתח ּמיִבבין רֲעעֵאליאהם ִבמֵאשם ִבפגול ,נוּמתר שוּמטֵאמא.
שויַתהשורֲעחּמטן יַתבחו ץּ ,מפטור.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ִבששמעון.
שרִבבי יוֵאסה שמיַתח ֵאיב.
שדּמב ִברים אשֵאאין יַתח ּמיִבבים רֲעעֵאליאהם ִבמֵאשם ִבפגול,
יַתח ּמיִבבין רֲעעֵאליאהם ִבמֵאשם נוּמתרִ ,במֵאשם ּמטֵאמא,
חו ץ ִבמן יַתה ּמדם.
שונומו שרִבבי ִבששמעון:
שב ּמדּמבר אשיַתד שרכו שלֵאהּמאֵאכל,
רֲעאּמבל שכגון ּמהֵאעִבוצים ,שויַתהשלבו ּמנה ,שויַתהשּקלט ארת,
ֵאאין יַתח ּמיִבבין רֲעעֵאליאהן ִבמֵאשם מטשמּמאה.
מסכת זבחים פרק ד משנה ו
ו
שלֵאשם ִבשּמשה שדּמב ִברים יַתה אזיַתבח ִבנ שזּמבח:
]שלֵאשם אזיַתבח[ ,שלֵאשם זוֵאביַתח ,שלֵאשם ֵאשם,
שלֵאשם ִבאִבשים ,שלֵאשם ֵארייַתח ,שלֵאשם ִבניחויַתח;
יַתחּמּטאת שוּמאּמשם ,שלֵאשם ֵאחשטא.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
יַתא ף ִבמי אשללא ּמה ּמיה שבִבלבו שלֵאשם אאּמחד ִבמּמכל ֵאאלו'> ,אשללא' מחוק בקו<
ּמכֵאשר ,אשהוא שת יַתני ֵאבית ִבדין;
אשֵאאין יַתהיַתמרֲעחּמשּמבה הואלאכת אאּמלא שליַתאיַתחר ּמהעוֵאבד.

פרק ה
מסכת זבחים פרק ה משנה א
א
ֵאאי אזה הוא שמקוּממן אשיַתל שזּמבִבחין?
ּמק שדֵאשי ּמק ּמדִבשים,
ששִבחיּמטּמתן יַתבּמצפון.
יַתפר שוּמשִבעיר אששליום יַתהִבכפו ִברים,
ששִבחיּמטּמתן יַתבּמצפון,
שוִבקבול ּמדּממן ִבבשכֵאלי ּמש ֵארת יַתבּמצפון,
שו ּמדּממן ּמטעון יַתה ּמז ּמיה יַתעל ֵאבין יַתהיַתב ִבדים,
שויַתעל יַתהּמפלראכת ,שויַתעל ִבמ שזיַתבח יַתה ּמזּמהב.
יַתמּמת ּמנה יַתאיַתחת ֵאמאהן שמיַתעאכאבת.
ִבשי ֵארי יַתה ּמדם,
ּמה ּמיה שוֵאפְך יַתעל שיסוד יַתמרֲעע ּמרִבבי אששלִבמ שזֵאביַתח יַתהִבחיוצון.
ִבאם ללא ּמניַתתן ,ללא ִבעֵאכב.
מסכת זבחים פרק ה משנה ב
ב
ּמפ ִברים יַתה ִבנשש ּמרִבפין וששִבעי ִברין יַתה ִבנשש ּמרִבפין,
ששִבחיּמטּמתן יַתבּמצפון ,שוִבקבול ּמדּממן ִבבשכֵאלי ּמש ֵארת יַתבּמצפון,
שו ּמדּממן ּמטעון יַתה ּמז ּמיה יַתעל יַתהּמפלראכת ,שויַתעל ִבמ שזיַתבח יַתה ּמזּמהב,
ויַתמּמת ּמנה יַתאיַתחת ֵאמאהן שמיַתעאכאבת.
ִבשי ֵארי יַתה ּמדם,
ּמה ּמיה שוֵאפְך יַתעל שיסוד יַתמרֲעע ּמרִבבי אששלִבמ שזֵאביַתח יַתהִבחיוצון.
ִבאם ללא ּמניַתתן ,ללא ִבעֵאכב.
ֵאאלו ּמוֵאאלו ִבנשש ּמרִבפין שבֵאבית יַתה אדאשן.
מסכת זבחים פרק ה משנה ג
ג
יַתחלּטאת יַתהִבצבור שויַתה ּמיִבחיד,
ֵאאלו ֵאהן יַתחלּטאות יַתהִבצבור:
ששִבעי ֵארי ּמראֵאשי ּקח ּמדִבשים שואשיַתלמורֲעעדות,
ששִבחיּמטּמתן יַתבּמצפון,
שוִבקבול ּמדּממן ִבבשכִבלי ּמש ֵארת יַתבּמצפון,
שו ּמדּממן ּמטעון יַתא שריַתבע יַתמּמתנות יַתעל יַתא שריַתבע שק ּמרנות.
ֵאכייַתוצד?
ּמעּמלה יַתבאכאבש,
וּמפ ּמנה יַתלוּסוֵאבב,
ּמבא לו שלאק ארן שדרוִבמית ִבמ שז ּמרִבחית,

ִבמ שז ּמרִבחית שוצפו ִבנית,
שוצפו ִבנית יַתמרֲעע ּמרִבבית,
יַתמרֲעע ּמרִבבית שדרוִבמית.
ִבשי ֵארי יַתה ּמדם ּמה ּמיה שוֵאפְך יַתעל שיסוד שדרוִבמי.
שו אנאאּמכִבלים ִבלשפ ִבנים ִבמן יַתהשּקּמלִבעים,
של ִבזשכ ֵארי שכמה ּמנה ,שבּמכל יַתמרֲעאּמכל,
שליום שויַתל שיּמלה יַתעד רֲעחוצות.
מסכת זבחים פרק ה משנה ד
ד
ּמהעוּמלה,
ּמק שדֵאשי ּמק ּמדִבשים,
ששִבחיּמטּמת ּה יַתבּמצפון,
שוִבקבול ּמדּממ ּה ִבבשכֵאלי ּמש ֵארת יַתבּמצפון,
שו ּמדּממ ּה ּמטעון ששֵאתי יַתמּמתנות אשֵאהן יַתא שריַתבע > ,שו ּמדּממן<
ושטעו ּמנה אהשפֵאשט ,שו ִבנתויַתח ,שוּמכִבליל ּמלִבאִבשים.
מסכת זבחים פרק ה משנה ה
ה
ִבזשבֵאחי יַתששלֵאמי ִבוצבור יַתורֲעאּמשמות,
ֵאאלו ֵאהן רֲעאּמשמות:
רֲעאיַתשם שג ֵאזלות,
רֲעאיַתשם שמִבעילות,
רֲעאיַתשם ִבששפּמחה רֲעחרוּמפה,
רֲעאיַתשם ּמנ ִבזיר,
רֲעאיַתשם שמלוצ ּמרע,
שוּמאּמשם ּמתלוי; > יַתורֲעאיַתשם<
ששִבחיּמטּמתן יַתבּמצפון,
שוִבקבול ּמדּממן ִבבשכֵאלי ּמש ֵארת יַתבּמצפון,
שו ּמדּממן ּמטעון ששֵאתי יַתמּמתנות אשֵאהן יַתא שריַתבע.
אנאאּמכִבלים ִבלשפ ִבנים ִבמן יַתהשּקּמלִבעים,
של ִבזשכ ֵארי שכמה ּמנה ,שבּמכל יַתמרֲעאּמכל,
שליום שויַתל שיּמלה יַתעד רֲעחוצות.
מסכת זבחים פרק ה משנה ו
ו
יַתהתו ּמדה שוֵאאיל ּמנ ִבזיר,
ּמק ּמדִבשים יַתקִבלים,
ששִבחיּמטּמתן שבּמכל ּממקום ּמברֲעע ּמז ּמרה,
שו ּמדּממן ּמטעון ששֵאתי יַתמּמתנות אשֵאהן יַתא שריַתבע,

שו אנאאּמכִבלים שבּמכל ּמהִבעיר,
שלּמכל ּמא ּמדן ,שבּמכל יַתמרֲעאּמכל,
שליום שויַתל שיּמלה יַתעד רֲעחוצות.
יַתהמו ּמרם ֵאמאהן ,יַתכיוֵאוצא ּמבאהן,
אאּמלא אשיַתהמו ּמרם אנאאּמכל יַתללכרֲעה ִבנים,
ִבל שנֵאשיאהןִ ,בלשב ֵאניאהן ,ושליַתעשב ֵאדיאהם.
מסכת זבחים פרק ה משנה ז
ז
ששּמלִבמים,
ּמק ּמדִבשים יַתקִבלים,
ששִבחיּמטּמתן שבּמכל ּממקום ּמברֲעע ּמז ּמרה,
שו ּמדּממן ּמטעון ששֵאתי יַתמּמתנות אשֵאהן יַתא שריַתבע,
שו אנאאּמכִבלים שבּמכל ּמהִבעיר,
שלּמכל ּמא ּמדן ,שבּמכל יַתמרֲעאּמכל,
ִבלשש ֵאני ּמיִבמים שויַתל שיּמלה אאּמחד.
יַתהמו ּמרם ֵאמאהן ,יַתכיוֵאוצא ּמבאהן,
אאּמלא אשיַתהמו ּמרם אנאאּמכל יַתללכרֲעה ִבנים,
ִבל שנֵאשיאהן ,שוִבלשב ֵאניאהן ,ושליַתעשב ֵאדיאהם.
מסכת זבחים פרק ה משנה ח
ח
יַתהשבכור שויַתהיַתמשעֵאשר שויַתהאפיַתסח ּמק ּמדִבשים יַתקִבלים,
ששִבחיּמטּמתן שבּמכל ּממקום ּמברֲעע ּמז ּמרה,
שו ּמדּממן ּמטעון יַתמּמת ּמנה יַתאיַתחת,
וִבבשליַתבד אש ִביֵאתן שכ אנ אגד יַתה שיסוד.
ִבש ּמנה יַתברֲעאִבכיּמלּמתן:
יַתהשבכור אנאאּמכל יַתללכרֲעה ִבנים,
שויַתהיַתמרֲעעֵאשר שלּמכל ּמא ּמדן,
שו אנאאּמכִבלים שבּמכל ּמהִבעיר ,שבּמכל יַתמרֲעאּמכל,
ִבלשש ֵאני ּמיִבמים שויַתל שיּמלה אאּמחד;
יַתהאפיַתסח ֵאאינו אנאאּמכל אאּמלא יַתביַתל שיּמלה,
ֵאאינו אנאאּמכל אאּמלא יַתעד רֲעחוצות,
ֵאאינו אנאאּמכל אאּמלא ִבלשמנו ּמיו,
שוֵאאינו אנאאּמכל אאּמלא ּמוצִבלי.

פרק ו

מסכת זבחים פרק ו משנה א
א
ּמק שדֵאשי ּמק ּמדִבשין אשששּמחּמטן שבלראש יַתהִבמ שזֵאביַתח,
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
שכִבאלו ִבנששיַתחט יַתבּמצפון.
שרִבבי שיהו ּמדה ִבב שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ֵאמרֲעחִבוצי יַתהִבמ שזֵאביַתח שויַתלּמצפון ,יַתבּמצפון;
ֵאמרֲעחִבוצי יַתהִבמ שזֵאביַתח שויַתל ּמדרום ,יַתב ּמדרום.
יַתהשמ ּמנחות ּמהיו ִבנשקּממוצות שבּמכל ּממקום ּמברֲעע ּמז ּמרה,
שו אנאאּמכלות ִבלשפ ִבנים ִבמן יַתהשּקּמלִבעים,
של ִבזשכ ֵארי שכמה ּמנה ,שבּמכל יַתמרֲעאּמכל,
שליום שויַתל שיּמלה יַתעד רֲעחוצות.
מסכת זבחים פרק ו משנה ב
ב
יַתחיַתּטאת ּמהעו ף ּמה שיּמתה אנאעֵאשית יַתעל אק ארן שדרוִבמית יַתמרֲעע ּמרִבבית.
שבּמכל ּממקום ּמה שיּמתה שכֵאש ּמרה ,אאּמלא אש אזה ּמה ּמיה שמקוּממ ּה.
וששללּמשה שדּמב ִברים ּמה שיּמתה אוּמת ּה יַתהאּק ארן שמיַתשאמאשת ִבמשליַתמּמּטן,
וששללּמשה ִבמשליַתמשעּמלן.
ִבמשליַתמּמּטן:
יַתחיַתּטאת ּמהעו ף ,שויַתה ּמגשות ,שוִבשי ֵארי יַתה ּמדם;
ִבמשליַתמשעּמלן:
ִבנוּסוְך יַתהיַתמִים שויַתה יַתיִין ,שועויַתלת ּמהעו ף ושכאשִבהיא יַתרּמבה יַתבִבמ שז ּמרח.
מסכת זבחים פרק ו משנה ג
ג
ּמכל ּמהעוִבלין יַתלִבמ שזֵאביַתח עוִבלין אד ארְך ּמיִבמין,
ויַתמִבּקיִבפין שויו שר ִבדין אד ארְך ששלמאל,
חו ץ ִבמן ּמהעואלה ִבלששללּמשה שדּמב ִברים ֵאאלו,
אשּמהיו עוִבלים שוחושז ִברין שלּמעֵאקב.
מסכת זבחים פרק ו משנה ד
ד
יַתחיַתּטאת ּמהעו ף ֵאכייַתוצד ּמה שיּמתה אנאעֵאשית?
ּמה ּמיה מוֵאלק אאת לראּמש ּה ִבממול ּמע שרּמפ ּה,
שוֵאאינו יַתמשב ִבדיל.
ויַתמ אזה ִבמ ּמדּממ ּה יַתעל ִבקיר יַתהִבמ שזֵאביַתח.
ִבשי ֵארי יַתה ּמדם ּמה ּמיה ִבמשתיַתמאצה יַתעל יַתה שיסוד.
ֵאאין יַתלִבמ שזֵאביַתח אאּמלא ּמדּממ ּה,
שומכּמל ּה יַתללכרֲעה ִבנים.

מסכת זבחים פרק ו משנה ה
ה
עויַתלת ּמהעו ף ֵאכייַתוצד ּמה שיּמתה אנאעֵאשית?
ּמעּמלה יַתבאכאבש ,וּמפ ּמנה יַתלוּסוֵאבב;
ּמבא לו שלאק ארן שדרוִבמית ִבמ שז ּמרִבחית,
ּמה ּמיה מוֵאלק אאת לראּמש ּה ִבממול ּמע שרּמפ ּה ,ויַתמשב ִבדיל.
ומואוצה אאת ּמדּממ ּה יַתעל ִבקיר יַתהִבמ שזֵאביַתח.
ּמניַתטל אאת ּמהלראשּ> ,מה ִבראשון<
שוִבהִבּקי ף אאת שמִבליּמקתו יַתלִבמ שזֵאביַתח,
שסּמפגו יַתבאמיַתלח ,ו שז ּמרקו יַתעל יַתגֵאבי ּמהִבאִבשים.
ו
ּמבא לו יַתלגו ף,
ֵאהִבסיר אאת יַתהממ שרּמאה שואאת יַתהנוּמוצה,
שואאת שב ֵאני ֵאמיַתעִים יַתהיושוצִבאין ִבעּממ ּה,
שוִבהששִבליּמכן שלֵאבית יַתה אדאשן.
ִבשיַתוּסע ,ללא יַתישב ִבדיל;
שוִבאם ִבהשב ִבדילּ ,מכֵאשר.
שסּמפגו יַתבאמיַתלח ,ו שז ּמרקו יַתעל יַתגֵאבי ּמהִבאִבשים.
מסכת זבחים פרק ו משנה ו
ז
ללא ֵאהִבסיר ללא אאת יַתהממ שרּמאה שוללא אאת יַתהנוּמוצה,
שוללא אאת שב ֵאני ֵאמיַתעִים יַתהיושוצִבאין ִבעּממן,
ללא שסּמפ ּמגן יַתבאמיַתלח,
ּמכל אשִבש ּמנה ּמב ּה ֵאמיַתאיַתחר אשִבמּמצה ּמדּממ ּה ,שכֵאש ּמרה.
ִבהשב ִבדיל יַתביַתחּמּטאת ,שוללא ִבהשב ִבדיל ּמבעוּמלהּ ,מפיַתסל.
ִבמּמצה יַתדם ּמהלראש ,ללא ִבמּמצה יַתדם יַתהגו ף ,שפסוּמלה.
יַתדם יַתהגו ף ,שוללא ִבמּמצה יַתדם ּמה לראש ,שכֵאש ּמרה.
מסכת זבחים פרק ו משנה ז
ח
יַתחיַתּטאת ּמהעו ף אששמּמלּמק ּה אשללא ִבלששּממ ּה,
ִבמּמצה ּמדּממ ּה אשללא ִבלששּממ ּה,
או ִבלששּממ ּה אשללא ִבלששּממ ּה,
או אשללא ִבלששּממ ּה שוִבלששּממ ּה,
שפסוּמלה.
עויַתלת ּמהעו ף שכֵאש ּמרה,
וִבבשליַתבד אשללא ּמעיַתלת יַתלשבּמעִבלים.

ט
אאּמחד יַתחיַתּטאת ּמהעו ף,
שואאּמחד עויַתלת ּמהעו ף,
אששמּמלּמקן ,אשִבמּמצה ּמדּממן,
ללאיַתכל ּמדּמבר אשיַתד שרכו ללאיַתכל,
ושליַתהשקִבטיר ּמדּמבר אשיַתד שרכו שליַתהשקִבטיר,
חו ץ ִבלשמקומוּ ,מפסול שוֵאאין בו ּמכ ֵארת;
חו ץ ִבל שזיַתמנוִ ,בפגול ,יַתח ּמיִבבין ּמעּמליו ּמכ ֵארת,
וִבבשליַתבד אש ִבישק יַתרב יַתהיַתמִבתיר שכִבמשוצ ּמותו.
י
ֵאכייַתוצד ּמק יַתרב יַתהיַתמִבתיר שכִבמשוצ ּמותו?
ּממיַתלק ִבבששִבתיּמקהִ ,במּמצה יַתה ּמדם חו ץ ִבל שזיַתמנו,
או אשּממיַתלק חו ץ ִבל שזיַתמנוִ ,במּמצה יַתה ּמדם ִבבששִבתיּמקה;
או אשּממיַתלק ִבמּמצה יַתה ּמדם חו ץ ִבל שזיַתמנו,
אזה הוא אשּמּק יַתרב יַתהיַתמִבתיר שכִבמשוצ ּמותו.
יא
ֵאכייַתוצד ללא ּמק יַתרב יַתהיַתמִבתיר שכִבמשוצ ּמותו?
ּממיַתלק חו ץ ִבלשמקומוִ ,במּמצה יַתה ּמדם חו ץ ִבל שזיַתמנו;
או אשּממיַתלק חו ץ ִבל שזיַתמנוִ ,במּמצה יַתה ּמדם חו ץ ִבלשמקומו;
או אשּממיַתלק ִבמּמצה יַתה ּמדם חו ץ ִבלשמקומו.
יַתחיַתּטאת ּמהעו ף אששמּמלּמק ּה אשללא ִבלששּממ ּה,
ִבמּמצה ּמדּממ ּה חו ץ ִבל שזיַתמ ּמנ ּה,
או אשּממיַתלק חו ץ ִבל שזיַתמ ּמנ ּה,
ִבמּמצה יַתה ּמדם אשללא ִבלששּממ ּה,
אזה הוא אשללא ּמק יַתרב יַתהיַתמִבתיר שכִבמשוצ ּמותו.
יב
ללאיַתכל יַתכ יַתזִית יַתבחו ץ ,יַתכ יַתזִית שלּממּמחר;
יַתכ יַתזִית שלּממּמחר ,יַתכ יַתזִית יַתבחו ץ;
יַתכרֲעחִבוצי יַתזִית שלּממּמחר יַתכרֲעחִבוצי יַתזִית יַתבחו ץ,
ּמפסול שוֵאאין בו ּמכ ֵארת.
יג
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
אזה יַתהשכּמלל:
ִבאם יַתמשחאשאבת יַתה שזיַתמן ּמק שדּממה שליַתמשחאשאבת יַתהּממקום,
ִבפגול שויַתח ּמיִבבין ּמעּמליו ּמכ ֵארת.

ִבאם יַתמשחאשאבת יַתהּממקום ּמק שדּממה שליַתמשחאשאבת יַתה שזיַתמן,
ּמפסול שוֵאאין בו ּמכ ֵארת.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
אזה ּמו אזה ּמפסול שוֵאאין בו ּמכ ֵארת.
ללאיַתכל יַתכרֲעחִבוצי יַתזִית ושליַתהשקִבטיר יַתכרֲעחִבוצי יַתזִית,
ּמכֵאשר ,אשֵאאין רֲעאִבכיּמלה שויַתהשקּמט ּמרה ִבמשוצּמט שרִבפין.

פרק ז
מסכת זבחים פרק ז משנה א
א
יַתחיַתּטאת ּמהעו ף אשרֲעעּמשּמא ּה שליַתמּמּטן,
שכיַתמרֲעעֵאשה יַתחּמּטאת שלֵאשם יַתחּמּטאת,
שכֵאש ּמרה;
שכיַתמרֲעעֵאשה יַתחּמּטאת שלֵאשם עוּמלה,
שכיַתמרֲעעֵאשה עוּמלה שלֵאשם יַתחּמּטאת,
שכיַתמרֲעעֵאשה עוּמלה שלֵאשם עוּמלה,
שפסוּמלה.
רֲעעּמשּמא ּה שליַתמשעּמלן שכיַתמרֲעעֵאשה מכּמלם,
שפסוּמלה.
מסכת זבחים פרק ז משנה ב
ב
עויַתלת ּמהעו ף אשרֲעעּמשּמא ּה שליַתמשעּמלן,
שכיַתמרֲעעֵאשה עוּמלה שלֵאשם עוּמלה,
שכֵאש ּמרה;
שכיַתמרֲעעֵאשה עוּמלה שלֵאשם יַתחּמּטאת,
שכֵאש ּמרה ,וִבבשליַתבד אשללא ּמעיַתלת יַתלשבּמעִבלים;
שכיַתמרֲעעֵאשה יַתחּמּטאת שלֵאשם עוּמלה,
שכיַתמרֲעעֵאשה יַתחּמּטאת שלֵאשם יַתחּמּטאת,
שפסוּמלה.
רֲעעּמשּמא ּה שליַתמּמּטן שכיַתמרֲעעֵאשה מכּמלם,
שפסוּמלה.
מסכת זבחים פרק ז משנה ג
ג
שומכּמלם ֵאאי ּמנן שמיַתטמות אאּמלא שבֵאבית יַתהשבִבליּמעה,
ומורֲעעִבלין ּמבאהן,

חו ץ ֵאמיַתחיַתּטאת ּמהעו ף אשרֲעעּמשּמא ּה שליַתמּמּטן,
שכיַתמרֲעעֵאשה יַתחּמּטאת שלֵאשם יַתחּמּטאת.
מסכת זבחים פרק ז משנה ד
ד
עויַתלת ּמהעו ף אשרֲעעּמשּמא ּה שליַתמּמּטן,
שכיַתמרֲעעֵאשה יַתחּמּטאת שלֵאשם יַתחּמּטאת,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
מורֲעעִבלין ּמב ּה.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ֵאאין מורֲעעִבלין ּמב ּה.
ּמאיַתמר שרִבבי אאִבליאע אזר:
ּממה ִבאם יַתחּמּטאת ,אשֵאאין מורֲעעִבלין ּמב ּה ִבלששּממ ּה,
שכאשִבש ּמנה אאת ששּממ ּה ,מורֲעעִבלין ּמב ּה,
עוּמלה ,אשמורֲעעִבלין ּמב ּה ִבלששּממ ּה,
שכאשִבש ּמנה אאת ששּממ ּה,
ֵאאינו ִבדין אש ִבישמרֲעעלו ּמב ּה?
ּמאיַתמר לו שרִבבי שיהומשיַתע:
ללא!
ִבאם ּמאיַתמ שרּמת שביַתחּמּטאת אשִבש ּמנה אאת ששּממ ּה שלֵאשם עוּמלה,
אשֵאכן ִבש ּמנה אאת ששּממ ּה שב ּמדּמבר אש איש בו שמִבעיּמלה,
לתאיַתמר ּמבעוּמלה אשִבש ּמנה אאת ששּממ ּה שלֵאשם יַתחּמּטאת,
אשֵאכן ִבש ּמנה אאת ששּממ ּה שב ּמדּמבר אשֵאאין בו שמִבעיּמלה!
ה
ּמאיַתמר לו שרִבבי אאִבליאע אזר:
יַתורֲעה ֵארי ּמק שדֵאשי ּמק ּמדִבשים אשששּמחּמטן יַתב ּמדרום,
וששּמחּמטן שלֵאשם ּמק ּמדִבשים יַתקִבלים יוִבכיחו,
אשֵאכן ִבש ּמנה אאת ששּממן של ּמדּמבר אשֵאאין בו שמִבעיּמלה,
ומורֲעעִבלין ּמבאהן;
יַתא ף יַתאּמתה ,יַתאל ִבתשתיַתמ ּה יַתעל ּמהעוּמלה,
אשיַתא ף יַתעל ִבפי אשִבש ּמנה אאת ששּממ ּה של ּמדּמבר אשֵאאין בו שמִבעיּמלה,
אש ִבישמרֲעעלו ּמב ּה.
ו
ּמאיַתמר לו שרִבבי שיהומשיַתע:
ללא!
ִבאם ּמאיַתמ שרּמת שבּמק שדֵאשי ּמק ּמדִבשים אשששּמחּמטן יַתב ּמדרום,
וששּמחּמטן שלֵאשם ּמק ּמדִבשים יַתקִבלים,
אשֵאכן ִבש ּמנה אאת ששּממן שב ּמדּמבר אש איש בו ִבאוּסור שואהֵאתר,

לתאיַתמר ּמבעוּמלה אשִבש ּמנה אאת ששּממ ּה שב ּמדּמבר אשמכלו אהֵאתר?
ּמכל יַתהשפסוִבלים אשּממשלקו ,שמִבליּמקּמתן שפסוּמלה,
שוֵאאי ּמנן שמיַתטמות שבֵאבית יַתהשבִבליּמעה.
מסכת זבחים פרק ז משנה ה
ז
ּממיַתלק ִבבששלמאלו ,או יַתביַתל שיּמלה,
ּמשיַתחט מחִבלין ִבבשפ ִבנים ,שוּמק ּמדִבשים יַתבחו ץ,
ֵאאי ּמנן שמיַתטשמִבאין שבֵאבית יַתהשבִבליּמעה.
ּממיַתלק שבשסִבכין,
ּממיַתלק מחִבלין ִבבשפ ִבנים ּמק ּמדִבשים יַתבחו ץ,
תו ִברין אשללא ִבה ִבגיעו שזיַתמ ּמנן,
ושב ֵאני יו ּמנה אשִבעֵאבר שזיַתמ ּמנן,
אש ּמייַתבש יַתגּמפ ּה ,אש ִבנשסיַתמת ֵאעי ּמנ ּה,
שואש ִבנשקּמטּמעה יַתר שגּמל ּה,
שמיַתטּממא שבֵאבית יַתהשבִבליּמעה.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל אשּמה ּמיה שפסוּמלה יַתבלּק אדש,
ֵאאי ּמנ ּה שמיַתטּממא שבֵאבית יַתהשבִבליּמעה.
ללא ּמה ּמיה שפסוּמלה יַתבלּק אדש,
שמיַתטּממא שבֵאבית יַתהשבִבליּמעה.
מסכת זבחים פרק ז משנה ו
ח
ּממיַתלק שו ִבנשמּמוצא שט ֵארּמפה,
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ֵאאי ּמנה שמיַתטּממא שבֵאבית יַתהשבִבליּמעה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שמיַתטּממא שבֵאבית יַתהשבִבליּמעה.
ּמאיַתמר שרִבבי ֵאמִבאיר:
ּממה ִבאם ִבנשביַתלת שבֵאהּממה,
אשִבהיא שמיַתטּממא שביַתמ ּמגע ושביַתמּמשא,
ששִבחיּמטּמת ּה שמיַתטאה ארת שט ֵארּמפּמת ּה ִבממּטשמּמאּמת ּה,
ִבנשביַתלת ּמהעו ף ,אשֵאאי ּמנה שמיַתטּממא שביַתמ ּמגע ושביַתמּמשא,
ֵאאינו ִבדין אששתֵאהא ששִבחיּמטּמת ּה שמיַתטאה ארת שט ֵארּמפּמת ּה ִבממּטשמּמאּמת ּה?
יַתמה ּממִבוצינו ִבבששִבחיּמטּמת ּה אשִבהיא יַתמשכשש יַתרּמת ּה יַתלרֲעאִבכיּמלה,
ושמיַתטאה ארת שט ֵארּמפּמת ּה ִבממּטשמּמאּמת ּה,
יַתא ף שמִבליּמקּמת ּה ,אשִבהיא יַתמשכשש יַתרּמת ּה יַתלרֲעאִבכיּמלה,
שתיַתטֵאהר שט ֵארּמפּמת ּה ִבממּטשמּמאּמת ּה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתד ּמי ּה שכ ִבנשביַתלת יַתהשבֵאהּממה,

ששִבחיּמטּמת ּה שמיַתטאה ארת ,רֲעאּמבל ללא שמִבליּמקּמת ּה.

פרק ח
מסכת זבחים פרק ח משנה א
א
ּמכל יַתה שזּמבִבחים אש ִבנשתּמע שרבו שביַתחּמּטאות ֵאמתות,
או שבשור יַתה ִבנשסּמקל,
רֲעאִבפלו אאּמחד ּמב ִברבואּ ,מימותו מכּמלם.
ִבנשתּמע שרבו שבשור אש אנאעשב ּמרה בו רֲעעֵאב ּמרה,
אשֵאהִבמית אאת ּמהּמא ּמדם יַתעל ִבפי ֵאעד אאּמחד,
או יַתעל ִבפי יַתהשבּמעִבלים,
ּמברוֵאביַתע ויַתבִבנ שרּמבע,
ויַתבממשקאוצה ,ויַתב אנשעּמבד,
ושבאאשת יַתנן ,וִבבשמִבחיר,
ויַתבִבכשליַתאִים ,וִבבשט ֵארּמפה ,ויַתביוֵאוצא דלאפן,
ִי שרעו יַתעד אש ִבישסּמתֵאאבו ,שוִיּממשכרו,
שו ּמיִבביא ִבב שדֵאמי יַתה ּמיאפה אשּמבאהן ֵאמאותו יַתהִבמין.
ִבנשתּמע יַתרב שבמחִבלין שתִבמיִבמים,
ִיּממשכרו יַתהמחִבלין ִבלשוצ ִבריֵאכי אותו יַתהִבמין.
מסכת זבחים פרק ח משנה ב
ב
ּמק ּמדִבשים שבּמק ּמדִבשיםִ ,במין שבִבמינו,
אזה ִישק יַתרב שלֵאשם יַתמה אשהוא,
] שו אזה ִישק יַתרב שלֵאשם יַתמה אשהוא[.
ּמק ּמדִבשים שבּמק ּמדִבשיםִ ,במין שבאשֵאאינו ִבמינו,
ִי שרעו יַתעד אש ִבישסּמתֵאאבו ,שוִיּממשכרו,
שו ּמיִבביא ִבב שדֵאמי יַתה ּמיאפה אשּמבאהן ִבמִבמין אזה,
וִבב שדֵאמי יַתה ּמיאפה אשּמבאהן ִבמִבמין אזה,
שו יַתישפִבסיד יַתהמוּמתר ִבמֵאביתו.
ִבנשתּמע שרבו ִבבשבכור ושביַתמרֲעעֵאשר,
מכּמלם ִי שרעו יַתעד אש ִבישסּמתֵאאבו,
שו ֵאיּמאשכלו יַתבשבכור ויַתביַתמרֲעעֵאשר.
יַתהלכל שיכוִבלין שלִבהשתּמע ֵארב,
חו ץ ִבמן יַתהיַתחּמּטאת וִבמן ּמהּמאּמשם.
מסכת זבחים פרק ח משנה ג

ג
ּמאּמשם אש ִבנשתּמע יַתרב ִבבששּמלִבמים,
]ִי שרעו יַתעד אש ִבישסּמתֵאאבו[.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
שש ֵאניאהם ִיּמשרֲעחטו יַתבּמצפון שו ֵאיּמאשכלו אכּמחמור אשּמבאהן.
ּמאשמרו לו:
ֵאאין שמִבביִבאין ּמק ּמדִבשים שלֵאבית יַתהשפסול.
ד
ִבנשתּמע שרבו רֲעחִבתכות יַתברֲעחִבתכות,
ּמק שדֵאשי ּמק ּמדִבשים שבּמק ּמדִבשים יַתקִבלים,
יַתה אנאאּמכִבלים שליום אאּמחד שב אנאאּמכִבלים ִבלשש ֵאני ּמיִבמים,
ֵאיּמאשכלו אכּמחמור אשּמבאהן.
מסכת זבחים פרק ח משנה ד
ה
ֵאאּמב ֵארי יַתחּמּטאת אש ִבנשתּמע שרבו שבֵאאּמב ֵארי ּמהעוּמלה,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ִיֵאתן שליַתמשעּמלה.
שורואאה רֲעא ִבני אאת שביַתשר יַתחּמּטאת שליַתמשעּמלן שכִבאלו ֵאהן ֵאעִבוצים.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
שתמעיַתבר וצו ּמרתו ,שו ֵאיֵאוצא שלֵאבית יַתהשש ִבריּמפה.
מסכת זבחים פרק ח משנה ה
ו
ֵאאּמב ִברין שבֵאאּמב ֵארי יַתברֲעעֵאלי מוִבמין,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ּמק יַתרב לראש אאּמחדִ ,יּמּק שרבו ּמכל ּמה ּמראִבשין,
שכ ּמרּמעיו אששלאאּמחדִ ,יּמּק שרבו ּמכל יַתהשכ ּמריַתעִים.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
רֲעאִבפלו ּמק שרבו מכּמלם חו ץ ֵאמאאּמחד ֵאמאהן,
ֵאיֵאוצא שלֵאבית יַתהשש ִבריּמפה.
מסכת זבחים פרק ח משנה ו
ז
ּמדם אש ִבנשתּמע יַתרב יַתביַתמִים,
ִבאם איש בו יַתמ שרֵאאה ּמדםּ ,מכֵאשר.
ִבנשתּמע יַתרב יַתב יַתיִין,
רוִבאין אותו שכִבאלו הוא יַתמִים.
ִבנשתּמע יַתרב שב יַתדם שבֵאהּממה או שב יַתדם יַתהיַתח ּמיה,

רוִבאין אותו שכִבאלו הוא יַתמִים.
שרִבבי יו ּמדה אוֵאמר:
ֵאאין ּמדם שמיַתבֵאּטל ּמדם.
מסכת זבחים פרק ח משנה ז
ח
ִבנשתּמע יַתרב שב יַתדם שפסוִבליןִ ,יּמשֵאפְך ּמליַתאּממה;
שב יַתדם יַתתשמִבוציתִ ,יּמשֵאפְך ּמליַתאּממה.
שרִבבי שלּמע ּמזר יַתמשכִבשיר.
ִבאם ללא ִבנשמיַתלְך שו ּמניַתתןּ ,מכֵאשר.
מסכת זבחים פרק ח משנה ח
ט
ּמדם שב יַתדם יַתברֲעעֵאלי מוִבמיןִ ,יּמשֵאפְך ּמליַתאּממה.
כוס יַתבכוסות,
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
ּמק יַתרב כוס אאּמחדִ ,ישק שרבו ּמכל יַתהכוסות.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים;
רֲעאִבפלו ּמק שרבו מכּמלם חו ץ ֵאמאאּמחד ֵאמאהן,
ִיּמשֵאפְך ּמליַתאּממה.
מסכת זבחים פרק ח משנה ט
י
יַתה ִבנּמת ִבנין שליַתמּמּטן אש ִבנשתּמע שרבו שב ִבנּמת ִבנין שליַתמשעּמלן,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ִיֵאתן שליַתמשעּמלן.
שורואאה רֲעא ִבני אאת יַתהיַתתשחתו ִבנים שליַתמשעּמלן שכִבאלו ֵאהן יַתמִים,
שו יַתישחלזר שוִיֵאתן שליַתמּמּטן.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִיּמששפכו ּמליַתאּממה.
ִבאם ללא ִבנשמיַתלְך שו ּמניַתתןּ ,מכֵאשר.
מסכת זבחים פרק ח משנה י
יא
יַתה ִבנּמת ִבנין יַתמּמת ּמנה יַתאיַתחת אש ִבנשתּמע שרבו שב ִבנּמת ִבנין יַתמּמת ּמנה יַתאיַתחת,
ִי ּמנשתנו יַתמּמת ּמנה יַתאיַתחת.
יַתמיַתתן יַתא שריַתבע שביַתמיַתתן יַתא שריַתבע,
ִי ּמנשתנו יַתמיַתתן יַתא שריַתבע.
יַתמיַתתן יַתא שריַתבע שביַתמּמת ּמנה יַתאיַתחת,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:

ִי ּמנשתנו יַתמיַתתן יַתא שריַתבע.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ִי ּמנשתנו יַתמּמת ּמנה יַתאיַתחת.
ּמאיַתמר שרִבבי אאִבליאע אזר:
יַתורֲעה ֵארי הוא עוֵאבר יַתעל יַתבל ִבתשג יַתרע!
ּמאיַתמר שרִבבי שיהומשיַתע:
יַתורֲעה ֵארי הוא עוֵאבר יַתעל יַתבל תוֵאסי ף!
ּמאיַתמר שרִבבי אאִבליאע אזר:
ללא אנאאיַתמר יַתבל תוֵאסי ף אאּמלא שכאשהוא יַתעשוצמו.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהומשיַתע:
ללא אנאאיַתמר יַתבל ִבתשג יַתרע אאּמלא שכאשהוא יַתעשוצמו.
שועוד ּמאיַתמר שרִבבי שיהומשיַתע:
שכאש שניַתתּמת ּהּ ,מעיַתב שרּמת יַתעל יַתבל תוֵאסי ף,
שוּמעִבשיּמת שב ּמי אדיָך;
שכאשלא שניַתתּמת ּהּ ,מעיַתב שרּמת יַתעל יַתבל ִבת שג יַתרע,
ללא ּמעִבשיּמת שב ּמי אדיָך.
מסכת זבחים פרק ח משנה יא
יב
יַתה ִבנּמת ִבנין ִבבשפ ִבנים אש ִבנשתּמע שרבו שב ִבנּמת ִבנין חו ץ,
ִיּמששפכו ּמליַתאּממה.
ּמניַתתן יַתבחו ץ שוּמח יַתזר שו ּמניַתתן ִבבשפ ִבנים,
ּמכֵאשר.
ִבבשפ ִבנים שוּמח יַתזר שו ּמניַתתן יַתבחו ץ,
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה פוֵאסל,
יַתורֲעחּמכִבמים יַתמשכִבשי ִברין.
אש שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ּמכל ּמדִבמים אש ִבנשכ שנסו שליַתכֵאפר יַתבֵאהיּמכל שפסוִבלין.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתחּמּטאת ִבבשליַתבד.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יַתא ף ּמהּמאּמשם ,אש אנאאיַתמר ) יַתו ִבישק ּמרא ז,ז( "יַתכיַתחּמּטאת ּמכּמאּמשם".
מסכת זבחים פרק ח משנה יב
יג
יַתחּמּטאת אשִבּקֵאבל ּמדּממ ּה ִבבשש ֵאני כוסות,
ּמיּמוצא אאּמחד ֵאמאהן יַתלחו ץ ,יַתהשפ ִבניִבמי ּמכֵאשר.
ִבנשכ יַתנס אאּמחד ֵאמאהן ִבלשפ ִבנים,
שרִבבי יוֵאסה יַתה ּמגִבליִבלי יַתמשכִבשיר יַתבִבחיוצון,
יַתורֲעחּמכִבמים פושסִבלין.

ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה יַתה ּמגִבליִבלי:
ּממה ִבאם ִבבשמקום אשיַתהיַתמשחּמשּמבה פואסאלת יַתבחו ץ,
שּמאר יַתכיוֵאוצא,
ללא ּמעּמשה אאת יַתהשמ ל
ִבבשמקום אשֵאאין יַתהיַתמרֲעחּמשּמבה פואסאלת ִבבשפ ִבנים,
שּמאר שכ ִבנשכ ּמנס?
ֵאאינו ִבדין אש יַתנרֲעעאשה אאת יַתהשמ ל
ִבנשכ יַתנס שליַתכֵאפר,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשללא ִבכֵאפרּ ,מפיַתסל.
ִבדשב ֵארי שרִבבי אאשלּמע ּמזר.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתעד אש שייַתכֵאפר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם ִבהשכ ִבניס שו ֵאגגּ ,מכֵאשר.
ּמכל יַתה ּמדִבמים יַתהשפסוִבלין אש ִבנּמתנו יַתעל יַתגֵאבי יַתהִבמ שזֵאביַתח,
ללא הו שרּמוצה יַתהִבצי ץ אאּמלא יַתעל יַתהּמּטֵאמא,
אשיַתהִבצי ץ שמ יַתראצה יַתעל יַתהּמּטֵאמא,
שוֵאאינו שמ יַתראצה יַתעל יַתהיוֵאוצא.

פרק ט
מסכת זבחים פרק ט משנה א
א
יַתהִבמ שזֵאביַתח שמיַתק ֵאדש אאת ּמה ּמראוי לו.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ּמכל ּמה ּמראוי ּמלִבאִבשיםִ ,באם ּמעּמלה ללא ֵאי ֵארד,
אש אנאאיַתמר ) יַתו ִבישק ּמרא ו,ב( "יַתעל מושק ּמדה".
ּממה עוּמלה ,אשִבהיא שראו ּמיה ּמלִבאִבשים,
ִבאם ּמעיַתלת ,ללא ֵאת ֵארד,
יַתא ף ּמכל ּמדּמבר אשהוא ּמראוי ּמלִבאִבשים,
ִבאם ּמעּמלה ללא ֵאי ֵארד.
ב
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ּמכל ּמה ּמראוי יַתלִבמ שזֵאביַתחִ ,באם ּמעּמלה ללא ֵאי ֵארד,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא ו,ב(
א
"ִבהוא ּמהעּמלה יַתעל מושק ּמדה יַתעל יַתהִבמ שזֵאביַתח",
ּממה עוּמלה אשִבהיא שראו ּמיה יַתלִבמ שזֵאביַתח,
ִבאם ּמעיַתלת ,ללא ֵאת ֵארד,
יַתא ף ּמכל ּמדּמבר אשהוא ּמראוי יַתלִבמ שזֵאביַתח,

ִבאם ּמעּמלה ללא ֵאי ֵארד.
ג
ֵאאין ֵאבין ִבדשב ֵארי יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל של ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהומשיַתע,
אאּמלא יַתה ּמדם שויַתה שנּמסִבכים,
אש יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר :ללא ֵאי שרדו,
ו שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמרֵ :אי שרדו.
]ד[
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתה אזיַתבח ּמכֵאשר ,שויַתה שנּמסִבכים שפסוִבלין,
יַתה שנּמסִבכים שכֵאש ִברין שויַתה אזיַתבח ּמפסול,
רֲעאִבפלו אזה ּמו אזה ּמפסול,
יַתה אזיַתבח ללא ֵאי ֵארד ,יַתה שנּמסִבכים ֵאי ֵארדו.
מסכת זבחים פרק ט משנה ב
ה
ֵאאלוִ ,באם ּמעלו ,ללא ֵאי ֵארדו:
יַתהּמלן ,שויַתהּמּטֵאמא ,שויַתהיוֵאוצא,
שואש ִבנששיַתחט חו ץ ִבל שזיַתמנו שוחו ץ ִבלשמקומו,
שואשִבּקשבלו שפסוִבלין שוּמז שרקו אאת ּמדמו.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
אש ִבנששּמחּמטה יַתביַתל שיּמלה,
שואש ִבנששיַתפְך ּמדּממ ּה,
שואש ּמיּמוצא ּמדּממ ּה חו ץ יַתלשּקּמלִבעים,
ִבאם ּמעיַתלתֵ ,את ֵארד.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ללא ֵאת ֵארד ,אשִבהיא שפסוּמלה יַתבלּק אדש.
אש שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ּמכל אששפסולו יַתבלּק אדש ,אשיַתהלּק אדש שמיַתקשבלו> .אששפסוּמלה<
ללא ּמה ּמיה שפסולו יַתבלּק אדש,
ֵאאין יַתהלּק אדש שמיַתקשבלו.
מסכת זבחים פרק ט משנה ג
ו
ֵאאלו ,ללא ּמה ּמיה שפסוּמלן יַתבלּק אדש:
ּמהרוֵאביַתע ,שויַתהִבנ שרּמבע,
שויַתהממשקאוצה ,שויַתה אנשעּמבד,
שוּמהאאשת יַתנן ,שויַתהשמִבחיר,
שויַתהִבכשליַתאִים ,שויַתהשּט ֵארּמפה,

שויוֵאוצא דלאפן ,ויַתברֲעעֵאלי מוִבמין.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה יַתמשכִבשיר שביַתברֲעעֵאלי מוִבמין.
שרִבבי רֲעח יַתנשנ ּמיה שס יַתגן יַתהלכרֲעה ִבנים אוֵאמר:
דואחה ּמה ּמיה יַתאּמבא אאת יַתברֲעעֵאלי מוִבמין
ֵאמיַתעל יַתגֵאבי יַתהִבמ שזֵאביַתח.
מסכת זבחים פרק ט משנה ד
ז
יַתכֵאשם אשִבאם ּמעלו ,ללא ֵאי ֵארדו,
ּמכְך ִבאם ּמי ּמרדו ,ללא יַתירֲעעלו.
שומכּמלם אשּמעלו יַתח ִביים שבלראש יַתהִבמ שזֵאביַתחֵ ,אי ֵארדו.
עוּמלה אשּמעיַתלת יַתח ּמיה שבלראש יַתהִבמ שזֵאביַתחֵ ,את ֵארד.
ששּמחּמט ּה שבלראש יַתהִבמ שזֵאביַתח,
יַתישפִבשיט ִבוי יַתניַתתח ִבבשמקוּממ ּה.
מסכת זבחים פרק ט משנה ה
ח
ֵאאלוִ ,באם ּמעלו ,ללא ֵאי ֵארדו:
שביַתשר ּמק שדֵאשי ּמק ּמדִבשים,
ושביַתשר ּמק ּמדִבשים יַתקִבלים;
מויַתתר ּמהלעאמר,
וששֵאתי יַתהאלאחם,
שואלאחם יַתהּמפ ִבנים,
שוִבשי ֵארי שמ ּמנחות,
שויַתהשּקלט ארת.
יַתהאצאמר אששב ּמראֵאשי יַתהשכּמבִבשים,
יַתהֵאשּמער אשִבב שזיַתקן יַתהשת ּמיִבשים> ,אשיַתב ּמזּמקן<
ּמהרֲעעּמוצמות ,שויַתה ִבגי ִבדים ,שויַתהשּק ּמר יַתנִים ,שויַתהשּטּמליַתפִים,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא א,ט(
ִבב שזיַתמן אשֵאהן שממחּמב ִברין ,יַתירֲעעלו ,א
" שוִבהשקִבטיר יַתהלכֵאהן אאת יַתהלכל יַתהִבמ שזֵאבּמחה".
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים יב,כז(
ֵאפ ֵארשו ,ללא יַתירֲעעלו ,א
" שוּמעִבשיּמת לעללאתיָך ,יַתהּמבּמשר שויַתה ּמדם ,יַתעל ִבמ שזיַתבח יי אאללאהיָך".
מסכת זבחים פרק ט משנה ו
ט
שומכּמלם אשּמפשקעו ֵאמיַתעל יַתגֵאבי יַתהִבמ שזֵאביַתח ,ללא יַתישח ִבזיר.
שוֵאכן יַתגאחאלת אשּמפשקּמעה ֵאמיַתעל יַתגֵאבי יַתהִבמ שזֵאביַתח.
ֵאאּמב ִברים אשּמפשקעו ֵאמיַתעל יַתגֵאבי יַתהִבמ שזֵאביַתח,
לק אדם יַתלרֲעחוצות ,יַתישח ִבזיר ,ומורֲעעִבלין ּמבאהן;
שליַתאיַתחר רֲעחוצות ,ללא יַתישח ִבזיר ,שוֵאאין מורֲעעִבלין ּמבאהן.

מסכת זבחים פרק ט משנה ז
י
יַתכֵאשם אשיַתהִבמ שזֵאביַתח שמיַתק ֵאדש אאת ּמה ּמראוי לו,
ּמכְך יַתהאכאבש שמיַתק ֵאדש אאת ּמה ּמראוי לו.
יַתכֵאשם אשיַתהִבמ שזֵאביַתח שויַתהאכאבש שמיַתק שדִבשין אאת ּמה ּמראוי ּמלאהן,
ּמכְך יַתהֵאכִבלים שמיַתק שדִבשין:
שכֵאלי יַתהיַתלח שמיַתק שדִבשים אאת יַתהיַתלח,
וִבמדות יַתה ּמיֵאבש שמיַתק שדשות אאת יַתה ּמיֵאבש.
ֵאאין שכֵאלי יַתהיַתלח שמיַתק שדִבשין אאת יַתה ּמיֵאבש,
שוללא ִבמדות יַתה ּמיֵאבש שמיַתק שדשות אאת יַתהיַתלח.
שכֵאלי לק אדש אש ִבנּמּקבו,
ִבאם עוִבשין ֵאהן ֵאמֵאעין שמיַתלאשכּמתן אשּמהיו עוִבשין שוֵאהן ששֵאלִבמים ,שמיַתק שדִבשים,
שוִבאם ּמלאוֵ ,אאי ּמנן שמיַתק שדִבשים.
שומכּמלן ֵאאי ּמנן שמיַתק שדִבשים אאּמלא יַתבלּק אדש.

פרק י
מסכת זבחים פרק י משנה א
א
ּמכל יַתהּמת ִבדיר ֵאמרֲעחֵאברו ,קו ֵאדם אאת רֲעחֵאברו:
יַתהשתִבמי ִבדין קו שדִבמין יַתלמוּמסִבפין,
ומושסֵאפי יַתהיַתשּמבת קו שדִבמין שלמושסֵאפי לראש חל אדש,
מושסֵאפי לראש חל אדש קו שדִבמים
ש אנאאיַתמר) :שבִבמ שדיַתבר כח,כג(
שלמושסֵאפי יום טוב אששללראש יַתהּמש ּמנה ,א
"ִבמשליַתבד עיַתלת יַתהבלאקר רֲעאאשר שללעיַתלת יַתהּמתִבמיד יַתתרֲעעשו אאת ֵאאאלה".
מסכת זבחים פרק י משנה ב
ב
ּמכל יַתהשמ מק ּמדש ֵאמרֲעחֵאברו קו ֵאדם אאת רֲעחֵאברו:
יַתדם יַתחּמּטאת קו ֵאדם של יַתדם עוּמלה,
ִבמשפ ֵאני אשהוא שמ יַתראצה.
ֵאאּמב ֵארי עוּמלה קו שדִבמין שלֵאאמו ֵארי יַתחּמּטאת,
ִבמשפ ֵאני אשֵאהן ּמכִבליל ּמלִבאִבשים.
יַתחּמּטאת קו אדאמת ּמלּמאּמשם,
ִבמשפ ֵאני אש ּמדּממ ּה ִבנּמתן יַתעל יַתא שריַתבע שק ּמרנות יַתעל יַתה שיסוד.
ּמאּמשם קו ֵאדם יַתלתו ּמדה שוֵאאיל ּמנ ִבזיר,
ִבמשפ ֵאני אשהוא לק אדש ּמק ּמדִבשים.

יַתהתו ּמדה שוֵאאיל ּמנ ִבזיר קו שדִבמין ִבלששּמלִבמים,
ִבמשפ ֵאני אשֵאהן אנאאּמכִבלים שליום אאּמחד ,ושטעו ִבנים אלאחם.
ששּמלִבמים קו שדִבמין יַתלשבכור,
ִבמשפ ֵאני אשֵאהם שטעו ִבנין יַתמיַתתן יַתא שריַתבע,
ושסִבמיּמכה ,ו שנּמסִבכים ,ושתנויַתפת ּמח אזה ּמושוק.
מסכת זבחים פרק י משנה ג
ג
יַתהשבכור קו ֵאדם יַתליַתמרֲעעֵאשר,
ִבמשפ ֵאני אששּק מדּמשתו ֵאמ אראחם ,שו אנאאּמכל יַתללכרֲעה ִבנים.
יַתהיַתמרֲעעֵאשר קו ֵאדם ּמלעופות,
ִבמשפ ֵאני אשהוא אזיַתבח ,שו איש בו ּמק שדֵאשי ּמק ּמדִבשים,
ּמדמו שוֵאאמו ּמריו.
מסכת זבחים פרק י משנה ד
ד
ּמהעופות קו שדִבמין יַתלשמ ּמנחות,
ִבמשפ ֵאני אשֵאהן ִבמי ֵאני ּמדִבמים.
ִבמ שניַתחת חוֵאטא קו אדאמת שלִבמ שניַתחת שנ ּמדּמבה,
ִבמשפ ֵאני אשִבהיא ּמבּמאה יַתעל ֵאחשטא.
יַתחיַתּטאת ּמהעו ף קו אדאמת שלעויַתלת ּמהעו ף.
שוֵאכן שבאהשק ֵאדּמשם.
מסכת זבחים פרק י משנה ה
ה
ּמכל יַתהיַתחּמּטאות אשיַתבתו ּמרה קו שדמות ּמלרֲעאּמשמות,
חו ץ ֵאמרֲעאיַתשם שמלוצ ּמרע,
ִבמשפ ֵאני אשהוא ּמבא יַתעל אהשכֵאשר.
ּמכל ּמהרֲעאּמשמות אשיַתבתו ּמרה ּמבִבאים שב ֵאני ששיַתתִים,
וּמבִבאים שבאכאס ף ששּמקִבלים,
חו ץ ֵאמרֲעאיַתשם ּמנ ִבזיר יַתורֲעאיַתשם שמלוצ ּמרע,
אשֵאהן ּמבִבאין שב ֵאני שש ּמנּמתן,
שוֵאאי ּמנן ּמבִבאים שבאכאס ף ששּמקִבלים.
מסכת זבחים פרק י משנה ו
ו
יַתכֵאשם אשֵאהן קו שדִבמין שביַתהשק ּמרּמבּמתן,
ּמכְך קו שדִבמין יַתברֲעאִבכיּמלּמתן.
ששּמלִבמים אשּמלאאאמש ,ששּמלִבמים אשיַתליום,
אשּמלאאאמש קו שדִבמין.

ששּמלִבמים אשּמלאאאמש שויַתחּמּטאת שוּמאּמשם אשיַתליום,
אשּמלאאאמש קו שדִבמין.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתחּמּטאת קו אדאמתִ ,במשפ ֵאני אשִבהיא לק אדש ּמק ּמדִבשים.
מסכת זבחים פרק י משנה ז
ז
שומכּמלם ,יַתהלכרֲעה ִבנים יַתרּמשִיים שליַתשנות יַתברֲעאִבכיּמלּמתן:
שלּמאשכּמלן שוצלוִיים וששלוִבקים ושממבּמשִבלים,
ּמלֵאתת שלתוּמכן יַתתשבֵאלי שתרוּממה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ִבששמעון.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ללא ִיֵאתן שלתוּמכן יַתתשבֵאלי שתרוּממה,
אשללא ּמיִבביאו אאת יַתהשתרוּממה ִבלי ֵאדי שפסול.
מסכת זבחים פרק י משנה ח
ח
ּמאיַתמר שרִבבי ִבששמעון:
ִבאם ּמרִבאיּמת אשאמן אשהוא ִבמשתיַתחֵאלק ּמברֲעע ּמז ּמרה,
ֵאאין יַתאשת ּמוצ ִבריְך ִבלששאול יַתמה הוא ,אאּמלא:
מויַתתר שרִבקיֵאקי ִבמ שנחות ִישש ּמרֵאאל,
שוללג אשאמן אשִבלשמלוצ ּמרע.
ִבאם ּמרִבאיּמת אשאמן אשהוא ִבניַתתן יַתעל יַתגֵאבי ּמהִבאִבשים,
ֵאאין יַתאשת ּמוצ ִבריְך ִבלששאול יַתמה הוא ,אאּמלא:
מויַתתר שרִבקיֵאקי ִבמ שנחות לכרֲעה ִבנים,
וִבמ שניַתחת לכֵאהן ּממִבשייַתח,
אשֵאאין ִבמשת יַתנ שדִבבין אשאמן.
שרִבבי יַתט שרפון אוֵאמר:
ִבמשת יַתנ שדִבבין אשאמן.

פרק יא
מסכת זבחים פרק יא משנה א
א
יַתדם יַתחּמּטאת אש ִבניַתתז יַתעל יַתהאב אגד> ,אש ּמניַתתן<
רֲעה ֵארי אזה ּמטעון ִבכבוס.
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאין יַתהּמכתוב שמ יַתדֵאבר אאּמלא שב אנאאּמכלות,

אש אנאאיַתמר:
"שבּממקום ּמקלדש ֵאתּמאֵאכל",
אאּמחד יַתה אנאאּמכלות שואאּמחד יַתהשפ ִבניִבמיות,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא ו,יח(
שטעונות ִבכבוס ,א
"תו יַתרת יַתהיַתחּמּטאת" ,תו ּמרה יַתאיַתחת שלּמכל יַתהיַתחּמּטאות.
) יַתו ִבישק ּמרא ו,יט(

מסכת זבחים פרק יא משנה ב
ב
יַתחּמּטאת שפסוּמלה,
ֵאאין ּמדּממ ּה ּמטעון ִבכבוס,
ֵאבין אשּמה ּמיה ּמל ּה ּמשיַתעת יַתהלכאשר,
וֵאבין אשללא ּמה ּמיה ּמל ּה ּמשיַתעת יַתהלכאשר.
ֵאאיזו ִבהיא אשּמה ּמיה ּמל ּה ּמשיַתעת יַתהלכאשר?
אשּמל ּמנה ,שואש ִבניַתּטיַתמאת ,שואש ּמייַתוצאת.
שוֵאאיזו ִבהיא אשללא ּמה ּמיה ּמל ּה ּמשיַתעת יַתהלכאשר?
אש ִבנששּמחּמטה חו ץ ִבל שזיַתמ ּמנ ּה שוחו ץ ִבלשמקוּממ ּה,
שואשִבּקשבלו שפסוִבלין שוּמז שרקו אאת ּמדּממ ּה.
מסכת זבחים פרק יא משנה ג
ג
ִבניַתתז ִבמן יַתהיַתצ ּמואר יַתעל יַתהאב אגדּ > ,מניַתתן<
ֵאאינו ּמטעון ִבכבוס.
ִבמן יַתהאּק ארן וִבמן יַתה שיסוד,
ֵאאינו ּמטעון ִבכבוס.
ִבנששיַתפְך יַתעל ּמה ִברשוצּמפה יַתורֲעאּמספו,
ֵאאינו ּמטעון ִבכבוס.
ֵאאינו ּמטעון ִבכבוס אאּמלא יַתה ּמדם
אש ִבנשתיַתקיַתבל יַתבאכִבלי שו ּמראוי שליַתה ּמז ּמיה.
ד
ִבניַתתז יַתעל ּמהעור יַתעד אשללא ּמהשפיַתשטּ > ,מניַתתן<
ֵאאינו ּמטעון ִבכבוס.
ִבמאשּמהשפיַתשטּ ,מטעון ִבכבוס.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
יַתא ף ִבמאשּמהשפיַתשט ֵאאינו ּמטעון ִבכבוס.
ֵאאינו ּמטעון ִבכבוס אאּמלא שמקום יַתה ּמדם,
שו ּמדּמבר אשהוא ּמראוי שליַתקֵאבל מטשמּמאה,
שו ּמראוי יַתלִבכבוס.

מסכת זבחים פרק יא משנה ד
ה
אאּמחד יַתהאב אגד שואאּמחד יַתהיַתשק שואאּמחד ּמהעור,
שטעו ִבנים ִבכבוס.
יַתהִבכבוס שבּממקום ּמקדוש,
וששִבבי יַתרת שכִבלי אח ארש שבּממקום ּמקדוש.
ושמ ִבריּמקה וששִבטיּמפה ִבבשכִבלי שנלח אשת ,שבּממקום ּמקדוש.
אזה חלאמר יַתביַתחּמּטאת ִבמּמּק שדֵאשי ּמק ּמדִבשים.
מסכת זבחים פרק יא משנה ה
ו
אב אגד אש ּמיּמוצא חו ץ יַתלשּקּמלִבעים,
ִבנשכ ּמנס ושמיַתכשבסו שבּממקום ּמקדוש.
ִבניַתּטּממא חו ץ יַתלשּקּמלִבעים,
קו שרעו ,שו ִבנשכ ּמנס ,ושמיַתכשבסו שבּממקום ּמקדוש.
ז
שכִבלי אח ארש אש ּמיּמוצא חו ץ יַתלשּקּמלִבעים,
ִבנשכ ּמנס שושושברו שבּממקום ּמקדוש.
ִבניַתּטּממא חו ץ יַתלשּקּמלִבעים,
נושקבוִ ,בנשכ ּמנס שושושברו שבּממקום ּמקדוש.
מסכת זבחים פרק יא משנה ו
ח
שכִבלי שנחאשת אש ּמיּמוצא חו ץ יַתלשּקּמלִבעים,
ִבנשכ ּמנס ,ומו שרקו שושושטפו שבּממקום ּמקדוש.
ִבניַתּטּממא חו ץ יַתלשּקּמלִבעים,
פורֲעחתוִ ,בנשכ ּמנס ומו שרקו שושושטפו שבּממקום ּמקדוש.
מסכת זבחים פרק יא משנה ז
ט
אאּמחד אשִבבֵאשל בו שואאּמחד אשֵאע ּמרה שלתוכו רוֵאתיַתח,
אאּמחד ּמק שדֵאשי ּמק ּמדִבשים שואאּמחד ּמק ּמדִבשים יַתקִבלים,
שטעו ִבנים שמ ִבריּמקה וששִבטיּמפה.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ּמק ּמדִבשים יַתקִבלים ֵאאי ּמנן שטעו ִבנין שמ ִבריּמקה וששִבטיּמפה.
שרִבבי יַתט שרפון אוֵאמר:
ִבאם ִבבֵאשל בו שתִבחיַתלת ּמה אר אגל,
שייַתבֵאשל בו ּמכל ּמה אר אגל.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:

יַתעד שזיַתמן רֲעאִבכיּמלה.
שמ ִבריּמקה וששִבטיּמפה:
שמ ִבריּמקהִ ,בכשמ ִברייַתקת יַתהכוס,
וששִבטיּמפהִ ,בכששִבטייַתפת יַתהכוס.
שמ ִבריּמקה ]יַתביַתחִבמים[ וששִבטיּמפה יַתבצו ִבנים.
יַתהששפוד שוּמהיַתאשסּמכּמלה ,יַתמ שגִבעיּמלן יַתביַתחִבמים.
מסכת זבחים פרק יא משנה ח
י
ִבבֵאשל בו ּמק ּמדִבשין שומחִבלין,
או ּמק שדֵאשי ּמק ּמדִבשים שוּמק ּמדִבשים יַתקִבלים,
ִבאם איש שבנוֵאתן יַתטיַתעם,
רֲעה ֵארי יַתהיַתּקִבלים אנאאּמכִבלים יַתכרֲעחמו ִברין,
ֵאאי ּמנן שטעו ִבנין שמ ִבריּמקה וששִבטיּמפה,
שוֵאאי ּמנן פושסִבלין שביַתמ ּמגע.
שו ּמרִבקיק אש ּמנ יַתגע שב ּמרִבקיק,
יַתורֲעחִבתּמכה יַתברֲעחִבתּמכה,
ללא ּמכל ּמה ּמרִבקיק שוללא ּמכל יַתהרֲעחִבתּמכה רֲעאסו ִברין,
ֵאאינו ּמאסור אאּמלא ּממקום אשּמביַתלע.

פרק יב
מסכת זבחים פרק יב משנה א
א
שטבול יום ושממחיַתוּסר ִבכפו ִברין,
ֵאאי ּמנן חושלִבקין יַתבּמּק ּמדִבשין ללאיַתכל ּמבאע ארב.
או ֵאנן נו ֵאגיַתע שוֵאאינו יַתמשק ִבריב,
חוֵאלק ללאיַתכל ּמבאע ארב.
]יַתברֲעעֵאלי מוִבמין[,
ֵאבין יַתברֲעעֵאלי מוִבמין שקבוִבעין,
ֵאבין יַתברֲעעֵאלי מוִבמין עושב ִברין,
חושלִבקין שואושכִבלין ,רֲעאּמבל ללא יַתמשק ִבריִבבין.
ּמכל אשֵאאינו ּמראוי יַתלרֲעעבו ּמדהֵ ,אאינו חוֵאלק יַתבּמבּמשר.
שוּמכל אשֵאאין לו יַתבּמבּמשרֵ ,אאין לו ּמבעורות.
רֲעאִבפלו ּמטֵאמא שבּמשיַתעת שז ִברייַתקת ּמדִבמים,
שוּמטהור שבּמשיַתעת אהשקֵאטר רֲעחּמלִבבים,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא ז,לג(
ֵאאינו חוֵאלק יַתבּמבּמשר ,א
"יַתהיַתמשק ִבריב אאת יַתדם יַתהששּמלִבמים שואאת יַתהֵאחאלב ִבמשב ֵאני יַתארֲעה לרן,

לו ִבתשה איה שוק יַתה ּמיִבמין שלּממ ּמנה".
מסכת זבחים פרק יב משנה ב
ב
ּמכל אשללא ּמזּמכה יַתהִבמ שזֵאביַתח ִבבשבּמש ּמר ּה,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא ז,ח(
ללא ּמזכו יַתהלכרֲעה ִבנים שבעו ּמר ּה ,א
"לעיַתלת ִבאיש" ,עוּמלה אשּמעיַתלתּ ,מלִבאיש.
ג
עוּמלה אש ִבנששּמחּמטה אשללא ִבלששּממ ּה,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשללא ּמעיַתלת יַתלשבּמעִבלים,
עו ּמר ּה יַתללכרֲעה ִבנים.
אאּמחד עויַתלת ּמהִבאיש שואאּמחד עויַתלת ּמהִבאּמשה,
עורוֵאתיאהן יַתללכרֲעה ִבנים.
מסכת זבחים פרק יב משנה ג
ד
עורות ּמק ּמדִבשים יַתקִבלים ,יַתלשבּמעִבלים,
שועורות ּמק שדֵאשי ּמק ּמדִבשים ,יַתללכרֲעה ִבנים.
יַתקל ּמוחלאמר> :קול<
ּממה ִבאם עוּמלה אשללא ּמזכו ִבבשבּמש ּמר ּהּ ,מזכו שבעו ּמר ּה,
ּמק שדֵאשי ּמק ּמדִבשים ,אש ּמזכו ִבבשבּמש ּמרן,
ֵאאינו ִבדין אש ִבי שזכו שבעו ּמרן?
ֵאאין יַתלִבמ שזֵאביַתח מוִבכייַתח ,אשֵאאין לו עור ִבמּמכל ּממקום.
מסכת זבחים פרק יב משנה ד
ה
ּמכל ּמק ּמדִבשים אשֵאא יַתרע ּמבאהן שפסול קל אדם שלאהשפֵאשּמטן,
ֵאאין עורוֵאתיאהם יַתללכרֲעה ִבנים;
שליַתאיַתחר אהשפֵאשּמטן ,עורוֵאתיאהם יַתללכרֲעה ִבנים.
ו
ּמאיַתמר שרִבבי רֲעח יַתנ שנ ּמיה שס יַתגן יַתהלכרֲעה ִבנים:
ִבמ ּמייַתמי ללא ּמרִבאיִבתי עור יוֵאוצא שלֵאבית יַתהשש ִבריּמפה.
ּמאיַתמר שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
ִבמ שדּמב ּמריו ּמליַתמ שדנו,
אשיַתהיַתמשפִבשיט אאת יַתהשבכור שו ִבנשמּמוצא שט ֵארּמפה,
אש ֵאיאותו יַתהלכרֲעה ִבנים שבעורו.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
]ֵאאין[ 'ללא ּמרִבאינו' שרּמא ּמיה,

אאּמלא יוֵאוצא שלֵאבית יַתהשש ִבריּמפה.
מסכת זבחים פרק יב משנה ה
ז
ּמפ ִברים יַתה ִבנשש ּמרִבפין וששִבעי ִברין יַתה ִבנשש ּמרִבפין,
ִבב שזיַתמן אשֵאהן ִבנשש ּמרִבפין שכִבמשוצ ּמוּמתן,
ִבנשש ּמרִבפין שבֵאבית יַתה אדאשן ,ושמיַתטִבמין שב ּמג ִבדים;
ִבאם ֵאאי ּמנן ִבנשש ּמרִבפין שכִבמשוצ ּמוּמתן,
ִבנשש ּמרִבפין שבֵאבית יַתהִבבי ּמרה,
שוֵאאי ּמנן שמיַתטִבמין שב ּמג ִבדים.
מסכת זבחים פרק יב משנה ו
ח
ּמהיו סושבִבלים אותו יַתבמוטות.
ּמישוצאו ּמה ִבראשו ִבנים חו ץ שלחויַתמת ּמהרֲעע ּמז ּמרה,
שוּמהיַתארֲעחרו ִבנים ללא ּמישוצאו,
ּמה ִבראשו ִבנים שמיַתטִבמין שב ּמג ִבדים,
שוּמהיַתארֲעחרו ִבנים ֵאאי ּמנן שמיַתטִבמין שב ּמג ִבדים יַתעד אש ֵאיֵאוצאו.
ּמישוצאו ֵאאלו ּמוֵאאלו,
ֵאאלו ּמוֵאאלו שמיַתטִבמין שב ּמג ִבדים.
שרִבבי ִבששמעון ]אוֵאמר[:
ֵאאלו ּמוֵאאלו ֵאאי ּמנן שמיַתטִבמין שב ּמג ִבדים,
יַתעד אש ִבייַתצת ּמהאור שב מרּמבן.
ִבניַתתְך יַתהּמבּמשרֵ ,אאין יַתהשו ֵאר ף שמיַתטֵאמא שב ּמג ִבדים> .מחיַתתְך<

פרק יג
מסכת זבחים פרק יג משנה א
א
יַתהשוֵאחט שויַתהיַתמרֲעעאלה יַתבחו ץ,
יַתח ּמיב יַתעל יַתהששִבחיּמטה שויַתח ּמיב יַתעל ּמהרֲעעּמל ּמיה.
שרִבבי יוֵאסה יַתה ּמגִבליִבלי אוֵאמר:
ּמשיַתחט ִבבשפ ִבנים שואהאעּמלה יַתבחו ץ ,יַתח ּמיב.
ּמשיַתחט יַתבחו ץ שואהאעּמלה יַתבחו ץּ ,מפטור,
אשללא אהאעּמלה אאּמלא ּמדּמבר ּמפסול.
ּמאשמרו לו:
יַתא ף יַתהשוֵאחט ִבבשפ ִבנים שויַתהיַתמרֲעעאלה יַתבחו ץ,
ֵאכי ּמון אשהוִבוציאו ,שפּמסלו.

מסכת זבחים פרק יג משנה ב
ב
ּמטֵאמא אשּמאיַתכל,
ֵאבין לק אדש ּמטֵאמא וֵאבין לק אדש ּמטהור ,יַתח ּמיב.
שרִבבי יוֵאסה יַתה ּמגִבליִבלי אוֵאמר:
ּמטֵאמא אשּמאיַתכל ּמטהור ,יַתח ּמיב,
ּמטֵאמא אשּמאיַתכל ּמטֵאמאּ ,מפטור,
אשללא ּמאיַתכל אאּמלא ּמדּמבר ּמטֵאמא.
ּמאשמרו לו:
יַתא ף ּמטֵאמא אשּמאיַתכל ּמטהור,
ֵאכי ּמון אש ּמנ יַתגע בוִ ,בטּממהו.
שוּמטהור אשּמאיַתכל ּמטֵאמאּ ,מפטור,
אשֵאאינו יַתח ּמיב אאּמלא יַתעל מטשמיַתאת יַתהגו ף.
מסכת זבחים פרק יג משנה ג
ג
חלאמר יַתבששִבחיּמטה ִבמּמברֲעעּמל ּמיה,
וּמברֲעעּמל ּמיה ִבמיַתבששִבחיּמטה.
אשיַתהשוֵאחט יַתלאה שדיוט ,יַתח ּמיב,
שויַתהיַתמרֲעעאלה יַתלאה שדיוטּ ,מפטור.
חלאמר ּמברֲעעּמל ּמיה,
שש יַתנִים אשּמארֲעחזו יַתבשוּסִבכין שוּמשּמחטו ,שפטו ִברין,
ּמארֲעחזו ּמבֵאאאבר שואהאעלוהו ,יַתח ּמיִבבין.
אהאעּמלהּ ,מח יַתזר שואהאעּמלהּ ,מח יַתזר שואהאעּמלה,
יַתח ּמיב יַתעל ּמכל יַתהרֲעעּמל ּמיה שויַתהרֲעעּמל ּמיה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ִבששמעון.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ֵאאינו יַתח ּמיב יַתעד אש יַתירֲעעאלה שבלראש יַתהִבמ שזֵאביַתח.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
רֲעאִבפלו אהאעּמלה יַתעל יַתהאוּסיַתלע,
או יַתעל ּמהאאאבן ,יַתח ּמיב.
מסכת זבחים פרק יג משנה ד
ד
אאּמחד ּמק ּמדִבשים שכֵאש ִברים,
שואאּמחד ּמק ּמדִבשים שפסוִבלין אשּמה ּמיה שפסוּמלן יַתבּקל אדש,
שוִבהשק ִבריּמבן יַתבחו ץ,
יַתח ּמיב.
יַתהיַתמרֲעעאלה יַתכ יַתזִית ִבמן ּמהעוּמלה,

ִבמן ּמהֵאאמו ִברין יַתבחו ץ,
יַתח ּמיב.
יַתהלּקאמ ץ ,שויַתהשלבו ּמנה ,שויַתהשּקלט ארת,
וִבמ שניַתחת לכרֲעה ִבנים,
וִבמ שניַתחת לכֵאהן ּממִבשייַתח,
וִבמ שניַתחת שנּמסִבכים,
אשִבהשק ִבריב ֵאמאאּמחת ֵאמאהן יַתכ יַתזִית יַתבחו ץ,
יַתח ּמיב.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר פוֵאטר יַתעד אש יַתישק ִבריב אאת מכלו.
שומכּמלן ,אשִבהשק ִבריּמבן ִבבשפ ִבנים,
שוִבש ֵאיר ֵאמאהן יַתכ יַתזִית,
שוִבהשק ִבריבו יַתבחו ץ,
יַתח ּמיב.
שומכּמלם אשּמחשסרו ּמכל אשֵאהן,
שוִבהשק ִבריּמבן יַתבחו ץ,
ּמפטור.
מסכת זבחים פרק יג משנה ה
ה
יַתהיַתמשק ִבריב ּמק ּמדִבשים אואאמו ֵאריאהן יַתבחו ץ ,יַתח ּמיב.
ִבמ שנּמחה אשללא ִבנשקּממּמוצה,
שוִבהשק ִבריּמב ּה יַתבחו ץּ ,מפטור.
שקּממּמוצ ּה ,שוּמח יַתזר מקשמּמוצ ּה שלתוּמכ ּה,
שוִבהשק ִבריּמב ּה יַתבחו ץ ,יַתח ּמיב.
מסכת זבחים פרק יג משנה ו
ו
יַתהלּקאמ ץ שויַתהשלבו ּמנה אשִבהשק ִבריב אאת אאּמחד ֵאמאהן יַתבחו ץ,
יַתח ּמיב.
שרִבבי אאִבליאע אזר פוֵאטר יַתעד אש יַתישק ִבריב אאת יַתהֵאש ִבני.
אאּמחד ִבבשפ ִבנים שואאּמחד יַתבחו ץ ,יַתח ּמיב.
שש ֵאני ּמב ִבזֵאכי שלבו ּמנה אשִבהשק ִבריב אאת אאּמחד ֵאמאהן יַתבחו ץ,
יַתח ּמיב.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר פוֵאטר ,יַתעד אש יַתישק ִבריב אאת יַתהֵאש ִבני.
אאּמחד ִבבשפ ִבנים שואאּמחד יַתבחו ץ ,יַתח ּמיב.
יַתהזו ֵארק ִבמשקּמוצת ּמדִבמים יַתבחו ץ ,יַתח ּמיב.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
יַתא ף יַתהשמ יַתנֵאוּסְך ֵאמי אהיַתחג אבּמחג יַתבחו ץ ,יַתח ּמיב.
שרִבבי שנאחשמ ּמיה אוֵאמר:
ִבשי ֵארי יַתה ּמדם אשִבהשק ִבריּמבן יַתבחו ץ ,יַתח ּמיב.

מסכת זבחים פרק יג משנה ז
ז
יַתהמוֵאלק אאת ּמהעו ף ִבבשפ ִבנים שואהאעּמלה יַתבחו ץ ,יַתח ּמיב.
ּממיַתלק יַתבחו ץ שואהאעּמלה יַתבחו ץּ ,מפטור.
יַתהשוֵאחט אאת ּמהעו ף ִבבשפ ִבנים שואהאעּמלה יַתבחו ץּ ,מפטור.
ּמשיַתחט יַתבחו ץ שואהאעּמלה יַתבחו ץ ,יַתח ּמיב.
ִבנשמּמוצא אד ארְך אהשכֵאשרו ִבמִבבשפ ִבנים ,ושפטורו ִבמיַתבחו ץ;
אד ארְך אהשכֵאשרו ִבמיַתבחו ץ ,ושפטורו ִבמִבבשפ ִבנים.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ּמכל אשיַתח ּמיִבבין ּמעּמליו יַתבחו ץ,
יַתח ּמיִבבין יַתעל יַתכיוֵאוצא בו ִבבשפ ִבנים אשאהאעּמלה יַתבחו ץ,
חו ץ ִבמן יַתהשוֵאחט ִבבשפ ִבנים ויַתמרֲעעאלה יַתבחו ץ.
מסכת זבחים פרק יג משנה ח
ח
יַתחּמּטאת אשִבּקֵאבל ּמדּממ ּה שבכוס אאּמחד,
ּמניַתתן יַתבחו ץ שוּמח יַתזר שו ּמניַתתן ִבבשפ ִבנים,
ִבבשפ ִבנים שוּמח יַתזר שו ּמניַתתן יַתבחו ץ,
יַתח ּמיב ,אשמכלו ּמראוי ּמללבא ִבבשפ ִבנים.
ִבקֵאבל ּמדּממ ּה ִבבשש ֵאני כוסות,
ּמניַתתן שש ֵאניאהם ִבבשפ ִבניםּ ,מפטור;
שש ֵאניאהן יַתבחו ץ ,יַתח ּמיב;
אאּמחד ִבבשפ ִבנים שואאּמחד יַתבחו ץּ ,מפטור;
אאּמחד יַתבחו ץ שואאּמחד ִבבשפ ִבנים,
יַתח ּמיב יַתעל יַתהִבחיוצון ,שויַתהשפ ִבניִבמי שמיַתכֵאפר.
שלּממה יַתה ּמדּמבר דואמה?
שליַתמשפ ִבריש יַתחּמּטאתו שוּמאּמב ּמדה,
שוִבהשפ ִבריש יַתאאח ארת יַתתשחאתיּמה,
שויַתאיַתחר ּמכְך ִבנשמֵאוצאת ּמה ִבראשו ּמנה,
יַתורֲעה ֵארי ששֵאתיאהן עושמדות!
ּמשיַתחט ששֵאתיאהן ִבבשפ ִבניםּ ,מפטור;
ששֵאתיאהן יַתבחו ץ ,יַתח ּמיב;
יַתאיַתחת ִבבשפ ִבנים שויַתאיַתחת יַתבחו ץּ ,מפטור; >אאּמחד; שואאּמחד<
יַתאיַתחת יַתבחו ץ שויַתאיַתחת ִבבשפ ִבנים> ,אאּמחד; שואאּמחד<
יַתח ּמיב יַתעל יַתהִבחיוצו ּמנה ,שויַתהשפ ִבניִבמית שמיַתכאפ ארת.
יַתכֵאשם אש ּמדּממ ּה פוֵאטר אאת שבּמש ּמר ּה,
ּמכְך הוא פוֵאטר אאת שביַתשר רֲעחאב שרּמת ּה.

פרק יד
מסכת זבחים פרק יד משנה א
א
ּמפ יַתרת יַתחּמּטאת אששש ּמרּמפ ּה חו ץ ִבמ ִבגּמת ּה,
שוֵאכן ּמשִבעיר יַתהִבמששיַתתֵאליַתח אשִבהשק ִבריבו יַתבחו ץ,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא יז,ד(
ּמפטור ,א
" שואאל אפיַתתח לאאהל מוֵאעד ללא אהִבביאו",
ּמכל אשֵאאינו ּמראוי ּמללבא אאל אפיַתתח לאאהל מוֵאעד,
ֵאאין יַתח ּמיִבבין ּמעּמליו.
מסכת זבחים פרק יד משנה ב
ב
ּמהרוֵאביַתע ,שויַתהִבנ שרּמבע,
שויַתהממשקאוצה ,שויַתה אנשעּמבד,
שוּמהאאשת יַתנן ,שויַתהשמִבחיר,
שויַתהִבכשליַתאִים ,שויַתהשּט ֵארּמפה ,שויוֵאוצא דלאפן,
אשִבהשק ִבריּמבן יַתבחו ץּ ,מפטור ,אש אנאאיַתמר:
" ִבלשפ ֵאני ִבמששיַתכן יי",
ּמכל אשֵאאינו ּמראוי ִבלשפ ֵאני ִבמששיַתכן יי,
ֵאאין יַתח ּמיִבבין ּמעּמליו.

) יַתו ִבישק ּמרא יז,ד(

ג
יַתברֲעעֵאלי מוִבמין,
ֵאבין יַתברֲעעֵאלי מוִבמין שקבוִבעין,
ֵאבין יַתברֲעעֵאלי מוִבמין עושב ִברין,
אשִבהשק ִבריּמבן יַתבחו ץּ ,מפטור.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתברֲעעֵאלי מוִבמין שקבוִבעיןּ ,מפטור,
ויַתברֲעעֵאלי מוִבמין עושב ִברין ,שבללא יַתתרֲעעאשה.
ד
תו ִברין אשללא ִבה ִבגייַתע שזיַתמ ּמנן,
ושב ֵאני יו ּמנה אשִבעֵאבר שזיַתמ ּמנן,
אשִבהשק ִבריּמבן יַתבחו ץּ ,מפטור.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
שב ֵאני יו ּמנה אשִבעֵאבר שזיַתמ ּמנןּ ,מפטור,
שותו ִברין אשללא ִבה ִבגייַתע שזיַתמ ּמנן ,שבללא יַתתרֲעעאשה.

ה
'לאתו שואאת שבנו' ,ושממחיַתוּסר שזיַתמןּ] ,מפטור[.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
רֲעה ֵארי אזה שבללא יַתתרֲעעאשה.
אשּמה ּמיה שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ּמכל אשהוא ּמראוי ּמללבא שליַתאיַתחר שזיַתמן,
רֲעה ֵארי אזה שבללא יַתתרֲעעאשה ,שוֵאאין בו ִבמֵאשם ּמכ ֵארת.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ּמכל אשֵאאין בו ּמכ ֵארתֵ ,אאין בו שבללא יַתתרֲעעאשה.
מסכת זבחים פרק יד משנה ג
ו
שממחיַתוּסר שזיַתמןֵ ,אבין שבגופוֵ ,אבין ִבבשבּמעּמליו.
שוֵאאי אזה הוא שממחיַתוּסר שזיַתמן ִבבשבּמעּמליו?
יַתה ּמזב ,שויַתה ּמזּמבה ,יַתהיואל אדת ,שויַתהשמלוצ ּמרע,
אשִבהשק ִבריבו יַתחּמּטאּמתן יַתורֲעאּמשּממן יַתבחו ץ ,שפטו ִברין;
עולוֵאתיאהן שויַתששלֵאמיאהן יַתבחו ץ ,יַתח ּמיִבבין.
יַתהיַתמרֲעעאלה ִבמשביַתשר יַתחּמּטאת,
ִבמשביַתשר ּמאּמשם,
ִבמשביַתשר ּמק שדֵאשי ּמק ּמדִבשים,
ִבמשביַתשר ּמק ּמדִבשים יַתקִבלים,
מויַתתר ּמהלעאמר,
וששֵאתי יַתהאלאחם,
שואלאחם יַתהּמפ ִבנים,
שוִבשי ֵארי שמ ּמנחות,
יַתהיוֵאוצק ,יַתהבוֵאלל ,יַתהפוֵאתת,
יַתהמוֵאליַתח ,יַתהֵאמ ִבני ף ,יַתהיַתמ ִבגיש,
יַתהשמיַתס ֵאדר אאת יַתהמששלּמחן,
יַתהֵאמִבטיב אאת יַתה ֵאנרות,
יַתהּקוֵאמ ץ ,שויַתהשמיַתקֵאבל ּמדִבמים יַתבחו ץּ ,מפטור.
ֵאאין יַתח ּמיִבבין ּמעּמליו ללא ִבמֵאשם ּמזרות,
שוללא ִבמֵאשם מטשמּמאה,
שוללא ִבמֵאשם שממחיַתוּסר שב ּמג ִבדים,
שוללא ִבמֵאשם שרחו ץ ּמי יַתדִים שו יַתר שגיַתלִים.
מסכת זבחים פרק יד משנה ד
ז
יַתעד אשללא הויַתקם יַתהִבמששּמכן,
ּמהיו יַתהּמבמות ממּמתרות,
יַתורֲעעבו ּמדה יַתבשבכורות.

ִבמאשהויַתקם יַתהִבמששּמכן,
אנאאשסרו יַתהּמבמות,
יַתורֲעעבו ּמדה יַתבלכרֲעה ִבנים.
ּמק שדֵאשי ּמק ּמדִבשים אנאאּמכִבלים ִבלשפ ִבנים ִבמן יַתהשּקּמלִבעים,
ּמק ּמדִבשים יַתקִבלים שבּמכל יַתמרֲעח ֵאנה ִישש ּמרֵאאל.
מסכת זבחים פרק יד משנה ה
ח
ּמבאו יַתל ִבגשל ּמגל ,שומהשתרו יַתהּמבמות;
ּמק שדֵאשי ּמק ּמדִבשים אנאאּמכִבלין ִבלשפ ִבנים ִבמן יַתהשּקּמלִבעים,
ּמק ּמדִבשים יַתקִבלים שבּמכל ּממקום.
מסכת זבחים פרק יד משנה ו
ט
ּמבאו ִבשיללה ,שו אנאאשסרו יַתהּמבמות.
ללא ּמה ּמיה ּמשם ִבתשק ּמרה,
אאּמלא יַתבִית אשיַתלרֲעאּמב ִבנים ִבמשליַתמּמּטהִ ,בוי ִבריעות ִבמשליַתמשעּמלן.
ִבהיא ּמה שיּמתה שמנוּמחה.
ּמק שדֵאשי ּמק ּמדִבשים אנאאּמכִבלים ִבלשפ ִבנים ִבמן יַתהשּקּמלִבעים,
ּמק ּמדִבשים יַתקִבלים ויַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני שבּמכל ּמהרואאה.
מסכת זבחים פרק יד משנה ז
י
ּמבאו שלנוב ושל ִבגשבעון ,שומהשתרו יַתהּמבמות.
ּמק שדֵאשי ּמק ּמדִבשים אנאאּמכִבלים ִבלשפ ִבנים ִבמן יַתהשּקּמלִבעים,
ּמק ּמדִבשים יַתקִבלים שבּמכל ּמע ֵארי ִישש ּמרֵאאל.
מסכת זבחים פרק יד משנה ח
יא
ּמבאו ִבלירוּמשיַתלִים שו אנאאשסרו יַתהּמבמות,
שוללא ּמה ּמיה ּמלאהם עוד אהֵאתר.
ִבהיא ּמה שיּמתה יַתנרֲעחּמלה.
ּמק שדֵאשי ּמק ּמדִבשים אנאאּמכִבלים ִבלשפ ִבנים ִבמן יַתהשּקּמלִבעים,
ּמק ּמדִבשים יַתקִבלים ויַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני ִבלשפ ִבנים ִבמן יַתהחוּממה.
מסכת זבחים פרק יד משנה ט
יב
ּמכל ּמק ּמדִבשים אשִבהשק ִבדיּמשן שבּמשיַתעת ִבאוּסור ּמבמות,
ִבהשק ִבריּמבן שבּמשיַתעת ִבאוּסור ּמבמות יַתבחו ץ,
רֲעה ֵארי ֵאאלו יַתברֲעעֵאשה ושבללא יַתתרֲעעאשה,

שויַתח ּמיִבבין רֲעעֵאליאהן ּמכ ֵארתּ> .מעּמליו<
ִבהשק ִבדיּמשן שבּמשיַתעת אהֵאתר ּמבמות,
שוִבהשק ִבריּמבן שבּמשיַתעת ִבאוּסור ּמבמות,
רֲעה ֵארי ֵאאלו יַתברֲעעֵאשה ושבללא יַתתרֲעעאשה,
שוֵאאין יַתח ּמיִבבין רֲעעֵאליאהן ּמכ ֵארת.
ִבהשק ִבדיּמשן שבּמשיַתעת ִבאוּסור ּמבמות,
שוִבהשק ִבריּמבן שבּמשיַתעת אהֵאתר ּמבמות,
רֲעה ֵארי ֵאאלו יַתברֲעעֵאשה ,שוֵאאין ּמבאהן שבללא יַתתרֲעעאשה.
מסכת זבחים פרק יד משנה י
יג
ֵאאלו ּמק ּמדִבשים שק ֵארִבבין יַתבִבמששּמכן:
ּמק ּמדִבשים אשּמהשק ּמדשו יַתלִבמששּמכן,
ּמק שרשבנות יַתהִבצבור שק ֵארִבבים יַתבִבמששּמכן,
שוּמק שרשבנות יַתה ּמיִבחיד יַתבּמבּממה.
ּמק שרשבנות יַתה ּמיִבחיד אשּמהשק שדשו יַתלִבמששּמכן,
ִיּמּק שרבו יַתבִבמששּמכן;
שוִבאם ִבהשק ִבריּמבן יַתבּמבּממהּ ,מפטור.
יַתמה ֵאבין ּמביַתמת יַתה ּמיִבחיד שלּמביַתמת ִבוצבור?
שסִבמיּמכה ,וששִבחייַתטת ּמוצפון ,ויַתמיַתתן ּמסִבביב,
ושתנוּמפה ,שויַתה ּמגּמשה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאאין ִבמ שנּמחה יַתבּמבּממה,
שוֵאכהון ,וִבב שג ֵאדי ּמש ֵארת ,ושכֵאלי ּמש ֵארת,
שו ֵארייַתח ִבניחויַתח ,ושמִבחּמצה יַתב ּמדִבמים,
ו שרחו ץ ּמי יַתדִים שו יַתר שגיַתלִים.
רֲעאּמבל יַתה שזיַתמן ,יַתהנוּמתר ,שויַתהּמּטֵאמא ּמש ִבוים ּמב אזה וּמב אזה.
חסלת מסכת זבחים

מסכת מנחות
פרק א
מסכת מנחות פרק א משנה א
א

ּמכל יַתהשמ ּמנחות אש ִבנשקּממוצו אשללא ִבלששּממן ,שכֵאשרות,
אאּמלא אשללא ּמעלו יַתלשבּמעִבלין ִבמֵאשם חוּמבה,
חו ץ ִבמִבמ שניַתחת חוֵאטא וִבמ שניַתחת שק ּמנאות.
ִבמ שניַתחת חוֵאטאִ ,במ שניַתחת שק ּמנאות אששּקּממּמוצן אשללא ִבלששּממן,
ּמניַתתן יַתבאכִבלי ,שוִבהֵאלְך ,שוִבהשקִבטיר אשללא ִבלששּממן,
או ִבלששּממן שואשללא ִבלששּממן,
או אשללא ִבלששּממן שוִבלששּממן ,שפסולות.
ֵאכייַתוצד ִבלששּממן שואשללא ִבלששּממן?
שלֵאשם ִבמ שניַתחת חוֵאטא ושלֵאשם ִבמ שניַתחת שנ ּמדּמבה.
אשללא ִבלששּממן שוִבלששּממן?
שלֵאשם ִבמ שניַתחת שנ ּמדּמבה ושלֵאשם ִבמ שניַתחת חוֵאטא.
מסכת מנחות פרק א משנה ב
ב
אאּמחד ִבמ שניַתחת חוֵאטא
שואאּמחד ּמכל יַתהשמ ּמנחות אששּקּממּמוצן ּמזר,
או ֵאנן,
שטבול יום,
שממחיַתוּסר שב ּמג ִבדים,
שממחיַתוּסר ִבכפו ִברים,
אשללא שרחו ץ ּמי יַתדִים שו יַתר שגיַתלִים,
ּמע ֵארל,
שוּמטֵאמא,
יוֵאשב,
עוֵאמד יַתעל יַתגֵאבי ֵאכִבלים,
יַתעל יַתגֵאבי שבֵאהּממה,
יַתעל יַתגֵאבי יַתר שגֵאלי רֲעחֵאברו,
ּמפיַתסל.
ּמקיַתמ ץ ִבבששלמאלּ ,מפיַתסל.
אבן שבִבתי ּמרה אוֵאמר:
יַתישח ִבזיר ,שו יַתישחלזר שוִישקלמ ץ ִבביִבמין.
ּמקיַתמ ץ שוּמעּמלה שב ּמידו שוצרור,
או יַתג שר ֵאגר אמיַתלח,
או לק ארט אשִבלשלבו ּמנה,
ּמפיַתסלִ ,במשפ ֵאני אשּמאשמרו:
יַתהלּקאמ ץ יַתה ּמיֵאתר שואהּמחֵאסר ּמפסול.
שוֵאאי אזה הוא יַתה ּמיֵאתר?
אששּקּממוצו שמבל ּמר ץ;
שוּמחֵאסר?
אששּקּממוצו שב ּמראֵאשי אאשוצשבעוּמתיו.

ג
ֵאכייַתוצד הוא עואשה?
פוֵאשט אאת אאשוצשבעוּמתיו יַתעל יַתפס ּמידו.
)מסכת מנחות פרק א משנה ג(
ִברּמבה יַתששמ ּמנ ּה,
שוִבחיַתוּסר יַתששמ ּמנ ּה,
ִבחיַתוּסר שלבו ּמנּמת ּה,
שפסוּמלה.
יַתהּקוֵאמ ץ אאת יַתהִבמ שנּמחה ללאיַתכל ִבשי אריּמה יַתבחו ץ,
או יַתכ יַתזִית ִבמִבשי אריּמה יַתבחו ץ,
שליַתהשקִבטיר מקשמּמוצ ּה יַתבחו ץ,
או יַתכ יַתזִית ִבממּקשמּמוצ ּה יַתבחו ץ,
או שליַתהשקִבטיר שלבו ּמנּמת ּה יַתבחו ץ,
ּמפסול ,שוֵאאין בו ּמכ ֵארת.
ד
ללאיַתכל ִבשי אריּמה שלּממּמחר,
או יַתכ יַתזִית ִבמִבשי אריּמה שלּממּמחר,
שליַתהשקִבטיר מקשמּמוצ ּה שלּממּמחר,
או יַתכ יַתזִית מקשמּמוצ ּה שלּממּמחר,
או שליַתהשקִבטיר שלבו ּמנּמת ּה שלּממּמחר,
ִבפגול ,שויַתח ּמיִבבין ּמעּמליו ּמכ ֵארת.
ה
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל יַתהּקוֵאמ ץ ,יַתהנוֵאתן יַתבאכִבלי ,שויַתהשמיַתהֵאלְך
יַתהיַתמשקִבטיר ללאיַתכל ּמדּמבר אשיַתד שרכו ללאיַתכל,
ושליַתהשקִבטיר ּמדּמבר אשיַתד שרכו שליַתהשקִבטיר,
חו ץ ִבלשמקומו,
ּמפסול ,שוֵאאין בו ּמכ ֵארת;
חו ץ ִבל שזיַתמנו,
ִבפגול ,שויַתח ּמיִבבין ּמעּמליו ּמכ ֵארת,
וִבבשליַתבד אש ִבישק יַתרב יַתהיַתמִבתיר שכִבמשוצ ּמותו.
]ו[ >ד<
ֵאכייַתוצד ּמק יַתרב יַתהיַתמִבתיר שכִבמשוצ ּמותו?
ּמקיַתמ ץ ִבבששִבתיּמקה,
ּמניַתתן יַתבאכִבלי שוִבהֵאלְך שוִבהשקִבטיר ִבבששִבתיּמקה;
או אשּמּקיַתמ ץּ ,מניַתתן יַתבאכִבלי ,שוִבהֵאלְך שוִבהשקִבטיר חו ץ ִבל שזיַתמנו,
אזה הוא אשּמּק יַתרב יַתהיַתמִבתיר שכִבמשוצ ּמותו.

מסכת מנחות פרק א משנה ד
]ז[ >ה<
ֵאכייַתוצד ללא ּמק יַתרב יַתהיַתמִבתיר שכִבמשוצ ּמותו?
ּמקיַתמ ץ חו ץ ִבלשמקומו,
ּמניַתתן יַתבאכִבלי שוִבהֵאלְך שוִבהשקִבטיר חו ץ ִבל שזיַתמנו;
או אשּמּקיַתמ ץ חו ץ ִבל שזיַתמנו,
ּמניַתתן יַתבאכִבלי שוִבהֵאלְך שוִבהשקִבטיר חו ץ ִבלשמקומו;
או אשּמּקיַתמ ץּ ,מניַתתן יַתבאכִבלי ,שוִבהֵאלְך שוִבהשקִבטיר חו ץ ִבלשמקומו.
ִבמ שניַתחת חוֵאטא וִבמ שניַתחת שק ּמנאות אששּקּממּמוצן אשללא ִבלששּממן,
ּמניַתתן יַתבאכִבלי שוִבהֵאלְך שוִבהשקִבטיר חו ץ ִבל שזיַתמ ּמנן;
או אשּמּקיַתמ ץ חו ץ ִבל שזיַתמ ּמנן,
ּמניַתתן יַתבאכִבלי שוִבהֵאלְך שוִבהשקִבטיר אשללא ִבלששּממן;
או אשּמּקיַתמ ץ שו ּמניַתתן יַתבאכִבלי שוִבהֵאלְך שוִבהשקִבטיר אשללא ִבלששּממן,
אזה הוא אשללא ּמק יַתרב יַתהיַתמִבתיר שכִבמשוצ ּמותו.
ח
ללאיַתכל יַתכ יַתזִית יַתבחו ץ ,יַתכ יַתזִית שלּממּמחר;
יַתכ יַתזִית שלּממּמחר ,יַתכ יַתזִית יַתבחו ץ;
יַתכרֲעחִבוצי יַתזִית יַתבחו ץ ,יַתכרֲעחִבוצי יַתזִית שלּממּמחר;
יַתכרֲעחִבוצי יַתזִית שלּממּמחר ,יַתכרֲעחִבוצי יַתזִית יַתבחו ץ,
ּמפסול ,שוֵאאין בו ּמכ ֵארת.
ט
ּמאיַתמר שרִבבי יו ּמדה:
אזה יַתהשכּמלל:
ִבאם יַתמשחאשאבת יַתה שזיַתמן ּמק שדּממה שליַתמשחאשאבת יַתהּממקום,
ִבפגול ,שויַתח ּמיִבבין ּמעּמליו ּמכ ֵארת;
ִבאם יַתמשחאשאבת יַתהּממקום ּמק שדּממה שליַתמשחאשאבת יַתה שזיַתמן,
ּמפסול ,שוֵאאין בו ּמכ ֵארת.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
אזה ּמו אזה ּמפסול ,שוֵאאין בו ּמכ ֵארת.
ללאיַתכל יַתכרֲעחִבוצי יַתזִית ושליַתהשקִבטיר יַתכרֲעחִבוצי יַתזִית,
ּמכֵאשר ,אשֵאאין רֲעאִבכיּמלה שויַתהשקּמט ּמרה ִבמשוצּמט שרִבפין.

פרק ב
מסכת מנחות פרק ב משנה א
א
יַתהּקוֵאמ ץ אאת יַתהִבמ שנּמחה ללאיַתכל ִבשי אריּמה

או שליַתהשקִבטיר מקשמּמוצ ּה שלּממּמחר,
מו אדה שרִבבי יוֵאסה ּמב אזה
אשהוא ִבפגול ,שויַתח ּמיִבבין ּמעּמליו ּמכ ֵארת.
שליַתהשקִבטיר שלבו ּמנּמת ּה שלּממּמחר,
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ִבפגול ,שוֵאאין בו ּמכ ֵארת.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִבפגול ,שויַתח ּמיִבבין ּמעּמליו ּמכ ֵארת.
ּמאשמרו לו:
יַתמה ּמש יַתנת זו ִבמן יַתה אזיַתבח?
ּמאיַתמר ּמלאהם:
אשיַתה אזיַתבחּ ,מדמו ושבּמשרו שוֵאאמו ּמריו אאּמחד;
ושלבו ּמנה ֵאאי ּמנה ִבמן יַתהִבמ שנּמחה.
מסכת מנחות פרק ב משנה ב
ב
ּמשיַתחט שש ֵאני שכּמבִבשים ללאיַתכל יַתאיַתחת ִבמן יַתהיַתחלות שלּממּמחר;
ִבהשקִבטיר שש ֵאני יַתב ִבזִבכים ללאיַתכל אאּמחד ִבמן יַתהשוּסּמד ִברים,
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
אוּמת ּה יַתהיַתחּמלה שואותו יַתהֵאוּס אדר אשּמחיַתשב ּמעּמליו,
ִבפגול שויַתח ּמיִבבין ּמעּמליו ּמכ ֵארת;
שויַתהֵאש ִבניּ ,מפסול שוֵאאין בו ּמכ ֵארת.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
אזה ּמו אזה ִבפגול שויַתח ּמיִבבין ּמעּמליו ּמכ ֵארת.
ִבניַתּטּממאת יַתאיַתחת ִבמן יַתהיַתחלות,
או אאּמחד ִבמן יַתהשוּסּמד ִברים,
שרִבבי יו ּמדה אוֵאמר:
שש ֵאניאהם ֵאישוצאו שלֵאבית יַתהשש ִבריּמפה,
אשֵאאין ּמק שרּמבן ִבוצבור ּמחלוק.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתהּמּטֵאמא שכמטשמּמאתו,
שויַתהּמּטהור ֵאיּמאֵאכל.
מסכת מנחות פרק ב משנה ג
ג
יַתהתו ּמדה שמיַתפ אגאלת אאת יַתהאלאחם,
שויַתהאלאחם ֵאאינו שמיַתפ ֵאגל אאת יַתהתו ּמדה.
ֵאכייַתוצד?
יַתהשוֵאחט אאת יַתהתו ּמדה ללאיַתכל ִבמאמ ּמנה שלּממּמחר,
ִבהיא שויַתהאלאחם שממפ ּמגִבלין.
ללאיַתכל ִבמן יַתהאלאחם שלּממּמחר,

יַתהאלאחם שממפ ּמגל,
שויַתהתו ּמדה ֵאאי ּמנה שממפ אגאלת.
ד
יַתהשכּמבִבשים שמיַתפ שגִבלים אאת יַתהאלאחם,
שויַתהאלאחם ֵאאינו שמיַתפ ֵאגל אאת יַתהשכּמבִבשים.
ֵאכייַתוצד?
יַתהשוֵאחט אאת יַתהשכּמבִבשים ללאיַתכל ֵאמאהן שלּממּמחר,
ֵאהן שויַתהאלאחם שממפ ּמגִבלים.
ללאיַתכל ִבמן יַתהאלאחם שלּממּמחר,
יַתהאלאחם שממפ ּמגל,
שויַתהשכּמבִבשים ֵאאי ּמנן שממפ ּמגִבלין.
מסכת מנחות פרק ב משנה ד
ה
יַתה אזיַתבח שמיַתפ ֵאגל אאת יַתה שנּמסִבכים,
ִבמאשּמּק שדשו יַתבאכִבלי.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתה שנּמסִבכים ֵאאי ּמנן שמיַתפ שגִבלין אאת יַתה אזיַתבח.
ֵאכייַתוצד?
יַתהשוֵאחט אאת יַתה אזיַתבח ללאיַתכל ִבמאמנו שלּממּמחר,
הוא ו שנּמסּמכיו שממפ ּמגִבלין.
שליַתהשק ִבריב שנּמסּמכיו שלּממּמחר,
יַתה שנּמסִבכים שממפ ּמגִבלין,
שויַתה אזיַתבח ֵאאינו שממפ ּמגל.
מסכת מנחות פרק ב משנה ה
ו
ִבפ ֵאגל יַתבלּקאמ ץ ,רֲעאּמבל ללא יַתבשלבו ּמנה,
יַתבשלבו ּמנה ,רֲעאּמבל ללא יַתבּקאמ ץ,
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ִבפגול ,שויַתח ּמיִבבין ּמעּמליו ּמכ ֵארת.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאין בו ּמכ ֵארת,
יַתעד אש שייַתפ ֵאגל אאת ּמכל יַתהיַתמִבתיר.
מו ִבדים רֲעחּמכִבמים ִבל שרִבבי ֵאמִבאיר
שבִבמ שניַתחת חוֵאטא ,ושבִבמ שניַתחת שק ּמנאות,
אשִבאם ִבפ ֵאגל יַתבלּקאמ ץ,
אשהוא ִבפגול שויַתח ּמיִבבין ּמעּמליו ּמכ ֵארת,
אשיַתהלּקאמ ץ הוא יַתמִבתיר.

ז
ּמשיַתחט אאּמחד ִבמן יַתהשכּמבִבשים ללאיַתכל ששֵאתי יַתחלות שלּממּמחר,
ִבהשקִבטיר אאּמחד ִבמן יַתהיַתב ִבזִבכים ללאיַתכל ששֵאתי שסּמד ִברים שלּממּמחר,
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ִבפגול שויַתח ּמיִבבין ּמעּמליו ּמכ ֵארת.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאין בו ּמכ ֵארת,
יַתעד אש שייַתפ ֵאגל אאת ּמכל יַתהיַתמִבתיר.
ּמשיַתחט אאּמחד ִבמן יַתהשכּמבִבשים ללאיַתכל ִבמאמנו שלּממּמחר,
הוא ִבפגול ,יַתורֲעחֵאברו ּמכֵאשר;
ללאיַתכל ֵאמרֲעחֵאברו שלּממּמחר,
שש ֵאניאהן שכֵאש ִברין.

פרק ג
מסכת מנחות פרק ג משנה א
א
יַתהּקוֵאמ ץ אאת יַתהִבמ שנּמחה,
ללאיַתכל ּמדּמבר אשֵאאין יַתד שרכו ללאיַתכל,
ושליַתהשקִבטיר ּמדּמבר אשֵאאין יַתד שרכו שליַתהשקִבטיר,
ּמכֵאשר.
שרִבבי אאִבליאע אזר פוֵאסל.
ללאיַתכל ּמדּמבר אשיַתד שרכו ללאיַתכל,
ושליַתהשקִבטיר ּמדּמבר אשיַתד שרכו שליַתהשקִבטיר,
ּמפחות ִבמיַתכ יַתזִיתּ ,מכֵאשר.
ללאיַתכל יַתכרֲעחִבוצי יַתזִית ,ושליַתהשקִבטיר יַתכרֲעחִבוצי יַתזִית,
ּמכֵאשר ,אשֵאאין רֲעאִבכיּמלה שויַתהשקּמט ּמרה ִבמשוצּמט שרִבפין.
מסכת מנחות פרק ג משנה ב
ב
ללא ּמייַתוצק ,ללא ּמביַתלל ,ללא ּמפיַתתת ,ללא ּממיַתלח,
ללא ֵאה ִבני ף ,ללא ִבה ִבגיש,
או אשִבפשתּמתן ִבפִבתים שמ מרבות שוללא שמּמשּמחן,
שכֵאש ּמרה.
ִבנשתּמע יַתרב מקשמּמוצ ּה שבלקאמ ץ רֲעחאב שרּמת ּה,
שבִבמ שנחות לכֵאהן,
וִבמ שניַתחת שנּמסִבכים,
שכֵאש ּמרה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:

ִבמ שניַתחת לכֵאהן ּממִבשייַתח,
וִבמ שניַתחת שנּמסִבכים,
שפסוּמלה,
אשזו בושלּמלּמת ּה יַתרּמכה,
שוזו בושלּמלּמת ּה ּמעּמבה,
שוֵאהן בושלעות זו ִבמזו.
מסכת מנחות פרק ג משנה ג
ג
ששֵאתי שמ ּמנחות אשללא ִבנשקּממוצו,
שו ִבנשתּמע שרבו זו ּמבזו,
ִבאם ּמיכול ִבלשקמו ץ זו ִבבשפ ֵאני יַתעשוצּממ ּה שוזו ִבבשפ ֵאני יַתעשוצּממ ּה,
שכֵאשרות,
שוִבאם ּמלאו ,שפסולות.
לקאמ ץ אש ִבנשתּמע יַתרב שבִבמ שנּמחה אשללא ִבנשקּממּמוצה,
ללא יַתישקִבטיר.
שוִבאם ִבהשקִבטיר,
זו אש ִבנשקּממּמוצה ּמעּמלת יַתלשבּמעִבלים,
שוזו אשללא ִבנשקּממּמוצה ,ללא ּמעּמלת יַתלשבּמעִבלים > .שו אזה<
ִבנשתּמע יַתרב מקשמּמוצ ּה שבִבשי אריּמה,
או ִבבשש ּמי אריּמה אשיַתלרֲעחאב שרּמת ּה,
ללא יַתישקִבטיר.
שוִבאם ִבהשקִבטירּ ,מעּמלת יַתלשבּמעִבלים.
ד
ִבניַתּטּממא יַתהלּקאמ ץ שוִבהשק ִבריבו,
יַתהִבצי ץ שמ יַתראצה.
ּמיּמוצא שוִבהשק ִבריבו,
ֵאאין יַתהִבצי ץ שמ יַתראצה,
אשיַתהִבצי ץ שמ יַתראצה יַתעל יַתהּמּטֵאמא
שוֵאאינו שמ יַתראצה יַתעל יַתהיוֵאוצא.
מסכת מנחות פרק ג משנה ד
ה
ִבניַתּטמו ִבשי אריּמה,
ִבנשש שרפו ִבשי אריּמה,
ּמאשבדו ִבשי אריּמה,
שכִבמ יַתדת שרִבבי אאִבליאע אזר,
שכֵאש ּמרה,
ושכִבמ יַתדת שרִבבי שיהומשיַתע,

שפסוּמלה.
אשללא ִבבשכֵאלי ּמש ֵארת,
שפסוּמלה.
שרִבבי ִבששמעון יַתמשכִבשיר.
ִבהשקִבטיר מקשמּמוצ ּה יַתפרֲעעיַתמִים ,שכֵאש ּמרה.
מסכת מנחות פרק ג משנה ה
ו
יַתהלּקאמ ץֵ ,אמעוטו שמיַתעֵאכב אאת מרבו.
ִבעּמשרוןֵ ,אמעוטו שמיַתעֵאכב אאת מרבו.
יַתה יַתיִיןֵ ,אמעוטו שמיַתעֵאכב אאת מרבו.
יַתהאשאמןֵ ,אמעוטו שמיַתעֵאכב אאת מרבו.
יַתהלוּסאלת שויַתהאשאמן שמיַתעשכִבבין אזה אאת אזה.
יַתהלּקאמ ץ שויַתהשלבו ּמנה שמיַתעשכִבבין אזה אאת אזה.
מסכת מנחות פרק ג משנה ו
]ז[
שש ֵאני ששִבעי ֵארי יום יַתהִבכפו ִברים שמיַתעשכִבבים אזה אאת אזה.
שש ֵאני ִבכשבֵאשי רֲעעאוצ ארת שמיַתעשכִבבים אזה אאת אזה.
ששֵאתי יַתחלות שמיַתעשכִבבים אזה אאת אזה.
שש ֵאני שסּמד ִברים שמיַתעשכִבבים אזה אאת אזה.
שש ֵאני ּמב ִבזִבכים שמיַתעשכִבבים אזה אאת אזה.
יַתהשוּסּמד ִברים שויַתהּמב ִבזִבכים שמיַתעשכִבבים אזה אאת אזה.
ח
שש ֵאני ִבמי ִבנים אשיַתב ּמנ ִבזיר,
ששללּמשה אשיַתבּמפ ּמרה,
יַתא שרּמבּמעה אשיַתבתו ּמדה,
יַתא שרּמבּמעה אשיַתבלוּמלב,
יַתא שרּמבּמעה אשִבבשמלוצ ּמרע,
שמיַתעשכִבבים אזה אאת אזה.
אשיַתבע יַתה ּמזיות אשיַתבּמפ ּמרה שמיַתעשכבות זו אאת זו.
אשיַתבע יַתה ּמזיות אשיַתעל ֵאבין יַתהיַתב ִבדים,
אשיַתעל יַתהּמפלראכת ,אשיַתעל ִבמ שזיַתבח יַתה ּמזּמהב,
שמיַתעשכבות זו אאת זו.
מסכת מנחות פרק ג משנה ז
]ט[
ִבששבּמעה שק ֵאני שמנו ּמרה שמיַתעשכִבבין אזה אאת אזה.
ִבששבּמעה ֵאנרואתיּמה שמיַתעשכִבבין אזה אאת אזה.
ששֵאתי ּמפ ּמרשות אשיַתבשמזו ּמזה שמיַתעשכבות זו אאת זו.

רֲעאִבפלו שכּמתב אאּמחד שמיַתעשכּמבן.
יַתא שריַתבע ּמפ ּמרשות אשיַתבשתִבפִבלים שמיַתעשכבות זו אאת זו.
רֲעאִבפלו שכּמתב אאּמחד שמיַתעשכּמבן.
יַתא שריַתבע ִבוציּמוציות שמיַתעשכבות זו אאת זו,
אששביַתא שריַתבשעּמתן ִבמשוצ ּמוה יַתאיַתחת.
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
יַתא שריַתבשעּמתן יַתא שריַתבע ִבמשוצוות.

פרק ד
מסכת מנחות פרק ד משנה א
א
יַתהשתֵאכאלת ֵאאי ּמנה שמיַתעאכאבת אאת יַתהּמלּמבן,
שויַתהּמלּמבן ֵאאינו שמיַתעֵאכב אאת יַתהשתֵאכאלת.
שתִבפּמלה אשיַתל ּמיד ֵאאי ּמנה שמיַתעאכאבת אששללראש,
שואששללראש ֵאאי ּמנה שמיַתעאכאבת אשיַתל ּמיד.
יַתהלוּסאלת שויַתהאשאמן ֵאאי ּמנן שמיַתעשכִבבין אאת יַתה יַתיִין,
שוללא יַתה יַתיִין שמיַתעשכּמבן.
יַתהיַתמּמתנות אשיַתעל ִבמ שזֵאביַתח יַתהִבחיוצון שמיַתעשכבות זו אאת זו.
מסכת מנחות פרק ד משנה ב
ב
יַתהּמפ ִברים שוּמהֵאאיִבלים שויַתהשכּמבִבשים ֵאאי ּמנן שמיַתעשכִבבים אזה אאת אזה.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ִבאם ּמהיו ּמלאהן ּמפ ִבריםּ> ,מהיה<
שוללא ּמהיו ּמלאהן שנּמסִבכים,
ּמיִבביאו יַתפר אאּמחד ו שנּמסּמכיו,
שויַתאל ִישק שרבו מכּמלם שבללא שנּמסִבכים.
מסכת מנחות פרק ד משנה ג
ג
יַתהּמפר שוּמהיַתאִיל שויַתהאכאבש שויַתהּמשִבעיר,
ֵאאי ּמנן שמיַתעשכִבבין אאת יַתהאלאחם,
שוללא יַתהאלאחם שמיַתעשכּמבן.
יַתהאלאחם שמיַתעֵאכב אאת יַתהשכּמבִבשים,
שויַתהשכּמבִבשים ֵאאי ּמנן שמיַתעשכִבבין אאת יַתהאלאחם.
ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
ּמאיַתמר ִבששמעון אבן ּמנ ּמנס:
ללא ִבכי ,אאּמלא שכּמבִבשים שמיַתעשכִבבים אאת יַתהאלאחם,

שויַתהאלאחם ֵאאינו שמיַתעֵאכב אאת יַתהשכּמבִבשים,
אשֵאכן ּממִבוצינו,
אששכאשּמהיו ִישש ּמרֵאאל יַתבִבמ שדּמבר יַתא שרּמבִבעים ּמש ּמנה,
ּמק שרבו שכּמבִבשים שבללא אלאחם.
יַתא ף ּמכאן,
יַתישק ִבריבו שכּמבִבשים שבללא אלאחם.
ד
ּמאיַתמר שרִבבי ִבששמעון:
רֲעהּמלּמכה שכ ִבדשב ֵארי אבן ּמנ ּמנס,
רֲעאּמבל ֵאאין יַתהיַתּטיַתעם ִבכ שדּמב ּמריו,
אשּמכל ּמהּמאמור שבמחיַתמש שפקו ִבדים ּמק ֵארב יַתבִבמ שדּמבר,
שוּמהּמאמור שבתו יַתרת לכרֲעה ִבנים ללא ּמק יַתרב יַתבִבמ שדּמבר.
ִבמאשּמבאו ּמלּמא אר ץּ ,מק שרבו ֵאאלו ּמוֵאאלו.
ִבמשפ ֵאני ּממה רֲעא ִבני אוֵאמר 'ִישק שרבו שכּמבִבשים שבללא אלאחם'?
אשיַתהשכּמבִבשים יַתמִבתי ִברין אאת יַתעשוצּממן.
ללא אלאחם שוללא שכּמבִבשיםֵ ,אאין ִבלי ִבמי יַתיִבתי ארנו.
מסכת מנחות פרק ד משנה ד
ה
יַתהשתִבמי ִבדין ֵאאי ּמנן שמיַתעשכִבבין אאת יַתהמוּמסִבפים,
שוללא מוּמסִבפין שמיַתעשכִבבין אאת יַתהשתִבמי ִבדים,
שוללא מוּמסִבפין שמיַתעשכִבבין אזה אאת אזה.
ללא ִבהשק ִבריבו אכאבש יַתבבלאקר,
יַתישק ִבריבו ֵאבין ּמהיַתע שריַתבִים.
ּמאיַתמר שרִבבי ִבששמעון:
אאּממיַתתי?
ִבב שזיַתמן אשֵאהן רֲעאנוִבסין או שו שג ִבגין,
רֲעאּמבל ִבאם ּמהיו שמ ִבזי ִבדין,
ללא ִבהשק ִבריבו אכאבש יַתבבלאקר,
ללא יַתישק ִבריבו ֵאבין ּמהיַתע שריַתבִים.
ו
ללא ִבהשקִבטירו שקלט ארת יַתבבלאקר,
יַתישקִבטירו ֵאבין ּמהיַתע שריַתבִים.
ּמאיַתמר שרִבבי ִבששמעון:
שומכּמל ּה ּמה שיּמתה שק ֵארּמבה ֵאבין ּמהיַתע שריַתבִים,
אשֵאאין שמיַתח שנִבכים אאת ִבמ שזיַתבח יַתה ּמזּמהב
אאּמלא ִבבשקלט ארת יַתהיַתוּסִבמים,
שוללא אאת ִבמ שזיַתבח ּמהעוּמלה
אאּמלא שבּמתִבמיד אשיַתליַתשיַתחר,

שוללא אאת יַתהמששלּמחן
אאּמלא שבאלאחם יַתהּמפ ִבנים יַתביַתשּמבת,
שוללא אאת יַתהשמנו ּמרה
אאּמלא שבִבששבּמעה ֵאנרואתיּמה ֵאבין ּמהיַתע שריַתבִים.
מסכת מנחות פרק ד משנה ה
ז
רֲעחִבבֵאתי לכֵאהן ּמגדול ללא ּמהיו ּמבאות אחשוצ ּמים,
אאּמלא ֵאמִבביא ִבעּמשרון ּמשֵאלם שוחוֵאוצהו,
ויַתמשק ִבריב יַתמשחּמוצה יַתבבלאקר ויַתמשחּמוצה ֵאבין ּמהיַתע שריַתבִים.
שולכֵאהן אשִבהשק ִבריב יַתמשחּמוצה יַתביַתשרֲעח ִברית ,וֵאמת,
וִבמנו לכֵאהן יַתאֵאחר יַתתשחּמתיו,
ללא ּמיִבביא רֲעחִבוצי ִבעּמשרון ִבמֵאביתו,
יַתורֲעחִבוצי אעששרונו אשּמל ִבראשון,
אאּמלא ֵאמִבביא ִבעּמשרון ּמשֵאלם שוחוֵאוצהו,
ויַתמשק ִבריב יַתמשחּמוצה ,ויַתמשחּמוצה ּמאֵאבד.
ִבנשמשוצאו שש ֵאני רֲעחּמוצִיין שק ֵארִבבין,
ושש ֵאני רֲעחּמוצִיים אושב ִבדים.
ללא ִבמנו לכֵאהן יַתאֵאחר,
ִבמאששלִבמי ּמה שיּמתה שק ֵארּמבה?
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבמאשיַתלִבצבור.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ִבמאשיַתליו שרִבשין.
ששֵאלּממה ּמה שיּמתה שק ֵארּמבה.

פרק ה
מסכת מנחות פרק ה משנה א
א
ּמכל יַתהשמ ּמנחות ּמבאות יַתמּמצה,
חו ץ ֵאמּמחֵאמ ץ אשיַתבתו ּמדה,
וששֵאתי יַתהאלאחם,
אשֵאהן ּמבאות ּמחֵאמ ץ.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ששאור יַתכ יַתזִית בו אדה ּמלאהם ִבמתוּמכן ושמיַתחשמּמוצן.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף ִבהיא ֵאאי ּמנה ִבמן יַתהשממחּמבר,
אאּמלא ֵאמִבביא אאת יַתהששאור,

שונוֵאתן שלתוְך יַתהִבמ ּמדה,
ושמיַתמֵאלא אאת יַתהִבמ ּמדה.
ּמאשמרו לו:
יַתא ף ִבהיא ּמה שיּמתה רֲעחֵאס ּמרה או שיֵאת ּמרה.
מסכת מנחות פרק ה משנה ב
ב
ּמכל יַתהשמ ּמנחות ִבנלושות יַתבפושש ִברין,
ושמיַתששמ ּמרן אשללא יַתישחִבמיוצו.
שוִבאם אהשחִבמיוצו ִבשי אריּמה,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא ב,יא(
עוֵאבר שב'ללא יַתתרֲעעאשה' ,א
"ּמכל יַתהִבמ שנּמחה רֲעאאשר יַתתשק ִבריבו יַתליי,
ללא ֵאתּמעאשה ּמחֵאמ ץ".
שויַתח ּמיִבבים יַתעל ִבליּמשּמת ּה ,שויַתעל רֲעע ִבריּמכּמת ּה ,שויַתעל רֲעאִבפ ּמיּמת ּה.
מסכת מנחות פרק ה משנה ג
ג
ֵאיש שטעונות אשאמן ושלבו ּמנה,
אשאמן שוללא שלבו ּמנה,
שלבו ּמנה שוללא אשאמן,
ללא אשאמן שוללא שלבו ּמנה.
ֵאאלו שטעונות אשאמן ושלבו ּמנה:
ִבמ שניַתחת יַתהלוּסאלת,
שויַתהיַתמרֲעחיַתבת,
שויַתהיַתמ שראחאשת,
שויַתהיַתחלות,
שוּמה שרִבקיִבקים,
וִבמ שניַתחת לכרֲעה ִבנים,
וִבמ שניַתחת לכֵאהן ּממִבשייַתח,
ִבמ שניַתחת גוִים,
ִבמ שניַתחת ּמנִבשים,
ִבמ שניַתחת ּמהלעאמר.
ִבמ שניַתחת שנּמסִבכים שטעו ּמנה אשאמן,
שוֵאאי ּמנה שטעו ּמנה שלבו ּמנה.
אלאחם יַתהּמפ ִבנים ּמטעון שלבו ּמנה,
שוֵאאינו ּמטעון אשאמן.
ששֵאתי יַתהאלאחם,
וִבמ שניַתחת חוֵאטא,
וִבמ שניַתחת שק ּמנאות,
ֵאאי ּמנן שטעונות ללא אשאמן שוללא שלבו ּמנה> .שטעון<

מסכת מנחות פרק ה משנה ד
]ד[ >ח<
שויַתח ּמיב יַתעל יַתהאשאמן ִבבשפ ֵאני יַתעשוצמו,
שויַתעל יַתהשלבו ּמנה ִבבשפ ֵאני יַתעשוצּממ ּה.
ּמניַתתן ּמעאליּמה אשאמן ,שפּמסּמל ּה;
שלבו ּמנה ,שייַתלשּקאט ּמנה.
ּמניַתתן אשאמן יַתעל ִבשי אריּמה,
ֵאאינו עוֵאבר שב'ללא יַתתרֲעעאשה'.
ּמניַתתן אכִבלי יַתעל יַתגֵאבי אכִבלי,
ללא שפּמסּמל ּה.
מסכת מנחות פרק ה משנה ה
ה
ֵאיש שטעונות יַתה ּמגּמשה שוֵאאי ּמנן שטעונות שתנוּמפה,
שתנוּמפה שוללא יַתה ּמגּמשה,
יַתה ּמגּמשה ושתנוּמפה,
ללא שתנוּמפה שוללא יַתה ּמגּמשה.
ֵאאלו שטעונות יַתה ּמגּמשה שוֵאאי ּמנן שטעונות שתנוּמפה:
ִבמ שניַתחת יַתהלוּסאלת,
שויַתהיַתמרֲעחיַתבת,
שויַתהיַתמ שראחאשת,
שויַתהיַתחלות,
שוּמה שרִבקיִבקין,
וִבמ שניַתחת לכרֲעה ִבנים,
וִבמ שניַתחת לכֵאהן ּממִבשייַתח,
וִבמ שניַתחת גוִים,
וִבמ שניַתחת ּמנִבשים,
וִבמ שניַתחת חוֵאטא.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ִבמ שניַתחת לכרֲעה ִבנים וִבמ שניַתחת לכֵאהן ּממִבשייַתח,
ֵאאין ּמבאהן יַתה ּמגּמשה,
ִבמשפ ֵאני אשֵאאין ּמב ּה שתנוּמפה,
שוּמכל אשֵאאין ּמב ּה שתנוּמפה,
ֵאאין ּמב ּה יַתה ּמגּמשה.
מסכת מנחות פרק ה משנה ו
]ו[ >י<
ֵאאלו שטעו ִבנים שתנוּמפה שוֵאאי ּמנן שטעו ִבנין יַתה ּמגּמשה:
ללג אשאמן אשִבלשמלוצ ּמרע יַתורֲעאּמשמו,
שויַתהִבבכו ִברין,
ִבדשב ֵארי שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב ;

אואאמו ֵארי יַתששלֵאמי ּמיִבחיד,
שוּמח אזה ּמושוק אשּמלאהן,
אאּמחד רֲעא ּמנִבשים ,אאּמחד ּמנִבשים,
שבִישש ּמרֵאאל,
רֲעאּמבל ללא ּמברֲעאֵאח ִברים;
וששֵאתי יַתהאלאחם,
וששֵאתי ִבכשבֵאשי רֲעעאוצ ארת.
ז
ֵאכייַתוצד הוא עואשה?
נוֵאתן אאת ששֵאתי יַתהאלאחם יַתעל יַתגֵאבי שש ֵאני שכּמבִבשים,
שואהּמח אזה שוק שליַתמשעּמלה ֵאמאהן,
וששֵאתי שכּמליות ,יואת ארת יַתהּמכֵאבד שליַתמשעּמלה ֵאמאהן.
ִבאם ֵאיש אלאחם ,יַתמ ִבנייַתח אאת יַתהאלאחם,
ויַתמ ִבנייַתח ששֵאתי ּמי ּמדיו שליַתמּמּטן,
ומוִבליְך וֵאמִבביא,
ש אנאאיַתמר) :ששמות כט,כז(
ויַתמרֲעעאלה ומו ִבריד ,א
"רֲעאאשר הו יַתנ ף יַתורֲעאאשר הו ּמרם".
ושתנוּמפה ּמה שיּמתה יַתבִבמ שז ּמרח,
שויַתה ּמגּמשה יַתביַתמרֲעע ּמרב,
ושתנוּמפה קו אדאמת שליַתה ּמגשות.
ִבמ שניַתחת ּמהלעאמר וִבמ שניַתחת שק ּמנאות
שטעונות שתנוּמפה שויַתה ּמגּמשה.
אלאחם יַתהּמפ ִבנים וִבמ שניַתחת שנּמסִבכים,
ללא שתנוּמפה שוללא יַתה ּמגּמשה.
מסכת מנחות פרק ה משנה ז
ח
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ששללּמשה ִבמי ִבנים שטעו ִבנים ּמשלוש ִבמשוצֹות,
ששיַתתִים שבּמכל אאּמחד ,שויַתהששִבליִבשית ֵאאין ּמבאהן.
שוֵאאלו ֵאהן:
ִבזשבֵאחי יַתששלֵאמי ּמיִבחיד,
שו ִבזשבֵאחי יַתששלֵאמי ִבוצבור,
יַתורֲעאיַתשם שמלוצ ּמרע.
שו ִבזשבֵאחי יַתששלֵאמי ּמיִבחיד,
שטעו ִבנים שסִבמיּמכה יַתח ִביים,
ושתנוּמפה ששחוִבטים,
שוֵאאין ּמבאהן שתנוּמפה יַתח ִביים.
ִבזשבֵאחי יַתששלֵאמי ִבוצבור,
שטעו ִבנים שתנוּמפה יַתח ִביים וששחוִבטין,

שוֵאאין ּמבאהן שסִבמיּמכה.
רֲעאיַתשם שמלוצ ּמרע ּמטעון שסִבמיּמכה ושתנוּמפה יַתח ִביים,
שוֵאאין בו שתנוּמפה ּמשחוט.
מסכת מנחות פרק ה משנה ח
ט
ּמהאוֵאמר "ּמעיַתלי יַתביַתמרֲעחיַתבת!"
ללא ּמיִבביא יַתביַתמ שראחאשת;
"יַתביַתמ שראחאשת!" ללא ּמיִבביא יַתביַתמרֲעחיַתבת.
יַתמה ֵאבין יַתמרֲעחיַתבת יַתליַתמ שראחאשת?
אאּמלא אשיַתהיַתמ שראחאשת איש ּמל ּה ִבכוּסוי,
שויַתהיַתמרֲעחיַתבת ֵאאין ּמל ּה ִבכוּסוי.
ִבדשב ֵארי שרִבבי יוֵאסה יַתה ּמגִבליִבלי.
שרִבבי שנאחשמ ּמיה אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
יַתמ שראחאשת רֲעעממּמּקה ויַתמרֲעעאשיּמה רורֲעחִבשין,
יַתמרֲעחיַתבת ּמוצּמפה ויַתמרֲעעאשיּמה ּמקִבשין.
מסכת מנחות פרק ה משנה ט
י
"רֲעה ֵארי ּמעיַתלי יַתביַתתנור!"
ללא ּמיִבביא יַתמרֲעאֵאפה מכּמפח ויַתמרֲעאֵאפה שרּמעִבפין,
ויַתמרֲעאֵאפה יורות ּמהיַתע שרִבב ִביים.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם ּמרּמוצהּ ,מיִבביא יַתמרֲעאֵאפה מכּמפח.
"רֲעה ֵארי ּמעיַתלי ִבמ שניַתחת יַתמרֲעאֵאפה",
ללא ּמיִבביא יַתמשחּמוצה יַתחלות ויַתמשחּמוצה שרִבקיִבקין.
שרִבבי ִבששמעון יַתמִבתיר,
ִבמשפ ֵאני אשִבהיא ּמק שרּמבן אאּמחד.

פרק ו
מסכת מנחות פרק ו משנה א
א
ֵאאלו שמ ּמנחות ִבנשקּממוצות שוִבשי ֵאריאהן יַתללכרֲעה ִבנים:
ִבמ שניַתחת יַתהלוּסאלת,
שויַתהיַתמרֲעחיַתבת,
שויַתהיַתמ שראחאשת,
שויַתהיַתחלות,
שוּמה שרִבקיִבקין,

וִבמ שניַתחת גוִים,
וִבמ שניַתחת ּמנִבשים,
וִבמ שניַתחת ּמהלעאמר,
וִבמ שניַתחת חוֵאטא,
וִבמ שניַתחת שק ּמנאות.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ִבמ שניַתחת חוֵאטא אשיַתללכרֲעה ִבנים ִבנשקאמאוצת,
שויַתהלּקאמ ץ ּמק ֵארב שליַתעשוצמו,
שויַתהִבשי יַתרִים שק ֵארִבבין שליַתעשוצּממן.
מסכת מנחות פרק ו משנה ב
ב
ִבמ שניַתחת לכרֲעה ִבנים,
וִבמ שניַתחת לכֵאהן ּממִבשייַתח,
וִבמ שניַתחת שנּמסִבכים,
יַתלִבמ שזֵאביַתח ,שוֵאאין ּמבאהן יַתללכרֲעה ִבנים.
ּמב אזה ּמיאפה לכיַתח יַתהִבמ שזֵאביַתח ִבמלכיַתח יַתהלכרֲעה ִבנים.
ששֵאתי יַתהאלאחם,
שואלאחם יַתהּמפ ִבנים,
יַתללכרֲעה ִבנים ,שוֵאאין ּמבאהן יַתלִבמ שזֵאביַתח.
ּמב אזה ִיּמפה לכיַתח יַתהלכרֲעה ִבנים ִבמלכיַתח יַתהִבמ שזֵאביַתח.
מסכת מנחות פרק ו משנה ג
ג
ּמכל יַתהשמ ּמנחות אנאעשות יַתבאכִבלי,
ושטעונות ּמשלוש יַתמשתנות אשאמן> :ששללּמשה יַתמּמתנות<
שיִבוציּמקה ושבִבליּמלה ,יַתמיַתתן אשאמן יַתבאכִבלי לק אדם יַתלרֲעעִבש ּמיּמתם.
יַתחלות ,בושלּמלן.
ִבדשב ֵארי שרִבבי.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
לסאלת.
יַתהיַתחלות שטעונות שבִבליּמלה,
שוּמה שרִבקיִבקים שמִבשּמחה.
ֵאכייַתוצד מוששּמחן?
שכִבמין ִבכיִ> .בכי<
וששּמאר יַתהאשאמן אנאאּמכל יַתללכרֲעה ִבנים.
מסכת מנחות פרק ו משנה ד
ד
ּמכל יַתהשמ ּמנחות אנאעשות יַתבאכִבלי,
ושטעונות שפִבתיּמתה.

ִבמ שניַתחת ִישש ּמרֵאאל,
כוֵאפל אאּמחד ִבלשש יַתנִים,
ושש יַתנִים שליַתא שרּמבּמעה ויַתמשב ִבדיל.
וִבמ שניַתחת לכרֲעה ִבנים,
כוֵאפל אאּמחד ִבלשש יַתנִים,
ושש יַתנִים שליַתא שרּמבּמעה שוֵאאינו יַתמשב ִבדיל.
וִבמ שניַתחת לכֵאהן ּממִבשייַתח ,שמיַתכשפּמל ּה.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ִבמ שנחות לכרֲעה ִבנים ,וִבמ שניַתחת לכֵאהן ּממִבשייַתח,
ֵאאין ּמבאהן שפִבתיּמתה,
ִבמשפ ֵאני אשֵאאין ּמבאהן שקִבמיּמוצה.
שוּמכל אשֵאאין ּמבאהן שקִבמיּמוצה,
ֵאאין ּמבאהם שפִבתיּמתהּ> .מב ּה<
שומכּמלם שפִבתיִבתין יַתכ ֵאזיִבתין.
מסכת מנחות פרק ו משנה ה
ה
ּמכל יַתהשמ ּמנחות שטעונות ששללש ֵאמאות ִבשיּמפה,
יַתורֲעחֵאמש ֵאמאות שבִבעיּמטה.
ִבשיּמפה ושבִבעיּמטה יַתבִבחִבּטין.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתא ף יַתבּמבֵאוצק.
ּמכל יַתהשמ ּמנחות ּמבאות אעאשר אעאשר,
חו ץ ִבמאלאחם יַתהּמפ ִבנים,
יַתורֲעחִבבֵאתי לכֵאהן ּמגדול,
אשֵאהן ּמבאות ששֵאתים אעשש ֵארה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
מכּמלם ּמבאות ששֵאתים אעשש ֵארה,
חו ץ ֵאמיַתחלות יַתהתו ּמדה שויַתה שנ ִבזירות,
אשֵאהן ּמבאות אעאשר אעאשר.
מסכת מנחות פרק ו משנה ו
ו
ּמהעלאמר ּמה ּמיה ּמבא ִבעּמשרון ִבמּמשללש שסִבאים.
ששֵאתי יַתהאלאחם,
שש ֵאני אעששרונות ִבמּמשללש שסִבאים.
אלאחם יַתהּמפ ִבנים,
אעשש ִברים שויַתא שרּמבּמעה אעששרונות ֵאמאעשש ִברים שויַתא שרּמבּמעה שסִבאים.
מסכת מנחות פרק ו משנה ז

ז
ּמהעלאמר ּמה ּמיה שמ מנאפה ִבבששללש אעשש ֵארה ּמנּמפה.
ששֵאתי יַתהאלאחםִ ,בבששֵאתים אעשש ֵארה;
אלאחם יַתהּמפ ִבנים ,שביַתאיַתחת אעשש ֵארה.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ללא ּמה ּמיה ּמל ּה ִבקשוצּמבה,
אאּמלא לסאלת שמ מנּמפה ּמכל ּמוצ שרּמכ ּה ּמה ּמיה ֵאמִבביא> ,שמ מנאפה<
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא כד ,ה-ו(
א
" שוּמליַתקשחּמת לסאלת שוּמאִבפיּמת לאּמת ּה,
ששֵאתים אעשש ֵארה יַתחלות,
שש ֵאני אעששלר ִבנים ִישה איה יַתהיַתחּמלה ּמהאאּמחת.
שויַתששמּמת אוּמתם ששיַתתִים יַתמרֲעע ּמרכות",
אששתֵאהא שמ מנּמפה ּמכל ּמוצ שרּמכ ּה.

פרק ז
מסכת מנחות פרק ז משנה א
א
יַתהתו ּמדה ּמה שיּמתה ּמבּמאה ּמחֵאמש שסִבאים שירויַתששלִבמיות,
אשֵאהן ֵאשש ִבמ שדּמב ִבריות.
ששֵאתי ֵאאיפותּ ,מהֵאאיּמפה ּמשלוש שסִבאים,
אעשש ִברים ִבעּמשרון,
רֲעעּמש ּמרה אלּמחֵאמ ץ יַתורֲעעּמש ּמרה יַתליַתמּמצה.
רֲעעּמש ּמרה אלּמחֵאמ ץִ ,בעּמשרון יַתליַתחּמלה.
יַתורֲעעּמש ּמרה יַתליַתמּמצה ,ויַתביַתמּמצה ששללאשת ִבמי ִבנים:
יַתחלות ו שרִבקיִבקין ו שרבוּמכה.
ִבנשמשוצאו ששללּמשה אעששרונות שוּמשללש שלּמכל ִבמין,
שוּמשללש יַתחלות ּמלִבעּמשרון.
ב
שבִבמ ּמדה שירויַתששלִבמית ּמהיו ששללִבשים יַתקב,
רֲעחִבמּמשה ּמעּמשר אלּמחֵאמ ץ ,יַתורֲעחִבמּמשה ּמעּמשר יַתליַתמּמצה.
רֲעחִבמּמשה ּמעּמשר אלּמחֵאמ ץ ,יַתקב ויַתמשחּמוצה יַתליַתחּמלה.
יַתורֲעחִבמּמשה ּמעּמשר יַתליַתמּמצה ,ויַתביַתמּמצה ששללאשת ִבמי ִבנים:
יַתחלות ו שרִבקיִבקין ו שרבוּמכה.
ִבנשמשוצאו ]רֲעחֵאמאשת[ יַתקִבבין שלּמכל ִבמין,
וששֵאתי יַתחלות יַתליַתּקב.
מסכת מנחות פרק ז משנה ב

ג
יַתהִבמלוִבאים ּמה ּמיה ּמבא שכיַתמּמצה אשיַתבתו ּמדה:
יַתחלות ו שרִבקיִבקין ו שרבוּמכה.
יַתה שנ ִבזירות ּמה שיּמתה ּמבּמאה
ששֵאתי ּמידות שכיַתמּמצה אשיַתבתו ּמדה:
יַתחלות ו שרִבקיִבקים ,שוֵאאין ּמב ּה שרבוּמכה;
יַתורֲעעאש ארת יַתקִבבים שירויַתששלִבמ ִביים,
אשֵאהן ִבשּמשה אעששרונות שויַתע שד יַתוִים.
ד
ִבממכּמלם ּמה ּמיה נוֵאטל אאּמחד ֵאמרֲעעּמש ּמרה שתרוּממה,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא ז,יד(
א
" שוִבהשק ִבריב ִבמאמנו אאּמחד ִבמּמכל ּמק שרּמבן שתרוּממה יַתליי",
"אאּמחד" ,אשללא ִילּטל ּמפרוס;
"ִבמּמכל ּמק שרּמבן" ,אש שיהוא ּמכל יַתהּמּק שרּמבנות ּמש ִבוים,
אזה אשללא ִילּטל ִבמּמּק שרּמבן יַתלרֲעחֵאברו.
"יַתללכֵאהן יַתהז ֵארק אאת יַתדם יַתהששּמלִבמים לו ִישה איה",
שויַתהששּמאר אנאאּמכל יַתללכרֲעה ִבנים.
מסכת מנחות פרק ז משנה ג
ה
יַתהשוֵאחט אאת יַתהתו ּמדה ִבבשפ ִבנים,
שויַתלשחּממ ּה חו ץ יַתלחוּממה,
ללא ּמק יַתדש יַתהאלאחם.
ששּמחּמט ּה יַתעד אשללא ּמק שרמו יַתביַתתנור,
רֲעאִבפלו ּמק שרמו מכּמלם חו ץ ֵאמאאּמחד ֵאמאהן,
ללא ּמק יַתדש יַתהאלאחם.
ששּמחּמט ּה חו ץ ִבל שזיַתמ ּמנ ּה שוחו ץ ִבלשמקוּממ ּה,
ּמק יַתדש יַתהאלאחם.
ששּמחּמט ּה שו ִבנשמֵאוצאת שט ֵארּמפה,
ללא ּמק יַתדש יַתהאלאחם.
ששּמחּמט ּה שו ִבנשמֵאוצאת יַתברֲעעיַתלת מום,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ּמק יַתדש.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ללא ּמק יַתדש.
ששּמחּמט ּה אשללא ִבלששּממ ּה,
שוֵאכן ֵאאיל יַתהִבמלוִבאים,
שוֵאכן שש ֵאני ִבכשבֵאשי רֲעעאוצ ארת אשששּמחּמטן אשללא ִבלששּממן,
ללא ּמק יַתדש יַתהאלאחם.

מסכת מנחות פרק ז משנה ד
ו
שנּמסִבכים אשּמּק שדשו יַתבאכִבלי שו ִבנשמּמוצא אזיַתבח ּמפסול:
ִבאם איש ּמשם אזיַתבח יַתאֵאחרִ ,יּמּק שרבו ִבעמו;
שוִבאם ּמלאוִ ,יּמפשסלו יַתבִבלי ּמנה.
שויַתלד תו ּמדה ושתמו ּמרּמת ּה,
שויַתהיַתמשפ ִבריש יַתאֵאחר יַתתשחאתיּמה,
ֵאאי ּמנה שטעו ּמנה אלאחם,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא ז,יב(
א
" שוִבהשק ִבריב יַתעל אזיַתבח יַתהתו ּמדה".
יַתהתו ּמדה שטעו ּמנה אלאחם,
ללא יַתושל ּמד ּה שוללא רֲעחִבליּמפּמת ּה,
שוללא שתמו ּמרּמת ּה שטעו ִבנין אלאחם.
מסכת מנחות פרק ז משנה ה
ז
ּמהאוֵאמר:
"רֲעה ֵארי ּמעיַתלי תו ּמדה!"
ּמיִבביא יַתהתו ּמדה ִבהיא שויַתלשחּממ ּה ִבמן יַתהמחִבלין.
"תו ּמדה ִבמן יַתהמחִבלין שויַתלשחּממ ּה ִבמן יַתהיַתמרֲעעֵאשר",
ּמיִבביא יַתלשחּממ ּה ִבמן יַתהמחִבלין.
" שויַתהתו ּמדה ִבמן יַתהיַתמרֲעעֵאשר שויַתלשחּממ ּה ִבמן יַתהמחִבלין",
ּמיִבביא יַתהתו ּמדה ִבהיא שויַתלשחּממ ּה ִבמן יַתהיַתמרֲעעֵאשר.
ללא ּמיִבביא ֵאמִבחֵאּטי יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני,
אאּמלא ִבמשמעות יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני.
מסכת מנחות פרק ז משנה ו
ח
שמ יַתנִין ּמלאוֵאמר:
"רֲעה ֵארי ּמעיַתלי תו ּמדה",
ללא ּמיִבביא אאּמלא ִבמן יַתהמחִבלין?
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים טז,ב(
א
" שו ּמזיַתבשחּמת אפיַתסח יַתליי אאלאהיָך לוצאן וּמבּמקר",
יַתורֲעהללא ֵאאין יַתהאפיַתסח אאּמלא ִבמן יַתהשכּמבִבשים וִבמן ּמהִבע ִבזים?
ִבאם ֵאכןּ ,מלּממה אנאאיַתמר "לוצאן וּמבּמקר"?
אאּמלא שליַתהִבּקיש ּמכל יַתהּמבא ִבמן יַתהלצאן וִבמן יַתהּמבּמקר יַתבאפיַתסח:
יַתמה אפיַתסח ,אשהוא ּמבא חוּמבה,
ֵאאינו ּמבא אאּמלא ִבמן יַתהמחִבלין,
יַתא ף ּמכל ּמדּמבר אשהוא ּמבא שבחוּמבה,
ֵאאינו ּמבא אאּמלא ִבמן יַתהמחִבלין.
"רֲעה ֵארי ּמעיַתלי ששּמלִבמים!"

הוִבאיל שוֵאהן ּמבִבאים חוּמבה,
ֵאאי ּמנן ּמבִבאים אאּמלא ִבמן יַתהמחִבלין.
יַתה שנּמסִבכים שבּמכל ּממקום,
ֵאאי ּמנן ּמבִבאים אאּמלא ִבמן יַתהמחִבלין.

פרק ח
מסכת מנחות פרק ח משנה א
א
ּמכל ּמק שרשבנות יַתהִבצבור שויַתה ּמיִבחיד
ּמבִבאין ֵאמּמהּמא אר ץ ,וִבמחוּמוצה ּמלּמא אר ץ,
ִבמן אהּמח ּמדש ,וִבמן יַתה ּמיּמשן,
חו ץ ִבמן ּמהלעאמר וששֵאתי יַתהאלאחם,
אשֵאאי ּמנן ּמבִבאין אאּמלא ִבמן אהּמח ּמדש וִבמן ּמהּמא אר ץ.
ב
שומכּמלם ֵאאי ּמנן ּמבִבאין אאּמלא ִבמן יַתהממשבּמחר.
שוֵאאי אזה הוא ממשבּמחר?
ִבמשכּממס שוזו ִבניּמחה יַתאשלּמפא יַתללוּסאלת> .מכמס וזוניחה<
שש ִבנ ּמיה ּמלאהם רֲעחּמפ יַתרִים יַתבִבבשקּמעה.
ּמכל ּמהרֲעא ּמרוצות ּמהיו שכֵאשרות,
אאּמלא ִבמּמכן ּמהיו שמִבביִבאין.
מסכת מנחות פרק ח משנה ב
ג
ֵאאין שמִבביִבאין,
ללא ִבמֵאבית יַתה שזּמבִבלים,
שוללא ִבמֵאבית יַתהששּמלִבחים,
שוללא ִבמֵאבית ּמהִבאיּמלן;
שוִבאם ֵאהִבביא ּמכֵאשר.
ֵאכייַתוצד הוא עואשה?
ּמנ ּמר ּה ּמש ּמנה ִבראשו ּמנה,
יַתהשש ִבנ ּמיה זו שרּמע ּה לק אדם יַתלאפיַתסח ִבששבִבעים יום,
שוִבהיא עוּמשה לסאלת שמ מרּמבה.
ֵאכייַתוצד הוא בו ֵאדק?
יַתה ִבג שזּמבר יַתמשכ ִבניס ּמידו שלתוּמכ ּה.
ּמעּמלה ּמב ּה ּמאּמבק ,שפסוּמלה,
יַתעד אש שי יַתנאפ ּמנה.
שוִבאם ִבהשתִבליּמעה ,שפסוּמלה.

מסכת מנחות פרק ח משנה ג
ד
יַתהשתקוּמעה יַתאשלּמפא יַתלאשאמן.
יַתאּמבא ּמשאול אוֵאמר:
שש ִבנ ּמיה ּמל ּה ֵאר ּמגב שבֵאעאבר יַתהיַתי שר ֵאדן.
ּמכל ּמהרֲעא ּמרוצות ּמהיו שכֵאשרות,
אאּמלא ִבמּמכן ּמהיו שמִבביִבאין.
ה
ֵאאין שמִבביִבאין,
ללא ִבמֵאבית יַתה שזּמבִבלים,
שוללא ִבמֵאבית יַתהששּמלִבחים,
שוללא ִבמיַתמה אש ִבנ שז יַתרע ֵאבי ֵאניאהןִ> .במּממה אש ִבנ שז יַתרע<
שוִבאם ֵאהִבביא ּמכֵאשר.
ֵאאין שמִבביִבאין יַתא שנפוִבקינון,
שוִבאם ֵאהִבביא ּמפסול.
ֵאאין שמִבביִבאין ִבמן יַתהיַתג שרֵאג ִברים אשנוששרו יַתביַתמִים,
שוללא ִבמן יַתהשכבוִבשים,
שוללא ִבמן יַתהששלוִבקים,
שוִבאם ֵאהִבביאּ ,מפסול.
מסכת מנחות פרק ח משנה ד
ו
ששללּמשה ֵאזיִבתים,
וּמבאהן ששללּמשה ששללּמשה ששּממ ִבנים.
יַתה יַתזִית ּמה ִבראשון,
שמיַתג שר שגרו שבלראש יַתה יַתזִית,
שוכוֵאתש ,שונוֵאתן שלתוְך יַתהיַתוּסל.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שסִבביבות יַתהיַתוּסל ,אזה ִבראשון.
ּמטיַתען יַתבּקו ּמרה.
שרִבבי יו ּמדה אוֵאמר:
ּמברֲעאּמב ִבנים ,אזה ֵאש ִבני.
ּמח יַתזר שוּמטיַתחן שוּמטיַתען ,אזה ששִבליִבשי.
ּמה ִבראשון ִבלשמנו ּמרה,
שויַתהששּמאר ִבלשמ ּמנחות.
ז
יַתה יַתזִית יַתהֵאש ִבני,
שמיַתג שר שגרו שבלראש יַתה יַתגג,

שוכוֵאתש ,שונוֵאתן שלתוְך יַתהיַתוּסל.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שסִבביבות יַתהיַתוּסל ,אזה ִבראשון.
ּמטיַתען יַתבּקו ּמרה,
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמברֲעאּמב ִבנים ,אזה ֵאש ִבני.
ּמח יַתזר שוּמטיַתחן שוּמטיַתען ,אזה ששִבליִבשי.
ּמה ִבראשון ִבלשמנו ּמרה,
שויַתהששּמאר ִבלשמ ּמנחות.
ח
יַתה יַתזִית יַתהששִבליִבשי:
עושטנו יַתביַתבִית יַתעד אש ִביּמלאקה,
ויַתמרֲעעֵאלהו ושמ יַתנ שגבו שבלראש יַתה יַתגג,
שוכוֵאתש ,שונוֵאתן שלתוְך יַתהיַתוּסל.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שסִבביבות יַתהיַתוּסל ,אזה ִבראשון.
ּמטיַתען יַתבּקו ּמרה,
שרִבבי יו ּמדה אוֵאמר:
ּמברֲעאּמב ִבנים ,אזה ֵאש ִבני.
ּמח יַתזר שוּמטיַתחן שוּמטיַתען ,אזה ששִבליִבשי.
ּמה ִבראשון ִבלשמנו ּמרה,
שויַתהששּמאר ִבלשמ ּמנחות.
מסכת מנחות פרק ח משנה ה
ט
ּמה ִבראשון אשּמב ִבראשוןֵ ,אאין שליַתמשעּמלה ִבמאמנו.
יַתהֵאש ִבני אשּמב ִבראשוןּ ,מה ִבראשון אשיַתבֵאש ִבניּ ,מש ִבוים.
יַתהששִבליִבשי אשּמב ִבראשון ,יַתהֵאש ִבני אשיַתבֵאש ִבני,
ּמה ִבראשון אשיַתבששִבליִבשיּ ,מש ִבוים.
שויַתהששִבליִבשי אשיַתבֵאש ִבני ,שויַתהֵאש ִבני אשיַתבששִבליִבשיּ ,מש ִבוים.
יַתהששִבליִבשי אשיַתבששִבליִבשיֵ ,אאין שליַתמּמּטה ִבמאמנו.
י
יַתא ף יַתהשמ ּמנחות,
ּמהיו יַתב ִבדין אש ִבישטרֲעענו אשאמן יַתזִית יַתזְך:
ּממהִ ,באם יַתהשמנו ּמרה ,אשֵאאי ּמנה רֲעאִבכיּמלה,
שטעו ּמנה אשאמן יַתזִית יַתזְך,
שמ ּמנחות ,אשֵאהן יַתלרֲעאִבכיּמלה,
ֵאאינו ִבדין אש ִבישטרֲעענו אשאמן יַתזִית יַתזְך?
ש אנאאיַתמר) :ששמות כז,כ(
א

" ּמזְך ּמכִבתית יַתלּממאור" ,ללא יַתזְך ּמכִבתית ִבלשמ ּמנחות.
מסכת מנחות פרק ח משנה ו
יא
שמ יַתנִין ּמהיו שמִבביִבאין אאת יַתה יַתיִין?
שקרויַתחִים יַתורֲעעטויַתלִים יַתאשלּמפה יַתל יַתיִין.
שש ִבנ ּמיה ּמלאהם ֵאבית ִברּממה וֵאבית ּמלּמבן ּמבּמהר,
ושכיַתפר ִבס שג ּמנה יַתבִבבשקּמעה.
ּמכל ּמהרֲעא ּמרוצות ּמהיו שכֵאשרות,
אאּמלא ִבמּמכן ּמהיו שמִבביִבאין.
יב
ֵאאין שמִבביִבאין ללא ִבמֵאבית יַתה שזּמבִבלים שוללא ִבמֵאבית יַתהששּמלִבחים,
שוללא ִבמיַתמה אש ִבנ שז יַתרע ֵאבי ֵאניאהן,
שוִבאם ֵאהִבביאּ ,מכֵאשר.
ֵאאין שמִבביִבאין ּמיּמשן.
ִבדשב ֵארי שרִבבי.
יַתורֲעחּמכִבמים יַתמשכִבשי ִברין.
ֵאאין שמִבביִבאין ללא ּממתוק,
שוללא שממעּמשן ,שוללא שממבּמשל,
שוִבאם ֵאהִבביא ּמפסול.
ֵאאין שמִבביִבאין ִבמן יַתה ּמדִבליות,
אאּמלא ִבמן ּמהרו שגִבליות,
ִבמן יַתהשכ ּמרִבמים ּמהרֲעעבו ִבדים.
מסכת מנחות פרק ח משנה ז
יג
ללא ּמהיו כו שנִבסין אותו יַתברֲעחּמוצִבבים שגדוִבלים,
אאּמלא שבּמחִבביות שקיַתטנות.
שוֵאאינו שמיַתמֵאלא ּמחִבבית יַתעד ִבפיּמה,
שכ ֵאדי אש שיֵאהא ֵאריחו נו ֵאד ף.
ֵאאינו ֵאמִבביא ללא ִבמִבפיּמהִ ,במשפ ֵאני יַתהיַתּקשמחון,
שוללא ִבמשואליּמהִ ,במשפ ֵאני יַתהששּממ ִברין,
אאּמלא ֵאמִבביא ששִבליּמש ּה ֵאמאאשמּמוצּמע ּה.
ֵאכייַתוצד הוא בו ֵאדק?
יַתה ִבג שזּמבר יוֵאשב שויַתהּמּק אנה שב ּמידו,
ּמז יַתרק אאת יַתה ִבגיד שוִבהִבּקיש יַתבּמּק אנה.
שרִבבי יוֵאסה ִבב שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתיִין אשּמעּמלה בו ִבקשמחוןּ ,מפסול,
ש אנאאיַתמר) :במדבר כח,יט(
א
"שתִבמיִבמם ִישהיו ּמלאכם וִבמ שנּמחּמתם",

"שתִבמיִבמם ִישהיו ּמלאכם שו ִבנשסֵאכיאהם".

פרק ט
מסכת מנחות פרק ט משנה א
א
ששֵאתי ִבמדות אשיַתל ּמיֵאבש ּמהיו יַתבִבמשק ּמדש:
ִבעּמשרון ,יַתורֲעחִבוצי ִבעּמשרון.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ִבעּמשרון ] שוִבעּמשרון[ יַתורֲעחִבוצי ִבעּמשרון.
ִבעּמשרון ּממה ּמה ּמיה שמיַתשֵאמש?
אשבו ּמה ּמיה מו ֵאדד ּמכל יַתהשמ ּמנחות.
ללא ּמה ּמיה מו ֵאדד,
ללא שבאשִבלששללּמשה יַתלּמפר> ,שבששללּמשה<
שוללא שבאשִבלשש יַתנִים ּמליַתאִיל,
אאּמלא מו שד ִבדן אעששרונות.
רֲעחִבוצי ִבעּמשרון ּממה ּמה ּמיה שמיַתשֵאמש?
אשבו ּמה ּמיה חוֵאלק ִבמ שניַתחת לכֵאהן ּמגדול,
יַתמשחּמוצה יַתבבלאקר ,יַתמשחּמוצה ֵאבין ּמהיַתע שריַתבִים.
מסכת מנחות פרק ט משנה ב
ב
אשיַתבע ִבמדות אשיַתליַתלח ּמהיו יַתבִבמשק ּמדש:
ִבהין,
יַתורֲעחִבוצי יַתהִבהין,
וששִבליִבשית יַתהִבהין,
ו שרִבביִבעית יַתהִבהין,
ללג,
יַתורֲעחִבוצי ללג,
ו שרִבביִבעית.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר ִבב שרִבבי ּמוצדוק אוֵאמר:
שש ּמנתות ּמהיו יַתלִבהין:
יַתעד ּמכן יַתלּמפר,
יַתעד ּמכן ּמליַתאִיל,
יַתעד ּמכן יַתלאכאבש.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ללא ּמה ּמיה ּמשם ִבהין,
אאּמלא ִבמ ּמדה שיֵאת ּמרה אשיַתלללג ויַתמשחּמוצה ּמה ּמיה ּמשם,
אשבו ּמה ּמיה מו ֵאדד שלִבמ שניַתחת לכֵאהן ּמגדול,

ללג ויַתמשחּמוצה יַתבבלאקר,
שוללג ויַתמשחּמוצה ֵאבין ּמהיַתע שריַתבִים.
מסכת מנחות פרק ט משנה ג
ג
שרִבביִבעית ּממה ּמה שיּמתה שמיַתשאמאשת?
שרִבביִבעית יַתמִים אשִבלשמלוצ ּמרע,
שרִבביִבעית אשאמן יַתל ּמנ ִבזיר.
רֲעחִבוצי ללג ּממה ּמה ּמיה שמיַתשֵאמש?
רֲעחִבוצי ללג יַתמִים יַתלוּסוּמטה,
רֲעחִבוצי ללג אשאמן יַתלתו ּמדה.
ויַתבללג ּמה ּמיה מו ֵאדד שלּמכל יַתהשמ ּמנחות.
רֲעאִבפלו ִבמ שנּמחה אששלִבשִבשים ִבעּמשרון,
נוֵאתן ּמל ּה ִבשִבשים ללג.
שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב אוֵאמר:
רֲעאִבפלו ִבמ שנּמחה אששלִבשִבשים ִבעּמשרון,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא יד,כא(
ֵאאין ּמל ּה אאּמלא ּמל ּמג ּה ,א
"שלִבמ שנּמחה שוללג ּמשאמן".
ִבשּמשה יַתלּמפר,
יַתא שרּמבּמעה ּמליַתאִיל,
ששללּמשה יַתלאכאבש,
וששללּמשה ויַתמשחּמוצה יַתלשמנו ּמרה,
ֵאמרֲעחִבוצי ללג שלּמכל ֵאנר.
מסכת מנחות פרק ט משנה ד
ד
שמּמע שרִבבין ִבנשסֵאכי ּמפ ִברים שב ִבנשסֵאכי ֵאאיִבלים,
ִבנשסֵאכי ֵאאיִבלים שב ִבנשסֵאכי שכּמבִבשים,
אשיַתל ּמיִבחיד שבאשיַתלִבצבור,
אששליום שבאשּמלאאאמש.
רֲעאּמבל ֵאאין שמּמע שרִבבין ִבנשסֵאכי שכּמבִבשים שב ִבנשסֵאכי ּמפ ִברים שוֵאאיִבלים.
ִבאם שבּמלּמלןֵ ,אאלו ִבבשפ ֵאני יַתעשוצּממן שוֵאאלו ִבבשפ ֵאני יַתעשוצּממן,
שו ִבנשתּמע שרבו שכֵאש ִברין.
ִבאם יַתעד אשללא ּמביַתללּ ,מפיַתסל.
יַתהאכאבש יַתהּמבא ִבעם ּמהלעאמר,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשִבמ שנּמחתו שכפוּמלה,
ללא ּמהיו שנּמסּמכיו שכפוִבלין.
מסכת מנחות פרק ט משנה ה
ה
ּמכל ִבמדות אשּמהיו יַתבִבמשק ּמדש ּמהיו ִבנ שג ּמדשות,

חו ץ ִבמאששללכֵאהן ּמגדול,
אשּמה ּמיה אג שדּמש ּה שבתוּמכ ּה.
ִבמדות יַתהיַתלחִ ,בברוֵאוציאהן לק אדשִ> .במ יַתדת<
ִבמדות יַתה ּמיֵאבשִ ,בברוֵאוציאהן לחל.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ִבמדות יַתהיַתלח ,לק אדשִ> ,במ יַתדת<
שלִבפיּמכְך ֵאברוֵאוציאהן לק אדש;
ִבמדות יַתה ּמיֵאבש ,לחלִ> ,במ יַתדת<
שלִבפיּמכְך ֵאברוֵאוציאהן לחל.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ללא ִבמֵאשם אזה ,אאּמלא אשיַתהיַתלח אנשעּמכר,
שויַתה ּמיֵאבש ֵאאינו אנשעּמכר.
מסכת מנחות פרק ט משנה ו
ו
ּמכל ּמק שרשבנות יַתהִבצבור שויַתה ּמיִבחיד שטעו ִבנים שנּמסִבכים,
חו ץ ִבמן יַתהשבכור ,שויַתהיַתמשעֵאשר ,שויַתהאפיַתסח,
שויַתהיַתחּמּטאת ,שוּמהּמאּמשם,
אאּמלא אשיַתחּמּטאתו אשִבלשמלוצ ּמרע יַתורֲעאּמשמו שטעו ִבנים שנּמסִבכים.
מסכת מנחות פרק ט משנה ז
ז
ּמכל ּמק שרשבנות יַתהִבצבור ֵאאין ּמבאהן שסִבמיּמכה,
חו ץ ִבמן יַתהּמפר יַתהּמבא יַתעל ּמכל יַתהִבמשוצֹות,
שוּמשִבעיר יַתהִבמששיַתתֵאליַתח.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
]יַתא ף[ ששִבעי ֵארי רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה.
ח
ּמכל ּמק שרשבנות יַתה ּמיִבחיד שטעו ִבנים שסִבמיּמכה,
חו ץ ִבמן יַתהשבכור ,שויַתהיַתמרֲעעֵאשר ,שויַתהאפיַתסח.
שויַתהיו ֵארש סוֵאמְך ,וֵאמִבביא שנּמסּמכיו ,וֵאמִבמיר.
מסכת מנחות פרק ט משנה ח
ט
יַתהלכל סושמִבכין,
חו ץ ֵאמֵאח ֵארש ,שואטה שוּמקּמטן,
סוֵאמא ,שו ּמנשכ ִברי,
שוּמהאעאבד ,שויַתהּמשִבלייַתח ,שוּמהִבאּמשה.
ושסִבמיּמכהִ ,בשי ֵארי ִבמשוצ ּמוה,
יַתעל ּמה לראש ִבבששֵאתי יַתה ּמי יַתדִים.

וִבבּממקום אשוּסושמִבכין שורֲעחִבטין,
שוֵאתאכ ף ִבלשסִבמיּמכה ששִבחיּמטה.
מסכת מנחות פרק ט משנה ט
י
חלאמר ִבבשסִבמיּמכה ִבמיַתבשתנוּמפה,
ויַתבשתנוּמפה ִבמיַתבשוּסִבמיּמכה,
אשאאּמחד ֵאמ ִבני ף שלּמכל יַתהחושב ִברין,
שוֵאאין אאּמחד סוֵאמְך שלּמכל יַתהחושב ִברין.
חלאמר ִבבשתנוּמפה,
אשיַתהשתנוּמפה נואה אגת
שבּמק שרשבנות יַתה ּמיִבחיד ושבּמק שרשבנות יַתהִבצבור,
יַתביַתח ִביים ויַתבששחוִבטים,
שב ּמדּמבר אש איש בו רויַתח יַתח ִביים,
ושב ּמדּמבר אשֵאאין בו,
יַתמה אשֵאאין ֵאכן ִבבשסִבמיּמכה.

פרק י
מסכת מנחות פרק י משנה א
א
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
ּמהלעאמר ּמה ּמיה ּמבא יַתביַתשּמבת ִבמּמשללש שסִבאים,
ויַתבלחלֵ ,אמּמחֵאמש.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
אאּמחד יַתשּמבת שואאּמחד לחל,
ִבמּמשללש ּמה ּמיה ּמבא.
שרִבבי רֲעח יַתנשנ ּמיה שס יַתגן יַתהלכרֲעה ִבנים אוֵאמר:
יַתביַתשּמבת ּמה ּמיה ִבנשקּמוצר יַתב ּמיִבחיד,
ושביַתמ ּמגל יַתאיַתחת ,ושב מקּמפה יַתאיַתחת;
ויַתבלחלִ ,בבששללּמשה,
ושבּמשלוש מקפות ,ושבּמשלוש יַתמ ּמגלות.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
אאּמחד יַתשּמבת שואאּמחד יַתהלחלִ ,בבששללּמשה,
ושבּמשללש מקפות ושבּמשלוש יַתמ ּמגלות.
מסכת מנחות פרק י משנה ב
ב
ִבמשוצ יַתות ּמהלעאמר ּמללבא ִבמן יַתהּמּקרוב.

ללא ִבבֵאכר יַתהּמּקרוב ִבלירוּמשיַתלִים,
שמִבביִבאין אותו ִבמּמכל ּממקום.
יַתמרֲעעאשה אשּמבא ִבמ יַתגנות שוצ ִבריִבפין,
וששֵאתי יַתהאלאחם ִבמִבבשקיַתעת ֵאעין סוֵאכר.
מסכת מנחות פרק י משנה ג
ד
ֵאכייַתוצד ּמהיו עוִבשין?
ששלוֵאחי ֵאבית ִבדין יושוצִבאין ֵאמאע ארב יום טוב,
שועוִבשין אותו שכ ֵאריכות ִבבשממחּמבר יַתליַתּק שריַתקע,
שכ ֵאדי אש שיֵאהא נויַתח ִבלשקלוצר.
ּמכל ּמהרֲעע ּמירות יַתהשוּסמוכות יַתלּמשם ִבמשתיַתכ שנסות יַתלּמשם,
שכ ֵאדי אש שיֵאהא ִבנשקּמוצר שבֵאעאסק ּמגדול.
ה
ֵאכי ּמון אשרֲעחֵאשּמכהּ ,מאיַתמר ּמלאהם:
"ּמבא יַתהאשאמש?"
אושמ ִברים "ִבהין".
"ּמבא יַתהאשאמש?"
אושמ ִברים "ִבהין".
"יַתמ ּמגל זו?"
אושמ ִברים "ִבהין".
"יַתמ ּמגל זו?"
אושמ ִברים "ִבהין".
" מקּמפה זו?"
אושמ ִברים "ִבהין".
" מקּמפה זו?"
אושמ ִברים "ִבהין".
ויַתביַתשּמבת אוֵאמר ּמלאהם> :אושמ' ִבהין<
"יַתשּמבת זו?"
אושמ ִברים "ִבהין".
"יַתשּמבת זו?"
אושמ ִברים "ִבהין".
"אאשקלוצר?"
אושמ ִברים לו "שקלוצר!"
"אאשקלוצר?"
אושמ ִברים לו "שקלוצר!"
ששללּמשה שפּמעִבמים יַתעל ּמכל ּמדּמבר שו ּמדּמבר,
שוֵאהן אושמ ִברין לו:
"ִבהיןִ ,בהיןִ ,בהין".

ו
ּמכל ּמכְך ּמלּממה?
ִבמשפ ֵאני יַתהֵאבישתִבסין ,אשּמהיו אושמ ִברים לו:
ֵאאין שקִבוצי יַתרת ּמהלעאמר שבמוּמוצֵאאי יום טוב.
מסכת מנחות פרק י משנה ד
ז
שקּמוצרוהו ו שנּמתנוהו יַתלמּקפות,
אהִבביאוהו ּמלרֲעע ּמז ּמרה,
ּמהיו שמיַתהשברֲעהִבבין אותו ּמבאור,
שכ ֵאדי שליַתק ֵאים בו ִבמשוצ יַתות ּמקִבלי.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ויַתבּקוּמלחות חושבִבטין אותו,
שכ ֵאדי אשללא ִישתּממֵאעְך.
ח
שנּמתנוהו שליַתאבוב ,שויַתאבוב ּמה ּמיה שמ מנּמּקב,
שכ ֵאדי אש שיֵאהא ּמהאור שוֵאלט שבמכּמלן.
ששּמטחוהו ּמברֲעע ּמז ּמרה שוּמהרויַתח שמ יַתנאשאבת בו> ,ששּמחטוהו<
שנּמתנוהו ּמל ֵאריַתחִים אשיַתל ּמגרוסות,
הוִבוציאו ִבמאמנו ִבעּמשרון,
אשהוא שמ מנאפה ִבמששּמלש אעשש ֵארה ּמנּמפה,
שויַתהששּמאר ִבנשפ אדה שו אנאאּמכל שלּמכל ּמא ּמדם.
שויַתח ּמיב יַתביַתחּמלה וּמפטור ִבמן יַתהיַתמיַתעששרות.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה שמיַתח ֵאיב יַתביַתחּמלה ויַתביַתמיַתעששרות.
ט
ּמבא לו שלִבעּמשרון,
ּמניַתתן יַתששמנו ושלבו ּמנתו,
ּמייַתוצק וּמביַתלל,
שוֵאה ִבני ף שוִבה ִבגיש,
ּמקיַתמ ץ שוִבהשקִבטיר.
שויַתהששּמאר אנאאּמכל יַתללכרֲעה ִבנים.
מסכת מנחות פרק י משנה ה
י
ִבמאשּמּק יַתרב ּמהלעאמר,
יושוצִבאין ומושוצִבאין שוק שירוּמשיַתלִים
אשהוא ּממֵאלא אקיַתמח ּמקִבלי,
אשללא ִבכ שרוצון רֲעחּמכִבמים.

ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבכ שרוצון רֲעחּמכִבמים ּמהיו עוִבשין.
ִבמאשּמּק יַתרב ּמהלעאמר ,מהיַתתר אהּמח ּמדש ִבמ ּמיד.
שוּמה שרחוִבקין ממּמת ִברין ֵאמרֲעחוצות יַתהיום ושליַתהּמלן.
ִבמאשּמח יַתרב ֵאבית יַתהִבמשק ּמדש,
ִבהשתִבקין יַתרּמבן יוּמח ּמנן אבן יַתזיַתכי,
אש שיֵאהא יום אה אנ ף מכלו ּמאסור.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
יַתורֲעהללא ִבמן יַתהתו ּמרה הוא ּמאסור,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא כג,יד(
א
"יַתעד אעאוצם יַתהיום יַתה אזה"?
ִבמשפ ֵאני ּממה ּמה שרחוִבקין ממּמת ִברין
ֵאמרֲעחוצות יַתהיום ושליַתהּמלן?
ִבמשפ ֵאני אשֵאהן יו שדִבעין,
אשֵאאין ֵאבית ִבדין ִבמשתיַתעשצִבלין בו.
מסכת מנחות פרק י משנה ו
יא
ּמהלעאמר ּמה ּמיה יַתמִבתיר יַתבשמ ִבדי ּמנה,
וששֵאתי יַתהאלאחם יַתבִבמשק ּמדש.
ֵאאין שמִבביִבאין שמ ּמנחות וִבבכו ִברין,
וִבמ שניַתחת שבֵאהּממה לק אדם ּמללעאמר,
שוִבאם ֵאהִבביא ּמפסול.
לק אדם ִבלששֵאתי יַתהאלאחם ללא ּמיִבביא,
שוִבאם ֵאהִבביאּ ,מכֵאשר.
מסכת מנחות פרק י משנה ז
יב
יַתהִבחִבּטין ,שויַתהששעו ִברין,
שויַתהמכשוּסִבמין ,שוִבשבלאלת שוּמעל ,שויַתהִבשיפון,
רֲעה ֵארי ֵאאלו יַתח ּמיִבבין יַתביַתחּמלה,
וִבמשוצּמט שרִבפין אזה ִבעם אזה,
יַתורֲעאסו ִברין אבּמח ּמדש ִבמִבלשפ ֵאני יַתהאפיַתסח,
וִבמִבלשקוצור ִבמִבלשפ ֵאני ּמהלעאמר.
ִבאם ִבהשש ִברישו לק אדם ּמללעאמר,
ּמהעלאמר יַתמִבתי ּמרן,
שוִבאם ּמלאו,
רֲעאסו ִברין יַתעד אש ּמיבוא ּמהלעאמר יַתהּמבא.
מסכת מנחות פרק י משנה ח

יג
קושוצ ִברין שבֵאבית יַתהששּמלִבחין אשּמברֲעעּממִבקין,
רֲעאּמבל ללא גו שדִבשין.
יַתא שנֵאשי שי ִבריחו קושוצ ִברין ִבכ שרוצון רֲעחּמכִבמים,
שוגו שדִבשין אשללא ִבכ שרוצון רֲעחּמכִבמים,
שוללא ֵאמחו שב ּמי ּמדן רֲעחּמכִבמים.
שוקוֵאוצר יַתליַתשיַתחת ,ויַתמרֲעאִבכיל יַתלשבֵאהּממה.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
אאּממיַתתי?
ִבב שזיַתמן אשִבהשתִבחיל,
יַתעד אשללא ֵאהִבביּמאה ּמשִבלישֵ> .אהִבביא יַתהּמשִבליש<
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתא ף ִישקלוצר שו יַתירֲעאִבכיל יַתא ף ִבמאשֵאהִבביּמאה ּמשִבליש.
מסכת מנחות פרק י משנה ט
יד
קושוצ ִברין ִבמשפ ֵאני שנִבטיעות,
ִבמשפ ֵאני ֵאבית ּמהֵאאאבל,
ִבמשפ ֵאני ִבבּטול ֵאבית יַתהִבמ שד ּמרש.
ללא יַתירֲעעאשה אוּמתן שכ ֵאריכות,
רֲעאּמבל יַתמ ִבניּמחן שוצּמבִבתין.
ִבמשוצ יַתות ּמהלעאמר ּמללבא ִבמן יַתהּמּקּממה.
ללא ּממּמוצאּ ,מיִבביא ִבמן ּמהּקעּממ ִברין.
ִבמשוצ ּמותו ּמללבא ִבמן יַתהיַתלח;
ללא ּממּמוצאּ ,מיִבביא ִבמן יַתה ּמיֵאבש.
ִבמשוצ ּמותו ִבלשקוצור יַתביַתל שיּמלה.
ִבנשקיַתוצר יַתביוםּ ,מכֵאשר.
שודואחה אאת יַתהיַתשּמבת.

פרק יא
מסכת מנחות פרק יא משנה א
א
ששֵאתי יַתהאלאחם
ִבנלושות יַתאיַתחת יַתאיַתחת,
שו אנאאפות יַתאיַתחת יַתאיַתחת.
אלאחם יַתהּמפ ִבנים
ִבנלוש אאּמחד אאּמחד,
שו אנאאאפה ששיַתנִים שש יַתנִים> .ששיַתתִים ששיַתתִים<

וִבבשטּמפס ּמה ּמיה עואשה אוּמתן.
שכאשהוא ּמר ּמדן,
נושת ּמנן ִבלשטּמפס,
שכ ֵאדי אשללא ִישתיַתקשלֵאקלו.
מסכת מנחות פרק יא משנה ב
ב
אאּמחד ששֵאתי יַתהאלאחם ,אאּמחד אלאחם יַתהּמפ ִבנים,
ִבליּמשּמתן יַתורֲעע ִבריּמכּמתן יַתבחו ץ,
יַתורֲעאִבפ ּמיּמתן ִבבשפ ִבנים.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמכל יַתמרֲעעֵאשיאהם ִבבשפ ִבנים.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
שלעוּמלם אה ֵאוי ּמר ִבגיל לויַתמר:
ששֵאתי יַתהאלאחם שואלאחם יַתהּמפ ִבנים
שכֵאשרות ּמברֲעע ּמז ּמרה ,ושכֵאשרות שבֵאבית ּמפ ֵאגי.
מסכת מנחות פרק יא משנה ג
ג
רֲעחִבבֵאתי לכֵאהן ּמגדול,
ִבליּמשּמתן יַתורֲעאִבפ ּמיּמתן ִבבשפ ִבנים,
שודוחות אאת יַתהיַתשּמבת.
שטּמח ּמנן שוִבה שרִבקי ּמדן> ,טחונן והירקידן<
ֵאאי ּמנן דוחות אאת יַתהיַתשּמבת> .דוחים<
שכּמלל ּמאיַתמר שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
ּמכל שמּמלאּמכה אשאשפּמשר ּמל ּה ֵאלּמעשות ֵאמאע ארב יַתשּמבת,
ֵאאי ּמנה דוּמחה אאת יַתהיַתשּמבת,
שואשֵאאי אאשפּמשר ּמל ּה ֵאלּמעשות ֵאמאע ארב יַתשּמבת,
דוּמחה אאת יַתהיַתשּמבת.
מסכת מנחות פרק יא משנה ד
ד
ּמכל יַתהשמ ּמנחות,
ֵאיש ּמבאהן יַתמרֲעעֵאשה אכִבלי ִבבשפ ִבנים,
שוֵאאין ּמבאהן יַתמרֲעעֵאשה אכִבלי יַתבחו ץ.
ֵאכייַתוצד?
ששֵאתי יַתהאלאחם,
ּמא שרּמכן ִבששבּמעה ,שו ּמרשחּמבן יַתא שרּמבּמעה,
שויַתק שרנוֵאתיאהן יַתא שריַתבע אאשוצּמבעות.
אלאחם יַתהּמפ ִבנים,
ּמא שרכו רֲעעּמש ּמרה שו ּמרשחבו רֲעחִבמּמשה,

שויַתק שרנוּמתיו אשיַתבע אאשוצּמבעות.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
אשללא ִבתשטאעה ,זד"ד יה"ז.
אבן זוּממא אוֵאמר) :ששמות כה,ל(
" שו ּמניַתתּמת יַתעל יַתהמששלּמחן אלאחם ּמפ ִבנים שלּמפ יַתני ּמתִבמיד",
אש שיהוא לו ִבפ ִבנים.
מסכת מנחות פרק יא משנה ה
ה
יַתהמששלּמחן,
ּמא שרכו רֲעעּמש ּמרה שו ּמרשחבו רֲעחִבמּמשה,
אלאחם יַתהּמפ ִבנים,
ּמא שרכו רֲעעּמש ּמרה שו ּמרשחבו רֲעחִבמּמשה.
נוֵאתן ּמא שרכו שכ אנ אגד ּמרשחבו אשיַתלמששלּמחן,
שוכוֵאפל ִבטשפיַתחִים ויַתמשחּמוצה ִבמּמכאן,
שוִבטשפיַתחִים ויַתמשחּמוצה ִבמּמכן,
ִבנשמּמוצא ּמא שרכו שמיַתמֵאלא ּמרשחבו אשיַתלמששלּמחן.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה> .יודה<
ו
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
יַתהמששלּמחן,
ּמא שרכו שש ֵאנים ּמעּמשר שו ּמרשחבו ִבשּמשה,
אלאחם יַתהּמפ ִבנים,
ּמא שרכו רֲעעּמש ּמרה שו ּמרשחבו רֲעחִבמּמשה.
נוֵאתן ּמא שרכו שכ אנ אגד ּמרשחבו אשיַתלמששלּמחן,
שוכוֵאפל ִבטשפיַתחִים ִבמּמכאן שוִבטשפיַתחִים ִבמּמכאן,
אר יַתוח ּמבאאשמיַתוצע,
שכ ֵאדי אששתֵאהא ּמהרויַתח שמ יַתנאשאבת בו.
יַתאּמבא ּמשאול אוֵאמר:
ּמשם ּמהיו נושת ִבנין
שש ֵאני ּמב ִבזֵאכי שלבו ּמנה אששלאלאחם יַתהּמפ ִבנים.
ּמאשמרו לו:
לא שכּמבר אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא כד,ז(
יַתורֲעה ל
" שו ּמניַתתּמת יַתעל יַתהיַתמרֲעע אראכת שלב ּמנה יַתזּמכה"?
ּמאיַתמר ּמלאהם:
יַתורֲעהללא אנאאיַתמר) :שבִבמ שדיַתבר ב,כ(
" שוּמעּמליו יַתמֵאּטה שמ יַתנאשה"?
מסכת מנחות פרק יא משנה ו
ז

יַתא שרּמבּמעה שס ִבניִבפים אשיַתל ּמזּמהב ּמהיו ּמשם,
ממשפּמוצִבלין ֵאמ ּמראֵאשיאהן,
אשּמהיו סושמִבכין ּמבאהן,
שש יַתנִים שלֵאס אדר אזה ושש יַתנִים שלֵאס אדר אזה.
שואעשש ִברים וששמו ּמנה ּמק ִבנים,
יַתכרֲעחִבוצי ּמק אנה ּמחלול > ,יַתורֲעחִבוצי<
יַתא שרּמבּמעה ּמעּמשר שלֵאס אדר אזה,
שויַתא שרּמבּמעה ּמעּמשר שלֵאס אדר אזה.
ללא ִבסדור ּמק ִבנים שוללא שנִבטיּמלּמתן דוִבחים אאת יַתהיַתשּמבת,
אאּמלא ִבנשכ ּמנס ֵאמאע ארב יַתשּמבת,
שושושמּמטן ,שונושת ּמנן שלּמא שרכו אשיַתלמששלּמחן.
ּמכל יַתהֵאכִבלים אשּמהיו יַתבִבמשק ּמדש,
ּמא שרּמכן שלּמא שרכו אשיַתליַתבִית.
מסכת מנחות פרק יא משנה ז
ח
שש ֵאני מששלּמחנות ּמהיו ּמבאוּמלם ִבמִבבשפ ִבנים,
יַתעל אפיַתתח יַתהיַתבִית,
אאּמחד אשיַתליַתשִיש שואאּמחד אשיַתל ּמזּמהב.
יַתעל אשיַתליַתשִיש נושת ִבנין אלאחם יַתהּמפ ִבנים ִבבשכ ֵאניּמסתו,
שויַתעל אשיַתל ּמזּמהב ִבביִבוציּמאתו,
אשיַתמרֲעעִבלין יַתבלּק אדש שוללא מו ִברי ִבדין.
שואאּמחד אשיַתל ּמזּמהב ִבמִבבשפ ִבנים,
אשּמעּמליו אלאחם יַתהּמפ ִבנים ּמתִבמיד.
ט
יַתא שרּמבּמעה לכרֲעה ִבנים ִבנשכ ּמנִבסין,
שש יַתנִים שב ּמי ּמדן שש ֵאני שסּמד ִברין,
ושש יַתנִים שב ּמי ּמדן שש ֵאני יַתב ִבזִבכין.
שויַתא שרּמבּמעה שמיַתק שדִבמין ִבלשפ ֵאניאהם,
שש יַתנִים ִבלּטול שש ֵאני שסּמד ִברים,
ושש יַתנִים ִבלּטול שש ֵאני יַתב ִבזִבכין.
יַתהיַתמשכ ִבניִבסין עושמ ִבדים יַתבּמצפון,
ושפ ֵאניאהם יַתל ּמדרום.
יַתהמוִבוציִבאין עושמ ִבדים יַתב ּמדרום,
ושפ ֵאניאהן יַתבּמצפון.
ֵאאלו מוששִבכין ,שוֵאאלו יַתמ ִבניִבחין,
שוִבטשפחו אשיַתל אזה שלתוְך ִבטשפחו אשיַתל אזה,
ש אנאאיַתמר) :ששמות כה,ל(
א
"שלּמפ יַתני ּמתִבמיד".
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:

רֲעאִבפלו ֵאאלו נושטִבלין שוֵאאלו יַתמ ִבניִבחין,
יַתא ף זו ּמה שיּמתה ּמתִבמיד.
ּמישוצאו ו שנּמתנום יַתעל מששלּמחן יַתה ּמזּמהב אשּמה ּמיה ּמבאוּמלם,
ִבהשקִבטירו יַתהיַתב ִבזִבכין,
יַתהיַתחלות ִבמשתיַתחשלקות יַתללכרֲעה ִבנים.
י
ּמחל יום יַתהִבכפו ִברים ִבלשהיות יַתביַתשּמבת,
יַתהיַתחלות ִבמשתיַתחשלקות ּמלאע ארב.
ּמחל ִבלשהיות אע ארב יַתשּמבת,
ּמשִבעיר אששליום יַתהִבכפו ִברים אנאאּמכל ּמלאע ארב.
יַתהיַתבשבִבל ִביין אושכִבלין אותו שכאשהוא יַתחי,
ִבמשפ ֵאני אש יַתדשעּמתן ּמיּמפה.
מסכת מנחות פרק יא משנה ח
יא
ִבס ֵאדר אאת יַתהאלאחם יַתביַתשּמבת,
שואאת יַתהיַתב ִבזִבכין שליַתאיַתחר יַתשּמבת,
שוִבהשקִבטיר אאת יַתהיַתב ִבזִבכין יַתביַתשּמבת,
שפסוּמלה,
שוֵאאין יַתח ּמיִבבין רֲעעֵאליאהן ִבמֵאשם ִבפגול שונוּמתר שוּמטֵאמא.
יב
ִבס ֵאדר אאת יַתהאלאחם שואאת יַתהיַתב ִבזִבכין יַתביַתשּמבת,
שוִבהשקִבטיר אאת יַתהיַתב ִבזִבכין שליַתאיַתחר יַתהיַתשּמבת,
שפסוּמלה,
שוֵאאין יַתח ּמיִבבין רֲעעֵאליאהן ִבמֵאשם ִבפגול שונוּמתר שוּמטֵאמא.
יג
ִבס ֵאדר אאת יַתהאלאחם שואאת יַתהיַתב ִבזִבכין יַתביַתשּמבת,
שוִבהשקִבטיר אאת יַתהיַתב ִבזִבכין יַתביַתשּמבת,
ֵאכייַתוצד יַתירֲעעאשה?
יַתי ִבניאח ּמנה יַתליַתשּמבת,
אשרֲעאִבפלו ִבהיא יַתעל יַתהמששלּמחן ּמיִבמים,
ֵאאין שבּמכְך שכלום.
מסכת מנחות פרק יא משנה ט
יד
ששֵאתי יַתהאלאחם אנאאּמכלות,
ֵאאין ּמפחות ִבמשש יַתנִים שוללא ּמיֵאתר יַתעל ששללּמשה.
ֵאכייַתוצד?

אנאאפות ֵאמאע ארב יום טוב> ,וֵאמאע ארב<
שו אנאאּמכלות שביום טובִ ,בלששיַתנִים.
ּמחל יום טוב ִבלשהיות יַתאיַתחר יַתשּמבת,
אנאאּמכלות ִבלששללּמשה.
אלאחם יַתהּמפ ִבנים אנאאּמכל
ֵאאין ּמפחות ִבמִבתששּמעה שוללא ּמיֵאתר יַתעל יַתאיַתחד ּמעּמשר> .אאּמחד ּמעּמשר<
ֵאכייַתוצד?
אנאאאפה שבאע ארב יַתשּמבת שו אנאאּמכל יַתביַתשּמבת,
שלִבתששּמעה.
ּמחל יום טוב ִבלשהיות אע ארב יַתשּמבת,
אנאאּמכל יַתלרֲעעּמש ּמרה.
שש ֵאני ּמיִבמים אששללראש יַתהּמש ּמנה,
אנאאּמכל שליַתאיַתחד ּמעּמשר> .שלאאּמחד ּמעּמשר<
ֵאאינו דואחה ללא אאת יַתהיַתשּמבת שוללא אאת יום טוב.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר,
ִבמֵאשם שרִבבי ִבששמעון אבן יַתהאוּס אגן:
דואחה אאת יום טוב,
שוֵאאינו דואחה אאת יום וצום.

פרק יב
משנה א
א
יַתהשמ ּמנחות שויַתה שנּמסִבכים אש ִבניַתּטמו,
יַתעד אשללא ּמק שדשו יַתבאכִבליֵ ,איש ּמלאהן ִבפ ּמדיון;
ִבמאשּמּק שדשו יַתבאכִבליֵ ,אאין ּמלאהן ִבפ ּמדיון.
ּמהעופות שוּמהֵאעִבוצים ,יַתהשלבו ּמנה ושכֵאלי ּמש ֵארת,
ֵאאין ּמלאהן ִבפ ּמדיון,
אשללא אנאאיַתמר אאּמלא שבֵאהּממה.
משנה ב
ב
ּמהאוֵאמר:
"רֲעה ֵארי ּמעיַתלי יַתביַתמרֲעחיַתבת" ,שוֵאהִבביא יַתביַתמ שראחאשת;
"יַתביַתמ שראחאשת" ,שוֵאהִבביא יַתביַתמרֲעחיַתבת,
יַתמה אשֵאהִבביאֵ ,אהִבביא,
ִבוי ֵאדי חוּמבתו ללא ּמיּמוצא.
"זו שלּמהִבביא יַתביַתמרֲעחיַתבת" ,שוֵאהִבביא יַתביַתמ שראחאשת;
"יַתביַתמ שראחאשת" ,שוֵאהִבביא יַתביַתמרֲעחיַתבת,

רֲעה ֵארי זו שפסוּמלה.
ג
"רֲעה ֵארי ּמעיַתלי שש ֵאני אעששרונות שלּמהִבביא שבאכִבלי אאּמחד",
שוֵאהִבביא ִבבשש ֵאני ֵאכִבלים;
"ִבבשש ֵאני ֵאכִבלים" ,שוֵאהִבביא שבאכִבלי אאּמחד,
יַתמה אשֵאהִבביא ֵאהִבביא,
ִבוי ֵאדי חוּמבתו ללא ּמיּמוצא.
"ֵאאלו שלּמהִבביא שבאכִבלי אאּמחד",
שוֵאהִבביא ִבבשש ֵאני ֵאכִבלים;
"ִבבשש ֵאני ֵאכִבלים" ,שוֵאהִבביא שבאכִבלי אאּמחד,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שפסוִבלין.
ד
"רֲעה ֵארי ּמעיַתלי שש ֵאני אעששרו ִבנים שלּמהִבביא ִבבשש ֵאני ֵאכִבלים",
שוֵאהִבביא שבאכִבלי אאּמחד,
ּמאשמרו לו "ִבבשש ֵאני ֵאכִבלים" ּמניַתד שרּמת;
ִבהשק ִבריּמבן ִבבשש ֵאני ֵאכִבלים ,שכֵאש ִברים;
שנּמת ּמנן שבאכִבלי אאּמחד,
ִבכששֵאתי שמ ּמנחות אש ִבנשתּמע ּמרבו.
ה
"רֲעה ֵארי ּמעיַתלי שש ֵאני אעששרו ִבנים שלּמהִבביא שבאכִבלי אאּמחד",
שוֵאהִבביא ִבבשש ֵאני ֵאכִבלים;
ּמאשמרו לו "שבאכִבלי אאּמחד" ּמניַתד שרּמת;
ִבהשק ִבריּמבן שבאכִבלי אאּמחד ,שכֵאש ִברים;
ִבבשש ֵאני ֵאכִבלים ,שפסוִבלין.
משנה ג
ו
"רֲעה ֵארי ּמעיַתלי ִבמ שנּמחה ִבמן יַתהששעו ִברין",
ּמיִבביא ִבמן יַתהִבחִבּטין.
"אקיַתמח"ּ ,מיִבביא לסאלת.
"שבללא אשאמן ושלבו ּמנה"> ,אשללא<
ּמיִבביא אשאמן ושלבו ּמנה.
"רֲעחִבוצי ִבעּמשרון"> ,רֲעחִבוצי ִבעּמשרון ּמשֵאלם<
ּמיִבביא ִבעּמשרון ּמשֵאלם.
"ִבעּמשרון ויַתמשחּמוצה"ּ ,מיִבביא שש יַתנִים.
שרִבבי ִבששמעון פוֵאטר,
אשללא ִבהשת יַתנ יַתדב שכ אד ארְך יַתהִבמשת יַתנ שדִבבין.
)משנה ד(

וִבמשת יַתנ ֵאדב ּמא ּמדם ִבמ שנּמחה אששלִבשִבשים ִבעּמשרון,
וֵאמִבביא שבאכִבלי אאּמחד.
ִבאם ּמאיַתמר "רֲעה ֵארי ּמעיַתלי ִבשִבשים שואאּמחד",
ֵאמִבביא ִבשִבשים שבאכִבלי אאּמחד,
שואאּמחד שבאכִבלי אאּמחד,
אשֵאכן יַתהִבצבור ֵאמִבביא שביום טוב ּמה ִבראשון אשאלּמחג
אשּמחל ִבלשהיות יַתביַתשּמבת ִבשִבשים שואאּמחד.
יַתדיו יַתל ּמיִבחיד אש שיֵאהא ּמפחות ִבמן יַתהִבצבור אאּמחד.
ח
ּמאיַתמר שרִבבי ִבששמעון:
יַתורֲעהללא ֵאאלו יַתלּמפ ִברים ,שוֵאאלו יַתלשכּמבִבשים,
ֵאאין ִבנשבּמלִבלין אזה ִבעם אזה?
אאּמלא ,יַתעד ִבשִבשים ,שיכוִבלין שלִבהּמבֵאלל.
ּמאשמרו לו:
ִבשִבשים ִבנשבּמלִבלין,
שוִבשִבשים שואאּמחד ֵאאי ּמנן ִבנשבּמלִבלין?
ּמאיַתמר ּמלאהן:
ּמכל ִבמדות רֲעחּמכִבמים ֵאכן:
שביַתא שרּמבִבעים שסּמאה,
הוא טוֵאבל,
יַתא שרּמבִבעים שסּמאה ּמחֵאסר יַתק שרטוב,
ֵאאינו ּמיכול ִבלשטלבל ּמבאהן.
אשֵאאי ּמנן ִבמשת יַתנ שדִבבין ללג ,שש יַתנִים יַתורֲעחִבמּמשה.
רֲעאּמבל ִבמשת יַתנ שדִבבין ששללּמשה שויַתא שרּמבּמעה,
שוִבשּמשה ,וִבמִבשּמשה ושליַתמשעּמלן.
משנה ה
ט
ִבמשת יַתנ שדִבבים יַתיִין,
שוֵאאין ִבמשת יַתנ שדִבבים אשאמן.
ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
שרִבבי יַתט שרפון אוֵאמר:
ִבמשת יַתנ שדִבבין אשאמן.
ּמאיַתמר שרִבבי יַתט שרפון:
יַתמה ּממִבוצינו יַתב יַתיִין,
אשהוא ּמבא חוּמבה וּמבא שנ ּמדּמבה,
יַתא ף יַתהאשאמן,
אשהוא ּמבא חוּמבהּ ,מילבא שנ ּמדּמבה.
ּמאיַתמר לו שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
ללאִ ,באם ּמאיַתמ שרּמת יַתב יַתיִין,

אשֵאכן הוא ּמק ֵארב חוּמבתו ִבבשפ ֵאני יַתעשוצמו,
לתאיַתמר יַתבאשאמן ,אשֵאאינו ּמק ֵארב חוּמבתו ִבבשפ ֵאני יַתעשוצמו?
אשֵאאין ששיַתנִים ִבמשת יַתנ שדִבבין ִבעּמשרון אאּמחד,
רֲעאּמבל ִבמשת יַתנ שדִבבין עוּמלה וששּמלִבמים,
וּמבעו ף ,רֲעאִבפלו שפ ִברי ּמדה יַתאיַתחת.

פרק יג
מסכת מנחות פרק יג משנה א
א
"רֲעה ֵארי ּמעיַתלי ִבעּמשרון"ּ ,מיִבביא אאּמחד;
"אעששרונות"ּ ,מיִבביא שש יַתנִים.
"ֵאפ יַתרששִבתי ,שוֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע יַתמה ֵאפ יַתרששִבתי",
ּמיִבביא ִבשִבשים ִבעּמשרון.
"רֲעה ֵארי ּמעיַתלי ִבמ שנּמחה"ּ ,מיִבביא ֵאאי אזה אשִבי שראוצה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמיִבביא ִבמ שניַתחת לסאלת,
אשִבהיא שמ מיאח אדת אשיַתבשמ ּמנחות.
מסכת מנחות פרק יג משנה ב
ב
"ִבמ שנּמחה"ִ" ,במן יַתהִבמ שנּמחה"ּ ,מיִבביא יַתאיַתחת.
"שמ ּמנחות"ִ" ,במן יַתהשמ ּמנחות"ּ ,מיִבביא ששיַתתִים.
"ֵאפ יַתרששִבתי ,שוֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע יַתמה ֵאפ יַתרששִבתי",
ּמיִבביא רֲעחאמששּמתן.
"ֵאפ יַתרששִבתי שמ ּמנחות אשּמלאעששרונות,
שוֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע יַתמה ֵאפ יַתרששִבתי",
ּמיִבביא ִבמ שנּמחה אששלִבשִבשים ִבעּמשרון.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמיִבביא שמ ּמנחות אשּמלאעששרונות,
ֵאמאאּמחד שויַתעד ִבשִבשים.
מסכת מנחות פרק יג משנה ג
ג
חת ִבמשש ֵאני ִבגֵאז ִברין.
"רֲעה ֵארי ּמעיַתלי ֵאעִבוצים" ,ללא ִישפ ל
חת ִבמלּקאמ ץ.
"שלבו ּמנה" ,ללא ִישפ ל
רֲעחִבמּמשה ּקקּממִבוצים ֵאהן:
ּמהאוֵאמר:
חת ִבמלּקאמ ץ.
"רֲעה ֵארי ּמעיַתלי שלבו ּמנה" ,ללא ִישפ ל

יַתהִבמשת יַתנ ֵאדב ִבמ שנּמחהּ ,מיִבביא ִבעּממ ּה לקאמ ץ שלבו ּמנה.
יַתהיַתמרֲעעאלה אאת יַתהלּקאמ ץ יַתבחו ץ ,יַתח ּמיב.
ושש ֵאני יַתב ִבזִבכים שטעו ִבנים שש ֵאני ּקקּממִבוצין.
מסכת מנחות פרק יג משנה ד
ד
"רֲעה ֵארי ּמעיַתלי ּמזּמהב",
חת ִבמ ִבדי יַתנר ּמזּמהב.
ללא ִישפ ל
חת ִבמ ִבדי יַתנר אכאס ף.
" שואכאס ף" ,ללא ִישפ ל
חת ִבמּממּמעה אכאס ף.
"ו שנחאשת" ,ללא ִישפ ל
"ֵאפ יַתרששִבתי ,שוֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע יַתמה ֵאפ יַתרששִבתי",
שיֵאהא ֵאמִבביא יַתעד אשליאיַתמר:
"ללא שלּמכְך ִבנשתיַתכ יַתו שנִבתי" .
מסכת מנחות פרק יג משנה ה
ה
"רֲעה ֵארי ּמעיַתלי יַתיִין",
חת ִבמששללאשת ּמל ִבגין.
ללא ִישפ ל
"אשאמן",
חת ִבמללג.
ללא ִישפ ל
שרִבבי אוֵאמר:
ִבמששללאשת ּמל ִבגין.
"ֵאפ יַתרששִבתי ,שוֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע יַתמה ֵאפ יַתרששִבתי",
ּמיִבביא ִבכשמ מראבה.
מסכת מנחות פרק יג משנה ו
ו
"רֲעה ֵארי ּמעיַתלי עוּמלה"ּ ,מיִבביא אכאבש.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה אוֵאמר:
תור] ,או[ אבן יו ּמנה.
"ֵאפ יַתרששִבתי אבן ּמבּמקר,
שוֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע יַתמה ֵאפ יַתרששִבתי",
ּמיִבביא יַתפר שוֵאע אגל.
"ִבמן יַתהשבֵאהּממה,
שוֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע יַתמה ֵאפ יַתרששִבתי",
ּמיִבביא יַתפר שוֵאע אגל ,יַתאִיל ו שג ִבדי שוּמטאלה.
"ֵאפ יַתרששִבתי ,שוֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע יַתמה ֵאפ יַתרששִבתי",
מוִבסי ף רֲעעֵאליאהן תור ואבן יו ּמנה.
מסכת מנחות פרק יג משנה ז
ז

"רֲעה ֵארי ּמעיַתלי תו ּמדה או ששּמלִבמים",
ּמיִבביא אכאבש.
"ֵאפ יַתרששִבתי אבן ּמבּמקר,
שוֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע יַתמה ֵאפ יַתרששִבתי",
ּמיִבביא יַתפר וּמפ ּמרהֵ ,אע אגל שואע שגּמלה > .יַתורֲעע ּמגּמלה<
"ִבמן יַתהשבֵאהּממה,
שוֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע יַתמה ֵאפ יַתרששִבתי",
ּמיִבביא יַתפר וּמפ ּמרהֵ ,אע אגל שואע שגּמלה > ,יַתורֲעע ּמגּמלה<
יַתאִיל שו ּמרֵאחל ,שג ִבדי ו שג ִבד ּמיה,
ּמשִבעיר וששִבעי ּמרהּ ,מטאלה שוּמטּמלה.
מסכת מנחות פרק יג משנה ח
ח
"רֲעה ֵארי ּמעיַתלי שור",
ּמיִבביא הוא ו שנּמסּמכיו שבּממ אנהּ> .ממ אנא בכל מקום<
"ֵאע אגל"ּ ,מיִבביא הוא ו שנּמסּמכיו שבּמחֵאמש.
"יַתאִיל"ּ ,מיִבביא הוא ו שנּמסּמכיו ִבבששיַתתִים.
"אכאבש"ּ ,מיִבביא הוא שבאסיַתלע.
"שור שבּממ אנה"ּ ,מיִבביא שבּממ אנה חו ץ ִבמ שנּמסּמכיו.
"ֵאע אגל שבּמחֵאמש"ּ ,מיִבביא שבּמחֵאמש חו ץ ִבמ שנּמסּמכיו.
"יַתאִיל ִבבששיַתתִים"ּ ,מיִבביא ִבבששיַתתִים חו ץ ִבמ שנּמסּמכיו.
"אכאבש שבאסיַתלע"ּ ,מיִבביא שבאסיַתלע חו ץ ִבמ שנּמסּמכיו.
"שור שבּממ אנה" ,שוֵאהִבביא ששיַתנִים שבּממ אנה,
ללא ּמיּמוצא.
רֲעאִבפלו אזה שבּממ אנה ּמחֵאסר ִבדי ּמנר,
אזה שבּממ אנה ּמחֵאסר ִבדי ּמנר.
"ּמשחור" ,שוֵאהִבביא ּמלּמבן;
"ּמלּמבן" ,שוֵאהִבביא ּמשחור;
" ּמגדול" ,שוֵאהִבביא ּמקּמטן,
ללא ּמיּמוצא.
"ּמקּמטן" ,שוֵאהִבביא ּמגדול,
ּמיּמוצא.
שרִבבי אוֵאמר:
ללא ּמיּמוצא.
מסכת מנחות פרק יג משנה ט
ט
"שור אזה עוּמלה" ,שו ִבנשסּמתיַתאב,
ִבאם ּמרּמוצהּ ,מיִבביא שב ּמדּממיו שש יַתנִים.
"שש ֵאני ששּמו ִברים ֵאאלו עוּמלה" ,שו ִבנשסּמתּמאבו,
ִבאם ּמרּמוצהּ ,מיִבביא ִבב שדֵאמיאהם אאּמחד.

שרִבבי אוֵאסר.
"יַתאִיל אזה עוּמלה" ,שו ִבנשסּמתיַתאב,
ִבאם ּמרּמוצהּ ,מיִבביא שב ּמדּממיו אכאבש.
"אכאבש אזה עוּמלה" ,שו ִבנשסּמתיַתאב,
ִבאם ּמרּמוצהּ ,מיִבביא שב ּמדּממיו יַתאִיל.
שרִבבי אוֵאסר.
ּמהאוֵאמר:
"אאּמחד ִבמִבכייַתסי אהשק ֵאדש,
שואאּמחד ִבמשש ּמו יַתרי אהשק ֵאדש",
ּמהיו לו שש יַתנִים ,יַתהּמּקּמטן אשּמבאהן אהשק ֵאדש;
ששללּמשה ,יַתהֵאבינו ִבני אשּמבאהן אהשק ֵאדש.
ֵאפ יַתרששִבתי,
שוֵאאי ִבני יו ֵאדיַתע יַתמה ֵאפ יַתרששִבתי,
או אשּמאיַתמר ִבלי יַתאּמבה,
יַתה ּמגדול אשּמבאהן אהשק ֵאדש.
מסכת מנחות פרק יג משנה י
י
"רֲעה ֵארי ּמעיַתלי עוּמלה",
יַתישק ִבריאב ּמנה יַתבִבמשק ּמדש.
שוִבאם ִבהשק ִבריּמב ּה שבֵאבית שנחו שניון,
ללא ּמיּמוצא.
"ללא אשיַתאשק ִבריּמב ּה שבֵאבית שנחו שניון",
יַתישק ִבריאב ּמנה יַתבִבמשק ּמדש;
שוִבאם ִבהשק ִבריּמב ּה שבֵאבית שנחו שניון,
ּמיּמוצא.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ֵאאין אזה עוּמלה.
"רֲעה ֵארי ִבני ּמנ ִבזיר",
שי יַתגיַתלח יַתבִבמשק ּמדש.
ִבאם ִבגיַתלח שבֵאבית שנחו שניון,
ללא ּמיּמוצא.
"אשרֲעא יַתגיַתלח שבֵאבית שנחו שניון",
שי יַתגיַתלח יַתבִבמשק ּמדש.
שוִבאם ִבגיַתלח שבֵאבית שנחו שניון,
ּמיּמוצא.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ֵאאין אזה ּמנ ִבזיר.
יַתהלכרֲעה ִבנים אשִבששמשו שבֵאבית שנחו שניון,
ללא שייַתששמשו יַתבִבמשק ּמדש ִבבירוּמשיַתלִים.
שוֵאאין לוצ ארְך לויַתמר של ּמדּמבר יַתאֵאחר,

אש אנאאיַתמר:
"יַתאְך ללא יַתירֲעעלו לכרֲעה ֵאני יַתהּמבמות אאל ִבמ שזיַתבח יי ִבבירוּמשּמל ִבם,
ִבכי ִבאם ּמאשכלו יַתמצות שבתוְך רֲעאֵאחיאהם",
רֲעה ֵארי ֵאהם שכיַתברֲעעֵאלי מוִבמים:
חושלִבקים שואושכִבלים,
רֲעאּמבל ללא יַתמשק ִבריִבבים.
)מסכת מנחות פרק יג משנה יא(
אנאאיַתמר שבעויַתלת יַתהשבֵאהּממה ) :יַתו ִבישק ּמרא א,ט(
"ִבאֵאשה ֵארייַתח ִבניחויַתח",
יַתבִבמ שנּמחה ) :יַתו ִבישק ּמרא ב,ב(
"ִבאֵאשה ֵארייַתח ִבנילחיַתח",
שליַתלֵאמד אשאאּמחד יַתמ שראבה שואאּמחד שמּממֵאעט,
וִבבשליַתבד אש שייַתכ ֵאון ּמא ּמדם אאת יַתדשעתו יַתלּמשיַתמִים.
)מלכים ב כג,ט(

חסל מסכת מנחות

מסכת חולין
פרק א
מסכת חולין פרק א משנה א
א
יַתהלכל שורֲעחִבטין ,וששִבחיּמטּמתן שכֵאש ּמרה,
חו ץ ֵאמֵאח ֵארש ,שואטה שוּמקּמטן,
אשֵאמא שייַתקשלשקלו ִבבששִבחיּמטּמתן.
שומכּמלם אשּמשרֲעחטו יַתורֲעאֵאח ִברים רוִבאים אוּמתן,
ששִבחיּמטּמתן שכֵאש ּמרה.
ששִבחייַתטת ּמנשכ ִברי שנֵאבּמלה ,ושמיַתטּממא יַתביַתמּמשא.
יַתהשוֵאחט יַתביַתל שיּמלה ,שוֵאכן יַתהוּסוֵאמא אשּמשיַתחט,
ששִבחיּמטתו שכֵאש ּמרה.
יַתהשוֵאחט יַתביַתשּמבת ,ושביום יַתהִבכפו ִברים,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשהוא ִבמשתיַתח ֵאיב שב יַתנשפשו,
ששִבחיּמטתו שכֵאש ּמרה.
מסכת חולין פרק א משנה ב

ב
יַתהשוֵאחט שביַתמ יַתגל ּמיד ,ויַתבצור ,ויַתבּמּק אנה,
ששִבחיּמטתו שכֵאש ּמרה.
יַתהלכל שורֲעחִבטין ,ושלעוּמלם שורֲעחִבטין,
ויַתבלכל שורֲעחִבטין ,חו ץ ִבמיַתמ יַתגל ּמקִבוציר,
שויַתהשמ ֵאג ּמרה ,שויַתהִבש יַתנִים ,שויַתהִבצלפ ארן,
ִבמשפ ֵאני אשֵאהן חו שנִבקין.
יַתהשוֵאחט שביַתמ יַתגל ּמקִבוציר שכ אד ארְך הוּמלּמכּמת ּה,
ֵאבית יַתשיַתמי פושסִבלין,
וֵאבית אהֵאלל יַתמשכִבשי ִברין.
שוִבאם אהאחִבליקו ִבש אניּמה,
רֲעה ֵארי זו ִבכשסִבכין.
מסכת חולין פרק א משנה ג
ג
יַתהשוֵאחט ִבמתוְך יַתהיַתּטיַתביַתעת,
שוִבש ֵאיר ּמב ּה שמללא יַתהחוט יַתעל שפ ֵאני מכּמל ּה,
ששִבחיּמטתו שכֵאש ּמרה.
שרִבבי יוֵאסה ִבב שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שמללא יַתהחוט יַתעל שפ ֵאני מרּמב ּה.
מסכת חולין פרק א משנה ד
ד
יַתהשוֵאחט ִבמן יַתהשצ ּמד ִבדין ,ששִבחיּמטתו שכֵאש ּמרה.
יַתהמוֵאלק ִבמן יַתהשצ ּמד ִבדין ,שמִבליּמקתו שפסוּמלה.
יַתהשוֵאחט ִבמן ּמהלע אר ף ,ששִבחיּמטתו שפסוּמלה.
יַתהמוֵאלק ִבמן ּמהלע אר ף ,שמִבליּמקתו שכֵאש ּמרה.
יַתהשוֵאחט ִבמן יַתהיַתצ ּמואר ,ששִבחיּמטתו שכֵאש ּמרה.
יַתהמוֵאלק ִבמן יַתהיַתצ ּמואר ,שמִבליּמקתו שפסוּמלה;
אשּמכל ּמהלע אר ף ּמכֵאשר ִבלשמִבליּמקה,
שוּמכל יַתהיַתצ ּמואר ּמכֵאשר ִבלששִבחיּמטה.
ה
ִבנשמּמוצא יַתהּמכֵאשר ִבבששִבחיּמטהּ ,מפסול ִבבשמִבליּמקה;
יַתהּמכֵאשר ִבבשמִבליּמקהּ ,מפסול ִבבששִבחיּמטה.
)מסכת חולין פרק א משנה ה(
יַתהּמכֵאשר יַתבתו ִבריןּ ,מפסול ִבבשב ֵאני יו ּמנה;
יַתהּמכֵאשר ִבבשב ֵאני יו ּמנהּ ,מפסול יַתבתו ִברין.
שתִבחיַתלת יַתהֵאצהובּ ,מב אזה וּמב אזה ּמפסול.
מסכת חולין פרק א משנה ו

ז
יַתהּמכֵאשר יַתבּמפ ּמרהּ ,מפסול ּמברֲעע ּמגּמלה;
יַתהּמכֵאשר ּמברֲעע ּמגּמלהּ ,מפסול יַתבּמפ ּמרה.
יַתהּמכֵאשר יַתבלכרֲעה ִבניםּ ,מפסול יַתבשל ִבו ִבים;
יַתהּמכֵאשר יַתבשל ִבו ִביםּ ,מפסול יַתבלכרֲעה ִבנים.
יַתהּמּטהור ִבבשכִבלי אח ארשּ ,מטֵאמא שבּמכל יַתהֵאכִבלים;
יַתהּמּטהור שבּמכל יַתהֵאכִבליםּ ,מטֵאמא ִבבשכִבלי אח ארש.
יַתהּמּטהור ִבבשכִבלי ֵאע ץּ ,מטֵאמא ִבבשכֵאלי יַתמשתכות;
יַתהּמּטהור ִבבשכֵאלי יַתמשתכותּ ,מטֵאמא ִבבשכִבלי ֵאע ץ.
יַתהיַתח ּמיב יַתבששֵאק ִבדים יַתהּממ ִבריםּ ,מפטור יַתבשמתוִבקים;
יַתהיַתח ּמיב יַתבשמתוִבקיםּ ,מפטור יַתבּממ ִברים.
מסכת חולין פרק א משנה ז
ח
יַתהּמתּממד,
יַתעד אשללא אהשחִבמי ץֵ ,אאינו ִבנשלּמקח שבאכאס ף יַתמרֲעעֵאשר,
ִבמאשאהשחִבמי ץִ ,בנשלּמקח שבאכאס ף יַתמרֲעעֵאשר.
ּמהיַתאִבחים יַתהשוּמתִבפים אשיַתח ּמיִבבין יַתבּמּקשלבון,
שפטו ִברין ִבמיַתמשעיַתשר שבֵאהּממה,
שואשיַתח ּמיִבבין שביַתמשעיַתשר שבֵאהּממה,
שפטו ִברין ִבמן יַתהּמּקשלבון.
ּמכל ּממקום אש ֵאיש שק ּמנסֵ ,אאין אמאכר,
שוּמכל ּממקום אש ֵאיש אמאכרֵ ,אאין שק ּמנס.
ּמכל ּממקום אש ֵאיש ֵאמאוןֵ ,אאין רֲעחִבליּמוצה,
שוּמכל ּממקום אש ֵאיש רֲעחִבליּמוצהֵ ,אאין ֵאמאון.
ּמכל ּממקום אש ֵאיש שתִבקיּמעהֵ ,אאין יַתהשב ּמדּמלה,
שוּמכל ּממקום אש ֵאיש יַתהשב ּמדּמלהֵ ,אאין שתִבקיּמעה.
ֵאכייַתוצד?
יום טוב אשּמחל ִבלשהיות אע ארב יַתשּמבת,
תושקִבעין שוללא יַתמשב ִבדיִבלין;
שליַתאיַתחר יַתהיַתשּמבת ,יַתמשב ִבדיִבלין שוללא תושקִבעין.
ֵאכייַתוצד יַתמשב ִבדיִבלין?
"ֵאבין לק אדש שללק אדש".
שרִבבי דוּמסה אוֵאמר:
"ֵאבין לק אדש אהּמחמור שללק אדש יַתהיַתּקל".

פרק ב
מסכת חולין פרק ב משנה א

א
יַתהשוֵאחט אאּמחד ּמבעו ף ושש יַתנִים יַתבשבֵאהּממה,
ששִבחיּמטתו שכֵאש ּמרה.
שו מרבו אששלאאּמחד ּמכמוהו.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
חט אאת יַתהּמו ִברי ִבדין.
יַתעד אש ִבישש ל
ב
רֲעחִבוצי אאּמחד ּמבעו ף ,אאּמחד ּמוֵאחִבוצי יַתבשבֵאהּממה,
ששִבחיּמטתו שפסוּמלה.
לרב אאּמחד ּמבעו ף שולרב שש יַתנִים יַתבשבֵאהּממה,
ששִבחיּמטתו שכֵאש ּמרה.
מסכת חולין פרק ב משנה ב
ג
יַתהשוֵאחט שש ֵאני ּמראִבשין שכיַתאיַתחת,
ששִבחיּמטתו שכֵאש ּמרה.
שש יַתנִים אורֲעח ִבזין יַתבשוּסִבכין שושורֲעחִבטין,
רֲעאִבפלו אאּמחד ִבמשליַתמשעּמלן שואאּמחד ִבמשליַתמּמּטן,
ששִבחיּמטתו שכֵאש ּמרה.
מסכת חולין פרק ב משנה ג
ד
ִבהִבתיז אאת ּמהלראש שביַתבת יַתאיַתחת,
שפסוּמלה.
ּמה ּמיה שוֵאחט,
שוִבהִבתיז אאת ּמה לראש שביַתבת יַתאיַתחת,
ִבאם ֵאיש יַתבשוּסִבכין שמללא יַתוצ ּמואר,
ּמכֵאשר.
ּמה ּמיה שוֵאחט,
שוִבהִבתיז שש ֵאני ּמה ּמראִבשים שכיַתאיַתחת,
ִבאם ֵאיש יַתבשוּסִבכין שמללא יַתוצ ּמואר אאּמחד,
ּמכֵאשר.
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?
ִבב שזיַתמן אשהוִבליְך שוללא ֵאהִבביא,
או ֵאהִבביא שוללא הוִבליְך,
רֲעאּמבל ִבאם הוִבליְך שוֵאהִבביא,
רֲעאִבפלו ּמכל אשהוא ,רֲעאִבפלו שבמא שזֵאמל,
ּמכֵאשר.

ה
ּמנשפּמלה שסִבכין שוּמשרֲעחּמטה,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשּמשרֲעחּמטה שכיַתד שרּמכ ּה,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים יב,כא(
שפסוּמלה ,א
" שו ּמזיַתבשחּמת ...שוּמאיַתכשלּמת",
יַתמה אשיַתאּמתה זוֵאביַתח ,יַתאּמתה אוֵאכל.
ו
ּמנשפּמלה שסִבכין שוִבה שגִבביּמה ּה,
ּמנשפלו ֵאכּמליו שוִבה שגִבביּמהן,
ִבהששִבחיז אאת יַתהשוּסִבכיןּ ,מע ף,
וּמבא רֲעחֵאברו שוּמשיַתחט,
ִבאם ּמשּמהא שכ ֵאדי ששִבחיּמטה יַתאיַתחת,
שפסוּמלה.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ִבאם ּמשּמהא שכ ֵאדי ִבבּקור.
מסכת חולין פרק ב משנה ד
ז
ּמשיַתחט אאת יַתה ֵאואשט וּמפיַתסק אאת יַתהיַתג שר אג ארת,
ּמשיַתחט אאת יַתהיַתג שר אג ארת וּמפיַתסק אאת יַתה ֵאואשט,
ּמשיַתחט אאת אאּמחד ֵאמאהן שוִבהשמִבתין ּמל ּה יַתעד אשֵאמּמתה,
או אשאהאחִבליד אאת יַתהשוּסִבכין יַתתיַתחת יַתהֵאש ִבני ושפּמסקו,
שרִבבי ִישששבּמאב אוֵאמר:
שנֵאבּמלה.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
שט ֵארּמפה.
שכּמלל ּמאיַתמר שרִבבי ִישששבּמאב ִבמֵאשם שרִבבי שיהומשיַתע:
ּמכל אש ִבנשפּמסּמלה ִבמששִבחיּמטּמת ּה ,שנֵאבּמלה.
ּמכל אשששִבחיּמטּמת ּה ּמכ ּמראוי,
שו ּמדּמבר יַתאֵאחר ּמג יַתרם ּמל ּה שלִבהּמפֵאסל ,שט ֵארּמפה.
שוהו ּמדה לו שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
מסכת חולין פרק ב משנה ה
ח
יַתהשוֵאחט שבֵאהּממה יַתח ּמיה ּמועו ף,
שוללא ּמיּמוצא ֵאמאהן ּמדם ,שכֵאש ִברים,
אנאאּמכִבלים שב ּמי יַתדִים שמלסּמאבות,
שלִבפי אשללא ּמהשכּמשרו יַתב ּמדם.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ּמהשכּמשרו ִבבששִבחיּמטה.

מסכת חולין פרק ב משנה ו
ט
יַתהשוֵאחט אאת יַתהשממסאכ אנת,
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
יַתעד אששתיַתפ שרֵאכס יַתב ּמיד וּמב אר אגל.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יַתד ּמי ּה ִבאם ִבז ֵאנּמקה.
ּמאיַתמר שרִבבי ִבששמעון:
יַתא ף יַתהשוֵאחט יַתביַתל שיּמלה,
ויַתביַתשיַתחר ּמעיַתמד וּממּמוצא ּקכּמתִבלים שמֵאלִבאים ּמדם,
שכֵאש ּמרה ,אש ִבז ֵאנּמקה שכִבמ יַתדת שרִבבי אאִבליאע אזר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתעד אששתיַתפ שרֵאכס יַתב ּמיד וּמב אר אגל.
או יַתעד אששתיַתכששֵאכש ִבב שז ּמנּמב ּה.
אאּמחד שבֵאהּממה יַתדּמּקה שואאּמחד שבֵאהּממה יַתגּמוּסה.
שבֵאהּממה יַתדּמּקה אשּמפששּמטה אאת ּמי ּמד ּה שוללא אהאח ִבזי ּמר ּה,
שפסוּמלה,
אשֵאאי ּמנה אאּמלא הוּמוציַתאת אנאפש.
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?
אשּמה שיּמתה שבאח שזיַתקת שממסאכ אנת,
רֲעאּמבל ִבאם ּמה שיּמתה שבאח שזיַתקת שב ִבר ּמיה,
רֲעאִבפלו ללא ּמהיו ּמב ּה אאּמחד ִבמן יַתהִבוּסיּממ ִבנים יַתהּמללו,
שכֵאש ּמרה.
מסכת חולין פרק ב משנה ז
י
יַתהשוֵאחט יַתל ּמנשכ ִברי ,ששִבחיּמטתו שכֵאש ּמרה.
שרִבבי אאִבליאע אזר פוֵאסל.
ּמאיַתמר שרִבבי אאִבליאע אזר:
רֲעאִבפלו ששּמחּמט ּה
אשליאיַתכל יַתה ּמנשכ ִברי ֵאמרֲעחיַתוצר יַתהּמכֵאבד אשּמל ּה,
שפסוּמלה,
אשיַתמשחאשאבת יַתה ּמנשכ ִברי יַתלרֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה.
יא
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
יַתקל ּמוחלאמר יַתה שדּמב ִברים:
ּממה ִבאם ִבבשמקום אשיַתהיַתמרֲעחּמשּמבה פואסאלת יַתבממשק ּמדִבשין,
ֵאאין יַתהלכל הוֵאלְך אאּמלא שליַתאיַתחר ּמהעוֵאבר,
שמקום אשֵאאין יַתהיַתמרֲעחּמשּמבה פואסאלת יַתבמחִבלין,

ללא שיֵאהא יַתהלכל הוֵאלְך אאּמלא שליַתאיַתחר יַתהשוֵאחט?
מסכת חולין פרק ב משנה ח
יב
יַתהשוֵאחט שלֵאשם ּמה ִברים ,שלֵאשם שגּמבעות,
שלֵאשם יַתיִבמים ,שלֵאשם שנּמהרות,
שלֵאשם ִבמ שדּמברות,
ששִבחיּמטתו שפסוּמלה.
שש יַתנִים אורֲעח ִבזין יַתבשוּסִבכין שושורֲעחִבטין,
אאּמחד שלֵאשם אאּמחד ִבמּמכל ֵאאלו,
שואאּמחד שלֵאשם ּמדּמבר ּמכֵאשר,
ששִבחיּמטּמתן שפסוּמלה.
מסכת חולין פרק ב משנה ט
יג
ֵאאין שורֲעחִבטין ללא שלתוְך יַתה יַתיִבמים,
שוללא שלתוְך יַתה שנּמהרות,
שוללא שלתוְך יַתהֵאכִבלים,
רֲעאּמבל שוֵאחט הוא שלתוְך ּמהלע אגל אשיַתליַתמִים,
ויַתבשוּסִבפי ּמנה יַתעל יַתגֵאבי ֵאכִבלים.
ֵאאין שורֲעחִבטין יַתבגוּממא,
רֲעאּמבל עואשה הוא ּמא ּמדן גוּממא שלתוְך ֵאביתו,
ִבבששִבביל אש ִביּמכ ֵאנס יַתה ּמדם שלתוּמכ ּה.
ויַתבשוק ללא יַתירֲעעאשה ֵאכן,
אשללא שייַתחאּקה אאת יַתהִבמי ִבנים.
מסכת חולין פרק ב משנה י
יד
יַתהשוֵאחט שלֵאשם עוּמלה,
שלֵאשם ששּמלִבמים,
שלֵאשם ּמאּמשם ּמתלוי,
שלֵאשם אפיַתסח,
שלֵאשם תו ּמדה,
ששִבחיּמטתו שפסוּמלה.
שרִבבי ִבששמעון יַתמשכִבשיר.
שש יַתנִים אורֲעח ִבזין יַתבשוּסִבכין שושורֲעחִבטין,
אאּמחד שלֵאשם אאּמחד ִבמּמכל ֵאאלו,
שואאּמחד שלֵאשם ּמדּמבר ּמכֵאשר,
ששִבחיּמטתו שפסוּמלה.

טו
יַתהשוֵאחט שלֵאשם יַתחּמּטאת,
שלֵאשם ּמאּמשם יַתו יַתדאי,
שלֵאשם שבכור,
שלֵאשם יַתמרֲעעֵאשר,
שלֵאשם שתרוּממה,
ששִבחיּמטתו שכֵאש ּמרה.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמדּמבר אשהוא ִבנ ּמדר שו ִבנ ּמדב,
יַתהשוֵאחט ִבלששמו ּמפסול.
שו ּמדּמבר אשֵאאינו ללא ִבנ ּמדר שוללא ִבנ ּמדב,
יַתהשוֵאחט ִבלששמו ּמכֵאשר.

פרק ג
מסכת חולין פרק ג משנה א
א
ֵאאלו שט ֵארפות יַתבשבֵאהּממה:
שנקויַתבת יַתה ֵאואשט,
ושפסויַתקת יַתהיַתג שר אג ארת,
ִבניַתּקב שקרום אשיַתללמיַתח,
ִבניַתּקב יַתהֵאלב שלֵאבית רֲעחּמללו,
ִבנשפיַתסק חוט אשיַתלִבש שז ּמרה,
ִבנשּטּמלה יַתהּמכֵאבד שוללא ִבנששיַתת יַתיר ִבמאמ ּמנה שכלום,
ּמה ֵאריּמאה אש ִבנּמּקּמבה,
או אשּמחּמס ּמרה.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתעד אשִבת ּמנֵאקב שלֵאבית יַתהִבוּסיפונות.
ב
ִבנשּקּמבה יַתהֵאּקּמבה,
ִבנשּקּמבה יַתהּממ ּמרה,
ִבנשּקבו יַתה יַתדִבּקים,
יַתהאכ ארס יַתהשפ ִבניִבמית אש ִבנּמּקּמבה,
או אש ִבנשק יַתרע לרב יַתהִבחיוצו ּמנה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבב שגדוּמלה אטיַתפח ,וִבבשקיַתט ּמנה מרּמב ּה.
ג

אהשמֵאסס וֵאבית יַתהכוסות אש ִבנּמּקבו יַתלחו ץ.
ּמנשפּמלה ִבמן יַתה יַתגג שו ִבנששיַתתשברו לרב שוצּמלעואתיּמה,
ו שדרויַתסת יַתה שזֵאאב.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שדרויַתסת יַתה שזֵאאב ,יַתב יַתדּמּקה,
ו שדרויַתסת ּמהרֲעא ִברי ,יַתב יַתגּמוּסה.
שדרויַתסת יַתה ֵאנ ץ ,שבעו ף יַתה יַתדק,
ו שדרויַתסת יַתה ֵאגז ,שבעו ף יַתה יַתגס.
אזה יַתהשכּמלל,
ּמכל אשֵאאין ּמכמוּמה ּמח ּמיה ,שט ֵארּמפה.
מסכת חולין פרק ג משנה ב
ד
ֵאאלו שכֵאשרות יַתבשבֵאהּממה:
ִבנשּקּמבה יַתהיַתג שר אג ארת ,או אש ִבנשס ּמדּמקה.
יַתעד יַתכּממה אתשחיַתסר?
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
יַתעד שכִבאיַתוּסר ּמהִבאייַתטשלִבקי.
ה
ִבנשפּמחּמתה יַתה מגשלגאלת שוללא ִבניַתּקב שקרום אשיַתללמיַתח,
ִבניַתּקב יַתהֵאלב שוללא שלֵאבית רֲעחּמללו,
ִבנשששב ּמרה יַתהִבש שז ּמרה שוללא ִבנשפיַתסק יַתהחוט אשּמל ּה,
ִבנשּטּמלה יַתהּמכֵאבד שו ִבנששיַתת יַתיר ִבמאמ ּמנה ּמכל אשהוא,
אהשמֵאסס וֵאבית יַתהכוסות אש ִבנּמּקבו אזה שלתוְך אזה,
ִבניַתּטל יַתהשּטחול,
ִבנשּטלו יַתהשכּמליות,
ִבניַתּטל אלִבחי יַתהיַתתשחתון,
ִבנשּטּמלה ּמהאום אשּמל ּה,
יַתורֲעחרוּמתה ִבבי ֵאדי ּמשיַתמִים,
שכֵאש ּמרה.
יַתה שגלו ּמדה,
שרִבבי ֵאמִבאיר יַתמשכִבשיר,
יַתורֲעחּמכִבמים פושסִבלין.
מסכת חולין פרק ג משנה ג
ו
ֵאאלו שט ֵארפות ּמבעו ף:
שנקויַתבת יַתה ֵאואשט,
ושפסויַתקת יַתהיַתג שר אג ארת.
ִבהיַתכּמת ּה מחשל ּמדה יַתעל לראּמש ּה,

ּממקום אשִבהיא עוּמשה אוּמת ּה שט ֵארּמפה.
ִבניַתּקב יַתהּמּק שר ּקקּמבן,
ִבנשּקבו יַתה יַתדִבּקין.
ּמנשפּמלה ּמלאור שו אנשחשמרו שב ֵאני ֵאמאעיּמה,
ִבאם שי מרִבּקים ,שפסוּמלה,
שוִבאם רֲעא מדִבמין ,שכֵאש ּמרה.
שד ּמרּמס ּה,
ושט ּמרּמפ ּה יַתללכאתל,
או אש שרּמוציַתוצּמת ּה שבֵאהּממה שוִבהיא שמיַתפ שראכאסת,
ִבאם ּמשּמהת ֵאמֵאעת שלֵאעת וששּמחּמט ּה,
שכֵאש ּמרה.
מסכת חולין פרק ג משנה ד
ז
ֵאאלו שכֵאשרות ּמבעו ף:
ִבנשּקּמבה יַתהיַתג שר אג ארת,
או אש ִבנשס ּמדּמקה.
ִבהיַתכּמת ּה מחשל ּמדה יַתעל לראּמש ּה,
ּממקום אשֵאאי ּמנה עוּמש ּה שט ֵארּמפה.
ִבניַתּקב יַתה שזּמפק.
שרִבבי אוֵאמר:
רֲעאִבפלו ִבניַתּטל.
ּמישוצאו שב ֵאני ֵאמאעיּמה שוללא ִבנּמּקבו.
ִבנששיַתתשברו רֲעא יַתגאפיּמה,
ִבנשמ שרטו שכ ּמנאפיּמה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם ִבנשּטּמלה יַתהנוּמוצה ,שפסוּמלה.
מסכת חולין פרק ג משנה ה
ח
רֲעאחו יַתזת יַתה ּמדם,
שויַתהשממעאש אנת,
אשּמאשכּמלה לר יַתדשפ ִבני,
אשּמאשכּמלה וצויַתאת יַתת שר ּמנ שגִבלים,
שואשּמשּמתת יַתהיַתמִים ּמה ּמרִבעים,
שפסוּמלה.
ּמאשכּמלה יַתסם יַתהּממ אות,
או אש שנּמשכּמר ּה ּמנּמחש,
ממאת ארת ִבמֵאשם שט ֵארּמפה,
יַתורֲעאסו ּמרה ִבמשפ ֵאני יַתסּמכ יַתנת שנּמפשות.

מסכת חולין פרק ג משנה ו
ט
ִבסיּממ ֵאני שבֵאהּממה שויַתח ּמיה אנאאשמרו ִבמן יַתהתו ּמרה,
שוִבסיּממ ֵאני ּמהעו ף ללא אנאאשמרו.
ּמאשמרו רֲעחּמכִבמים:
ּמכל עו ף יַתהדו ֵארסּ ,מטֵאמא.
ּמכל אש איש לו אאשוציַתבע שיֵאת ּמרה,
ו שזּמפק שוּמק שר ּקקּמבן ִבנשקּמל ףּ ,מטהור.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר יַתבר ּמוצדוק אוֵאמר:
ּמכל עו ף חוֵאלק אאת יַתר שגּמליוּ ,מטֵאמא.
מסכת חולין פרק ג משנה ז
י
ויַתברֲעח ּמגִבבין:
ּמכל אש איש לו יַתא שריַתבע יַתר שגיַתלִים,
יַתא שריַתבע שכ ּמניַתפִים שויַתק שרמסיַתלִים,
ושכ ּמנּמפיו חופות אאת מרבו.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ששמו ּמח ּמגב.
ויַתב ּמד ִבגים:
ּמכל אש איש לו שס יַתנִבפיר שויַתקששאקאשת.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שש ֵאני יַתקששיַתקִבשין ושס יַתנִבפיר אאּמחד.
ֵאאלו ֵאהן יַתהיַתּקששיַתקִבשין?
יַתהשּקבוִבעין בו.
ושס יַתנִבפי ִברין?
אש שיֵאהא פו ֵאריַתח ּמבאהן.

פרק ד
מסכת חולין פרק ד משנה א
א
שבֵאהּממה אשִבהיא שמיַתקּמשה ֵאליֵאלד,
הוִבוציא ּמהלעאבר אאת ּמידו שואהאח ִבזי ּמר ּה ,ממּמתר.
הוִבוציא אאת לראשו,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשאהאח ִבזירו ,רֲעה ֵארי אזה שכ ּמילוד.
מחיַתתְך ִבמן ּמהלעאבר שבֵאמאעיּמה ,ממּמתר יַתברֲעאִבכיּמלה.
ִבמן יַתהשּטחול וִבמן יַתהשכּמליותּ ,מאסור יַתברֲעאִבכיּמלה.
אזה יַתהשכּמלל:

ּמדּמבר אשהוא גוּמפ ּהּ ,מאסור,
שו ּמדּמבר אשֵאאינו גוּמפ ּה ,ממּמתר.
מסכת חולין פרק ד משנה ב
ב
שמיַתבאכ ארת אשִבהיא שמיַתקּמשה ֵאליֵאלד,
שמיַתחֵאתְך ֵאאאבר ֵאאאבר ויַתמששִבליְך יַתלשכּמלִבבים.
ּמיּמוצא מרבו ,רֲעה ֵארי אזה ִיּמּקֵאבר,
שו ִבנשפשט ּמרה ִבמן יַתהשבכו ּמרה> .בכ"י וניטרפה ,לא מנוקד<
מסכת חולין פרק ד משנה ג
ג
שבֵאהּממה אשֵאמת ּקעּמב ּמר ּה שבתוְך ֵאמאעיּמה> ,עוּמב ּמר ּה<
הוִבשיט ּמהרואעה אאת ּמידו שו ּמנ יַתגע בו,
ֵאבין ִבבשבֵאהּממה שטֵאמּמאה,
ֵאבין ִבבשבֵאהּממה שטהו ּמרהּ ,מטהור.
שרִבבי יוֵאסה יַתה ּמגִבליִבלי אוֵאמר:
ִבבשטֵאמּמאהּ ,מטֵאמא;
וִבבשטהו ּמרהּ ,מטהור.
ד
ּמהִבאּמשה אשֵאמת יַתושל ּמד ּה שבתוְך ֵאמאעיּמה,
הוִבשיּמטה יַתהּמח ּמיה אאת ּמי ּמד ּה שו ּמנ שגּמעה בו,
יַתהּמח ּמיה שטֵאמּמאה מטשמיַתאת ִבששבּמעה,
שוּמהִבאּמשה שטהו ּמרה יַתעד אש ֵאיֵאוצא יַתה אואלד.
מסכת חולין פרק ד משנה ד
ה
שבֵאהּממה אשִבהיא שמיַתקּמשה ֵאליֵאלד,
הוִבוציא ּמהלעאבר אאת ּמידו יַתורֲעחּמתּמכ ּה,
שויַתאיַתחר ּמכְך ּמשיַתחט אאת ִבאמו,
יַתהּמבּמשר ּמטהור.
ּמשיַתחט אאת ִבאמו,
שויַתאיַתחר ּמכְך רֲעחּמתּמכ ּה,
יַתהּמבּמשר יַתמ יַתגע שנֵאבּמלה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתמ יַתגע שט ֵארּמפה ששחוּמטה.
יַתמה ּממִבוצינו ִבבשט ֵארּמפה אשששִבחיּמטּמת ּה שמיַתטרֲעה יַתרּמתה,
יַתא ף ששִבחייַתטת שבֵאהּממה שתיַתטֵאהר אאת ּמהלעאבר.

ו
ּמאיַתמר ּמלאהם שרִבבי ֵאמִבאיר:
ללא!
ִבאם ִבטרֲעה ּמרה ששִבחייַתטת שט ֵארּמפה אוּמת ּה שב ּמדּמבר אשהוא גוּמפ ּה,
שתיַתטֵאהר אאת ּמהלעאברּ ,מדּמבר אשֵאאינו גוּמפ ּה!
ושמ יַתנִין ִבלשט ֵארּמפה אשששִבחיּמטּמת ּה שמיַתטרֲעה יַתרּמתה?
שבֵאהּממה שטֵאמּמאה רֲעאסו ּמרה יַתברֲעאִבכיּמלה,
ושט ֵארּמפה רֲעאסו ּמרה יַתברֲעאִבכיּמלה;
יַתמה שבֵאהּממה שטֵאמּמאהֵ ,אאין ששִבחיּמטּמת ּה שמיַתטרֲעה יַתרּמתה,
יַתא ף שט ֵארּמפה ,ללא שתיַתטרֲעה אר ּמנה ששִבחיּמטּמת ּה?
ז
ּמאשמרו לו:
ללא!
ִבאם ִבבשבֵאהּממה שטֵאמּמאה,
אשללא ּמה שיּמתה ּמל ּה ּמשיַתעת לכאשר,
לתאיַתמר ִבבשט ֵארּמפה,
אשּמה שיּמתה ּמל ּה ּמשיַתעת לכאשר?
לטל ּמלְך יַתמה אשֵאהֵאבאּמת!
רֲעה ֵארי אשנושל ּמדה שט ֵארּמפה ִבמן יַתהאבאטן שמ יַתנִין?
ללא!
ִבאם ּמאיַתמ שרּמת ִבבשבֵאהּממה שטֵאמּמאה,
אשֵאאין שלִבמי ּמנ ּה ששִבחיּמטה,
לתאיַתמר ִבבשט ֵארּמפה,
אש ֵאיש שלִבמי ּמנ ּה ששִבחיּמטה?
אבן ששמו ּמנה יַתחי,
ֵאאין ששִבחיּמטתו שמיַתטרֲעה יַתרתו> ,ששִבחיּמטּמת ּה<
אשֵאאין שלִבמינו ששִבחיּמטה.
מסכת חולין פרק ד משנה ה
ח
יַתהשוֵאחט אאת יַתהשבֵאהּממה,
וּממּמוצא ּמב ּה אבן ששמו ּמנה יַתחי או ֵאמת,
או אבן ִבתששּמעה ֵאמת,
קו שרעו ומוִבוציא אאת ּמדמו.
ּממּמוצא ּמב ּה אבן ִבתששּמעה יַתחי,
ּמטעון ששִבחיּמטה,
שויַתח ּמיב ִבמֵאשם 'לאתו שואאת שבנו'.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ששִבחייַתטת ִבאמו שמיַתטרֲעה יַתרתו.

שרִבבי ִבששמעון יַתהֵאשזו ִברי ]אוֵאמר[:
רֲעאִבפלו אבן ּמחֵאמש ּמש ִבנים שוהוא חו ֵארש יַתבּמש אדה,
ששִבחייַתטת ִבאמו שמיַתטרֲעה יַתרתו.
שק ּמרּמע ּה וּממּמוצא ּמב ּה אבן ִבתששּמעה יַתחי,
ּמטעון ששִבחיּמטה,
שלִבפי אשללא ִבנששּמחּמטה ִבאמו.
מסכת חולין פרק ד משנה ו
ט
שבֵאהּממה אש אנשחשתכו יַתר שגאליּמה,
ִבמן ּמהיַתא שרכוּמבה ושליַתמּמּטן ,שכֵאש ּמרה;
ִבמן ּמהיַתא שרכוּמבה ושליַתמשעּמלן ,שפסוּמלה.
שוֵאכן אש ִבניַתּטל לוצאמת יַתה ִבגי ִבדים.
ִבנששיַתבר לו ּמהאעאוצם,
ִבאם לרב יַתהּמבּמשר יַתק ּמים,
ששִבחיּמטּמת ּה שמיַתטרֲעה יַתרתו;
ִבאם ֵאאין לרב יַתהּמבּמשר יַתק ּמים,
ֵאאין ששִבחיּמטּמת ּה שמיַתטרֲעה יַתרתו.
מסכת חולין פרק ד משנה ז
י
יַתהשוֵאחט אאת יַתהשבֵאהּממה וּממּמוצא ּמב ּה ִבששל ּמיה,
אנאפש יַתה ּמיּמפה לתאיַתכל.
ֵאאי ּמנה שמיַתטּממא מטשמיַתאת ּקאּמכִבלין,
שוללא מטשמיַתאת שנֵאבלות.
ִבחֵאשב ּמעאליּמה,
שמיַתטּממא מטשמיַתאת ּקאּמכִבלין,
רֲעאּמבל ללא מטשמיַתאת שנֵאבלות.
ִבששל ּמיה ]אש ּמישוצּמתה[ ִבמשקּמוצּמת ּה,
רֲעאסו ּמרה יַתברֲעאִבכיּמלה.
שכִבסייַתמן יַתה אואלד ּמבִבאּמשה,
ּמכְך ִבסייַתמן יַתה אואלד יַתבשבֵאהּממה.
שמיַתבאכ ארת אשִבהִבפיּמלה ִבששל ּמיה,
יַתיששִבליאכ ּמנה יַתלשכּמלִבבין.
ויַתבממשק ּמדִבשיןִ ,בתּמּקֵאבר.
ללא ּמהיו קושב ִברין אוּמת ּה שבּמפ ּמריַתשת יַתה שד ּמרִבכים,
שוֵאאין תוִבלין אוּמת ּה ּמבִבאיּמלן,
ִבמֵאשם יַתד שרֵאכי ּמהאאלמ ִברי.

פרק ה
מסכת חולין פרק ה משנה א
א
"לאתו שואאת שבנו"
נוֵאהג ּמבּמא אר ץ ושבחו ץ ּמלּמא אר ץ,
ִבבשפ ֵאני יַתהיַתבִית שואשללא ִבבשפ ֵאני יַתהיַתבִית,
יַתבמחִבלין ויַתבממשק ּמדִבשין.
ֵאכייַתוצד?
יַתהשוֵאחט לאתו שואאת שבנו מחִבלין יַתבחו ץ,
שש ֵאניאהם שכֵאש ִברים,
שויַתהֵאש ִבני סוֵאפג אאת ּמהיַתא שרּמבִבעים;
ּמק ּמדִבשים יַתבחו ץ,
ּמה ִבראשון יַתח ּמיב ּמכ ֵארת,
ושש ֵאניאהן שפסוִבלין,
ושש ֵאניאהן סושפ ִבגין אאת ּמהיַתא שרּמבִבעים.
ב
מחִבלים ִבבשפ ִבנים ,שש ֵאניאהן שפסוִבלין,
שויַתהֵאש ִבני סוֵאפג אאת ּמהיַתא שרּמבִבעים.
ּמק ּמדִבשים ִבבשפ ִבנים,
ּמה ִבראשון ּמכֵאשר ,וּמפטור,
שויַתהֵאש ִבני סוֵאפג אאת ּמהיַתא שרּמבִבעים ,וּמפסול.
מסכת חולין פרק ה משנה ב
ג
מחִבלין שוּמק ּמדִבשים יַתבחו ץ,
ּמה ִבראשון ּמכֵאשר ,וּמפטור,
שויַתהֵאש ִבני סוֵאפג אאת ּמהיַתא שרּמבִבעיםּ ּ ,מפסול.
ד
ּמק ּמדִבשין שומחִבלין יַתבחו ץ,
ּמה ִבראשון יַתח ּמיב ּמכ ֵארת ,וּמפסול,
שויַתהֵאש ִבני ּמכֵאשר,
ושש ֵאניאהן סושפ ִבגין אאת ּמהיַתא שרּמבִבעים.
ה
מחִבלים שוּמק ּמדִבשין ִבבשפ ִבנים,
שש ֵאניאהן שפסוִבלין,
שויַתהֵאש ִבני סוֵאפג אאת ּמהיַתא שרּמבִבעים.
ּמק ּמדִבשין שומחִבלין ִבבשפ ִבנים,

ּמה ִבראשון ּמכֵאשר ,וּמפטור,
שויַתהֵאש ִבני סוֵאפג אאת ּמהיַתא שרּמבִבעים ,וּמפסול.
ו
מחִבלין יַתבחו ץ וִבבשפ ִבנים,
ּמה ִבראשון ּמכֵאשר ,וּמפטור,
שויַתהֵאש ִבני סוֵאפג אאת ּמהיַתא שרּמבִבעים ,וּמפסול.
ז
ּמק ּמדִבשים יַתבחו ץ וִבבשפ ִבנים,
ּמה ִבראשון יַתח ּמיב ּמכ ֵארת,
ושש ֵאניאהן שפסוִבלין,
ושש ֵאניאהן סושפ ִבגין אאת ּמהיַתא שרּמבִבעים.
ח
מחִבלים ִבבשפ ִבנים ויַתבחו ץ,
ּמה ִבראשון ּמפסול ,וּמפטור,
שויַתהֵאש ִבני סוֵאפג אאת ּמהיַתא שרּמבִבעים ,שוּמכֵאשר.
ט
ּמק ּמדִבשים ִבבשפ ִבנים ויַתבחו ץ,
ּמה ִבראשון ּמכֵאשר ,וּמפטור,
שויַתהֵאש ִבני סוֵאפג אאת ּמהיַתא שרּמבִבעים ,וּמפסול.
מסכת חולין פרק ה משנה ג
י
יַתהשוֵאחט שו ִבנשמּמוצא שט ֵארּמפה,
יַתהשוֵאחט יַתלרֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה,
יַתהשוֵאחט ּמפ יַתרת יַתחּמּטאת,
שושור יַתה ִבנשסּמקל ,שואע שגּמלה רֲעערוּמפה,
שרִבבי ֵאמִבאיר שמיַתח ֵאיב.
שרִבבי ִבששמעון פוֵאטר.
יַתהשוֵאחט שו ִבנשת יַתנשבּמלה שב ּמידו,
יַתהנוֵאחר ,שויַתהשמיַתעֵאּקר,
ּמפטור ִבמֵאשם 'לאתו שואאת שבנו'.
יא
שש יַתנִים אשּמלשקחו ּמפ ּמרה ושב ּמנ ּה,
אזה אשּמליַתקח ִבראשון ִיששיַתחט ִבראשון,
שוִבאם ּמק יַתדם יַתהֵאש ִבניּ ,מזּמכה.
יַתהשוֵאחט ּמפ ּמרה ושש ֵאני ּמב אניּמה,

סוֵאפג ששמו ִבנים.
ּמשיַתחט שש ֵאני ּמב אניּמה שויַתאיַתחר ּמכְך ששּמחּמט ּה,
סוֵאפג יַתא שרּמבִבעים.
ששּמחּמט ּה שואאת ִבבּמת ּה שואאת יַתבת ִבבּמת ּה,
סוֵאפג ששמו ִבנים.
ששּמחּמט ּה שואאת יַתבת ִבבּמת ּה,
שויַתאיַתחר ּמכְך ּמשיַתחט ִבבּמת ּה,
סוֵאפג יַתא שרּמבִבעים.
סושמכוס ּמאיַתמר ִבמֵאשם שרִבבי ֵאמִבאיר:
סוֵאפג ששמו ִבנים.
]יב[ >יא<
שביַתא שרּמבּמעה שפ ּמרִבקים יַתבּמש ּמנה,
יַתהמוֵאכר שבֵאהּממה יַתלרֲעחֵאברו ּמוצ ִבריְך שלהו ִבדייַתע:
"ִבאּממ ּה ּממיַתכ שרִבתי ִבלששחוט",
"ִבבּמת ּה ּממיַתכ שרִבתי ִבלששחוט",
שוֵאאלו ֵאהן:
אע ארב יום טוב ּמהיַתארֲעחרון אשאלּמחג,
אע ארב יום טוב ּמה ִבראשון אשיַתלאפיַתסח,
אע ארב ּמהרֲעעאוצ ארת,
שואע ארב לראש יַתהּמש ּמנה.
ושכ ִבדשב ֵארי שרִבבי יוֵאסה יַתה ּמגִבליִבלי:
יַתא ף אע ארב יום יַתהִבכפו ִברים יַתב ּמגִבליל.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
ֵאאּממיַתתי? ִבב שזיַתמן אשֵאאין לו אר יַתוח,
רֲעאּמבל ִבאם ֵאיש לו אר יַתוח,
ֵאאינו ּמוצ ִבריְך שלהו ִבדייַתע.
מו אדה שרִבבי שיהו ּמדה
יַתבמוֵאכר אאת ּמהֵאאם אלּמחּמתן שואאת יַתהיַתבת יַתליַתכּמלה,
אשהוא ּמוצ ִבריְך שלהו ִבדייַתע,
אשיַתה ּמדּמבר ּמידויַתע אששש ֵאניאהן שורֲעחִבטין שביום אאּמחד.
מסכת חולין פרק ה משנה ד
]יג[ >יב<
שביַתא שרּמבּמעה שפ ּמרִבקים ּמהֵאאלו,
יַתמששִבחיִבטין אאת יַתהיַתּטּמבח יַתעל ּמכ שרחו.
רֲעאִבפלו שור שו אוה אאאל ף ִבדיּמנ ִברין,
שוֵאאין יַתללוֵאקיַתח אאּמלא ִבדי ּמנר,
חט.
כוִבפין אותו ִבלשש ל
שלִבפיּמכְךִ ,באם ֵאמתֵ ,אמת יַתללוֵאקיַתח'> .מת' שני מחוק<
רֲעאּמבל ִבבששּמאר שימות יַתהּמש ּמנה ֵאאינו ֵאכן,

שלִבפיּמכְךִ ,באם ֵאמתֵ ,אמת יַתלמוֵאכר.
מסכת חולין פרק ה משנה ה
]יד[ >יג<
"יום אאּמחד" ּמהּמאמור שב'לאתו שואאת שבנו',
יַתהיום הוֵאלְך יַתאיַתחר יַתהיַתל שיּמלה.
אאת זו ּמד יַתרש שרִבבי ִבששמעון אבן זוּממא:
שית) :שב ֵאראִבשית א,ה(
אנאאיַתמר שביַתמרֲעעֵאשה שב ֵארא ִב
"יום אאּמחד",
אתו שואאת שבנו' ) יַתו ִבישק ּמרא כב,כח(
שו אנאאיַתמר שב' ל
"יום אאּמחד",
ּממה "יום אאּמחד" ּמהּמאמור שביַתמרֲעעאשה שב ֵאראִבשית,
יַתהיום הוֵאלְך יַתאיַתחר יַתהיַתל שיּמלה,
יַתא ף "יום אאּמחד" ּמהּמאמור שב'לאתו שואאת שבנו',
יַתהיום הוֵאלְך יַתאיַתחר יַתהיַתל שיּמלה.

פרק ו
מסכת חולין פרק ו משנה א
א
שכסוי יַתה ּמדם נוֵאהג ּמבּמא אר ץ ושבחו ץ ּמלּמא אר ץ,
ִבבשפ ֵאני יַתהיַתבִית שואשללא ִבבשפ ֵאני יַתהיַתבִית,
יַתבמחִבלין רֲעאּמבל ללא יַתבממשק ּמדִבשין.
שונוֵאהג יַתביַתח ּמיה וּמבעו ף,
ִבבשמ מזּממן ושבאשֵאאינו שמ מזּממן.
שונוֵאהג יַתבכויִ ,במשפ ֵאני אשהוא ּמסֵאפק.
שוֵאאין שורֲעחִבטין אותו שביום טוב.
שוִבאם ששּמחטוֵ ,אאין שמיַתכִבוּסין אאת ּמדמו.
)מסכת חולין פרק ו משנה ב(
יַתהשוֵאחט שו ִבנשמּמוצא שט ֵארּמפה,
יַתהשוֵאחט יַתלרֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה,
יַתהשוֵאחט מחִבלין ִבבשפ ִבנים,
שוּמק ּמדִבשין יַתבחו ץ,
יַתח ּמיה ּמועו ף יַתה ִבנשסּמקִבלים,
שרִבבי ֵאמִבאיר שמיַתח ֵאיב,
יַתורֲעחּמכִבמים פושט ִברין.
יַתהשוֵאחט שו ִבנשת יַתנשבּמלה שב ּמידו,
יַתהנוֵאחר ,שויַתהשמיַתעֵאּקר,
ּמפטור ִבמשליַתכוּסות.

מסכת חולין פרק ו משנה ג
ב
ֵאח ֵארש שואטה שוּמקּמטן אשּמשרֲעחטו,
יַתורֲעאֵאח ִברין רוִבאין אוּמתם,
יַתח ּמיִבבין שליַתכוּסות.
ֵאבי ּמנן שלֵאבין יַתעשוצּממם,
שפטו ִברין ִבמשליַתכוּסות.
שוֵאכן שלִבע שנ יַתין 'לאתו שואאת שבנו',
אשּמשרֲעחטו יַתורֲעאֵאח ִברין רוִבאין אוּמתן,
ּמאסור ִבלששחוט יַתארֲעח ֵאריאהן.
ֵאבי ּמנן שלֵאבין יַתעשוצּממן,
שרִבבי ֵאמִבאיר יַתמִבתיר ִבלששחוט יַתארֲעח ֵאריאהן,
יַתורֲעחּמכִבמים אושס ִברין.
ומו ִבדים אשִבאם ּמשּמחטו,
אשֵאאי ּמנן סושפ ִבגין אאת ּמהיַתא שרּמבִבעים.
מסכת חולין פרק ו משנה ד
ג
ּמשיַתחט ֵאמּמאה יַתח ּמיה שבּממקום אאּמחד,
ִבכוּסוי אאּמחד שלמכּמלם;
ֵאמּמאה עופות שבּממקום אאּמחד,
ִבכוּסוי אאּמחד;
יַתח ּמיה ּמועו ף שבּממקום אאּמחד,
ִבכוּסוי אאּמחד שלמכּמלם.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמשיַתחט יַתח ּמיה ,שייַתכאוּסה,
חט אאת ּמהעו ף.
שויַתאיַתחר ּמכְך ִישש ל
ּמשיַתחט שוללא ִבכּמוּסה ,שו ּמרּמאהו יַתאֵאחר,
יַתח ּמיב שליַתכוּסות.
ִבכּמוּסה שו ִבנשת יַתגּמלהּ ,מפטור ִבמשליַתכוּסות.
ִבכיַתוּסתו ּמהרויַתח ,יַתח ּמיב שליַתכוּסות.
מסכת חולין פרק ו משנה ה
ד
ּמדם אש ִבנשתּמע יַתרב יַתביַתמִים,
ִבאם איש בו יַתמ שרֵאאה ּמדם,
יַתח ּמיב שליַתכוּסות.
ִבנשתּמע יַתרב שב יַתיִין,
רוִבאין אותו שכִבאלו הוא יַתמִים.
ִבנשתּמע יַתרב שב ּמדם,

רוִבאין אותו שכִבאלו הוא יַתמִים.
ִבנשתּמע יַתרב שב יַתדם שבֵאהּממה או שב יַתדם יַתח ּמיה,
רוִבאין אותו שכִבאלו הוא יַתמִים.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאאין ּמדם שמיַתבֵאּטל ּמדם.
מסכת חולין פרק ו משנה ו
ה
ּמדם יַתה ִבנּמתז שואשיַתעל יַתהשוּסִבכין,
יַתח ּמיב שליַתכוּסות.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
אאּממיַתתי?
ִבב שזיַתמן אשֵאאין ּמשם ּמדם אאּמלא הוא,
רֲעאּמבל ִבאם איש ּמשם ּמדם אאּמלא הוא,
ּמפטור ִבמשליַתכוּסות.
מסכת חולין פרק ו משנה ז
ו
יַתבּממה שמיַתכִבוּסים ויַתבּממה ֵאאין שמיַתכִבוּסים?
שמיַתכִבוּסין שב אזאבל יַתדק ,ושבחול יַתדק,
יַתבִבוּסיד ,ויַתביַתח שרִבסית,
וִבבשלֵאב ּמנה וִבבשמגוּמפה אששכּמתּמש ּה.
רֲעאּמבל ֵאאין שמיַתכִבוּסין ללא שב אזאבל יַתגס,
שוללא שבחול יַתגס,
שוללא ִבבשלֵאב ּמנה שוללא ִבבשמגוּמפה אשללא שכּמתּמש ּה.
שוללא ִישכאפה ּמעּמליו אאת יַתהאכִבלי.
שכּמלל ּמאיַתמר יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל:
ּמדּמבר אשהוא שמ יַתג ֵאדל שוצּממִבחין,
שמיַתכִבוּסין בו;
אשֵאאינו שמ יַתג ֵאדל שוצּממִבחין,
ֵאאין שמיַתכִבוּסין בו.

פרק ז
מסכת חולין פרק ז משנה א
א
ִבגיד יַתה ּמנאשה נוֵאהג ּמבּמא אר ץ ושבחו ץ ּמלּמא אר ץ,
ִבבשפ ֵאני יַתהיַתבִית ,שואשללא ִבבשפ ֵאני יַתהיַתבִית,
יַתבמחִבלין ,ויַתבממשק ּמדִבשין.

שונוֵאהג יַתבשבֵאהּממה ויַתביַתח ּמיה,
ושב ּמי ֵארְך אשיַתל ּמיִבמין ושב ּמי ֵארְך אשיַתלששלמאל.
שוֵאאינו נוֵאהג ּמבעו ףִ ,במשפ ֵאני אשֵאאין לו יַתכ ף.
נוֵאהג יַתבששִבליל.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאאינו נוֵאהג יַתבששִבליל.
שואחשלבו ממּמתר.
ֵאאין יַתהיַתּטּמבִבחים אנאאּממ ִבנין יַתעל ִבגיד יַתה ּמנאשה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
אנאאּממ ִבנין ּמעּמליו שויַתעל יַתהֵאחאלב.
מסכת חולין פרק ז משנה ב
ב
שוֵאליַתח הוא ּמא ּמדם יַתל ּמנשכ ִברי
ּמי ֵארְך אש ִבגיד יַתה ּמנאשה שבתוּמכ ּה,
ִבמשפ ֵאני אששמקומו ִבנּמכר> .אששמקוּממ ּה<
יַתהנוֵאטל ִבגיד יַתה ּמנאשה,
ּמוצ ִבריְך אשִילּטל אאת מכלו> .מכּמל ּה<
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שייַתק ֵאים בו ִבמשוצ יַתות שנִבטיּמלה.
מסכת חולין פרק ז משנה ג
ג
ּמהאוֵאכל ִבמ ִבגיד יַתה ּמנאשה יַתכ יַתזִית,
סוֵאפג יַתא שרּמבִבעין.
רֲעאּמכלו שוֵאאין בו יַתכ יַתזִית ,יַתח ּמיב.
ּמאיַתכל ִבמ אזה יַתכ יַתזִית וִבמ אזה יַתכ יַתזִית,
סוֵאפג ששמו ִבנים.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאאינו סוֵאפג אאּמלא יַתא שרּמבִבעים.
מסכת חולין פרק ז משנה ד
ד
ּמי ֵארְך אש ִבנשתיַתביַתשל ּמב ּה ִבגיד יַתה ּמנאשה,
ִבאם איש שבנוֵאתן יַתטיַתעם,
רֲעה ֵארי זו רֲעאסו ּמרה.
ֵאכייַתוצד שמיַתשרֲעע ִברין אוּמת ּה?
שכּמבּמשר יַתבאלאפת.
מסכת חולין פרק ז משנה ה

ה
ִבגיד יַתה ּמנאשה אש ִבנשתיַתביַתשל ִבעם יַתה ִבגי ִבדים,
ִבב שזיַתמן אשהוא יַתמִבכירו,
שבנוֵאתן יַתטיַתעם.
ִבאם ֵאאינו יַתמִבכירו,
מכּמלן רֲעאסו ִברין,
שוּמהלראטב ,שבנוֵאתן יַתטיַתעם.
של שנֵאבּמלה> ,כל המוסגר אינו בכ"י<
) שוֵאכן רֲעחִבתּמכה א
שוֵאכן רֲעחִבתּמכה אשל ּמדג ּמטֵאמא אש ִבנשתיַתבששלו ִבעם יַתהרֲעחִבתיכות,
ִבב שזיַתמן אשיַתמִבכי ּמרן ,שבנוֵאתן יַתטיַתעם;
שוִבאם ּמלאו ,מכּמלן רֲעאסורות,
שוּמהלראטב שבנוֵאתן יַתטיַתעם(.
מסכת חולין פרק ז משנה ו
ו
נוֵאהג שביַתטרֲעה ּמרה ,שוֵאאינו נוֵאהג שבמטשמּמאה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר> :יודה<
יַתא ף שבמטשמּמאה.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
יַתורֲעהללא יַתעל שב ֵאני יַתירֲעעלקב אנאאיַתסר ִבגיד יַתה ּמנאשה,
שוּמא יַתדִין שבֵאהּממה שטֵאמּמאה ממאת ארת ּמלאהם?
ּמאשמרו לו:
ִבמִבוּסי יַתני אנאאיַתמר,
אאּמלא אש ִבנשכיַתתב ִבבשמקומו.

פרק ח
מסכת חולין פרק ח משנה א
א
ּמכל יַתהּמבּמשר ּמאסור שליַתבֵאשל אבּמחּמלב,
חו ץ ִבמשביַתשר ּמד ִבגים יַתורֲעח ּמגִבבים.
ּמאסור שליַתהרֲעעלותו ִבעם יַתה שגִבב ּמנה יַתעל יַתהמששלּמחן,
חו ץ ִבמשביַתשר ּמד ִבגים יַתורֲעח ּמגִבבים.
יַתהנו ֵאדר ִבמן יַתהּמבּמשר,
ממּמתר ִבבשביַתשר ּמד ִבגים יַתורֲעח ּמגִבבים.
ּמהעו ף עואלה ִבעם יַתה שגִבב ּמנה יַתעל יַתהמששלּמחן,
שוֵאאינו אנאאּמכל,
שכ ִבדשב ֵארי ֵאבית יַתשיַתמי.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:

ללא עואלה שוללא אנאאּמכל.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
זו ִבמּמּקֵאלי ֵאבית יַתשיַתמי,
וֵאממחשמ ֵארי ֵאבית אהֵאלל.
שבֵאאי אזה מששלּמחן ּמאּממרו?
שבמששלּמחן אשהוא אוֵאכל ּמעּמליו,
רֲעאּמבל שבמששלּמחן אשהוא סו ֵאדר ּמעּמליו אאת יַתהיַתתשבִבשיל,
נוֵאתן אזה שביַתוצד אזה שוֵאאינו חוֵאשש.
מסכת חולין פרק ח משנה ב
ב
וצו ֵארר ּמא ּמדם ּמבּמשר ו שגִבב ּמנה שבִבמשטיַתפיַתחת יַתאיַתחת,
וִבבשליַתבד אשללא שיהו נו שגִבעים אזה ּמב אזה.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
שש ֵאני יַתאשכשס ּמנִיים אושכִבלין יַתעל מששלּמחן אאּמחד,
אזה ּמבּמשר שו אזה שגִבב ּמנה שוֵאאי ּמנן חוששִבשין.
מסכת חולין פרק ח משנה ג
ג
ִבטיַתפת ּמחּמלב אש ּמנשפּמלה יַתלרֲעחִבתּמכה,
ִבאם איש ּמב ּה שבנוֵאתן יַתטיַתעם שבאוּמת ּה יַתהרֲעחִבתּמכה,
נוֵאער אאת יַתהשּק ֵאד ּמרה> .ניער<
ִבאם איש ּמב ּה שבנוֵאתן יַתטיַתעם שבאוּמת ּה יַתהשּק ֵאד ּמרה,
]ּמאסור[.
יַתהיַתכיַתחל,
קו שרעו ומוִבוציא אאת רֲעחּמלבו.
ללא שק ּמרעוֵ ,אאינו עוֵאבר ּמעּמליו.
יַתהֵאלב,
קו שרעו ומוִבוציא אאת ּמדמו.
ללא שק ּמרעוֵ ,אאינו עוֵאבר ּמעּמליו.
יַתהיַתמרֲעעאלה אאת ּמהעו ף ִבעם יַתה שגִבבי ּמנה יַתעל יַתהמששלּמחן,
ֵאאינו עוֵאבר שב'ללא יַתתרֲעעאשה'.
מסכת חולין פרק ח משנה ד
ד
שביַתשר שבֵאהּממה שטהו ּמרה יַתורֲעחֵאלב שבֵאהּממה שטהו ּמרה,
ּמאסור שליַתבֵאשל שוּמאסור יַתברֲעה ּמנ ּמיה.
שביַתשר שבֵאהּממה שטהו ּמרה יַתורֲעחֵאלב שבֵאהּממה שטֵאמּמאה,
או שביַתשר שבֵאהּממה שטֵאמּמאה יַתורֲעחֵאלב שבֵאהּממה שטהו ּמרה,
ממּמתר שליַתבֵאשל וממּמתר יַתברֲעה ּמנ ּמיה.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:

יַתח ּמיה ּמועו ף ֵאאי ּמנן ִבמן יַתהתו ּמרה ,אש אנאאיַתמר:
"ללא שתיַתבֵאשל שג ִבדי יַתברֲעחֵאלב ִבאמו",
"ללא שתיַתבֵאשל שג ִבדי יַתברֲעחֵאלב ִבאמו",
שה שפּמעִבמים )ששמות כג,יט; לד,כו; דברים יד,כא(
ששלל ּמ
שפ ּמרט יַתליַתח ּמיה שוּמלעו ף שוִבלשבֵאהּממה שטֵאמּמאה.
ה
שרִבבי יוֵאסה יַתה ּמגִבליִבלי אוֵאמר:
אנאאיַתמר ) שדּמב ִברים יד,כא( "ללא לתאשכלו ּמכל שנֵאבּמלה",
שו אנאאיַתמר" :ללא שתיַתבֵאשל שג ִבדי יַתברֲעחֵאלב ִבאמו",
אאת אשהוא ּמאסור ִבמֵאשם שנֵאבּמלה,
ּמאסור שליַתבֵאשל אבּמחּמלב.
עו ף ,אשהוא ִבמֵאשם שנֵאבּמלה,
ֵאאינו ִבדין אש שיֵאהא ּמאסור ִבמשליַתבֵאשל אבּמחּמלב?
יַתתשלמוד לויַתמר "יַתברֲעחֵאלב ִבאמו",
ּמיּמוצא ּמהעו ף ,אשֵאאין לו רֲעחֵאלב ֵאאם.
מסכת חולין פרק ח משנה ה
ו
ֵאקיַתבת יַתה ּמנשכ ִברי שואשיַתל שנֵאבּמלה,
רֲעה ֵארי זו רֲעאסו ּמרה.
יַתהיַתמרֲעעִבמיד שבעו ּמר ּה אשיַתלֵאּקּמבה,
ִבאם ֵאיש ּמב ּה שבנוֵאתן יַתטיַתעם,
רֲעה ֵארי זו רֲעאסו ּמרה.
שכֵאש ּמרה אש ּמי שנּמקה ִבמן יַתהשּט ֵארּמפה,
ֵאקּמבּמת ּה רֲעאסו ּמרה.
ושט ֵארּמפה אש ּמי שנּמקה ִבמן יַתהשכֵאש ּמרה,
ֵאקּמבּמת ּה ממאת ארת,
ִבמשפ ֵאני אשהוא ּמכנוס שבֵאמאעיּמה> .יַתכנוס<
מסכת חולין פרק ח משנה ו
ז
חלאמר יַתבֵאחאלב ִבמיַתב ּמדם ,ויַתב ּמדם ִבמיַתבֵאחאלב.
אשיַתהֵאחאלב,
מורֲעעִבלין בו ,שויַתח ּמיִבבין ּמעּמליו ִבמֵאשם ִבפגול שונוּמתר שוּמטֵאמא,
יַתמה אשֵאאין ֵאכן יַתב ּמדם.
חלאמר יַתב ּמדם,
אשיַתה ּמדם נוֵאהג יַתבשבֵאהּממה ויַתביַתח ּמיה וּמבעופות,
ֵאבין שטֵאמִבאין ֵאבין שטהו ִברין,
שויַתהֵאחאלב ֵאאינו נוֵאהג
אאּמלא ִבבשבֵאהּממה שטהו ּמרה ִבבשליַתבד.

פרק ט
מסכת חולין פרק ט משנה א
א
ּמהעור ,שוּמהלראטב ,שויַתהּקואפה ,שוּמהיַתאּמלל,
שוּמהרֲעעּמוצמות ,שויַתה ִבגי ִבדין ,שויַתהשּק ּמר יַתנִים ,שויַתהשּטּמליַתפִים,
ִבמשוצּמט שרִבפים שליַתטֵאמא מטשמיַתאת ּקאּמכִבלים,
רֲעאּמבל ללא מטשמיַתאת שנֵאבלות.
יַתכיוֵאוצא בו,
יַתהשוֵאחט שבֵאהּממה שטֵאמּמאה יַתל ּמנשכ ִברי שוִבהיא שמיַתפ שראכאסת,
שמיַתטּממא מטשמיַתאת ּקאּמכִבלין,
רֲעאּמבל ללא מטשמיַתאת שנֵאבלות יַתעד אשּמתמות,
או יַתעד אש יַתיִבתיז אאת לראּמש ּה.
ִברּמבה שליַתטֵאמא מטשמיַתאת ּקאּמכִבלין,
יַתמה אש ִברּמבה שליַתטֵאמא מטשמיַתאת שנֵאבלות.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמהיַתאּמלל יַתהשממכ ּמנס,
ִבאם איש יַתכ יַתזִית שבּממקום אאּמחד,
יַתח ּמיִבבין ּמעּמליו.
מסכת חולין פרק ט משנה ב
ב
ֵאאלו אשעורוֵאתיאהן ִבכשבּמש ּמרן:
עור ּמהּמא ּמדם,
עור רֲעח ִבזיר אשיַתל ִבישוב.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתא ף עור רֲעח ִבזיר אשיַתלּמבר;
שועור רֲעחיַתט שרת ּמגּממל ּמה יַתרּמכה,
עור ּמהלראש אשּמלֵאע אגל ּמה יַתרְך,
עור ֵאבית יַתהשפ ּמרסות,
עור ֵאבית יַתהבלאשת,
עור יַתהששִבליל,
עור אשיַתתיַתחת ּמהיַתאשל ּמיה,
עור ּמהרֲעא ּמנּמקה שויַתהלכיַתח שויַתהשלּמטּמאה שויַתהחלאמט.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתהשלּמטּמאה שכמחשל ּמדה.
שומכּמלם,
אשִבעשב ּמדן ,או אשִבהֵאלְך ּמבאהן שכ ֵאדי רֲעעּמב ּמדה,

שטהו ִברין,
חו ץ ִבמעור ּמהּמא ּמדם.
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי אוֵאמר:
ששמו ּמנה שש ּמרִבוציםֵ ,איש ּמלאהן עורות.
מסכת חולין פרק ט משנה ג
ג
יַתהיַתמשפִבשיט יַתבשבֵאהּממה ,יַתביַתח ּמיה וּמבעו ף,
יַתבשּטֵאמּמאה ויַתבשּטהו ּמרה,
יַתב יַתדּמּקה ויַתב יַתגּמוּסה,
יַתלששִבטייַתח ,שכ ֵאדי רֲעאִבחי ּמזה;
שויַתלֵאחאמת ,יַתעד אשיוִבוציא אאת ּמכל אהּמח אזה;
יַתהיַתמ שר ִבגיל שלמכלו ִבחבור יַתלמּטשמּמאה;
ִבליַתּטֵאמא ושליַתטֵאמא.
ד
עור אשיַתעל יַתהיַתצ ּמואר,
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי אוֵאמר:
ֵאאינו ִבחבור.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִבחבור ,יַתעד אש יַתישפִבשיט אאת מכלו.
)מסכת חולין פרק ט משנה ד(
עור אש ֵאיש ּמעּמליו יַתכ יַתזִית ּמבּמשר,
יַתהנו ֵאגיַתע יַתבִבציב שויַתהיוֵאוצא ִבמאמנו ִבבששּמע ּמרה אששכ אנ שגדו,
ּמטֵאמא> .יַתטֵאמא<
ּמהיו ּמעּמליו ִבכשש ֵאני רֲעחּמוצ ֵאיי ֵאזיִבתים,
שמיַתטשמִבאין שביַתמ ּמגע רֲעאּמבל ללא שביַתמּמשא.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ִיששּממֵאעאל.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ללא שביַתמ ּמגע ,שוללא שביַתמּמשא.
ומו אדה שרִבבי רֲעעִבקיּמבה,
שבִבכשש ֵאני רֲעחּמוצ ֵאיי ֵאזיִבתים אשֵאהן שתחוִבבין יַתבֵאּקיּמסם,
שוִבהִבוּסיּמטן ּמכל אשהוא ּמטהור.
ִבמשפ ֵאני ּממה שרִבבי רֲעעִבקיּמבה שמיַתטֵאהר ּמבעור?
ִבמשפ ֵאני אשּמהעור שמיַתבשּטּמלן.
מסכת חולין פרק ט משנה ה
ה
קוִבלית יַתהֵאמת שוקוִבלית יַתהממשק ּמדִבשין,
יַתהנו ֵאגיַתע ּמבאהן,
ֵאבין שנקוִבביןֵ ,אבין שסתוִבמיןּ ,מטֵאמא.

קוִבלית יַתה שנֵאבּמלה ,קוִבלית יַתהאש אר ץ,
יַתהנו ֵאגיַתע ּמבאהן,
שסתוִבמיןּ ,מטהור,
ִבנּמקבו ּמכל אשֵאהן ,שמיַתטִבמין שביַתמ ּמגע.
שמ יַתנִין יַתא ף שביַתמּמשא?
יַתתשלמוד לויַתמר ) יַתו ִבישק ּמרא יא ,לט-מ(
"יַתהלנ ֵאגיַתע. . .
שויַתהנֵאשא",
אאת אשּמבא ִבלשכיַתלל יַתמ ּמגעּ ,מבא ִבלשכיַתלל יַתמּמשא;
ללא ּמבא ִבלשכיַתלל יַתמ ּמגע ,ללא ּמבא ִבלשכיַתלל יַתמּמשא.
מסכת חולין פרק ט משנה ו
ו
ֵאבייַתוצת יַתהאש אר ץ יַתהשמ מראּקאמת ,שטהו ּמרה;
ִבנּמּקּמבה ּמכל אשהוא ,שטֵאמּמאה.
אש אר ץ אשאחשוציו ּמבּמשר שואחשוציו רֲעא ּמדּממה,
יַתהנו ֵאגיַתע יַתבּמבּמשרּ ,מטֵאמא,
וּמברֲעא ּמדּממהּ ,מטהור.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף יַתהנו ֵאגיַתע ּמברֲעא ּמדּממה אששכ אנ אגד יַתהּמבּמשר,
ּמטֵאמא.
מסכת חולין פרק ט משנה ז
ז
ּמהֵאאאבר שויַתהּמבּמשר יַתהשמ מדשל ּמדִבלין יַתבשבֵאהּממה,
שמיַתטִבמין מטשמיַתאת ּקאּמכִבלין ִבבשמקוּממן,
ושוצ ִבריִבכין אהשכֵאשר.
ִבנששּמחּמטה יַתהשבֵאהּממה,
מהשכּמשרו ּמדאמיּמה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ללא מהשכּמשרו.
ֵאמּמתה יַתהשבֵאהּממה,
יַתהּמבּמשר ּמוצ ִבריְך אהשכֵאשר,
ּמהֵאאאבר שמיַתטֵאמא ִבמֵאשם ֵאאאבר ִבמן יַתהיַתחי,
שוֵאאינו שמיַתטֵאמא ִבמֵאשם ֵאאאבר ִבמן יַתה שנֵאבּמלה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי ִבששמעון שמיַתטֵאהר.
מסכת חולין פרק ט משנה ח
ח

ּמהֵאאאבר שויַתהּמבּמשר יַתהשמ מדשל ּמדִבלין ּמבּמא ּמדם,
שטהו ִברין.
ֵאמת ּמהּמא ּמדם,
יַתהּמבּמשר ּמטהור,
ֵאאאבר שמיַתטֵאמא ִבמֵאשם ֵאאאבר ִבמן יַתהיַתחי,
שוֵאאינו שמיַתטֵאמא ִבמֵאשם ֵאאאבר ִבמן יַתהֵאמת.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי ִבששמעון שמיַתטֵאהר.

פרק י
מסכת חולין פרק י משנה א
א
יַתה שזרויַתע שויַתהשלּמח יַתיִים שויַתהֵאּקּמבה
נורֲעה ִבגין ּמבּמא אר ץ ושבחו ץ ּמלּמא אר ץ,
ִבבשפ ֵאני יַתהיַתבִית ,שואשללא ִבבשפ ֵאני יַתהיַתבִית,
יַתבמחִבלין רֲעאּמבל ללא יַתבממשק ּמדִבשין.
אשּמה ּמיה יַתב ִבדין,
ּממה ִבאם יַתהמחִבלין,
אשֵאאי ּמנן יַתח ּמיִבבין אבּמח אזה ויַתבשוק,
יַתח ּמיִבבין יַתביַתמּמתנות> ,שביַתמשתנות<
ּמק ּמדִבשין,
אשֵאהן יַתח ּמיִבבין אבּמח אזה ויַתבשוק,
ֵאאינו ִבדין אש שיהו יַתח ּמיִבבין יַתביַתמּמתנות? >אש שיֵאהא<
יַתתשלמוד לויַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא ז,לד(
" ּמואאֵאתן לאּמתם שליַתארֲעהלרן יַתהלכֵאהן ושלּמב ּמניו שלּמחק עוּמלם",
ֵאאין ּמלְך אאּמלא יַתמה אשּמאמור ּמבִבע שנ ּמין.
מסכת חולין פרק י משנה ב
ב
ּמכל ּמק ּמדִבשים אשּמּק יַתדם מום ּמקבויַתע שלאהשק ֵאדּמשן ,שו ִבנשפדו,
יַתח ּמיִבבין יַתבשבכו ּמרה ויַתביַתמּמתנות,
שויושוצִבאין יַתלמחִבלין ִבל ּמג ֵאזז שוֵאלּמעֵאבד,
שוּמל ּמדן יַתורֲעחּמלּמבן ממּמתר שליַתאיַתחר ִבפ שדיו ּמנן,
שויַתהשוֵאחט יַתבחו ץ ּמפטור,
שוֵאאי ּמנן עוִבשין שתמו ּמרה,
שוִבאם ֵאמתו ִיּמפדו,
חו ץ ִבמן יַתהשבכור וִבמן יַתהיַתמרֲעעֵאשר.

ג
ּמכל אשּמּק יַתדם אהשק ֵאדּמשן אאת מוּממן,
או מום עוֵאבר שלאהשק ֵאדּמשן,
שליַתאיַתחר ִבמּמכאן נויַתלד ּמלאהם מום ּמקבויַתע שלאהשק ֵאדּמשן שו ִבנשפדו,
שפטו ִברין ִבמן יַתהשבכו ּמרה וִבמן יַתהיַתמּמתנות,
שוֵאאי ּמנן יושוצִבאין יַתלמחִבלין ִבל ּמג ֵאזז שוֵאלּמעֵאבד,
שוּמל ּמדן יַתורֲעחּמלּמבן ּמאסור שליַתאיַתחר ִבפ שדיו ּמנן,
שויַתהשורֲעחּמטן יַתבחו ץ יַתח ּמיב,
שועוִבשין שתמו ּמרה,
שוִבאם ֵאמתוִ ,יּמּקֵאברו.
מסכת חולין פרק י משנה ג
ד
שבכור אש ִבנשתּמע יַתרב שבֵאמּמאה,
ִבב שזיַתמן אשֵאמּמאה שורֲעחִבטין אאת מכּמלם,
פושט ִברין אאת מכּמלם.
אאּמחד שוֵאחט אאת מכּמלם,
שפטו ִברין לו אאּמחד.
יַתהשוֵאחט יַתללכֵאהן ,שויַתל ּמנשכ ִברי,
ּמפטור ִבמן יַתהיַתמּמתנות.
שויַתהִבמששיַתתֵאת ף ִבעּממאהם,
שם.
ּמוצ ִבריְך אשִבי שר ל
ִבאם ּמאיַתמר "חו ץ ִבמן יַתהיַתמּמתנות",
ּמפטור ִבמן יַתהיַתמּמתנות.
ּמאיַתמר לו:
"שמלכר ִבלי שב ֵאני ֵאמאעיּמה אשיַתלּמפ ּמרה",
שוּמהיו ּמבאהם יַתמּמתנות,
נושת ּמנן יַתללכֵאהן,
שוֵאאינו שמ יַתנאכה לו ִבמן יַתה ּמדִבמין.
שלּמקּמחן ִבמאמנו יַתבִבמששּמקל,
נושת ּמנן יַתללכֵאהן,
ושמ יַתנאכה לו ִבמן יַתה ּמדִבמין.
מסכת חולין פרק י משנה ד
ה
ֵאגר אש ִבנשת יַתג יַתיר,
שוּמה שיּמתה לו ּמפ ּמרה ִבנששאחאטת יַתעד אשללא ִבנשת יַתג יַתיר,
ּמפטור;
ִבמאש ִבנשת יַתג יַתיר ,יַתח ּמיב;
ִבאם ּמסֵאפקּ ,מפטור,
אשיַתהמוִבוציא ֵאמרֲעחֵאברוּ ,מעּמליו ּמה שרּמא ּמיה.

ו
ֵאאי אזה הוא יַתה שזרויַתע?
ִבמאפ ארק אששליַתא שרמכּמבה יַתעד יַתכ ף אשיַתל ּמיד,
שוהוא אשיַתל ּמנ ִבזיר.
שכ אנ שגדו ּמב אר אגל ,שוק.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שוק,
ִבמאפ ארק אששליַתא שרמכּמבה יַתעד לסאבְך אשּמל אר אגל.
ֵאאי אזה הוא אלִבחי?
ִבמאפ ארק אשיַתלאלִבחי יַתעד ִבפיּמקה אשיַתליַתג שר אג ארת.

פרק יא
מסכת חולין פרק יא משנה א
א
ֵאראִבשית יַתה ֵאגז נוֵאהג ּמבּמא אר ץ ושבחו ץ ּמלּמא אר ץ,
ִבבשפ ֵאני יַתהיַתבִית שואשללא ִבבשפ ֵאני יַתהיַתבִית,
יַתבמחִבלין ,רֲעאּמבל ללא יַתבממשק ּמדִבשין.
חלאמר יַתב שזרויַתע ויַתבשלּמח יַתיִים ויַתבֵאּקּמבה ֵאמ ֵאראִבשית יַתה ֵאגז,
אשיַתה שזרויַתע שויַתהשלּמח יַתיִים שויַתהֵאּקּמבה נורֲעה ִבגים יַתבּמבּמקר ויַתבצאן,
ֵאבין שמ מראבה ֵאבין שמממּמעט,
שו ֵאראִבשית יַתה ֵאגז ֵאאינו נוֵאהג אאּמלא ּמב שרֵאחִבלים,
ֵאאינו נוֵאהג אאּמלא ִבבשמ מראבה.
מסכת חולין פרק יא משנה ב
ב
שויַתכּממה הוא שמ מראבה?
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ש אנאאיַתמר ) :שייַתששע ּמיה ז,כא(
ששֵאתי שרֵאחִבלים ,א
" שייַתח איה ִבאיש אע שגיַתלת ּמבּמקר וששֵאתי לוצאן".
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ש אנאאיַתמר) :ששמוֵאאל א כה,יח(
ּמחֵאמש ,א
"ּמחֵאמש לוצאן רֲעעשויות".
ּמחֵאמש שרֵאחלות גו שזזות ּממ אנה ּממ אנה ּמואפ ארס,
יַתח ּמיבות שב ֵאראִבשית יַתה ֵאגז.
ִבדשב ֵארי שרִבבי דוּמסה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ּמחֵאמש שרֵאחלות גו שזזות ּמכל אשֵאהן.

ג
וּממה הוא נוֵאתן לו?
ִבמששיַתקל ּמחֵאמש שסּמלִבעים ִבביהו ּמדה> ,רֲעחִבמִבשים<
אשֵאהן עוִבשין אעאשר יַתב ּמגִבליל;
לא וצוי> ,צואי ,מלוכלך<
שממלּמבן ל
שכ ֵאדי יַתלרֲעעשות ִבמאמנו אב אגד ּמקּמטן,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים יח,ד(
א
"ִבתאתן לו" ,שכ ֵאדי אש שיֵאהא לו יַתמּמת ּמנה.
ד
ללא ִבהשסִבפיק ִבלשתנו לו יַתעד אששצּמבעו,
ּמפטור.
ִבלשבנו שוללא שוצּמבעו,
יַתח ּמיב.
יַתהלוֵאקיַתח ֵאגז לוצאנו אשיַתל ּמנשכ ִברי,
ּמפטור ֵאמ ֵאראִבשית יַתה ֵאגז.
ּמליַתקח ֵאעז אשיַתלרֲעחֵאברו,
ִבאם ִבש ֵאיר יַתהמוֵאכר ,יַתהמוֵאכר יַתח ּמיב.
שוִבאם ּמלאו ,יַתהלוֵאקיַתח יַתח ּמיב.
ה
ּמהיו לו שש ֵאני ִבמי ִבנים ,שטחופות ושלּמבנות,
ּממיַתכר לו שטחופות רֲעאּמבל ללא שלּמבנות,
שזּמכ ִברים רֲעאּמבל ללא שנֵאקבות,
אזה נוֵאתן שליַתעשוצמו שו אזה נוֵאתן שליַתעשוצמו.

פרק יב
מסכת חולין פרק יב משנה א
א
ִבשלויַתח יַתהֵאּקן נוֵאהג ּמבּמא אר ץ ושבחוּמוצה ּמלּמא אר ץ,
ִבבשפ ֵאני יַתהיַתבִית ,שואשללא ִבבשפ ֵאני יַתהיַתבִית,
יַתבמחִבלין ,רֲעאּמבל ללא יַתבממשק ּמדִבשין.
חלאמר שבִבכוּסוי יַתה ּמדם ִבמִבשלויַתח יַתהֵאּקן,
אשִבכוּסוי יַתה ּמדם נוֵאהג יַתביַתח ּמיה וּמבעו ף,
ִבבשמ מזּממן ושבאשֵאאינו שמ מזּממן,
שוִבשלויַתח יַתהֵאּקן ֵאאינו נוֵאהג אאּמלא ּמבעו ף,

שוֵאאינו נוֵאהג אאּמלא שבאשֵאאינו שמ מזּממן.
ב
ֵאאי אזה הוא אשֵאאינו שמ מזּממן?
שכגון רֲעא ּמו ִבזים שויַתת שר ּמנ שגִבלים אשִבּק שננו שביַתפ שר ֵאדס> .רֲעאּמב ִבזים<
ִבק שננו שבתוְך יַתהיַתבִית,
שוֵאכן יו ִבנים רו ּמדִבסיותּ ,מפטור ִבמשליַתשיַתלח.
מסכת חולין פרק יב משנה ב
ג
עו ף ּמטֵאמאּ ,מפטור ִבמשליַתשיַתלח.
עו ף ּמטֵאמא רוֵאב ץ יַתעל ֵאביֵאוצי עו ף ּמטהור,
שוּמטהור רוֵאב ץ יַתעל ֵאביֵאוצי עו ף ּמטֵאמא,
ּמפטור ִבמשליַתשיַתלח.
קו ֵארא ּמזּמכר,
שרִבבי אאִבליאע אזר שמיַתח ֵאיב,
יַתורֲעחּמכִבמים פושט ִברין.
מסכת חולין פרק יב משנה ג
ד
ּמה שיּמתה שמיַתעשפאעאפת,
ִבב שזיַתמן אששכ ּמנאפיּמה נו שגעות יַתבֵאּקן,
יַתח ּמיב שליַתשיַתלח;
ֵאאין שכ ּמנאפיּמה נו שגעות יַתבֵאּקן,
ּמפטור ִבמשליַתשיַתלח.
ֵאאין ּמשם אאּמלא אאשפרויַתח אאּמחד ,או ֵאביּמוצה יַתאיַתחת,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים כב,ו(
יַתח ּמיב שליַתשיַתלח ,א
"יַתקן" ,יַתקן ִבמּמכל ּממקום.
ה
ּמהיו ּמשם אאשפרוִבחים יַתמשפ ִבריִבחים,
או ֵאביִבוצים מו ּמזרות,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים כב,ו(
ּמפטור ִבמשליַתשיַתלח ,א
" שוּמהֵאאם לראבאוצת יַתעל ּמהאאשפרִבחים או יַתעל יַתהֵאביִבוצים",
ּממה אאשפרוִבחים שב ֵאני יַתק ּמיּממה,
יַתא ף ֵאביִבוצים שבנות יַתק ּמיּממה,
ּמישוצאו מו ּמזרות;
ּממה ֵאביִבוצים שוצ ִבריכות שלִבאּממן,
יַתא ף אאשפרוִבחים שוצ ִבריִבכין שלִבאּממן,
ּמישוצאו יַתמשפ ִבריִבחין.

ו
ִבששלּמח ּה שוּמח שז ּמרהִ ,בששלּמח ּה שוּמח שז ּמרה,
רֲעאִבפלו יַתא שרּמבּמעה שפּמעִבמים,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים כב,ז(
יַתח ּמיב שליַתשיַתלח ,א
"יַתשֵאליַתח שתיַתשיַתלח אאת ּמהֵאאם".
ּמאיַתמר:
"רֲעא ִבני נוֵאטל אאת ּמהֵאאם ושמיַתשֵאליַתח אאת יַתהּמב ִבנים",
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים כב,ז(
יַתח ּמיב שליַתשיַתלח ,א
"יַתשֵאליַתח שתיַתשיַתלח אאת ּמהֵאאם שואאת יַתהּמב ִבנים ִבתיַתּקח ּמלְך".
ּמניַתטל אאת יַתהּמב ִבנים שואהשח ִבזי ּמרן יַתלֵאּקן,
שויַתאיַתחר ּמכְך ּמח שז ּמרה ּמהֵאאם רֲעעֵאליאהן,
ּמפטור ִבמשליַתשיַתלח.
מסכת חולין פרק יב משנה ד
ז
יַתהנוֵאטל ֵאאם יַתעל יַתהּמב ִבנים,
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
לואקה שוֵאאינו שמיַתשֵאליַתח.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
שמיַתשֵאליַתח שוֵאאינו לואקה.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל ִבמשוצ ּמוה שב'ללא יַתתרֲעעאשה' אש איש ּמב ּה 'קום יַתורֲעעֵאשה',
ֵאאין יַתח ּמיִבבין ּמעאליּמה.
מסכת חולין פרק יב משנה ה
ח
ללא ִילּטל ּמא ּמדם ֵאאם יַתעל יַתהּמב ִבנים,
רֲעאִבפלו שליַתטֵאהר ּמב ּה אאת יַתהשמלוצ ּמרע.
ּממהִ ,באם ִבמשוצ ּמוה יַתקּמלה ,אשִבהיא שבִבאּמוּסר,
ּמאשמ ּמרה תו ּמרה ) :שדּמב ִברים כב,ז(
"שליַתמיַתען ִיייַתטב ּמלְך ,שויַתהרֲעא יַתרשכּמת ּמיִבמים",
יַתקל ּמוחלאמר יַתעל ִבמשוצוות רֲעחמורות אשיַתבתו ּמרה.
חסל שחיטת חולין

מסכת בכורות

פרק א
מסכת בכורות פרק א משנה א
א
יַתהלוֵאקיַתח לעאבר רֲעחמורו אשיַתל ּמנשכ ִברי,
שויַתהמוֵאכר לו,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאינו יַתריַתשי,
שויַתהִבמששיַתתֵאת ף לו,
שויַתהשמיַתקֵאבל ִבמאמנו,
שויַתהנוֵאתן לו שביַתקּמבּמלה,
ּמפטור ִבמן יַתהשבכו ּמרה,
ש אנאאיַתמר) :שבִבמ שדיַתבר ג,יג(
א
"שבִישש ּמרֵאאל" ,רֲעאּמבל ללא יַתברֲעאֵאח ִברים.
יַתהלכרֲעה ִבנים שויַתהשל ִבו ִבים שפטו ִברים,
ִבמיַתּקל ּמוחלאמר:
ִבאם ּמפשטרו אששלִישש ּמרֵאאל יַתבִבמ שדּמבר,
ִבדין הוא אש ִבישפשטרו שליַתעשוצּממן.
מסכת בכורות פרק א משנה ב
ב
ּמפ ּמרה אש ּמישל ּמדה שכִבמין רֲעחמור,
יַתורֲעחמור אש ּמישל ּמדה שכִבמין סוס,
ּמפטור ִבמן יַתהשבכו ּמרה,
ש אנאאיַתמר) :ששמות יג,יג; לד,כ(
א
" שוּמכל אפאטר רֲעחלמר ִבתשפ אדה שבאשה",
"ואפאטר רֲעחמור",
שש ֵאני שפּמעִבמים,
יַתעד אש שיֵאהא יַתהיוֵאלד רֲעחמור> ,יַתהיויַתלד<
שויַתהנוּמלד רֲעחמור.
ג
וּממה ֵאהן יַתברֲעאִבכיּמלה?
שבֵאהּממה שטהו ּמרה אש ּמישל ּמדה שכִבמין שבֵאהּממה שטֵאמּמאה,
ממּמתר יַתברֲעאִבכיּמלה.
ושטֵאמּמאה אש ּמישל ּמדה שכִבמין שבֵאהּממה שטהו ּמרה,
ּמאסור יַתברֲעאִבכיּמלה.
אשיַתהיוֵאוצא ִבמן יַתהּמּטֵאמאּ ,מטֵאמא,
שויַתהיוֵאוצא ִבמן יַתהשּטהו ּמרהּ ,מטהור.
ּמדג ּמטֵאמא אשּמביַתלע ּמדג ּמטהור,

ממּמתר יַתברֲעאִבכיּמלה.
שוּמטהור אשּמביַתלע ּמדג ּמטֵאמא,
ּמאסור יַתברֲעאִבכיּמלה,
שלִבפי אשֵאאינו ִבגדוּמליו.
מסכת בכורות פרק א משנה ג
ד
רֲעחמורו אשללא ִבבֵאכ ּמרה,
שו ּמישל ּמדה שש ֵאני שזּמכ ִברים,
נוֵאתן ּמטאלה אאּמחד יַתללכֵאהן;
ּמזּמכר ו שנֵאקּמבה,
יַתמשפ ִבריש ּמטאלה אאּמחד שליַתעשוצמו.
ששֵאתי רֲעחמו ּמריו אשללא ִבבֵאכרו,
שו ּמישלדו שש ֵאני שזּמכ ִברים,
נוֵאתן שש ֵאני שטּמלִיים יַתללכֵאהן;
ּמזּמכר ו שנֵאקּמבה ,או שש ֵאני שזּמכ ִברים ו שנֵאקּמבה,
נוֵאתן ּמטאלה אאּמחד יַתללכֵאהן;
ששֵאתי שנֵאקבות שו ּמזּמכר,
או שש ֵאני שזּמכ ִברים וששֵאתי שנֵאקבות,
ֵאאין ּמכן יַתללכֵאהן שכלום.
מסכת בכורות פרק א משנה ד
ה
יַתאיַתחת ִבבֵאכ ּמרה שויַתאיַתחת אשללא ִבבֵאכ ּמרה,
שו ּמישלדו שש ֵאני שזּמכ ִברים,
נוֵאתן ּמטאלה אאּמחד יַתללכֵאהן;
ּמזּמכר ו שנֵאקּמבה,
יַתמשפ ִבריש ּמטאלה אאּמחד שליַתעשוצמו.
ש אנאאיַתמר) :ששמות לד,כ(
א
"ואפאטר רֲעחמור ִבתשפ אדה שבאשה",
ִבמן יַתהשכּמבִבשים וִבמן ּמהִבע ִבזים,
ּמזּמכר ו שנֵאקּמבה,
ּמגדול שוּמקּמטן,
ּמתִבמים ויַתביַתעל מום.
ופו אדה בו שפּמעִבמים יַתה שרֵאבה.
ִבנשכ ּמנס יַתל ֵאדיר שלִבהשתיַתעֵאשר.
שוִבאם ֵאמת ,אנשה ִבנים בו.
מסכת בכורות פרק א משנה ה
ו
ֵאאין פו ִבדין ללא שבֵאע אגל ,ללא יַתביַתח ּמיה,

ללא ִבבששחוּמטה ,שוללא ִבבשט ֵארּמפה,
שוללא יַתבִבכשליַתאִים ,שוללא יַתבכוי.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר יַתמִבתיר יַתבִבכשליַתאִים,
ִבמשפ ֵאני אשהוא אשה,
שואוֵאסר יַתבכוי,
ִבמשפ ֵאני אשהוא ּמסֵאפק.
שנּמתנו יַתללכֵאהן,
ֵאאין יַתהלכֵאהן יַתריַתשי שליַתק שימו,
יַתעד אש יַתישפ ִבריש אשה יַתתשחּמתיו.
מסכת בכורות פרק א משנה ו
ז
יַתהיַתמשפ ִבריש ִבפ שדיון אפאטר רֲעחמורּ ,מוֵאמת,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יַתח ּמיִבבין שביַתאשח ּמריותו,
שכּמחֵאמש שסּמלִבעים אשיַתלֵאבן.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאין יַתח ּמיִבבין שביַתאשח ּמריותו שכִבפ שדיון יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני.
ח
ֵאהִבעיד שרִבבי שיהומשיַתע ו שרִבבי ּמוצדוק
יַתעל ִבפ שדיון אפאטר רֲעחמור אשֵאמת,
אשֵאאין בו יַתללכֵאהן שכלום> .מחוק :כן<
ֵאמת אפאטר רֲעחמור,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ִיּמּקֵאבר ,וממּמתר יַתברֲעהּמנ ּמיתו אשיַתלּמּטאלה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאינו ּמוצ ִבריְך ִבלּמּקֵאבר ,שוּמטאלה יַתללכֵאהן.
מסכת בכורות פרק א משנה ז
ט
ללא ּמרּמוצה ִבלשפדותו,
עו שרפו יַתבּקוִבפיס ֵאמרֲעאחו ּמריו שוקושברו.
ִבמשוצ יַתות שפ ִבד ּמיה קו אדאמת שלִבמשוצ יַתות רֲעע ִבריּמפה,
ש אנאאיַתמר) :ששמות יג,יג(
א
" שוִבאם ללא ִבתשפ אדה יַתורֲעע יַתרשפתו".
ִבמשוצ יַתות שיִבעי ּמדה קו אדאמת שלִבמשוצ יַתות שפ ִבד ּמיה,
ש אנאאיַתמר) :ששמות כא,ח(
א
"רֲעאאשר ללא שיּמע ּמד ּה שואהשפ ּמד ּה".
ִבמשוצ יַתות יַתה ִביבום קו אדאמת שלִבמשוצ יַתות רֲעחִבליּמוצה,
ּמב ִבראשו ּמנה ,אשּמהיו ִבמשתיַתכ שו ִבנין שלֵאשם ִבמשוצ ּמוה.

יַתעשכּמשיו ,אשֵאאי ּמנן ִבמשתיַתכ שו ִבנין שלֵאשם ִבמשוצ ּמוהּ ,מאשמרו:
ִבמשוצ יַתות רֲעחִבליּמוצה קו אדאמת שלִבמשוצ יַתות יַתה ִביבום.
ִבמשוצ יַתות שגמאּמלה ּמבּמאדון
קו אדאמת שלּמכל ּמא ּמדם> ,מחוק :הוא קודם<
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא כז,כז(
א
" שוִבאם ללא ִי ּמגֵאאל שו ִבנשמיַתכר שבאע שראכָך".

פרק ב
מסכת בכורות פרק ב משנה א
א
יַתהלוֵאקיַתח לעאבר ּמפ ּמרתו אשיַתל ּמנשכ ִברי,
שויַתהמוֵאכר לו ,יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאינו יַתריַתשי,
שויַתהִבמששיַתתֵאת ף לו,
שויַתהשמיַתקֵאבל ִבמאמנו,
שויַתהנוֵאתן לו שביַתקּמבּמלה,
ש אנאאיַתמר) :שבִבמ שדיַתבר ג,יג(
ּמפטור ִבמן יַתהשבכו ּמרה ,א
"שבִישש ּמרֵאאל" ,רֲעאּמבל ללא יַתברֲעאֵאח ִברים.
יַתהלכרֲעה ִבנים שויַתהשל ִבו ִבים יַתח ּמיִבבים.
ללא ִבנשפשטרו ִבמשבכור שבֵאהּממה שטהו ּמרה,
ללא ִבנשפשטרו אאּמלא ִבמִבפ שדיון יַתהֵאבן וִבמאפאטר רֲעחמור.
מסכת בכורות פרק ב משנה ב
ב
ּמכל ּמק ּמדִבשים אשּמּק יַתדם מום ּמקבויַתע שלאהשק ֵאדּמשן ,שו ִבנשפדו,
יַתח ּמיִבבים יַתבשבכו ּמרה ויַתביַתמּמתנות,
שויושוצִבאין יַתלמחִבלין ִבל ּמג ֵאזז שוֵאלּמעֵאבד,
שוּמל ּמדן יַתורֲעחּמלּמבן ממּמתר שליַתאיַתחר ִבפ שדיו ּמנן,
שויַתהשורֲעחּמטן יַתבחו ץ ּמפטור,
שוֵאאי ּמנן עוִבשין שתמו ּמרה,
שוִבאם ֵאמתוִ ,יּמפדו,
חו ץ ִבמן יַתהשבכור וִבמן יַתהיַתמרֲעעֵאשר.
מסכת בכורות פרק ב משנה ג
ג
ּמכל אשּמּק יַתדם אהשק ֵאדּמשן אאת מוּממן,
או מום עוֵאבר שלאהשק ֵאדּמשן,
שליַתאיַתחר ִבמֵאכן נויַתלד ּמלאהן מום ּמקבויַתע,
שוִבהשק ִבדיּמשן ,שו ִבנשפדו,

שפטו ִברין ִבמן יַתהשבכו ּמרה וִבמן יַתהיַתמּמתנות,
שוֵאאי ּמנן יושוצִבאין יַתלמחִבלין ִבל ּמג ֵאזז שוֵאלּמעֵאבד,
שוּמל ּמדן יַתורֲעחּמלּמבן ּמאסור שליַתאיַתחר ִבפ שדיו ּמנן,
שויַתהשורֲעחּמטן יַתבחו ץ ]יַתח ּמיב[,
שועוִבשין שתמו ּמרה,
שוִבאם ֵאמתו ִיּמּקֵאברו.
מסכת בכורות פרק ב משנה ד
ד
יַתהשמיַתקֵאבל לוצאן יַתב שר אזל ִבמן יַתהגוי,
שוּמלדות שפטו ִברין,
יַתושל ֵאדי שוּמלדות יַתח ּמיִבבין.
אהאעִבמידו שוּמלדות יַתתיַתחת ִבאמוֵאתיאהן,
שוּמלדות שפטו ִברין,
יַתושל ֵאדי שוּמלדות יַתח ּמיִבבין.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
רֲעאִבפלו יַתעד רֲעעּמש ּמרה דורות שפטו ִברין,
אשיַתאשח ּמריוּמתן יַתל ּמנשכ ִברי.
מסכת בכורות פרק ב משנה ה
ה
ּמרֵאחל אש ּמישל ּמדה שכִבמין ֵאעז,
שוֵאעז אש ּמישל ּמדה שכִבמין ּמרֵאחל,
ּמפטור ִבמן יַתהשבכו ּמרה.
ִבאם איש בו ִבמשקּמוצת ִבסיּממ ִבנין,
יַתח ּמיב.
מסכת בכורות פרק ב משנה ו
ו
שרֵאחלו אשללא ִבבֵאכ ּמרה,
שו ּמישל ּמדה שש ֵאני שזּמכ ִברים,
שו ּמישוצאו שש ֵאני ּמראִבשים שכיַתאיַתחת,
שרִבבי יוֵאסה יַתה ּמגִבליִבלי אוֵאמר:
ש אנאאיַתמר) :ששמות יג,יב(
שש ֵאניאהם יַתללכֵאהן ,א
"יַתה שזּמכ ִברים יַתליי ".
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאי אאשפּמשר ,אאּמלא אאּמחד לו שואאּמחד יַתללכֵאהן.
שרִבבי יַתט שרפון אוֵאמר:
יַתהלכֵאהן בו ֵארר לו אאת יַתה ּמיאפה.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
שמיַתששמ ִבנים ֵאבי ֵאניאהן.

שויַתהֵאש ִבני ִי שראעה יַתעד אש ִבישסּמתֵאאב,
שויַתח ּמיב יַתביַתמּמתנות.
שרִבבי יוֵאסה פוֵאטר.
ֵאמת אאּמחד ֵאמאהן,
שרִבבי יַתט שרפון אוֵאמר:
יַתירֲעחללקו.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
יַתהמוִבוציא ֵאמרֲעחֵאברוּ ,מעּמליו ּמה שרּמא ּמיה.
ּמזּמכר ו שנֵאקּמבה,
ֵאאין ּמכן יַתללכֵאהן שכלום.
מסכת בכורות פרק ב משנה ז
ז
ששֵאתי שרֵאחּמליו אשללא ִבבֵאכרו,
שו ּמישלדו שש ֵאני שזּמכ ִברים,
נוֵאתן שש ֵאניאהם יַתללכֵאהן;
ּמזּמכר ו שנֵאקּמבה,
יַתה ּמזּמכר יַתללכֵאהן;
שש ֵאני שזּמכ ִברים ו שנֵאקּמבה,
אאּמחד לו שואאּמחד יַתללכֵאהן.
שרִבבי יַתט שרפון אוֵאמר:
יַתהלכֵאהן בו ֵארר ]לו[ אאת יַתה ּמיאפה.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
שמיַתששמ ִבנים ֵאבי ֵאניאהן.
שויַתהֵאש ִבני ִי שראעה יַתעד אש ִבישסּמתֵאאב,
שויַתח ּמיב יַתביַתמּמתנות.
שרִבבי יוֵאסה פוֵאטר.
ֵאמת אאּמחד ֵאמאהן,
שרִבבי יַתט שרפון אוֵאמר:
יַתירֲעחללקו.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
יַתהמוִבוציא ֵאמרֲעחֵאברוּ ,מעּמליו ּמה שרּמא ּמיה.
ששֵאתי שנֵאקבות שו ּמזּמכר,
או שש ֵאני שזּמכ ִברים וששֵאתי שנֵאקבות,
ֵאאין ּמכן יַתללכֵאהן שכלום.
מסכת בכורות פרק ב משנה ח
ח
יַתאיַתחת ִבבֵאכ ּמרה שויַתאיַתחת אשללא ִבבֵאכ ּמרה,
שו ּמישלדו שש ֵאני שזּמכ ִברים,
אאּמחד לו שואאּמחד יַתללכֵאהן.

שרִבבי יַתט שרפון אוֵאמר:
יַתהלכֵאהן בו ֵארר לו אאת יַתה ּמיאפה.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
שמיַתששמ ִבנים ֵאבי ֵאניאהן.
שויַתהֵאש ִבני ִי שראעה יַתעד אש ִבישסּמתֵאאב,
שויַתח ּמיב יַתביַתמּמתנות.
שרִבבי יוֵאסה פוֵאטר.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ּמכל אשרֲעחִבליּמפיו שב יַתיד לכֵאהן,
ּמפטור ִבמן יַתהיַתמּמתנות; >מחוק :פוטר<
שרִבבי ֵאמִבאיר שמיַתח ֵאיב.
ֵאמת אאּמחד ֵאמאהן,
שרִבבי יַתט שרפון אוֵאמר:
יַתירֲעחללקו.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
יַתהמוִבוציא ֵאמרֲעחֵאברוּ ,מעּמליו ּמה שרּמא ּמיה.
ּמזּמכר ו שנֵאקּמבה,
ֵאאין ּמכן יַתללכֵאהן שכלום.
מסכת בכורות פרק ב משנה ט
ט
יוֵאוצא דלאפן שויַתהּמבא יַתארֲעח ּמריו,
שרִבבי יַתט שרפון אוֵאמר:
שש ֵאניאהם ִי שרעו יַתעד אש ִבישסּמתֵאאבו,
שו ֵאיּמאשכלו שבמוּממן יַתלשבּמעִבלים.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
שש ֵאניאהם ֵאאי ּמנן שבכור:
ּמה ִבראשוןִ ,במֵאשם אשֵאאינו אפאטר אראחם,
שויַתהֵאש ִבניִ ,במֵאשם אששּק ּמדמו יַתאֵאחר.

פרק ג
מסכת בכורות פרק ג משנה א
א
יַתהלוֵאקיַתח שבֵאהּממה ִבמן יַתהגוי,
שוֵאאין ּמידויַתע ִבאם ִבבֵאכ ּמרה ִבאם ללא ִבבֵאכ ּמרה,
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
ֵאעז יַתבת שש ּמנּמת ּה ,יַתו יַתדי יַתללכֵאהן,
ִבמּמכן שוֵאהיּמלְךּ ,מסֵאפק.

ּמרֵאחל יַתבת ששיַתתִים ,יַתו יַתדי יַתללכֵאהן,
ִבמּמכן שוֵאהיּמלְךּ ,מסֵאפק.
ּמפ ּמרה יַתורֲעחמור שבנות ּמשלוש ,יַתו יַתדי יַתללכֵאהן> ,מחוק :בני<
ִבמּמכן שוֵאהיּמלְךּ ,מסֵאפק.
ב
ּמאיַתמר לו שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
ִבאלו שב אואלד ִבבשליַתבד יַתהשבֵאהּממה ִבנשפאט ארת,
ּמה ּמיה ִבכ שדּמב אריָך,
אאּמלא ּמאשמרו:
ִבסיּממן יַתה אואלד ִבבשבֵאהּממה יַתדּמּקהִ ,בטנו ף> ,מחוק :ניטו ף<
ויַתב יַתגּמוּסהִ ,בששל ּמיה,
וּמבִבאּמשהּ ,משִבפיר שוִבששל ּמיה.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל אש ּמידויַתע אשִבבֵאכ ּמרהֵ ,אאין ּמכן יַתללכֵאהן שכלום;
שואשללא ִבבֵאכ ּמרה ,רֲעה ֵארי אזה יַתללכֵאהן;
שוִבאם ּמסֵאפקֵ ,איּמאשכלו שבמוּממן יַתלשבּמעִבלים.
שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב אוֵאמר:
שבֵאהּממה יַתגּמוּסה אשּמששפּמעה רֲעח ּמר יַתרת ּמדם,
רֲעה ֵארי זו ִבתּמּקֵאבר,
שו ִבנשפשט ּמרה ִבמן יַתהשבכו ּמרה.
מסכת בכורות פרק ג משנה ב
ג
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
יַתהלוֵאקיַתח שבֵאהּממה ֵאמי ִבניּמקה ִבמן יַתהגוי,
ֵאאינו חוֵאשש אשֵאמא שב ּמנ ּה אששליַתאאח ארת ּמה ּמית.
ִבנשכ יַתנס שלתוְך אע שדרו שו ּמרּמאה אאת יַתהיַתמשבִבכירות שמ ִבניקות,
שואשֵאאי ּמנן יַתמשבִבכירות,
ֵאאינו חוֵאשש אשֵאמא שב ּמנ ּה אשּמלזו ּמבא לו ֵאאאוצל זו,
שואשֵאמא שב ּמנ ּה אשּמלזו ּמבא לו ֵאאאוצל זו.
מסכת בכורות פרק ג משנה ג
ד
שרִבבי יוֵאסה אבן שממשּמלם אוֵאמר:
יַתהשוֵאחט אאת יַתהשבכור,
עואשה ּממקום יַתלּקוִבפיס ִבמּמכן וִבמּמכן,
שותוֵאלש אאת יַתהֵאשּמער,
וִבבשליַתבד אשללא שי ִבזי אזנו ִבמשמקומו.
שוֵאכן יַתהתוֵאלש אאת יַתהֵאשּמער ִבל שראות אאת שמקום יַתהמום.

מסכת בכורות פרק ג משנה ד
ה
ששיַתער שבכור יַתביַתעל מום אש ּמניַתשר,
שוִבה ִבניחו יַתביַתחלון ,שויַתאיַתחר ּמכְך ששּמחטו,
רֲעעיַתקשב ּמיה אבן יַתמרֲעהיַתלשלֵאאל יַתמִבתיר,
יַתורֲעחּמכִבמים אושס ִברין.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
ללא ּמב אזה ִבהִבתיר רֲעעיַתקשב ּמיה אבן יַתמרֲעהיַתלשלֵאאל,
אאּמלא ִבבששיַתער שבכור יַתביַתעל מום אש ּמניַתשר,
שוִבה ִבניחו יַתביַתחלון ,שויַתאיַתחר ּמכְך ֵאמת.
ּמב אזה רֲעעיַתקשב ּמיה אבן יַתמרֲעהיַתלשלֵאאל יַתמִבתיר,
יַתורֲעחּמכִבמים אושס ִברין.
אוצאמר יַתהשמ מדשבּמלל יַתבשבכור,
אאת אשהוא ִבנ שראאה ִבמן יַתה ִבג ּמזה ,ממּמתר,
שואאת אשֵאאינו ִבנ שראאה ִבמן יַתה ִבג ּמזהּ ,מאסור.

פרק ד
מסכת בכורות פרק ד משנה א
א
יַתעד יַתכּממה ִישש ּמרֵאאל יַתח ּמיִבבין שלִבהיַתּטֵאפל יַתבשבכור?
ִבבשבֵאהּממה יַתדּמּקה ,ששללִבשים יום,
ויַתב יַתגּמוּסה ,רֲעחִבמִבשים יום.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתב יַתדּמּקה ,ששללּמשה ּקח ּמדִבשים.
ב
ּמאיַתמר לו יַתהלכֵאהן שבתוְך יַתה שזיַתמן:
"שת ֵאנהו ִבלי!"
רֲעה ֵארי אזה ללא ִישת ֵאנהו לו> .יתנו<
ִבאם ּמה ּמיה יַתביַתעל מום,
ּמאיַתמר לו:
"שת ֵאנהו ִבלי ,אשלאשכאלנו!" ממּמתר.
שבּמשיַתעת יַתהִבמשק ּמדש,
ִבאם ּמה ּמיה ּמתִבמים,
ּמאיַתמר לו:
"אתן ִבלי ,אשיַתאשק ִבריאבנו!" ממּמתר.
יַתהשבכור אנאאּמכל ּמש ּמנה ּמש ּמנה,

ֵאבין ּמתִבמיםֵ ,אבין יַתביַתעל מום,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים טו,כ(
א
"ִבלשפ ֵאני יי אאלאהיָך לתאשכאלנו ּמש ּמנה שבּמש ּמנה".
)מסכת בכורות פרק ד משנה ב(
נויַתלד לו מום שבתוְך שש ּמנתו,
יַתריַתשי שליַתק שימו ּמכל שש ֵאנים ּמעּמשר חל אדש;
שליַתאיַתחר שש ֵאנים ּמעּמשר חל אדש,
ֵאאינו יַתריַתשי שליַתק שימו אאּמלא יַתעד ששללִבשים יום.
מסכת בכורות פרק ד משנה ג
ג
יַתהשוֵאחט אאת יַתהשבכור ויַתמ שרֵאאהו אאת מומו,
שרִבבי שיהו ּמדה יַתמִבתיר.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
הוִבאיל שו ִבנששיַתחט אשללא יַתעל ִבפי ממשמאחה,
ּמאסור.
)מסכת בכורות פרק ד משנה ד(
ִבמי אשֵאאינו ממשמאחה ,שו ּמרּמאה אאת יַתהשבכור,
ִבנששיַתחט יַתעל ִבפיו,
רֲעה ֵארי אזה ִיּמּקֵאברִ ,בוייַתשֵאלם ִבמֵאביתו.
ד
יַתה ּמדן אאת יַתה ִבדין,
ִבזּמכה אאת יַתהיַתח ּמיבִ ,בח ֵאיב אאת יַתה יַתזיַתכי,
ִבטֵאמא אאת יַתהּמּטהורִ ,בטֵאהר אאת יַתהּמּטֵאמא,
יַתמה אשּמעּמשה ּמעשויִ ,בוייַתשֵאלם ִבמֵאביתו.
ִבאם ּמה ּמיה ממשמאחה שבֵאבית ִבדין,
ּמפטור ִבמשליַתשֵאלם.
ה
יַתמרֲעעאשה שבּמפ ּמרה אש ִבנּמּטּמלה ּמהאום אשּמל ּה,
שואהאאִבכיּמל ּה שרִבבי יַתט שרפון יַתלשכּמלִבבים.
וּמבא יַתמרֲעעאשה ִבלשפ ֵאני רֲעחּמכִבמים שוִבהִבתירו.
ּמאיַתמר שרִבבי תו שדרוס ּמהרוֵאפא> :תיודרוס<
ֵאאין ּמפ ּמרה יַתושח ִבזי ּמרה יושוצִבאין ֵאמרֲעאאלשכיַתס שנשד ִבר ּמיה,
יַתעד אשחושתִבכין אאת ּמהאום אשּמל ּה,
ִבבששִבביל אשללא ֵאתֵאלד.
ּמאיַתמר שרִבבי יַתט שרפון:
ּמהשלּמכה ּמל ּה רֲעחמו ּמרְך שרִבבי יַתט שרפון!
ּמאיַתמר לו שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
שרִבבי יַתט שרפון,

ּמפטור יַתאּמתה ,אשיַתאּמתה ממשמאחה שבֵאבית ִבדין,
אשּמכל יַתהממשמאחה שבֵאבית ִבדין,
ּמפטור ִבמשליַתשֵאלם.
מסכת בכורות פרק ד משנה ה
ו
יַתהנוֵאטל ששּמכרו ִבלשהיות רואאה ִבבשבכורות,
ֵאאין שורֲעחִבטין יַתעל ִבפיו,
אאּמלא ִבאם ֵאכן ּמה ּמיה ממשמאחה שכיַתא שיּמלה שב יַתישב אנה,
אשִבהִבתירו לו רֲעחּמכִבמים ִבלשהיות נוֵאטל
יַתא שרּמבּמעה ִבאּמוּסרות ִבבשבֵאהּממה יַתדּמּקה שוִבשּמשה יַתב יַתגּמוּסה,
ֵאבין ּמתִבמים ֵאבין יַתביַתעל מום.
מסכת בכורות פרק ד משנה ו
ז
יַתהנוֵאטל ששּמכרו ּמל ִבדיןִ ,בדי ּמניו שבֵאטִבלים;
שלּמהִבעידֵ ,אעדוּמתיו שבֵאטּמלה;
שליַתהזות ושליַתק ֵאדש,
ֵאמיּממיו ֵאמי שמּמע ּמרה שואאשפרו ֵאאאפר ִבמשקּמלה > .שואאשפרו<
ִבאם ּמה ּמיה לכֵאהן,
שמיַתטֵאמהו ִבמשתרוּממתו ,ויַתמרֲעאִבכילו ויַתמששקו שוּמסכו.
שוִבאם ּמה ּמיה ּמזֵאקן,
יַתמ שרִבכיבו יַתעל יַתהרֲעחמור ,שונוֵאתן לו ששּמכרו שכפוֵאעל.
מסכת בכורות פרק ד משנה ז
ח
אהּמחשוד יַתעל יַתהשבכורות,
ֵאאין לושקִבחין ִבמאמנו שביַתשר שוצּמבִבאין,
שוללא עורות אשֵאאי ּמנן רֲעעבו ִבדין.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
לושקִבחין ִבמאמנו עורות אשִבל שנֵאקּמבה.
ֵאאין לושקִבחין ִבמאמנו אוצאמר שממלּמבן שווצל ִבוי,
רֲעאּמבל לושקִבחין ִבמאמנו ּמטווי שוּמא ִבריג.
מסכת בכורות פרק ד משנה ח
ט
אהּמחשוד יַתעל יַתהששִבביִבעית,
ֵאאין לושקִבחין ִבמאמנו ִבפששּמתן ,רֲעאִבפלו אש ארק,
רֲעאּמבל לושקִבחין ִבמאמנו ּמטווי ושב ּמג ִבדים.
מסכת בכורות פרק ד משנה ט

י
אהּמחשוד ִבלשהיות מוֵאכר שתרוּממה שלֵאשם מחִבלין,
ֵאאין לושקִבחין ִבמאמנו רֲעאִבפלו יַתמִים ואמיַתלח.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ּמכל אש איש בו ִבזיַתּקת שתרוּממה ויַתמיַתעששרות,
ֵאאין לושקִבחין ִבמאמנו.
מסכת בכורות פרק ד משנה י
יא
אהּמחשוד יַתעל יַתהששִבביִבעית ֵאאינו ּמחשוד יַתעל יַתהיַתמיַתעששרות.
אהּמחשוד יַתעל יַתהיַתמיַתעששרות ֵאאינו ּמחשוד יַתעל יַתהששִבביִבעית.
אהּמחשוד יַתעל אזה שויַתעל אזה ּמחשוד יַתעל יַתהשּטּמהרות.
שו ֵאיש אשהוא ּמחשוד יַתעל יַתהשּטּמהרות,
שוֵאאינו ּמחשוד ללא יַתעל אזה שוללא יַתעל אזה.
אזה יַתהשכּמלל:
אהּמחשוד יַתעל ּמדּמבר ללא ּמדנו שוללא שמִבעידו.

פרק ה
מסכת בכורות פרק ה משנה א
א
ּמכל שפסוֵאלי יַתהממשק ּמדִבשין ִבנשמּמכ ִברין שביַתאשטֵאלס,
ִבנששּמחִבטין שביַתאשטֵאלסִ ,בנששּמקִבלין שבִבלשט ּמרה,
חו ץ ִבמן יַתהשבכור וִבמן יַתהיַתמרֲעעֵאשר,
אשרֲעהּמנ ּמיּמתן יַתלשבּמעִבלים.
שפסוֵאלי יַתהממשק ּמדִבשין ,רֲעהּמנ ּמיּמתן יַתלאהשק ֵאדש.
שושושקִבלין ּממ אנה שכ אנ אגד ּממ אנה יַתבשבכור.
מסכת בכורות פרק ה משנה ב
ב
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ללא ִיּממ אנה ִישש ּמרֵאאל ִבעם לכֵאהן יַתעל יַתהשבכור.
ֵאבית אהֵאלל יַתמִבתי ִברין רֲעאִבפלו גוי.
שבכור אשרֲעאּמחזו ּמדם,
רֲעאִבפלו ֵאמתֵ ,אאין יַתמִבּקי ִבזין לו אאת יַתה ּמדם.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתיִבּקיז ,וִבבשליַתבד אשללא יַתירֲעעאשה בו מום.

ִבאם ּמעּמשה בו מום,
חט ּמעּמליו.
רֲעה ֵארי אזה ללא ִישש ל
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתיִבּקיז ,יַתא ף יַתעל ִבפי אשהוא עואשה בו מום.
מסכת בכורות פרק ה משנה ג
ג
יַתהצו ֵארם לא אזן יַתהשבכור,
חט עוּמלִבמית.
רֲעה ֵארי אזה ללא ִישש ל
ִבדשב ֵארי שרִבבי אאִבליאע אזר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִבלשכאש ִבי ּמוֵאלד לו מום יַתאֵאחר,
חט ּמעּמליו.
ִישש ל
יַתמרֲעעאשה שב ּמזּמכר אשּמל שרֵאחִבלים ּמזֵאקן,
וששּמערו שמ מדשל ּמדל,
ּמרּמאהו יַתקשסטור אאּמחדּ ,מאיַתמר:
"יַתמה ִבּטיבו אשּמל אזה?"
ּמאשמרו לו:
"שבכור הוא ,שוֵאאינו ִבנששּמחט,
אאּמלא ִבאם ֵאכן ּמה ּמיה בו מום".
ּמניַתטל ִבפ שגיום שוּמוצ יַתרם שבּמא שזנו.
וּמבא יַתמרֲעעאשה ִבלשפ ֵאני רֲעחּמכִבמים ,שוִבהִבתירו.
שו ּמרּמאה אשִבהִבתירו,
שוּמהיַתלְך שוּמוצ יַתרם שבלא אזן שבכורות רֲעאֵאח ִברים,
שוּמאשסרו.
יַתפיַתעם יַתאיַתחת ּמהיו ִבתינוקות שמיַתשרֲעחִבקין יַתבּמש אדה,
שוּמקששרו יַתז שנבות שטּמלִבאים אזה יַתעל אזה,
שו ִבנשפשסּמקה שז ּמנבו אששלאאּמחד ֵאמאהן,
יַתורֲעה ֵארי הוא שבכור.
וּמבא יַתמרֲעעאשה ִבלשפ ֵאני רֲעחּמכִבמים ,שוִבהִבתירו.
שו ּמראו אשִבהִבתירו,
שוּמהשלכו שוּמקששרו יַתז שנבות שבכורות רֲעאֵאח ִברים> ,רֲעאֵאח ִברים שבכורות<
שוּמאּמסרו.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל אשהוא של יַתדשעתוּ ,מאסור,
שואשללא של יַתדשעתו ,ממּמתר.
מסכת בכורות פרק ה משנה ד
ד
ּמה ּמיה שבכור רו שדפו,
ושבּמעטו שוּמעּמשה בו מום,

רֲעה ֵארי אזה ִיששיַתחט ּמעּמליו.
ּמכל יַתהמוִבמין ּמה שראוִיין ּמללבא ִבבי ֵאדי ּמא ּמדם,
רוִבעין ִישש ּמרֵאאל אנאאּממ ִבנין,
רוִבעין יַתהלכרֲעה ִבנים ֵאאי ּמנן אנאאּממ ִבנין.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
אנאאּממן הוא יַתעל אשיַתלרֲעחֵאברו,
שוֵאאינו אנאאּממן יַתעל אששליַתעשוצמו.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
אהּמחשוד יַתעל ּמדּמבר,
ללא ּמדנו שוללא שמִבעידו.
מסכת בכורות פרק ה משנה ה
ה
אנאאּממן יַתהלכֵאהן לויַתמר:
" ּמרִבאיִבתי שבכור אזה ,ויַתביַתעל מום הוא".
יַתהלכל אנאאּממ ִבנין יַתעל מוֵאמי יַתהיַתמרֲעעֵאשר.
שבכור אש ִבנשסיַתמת ֵאעינו ,אש ִבנשקשטּמעה ּמידו שואש ִבנשששב ּמרה יַתר שגלו,
רֲעה ֵארי אזה ִיששיַתחט יַתעל ִבפי ששללּמשה שב ֵאני שכ אנאסת.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
רֲעאִבפלו איש ּמשם אעשש ִברים וששללּמשה,
ללא ִיששיַתחט אאּמלא יַתעל ִבפי ממשמאחה.
מסכת בכורות פרק ה משנה ו
ו
יַתהשוֵאחט אאת יַתהשבכור ושמּמכרו,
שונו יַתדע אשללא אה שרּמאהו,
יַתמה אשּמאשכלוּ ,מאשכלו,
שו יַתישח ִבזיר ּמלאהם אאת יַתה ּמדִבמים,
יַתמה אשללא ּמאשכלו ,שויַתהּמבּמשר ִיּמּקֵאבר,
שוהוא יַתישח ִבזיר ּמלאהם אאת יַתה ּמדִבמים.
ז
שוֵאכן יַתהשוֵאחט יַתהּמפ ּמרה ושמּמכ ּמר ּה,
שונו יַתדע אשִבהיא שט ֵארּמפה,
יַתמה אשּמאשכלוּ ,מאשכלו,
שו יַתישח ִבזיר ּמלאהם אאת יַתה ּמדִבמים.
יַתמה אשללא ּמאשכלו,
ֵאהם יַתישח ִבזירו לו אאת יַתהּמבּמשר,
שוהוא יַתישח ִבזיר ּמלאהם אאת יַתה ּמדִבמים.
שמּמכרוהו יַתלגוִים ,או ֵאהִבטילוהו יַתלשכּמלִבבים,
שייַתששלמו לו שדֵאמי שט ֵארּמפה.

פרק ו
מסכת בכורות פרק ו משנה א
א
יַתעל ֵאאלו מוִבמין שורֲעחִבטין אאת יַתהשבכור:
ִבנשפ שגּממה ּמא שזנו ִבמן יַתהשוּסחוס ,רֲעאּמבל ללא ִבמן ּמהעור;
ִבנשס שדּמקה ,יַתא ף יַתעל ִבפי אשללא ּמחּמס ּמרה;
ִבנּמּקּמבה שמללא יַתכ שרִבש ּמנה ,או אש ּמישבּמשה.
שוֵאאיזו ִבהיא שיֵאבּמשה?
ּמכל אשִבת ּמנֵאקב שוֵאאי ּמנה מוִבוציּמאה ִבטיַתפת ּמדם.
שרִבבי יוֵאסה אבן שממשּמלם אוֵאמר:
שיֵאבּמשה ,אששתֵאהא ִבנשפ אראכת.
מסכת בכורות פרק ו משנה ב
ב
ִבריס אשּמליַתעִין אש ִבניַתּקב ,אש ִבנשפ יַתגם ,אש ִבנשס יַתדק.
רֲעה ֵארי שבֵאעינו דוק ,שתיַתבלול ,יַתחּמלזון יַתניַתחשֵ ,אע ּמניו.
שוֵאאי אזה הוא שתיַתבלול?
ּמלּמבן יַתהפוֵאסק שבִבסי ּמרה שו ִבנשכ ּמנס יַתבּמשחור.
יַתבּמשחור שו ִבנשכ ּמנס יַתבּמלּמבןֵ ,אאינו מום,
אשֵאאין מוִבמים יַתבּמלּמבן.
מסכת בכורות פרק ו משנה ג
ג
רֲעחיַתו שר ּמור שויַתהיַתמִים יַתהשּקבוִבעין.
ֵאאי אזהו רֲעחיַתו שר ּמור יַתהּמּקבויַתע?
ּמכל אשּמשּמהא ששמו ִבנים יום.
שרִבבי רֲעח יַתנשנ ּמיה אבן יַתא שנִבטי שג ּמנס אוֵאמר:
בו שדִבקין אותו ִבבששללּמשה שפּמעִבמים שבתוְך ששמו ִבנים יום.
שוֵאאלו ֵאהם יַתהיַתמִים יַתהשּקבוִבעין?
ּמאיַתכל יַתלח שו ּמיֵאבש אשיַתל שגּמשִבמים.
יַתלח שו ּמיֵאבש אשיַתלששּמלִבחין,
או אשּמאיַתכל ּמיֵאבש שויַתאיַתחר ּמכְך ּמאיַתכל יַתהיַתלח,
ֵאאינו מום ,יַתעד אשליאיַתכל ּמיֵאבש יַתאיַתחר יַתהיַתלח.
מסכת בכורות פרק ו משנה ד
ד

חוּמטמו אש ִבניַתּקב ,אש ִבנשפ יַתגם ,אש ִבנשס יַתדק;
ששּמפתו אש ִבנּמּקּמבה ,אש ִבנשפ שגּממה ,אש ִבנשס ּמדּמקה;
ִבחּמּטיו יַתהִבחיוצונות אש ִבנשפ ּמגמו או אש ִבנ שגּמממו,
שויַתהשפ ִבניִבמיות אש אנשעּמקרו.
שרִבבי רֲעח יַתנשנ ּמיה אבן יַתא שנִבטי שג ּמנס אוֵאמר:
ֵאאין בו שדִבקין ִבמן יַתהיַתמשתִבאימות שוִבלשפ ִבנים,
יַתא ף ללא ִבמן יַתהיַתמשתִבאימות.
מסכת בכורות פרק ו משנה ה
ה
ִבנשפ יַתגם יַתה מזּמבן,
שויַתהאע שר ּמוה אשיַתל שנֵאקּמבה,
ויַתבממשק ּמדִבשין,
ִבנשפ ּמגּממה יַתה ּמז ּמנב ִבמן ּמהאעאוצם,
רֲעאּמבל ללא ִבמן יַתהאפ ארק,
או אשּמה ּמיה לראש יַתה ּמז ּמנב יַתמשפִבוציל ּמהאעאוצם,
או אש איש ּמבּמשר ֵאבין ּמחשל ּמיה יַתלּמחשל ּמיה שמללא אאשוציַתבע.
מסכת בכורות פרק ו משנה ו
ו
ֵאאין לו ֵאביִבוצים,
או ֵאאין לו אאּמלא ֵאביּמוצה יַתאיַתחת.
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
ִבאם ֵאיש לו שש ֵאני ִבכיִבסין,
ֵאיש לו ששֵאתי ֵאביִבוצים;
ֵאאין לו אאּמלא ִבכיס אאּמחד,
ֵאאין לו אאּמלא ֵאביּמוצה יַתאיַתחת.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
מוִבשיבו יַתעל ּמח שרגו זו ושמיַתמֵאעְך,
ִבאם איש ּמשם ֵאביּמוצה ,סוּמפ ּה ּמלֵאוצאת.
יַתמרֲעעאשה אשִבמֵאעְך שוללא ּמיּמוצאת,
שו ִבנששיַתחט שו ִבנשמֵאוצאת שדבוּמקה יַתבשכּמסִבלים,
שוִבהִבתיר שרִבבי רֲעעִבקיּמבה,
יַתורֲעאּמסרו שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי > .שוּמאשסרו<
מסכת בכורות פרק ו משנה ז
ז
יַתביַתעל ּמחֵאמש יַתר שגיַתלִים,
שואשֵאאין לו אאּמלא ּמשלוש,
שואש יַתר שגּמליו שקלוטות שכאשיַתלרֲעחמור> ,שכאששלּמחמור<
שויַתהּמשחול ,שויַתהּמכסול.

ֵאאי אזה הוא יַתהּמשחול?
אש ִבנשששמּמטה שי ֵארכו.
שויַתהּמכסול?
אשיַתאיַתחת ִבמי ֵארּמכיו שגבוּמהה.
מסכת בכורות פרק ו משנה ח
ח
ִבנששיַתבר אעאוצם ּמידו ,שואעאוצם יַתר שגלו,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאינו ִבנּמכר.
מוִבמין ֵאאלו ּממ ּמנה יַתא שיּמלה שב יַתישב אנה,
שוהודו לו רֲעחּמכּממיו.
שועוד ששללּמשה הוִבסי ף,
ּמאשמרו לו:
"ללא ּמשיַתמשענו אאת ֵאאלו!"
אאת אש יַתגשל יַתגל ֵאעינו ּמעלגל שכאשּמלּמא ּמדם> ,במקום את ,אאּמלא<
וִבפיו דואמה שלאשיַתלרֲעח ִבזיר> ,שלאששלרֲעח ִבזיר<
אש ִבניַתּטל לרב יַתהשמ יַתדֵאבר אשִבלשלשונו.
וֵאבית ִבדין אשיַתארֲעח ֵאריאהם ּמאשמרו:
רֲעה ֵארי ֵאאלו מוִבמין.
מסכת בכורות פרק ו משנה ט
ט
יַתמרֲעעאשה אשיַתהאלִבחי יַתהיַתתשחתון עו ֵאד ף יַתעל ּמהאעשליון,
ּמשיַתאל יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל יַתלרֲעחּמכִבמים,
שוּמאשמרו:
רֲעה ֵארי אזה מום.
י
לא אזן יַתה שג ִבדי אשּמה שיּמתה שכפוּמלה,
ּמאשמרו רֲעחּמכִבמים:
ִבב שזיַתמן אשהוא אעאוצם אאּמחד ,מום.
ִבב שזיַתמן אשֵאאי ּמנה אעאוצם אאּמחדֵ ,אאי ּמנה מום.
שרִבבי רֲעח יַתנשנ ּמיא אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
שז יַתנב יַתה שג ִבדי אשהוא דואמה אשיַתלרֲעח ִבזיר> ,אששלרֲעח ִבזיר<
שואשֵאאין ּמב ּה ּמשלוש רֲעחּמליות,
רֲעה ֵארי אזה מום.
מסכת בכורות פרק ו משנה י
יא
רֲעח יַתנשנ ּמיה אבן יַתא שנִבטי שג ּמנס אוֵאמר:
אאת אש יַתיאבאלת שבֵאעינוִ> ,בשיבואלת<

שואש ִבנשפיַתקס אעאוצם ּמידו ,שואעאוצם יַתר שגלו,
שואש ִבנשפיַתקס יַתעשוצמו אששבִבפיו;
ֵאעינו יַתאיַתחת שגדוּמלה שויַתאיַתחת שקיַתט ּמנה,
ּמא שזנו יַתאיַתחת שגדוּמלה שויַתאיַתחת שקיַתט ּמנה,
שביַתמ שראאה ,רֲעאּמבל ללא שבִבמ ּמדה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שויַתאיַתחת ִבמֵאביּמוציו שגדוּמלה ששיַתתִים יַתכרֲעחאב שרּמת ּה,
שוללא הודו לו רֲעחּמכִבמים.
מסכת בכורות פרק ו משנה יא
יב
שז יַתנב ּמהֵאע אגל אשֵאאי ּמנה יַתמ יַתגיַתעת שליַתע שרקוב,
ּמאשמרו רֲעחּמכִבמים:
ּמכל יַתמ שרִבבית רֲעע ּמגִבלים ֵאכן,
ּמכל שזיַתמן אשֵאהן שמ יַתג שדִבלים ֵאהן ִבנשמּמתחות.
שלֵאאי אזה יַתע שרקוב ּמאשמרו רֲעחּמכִבמים?
שרִבבי רֲעח יַתנשנ ּמיה אבן יַתא שנִבטי שג ּמנס אוֵאמר:
שליַתע שרקוב אששבאאשמיַתוצע יַתה ּמי ֵארְך.
יַתעל ֵאאלו מוִבמין שורֲעחִבטין אאת יַתהשבכור,
ושפסוֵאלי יַתהממשק ּמדִבשין ִבנשפ ִבדים רֲעעֵאליאהם.
מסכת בכורות פרק ו משנה יב
יג
ֵאאלו אשֵאאין שורֲעחִבטין רֲעעֵאליאהן,
ללא יַתבִבמשק ּמדש שוללא יַתבשמ ִבדי ּמנה:
רֲעחיַתו שר ּמור שויַתהיַתמִים אשֵאאי ּמנן שקבוִבעין,
שוִבחּמּטיו יַתהשפ ִבניִבמיות אש ִבנשפ ּמגמו שואש ִבנ שגּמממו,
ויַתביַתעל ּמג ּמרב ,ויַתביַתעל יַתיבלאלת ,ויַתביַתעל רֲעח ּמז ִבזית,
שו ּמזֵאקן ,שוחואלה ,ושמלזּמהם,
שואש אנשעשב ּמרה בו רֲעעֵאב ּמרה,
שואשֵאהִבמית אאת ּמהּמא ּמדם,
שוּמטשמטום ,שויַתא שנ שדרו ִבגי ּמנס,
ללא יַתבִבמשק ּמדש שוללא יַתבשמ ִבדי ּמנה.
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
ֵאאין מום ּמגדול ִבמ אזה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאינו שבכור,
אאּמלא ִבנ שג ּמזז שו אנשעּמבד.

פרק ז
מסכת בכורות פרק ז משנה א
א
מוִבמין ֵאאלוֵ ,אבין שקבוִבעין ֵאבין עושב ִברין,
פושסִבלין ּמבּמא ּמדם.
ּמיֵאתר רֲעעֵאליאהן ּמבּמא ּמדם:
יַתהִבכילון ,שויַתהיַתלשפּמתם ,יַתהיַתמשקּמבן,
שואשלראשו ּמשקוט ,ושסִבקיּמפס.
ויַתברֲעעֵאלי יַתהיַתחּמּטרות,
שרִבבי שיהו ּמדה יַתמשכִבשיר;
יַתורֲעחּמכִבמים פושסִבלין.
מסכת בכורות פרק ז משנה ב
ב
יַתהֵאּק ֵאריַתחּ ,מפסול.
שוֵאאי אזה הוא יַתהֵאּק ֵאריַתח?
ּמכל אשֵאאין לו ִבשּמּטה אשיַתלֵאשּמער יַתמאּקאפת ֵאמלא אזן אאל לא אזן.
ִבאם איש לו ,רֲעה ֵארי אזה ּמכֵאשר.
ֵאאין לו שגִבבי ִבנים,
ִבאם ֵאאין לו אאּמלא שגִבבין אאּמחד,
אזה הוא יַתה' ִבגֵאבן' ּמהּמאמור יַתבתו ּמרה.
שרִבבי יוֵאסי אוֵאמר:
ּמכל אש שגִבבי ּמניו ]שושכִבבין[.
שרִבבי רֲעח יַתנשנ ּמיה אבן יַתא שנִבטי שג ּמנס אוֵאמר:
ִבמי אש איש לו שש ֵאני שגִבבי ִבנים וששֵאתי ִבש שדרות.
מסכת בכורות פרק ז משנה ג
ג
יַתהֵאח ֵארםּ ,מפסול.
ֵאאי אזה הוא יַתהֵאח ֵארם?
יַתהכוֵאחל ששֵאתי ֵאעי ּמניו שכיַתאיַתחת.
ששֵאתי ֵאעי ּמניו שליַתמשעּמלן,
ששֵאתי ֵאעי ּמניו שליַתמּמּטן,
ֵאעינו יַתאיַתחת שליַתמשעּמלן,
ֵאעינו יַתאיַתחת שליַתמּמּטן,
רואאה אאת יַתהאח אדר שואאת ּמהרֲעעִבל ּמיה שכיַתאיַתחת,
ּמסֵאכי אשאמש ,שויַתה יַתז שג ֵאדס ,שויַתהֵאצי ּמדן.
אש ּמנששרו ִבריֵאסי ֵאעי ּמניו,
ּמפסולִ ,במשפ ֵאני יַתמ שרִבאית ּמהיַתעִין.

מסכת בכורות פרק ז משנה ד
ד
ֵאעי ּמניו שגדולות שכאשּמלֵאע אגל,
או שקיַתטנות שכאששלּמא ּמוז,
גופו ּמגדול ֵאמֵאאּמב ּמריו,
או ּמקטון ֵאמֵאאּמב ּמריו,
חוּמטמו ּמגדול ֵאמֵאאּמב ּמריו,
או ּמקטון ֵאמֵאאּמב ּמריו,
יַתהִבצֵאמם ,שויַתהִבצֵאמיַתע.
ֵאאי אזה הוא יַתהִבצֵאמיַתע?
אשּמא שז ּמניו שקיַתטנות.
שויַתהִבצֵאמם?
אשּמא שז ּמניו דומות ִבלשספוג.
מסכת בכורות פרק ז משנה ה
ה
ששּמפתו ּמהאעשליו ּמנה עו אדאפת יַתעל יַתהיַתתשחתו ּמנה,
או יַתהיַתתשחתו ּמנה עו אדאפת יַתעל ּמהאעשליו ּמנה,
רֲעה ֵארי אזה מום.
אש ִבנשּטלו ִבש ּמניו,
ּמפסולִ ,במשפ ֵאני יַתמ שרִבאית ּמהיַתעִין.
ו
יַתד ּמדיו שושכִבבין שכאשּמלִבאּמשה,
שכ ֵארסו ּמוצּמבה,
ִבטבורו יוֵאוצא,
ִבנשכאפה ,רֲעאִבפלו יַתאיַתחת של ּמיִבמים,
רויַתח יַתקשוצרות ּמבּמאה ּמעּמליו,
יַתהשממששעּמבן,
ויַתביַתעל ּמגּמבר.
ֵאאין ֵאביִבוצים אאּמלא ֵאביּמוצה יַתאיַתחת,
אזהו 'שמרויַתח ּמאאשְך' ּמהּמאמור יַתבתו ּמרה.
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
ּמכל אש ִבנשמ שרחו רֲעאּמשּמכיו.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ּמכל אשרויַתח יַתברֲעאּמשּמכיו.
שרִבבי רֲעח יַתנשנ ּמיה אבן יַתא שנִבטי שגנוס אוֵאמר:
ּמכל אשיַתמ שרּמאיו רֲעחשוִבכין.
מסכת בכורות פרק ז משנה ו
ז

יַתהיַתמִבּקיש שביַתק שרמסּמליו ושביַתא שרמכבוּמתיו,
ויַתביַתעל ִבפיִבקין ,שוּמהִבעֵאּקל.
ֵאאי אזה הוא ּמהִבעֵאּקל?
ּמכל אשהוא יַתמִבּקי ף יַתפ שרסוּמתיו,
שוֵאאין יַתא שרמכבוּמתיו נוששקות.
ִבפיּמקה יוּמוצא ִבמ מג ּמדלו,
רֲעעֵאקבו יוּמוצא שליַתארֲעח ּמריו,
יַתפ שרּמסתו שרּמחּמבה שכאששלּמא ּמוז.
אאשוצשבעוּמתיו ממ שרּמכבות זו יַתעל זו,
או שקלוטות,
יַתעד יַתהאפ ארקּ ,מכֵאשר;
שליַתמּמּטה ִבמן יַתהאפ ארק ,יַתורֲעחּמתּמכ ּהּ ,מכֵאשר.
ּמה שיּמתה ּמב ּה ליאת ארת ,יַתורֲעחּמתּמכ ּהּ ,מכֵאשר.
ִבאם איש ּמב ּה אעאוצםּ ,מפסול,
שוִבאם ּמלאוּ ,מכֵאשר.
ּמיֵאתר שב ּמי ּמדיו ושב יַתר שגּמליו) :ששמוֵאאל ב כא,כ(
"ֵאשש ּמוֵאשש ,אעשש ִברים שויַתא שרּמבּמעה",
שרִבבי שיהו ּמדה יַתמשכִבשיר,
יַתורֲעחּמכִבמים פושסִבלין.
שויַתהשוֵאלט ִבבששֵאתי ּמי ּמדיו,
שרִבבי פוֵאסל,
יַתורֲעחּמכִבמים יַתמשכִבשי ִברין.
ח
יַתהכוִבשי,
שויַתה ִבגֵאחר,
שויַתהיַתל שוּמקן,
שויַתהִבכֵאפיַתח,
שויַתה ּמנ ּמנס,
שויַתהֵאח ֵארש,
שויַתהשואטה,
שויַתהִבשכור,
ויַתברֲעעֵאלי שנ ּמגִבעין שטהו ִברין,
שפסוִבלין ּמבּמא ּמדם,
ושכֵאש ִברין יַתבשבֵאהּממה.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
שואטה ִבבשבֵאהּממהֵ ,אאי ּמנה ִבמן יַתהממשבּמחר.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה אוֵאמר:
יַתא ף יַתברֲעעֵאלי יַתה יַתדשלדוִבלין,
שפסוִבלין ּמבּמא ּמדם,
ושכֵאש ִברין יַתבשבֵאהּממה.

מסכת בכורות פרק ז משנה ז
ט
ֵאאלו שכֵאש ִברין ּמבּמא ּמדם ושפסוִבלין יַתבשבֵאהּממה:
לאתו שואאת שבנו,
ושט ֵארּמפה,
שויוֵאוצא דלאפן,
שויַתהנוֵאשא ּמנִבשים יַתברֲעעֵאב ּמרה,
ּמפסול יַתעד אש יַתי ִבדיר רֲעה ּמנ ּמיה.
שויַתהִבמיַתּטֵאמא יַתלֵאמִבתים,
ּמפסול יַתעד אש שייַתקֵאבל ּמעּמליו,
אשללא שיֵאהא ִבמיַתּטֵאמא יַתלֵאמִבתים.

פרק ח
מסכת בכורות פרק ח משנה א
א
ֵאיש שבכור יַתל יַתנרֲעחּמלה שוֵאאינו שבכור יַתללכֵאהן,
שבכור יַתללכֵאהן שוֵאאינו שבכור יַתל יַתנרֲעחּמלה,
שבכור יַתל יַתנרֲעחּמלה שויַתללכֵאהן,
ֵאיש אשֵאאינו שבכור ללא יַתל יַתנרֲעחּמלה שוללא יַתללכֵאהן.
ב
שוֵאאי אזה הוא שבכור יַתל יַתנרֲעחּמלה שוֵאאינו שבכור יַתללכֵאהן?
יַתהּמבא יַתאיַתחר יַתה שנּמפִבלים אש ּמיּמוצא לראשו יַתחי,
ואבן ִבתששּמעה אש ּמיּמוצא לראשו ֵאמת,
יַתהיַתמאפאלת שכִבמין שבֵאהּממה יַתח ּמיה ּמועו ף.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתעד אש שיֵאהא בו ִבמצו יַתרת ּמהּמא ּמדם.
שויַתהיַתמאפאלת יַתס שנ ּמדל ,או ִבששל ּמיה ,או ּמשִבפיר שמ מרּמּקם,
שויַתהיוֵאוצא שממחּמתְך,
שויַתהּמבא יַתארֲעח ֵאריאהן שבכור יַתל יַתנרֲעחּמלה שוֵאאינו שבכור יַתללכֵאהן.
ג
ִבמי אשללא ּמהיו לו ּמב ִבנים,
שו ּמנּמשא ִבאּמשה אששכּמבר ּמישל ּמדה,
שו ּמישל ּמדה עו ּמדה ִבששפּמחה שו ִבנששיַתתשחשר ּמרה,

עו ּמדה ּמנשכ ִברית שו ִבנשת יַתג שי ּמרה,
ִבמאשּמבאת שלִישש ּמרֵאאל שו ּמיּמל ּמדה,
שבכור יַתל יַתנרֲעחּמלה שוֵאאינו שבכור יַתללכֵאהן.
שרִבבי יוֵאסה יַתה ּמגִבליִבלי אוֵאמר:
ש אנאאיַתמר) :ששמות יג,ב(
שבכור יַתל יַתנרֲעחּמלה שויַתללכֵאהן ,א
"אפאטר ּמכל אראחם ִבבשב ֵאני ִישש ּמרֵאאל"> ,אפאטר אראחם ִבמ ִבישש ּמרֵאאל<
יַתעד אש ִבישפשטרו אראחם ִבמ ִבישש ּמרֵאאל.
ד
ִבמי אשּמהיו לו ּמב ִבנים שו ּמנּמשא ִבאּמשה אשללא ּמיּמל ּמדה,
ִבנשת יַתג שי ּמרה שוִבהיא שממעאב ארת,
ִבנששיַתתשח שר ּמרה שוִבהיא שממעאב ארת,
ּמישל ּמדה ִבהיא שולכאה אנתִ ,בהיא ושל ִבו ּמיה,
ִבהיא שוִבאּמשה אששכּמבר ּמיּמל ּמדה,
שוֵאכן ִבמי אשללא ּמשּמהת יַתאיַתחר יַתבשעּמל ּה ששללּמשה ּקח ּמדִבשים,
שו ִבנֵאשאת ,שו ּמיּמל ּמדה,
שוֵאאין ּמידויַתע ִבאם אבן ִבתששּמעה ּמל ִבראשון,
ִבאם אבן ִבששבּמעה ּמליַתארֲעחרון,
שבכור יַתללכֵאהן שוֵאאינו שבכור יַתל יַתנרֲעחּמלה.
ה
ֵאאי אזה הוא שבכור יַתל יַתנרֲעחּמלה שויַתללכֵאהן?
יַתהיַתמאפאלת ּמשִבפיר ּממֵאלא יַתמִים,
ּממֵאלא ּמדםּ ,ממֵאלא שג ִבני ִבנים.
יַתהיַתמאפאלת שכִבמין ּמד ִבגים יַתורֲעח ּמגִבבים,
וששּמקִבוצים ו שרּממִבשים.
יַתהיַתמאפאלת יום יַתא שרּמבִבעים,
יַתהּמבא יַתארֲעח ֵאריאהן שבכור יַתל יַתנרֲעחּמלה שויַתללכֵאהן.
מסכת בכורות פרק ח משנה ב
ו
יוֵאוצא דלאפן שויַתהּמבא יַתארֲעח ּמריו,
ֵאאי ּמנן שבכור ללא של יַתנרֲעחּמלה שוללא יַתללכֵאהן.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ּמה ִבראשון של יַתנרֲעחּמלה,
שויַתהֵאש ִבני ,שלּמחֵאמש שסּמלִבעים> .יַתלרֲעחִבמִבשים<
מסכת בכורות פרק ח משנה ג
ז
ִבמי אשללא ִבבֵאכ ּמרה ִבאששתו שו ּמישל ּמדה שש ֵאני שזּמכ ִברים,
נוֵאתן ּמחֵאמש שסּמלִבעים יַתללכֵאהן> .רֲעחִבמִבשים<

ֵאמת אאּמחד ֵאמאהן שבתוְך ששללִבשים יום,
ּמהּמאב ּמפטור.
ֵאמת ּמהּמאב ,יַתהּמב ִבנים יַתק ּמיִבמים,
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ִבאם ּמנשתנו יַתעד אשללא ּמחשלקוּ ,מנשתנו,
שוִבאם ּמלאו ,שפטו ִברים.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבנשתיַתח שיבו שנּמכִבסים.
ּמזּמכר ו שנֵאקּמבה,
ֵאאין ּמכן יַתללכֵאהן שכלום.
מסכת בכורות פרק ח משנה ד
ח
ששֵאתי ּמנּמשיו אשללא ִבבֵאכרו,
שו ּמישלדו שש ֵאני שזּמכ ִברים,
נוֵאתן אעאשר שסּמלִבעים יַתללכֵאהן.
ֵאמת אאּמחד ֵאמאהן שבתוְך ששללִבשים יום,
ִבאם שללכֵאהן אאּמחד ּמניַתתן,
יַתישח ִבזיר לו ּמחֵאמש שסּמלִבעים,
ִבאם ִבלשש ֵאני לכרֲעה ִבנים ּמניַתתן,
ֵאאינו ּמיכול שלהוִבוציא ִבמ ּמי ּמדן.
ּמזּמכר ו שנֵאקּמבה,
או שש ֵאני שזּמכ ִברים ו שנֵאקּמבה,
נוֵאתן ּמחֵאמש שסּמלִבעים יַתללכֵאהן> .רֲעחִבמִבשים<
ששֵאתי שנֵאקבות שו ּמזּמכר,
או שש ֵאני שזּמכ ִברים וששֵאתי שנֵאקבות,
ֵאאין ּמכאן יַתללכֵאהן שכלום.
ט
יַתאיַתחת ִבבֵאכ ּמרה ,שויַתאיַתחת אשללא ִבבֵאכ ּמרה,
שו ּמישלדו שש ֵאני שזּמכ ִברים,
נוֵאתן ּמחֵאמש שסּמלִבעים יַתללכֵאהן.
ֵאמת אאּמחד ֵאמאהן שבתוְך ששללִבשים יום> ,יַתאיַתחת<
ּמהּמאב ּמפטור.
ֵאמת ּמהּמאב ,יַתהּמב ִבנים יַתק ּמיִבמים,
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ִבאם ּמנשתנו יַתעד אשללא ּמחשלקוּ ,מנשתנו,
שוִבאם ּמלאו ,שפטו ִברין.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבנשתיַתח שיבו שנּמכִבסים.
ּמזּמכר ו שנֵאקּמבה,

ֵאאין ּמכן יַתללכֵאהן שכלום.
מסכת בכורות פרק ח משנה ה
י
ששֵאתי ּמנִבשים אשִבלשש ֵאני רֲעא ּמנִבשים אשללא ִבבֵאכרו,
שו ּמישלדו שש ֵאני שזּמכ ִברים,
אזה נוֵאתן ּמחֵאמש שסּמלִבעים יַתללכֵאהן,
שו אזה נוֵאתן ּמחֵאמש שסּמלִבעים יַתללכֵאהן.
ֵאמת אאּמחד ֵאמאהן שבתוְך ששללִבשים יום,
ִבאם שללכֵאהן אאּמחד ּמנשתנו,
יַתישח ִבזיר ּמלאהם ּמחֵאמש שסּמלִבעים;
ִבאם ִבלשש ֵאני לכרֲעה ִבנים ּמנשתנו,
ֵאאי ּמנן שיכוִבלין שלהוִבוציא ִבמ ּמי ּמדן.
ּמזּמכר ו שנֵאקּמבה,
ּמהּמאבות שפטו ִברין,
שויַתהֵאבן יַתח ּמיב ִבלשפדות אאת יַתעשוצמו.
ששֵאתי שנֵאקבות שו ּמזּמכר,
או שש ֵאני שזּמכ ִברים וששֵאתי שנֵאקבות,
ֵאאין ּמכן יַתללכֵאהן שכלום.
מסכת בכורות פרק ח משנה ו
יא
יַתאיַתחת ִבבֵאכ ּמרה שויַתאיַתחת אשללא ִבבֵאכ ּמרה אשִבלשש ֵאני רֲעא ּמנִבשים,
שו ּמישלדו שש ֵאני שזּמכ ִברים,
אזה אשללא ִבבֵאכ ּמרה ִבאששתו נוֵאתן ּמחֵאמש שסּמלִבעים יַתללכֵאהן.
ּמזּמכר ו שנֵאקּמבה,
ֵאאין ּמכן יַתללכֵאהן שכלום.
יב
ֵאמת יַתהֵאבן שבתוְך ששללִבשים יום,
יַתא ף יַתעל ִבפי אש ּמניַתתן יַתללכֵאהן,
יַתישח ִבזיר לו ּמחֵאמש שסּמלִבעים;
שליַתאיַתחר ששללִבשים יום,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשללא ּמניַתתןִ ,יֵאתן.
ֵאמת שביום ששללִבשים ,שכיום אששלּמפ ּמניו> .שביום<
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ִבאם ּמניַתתן ,ללא ִילּטל;
ִבאם ללא ּמניַתתן ,ללא ִיֵאתן.
יג
ֵאמת ּמהּמאב שבתוְך ששללִבשים יום,

שבאח שזיַתקת אשללא ִבנשפ אדה,
יַתעד אש ּמיִבביא שרּמא ּמיה אש ִבנשפ אדה.
שליַתאיַתחר ששללִבשים יום,
שבאח שזיַתקת אש ִבנשפ אדה,
יַתעד אשיאשמרו לו אשללא ִבנשפ אדה.
הוא ִבלשפדות ושבנו ִבלשפדות,
הוא קו ֵאדם אאת שבנו.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שבנו קו שדמו ,אשִבמשוצ ּמותו יַתעל ּמאִבביו,
וִבמשוצ יַתות שבנו ּמעּמליו.
מסכת בכורות פרק ח משנה ז
יד
ּמחֵאמש שסּמלִבעים אשיַתלֵאבן ,שבּממ אנא וצו ִברי,
וששללִבשים אשּמלאעאבד,
יַתורֲעחִבמִבשים אשּמלאו ֵאנס שואשיַתלשמיַתפאתה,
וֵאמּמאה אששלמוִבוציא ֵאשם ּמרע,
מכּמלם שבאשאקל יַתהלּק אדש ,שבּממ אנא וצו ִברי,
שומכּמלם ִבנשפ ִבדים שבאכאס ף ושבשו אוה אכאס ף,
חו ץ ִבמששּמקִבלים.
מסכת בכורות פרק ח משנה ח
טו
ֵאאין פו ִבדין ללא יַתברֲעעּמב ִבדים ,שוללא ּמביַתאששּמטרות,
שוללא יַתביַתּק שרּמקעות שוללא יַתבאהשק ֵאדשות.
ּמכיַתתב יַתללכֵאהן אשהוא יַתח ּמיב לו ּמחֵאמש שסּמלִבעים,
יַתח ּמיב ִבלֵאתן לו ,ושבנו ֵאאינו ּמפדוי.
שלִבפיּמכְךִ ,באם ּמרּמוצה יַתהלכֵאהן ִבלֵאתן לו יַתמּמת ּמנה,
יַתריַתשי.
יַתהיַתמשפ ִבריש ִבפ שדיון שבנו ,שוּמאיַתבד,
ש אנאאיַתמר) :שבִבמ שדיַתבר יח,טו(
יַתח ּמיב שביַתאשח ּמריותו ,א
"ִישה איה ּמלְך" ו"ּמפלדה ִבתשפ אדה".
מסכת בכורות פרק ח משנה ט
יו
יַתהשבכור נוֵאטל ִבפי שש יַתנִים שב ִבנשכֵאסי ּמהּמאב,
שוֵאאינו נוֵאטל ִבפי שש יַתנִים שב ִבנשכֵאסי ּמהֵאאם.
שוֵאאינו נוֵאטל שבאשיַתבח,
שוללא ּמב ּמראוי שכִבבשממח ּמזק.
שוללא ּמהִבאּמשה ִבבשכמתּמבּמת ּה,
שוללא ]יַתהּמבנות[ ִבבשמזונוֵאתיאהן,

שוללא יַתה ּמיּמבם.
שומכּמלן ֵאאין נושטִבלין יַתבאשיַתבח,
שוללא ּמב ּמראוי שכִבבשממח ּמזק.
מסכת בכורות פרק ח משנה י
יז
ֵאאלו אשֵאאי ּמנן חושז ִברין יַתביוֵאבל:
יַתהשבכו ּמרה,
שויַתהיו ֵארש אאת ִבאששתו,
שויַתהשמ יַתיֵאבם אאת ֵאאאשת ּמאִבחיו,
שויַתהיַתמּמת ּמנה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתהיַתמּמת ּמנה יַתכאמאכר.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
מכּמלם חושז ִברים יַתביוֵאבל.
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן שברוּמקה אוֵאמר:
יַתהיו ֵארש אאת ִבאששתו,
יַתישח ִבזיר ִבלשב ֵאני ִבמששּמפּמחה,
ִבוי יַתנאכה ֵאמאהם אאת יַתה ּמדִבמים.

פרק ט
מסכת בכורות פרק ט משנה א
א
יַתמשעיַתשר שבֵאהּממה נוֵאהג ּמבּמא אר ץ ושבחו ץ ּמלּמא אר ץ,
ִבבשפ ֵאני יַתהיַתבִית שואשללא ִבבשפ ֵאני יַתהיַתבִית,
יַתבמחִבלין רֲעאּמבל ללא יַתבממשק ּמדִבשין.
נוֵאהג יַתבּמבּמקר ויַתבלצאן,
שוֵאאי ּמנן ִבמשתיַתעשש ִברין ִבמ אזה יַתעל אזה.
יַתבשכּמבִבשים וּמבִבע ִבזים,
וִבמשתיַתעשש ִברין ִבמ אזה יַתעל אזה.
אבּמח ּמדש ויַתב ּמיּמשן,
שוֵאאי ּמנן ִבמשתיַתעשש ִברין ִבמ אזה יַתעל אזה.
אשּמה ּמיה יַתב ִבדין:
ּממה ִבאם אהּמח ּמדש שויַתה ּמיּמשן ,אשֵאאי ּמנן ִבכשליַתאִים אזה ּמב אזה,
ֵאאי ּמנן ִבמשתיַתעשש ִברין ִבמ אזה יַתעל אזה,
שכּמבִבשים שוִבע ִבזים ,אשֵאהן ִבכשליַתאִים אזה ּמב אזה,
ֵאאינו ִבדין אשללא ִישתיַתעששרו ִבמ אזה יַתעל אזה?

יַתתשלמוד לויַתמר:
" ּמולוצאן"ּ ,מכל יַתמששיַתמע לוצאן אאּמחד.
) יַתו ִבישק ּמרא כז,לב(

מסכת בכורות פרק ט משנה ב
ב
יַתמשעיַתשר שבֵאהּממה ִבמשוצּמט ֵאר ף ִבבשמללא אר אגל שבֵאהּממה רוּמעה.
שויַתכּממה ִבהיא אר אגל שבֵאהּממה רוּמעה?
ִבשּמשה ּמעּמשר ִבמיל.
ּמה ּמיה ֵאבין ֵאאלו ּמלֵאאלו ששללִבשים ושש יַתנִים ִבמיל,
ֵאאי ּמנן ִבמשוצּמט שרִבפין.
ּמה ּמיה לו ּמבאאשמיַתוצע,
ֵאמִבביא ושמיַתעשש ּמרן ּמבאאשמיַתוצע.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
יַתהיַתי שר ֵאדן יַתמשפִבסיק שליַתמשעיַתשר שבֵאהּממה.
מסכת בכורות פרק ט משנה ג
ג
יַתהּמליַתקח שואש ִבניַתתן לו יַתמּמת ּמנה,
ּמפטור ִבמיַתמשעיַתשר שבֵאהּממה.
ּמהיַתאִבחים יַתהשוּמתִבפים אשיַתח ּמיִבבין יַתבּמּקשלבון,
שפטו ִברין ִבמיַתמשעיַתשר שבֵאהּממה.
שואשיַתח ּמיִבבין שביַתמשעיַתשר שבֵאהּממה,
שפטו ִברין ִבמן יַתהּמּקשלבון.
ּמקנו ִבמשתפויַתסת יַתהיַתבִית ,יַתח ּמיִבבין,
שוִבאם ּמלאו ,שפטו ִברין.
ּמחשלקו שוּמח שזרו שו ִבנששיַתתשתפו,
יַתח ּמיִבבין יַתבּמּקשלבון,
ושפטו ִברין ִבמיַתמשעיַתשר שבֵאהּממה.
מסכת בכורות פרק ט משנה ד
ד >ב<
יַתהלכל ִבנשכ ּמנס ]יַתל ִבדיר[ שלִבהשתיַתעֵאשר,
חו ץ ִבמִבכשליַתאִים ,ושט ֵארּמפה,
שויוֵאוצא דלאפן ,ושממחיַתוּסר שזיַתמן ,שו ּמיתום.
ֵאאי אזה הוא ּמיתום?
ּמכל אשֵאמּמתה ִבאמו ,או אשששרֲעחּמט ּה.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
רֲעאִבפלו ִבנששּמחּמטה ִבאמו שויַתהאשיַתלח יַתק ּמים,
ֵאאין אזה ּמיתום.
מסכת בכורות פרק ט משנה ה

ה >ג<
ּמשללש ּקג ּמרנות שליַתמשעיַתשר שבֵאהּממה:
ִבבשפ יַתרס יַתהאפיַתסח,
ִבבשפ יַתרס ּמהרֲעעאוצ ארת,
ִבבשפ יַתרס אהּמחג.
ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
אבן יַתע יַתזי אוֵאמר:
שבאעשש ִברים שוִבתששּמעה יַתברֲעא יַתדר,
שבאאּמחד שבִבסי ּמון,
שבאעשש ִברים שוִבתששּמעה שבּמאב.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר ו שרִבבי ִבששמעון אושמ ִברים:
שבאאּמחד שב ִבניּמסן,
שבאאּמחד שבִבסי ּמון,
שבאעשש ִברים שוִבתששּמעה אבאאלול.
שוּמלּממה ּמאשמרו שבאעשש ִברים שוִבתששּמעה אבאאלול,
שוללא ּמאשמרו שבאאּמחד שבִבתשש ִברי?
ִבמשפ ֵאני אשהוא יום טוב,
שוֵאאישפּמשר שליַתעֵאשר שביום טוב,
שלִבפיּמכְך ִבהשק ִבדימוהו שבאעשש ִברים שוִבתששּמעה אבאאלול.
ו >ד<
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
שבאאּמחד אבאאלול,
לראש יַתהּמש ּמנה שליַתמשעיַתשר שבֵאהּממה.
אבן יַתע יַתזי אוֵאמר:
ּמהאאלוִבל ִביין ִבמשתיַתעשש ִברין ִבבשפ ֵאני יַתעשוצּממן.
מסכת בכורות פרק ט משנה ו
ז >ה<
ּמכל יַתהנוּמל ִבדים ֵאמאאּמחד שבִבתשש ִברי
יַתעד אעשש ִברים שוִבתששּמעה אבאאלול,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִבמשוצּמט שרִבפין.
רֲעחִבמּמשה ִבלשפ ֵאני לראש יַתהּמש ּמנה,
יַתורֲעחִבמּמשה שליַתאיַתחר לראש יַתהּמש ּמנה,
ֵאאי ּמנן ִבמשוצּמט שרִבפין.
רֲעחִבמּמשה ִבלשפ ֵאני יַתהלג ארן,
יַתורֲעחִבמּמשה שליַתאיַתחר יַתהלג ארן,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִבמשוצּמט שרִבפין.
ִבאם ֵאכןּ ,מלּממה אנאאיַתמר:
'ּמשלוש ּקג ּמרנות שליַתמשעיַתשר שבֵאהּממה'?
אשיַתעד אשללא יַתת ִבגייַתע יַתהלג ארן,
חט;
ממּמתר ִבלשמלכר שוִבלשש ל

חט,
ִבה ִבגייַתע יַתהלג ארן ,ללא ִישש ל
שוִבאם ּמשיַתחטּ ,מפטור.
מסכת בכורות פרק ט משנה ז
ח
ֵאכייַתוצד שמיַתעשש ּמרן?
כו שנּמסן יַתל ֵאדר,
שועואשה ּמלאהן אפיַתתח ּמקּמטן,
שכ ֵאדי אשללא שיהו שש יַתנִים שיכוִבלין ּמלֵאוצאת שכיַתאיַתחת,
ומו ּמנן שבֵאשאבט:
אאּמחד ,שש יַתנִים ,ששללּמשה ,יַתא שרּמבּמעה ,רֲעחִבמּמשה,
ִבשּמשהִ ,בששבּמעה ,ששמו ּמנהִ ,בתששּמעה;
שויַתהיוֵאוצא רֲעעִבשי ִברי ,סושקרו יַתבִבוּסשק ּמרה שואוֵאמר:
"רֲעה ֵארי אזה יַתמרֲעעֵאשר" .
ללא שסּמק ּמרן יַתבִבוּסשק ּמרה,
שוללא שמ ּמנ ּמין יַתבֵאשאבט,
או אששמּמנ ּמין שרבוִבוצין או עושמ ִבדין,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שממעּמש ִברין.
ּמה ּמיה לו ֵאמּמאה ,שו ּמניַתטל רֲעעּמש ּמרה,
רֲעעּמש ּמרה ,שו ּמניַתטל אאּמחד,
ֵאאין אזה שממעּמשר.
שרִבבי יוֵאסה ִבב שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתמרֲעעֵאשר.
ּמקיַתפ ץ ִבמן יַתהִבמ שנ ּמין שלתוּמכן,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שפטו ִברין;
שויַתהשממעּמש ִברין שלתוּמכן,
מכּמלן ִי שרעו יַתעד אש ִבישסּמתֵאאבו,
שו ֵאיּמאשכלו שבמוּממן יַתלשבּמעִבלים.
מסכת בכורות פרק ט משנה ח
ט
ּמישוצאו ששיַתנִים שכיַתאיַתחת,
מו אנה אוּמתן שש יַתנִים.
שמ ּמנ ּמין אאּמחדִ> ,במ ִבנין<
שתִבשיִבעי יַתורֲעעִבשי ִברי שמ מקשלּמקִבלין.
ּמישוצאו שתִבשיִבעי יַתורֲעעִבשי ִברי שכיַתאיַתחת,
שתִבשיִבעי יַתורֲעעִבשי ִברי שמ מקשלּמקִבלין.
ּמק ּמרא יַתלשתִבשיִבעי 'רֲעעִבשי ִברי',
שוּמלרֲעעִבשי ִברי 'שתִבשיִבעי',
ושלאאּמחד ּמעּמשר 'רֲעעִבשי ִברי',
ששּמלששּמתן שמ מק ּמדִבשין:

יַתהשתִבשיִבעי אנאאּמכל שבמומו,
יַתורֲעעִבשי ִברי ,יַתמשעֵאשר,
שואאּמחד ּמעּמשר ּמק ֵארב ששּמלִבמים,
שועואשה שתמו ּמרה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
שוִבכי ֵאיש שתמו ּמרה עוּמשה שתמו ּמרה?
ּמאשמרו ִבמֵאשם שרִבבי ֵאמִבאיר:
ִבאלו ּמה ּמיה שתמו ּמרה,
ללא ּמה ּמיה ּמק ֵארב.
י
ּמק ּמרא יַתלשתִבשיִבעי 'רֲעעִבשי ִברי',
שוּמלרֲעעִבשי ִברי 'רֲעעִבשי ִברי',
ושלאאּמחד ּמעּמשר 'רֲעעִבשי ִברי',
ֵאאין אאּמחד ּמעּמשר שמ מק ּמדש.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל אשללא אנשעיַתקר יַתהרֲעעִבשי ִברי ִבמאמנו,
ֵאאין אאּמחד ּמעּמשר שמ מק ּמדש.
חסלת מסכת בכורות

מסכת ערכין
פרק א
מסכת ערכין פרק א משנה א
א
יַתהלכל יַתמרֲעע ִבריִבכים שו אנאע ּמרִבכין,
נושד ִברים שו ִבנּמד ִברים:
לכרֲעה ִבנים ושל ִבו ִבים שוִישש שרֵאאל,
ּמנִבשים יַתורֲעעּמב ִבדים.
שוּמטשמטום שויַתא שנ שדרו ִבגי ּמנס,
נושד ִברים שו ִבנּמד ִברים ,ויַתמרֲעע ִבריִבכים,
רֲעאּמבל ללא אנאע ּמרִבכים,
אשֵאאינו אנאע ּמרְך אאּמלא ּמזּמכר יַתו יַתדי,
ו שנֵאקּמבה יַתו ּמדִיית.

ב
ֵאח ֵארש ,שואטה שוּמקּמטן,
ִבנּמד ִברים שו אנאע ּמרִבכים,
רֲעאּמבל ללא נושד ִברים שוללא יַתמרֲעע ִבריִבכים,
ִבמשפ ֵאני אשֵאאין ּמבאהן יַתדיַתעת.
ּמפחות ִבמאבן חל אדש,
ִבנ ּמדר ,רֲעאּמבל ללא אנאע ּמרְך.
מסכת ערכין פרק א משנה ב
ג
יַתה ּמנשכ ִברי,
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
אנאע ּמרְך ,רֲעאּמבל ללא יַתמרֲעע ִבריְך.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתמרֲעע ִבריְך ,רֲעאּמבל ללא אנאע ּמרְך.
אזה ּמו אזה מו ִבדים,
אשנושד ִברים שו ִבנּמד ִברים.
מסכת ערכין פרק א משנה ג
ד
יַתהגוֵאסס שויַתהיוֵאוצא ֵאלּמה ֵארג,
ללא ִבנ ּמדר שוללא אנאע ּמרְך.
שרִבבי רֲעח יַתנשנ ּמיה אבן רֲעעיַתקשב ּמיה אוֵאמר:
אנאע ּמרְךִ ,במשפ ֵאני אש ּמדּממיו שקוצוִבבין;
רֲעאּמבל ֵאאינו ִבנ ּמדרִ ,במשפ ֵאני אשֵאאין ּמדּממיו שקוצוִבבין.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
נו ֵאדר ויַתמרֲעע ִבריְך ,ויַתמשק ִבדיש,
שוִבאם ִבה ִבזיק ,יַתח ּמיב יַתביַתתששלוִבמין.
מסכת ערכין פרק א משנה ד
ה
ּמהִבאּמשה אשִבהיא יוּמוצא ֵאלּמה ֵארג,
ֵאאין יַתמשמִבתי ִבנין ּמל ּה יַתעד אשֵאתֵאלד.
ּמיששּמבה יַתעל יַתהיַתמששֵאבר,
יַתמשמִבתי ִבנין ּמל ּה יַתעד אשֵאתֵאלד.
ּמהִבאּמשה אש אנאה ּמר ּמגה ,אנשה ִבנים ִבבששּמע ּמר ּה> .בסערה<
שבֵאהּממה אש אנאה ּמר ּמגה ,רֲעאסו ּמרה יַתברֲעה ּמנ ּמיה.

פרק ב
מסכת ערכין פרק ב משנה א
א
ֵאאין ּמברֲעע ּמרִבכין ּמפחות ִבמאוּסיַתלע,
שוללא ּמיֵאתר יַתעל רֲעחִבמִבשים אסיַתלע.
ֵאכייַתוצד?
ּמניַתתן אסיַתלע ,שואהשעִבשיר,
ֵאאינו נוֵאתן שכלום;
ּמפחות ִבמאוּסיַתלע ,שואהשעִבשיר,
נוֵאתן רֲעחִבמִבשים אסיַתלע.
ּמהיו שב ּמי ּמדיו ּמחֵאמש שסּמלִבעים,
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ֵאאינו נוֵאתן אאּמלא יַתאיַתחת.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
נוֵאתן אאת מכּמלם.
ב
ֵאאין ּמברֲעע ּמרִבכין ּמפחות ִבמאוּסיַתלע,
שוללא ּמיֵאתר יַתעל רֲעחִבמִבשים אסיַתלע.
ֵאאין אפיַתתח יַתבּטוּמעה ּמפחות ִבמִבששבּמעה,
שוללא ּמיֵאתר יַתעל ִבששבּמעה ּמעּמשר.
ֵאאין יַתב שנ ּמגִבעים ּמפחות ִבמּמשבויַתע אאּמחד,
שוללא ּמיֵאתר יַתעל ששללּמשה ּמשבועות.
מסכת ערכין פרק ב משנה ב
ג
ֵאאין פורֲעחִבתין ֵאמיַתא שרּמבּמעה ּקח ּמדִבשים יַתהשממעּמב ִברין יַתבּמש ּמנה,
שוללא ִבנ שראאה ּמיֵאתר יַתעל ששמו ּמנה> .ששמו אנה<
ששֵאתי יַתהאלאחם אנאאּמכלות,
ֵאאין ּמפחות ִבמשש יַתנִים,
שוללא ּמיֵאתר יַתעל ששללּמשה.
אלאחם יַתהּמפ ִבנים אנאאּמכל,
ֵאאין ּמפחות ִבמִבתששּמעה,
שוללא ּמיֵאתר יַתעל אאּמחד ּמעּמשר.
ּמקּמטן ִבנמול,
ֵאאין ּמפחות ִבמששמו ּמנה,
שוללא ּמיֵאתר יַתעל שש ֵאנים ּמעּמשר.
מסכת ערכין פרק ב משנה ג

ד
ֵאאין פורֲעחִבתין ֵאמאעשש ִברים שויַתאיַתחת שתִבקיּמעה יַתבִבמשק ּמדש,
שוללא מוִבסיִבפין יַתעל יַתא שרּמבִבעים וששמו אנה.
ֵאאין פורֲעחִבתין ִבמשש ֵאני שנּמבִבלים,
שוללא מוִבסיִבפין יַתעל ִבשּמשה.
חת ִבמִבשּמשה רֲעחִבליִבלים,
ללא ִישפ ל
שוללא מוִבסיִבפין יַתעל שש ֵאנים ּמעּמשר.
וִבבשש ֵאנים ּמעּמשר יום יַתבּמש ּמנה,
אהּמחִבליל יַתמאכה ִבלשפ ֵאני יַתהִבמ שזֵאביַתח:
ִבבששִבחייַתטת אפיַתסח ִבראשון,
ִבבששִבחייַתטת אפיַתסח ֵאש ִבני,
שביום טוב ִבראשון אשיַתלאפיַתסח,
שביום טוב אשּמלרֲעעאוצ ארת,
וִבבששמו יַתנת שיֵאמי אהּמחג.
ללא ּמה ּמיה יַתמאכה שביַתאבוב אשִבל שנלחאשת,
אאּמלא שביַתאבוב אשיַתלּמּק אנה,
ִבמשפ ֵאני אשּקולו ּמע ֵארב.
ללא ּמה ּמיה שמיַתחֵאלק שביַתאבוב שיִבחי ִבדי,
ִבמשפ ֵאני אשהוא שמיַתחֵאלק ּמיאפה.
מסכת ערכין פרק ב משנה ד
ה
שויַתעשב ֵאדי לכרֲעה ִבנים ּמהיו.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ִבמשששפחות ֵאבית שפּמג ִברים וֵאבית ִבוצשפ יַתר ּמיה,
וֵאמאאשמאוס ּמהיו יַתמִבשיִבאין ִבלשכמה ּמנה.
שרִבבי רֲעח יַתנשנ ּמיה אבן יַתא שנִבטי שג ּמנס אוֵאמר:
של ִבו ִבים ּמהיו.
מסכת ערכין פרק ב משנה ה
ו
ֵאאין פורֲעחִבתין ִבמִבשּמשה שטּמלִיים יַתהשממבּמּק ִברין שבִבלששיַתכת יַתהשּטּמלִיים,
שכ ֵאדי יַתליַתשּמבת שוִבלשש ֵאני ּמיִבמים טוִבבים אששללראש יַתהּמש ּמנה,
ומוִבסיִבפין יַתעד שלעוּמלם.
ִבמששֵאתי רֲעחוצושוצרות,
ומוִבסיִבפין יַתעד שלעוּמלם.
ִבמִבתששּמעה ִבכנורות,
ומוִבסיִבפין יַתעד שלעוּמלם.
שויַתהיַתצשלֵאוצל שליַתבד.

מסכת ערכין פרק ב משנה ו
ז
ֵאאין פורֲעחִבתים ִבמשש ֵאנים ּמעּמשר של ִבו ִבים עושמ ִבדין יַתעל יַתהדוּמכן,
ומוִבסיִבפין יַתעד שלעוּמלם.
ֵאאין ּמקּמטן ִבנשכ ּמנס יַתלרֲעע ּמז ּמרה יַתלרֲעעבו ּמדה,
אאּמלא שבּמשּמעה אשיַתהשל ִבו ִבים אושמ ִברין יַתבִבשיר.
ללא ּמהיו אושמ ִברים שב ֵאנאבל שוִבכנור אאּמלא יַתבאפה,
שכ ֵאדי ּמתֵאבל שב יַתנרֲעעּממה.
שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב אוֵאמר:
ֵאאין עוִבלין שלִבמ שנ ּמין,
שוללא עושמ ִבדין יַתעל יַתהדוּמכן,
אאּמלא ּמבּמא אר ץ ּמהיו עושמ ִבדין,
שו ּמראֵאשיאהם שכֵאבין יַתר שגֵאלי יַתהשל ִבו ִבים,
ושוצִבעי ֵארי יַתהשל ִבו ִבים ּמהיו ִבנשק ִברין> .ווצוערי<

פרק ג
מסכת ערכין פרק ג משנה א
א
ֵאיש ּמברֲעע ּמרִבכים שלּמהֵאקל ושליַתהשחִבמיר,
וִבבשש ֵאדה רֲעאמח ּמזה שלּמהֵאקל ושליַתהשחִבמיר,
שבשור יַתהמוּמעד אשֵאהִבמית אאת ּמהאעאבד שלּמהֵאקל ושליַתהשחִבמיר,
שבאו ֵאנס וִבבשמיַתפאתה ושבמוִבוציא ֵאשם יַתרע שלּמהֵאקל ושליַתהשחִבמיר.
ב
ֵאיש ּמברֲעע ּמרִבכין שלּמהֵאקל ושליַתהשחִבמיר,
ֵאכייַתוצד?
אאּמחד אשאהאע ִבריְך אאת יַתה ּמנ אוה אששבִישש ּמרֵאאל,
אאת יַתהּמכאור אששבִישש ּמרֵאאל,
נוֵאתן רֲעחִבמִבשים אסיַתלע.
ִבאם ּמאיַתמר:
"רֲעה ֵארי ּמדּממיו ּמעיַתלי!"
נוֵאתן אאת ּמש שויו.
מסכת ערכין פרק ג משנה ב
ג
וִבבשש ֵאדה רֲעאמח ּמזה שלּמהֵאקל ושליַתהשחִבמיר,
ֵאכייַתוצד?
אאּמחד יַתהיַתמשק ִבדיש שבחויַתלת יַתהּממחוז,

שואאּמחד יַתהיַתמשק ִבדיש שביַתפ שר שדסות שסיַתבשסֵאטא,
נוֵאתן שב אז יַתרע חלאמר ששעו ִברים רֲעחִבמִבשים אשאקל אכאס ף,
וִבבשש ֵאדה ִבמשק ּמנה ,אאת ּמש שויו.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
אאּמחד שש ֵאדה רֲעאמח ּמזה שואאּמחד שש ֵאדה ִבמשק ּמנה.
יַתמה ֵאבין שש ֵאדה רֲעאמח ּמזה ִבלשש ֵאדה ִבמשק ּמנה?
אשִבבשש ֵאדה רֲעאמח ּמזה הוא נוֵאתן חלאמש,
וִבבשש ֵאדה ִבמשק ּמנה ֵאאינו נוֵאתן חלאמש.
מסכת ערכין פרק ג משנה ג
ד
ושבשור יַתהמוּמעד אשֵאהִבמית אאת ּמהאעאבד,
שלּמהֵאקל ושליַתהשחִבמירֵ ,אכייַתוצד?
אאּמחד אשֵאהִבמית אאת יַתה ּמנ אוה אשּמברֲעעּמב ִבדים,
שואאת יַתהּמכאור אשּמברֲעעּמב ִבדים,
נוֵאתן ששללִבשים אסיַתלע.
ֵאהִבמית אבן חו ִברין,
נוֵאתן אאת ּמש שויו.
ּמחיַתבל ּמב אזה וּמב אזה,
שמיַתשֵאלם אנ אזק ּמשֵאלם.
מסכת ערכין פרק ג משנה ד
ה
וּמבאו ֵאנס ויַתבשמיַתפאתה ,שלּמהֵאקל ושליַתהשחִבמיר,
ֵאכייַתוצד?
אאּמחד אשּמא יַתנס וִבפּמתה אאת יַתה שגדוּמלה אשִבבשכמה ּמנה,
שואאת יַתהשּקיַתט ּמנה אששבִישש ּמרֵאאל,
נוֵאתן רֲעחִבמִבשים אסיַתלע.
ויַתבבלאשת ויַתבשפ ּמגם,
יַתהלכל שלִבפי יַתהשמיַתב ֵאיש שויַתהִבמשתיַתב ֵאיש.
מסכת ערכין פרק ג משנה ה
ו
ויַתבמוִבוציא ֵאשם יַתרע ,שלּמהֵאקל ושליַתהשחִבמיר,
ֵאכייַתוצד?
אאּמחד אשהוִבוציא ֵאשם יַתרע יַתעל יַתה שגדוּמלה אשִבבשכמה ּמנה,
שויַתעל יַתהשּקיַתט ּמנה ]אששבִישש ּמרֵאאל[,
נוֵאתן ֵאמּמאה אסיַתלע.
ִבנשמּמוצא ּמהאוֵאמר שבִבפיו ּמחמור ּמיֵאתר ִבמן ּמהעואשה יַתמרֲעעאשה.
אשֵאכן ּממִבוצינו> ,מוצאנו<
אשללא ִבנשתיַתחיַתתם שג יַתזר ִבדין יַתעל רֲעאבוֵאתינו יַתבִבמ שדּמבר,

אאּמלא יַתעל שלשון ּמה יַתרע,
ש אנאאיַתמר )שבִבמ שדיַתבר יד,כב(
א
" יַתו שי יַתנוּסו לאִבתי אזה אעאשר שפּמעִבמים שוללא ּמששמעו שבקוִבלי".

פרק ד
מסכת ערכין פרק ד משנה א
א
אהֵאשג ּמיד ,יַתבנו ֵאדר,
שויַתהּמש ִבנים ,יַתב ִבנ ּמדר,
יַתורֲעע ּמרִבכים ,יַתב אנאע ּמרְך,
שוּמהֵאע ארְךִ ,בב שזיַתמן ּמהאע ארְך.
אהֵאשג ּמיד יַתבנו ֵאדרֵ ,אכייַתוצד?
ּמע ִבני אשאהאע ִבריְך אאת אהּמעִבשיר,
נוֵאתן אע ארְך ּמע ִבני,
שוּמעִבשיר אשאהאע ִבריְך אאת אהּמע ִבני,
נוֵאתן אע ארְך ּמעִבשיר.
מסכת ערכין פרק ד משנה ב
ב
רֲעאּמבל יַתבּמּק שרּמבנות ֵאאינו ֵאכן.
רֲעה ֵארי אשּמאיַתמר:
"ּמק שרּמבנו אשִבלשמלוצ ּמרע אזה ּמעיַתלי!"
ִבאם ּמה ּמיה שמלוצ ּמרע ּמע ִבניֵ ,אמִבביא ּמק שריַתבן ּמע ִבני;
ּמעִבשירֵ ,אמִבביא ּמק שריַתבן ּמעִבשיר.
ג
שרִבבי אוֵאמר:
אוֵאמר רֲעא ִבני ,יַתא ף ּמברֲעע ּמרִבכים ֵאכן.
שוִבכי ִבמשפ ֵאני ּממה
ּמע ִבני אשאהאע ִבריְך אאת אהּמעִבשיר נוֵאתן אע ארְך ּמע ִבני?
אשֵאאין אהּמעִבשיר יַתח ּמיב שכלום.
רֲעאּמבל ּמעִבשיר אשּמאיַתמר:
"אע שרִבכי ּמעיַתלי!"
שוּמשיַתמע ּמע ִבני שוּמאיַתמר:
"יַתמה אשּמאיַתמר אזה ּמעיַתלי!"
נוֵאתן אע ארְך ּמעִבשיר.
ִבאם ּמה ּמיה ּמע ִבני שואהשעִבשיר,
או ּמעִבשיר שואהשע ִבני,

נוֵאתן אע ארְך ּמעִבשיר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
רֲעאִבפלו ּמע ִבני שואהשעִבשיר ,שוּמח יַתזר שואהשע ִבני,
נוֵאתן אע ארְך ּמעִבשיר.
מסכת ערכין פרק ד משנה ג
ד
רֲעאּמבל יַתבּמּק שרּמבנות ֵאאינו ֵאכן.
רֲעאִבפלו ּמאִבביו ֵאמת,
שוִבה ִבנייַתח לו ִברבוא שסִבפינות יַתב ּמים וּמבאו לו ּמב ִברבואות,
ֵאאין יַתלאהשק ֵאדש ּמבאהם שכלום.
מסכת ערכין פרק ד משנה ד
ה
שויַתהּמש ִבנים יַתב ִבנ ּמדרֵ ,אכייַתוצד?
איאלד אשאהאע ִבריְך אאת יַתה ּמזֵאקן,
נוֵאתן אע ארְך ּמזֵאקן,
שו ּמזֵאקן אשאהאע ִבריְך אאת יַתה איאלד,
נוֵאתן אע ארְך איאלד.
ו
יַתורֲעע ּמרִבכים יַתב אנאע ּמרְךֵ ,אכייַתוצד?
ִבאיש אשאהאע ִבריְך אאת ּמהִבאּמשה,
נוֵאתן אע ארְך ִבאּמשה,
שוִבאּמשה אשאהאע ִבריּמכה אאת ּמהִבאיש,
נואת אנת אע ארְך ִבאיש.
ז
שוּמהֵאע ארְך ִבב שזיַתמן ּמהאע ארְךֵ ,אכייַתוצד?
אהאע ִבריכו ּמפחות ִבמאבן ּמחֵאמש,
שו אנאעּמשה ּמיֵאתר יַתעל אבן ּמחֵאמש;
ּמפחות ִבמאבן אעשש ִברים,
שו אנאעּמשה ּמיֵאתר יַתעל אבן אעשש ִברים,
נוֵאתן ִבכ שזיַתמן ּמהאע ארְך.
ח
יום ששללִבשיםִ ,בכשליַתמּמּטה ֵאהאמנו.
שש יַתנת ּמחֵאמש ושש יַתנת אעשש ִבריםִ ,בכשליַתמּמּטה ֵאהאמ ּמנה,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא כז,ז(
א
" שוִבאם ִבמאבן ִבשִבשים ּמש ּמנה ּמויַתמשעּמלה ִבאם ּמזּמכר",
רֲעה ֵארי ּמאנו שלֵאמ ִבדים שבמכּמלן ִבמשש יַתנת ִבשִבשים:

יַתמה שש יַתנת ִבשִבשים ִבכשליַתמּמּטה ֵאהאמ ּמנה,
יַתא ף שש יַתנת ּמחֵאמש ושש יַתנת אעשש ִברים ִבכשליַתמּמּטה ֵאהאמ ּמנה.
ט
ִבהן?
ִבאם ּמעּמשת שש יַתנת ִבשִבשים ִבכשליַתמּמּטה ֵאהאמ ּמנה שליַתהשחִבמיר,
אנאעּמשה שש יַתנת ּמחֵאמש ושש יַתנת אעשש ִברים >רֲעחִבמִבשים<
ִבכשליַתמּמּטה ֵאהאמ ּמנה שלּמהֵאקל?
יַתתשלמוד לויַתמר:
"ּמש ּמנה"ּ" ,מש ּמנה" ִבל שג ֵאז ּמרה ּמש ּמוה:
יַתמה "ּמש ּמנה" ּמהרֲעאמו ּמרה ִבמשש יַתנת ִבשִבשיםִ ,בכשליַתמּמּטה ִבמאמ ּמנה,
יַתא ף "ּמש ּמנה" ּמהרֲעאמו ּמרה שש יַתנת ּמחֵאמש ושש יַתנת אעשש ִברים,
ִבכשליַתמּמּטה ִבמאמ ּמנהֵ ,אבין שלּמהֵאקל ֵאבין שליַתהשחִבמיר.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יַתעד אש שיהו שיֵאתרות יַתעל יַתהּמש ִבנים חל אדש שויום אאּמחד.

פרק ה
מסכת ערכין פרק ה משנה א
א
ּמהאוֵאמר "ִבמששּמקִבלי ּמעיַתלי!"
נוֵאתן ִבמששּמקלוִ ,באם אכאס ף ,אכאס ףִ ,באם ּמזּמהבּ ,מזּמהב.
יַתמרֲעעאשה שבִבאּממ ּה אשִבל שריַתמשט ּמיה,
אשּמאשמ ּמרה "ִבמששיַתקל ִבבִבתי ּמעיַתלי!"
שוּמעּמלת ִבלירוּמשיַתלִים ,וששּמקלוּמה,
שו ּמנשת ּמנה ִבמששּמקּמל ּה ּמזּמהב.
"ִבמששיַתקל ּמי ִבדי ּמעיַתלי!"
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שמיַתמֵאלא ּמחִבבית יַתמִים ,ויַתמשכ ִבניּמס ּה יַתעד יַתמ שריַתפּקו,
שושוֵאקל שביַתשר רֲעחמור שו ִבגי ִבדים יַתורֲעעּמוצמות,
שונוֵאתן שלתוּמכ ּה יַתעד אשִבתשתיַתמֵאלא.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
שוִבכי ֵאהיּמאְך אאשפּמשר שליַתכ ֵאון ּמבּמשר שכ אנ אגד ּמבּמשר,
יַתורֲעעּמוצמות שכ אנ אגד רֲעעּמוצמות?
אאּמלא ּמשִבמין אאת יַתה ּמיד,
יַתכּממה ִבהיא שראו ּמיה ִבלששלקל.
מסכת ערכין פרק ה משנה ב
ב

" שדֵאמי ּמי ִבדי ּמעיַתלי!"
ּמשִבמין אותו יַתכּממה הוא שו אוה יַתב ּמיד,
יַתכּממה הוא שו אוה אשללא שב ּמיד.
אזה חלאמר יַתב שנּמד ִברים ִבמּמברֲעע ּמרִבכים,
וּמברֲעע ּמרִבכין ִבמיַתב שנּמד ִברים,
ֵאכייַתוצד?
ּמהאוֵאמר "אע שרִבכי ּמעיַתלי!" ,וֵאמת,
ִישתנו יַתהיו שרִבשין;
" ּמדִבמי ּמעיַתלי!" וֵאמת,
ללא ִישתנו יַתהיו שרִבשין,
אשֵאאין ּמדִבמים יַתלֵאמִבתים.
ג
אע ארְך ּמי ִבדי שואע ארְך יַתר שגִבלי ּמעיַתלי,
ללא ּמאיַתמר שכלום.
"אע ארְך לראִבשי שואע ארְך שכֵאב ִבדי ּמעיַתלי!"
נוֵאתן אע ארְך מכלו.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמדּמבר אשיַתה שנּמשּממה שתלו ּמיה בו,
נוֵאתן אע ארְך מכלו.
מסכת ערכין פרק ה משנה ג
ד
"רֲעחִבוצי אע שרִבכי ּמעיַתלי!"
נוֵאתן רֲעחִבוצי אע שרכו.
"אע ארְך רֲעחִבוצי ּמעיַתלי!"
נוֵאתן אע ארְך מכלו.
"רֲעחִבוצי ּמדִבמי ּמעיַתלי!"
נוֵאתן רֲעחִבוצי ּמדּממיו.
"ִבב שדֵאמי רֲעחִבוצי ּמעיַתלי!"
נוֵאתן שדֵאמי מכלו.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמדּמבר אשיַתה שנּמשּממה שתלו ּמיה בו,
נוֵאתן שדֵאמי מכלו.
מסכת ערכין פרק ה משנה ד
ה
ּמהאוֵאמר "אע שרכו אשִבלשפלו ִבני ּמעיַתלי!"
ֵאמת יַתהנו ֵאדר שויַתה ִבנ ּמדר,
ִישתנו יַתהיו שרִבשין.
" ּמדּממיו אשִבלשפלו ִבני ּמעיַתלי!"

ֵאמת יַתהנו ֵאדר,
ִישתנו יַתהיו שרִבשין;
ֵאמת יַתה ִבנ ּמדר,
ללא ִישתנו יַתהיו שרִבשין,
אשֵאאין ּמדִבמים יַתלֵאמִבתים.
מסכת ערכין פרק ה משנה ה
ו
"שור אזה עוּמלה!"
ו"יַתבִית אזה ּמק שרּמבן!"
ֵאמת יַתהשור או ּמניַתפל יַתהיַתבִית,
ֵאאינו יַתח ּמיב שליַתשֵאלם.
" שדֵאמי שור אזה ּמעיַתלי עוּמלה!"
ו" שדֵאמי יַתבִית אזה ּמעיַתלי ּמק שרּמבן!"
ֵאמת יַתהשור או ּמניַתפל יַתהיַתבִית,
יַתח ּמיב שליַתשֵאלם.
מסכת ערכין פרק ה משנה ו
ז
יַתח שיֵאבי רֲעע ּמרִבכים ,שמיַתמשששכ ִבנים אוּמתם.
יַתח שיֵאבי יַתחּמּטאות יַתורֲעאּמשמותֵ ,אאין שמיַתמשששכ ִבנים אוּמתם.
יַתח שיֵאבי עוּמלה וששּמלִבמים ,שמיַתמשששכ ִבנים אוּמתם.
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאינו ִבמשתיַתכֵאפר לו יַתעד אש ִבישת יַתראצה,
ש אנאאיַתמר "ִבל שרוצנו" ) ,יַתו ִבישק ּמרא א,ג(
א
כוִבפין אותו יַתעד אשליאיַתמר "רואוצה ּמא ִבני".
שוֵאכן יַתאּמתה אוֵאמר שב ִבגֵאּטי ּמנִבשים:
כוִבפין אותו יַתעד אשליאיַתמר "רואוצה ּמא ִבני".

פרק ו
מסכת ערכין פרק ו משנה א
א
שום יַתה שיתוִבמין ,ששללִבשים יום,
שום יַתהאהשק ֵאדשִ ,בשִבשים יום.
ויַתמשכ ִברי ִבזין יַתבבלאקר וּמבאע ארב.
יַתהיַתמשק ִבדיש שנּמכּמסיו,
שוּמה שיּמתה ּמעּמליו שכמתיַתבת ִבאּמשה,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
שכאש שיּמג שראש ּמנה ,יַתי ִבדיר רֲעהּמנ ּמיה.

שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ֵאאינו ּמוצ ִבריְך.
יַתכיוֵאוצא בו ּמאיַתמר יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל:
אהּמע ֵארב ּמלִבאּמשה ִבבשכמתּמבּמת ּה,
ּמה ּמיה יַתבשעּמל ּה שמּמג שרּמש ּה ,יַתי ִבדיר רֲעה ּמנ ּמיה,
אשֵאמא יַתירֲעעשו שקנו שנ ּמיה יַתעל שנּמכּמסיו אשּמל אזה,
שו יַתישח ִבזיר אאת ִבאששתו.
מסכת ערכין פרק ו משנה ב
ב
יַתהיַתמשק ִבדיש שנּמכּמסיו,
שוּמה שיּמתה ּמעּמליו שכמתיַתבת ִבאּמשה ויַתביַתעל חוב,
ֵאאין ּמהִבאּמשה שיכוּמלה ִבל שגבות שכמתּמבּמת ּה ִבמן יַתהאהשק ֵאדש,
שוללא יַתביַתעל חוב אאת חובו.
אאּמלא יַתהפו אדה,
פו אדה יַתעל שמ ּמנת ִבלֵאתן ּמלִבאּמשה שכמתּמבּמת ּה,
ושליַתביַתעל חוב אאת חובו.
ִבהשק ִבדיש ִבתששִבעים ּממ אנא,
שוּמה ּמיה חובו ֵאמּמאה ּממ אנא,
מוִבסי ף עוד ִבדי ּמנר,
ופו אדה אאת יַתה שנּמכִבסים ֵאאלו,
יַתעל שמ ּמנת ִבלֵאתן ּמלִבאּמשה שכמתּמבּמת ּה,
ושליַתביַתעל חוב אאת חובו.
מסכת ערכין פרק ו משנה ג
ג
יַתא ף יַתעל ִבפי אשּמאּממרו:
יַתח שיֵאבי רֲעע ּמרִבכין שמיַתמשששכ ִבנים אוּמתן,
נושת ִבנין לו שמזון ששללִבשים יום,
ושכסות שש ֵאנים ּמעּמשר חל אדש,
ִבמּמּטה ממיַתציַתעת ,יַתס שנ יַתדּמליו ,ושתִבפּמליו,
לו ,רֲעאּמבל ללא שלִבאששתו ושלּמב ּמניו.
רֲעאּמבל ִבאם ּמה ּמיה מאּממן,
נושת ִבנין לו שש ֵאני שכֵאלי מאּממנות ִבמּמכל ִבמין וִבמין.
ּמח ּמרש,
נושת ִבנין לו שש ֵאני יַתמשעּמוצ ִבדים וששֵאתי שמ ֵאגרות.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ִבאם ּמה ּמיה ִבאּמכר,
נושת ִבנין לו אאת ִבוצשמדו.
יַתחּממר,
נושת ִבנין לו רֲעחמורו.

מסכת ערכין פרק ו משנה ד
ד >ה<
ּמה ּמיה לו ִבמין אאּמחד שמ מראבה,
וִבמין אאּמחד שמממּמעט,
ֵאאין אושמ ִברין ִבלשמלכר ִבמן יַתהשמ מראבה,
שו ִבניַתּקח לו ִבמן יַתהשמממּמעט,
אאּמלא נושת ִבנין לו שש ֵאני ִבמי ִבנין ִבמן יַתהשמ מראבה,
שוּמכל אש איש לו ִבמן יַתהשמממּמעט.
יַתהיַתמשק ִבדיש אאת שנּמכּמסיו,
יַתמשעִבלין אאת שתִבפּמליו.
מסכת ערכין פרק ו משנה ה
ה >ו<
אאּמחד יַתהיַתמשק ִבדיש שנּמכּמסיו,
שואאּמחד יַתהיַתמרֲעע ִבריְך אאת יַתעשוצמו,
ֵאאין לו ללא ִבבשכסות ִבאששתו,
שוללא ִבבשכסות ּמב ּמניו,
שוללא שבאוציַתבע אששצּמבּמען ִבלששּממן,
שוללא שביַתס שנ יַתדִבלים רֲעח ּמדִבשים אששלּמקּמחן ִבלששּממן.
יַתא ף יַתעל ִבפי אשּמאּממרו:
רֲעעּמב ִבדים ִבנשמּמכ ִברין ִבבשכסוּמתן שלאשיַתבח,
אשִבאם ִבתּמליַתקח לו שכסות ִבבששללִבשים ִבדי ּמנר,
יַתמששִבבייַתח הוא ּממ אנא.
שוֵאכן ּמפ ּמרה,
ִבאם יַתמשמִבתי ִבנים אוּמת ּה שליַתאשטֵאלס,
שמיַתשיַתביַתחת ִבהיא.
שוֵאכן יַתמ שר ּמגִבלית,
ִבאם יַתמשעִבלים אוּמת ּה ִבלשכ יַתרְך,
שמיַתשיַתביַתחת ִבהיא.
ֵאאין יַתלאהשק ֵאדש אאּמלא שמקומו שויַתששעתו.

פרק ז
מסכת ערכין פרק ז משנה א
א
ֵאאין יַתמשק ִבדיִבשין ִבלשפ ֵאני יַתהיוֵאבל ּמפחות ִבמששֵאתי ּמש ִבנים,
שוללא גורֲעאִבלין שליַתאיַתחר יַתהיוֵאבל ּמפחות ִבמּמש ּמנה.
ֵאאין שמיַתחששִבבים ּקח ּמדִבשים יַתלאהשק ֵאדש,

רֲעאּמבל אהשק ֵאדש שמיַתחֵאשב ּקח ּמדִבשים.
ב
יַתהיַתמשק ִבדיש אאת ּמש ֵאדהו שבּמשיַתעת יַתהיוֵאבל,
נוֵאתן שב אז יַתרע חלאמר ששעו ִברים רֲעחִבמִבשים אשאקל אכאס ף.
ּמהיו ּמשם שנּמקִבעים רֲעעממִבּקים רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים,
שסּמלִבעים שגבוִבהין רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים,
ֵאאין ִבנשמ ּמד ִבדין ִבעּממ ּה.
ּמפחות ִבמֵאכןִ ,בנשמ ּמד ִבדין ִבעּממ ּה.
ִבהשק ִבדיּמש ּה ששיַתתִים ּמשלוש ּמש ִבנים ִבלשפ ֵאני יַתהיוֵאבל,
נוֵאתן אסיַתלע ויַתפ שנ שדיון יַתלּמש ּמנה.
ִבאם ּמאיַתמר:
"רֲעה ֵארי רֲעא ִבני נוֵאתן שדיַתבר ּמש ּמנה שבּמש ּמנה",
ֵאאין שושמִבעין לו,
אאּמלא נוֵאתן מכּמלם שכיַתאיַתחת.
מסכת ערכין פרק ז משנה ב
ג
אאּמחד יַתהשבּמעִבלים ,שואאּמחד ּמכל ּמהּמא ּמדם.
יַתמה ֵאבין יַתהשבּמעִבלים שלֵאבין ּמכל ּמהּמא ּמדם?
אאּמלא אשיַתהשבּמעִבלים נושת ִבנין חלאמש,
שוּמכל ּמא ּמדם ֵאאינו נוֵאתן חלאמש.
מסכת ערכין פרק ז משנה ג
ד
ִבהשק ִבדיּמש ּה ו שגּמאּמל ּה,
ֵאאי ּמנה יוּמוצא ִבמ ּמידו יַתביוֵאבל.
) שגּמאּמל ּה שבנו ,יושוצּמאה שלּמאִבביו יַתביוֵאבל(.
שגּמאּמל ּה יַתאֵאחר ,או אאּמחד ִבמן יַתהשּקרוִבבין,
ו שגּמאּמל ּה ִבמ ּמידו,
ֵאאי ּמנה יוּמוצא ִבמ ּמידו יַתביוֵאבל.
שגּמאּמל ּה אאּמחד ִבמן יַתהלכרֲעה ִבנים,
יַתורֲעה ֵארי ִבהיא יַתתיַתחת ּמידו,
ללא ליאיַתמר:
"הוִבאיל שוִבהיא יוּמוצא יַתללכרֲעה ִבנים יַתביוֵאבל,
רֲעה ֵארי ִבהיא יַתתיַתחת ּמי ִבדי,
יַתורֲעה ֵארי ִבהיא אשִבלי!"
אאּמלא יוּמוצא שלּמכל אאּמחיו יַתהלכרֲעה ִבנים.
מסכת ערכין פרק ז משנה ד
ה

ִבה ִבגייַתע יַתהיוֵאבל שוללא ִבנ שגּמאּמלה,
יַתהלכרֲעה ִבנים ִבנשכ ּמנִבסים שלתוּמכ ּה ,שונושת ִבנים ּמדאמיּמה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ִבנשכ ּמנִבסין רֲעאּמבל ללא נושת ִבנים.
) שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ללא ִבנשכ ּמנִבסין שוללא נושת ִבנין(,
אאּמלא ִבנשק ֵאראת שש ֵאדה שרטוִבשין,
יַתעד יַתהיוֵאבל יַתהֵאש ִבני.
ִבה ִבגייַתע יוֵאבל יַתהֵאש ִבני שוללא ִבנ שגּמאּמלה,
ִבנשק ֵאראת שרטוֵאשי שרטוִבשין,
יַתעד יַתהיוֵאבל יַתהששִבליִבשי.
שלעוּמלם ֵאאין יַתהלכרֲעה ִבנים ִבנשכ ּמנִבסין שלתוּמכ ּה,
יַתעד אש ִבי שגּמאאל ּמנה יַתאֵאחר.
מסכת ערכין פרק ז משנה ה
ו >ה<
יַתהלוֵאקיַתח ּמש אדה ֵאמּמאִבביו,
ֵאמת ּמאִבביו שויַתאיַתחר ּמכְך ִבהשק ִבדיּמש ּה,
רֲעה ֵארי ִבהיא ִבכשש ֵאדה רֲעאמח ּמזה.
ִבהשק ִבדיּמש ּה ,שויַתאיַתחר ּמכְך ֵאמת ּמאִבביו,
רֲעה ֵארי ִבהיא ִבכשש ֵאדה ִבמשק ּמנה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי שיהו ּמדה ו שרִבבי ִבששמעון אושמ ִברים:
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא כז,כב(
ִבכשש ֵאדה רֲעאמח ּמזה ,א
" שוִבאם אאת שש ֵאדה ִבמשק ּמנתו רֲעאאשר ללא ִבמשש ֵאדה רֲעאמח ּמזתו".
ּמש אדה אשֵאאי ּמנה שראו ּמיה ִבלשהיות שש ֵאדה רֲעאמח ּמזה,
ּמישוצאּמתה זו אשִבהיא שראו ּמיה ִבלשהיות שש ֵאדה רֲעאמח ּמזה.
שש ֵאדה ִבמשק ּמנה ֵאאי ּמנה יוּמוצא יַתללכרֲעה ִבנים יַתביוֵאבל,
אשֵאאין ּמא ּמדם יַתמשק ִבדיש ּמדּמבר אשֵאאינו אשלו.
יַתהלכרֲעה ִבנים שויַתהשל ִבו ִבים
יַתמשק ִבדיִבשים שלעוּמלם שוגורֲעאִבלין שלעוּמלם,
ֵאבין ִבלשפ ֵאני יַתהיוֵאבל וֵאבין שליַתאיַתחר יַתהיוֵאבל.

פרק ח
מסכת ערכין פרק ח משנה א
א
יַתהיַתמשק ִבדיש ּמש ֵאדהו שבּמשּמעה אשֵאאי ּמנה יוֵאבל,

אושמ ִברין לו:
שפיַתתח יַתאשת ִבראשון> ,אאת<
אשיַתהשבּמעִבלים נושת ִבנין חלאמש,
שוּמכל ּמא ּמדם ֵאאינו נוֵאתן חלאמש.
יַתמרֲעעאשה שבאאּמחד אשִבהשק ִבדיש אאת ּמש ֵאדהו ִבמשפ ֵאני ּמרּמעּמת ּה,
ּמאשמרו לו:
"שפיַתתח יַתאשת ִבראשון!" >אאת<
ּמאיַתמר:
"רֲעה ֵארי ִבהיא אשִבלי שבִבאּמוּסר!"
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
ללא ּמאיַתמר אזה אאּמלא בש'יַתכֵאביּמוצה',
אשיַתהאהשק ֵאדש ִבנשפ אדה שבאכאס ף ושבשו אוה אכאס ף.
אושמ ִברין לו:
"ִבה ִבגייַתעשתָך!" >ִבה ִבגייַתעשתּמכה<
ִבנשמּמוצא יַתמשפִבסיד ִבאּמוּסר ,שוּמש ֵאדהו שלּמפ ּמניו.
מסכת ערכין פרק ח משנה ב
ב
ּמאיַתמר אאּמחד:
"רֲעה ֵארי ִבהיא אשִבלי שבאעאשר שסּמלִבעים",
שואאּמחד אוֵאמר:
"שבאעשש ִברים",
שואאּמחד אוֵאמר:
"ִבבששללִבשים",
שואאּמחד אוֵאמר:
"שביַתא שרּמבִבעים",
שואאּמחד אוֵאמר:
"יַתברֲעחִבמִבשים",
ּמח יַתזר בו אשיַתלרֲעחִבמִבשים,
שמיַתמשששכ ִבנים ִבמ שנּמכּמסיו יַתעד אעאשר.
ּמח יַתזר בו אששליַתא שרּמבִבעים,
שמיַתמשששכ ִבנים ִבמ שנּמכּמסיו יַתעד אעאשר.
ּמח יַתזר בו אשִבלששללִבשים,
שמיַתמשששכ ִבנים ִבמ שנּמכּמסיו יַתעד אעאשר.
ּמח יַתזר בו אששלאעשש ִברים,
שמיַתמשששכ ִבנים ִבמ שנּמכּמסיו יַתעד אעאשר.
ּמח יַתזר בו אששלאעאשר,
מושכ ִברין אוּמת ּה שבשו אוּמה,
שו ִבנשפ ּמרִבעין ִבמאששלאעאשר אאת יַתהמוּמתר.
יַתהשבּמעִבלים אושמ ִברים:
"שבאעשש ִברים",

שוּמכל ּמא ּמדן אוֵאמר:
"שבאעשש ִברים",
יַתהשבּמעִבלים קו שדִבמין,
ִבמשפ ֵאני אשֵאהן מוִבסיִבפין חלאמש.
מסכת ערכין פרק ח משנה ג
ג
ּמאיַתמר אאּמחד:
"רֲעה ֵארי ִבהיא אשִבלי שבאעשש ִברים שויַתאיַתחת",
יַתהשבּמעִבלים נושת ִבנים אעשש ִברים ּמוֵאשש;
"שבאעשש ִברים וששיַתתִים",
יַתהשבּמעִבלים נושת ִבנים אעשש ִברים ּמואשיַתבע;
"שבאעשש ִברים שוּמשלוש",
יַתהשבּמעִבלים נושת ִבנים אעשש ִברים וששמו אנה;
"שבאעשש ִברים שויַתא שריַתבע",
יַתהשבּמעִבלים נושת ִבנים אעשש ִברים ּמוֵאתיַתשע;
"שבאעשש ִברים שוּמחֵאמש",
יַתהשבּמעִבלים נושת ִבנים ששללִבשים,
אשֵאאין מוִבסיִבפין חלאמש יַתעל ִבעלויו אשיַתל אזה.
ּמאיַתמר אאּמחד:
"רֲעה ֵארי ִבהיא אשִבלי שבאעשש ִברים ּמוֵאשש",
ִבאם ּמרוצו יַתהשבּמעִבלין ִבלֵאתן ששללִבשים שואאּמחד ִבדי ּמנר,
יַתהשבּמעִבלין קו שדִבמין;
שוִבאם ּמלאו ,אושמ ִברים לו:
"ִבה ִבגייַתעשתָך!" >ִבה ִבגייַתעשתּמכה<
מסכת ערכין פרק ח משנה ד
ד
יַתמרֲעח ִברים ּמא ּמדם ִבמלצאנו וִבמשבּמקרו,
ֵאמרֲעעּמב ּמדיו וִבמִבששפחוּמתיו יַתהשכ יַתנרֲעע ִבנים,
וִבמשש ֵאדה רֲעאמח ּמזתו.
שוִבאם אהאח ִברים אאת מכּמלםֵ ,אאי ּמנן ממשח ּמרִבמין.
ִבדשב ֵארי שרִבבי אאִבליאע אזר.
ּמאיַתמר שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה:
ּממה ִבאם יַתל ּמגבויַת ּה,
אשֵאאין ּמא ּמדם יַתריַתשי שליַתהרֲעח ִברים אאת ּמכל שנּמכּמסיו,
יַתעל יַתאיַתחת יַתכּממה שויַתכּממה,
שיֵאהא ּמא ּמדם יַתח ּמיב ִבלשהיות ּמחס יַתעל שנּמכּמסיו.
מסכת ערכין פרק ח משנה ה
ה

יַתהיַתמרֲעח ִברים שבנו וִבבתו,
שויַתעשבדו שוִבששפּמחתו ּמהִבעשב ִברים,
ושש ֵאדה ִבמשק ּמנתו,
ֵאאי ּמנן ממשח ּמרִבמים,
אשֵאאין ּמא ּמדם יַתמרֲעח ִברים ּמדּמבר אשֵאאינו אשלו.
יַתהלכרֲעה ִבנים שויַתהשל ִבו ִבים ֵאאי ּמנן ממשח ּמרִבמים.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתהלכרֲעה ִבנים ֵאאי ּמנן ממשח ּמרִבמין> ,מחרימין<
אשיַתהרֲעח ּמרִבמין אשּמלאהן,
שויַתהשל ִבו ִבים ממשח ּמרִבמים> ,מחרימים<
אשֵאאין יַתהרֲעח ּמרִבמין אשּמלאהן.
שרִבבי אוֵאמר:
ִבנ שרִבאין ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה יַתביַתּק שרּמקעות,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא כה,לד(
א
"ִבכי רֲעאמח יַתזת עוּמלם הוא ּמלאהם",
ושכ ִבדשב ֵארי שרִבבי ִבששמעון יַתבִבמיַתּטשלשטִבלין,
אשֵאאין יַתהרֲעח ּמרִבמין אשּמלאהן.
מסכת ערכין פרק ח משנה ו
]ו[
שואח שרֵאמי לכרֲעה ִבנים ֵאאין ּמלאהם ִבפ שדיון,
אאּמלא ִבנּמת ִבנין יַתללכרֲעה ִבנים.
שרִבבי שיהו ּמדה אבן שבִבתי ּמרה אוֵאמר:
שסּמתם רֲעח ּמרִבמים ,שלאב אדק יַתהיַתבִית,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא כז,כח(
א
"ּמכל ֵאח ארם לק אדש ּמק ּמדִבשים הוא יַתליי".
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
שסּמתם רֲעח ּמרִבמים ,יַתללכרֲעה ִבנים,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא כז,כא(
א
"ִבכשש ֵאדה יַתהֵאח ארם יַתללכֵאהן ִבתשה איה רֲעאמח ּמזתו".
ִבאם ֵאכןּ ,מלּממה אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא כז,כח(
"ּמכל ֵאח ארם לק אדש ּמק ּמדִבשים הוא יַתליי"?
אשהוא ּמחל יַתעל ּמק שדֵאשי ּמק ּמדִבשים שויַתעל ּמק ּמדִבשים יַתקִבלים.
מסכת ערכין פרק ח משנה ז
ז
יַתמרֲעח ִברים ּמא ּמדם אאת ּקק ּמדּמשיו,
ֵאבין ּמק שדֵאשי ּמק ּמדִבשים,
וֵאבין ּמק ּמדִבשים יַתקִבלים.
ִבאם אנ אדר ,נוֵאתן אאת שדֵאמיאהן,

ִבאם שנ ּמדּמבה ,נוֵאתן אאת טוּמבּמת ּה.
"שור אזה עוּמלה",
אושמ ִבדין יַתכּממה ּמא ּמדם רואוצה ִבלֵאתן שבשור אזה,
שליַתהרֲעעלותו עוּמלה אשֵאאינו יַתח ּמיב.
יַתהשבכור,
ֵאבין ּמתִבמיםֵ ,אבין יַתביַתעל מום,
יַתמרֲעח ִבריִבמין אותו.
ֵאכייַתוצד פו ִבדין אותו?
אושמ ִבדין יַתכּממה ּמא ּמדן רואוצה ִבלֵאתן ִבבשבכור אזה,
ִבלשתנו שלאבן ִבבתו או שלאבן רֲעאחותו.
ח
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
ּמכתוב אאּמחד אוֵאמר:
"יַתהשק ֵאדש",
שוּמכתוב יַתאֵאחר אוֵאמר:
"יַתאל יַתתשק ֵאדש".
ֵאאי אאשפּמשר לויַתמר 'יַתהשק ֵאדש',
אששכּמבר אנאאיַתמר 'יַתאל יַתתשק ֵאדש',
שוֵאאי אאשפּמשר לויַתמר 'יַתאל יַתתשק ֵאדש',
אששכּמבר אנאאיַתמר 'יַתהשק ֵאדש'!
אאלמר ֵאמיַתעּמתה:
יַתמשק ִבדישו יַתאּמתה אהשק ֵאדש ִבעלוי,
שוֵאאין יַתאּמתה יַתמשק ִבדישו אהשק ֵאדש ִבמ שזֵאביַתח.

פרק ט
מסכת ערכין פרק ט משנה א
א
יַתהמוֵאכר אאת ּמש ֵאדהו שבּמשיַתעת יַתהיוֵאבל,
ֵאאינו ממּמתר ִבל שגלאל ּמפחות ִבמששֵאתי ּמש ִבנים,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא כה,טו(
א
"שבִבמשסיַתפר שש ֵאני שתבואת ִישמּמכר ּמלְך".
ּמה שיּמתה שש יַתנת ִבש ּמדפון שו ֵאי ּמרקון ,או ששִבביִבעית,
ֵאאי ּמנה עוּמלה לו ִבמן יַתהִבמ שנ ּמין.
ּמנ ּמר ּה ,או ֵאהִבבי ּמר ּה,
עוּמלה לו ִבמן יַתהִבמ שנ ּמין.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
שמּמכ ּמר ּה לו ִבלשפ ֵאני לראש יַתהּמש ּמנה,

שוִבהיא שמֵאלּמאה ֵאפרות,
רֲעה ֵארי אזה אוֵאכל ִבמאמ ּמנה ּמשלוש שתבואות ִבלששֵאתי ּמש ִבנים.
מסכת ערכין פרק ט משנה ב
ב
שמּמכ ּמר ּה ּמל ִבראשון שבּממ אנא,
וּממיַתכר ּמה ִבראשון יַתלֵאש ִבני שבּממאיַתתִים,
ֵאאינו שמיַתחֵאשב אאּמלא ִבעם ּמה ִבראשון,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא כה,כז(
א
"ּמלִבאיש רֲעאאשר ּממיַתכר לו"> .לאשר<
שמּמכ ּמר ּה ּמל ִבראשון שבּממאיַתתִים,
וּממיַתכר ּמה ִבראשון יַתלֵאש ִבני שבּממ אנא,
ֵאאינו שמיַתחֵאשב אאּמלא ִבעם ּמהיַתארֲעחרון,
אש אנאאיַתמרּ" :מלִבאיש",
ּמלִבאיש רֲעאאשר שבתוּמכ ּה.
ללא ִישמלכר שב ּמרחוק שוִי שגיַתאל שבּמקרוב,
שב ּמרע ,שוִי שגלאל שב ּמיאפה.
ללא ִישל אוה שוִי שגלאל,
שוללא ִי שגלאל רֲעחּמוצִיים.
ויַתבאהשק ֵאדש ,ממּמתר שבמכּמלם.
אזה חלאמר יַתבאה שדיוט ִבמיַתבאהשק ֵאדש.
מסכת ערכין פרק ט משנה ג
ג
יַתהמוֵאכר יַתבִית שבּמבֵאתי ּמע ֵארי חוּממה,
רֲעה ֵארי אזה גוֵאאל ִבמ ּמיד,
שוגוֵאאל ּמכל שש ֵאנים ּמעּמשר חל אדש.
רֲעה ֵארי זו שכִבמין ִברִבבית ,שוֵאאי ּמנ ּה ִברִבבית.
ֵאמת יַתהמוֵאכרִ ,י שגיַתאל שבנו.
ֵאמת יַתהלוֵאקיַתחִ ,י שגיַתאל ִבמ יַתיד שבנו,
שוֵאאינו מו אנה לו ּמש ּמנה,
אאּמלא ִבמּמשּמעה אשּממיַתכר לו,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא כה,ל(
א
"יַתעד שמללאת לו ּמש ּמנה שתִבמיּממה,
שוּמקם יַתהיַתבִית רֲעאאשר ּמבִבעיר רֲעאאשר לו חלּממה".
ושכאשהוא אוֵאמר "שתִבמיּממה",
שלּמהִבביא אאת חל אדש ּמהִבעבור.
שרִבבי אוֵאמר:
ִיֵאתן לו ּמש ּמנה שוִבעבו ּמר ּה.
מסכת ערכין פרק ט משנה ד

ד
ִבה ִבגייַתע יום שש ֵאנים ּמעּמשר חל אדש ,שוללא ִבנ שגּמאּמלה,
ּמה שיּמתה ּמחלוּמטה לו.
אאּמחד יַתהלוֵאקיַתח שואאּמחד אש ִבניַתתן לו יַתמּמת ּמנה,
ש אנאאיַתמר "יַתלשצִבמימתת" ) .יַתו ִבישק ּמרא כה,ל(
א
ּמב ִבראשו ּמנה ּמה ּמיה ִבנשטּממן יום שש ֵאנים ּמעּמשר חל אדש,
אששתֵאהא ּמחלוּמטה לו.
ִבהשתִבקין אהֵאלל יַתה ּמזֵאקן,
אש שיֵאהא חוֵאלש אאת ּממעוּמתיו יַתבִבלששּמכה,
ִבויֵאהא שוֵאבר אאת יַתה אדאלת שו ִבנשכ ּמנס.
אאּממיַתתי אשִבי שראוצה יַתהּמלז,
ּמיבוא שוִילּטל אאת ּממעוּמתיו.
מסכת ערכין פרק ט משנה ה
ה
ּמכל אשהוא ִבלשפ ִבנים ִבמן יַתהחוּממה,
רֲעה ֵארי הוא שכּמבֵאתי ּמע ֵארי חוּממה,
חו ץ ִבמן יַתהּמשדות.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
יַתא ף יַתהּמשדות.
יַתבִית יַתהּמבנוי יַתבחוּממה,
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאאינו שכּמבֵאתי ּמע ֵארי חוּממה.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
לכאתל יַתהִבחיוצון הוא חוּממתו.
מסכת ערכין פרק ט משנה ו
ו
ִבעיר אש יַתגגואתיּמה חוּממּמת ּה,
שואשֵאאי ּמנה ממאּקאפת חוּממה ִבמימות שיהומשיַתע ִבבן נון,
ֵאאי ּמנה שכּמבֵאתי ּמע ֵארי חוּממה.
שוֵאאלו ֵאהן ּמבֵאתי ּמע ֵארי חוּממה:
ּמשלוש רֲעחֵאוצרות אשִבלשש ֵאני שש ֵאני ּמבִבתים,
ממּמּקפות חוּממה ִבמימות שיהומשיַתע ִבבן נון,
שכגון:
יַתקשוצ ּמרה יַתה שיּמש ּמנה אששלִבוצפו ִברין,
שוּמחּמק ּמרה אששל יַתגשּמחּמלב,
שויושתיַתפת יַתה שיּמש ּמנה,
שו יַתגשמּמלא ,ו שגדוד ,שוּמח ִבדיד ,שואונוִ ,בוירוּמשיַתלִים,
שוֵאכן יַתכיוֵאוצא ּמבאהן.

מסכת ערכין פרק ט משנה ז
ז
ּמבֵאתי יַתהרֲעחֵאוצ ִברים,
נושת ִבנין ּמלאהן שכלכיַתח ּמיאפה אששבּמבֵאתי ּמע ֵארי חוּממה,
ושכלכיַתח ּמיאפה אשיַתבּמשדות,
שו ִבנ שגּמאִבלין ִבמ ּמיד,
שו ִבנ שגּמאִבלין ּמכל שש ֵאנים ּמעּמשר חל אדש יַתכּמבִבתים,
שויושוצִבאין יַתביוֵאבל ושבִבג שרעון אכאס ף יַתכּמשדות.
שוֵאאלו ֵאהן ּמבֵאתי רֲעחֵאוצ ִברים:
ששֵאתי רֲעחֵאוצרות אשִבלשש ֵאני שש ֵאני ּמבִבתים,
יַתא ף יַתעל ִבפי ממּמּקִבפין חוּממה ִבמימות שיהומשיַתע ִבבן נון,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שכּמבֵאתי יַתהרֲעחֵאוצ ִברים.
מסכת ערכין פרק ט משנה ח
ח
ִישש ּמרֵאאל אש ּמי יַתרש אאת רֲעאִבבי ִבאמו ֵאל ִבוי,
ֵאאינו גוֵאאל יַתכֵאוּס אדר אזה.
שוֵאכן ֵאל ִבוי אש ּמי יַתרש אאת רֲעאִבבי ִבאמו ִישש ּמרֵאאל,
ֵאאינו גוֵאאל יַתכֵאוּס אדר אזה,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא כה,לג(
א
"ִבכי ּמבֵאתי ּמע ֵארי יַתהשל ִבו ִבים",
יַתעד אש שיֵאהא ֵאל ִבוי ושבּמע ֵארי יַתהשל ִבו ִבים.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאין יַתה שדּמב ִברין רֲעאמו ִברין אאּמלא שבּמע ֵארי יַתהשל ִבו ִבים.
ֵאאין עוִבשין ּמש אדה ִבמ שג ּמרש ,שוללא ִבמ שג ּמרש ּמש אדה,
ללא ִבמ שג ּמרש ִבעיר ,שוללא ִבעיר ִבמ שג ּמרש.
ּמאיַתמר שרִבבי אאשלּמע ּמזר:
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?
שבּמע ֵארי יַתהשל ִבו ִבים.
רֲעאּמבל שבּמע ֵארי ִישש ּמרֵאאל,
עוִבשים ּמש אדה ִבמ שג ּמרש ,שוללא ִבמ שג ּמרש ּמש אדה,
ִבמ שג ּמרש ִבעיר ,שוללא ִבעיר ִבמ שג ּמרש,
שכ ֵאדי אשללא יַתירֲעח ִבריבו אאת ּמע ֵארי ִישש ּמרֵאאל.
יַתהלכרֲעה ִבנים שויַתהשל ִבו ִבים מושכ ִברין שלעוּמלם,
שוגורֲעאִבלין שלעוּמלם,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא כה,לב(
א
" שגמאיַתלת עוּמלם ִבתשה איה יַתלשל ִבו ִבים".
חסלת ערכים

מסכת תמורה
פרק א
מסכת תמורה פרק א משנה א
א
יַתהלכל שמִבמי ִברים,
אאּמחד רֲעא ּמנִבשים ,שואאּמחד ּמנִבשים.
ללא אשּמא ּמדם יַתריַתשי שלּמהִבמיר,
אאּמלאִ ,באם ֵאהִבמיר ,מוּממר,
שוסוֵאפג אאת ּמהיַתא שרּמבִבעים.
יַתהלכרֲעה ִבנים שמִבמי ִברים אאת אשּמלאהן,
שוִישש ּמרֵאאל שמִבמי ִברים אאת אשּמלאהן.
ֵאאין יַתהלכרֲעה ִבנים שמִבמי ִברים ללא יַתביַתחּמּטאת,
שוללא ּמבּמאּמשם ,שוללא ִבבשבכור.
ּמאיַתמר שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי:
שוִבכי ִבמשפ ֵאני ּממה ֵאאין שמִבמי ִברים ִבבשבכור?
ּמאיַתמר לו שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
יַתחּמּטאת שוּמאּמשם יַתמּמת ּמנה יַתללכֵאהן,
שויַתהשבכור יַתמּמת ּמנה יַתללכֵאהן,
יַתמה יַתחּמּטאת שוּמאּמשםֵ ,אאין שמִבמי ִברין ּמבאהן,
יַתא ף יַתהשבכור ,ללא שיִבמירו בו.
ב
ּמאיַתמר לו שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי:
ּממה לו ֵאאינו ֵאמִבמיר יַתביַתחּמּטאת וּמבּמאּמשם,
אשֵאאין ּמזִבכין ּמבאהן שביַתח ֵאייאהן,
לתאיַתמר ִבבשבכור אש ּמזִבכין בו שביַתח ּמייו?
ּמאיַתמר לו שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
לא שכּמבר אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא כז,י(
יַתורֲעה ל
" שוּמה ּמיה הוא ושתמו ּמרתו ִישה איה ּק אדש",
ֵאאיּמכן שק מדּמשה ּמחּמלה ּמעּמליו?
שבֵאבית יַתהשבּמעִבלים!
יַתא ף שתמו ּמרה ,שבֵאבית יַתהשבּמעִבלים.

מסכת תמורה פרק א משנה ב
ג
שמִבמי ִברין ִבמן יַתהּמבּמקר יַתעל יַתהלצאן,
וִבמן יַתהלצאן יַתעל יַתהּמבּמקר,
ִבמן יַתהשכּמבִבשים יַתעל ּמהִבע ִבזים,
וִבמן ּמהִבע ִבזים יַתעל יַתהשכּמבִבשים,
ִבמן יַתה שזּמכ ִברים יַתעל יַתה שנֵאקבות,
וִבמן יַתה שנֵאקבות יַתעל יַתה שזּמכ ִברים,
ִבמן שתִבמיִבמים יַתעל יַתברֲעעֵאלי מוִבמין,
וִבמן יַתברֲעעֵאלי מוִבמין יַתעל שתִבמיִבמים,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא כז,י(
א
"ללא יַתירֲעחִבליאפנו שוללא ּמיִבמיר לאתו טוב שב ּמרע".
ֵאאי אזה הוא "טוב שב ּמרע"?
יַתברֲעעֵאלי מוִבמין אשּמּק יַתדם אהשק ֵאדּמשן אאת מוּממן.
ד
שמִבמי ִברין אאּמחד ִבבששיַתנִים ,ושש יַתנִים שבאאּמחד;
אאּמחד שבֵאמּמאה ,וֵאמּמאה שבאאּמחד.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ֵאאין שמִבמי ִברין אאּמלא אאּמחד שבאאּמחד,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא כז,י(
א
" שוּמה ּמיה הוא ושתמו ּמרתו ִישה איה ּק אדש",
יַתמה "הוא" שמ מיּמחד,
יַתא ף "שתמו ּמרתו" שמ מיאח אדת.
מסכת תמורה פרק א משנה ג
ה
ֵאאין שמִבמי ִברין ֵאאּמב ִברין יַתברֲעעּמב ִברין,
שוללא רֲעעּמב ִברין ּמבֵאאּמב ִברין,
שוללא ֵאאּמב ִברין יַתורֲעעּמב ִברין ִבבששֵאלִבמין,
שוללא ששֵאלִבמים ּמבאהם.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
שמִבמי ִברין ֵאאּמב ִברין ִבבששֵאלִבמים,
שוללא ששֵאלִבמים ּמבאהם.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
יַתורֲעהללא יַתבממשק ּמדִבשין הוא אוֵאמר:
" יַתר שגּמל ּה אשּמלזו עוּמלה" ,מכּמל ּה עוּמלה,
יַתא ף שכאשליאיַתמר:
" יַתר שגּמל ּה אשּמלזו יַתתיַתחת זו",
שתֵאהא מכּמל ּה שתמו ּמרה יַתתשחאתיּמה.

מסכת תמורה פרק א משנה ד
ו
ֵאאין יַתהשמ מדּממע שמ יַתדֵאמיַתע אאּמלא שלִבפי אחששבון.
ֵאאין יַתהשממחּממ ץ יַתמשחִבמי ץ אאּמלא שלִבפי אחששבון.
ֵאאין יַתמִים ששאוִבבין פושסִבלין אאת יַתהִבמשק אוה,
אאּמלא שלִבפי אחששבון.
מסכת תמורה פרק א משנה ה
ז
ֵאאין ֵאמי יַתחּמּטאת אנאעִבשים ֵאמי יַתחּמּטאת,
אאּמלא ִבעם יַתמיַתתן ּמהֵאאאפר.
ֵאאין ֵאבית שפ יַתרס עואשה ֵאבית שפ יַתרס,
שוללא שתרוּממה יַתאיַתחר שתרוּממה,
שוללא שתמו ּמרה עוּמשה שתמו ּמרה,
] שוללא יַתה אואלד עואשה שתמו ּמרה[.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתה אואלד עואשה שתמו ּמרה.
ּמאשמרו לו:
יַתהלּק אדש עואשה שתמו ּמרה,
ללא יַתה אואלד שוללא שתמו ּמרה עוִבשין שתמו ּמרה.
מסכת תמורה פרק א משנה ו
ח
ּמהעופות שויַתהשמ ּמנחות ֵאאי ּמנן עוִבשין שתמו ּמרה,
אשללא אנאאיַתמר אאּמלא "שבֵאהּממה".
יַתהִבצבור שויַתהשוּמתִבפין ֵאאי ּמנן עוִבשין שתמו ּמרה,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא כז,י(
א
"ללא ּמיִבמיר לאתו".
יַתה ּמיִבחיד עואשה שתמו ּמרה,
שוללא יַתהִבצבור שוללא יַתהשוּמתִבפין עוִבשין שתמו ּמרה.
ט
ּמק שרשבנות אב אדק יַתהיַתבִית ֵאאי ּמנן עוִבשין שתמו ּמרה.
ּמאיַתמר שרִבבי ִבששמעון:
יַתורֲעהללא יַתמרֲעעֵאשר יַתבשכּמלל ּמה ּמיה,
שוּמלּממה ּמיּמוצא? שליַתהִבּקיש ֵאאּמליו:
יַתמה יַתמשעֵאשר ּמק שריַתבן ּמיִבחיד,
ּמישוצאו ּמק שרשבנות ִבוצבור;
יַתמה יַתמשעֵאשר ּמק שריַתבן ִבמ שזֵאביַתח,
ּמישוצאו ּמק שרשבנות אב אדק יַתהיַתבִית.

פרק ב
מסכת תמורה פרק ב משנה א
א
ֵאיש שבּמק שרשבנות יַתה ּמיִבחיד,
יַתמה אשֵאאין שבּמק שרשבנות יַתהִבצבור,
שו ֵאיש שבּמק שרשבנות יַתהִבצבור,
יַתמה אשֵאאין שבּמק שרשבנות יַתה ּמיִבחיד,
אשּמּק שרשבנות יַתה ּמיִבחיד עוִבשין שתמו ּמרה,
שוּמק שרשבנות יַתהִבצבור ֵאאי ּמנן עוִבשין שתמו ּמרה.
ּמק שרשבנות יַתה ּמיִבחיד נורֲעה ִבגין יַתב שזּמכ ִברים ויַתב שנֵאקבות,
שוּמק שרשבנות יַתהִבצבור ֵאאי ּמנן נורֲעה ִבגין אאּמלא יַתב שזּמכ ִברין.
ּמק שרשבנות יַתה ּמיִבחיד ,יַתח ּמיִבבין שביַתאשח ּמריוּמתן,
ושביַתאשח ּמריות ִבנשסֵאכיאהן,
שוּמק שרשבנות יַתהִבצבור ֵאאי ּמנן יַתח ּמיִבבין ללא שביַתאשח ּמריוּמתן,
שוללא שביַתאשח ּמריות ִבנשסֵאכיאהן,
רֲעאּמבל יַתח ּמיִבבין שביַתאשח ּמריות ִבנשסֵאכיאהן ִבמאשּמּק יַתרב יַתה אזיַתבח.
ב
ֵאיש שבּמק שרשבנות יַתהִבצבור,
]יַתמה אשֵאאין שבּמק שרשבנות יַתה ּמיִבחיד[,
אשּמּק שרשבנות יַתהִבצבור
דוִבחין אאת יַתהיַתשּמבת שואאת יַתהמּטשמּמאה,
שוּמק שרשבנות יַתה ּמיִבחיד
ֵאאי ּמנן דוִבחין ללא אאת יַתהיַתשּמבת שוללא אאת יַתהמּטשמּמאה.
ּמאיַתמר שרִבבי ֵאמִבאיר:
יַתורֲעהללא רֲעחִבבֵאתי לכֵאהן ּמגדול,
ויַתפר יום יַתהִבכפו ִברים,
ּמק שריַתבן ּמיִבחיד,
שודוִבחין אאת יַתהיַתשּמבת שואאת יַתהמּטשמּמאה?
אאּמלא אש שזיַתמ ּמנן ּמקבויַתע.
מסכת תמורה פרק ב משנה ב
ג
יַתחלּטאת יַתה ּמיִבחיד אשִבכשפרו יַתהשבּמעִבליםֵ ,אמתות,
שואשיַתלִבצבורֵ ,אאי ּמנן ֵאמתות.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמימות.
ּמאיַתמר שרִבבי ִבששמעון:

יַתמה ּממִבוצינו ִבב שויַתלד יַתחּמּטאת,
ושתמו יַתרת יַתחּמּטאת,
שויַתחּמּטאת אשֵאמתו שבּמעאליּמה,
שב ּמיִבחיד שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים ,רֲעאּמבל ללא יַתבִבצבור;
יַתא ף שכאשִבכשפרו יַתהשבּמעִבלים שואשִבעשב ּמרה שש ּמנּמתן,
שב ּמיִבחיד שדּמב ִברין רֲעאמו ִברין ,רֲעאּמבל ללא יַתבִבצבור.
מסכת תמורה פרק ב משנה ג
ד
חלאמר יַתבּמּק ּמדִבשין ִבמיַתבשתמו ּמרה,
ויַתבשתמו ּמרה ִבמיַתבּקּק ּמדִבשים,
אשיַתהּמּק ּמדִבשים עוִבשין שתמו ּמרה,
שוֵאאין שתמו ּמרה עוּמשה שתמו ּמרה.
]יַתהִבצבור[ שויַתהמשּמתִבפין יַתמשק ִבדיִבשין,
רֲעאּמבל ללא שמִבמי ִברים.
ויַתמשק ִבדיִבשין ֵאאּמב ִברין יַתורֲעעּמב ִברין,
רֲעאּמבל ללא שמִבמי ִברין.
ה
חלאמר יַתבשתמו ּמרה,
אשיַתהשּק מדּמשה ּמחּמלה ּמעאליּמה יַתברֲעעיַתלת מום ּמקבויַתע,
שוֵאאי ּמנה יוּמוצא יַתלמחִבלים שלִבה ּמג ֵאזז שוֵאלּמעֵאבד.
שרִבבי יוֵאסה ִבב שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמעּמשה שו ֵאגג יַתכֵאמ ִבזיד יַתבשתמו ּמרה,
ללא ּמעּמשה שו ֵאגג ]יַתכֵאמ ִבזיד[ יַתבממשק ּמדִבשין.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יַתהִבכשליַתאִים ,שויַתהשּט ֵארּמפה ,שויוֵאוצא דלאפן,
שוּמטשמטום שויַתא שנ שדרו ִבגי ּמנס,
ללא שק ֵאדִבשין ,שוללא יַתמשק ִבדיִבשין.

פרק ג
מסכת תמורה פרק ג משנה א
א
ֵאאלו ּמק ּמדִבשין אש יַתושלדוֵאתיאהן ושתמורוֵאתיאהן יַתכיוֵאוצא ּמבאהן:
שויַתלד ששּמלִבמים ושתמו ּמרּמתן,
שוּמל ּמדן ,ו שויַתלד שוּמל ּמדן יַתעד סו ף ּמהעוּמלם,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִבכששּמלִבמים,
ושטעו ִבנים שסִבמיּמכה ו שנּמסִבכים,

ושתנויַתפת ּמח אזה ּמושוק.
ב
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
שויַתלד ששּמלִבמים ללא ִיּמּק ֵארב ששּמלִבמים.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִיּמּק ֵארב.
ּמאיַתמר שרִבבי ִבששמעון:
ללא אנשחשלקו יַתעל שויַתלד שויַתלד ששּמלִבמים,
שויַתעל שויַתלד שויַתלד שתמו ּמרה,
אשללא ִיּמּק ֵארב,
שויַתעל יַתמה אנשחּמלקו?
יַתעל יַתה אואלד,
אש שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ללא ִיּמּק ֵארב,
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִיּמּק ֵארב.
ג
ֵאהִבעיד שרִבבי שיהומשיַתע ו שרִבבי יַתפשפ יַתיס
יַתעל שויַתלד ששּמלִבמים אש ִביּמּק ֵארב ששּמלִבמים.
ּמאיַתמר שרִבבי יַתפשפ יַתיס:
רֲעא ִבני ֵאמִבעיד,
אשּמה שיּמתה ּמלנו ּמפ ּמרה ִבזשבֵאחי ששּמלִבמים,
יַתורֲעאיַתכשלנוּמה יַתבאפיַתסח,
שוּמאיַתכשלנו יַתושל ּמד ּה ששּמלִבמים אבּמחג.
מסכת תמורה פרק ג משנה ב
ד
שויַתלד תו ּמדה ,ושתמו ּמרּמת ּה,
יַתושל ּמד ּה ו שויַתלד יַתושל ּמד ּה יַתעד סו ף ּמהעוּמלם,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שכתו ּמדה,
וִבבשליַתבד אשֵאאי ּמנן שטעו ִבנין אלאחם.
שתמו יַתרת עוּמלה,
שויַתלד שתמו ּמרה,
שוּמל ּמדן ו שויַתלד שוּמל ּמדן יַתעד סו ף ּמהעוּמלם,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שכעוּמלה,
ושטעו ּמנה אהשפֵאשט שו ִבנתויַתח,
שוּמכִבליל ּמלִבאִבשים.
מסכת תמורה פרק ג משנה ג

ה
יַתהיַתמשפ ִבריש שנֵאקּמבה ּמלעוּמלה שו ּמישל ּמדה ּמזּמכר,
ִי שראעה יַתעד אש ִבישסּמתֵאאב,
שוִיּממֵאכר ,שו ּמיִבביא שב ּמדּממיו עוּמלה.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
הוא שביַתעשוצמו ִישק יַתרב עוּמלה.
ו
יַתהיַתמשפ ִבריש שנֵאקּמבה שלּמאּמשם,
ִבת שראעה יַתעד אשִבתשסּמתֵאאב > ,אש ִבישסּמתֵאאב<
ִבתּממֵאכר ,שו ּמיִבביא שב ּמדאמיּמה ּמאּמשם> .ימכר<
ִבאם ּמק יַתרב רֲעאּמשמוִ ,ישפלו ּמדאמיּמה ִבל שנ ּמדּמבה.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ִבתּממֵאכר אשללא יַתבמום.
ז
ּמאּמשם אשֵאמתו שבּמעּמליו,
שואשִבכשפרו שבּמעּמליו,
ִי שראעה יַתעד אש ִבישסּמתֵאאב,
שוִיּממֵאכר ,שוִישפלו ּמדּממיו ִבל שנ ּמדּמבה.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ּמימות.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
ּמיִבביא שב ּמדּממיו עוּמלה.
>כך סדר שתי ההלכות בכי"ק<

ח
שתמו יַתרת ּמאּמשם,
שויַתלד שתמו ּמרה,
שוּמל ּמדן ,שויַתלד שוּמל ּמדן יַתעד סו ף ּמהעוּמלם,
ִי שרעו יַתעד אש ִבישסּמתרֲעאבו,
שוִיּממשכרו ,שוִישפלו שדֵאמיאהן ִבל שנ ּמדּמבהּ > .מדאמיּמה<
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ּמימותו.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
ּמיִבביא ִבב שדֵאמיאהם עולות.
מסכת תמורה פרק ג משנה ד
ט
יַתורֲעהללא יַתא ף יַתה שנ ּמדּמבה עוּמלה ִבהיא? >עולות<
יַתמה ֵאבין ִבדשב ֵארי שרִבבי אאשלּמע ּמזר של ִבדשב ֵארי רֲעחּמכִבמים? >אאִבליאע אזר<
אאּמלא ִבב שזיַתמן אשִבהיא ּמבּמאה חוּמבה,

הוא סוֵאמְך ּמעאליּמה,
וֵאמִבביא ּמעאליּמה שנּמסִבכים,
ו שנּמסאכיּמה ִבמאשלו.
ִבאם ּמה ּמיה לכֵאהן,
רֲעעבו ּמדּמת ּה שועו ּמר ּה אשלו.
ִבב שזיַתמן אשִבהיא ּמבּמאה שנ ּמדּמבה,
ֵאאינו סוֵאמְך ּמעאליּמה,
שוֵאאינו ֵאמִבביא ּמעאליּמה שנּמסִבכים,
ו שנּמסאכיּמה ִבמאשיַתלִבצבור.
יַתא ף יַתעל ִבפי לכֵאהן,
רֲעעבו ּמדּמת ּה שועו ּמר ּה אששליַתא שנֵאשי ִבמששּממר.
מסכת תמורה פרק ג משנה ה
י
שתמו יַתרת יַתהשבכור שויַתהיַתמרֲעעֵאשר,
שוּמל ּמדן ,שויַתלד שוּמל ּמדן יַתעד סו ף ּמהעוּמלם,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִבכשבכור ושכיַתמרֲעעֵאשר,
שו ֵאיּמאשכלו שבמוּממן יַתלשבּמעִבלים.
יַתמה ֵאבין יַתהשבכור שויַתהיַתמרֲעעֵאשר שלֵאבין ּמכל יַתהּמּק ּמדִבשים?
אשּמכל יַתהּמּק ּמדִבשים ִבנשמּמכ ִברין שביַתאשטֵאלס שו ִבנששּמחִבטין שביַתאשטֵאלס,
שו ִבנששּמקִבלין שבִבלשט ּמרה,
חו ץ ִבמן יַתהשבכור וִבמן יַתהיַתמרֲעעֵאשר.
שו ֵאיש ּמלאהן ִבפ ּמדיון,
שוִבלשתמורוֵאתיאהן ִבפ ּמדיון,
חו ץ ִבמן יַתהשבכור וִבמן יַתהיַתמרֲעעֵאשר.
וּמבִבאין ִבמחו ץ ּמלּמא אר ץ ּמלּמא אר ץ,
חו ץ ִבמן יַתהשבכור וִבמן יַתהיַתמרֲעעֵאשר.
ִבאם ּמבאו שתִבמיִבמין,
ִיּמּק ֵארבו,
שוִבאם יַתברֲעעֵאלי מוִבמין,
ֵאיּמאשכלו שבמוּממן יַתלשבּמעִבלים.
ּמאיַתמר שרִבבי ִבששמעון:
יַתמה יַתהיַתּטיַתעם?
אשיַתהשבכור שויַתהיַתמרֲעעֵאשר ֵאיש ּמלאהם יַתפ שר ּמנּמסה ִבבשמקוּממן,
וששּמאר ּמכל יַתהּמּק ּמדִבשין,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשנויַתלד ּמלאהם מום> ,אשנושלדו<
רֲעה ֵארי ִבבשק מדּמשּמתן.

פרק ד

מסכת תמורה פרק ד משנה א
א
שויַתלד יַתחּמּטאת ,ושתמו יַתרת יַתחּמּטאת,
שויַתחּמּטאת אשֵאמתו שבּמעאליּמהּ ,מימותו.
שואשִבעשב ּמרה שש ּמנּמת ּה,
שואשּמאּמב ּמדה שו ִבנשמֵאוצאת ויַתברֲעעיַתלת מום:
ִבאם ִבמאשִבכשפרו יַתהשבּמעִבליםּ ,מתמות,
ֵאאי ּמנה עוּמשה שתמו ּמרה,
ללא אנשה ִבנין שוללא מורֲעעִבלין;
ִבאם יַתעד אשללא ִבכשפרו יַתהשבּמעִבלים,
ִבת שראעה יַתעד אשִבתשסּמתֵאאב,
שוִבתּממֵאכר ,שו ּמיִבביא שב ּמדאמיּמה יַתאאח ארת,
שועוּמשה שתמו ּמרה,
ומורֲעעִבלין ּמב ּה.
מסכת תמורה פרק ד משנה ב
ב
יַתהיַתמשפ ִבריש יַתחּמּטאתו שוּמאּמב ּמדה,
שוִבהשק ִבריב יַתאאח ארת יַתתשחאתיּמה,
שויַתאיַתחר ּמכְך ִבנשמֵאוצאת ּמה ִבראשו ּמנה,
ּמתמות.
יַתהיַתמשפ ִבריש ּממעות שליַתחּמּטאתו שוּמאּמבדו,
שוִבהשק ִבריב יַתחּמּטאות יַתתשחֵאתיאהן,
שויַתאיַתחר ּמכְך ִבנשמשוצאו יַתהּממעות,
ֵאישלכו של ּמים יַתהאמיַתלח.
מסכת תמורה פרק ד משנה ג
ג
יַתהיַתמשפ ִבריש ּממעות שליַתחּמּטאתו שוּמאּמבדו,
שוִבהשפ ִבריש ּממעות רֲעאֵאחרות יַתתשחֵאתיאהן> ,רֲעאֵאח ִברים<
ללא ִבהשסִבפיק ִבליַתּקח ּמבאהן יַתחּמּטאת,
יַתעד אש ִבנשמשוצאו יַתהּממעות ּמה ִבראשונות,
ּמיִבביא ֵאמֵאאלו וֵאמֵאאלו ]יַתחּמּטאת[,
שויַתהששּמאר ִישפלו ִבל שנ ּמדּמבה.
ד
יַתהיַתמשפ ִבריש ּממעות שליַתחּמּטאתו שוּמאּמבדו,
שוִבהשפ ִבריש יַתחּמּטאת יַתתשחֵאתיאהן,
ללא ִבהשסִבפיק שליַתהשק ִבריּמב ּה יַתעד אש ִבנשמשוצאו יַתהּממעות,
יַתורֲעה ֵארי יַתחּמּטאת יַתברֲעעיַתלת מום,

ִבתּממֵאכר,
שו ּמיִבביא ֵאמֵאאלו וֵאמֵאאלו יַתחּמּטאת,
שויַתהששּמאר ִישפלו ִבל שנ ּמדּמבה.
ה
יַתהיַתמשפ ִבריש יַתחּמּטאתו שוּמאּמב ּמדה,
שוִבהשפ ִבריש ּממעות יַתתשחאתיּמה,
ללא ִבהשסִבפיק ִבליַתּקח ּמבאהן יַתחּמּטאת יַתעד אש ִבנשמֵאוצאת יַתחּמּטאתו,
יַתורֲעה ֵארי ִבהיא יַתברֲעעיַתלת מום,
ִבתּממֵאכר,
שו ּמיִבביא ֵאמֵאאלו וֵאמֵאאלו יַתחּמּטאת,
שויַתהששּמאר ִישפלו ִבל שנ ּמדּמבה.
ו
יַתהיַתמשפ ִבריש יַתחּמּטאתו שוּמאּמב ּמדה,
שוִבהשפ ִבריש יַתאאח ארת יַתתשחאתיּמה,
ללא ִבהשסִבפיק שליַתהשק ִבריּמב ּה יַתעד אש ִבנשמֵאוצאת ּמה ִבראשו ּמנה,
יַתורֲעה ֵארי ששֵאתיאהן יַתברֲעעלות מום> ,יַתברֲעעיַתלת<
ִיּממשכרו,
שו ּמיִבביא ֵאמֵאאלו וֵאמֵאאלו יַתחּמּטאת,
שויַתהששּמאר ִישפלו ִבל שנ ּמדּמבה.
ז
יַתהיַתמשפ ִבריש יַתחּמּטאתו שוּמאּמב ּמדה,
שוִבהשפ ִבריש יַתאאח ארת יַתתשחאתיּמה,
ללא ִבהשסִבפיק שליַתהשק ִבריּמב ּה יַתעד אש ִבנשמֵאוצאת ּמה ִבראשו ּמנה,
יַתורֲעה ֵארי ששֵאתיאהן שתִבמימות,
יַתאיַתחת ֵאמאהן ִבתּמּק ֵארב יַתחּמּטאת,
שויַתהשש ִבנ ּמיה ּמתמות.
ִבדשב ֵארי שרִבבי.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאין יַתחּמּטאת ֵאמּמתה,
אאּמלא אש ִבנשמֵאוצאת ֵאמיַתאיַתחר אשִבכשפרו יַתהשבּמעִבלים.
ֵאאין יַתהּממעות הושלכות של ּמים יַתהאמיַתלח,
אאּמלא אש ִבנשמשוצאו ֵאמיַתאיַתחר אשִבכשפרו יַתהשבּמעִבלים.
מסכת תמורה פרק ד משנה ד
ח
יַתהיַתמשפ ִבריש יַתחּמּטאתו,
יַתורֲעה ֵארי ִבהיא יַתברֲעעיַתלת מום,
מושכ ּמר ּה,

וֵאמִבביא שב ּמדאמיּמה יַתאאח ארת> .ויביא<
שרִבבי אאִבליאע אזר ִבב שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ִבאם ֵאק שרּמבה שש ִבנ ּמיה יַתעד אשללא ִבנששּמחּמטה ּמה ִבראשו ּמנה,
ּמתמות,
אששכּמבר ִבכשפרו יַתהשבּמעִבלים.

פרק ה
מסכת תמורה פרק ה משנה א
א
ֵאכייַתוצד יַתמרֲעע ִבריִבמין יַתעל יַתהשבכור?
שמיַתבאכ ארת אשּמה שיּמתה שממעאב ארת ,אוֵאמר:
"יַתמה אששבֵאמאעיּמה אשּמלזוִ ,באם ּמזּמכר ,עוּמלה".
ּמישל ּמדה ּמזּמכרִ ,יּמּק ֵארב עוּמלה.
"ִבאם שנֵאקּמבהִ ,בזשבֵאחי ששּמלִבמים".
ּמישל ּמדה שנֵאקּמבהִ ,בתּמּק ֵארב ששּמלִבמים;
"ִבאם ּמזּמכר ,עוּמלהִ ,באם שנֵאקּמבהִ ,בזשבֵאחי ששּמלִבמים",
ּמישל ּמדה ּמזּמכר ו שנֵאקּמבה,
יַתה ּמזּמכר ִיּמּק ֵארב עוּמלה,
שויַתה שנֵאקּמבה ִבתּמּק ֵארב ששּמלִבמים.
מסכת תמורה פרק ה משנה ב
ב
ּמישל ּמדה שש ֵאני שזּמכ ִברים,
אאּמחד ֵאמאהן ִיּמּק ֵארב עוּמלה,
שויַתהֵאש ִבני ִיּממֵאכר שליַתח שיֵאבי עוּמלה,
שו ּמדּממיו מחִבלין.
ּמישל ּמדה ששֵאתי שנֵאקבות,
יַתאיַתחת ֵאמאהן ִבתּמּק ֵארב ששּמלִבמים,
שויַתהשש ִבנ ּמיה ִבתּממֵאכר שליַתח שיֵאבי ששּמלִבמים,
שו ּמדאמיּמה מחִבלין.
ּמישל ּמדה ּמטשמטום שויַתא שנ שדרו ִבגי ּמנס,
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ֵאאין שק מדּמשה ּמחּמלה רֲעעֵאליאהן.
מסכת תמורה פרק ה משנה ג
ג
ּמהאוֵאמר:
" יַתושל ּמד ּה אשּמלזו עוּמלה ,שוִבהיא ששּמלִבמים",

שדּמב ּמריו יַתק ּמיִבמין.
"ִבהיא ששּמלִבמים ו שוּמל ּמד ּה עוּמלה",
רֲעה ֵארי זו שויַתלד ששּמלִבמים.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
ִבאם שלֵאכן ִבנשתיַתכ יַתון ִבמשתִבחּמלה,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאי אאשפּמשר ִבלשקרות שש ֵאני ֵאשמות שכיַתאיַתחת,
שדּמב ּמריו יַתק ּמיִבמין.
ִבאם ִבמאשּמאיַתמר "רֲעה ֵארי זו ששּמלִבמים"
שו ִבנשמיַתלְך שוּמאיַתמר " יַתושל ּמד ּה עוּמלה",
רֲעה ֵארי זו שויַתלד ששּמלִבמים.
>לא נמוצא בכתב היד<
)מסכת תמורה פרק ה משנה ד
רֲעה ֵארי זו שתמו יַתרת עוּמלה ושתמו יַתרת ששּמלִבמים,
רֲעה ֵארי זו שתמו יַתרת עוּמלה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
ִבאם ּמלֵאכן ִבנשתיַתכ יַתון ִבמשתִבחּמלה,
הוִבאיל שוֵאאי אאשפּמשר ִבלשקרות שש ֵאני ֵאשמות שכיַתאיַתחת,
שדּמב ּמריו יַתק ּמיִבמין;
שוִבאם ִבמאשּמאיַתמר:
שתמו יַתרת עוּמלה,
ִבנשמיַתלְך שוּמאיַתמר:
שתמו יַתרת ששּמלִבמים ,רֲעה ֵארי זו שתמו יַתרת עוּמלה( .
מסכת תמורה פרק ה משנה ה
ה
"רֲעה ֵארי זו יַתתיַתחת זו"" ,שתמו ּמרה זו"" ,רֲעחִבלֵאפי זו",
רֲעה ֵארי זו שתמו ּמרה.
"זו שממחאלאלת יַתעל זו",
ֵאאי ּמנה שתמו ּמרה.
ִבאם ּמה ּמיה אהשק ֵאדש יַתביַתעל מום,
ֵאיֵאוצא יַתלמחִבלין,
ּמוצ ִבריְך שלֵאהּמעשות ּמדִבמים.
מסכת תמורה פרק ה משנה ו
ו
"רֲעה ֵארי זו יַתתיַתחת יַתחּמּטאת,
יַתתיַתחת עוּמלה",
ללא ּמאיַתמר שכלום.

"יַתתיַתחת יַתחּמּטאת זו",
יַתתיַתחת עוּמלה זו",
"יַתתיַתחת יַתחּמּטאת ,יַתתיַתחת עוּמלה אש איש ִבלי שבתוְך יַתהיַתבִית",
ּמה ּמיה לו ,שדּמב ּמריו יַתק ּמיִבמין.
ּמאיַתמר יַתעל שבֵאהּממה יַתהשּטֵאמּמאה שויַתעל יַתברֲעעיַתלת מום:
"רֲעה ֵארי ֵאאלו עוּמלה",
ללא ּמאיַתמר שכלום.
"רֲעה ֵארי ֵאאלו שלעוּמלה",
ִיּממֵאכרו שו ּמיִבביא ִבב שדֵאמיאהן עולות.

פרק ו
מסכת תמורה פרק ו משנה א
א
ּמכל ּמהרֲעאסו ִברין יַתעל יַתגֵאבי יַתהִבמ שזֵאבח,
אושס ִברים ּמכל אשֵאהן:
ּמהרוֵאביַתעּ> ,מהרויַתבע<
שויַתהִבנ שרּמבע,
שויַתהממשקאוצה,
שויַתה אנשעּמבד,
שוּמהאאשת ּמנן,
שויַתהשמִבחיר,
שויַתהִבכשליַתאִים > ,שויַתהשכיַתלִבאים<
שויַתהשּט ֵארּמפה,
שויוֵאוצא דלאפן.
ֵאאי אזה הוא יַתהממשקאוצה?
יַתהממשקאוצה יַתלרֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה.
הוא ּמאסור,
ויַתמה אשּמעּמליו ממּמתר.
שוֵאאי אזה יַתה אנשעּמבד?
ּמכל אשעושב ִבדין אותו.
הוא ויַתמה אשּמעּמליו ּמאסור.
אזה ּמו אזה ממּמת ִברין יַתברֲעאִבכיּמלה.
מסכת תמורה פרק ו משנה ב
ב
ֵאאי אזה הוא אאשת ּמנן?
ּמהאוֵאמר יַתלזו ּמנה:
"ֵאהא ִבליְך ִבבששּמכ ִבריְך".

רֲעאִבפלו ֵאמּמאה ,מכּמלן רֲעאסו ִברין.
שוֵאכן ּמהאוֵאמר יַתלרֲעחֵאברו:
"ֵאהא ּמלְך ּמטאלה אזה,
שוֵאתן ִבלי ִבששפּמחּמתְך ֵאאאוצל יַתעשב ִבדי".
שרִבבי אוֵאמר:
ֵאאינו אאשת ּמנן.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
אאשת ּמנן.
מסכת תמורה פרק ו משנה ג
ג
ֵאאי אזה הוא שמִבחיר אכאלב?
ּמהאוֵאמר יַתלרֲעחֵאברו:
"ֵאהא ּמלְך ּמטאלה אזה יַתתיַתחת אכאלב אזה".
שוֵאכן שש ֵאני שוּמתִבפין אשּמחשלקו:
אאּמחד נוֵאטל רֲעעּמש ּמרה,
שואאּמחד נוֵאטל ִבתששּמעה שואכאלב,
אששכ אנ אגד יַתהאכאלב רֲעאסו ִברין,
שואשִבעם יַתהאכאלב ממּמת ִברין.
אאשת יַתנן אכאלב ושמִבחיר זו ּמנה,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ממּמת ִברים,
אש אנאאיַתמר "שש ֵאני" ,ללא יַתא שרּמבּמעה.
יַתושלדוֵאתיאהן ממּמת ִברין,
אש אנאאיַתמר "ֵאהן" ,ללא יַתושלדוֵאתיאהן.
מסכת תמורה פרק ו משנה ד
ד
ּמניַתתן ּמל ּה שכּמסִבפים,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ממּמת ִברין.
ֵאיינות ,ששּממ ִבנים ,ושסּמלתות,
שוּמכל ּמדּמבר אשיַתכיוֵאוצא בו ּמק ֵארב יַתעל יַתגֵאבי ִבמ שזֵאביַתחּ> ,מב ּה<
ּמאסור.
ה
ּמניַתתן ּמל ּה ממשק ּמדִבשין,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ממּמת ִברין.
עופות,
רֲעה ֵארי ֵאאלו רֲעאסו ִברין.
אשּמה ּמיה יַתב ִבדין:
ּממה ִבאם יַתהממשק ּמדִבשין אשיַתהמום פוֵאסל ּמבאהן,
שוֵאאין אאשת ּמנן ושמִבחיר ּמחל רֲעעֵאליאהם,

עו ף ,אשֵאאין יַתהמום פוֵאסל בו,
ֵאאינו ִבדין אשללא שיֵאהא אאשת ּמנן ושמִבחיר ּמחל ּמעּמליו?
יַתתשלמוד לויַתמר ) :שדּמב ִברים כג,יט(
"שלּמכל אנ אדר" ,שלּמהִבביא אאת ּמהעו ף.
מסכת תמורה פרק ו משנה ה
ו
ּמכל ּמהרֲעאסו ִברין יַתעל יַתגֵאבי יַתהִבמ שזֵאבח,
יַתושלדוֵאתיאהן ממּמת ִברין.
שויַתלד שט ֵארּמפה ,שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ללא ִיּמּק ֵארב יַתעל יַתגֵאבי יַתהִבמ שזֵאביַתח.
) יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִבריםִ :יּמּק ֵארב(.
שרִבבי רֲעח יַתנשנ ּמיה אבן יַתא שנִבטי שג ּמנס אוֵאמר:
שכֵאש ּמרה אש ּמי שנּמקה ִבמן יַתהשּט ֵארּמפה,
שפסוּמלה ֵאמיַתעל יַתגֵאבי יַתהִבמ שזֵאביַתח.
ּמכל יַתהּמּק ּמדִבשין אש אנאעשו שט ֵארּמפה,
ֵאאין פו ִבדין,
אשֵאאין פו ִבדין אאת יַתהּמּק ּמדִבשים שליַתהרֲעאִבכיּמלן יַתלשכּמלִבבין.

פרק ז
מסכת תמורה פרק ז משנה א
א
ֵאיש שבּמק שדֵאשי יַתהִבמ שזֵאביַתח יַתמה אשֵאאין שבּמק שדֵאשי אב אדק יַתהיַתבִית,
ֵאיש שבּמק שדֵאשי אב אדק יַתהיַתבִית יַתמה אשֵאאין שבּמק שדֵאשי יַתהִבמ שזֵאביַתח,
אשּמּק שדֵאשי יַתהִבמ שזֵאביַתח עוִבשין שתמו ּמרה,
שויַתח ּמיִבבין רֲעעֵאליאהם ִבמֵאשם ִבפגול ,נוּמתר שוּמטֵאמא,
שוּמל ּמדן יַתורֲעחּמלּמבן ּמאסור שליַתאיַתחר ִבפ שדיו ּמנן,
שויַתהשורֲעחּמטן יַתבחו ץ יַתח ּמיב.
ֵאאין נושת ִבנין ֵאמאהן ּמלמאּממ ִבנים ִבבששּמכ ּמרן.
)יַתמה אשֵאאין ֵאכן שבּמק שדֵאשי אב אדק יַתהיַתבִית(.
מסכת תמורה פרק ז משנה ב
ב
ֵאיש שבּמק שדֵאשי אב אדק יַתהיַתבִית,
אששוּסּמתם אהשק ֵאדשות שלאב אדק יַתהיַתבִית.
אהשק ֵאדש אב אדק יַתהיַתבִית ּמחל יַתעל יַתהלכל,
ומורֲעעִבלין שב ִבגדוֵאליאהן,
שוֵאאין ּמבאהן רֲעה ּמנ ּמיה יַתללכרֲעה ִבנים.

מסכת תמורה פרק ז משנה ג
ג
אאּמחד ּמק שדֵאשי יַתהִבמ שזֵאביַתח,
שואאּמחד ּמק שדֵאשי אב אדק יַתהיַתבִית,
ֵאאין שמיַתש ִבנין אוּמתן ִבמשּק מדּמשה ִבלשק מדּמשה,
יַתמשק ִבדיִבשין אוּמתן אהשק ֵאדש ִבעלוי,
ויַתמרֲעח ִבריִבמין אוּמתן.
שוִבאם ֵאמתוִ ,יּמּקֵאברו.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ּמק שדֵאשי אב אדק יַתהיַתבִית,
ִבאם ֵאמתוִ ,יּמפדו.
מסכת תמורה פרק ז משנה ד
ד
ֵאאלו ֵאהן יַתה ִבנשקּמב ִברין:
ּמק ּמדִבשים אשִבהִבפילוִ ,יּמּקֵאברו.
ִבהִבפיּמלה ִבששל ּמיהִ ,בתּמּקֵאבר.
שור יַתה ִבנשסּמקל,
שואע שגּמלה רֲעערוּמפה,
שוִבוצּקפ ֵארי שמלוצ ּמרע,
וששיַתער ּמנ ִבזיר,
ואפאטר רֲעחמור,
וּמבּמשר אבּמחּמלב,
שומחִבלין אש ִבנששּמחטו ּמברֲעע ּמז ּמרה,
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
מחִבלין אש ִבנששּמחטו ּמברֲעע ּמז ּמרהִ ,יּמש ֵארפו.
שוֵאכן יַתח ּמיה אש ִבנששּמחּמטה ּמברֲעע ּמז ּמרה.
מסכת תמורה פרק ז משנה ה
ה
ֵאאלו ֵאהן יַתה ִבנשש ּמרִבפין:
ּמחֵאמ ץ יַתבאפיַתסחִ ,יּמש ֵאר ף.
ושתרוּממה שטֵאמּמאה,
ּמהּמע שרּמלה,
שוִבכשלֵאאי יַתהאכ ארם,
אאת אשיַתד שרכו שלִבהּמש ֵאר ףִ ,יּמש ֵאר ף,
אאת אשיַתד שרכו שלִבהּמּקֵאברִ ,יּמּקֵאבר.
יַתמ שדִבליִבקין שביַתפת ושבאשאמן אשִבלשתרוּממה.
מסכת תמורה פרק ז משנה ו

ו
ּמכל ּמק ּמדִבשים אש ִבנששּמחטו חו ץ ִבל שזיַתמ ּמנן,
שוחו ץ ִבלשמקוּממן ,רֲעה ֵארי ֵאאלו ִיּמש שרפו.
ּמאּמשם ּמתלויִ ,יּמש ֵאר ף;
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִיּמּקֵאבר.
יַתחיַתּטאת ּמהעו ף יַתהּמבּמאה יַתעל ּמסֵאפקִ ,בתּמש ֵאר ף.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שיִבטיאל ּמנה שליַתאּממה.
ּמכל יַתה ִבנשש ּמרִבפין ללא ִיּמּקֵאברו,
ּמכל יַתה ִבנשקּמב ִברים ללא ִיּמש ֵארפו.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם ּמרּמוצה שליַתהשחִבמיר יַתעל יַתעשוצמו,
ִבלששרו ף אאת יַתה ִבנשקּמב ִברין ,יַתריַתשי;
ּמאשמרו לו:
ֵאאינו ממּמתר שליַתשנות.
חסל תמורה

מסכת כריתות
פרק א
מסכת כריתות פרק א משנה א
א
ששללִבשים שוֵאשש ּמכ ֵארתות יַתבתו ּמרה:
יַתהּמבא יַתעל ּמהֵאאם,
שויַתעל ֵאאאשת ּמהּמאב,
שויַתעל יַתהיַתכּמלה;
יַתהּמבא יַתעל יַתה ּמזּמכר,
שויַתעל יַתהשבֵאהּממה,
שוּמהִבאּמשה שמִבביּמאה אאת יַתהשבֵאהּממה;
יַתהּמבא יַתעל ִבאּמשה וִבבּמת ּה,
שויַתעל ֵאאאשת ִבאיש;
יַתהּמבא יַתעל רֲעאחותו,
שויַתעל רֲעאחות ּמאִבביו,
שויַתעל רֲעאחות ִבאמו,

שויַתעל רֲעאחות ִבאששתו,
שויַתעל ֵאאאשת ּמאִבחיו,
שויַתעל ֵאאאשת רֲעאִבחי ּמאִבביו,
שויַתעל יַתה ִבנ ּמדה;
שויַתהשמ יַתג ֵאד ף,
שוּמהעוֵאבד רֲעעבו ּמדה ּמז ּמרה,
שויַתהנוֵאתן ִבמיַתז שרעו יַתלמאלְך,
ויַתביַתעל אוב שוִי שדעו ִבני;
שויַתהשמיַתחֵאלל אאת יַתהיַתשּמבת;
שוּמטֵאמא אשּמאיַתכל אאת יַתהלּק אדש,
שויַתהּמבא אאל יַתהִבמשק ּמדש ּמטֵאמא;
ּמהאוֵאכל ֵאחאלב ,שו ּמדם ,שונוּמתר ,וִבפגול;
שויַתהשוֵאחט שויַתהיַתמרֲעעאלה יַתבחו ץ;
שוּמהאוֵאכל ּמחֵאמ ץ יַתבאפיַתסח,
שוּמהאוֵאכל שועואשה שמּמלאּמכה שביום יַתהִבכפו ִברים;
שויַתהשמיַתפֵאּטם אאת יַתהאשאמן,
שויַתהשמיַתפֵאּטם אאת יַתהשּקלט ארת,
שויַתהּמוּסְך אשאמן יַתהִבמששּמחה;
יַתהאפיַתסח שויַתהִבמיּמלה ִבמשוצוות רֲעעֵאשה.
מסכת כריתות פרק א משנה ב
ב
יַתעל ֵאאלו יַתח ּמיִבבים יַתעל שזדו ּמנם ּמכ ֵארת,
שויַתעל ִבש שג ּמגּמתן יַתחּמּטאת,
שויַתעל ללא הו יַתדע אשּמלאהן ּמאּמשם ּמתלוי,
חו ץ ִבמן יַתהשמיַתטֵאמא ִבמשק ּמדש שוּמק ּמדּמשיו,
ִבמשפ ֵאני אשהוא שבעואלה שויו ֵארד.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ש אנאאיַתמר) :שבִבמ שדיַתבר טו,כט(
יַתא ף יַתהשמ יַתג ֵאד ף ,א
"תו ּמרה יַתאיַתחת ִישה איה ּמלאכם ּמלעאשה ִבבשש ּמג ּמגה",
ּמיּמוצא שמ יַתג ֵאד ף ,אשֵאאינו יַתמרֲעעאשה.
מסכת כריתות פרק א משנה ג
ג
ֵאיש שמִבביאות ּמק שרּמבן שו אנאאּמכל,
שמִבביאות שוֵאאינו אנאאּמכל,
שו ֵאיש אשֵאאי ּמנן שמִבביאות.
ֵאאלו שמִבביאות ּמק שרּמבן שו אנאאּמכל:
יַתהיַתמאפאלת שכִבמין שבֵאהּממה ,יַתח ּמיה ּמועו ף.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.

יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתעד אש שיֵאהא ִבמצו יַתרת ּמהּמא ּמדם.
יַתהיַתמאפאלת יַתס שנ ּמדל ,או ִבששל ּמיה שוּמשִבפיר שמ מרּמּקם,
שויַתהיוֵאוצא שממחּמתְך.
שוֵאכן ִבששפּמחה אשִבהִבפיּמלה,
שמִבביּמאה ּמק שרּמבן שו אנאאּמכל.
מסכת כריתות פרק א משנה ד
ד
ֵאאלו שמִבביאות שוֵאאינו אנאאּמכל:
יַתהיַתמאפאלת ,שוֵאאין ּמידויַתע יַתמה ִבהִבפיּמלה,
שוֵאכן ששֵאתי ּמנִבשים אשִבהִבפילו,
יַתאיַתחת ִבמִבמין שפטור שויַתאיַתחת ִבמִבמין חוּמבה.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
אאּממיַתתי?
ִבב שזיַתמן אשּמהשלכו זו יַתלִבמ שז ּמרח שוזו יַתליַתמרֲעע ּמרב.
רֲעאּמבל ִבאם ּמהיו ששֵאתיאהן עושמדות,
שמִבביאות ּמק שרּמבן שו אנאאּמכל.
מסכת כריתות פרק א משנה ה
ה
ֵאאלו אשֵאאי ּמנן שמִבביאות:
יַתהיַתמאפאלת ּמשִבפיר ּממֵאלא יַתמִים,
ּממֵאלא ּמדםּ ,ממֵאלא שג ִבני ִבנים,
יַתהיַתמאפאלת שכִבמין ּמד ִבגים יַתורֲעח ּמגִבבים ,ששּמקִבוצים ו שרּממִבשים,
יַתהיַתמאפאלת יום יַתא שרּמבִבעים,
שויוֵאוצא דלאפן.
שרִבבי ִבששמעון שמיַתח ֵאיב שביוֵאוצא דלאפן.
מסכת כריתות פרק א משנה ו
ו
יַתהיַתמאפאלת אור ִבלששמו ִבנים שואאּמחד,
ֵאבית יַתשיַתמי פושט ִברין ִבמן יַתהּמּק שרּמבן,
ֵאבית אהֵאלל שמיַתח שיִבבין.
ּמאשמרו ֵאבית אהֵאלל שלֵאבית יַתשיַתמי:
יַתמה ּמש ּמנה אור ִבלששמו ִבנים שואאּמחד ִבמיום ששמו ִבנים שואאּמחד?
ִבאם ּמש אוה לו יַתלמּטשמּמאה,
ללא ִישש אוה לו יַתלּמּק שרּמבן?
ּמאשמרו ּמלאהם ֵאבית יַתשיַתמי:
ללא! ִבאם רֲעאיַתמ שראתם שביַתמאפאלת יום ששמו ִבנים שואאּמחד,
אשֵאכן ּמיּמוצא שבּמשּמעה אשִבהיא שראו ּמיה שלּמהִבביא ּמב ּה ּמק שרּמבן,

לתאשמרו שביַתמאפאלת אור ִבלששמו ִבנים שואאּמחד,
אשללא ּמיּמוצא שבּמשּמעה אשִבהיא שראו ּמיה שלּמהִבביא ּמב ּה ּמק שרּמבן!
ּמאשמרו ּמלאהן ֵאבית אהֵאלל:
יַתורֲעה ֵארי יַתהיַתמאפאלת יום ששמו ִבנים שואאּמחד אשּמחל ִבלשהיות יַתביַתשּמבת תוִבכייַתח,
אשללא ּמיּמוצא שבּמשּמעה אשִבהיא שראו ּמיה שלּמהִבביא ּמב ּה ּמק שרּמבן,
שויַתח איאבת יַתבּמּק שרּמבן.
ּמאשמרו ּמלאהן ֵאבית יַתשיַתמי:
ללא! ִבאם רֲעאיַתמ שראתם
שביַתמאפאלת יום ששמו ִבנים שואאּמחד ]אש[ּמחל ִבלשהיות יַתביַתשּמבת,
אשיַתא ף יַתעל ]ִבפי[ אשֵאאינו ּמראוי שלּמק שריַתבן ּמיִבחיד,
ּמראוי שלּמק שריַתבן ִבוצבור,
לתאשמרו שביַתמאפאלת אור ִבלששמו ִבנים שואאּמחד,
אשֵאאין יַתהיַתל שיּמלה ּמראוי,
ללא שלּמק שריַתבן ּמיִבחיד שוללא שלּמק שריַתבן ִבוצבור!
יַתה ּמדִבמין ֵאאי ּמנן מוִבכיִבחין,
אשיַתהיַתמאפאלת שבתוְך שמללאת,
ּמדאמיּמה שטֵאמִבאין,
ושפטו ּמרה ִבמן יַתהּמּק שרּמבן.
מסכת כריתות פרק א משנה ז
ז
ּמהִבאּמשה אש ֵאיש ּמעאליּמה שסֵאפק ּמחֵאמש ֵאלדות,
שסֵאפק ּמחֵאמש ִבזיבות,
שמִבביּמאה ּמק שרּמבן אאּמחד,
שואואכאלת ִבב שזּמבִבחים,
שוֵאאין יַתהששּמאר ּמעאליּמה חוּמבה.
ּמחֵאמש ֵאלדות יַתו ּמדיות,
ּמחֵאמש ִבזיבות יַתו ּמדיות,
שמִבביּמאה ּמק שרּמבן אאּמחד,
שואואכאלת ִבב שזּמבִבחים,
שויַתהששּמאר ּמעאליּמה חוּמבה.
יַתמרֲעעאשה אשּמעשמדו ִבק ִבנים ִבבירוּמשיַתלִים שב ִבדי יַתנר ּמזּמהב.
ּמאיַתמר יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל:
יַתהּממעון יַתה אזה! ללא ּמאִבלין יַתהיַתל שיּמלה,
יַתעד אש שיהו שב ִבדיּמנ ִברים.
שו ִבנשכ יַתנס שלֵאבית ִבדין ,שוִבלֵאמד:
]ּמהִבאּמשה[ אש ֵאיש ּמעאליּמה ּמחֵאמש ֵאלדות יַתו ּמדיות,
ּמחֵאמש ִבזיבות יַתו ּמדיות,
שמִבביּמאה ּמק שרּמבן אאּמחד,
שואואכאלת ִבב שזּמבִבחים,
שוֵאאין יַתהששּמאר ּמעאליּמה חוּמבה.

שוּמעשמדו ִבק ִבנים בו יַתביום ִבב שריַתבשעיַתתִים.

פרק ב
מסכת כריתות פרק ב משנה א
א
יַתא שרּמבּמעה שממחשוּס ֵארי ִבכפו ִברים,
יַתא שרּמבּמעה שמִבביִבאין יַתעל יַתה ּמזדון ִבכשש ּמג ּמגה.
ֵאאלו ֵאהן שממחשוּס ֵארי ִבכפו ִברין:
יַתה ּמזב ,שויַתה ּמזּמבה ,שויַתהיואל אדת ,שויַתהשמלוצ ּמרע.
שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב אוֵאמר:
ֵאגר שממחיַתוּסר ִבכפו ִברין,
יַתעד אש ִבי ּמז ֵארק ּמעּמליו יַתה ּמדם,
שו ּמנ ִבזירֵ ,איינו שוִבת שגיַתלשחתו שומטשמּמאתו.
מסכת כריתות פרק ב משנה ב
ב
ֵאאלו שמִבביִבאין יַתעל יַתה ּמזדון ִבכשש ּמג ּמגה:
יַתהּמבא יַתעל יַתהִבששפּמחה,
שו ּמנ ִבזיר אש ִבניַתּטּממא,
וששבויַתעת ּמהֵאעדות,
וששבויַתעת יַתהִבפּמּקדון.
מסכת כריתות פרק ב משנה ג
ג
רֲעחִבמּמשה שמִבביִבאין ּמק שרּמבן אאּמחד יַתעל רֲעעֵאברות יַתה שרֵאבה,
יַתורֲעחִבמּמשה שמִבביִבאין ּמק שרּמבן עואלה שויו ֵארד.
ֵאאלו שמִבביִבאין ּמק שרּמבן אאּמחד יַתעל רֲעעֵאברות יַתה שרֵאבה:
יַתהּמבא יַתעל יַתהִבששפּמחה ִבביאות יַתה שרֵאבה,
שו ּמנ ִבזיר אש ִבניַתּטּממא מטשמאות יַתה שרֵאבה,
שויַתהשמיַתק ֵאנא שלִבאששתו יַתעל שי ֵאדי רֲעא ּמנִבשים יַתה שרֵאבה,
ושמלוצ ּמרע אש ִבנשת יַתנ יַתגע שנ ּמגִבעים יַתה שרֵאבה.
ֵאהִבביא ִבוצּקפ ּמריו שו ִבנשת יַתנ יַתגעֵ ,אהִבביא ִבוצּקפ ּמריו שו ִבנשת יַתנ יַתגע,
ללא ּמעּמלה לו,
יַתעד אש ּמיִבביא אאת יַתחּמּטאתו.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתעד אש ּמיִבביא אאת רֲעאּמשמו.

מסכת כריתות פרק ב משנה ד
ד >ה<
ּמהִבאּמשה אש ּמישל ּמדה שוּמלדות יַתה שרֵאבה:
ִבהִבפיּמלה שבתוְך ששמו ִבנים שנֵאקּמבה,
ּמח שז ּמרה שוִבהִבפיּמלה שבתוְך ששמו ִבנים שנֵאקּמבה,
שויַתהיַתמאפאלת שתאוִבמים,
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שמִבביּמאה יַתעל ּמה ִבראשון,
שוֵאאי ּמנה שמִבביּמאה יַתעל יַתהֵאש ִבני,
שמִבביּמאה יַתעל יַתהששִבליִבשי,
שוֵאאי ּמנה שמִבביּמאה יַתעל ּמה שרִבביִבעי.
ה >ו<
ֵאאלו שמִבביִבאין ּמק שרּמבן עואלה שויו ֵארד:
יַתעל ששִבמייַתעת קול,
שויַתעל ִבבּטוי ששּמפיַתתִים,
שויַתעל מטשמיַתאת ִבמשק ּמדש שוּמק ּמדּמשיו,
שויַתהיואל אדת,
שויַתהשמלוצ ּמרע.
יַתמה ֵאבין ִבששפּמחה שלֵאבין ּמכל ּמהרֲעע ּמריות?
אשללא ּמש ּמות ּמלאהם ללא ּמבלע אנש שוללא יַתבּמּק שרּמבן:
אשּמכל ּמהרֲעע ּמריות יַתביַתחּמּטאת,
שויַתהִבששפּמחה ּמבּמאּמשם;
ּמכל ּמהרֲעע ּמריות,
אאּמחד ּמהִבאיש שואאּמחד ּמהִבאּמשה ּמש ִבוים יַתביַתמכות ויַתבּמּק שרּמבן,
שויַתהִבששפּמחה ללא ּמהשש ּמוה אאת ּמהִבאיש ּמלִבאּמשה יַתביַתמכות> ,הישווה<
שוללא אאת ּמהִבאּמשה ּמלִבאיש יַתבּמּק שרּמבן.
ּמכל ּמהרֲעע ּמריות,
ּמעּמשה ּמבאהם אאת יַתהשמּמע ארה יַתכגוֵאמר,
שויַתח ּמיב יַתעל ּמכל ִבביּמאה וִבביּמאה.
אהשחִבמיר יַתבִבששפּמחה,
אשּמעּמשה ּמב ּה אאת יַתהֵאמ ִבזיד יַתכשו ֵאגג.
)מסכת כריתות פרק ב משנה ה(
ֵאאי זו ִבהיא ִבששפּמחה?
ּמכל אשאחשוצ ּמי ּה ִבששפּמחה שואחשוצ ּמי ּה יַתבת חו ִברין,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא יט,כ(
א
" שוּמהשפ ֵאדה ללא ִבנשפ ּמדּמתה או מחשפּמשה ללא ִבניַתתן ּמל ּה",
ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
ֵאאי זו ִבהיא?
ִבששפּמחה יַתו יַתדי.

שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה אוֵאמר:
ּמכל ּמהרֲעע ּמריות יַתהשמלפ ּמרשות,
ִבמִבשיור ֵאאין ּמלנו אאּמלא
אשאחשוצ ּמי ּה ִבששפּמחה שואחשוצ ּמי ּה יַתבת חל ִברין.
מסכת כריתות פרק ב משנה ו
ו >ז<
ּמכל ּמהרֲעע ּמריות:
אאּמחד ּמגדול שואאּמחד ּמקלטן,
ּמקּמטן ּמפטור.
אאּמחד ֵאער שואאּמחד ּמיֵאשן,
יַתה ּמיֵאשן ּמפטור.
אאּמחד שו ֵאגג שואאּמחד ֵאמ ִבזיד,
יַתהשו ֵאגג יַתביַתחּמּטאת שויַתהֵאמ ִבזיד יַתבִבהּמכ ֵארת.

פרק ג
מסכת כריתות פרק ג משנה א
א
ּמאשמרו לו "ּמאיַתכשלּמת ֵאחאלב",
ֵאמִבביא יַתחּמּטאת.
ֵאעד אוֵאמר "ּמאיַתכל",
שוֵאעד אוֵאמר "ללא ּמאיַתכל",
ִבאּמשה אואמ ארת "ּמאיַתכל",
שוִבאּמשה אואמ ארת "ללא ּמאיַתכל",
ֵאמִבביא ּמאּמשם ּמתלוי.
ֵאעד אוֵאמר "ּמאיַתכל",
שוהוא אוֵאמר "ללא ּמאיַתכשלִבתי",
ּמפטור.
שש יַתנִים אושמ ִברין "ּמאיַתכל",
שוהוא אוֵאמר "ללא ּמאיַתכשלִבתי",
שרִבבי ֵאמִבאיר שמיַתח ֵאיב.
ּמאיַתמר שרִבבי ֵאמִבאיר:
ִבאם אהִבביאוהו שש יַתנִים שלִבמיּמתה רֲעחמו ּמרה,
ללא שיִבביאוהו שלּמק שרּמבן יַתהיַתּקל?
ּמאשמרו לו:
ּממהִ ,באם ִי שראוצה,
יויַתמר "ֵאמ ִבזיד ּמהִייִבתי!"

מסכת כריתות פרק ג משנה ב
ב
ּמאיַתכל ֵאחאלב שוֵאחאלב שבאהשעֵאלם אאּמחד,
ֵאאינו יַתח ּמיב אאּמלא יַתחּמּטאת יַתאיַתחת.
ּמאיַתכל ֵאחאלב שו ּמדם שונוּמתר וִבפגול שבאהשעֵאלם אאּמחד,
יַתח ּמיב יַתעל ּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת.
אזה חלאמר שבִבמי ִבנים יַתה שרֵאבה ִבמִבמין אאּמחד.
חלאמר שבִבמין אאּמחד ִבמִבמי ִבנים יַתה שרֵאבה,
אשִבאם ּמאיַתכל יַתכרֲעחִבוצי יַתזִית,
שוּמח יַתזר שוּמאיַתכל יַתכרֲעחִבוצי יַתזִית,
ִבמִבמין אאּמחד ,יַתח ּמיב,
ִבמשש ֵאני ִבמי ִבניםּ ,מפטור.
מסכת כריתות פרק ג משנה ג
ג
יַתכּממה ִיששאהה אושכּמלן?
שכִבאלו אושכּמלן ּמקִבליות.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתעד אש שיֵאהא ִבמשתִבחּמלה שויַתעד סו ף שכ ֵאדי רֲעאִבכייַתלת אפ ארס.
ּמאיַתכל ּקאּמכִבלין שטֵאמִבאיןּ ,משּמתה יַתמששִבקין שטֵאמִבאין,
ּמשּמתה שרִבביִבעית יַתיִיןִ ,בנשכ יַתנס יַתלִבמשק ּמדש
שוּמשּמהא שכ ֵאדי רֲעאִבכייַתלת אפ ארס.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
ִבאם ִבהשפִבסיק ּמב ּה,
או אש ּמניַתתן שלתוּמכ ּה יַתמִים ּמכל אשֵאהןּ ,מפטור.
מסכת כריתות פרק ג משנה ד
ד
ֵאיש אוֵאכל רֲעאִבכיּמלה יַתאיַתחת,
יַתח ּמיב ּמעאליּמה יַתא שריַתבע יַתחּמּטאות שוּמאּמשם אאּמחד:
ּמטֵאמא אשּמאיַתכל אאת יַתהֵאחאלב,
שוּמה ּמיה נוּמתר ִבמן יַתהממשק ּמדִבשין,
שביום יַתהִבכפו ִברין.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ִבאם ּמה שיּמתה יַתשּמבת שוהוִבוציאו יַתביַתשּמבת.
ּמאשמרו לו:
ֵאאינו יַתהֵאשם.
מסכת כריתות פרק ג משנה ה
ה

ֵאיש ּמבא ִבביּמאה יַתאיַתחת,
יַתח ּמיב ּמעאליּמה ֵאשש יַתחּמּטאות:
יַתהּמבא יַתעל ִבבתו,
יַתח ּמיב ּמעאליּמה ִבמֵאשם ִבבתו,
יַתורֲעאחותו,
שוֵאאאשת ּמאִבחיו,
שוֵאאאשת רֲעאִבחי ּמאִבביו,
שוֵאאאשת ִבאיש,
שו ִבנ ּמדה.
שויַתהּמבא יַתעל יַתבת ִבבתו,
יַתח ּמיב ּמעאליּמה ִבמֵאשם יַתבת ִבבתו,
שויַתכּמלתו,
יַתורֲעאחות ִבאששתו,
שוֵאאאשת ּמאִבחיו,
שוֵאאאשת רֲעאִבחי ּמאִבביו,
שוֵאאאשת ִבאיש,
שו ִבנ ּמדה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ִבאם ּמעיַתבר ּמזֵאקן ו שנּמשּמא ּה,
יַתח ּמיב ּמעאליּמה ִבמֵאשם ֵאאאשת ּמאב.
שוֵאכן יַתהּמבא יַתעל יַתבת ִבאששתו,
שויַתעל יַתבת יַתבת ִבאששתו.
מסכת כריתות פרק ג משנה ו
ו
יַתהּמבא יַתעל רֲעחמותו,
יַתח ּמיב ּמעאליּמה ִבמֵאשם רֲעחמותו,
שויַתכּמלתו,
יַתורֲעאחות ִבאששתו,
שוֵאאאשת ּמאִבחיו,
שוֵאאאשת רֲעאִבחי ּמאִבביו,
שוֵאאאשת ִבאיש,
שו ִבנ ּמדה.
שוֵאכן יַתהּמבא יַתעל ֵאאם רֲעחמותו,
שויַתעל ֵאאם ּמחִבמיו.
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי אוֵאמר:
יַתהּמבא יַתעל רֲעחמותו,
יַתח ּמיב ּמעאליּמה ִבמֵאשם רֲעחמותו,
] שוֵאאם רֲעחמותו[,
שוֵאאם ּמחִבמיו.
ּמאשמרו לו:

ששּמלששּמתן ֵאשם אאּמחד ֵאהן.
מסכת כריתות פרק ג משנה ז
ז
ּמאיַתמר שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
ּמשיַתאשלִבתי אאת יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל שואאת שרִבבי שיהומשיַתע,
ּמביַתאשטֵאלס אששלאאּממאוס> ,אשללא ּממאוס<
אשּמהשלכו ִבליַתּקח שבֵאהּממה שלִבמששֵאתה שבנו:
"יַתהּמבא יַתעל רֲעאחותו שויַתעל רֲעאחות ּמאִבביו
שויַתעל רֲעאחות ִבאמו שבאהשעֵאלם אאּמחד ,יַתמה הוא?
יַתח ּמיב יַתאיַתחת יַתעל מכּמלם,
או יַתאיַתחת יַתעל ּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת?"
ּמאשמרו ִבלי:
"ללא ּמשיַתמשענו.
רֲעאּמבל ּמשיַתמשענו יַתבּמבא יַתעל ּמחֵאמש ּמנּמשיו ִבנדות שבאהשעֵאלם אאּמחד,
>חסר עמוד בכתב יד קאופמן.
עד סו ף החסר ,הושווה עם פרמה דה רוסי <138
]אשהוא יַתח ּמיב יַתעל ּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת.
שורוִבאין ּמאנו ,אשיַתה שדּמב ִברים יַתקל ּמוחלאמר> ".בפרמה א ,תמיד "קול ּמוחואמר"<
מסכת כריתות פרק ג משנה ח
ח
ששּמאּמלן שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
"ֵאאאבר יַתהשמ מדשל ּמדל יַתבשבֵאהּממה יַתמה הוא?"
ּמאשמרו לו:
"ללא ּמשיַתמשענו.
רֲעאּמבל ּמשיַתמשענו שבֵאאאבר יַתהשמ מדשל ּמדל שבּמא ּמדם,
אשהוא ּמטהור.
ּמכְך ּמהיו ממֵאכי ששִבחין אשִבבירוּמשיַתלִים עוִבשין:
הוֵאלְך לו אע ארב שפּמסִבחים ֵאאאוצל ּמהרוֵאפא,
שוחושתכו יַתעד אשהוא יַתמ ִבנייַתח בו ִבכששעו ּמרה,
שותורֲעחבו יַתבִבוּסי ּמרה,
שו ִבנשמּמשְך ִבמאמנו,
שויַתהּמלה עואשה ִבפשסחו,
שוּמהרוֵאפא עואשה ִבפשסחו.
שורוִבאין ּמאנו אשיַתה שדּמב ִברים יַתקל ּמוחלאמר".
מסכת כריתות פרק ג משנה ט
ט

שועוד ששּמאּמלן שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
"יַתהשוֵאחט רֲעחִבמּמשה שזּמבִבחים יַתבחו ץ שבאהשעֵאלם אאּמחד,
יַתמה הוא?
יַתח ּמיב יַתאיַתחת יַתעל מכּמלם,
או יַתאיַתחת יַתעל ּמכל אאּמחד שואאּמחד?"
ּמאשמרו לו:
"ללא ּמשיַתמשענו".
ּמאיַתמר שרִבבי שיהומשיַתע:
"ּמשיַתמשעִבתי ּמבאוֵאכל ִבמ אזיַתבח אאּמחד יַתברֲעחִבמּמשה יַתתשמחוִיין שבאהשעֵאלם אאּמחד,
אשהוא יַתח ּמיב יַתעל ּמכל אאּמחד שואאּמחד ִבמֵאשם שמִבעיּמלה.
שורואאה רֲעא ִבני אשיַתה שדּמב ִברים יַתקל ּמוחלאמר".
י
ּמאיַתמר שרִבבי ִבששמעון:
ללא ּמכְך ששּמאּמלן שרִבבי רֲעעִבקיּמבה,
אאּמלא:
"ּמבאוֵאכל נוּמתר ֵאמרֲעחִבמּמשה שזּמבִבחים יַתבחו ץ שבאהשעֵאלם אאּמחד,
יַתמה הוא?
יַתח ּמיב יַתאיַתחת יַתעל מכּמלן,
או יַתאיַתחת יַתעל ּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת?"
ּמאשמרו לו:
"ללא ּמשיַתמשענו".
ּמאיַתמר שרִבבי שיהומשיַתע:
"ּמשיַתמשעִבתי ּמבאוֵאכל ִבמ אזיַתבח אאּמחד יַתברֲעחִבמּמשה יַתתשמחוִיים שבאהשעֵאלם אאּמחד,
אשהוא יַתח ּמיב יַתעל ּמכל אאּמחד שואאּמחד ִבמֵאשם שמִבעיּמלה.
שורואאה רֲעא ִבני אשיַתה שדּמב ִברים יַתקל ּמוחלאמר".
יא
ּמאיַתמר שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
"ִבאם רֲעהּמלּמכה ,שניַתקֵאבל.
שוִבאם ּמל ִבדיןֵ ,איש שתשוּמבה".
ּמאיַתמר לו:
"ּמהֵאשב!"
ּמאיַתמר לו:
"ללא! ִבאם ּמאיַתמ שרּמת ִבבשמִבעיּמלה,
אשּמעּמשה ּמב ּה אאת יַתהיַתמרֲעאִבכיל ּמכאוֵאכל,
שואאת יַתהיַתמרֲעה אנה יַתכ אנשה אנה,
ּמוצ יַתר ף אאת יַתהשמִבעיּמלה ִבל שזיַתמן שמ מראבה,
לתאיַתמר יַתבנוּמתר,
אשֵאאין בו יַתאיַתחת ִבמּמכל ֵאאלו?"

מסכת כריתות פרק ג משנה י
יב
ּמאיַתמר שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
ּמשיַתאשלִבתי אאת שרִבבי אאִבליאע אזר:
"ּמהעואשה שמּמלאכות יַתה שרֵאבה שביַתשּמבתות יַתה שרֵאבה
ֵאמֵאעין שמּמלאּמכה יַתאיַתחת שבאהשעֵאלם אאּמחד,
יַתמה הוא?
יַתח ּמיב יַתאיַתחת יַתעל מכּמלן,
או יַתאיַתחת יַתעל ּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת?"
ּמאיַתמר ִבלי:
"יַתח ּמיב יַתעל ּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחתִ ,במיַתּקל ּמוחלאמר:
וּממהִ ,באם יַתה ִבנ ּמדה,
אשֵאאין ּמב ּה תוּמוצאות יַתה שרֵאבה שויַתחּמּטאות יַתה שרֵאבה,
יַתח ּמיב יַתעל ּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת,
יַתשּמבת,
אש איש ּמב ּה תוּמוצאות יַתה שרֵאבה שויַתחּמּטאות יַתה שרֵאבה,
ֵאאינו ִבדין אש שיֵאהא יַתח ּמיב יַתעל ּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת?"
ּמאיַתמ שרִבתי לו:
"ללא! ִבאם ּמאיַתמ שרּמת יַתב ִבנ ּמדה ,אש איש ּמב ּה ששֵאתי יַתא שזּמהרות,
אשהוא ממ שזּמהר יַתעל יַתה ִבנ ּמדה ,שוִבהיא ממ שזאה ארת ּמעּמליו,
לתאיַתמר יַתביַתשּמבת,
אשֵאאין ּמב ּה אאּמלא יַתא שזּמה ּמרה יַתאיַתחת?"
ּמאיַתמר ִבלי:
"יַתהּמבא יַתעל יַתהשּקיַתטנות יוִבכייַתח,
אשֵאאין ּמבאהן אאּמלא יַתא שזּמה ּמרה יַתאיַתחת,
שויַתח ּמיב יַתעל ּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת".
ּמאיַתמ שרִבתי לו:
"ללא! ִבאם ּמאיַתמ שרּמת יַתבּמבא יַתעל יַתהשּקיַתטנות,
אשיַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאין ּמלאהן יַתעשכּמשיו,
ֵאיש ּמלאהן שליַתאיַתחר שזיַתמן,
לתאיַתמר יַתביַתשּמבת,
אשֵאאין ּמב ּה ללא יַתעשכּמשיו שוללא שליַתאיַתחר שזיַתמן?"
ּמאיַתמר ִבלי:
"יַתהּמבא יַתעל יַתהשבֵאהּממה יוִבכייַתח".
ּמאיַתמ שרִבתי לו:
"יַתהשבֵאהּממה יַתכיַתשּמבת".

פרק ד

מסכת כריתות פרק ד משנה א
א
ּמסֵאפק ּמאיַתכל ֵאחאלבּ ,מסֵאפק ללא ּמאיַתכל,
יַתורֲעאִבפלו ּמאיַתכל,
ּמסֵאפק איש בו יַתכֵאשעורּ ,מסֵאפק אשֵאאין בו;
ֵאחאלב שומשּממן שלּמפ ּמניו > ,שושואמן<
ּמאיַתכל אאת אאּמחד ֵאמאהן,
שוֵאאין ּמידויַתע ֵאאי אזה ֵאמאהן ּמאיַתכל;
ִבאששתו יַתורֲעאחותו ִבעמו יַתביַתבִית,
ּמש יַתגג שביַתאיַתחת ֵאמאהן,
שוֵאאין ּמידויַתע שבֵאאי זו ֵאמאהן ּמש יַתגג;
יַתשּמבת שויום טוב,
שוּמעּמשה שמּמלאּמכה שבאאּמחד ֵאמאהן,
שוֵאאין ּמידויַתע שבֵאאי אזה ֵאמאהן ּמעּמשה,
ֵאמִבביא ּמאּמשם ּמתלוי.
מסכת כריתות פרק ד משנה ב
ב
יַתכֵאשם אשִבאם ּמאיַתכל ֵאחאלב שוֵאחאלב שבאהשעֵאלם אאּמחד,
ֵאאינו יַתח ּמיב אאּמלא יַתחּמּטאת יַתאיַתחת,
ּמכְך יַתעל ללא הו יַתדע אשּמלאהן,
ֵאאינו ֵאמִבביא אאּמלא ּמאּמשם אאּמחד.
ִבאם ּמה שיּמתה שי ִבדיּמעה ִבב שניַתתִים,
יַתכֵאשם אשהוא ֵאמִבביא יַתחּמּטאת יַתעל ּמכל אאּמחד שואאּמחד,
ּמכְך הוא ֵאמִבביא ּמאּמשם ּמתלוי יַתעל ּמכל אאּמחד שואאּמחד.
ג
יַתכֵאשם אשִבאם ּמאיַתכל ֵאחאלב שו ּמדם שונוּמתר וִבפגול שבאהשעֵאלם אאּמחד,
יַתח ּמיב יַתעל ּמכל אאּמחד שואאּמחד,
ּמכְך יַתעל ללא הו יַתדע אשּמלאהן,
ֵאמִבביא ּמאּמשם ּמתלוי יַתעל ּמכל אאּמחד שואאּמחד.
ֵאחאלב שונוּמתר שלּמפ ּמניו,
ּמאיַתכל אאת אאּמחד ֵאמאהם,
שוֵאאין ּמידויַתע ֵאאי אזה ֵאמאהן ּמאיַתכל;
ִבאששתו ִבנ ּמדה יַתורֲעאחותו ִבעמו יַתביַתבִית,
ּמש יַתגג שביַתאיַתחת ֵאמאהן,
שוֵאאין ּמידויַתע שבֵאאי זו ֵאמאהן ּמש יַתגג;
יַתשּמבת שויום יַתהִבכפו ִברים,
שוּמעּמשה שמּמלאּמכה ֵאבין יַתהששּממשות,
שוֵאאין ּמידויַתע שבֵאאי אזה ֵאמאהן ּמעּמשה,
שרִבבי אאִבליאע אזר שמיַתח ֵאיב יַתחּמּטאת,

ו שרִבבי שיהומשיַתע פוֵאטר.
ד
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
ללא אנשחשלקו יַתעל ּמהעואשה שמּמלאּמכה ֵאבין יַתהששּממשות,
אשהוא ּמפטור,
ֵאש ִבני אוֵאמר=> :אשרֲעא ִבני<
ִבמשקּמוצת שמּמלאּמכה ּמעּמשה ֵאמיַתהיום ,וִבמשקּמוצּמת ּה שלּממּמחר.
שויַתעל יַתמה אנשחּמלקו?
יַתעל ּמהעואשה שבתוְך יַתהיום,
שוֵאאין ּמידויַתע ִבאם יַתביַתשּמבת ּמעּמשה,
שוִבאם שביום יַתהִבכפו ִברים ּמעּמשה;
או יַתעל ּמהעואשה,
שוֵאאין ּמידויַתע ֵאמֵאעין ֵאאי זו שמּמלאּמכה ּמעּמשה,
שרִבבי ִבליאע אזר שמיַתח ֵאיב יַתחּמּטאת,
ו שרִבבי שיהומשיַתע פוֵאטר.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
פושטרו ּמה ּמיה שרִבבי שיהומשיַתע יַתא ף ֵאמּמאּמשם ּמתלוי.
מסכת כריתות פרק ד משנה ג
ה
שרִבבי ִיששּממֵאעאל יַתהששזו ִברי ו שרִבבי ִבששמעון אושמ ִברים:
ללא אנשחשלקו יַתעל ּמדּמבר אשהוא ִבמֵאשם אאּמחד,
אשהוא יַתח ּמיב.
שויַתעל יַתמה אנשחשלקו?
יַתעל ּמדּמבר אשהוא ִבמֵאשם שש ֵאני ֵאשמות.
אש שרִבבי אאִבליאע אזר שמיַתח ֵאיב יַתחּמּטאת,
ו שרִבבי שיהומשיַתע פוֵאטר.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
רֲעאִבפלו ִבנשתיַתכ יַתון ִבלשללקט שתֵאא ִבנים ,שוּמליַתקט רֲעע ּמנִבבים,
רֲעע ּמנִבבים ,שוּמליַתקט שתֵאא ִבנים,
ששחורות ,שוּמליַתקט שלּמבנות,
שלּמבנות ,שוּמליַתקט ששחורות,
שרִבבי ִבליאע אזר שמיַתח ֵאיב יַתחּמּטאת,
ו שרִבבי שיהומשיַתע פוֵאטר.
ּמתֵאמיַת ּה רֲעא ִבני ִבאם ִישפלטר ּמב ּה שרִבבי שיהומשיַתע ?
ִבאם ֵאכןּ ,מלּממה אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא ד,כג(
"רֲעאאשר ּמחּמטא ּמב ּה"?
שפ ּמרט יַתלִבמשתיַתעֵאוּסק.

פרק ה
מסכת כריתות פרק ה משנה א
א
יַתדם ששִבחיּמטה יַתבשבֵאהּממה ויַתביַתח ּמיה וּמבעופות,
ֵאבין שטֵאמִבאיםֵ ,אבין שטהו ִברים,
יַתדם שנִבחי ּמרה,
יַתדם ִבעּקור,
יַתדם יַתהֵאּקז ,אשיַתה אנאפש יושוצּמאה בו,
יַתח ּמיִבבין ּמעּמליו.
יַתדם יַתהשּטחול,
יַתדם יַתהֵאלב,
יַתדם ֵאביִבוצים,
יַתדם רֲעח ּמגִבבים,
יַתדם ּמד ִבגים,
יַתדם יַתתשמִבוצית,
ֵאאין יַתח ּמיִבבין ּמעּמליו.
שרִבבי שיהו ּמדה שמיַתח ֵאיב שב יַתדם יַתתשמִבוצית.
מסכת כריתות פרק ה משנה ב
ב
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה שמיַתח ֵאיב יַתעל שסֵאפק שמִבעילות ּמאּמשם ּמתלוי.
יַתורֲעחּמכִבמים פושט ִברין.
ומו אדה שרִבבי רֲעעִבקיּמבה,
שבאשֵאאינו ֵאמִבביא אאת שמִבעיּמלתו יַתעד אשִבת ּמו יַתדע לו,
אשֵאמִבביא ִבעּממ ּה ּמאּמשם יַתו יַתדאי.
ג
ּמאיַתמר שרִבבי יַתט שרפון:
יַתמה ּמל אזה ֵאמִבביא שש ֵאני רֲעאּמשמות?
אאּמלאּ ,מיִבביא שמִבעיּמלה שומחשמּמש ּה,
שו ּמיִבביא ּמאּמשם וששֵאתי שסּמלִבעים ,שוליאיַתמר:
"ִבאם יַתו יַתדי ּממיַתעשלִבתי,
זו שמִבעיּמלִבתי ,שו אזה רֲעאּמשִבמי.
שוִבאם ּמסֵאפק,
יַתהּממעות שנ ּמדּמבה ,שוּמהּמאּמשם ּמתלוי> ,מכאן ממשיך כ"י קאופמן<
אשִבמִבמין אשהוא ֵאמִבביא יַתעל הו יַתדע,
ֵאמִבביא יַתעל ללא הו יַתדע.
מסכת כריתות פרק ה משנה ג

ד
ּמאיַתמר שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
ִבנ שרִבאין שדּמב אריָך ִבבשמִבעיּמלה שמעוּמטה > .שדּמב ִבריך<
רֲעה ֵארי אשּמבא יַתעל ּמידו שסֵאפק שמִבעיּמלה שבֵאמּמאה ּממ אנא,
ללא ּמיאפה לו אש ּמיִבביא ּמאּמשם ִבבששֵאתי שסּמלִבעים,
שויַתאל ּמיִבביא שסֵאפק שמִבעיּמלה שבֵאמּמאה ּממ אנא?
ּמהא מו אדה שרִבבי רֲעעִבקיּמבה ִבל שרִבבי יַתט שרפון ִבבשמִבעיּמלה שמעוּמטה.
ה
ּמהִבאּמשה אשֵאהִבביּמאה יַתחיַתּטאת ּמהעו ף שבּמסֵאפק,
ִבאם יַתעד אשללא ִבנשמּמלּמקה נו יַתדע ּמל ּה אש ּמיּמל ּמדה יַתו יַתדי,
יַתתרֲעעאש ּמנה >'וודי' מחוק<
אשִבמִבמין אשִבהיא שמִבביּמאה יַתעל ללא הו יַתדע,
שמִבביּמאה יַתעל הו יַתדע.
מסכת כריתות פרק ה משנה ד
ו
רֲעחִבתּמכה אשיַתלמחִבלין יַתורֲעחִבתּמכה אשיַתללּק אדש,
ּמאיַתכל אאת אאּמחד ֵאמאהן,
שוֵאאין ּמידויַתע ֵאאי זו ֵאמאהן ּמאיַתכל,
ּמפטור.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה שמיַתח ֵאיב ּמאּמשם ּמתלוי.
ּמאיַתכל אאת יַתהשש ִבנ ּמיה,
ֵאמִבביא ּמאּמשם יַתו יַתדי.
ּמאיַתכל אאּמחד אאת ּמה ִבראשו ּמנה,
וּמבא יַתאֵאחר שוּמאיַתכל אאת יַתהששִבנ ּמיה,
אזה ֵאמִבביא ּמאּמשם ּמתלוי,
שו אזה ֵאמִבביא ּמאּמשם ּמתלוי.
ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
שש ֵאניאהן שמִבביִבאין ּמאּמשם אאּמחד.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ֵאאין ששיַתנִים שמִבביִבאין ּמאּמשם אאּמחד.
מסכת כריתות פרק ה משנה ה
ז
רֲעחִבתּמכה אשיַתלמחִבלין יַתורֲעחִבתּמכה אשיַתלֵאחאלב,
ּמאיַתכל אאת אאּמחד ֵאמאהן,
שוֵאאין ּמידויַתע אאת ֵאאי אזה ֵאמאהן ּמאיַתכל,
ֵאמִבביא ּמאּמשם ּמתלוי.
ּמאיַתכל אאת יַתהשש ִבנ ּמיה,

ֵאמִבביא יַתחּמּטאת.
ּמאיַתכל אאּמחד אאת ּמה ִבראשו ּמנה,
וּמבא יַתאֵאחר שוּמאיַתכל אאת יַתהששִבנ ּמיה,
אזה ֵאמִבביא ּמאּמשם ּמתלוי,
שו אזה ֵאמִבביא ּמאּמשם ּמתלוי.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
שש ֵאניאהם שמִבביִבאים יַתחּמּטאת יַתאיַתחת.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ֵאאין שמִבביִבאין ששיַתנִים יַתחּמּטאת יַתאיַתחת.
מסכת כריתות פרק ה משנה ו
ח
רֲעחִבתּמכה אשיַתלֵאחאלב יַתורֲעחִבתּמכה אשיַתללּק אדש,
ּמאיַתכל אאת יַתאיַתחת ֵאמאהן,
שוֵאאין ּמידויַתע אאת ֵאאי אזה ֵאמאהן ּמאיַתכל,
ֵאמִבביא ּמאּמשם ּמתלוי.
ּמאיַתכל אאת יַתהשש ִבנ ּמיה,
ֵאמִבביא יַתחּמּטאת שוּמאּמשם יַתו יַתדי.
ּמאיַתכל אאּמחד אאת ּמה ִבראשו ּמנה,
וּמבא יַתאֵאחר שוּמאיַתכל אאת יַתהששִבנ ּמיה,
אזה ֵאמִבביא ּמאּמשם ּמתלוי,
שו אזה ֵאמִבביא ּמאּמשם ּמתלוי.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
שש ֵאניאהם שמִבביִבאין יַתחּמּטאת שוּמאּמשם.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ֵאאין ששיַתנִים ]שמִבביִבאין[ יַתחּמּטאת שוּמאּמשם.
מסכת כריתות פרק ה משנה ז
ט
רֲעחִבתּמכה אשיַתלֵאחאלב יַתורֲעחִבתּמכה אששלֵאחאלב לק אדש,
ּמאיַתכל אאת יַתאיַתחת ֵאמאהן,
שוֵאאין ּמידויַתע אאת ֵאאי זו ֵאמאהן ּמאיַתכל,
ֵאמִבביא יַתחּמּטאת.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ּמאּמשם ּמתלוי.
ּמאיַתכל אאת יַתהשש ִבנ ּמיה,
ֵאמִבביא ששֵאתי יַתחּמּטאות שוּמאּמשם יַתו יַתדי.
ּמאיַתכל אאּמחד אאת ּמה ִבראשו ּמנה,
וּמבא יַתאֵאחר שוּמאיַתכל אאת יַתהששִבנ ּמיה,
אזה ֵאמִבביא יַתחּמּטאת שו אזה ֵאמִבביא יַתחּמּטאת.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:

אזה ֵאמִבביא ּמאּמשם ּמתלוי,
שו אזה ֵאמִבביא ּמאּמשם ּמתלוי.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
אזה יַתחּמּטאת ,שו אזה יַתחּמּטאת,
ושש ֵאניאהם שמִבביִבאין ּמאּמשם אאּמחד.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ֵאאין ששיַתנִים שמִבביִבאין ּמאּמשם אאּמחד.
מסכת כריתות פרק ה משנה ח
י
רֲעחִבתּמכה אשיַתלֵאחאלב יַתורֲעחִבתּמכה אששלֵאחאלב נוּמתר,
ּמאיַתכל אאת יַתאיַתחת ֵאמאהן,
שוֵאאין ּמידויַתע אאת ֵאאי זו ֵאמאהן ּמאיַתכל,
ֵאמִבביא יַתחּמּטאת שוּמאּמשם ּמתלוי.
ּמאיַתכל אאת יַתהשש ִבנ ּמיה,
ֵאמִבביא ּמשלוש יַתחּמּטאות.
ּמאיַתכל אאּמחד אאת ּמה ִבראשו ּמנה,
וּמבא יַתאֵאחר שוּמאיַתכל אאת יַתהששִבנ ּמיה,
אזה ֵאמִבביא יַתחּמּטאת שוּמאּמשם ּמתלוי,
שו אזה ֵאמִבביא יַתחּמּטאת שוּמאּמשם ּמתלוי.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
אזה יַתחּמּטאת ,שו אזה יַתחּמּטאת,
שש ֵאניאהן שמִבביִבאין יַתחּמּטאת יַתאיַתחת.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ּמכל יַתחּמּטאת אשִבהיא ּמבּמאה יַתעל ֵאחט,
ֵאאין ששיַתנִים שמִבביִבאין אוּמת ּה.

פרק ו
מסכת כריתות פרק ו משנה א
א
יַתהֵאמִבביא ּמאּמשם ּמתלוי,
שונו יַתדע לו אשללא ּמחּמטא,
ִבאם יַתעד אשללא ִבנששיַתחט,
ֵאיֵאוצא שוִי שראעה ּמבֵאע אדר.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִי שראעה יַתעד אש ִבישסּמתֵאאב,
שוִיּממֵאכר ,שוִישפלו ּמדּממיו ִבל שנ ּמדּמבה.

שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ִיּמק ֵארב,
אשִבאם ֵאאינו ּמבא יַתעל ֵאחשטא אזה,
רֲעה ֵארי הוא ּמבא יַתעל ֵאחשטא יַתאֵאחר.
ב
ִבאם ִבמאש ִבנששיַתחט נו יַתדע לו,
יַתה ּמדם ִיּמשֵאפְך,
שויַתהּמבּמשר ֵאיֵאוצא שלֵאבית יַתהשש ִבריּמפה.
ִבנ שז יַתרק יַתה ּמדם ,יַתהּמבּמשר ֵאיּמאֵאכל.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
רֲעאִבפלו יַתה ּמדם יַתבכוסִ ,יּמז ֵארק,
שויַתהּמבּמשר ֵאיּמאֵאכל.
מסכת כריתות פרק ו משנה ב
ג
ּמאּמשם יַתו יַתדי ֵאאינו ֵאכן.
ִבאם יַתעד אשללא ִבנששיַתחט,
ֵאיֵאוצא שוִי שראעה ּמבֵאע אדר;
ִבאם ִבמאש ִבנששיַתחט,
רֲעה ֵארי אזה ִיּמּקֵאבר;
ִבנ שז יַתרק יַתה ּמדם,
יַתהּמבּמשר ֵאיֵאוצא שלֵאבית יַתהשש ִבריּמפה.
ד
שור יַתה ִבנשסּמקל ֵאאינו ֵאכן.
ִבאם יַתעד אשללא ִבנשסיַתקל,
ֵאיֵאוצא שוִי שראעה ּמבֵאע אדר;
ִבאם ִבמאש ִבנשסיַתקל,
ממּמתר יַתברֲעה ּמנ ּמיה.
אע שגּמלה רֲעערוּמפה ֵאאי ּמנ ּה ֵאכן,
ִבאם יַתעד אשללא אנשע שרּמפה,
ֵאתֵאוצא שוִבת שראעה ּמבֵאע אדר;
ִבאם ִבמאש אנשע שרּמפה,
ִבתּמּקֵאבר ִבבשמקוּממ ּה,
אשיַתעל ּמסֵאפק ּמבאת ִבמשתִבחּמלּמת ּה,
ִבכשפ ּמרה שסֵאפּמק ּה שוּמהשלּמכה ּמל ּה.
מסכת כריתות פרק ו משנה ג
ה
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:

ִבמשת יַתנ ֵאדב ּמא ּמדם ּמאּמשם ּמתלוי שבּמכל יום,
ושבּמכל ּמשּמעה אשִבי שראוצה.
הוא ּמה ּמיה ִבנשק ֵארא "רֲעאיַתשם רֲעחִבסי ִבדין".
ּמאשמרו ּמעּמליו יַתעל ּמבּמבא אבן בוּמטא,
אשּמה ּמיה ִבמשת יַתנ ֵאדב ּמאּמשם ּמתלוי שבּמכל יום,
חו ץ ֵאמיַתאיַתחר יום יַתהִבכפו ִברים יום אאּמחד.
ּמאיַתמר:
"יַתהּממעון יַתה אזה!
ִבאלו ּמהיו יַתמ ִבניִבחין ִבליּ ,מהִייִבתי ֵאמִבביא,
אאּמלא אושמ ִברים ִבלי:
יַתהשמֵאתן יַתעד אשִבתּמכ ֵאנס שלּמסֵאפק!"
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאין שמִבביִבאין ּמאּמשם ּמתלוי,
אאּמלא יַתעל ּמדּמבר אש שזדונו ּמכ ֵארת,
שוִבש שג ּמגתו יַתחּמּטאת.
מסכת כריתות פרק ו משנה ד
ו
יַתח שיֵאבי יַתחּמּטאות יַתורֲעאּמשמות יַתו ּמדִיין,
אשּמעיַתבר רֲעעֵאליאהן יום יַתהִבכפו ִברים,
יַתח ּמיִבבין שלּמהִבביא שליַתאיַתחר יום יַתהִבכפו ִברים.
שויַתח שיֵאבי רֲעאּמשמות שתלוִיים,
שפטו ִברים.
ִבמי אשּמבא יַתעל ּמידו שסֵאפק רֲעעֵאב ּמרה שביום יַתהִבכפו ִברין,
רֲעאִבפלו ִבעם רֲעחֵאשּמכה,
ּמפטור ,אשּמכל יום יַתהִבכפו ִברים שמיַתכֵאפר.
מסכת כריתות פרק ו משנה ה
ז
ּמהִבאּמשה אש ֵאיש ּמעאליּמה יַתחיַתּטאת ּמהעו ף שבּמסֵאפק,
שוּמעיַתבר ּמעאליּמה יום יַתהִבכפו ִברים,
יַתח איאבת שלּמהִבביא שליַתאיַתחר יום יַתהִבכפו ִברים,
ִבמשפ ֵאני אשִבהיא יַתמשכשש יַתרּמת ּה ללאיַתכל ִבב שזּמבִבחים.
יַתחיַתּטאת ּמהעו ף יַתהּמבּמאה יַתעל ּמסֵאפק,
ִבאם ִבמאש ִבנשמּמלּמקה נו יַתדע ּמל ּה,
רֲעה ֵארי זו ִבתּמּקֵאבר> .זה<
מסכת כריתות פרק ו משנה ו
ח
יַתהיַתמשפ ִבריש ששֵאתי שסּמלִבעים שלּמאּמשם,

שוּמליַתקח ּמבאהן שש ֵאני ֵאאיִבלים שלּמאּמשם,
ִבאם ּמה ּמיה אאּמחד ֵאמאהן ּמיאפה ששֵאתי שסּמלִבעים,
ִישק יַתרב יַתלרֲעאּמשמו,
שויַתהֵאש ִבני ִי שראעה יַתעד אש ִבישסּמתֵאאב,
שוִיּממֵאכר ,שוִישפלו ּמדּממיו ִבל שנ ּמדּמבה.
ּמליַתקח ּמבאהן שש ֵאני ֵאאיִבלים יַתלמחִבלין,
אאּמחד ּמיאפה ששֵאתי שסּמלִבעים,
שואאּמחד ּמיאפה רֲעעּמש ּמרה זוזִ > ,בזין<
יַתה ּמיאפה ששֵאתי שסּמלִבעים ִיּמּק ֵארב יַתלרֲעאּמשמו,
שויַתהֵאש ִבני ִבלשמִבעיּמלתו.
אאּמחד שלּמאּמשם שואאּמחד יַתלמחִבלין,
ִבאם ּמה ּמיה אשּמלּמאּמשם ּמיאפה ששֵאתי שסּמלִבעים,
ִיּמּק ֵארב יַתלרֲעאּמשמו,
שויַתהֵאש ִבני ִבלשמִבעיּמלתו,
שו ּמיִבביא ִבעּממ ּה אסיַתלע שוּמחשמּמש ּה.
מסכת כריתות פרק ו משנה ז
ט
יַתהיַתמשפ ִבריש יַתחּמּטאתו ,וֵאמת,
ללא שיִבביאא ּמנה שבנו יַתארֲעח ּמריו.
שוללא שיִבביאא ּמנה ֵאמֵאחט יַתעל ֵאחשטא,
רֲעאִבפלו ]יַתעל ֵאחאלב אשּמאיַתכל אאאמש,
ללא שיִבביאא ּמנה[ יַתעל ֵאחאלב אשּמאיַתכל יַתהיום,
יַתתשלמוד לויַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא ד,כח(
"ּמק שרּמבנו ...יַתעל יַתחּמּטאתו",
אש שיֵאהא ּמק שרּמבנו יַתעל ֵאשם יַתחּמּטאתו.
מסכת כריתות פרק ו משנה ח
י
שמִבביִבאין ֵאמאהשק ֵאדש ִבכששּמבה ,ששִבעי ּמרה,
ֵאמאהשק ֵאדש ִבכששּמבה ששִבעי ּמרה,
תו ִברין ושב ֵאני יו ּמנה יַתורֲעעִבשי ִברית ּמהֵאאיּמפה.
יא
ֵאכייַתוצד?
ִבהשפ ִבריש שלִבכששּמבה או ִבלששִבעי ּמרה,
אהשע ִבניּ ,מיִבביא עו ף;
אהשע ִבניּ ,מיִבביא רֲעעִבשי ִברית ּמהֵאאיּמפה.
ִבהשפ ִבריש יַתלרֲעעִבשי ִברית ּמהֵאאיּמפה,
אהשעִבשירּ ,מיִבביא ּמהעו ף;
אהשעִבשירּ ,מיִבביא ִבכששּמבה או ששִבעי ּמרה.

ִבהשפ ִבריש ִבכששּמבה או ששִבעי ּמרה ,שו ִבנשסּמתּמאבו,
ִבאם ּמרּמוצהּ ,מיִבביא שב ּמדאמיּמה עו ף.
ִבהשפ ִבריש עו ף ,שו ִבנשסּמתיַתאב,
ּמיִבביא שב ּמדּממיו רֲעעִבשי ִברית ּמהֵאאיּמפה,
אשֵאאין ּמלעו ף ִבפ ּמדיון.
מסכת כריתות פרק ו משנה ט
יב
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
שכּמבִבשים קו שדִבמין ּמלִבע ִבזים שבּמכל ּממקום.
ּמיכול ִבמשפ ֵאני אשֵאהן ממשבּמח ִברין ֵאמאהן?
יַתתשלמוד לויַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא ד,לב(
" שוִבאם אכאבש ּמיִבביא ּמק שרּמבנו שליַתחּמּטאת",
שמיַתלֵאמד אששש ֵאניאהם ששקוִבלים.
יג
תו ִברין קו שדִבמין ִבלשב ֵאני יו ּמנה שבּמכל ּממקום.
ּמיכול ִבמשפ ֵאני אשֵאהן ממשבּמח ִברין ֵאמאהן?
יַתתשלמוד לויַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא יב,ו(
"ואבן יו ּמנה או לתר שליַתחּמּטאת",
שמיַתלֵאמד אששש ֵאניאהן ששקוִבלים.
יד
ּמהּמאב קו ֵאדם ּמלֵאאם שבּמכל ּממקום.
ּמיכול אששכבוד ּמהּמאב עו ֵאד ף יַתעל שכבוד ּמהֵאאם?
יַתתשלמוד לויַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא יט,ג(
"ִבאיש ִבאמו שוּמאִבביו ִבתי ּמראו",
שמיַתלֵאמד אששש ֵאניאהם ששקוִבלים.
רֲעאּמבל ּמאשמרו רֲעחּמכִבמים:
ּמהּמאב קו ֵאדם ּמלֵאאם שבּמכל ּממקום,
ִבמשפ ֵאני אשהוא שוִבאמו יַתח ּמיִבבין ִבבשכבוד ּמאִבביו.
יה
שוֵאכן שביַתתשלמוד תו ּמרה:
ִבאם ּמזּמכה יַתהֵאבן ִבלשפ ֵאני ּמה יַתרב,
ּמה יַתרב קו ֵאדם אאת ּמהּמאב שבּמכל ּממקום,
ִבמשפ ֵאני אשהוא שוּמאִבביו יַתח ּמיִבבין ִבבשכבוד יַתרבו.
חסל כריתות

מסכת מעילה
פרק א
מסכת מעילה פרק א משנה א
א
ּמק שדֵאשי ּמק ּמדִבשים אשששּמחּמטן יַתב ּמדרום,
מורֲעעִבלין ּמבאהן.
ששּמחּמטן יַתב ּמדרום שוִבקֵאבל ּמדּממן יַתבּמצפון,
יַתבּמצפון ,שוִבקֵאבל ּמדּממן יַתב ּמדרום,
ּמשיַתחט יַתביום שו ּמז יַתרק יַתביַתל שיּמלה,
יַתביַתל שיּמלה ,שו ּמז יַתרק יַתביום,
או אשששּמחּמטן חו ץ ִבל שזיַתמ ּמנן שוחו ץ ִבלשמקוּממן,
מורֲעעִבלין ּמבאהן.
שכּמלל ּמאיַתמר שרִבבי שיהומשיַתע:
ּמכל אשּמה ּמיה ּמל ּה ּמשיַתעת אהֵאתר יַתללכרֲעה ִבנים,
ֵאאין מורֲעעִבלין ּמב ּה,
שוּמכל אשללא ּמה ּמיה ּמל ּה ּמשיַתעת אהֵאתר יַתללכרֲעה ִבנים,
מורֲעעִבלין ּמב ּה.
שוֵאאי זו ִבהיא אשּמה ּמיה ּמל ּה ּמשיַתעת אהֵאתר יַתללכרֲעה ִבנים?
אשּמל ּמנה ,שואש ִבניַתּטּממאת ,שואש ּמיּמוצאת.
שוֵאאי זו ִבהיא אשללא ּמה ּמיה ּמל ּה ּמשיַתעת אהֵאתר יַתללכרֲעה ִבנים?
אש ִבנששּמחּמטה חו ץ ִבל שזיַתמ ּמנ ּה,
שוחו ץ ִבלשמקוּממ ּה,
אשִבּקשבלו שפסוִבלין ,שוּמז שרקו אאת ּמדּממ ּה.
מסכת מעילה פרק א משנה ב
ב
שביַתשר ּמק שדֵאשי ּמק ּמדִבשין אש ּמיּמוצא ִבלשפ ֵאני שז ִברייַתקת ּמדִבמים,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
מורֲעעִבלין בו,
שוֵאאין יַתח ּמיִבבין ּמעּמליו ִבמֵאשם ִבפגול שונוּמתר שוּמטֵאמא.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
מורֲעעִבלין בו,
רֲעאּמבל יַתח ּמיִבבין ּמעּמליו ִבמֵאשם ִבפגול נוּמתר שוּמטֵאמא.
ג

ּמאיַתמר שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
יַתורֲעה ֵארי יַתהיַתמשפ ִבריש יַתחּמּטאתו ,שוּמאּמב ּמדה,
שוִבהשפ ִבריש יַתאאח ארת יַתתשחאתיּמה,
שויַתאיַתחר ִבנשמֵאוצאת ּמה ִבראשו ּמנה,
ששֵאתיאהן עושמדות,
ללא יַתכֵאשם אש ּמדּממ ּה פוֵאטר אאת שבּמש ּמר ּה,
ּמכְך הוא פוֵאטר אאת שביַתשר רֲעחאב שרּמת ּה?
ִבאם ּמפיַתטר ּמדּממ ּה אאת שביַתשר רֲעחאב שרּמת ּה ִבמן יַתהשמִבעיּמלה,
ִבדין הוא אש ִבישפלטר אאת שבּמש ּמר ּה.
מסכת מעילה פרק א משנה ג
ד
אאמו ֵארי ּמק ּמדִבשים יַתקִבלים
אש ּמישוצאו ִבלשפ ֵאני שז ִברייַתקת ּמדִבמים,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
מורֲעעִבלין ּמבאהן,
שויַתח ּמיִבבין רֲעעֵאליאהן ִבמֵאשם ִבפגול,
נוּמתר שוּמטֵאמא,
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ֵאאין מורֲעעִבלין ּמבאהן,
שוֵאאין יַתח ּמיִבבין רֲעעֵאליאהן
ִבמֵאשם ִבפגול שונוּמתר שוּמטֵאמא.
מסכת מעילה פרק א משנה ד
ה
יַתמרֲעעֵאשה ּמדִבמים שבּמק שדֵאשי ּמק ּמדִבשים,
שלּמהֵאקל ושליַתהשחִבמיר,
ושבּמק ּמדִבשים יַתקִבלים,
מכלו שליַתהשחִבמיר.
ֵאכייַתוצד?
ּמק שדֵאשי ּמק ּמדִבשים ִבלשפ ֵאני שז ִברייַתקת ּמדִבמים,
מורֲעעִבלין ּמבֵאאמו ִברין שוֵאאין מורֲעעִבלין יַתבּמבּמשר;
יַתעל אזה שויַתעל אזה,
יַתח ּמיִבבין ִבמֵאשם ִבפגול ,נוּמתר שוּמטֵאמא.
ּמק ּמדִבשים יַתקִבלים ,מכלו שליַתהשחִבמיר.
ֵאכייַתוצד?
ּמק ּמדִבשים יַתקִבלים ִבלשפ ֵאני שז ִברייַתקת ּמדִבמים,
ֵאאין מורֲעעִבלין ללא ּמבֵאאמו ִברין שוללא יַתבּמבּמשר;
שליַתאיַתחר שז ִברייַתקת ּמדִבמין,
מורֲעעִבלין ּמבֵאאמו ִברין,
שוֵאאין מורֲעעִבלין יַתבּמבּמשר.

יַתעל אזה שויַתעל אזה,
יַתח ּמיִבבין ִבמֵאשם ִבפגול שונוּמתר שוּמטֵאמא.
ִבנשמּמוצא יַתמרֲעעֵאשה ּמדִבמים שבּמק שדֵאשי ּמק ּמדִבשים
שלּמהֵאקל ושליַתהשחִבמיר.
ושבּמק ּמדִבשים יַתקִבלים,
מכלו שליַתהשחִבמיר.

פרק ב
מסכת מעילה פרק ב משנה א
א
יַתחּמּטאת ּמהעו ף,
מורֲעעִבלין ּמב ּה ִבמאשּמהשק ּמדּמשה.
ִבנשמּמלּמקה,
ּמהשכּמש ּמרה שלִבהּמפֵאסל ִבבשטבול יום,
וִבבשממחיַתוּסר ִבכפו ִברין ,ויַתבִבלי ּמנה.
ִבמּמצה ּמדּממ ּה,
יַתח ּמיִבבין ּמעאליּמה ִבמֵאשם ִבפגול שונוּמתר שוּמטֵאמא,
שוֵאאין ּמב ּה שמִבעיּמלה.
מסכת מעילה פרק ב משנה ב
ב
עויַתלת ּמהעו ף,
מורֲעעִבלין ּמב ּה ִבמאשּמהשק ּמדּמשה.
ִבנשמּמלּמקה,
ּמהשכּמש ּמרה שלִבהּמפֵאסל ִבבשטבול יום,
וִבבשממחיַתוּסר ִבכפו ִברין ,ויַתבִבלי ּמנה.
ִבמּמצה ּמדּממ ּה,
יַתח ּמיִבבין ּמעאליּמה ִבמֵאשם ִבפגול שונוּמתר שוּמטֵאמא,
ומורֲעעִבלין ּמב ּה,
יַתעד אשֵאתֵאוצא שלֵאבית יַתה אדאשן.
מסכת מעילה פרק ב משנה ג
ג
ּמפ ִברים יַתה ִבנשש ּמרִבפין וששִבעי ִברים יַתה ִבנשש ּמרִבפין,
מורֲעעִבלין ּמבאהן ִבמאשּמהשק ּמדשו.
ִבנששּמחטו,
ּמהשכּמשרו שלִבהּמפֵאסל ִבבשטבול יום,
וִבבשממחיַתוּסר ִבכפו ִברין ,ויַתבִבלי ּמנה.

מה ּמזה ּמדּממןּ > ,מדּממי ּה<
יַתח ּמיִבבין רֲעעֵאליאהן ִבמֵאשם ִבפגול שונוּמתר שוּמטֵאמא,
ומורֲעעִבלין ּמבאהן שבֵאבית יַתה אדאשן,
יַתעד אש ִבייַתתְך יַתהּמבּמשר.
מסכת מעילה פרק ב משנה ד
ד
ּמהעוּמלה,
מורֲעעִבלין ּמב ּה ִבמאשּמהשק ּמדּמשה.
ִבנששּמחּמטה,
ּמהשכּמש ּמרה שלִבהּמפֵאסל ִבבשטבול יום,
וִבבשממחיַתוּסר ִבכפו ִברין ,ויַתבִבלי ּמנה.
ִבנ שז יַתרק ּמדּממ ּה,
יַתח ּמיִבבין ּמעאליּמה ִבמֵאשם ִבפגול ,נוּמתר שוּמטֵאמא.
ֵאאין מורֲעעִבלין שבעורות,
רֲעאּמבל מורֲעעִבלין יַתבּמבּמשר,
יַתעד אש ֵאיֵאוצא שלֵאבית יַתה אדאשן.
מסכת מעילה פרק ב משנה ה
ה
יַתחּמּטאת שוּמאּמשם שו ִבזשבֵאחי יַתששלֵאמי ִבוצבור,
מורֲעעִבלין ּמבאהן ִבמאשּמהשק ּמדשו.
ִבנששּמחטו,
ּמהשכּמשרו שלִבהּמפֵאסל ִבבשטבול יום,
וִבבשממחיַתוּסר ִבכפו ִברין ,ויַתבִבלי ּמנה.
ִבנ שז יַתרק ּמדּממן,
יַתח ּמיִבבין רֲעעֵאליאהן ִבמֵאשם ִבפגול שונוּמתר שוּמטֵאמא,
ֵאאין מורֲעעִבלין יַתבּמבּמשר,
רֲעאּמבל מורֲעעִבלין ּמבֵאאמו ִברין,
יַתעד אש ֵאישוצאו שלֵאבית יַתה אדאשן.
מסכת מעילה פרק ב משנה ו
ו
ששֵאתי יַתהאלאחם,
מורֲעעִבלין ּמבאהן ִבמאשּמהשק ּמדשו.
ּמק שרמו יַתביַתתנור,
ּמהשכּמשרו שלִבהּמפֵאסל ִבבשטבול יום ,וִבבשממחיַתוּסר ִבכפו ִברין,
חט רֲעעֵאליאהן אאת יַתה אזיַתבח.
שוִבלשש ל
ִבנ שז יַתרק ּמדּממן אשיַתלשכּמבִבשים,
יַתח ּמיִבבין רֲעעֵאליאהן ִבמֵאשם ִבפגול שונוּמתר שוּמטֵאמא,
שוֵאאין ּמבאהן שמִבעיּמלה.

מסכת מעילה פרק ב משנה ז
ז
אלאחם יַתהּמפ ִבנים,
מורֲעעִבלין בו ִבמאשּמהשק יַתדש.
ּמק יַתרם יַתביַתתנור,
ּמהשכיַתשר שלִבהּמפֵאסל ִבבשטבול יום ,וִבבשממחיַתוּסר ִבכפו ִברים,
ושלִבהשסיַתת ֵאדר יַתעל יַתגֵאבי יַתהמששלּמחן.
ּמק שרבו יַתהיַתב ִבזִבכין,
יַתח ּמיִבבין ּמעּמליו ִבמֵאשם ִבפגול שונוּמתר שוּמטֵאמא,
שוֵאאין בו שמִבעיּמלה.
מסכת מעילה פרק ב משנה ח
ח
יַתהשמ ּמנחות,
מורֲעעִבלין ּמבאהן ִבמאשּמהשק ּמדשו.
ּמק שדשו יַתבאכִבלי,
ּמהשכּמשרו שלִבהּמפֵאסל ִבבשטבול יום,
וִבבשממחיַתוּסר ִבכפו ִברין ,ויַתבִבלי ּמנה.
ּמק יַתרב יַתהלּקאמ ץ,
יַתח ּמיִבבין רֲעעֵאליאהן ִבמֵאשם ִבפגול שונוּמתר שוּמטֵאמא,
שוֵאאין מורֲעעִבלין יַתבִבשי יַתרִים,
רֲעאּמבל מורֲעעִבלין יַתבלּקאמ ץ,
יַתעד אש ֵאיֵאוצא שלֵאבית יַתה אדאשן.
מסכת מעילה פרק ב משנה ט
ט
יַתהלּקאמ ץ,
שויַתהשלבו ּמנה,
שויַתהשּקלט ארת,
וִבמ שניַתחת לכרֲעה ִבנים,
וִבמ שניַתחת לכֵאהן ּממִבשייַתח,
וִבמ שניַתחת שנּמסִבכים,
מורֲעעִבלין ּמבאהן ִבמאשּמהשק ּמדשו.
ּמק שדשו יַתבאכִבלי,
ּמהשכּמשרו שלִבהּמפֵאסל ִבבשטבול יום,
וִבבשממחיַתוּסר ִבכפו ִברין ,ויַתבִבלי ּמנה,
שויַתח ּמיִבבין רֲעעֵאליאהן ִבמֵאשם נוּמתרִ ,במֵאשם ּמטֵאמא,
וִבפגול ֵאאין ּמבאהן.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל אש איש לו יַתמִבתי ִברין,

ֵאאין יַתח ּמיִבבים ּמעּמליו ִבמֵאשם ִבפגול שונוּמתר שוּמטֵאמא,
יַתעד אש ִביּמּק ֵארבו יַתמִבתי ּמריו.
שוּמכל אשֵאאין לו יַתמִבתי ִברין,
ֵאכי ּמון אשּמהשק יַתדש יַתבאכִבלי,
שויַתח ּמיִבבין רֲעעֵאליאהן ִבמֵאשם נוּמתרִ ,במֵאשם ּמטֵאמא,
וִבפגול ֵאאין בו.

פרק ג
מסכת מעילה פרק ג משנה א
א
שויַתלד יַתחּמּטאת,
ושתמו יַתרת יַתחּמּטאת,
שויַתחּמּטאת אשֵאמתו שבּמעאליּמה,
ּמימותו.
שואשִבעשב ּמרה שש ּמנּמת ּה,
שואשּמאּמב ּמדה ,שו ִבנשמֵאוצאת יַתברֲעעיַתלת מום,
ִבאם ִבמאשִבכשפרו יַתהשבּמעִבלים,
ּמתמות,
שוֵאאי ּמנה עוּמשה שתמו ּמרה,
ללא אנשה ִבנין ,שוללא מורֲעעִבלין;
ִבאם יַתעד אשללא ִבכשפרו יַתהשבּמעִבלים,
ִבת שראעה יַתעד אשִבתשסּמתֵאאב,
שוִבתּממֵאכר ,שו ּמיִבביא שב ּמדאמיּמה יַתאאח ארת,
שועוּמשה שתמו ּמרה ,ומורֲעעִבלין ּמב ּה.
מסכת מעילה פרק ג משנה ב
ב
יַתהיַתמשפ ִבריש ּממעות ִבל שנ ִבזירותו,
ללא אנשה ִבנין ,שוללא מורֲעעִבלין,
ִבמשפ ֵאני אשֵאהן שראוִיין ּמלבוא מכּמלם ששּמלִבמים.
ֵאמת,
ּמהיו שסתוִבמין,
ִישפלו ִבל שנ ּמדּמבה;
ּמהיו שמלפ ּמרִבשין,
שדֵאמי יַתחּמּטאת ֵאישלכו של ּמים יַתהאמיַתלח,
ללא אנשה ִבנין ,שוללא מורֲעעִבלין.
שדֵאמי עוּמלה,
ּמיִבביא עוּמלה ,ומורֲעעִבלין ּמבאהן,

שדֵאמי ששּמלִבמים,
ּמיִבביא ששּמלִבמים,
אנאאּמכִבלין שליום אאּמחד,
שוֵאאי ּמנן שטעו ִבנין אלאחם.
מסכת מעילה פרק ג משנה ג
ג
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתה ּמדם,
יַתקל ִבבשתִבחּמלתו ,שוחלאמר שבסופו.
יַתה שנּמסִבכים,
חלאמר ִבבשתִבחּמלּמתן ,שויַתקל שבסוּמפן:
יַתה ּמדם יַתכשתִבחּמלה ֵאאין מורֲעעִבלין בו,
ּמיּמוצא של יַתניַתחל ִבק שדרון ,מורֲעעִבלין בו.
יַתה שנּמסִבכים יַתכשתִבחּמלה מורֲעעִבלים ּמבאהן,
ּמישוצאו יַתלִבשיתֵ ,אאין מורֲעעִבלין ּמבאהן.
מסכת מעילה פרק ג משנה ד
ד
ִבדשון יַתהִבמ שזֵאביַתח יַתהשפ ִבניִבמי שויַתהשמנו ּמרה,
ללא אנשה ִבנין ,שוללא מורֲעעִבלין.
יַתהיַתמשק ִבדיש ִבדשון יַתכשתִבחּמלה,
מורֲעעִבלין בו.
תו ִברין אשללא ִבה ִבגייַתע שזיַתמ ּמנן,
]ושב ֵאני יו ּמנה[ אשִבעֵאבר שזיַתמ ּמנן,
ללא אנשה ִבנין ,שוללא מורֲעעִבלין.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
תו ִברין אשללא ִבה ִבגייַתע שזיַתמ ּמנן,
ללא מורֲעעִבלין ּמבאהן,
ושב ֵאני יו ּמנה אשִבעֵאבר שזיַתמ ּמנן,
ללא אנשה ִבנין שוללא מורֲעעִבלין.
מסכת מעילה פרק ג משנה ה
ה
רֲעחֵאלב ממשק ּמדִבשין וֵאביֵאוצי תו ִברין,
ללא אנשה ִבנין שוללא מורֲעעִבלין.
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?
שבּמק שדֵאשי יַתהִבמ שזֵאביַתח.
רֲעאּמבל שבּמק שדֵאשי אב אדק יַתהיַתבִית,
ִבהשק ִבדיש יַתת שר שנלגאלת,
מורֲעעִבלין ּמב ּה ,ושבֵאביּמוצּמת ּה;

רֲעחמור,
מורֲעעִבלין ּמב ּה ,ויַתברֲעחּמלּמב ּה.
מסכת מעילה פרק ג משנה ו
ו
ּמכל ּמה ּמראוי יַתלִבמ שזֵאביַתח ללא שלאב אדק יַתהיַתבִית,
שלאב אדק יַתהיַתבִית ללא יַתלִבמ שזֵאביַתח,
ללא יַתלִבמ שזֵאביַתח שוללא שלאב אדק יַתהיַתבִית,
מורֲעעִבלין בו.
ֵאכייַתוצד?
ִבהשק ִבדיש בור ּממֵאלא יַתמִים,
יַתאששפות שמֵאלּמאה אזאבל,
שוּמבְך ּממֵאלא יו ִבנים,
ִבאיּמלן ּממֵאלא ֵאפרות,
ּמש אדה שמֵאלּמאה רֲעעּמשִבבים,
מורֲעעִבלין ּמבאהן ,ושביַתמה אששבתוּמכן.
רֲעאּמבל ִבאם ִבהשק ִבדיש בור,
שויַתאיַתחר ּמכְך ִבנשתיַתמּמלא יַתמִים;
יַתאששפות ,שויַתאיַתחר ּמכְך ִבנשתיַתמּמלאת אזאבל;
שוּמבְך ,שויַתאיַתחר ּמכְך ִבנשתיַתמּמלא יו ִבנים;
ִבאיּמלן ,שויַתאיַתחר ּמכְך ּמנּמשא ֵאפרות;
ּמש אדה ,שויַתאיַתחר ּמכְך ִבנשתיַתמּמלאת רֲעעּמשִבבים,
)מורֲעעִבלין ּמבאהן ,שוֵאאין( מורֲעעִבלין שביַתמה אששבתוּמכן.
) ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה(.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתהיַתמשק ִבדיש ּמש אדה שואאת ּמהִבאיּמלן,
מורֲעעִבלין ּמבאהן ושב ִבגדוֵאליאהן,
ִבמשפ ֵאני אשֵאהן ִבגדוֵאלי אהשק ֵאדש.
ז
שויַתלד שממעאש ארת ללא ִיי יַתנק ִבמן יַתהשממעאש ארת,
יַתורֲעאֵאח ִברין ִבמשת יַתנ שדִבבין ֵאכן.
שויַתלד ממשק ּמדִבשין ללא ִיי יַתנק ִבמן יַתהממשק ּמדִבשין,
יַתורֲעאֵאח ִברין ִבמשת יַתנ שדִבבין ֵאכן.
יַתהפורֲעעִבלים ללא ליאשכלו ִבמ שגרו שגרות אשיַתלאהשק ֵאדש.
שוֵאכן ּמפ ּמרה ללא לתאיַתכל ִבמיַתכ שרִבש ֵאני אהשק ֵאדש.
מסכת מעילה פרק ג משנה ז
ח
ּמש שרֵאשי ִבאיּמלן אשיַתלאה שדיוט ּמבִבאין שבאשיַתלאהשק ֵאדש,
שואשיַתלאהשק ֵאדש ּמבִבאין שבאשיַתלאה שדיוט,

ללא אנשה ִבנין ,שוללא מורֲעעִבלין.
יַתמשע ּמין אשהוא יוֵאוצא ִבמתוְך שש ֵאדה אהשק ֵאדש,
ללא אנשה ִבנין ,שוללא מורֲעעִבלין.
ּמיּמוצא חו ץ יַתלּמש אדה ,אנשה ִבנין ִבמאמנו.
יַתהיַתמִים אששביַתכד אשיַתל ּמזּמהב,
ללא אנשה ִבנין ,שוללא מורֲעעִבלין.
ִבנּמתנו ִבבשוצלוִבחית ,מורֲעעִבלין ּמבאהן.
רֲעע ּמרּמבה,
ללא אנשה ִבנין ,שוללא מורֲעעִבלין.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר ִבב שרִבבי ּמוצדוק אוֵאמר> :לעזר<
אנשה ִבנים ּמהיו ִבמאמ ּמנה שזֵאק ִבנים שבלויַתלֵאביאהם.
מסכת מעילה פרק ג משנה ח
ט
ֵאקן אששבלראש ּמהִבאיּמלן אשיַתלאהשק ֵאדש,
ללא אנשה ִבנין שוללא מורֲעעִבלין;
אשּמברֲעאֵאש ּמרה,
יַתיִבתיז יַתבּמּק אנה.
יַתהיַתמשק ִבדיש אאת יַתהחל ארש,
מורֲעעִבלין שבמכלו.
יַתה ִבג שזּמב ִברים אשּמלשקחו אאת ּמהֵאעִבוצים,
מורֲעעִבלין ּמבֵאעִבוצים,
שוֵאאין מורֲעעִבלין ללא ִבבששפוי ,שוללא ִבבשג ִבו ּמיה> .בגבייה<

פרק ד
מסכת מעילה פרק ד משנה א
א
ּמק שדֵאשי יַתהִבמ שזֵאביַתח ִבמשוצּמט שרִבפין אזה ִבעם אזה ִבלשמִבעיּמלה,
ושליַתח ֵאיב רֲעעֵאליאהן ִבמֵאשם ִבפגול שונוּמתר שוּמטֵאמא.
ּמק שדֵאשי אב אדק יַתהיַתבִית ִבמשוצּמט שרִבפין אזה ִבעם אזה.
ּמק שדֵאשי יַתהִבמ שזֵאביַתח שוּמק שדֵאשי אב אדק יַתהיַתבִית,
ִבמשוצּמט שרִבפין אזה ִבעם אזה.
מסכת מעילה פרק ד משנה ב
ב
רֲעחִבמּמשה שדּמב ִברים ּמבעוּמלה ִבמשוצּמט שרִבפין אזה ִבעם אזה:
יַתהּמבּמשר ,שויַתהֵאחאלב ,שויַתהלוּסאלת ,שויַתה יַתיִין ,שויַתהאשאמן.
ִבשּמשה יַתבתו ּמדה:

יַתהּמבּמשר ,שויַתהֵאחאלב ,שויַתהלוּסאלת ,שויַתה יַתיִין ,שויַתהאשאמן ,שויַתהאלאחם.
שתרוּממה ,ושתרויַתמת יַתמרֲעעֵאשר ,ושתרויַתמת יַתמרֲעעֵאשר אשִבל שדיַתמי,
יַתהיַתחּמלה ,שויַתהִבבכו ִברים,
ִבמשוצּמט שרִבפין אזה ִבעם אזה אלאאיַתסר> ,שלאיַתסר<
ושליַתח ֵאיב רֲעעֵאליאהם אאת יַתהחלאמש.
מסכת מעילה פרק ד משנה ג
ג
ּמכל יַתהִבפגוִבלים ִבמשוצּמט שרִבפין אזה ִבעם אזה.
ּמכל יַתהנוּמת ִברים ִבמשוצּמט שרִבפין אזה ִבעם אזה.
ּמכל יַתה שנֵאבלות ִבמשוצּמט שרפות אזה ִבעם אזה.
ּמכל יַתהשש ּמרִבוצים ִבמשוצּמט שרִבפין אזה ִבעם אזה.
יַתדם יַתהאש אר ץ ושבּמשרו ִבמשוצּמט שרִבפין שביַתכרֲעע ּמדּמשה.
ד
שכּמלל ּמאיַתמר שרִבבי שיהומשיַתע:
ּמכל אשמּטשמּמאתו שוֵאשעורו ּמש ִבוים,
ִבמשוצּמט שרִבפין אזה ִבעם אזה;
מטשמּמאתו שוללא ֵאשעורו,
ֵאשעורו שוללא מטשמּמאתו,
ללא מטשמּמאתו שוללא ֵאשעורו,
ֵאאי ּמנן ִבמשוצּמט שרִבפין.
מסכת מעילה פרק ד משנה ד
ה
יַתהִבפגול שויַתהנוּמתר ֵאאי ּמנן ִבמשוצּמט שרִבפין אזה ִבעם אזה,
ִבמשפ ֵאני אשֵאהן שש ֵאני ֵאשמות.
יַתהאש אר ץ שויַתה שנֵאבּמלה,
שוֵאכן יַתה שנֵאבּמלה ושביַתשר יַתהֵאמת,
ִבמשוצּמט שרִבפין אזה ִבעם אזה שליַתטֵאמא,
רֲעאִבפלו יַתביַתּקל אשִבבשש ֵאניאהם.
ו
ּמהלאאכל אש ִבניַתּטּממא,
ּמכל אש ִבניַתּטּממא שביַתאב יַתהמּטשמּמאה,
שואש ִבניַתּטּממא ִבב שויַתלד יַתהמּטשמּמאה,
ִבמשוצּמט שרִבפין אזה ִבעם אזה שליַתטֵאמא יַתביַתּקל אשִבבשש ֵאניאהן.
מסכת מעילה פרק ד משנה ה
ז
ּמכל ּמהּקאּמכִבלין ִבמשוצּמט שרִבפין:

ִבלשפסול אאת יַתהשג ִבו ּמיה שביַתכרֲעחִבוצי אפ ארס,
וִבבשמזון ששֵאתי שסעודות ּמלֵאערוב,
יַתכֵאביּמוצה שליַתטֵאמא מטשמיַתאת ּקאּמכִבלין,
ִבכ שגרו אג ארת שלהוּמוציַתאת יַתשּמבת,
יַתבכואתאבת שליום יַתהִבכפו ִברים.
ּמכל יַתהיַתמששִבקים ִבמשוצּמט שרִבפין:
ִבלשפסול אאת יַתהשג ִבו ּמיה ּמב שרִבביִבעית,
ִבכשמללא ּמל שגּממיו שביום יַתהִבכפו ִברים.
)מסכת מעילה פרק ד משנה ו(
ּמהּמע שרּמלה שוִבכשלֵאאי יַתהאכ ארם ִבמשוצּמט שרִבפין אזה ִבעם אזה.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ֵאאי ּמנן ִבמשוצּמט שרִבפין.
יַתהאב אגד שויַתהיַתשק,
יַתהיַתשק שוּמהעור,
ּמהעור שויַתהיַתמּמפ ץ,
ִבמשוצּמט שרִבפין אזה ִבעם אזה.
ּמאיַתמר שרִבבי ִבששמעון:
ּממה יַתהיַתּטיַתעם?
ִבמשפ ֵאני אשֵאהן שראוִיין שליַתטֵאמא מוּמשב.

פרק ה
מסכת מעילה פרק ה משנה א
א
יַתה אנשה אנה שו אוה שפרוּמטה ִבמן יַתהאהשק ֵאדש,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשללא ּמפ יַתגםּ ,ממיַתעל.
ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ּמכל ּמדּמבר אש איש בו שפ ּמגם,
ללא ּממיַתעל יַתעד אש ִבישפלגם;
שוּמכל אשֵאאין בו שפ ּמגם,
ֵאכי ּמון אש אנשה ּמנהּ ,ממיַתעל.
ב
ֵאכייַתוצד?
ּמנשת ּמנה שקיַתטּמלה שביַתוצ ּמוא ּמר ּה,
יַתטיַתביַתעת שב ּמי ּמד ּה,
ּמשּמתת שבכוס אשיַתל ּמזּמהב,
ֵאכי ּמון אש אנשה ּמנהּ ,ממיַתעל.

ּמליַתבש אבּמחלוק,
ִבכּמוּסה יַתביַתּטֵאלית,
ִבביַתּקע יַתבּמּק שרלדם ,ללא ּממיַתעל יַתעד אש ִבישפלגם.
ּמתיַתלש ִבמן יַתהיַתחּמּטאת שכאשִבהיא ּמח ּמיה ,ללא ּממיַתעל יַתעד אש ִבישפלגם;
ושכאשִבהיא ֵאמּמתהֵ ,אכי ּמון אש אנשה ּמנהּ ,ממיַתעל.
מסכת מעילה פרק ה משנה ב
ג
אנשה ּמנה שביַתכרֲעחִבוצי שפרוּמטה וּמפ יַתגם שביַתכרֲעחִבוצי שפרוּמטה,
או אש אנשה ּמנה שבשו אוה שפרוּמטה שב ּמדּמבר יַתאֵאחר
וּמפ יַתגם שבשו אוה שפרוּמטה שב ּמדּמבר יַתאֵאחר,
רֲעה ֵארי אזה ללא ּממיַתעל,
יַתעד ִישפלגם שבשו אוה שפרוּמטה שב ּמדּמבר יַתאֵאחר.
מסכת מעילה פרק ה משנה ג
ד
ֵאאין למיַתעל יַתאיַתחר למיַתעל יַתבממשק ּמדִבשים,
אאּמלא שבֵאהּממה ושכִבלי ּמש ֵארת.
ֵאכייַתוצד?
ּמריַתכב יַתעל יַתגֵאבי שבֵאהּממה,
וּמבא רֲעחֵאברו שו ּמריַתכב] ,וּמבא רֲעחֵאברו שו ּמריַתכב;[
ּמשּמתה שבכוס אשיַתל ּמזּמהב,
וּמבא רֲעחֵאברו שוּמשּמתה ,וּמבא רֲעחֵאברו שוּמשּמתה;
ּמתיַתלש ִבמן יַתהיַתחּמּטאת,
וּמבא רֲעחֵאברו שוּמתיַתלש ,וּמבא רֲעחֵאברו שוּמתיַתלש,
מכּמלם ּממרֲעעלו.
שרִבבי אוֵאמר:
ּמכל אשֵאאין לו ִבפ ּמדיון,
איש בו למיַתעל יַתאיַתחר למיַתעל.
מסכת מעילה פרק ה משנה ד
ה
ּמניַתטל אאאבן או קו ּמרה אשיַתלאהשק ֵאדש,
רֲעה ֵארי אזה ללא ּממיַתעל.
שנּמת ּמנ ּה יַתלרֲעחֵאברו,
הוא ּממיַתעל ,יַתורֲעחֵאברו ללא ּממיַתעל.
שבּמנ ּמי ּה שבתוְך ֵאביתו,
רֲעה ֵארי אזה ללא ּממיַתעל,
יַתעד אש ּמידור יַתתשחאתיּמה שבשו אוה שפרוּמטה> .אש ִביידור<
ּמניַתטל שפרוּמטה אשיַתלאהשק ֵאדש,
רֲעה ֵארי אזה ללא ּממיַתעל.

שנּמת ּמנ ּה יַתלרֲעחֵאברו,
הוא ּממיַתעל ,יַתורֲעחֵאברו ללא ּממיַתעל.
שנּמת ּמנ ּה יַתליַתבּמלן,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשללא ּמריַתח ץ,
ּממיַתעל ,אשהוא ּמאיַתמר לו:
"רֲעה ֵארי יַתהיַתמ שרֵאח ץ שפתוּמחה,
ִבהּמכ ֵאנס ו שרלח ץ!"
מסכת מעילה פרק ה משנה ה
ו
רֲעאִבכיּמלתו יַתורֲעאִבכייַתלת רֲעחֵאברו,
רֲעהּמנ ּמיתו יַתורֲעה ּמנ יַתית רֲעחֵאברו,
רֲעאִבכיּמלתו יַתורֲעהּמנ יַתית רֲעחֵאברו,
רֲעהּמנ ּמיתו יַתורֲעאִבכייַתלת רֲעחֵאברו,
ִבמשוצּמט שרִבפין אזה ִבעם אזה,
רֲעאִבפלו ִבל שזיַתמן שמ מראבה.

פרק ו
מסכת מעילה פרק ו משנה א
א
יַתהּמשִבלייַתח אשּמעּמשה ששִבליחותו,
יַתביַתעל יַתהיַתבִית ּממיַתעל.
ללא ּמעּמשה ששִבליחותו,
יַתהּמשִבלייַתח ּממיַתעל.
ֵאכייַתוצד?
ּמאיַתמר לו:
"ֵאתן ּמבּמשר ּמלאו שרִבחים!"
שו ּמניַתתן ּמלאהם ּמכֵאבד,
]"ּמכֵאבד"[,
שו ּמניַתתן ּמלאהם ּמבּמשר,
יַתהּמשִבלייַתח ּממיַתעל.
ּמאיַתמר לו:
"ֵאתן ּמלאהם רֲעחִבתּמכה רֲעחִבתּמכה!"
שוהוא אוֵאמר:
"שטלו ששיַתתִים ששיַתתִים!"
שוֵאהן ּמנשטלו ּמשלוש ּמשלוש,
מכּמלם ּממרֲעעלו.
ּמאיַתמר לו:

"ּמהֵאבא ִבלי ִבמן יַתהמחִבלים!" או "ִבמשּקלושסּמקּממא",
שוֵאהִבביא לו,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשּמאיַתמר יַתביַתעל יַתהיַתבִית:
ללא ּמה ּמיה שבִבלִבבי אאּמלא ִבמ אזה ,שוֵאהִבביא ִבמ אזה,
יַתביַתעל יַתהיַתבִית ּממיַתעל.
רֲעאּמבל ִבאם ּמאיַתמר לו:
"ּמהֵאבא ִבלי ִבמן יַתהמחִבלין!"
שוֵאהִבביא לו ִבמשּקלושסּמקּממא,
"ִבמשּקלושסּמקּממא",
שוֵאהִבביא לו ִבמן יַתהמחִבלין,
יַתהּמשִבלייַתח ּממיַתעל.
מסכת מעילה פרק ו משנה ב
ב
ִבשיַתלח שב יַתיד ֵאח ֵארש ,שואטה שוּמקּמטן,
ִבאם ּמעשו ששִבליחוּמתן ,יַתביַתעל יַתהיַתבִית ּממיַתעל;
ללא ּמעשו ששִבליחוּמתן ,יַתהיַתח שנ ּמו ִבני ּממיַתעל.
ִבשיַתלח שב יַתיד ִבפֵאּקיַתח,
שו ִבנ שזיַתכר יַתעד אשללא ִבה ִבגייַתע ֵאאאוצל יַתהיַתח שנ ּמו ִבני,
יַתהיַתח שנ ּמו ִבני ּממיַתעל שכאשיוִבוציא.
ֵאכייַתוצד יַתירֲעעאשה?
נוֵאטל שפרוּמטה או אכִבלי ,שואוֵאמר:
"שפרוּמטה אשיַתלאהשק ֵאדש שבּמכל ּממקום אשִבהיא,
שממחאלאלת יַתעל זו",
אשיַתהאהשק ֵאדש ִבנשפ אדה שבאכאס ף ושבשו אוה אכאס ף.
מסכת מעילה פרק ו משנה ג
ג
ּמניַתתן לו שפרוּמטהּ ,מאיַתמר לו:
"ּמהֵאבא ִבלי שבאחשוצ ּמי ּה ֵאנרות ,ושבאחשוצ ּמי ּה שפִבתילות!"
שוּמהיַתלְך שוֵאהִבביא לו שבמכּמל ּה ֵאנרות,
או שבמכּמל ּה שפִבתילות;
או אשּמאיַתמר לו:
"ּמהֵאבא ִבלי שבמכּמל ּה ֵאנרות!"
או "שבמכּמל ּה שפִבתילות",
שוּמהיַתלְך שוֵאהִבביא לו שבאחשוצ ּמי ּה ֵאנרות ושבאחשוצ ּמי ּה שפִבתילות,
שש ֵאניאהם ללא ּממּמעלו.
רֲעאּמבל ִבאם ּמאיַתמר לו:
ּמהֵאבא ִבלי שבאחשוצ ּמי ּה ֵאנרות ִבמשמקום שפלו ִבני,
ושבאחשוצ ּמי ּה שפִבתילות ִבמשמקום שפלו ִבני,
שוּמהיַתלְך שוֵאהִבביא לו ֵאנרות ִבמֵאבית יַתהשפִבתילות,

ושפִבתילות ִבמֵאבית יַתה ֵאנרות,
יַתהּמשִבלייַתח ּממיַתעל.
מסכת מעילה פרק ו משנה ד
ד >ב<
ּמניַתתן לו ששֵאתי שפרוטות,
ּמאיַתמר לו:
"ּמהֵאבא ִבלי אאשתרוג!"
שוּמהיַתלְך שוֵאהִבביא לו ִבבשפרוּמטה אאשתרוג וִבבשפרוּמטה ִברמון,
שש ֵאניאהם ּממרֲעעלו.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתביַתעל יַתהיַתבִית ללא ּממיַתעל,
אשהוא אוֵאמר לו:
"אאשתרוג ּמגדול ּמהִייִבתי שמיַתבֵאּקש,
שוֵאהֵאבאּמת ִבלי ּמקּמטן ּמו יַתרע".
ה
ּמניַתתן לו ִבדי יַתנר ּמזּמהבּ ,מאיַתמר לו:
"ּמהֵאבא ִבלי ּמחלוק!"
שוּמהיַתלְך שוֵאהִבביא לו שבּמשללש ּמחלוק ושבּמשללש יַתטֵאלית,
שש ֵאניאהם ּממרֲעעלו.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתביַתעל יַתהיַתבִית ללא ּממיַתעל,
אשהוא אוֵאמר לו:
"ּמחלוק ּמגדול ּמהִייִבתי שמיַתבֵאּקש,
שוֵאהֵאבאּמת ִבלי ּמקטון ּמו יַתרע".
מסכת מעילה פרק ו משנה ה
ו
יַתהיַתמשפִבקיד ּממעות ֵאאאוצל יַתהמששלּמח ִבני,
ִבאם שוצרו ִברין,
ללא ִיששיַתתֵאמש ּמבאהן.
שלִבפיּמכְךִ ,באם הוִבוציאּ ,ממיַתעל.
ִבאם ממּמת ִברין,
ִיששיַתתֵאמש ּמבאהן.
שלִבפיּמכְךִ ,באם הוִבוציא ,ללא ּממיַתעל.
ֵאאאוצל יַתביַתעל יַתהיַתבִית,
ֵאבין ּמכְך וֵאבין ּמכְך,
ללא ִיששיַתתֵאמש ּמבאהן.
שלִבפיּמכְךִ ,באם הוִבוציאּ ,ממיַתעל.
יַתהיַתח שנ ּמו ִבני שכיַתביַתעל יַתהיַתבִית.

ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתכמששלּמח ִבני.
מסכת מעילה פרק ו משנה ו
ז
שפרוּמטה אשיַתלאהשק ֵאדש אש ּמנשפּמלה שלתוְך יַתהִבכיס,
או אשּמאיַתמר:
"שפרוּמטה שבִבכיס אזה אהשק ֵאדש",
ֵאכי ּמון אשהוִבוציא אאת ּמה ִבראשו ּמנה,
ּממיַתעל.
ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתעד אשיוִבוציא אאת ּמכל יַתהִבכיס.
מו אדה שרִבבי רֲעעִבקיּמבה שבאוֵאמר:
"שפרוּמטה ִבמן יַתהִבכיס אזה אהשק ֵאדש",
אשהוא מוִבוציא שוהוֵאלְך,
יַתעד אשיוִבוציא אאת ּמכל יַתהִבכיס.
חסל מעילה

מסכת תמיד
פרק א
מסכת תמיד פרק א משנה א
א
ִבבששללּמשה שמקומות יַתהלכרֲעה ִבנים שושמ ִברים שבֵאבית יַתהִבמשק ּמדש:
ֵאבית יַתאשבִבטי ּמנס ,וֵאבית יַתה ִבניוצו ץ ,וֵאבית יַתהמוֵאקד.
ֵאבית יַתאשבִבטי ּמנס ]וֵאבית יַתה ִבניוצו ץ[ ּמהיו רֲעעִבליות,
שוּמהרוִבבים שושמ ִברים ּמשם.
ֵאבית יַתהמוֵאקדִ ,בכּמפה ,ויַתבִית ּמגדול ּמה ּמיה,
ממּמּק ף רושב ִבדין אשּמלאאאבן> ,רוֵאב ִבדין<
שו ִבזשק ֵאני ֵאבית ּמאב שיֵאש ִבנים ּמשם,
ויַתמשפשתחות רֲעע ּמז ּמרה שב ּמי ּמדן.
וִבפ שרֵאחי שכמה ּמנהִ ,באיש שכסותו ּמבּמא אר ץ> .כיסתו<

ללא ּמהיו שיֵאש ִבנים שבִבב שג ֵאדי לק אדש,
אאּמלא פוששִבטין ושמיַתקשפִבלין,
ויַתמ ִבניִבחין אוּמתן יַתתיַתחת ּמראֵאשיאהן,
וִבמשתיַתכִבוּסין שכסות יַתעשוצּממן.
ֵאא יַתרע אק ִברי שבאאּמחד ֵאמאהן> ,שביַתאיַתחד<
יוֵאוצא שוהוֵאלְך לו ִבבשמִבסּמבה יַתההואלאכת יַתתיַתחת יַתהִבבי ּמרה,
שויַתה ֵאנרות דושלִבקין ִבמּמכן וִבמּמכן,
יַתעד אשהוא יַתמ ִבגייַתע שלֵאבית יַתהשּטִבביּמלה.
ושמדו ּמרה ּמה שיּמתה ּמשם ,וֵאבית ִבכֵאוּסא אשיַתלּמכבוד.
שו אזה הוא שכבודו:
שמּמוצאו ּמנעול ,יו ֵאדיַתע אש איש ּמשם ּמא ּמדם;
ּמפתויַתח ,יו ֵאדיַתע אשֵאאין ּמשם ּמא ּמדם.
ּמי יַתרד שוּמטיַתבלּ ,מעּמלה שו ִבנשסיַתתיַתפג,
שו ִבנשתיַתחיַתמם שכ אנ אגד יַתהשמדו ּמרה.
ּמבא שו ּמייַתשב לו ֵאאאוצל אאּמחיו יַתהלכרֲעה ִבנים,
יַתעד אשיַתהששּמע ִברים ִבנשפּמתִבחים,
יוֵאוצא שוהוֵאלְך לו.
מסכת תמיד פרק א משנה ב
ב
ִבמי אשהוא רואוצה ִבלשתלרם אאת יַתהִבמ שזֵאביַתח,
יַתמששִבכים שוטוֵאבל יַתעד אשללא ּמילבא יַתהשמממ אנה.
שוִבכי שבֵאאיזו ּמשּמעה יַתהשמממ אנה ּמבא?
ללא ּמכל ּמהִבעִבתים ּמשוות,
שפּמעִבמים אשהוא ּמבא ִבמשּקרות יַתה אגאבר> ,מקראות<
או ּמסמוְך לו ִבמשלּמפ ּמניו או ֵאמיַתארֲעח ּמריו.
שויַתהשמממ אנה ּמילבא שו ּמדיַתפק רֲעעֵאליאהן ,שוֵאהן ּמפשתחו לו.
ּמאיַתמר ּמלאהן:
'ִבמי אשּמּטיַתבלּ ,מילבא שו ּמיִבפיס!'
ֵאהִבפיסוּ ,מזּמכה ִבמי אש ּמזּמכה.
מסכת תמיד פרק א משנה ג
ג
ּמניַתטל אאת יַתהיַתמשפֵאתיַתח וּמפיַתתח אאת יַתהשפאשאפש,
שו ִבנשכ יַתנס ִבמֵאבית יַתהמוֵאקד ּמלרֲעע ּמז ּמרה,
שו ִבנשכ שנסו יַתארֲעח ּמריו ,ששֵאתי רֲעאבוקות אשּמלאור שב ּמי ּמדן.
שו אנשחשלקו ִבלששֵאתי ִבכתות:
ֵאאלו ּמהשלכו שביַתאשכיַתס שד ּמרא אד ארְך יַתהִבמ שז ּמרח,
שוֵאאלו ּמהשלכו שביַתאשכיַתס שד ּמרא אד ארְך יַתהיַתמרֲעע ּמרב.
ּמהיו בו שדִבקין שוהושלִבכין,
יַתעד אשיַתמ ִבגיִבעין ִבלשמקום עוֵאשה רֲעחִבבִבתין.

ִבה ִבגיעו ִבלשמקום עוֵאשה רֲעחִבבִבתין,
ֵאאלו ּמוֵאאלו ּמאשמרו:
'ּמשלום ,יַתהלכל ּמשלום!'
אהאעִבמידו ֵאבית עוֵאשה רֲעחִבבִבתין יַתלרֲעעשות רֲעחִבבּמתן.
מסכת תמיד פרק א משנה ד
ד
ִבמי אש ּמזּמכה ִבלשתלרם אאת יַתהִבמ שזֵאביַתח,
הוא ִישתלרם אאת יַתהִבמ שזֵאביַתח,
אושמ ִברין לו:
'ִבה ּמזֵאהר! אשֵאמא ִבת יַתגע יַתבאכִבלי
יַתעד אששתיַתק ֵאדש ּמי אדיָך שו יַתר שגאליָך ִבמן יַתהִבכיור;
יַתורֲעה ֵארי יַתהיַתמשחּמתה שנתו ּמנה יַתבִבמשקוצויַתע,
ֵאבין יַתהאכאבש יַתלִבמ שזֵאביַתח ,שביַתמרֲעע ּמרבו אשיַתלאכאבש.
ֵאאין ּמא ּמדם ִבנשכ ּמנס ִבעמו ,שוללא ֵאנר שב ּמידו,
אאּמלא שמיַתהֵאלְך שלאור יַתהיַתמרֲעע ּמרּמכה.
ה
ללא ּמהיו רוִבאין אותו ,אאּמלא שושמִבעין אאת קולו,
יַתעד אששושמִבעין קול ּמהֵאע ץ אשּמעּמשה אבן ּמקִבטין ִבמשכ אנה יַתלִבכיור,
שוֵאהן אושמ ִברין 'ִבה ִבגייַתע ]ֵאעת[!'
ִבק ֵאדש ּמי ּמדיו שו יַתר שגּמליו ִבמן יַתהִבכיור,
ּמניַתטל יַתמשחיַתתת יַתהאכאס ף שוּמעּמלה שללראש יַתהִבמ שזֵאביַתח,
וִבפ ּמנה אאת יַתה אגּמחִבלים ֵאהיּמלְך שוֵאהיּמלְך,
שוּמחּמתה ִבמן יַתהיַתמרֲעאכולות יַתהשפ ִבניִבמיות ,שו ּמי יַתרד> .יַתהיַתמרֲעאולכלות! להלן פרק ה,ה :יַתהשמאוּמכלות<
ִבה ִבגייַתע ּמל ִברשוצּמפה ,שוּמהיַתפְך ּמפ ּמניו יַתלּמצפון,
ִבהֵאלְך שבִבמ שז ּמרחו אשיַתלאכאבש שכאעאשר יַתאמות,
ּמוציַתבר אאת יַתה אגּמחִבלים יַתעל יַתגֵאבי ּמה ִברשוצּמפה,
ּמרחוק ִבמן יַתהאכאבש ששללּמשה שטּמפִבחים,
ּממקום אשנושת ִבנין ממ שריַתאת ּמהעו ף,
שו ִבדשון ִבמ שזֵאביַתח יַתהשפ ִבניִבמי שויַתהשמנו ּמרה.

פרק ב
מסכת תמיד פרק ב משנה א
א
ּמראוהו אאּמחיו אש ּמי יַתרד ,שוֵאהם ּמרוצו וּמבאו.
ִבמרֲעהרו שוִבהשק ִבדישו שי ֵאדיאהם שו יַתר שגֵאליאהם ִבמן יַתהִבכיור,
ּמנשטלו אאת יַתהיַתמשג ֵארפות שואאת יַתהִבצנורות שוּמעלו שללראש יַתהִבמ שזֵאביַתח.

ּמהֵאאּמב ִברים שויַתהשפּמד ִברים אשללא ִבנשתּמאשכלו ִבמּמבאע ארב,
סו שנִבקין אוּמתן ִבלשוצ ּמד ֵאדי יַתהִבמ שזֵאביַתח.
ִבאם ֵאאין יַתהשצ ּמד ִבדין יַתמרֲעח ִבזיִבקין,
סושד ִברין אוּמתן יַתבוּסוֵאבב ,יַתעל יַתהאכאבש.
מסכת תמיד פרק ב משנה ב
ב
ֵאהֵאחלו יַתמרֲעעִבלין ּמבֵאאאפר יַתעל יַתגֵאבי יַתהיַתתפויַתח.
שויַתתפויַתח ּמה ּמיה שבאאשמיַתוצע יַתהִבמ שזֵאביַתח,
שפּמעִבמים ּמעּמליו ששללש ֵאמאות כור.
וּמב שר ּמגִבלים ללא ּמהיו שמ יַתדשש ִבנים אותו,
ִבמשפ ֵאני אשהוא נוי יַתלִבמ שזֵאביַתח.
ִבמ ּמיּממיו ללא ִבנשתיַתעיַתצל לכֵאהן ִבמשלהוִבוציא אאת יַתה אדאשן.
מסכת תמיד פרק ב משנה ג
ג
ֵאהֵאחלו יַתמרֲעעִבלין שב ִבגֵאז ִברין ,שליַתס ֵאדר אאת יַתהיַתמרֲעע ּמרּמכה.
שוִבכי ּמכל ּמהֵאעִבוצים שכֵאש ִברים יַתליַתמרֲעע ּמרּמכה?
ֵאהין ּמכל ּמהֵאעִבוצים שכֵאש ִברים ,חו ץ ִבמאשיַתל יַתזִית וִבמאשיַתל אגאפן> .המגיה מחק הין ותיקן היו<
רֲעאּמבל שבֵאאלו שר ִבגיִבלים:
שבּממ שרשביות אשִבלשתֵאא ּמנה שואשּמלֵאאגוז ,שואששלֵאע ץ אשאמן.
מסכת תמיד פרק ב משנה ד
ד
ִבס ֵאדר אאת יַתהיַתמרֲעע ּמרּמכה שגדוּמלה ִבמ שז ּמרּמחה ,יַתורֲעח ִבזיּמת ּה ִבמ שז ּמרּמחה,
שו ּמראֵאשי ִבגֵאז ִברין יַתהשפ ִבניִבמ ִביים ּמהיו נו שגִבעים יַתביַתתפויַתח.
שו אר יַתוח ּמה ּמיה ֵאבין יַתה ִבגֵאז ִברים,
אשּמהיו יַתמִבציִבתין אאת ּמהיַתאִבליּמתה ִבמּמשם.
מסכת תמיד פרק ב משנה ה
ה
ֵאב שררו ִבמּמשם רֲעעֵאוצי שתֵאא ּמנה ּמיִבפים,
שליַתס ֵאדר אאת יַתהיַתמרֲעע ּמרּמכה שש ִבנ ּמיה ִבלשקלט ארת,
ִבמשכ אנ אגד אק ארן יַתמרֲעע ּמרִבבית שדרוִבמית,
ּממשוְך ִבמן יַתהאּק ארן שכיַתלֵאפי יַתהּמצפון יַתא שריַתבע יַתאמות;
שכאעאמד ּמחֵאמש שסִבאים אגּמחִבלים,
]ויַתביַתשּמבת שבלעאמד ששמו יַתנת שסִבאין אגּמחִבלים[,
אשּמשם ּמהיו נושת ִבנין שש ֵאני ּמב ִבזֵאכי שלבו ּמנה אששלאלאחם יַתהּמפ ִבנים> .יַתב ִבזֵאכי<
שוּמהֵאאּמב ִברים שויַתהשפּמד ִברים אשללא ִבנשתיַתאשכלו ִבמּמבאע ארב,
יַתמשח ִבזי ִברין אוּמתם יַתליַתמרֲעע ּמרּמכה.
ִבהִבציתו ששֵאתי יַתהיַתמרֲעע ּמרכות ּמבֵאאש,

שוּמי שרדו וּמבאו ּמלאהם שלִבלששיַתכת יַתה ּמג ִבזית.

פרק ג
מסכת תמיד פרק ג משנה א
א
ּמאיַתמר ּמלאהם יַתהשמממ אנה:
'בואו שוּמהִבפיסו:
ִבמי שוֵאחט,
ִבמי זו ֵארק,
ִבמי שמ יַתדֵאשן אאת ִבמ שזֵאביַתח יַתהשפ ִבניִבמי,
ִבמי שמ יַתדֵאשן אאת יַתהשמנו ּמרה,
ִבמי יַתמרֲעעאלה ֵאאּמב ִברים יַתלאכאבש:
ּמהלראש שוּמה אר אגל,
וששֵאתי יַתה ּמי יַתדִים,
ּמהלעאק ץ שוּמה אר אגל,
אהּמח אזה שויַתה ֵאג ּמרה וששֵאתי יַתה שדּמפנות,
יַתהשּק ּמריַתבִים,
שויַתהלוּסאלת,
שויַתהרֲעחִבבִבתים,
שויַתה יַתיִין'.
ֵאהִבפיסוּ ,מזּמכה ִבמי אש ּמזּמכה.
מסכת תמיד פרק ג משנה ב
ב
ּמאיַתמר ּמלאהם:
'שוצאו ו שראוִ ,באם ִבה ִבגייַתע שזיַתמן יַתהששִבחיּמטה'.
ִבאם ִבה ִבגייַתעּ ,מהרואאה אוֵאמר 'מב שרִבקי!'
יַתמשת ּמיה אבן ששמוֵאאל אוֵאמר:
'ֵאהִבאיר שפ ֵאני ּמכל יַתהִבמ שז ּמרח?'
]'יַתעד אשהוא שבאחשברון?'[
שוהוא אוֵאמר ' ֵאהיןֵ ,אהין!'
מסכת תמיד פרק ג משנה ג
ג
ּמאיַתמר ּמלאהם:
'שוצאו שוּמהִבביאו ּמטאלה ִבמִבלששיַתכת יַתהשּטּמלִיים'.
] יַתורֲעה ֵארי ִבלששיַתכת יַתהשּטּמלִבאים[ ּמה שיּמתה שבִבמשקוצויַתע שוצפו ִבנית יַתמרֲעע ּמרִבבית.
שויַתא שריַתבע שלּמשכות ּמהיו ּמשם:

יַתאיַתחת ִבלששיַתכת יַתהשּטּמלִיים,
שויַתאיַתחת ִבלששיַתכת יַתהחוּמתמות,
שויַתאיַתחת ֵאבית יַתהמוֵאקד,
שויַתאיַתחת ִבלששּמכה אשּמהיו עוִבשין ּמב ּה אלאחם יַתהּמפ ִבנים.
מסכת תמיד פרק ג משנה ד
ד
ִבנשכ שנסו שלִבלששיַתכת יַתהֵאכִבלים,
הוִבוציאו ִבמּמשם ִבתששִבעים וששללּמשה שכֵאלי אכאס ף ושכֵאלי ּמזּמהב.
שוִבהששקו אאת יַתהּמתִבמיד שבכוס אשיַתל ּמזּמהב.
יַתא ף יַתעל ִבפי אשהוא שממבּמּקר ִבמּמבאע ארב,
שמיַתבשּק ִברין אותו שלאור ּמהרֲעאבוקות.
מסכת תמיד פרק ג משנה ה
ה
ִבמי אש ּמזּמכה יַתבּמתִבמיד,
מוששכו ,שוהוֵאלְך שלֵאבית יַתהִבמשטּמביַתחִים.
וִבמי אש ּמזכו ּמבֵאאּמב ִברים הושלִבכין יַתארֲעח ּמריו.
וֵאבית יַתהִבמשטּמביַתחִים ּמה ּמיה ִבלשוצפונו אשיַתלִבמ שזֵאביַתח,
שוּמעּמליו ששמו ּמנה יַתעמו ִבדים יַתנ ּמנִבסין,
ו שרִבביִבעין אשּמלאא ארז יַתעל יַתגֵאביאהן> ,ו שרִבביִבעית<
שומא שנשקּמליות אשיַתליַתב שר אזל ּמהיו שקבוִבעין ּמבאהן,
וששללּמשה שסּמד ִברים ּמה ּמיה שלּמכל אאּמחד שואאּמחד,
אשּמבאהן תוִבלין ויַתמשפִבשיִבטין,
שומששלּמחנות אשיַתליַתשִיש ֵאבין ּמהיַתעמו ִבדים.
מסכת תמיד פרק ג משנה ו
ו
ִבמי אש ּמזכו שב ִבדשון ִבמ שזֵאביַתח יַתהשפ ִבניִבמי שויַתהשמנו ּמרה,
ּמהיו שמיַתק שדִבמין ,שויַתא שרּמבּמעה ֵאכִבלים שב ּמי ּמדן:
יַתהשּט ִבני שויַתהכוז ,ושש ֵאני יַתמשפשתחות.
יַתהשּט ִבני דואמה שליַתת שרּמקב ּמגדול אשיַתל ּמזּמהב,
יַתמרֲעח ִבזיק יַתקיַתבִים ּמוֵאחִבוצי,
שויַתהכוז דואמה שלִבקיתון ּמגדול אשיַתל ּמזּמהב.
ושש ֵאני יַתמשפשתחות,
אאּמחד יו ֵארד שליַתאיַתמת יַתהאשִבחי,
שואאּמחד פוֵאתיַתח ֵאכי ּמון.
מסכת תמיד פרק ג משנה ז
ז
ּמבא לו ִבלשפאשאפש יַתהשצפו ִבני.

ושש ֵאני שפיַתששפִבשין ּמהיו לו שליַתשיַתער יַתה ּמגדול,
אאּמחד יַתבּמצפון שואאּמחד יַתב ּמדרום.
אשיַתב ּמדרום ,ללא ִבנשכ יַתנס בו ּמא ּמדם ֵאמעוּמלם,
שוּמעּמליו הוא שמּמפ ֵארש יַתעל שי ֵאדי שיאח שזֵאקאל ) שיאח שזֵאקאל מד,ב(
" יַתוליאאמר ֵאאיַתלי יי,
יַתהיַתשיַתער יַתה אזה ּמסגור ִישה איה ,ללא ִיּמפֵאתיַתח,
שוִבאיש ללא ּמילבא בו,
ִבכי יי אאללֵאהי ִישש ּמרֵאאל ּמבא בו ,שוּמה ּמיה ּמסגור".
ח
ּמניַתטל אאת יַתהיַתמשפֵאתיַתח וּמפיַתתח אאת יַתהשפאשאפש,
ִבנשכ יַתנס שליַתהּמתא ,וֵאמיַתהּמתא יַתלֵאהיּמכל,
יַתעד אשהוא יַתמ ִבגייַתע שליַתשיַתער יַתה ּמגדול.
ִבה ִבגייַתע שליַתשיַתער יַתה ּמגדול,
אהאעִבביר אאת יַתה אנ אגר ,שואאת יַתהפוּמתִבחיות ,ושפּמתחו> .וּמפּמתחו<
ללא ּמה ּמיה יַתהשוֵאחט שוֵאחט,
יַתעד אשהוא שוֵאמיַתע קול יַתשיַתער יַתה ּמגדול אש ִבנשפיַתתח.
מסכת תמיד פרק ג משנה ח
ט >ח<
ִבמי ִבריחו ּמהיו שושמִבעין קול יַתשיַתער יַתה ּמגדול אש ִבנשפיַתתח.
ִבמי ִבריחו ּמהיו שושמִבעין קול יַתהיַתמשג ֵארּמפה.
ִבמי ִבריחו ּמהיו שושמִבעין קול ּמהֵאע ץ אשּמעּמשה אבן ּמקִבטין ִבמשכ אנה יַתלִבכיור.
ִבמי ִבריחו ּמהיו שושמִבעין קול שגִבבי ִבני ּמכרוז.
ִבמי ִבריחו ּמהיו שושמִבעין קול אהּמחִבליל.
ִבמי ִבריחו ּמהיו שושמִבעין קול יַתהִבצשלֵאוצל.
שו ֵאיש אושמ ִברים > :שוהוא אוֵאמ'<
יַתא ף קולו אששללכֵאהן ּמגדולִ> ,בה ִבגייַתע<
אשּמה ּמיה יַתמ שזִבכיר אאת יַתהֵאשם שביום יַתהִבכפו ִברים.
ִבמי ִבריחו ּמהיו שמ ִבריִבחים ֵארייַתח ִבפּטום יַתהשּקלט ארת.
ּמאיַתמר שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן יַתדשל יַתגי:
ִבע ִבזים ּמהיו שלֵאבית יַתאּמבא שביַתהר ִבמשכ ּמורִ> ,במשכּמבר<
שוּמהיו ִבמשתיַתעשּטשות ֵאמ ֵארייַתח ִבפּטום יַתהשּקלט ארת.
מסכת תמיד פרק ג משנה ט
י
ִבמי אש ּמזּמכה שב ִבדשון ִבמ שזֵאביַתח יַתהשפ ִבניִבמי,
ִבנשכ יַתנס שו ּמניַתטל אאת יַתהאּט ִבני ,שוִבה ִבניחו שלּמפ ּמניו,
שוּמה ּמיה חוֵאפן שונוֵאתן שלתוכו.
ּמביַתארֲעחרו ּמנהִ ,בכֵאבד אאת יַתהששּמאר שלתוכו,
שוִבה ִבניחו ,שו ּמיּמוצא.

יא
ִבמי אש ּמזּמכה שב ִבדשון יַתהשמנו ּמרה,
ִבנשכ יַתנס וּממּמוצא שש ֵאני ֵאנרות ִבמ שז ּמרִבח ִביים דושלִבקין,
שמ יַתדֵאשן אאת יַתהששּמאר ,ויַתמ ִבנייַתח ֵאאלו ִבבשמקוּממן.
שמּמוצּמאן אשּמכבו,
שמ יַתדשש ּמנן ,ויַתמ שדִבליּמקן ִבמן יַתהדושלִבקים,
שויַתאיַתחר ּמכְך שמ יַתדֵאשן אאת יַתהששּמאר.
שואאאבן ]ּמה שיּמתה[ ִבלשפ ֵאני יַתהשמנו ּמרה ,וּמב ּה ּמשלוש יַתמרֲעעלות,
אשּמעאליּמה לכֵאהן עוֵאמד וֵאמִבטיב אאת יַתה ֵאנרות.
ִבה ִבנייַתח אאת יַתהכוז יַתעל יַתמרֲעעּמלה שש ִבנ ּמיה ,שו ּמיּמוצא.

פרק ד
מסכת תמיד פרק ד משנה א
א
ללא ּמהיו כושפִבתים אאת יַתהּמּטאלה,
אאּמלא יַתמרֲעעִבקי ִברין אותו.
ִבמי אש ּמזכו ּמבֵאאּמב ִברים אורֲעח ִבזין בו.
שוּמכְך ּמה שיּמתה רֲעעֵאק ּמדתו:
לראשו ּמדרום וּמפ ּמניו יַתליַתמרֲעע ּמרב.
יַתהשוֵאחט עוֵאמד יַתבִבמ שז ּמרח ,וּמפ ּמניו יַתליַתמרֲעע ּמרב.
אשיַתליַתשיַתחר ּמה ּמיה ִבנששּמחט יַתעל אק ארן שוצפו ִבנית יַתמרֲעע ּמרִבבית,
יַתעל יַתטיַתביַתעת שש ִבנ ּמיה.
שואששלֵאבין ּמהיַתע שריַתבִים ּמה ּמיה ִבנששּמחט יַתעל אק ארן שוצפו ִבנית ִבמ שז ּמרִבחית,
יַתעל יַתטיַתביַתעת שש ִבנ ּמיה.
ּמשיַתחט יַתהשוֵאחט ,שוִבקֵאבל יַתהשמיַתקֵאבל,
ּמבא לו שלאק ארן ִבמ שז ּמרִבחית שוצפו ִבנית ,שו ּמניַתתן ִבמ שז ּמרּמחה ּמוצפו ּמנה;
יַתמרֲעע ּמרִבבית שדרוִבמית ,שו ּמניַתתן יַתמרֲעע ּמרּמבה ּמדרוּממה.
ִבשי ֵארי יַתה ּמדם ּמה ּמיה שוֵאפְך יַתעל שיסוד שדרוִבמי.
מסכת תמיד פרק ד משנה ב
ב
ללא ּמה ּמיה שוֵאבר בו אאת ּמה אר אגל,
אאּמלא נושקבו ִבמתוְך יַתע שרמכבו ,שותואלה בו> .יַתע שרקובו<
ּמה ּמיה יַתמשפִבשיט שויו ֵארד ,יַתעד אשהוא יַתמ ִבגייַתע אלּמח אזה.
ִבה ִבגייַתע אלּמח אזה,
ּמחיַתתְך אאת ּמהלראש ,ו שנּמתנו שלִבמי אש ּמזּמכה בו.
ּמחיַתתְך אאת יַתהשכ ּמריַתעִים ,ו שנּמת ּמנן שלִבמי אש ּמזּמכה ּמבאהם.

ֵאמ ֵארק אאת יַתהאהשפֵאשטֵ> .אמ ֵארק שוִבהשפִבשיט<
ּמק יַתרע אאת יַתהֵאלב ,שוהוִבוציא אאת ּמדמו.
ּמחיַתתְך אאת יַתה ּמי יַתדִים ,ו שנּמת ּמנן שלִבמי אש ּמזּמכה ּמבאהן.
ּמעּמלה של אר אגל יַתה שיּממ ִבנית ,רֲעחּמתּמכ ּה,
ו שנּמת ּמנ ּה שלִבמי אש ּמזּמכה ּמב ּה ,וששֵאתי ֵאביִבוצים ִבעּממ ּה.
ג
שק ּמרעו ,שו ִבנשמּמוצא מכלו ּמגלוי שלּמפ ּמניו.
ּמניַתטל אאת יַתהאפ אדר,
ו שנּמתנו יַתעל ֵאבית ששִבחיּמטתוּ ,מהלראש ִבמשליַתמשעּמלן.
ּמניַתטל אאת יַתהשּק ּמריַתבִים ,ו שנּמת ּמנן שלִבמי אש ּמזּמכה ּמבאהן שלּמה ִבדיּמחן.
יַתהאכ ארס ,שמ ִבדיִבחין אוּמת ּה שבֵאבית שמ ִבדיִבחין ּמכל ּמוצ שרּמכ ּה> .יַתביַתבִית<
יַתהשּק ּמריַתבִים ,שמ ִבדיִבחין אוּמתן ששללּמשה שפּמעִבמים שבֵאמעוּמטה,
יַתעל מששלּמחנות אשיַתליַתשִיש אשֵאבין ּמהיַתעמו ִבדים.
מסכת תמיד פרק ד משנה ג
ד
ּמניַתטל אאת יַתהשוּסִבכין,
שוִבהשפ ִבריש אאת ּמה ֵארּמאה ִבמן יַתהּמכֵאבד,
שואאשוציַתבע ּמכֵאבד ִבמן יַתהּמכֵאבד ,ללא ּמה ּמיה שמ ִבזי ּמז ּה ִבמשמקוּממ ּה.
ּמניַתקב אאת אהּמח אזה ,ו שנּמתנו שלִבמי אש ּמזּמכה בוּ > .מניַתטל<
ּמעּמלה שלדלאפן יַתה שיּממ ִבנית,
ּמה ּמיה חוֵאתְך שויו ֵארד יַתעד יַתהִבש שז ּמרה,
ללא ּמה ּמיה נו ֵאגיַתע יַתבִבש שז ּמרה,
יַתעד אשהוא יַתמ ִבגייַתע ִבלששֵאתי שוצּמלעות יַתרכות,
רֲעחּמתּמכ ּה ,ו שנּמת ּמנ ּה שלִבמי אש ּמזּמכה ּמב ּה,
שויַתהּמכֵאבד שתלו ּמיה ּמב ּה.
ה
ּמבא לו של ֵאג ּמרה,
ִבה ִבנייַתח ּמב ּה ששֵאתי שוצּמלעות ִבמּמכן וששֵאתי שוצּמלעות ]ִבמּמכן[,
רֲעחּמתּמכ ּה ,ו שנּמת ּמנ ּה שלִבמי אש ּמזּמכה ּמב ּה,
שויַתהּמּק אנה שויַתהֵאלב שוּמה ֵארּמאה שתלוִיין ּמב ּה.
ו
ּמבא לו שלדלאפן יַתהששּממאִבלית,
ִבה ִבנייַתח ּמב ּה ששֵאתי שוצּמלעות יַתרכות ִבמשליַתמשעּמלן,
וששֵאתי ]שוצּמלעות[ יַתרכות ִבמשליַתמּמּטן,
שוּמכְך ּמה ּמיה יַתמ ִבנייַתח יַתברֲעחאב שרּמת ּה.
ִבנשמּמוצא יַתמ ִבנייַתח ִבבששֵאתיאהן ששיַתתִים ששיַתתִים ִבמשליַתמשעּמלן,
וששיַתתִים ששיַתתִים ִבמשליַתמּמּטן.

רֲעחּמתּמכ ּה ,ו שנּמת ּמנ ּה שלִבמי אש ּמזּמכה ּמב ּה,
שויַתהִבש שז ּמרה ִבעּממ ּה ,שויַתהשּטחול ּמתלוי ּמב ּה.
שוִבהיא ּמה שיּמתה שגדוּמלה,
אאּמלא אשיַתל ּמיִבמין קו ִברין שגדוּמלה ,אשיַתהּמכֵאבד שתלו ּמיה ּמב ּה.
ז
ּמבא לו שללעאק ץ,
רֲעחּמתכו ,ו שנּמתנו שלִבמי אש ּמזּמכה בו,
שוּמהיַתאשל ּמיה שואאשוציַתבע יַתהּמכֵאבד וששֵאתי יַתהשכּמליות ִבעמו.
ּמניַתטל אר אגל יַתהששּממאִבלית ,ו שנּמת ּמנ ּה שלִבמי אש ּמזּמכה ּמב ּה.
ִבנשמשוצאו מכּמלן עושמ ִבדין יַתבשו ּמרה ,שוּמהֵאאּמב ִברים שב ּמי ּמדן.
ח
ּמה ִבראשוןּ ,מבלראש וּמב אר אגל.
ּמהלראש ִבביִבמינו,
שויַתח שרטומו שכיַתלֵאפי שזרועו,
שויַתק שר ּמניו ֵאבין אאשוצשבעוּמתיו,
וֵאבית ששִבחיּמטתו ִבמשליַתמשעּמלן ,שויַתהאפ אדר ּמנתון ּמעאליּמה;
שוּמה אר אגל אשיַתל ּמיִבמין ִבבששלמאלו ,וֵאבית עו ּמר ּה יַתלחו ץ.
ט
יַתהֵאש ִבני ִבבששֵאתי יַתה ּמי יַתדִים.
אשיַתל ּמיִבמין ִבביִבמינו ,אשיַתלששלמאל ִבבששלמאלו,
וֵאבית עו ּמרן יַתלחו ץ.
י
יַתהששִבליִבשי ּמבלעאק ץ וּמב אר אגל.
ּמהלעאק ץ ִבביִבמינו ,שוּמהיַתאשל ּמיה שמ מדשל אדאלת ֵאבין אאשוצשבעוּמתיו,
אאשוציַתבע יַתהּמכֵאבד וששֵאתי יַתהשכּמליות ִבעמו.
ּמה אר אגל אשִבלששלמאל ִבבששלמאלו,
וֵאבית עו ּמר ּה יַתלחו ץ.
יא
ּמה שרִבביִבעי אבּמח אזה ויַתב ֵאג ּמרה.
אהּמח אזה ִבביִבמינו ,שויַתה ֵאג ּמרה ִבבששלמאלו,
שויַתוצשלעואתיּמה ֵאבין אאשוצשבעוּמתיו.
יב
יַתהרֲעחִבמיִבשי ִבבששֵאתי שדּמפנות.
אשיַתל ּמיִבמין ִבביִבמינו שואשיַתלששלמאל ִבבששלמאלו,
וֵאבית עו ּמר ּה יַתלחו ץ.

יג
יַתהִבשִבשי יַתבשּק ּמריַתבִים יַתה שנתו ִבנים יַתבּמב ֵאזְך,
ושכ ּמריַתעִים יַתעל יַתגֵאביאהם ִבמשליַתמשעּמלה.
יַתהששִבביִבעי יַתבלוּסאלת.
יַתהששִבמי ִבני יַתברֲעחִבבִבתים.
יַתהשתִבשיִבעי יַתב יַתיִין.
ּמהשלכו ו שנּמתנום ֵאמרֲעחִבוצי אכאבש ושליַתמּמּטה שביַתמרֲעע ּמרבו,
ושמּמלחום.
שוּמי שרדו וּמבאו ּמלאהם שלִבלששיַתכת יַתה ּמג ִבזית ִבלשקרות אאת ששיַתמע.

פרק ה
מסכת תמיד פרק ה משנה א
א
ּמאיַתמר ּמלאהם יַתהשמממ אנה:
'ּמב שרכו שב ּמרּמכה יַתאיַתחת!' שוֵאהן ֵאב שרכו,
שוּמק שראו רֲעעאש ארת יַתה שדּמב ִברים,
"ששיַתמע" " ,שוּמה ּמיה ִבאם ּמשלמיַתע ִבתשששמעו" " ,יַתוליאאמר",
וֵאב שרכו אאת ּמהּמעם ּמשלוש שב ּמרכות:
'אאאמת שו יַתיִבציב' ,יַתורֲעעבו ּמדה ,וִבב שריַתכת לכרֲעה ִבנים.
ויַתביַתשּמבת מוִבסיִבפין שב ּמרּמכה יַתאיַתחת שלִבמששּממר יַתהיוֵאוצא.
מסכת תמיד פרק ה משנה ב
ב
ּמאיַתמר ּמלאהם:
'רֲעח ּמדִבשים ִבלשקלט ארת ,לבאו שוּמהִבפיסו!'
] שוֵאהִבפיסו[ּ ,מזּמכה ִבמי אש ּמזּמכה.
'רֲעח ּמדִבשים ִבעם שיּמש ִבנים ,לבאו שוּמהִבפיסו!'
ִבמי יַתמרֲעעאלה ֵאאּמב ִברים ִבמן יַתהאכאבש יַתלִבמ שזֵאביַתח?
שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב אוֵאמר:
יַתהיַתמרֲעעאלה ֵאאּמב ִברים יַתלאכאבש,
הוא יַתמרֲעעאלה אוּמתן יַתעל יַתגֵאבי יַתהִבמ שזֵאביַתח.
מסכת תמיד פרק ה משנה ג
ג
שמּמסרום יַתליַתח ּמז ִבנים,
ּמהיו יַתמשפִבשיִבטין אוּמתן אאת ִבב שג ֵאדיאהם,
שוללא ּמהיו יַתמ ִבניִבחין רֲעעֵאליאהן אאּמלא ִבמשכ שניַתסִים ִבבשליַתבד.

שויַתחלונות ּמהיו ּמשם ,שוּמכתוב רֲעעֵאליאהם:
'יַתתששִבמיֵאשי יַתהֵאכִבלים'.
מסכת תמיד פרק ה משנה ד
ד
ִבמי אש ּמזּמכה ִבבשקלט ארת ּמה ּמיה נוֵאטל אאת יַתהיַתכ ף.
יַתהיַתכ ף דואמה שליַתת שרּמקב ּמגדול אשיַתל ּמזּמהב,
יַתמרֲעח ִבזיק ששללאשת יַתקִבבים.
שויַתהּמב ֵאזְך שלתוכוּ ,ממֵאלא שו ּמגדוש שקלט ארת.
שוִבכוּסוי ּמה ּמיה לו,
ושכִבמין שמטואטאלת ּמה ּמיה ּמעּמליו ִבמשליַתמשעּמלה.
מסכת תמיד פרק ה משנה ה
ה
ִבמי אש ּמזּמכה יַתביַתמשחּמתה ּמניַתטל יַתמשחיַתתת אכאס ף,
שוּמעּמלה שללראש יַתהִבמ שזֵאביַתח,
וִבפ ּמנה אאת יַתה אגּמחִבלים ֵאהיּמלְך שוֵאהיּמלְך,
שוּמחּמתהִ .במן יַתהשמאוּמכלות יַתהשפ ִבניִבמיות,
שו ּמי יַתרד שוֵאע ּמרן שלתוְך אשיַתל ּמזּמהב > .שוּמי שרדו<
ִבנשתיַתפ יַתזר ִבמאמנו שכיַתקב אגּמחִבליםּ ,מה ּמיה שמיַתכשב ּמדן שליַתאּממה.
ויַתביַתשּמבת ,כואפה רֲעעאליּמה שפיַתסשקֵאטר.
ושפיַתסשקֵאתר ּמה יַתית אכִבלי ּמגדול ,יַתמרֲעח אזאקת אלאתְך,
וששֵאתי יַתש שרששרות ּמהיו ּמב ּה,
יַתאיַתחת אשהוא מוֵאשְך ּמב ּה שויו ֵארד,
שויַתאיַתחת אשהוא אוֵאחז ]ּמב ּה[ ִבמשליַתמשעּמלן,
ִבבששִבביל אשללא ִבתשת יַתגשל ֵאגל.
ו
וששללּמשה שדּמב ִברים ּמה שיּמתה שמיַתשאמאשת:
כוִבפים אוּמת ּה יַתעל יַתקב אגּמחִבלים שויַתעל יַתהאש אר ץ יַתביַתשּמבת,
ומו ִברי ִבדין ּמב ּה אאת יַתה אדאשן ]ֵאמ[יַתעל יַתגֵאבי יַתהִבמ שזֵאביַתח.
מסכת תמיד פרק ה משנה ו
ז
ִבה ִבגיעו ֵאבין ּמהאוּמלם שויַתלִבמ שזֵאביַתח,
ּמניַתטל אאּמחד אאת יַתהיַתמשג ֵארּמפה,
ו שז ּמרּמק ּה ֵאבין ּמהאוּמלם שויַתלִבמ שזֵאביַתח.
ֵאאין ּמא ּמדם שוֵאמיַתע קול רֲעחֵאברו ִבבירוּמשיַתלִים ִבמּקול יַתהיַתמשג ֵארּמפה.
וששללּמשה שדּמב ִברים ּמה שיּמתה שמיַתשאמאשת:
לכֵאהן אשהוא שוֵאמיַתע אאת קוּמל ּה,
יו ֵאדיַתע אשאאּמחיו יַתהלכרֲעה ִבנים ִבנשכ ּמנִבסים שלִבהששיַתתרֲעחוות,

שוהוא ּמר ץ וּמבא;
ואבן ֵאל ִבוי אשהוא שוֵאמיַתע אאת קוּמל ּה,
יו ֵאדיַתע אשאאּמחיו יַתהשל ִבו ִבים ִבנשכ ּמנִבסים של יַתדֵאבר יַתבִבשיר,
שוהוא ּמר ץ וּמבא.
שולראש יַתהיַתמרֲעעּממד ּמה ּמיה יַתמרֲעעִבמיד שטֵאמִבאין שביַתשרֲעע ֵארי יַתהִבמ שז ּמרח.

פרק ו
מסכת תמיד פרק ו משנה א
א
ֵאהֵאחלו עוִבלין שביַתמרֲעעלות ּמהאוּמלם.
ִבמי אש ּמזכו שב ִבדשון ִבמ שזֵאביַתח יַתהשפ ִבניִבמי שויַתהשמנו ּמרה,
ּמהיו יַתמשק ִבדיִבמין ִבלשפ ֵאניאהם.
ִבמי אש ּמזּמכה שב ִבדשון ִבמ שזֵאביַתח יַתהשפ ִבניִבמי ִבנשכ יַתנס,
שו ּמניַתטל אאת יַתהשּט ִבני ,שוִבהששיַתתרֲעח ּמוה ,שו ּמיּמוצא.
ִבמי אש ּמזּמכה שב ִבדשון יַתהשמנו ּמרה ִבנשכ יַתנס,
וּממּמוצא שש ֵאני ֵאנרות ִבמ שז ּמרִבח ִביים דושלִבקים,
שמ יַתדֵאשן אאת יַתהִבמ שז ּמרִבחי ,ויַתמ ִבנייַתח אאת יַתהיַתמרֲעע ּמרִבבי דוֵאלק,
אשִבמאמנו יַתמ שדִבליק אאת יַתהשמנו ּמרה ֵאבין ּמהיַתע שריַתבִים.
שמּמוצאו אשּמכּמבה,
שמ יַתדששנו ויַתמ שדִבליק]ו[ ִבמִבמ שזיַתבח ּמהעוּמלה.
ּמניַתטל אאת יַתהכוז ִבמן יַתמרֲעעּמלה ששִבנ ּמיה,
שוִבהששיַתתרֲעח ּמוה ,שו ּמיּמוצא.
מסכת תמיד פרק ו משנה ב
ב
ִבמי אש ּמזּמכה יַתביַתמשחּמתה,
ּמוציַתבר אאת יַתה אגּמחִבלים יַתעל יַתגֵאבי יַתהִבמ שזֵאביַתח,
שו ִבר שד ּמדן שבשוֵאלי יַתהיַתמשחּמתה,
שוִבהששיַתתרֲעח ּמוה ,שו ּמיּמוצא.
מסכת תמיד פרק ו משנה ג
ג
ִבמי אש ּמזּמכה ִבבשקלט ארת,
ּמה ּמיה נוֵאטל אאת יַתהּמב ֵאזְך ִבמתוְך יַתהיַתכ ף,
שונושתנו שלאורֲעהבו או ִבלשקרובו.
ִבנשתיַתפ יַתזר ִבמאמנו שלתוכו,
נושתנו לו שבּמחשפ ּמניו.
ושמיַתלשמ ִבדים אותו:

'ִבה ּמזֵאהר! אשֵאמא יַתתשתִבחיל ִבמּמפ אניָך ,אשללא ִבתּמכ אוהִ> '.בתּמכאבה<
ִבהשתִבחיל שמ יַתר ֵאדד שויוֵאוצא.
ללא ּמה ּמיה יַתהיַתמשקִבטיר יַתמשקִבטיר,
יַתעד אשיַתהשמממ אנה אוֵאמר לו 'יַתהשקֵאטר!'
ִבאם ּמה ּמיה לכֵאהן ּמגדול ,יַתהשמממ אנה אוֵאמר לו:
'ִבאיִבשי לכֵאהן ּמגדול ,יַתהשקֵאטר!'
ֵאפ שרשו ּמהּמעם,
ִבהשקִבטיר ,שוִבהששיַתתרֲעח ּמוה ,שו ּמיּמוצא.

)פרק ז(
מסכת תמיד פרק ז משנה א
ד
ִבב שזיַתמן אשלכֵאהן ּמגדול ִבנשכ ּמנס שלִבהששיַתתרֲעחוות,
ששללּמשה אורֲעח ִבזין בו,
אאּמחד ִבביִבמינו ,שואאּמחד ִבבששלמאלו,
שואאּמחד ּמברֲעאּמב ִבנים טובות.
שוֵאכי ּמון אשּמשיַתמע יַתהשמממ אנה
קול יַתר שגּמליו אששללכֵאהן ּמגדול אשהוא יוֵאוצא,
ִבה שגִבבייַת ּה לו אאת יַתהּמפלראכת,
שוִבהששיַתתרֲעח ּמוה ,שו ּמיּמוצא.
ִבנשכ שנסו אאּמחיו יַתהלכרֲעה ִבנים ,שוִבהששיַתתרֲעחוו ,שו ּמישוצאו.
מסכת תמיד פרק ז משנה ב
ה
ּמבאו שוּמעשמדו יַתעל יַתמרֲעעלות ּמהאוּמלם.
ּמעשמדו ּמה ִבראשו ִבנים ִבל שדרום רֲעאֵאחיאהם יַתהלכרֲעה ִבנים> ,יַתל ּמדרום<
יַתורֲעחִבמּמשה ֵאכִבלים שב ּמי ּמדן:
יַתהשּט ִבני שב יַתיד אאּמחד,
שויַתהכוז שב יַתיד אאּמחד,
שויַתהיַתמשחּמתה שב יַתיד אאּמחד,
יַתהּמב ֵאזְך שב יַתיד אאּמחד,
שויַתכ ף שוִבכוּסו ּמי ּה שב יַתיד אאּמחד > .שוִבכוּסו ּמיו<
וֵאב שרכו אאת ּמהּמעם שב ּמרּמכה יַתאיַתחת;
אאּמלא אשיַתבשמ ִבדי ּמנה אושמ ִברין אוּמת ּה ּמשלוש שב ּמרכות,
ויַתבִבמשק ּמדש שב ּמרּמכה יַתאיַתחת.
ויַתבִבמשק ּמדש אושמ ִברים אאת יַתהֵאשם ִבכשכתובו,
ויַתבשמ ִבדי ּמנה שכִבכנויו.
ויַתבשמ ִבדי ּמנה,

יַתהלכרֲעה ִבנים נוששִבאים אאת שי ֵאדיאהם שכ אנ אגד ִבכשתפוֵאתיאהם,
ויַתבִבמשק ּמדש יַתעל יַתגֵאבי ּמראֵאשיאהן,
חו ץ ִבמלכֵאהן ּמגדול,
אשֵאאינו יַתמ שגִבבייַת ּה אאת ּמי ּמדיו שליַתמשעּמלה ִבמן יַתהִבצי ץ.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף לכֵאהן ּמגדול יַתמ שגִבבייַת ּה אאת ּמי ּמדיו שליַתמשעּמלה ִבמן יַתהִבצי ץ,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא ט,כב(
א
" יַתו ִביּמשא יַתארֲעה לרן אאת ּמי ּמדו אאל ּמהּמעם יַתו שיּמב שרֵאכם".
מסכת תמיד פרק ז משנה ג
ו
ִבב שזיַתמן אשלכֵאהן ּמגדול רואוצה שליַתהשקִבטיר,
ּמה ּמיה עואלה יַתבאכאבש ,יַתהאוּס אגן ִבביִבמינו.
ִבה ִבגייַתע שליַתמרֲעחִבוצית יַתהאכאבש,
ּמאיַתחז יַתהאוּס אגן ִבביִבמינו שואהאעּמלהו.
הוִבשיט לו ּמה ִבראשון ּמהלראש שוּמה אר אגל,
שוּמסיַתמְך רֲעעֵאליאהם ו שז ּמרּמקן.
שוהוִבשיט יַתהֵאש ִבני ּמל ִבראשון ]ששֵאתי יַתה ּמי יַתדִים[,
שו ּמניַתתן שללכֵאהן ּמגדול,
שוּמסיַתמְך רֲעעֵאליאהן ,ו שז ּמרּמקן.
ִבנששיַתמט יַתהֵאש ִבני שוּמהיַתלְך לו.
ּמכְך ּמהיו מוִבשיִבטין לו )ו(ששּמאר ּמכל ּמהֵאאּמב ִברין,
הוא סוֵאמְך רֲעעֵאליאהן ,שוזו שרּמקן.
ִבב שזיַתמן אשהוא רואוצה,
סוֵאמְך ,יַתורֲעאֵאח ִברין זו שרִבקין.
ז
ּמבא לו שליַתהִבּקי ף אאת יַתהִבמ שזֵאביַתח.
ֵאמֵאאיּמכן הוא יַתמשתִבחיל?
ִבמאּק ארן שדרוִבמית ִבמ שז ּמרִבחית,
ִבמ שז ּמרִבחית שוצפו ִבנית,
שוצפו ִבנית יַתמרֲעע ּמרִבבית,
יַתמרֲעע ּמרִבבית שדרוִבמית.
ּמנשתנו לו יַתיִין של יַתנֵאוּסְך.
יַתהאוּס אגן עוֵאמד יַתעל יַתהאּק ארן ,שויַתהוּסוּמד ִברין שב ּמידו,
ושש ֵאני לכרֲעה ִבנים עושמ ִבדים יַתעל מששליַתחן יַתהרֲעחּמלִבבים,
וששֵאתי רֲעחוצושוצרות שב ּמי ּמדן,
ּמתשקעו ,שוֵאה ִבריעו ,שוּמתּמקעו,
וּמבאו שוּמעשמדו ֵאאאוצל אבן יַתא שר ּמזא,
אאּמחד ִבמיִבמינו ,שואאּמחד ִבמששמאלו.
ּמשּמחה של יַתנֵאוּסְך> ,שהחה<

ֵאה ִבני ף יַתהאוּס אגן יַתבוּסוּמד ִברין,
שוִבהִבּקיש אבן יַתא שר ּמזה יַתעל יַתהִבצשלּמוצל,
שו ִבדשברו יַתהשל ִבו ִבים יַתבִבשיר.
ִבה ִבגיעו יַתלאפ ארקּ ,מתּמקעו,
שוִבהששיַתתרֲעח ּמוה ּמהּמעם.
יַתעל ּמכל אפ ארק ,שתִבקיּמעה,
שויַתעל ּמכל שתִבקיּמעהִ ,בהששיַתתרֲעח ּמו ּמיה.
אזה ֵאס אדר יַתהּמתִבמיד יַתלרֲעעבו יַתדת ֵאבית יי אאללֵאהינו.
אש ִביּמב אנה ִבבשמֵאה ּמרה שב ּמיֵאמנו.
מסכת תמיד פרק ז משנה ד
ח
יַתהִבשיר אשּמהיו יַתהשל ִבו ִבים אושמ ִברים שבֵאבית יַתהִבמשק ּמדש:
יַתביום ּמה ִבראשון ּמהיו אושמ ִברים) :שתִבהִבלים כד(
"יַתליי ּמהּמא אר ץ ושמלוּמא ּה ֵאתֵאבל שויששֵאבי ּמב ּה".
ש ִבני ּמהיו אושמ ִברים )שתִבהִבלים מח(
יַתב ֵא
" ּמגדול יי ושממהּמלל שמלאד ,שבִבעיר אאללֵאהינו יַתהר ּמק שדשו".
שי ּמהיו אושמ ִברים) :שתִבהִבלים פב(
יַתבששִבלי ִב
"אאללִבהים ִבנּמצב יַתברֲעע יַתדת ֵאאל ,שבאק ארב אאללִבהים ִיששלפט".
ּמב שרִבביִבעי ּמהיו אושמ ִברים )שתִבהִבלים וצד(
"ֵאאל שנּמקמות יי ֵאאל שנּמקמות הוִבפייַתע,
שֵאפט ּמהּמא אר ץּ ,מהֵאשב שגמול יַתעל ֵאגִבאים".
ִבה ּמנֵאשא ל
שי ּמהיו אושמ ִברים )שתִבהִבלים פא(
יַתברֲעחִבמי ִב
"יַתה שר ִבנינו ֵאלאללִבהים עו ֵאזנוּ ,מה ִבריעו ֵאלאללֵאהי יַתירֲעעלקב".
שי ּמהיו אושמ ִברים )שתִבהִבלים וצג(
יַתבִבש ִב
"יי ּממּמלְךֵ ,אגאות ּמלֵאבש,
ּמלֵאבש יי לעז ִבהשתיַתא ּמזר ,יַתא ף ִבתכון ֵאתֵאבל יַתבל ִבתמוט".
שּמבת ּמהיו אושמ ִברים )שתִבהִבלים וצב(
יַתב יַת
"ִבמ שזמור ִבשיר שליום יַתהיַתשּמבת",
ִבמ שזמור ִבשיר אלּמעִבתיד ּמללבא,
ּמלעוּמלם אשמכלו יַתשּמבת שמנוּמחה שליַתחי ּמהעוּמלִבמים.
חסלת מסכת תמיד

מסכת מידות

פרק א
מסכת מידות פרק א משנה א
א
ִבבששללּמשה שמקומות יַתהלכרֲעה ִבנים שושמ ִברין שבֵאבית יַתהִבמשק ּמדש:
שבֵאבית יַתאשבִבטי ּמנס ,ושבֵאבית יַתה ִבניוצו ץ ,ושבֵאבית יַתהמוֵאקד.
שויַתהשל ִבו ִבים שבאעשש ִברים שואאּמחד ּממקום:
רֲעחִבמּמשה ,יַתעל רֲעחִבמּמשה ִבמיַתשרֲעע ֵארי יַתהר יַתהיַתבִית;
יַתא שרּמבּמעה ,יַתעל יַתא שריַתבע ִבפנוּמתיו ִבמתוכו; >יַתא שריַתבע<
רֲעחִבמּמשה ,יַתעל רֲעחִבמּמשה ִבמיַתשרֲעע ֵארי ּמהרֲעע ּמז ּמרה;
יַתא שרּמבּמעה ,שביַתא שריַתבע ִבפנואתיּמה ִבמיַתבחו ץ; >שביַתא שרּמבּמעה<
אאּמחד שבִבלששיַתכת יַתהּמּק שרּמבן,
שואאּמחד שבִבלששיַתכת יַתהּמפלראכת,
שואאּמחד יַתלרֲעאחו ֵארי ֵאבית יַתהיַתכלפ ארת> .שלרֲעאחו ֵארי<
מסכת מידות פרק א משנה ב
ב
ִבאיש יַתהר יַתהיַתבִית
ּמה ּמיה שמיַתח ֵאזר יַתעל ּמכל ִבמששּממר וִבמששּממר,
יַתורֲעאבוקות דושלִבקין שלּמפ ּמניו,
שוּמכל ִבמששּממר אשֵאאינו עוֵאמד ,שואוֵאמר לו:
"ִבאיש יַתהר יַתהיַתבִיתּ ,משלום ּמעאליָך!"
ִבנּמכר אשהוא ּמיֵאשן ,חושבטו שביַתמשקלו.
ו שרשות ּמה ּמיה לו ִבלששרו ף אאת שכסותו.
שוֵאהן אושמ ִברים:
"יַתמה ּקול ּמברֲעע ּמז ּמרה? >מכו<
קול אבן ֵאל ִבוי לואקה ושב ּמג ּמדיו ִבנשש ּמרִבפין> ,וכל<
אש ּמיֵאשן לו יַתעל ִבמששּממרו".
שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב אוֵאמר:
יַתפיַתעם יַתאיַתחת ּממשוצאו אאת רֲעאִבחי ִבאּממה ּמיֵאשן,
שוּמש שרפו אאת שכסותו.
מסכת מידות פרק א משנה ג
ג
רֲעחִבמּמשה ששּמע ִברים ּמהיו שליַתהר יַתהיַתבִית:
שש ֵאני יַתשרֲעע ֵארי מחשל ּמדה ִבמן יַתה ּמדרום,
שמיַתששמִבשין שכ ִבניּמסה ִבויִבוציּמאה;
ִבקפונוס ִבמן יַתהיַתמרֲעע ּמרב,
שמיַתשֵאמש שכ ִבניּמסה ִבויִבוציּמאה;
שט ֵאדי ִבמן יַתהּמצפון,
ללא ּמה ּמיה שמיַתשֵאמש שכלום;

יַתשיַתער יַתהִבמ שז ּמרִבחיּ ,מעּמליו שויַתשן יַתהִבבי ּמרה וצו ּמרה,
אשבו לכֵאהן שו ֵאר ף אאת יַתהּמפ ּמרה,
וּמפ ּמרה שוּמכל שמיַתסרֲעע אדיּמה יושוצִבאין שליַתהר יַתהִבמששּמחה.
מסכת מידות פרק א משנה ד
ד
ִבששבּמעה ששּמע ִברים ּמהיו ּמברֲעע ּמז ּמרה:
ששללּמשה יַתבּמצפון,
וששללּמשה יַתב ּמדרום,
שואאּמחד יַתבִבמ שז ּמרח.
אשיַתב ּמדרום ,יַתשיַתער יַתה ּמדאלק;
ֵאש ִבני לו ,יַתשיַתער ּמק שרּמבן;
ששִבליִבשי לו ,יַתשיַתער יַתהיַתמִים.
אשיַתבִבמ שז ּמרח ,יַתשיַתער ִבניּמקנור.
ששֵאתי שלּמשכות ּמהיו לו,
יַתאיַתחת ִבמיִבמינו שויַתאיַתחת ִבמששמאלו:
יַתאיַתחת ִבלששיַתכת ִבפ שנּמחס יַתהיַתמשלִבביש,
שויַתאיַתחת ִבלששיַתכת עוֵאשה רֲעחִבבִבתים.
מסכת מידות פרק א משנה ה
ה
שואשיַתבּמצפון ,יַתשיַתער ִבנוצו ץ,
ושכִבמין יַתאשכיַתס שד ּמרה ּמה ּמיה,
יַתורֲעעִבל ּמיה שבנו ּמיה יַתעל יַתגּמביו,
אשיַתהלכרֲעה ִבנים שושמ ִברים ִבמשליַתמשעּמלה,
שויַתהשל ִבו ִבים ִבמשליַתמּמּטן,
ואפיַתתח ּמה ּמיה לו יַתליַתחִיל.
ֵאש ִבני לו ,יַתשיַתער ּמק שרּמבן;
ששִבליִבשי לוֵ ,אבית יַתהמוֵאקד.
מסכת מידות פרק א משנה ו
ו
יַתא שריַתבע שלּמשכות ּמהיו שבֵאבית יַתהמוֵאקד,
שכִבקיטונות שפתוחות ִבלשט ִברישקִבלין :koitón > ,חדר שינה קטן;  :triklínionחדר אוכל<
ששיַתתִים יַתבלּק אדש ,ששיַתתִים יַתבחול,
שו ִבראּמשן שפאסשפִבסין יַתמשב ִבדיל ֵאבין לק אדש שללחל.
וּממה ּמהיו שמיַתששמשות?
יַתמרֲעע ּמרִבבית שדרוִבמית
ּמה שיּמתה ִבלששיַתכת שט ֵאדי ּמק שרּמבן;
שדרוִבמית ִבמ שז ּמרִבחית,
ִבהיא ּמה שיּמתה ִבלששיַתכת עוֵאשה אלאחם יַתהּמפ ִבנים;

ִבמ שז ּמרִבחית שוצפו ִבנית,
ּמב ּה ּמג שנזו שב ֵאני יַתחששמו יַתני אאת יַתאשב ֵאני יַתהִבמ שזֵאביַתח,
אשִבששּקוצום יַתמשלֵאכי ּמי ּמון;
שוצפו ִבנית יַתמרֲעע ּמרִבבית,
ּמב ּה יו שר ִבדין שלֵאבית יַתהשּטִבביּמלה.
מסכת מידות פרק א משנה ז
ז
שש ֵאני ששּמע ִברים ּמהיו שבֵאבית יַתהמוֵאקד:
אאּמחד ּמפתויַתח שליַתחִיל,
שואאּמחד ּמפתויַתח יַתלרֲעע ּמז ּמרה.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
אזה הוא אשּמפתויַתח יַתלרֲעע ּמז ּמרה,
שפאשאפש ּמקּמטן ּמה ּמיה לו,
אשבו ִבנשכ ּמנִבסין ִבלשבלוש אאת ּמהרֲעע ּמז ּמרה.
מסכת מידות פרק א משנה ח
ח
ֵאבית יַתהמוֵאקדִ ,בכּמפה,
ויַתבִית ּמגדול ּמה ּמיה,
ממּמּק ף רוֵאב ִבדין אשּמלאאאבן;
שו ִבזשק ֵאני ֵאבית ּמאב שיֵאש ִבנים ּמשם,
ויַתמשפשתחות ּמהרֲעע ּמז ּמרה שב ּמי ּמדן,
וִבפ שרֵאחי שכמה ּמנה ִבאיש שכמסתו ּמבּמא אר ץ> .שכסתו<
)מסכת מידות פרק א משנה ט(
וּממקום ּמה ּמיה ּמשם יַתאּממה יַתעל יַתאּממה,
שויַתטשבּמלה אשיַתליַתשִיש שויַתטיַתביַתעת ּמה שיּמתה שקבוּמעה ּמב ּה,
) שויַתששלאשאלת אשיַתהיַתמשפשתחות ּמהיו שתלויות ּמב ּה(.
ִבה ִבגייַתע שזיַתמן יַתה שנִבעיּמלה,
ִבה שגִבבייַת ּה אאת יַתהיַתּטשבּמלה ִבמן יַתהיַתּטיַתביַתעת,
שו ּמניַתטל אאת יַתהיַתמשפשתחות ִבמן יַתהיַתששלאשאלת,
שו ּמניַתעל יַתהלכֵאהן ִבמִבבשפ ִבנים,
ואבן ֵאל ִבוי ּמיֵאשן לו ִבמיַתבחו ץ.
ּמגיַתמר ִבמִבל שנעול,
אהשח ִבזיר אאת יַתהיַתמשפשתחות יַתליַתששלאשאלת,
שואאת יַתהיַתּטשבּמלה ִבלשמקוּממ ּה,
שו ּמניַתתן שכסותו ּמעאליּמה ,שו ּמיֵאשן לו.
ֵאא יַתרע אק ִברי שבאאּמחד ֵאמאהם> ,שביַתאיַתחד<
יוֵאוצא שוהוֵאלְך לו ִבבשמִבסּמבה יַתההואלאכת יַתתיַתחת יַתהִבבי ּמרה,
שויַתה ֵאנרות דושלִבקין ִבמּמכן וִבמּמכן,
יַתעד אשהוא יַתמ ִבגייַתע שלֵאבית יַתהשּטִבביּמלה.

שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב אוֵאמר:
ִבבשמִבסּמבה יַתההואלאכת יַתתיַתחת יַתהיַתחִיל,
יוֵאוצא שוהוֵאלְך לו ִבבשט ֵאדי.

פרק ב
מסכת מידות פרק ב משנה א
א
יַתהר יַתהיַתבִית ּמה ּמיה רֲעחֵאמש ֵאמאות יַתאּממה יַתעל רֲעחֵאמש ֵאמאות יַתאּממה.
מרבו ִבמן יַתה ּמדרום,
ֵאש ִבני לו ִבמן יַתהִבמ שז ּמרח,
ששִבליִבשי לו ִבמן יַתהּמצפון,
וֵאמעוטו ִבמן יַתהיַתמרֲעע ּמרב.
ּממקום אשּמה ּמיה לרב ִבמ ּמדתו,
ּמשם ּמה ּמיה לרב יַתתששִבמישו.
מסכת מידות פרק ב משנה ב
]ב[ >ג<
ּמכל יַתה ִבנשכ ּמנִבסין שליַתהר יַתהיַתבִית,
ִבנשכ ּמנִבסין אד ארְך ּמיִבמין,
ויַתמִבּקיִבפין אד ארְך ששמאל,
חו ץ ִבמִבמי אשֵאא שרעו ּמדּמבר,
אשהוא יַתמִבּקי ף ִבלששמאל,
"יַתמה ּמלְך יַתמִבּקי ף ִבלששמאל?" >שמיַתהֵאלְך<
"ֵאש ִבני ּמאֵאבל".
"יַתהשוֵאכן יַתביַתבִית יַתה אזה שי יַתנרֲעחּממְך!"
"ֵאש ִבני שמ מנ אדה".
"יַתהשוֵאכן יַתביַתבִית יַתה אזה ִיֵאתן שבִבלּמבם ִבויּמק שרבוָך!"
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
ּמאיַתמר לו שרִבבי יוֵאסה:
רֲעעִבשיּמתן שכִבאלו ִבעשברו ּמעּמליו אאת יַתה ִבדין! >רֲעעִבש ּמיּמתן<
אאּמלא:
"יַתהשוֵאכן יַתביַתבִית יַתה אזה ִיֵאתן שבִבלּמבְך,
שוִבתששיַתמע של ִבדשב ֵארי רֲעחֵאב אריָך ִבויּמק שרבוָך!"
מסכת מידות פרק ב משנה ג
]ג[
ִבלשפ ִבנים ִבמאמנו ,סו ֵארג ּמגבויַת ּה רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים.
ששללש אעשש ֵארה שפ ּמרוצות ּמהיו בו,

אששפ ּמרוצום יַתמשלֵאכי ּמי ּמון.
שוּמח שזרו ו שג ּמדרום,
שו ּמג שזרו שכ אנ שג ּמדם ששללש אעשש ֵארה יַתהששיַתתרֲעח ּמויות.
ד
ִבלשפ ִבנים ִבמאמנו ,יַתהיַתחִיל אעאשר יַתאמות,
וששֵאתים אעשש ֵארה יַתמרֲעעלות ּמשם.
רום יַתמרֲעעּמלה רֲעחִבוצי יַתאּממה> ,יַתמרֲעעאלה<
שוִבששלּמח ּה רֲעחִבוצי יַתאּממה.
ּמכל יַתהיַתמרֲעעלות אשּמהיו ּמשם,
רום יַתמרֲעעּמלה רֲעחִבוצי יַתאּממה> ,יַתמרֲעעאלה<
שוִבששלּמח ּה רֲעחִבוצי יַתאּממה,
חו ץ ִבמאשּמלאוּמלם.
ּמכל יַתהשפּמתִבחים אשּמהיו ּמשם,
ּמגשבּמהן אעשש ִברים יַתאּממה שו ּמרשחּמבן אעאשר יַתאמות,
חו ץ ִבמאשּמלאוּמלם.
ּמכל יַתהשפּמתִבחים אשּמהיו ּמשם,
ּמהיו ּמלאהם שדּמלתות,
חו ץ ִבמאשּמלאוּמלם.
ּמכל יַתהששּמע ִברים אשּמהיו ּמשם,
ּמהיו ּמלאהן ששקופות,
חו ץ ִבמיַתשיַתער שט ֵאדי,
אשּמהיו ּמשם ששֵאתי רֲעאּמב ִבנים ממּטות זו יַתעל זו.
ּמכל יַתהששּמע ִברים אשּמהיו ּמשם,
ִבנששיַתתנו ִבלשהיות אשיַתל ּמזּמהב,
חו ץ ִבמיַתשרֲעע ֵארי ִבניּמקנור,
ִבמשפ ֵאני אש אנאעּמשה ּמבאהן ֵאנס.
שו ֵאיש אושמ ִברים:
ִבמשפ ֵאני אש שנמחששּמתן יַתמשוצִבהיב.
מסכת מידות פרק ב משנה ד
ה
ּמכל יַתהּקכּמתִבלים אשּמהיו ּמשם שגבוִבהין,
חו ץ ִבמלכאתל יַתהִבמ שז ּמרִבחי,
אשיַתהלכֵאהן יַתהשו ֵאר ף אאת יַתהּמפ ּמרה
עוֵאמד שביַתהר יַתהִבמששּמחה,
ִבמשתיַתכ ֵאון שורואאה ִבפשתחו אשיַתלֵאהיּמכל
שבּמשיַתעת יַתה ּמז יַתית יַתה ּמדם.
מסכת מידות פרק ב משנה ה

ו
רֲעע ּמז יַתרת יַתה ּמנִבשים ּמה שיּמתה
לא ארְך ֵאמּמאה וששללִבשים שוּמחֵאמש,
יַתעל לריַתחב ֵאמּמאה וששללִבשים שוּמחֵאמש.
שויַתא שריַתבע שלּמשכות ּמהיו שביַתא שריַתבע ִבמשקוצועות,
אששליַתא שרּמבִבעים יַתא שרּמבִבעים יַתאּממה.
ללא ּמהיו שמקורות.
שוֵאכן ֵאהן רֲעעִבתידות ִבלשהיות,
ש אנאאיַתמר ) :שיאח שזֵאקאל מו,כא-כב(
א
" יַתויוִבוציֵאא ִבני אאל אהּמחֵאוצר יַתהִבחיוצו ּמנה,
יַתו יַתירֲעעִבב ֵאר ִבני אאל יַתא שריַתביַתעת ִבמשקוצוֵאעי אהּמחֵאוצר,
שוִבה ֵאנה ּמחֵאוצר שבִבמשקלוציַתע אהּמחֵאוצר,
ּמחֵאוצר שבִבמשקוציַתע אהּמחֵאוצר,
שביַתא שריַתביַתעת ִבמשקלוצלעת אהּמחֵאוצר רֲעחֵאוצרות שקמטרות".
שוֵאאין "שקמטרות" אאּמלא אשֵאאי ּמנן שמקורות.
ז
וּממה ּמהיו שמיַתששמשות?
שדרוִבמית ִבמ שז ּמרִבחית,
ִבהיא ּמה שיּמתה ִבלששיַתכת יַתה שנ ִבזי ִברים,
אשּמשם יַתה שנ ִבזי ִברים שמיַתבששִבלים אאת יַתששלֵאמיאהם,
ושמ יַתגשלִבחין אאת ששּמע ּמרם,
ושמיַתששלִבחים יַתתיַתחת יַתהדוד.
ִבמ שז ּמרִבחית שוצפו ִבנית,
ִבהיא ּמה שיּמתה ִבלששיַתכת ֵאדיר ּמהֵאעִבוצים,
אשּמשם יַתהלכרֲעה ִבנים יַתברֲעעֵאלי מוִבמין יַתמיַתתשלִבעים ּמבֵאעִבוצים.
ּמכל ֵאע ץ אש ִבנשמּמוצא בו תויַתליַתעת,
ּמפסול ֵאמיַתעל יַתגֵאבי יַתהִבמ שזֵאביַתח.
שוצפו ִבנית יַתמרֲעע ּמרִבבית,
ִבהיא ּמה שיּמתה ִבלששיַתכת יַתהשמלוצ ּמרִבעין.
יַתמרֲעע ּמרִבבית שדרוִבמית,
ּמאיַתמר שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב:
ּמשיַתכשחִבתי ּממה ּמה שיּמתה שמיַתשאמאשת.
יַתאּמבא ּמשאול אוֵאמר:
ּמשם ּמהיו נושת ִבנין יַתיִין ּמואשאמן,
שוִבהיא ּמה שיּמתה ִבנשק ֵאראת ִבלששיַתכת ֵאבית ששיַתמ שנ ּמיה.
ח
יַתורֲעחּמלּמקה ּמה שיּמתה ּמב ִבראשו ּמנה,
שוִבהִבּקיפוּמה שכוצושוצשט ּמרה=> ,גזוזטרא :exóstra ,מרפסת עם מעקה<
אשיַתה ּמנִבשים רואות ִבמשליַתמשעּמלה,

שוּמהרֲעא ּמנִבשים ִבמשליַתמּמּטה,
שכ ֵאדי אשללא שיהוא שמעל ּמרִבבים.
יַתורֲעחֵאמש אעשש ֵארה יַתמרֲעעלות
עולות ִבמתוּמכ ּה יַתלרֲעע ּמז יַתרת ִישש ּמרֵאאל,
שכ אנ אגד רֲעחֵאמש אעשש ֵארה ִבשיר יַתהיַתמרֲעעלות אשיַתבִבתִבלים> ,אשיַתבשתיִבלים<
אשרֲעעֵאליאהם יַתהשל ִבו ִבים אושמ ִברים יַתבִבשיר.
ללא ּמהיו שתרוטות,
אאּמלא ממּמּקפות יַתכרֲעחִבוצי לג ארן רֲעע מגּמלה.
מסכת מידות פרק ב משנה ו
ט
ושלּמשכות ּמהיו יַתתיַתחת רֲעע ּמז יַתרת ִישש ּמרֵאאל,
שפתוחות יַתלרֲעע ּמז יַתרת יַתה ּמנִבשים,
אשּמשם יַתהשל ִבו ִבים נושת ִבנין ִבכנורות ו שנּמבִבלים,
ושמִבוצשליַתתִים ,שוּמכל שכֵאלי ִבשיר.
י
רֲעע ּמז יַתרת ִישש ּמרֵאאל ּמה שיּמתה
לא ארְך ֵאמּמאה וששללִבשים שוּמחֵאמש,
יַתעל לריַתחב יַתאיַתחת אעשש ֵארה.
שוֵאכן רֲעע ּמז יַתרת יַתהלכרֲעה ִבנים ּמה שיּמתה
לא ארְך ֵאמּמאה וששללִבשים שוּמחֵאמש,
יַתעל לריַתחב יַתאיַתחת אעשש ֵארה.
שולראּמשן שפאסשפִבסין יַתמשב ִבדיל
ֵאבין רֲעע ּמז יַתרת ִישש ּמרֵאאל יַתלרֲעע ּמז יַתרת יַתהלכרֲעה ִבנים.
שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב אוֵאמר:
יַתמשעּמלה ּמה שיּמתה שגבוּמהה יַתאּממהּ> ,מה ּמיה<
שויַתהדוּמכן ּמנתון ּמעאליּמה,
ובו ּמשלוש יַתמרֲעעלות אשיַתלרֲעחִבוצי רֲעחִבוצי יַתאּממה> .אששלרֲעחִבוצי<
ִבנשמֵאוצאת רֲעע ּמז יַתרת יַתהלכרֲעה ִבנים שגבוּמהה ֵאמרֲעע ּמז יַתרת ִישש ּמרֵאאל
ששֵאתי יַתאמות ויַתמשחּמוצה.
יא
ּמכל ּמהרֲעע ּמז ּמרה ּמה שיּמתה
לא ארְך ֵאמּמאה וששמו ִבנים ּמואשיַתבע,
יַתעל לריַתחב ֵאמּמאה וששללִבשים שוּמחֵאמש.
וששללש אעשש ֵארה יַתהששיַתתשח ּמויות ּמהיו ּמשם.
יַתאּמבא יוֵאסה אבן ּמח ּמנן אוֵאמר:
שכ אנ אגד ששללּמשה ּמעּמשר ששּמע ִברים.
ששּמע ִברים שדרוִבמ ִביים שסמוִבכים יַתליַתמרֲעע ּמרב:
יַתשיַתער ּמהאעשליון,

יַתשיַתער יַתה ּמדֵאלק,
יַתשיַתער יַתהשבכורות,
יַתשיַתער יַתהיַתמִים.
שוּמלּממה ִבנשק ּמרא ששמו יַתשיַתער יַתהיַתמִים?
אשבו יַתמשכ ִבניִבסין שוצלוִבחית אשיַתליַתמִים אשיַתל ִבנוּסוְך אבּמחג.
שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב אוֵאמר:
בו יַתהיַתמִים שמיַתפִבכים,
יַתהרֲעעִבתי ִבדין ִבלשהיות יושוצִבאין ִבמיַתתיַתחת ִבמשפיַתתן יַתהיַתבִית.
יב
ושלמעּממּמתן יַתבּמצפון שסמוִבכין יַתליַתמרֲעע ּמרב:
יַתשיַתער שיּמכשנ ּמיה,
יַתשיַתער יַתהּמּק שרּמבן,
יַתשיַתער יַתה ּמנִבשים,
יַתשיַתער יַתהִבשיר.
שוּמלּממה ִבנשק ּמרא ששמו יַתשיַתער שיּמכ שנ ּמיה?
אשבו ּמיּמוצא שיּמכ שנ ּמיה שב ּמגלותו.
אשיַתבִבמ שז ּמרח ,יַתשיַתער ִבניּמקנור.
ושש ֵאני ִבפיַתששפִבשין ּמהיו לו,
אאּמחד ִבמיִבמינו ,שואאּמחד ִבמששמאלו.
ושש יַתנִים יַתביַתמרֲעע ּמרב.

פרק ג
מסכת מידות פרק ג משנה א
א
יַתהִבמ שזֵאביַתח ּמה ּמיה ששללִבשים וששיַתתִים שויַתעל ששללִבשים וששיַתתִים.
ּמעּמלה יַתאּממה שוּמכ יַתנס יַתאּממה,
אזה יַתה שיסוד.
ִבנשמּמוצא ששללִבשים יַתעל ששללִבשים.
ּמעּמלה ּמחֵאמש שוּמכ יַתנס יַתאּממהּ> ,מעּמלה יַתאּממה<
אזה יַתהוּסוֵאבב.
ִבנשמּמוצא אעשש ִברים וששמו אנה יַתעל אעשש ִברים וששמו אנה.
שמקום יַתהשּק ּמרנות ,יַתאּממה ִבמ אזה ,שויַתאּממה ִבמ אזה.
ִבנשמּמוצא אעשש ִברים ּמוֵאשש יַתעל אעשש ִברים ּמוֵאשש.
שמקום ִבהלוְך יַתר שגֵאלי יַתהלכרֲעה ִבנים,
יַתאּממה ִבמ אזה ,שויַתאּממה ִבמ אזה.
ִבנשמּמוצא אעשש ִברים שויַתא שריַתבע יַתעל אעשש ִברים שויַתא שריַתבע
שמקום יַתהיַתמרֲעע ּמרּמכה.

ב
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
ִבמשתִבחּמלּמת ּה ללא ּמה ּמיה אאּמלא אעשש ִברים וששמו אנה.
כו ֵאנס שועואלה יַתכִבמ ּמדה זו,
יַתעד אש ִבנשמּמוצא שמקום יַתהיַתמרֲעע ּמרּמכה אעשש ִברים יַתעל אעשש ִברים.
ג
ושכאשּמעלו שב ֵאני יַתהגוּמלה,
הוִבסיפו ּמעּמליו יַתא שריַתבע יַתאמות ִבמן יַתהּמצפון,
שויַתא שריַתבע יַתאמות ִבמן יַתהיַתמרֲעע ּמרב,
ש אנאאיַתמר ) :שיאח שזֵאקאל מג,טז(
שכִבמין יַתגּממה ,א
" שוּמהרֲעא ִברֵאאיל ששֵאתים אעשש ֵארה לא ארְך,
ִבבששֵאתים אעשש ֵארה לריַתחב ּמרבויַתע".
ּמיכול אשֵאאינו אאּמלא ששֵאתים אעשש ֵארה?
שכאשהוא אוֵאמר:
"אאל יַתא שריַתביַתעת שרּמבּמעיו",
שמיַתלֵאמד אשִבמן ּמהאאשמיַתוצע הוא מו ֵאדד
ששֵאתים אעשש ֵארה יַתאּממה שלּמכל רויַתח.
ד
שוחוט אשיַתלִבוּסשק ּמרה חו שגרו ּמבאאשמיַתוצע,
שליַתהשב ִבדיל ֵאבין יַתה ּמדִבמים ּמהאעשליו ִבנים יַתל ּמדִבמים יַתהיַתתשחתו ִבנים.
שויַתה שיסוד ּמה ּמיה שמיַתהֵאלְך יַתעל שפ ֵאני ּמכל יַתהּמצפון,
שויַתעל שפ ֵאני ּמכל יַתהיַתמרֲעע ּמרב,
שואוֵאכל יַתב ּמדרום יַתאּממה יַתאיַתחת,
ויַתבִבמ שז ּמרח יַתאּממה יַתאיַתחת.
מסכת מידות פרק ג משנה ב
ה
ושבאק ארן יַתמרֲעע ּמרִבבית שדרוִבמית ּמהיו שש ֵאני שנּמקִבבין,
שכִבמין שש ֵאני חלשטִבמין יַתדִבּקין,
אשיַתה ּמדִבמין ִבנּמת ִבנין יַתעל שיסוד יַתמרֲעע ּמרִבבי
שויַתעל שיסוד שדרוִבמי ,שויו שר ִבדין ּמבאהן,
וִבמשתּמע שרִבבין ּמביַתאּממה,
שויושוצִבאין של יַתניַתחל ִבק שדרון.
מסכת מידות פרק ג משנה ג
ו
שליַתמּמּטה ּמב ִברשוצּמפה שבאוּמת ּה יַתהאּק ארן,
וּממקום ּמה ּמיה ּמשם יַתאּממה יַתעל יַתאּממה,

שויַתטשבּמלה אשיַתליַתשִיש,
שויַתטיַתביַתעת ּמה שיּמתה שקבוּמעה ּמב ּה.
אשבו יו שר ִבדין יַתלִבשית,
ושמ יַתנִבּקין אותו.
שואכאבש ּמה ּמיה ִבל שדרומו אשיַתלִבמ שזֵאביַתח,
ששללִבשים וששיַתתִים יַתעל לריַתחב ֵאשש אעשש ֵארה,
ו שרבוּמבה ּמה שיּמתה שביַתמרֲעע ּמרבו,
אשּמשם ּמהיו נושת ִבנין שפסוֵאלי יַתחיַתּטאת ּמהעו ף.
מסכת מידות פרק ג משנה ד
ז
אאּמחד יַתאשב ֵאני יַתהאכאבש שואאּמחד יַתאשב ֵאני יַתהִבמ שזֵאביַתח,
ִבמִבבשקיַתעת ֵאבית אכ ארם,
חושפ ִברין שליַתמּמּטה ִבמן יַתהשבתוּמלה,
ושמִבביִבאים ִבמּמשם רֲעאּמב ִבנים ששֵאלמות,
אשללא הו יַתנ ף רֲעעֵאליאהן יַתב שר אזל,
אשיַתהיַתב שר אזל פוֵאסל ִבב שנ ִבגיּמעה וִבבשפ ִבגיּממה שבּמכל ּמדּמבר.
ִבנשפ ּמגּממה יַתאיַתחת ֵאמאהןִ ,בהיא שפסוּמלה,
שומכּמלם שכֵאשרות.
שמיַתלשב ִבנים אותו יַתפרֲעעיַתמִים יַתבּמש ּמנה:
יַתאיַתחת יַתבאפיַתסח ,שויַתאיַתחת אבּמחג.
שויַתהֵאהיּמכל יַתפיַתעם יַתאיַתחת ,יַתבאפיַתסח.
שרִבבי אוֵאמר:
ּמכל אע ארב יַתשּמבת שמיַתלשב ִבנים אותו יַתביַתמּמפה,
ִבמשפ ֵאני יַתה ּמדִבמין.
ח
ללא ּמהיו ּמש ִבדין אוּמתן שבּמכִבפיס אשיַתליַתב שר אזל,
אשֵאמא ִי יַתגע שוִישפלסל;
אשיַתהיַתב שר אזל ִבנשב ּמרא שליַתקֵאצר ּמיּממיו אשּמלּמא ּמדם,
שויַתהִבמ שזֵאביַתח ִבנשב ּמרא שליַתהרֲעא ִבריְך ּמיּממיו אשּמלּמא ּמדם,
ֵאאינו ּמבא יַתב ִבדין אש ִבינו ף יַתהשמיַתקֵאצר יַתעל יַתהיַתמרֲעא ִבריְך.
מסכת מידות פרק ג משנה ה
ט
שויַתטּמבעות ּמהיו ִבלשוצפונו אשיַתלִבמ שזֵאביַתח,
ִבשּמשה שסּמד ִברים אששליַתא שריַתבע יַתא שריַתבע.
שו ֵאיש אושמ ִברים:
יַתא שרּמבּמעה אששלֵאשש ֵאשש,
אשרֲעעֵאליאהן שורֲעחִבטין אאת יַתהּמּק ּמדִבשים.

י
ֵאבית יַתהממשטּמביַתחִים ּמה ּמיה ִבלשוצפונו אשיַתלִבמ שזֵאביַתח,
שוּמעּמליו ששמו ּמנה יַתעמו ִבדים יַתנ ּמנִבסין,
ו שרִבביִבעית אשּמלאא ארז יַתעל יַתגֵאביאהן,
שוּמא שנשקּמליות אשיַתליַתב שר אזל ּמהיו שקבוִבעין ּמבאהן,
וששללּמשה שסּמד ִברין ּמהיו שבּמכל אאּמחד שואאּמחד,
אשּמבאהן תוִבלין ויַתמשפִבשיִבטין,
שומששלּמחנות אשיַתליַתשִיש ֵאבין ּמהיַתעמו ִבדין.
מסכת מידות פרק ג משנה ו
יא
יַתהִבכיור ּמה ּמיה ֵאבין ּמהאוּמלם שויַתלִבמ שזֵאביַתח,
וּממשוְך שכיַתלֵאפי יַתה ּמדרום.
ֵאבין ּמהאוּמלם שויַתלִבמ שזֵאביַתח אעשש ִברים וששיַתתִים יַתאּממה;
וששֵאתים אעשש ֵארה יַתמרֲעעלות ּמהיו ּמשם,
רום יַתמרֲעעּמלה רֲעחִבוצי יַתאּממה,
שוִבששלּמח ּה רֲעחִבוצי יַתאּממה.
יַתאּממה יַתאּממה לראבד ּמשלוש> ,מנוקד רואבד בכל מקום<
יַתאּממה יַתאּממה ,שולראבד ּמשלוש.
ּמהאעשליו ּמנה ,יַתאּממה יַתאּממה ,שולראבד יַתא שריַתבע.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמהאעשליו ּמנה ,יַתאּממה יַתאּממה ,שולראבד ּמחֵאמש.
מסכת מידות פרק ג משנה ז
יב
ִבפשתחו אשּמלאוּמלם,
ּמגשבהו יַתא שרּמבִבעים יַתאּממה,
שו ּמרשחבו אעשש ִברים יַתאּממה.
שוּמחֵאמש יַתמשלשת ּמריות אשיַתלֵאמיּמלה ּמהיו יַתעל יַתגּמביו.
יַתהיַתתשחתו ּמנה עו אדאפת יַתעל יַתהאפיַתתח
יַתאּממה ִבמ אזה ,שויַתאּממה ִבמ אזה.
שואששליַתמשעּמלה ִבמאמ ּמנה עו אדאפת ּמעאליּמה
יַתאּממה ִבמ אזה ,שויַתאּממה ִבמ אזה.
ִבנשמֵאוצאת ּמהאעשליו ּמנה ששללִבשים יַתאּממה.
שו ִבנ שדּמבְך אשּמלרֲעאּמב ִבנים ּמה ּמיה ֵאבין ּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת.
מסכת מידות פרק ג משנה ח
יג
ושכלו שנסות אשּמלאא ארז ּמהיו שקבוִבעין
ִבמּמכשתלו אשיַתלֵאהיּמכל שלּמכשתלו אשּמלאוּמלם,
שכ ֵאדי אשללא ִישביַתעט.

שויַתש שרששרות אשיַתל ּמזּמהב ּמהיו שקבועות שבִבתשק יַתרת ּמהאוּמלם,
אשּמבאהן ִבפ שרֵאחי שכמה ּמנה עוִבלין,
שורוִבאין אאת ּמהרֲעעּמטרות אשיַתביַתחלונות,
ש אנאאיַתמר ) :שזיַתכ שר ּמיה ו,יד(
א
" שוּמהרֲעעּמטלרת ִבתשה איה
שלֵאחאלם ושלטוִבב ּמיה שוִבלי יַתדשע ּמיה ושלֵאחן אבן שוציַתפ שנ ּמיה,
של ִבזּמכרון שבֵאהייַתכל יי".
שו אגאפן אשיַתל ּמזּמהב ּמה שיּמתה עואמ אדת יַתעל ִבפשתחו אשיַתלֵאהיּמכל,
וממ שדּמלה יַתעל יַתגֵאבי שכלו שנסות.
ּמכל ִבמי אשהוא ִבמשת יַתנ ֵאדב ּמעאלה ,יַתג שר ִבגיר ,או אאששכול,
ֵאמִבביא שותואלה ּמב ּה.
ּמאיַתמר שרִבבי אאשלּמע ּמזר ִבב שרִבבי ּמוצדוק:
יַתמרֲעעאשה ּמה ּמיה,
שו ִבנשמנו ּמעאליּמה ששללש ֵאמאות לכרֲעה ִבנים.

פרק ד
מסכת מידות פרק ד משנה א
א
ִבפשתחו אשיַתלֵאהיּמכל,
ּמגשבהו אעשש ִברים יַתאּממה,
שו ּמרשחבו אעאשר יַתאמות.
שויַתא שריַתבע שדּמלתות ּמהיו לו:
ששיַתתִים ִבמִבבשפ ִבנים ,וששיַתתִים ִבמיַתבחו ץ,
ש אנאאיַתמר ) :שיאח שזֵאקאל מא,כג(
א
"וששיַתתִים שדּמלתות יַתלֵאהיּמכל שויַתללּק אדש".
יַתהִבחיוצונות ִבנשפּמתחות שלתוְך יַתהאפיַתתח,
שליַתכוּסות ּמעשביו אשיַתללכאתל,
יַתהשפ ִבניִבמיות ִבנשפּמתחות שלתוְך יַתהיַתבִית,
שליַתכוּסות יַתאיַתחר יַתה שדּמלתות.
אשּמכל יַתהיַתבִית טויַתח יַתב ּמזּמהב,
חו ץ ֵאמיַתאיַתחר יַתה שדּמלתות.
ב
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שבתוְך יַתהאפיַתתח ּמהיו עושמדות,
ושכִבמין ִבאשוצ שרּמפה ִבמּמּטה ּמהיו,
ִבנשקּמפלות יַתלרֲעאחו ֵאריאהן,
ֵאאלו ששֵאתי יַתאמות ויַתמשחּמוצה,

שוֵאאלו ששֵאתי יַתאמות ויַתמשחּמוצה,
רֲעחִבוצי יַתאּממה שמזו ּמזה ִבמּמכאן,
יַתורֲעחִבוצי יַתאּממה שמזו ּמזה ִבמּמכאן,
ש אנאאיַתמר ) :שיאח שזֵאקאל מא,כד(
א
"וששיַתתִים שדּמלתות יַתל שדּמלתות,
ששיַתתִים מויַתסבות שדּמלתות,
וששיַתתִים יַתל אדאלת יַתאיַתחת,
וששֵאתי שדּמלתות ּמליַתאאח ארת".
מסכת מידות פרק ד משנה ב
ג
ושש ֵאני שפיַתששפִבשין ּמהיו לו שליַתשיַתער יַתה ּמגדול:
אאּמחד יַתבּמצפון ,שואאּמחד יַתב ּמדרום.
אשיַתב ּמדרום ,ללא ִבנשכ יַתנס בו ּמא ּמדם ֵאמעוּמלם,
שוּמעּמליו הוא שמּמפ ֵארש יַתעל שי ֵאדי שיאח שזֵאקאל ) :שיאח שזֵאקאל מד,ב(
" יַתוליאאמר ֵאאיַתלי יי:
יַתהיַתשיַתער יַתה אזה ּמסגור ִישה איה ,ללא ִיּמפֵאתיַתח,
שוִבאיש ללא ּמילבא בו,
ִבכי יי אאללֵאהי ִישש ּמרֵאאל ּמבא בו שוּמה ּמיה ּמסגור".
ּמניַתטל אאת יַתהיַתמשפֵאתיַתח וּמפיַתתח אאת יַתהשפאשאפש,
ִבנשכ יַתנס שליַתהּמתא ,וֵאמיַתהּמתא יַתלֵאהיּמכל.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שבתוְך ּמעשביו אשיַתללכאתל ּמה ּמיה שמיַתהֵאלְך,
יַתעד אש ִבנשמּמוצא עוֵאמד ֵאבין שש ֵאני ששּמע ִברים,
וּמפיַתתח אאת יַתהִבחיוצונות ִבמִבבשפ ִבנים,
שואאת יַתהשפ ִבניִבמיות ִבמיַתבחו ץ.
מסכת מידות פרק ד משנה ג
ד
ששללִבשים וששמו ּמנה ּמתִבאים ּמהיו ּמשם:
רֲעחִבמּמשה ּמעּמשר יַתב ּמדרום,
וששמו ּמנה יַתביַתמרֲעע ּמרב.
אשיַתבּמצפון שואשיַתב ּמדרום,
רֲעחִבמּמשה יַתעל יַתגֵאבי רֲעחִבמּמשה,
יַתורֲעחִבמּמשה יַתעל יַתגֵאביאהם.
שואשיַתביַתמרֲעע ּמרב,
ששללּמשה יַתעל יַתגֵאבי ששללּמשה,
ושש יַתנִים יַתעל יַתגֵאביאהם.
וששללּמשה שפּמתִבחים ּמה ּמיה שלּמכל אאּמחד שואאּמחד:
אאּמחד יַתלּמתא ִבמן יַתה ּמיִבמין,
שואאּמחד יַתלּמתא ִבמן יַתהששמאל,

שואאּמחד יַתלּמתא אשיַתעל יַתגּמביו.
ושבאק ארן ִבמ שז ּמרִבחית שוצפו ִבנית,
ּמהיו רֲעחִבמּמשה שפּמתִבחים:
אאּמחד יַתלּמתא ִבמן יַתה ּמיִבמין,
שואאּמחד יַתלּמתא אשיַתעל יַתגּמביו,
שואאּמחד יַתלשמִבסּמבה,
שואאּמחד ִבלשפאשאפש,
שואאּמחד יַתלֵאהיּמכל.
מסכת מידות פרק ד משנה ד
ה
יַתהיַתתשחתו ּמנהּ ,מחֵאמש,
שולראבד ֵאשש;
שוּמהאאשמּמוצִבעיותֵ ,אשש,
שולראבד אשיַתבע;
ּמהאעשליו ּמנה ,אשיַתבע,
ש אנאאיַתמר) :מלכים א ו,ו(
א
"יַתה ּמיִבוצייַתע יַתהיַתתשחלת ּמנה ּמחֵאמש ּמביַתאּממה ּמרשחּמב ּה,
שויַתהִבתילכ ּמנה ֵאשש ּמביַתאּממה ּמרשחּמב ּה,
שויַתהששִבליִבשית אשיַתבע ּמביַתאּממה ּמרשחּמב ּה,
ִבכי ִבמשג ּמרעות ּמניַתתן יַתליַתבִית ּמסִבביב חוּמוצה,
שלִבבשלִבתי רֲעאלחז שבִבקירות יַתהּמבִית".
שוֵאכן יַתהיַתתשחתו ּמנה,
יַתירֲעעאלה יַתעל ּמהאעשליו ּמנה יַתלִבתילכ ּמנה> .שורה זו אינה מנוקדת<
מסכת מידות פרק ד משנה ה
ו
ושמִבסּמבה ּמה שיּמתה עוּמלה
ִבמאּק ארן ִבמ שז ּמרִבחית שוצפו ִבנית שלאק ארן שוצפו ִבנית יַתמרֲעע ּמרִבבית,
אשּמב ּה ּמהיו עוִבלים של יַתגגות יַתהּמתִבאים.
ּמה ּמיה עואלה ִבבשמִבסּמבה וּמפ ּמניו יַתליַתמרֲעע ּמרב,
ִבהֵאלְך שפ ֵאני ּמכל יַתהּמצפון,
יַתעד אשהוא יַתמ ִבגייַתע יַתליַתמרֲעע ּמרב.
ִבה ִבגייַתע יַתליַתמרֲעע ּמרבּ ,מהיַתפְך ּמפ ּמניו יַתל ּמדרום.
ִבהֵאלְך שפ ֵאני ּמכל יַתהיַתמרֲעע ּמרב,
יַתעד אשהוא יַתמ ִבגייַתע יַתל ּמדרום.
ִבה ִבגייַתע יַתל ּמדרוםּ ,מהיַתפְך ּמפ ּמניו יַתלִבמ שז ּמרח.
ּמה ּמיה שמיַתהֵאלְך יַתב ּמדרום,
יַתעד אשהוא יַתמ ִבגייַתע שלִבפשתּמח ּה אשּמלרֲעעִבל ּמיה,
אשִבפשתּמח ּה אשּמלרֲעעִבל ּמיה ּמפתויַתח יַתל ּמדרום.

ז
ושבִבפשתּמח ּה אשּמלרֲעעִבל ּמיה,
ּמהיו שש ֵאני שכלונוסות אשּמלאא ארז,
אשּמבאהן ּמהיו עוִבלין של יַתג ּמג ּה אשּמלרֲעעִבל ּמיה.
שולראּמשן שפאסשפִבסין יַתמשב ִבדיל ּמברֲעעִבל ּמיה,
ֵאבין לק אדש שלֵאבין לק אדש יַתהּקּק ּמדִבשים.
ושבלוִבלין ּמהיו שפתוִבחין ּמברֲעעִבל ּמיה שלֵאבית לק אדש יַתהּקּק ּמדִבשים> ,לבין<
אשּמבאהן ּמהיו שמיַתששלִבשין אאת ּמהמאּממ ִבנים יַתבֵאתבות,
שכ ֵאדי אשללא ִיזונו אאת ֵאעי ֵאניאהן ִבמֵאבית לק אדש יַתהּקּק ּמדִבשים.
מסכת מידות פרק ד משנה ו
ח
יַתהֵאהיּמכלֵ ,אמּמאה יַתעל ֵאמּמאה ,יַתעל רום ֵאמּמאה.
ּמהלאאטם ֵאשש יַתאמות ,שו ּמגשבהו יַתא שרּמבִבעים.
יַתאּממה ִבכיור ,שויַתאּממיַתתִים ֵאבית שדִבליּמפה> .דילפה<
שויַתאּממה ִבתשק ּמרה ,שויַתאּממה יַתמרֲעע ֵאזיּמבה.
שו ּמגשבּמה ּה אשּמלרֲעעִבל ּמיה יַתא שרּמבִבעים יַתאּממה.
יַתאּממה ִבכיור ,שויַתאּממה ֵאבית שדִבליּמפה> .דילפה<
יַתאּממה ִבתשק ּמרה ,שויַתאּממה יַתמרֲעע ֵאזיּמבה.
ּמשלוש יַתאמות יַתמרֲעעאקה,
שויַתאּממה כואלה עו ֵארב.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ללא ּמה ּמיה כואלה עו ֵארב עואלה יַתבִבמ ּמדה,
אאּמלא יַתא שריַתבע יַתאמות ּמה ּמיה יַתמרֲעעאקה.
מסכת מידות פרק ד משנה ז
ט
ִבמן יַתהִבמ שז ּמרח יַתליַתמרֲעע ּמרבֵ ,אמּמאה יַתאּממה:
לכאתל ּמהאוּמלם ּמחֵאמש,
שוּמהאוּמלם יַתאיַתחת אעשש ֵארה,
לכאתל יַתהֵאהיּמכל ֵאשש,
שותוכו יַתא שרּמבִבעים יַתאּממה,
יַתאּממה יַתט שרשקִבסין> ,טריקסין<
אעשש ִברים יַתאּממה שלֵאבית לק אדש יַתהּקּק ּמדִבשים.
לכאתל יַתהֵאהיּמכל ֵאשש,
שויַתהּמתא ֵאשש,
שולכאתל יַתהּמתא ּמחֵאמש.
י
ִבמן יַתהּמצפון יַתל ּמדרוםִ ,בששבִבעים יַתאּממה:
לכאתל יַתהשמִבסּמבה ּמחֵאמש,

שויַתהשמִבסּמבה ּמשלוש,
לכאתל יַתהּמתא ּמחֵאמש,
שויַתהּמתא ֵאשש,
לכאתל יַתהֵאהיּמכל ֵאשש,
שותוכו אעשש ִברים יַתאּממה,
לכאתל יַתהֵאהיּמכל ֵאשש,
שויַתהּמתא ֵאשש,
שולכאתל יַתהּמתא ּמחֵאמש,
וֵאבית הו ּמר יַתדת יַתהיַתמִים ּמשלוש יַתאמות,
שויַתהלכאתל ּמחֵאמש יַתאמות.
יא
שוּמהאוּמלם עו ֵאד ף ּמעּמליו
ּמחֵאמש אעשש ֵארה יַתאּממה ִבמן יַתהּמצפון,
יַתורֲעחֵאמש אעשש ֵארה יַתאּממה ִבמן יַתה ּמדרום,
הוא ּמה ּמיה ִבנשק ֵארא "ֵאבית יַתהרֲעחּמלפות",
אשּמשם גו שנ ִבזין אאת יַתהיַתוּסִבכי ִבנים.
יַתהֵאהיּמכל יַתוצר ֵאמיַתארֲעח ּמריו שו ּמרּמחב ִבמשלּמפ ּמניו,
ש אנאאיַתמר ) :שייַתששע ּמיה כט,א(
דואמה יַתלרֲעא ִברי ,א
"הוי רֲעא ִבריֵאאל רֲעא ִבריֵאאל ִבק שר יַתית ּמח ּמנה ּמד ִבוד",
ּממה ּמהרֲעא ִברי יַתוצר ֵאמיַתארֲעח ּמריו שו ּמרּמחב ִבמשלּמפ ּמניו,
יַתא ף יַתהֵאהיּמכל יַתוצר ֵאמיַתארֲעח ּמריו שו ּמרּמחב ִבמשלּמפ ּמניו.

פרק ה
מסכת מידות פרק ה משנה א
א
ּמכל ּמהרֲעע ּמז ּמרה ּמה שיּמתה
לא ארְך ֵאמּמאה וששמו ִבנים ּמואשיַתבע,
יַתעל לריַתחב ֵאמּמאה וששללִבשים שוּמחֵאמש.
ִבמן יַתהִבמ שז ּמרח יַתליַתמרֲעע ּמרב,
ֵאמּמאה וששלמ ִבנים ּמואשיַתבע:
שמקום שד ִברייַתסת ִישש ּמרֵאאל ,יַתאיַתחת אעשש ֵארה יַתאּממה,
ושמקום שד ִברייַתסת יַתהלכרֲעה ִבנים ,יַתאיַתחת אעשש ֵארה יַתאּממה,
יַתהִבמ שזֵאביַתח ,ששללִבשים וששיַתתִים,
ֵאבין ּמהאוּמלם שויַתלִבמ שזֵאביַתח ,אעשש ִברים וששיַתתִים יַתאּממה,
יַתהֵאהיּמכל ֵאמּמאה יַתאּממה,
שויַתאיַתחת אעשש ֵארה יַתאּממה יַתלרֲעאחו ֵארי ֵאבית יַתהיַתכלפ ארת> .שלרֲעאחו ֵארי<

מסכת מידות פרק ה משנה ב
ב
ִבמן יַתהּמצפון יַתל ּמדרום,
ֵאמּמאה יַתאּממה וששללִבשים שוּמחֵאמש:
יַתהאכאבש שויַתהִבמ שזֵאביַתחִ ,בשִבשים וששיַתתִים,
ִבמן יַתהִבמ שזֵאביַתח יַתליַתּטּמבעות ,ששמו אנה יַתאמות,
שמקום יַתהיַתּטּמבעות ,אעשש ִברים שויַתא שריַתבע,
ִבמן יַתהיַתּטּמבעות יַתלמששלּמחנות ,יַתא שריַתבע,
ִבמן יַתהמששלּמחנות שויַתל יַתנ ּמנִבסין ,יַתא שריַתבע,
ֵאמיַתה יַתנ ּמנִבסין שללכאתל ּמהרֲעע ּמז ּמרה ,ששמו אנה יַתאמות,
שויַתהמוּמתר ֵאבין אכאבש יַתללכאתל ,שמקום יַתה יַתנ ּמנִבסין.
מסכת מידות פרק ה משנה ג
]ג[
ֵאשש שלּמשכות ּמהיו ּמברֲעע ּמז ּמרה:
ּמשלוש יַתבּמצפון ,שוּמשלוש יַתב ּמדרום.
אשיַתבּמצפון:
ִבלששיַתכת יַתהאמיַתלח,
ִבלששיַתכת יַתהיַתפ שר ּמוה,
ִבלששיַתכת יַתהשמ ִבדיִבחין.
ִבלששיַתכת יַתהאמיַתלח,
ּמשם ּמהיו נושת ִבנים אמיַתלח יַתלּמּק שרּמבן.
ִבלששיַתכת יַתהיַתפ שר ּמוה,
ּמשם ּמהיו מושלִבחין עורות ּמק ּמדִבשים.
שויַתעל יַתגג ּמה ּמיה ֵאבית שטִבביּמלה
שללכֵאהן ּמגדול שביום יַתהִבכפו ִברים.
ִבלששיַתכת יַתהשמ ִבדיִבחין,
)אשּמשם ּמהיו שמ ִבדיִבחין( ִבק שרֵאבי יַתהּקּק ּמדִבשים,
וִבמּמשם שמִבסּמבה עוּמלה של יַתגג ֵאבית יַתהיַתפ שר ּמוה.
מסכת מידות פרק ה משנה ד
ד
אשיַתב ּמדרום:
ִבלששיַתכת ּמהֵאע ץ,
ִבלששיַתכת יַתהגוּמלה,
ִבלששיַתכת יַתה ּמג ִבזית.
ִבלששיַתכת ּמהֵאע ץ,
)ּמאיַתמר שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב(:
ּמשיַתכשחִבתי ּממה ּמה שיּמתה שמיַתשאמאשת.
יַתאּמבא ּמשאול אוֵאמר:
ִבלששיַתכת לכֵאהן ּמגדול ּמה שיּמתה יַתאיַתחר ששֵאתיאהם,

שו יַתגג ששּמלששּמתן ּמש אוה.
ִבלששיַתכת יַתהגוּמלה,
ּמשם ּמה ּמיה בור יַתהגוּמלה,
שויַתה יַתגשל יַתגל ּמנתון ּמעּמליו,
וִבמּמשם שמיַתסשפִבקין יַתמִים שלּמכל ּמהרֲעע ּמז ּמרה.
ה
ִבלששיַתכת יַתה ּמג ִבזית,
ּמשם ּמה שיּמתה יַתס שנאהשד ִברין שגדוּמלה אששלִישש ּמרֵאאל יואשאבת,
שו ּמד ּמנה אאת יַתהשכמה ּמנה.
לכֵאהן אש ִבנשמּמוצא בו ּמפסול,
לוֵאבש ששחו ִברים ,וִבמשתיַתעֵאּט ף ששחו ִברין,
שויוֵאוצא שוהוֵאלְך לו;
שואשללא ִבנשמּמוצא שפסול,
לוֵאבש שלּמב ִבנים,
שו ִבנשכ ּמנס ושמיַתשֵאמש ִבעם אאּמחיו יַתהלכרֲעה ִבנים.
יום טוב ּמהיו עוִבשין,
אשללא ִבנשמּמוצא שפסול שביַתז שרעו אשּמליַתארֲעהלרן.
שוּמכְך ּמהיו אושמ ִברים:
"ּמברוְך יַתהּממקוםּ ,מברוְך הוא!
אשללא ִבנשמּמוצא שפסול שביַתז שרעו אשיַתליַתארֲעהלרן.
חסל מסכת מידות

מסכת קינים
פרק א
מסכת קינים פרק א משנה א
א
יַתחיַתּטאת ּמהעו ף אנאעֵאשית שליַתמּמּטן,
שויַתחיַתּטאת שבֵאהּממה שליַתמשעּמלה.
עויַתלת ּמהעו ף אנאעֵאשית שליַתמשעּמלן,
שועויַתלת שבֵאהּממה שליַתמּמּטה.
ִבאם ִבש ּמנה ּמב אזה וּמב אזהּ ,מפיַתסל.
ֵאכייַתוצד ֵאס אדר ִבק ִבנים? ּמכְך הואִ> :בהיא<
יַתהחוּמבה ,אאּמחד יַתחּמּטאת שואאּמחד עוּמלה;

ִבב שנּמד ִברים וִבב שנ ּמדבות ,מכּמלם עולות.
ֵאאי אזה הוא אנ אדר?
ּמהאוֵאמר 'רֲעה ֵארי ּמעיַתלי עוּמלה'.
שוֵאאי זו ִבהיא שנ ּמדּמבה?
ּמהאוֵאמר 'רֲעה ֵארי זו עוּמלה'.
יַתמה ֵאבין שנּמד ִברים ִבל שנ ּמדבות?
אאּמלא אשיַתה שנּמד ִברים,
ֵאמתו או ִבנ שג ּמנבו ,יַתח ּמיִבבין שביַתאשח ּמריוּמתן,
ו שנ ּמדבות,
ֵאמתו או ִבנ שג ּמנבוֵ ,אאי ּמנן יַתח ּמיִבבים שביַתאשח ּמריוּמתן.
מסכת קינים פרק א משנה ב
ב
יַתחּמּטאת אש ִבנשתּמע שרּמבה שבעוּמלה ,שועוּמלה יַתביַתחּמּטאת,
רֲעאִבפלו אאּמחד ּמב ִברבואּ ,מימותו מכּמלם.
יַתחּמּטאת אש ִבנשתּמע שרּמבה שבחוּמבה,
ֵאאין ּמכֵאשר אאּמלא ִבמ שנ יַתין יַתחּמּטאות אששבחוּמבה.
שוֵאכן עוּמלה אש ִבנשתּמע שרּמבה שבחוּמבה,
ֵאאין ּמכֵאשר אאּמלא ִבמ שנ יַתין עולות אששבחוּמבה.
ֵאבין אשיַתהחוּמבה שמ מרּמבה שויַתה שנ ּמדּמבה שמממאעאטת,
ֵאבין אשיַתה שנ ּמדּמבה שמ מרּמבה שויַתהחוּמבה שמממאעאטת,
ֵאבין אשששֵאתיאהן ּמשוות.
מסכת קינים פרק א משנה ג
ג
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?
שבחוּמבה וִבב שנ ּמדּמבה,
רֲעאּמבל חוּמבה אש ִבנשתּמע שרּמבה זו ּמבזו,
יַתאיַתחת ּמלזו שויַתאיַתחת ּמלזו,
ששיַתתִים ּמלזו וששיַתתִים ּמלזו,
ּמשלוש ּמלזו שוּמשלוש ּמלזו,
יַתמשחּמוצה ּמכֵאשר ,ויַתמשחּמוצה ּמפסול.
יַתאיַתחת ּמלזו ששיַתתִים ּמלזו,
יַתהממּמעט ּמכֵאשר.
ֵאבין ִבמֵאשם אאּמחד ,וֵאבין ִבמשש ֵאני ֵאשמות,
ֵאבין ֵאמִבאּמשה יַתאיַתחת ,וֵאבין ִבמששֵאתי ּמנִבשים.
מסכת קינים פרק א משנה ד
ד
ֵאכייַתוצד ִבמֵאשם אאּמחד?
ֵאל ּמדה שוֵאל ּמדהִ ,בזיּמבה שו ִבזיּמבהִ ,במֵאשם אאּמחד.

ִבמשש ֵאני ֵאשמות?
ֵאל ּמדה שו ִבזיּמבה.
ִבמששֵאתי ּמנִבשים?
יַתעל זו ֵאל ּמדה שויַתעל זו ֵאל ּמדה,
יַתעל זו ִבזיּמבה שויַתעל זו ִבזיּמבהִ ,במֵאשם אאּמחד.
ִבמשש ֵאני ֵאשמות?
יַתעל זו ֵאל ּמדה שויַתעל זו ִבזיּמבה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ששֵאתי ּמנִבשים אשּמלשקחו ִבק ֵאניאהן שבֵאערוב,
או אש ּמנשתנו שדֵאמי ִבק ֵאניאהן יַתללכֵאהן,
שלֵאאי זו אשִבי שראוצה לכֵאהן יַתישק ִבריב יַתחּמּטאת,
ושלֵאאי זו אשִבי שראוצה לכֵאהן יַתישק ִבריב עוּמלה,
ֵאבין ִבמֵאשם אאּמחד וֵאבין ִבמשש ֵאני ֵאשמות.

פרק ב
מסכת קינים פרק ב משנה א
א
ֵאקן שסתוּממה אשּמפ יַתרח ִבמאמ ּמנה גו ּמזל שליַתא ֵאויר,
או אשּמפ יַתרח שלֵאבין יַתהֵאמתות,
או אשֵאמת אאּמחד ֵאמאהן,
ִייַתּקח זוג יַתלֵאש ִבני.
ּמפ יַתרח שלֵאבין יַתהשּק ֵארבותּ ,מפסול,
ופוֵאסל אאּמחד שכ אנ שגדו,
אשיַתהגו ּמזל יַתהפו ֵאריַתח ּמפסול,
ופוֵאסל אאּמחד שכ אנ שגדו.
מסכת קינים פרק ב משנה ב
ב
ֵאכייַתוצד?
ששֵאתי ּמנִבשיםּ ,מלזו ששֵאתי ִבק ִבנים שוּמלזו ששֵאתי ִבק ִבנים,
ּמפ יַתרח ִבמזו ּמלזו ,פוֵאסל אאּמחד יַתברֲעהִבליּמכתו.
ּמח יַתזר ,פוֵאסל אאּמחד יַתברֲעח ִבזי ּמרתו.
ּמפ יַתרח שוּמח יַתזרּ ,מפ יַתרח שוּמח יַתזר,
ללא ִבהשפִבסיד שכלום,
אשרֲעאִבפלו ֵאהן שמלע ּמרבותֵ ,אאין ּמפחות ִבמששיַתתִים.
מסכת קינים פרק ב משנה ג
ג

ּמלזו יַתאיַתחתּ ,מלזו ששיַתתִיםּ ,מלזו ּמשלוש,
ּמלזו יַתא שריַתבעּ ,מלזו ּמחֵאמשּ ,מלזו ֵאששּ ,מלזו אשיַתבע,
ּמפ יַתרח ִבמן ּמה ִבראשו ּמנה יַתלששִבנ ּמיה ,יַתלששִבליִבשיתּ ,מל שרִבביִבעית,
יַתלרֲעחִבמיִבשית ,יַתלִבשִבשית ,יַתלששִבביִבעית ,שוּמח יַתזר,
פוֵאסל אאּמחד יַתברֲעהִבליּמכתו שואאּמחד יַתברֲעח ִבזי ּמרתו.
ּמה ִבראשו ּמנה שויַתהשש ִבנ ּמיהֵ ,אאין ּמלאהם שכלום.
יַתהששִבליִבשית איש ּמל ּה יַתאיַתחת,
יַתה שרִבביִבעית איש ּמל ּה ששיַתתִים,
שויַתהרֲעחִבמיִבשית איש ּמל ּה ּמשלוש,
יַתהִבשִבשית איש ּמל ּה יַתא שריַתבע,
שויַתהששִבביִבעית איש ּמל ּה ֵאשש.
ּמפ יַתרח שוּמח יַתזר,
פוֵאסל אאּמחד יַתברֲעהִבליּמכתו שואאּמחד יַתברֲעח ִבזי ּמרתו.
יַתהששִבליִבשית שוּמה שרִבביִבעית ֵאאין ּמלאהם שכלום,
יַתהרֲעחִבמיִבשית איש ּמל ּה יַתאיַתחת,
יַתהִבשִבשית איש ּמל ּה ששיַתתִים,
יַתהששִבביִבעית איש ּמל ּה ּמחֵאמש.
ּמפ יַתרח שוּמח יַתזר,
פוֵאסל אאּמחד יַתברֲעהִבליּמכתו ,שואאּמחד יַתברֲעח ִבזי ּמרתו.
יַתהרֲעחִבמיִבשית שויַתהִבשִבשית ֵאאין ּמלאהם שכלום,
יַתהששִבביִבעית איש ּמל ּה יַתא שריַתבע.
שו ֵאיש אושמ ִברים:
ששִבביִבעית ללא ִבהשפִבסי ּמדה שכלום.
שוִבאם ּמפ יַתרח ִבמֵאבין יַתהֵאמתות שלמכּמלם,
רֲעה ֵארי מכּמלם ּמימותו.
מסכת קינים פרק ב משנה ד
ד
ֵאקן שסתוּממה שוֵאקן שמלפ אראשת,
ּמפ יַתרח ִבמשוּסתוּממה ִבלשמפ אראשת,
ִייַתּקח זוג יַתלֵאש ִבני.
ּמח יַתזר ,או אשּמפ יַתרח ִבמן יַתהשמלפ אראשת ִבראשון,
רֲעה ֵארי מכּמלם ּמימותו.
מסכת קינים פרק ב משנה ה
ה
יַתחּמּטאת ִבמּמכן שועוּמלה ִבמּמכן ,ושסתוּממה ּמבאאשמיַתוצע,
ּמפ יַתרח ִבמן ּמהאאשמיַתוצע ִבלשוצ ּמד ִבדין,
אאּמחד ֵאהיּמלְך שואאּמחד ֵאהיּמלְך,
ללא ִבהשפִבסיד שכלום ,אאּמלא ליאיַתמר:
אזה אשּמהיַתלְך ֵאאאוצל יַתחּמּטאות ,יַתחּמּטאת,

שו אזה אשּמהיַתלְך ֵאאאוצל עולות ,עוּמלה.
ּמח יַתזר ּמלאאשמיַתוצעּ ,מהאאשמּמוצִבע ִביים ּמימותו,
ֵאאלו ִישק שרבו יַתחּמּטאות ,שוֵאאלו ִישק שרבו עולות.
ּמח יַתזר או אשּמפ יַתרח ִבמן ּמהאאשמיַתוצע ִבלשוצ ּמד ִבדין,
רֲעה ֵארי מכּמלם ּמימותו.
ו
ֵאאין שמִבביִבאין תו ִברין שכ אנ אגד שב ֵאני יו ּמנה,
שוללא שב ֵאני יו ּמנה שכ אנ אגד תו ִברין.
ֵאכייַתוצד?
ּמהִבאּמשה אשֵאהִבביּמאה יַתחּמּטאּמת ּה תור שועוּמלּמת ּה אבן יו ּמנה,
]ִבתשכלפל שוּמתִבביא עוּמלּמת ּה תור;
עוּמלּמת ּה תור שויַתחּמּטאּמת ּה אבן יו ּמנה[,
ִבתשכלפל שוּמתִבביא עוּמלּמת ּה אבן יו ּמנה.
אבן יַתע יַתזי אוֵאמר:
הושלִבכין יַתאיַתחר ּמה ִבראשון.
ּמהִבאּמשה אשֵאהִבביּמאה יַתחּמּטאּמת ּה ,וֵאמּמתה,
ּמיִבביאו יַתהיו שרִבשין עוּמלּמת ּה;
עוּמלּמת ּה ,וֵאמּמתה,
ללא ּמיִבביאו יַתהיו שרִבשין יַתחּמּטאּמת ּה.

פרק ג
מסכת קינים פרק ג משנה א
א
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?
שבלכֵאהן ִבנשמּמלְך;
רֲעאּמבל שבלכֵאהן אשֵאאינו ִבנשמּמלְך,
יַתאיַתחת ּמלזו שויַתאיַתחת ּמלזו,
ששיַתתִים ּמלזו וששיַתתִים ּמלזו,
ּמשלוש ּמלזו שוּמשלוש ּמלזו,
ּמעּמשה מכּמלן שליַתמשעּמלן,
יַתמשחּמוצה ּמכֵאשר ויַתמשחּמוצה ּמפסול;
שומכּמלן שליַתמּמּטן,
יַתמשחּמוצה ּמכֵאשר ויַתמשחּמוצה ּמפסול;
אחשוצ ּמים שליַתמשעּמלן ,שואחשוצ ּמים שליַתמּמּטן> ,אחשוצ ּמי ּה<
אאת אששליַתמשעּמלן ,יַתמשחּמוצה ּמכֵאשר ויַתמשחּמוצה ּמפסול;
שואאת אששליַתמּמּטן ,יַתמשחּמוצה ּמכֵאשר ויַתמשחּמוצה ּמפסול.

מסכת קינים פרק ג משנה ב
ב
יַתאיַתחת ּמלזו ,וששיַתתִים ּמלזו ,שוּמשלוש ּמלזו,
שואעאשר ּמלזו ,וֵאמּמאה ּמלזו,
ּמעּמשה מכּמלן שליַתמשעּמלן,
יַתמשחּמוצה ]ּמכֵאשר[ ויַתמשחּמוצה ּמפסול;
]מכּמלן שליַתמּמּטן,
יַתמשחּמוצה ּמכֵאשר ויַתמשחּמוצה ּמפסול;[
אחשוצ ּמין שליַתמשעּמלן ,שואחשוצ ּמין שליַתמּמּטן> ,אחשוצ ּמי ּה<
יַתהשמ מראבה ּמכֵאשר.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל ּממקום אשיַתאשת ּמיכול יַתלרֲעחללק אאת יַתהִבּק ִבנים,
ללא שיהו ִבמאששלִבאּמשה יַתאיַתחת,
ֵאבין ִבמשליַתמשעּמלן ֵאבין ִבמשליַתמּמּטן> ,ושליַתמּמּטה<
יַתמשחּמוצה ּמכֵאשר ויַתמשחּמוצה ּמפסול.
ּממקום אשֵאאין יַתאשת ּמיכול יַתלרֲעחללק אאת יַתהִבּק ִבנים,
יַתעד אש שיהו ִבמאששלִבאּמשה יַתאיַתחת,
ֵאבין ִבמשליַתמשעּמלן ֵאבין ִבמשליַתמּמּטן,
יַתהשמ מראבה ּמכֵאשר.
מסכת קינים פרק ג משנה ג
ג
יַתחּמּטאת ּמלזו שועוּמלה ּמלזו,
ּמעּמשה מכּמלן שליַתמשעּמלה,
יַתמשחּמוצה ּמכֵאשר ויַתמשחּמוצה ּמפסול;
שומכּמלן שליַתמּמּטן,
יַתמשחּמוצה ּמכֵאשר ויַתמשחּמוצה ּמפסול;
אחשוצ ּמין שליַתמשעּמלן ,שואחשוצ ּמין שליַתמּמּטן,
ששֵאתיאהן שפסולות,
אשרֲעא ִבני אוֵאמר:
יַתחּמּטאת שק ֵארּמבה שליַתמשעּמלן ,שועוּמלה שליַתמּמּטן.
מסכת קינים פרק ג משנה ד
ד
יַתחּמּטאת שועוּמלה שסתוּממה ושמפ אראשת,
ּמעּמשה מכּמלם שליַתמשעּמלן,
יַתמשחּמוצה ּמכֵאשר ויַתמשחּמוצה ּמפסול;
מכּמלם שליַתמּמּטן,
יַתמשחּמוצה ּמכֵאשר ויַתמשחּמוצה ּמפסול;
אחשוצ ּמין שליַתמשעּמלן ,שואחשוצ ּמין שליַתמּמּטן,
ֵאאין ּמכֵאשר אאּמלא שסתוּממה ,שוִבהיא ִבמשתיַתחאלאקת ֵאבי ֵאניאהן.

מסכת קינים פרק ג משנה ה
ה
יַתחּמּטאת אש ִבנשתּמע שרּמבה שבחוּמבה,
ֵאאין ּמכֵאשר אאּמלא ִבמ שנ יַתין יַתחּמּטאת אששבחוּמבה.
]חוּמבה[ ששיַתנִים שביַתחּמּטאת,
יַתמשחּמוצה ּמכֵאשר ויַתמשחּמוצה ּמפסול.
שויַתחּמּטאת שש יַתנִים שבחוּמבה,
יַתהִבמשנ ּמין אששבחוּמבה ּמכֵאשר.
ו
שוֵאכן עוּמלה אש ִבנשתּמע שרּמבה שבחוּמבה,
ֵאאין ּמכֵאשר אאּמלא ִבמ שנ יַתין עולות אששבחוּמבה.
חוּמבה שש יַתנִים שבעוּמלה,
יַתמשחּמוצה ּמכֵאשר ויַתמשחּמוצה ּמפסול.
עוּמלה שש יַתנִים שבחוּמבה,
יַתהִבמשנ ּמין אששבחוּמבה ּמכֵאשר.
מסכת קינים פרק ג משנה ו
ז
ּמהִבאּמשה אשּמאשמ ּמרה 'רֲעה ֵארי ּמעיַתלי ֵאקן שכאשֵאאֵאלד ּמזּמכר',
ּמישל ּמדה ּמזּמכר ,שמִבביּמאה ששֵאתי ִבק ִבנים,
יַתאיַתחת של ִבנ שד ּמר ּה שויַתאיַתחת שלחוּמבּמת ּה.
שנּמת ּמנן יַתללכֵאהן,
שולכֵאהן ּמוצ ִבריְך יַתלרֲעעשות ּמשללש שפ ִברי ִבדים ִבמשליַתמשעּמלן שויַתאיַתחת ִבמשליַתמּמּטן.
ללא ּמעּמשה ֵאכן,
אאּמלא ּמעּמשה ששיַתתִים ִבמשליַתמשעּמלן וששיַתתִים ִבמשליַתמּמּטן,
ללא ִבנשמיַתלְך,
שוצ ִבריּמכה שלּמהִבביא עוד שפ ִברי ּמדה יַתאיַתחת,
שו יַתישק ִבריאב ּמנה שליַתמשעּמלן;
ִבמִבמין אאּמחד.
ִבמשש ֵאני ִבמי ִבנים,
ּמתִבביא ששיַתתִים.
ֵאפ שרּמשה ִבנ שד ּמר ּה,
שוצ ִבריּמכה שלּמהִבביא עוד ּמשללש שפ ִברי ִבדים;
ִבמִבמין אאּמחד.
ִבמשש ֵאני ִבמי ִבניםּ ,מתִבביא יַתא שריַתבע.
ּמקשבּמעה ִבנ שד ּמר ּה,
שוצ ִבריּמכה שלּמהִבביא עוד ּמחֵאמש שפ ִברי ִבדים;
ִבמִבמין אאּמחד.
וִבמשש ֵאני ִבמי ִבניםּ ,מתִבביא ֵאשש.

שנּמת ּמנן יַתללכֵאהן ,שוֵאאין ּמידויַתע ּממה ּמנשת ּמנה,
ּמהיַתלְך יַתהלכֵאהן שוּמעּמשה ,שוֵאאין ּמידויַתע ּממה ּמעּמשה,
שוצ ִבריּמכה שלּמהִבביא עוד יַתא שריַתבע שפ ִברי ִבדים של ִבנ שד ּמר ּה,
וששיַתתִים שלחוּמבּמת ּה ,שויַתחּמּטאת יַתאיַתחת.
אבן יַתע יַתזי אוֵאמר:
ששֵאתי יַתחּמּטאות.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהומשיַתע:
אזה הוא אשּמאּממרו:
שכאשהוא יַתחי ,קולו אאּמחד,
שכאשהוא ֵאמת ,קולו ִבששבּמעה.
ח
ֵאכייַתוצד קולו ִבששבּמעה?
ששֵאתי יַתק שר ּמניו ,ששֵאתי רֲעחוצושוצרות;
ששֵאתי שוּמקיו ,שש ֵאני רֲעחִבליִבלים;
עורו יַתלתו ף;
וֵאמּמעיו ִבל שנּמבִבלים;
ושב ֵאני ֵאמיַתעִים שלִבכנורות.
ט
שו ֵאיש אושמ ִברים:
יַתא ף ִבוצשמרו.
שרִבבי ִבששמעון אבן רֲעעיַתקשש ּמיה אוֵאמר:
ִבזשק ֵאני יַתעם ּמהּמא אר ץּ ,מכל שזיַתמן אשֵאהן יַתמ שזִבקי ִבנין,
ש אנאאיַתמר) :איוב יב,כ(
יַתדשעּמתם ִבמּמּט אראפת רֲעעֵאליאהן ,א
"ֵאמִבסיר ּמשּמפה של אנאאּממ ִבנים שויַתטיַתעם שזֵאק ִבנים ִיּמּקח".
י
רֲעאּמבל ִבזשק ֵאני תו ּמרהּ ,מכל שזיַתמן אשֵאהן יַתמ שזִבקי ִבנים,
ש אנאאיַתמר) :איוב יב,יב(
יַתדשעּמתם ִבמשת יַתיאשאבת רֲעעֵאליאהן ,א
"ִבביִבשיִבשים ּמחשכּממה ,שולא ארְך ּמיִבמים שתבו ּמנה".
חסלת מסכת קינים
הדרן עלך סדר קדשים

סדר טהרות

מסכת כלים
פרק א
מסכת כלים פרק א משנה א
א
רֲעאבות יַתהשּטּממאות:
יַתהאש אר ץ,
שוִבששכיַתבת אז יַתרע,
ושטֵאמא ֵאמת,
ושמלוצ ּמרע ִבביֵאמי שסּמפרו,
וֵאמי יַתחּמּטאת אשֵאאין ּמבאהן שכ ֵאדי יַתה ּמז ּמיה,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שמיַתטִבמין ּמא ּמדם שוֵאכִבלים שביַתמ ּמגע,
ושכֵאלי אח ארש שבּמא ֵאויר,
שוֵאאי ּמנן שמיַתטִבמין שביַתמּמשא.
מסכת כלים פרק א משנה ב
ב
שליַתמשעּמלה ֵאמאהן:
שנֵאבּמלה,
וֵאמי יַתחּמּטאת אש ֵאיש ּמבאהן שכ ֵאדי יַתה ּמז ּמיה,
אשֵאהן שמיַתטִבמין אאת ּמהּמא ּמדם שביַתמּמשא,
שליַתטֵאמא שב ּמג ִבדים יַתורֲעחסוֵאכי שב ּמג ִבדים שביַתמ ּמגע.
מסכת כלים פרק א משנה ג
ג
שליַתמשעּמלה ֵאמאהן:
בוֵאעל ִבנ ּמדה,
אשהוא שמיַתטֵאמא ִבמששּמכב יַתתשחתון ּמכאעשליון.
שליַתמשעּמלה ֵאמאהן:
זובו אשיַתל ּמזב ,שורוקו ,שוִבששכיַתבת יַתז שרעו ,וֵאמיֵאמי יַתר שגּמליו,
שו יַתדם יַתה ִבנ ּמדה,
אשֵאהן שמיַתטִבמין שביַתמ ּמגע ושביַתמּמשא.
שליַתמשעּמלה ֵאמאהן:
ִבמ שרּמכב,
אשהוא שמיַתטֵאמא יַתתיַתחת אאאבן שמּמסּממא.

שליַתמשעּמלה ִבמן יַתהִבמ שרּמכב:
ִבמששּמכב,
אשּמש אוה יַתמ ּמגעו שליַתמּמשאו.
שליַתמשעּמלה ִבמן יַתהִבמששּמכב:
יַתה ּמזב,
אשיַתה ּמזב עואשה ִבמששּמכב,
שוֵאאין ִבמששּמכב עואשה ִבמששּמכב.
מסכת כלים פרק א משנה ד
ד
שליַתמשעּמלה ִבמן יַתה ּמזב:
ּמזּמבה,
אשִבהיא שמיַתטּממא אאת בורֲעעּמל ּה.
שליַתמשעּמלה ִבמן יַתה ּמזּמבה:
שמלוצ ּמרע,
אשהוא שמיַתטֵאמא יַתבִבביּמאה.
שליַתמשעּמלה ִבמן יַתהשמלוצ ּמרע:
אעאוצם ִבכששעו ּמרה,
אשהוא שמיַתטֵאמא מטשמיַתאת ִבששבּמעה.
ּמחמור ִבממכּמלם:
יַתהֵאמת,
אשהוא שמיַתטֵאמא שבּמאֵאהל,
יַתמה אשֵאאין מכּמלם שמיַתטִבמיןִ> .במייַתּטִבמין<
מסכת כלים פרק א משנה ה
ה
אעאשר שטּממאות פו שרשות ִבמן ּמהּמא ּמדם:
שממחיַתוּסר ִבכפו ִבריםּ ,מאסור יַתבלּק אדש,
וממּמתר ִבבשתרוּממה ויַתביַתמרֲעעֵאשר.
ּמח יַתזר ִבלשהיות שטבול יום,
ּמאסור יַתבלּק אדש ויַתבשתרוּממה,
וממּמתר יַתביַתמרֲעעֵאשר.
ּמח יַתזר ִבלשהיות יַתביַתעל אק ִברי,
ּמאסור ִבבששּמלששּמתן.
ו
ּמח יַתזר ִבלשהיות בוֵאעל ִבנ ּמדה,
שמיַתטֵאמא ִבמששּמכב יַתתשחתון ּמכאעשליון.
ּמח יַתזר ִבלשהיות ּמזב אש ּמרּמאה ששֵאתי שרִבאיות,
שמיַתטֵאמא ִבמששּמכב ומוּמשב,
שוּמוצ ִבריְך ִבבייַתאת יַתמִים יַתח ִביים,

וּמפטור ִבמן יַתהּמּק שרּמבן;
ּמרּמאה ּמשלוש ,יַתח ּמיב יַתבּמּק שרּמבן.
ז
ּמח יַתזר ִבלשהיות שמלוצ ּמרע ממשס ּמגר,
שמיַתטֵאמא יַתבִבביּמאה,
וּמפטור ִבמן יַתהשפ ִבריּמעה,
וִבמן יַתהשפ ִבריּממה,
וִבמן יַתהִבת שגיַתליַתחת,
וִבמן יַתהִבצּקפ ִברין.
שוִבאם ּמה ּמיה ממשחּמלט,
יַתח ּמיב שבמכּמלן.
ח
ּמפ יַתרש ִבמאמנו ֵאאאבר אשֵאאין ּמעּמליו ּמבּמשר ּמכ ּמראוי,
שמיַתטֵאמא שביַתמ ּמגע ושביַתמּמשא,
שוֵאאינו שמיַתטֵאמא שבּמאֵאהל.
ִבאם ֵאיש ּמעּמליו ּמבּמשר ּמכ ּמראוי,
שמיַתטֵאמא שביַתמ ּמגע ושביַתמּמשא ושבּמאֵאהל.
ט
ֵאשעור יַתהּמבּמשר,
שכ ֵאדי יַתלרֲעעלות רֲעארוּמכה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם ֵאיש שבּממקום אאּמחד שכ ֵאדי שליַתהִבּקיפו שבחוט ֵאע ארב,
ֵאיש בו יַתלרֲעעלות רֲעארוּמכה.
מסכת כלים פרק א משנה ו
י
אעאשר שק מדשות ֵאהן:
אא אר ץ ִישש ּמרֵאאל שמ מק אדאשת ִבמּמכל ּמהרֲעא ּמרוצות.
יַתמה ִבהיא שק מדּמשּמת ּה?
אששמִבביִבאין ִבמאמ ּמנה ּמהלעאמר ,שויַתהִבבכו ִברים ,וששֵאתי יַתהאלאחם,
יַתמה אשֵאאין שמִבביִבאין ֵאכן ִבמּמכל ּמהרֲעא ּמרוצות.
)מסכת כלים פרק א משנה ז(
רֲעע ּמירות ממּמּקפות חוּממה שמ מק ּמדשות ִבמאמ ּמנה,
אששמיַתששלִבחין ִבמתוּמכן שמלוצ ּמרִבעין,
ושמיַתסשבִבבין שלתוּמכן ֵאמת יַתעד אשִבי שרוצו;
ּמיּמוצאֵ ,אאין יַתמשח ִבזי ִברין אותו.
מסכת כלים פרק א משנה ח

יא
ִבלשפ ִבנים ִבמן יַתהחוּממה שמ מק ּמדש ֵאמאהן,
אשאושכִבלים ּמשם ּמק ּמדִבשים יַתקִבלים ויַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני.
יַתהר יַתהיַתבִית שמ מק ּמדש ִבמאמנו,
אשֵאאין ּמזִבבים שו ּמזבותִ ,בנדות שויושלדות ִבנשכ ּמנִבסים יַתלּמשם.
יַתהֵאחיל שמ מק ּמדש ִבמאמנו,
אשֵאאין גוִים ושטֵאמא ֵאמת ִבנשכ ּמנִבסין יַתלּמשם.
יב
רֲעע ּמז יַתרת יַתה ּמנִבשים שמ מק אדאשת ִבמאמנו,
אשֵאאין שטבול יום ִבנשכ ּמנס יַתלּמשם,
שוֵאאין יַתח ּמיִבבין ּמעאליּמה יַתחּמּטאת.
רֲעע ּמז יַתרת ִישש ּמרֵאאל שמ מק אדאשת ִבמאמ ּמנה,
אשֵאאין שממחיַתוּסר ִבכפו ִברין ִבנשכ ּמנס יַתלּמשם,
שויַתח ּמיִבבין ּמעאליּמה יַתחּמּטאת.
רֲעע ּמז יַתרת יַתהלכרֲעה ִבנים שמ מק אדאשת ִבמאמ ּמנה,
אשֵאאין ִישש ּמרֵאאל ִבנשכ ּמנִבסין יַתלּמשם אאּמלא שבּמשיַתעת ּמוצ שרֵאכיאהן:
ִבלשסִבמיּמכהִ ,בלששִבחיּמטהִ ,בלשתנוּמפה.
מסכת כלים פרק א משנה ט
יג
ֵאבין ּמהאוּמלם שויַתלִבמ שזֵאביַתח שמ מק ּמדש ִבמאמ ּמנה,
אשֵאאין יַתברֲעעֵאלי מוִבמין ושפרוֵאעי לראש ִבנשכ ּמנִבסין יַתלּמשם.
יַתהֵאהיּמכל שמ מק ּמדש ִבמאמנו,
אשֵאאין ִבנשכ ּמנס יַתלּמשם אאּמלא שרחו ץ ּמי יַתדִים שו יַתר שגיַתלִים.
יד
ֵאבית לק אדש יַתהּקּק ּמדִבשים שמ מק ּמדש ֵאמאהן,
אשֵאאין ִבנשכ ּמנס יַתלּמשם
אאּמלא לכֵאהן ּמגדול שביום יַתהִבכפו ִברים שבּמשיַתעת ּמהרֲעעבו ּמדה.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
רֲעחִבמּמשה שדּמב ִברים ֵאבין ּמהאוּמלם שויַתלִבמ שזֵאביַתח ּמש אוה יַתלֵאהיּמכל:
אשֵאאין יַתברֲעעֵאלי מוִבמין ושפרוֵאעי לראש וששתו ֵאיי יַתיִין,
שואשללא שרחו ץ ּמי יַתדִים שו יַתר שגיַתלִים ִבנשכ ּמנִבסין יַתלּמשם.
ופו שרִבשין ֵאבין ּמהאוּמלם שויַתלִבמ שזֵאביַתח שבּמשיַתעת יַתהשקּמט ּמרה.

פרק ב

מסכת כלים פרק ב משנה א
א
שכֵאלי ֵאע ץ ,שכֵאלי עור ,שכֵאלי אעאוצם ,שכֵאלי שזכוִבכית,
שפשוֵאטיאהן שטהו ִברין,
ושמיַתקשבֵאליאהן שטֵאמִבאים.
ִבנששּמברוּ ,מטּמהרו.
ּמח יַתזר שוּמעּמשה ֵאמאהן ֵאכִבלים,
שמיַתקשבִבלין מטשמּמאה ִבמּמכן שויַתלּמבא.
שכֵאלי אח ארש ושכֵאלי אנאתר מטשמּמאּמתן ּמש ּמוה,
ִבמיַתּטִבמין ושמיַתטִבמין שבּמא ֵאויר,
וִבמיַתּטִבמין ֵאמיַתארֲעח ֵאריאהן,
שוֵאאי ּמנן ִבמיַתּטִבמין ִבמ יַתגֵאביאהן,
וששִבבי ּמרּמתן ִבהיא יַתטרֲעה ּמרּמתן.
מסכת כלים פרק ב משנה ב
]ב[
יַתה יַתדִבּקין אשִבבשכֵאלי אח ארש,
שויַתק שרשקרוֵאתיאהן ,ו שדּמפנוֵאתיאהן,
יוששִבבין יַתעל שוֵאליאהן,
יוששִבבין אשללא שממסּממִבכין:
ֵאשעו ּמרןִ ,במשכ ֵאדי ִבסייַתכת ּמקּמטן ,שויַתעד ללג.
ִבמללג שויַתעד שסּמאהּ ,מב שרִבביִבעית.
ִבמשוּסּמאה שויַתעד ּמסאיַתתִים ,יַתכרֲעחִבוצי ללג.
ִבמּמוּסאיַתתִים שויַתעד ּמשלוש ,שויַתעד ּמחֵאמש שסִבאים ,יַתבללג.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ִיששּממֵאעאל.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
רֲעא ִבני ֵאאי ִבני נוֵאתן ּמבאהן ִבמ ּמדה,
אאּמלא יַתה יַתדִבּקין אשִבבשכֵאלי אח ארש,
שויַתק שרשקרוֵאתיאהן ,ו שדּמפנוֵאתיאהן,
אשללא שממסּממִבכין,
ֵאשעו ּמרן ִבמשכ ֵאדי ִבסייַתכת ּמקּמטן,
שויַתעד שק ֵאדרות יַתה יַתדּקות.
ִבמשּק ֵאדרות יַתה יַתדּקות שויַתעד רֲעחִבביות לו ִבדיות,
ּמב שרִבביִבעית.
ִבמלו ִבדיות שויַתעד יַתלשחִבמיות ,יַתברֲעחִבוצי ללג.
ִבמיַתלשחִבמיות שויַתעד רֲעחּמוצִבבים שגדוִבלים ,יַתבללג.
יַתרּמבן יוּמח ּמנן אבן יַתזיַתכי אוֵאמר:
רֲעחּמוצִבבים שגדוִבלים,
ֵאשעו ּמרן ִבכשש ֵאני ּמל ִבגין;
יַתהיַתפִבכין יַתה שגִבליִבלים שויַתהרֲעחִבביונות,
ֵאשעור יַתק שרשקרוֵאתיאהן ּמכל אשֵאהן,

שוֵאאין ּמלאהן שדּמפנות.
מסכת כלים פרק ב משנה ג
ג
יַתהשּטהו ִברים אשִבבשכֵאלי אח ארש:
שויַתטשבּמלה אשֵאאין ּמל ּה ִבל שזֵאבז,
ויַתמשחּמתה שפרוּמוצה,
שויַתאבוב אשיַתליַתּקּמלִבאים,
שוִבסלונות ,יַתא ף יַתעל ִבפי שכפוִבפין,
יַתא ף יַתעל ִבפי שמיַתקשבִבלין;
שויַתכשבּמכב אשרֲעעּמשאו שליַתסל יַתהיַתפת,
שוּמטֵאפי אשִבהשתִבקינו ּמלרֲעע ּמנִבבים,
שוּמחִבבית אשיַתליַתש ּמיִבטין,
שוּמחִבבית שדפו ּמנה שבשוֵאלי יַתהיַתמיַתח ץ,
שויַתהִבמּמּטה,
שויַתהִבכֵאוּסא,
שויַתהיַתוּסשפֵאסל,
שויַתהמששלּמחן,
שויַתהשוּסִבפי ּמנה,
שויַתהשמנו ּמרה אשיַתלאח ארש,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שטהו ִברים.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל אשֵאאין לו תוְך ִבבשכֵאלי אח ארש,
ֵאאין לו רֲעאחו יַתרִים.
מסכת כלים פרק ב משנה ד
ד
יַתפ ֵאנס אש איש בו ֵאבית ִבקבול אשאמןּ ,מטֵאמא,
שואשֵאאין בוּ ,מטהור.
שמגויַתפת יַתהיושוצ ִברים אשהוא פוֵאתיַתח ּמב ּה ,שטהו ּמרה,
שואשהוא גוֵאמר ּמב ּה ,שטֵאמּמאה.
יַתמששֵאפְך אששליַתברֲעעֵאלי ּמבִבתיםּ ,מטהור,
שואשּמלרושכִבליןּ ,מטֵאמאִ ,במשפ ֵאני אשהוא אשיַתלִבמ ּמדה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה אבן שבִבתי ּמרה.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ִבמשפ ֵאני אשהוא יַתמֵאּטהו יַתעל ִבוצדו,
וֵאמ ֵארייַתח בו יַתללוֵאקיַתח.
מסכת כלים פרק ב משנה ה
ה
שכסו ֵאיי יַתכ ֵאדי יַתיִין שויַתכ ֵאדי אשאמן,

ושכסו ֵאיי רֲעחִבבית שנ ּמירות ,שטהו ִברין.
ִבאם ִבהשתִבקי ּמנן שליַתתששִבמיש ,שטֵאמִבאין.
שכסוי יַתהיַתלּמפס:
ִבב שזיַתמן אשהוא ּמנקוב ,שו ֵאיש לו יַתחדודּ ,מטהור;
ִבאם ֵאאינו ּמנקוב שוֵאאין לו יַתחדודּ ,מטֵאמא,
ִבמשפ ֵאני אשִבהיא שמיַתס אנ אנת שלתוכו אאת יַתה ּמי ּמרק.
שרִבבי אאִבליאע אזר ִבב שרִבבי ּמוצדוק אוֵאמר:
ִבמשפ ֵאני אשִבהיא הואפאכת ּמעּמליו אאת ּמהרו שנֵאקי.
מסכת כלים פרק ב משנה ו
ו
ִבגשוצשט ּמרה אש ִבנשמֵאוצאת יַתבִבכשבּמשן,
יַתעד אשללא ִבנ שגשמ ּמרה שמיַתלאשכּמת ּה ,שטהו ּמרה;
ִבמאש ִבנ שגשמ ּמרה שמיַתלאשכּמת ּה ,שטֵאמּמאה.
ִבטשטרוס,
שרִבבי אאשלּמע ּמזר ִבב שרִבבי ּמוצדוק שמיַתטֵאהר.
שרִבבי יוֵאסה שמיַתטֵאמא,
ִבמשפ ֵאני אשהוא מוִבוציא שפרוטות.
מסכת כלים פרק ב משנה ז
ז
יַתהשּטֵאמִבאין אשִבבשכֵאלי אח ארש:
שויַתטשבּמלה אש איש ּמלאהן ִבל שזֵאבז,
ויַתמשחּמתה ששֵאלּממה,
שויַתטשבּמלה אשִבהיא שמֵאלּמאה שקּמערות.
ִבניַתּטּממאת יַתאיַתחת ֵאמאהן יַתבאש אר ץ ,ללא ִבניַתּטמו מכּמלם.
ִבאם איש ּמל ּה ִבל שזֵאבז עו ֵאד ף,
ִבניַתּטּממאת יַתאיַתחת ֵאמאהןִ ,בניַתּטמו מכּמלם.
ח
שוֵאכן ֵאבית יַתתשבִבלין אשיַתלאח ארש,
שוּמקּמלּממ ִברין יַתהיַתמשתאאאמת.
ֵאבית יַתתשבִבלין אשּמלֵאע ץ אש ִבניַתּטּממא אאּמחד שביַתמששאקה> ,יַתאיַתחת<
ללא ִבניַתּטּממא רֲעחֵאברו.
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי אוֵאמר:
חושלִבקין אאת ּמעשביו,
יַתהשמיַתשֵאמש יַתלּמּטֵאמאּ ,מטֵאמא,
שויַתהשמיַתשֵאמש יַתלּמּטהורּ ,מטהור.
ִבאם ֵאיש ּמעּמליו ִבל שזֵאבז עו ֵאד ף,
ִבניַתּטּממא אאּמחד ֵאמאהןִ ,בניַתּטּממא רֲעחֵאברו.

מסכת כלים פרק ב משנה ח
ט
יַתהיַתלִבפידּ ,מטֵאמא.
וֵאבית אשּמקעו אשיַתל ֵאנר,
שמיַתטֵאמא שבּמא ֵאויר.
יַתהיַתמשס ֵארק אשיַתליַתצ שרוצור,
שרִבבי אאִבליאע אזר שמיַתטֵאהר,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטִבמין.

פרק ג
מסכת כלים פרק ג משנה א
א
ֵאשעור שכִבלי אח ארש ִבליַתּטֵאהר:
אהּמעשוי ּמלּקאּמכִבלים,
ֵאשעורו יַתב ֵאזיִבתים.
אהּמעשוי יַתליַתמששִבקין,
ֵאשעורו יַתביַתמששִבקין.
אהּמעשוי שלּמכְך ושלּמכְך,
שמִבטיִבלין אותו שלּמחשמרו יַתב ֵאזיִבתין.
מסכת כלים פרק ג משנה ב
ב
ּמחִבבית,
ֵאשעו ּמר ּה ִבב שגרו שגרותִ> .בכ שגרו אג ארת<
ִבדשב ֵארי שרִבבי ִבששמעון.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמבאאגו ִבזים.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
יַתב ֵאזיִבתין.
יַתהיַתלּמפס שויַתהשּק ֵאד ּמרה,
ֵאשעו ּמרן יַתב ֵאזיִבתים.
יַתהיַתפְך שויַתהּמּטִבפי,
ֵאשעו ּמרן יַתבאשאמן.
יַתהיַתצ שרוצור,
ֵאשעורו יַתביַתמִים.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ששּמלששּמתן יַתבֵאז שרעו ִבנים.

ג
ֵאנרֵ ,אשעורו יַתבאשאמן.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ִבבשפרוּמטה שקיַתט ּמנה.
ֵאנר אש ִבניַתּטל ִבפיו,
ּמטהור,
שואשּמלרֲעא ּמדּממה אשמהיַתוּסק ִבפיו יַתבשפִבתיּמלה,
ּמטהור.
מסכת כלים פרק ג משנה ג
ד
ּמחִבבית אש ִבנּמּקּמבה יַתורֲעעּמשּמא ּה יַתב אזאפת ,שו ִבנששּמב ּמרה,
ִבאם ֵאיש ִבבשמקום יַתה אזאפת יַתמשח ִבזיק שרִבביִבעית,
שטֵאמּמאה,
ִבמשפ ֵאני אשללא ּמביַתטל ֵאשם אכִבלי ֵאמּמעאליּמה.
אח ארש אש ִבניַתּקב יַתורֲעעּמשאו יַתב אזאפת,
יַתא ף יַתעל ִבפי יַתמרֲעח ִבזיק שרִבביִבעית,
ּמטהור,
ִבמשפ ֵאני אשּמביַתטל ֵאשם אכִבלי ֵאמּמעּמליו.
מסכת כלים פרק ג משנה ד
ה
ּמחִבבית אש ִבנשתרוּמעּמעה ושטּמפּמל ּה יַתב שגּמלִבלים,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשהוא נוֵאטל אאת יַתה שגּמלִבלים יַתורֲעח ּמרִבשים נושפִבלים,
שטֵאמּמאה,
ִבמשפ ֵאני אשללא ּמביַתטל ֵאשם אכִבלי ֵאמּמעאליּמה.
ִבנששּמב ּמרה שו ִבדֵאבק ִבמאמ ּמנה רֲעח ּמרִבשין,
או אשֵאהִבביא רֲעח ּמרִבשין ִבמּממקום יַתאֵאחר ושטּמפּמלן יַתב שגּמלִבלים,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשהוא נוֵאטל אאת יַתה שגּמלִבלים יַתורֲעח ּמרִבשים עושמ ִבדים,
שטהו ּמרה,
ִבמשפ ֵאני אשּמביַתטל ֵאשם אכִבלי ֵאמּמעאליּמה.
ּמה ּמיה ּמב ּה אח ארש יַתמרֲעח ִבזיק שרִבביִבעית,
מכּמל ּה שמיַתטּממא שביַתמ ּמגע,
ושכ אנ שגדו שמיַתטֵאמא שבּמא ֵאויר.
מסכת כלים פרק ג משנה ה
ו
יַתהּטוֵאפל שכִבלי אח ארש יַתהּמב ִבריא,
שרִבבי ֵאמִבאיר ו שרִבבי ִבששמעון שמיַתטִבמין.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתהּטוֵאפל אאת יַתהּמב ִבריא,

ּמטהור,
שואאת ּמה ּמרעויַתעּ> ,מהלראוע<
ּמטֵאמא.
שוֵאכן שבִבחדוק שקרו ּמיה.
מסכת כלים פרק ג משנה ו
ז
יַתיּמבִבלית אשּטושפִבלים ּמב ּה אאת יַתהִבפ שדִבסים,
יַתהנו ֵאגיַתע ּמב ּהּ ,מטֵאמא.
שמגויַתפת אהּמחִבבית ֵאאי ּמנה ִבחבור.
יַתהנו ֵאגיַתע ִבבשטֵאפלו אשיַתליַתתנורּ ,מטֵאמא.
מסכת כלים פרק ג משנה ז
ח
ֵאמיַתחם אששּטּמפלו יַתבֵאחּממר ויַתביַתח שרִבשית,
יַתהנו ֵאגיַתע יַתבֵאחּממרּ ,מטֵאמא,
ויַתביַתח שרִבשיתּ ,מטהור.
מקשמקום אש ִבניַתּקב יַתורֲעעּמשאו יַתב אזאפת,
שרִבבי יוֵאסה שמיַתטֵאהר,
אשֵאאינו ּמיכול שליַתקֵאבל אאת יַתהיַתחִבמים יַתכצו ִבנין.
שוֵאכן ּמה ּמיה אוֵאמר ִבבשכֵאלי אזאפת,
שכֵאלי שנלחאשת אש שזּמפּמתם ,שטהו ִברין.
שוִבאם יַתל יַתיִין ,שטֵאמִבאין.
מסכת כלים פרק ג משנה ח
ט
ּמחִבבית אש ִבנּמּקּמבה יַתורֲעעּמשּמא ּה יַתב אזאפת ּמיֵאתר ִבמּמצ שרּמכ ּה,
יַתהנו ֵאגיַתע שבּמוצ שרּמכ ּהּ ,מטֵאמא,
ּמיֵאתר ִבמּמצ שרּמכ ּהּ ,מטהור.
אזאפת אש ּמנשטּמפה יַתעל אהּמחִבבית,
יַתהנו ֵאגיַתע ּמב ּהּ ,מטהור.
יַתמששֵאפְך אשּמלֵאע ץ שואשיַתלאח ארש אששפּמקּמקן יַתב אזאפת,
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה שמיַתטֵאמא.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה שמיַתטֵאמא שבאשּמלֵאע ץ,
ושמיַתטֵאהר שבאשיַתלאח ארש.
שרִבבי יוֵאסה שמיַתטֵאהר ִבבשש ֵאניאהן.

פרק ד

מסכת כלים פרק ד משנה א
א
יַתהאח ארש אשֵאאינו ּמיכול יַתלרֲעעלמד ִבמשפ ֵאני ּמא שזנו,
או אשּמה ּמיה בו יַתחדוד שויַתהיַתחדוד יַתמשכ ִבריעו,
ִבנשּטּמלה ּמהלא אזןִ ,בנששיַתבר יַתהיַתחדודּ ,מטהור.
שרִבבי יוֵאסה שמיַתטֵאמא.
ּמחִבבית אש ִבנשפּמחּמתה,
שוִבהיא שמיַתקאבאלת יַתעל שדּמפנואתיּמה,
או אש אנשחשלּמקה שכִבמין ששֵאתי רֲעע ֵארבות,
שרִבבי שיהו ּמדה שמיַתטֵאהר,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטִבמין.
מסכת כלים פרק ד משנה ב
ב
ּמחִבבית אש ִבנשתרוּמעּמעה,
שוֵאאי ּמנה שיכוּמלה שלִבהיַתּטשלֵאטל יַתברֲעחִבוצי יַתקב שגרו שגרות,
שטהו ּמרה.
יַתגשוצשט ּמרה אש ִבנשתרוּמעּמעה שוֵאאי ּמנה שמיַתקאבאלת יַתמששִבקין,
יַתא ף יַתעל ִבפי שמיַתקאבאלת ּקאּמכִבלים,
שטהו ּמרה ,אשֵאאין ִבשי ִברים יַתלִבשי ִברים.
מסכת כלים פרק ד משנה ג
ג
שוֵאאיזו ִבהיא יַתגשוצ ּמרה?
ּמכל אש ִבנשּטלו ּמא שז אניּמה.
ּמהיו ּמב ּה יַתחדו ִבדים יושוצִבאין,
ּמכל יַתהשמיַתקֵאבל ִבעּממ ּה יַתב ֵאזיִבתין,
שמיַתטֵאמא שביַתמ ּמגעִ> ,במיַתּטֵאמא<
ושכ אנ שגדו שמיַתטֵאמא שבּמא ֵאויר;
שוּמכל אשֵאאינו שמיַתקֵאבל ִבעּממ ּה יַתב ֵאזיִבתין,
שמיַתטֵאמא שביַתמ ּמגע,
שוֵאאין שכ אנ שגדו שמיַתטֵאמא שבּמא ֵאויר.
ּמה שיּמתה ממּמּטה יַתעל ִבוצ ּמד ּה שכִבמין ּמקאת שד ּמרה,
ּמכל יַתהשמיַתקֵאבל ִבעּממ ּה יַתב ֵאזיִבתים,
שמיַתטֵאמא שביַתמ ּמגע,
ושכ אנ שגדו שמיַתטֵאמא שבּמא ֵאויר;
שוּמכל אשֵאאינו שמיַתקֵאבל ִבעּממ ּה יַתב ֵאזיִבתים,
שמיַתטֵאמא שביַתמ ּמגע,
שוֵאאין שכ אנ שגדו שמיַתטֵאמא שבּמא ֵאויר.
שוֵאלי יַתהּמּק שרּמפיות ,שוֵאלי יַתהּקוִבסין יַתהִבצידו ִבנ ִביין,

יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאי ּמנם שיכוִבלין ֵאליֵאשב אשללא שממסּממִבכין,
שטֵאמִבאין ,אששלֵאכן אנאעשו ִבמשתִבחּמלּמתן.
מסכת כלים פרק ד משנה ד
ד
שכִבלי אח ארש אש איש לו ּמשלוש שסּמפיות,
יַתהשפ ִבניִבמית עו אדאפת ,יַתהלכל ּמטהור;
יַתהִבחיוצו ּמנה עו אדאפת ,יַתהלכל ּמטֵאמא;
ּמהאאשמּמוצִבעית עו אדאפת,
ִבמאמ ּמנה שוִבלשפ ִבנים ּמטֵאמאִ ,במאמ ּמנה שויַתלחו ץ ּמטהור.
ּמהיו ּמשוות,
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
חושלִבקין אאת ּמהאאשמּמוצִבעית.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתהלכל ּמטהור.
שכֵאלי אח ארסֵ ,אמאאּממיַתתי שמיַתקשבִבלין מטשמּמאה?
ִבמאש ִבישוצּמט שרפו יַתבִבכשבּמשן,
שוִבהיא שגיַתמר שמיַתלאשכּמתן.

פרק ה
מסכת כלים פרק ה משנה א
א
יַתתנור,
שתִבחּמלתו יַתא שרּמבּמעה ,שוִבשי ּמריו יַתא שרּמבּמעה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?
יַתב ּמגדול ,רֲעאּמבל יַתבּמּקּמטן,
שתִבחּמלתו ּמכל אשהוא ,שוִבשי ּמריו שו מרבו,
ִבמאשִבת ּמגֵאמר שמיַתלאשכתו.
ֵאאי זו ִבהיא שגיַתמר שמיַתלאשכתו?
ִבמאש יַתיִבוּסיאקנו שכ ֵאדי שלאופות בו ִבסשפ ּמג ִבנים.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבמאש יַתיִבוּסיק אאת אהּמח ּמדש שכ ֵאדי שלאופות יַתב ּמיּמשן ִבסשפ ּמג ִבנים.
מסכת כלים פרק ה משנה ב
ב
ִבכי ּמרה,

שתִבחּמלּמת ּה ּמשלוש ,שוִבשי אריּמה ּמשלוש,
ִבמאשִבת ּמגֵאמר שמיַתלאשכּמת ּה.
ֵאאי זו ִבהיא שגיַתמר שמיַתלאשכּמת ּה?
ִבמאש יַתיִבוּסיאק ּמנה
שכ ֵאדי שליַתבֵאשל ּמעאליּמה ֵאביּמוצה יַתקּמלה אשיַתבֵאביִבוצים,
שטרוּמפה ו שנתו ּמנה יַתביַתלּמפס.
מכּמפח:
יַתורֲעעּמשאו יַתלרֲעאִבפ ּמיהֵ ,אשעורו יַתכיַתתנור; > יַתורֲעעּמשּמא ּה<
רֲעעּמשאו שלִבבשולֵ ,אשעורו יַתכִבכי ּמרהֵ> .אשעור<
ּמהאאאבן יַתהיוּמוצא ִבמן יַתהיַתתנור אטיַתפח> ,יַתהיוֵאוצא<
וִבמן יַתהִבכי ּמרה ּמשלוש אאשוצּמבעותִ ,בחבור.
יַתהיוּמוצא ִבמן יַתהמכּמפח> ,יַתהיוֵאוצא<
יַתורֲעעּמשאו יַתלרֲעאִבפ ּמיהֵ ,אשעורו יַתכיַתתנור;
רֲעעּמשאו שלִבבשולֵ ,אשעורו יַתכִבכי ּמרה.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
ללא ּמאשמרו 'אטיַתפח' אאּמלא ִבמן יַתהיַתתנור יַתללכאתל.
ּמהיו שש ֵאני יַתתנו ִברים שסמוִבכים אזה ּמל אזה,
נוֵאתן ּמל אזה אטיַתפח שוּמל אזה אטיַתפח,
שויַתהששּמאר ּמטהור.
מסכת כלים פרק ה משנה ג
ג
רֲעעאט ארת ִבכי ּמרה ,שטהו ּמרה.
ִבטי יַתרת יַתהיַתתנור,
ִבב שזיַתמן אשִבהיא שגבוּמהה רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים,
שמיַתטֵאמא שביַתמ ּמגע ושבּמא ֵאויר;
שפחוּמתה ִבמֵאכן ,שטהו ּמרה.
ִבאם ִבחשב ּמר ּה לו,
רֲעאִבפלו יַתעל ּמשלוש רֲעאּמב ִבנים ,שטֵאמּמאה.
ֵאבית יַתהיַתפְך,
וֵאבית יַתהיַתתשבִבלים,
וֵאבית יַתה ֵאנר אשיַתבִבכי ּמרה,
שמיַתטִבמין שביַתמ ּמגע,
שוֵאאי ּמנן שמיַתטִבמין שבּמא ֵאויר.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי ִיששּממֵאעאל שמיַתטֵאהר.
מסכת כלים פרק ה משנה ד
ד
יַתתנור אשמהיַתוּסק ֵאמרֲעאחו ּמריו,
או אשמהיַתוּסק אשללא של יַתדשעתו,

או אשמהיַתוּסק ִבמֵאבית ּמהמאּממן,
ּמטֵאמא.
יַתמרֲעעאשה אש ּמנשפּמלה שדֵאלּמקה
שביַתתנו ֵארי שכיַתפר ִבס שג ּמנה> ,סיגנייה<
וּמבא יַתמרֲעעאשה של יַתישב אנה,
שוִבטּממן יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל.
מסכת כלים פרק ה משנה ה
ה
מויַתס ף יַתהיַתתנור אששליַתברֲעעֵאלי ּמבִבתים,
ּמטהור,
שואשיַתל יַתנשחתוִבמים,
ּמטֵאמאִ ,במשפ ֵאני אשהוא סוֵאמְך ּמעּמליו אאת יַתהששפוד.
שרִבבי יוּמח ּמנן יַתהיַתוּס שנ יַתדּמלר אוֵאמר:
ִבמשפ ֵאני אשהוא אואפה בו שכאשהוא ִבנ שדּמחק.
יַתכיוֵאוצא בו,
מויַתס ף יַתהיו ּמרה אששלשושלֵאקי ֵאזיִבתיםּ ,מטֵאמא.
שואשיַתליַתצּמבִבעיםּ ,מטהור.
מסכת כלים פרק ה משנה ו
ו
יַתתנור אש ּמניַתתן בו ּמעּמפר יַתעד אחשוציו,
ִבמן אהּמעּמפר ושליַתמּמּטן ,שמיַתטֵאמא שביַתמ ּמגע,
ִבמן אהּמעּמפר ושליַתמשעּמלן ,שמיַתטֵאמא שבּמא ֵאויר.
שנּמתנו יַתעל ִבפי יַתהבור ,או יַתעל ִבפי יַתהיַתחדות,
שו ּמניַתתן ּמשם אאאבן,
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם יַתמִבוּסיק ִבמשליַתמּמּטן,
שוהוא ִבנוּסוק ִבמשליַתמשעּמלן,
ּמטֵאמא.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
הוִבאיל שוהוא ִבנוּסוק ִבמּמכל ּממקום,
ּמטֵאמא.
מסכת כלים פרק ה משנה ז
ז
יַתתנור אש ִבניַתּטּממא,
ֵאכייַתוצד שמיַתטרֲעה ִברין אותו?
חושלקו ִבלששלוּמשה,
שוגו ֵארר אאת יַתהשּטֵאפּמלה יַתעד אש שיֵאהא ּמבּמא אר ץ.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:

ֵאאינו ּמוצ ִבריְך ּמלגור אאת יַתהשּטֵאפּמלה,
שוללא יַתעד אש שיֵאהא ּמבּמא אר ץ,
אאּמלא שמיַתמרֲעעטו ִבמִבבשפ ִבנים יַתא שרּמבּמעה שטּמפִבחים.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ּמוצ ִבריְך שליַתהִבוּסיעו.
ח
רֲעחּמלקו ִבלששיַתנִים,
אאּמחד ּמגדול שואאּמחד ּמקלטן,
יַתה ּמגדול ּמטֵאמא ,שויַתהּמּקלטן ּמטהור.
רֲעחּמלקו ִבלששללּמשה,
אאּמחד ּמגדול ִבכששיַתנִים,
יַתה ּמגדול ּמטֵאמא,
ושש יַתנִים שקיַתט ִבנים שטהו ִברים.
מסכת כלים פרק ה משנה ח
ט
ִבחשתכו רֲעחּמליות של ּמרשחבו,
ּמפחות ֵאמיַתא שרּמבּמעה שטּמפִבחים,
ּמטהור.
ֵאמ שרחו יַתבִבּטיט,
שמיַתקֵאבל מטשמּמאה
ִבמאש יַתיִבוּסיאקנו שכ ֵאדי שלאופות בו ִבסשפ ּמג ִבנים.
ִבה שרִבחיק ִבמאמנו אאת יַתהשּטֵאפּמלה,
שו ּמניַתתן חול או שוצרור ִבב שניַתתִים,
יַתב אזה ּמאּממרו:
יַתה ִבנ ּמדה שויַתהשּטהו ּמרה אופות בו,
שוהוא ּמטהור.
מסכת כלים פרק ה משנה ט
י
יַתתנור אשּמבא שממחּמתְך ִבמֵאבית ּמהמאּממן,
ּמעּמשה בו ִבלמו ִבדין ,נושת ּמנן ּמעּמליו,
שוהוא ּמטהור.
ִבניַתּטּממא,
ִבסֵאלק אאת יַתהִבלמו ִבדיןּ ,מטהור.
אהאח ִבזי ּמרן לוּ ,מטהור.
ֵאמ שרחו יַתבִבּטיט ,שמיַתקֵאבל מטשמּמאה.
ֵאאינו ּמוצ ִבריְך שליַתהִבוּסיאקנו,
אששכּמבר מהיַתוּסק.

מסכת כלים פרק ה משנה י
יא
ִבחשתכו רֲעחּמליות שו ּמניַתתן חול ֵאבין ּמחשל ּמיא שלּמחשל ּמיא,
שרִבבי אאִבליאע אזר שמיַתטֵאהר,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטִבמין.
אזה יַתתנורו אשיַתלרֲעחִבכי יַתני.
יורות ּמהיַתע שרִבב ִביים,
אשהוא חוֵאפר ּמבּמא אר ץ שוּמטח יַתבִבּטיט,
ִבאם ּמיכול יַתהִבּטייַתח יַתלרֲעעלמד ִבבשפ ֵאני יַתעשוצמו,
ּמטֵאמא;
שוִבאם ּמלאוּ ,מטהור.
שו אזה יַתתנורו אששלאבן ִבדי יַתנאי.
)מסכת כלים פרק ה משנה יא(
יַתתנור אשּמלאאאבן שואשיַתליַתמאתאכתּ ,מטהור;
שוּמטֵאמא ִבמֵאשם שכֵאלי יַתמשתכות.
ִבניַתּקב,
ִבנשפ יַתגם,
ִבנשס יַתדק;
ּמעּמשה לו שטֵאפּמלה,
או מוּמס ף אשל ִבטיטּ ,מטֵאמא.
יַתכּממה שיֵאהא יַתב אנאקב?
שכ ֵאדי אש ֵאיֵאוצא בו ּמהאור.
שוֵאכן שבִבכי ּמרה,
יג
ִבכי ּמרה אשּמלאאאבן שואשיַתליַתמאתאכת ,שטהו ּמרה;
ושטֵאמּמאה ִבמֵאשם שכִבלי יַתמשתכות.
ִבנּמּקּמבהִ ,בנשפ ּמגּממהִ ,בנשס ּמדּמקה,
ּמעּמשה ּמל ּה יַתפשטפוִבטים ,שטֵאמּמאה.
שמ ּמרּמח ּה יַתבִבּטיט ִבמִבבשפ ִבנים וִבמיַתבחו ץ ,שטהו ּמרה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבמִבבשפ ִבנים ,שטֵאמּמאה,
וִבמיַתבחו ץ ,שטהו ּמרה.

פרק ו
מסכת כלים פרק ו משנה א
א
ּמהעואשה ששללּמשה יַתפשטפוִבטים ּמבּמא אר ץ,

שוִבחשב ּמרן יַתבִבּטיט,
ִבלשהיות שוֵאפת רֲעעֵאליאהן אאת יַתהשּק ֵאד ּמרה,
שטֵאמּמאה.
ּמקיַתבע ששללּמשה יַתמשסשמ ִברים ּמבּמא אר ץ,
ִבלשהיות שוֵאפת רֲעעֵאליאהן אאת יַתהשּק ֵאד ּמרה,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשּמעּמשה ּמב ִבראשון ּממקום
אששתֵאהא יַתהשּק ֵאד ּמרה יואשאבת ,שטהו ּמרה.
ב
ּמהעואשה ששֵאתי רֲעאּמב ִבנים ִבכי ּמרה,
שוִבחשב ּמרן יַתבִבּטיט ,שטֵאמּמאה.
שרִבבי שיהו ּמדה שמיַתטֵאהר,
יַתעד אש יַתירֲעעאשה ששִבליִבשי,
או יַתעד אש ִבישסמוְך יַתללכאתל.
יַתאיַתחת יַתבִבּטיט,
שויַתאיַתחת אשללא יַתבִבּטיט ,שטהו ּמרה.
מסכת כלים פרק ו משנה ב
ג
ּמהאאאבן אשּמה ּמיה שוֵאפת ּמעאליּמה שויַתעל יַתהיַתתנור,
ּמעאליּמה שויַתעל יַתהִבכי ּמרה,
ּמעאליּמה שויַתעל יַתהמכּמפח,
שטֵאמּמאה.
ּמעאליּמה שויַתעל ּמהאאאבן,
ּמעאליּמה שויַתעל יַתהאוּסיַתלע,
ּמעאליּמה שויַתעל יַתהלכאתל,
שטהו ּמרה.
זו ּמה שיּמתה ִבכי יַתרת שנ ִבזי ִברים אשִבבירוּמשיַתלִים,
אששכ אנ אגד יַתהאוּסיַתלע.
ִבכי יַתרת יַתהיַתּטּמבִבחים,
אשהוא נוֵאתן אאאבן שביַתוצד אאאבן,
ִבניַתּטּממאת יַתאיַתחת ֵאמאהן,
ללא ִבניַתּטמו מכּמלם.
מסכת כלים פרק ו משנה ג
ד
ּמשלוש רֲעאּמב ִבנים אשרֲעעּמשּמאן ששֵאתי ִבכי יַתרִים,
ִבניַתּטּממאת יַתאיַתחת ִבמן יַתהִבחיוצונות;
ּמהאאשמּמוצִבעית,
יַתהשמיַתשֵאמש יַתלּמּטֵאמאּ ,מטֵאמא;
יַתהשמיַתשֵאמש יַתלּמּטהורּ ,מטהור.

ִבנשטּמלה שטהו ּמרהּ ,מהשחּמלּמטה ּמהאאשמּמוצִבעית יַתלמּטשמּמאה.
ִבנשטּמלה שטֵאמּמאהּ ,מהשחּמלּמטה ּמהאאשמּמוצִבעית שליַתטרֲעה ּמרה.
ִבניַתּטמו ששיַתתִים יַתהִבחיוצונות,
ִבאם ּמה שיּמתה ּמהאאשמּמוצִבעית שגדוּמלה,
נוֵאתן ּמלזו שכ ֵאדי ששִבפיּמתה ִבמּמכן,
שוּמלזו שכ ֵאדי ששִבפיּמתה ִבמּמכן,
שויַתהששּמאר ּמטהור;
ִבאם ּמה שיּמתה שקיַתט ּמנה ,יַתהלכל ּמטֵאמא.
ִבנשּטּמלה ּמהאאשמּמוצִבעית,
ִבאם ּמיכול ִבלששפות ּמעאליּמה יו ּמרה שגדוּמלה,
שטֵאמּמאה.
אהאח ִבזי ּמר ּה ,שטהו ּמרה.
ֵאמ שרּמח ּה יַתבִבּטיט,
שמיַתקאבאלת מטשמּמאה
ִבמאש יַתיִבוּסיאק ּמנה שכ ֵאדי שליַתבֵאשל ּמעאליּמה אאת יַתהֵאביּמוצה.
מסכת כלים פרק ו משנה ד
ה
ששֵאתי רֲעאּמב ִבנים אשרֲעעּמשּמאן ִבכי ּמרה שו ִבניַתּטמו,
ּמסיַתמְך ּמלזו אאאבן יַתאיַתחת ִבמּמכן,
שוּמלזו אאאבן יַתאיַתחת ִבמּמכן,
אחשוצ ּמי ּה אשּמלזו ּמטֵאמא שואחשוצ ּמי ּה ּמטהור,
שואחשוצ ּמי ּה אשּמלזו ּמטֵאמא שואחשוצ ּמי ּה ּמטהור.
ִבנשּטלו שטהורותּ ,מח שזרו שלמטשמּמאּמתן.

פרק ז
מסכת כלים פרק ז משנה א
א
יַתהיַתּקּמלתות אששליַתברֲעעֵאלי ּמבִבתים
אש ִבנשפרֲעחּמתה ּמפחות ִבמששללּמשה שטּמפִבחים ,שטֵאמּמאה,
אשהוא יַתמִבוּסיק ִבמשליַתמּמּטן ושק ֵאד ּמרה שבֵאשּמלה ִבמשליַתמשעּמלן;
ּמיֵאתר ִבמֵאכן ,שטהו ּמרה.
ּמניַתתן אאאבן או שוצרור ,שטהו ּמרה.
ֵאמ שרּמח ּה יַתבִבּטיט,
שמיַתקאבאלת מטשמּמאה ִבמּמכן שויַתלּמבא.
זו ּמה שיּמתה שתשויַתבת שרִבבי שיהו ּמדה,
יַתביַתתנור אש שנּמתנו יַתעל ִבפי יַתהבור או יַתעל ִבפי יַתהיַתחדות.

מסכת כלים פרק ז משנה ב
ב
ּמדכון אש איש בו ֵאבית ִבקבול שק ֵאדרות,
ּמטהור ִבמֵאשם ִבכי ּמרה,
שוּמטֵאמא ִבמֵאשם שכִבלי ִבקבול.
יַתהשצ ּמד ִבדין אשלו,
יַתהנו ֵאגיַתע ּמבאהן ֵאאינו ּמטֵאמא ִבמֵאשם ִבכי ּמרה.
ּמה יַתריַתחב אשלו,
שרִבבי ֵאמִבאיר שמיַתטֵאהר,
שרִבבי שיהו ּמדה שמיַתטֵאמא.
שוֵאכן יַתהכואפה אאת יַתהיַתוּסל שועואשה יַתעל יַתגּמביו ִבכי ּמרה.
מסכת כלים פרק ז משנה ג
ג
ִבכי ּמרה אש אנשחשלּמקה שלּמא שרּמכ ּה ,שטהו ּמרה;
של ּמרשחּמב ּה ,שטֵאמּמאה.
מכּמפח אש אנאחיַתלק,
ֵאבין שלּמא שרכו ֵאבין של ּמרשחבוּ ,מטהור.
רֲעחיַתוצר יַתהִבכי ּמרה,
ִבב שזיַתמן אשִבהיא שגבוּמהה ּמשלוש אאשוצּמבעות,
שמיַתטּממא שביַתמ ּמגע ושבּמא ֵאויר.
שפחוּמתה ִבמֵאכן,
שמיַתטּממא שביַתמ ּמגע שוֵאאי ּמנ ּה שמיַתטּממא שבּמא ֵאויר.
ֵאכייַתוצד שמיַתשרֲעע ִברין אוּמת ּה?
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
נוֵאתן אאת יַתהששפוד ִבמשליַתמּמּטן שליַתמשעּמלן,
ושכ אנ שגדו שמיַתטֵאמא שבּמא ֵאויר.
שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב אוֵאמר:
ִבניַתּטּממאת יַתהִבכי ּמרהִ ,בניַתּטּממאת אהּמחֵאוצר;
ִבניַתּטּממאת אהּמחֵאוצר ,ללא ִבניַתּטּממאת יַתהִבכי ּמרה.
מסכת כלים פרק ז משנה ד
ד
ּמה שיּמתה ממשפ אראשת ִבמן יַתהִבכי ּמרה,
ִבב שזיַתמן אשִבהיא שגבוּמהה ּמשלוש אאשוצּמבעות,
שמיַתטּממא שביַתמ ּמגע ושבּמא ֵאויר;
שפחוּמתה ִבמֵאכן ,או אשּמה שיּמתה רֲעחּמלּמקה,
שטהו ּמרה.
יַתפשטפוֵאטי ִבכי ּמרה,
ששללּמשה אששלּמשלוש אאשוצּמבעות,
שמיַתטִבמין שביַתמ ּמגע ושבּמא ֵאויר> .מיטמין<

ּמפחות ִבמֵאכן,
ּמכל אשֵאכן ֵאהן שטֵאמִבאין,
רֲעאִבפלו ֵאהן יַתא שרּמבּמעה.
מסכת כלים פרק ז משנה ה
ה
ִבניַתּטל אאּמחד ֵאמאהן,
שמיַתטִבמין שביַתמ ּמגע שוֵאאי ּמנן שמיַתטִבמין שבּמא ֵאויר.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי ִבששמעון שמיַתטֵאהר.
ו
ּמעּמשה שש יַתנִים אזה שכ אנ אגד אזה,
שמיַתטִבמין שביַתמ ּמגע ושבּמא ֵאויר.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי ִבששמעון שמיַתטֵאהר.
ז
ּמהיו שגבוִבהים ּמשלש אאשוצּמבעות,
ִבמּמשלש ושליַתמּמּטן,
שמיַתטִבמין שביַתמ ּמגע ושבּמא ֵאויר;
ִבמּמשלש ושליַתמשעּמלן,
שמיַתטִבמין שביַתמ ּמגע ,שוֵאאי ּמנן שמיַתטִבמין שבּמא ֵאויר.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי ִבששמעון שמיַתטֵאהר.
ח
ּמהיו שמשוִבכין ִבמן יַתהּמשּמפה,
שבתוְך ּמשלוש אאשוצּמבעות,
שמיַתטִבמין שביַתמ ּמגע ושבּמא ֵאויר;
חו ץ ִבמּמשלש אאשוצּמבעותּ> ,משללש<
שמיַתטִבמין שביַתמ ּמגע ,שוֵאאין שמיַתטִבמין שבּמא ֵאויר.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי ִבששמעון שמיַתטֵאהר.
מסכת כלים פרק ז משנה ו
ט
ֵאכייַתוצד שמיַתשרֲעע ִברין אוּמתן?
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
נוֵאתן יַתכ ּמנה ֵאבי ֵאניאהם,
ִבמן יַתהיַתכ ּמנה שויַתלחו ץ,

ּמטהור;
ִבמן יַתהיַתכ ּמנה שוִבלשפ ִבנים ,ושמקום יַתהיַתכ ּמנה,
ּמטֵאמא.

פרק ח
מסכת כלים פרק ח משנה א
א
יַתתנור אשרֲעחּמוצוצו ִבב שנּמס ִברים או ִבבי ִבריעות,
שו ִבנשמּמוצא יַתהאש אר ץ שבּממקום אאּמחד,
יַתהלכל ּמטֵאמא.
יַתכ או ארת שפחוּמתה ושפקוּמקה יַתביַתּקש,
ושממששלאשאלת יַתלרֲעא ֵאויר יַתהיַתתנור,
יַתהאש אר ץ שבתוּמכ ּה,
יַתהיַתתנור ּמטֵאמא;
יַתהאש אר ץ יַתביַתתנור,
ּקאּמכִבלין אששבתוּמכ ּה שטֵאמִבאין.
שרִבבי אאִבליאע אזר שמיַתטֵאהר.
ּמאיַתמר שרִבבי אאִבליאע אזר:
ִבאם ִבהִבציּמלה שבֵאמת אהּמחמור> ,אהּמחיַתמר<
ללא יַתתִבציל ִבבשכִבלי אח ארש יַתהיַתּקל?
ּמאשמרו לו:
ִבאם ִבהִבציּמלה שבֵאמת אהּמחמור> ,אהּמחּממר<
]אשֵאכן חושלִבקים אּמהִבלים,
יַתתִבציל ִבבשכִבלי אח ארס יַתהיַתּקל[,
אשֵאאין חושלִבקין שכִבלי אח ארש?
מסכת כלים פרק ח משנה ב
ב
ּמה שיּמתה ששֵאלּממה,
שוֵאכן יַתהמּקּמפה ,שוֵאכן יַתהֵאחאמת,
יַתהאש אר ץ שבתוּמכ ּה,
יַתהיַתתנור ּמטהור.
יַתהאש אר ץ יַתביַתתנור,
ּקאּמכִבלין אששבתוּמכ ּה שטהו ִברין.
ִבנּמּקבו,
אהּמעשוי ּמלּקאּמכִבליןֵ ,אשעורו יַתב ֵאזיִבתין.
אהּמעשוי יַתליַתמששִבקיןֵ ,אשעורו יַתביַתמששִבקין.
אהּמעשוי שלּמכְך ושלּמכְך,

שמִבטיִבלין אותו שלּמחשמרו,
שבכו ֵאנס יַתמששאקה.
מסכת כלים פרק ח משנה ג
ג
שס ֵארי ּמדה אשִבהיא שנתו ּמנה יַתעל ִבפי יַתהיַתתנור,
שויַתקיַתעת שבתוכו שוֵאאין ּמל ּה יַתגיַתפִים,
יַתהאש אר ץ שבתוּמכ ּה ,יַתהיַתתנור ּמטֵאמא.
יַתהאש אר ץ יַתביַתתנורּ ,קאּמכִבלים אששבתוּמכ ּה שטֵאמִבאים,
אשֵאאין יַתמִבציִבלין ִבמ יַתיד שכִבלי אח ארש אאּמלא ֵאכִבלים.
ּמחִבבית אשִבהיא שמֵאלּמאה יַתמששִבקין שטהו ִברין,
ו שנתו ּמנה שליַתמּמּטן ִבמ שנמחששתו אשיַתליַתתנור,
יַתהאש אר ץ יַתביַתתנור,
ּמחִבבית שויַתהיַתמששִבקין שטהו ִברין.
ּמה שיּמתה שכפו ּמיה וִבפיּמה יַתלרֲעא ֵאויר יַתהיַתתנור,
יַתהאש אר ץ יַתביַתתנור,
יַתמששאקה טוֵאפיַתח אששבשוֵאלי אהּמחִבבית ּמטהור.
מסכת כלים פרק ח משנה ד
ד
שק ֵאד ּמרה אשִבהיא שנתו ּמנה יַתביַתתנור,
שויַתהאש אר ץ יַתביַתתנור ,יַתהשּק ֵאד ּמרה שטהו ּמרה,
אשֵאאין שכִבלי אח ארש שמיַתטֵאמא ֵאכִבלים.
ּמה ּמיה ּמב ּה יַתמששאקה טוֵאפיַתחִ ,בניַתּטּממא,
שוִבטשמּמא ּה.
רֲעה ֵארי אזה אוֵאמר:
שמיַתטאמיָך ללא ִבטמו ִבני,
שויַתאּמתה ִבטֵאמאיַתת ִבני.
מסכת כלים פרק ח משנה ה
ה
יַתת שר שנגול אשּמביַתלע אאת יַתהאש אר ץ,
שו ּמניַתפל יַתלרֲעא ֵאויר יַתהיַתתנורּ ,מטהור.
ִבאם ֵאמתּ ,מטֵאמא.
יַתהאש אר ץ אש ִבנשמּמוצא יַתביַתתנור,
יַתהיַתפת אששבתוכו ששִבנ ּמיה,
אשיַתהיַתתנור שתִבחּמלה.
מסכת כלים פרק ח משנה ו
ו
ֵאבית ששאור ממּמּק ף ּמוצִבמיד ּמפִבתיל שו ּמנתון שלתוְך יַתהיַתתנור,

יַתהששאור שויַתהאש אר ץ שבתוכו שויַתהאּק אר ץ ִבב שניַתתִים,
יַתהיַתתנור ּמטֵאמא ,שויַתהששאור ּמטהור.
ִבאם ּמה ּמיה יַתכ יַתזִית ִבמן יַתהֵאמת,
יַתהיַתתנור שויַתהיַתבִית ּמטֵאמא,
שויַתהששאור ּמטהור.
ִבאם איש ּמשם פוֵאתיַתח אטיַתפח,
יַתהלכל ּמטֵאמא.
מסכת כלים פרק ח משנה ז
ז
יַתהאש אר ץ אש ִבנשמּמוצא שביַתעִין אשיַתליַתתנור,
שביַתעִין אשיַתלִבכי ּמרה ,שביַתעִין אשיַתלמכּמפח,
ִבמן יַתהּמשּמפה יַתהשפ ִבניִבמית שויַתלחו ץּ ,מטהור.
שוִבאם ּמה ּמיה שבּמא ֵאויר,
רֲעאִבפלו יַתכ יַתזִית ִבמן יַתהֵאמתּ ,מטהור.
שוִבאם איש ּמשם פוֵאתיַתח אטיַתפח,
יַתהלכל ּמטֵאמא.
מסכת כלים פרק ח משנה ח
ח
ִבנשמּמוצא ִבלשמקום יַתה ּמניַתחת ּמהֵאעִבוצים,
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבמן יַתהּמשּמפה יַתהִבחיוצו ּמנה שוִבלשפ ִבנים,
ּמטֵאמא.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִבמּמשּמפה יַתהשפ ִבניִבמית שויַתלחו ץ,
ּמטהור.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ִבמשכ אנ אגד ששִבפייַתתת יַתהשּק ֵאד ּמרה שוִבלשפ ִבנים,
ּמטֵאמא;
ִבמשכ אנ אגד ששִבפייַתתת יַתהשּק ֵאד ּמרה שויַתלחו ץ,
ּמטהור.
ט
ִבנשמּמוצא שמקום שיִבשייַתבת יַתהיַתבּמלן,
שמקום שיִבשייַתבת יַתהיַתצּמבע,
שמקום שיִבשייַתבת אששלשושלֵאקי ֵאזיִבתים,
ּמטהור;
ֵאאין ּמטֵאמא אאּמלא ִבמן יַתהשוּסתוּממה שוִבלשפ ִבנים.
מסכת כלים פרק ח משנה ט

י
בור אש איש בו ֵאבית ששִבפיּמתה,
ּמטֵאמא.
שואששלעוֵאשי שזכוִבכית,
ִבאם איש בו ֵאבית ששִבפיּמתה,
ּמטֵאמא.
ִבכשבּמשן אשיַתליַתוּס ּמי ִבדין ,שואשיַתל יַתז ּמג ִבגין ,שואשיַתליושוצ ִברין,
שטהו ּמרה.
פו שר ּמנהִ ,באם איש ּמל ּה ִבל שזֵאבז,
שטֵאמּמאה;
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם איש ּמל ּה יַתאשסשט ּמגיות;
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ִבאם איש ּמל ּה שסִבפיות.
מסכת כלים פרק ח משנה י
יא
יַתמ יַתגע שטֵאמא ֵאמת,
אשּמהיו ּקאּמכִבלין ויַתמששִבקין שלתוְך ִבפיו,
ִבהשכ ִבניס לראשו יַתלרֲעא ֵאויר יַתהיַתתנור ּמטהור,
ִבטּממהו.
שוּמטהור אשּמהיו ּקאּמכִבלין ויַתמששִבקין שלתוְך ִבפיו,
ִבהשכ ִבניס לראשו יַתלרֲעא ֵאויר יַתהיַתתנור ִבנשטּממא,
ִבניַתּטמו.
ּמה ּמיה אוֵאכל שדֵאבּמלה שב ּמי יַתדִין שמלסּמאבות,
ִבהשכ ִבניס ּמידו שלתוְך ִבפיו ִבלּטול אאת יַתהשצרור,
שרִבבי ֵאמִבאיר שמיַתטֵאמא.
שרִבבי שיהו ּמדה שמיַתטֵאהר.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ִבאם ּמהיַתפְךּ ,מטֵאמא;
ִבאם ללא ּמהיַתפְךּ ,מטהור.
ִבאם ּמה שיּמתה פו שנ שדיון שלתוְך ִבפיו,
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ִבאם ִבלשוצּממאוּ ,מטֵאמא.
מסכת כלים פרק ח משנה יא
יב
ּמהִבאּמשה אש ּמניַתט ף ּמחּמלב ִבמ יַתד אדיּמה,
שו ּמניַתפל יַתלרֲעא ֵאויר יַתהיַתתנור,
ּמטֵאמא,
אשיַתהיַתמששאקה שמיַתטֵאמא של ּמרוצון שואשללא של ּמרוצון.

ּמה שיּמתה גו שריַתפתו ,שוִבהּמכ ּה יַתהּקו ץ,
שו ּמיּמוצא ִבמאמ ּמנה ּמדם,
או אש ִבנשכ יַתות שו ּמנשת ּמנה אאשוצּמבּמע ּה שלתוְך ִבפיּמה,
ִבניַתּטּממא.

פרק ט
מסכת כלים פרק ט משנה א
א
יַתמיַתחט או יַתטיַתביַתעת אש ִבנשמשוצאו ִבב שנמחששתו אשיַתליַתתנור,
ִבנ שרִבאין רֲעאּמבל ללא יושוצִבאין,
ִבאם אואפה אאת יַתהּמבֵאוצק שוהוא נו ֵאגיַתע ּמבאהם,
ּמטֵאמא.
שבֵאאי אזה ּמבֵאוצק ּמאּממרו?
שבּמבֵאוצק יַתהֵאבינו ִבני.
ִבנשמשוצאו ִבבשטֵאפיַתלת יַתהיַתתנור ממּמּק ף ּמוצִבמיד ּמפִבתיל,
יַתבּמּטֵאמא ,שטֵאמִבאין ,ויַתבּמּטהור ,שטהו ִברין.
ִבנשמשוצאו ִבבשמגויַתפת אהּמחִבבית,
ִבמִבצ אדיּמה ,שטֵאמִבאין;
ִבמשכ אנ אגד ִבפיּמה ,שטהו ִברין.
ִבנ שרִבאין שבתוּמכ ּה ,רֲעאּמבל ללא יַתלרֲעא ִבוי ּמר ּה,
שטהו ִברין.
שושקִבעין שבתוּמכ ּה ,שויַתתשחֵאתיאהן ִבכשקִבליַתפת יַתהשום,
שטהו ִברין.
מסכת כלים פרק ט משנה ב
ב
ּמחִבבית אשִבהיא שמֵאלּמאה יַתמששִבקין שטהו ִברין,
וֵאמ אנאקת שבתוּמכ ּה> ,ומניקית<
ממאּקאפת ּמוצִבמיד ּמפִבתיל ו שנתו ּמנה שבּמאֵאהל יַתהֵאמת,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
אהּמחִבבית שויַתהיַתמששִבקין שטהו ִברין,
וֵאמ אנאקת שטֵאמּמאה> .ומניקית<
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
יַתא ף וֵאמ אנאקת שטהו ּמרה> .מניקית<
ּמח שזרו ֵאבית אהֵאלל שלהורות שכ ִבדשב ֵארי ֵאבית יַתשיַתמי.
מסכת כלים פרק ט משנה ג
ג

אש אר ץ אש ִבנשמּמוצא שליַתמּמּטה ִבמ שנמחששתו אשיַתליַתתנור,
ּמטהור ,אשרֲעא ִבני אוֵאמר> :שני<
יַתחי ּמניַתפל שויַתעשכּמשיו ֵאמת.
יַתמיַתחט או יַתטיַתביַתעת,
אש ִבנשמשוצאו שליַתמּמּטה ִבמ שנמחששתו אשיַתליַתתנור,
ּמטהור ,אשרֲעא ִבני אוֵאמר> :שני<
ּמשם ּמהיו יַתעד אשללא ּמבא יַתהיַתתנור.
ִבנשמשוצאו שבֵאאאפר יַתמשקּמלה,
ּמטֵאמא ,אשֵאאין לו שבּממה ִישתאלה.
מסכת כלים פרק ט משנה ד
ד
שספוג אשּמביַתלע יַתמששִבקין שטֵאמִבאין שו ּמנגוב ִבמיַתבחו ץ,
שו ּמניַתפל יַתלרֲעא ֵאויר יַתהיַתתנור,
ּמטֵאמא ,אשוּסו ף יַתמששאקה ּמלֵאוצאת.
שוֵאכן רֲעחִבתּמכה אשיַתלאלאפת שואשיַתל שגִבמי.
שרִבבי ִבששמעון שמיַתטֵאהר ִבבשש ֵאני ֵאאלו.
מסכת כלים פרק ט משנה ה
ה
רֲעח ּמרִבשין אש ִבנששיַתתיַתמש ּמבאהן יַתמששִבקין שטֵאמִבאין
שו ּמנשפלו יַתלרֲעא ֵאויר יַתהיַתתנור ,שומהיַתוּסק יַתהיַתתנור,
ּמטֵאמא ,אשוּסו ף יַתמששאקה ּמלֵאוצאת.
שוֵאכן שב אגאפת רֲעח ּמדּמשה,
רֲעאּמבל ִבביּמש ּמנהּ ,מטהור.
ִבאם ּמידויַתע אשיוִבוציא ִבמאמ ּמנה יַתמששִבקין> ,אשיוִבוצא<
רֲעאִבפלו שליַתאיַתחר ּמשלוש ּמש ִבנים,
ִבנשטּממא.
מסכת כלים פרק ט משנה ו
ו
יַתה אגאפת שויַתה מז ִבגין אש אנאעשו שביַתטרֲעה ּמרה,
שוִבהשלכו רֲעעֵאליאהן שטֵאמִבאין,
שויַתאיַתחר ּמכְך ּמישוצאו ֵאמאהן יַתמששִבקין,
שטהו ִברין ,אשִבמשתִבחּמלּמתן אנאעשו שביַתטרֲעה ּמרה.
כוש אשּמביַתלע אאת יַתהִבצי ֵאני ּמרה,
יַתמשלּממד אשּמביַתלע אאת יַתהּמד שרּמבן,
שלֵאב ּמנה אשּמבשלּמעה אאת יַתהיַתּטיַתביַתעת,
ּמהיו שטהו ִברין,
ִבנשכ שנסו שללאאהל יַתהֵאמת,
ִבניַתּטמו.

ִבהִבוּסיּמטן יַתה ּמזבִ ,בניַתּטמו> .יַתהִבוּסיטון שיַתה ּמזב<
ּמנשפלו יַתלרֲעא ֵאויר יַתהיַתתנור ּמטהורִ ,בטמוהו.
שו ּמנ יַתגע ּמבאהן ִבכּמכר אשִבלשתרוּממהּ ,מטהור.
מסכת כלים פרק ט משנה ז
ז
שס ֵארי ּמדה אשִבהיא שנתו ּמנה יַתעל ִבפי יַתהיַתתנור ממּמּק ף ּמוצִבמיד ּמפִבתיל,
ִבנשס יַתדק ֵאבין יַתהיַתתנור ִבלשס ֵארי ּמדה,
ֵאשעורו שמללא ִבפי יַתמ שר ֵאדא אשללא ִבנשכ ּמנס.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבנשכ ּמנס.
ִבנשס שדּמקה שס ֵארי ּמדה,
ֵאשעורו שמללא ִבפי יַתמ שר ֵאדיַתע ִבנשכ ּמנס.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
אשללא ִבנשכ ּמנס.
ּמה ּמיה ּמעלגל,
ֵאאין רוִבאין אותו ּמארוְך,
אאּמלא ֵאשעור ִבכשמללא ִבפי יַתמ שר ֵאדיַתא ִבנשכ ּמנס.
מסכת כלים פרק ט משנה ח
ח
יַתתנור אש ִבניַתּקב ֵאמֵאעינו,
ֵאשעורו שמללא כוש,
ִבנשכ ּמנס שויוֵאוצא,
דוֵאלק.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
אשללא דוֵאלק.
ִבניַתּקב ִבמִבצדו,
ֵאשעורו ִבכשמללא כוש,
ִבנשכ ּמנס שויוֵאוצא,
אשללא דוֵאלק.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
דוֵאלק.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ִבמן ּמהאאשמיַתוצעִ ,בנשכ ּמנס;
ִבמן יַתהיַתצדֵ ,אאינו ִבנשכ ּמנס.
ט >ד<
שוֵאכן ּמה ּמיה אוֵאמר ִבבשמגויַתפת אהּמחִבבית אש ִבנּמּקּמבה,
ֵאשעו ּמר ּה שמללא ִבמּמצה שש ִבנ ּמיה אשיַתלִבשיפון,
ִבמן ּמהאאשמיַתוצעִ ,בנשכ ּמנס;

ִבמן יַתהיַתצדֵ ,אאינו ִבנשכ ּמנס.
שוֵאכן ּמה ּמיה אוֵאמר יַתברֲעחּמוצִבבים שגדוִבלים אש ִבנּמּקבו,
ֵאשעו ּמרן שמללא ִבמּמצה אשיַתלּמּק אנה,
ִבמן ּמהאאשמיַתוצעִ ,בנשכ ּמנס;
ִבמן יַתהיַתצדֵ ,אאינו ִבנשכ ּמנס.
י
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?
ִבב שזיַתמן אש אנאעשו יַתל יַתיִין,
רֲעאּמבל ִבאם אנאעשו ִבלששּמאר יַתמששִבקין,
רֲעאִבפלו ּמכל אשֵאהן ,שטֵאמִבאים.
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?
ִבב שזיַתמן אשללא אנאעשו ִבבי ֵאדי ּמא ּמדם,
]רֲעאּמבל ִבאם אנאעשו ִבבי ֵאדי ּמא ּמדם[,
רֲעאִבפלו ּמכל אשֵאהן ,שטֵאמִבאין.
ִבנּמּקבו,
אהּמעשוי ּמלּקאּמכִבליםֵ ,אשעורו יַתב ֵאזיִבתין.
אהּמעשוי יַתליַתמששִבקיןֵ ,אשעורו שביַתמששִבקין.
אהּמעשוי שלּמכְך ושלּמכְך,
שמִבטיִבלין אותו שלּמחשמרו שבּמוצִבמיד ּמפִבתיל
ושבכו ֵאנס יַתמששאקה.

פרק י
מסכת כלים פרק י משנה א
א
ֵאאלו ֵאכִבלים יַתמִבציִבלים שבּמוצִבמיד ּמפִבתיל:
שכֵאלי שגּמלִבלים,
שכֵאלי רֲעאּמב ִבנים,
שכֵאלי רֲעא ּמדּממה,
שכֵאלי אח ארש,
שכֵאלי אנאתר,
שויַתעשוצמות יַתח ּמיה אשיַתב ּמים שועו ּמר ּה,
ושכֵאלי ּמהֵאע ץ יַתהשּטהו ִברין.
יַתמִבציִבלין ֵאבין ִבמִבפיאהםֵ ,אבין ִבמשצ ּמד ֵאדיאהן,
ֵאבין יוששִבבין יַתעל שוֵאליאהם,
ֵאבין ממִבּטין יַתעל ִבוצ שד ֵאדיאהם.
ּמהיו שכפוִיים יַתעל ִבפיאהם,
יַתמִבציִבלים ּמכל אשיַתתשחֵאתיאהם יַתעד יַתהשתהום.

שרִבבי אאִבליאע אזר שמיַתטֵאמא.
יַתעל יַתהלכל יַתמִבציִבלים,
חו ץ ִבמשכִבלי אח ארש,
אשֵאאינו יַתמִבציל
אאּמלא יַתעל ּמהּקאּמכִבלים שויַתעל יַתהיַתמששִבקין,
שויַתעל שכִבלי אח ארש.
מסכת כלים פרק י משנה ב
ב
יַתבּממה יַתמִבּקיִבפים?
יַתבִבוּסיד,
ויַתב ִבגשפיַתסס,
יַתב אזאפת,
ושביַתשרֲעע ּמוה,
יַתבִבּטיט,
ויַתבצוּמאה,
יַתבֵאחּממר,
ויַתביַתח שרִבסית,
ושבּמכל ּמדּמבר יַתהִבמשתּממ ֵאריַתח.
ֵאאין יַתמִבּקיִבפין ללא יַתביַתביַתע ץ,
שוללא ּמבעואפ ארת,
ִבמשפ ֵאני אשהוא ּמפִבתיל שוֵאאינו ּמוצִבמיד.
ֵאאין יַתמִבּקיִבפין ללא ִבב שדֵאבּמלה ששֵאמ ּמנה,
שוללא שבּמבֵאוצק אש ִבנלוש שבֵאמי ֵאפרות,
אשללא שיִבביאאנו ִבלי ֵאדי שפסול.
שוִבאם ִבהִבּקי ףִ ,בהִבציל.
מסכת כלים פרק י משנה ג
ג
שמגויַתפת אהּמחִבבית יַתהשממחשלאחאלת שוֵאאי ּמנה ִבנששאמאטת,
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתמאצאלת.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאי ּמנה יַתמאצאלת.
ּמה ּמיה ֵאבית אאשוציַתבע אשּמל ּה שוֵאקיַתע שבתוּמכ ּה,
יַתהאש אר ץ שבתוּמכ ּה ,אהּמחִבבית שטֵאמּמאה;
יַתהאש אר ץ אבּמחִבביתּ ,קאּמכִבלין אששבתוּמכ ּה שטֵאמִבאין.
מסכת כלים פרק י משנה ד
ד
יַתהיַתכדור שויַתהיַתפיַתּקיַתעת אשיַתל שגִבמי,

אש שנּמת ּמנן יַתעל ִבפי אהּמחִבבית:
ֵאמ יַתרח ִבמן יַתהשצ ּמד ִבדין,
ללא ִבהִבציל,
יַתעד אש שיּממ יַתרח ִבמשליַתמּמּטן שליַתמשעּמלן.
שוֵאכן שביַתמשטֵאלית אשיַתלאב אגד;
ּמה שיּמתה אשיַתלשנ ּמיר או אשּמלעור,
ושקּמש ּמר ּה ִבבשמִבשיּמחה,
ֵאמ יַתרח ִבמן יַתהשצ ּמד ִבדין,
ִבהִבציל.
מסכת כלים פרק י משנה ה
ה
ּמחִבבית אש ִבנשתיַתקשלּמפה,
שויַתה אזאפת אשּמל ּה עואמ אדת,
שוֵאכן שקבוִבתין אששלממ שר ּמיס אש שגּמפּמסן ִבעם יַתהּמשּמפה,
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאאי ּמנן יַתמִבציִבלין;
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתמִבציִבלין.
מסכת כלים פרק י משנה ו
ו
ּמחִבבית אש ִבנּמּקּמבה ושסּמתמוּמה ששּממ ִברים,
שוִבהִבציּמל ּה;
שפּמקּמק ּה ִבב שזמו ּמרה,
יַתעד אש ִביּממ יַתרח ִבמן יַתהשצ ּמד ִבדין.
]ּמהיו ששיַתתִים,
יַתעד אש שיּממ יַתרח ִבמן יַתהשצ ּמד ִבדין[,
ֵאבין שזמו ּמרה יַתלרֲעחאב שרּמת ּה.
אנאסר אשהוא ּמנתון יַתעל ִבפי יַתהיַתתנור,
ִבאם ֵאמ יַתרח ִבמן יַתהשצ ּמד ִבדין,
ִבהִבציל.
ּמהיו ששיַתתִים,
יַתעד אש ִביּממ יַתרח ִבמן יַתהשצ ּמד ִבדין,
ֵאבין אנאסר יַתלרֲעחֵאברו.
רֲעעּמשּמאן שביַתס ִבנין ,או שבשו שגִבמין,
ֵאאינו ּמוצ ִבריְך שלּממ יַתרח ִבמן ּמהאאשמּמוצִבעי.
מסכת כלים פרק י משנה ז
ז
יַתתנור ּמיּמשן שבתוְך אהּמח ּמדש,

ושס ֵארי ּמדה יַתעל ִבפי ּמיּמשן,
ִבניַתּטל יַתה ּמיּמשן ,שס ֵארי ּמדה נואפאלת,
יַתהלכל ּמטֵאמא.
שוִבאם ּמלאו ,יַתהלכל ּמטהור.
ּמח ּמדש שבתוְך ּמיּמשן,
ושס ֵארי ּמדה יַתעל ִבפי ּמיּמשן,
ִבאם ֵאאין ּמח ּמדש ִבלשס ֵארי ּמדה פוֵאתיַתח אטיַתפח,
ּמכל אשאבּמח ּמדש ּמטהור.
מסכת כלים פרק י משנה ח
ח
יַתלּמפִבסין זו שבתוְך זו שוִבששפתוֵאתיאהן ּמשוות,
יַתהאש אר ץ ּמבאעשליו ּמנה או יַתביַתתשחתו ּמנה,
ִבהיא שטֵאמּמאה ,שומכּמלם שטהורות.
ּמהיו שבכו ֵאנס יַתמששאקה,
יַתהאש אר ץ ּמבאעשליו ּמנה,
מכּמלם שטֵאמאות;
יַתביַתתשחתו ּמנה,
ִבהיא שטֵאמּמאה ,שומכּמלם שטהורות.
יַתהאש אר ץ ּמבאעשליו ּמנה שויַתהיַתתשחתו ּמנה עו אדאפת,
ִבהיא שויַתהיַתתשחתו ּמנה שטֵאמּמאה;
ּמהאעשליו ּמנה שויַתהיַתתשחתו ּמנה עו אדאפת,
ּמכל אש איש ּמב ּה יַתמששאקה טוֵאפיַתח,
שטֵאמּמאה.

פרק יא
מסכת כלים פרק יא משנה א
א
שכֵאלי יַתמשתכות,
שפשוֵאטיאהן ושמיַתקשבֵאליאהן שטֵאמִבאין.
ִבנששּמברוּ ,מטּמהרו.
ּמח יַתזר שוּמעּמשה ֵאמאהן ֵאכִבלים,
ּמח שזרו שלמטשמּמאּמתן יַתה שיּמש ּמנה.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ללא שלּמכל מטשמּמאה,
אאּמלא שלמטשמיַתאת אנאפש.
מסכת כלים פרק יא משנה ב

ב
ּמכל שכִבלי יַתמאתאכת אש איש לו ֵאשם ִבבשפ ֵאני יַתעשוצמו,
ּמטֵאמא,
חו ץ ִבמן יַתה אדאלת,
שויַתה אנ אגר,
שויַתהיַתמ שנעול,
שויַתהפוּמתה אשיַתתיַתחת יַתהִבציר,
שויַתהִבציר,
שויַתהּקו ּמרה,
שויַתהִבצנור,
אש אנאעשו יַתליַתּק שריַתקע.
מסכת כלים פרק יא משנה ג
ג
ּמהעואשה ֵאכִבלים ִבמן ּמהאעאשת,
וִבמן יַתהרֲעח ּמר ּמרה,
וִבמן יַתהוּסוֵאבב אשיַתל יַתגשל יַתגל,
וִבמן יַתהיַתּטִבוּסין אשּמל ּה,
וִבמן יַתהִבצפוִיין,
ִבמשכ ֵאני ֵאכִבלים,
וֵאמּמה שג ֵאני ֵאכִבלים,
ֵאמּמא שז ֵאני ֵאכִבלים> ,למא שז ֵאני<
ִבמן יַתהששלחאלת,
וִבמן יַתה שגלר אדת,
שטהו ִברין.
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי אוֵאמר:
יַתא ף ִבמן יַתהשּקלוצאוצת.
ִבמִבששב ֵארי ֵאכִבליםִ> ,במשששב ֵארי<
ִבמן יַתה שגרוֵאטי,
וִבמן יַתהיַתמשסשמרות אש ּמידויַתע אש אנאעשו ִבמֵאכִבלים,
שטֵאמִבאים.
ִבמן יַתהיַתמשסשמרות,
ֵאבית יַתשיַתמי שמיַתטִבמין,
וֵאבית אהֵאלל שמיַתטרֲעה ִברין.
מסכת כלים פרק יא משנה ד
ד
יַתב שר אזל ּמטֵאמא אששבּמללו ִבעם יַתב שר אזל ּמטהור,
ִבאם לרב ִבמן יַתהּמּטֵאמאּ ,מטֵאמא,
ִבאם לרב ִבמן יַתהּמּטהורּ ,מטהור,
יַתמשחּמוצה שליַתמשחּמוצהּ ,מטֵאמא.

שוֵאכן ִבמן יַתהיַתחּמלּממה וִבמן יַתה שגּמלִבלין.
שקלושסשט ּמרה ,שטֵאמּמאה,
ושממוצּמפה ,שטהו ּמרה.
יַתהִבפין,
שויַתהפו שר ּמנה ,שטֵאמִבאין.
שקלושסשט ּמרה,
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
שושמּמט ּה ִבמאפיַתתח אזה שותואלה יַתברֲעחֵאברו יַתביַתשּמבת.
שרִבבי יַתט שרפון אוֵאמר:
רֲעה ֵארי ִבהיא לו שכּמכל יַתהֵאכִבלים,
וִבמיַתּטשלאטאלת אבּמחֵאוצר.
מסכת כלים פרק יא משנה ה
ה
יַתעשק ּמרב אשִבלשפ ּמרשמשב ּמיה ,שטֵאמּמאה,
ושלּמח יַתיִים ,שטהו ִברין.
שרִבבי אאִבליאע אזר שמיַתטֵאמא ִבבשלּמח יַתיִים.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאין ּמטֵאמא אאּמלא יַתעשק ּמרב;
שבּמשיַתעת ִבחבו ּמרן ,יַתהלכל ּמטֵאמא.
מסכת כלים פרק יא משנה ו
ו
ִבפיּמקה אשיַתליַתמאתאכת,
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין.
ושממוצּמפה ,שטהו ּמרה.
יַתהכוש שוּמהִבעיּממה שויַתהיַתמֵאּקל
שוסושמפו שנ ּמיה שוּמחִבליל אשיַתליַתמאתאכת,
שטֵאמִבאין,
ושממוצִבפין ,שטהו ִברים.
ִבסישמפו שנ ּמיה,
ִבאם איש ּמב ּה ֵאבית ִבקבול שכ ּמניַתפִים,
ֵאבין ּמכְך וֵאבין ּמכְך ,שטֵאמּמאה.
מסכת כלים פרק יא משנה ז
ז
אק ארן רֲעע מגּמלה ,שטֵאמּמאה,
ושפשוּמטה ,שטהו ּמרה.
ִבאם ּמה שיּמתה שמוצוִבפית אשּמל ּה אשיַתליַתמאתאכת,
שטֵאמּמאה.

יַתהיַתּקב אשּמל ּה,
שרִבבי יַתט שרפון שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין.
ושבּמשיַתעת ִבחבו ּמרן ,יַתהלכל ּמטֵאמא.
יַתכיוֵאוצא בו:
שק ֵאני שמנו ּמרה ,שטהו ִברין.
יַתהאפ יַתרח שויַתהּמבִבסין ,שטֵאמִבאים.
ושבּמשיַתעת ִבחבו ּמרן ,יַתהלכל ּמטֵאמא.
מסכת כלים פרק יא משנה ח
ח
יַתקִבוּסי ּמדא ,שטֵאמּמאה :cassida > ,כובע מתכת<
ושלּמח יַתיִים ,שטהו ִברין.
ִבאם ֵאיש ּמבאהן ֵאבית ִבקבול יַתמִים,
שטֵאמִבאים.
ּמכל שכֵאלי יַתהִבמשלּמחּממה שטֵאמִבאים:
יַתהִבכידון ,שויַתה ִבנּקון ,שויַתהיַתמ שגיַתפִים ,שויַתהִבש שר ּמין,
שטֵאמִבאין.
ּמכל יַתתשכִבשיֵאטי ּמהִבאּמשה שטֵאמִבאין:
ִבעיר אשיַתל ּמזּמהב ,ושקיַתטּמליות,
שנ ּמזִבמים ,שויַתטּמבעות,
שויַתטיַתביַתעת ֵאבין אש איש ּמעאליּמה חוּמתם
וֵאבין אשֵאאין ּמעאליּמה חוּמתם;
שו ִבנ שזֵאמי ּמהיַתא ף.
ט
שקיַתטּמלה אשרֲעחּמליות אשּמל ּה אשיַתליַתמאתאכת
שבחוט אשיַתלִבפששּמתן או אשיַתלאצאמר,
ִבנשפיַתסק יַתהחוט ,יַתהרֲעחּמליות שטֵאמאות,
אשּמכל אאּמחד שואאּמחד שכִבלי ִבבשפ ֵאני יַתעשוצמו.
חוט אשיַתליַתמאתאכת,
יַתורֲעחּמליות אשּמלרֲעאּמב ִבנים טובות שואששליַתמ שר ּמגִבליות,
שואשִבל שזכוִבכית,
ִבנששיַתתשברו רֲעחּמליות ,שויַתהחוט ִבבשפ ֵאני יַתעשוצמו יַתק ּמים,
ּמטֵאמא.
ִבשי ֵארי שקיַתטּמלהִ ,בכשמללא יַתוצ יַתואר שקיַתט ּמנה.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
רֲעאִבפלו יַתטיַתביַתעת יַתאיַתחת,
שטֵאמּמאה ,אשֵאכן שתלוִיין יַתביַתצ ּמואר.
מסכת כלים פרק יא משנה ט

י
אנ אזם אשהוא ּמעשוי ִבכשק ֵאד ּמרה ִבמשליַתמּמּטן,
שויַתכרֲעע ּמדּמשה ִבמשליַתמשעּמלן ,שו ִבנשפ יַתרק,
ִבכשק ֵאד ּמרה,
ּמטֵאמא ִבמֵאשם שכִבלי ִבקבול;
שויַתכרֲעע ּמדּמשה,
ּמטֵאמא ִבבשפ ֵאני יַתעשוצמו.
חוט ִבוצ ֵאני ּמרה ,שטהו ּמרה.
אהּמעשוי שכִבמין אאששכול ,שו ִבנשפ יַתרק,
ּמטהור.

פרק יב
מסכת כלים פרק יב משנה א
א
יַתטיַתביַתעת ּמא ּמדם ,שטֵאמּמאה.
יַתטיַתביַתעת יַתהשבֵאהּממה שויַתהֵאכִבלים,
וששּמאר ּמכל יַתהיַתּטּמבעות ,שטהורות.
קו יַתרת יַתהִבחִבצים ,שטֵאמּמאה;
שואשּמלרֲעאִבסי ִברים ,שטהו ּמרה.
יַתהּקוּמלרּ ,מטֵאמא> .יַתהּקויַתלר<
יַתששלאשאלת אש איש ּמב ּה ֵאבית שנִבעיּמלה ,שטֵאמּמאה.
ּמהרֲעעשו ּמיה ִבלשכִבפיּמתה ,שטהו ּמרה.
יַתששלאשאלת אשיַתלִבוּסיטונות ,שטֵאמּמאה;
אששליַתברֲעעֵאלי ּמבִבתים ,שטהו ּמרה.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
אאּממיַתתי?
ִבב שזיַתמן אשהוא יַתמשפֵאתיַתח אאּמחד,
רֲעאּמבל ִבאם ּמהיו שש יַתנִים,
או אשּמּקיַתשר יַתחּמלזון שבלראּמש ּה ,שטֵאמּמאה.
מסכת כלים פרק יב משנה ב
ב
שק ֵאנה למא שז יַתנִים אשיַתלּמוּסרוקותּ ,מטֵאמא,
ִבמשפ ֵאני ּמא שנשק ּמייות;
שואששליַתברֲעעֵאלי ּמבִבתים,
ִבאם איש בו ּמא שנשק ּמייותּ ,מטֵאמא.
ּמא שנשקֵאלי אשיַתליַתכּמתִבפין ,שטהו ּמרה,
אשּמלרושכִבלים ,שטֵאמּמאה.

שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
אשּמלרושכִבלים ,אששלּמפ ּמניו שטֵאמּמאה,
שואששליַתארֲעח ּמריו שטהו ּמרה.
ג
ּמא שנשקֵאלי אשיַתליַתד שר ֵאגש ,שטֵאמּמאה;
שואששל ִבנשקִבליִבטים ,שטהו ּמרה;
אשיַתלִבש ּמדה ,שטֵאמּמאה;
שואשּמלּמאקון ,שטהו ּמרה;
אשיַתלמששלּמחן ,שטֵאמּמאה;
שואשִבלשמנו יַתרת ּמהֵאע ץ ,שטהו ּמרה.
אזה יַתהשכּמלל:
יַתהשממחּמבר יַתלּמּטֵאמאּ ,מטֵאמא,
יַתהשממחּמבר יַתלּמּטהורּ ,מטהור.
שומכּמלם יַתאיַתחת שויַתאיַתחת ִבבשפ ֵאני יַתעשוצּממן ,שטהורות.
מסכת כלים פרק יב משנה ג
ד >ט<
שכסוי שט ִבני אשיַתליַתמאתאכת ,אששליַתברֲעעֵאלי ּמבִבתים,
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין.
שואשּמלרושפִבאיןּ ,מטֵאמא.
יַתה אדאלת אשיַתבִבמ שג ּמדל אששליַתברֲעעֵאלי ּמבִבתים ,שטהו ּמרה;
שואשּמלרושכִבלין ,שטֵאמּמאה.
יַתה יַתיאתִבכים ,שטֵאמִבאין.
שויַתהֵאפ יַתרִבכין ,שטהו ִברין.
יַתעשק יַתרב ֵאבית יַתהיַתבד ,שטֵאמּמאה.
ּמא שנשקֵאלי אשִבבשכּמתִבלים ,שטהו ּמרה.
מסכת כלים פרק יב משנה ד
ה
יַתמשסֵאמר יַתה ּמג ּמרעּ ,מטֵאמא.
אששלאאאבן ּמשעותּ ,מטהור.
שרִבבי ּמוצדוק שמיַתטֵאמא.
יַתמשסֵאמר יַתהִבג שר ִבדיּ ,מטֵאמא.
שוּמארון אשיַתל ּמגרוסות,
שרִבבי ּמוצדוק שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין.
ּמה שיּמתה רֲעע ּמגּמלה אשיַתליַתמאתאכת ,שטֵאמּמאה.
מסכת כלים פרק יב משנה ה

ו
יַתמשסֵאמר אשִבהשתִבקינו ִבלשהיות פוֵאתיַתח שונוֵאעל בוּ ,מטֵאמא.
אהּמעשוי ִבלששִבמי ּמרהּ ,מטהור.
יַתמשסֵאמר אשִבהשתִבקינו ִבלשהיות פוֵאתיַתח בו אאת אהּמחִבבית,
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין,
יַתעד אש ִבישוצ שראפנו.
יַתמשסֵאמר אשיַתלמששלּמח ִבניּ ,מטהור.
שרִבבי ּמוצדוק שמיַתטֵאמא.
ז
ששללּמשה שדּמב ִברים
שרִבבי ּמוצדוק שמיַתטֵאמא יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין:
יַתמשסֵאמר אשיַתלמששלּמח ִבני,
שוּמארון אשיַתל ּמגרוסות,
ויַתמשסֵאמר אששלאאאבן ּמשעות,
שרִבבי ּמוצדוק שמיַתטֵאמא ,יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין.
מסכת כלים פרק יב משנה ו
ח
יַתא שרּמבּמעה שדּמב ִברים יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין:
שכסוי שט ִבני אשיַתליַתמאתאכת אששליַתברֲעעֵאלי ּמבִבתים,
ושתלוי יַתהיַתמשג שרדות,
שו ּמגשלֵאמי שכֵאלי יַתמשתכות,
שויַתטשבּמלה אש אנשחשלּמקה ִבלשש יַתנִים.
ומו ִבדים רֲעחּמכִבמים של יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל
שביַתטשבּמלה אש אנשחשלּמקה ִבלשש יַתנִים,
אאּמחד ּמגדול שואאּמחד ּמקּמטן,
יַתה ּמגדול ּמטֵאמא ,שויַתהּמּקּמטן ּמטהור.
מסכת כלים פרק יב משנה ז
ט
ִבדי ּמנר אש ִבנשפיַתסל,
שוִבהשתִבקינו ִבלשתלותו שביַתוצ יַתואר שקיַתט ּמנה,
ּמטֵאמא.
אסיַתלע אש ִבנשפשסּמלה,
שוִבהשתִבקי ּמנ ּה ִבלשהיות שוֵאקל ּמב ּה,
שטֵאמּמאה.
יַתעד יַתכּממה ִבתּמפֵאסל ִבויֵאהא יַתריַתשי שליַתק שיּממ ּה?
יַתעד שש ֵאני ִבדיּמנ ִברים.

ּמפחות ִבמֵאכןּ ,מילק ץ.
מסכת כלים פרק יב משנה ח
י
ּמהאוּמלר שויַתהּקושלמוסּ> ,מהֵאאֹוּמלר<
שויַתהשממטשלאטאלת ,שויַתהִבמששּמקלות,
שויַתהכי ִבדים שויַתהיַתכן שויַתהיַתכ ּמנה,
שטֵאמִבאין.
שוּמכל ּמגשלֵאמי שכֵאלי ֵאע ץ,
שטֵאמִבאים,
חו ץ ִבמאשיַתלִבפ שרּמשע.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שגרוִבפית אשיַתל יַתזִית,
שטהו ּמרה ,יַתעד אשִבתּמשֵאלק.

פרק יג
מסכת כלים פרק יג משנה א
א
יַתהיַתוּסִי ף ,שויַתהשוּסִבכין ,שויַתהִבפ שגיון ,שוּמהלריַתמח,
יַתמ יַתגל ּמיד ,יַתמ יַתגל ּמקִבוציר ,שויַתהששִבחיר,
זוג אשיַתליַתוּסּמפ ִברין ,אש אנשחשלקו,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שטֵאמִבאין.
שרִבבי אוֵאמר:
ּמסמוְך יַתל ּמידּ ,מטֵאמא,
ּמסמוְך ּמללראשּ ,מטהור.
יַתמשסאפ ארת אש אנשחשלּמקה ִבלשש יַתנִים,
שרִבבי שיהו ּמדה שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין.
מסכת כלים פרק יג משנה ב
ב
ּקקִבלשג ּמרפון אש ִבנשּטּמלה יַתכּמפ ּה,
שטֵאמּמאהִ ,במשפ ֵאני ִבש ּמנ ּה;
ִבנשּטּמלה ִבש ּמנ ּה,
שטֵאמּמאהִ ,במשפ ֵאני יַתכּמפ ּה.
יַתמשכּמחל אש ִבנשּטּמלה יַתהיַתכ ף,
ּמטֵאמאִ ,במשפ ֵאני יַתה ּמזּמכר;
ִבניַתּטל יַתה ּמזּמכר,

ּמטֵאמאִ ,במשפ ֵאני יַתהיַתכ ף.
ִבמשכּמתב אש ִבניַתּטל יַתהכוֵאתב,
ּמטֵאמאִ ,במשפ ֵאני יַתהמוֵאחק.
ִבניַתּטל יַתהמוֵאחק,
ּמטֵאמאִ ,במשפ ֵאני יַתהכוֵאתב.
ש ִבנשּטּמלה יַתכּמפ ּה : zōmálistros =trulla > ,כף ,מצקת<
זוּממא ִבנשוצשט ּמרה א
שטֵאמּמאהִ ,במשפ ֵאני יַתהיַתמ שזֵאלג.
ִבנשּטּמלה יַתהיַתמ שזֵאלג,
שטֵאמּמאהִ ,במשפ ֵאני יַתכּמפ ּה.
שוֵאכן יַתהֵאשן אשיַתליַתמשע ֵאדר.
ֵאשעור מכּמלן ,שכ ֵאדי יַתלרֲעעשות שמיַתלאשכּמתן.
מסכת כלים פרק יג משנה ג
ג
יַתח שרחור אש ִבנשפ יַתגם,
ּמטֵאמא ,יַתעד אש ִבי ּמנֵאטל מרבו.
ִבנששיַתבר יַתמּקופו,
ּמטהור.
ּמק שרלדם אש ִבניַתּטל ּמעששפו,
ּמטֵאמאִ ,במשפ ֵאני ֵאבית ִבבּקועו;
ִבניַתּטל ֵאבית ִבבּקועו,
ּמטֵאמאִ ,במשפ ֵאני ּמעששפו.
ִבנששיַתבר יַתמּקופו,
ּמטהור.
מסכת כלים פרק יג משנה ד
ד
יַתמשג ֵארּמפה אש ִבנשּטּמלה יַתכּמפ ּה ,שטֵאמּמאה,
ִבמשפ ֵאני אשִבהיא שכּמק שר ּמנס.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין.
שמ ֵאג ּמרה אש ִבנשּטלו ִבש אניּמה יַתאיַתחת ִבמִבב שניַתתִים ,שטהו ּמרה.
ִבנששיַתת יַתיר ּמב ּה שמללא יַתהִבוּסיט שבּממקום אאּמחד ,שטֵאמּמאה.
יַתהיַתמשעּמוצד ,שוּמהיַתא שזֵאמל ,שויַתהיַתמשפאסאלת,
שויַתהיַתמשק ֵאדיַתח אש ִבנשפ ּמגמו ,שטֵאמִבאין.
ִבניַתּטל יַתחסוּממן ,שטהו ִברין.
שומכּמלם אש אנשחשלקו ִבלשש יַתנִים ,שטֵאמִבאין,
חו ץ ִבמן יַתהיַתמשק ֵאדיַתח.
שוּמהרושק ּמנה ִבבשפ ֵאני יַתעשוצּממ ּה ,שטהו ּמרה.
מסכת כלים פרק יג משנה ה

ה
יַתמיַתחט אש ִבניַתּטל רֲעח ִברי ּמר ּה או ּמעשקּמוצ ּה,
שטהו ּמרה.
ִבאם ִבהשתִבקי ּמנ ּה שלִבמיּמתה,
שטֵאמּמאה.
אששליַתסּמּקִיין אש ִבניַתּטל רֲעח ִברי ּמר ּה,
שטֵאמּמאהִ ,במשפ ֵאני אשהוא כוֵאתב ּמב ּה.
ִבניַתּטל ּמעשקּמוצ ּה,
שטהו ּמרה.
אשיַתלִבמתון,
ֵאבין ּמכְך וֵאבין ּמכְך שטֵאמּמאה.
ו
יַתמיַתחט אשאהאעיַתלת רֲעחלו ּמדה,
ִבאם שמיַתעאכאבת אאת יַתהשתִבפי ּמרה,
שטהו ּמרה;
שוִבאם ּמלאו ,שטֵאמּמאה.
ִבוצ ֵאני ּמרה אששפּמשּמט ּה,
שטהו ּמרה.
שכּמפּמפ ּה,
ּמח שז ּמרה שלמטשמּמאּמת ּה.
מסכת כלים פרק יג משנה ו
ז
ֵאע ץ יַתהשמיַתשֵאמש אאת יַתהיַתמאתאכת,
ּמטֵאמא.
שויַתהיַתמאתאכת שויַתהשמיַתשאמאשת אאת ּמהֵאע ץ,
ּמטהור.
ֵאכייַתוצד?
פויַתתיַתחת אשּמלֵאע ץ,
שויַתהִבפין אשּמל ּה אשיַתליַתמאתאכת,
רֲעאִבפלו יַתאיַתחת,
שטֵאמּמאה.
פויַתתיַתחת אשיַתליַתמאתאכת,
שויַתהִבפין אשּמל ּה אשּמלֵאע ץ,
שטהו ּמרה.
יַתטיַתביַתעת אשיַתליַתמאתאכת,
שוחוּמתם אשּמל ּה אשּמליַתאשלמוג,
שטֵאמּמאה.
יַתטיַתביַתעת אשּמליַתאשלמוג,
שוחוּמתם אשּמל ּה אשיַתליַתמאתאכת,

שטהו ּמרה.
יַתהֵאשן אשיַתביַתּטס אשיַתבפויַתתיַתחת ,שואשיַתביַתמשפֵאתיַתח,
שטֵאמּמאה ִבבשפ ֵאני יַתעשוצּממ ּה.
מסכת כלים פרק יג משנה ז
ח
יַתהשכ מדִבמים ּמהיַתאשששקלו ִבנים אש ִבנששּמברו,
שוּמהּמא שנשקֵאלי אשּמלאהם יַתק איאמת,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שטֵאמִבאין.
יַתהיַתמשעֵאבר ,שויַתהִבמ שז ארה ,שויַתהיַתמגוב,
שוֵאכן יַתמשש ֵארק אשּמללראש,
אש ִבנשּטּמלה יַתאיַתחת ִבמִבש ֵאניאהן,
יַתורֲעעּמשּמאן אשיַתליַתמאתאכת,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שטֵאמִבאין.
שויַתעל מכּמלם ּמאיַתמר שרִבבי שיהומשיַתע:
ּמדּמבר ּמח ּמדש ִבח שדשו סושפ ִברין,
שוֵאאין ִבלי ּממה ּמאִבשיב.
מסכת כלים פרק יג משנה ח
ט
יַתמשש ֵארק אשיַתלִבפששּמתן אש ִבנשּטלו ִבש ּמניו,
ִבנששיַתת שירו בו ששיַתתִיםּ ,מטֵאמא,
שויַתאיַתחתּ ,מטהור.
שומכּמלם ,יַתאיַתחת שויַתאיַתחת ִבבשפ ֵאני יַתעשוצּממן,
שטֵאמאות.
י
שואשיַתלאצאמר אש ִבנשּטלו ִבש ּמניו שויַתאיַתחת ִבמִבב שניַתתִים,
ּמטהור.
ִבנששיַתת יַתיר בו ּמשלוש שבּממקום אאּמחד,
ּמטֵאמא.
ּמה שיּמתה יַתהִבחיוצו ּמנה יַתאיַתחת ֵאמאהן,
ּמטהור.
ִבנשּטלו ִבמאמנו ששיַתתִים יַתורֲעעּמשּמאן יַתליַתמשלאקאטת,
שטֵאמאות;
יַתאיַתחת ,שוִבהשתִבקי ּמנ ּה יַתל ֵאנר ,או יַתלִבמיּמתה,
שטֵאמּמאה.

פרק יד

מסכת כלים פרק יד משנה א
א
שכֵאלי יַתמשתכות,
יַתכּממה הוא ֵאשעו ּמרן?
יַתה שדִבלי ,שכ ֵאדי שליַתמללאות בו.
מקשמקומוס ,שכ ֵאדי ּמלחום בו.
ֵאמיַתחם ,שכ ֵאדי שליַתקֵאבל שסּמלִבעים.
יַתהשלֵאבס ,שכ ֵאדי שליַתקֵאבל ִבקיתונות.
ִבקיתונות ,שכ ֵאדי שליַתקֵאבל שפרוטות.
ִבמדות יַתה יַתיִין ,שב יַתיִין,
וִבמדות יַתהאשאמן ,שבאשאמן;
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
מכּמלם ִבבשפרוטות.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
יַתהשממחּמוּסר רֲעחּמטּמפהּ ,מטֵאמא,
שויַתהשממחּמוּסר שלִבטיּמשהּ ,מטהור.
מסכת כלים פרק יד משנה ב
ב
יַתמֵאּקל אשּמעּמשה שבלראשו יַתמשסֵאמר שכִבמין רֲעח יַתז שי ּמנה,
ּמטֵאמא;
ִבסשמרוּ ,מטֵאמא.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתעד אש יַתירֲעעאשה בו ששללּמשה שסּמד ִברים.
שומכּמלם ,אשרֲעעּמשּמאן יַתלנוי,
שטהו ִברין.
ּמעּמשה שבלראשו שמ ִבניִבקית ,שוֵאכן יַתב אדאלת,
שטהו ּמרה;
ּמה שיּמתה אכִבלי שוִבחשב ּמר ּה לו,
שטֵאמּמאה.
ֵאמאאּממיַתתי ִבהיא יַתטרֲעה יַתרתו?
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ִבמאש שייַתחֵאבל.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ִבמאש שייַתחֵאבר.
מסכת כלים פרק יד משנה ג
ג
יַתהיַתּק שנֵאטר אשיַתליַתב יַתנאי,
שויַתה ּמדקור אשאלּמח ּמרש> ,אח ארש<

רֲעה ֵארי ֵאאלו שטֵאמִבאין.
ִישתדות רֲעאּמהִבלין,
שוִישתדות יַתהּממשוחות,
שטֵאמאות.
יַתששלאשאלת אשיַתלּממשוחות,
שטֵאמּמאה.
ּמהרֲעעשו ּמיה ּמלֵאעִבוצים,
שטהו ּמרה.
יַתששלאשאלת שדִבלי ּמגדול,
יַתא שרּמבּמעה שטּמפִבחים;
שואשיַתלּמּקטון ,רֲעעּמש ּמרה.
רֲעחמור אשיַתל יַתנּמפִבחים,
שטֵאמּמאה.
חר,
שמ ֵאג ּמרה אשּמעּמשה ִבש אניּמה שבתוְך יַתה ל
שטֵאמּמאה;
רֲעעּמשּמאן ִבמשליַתמּמּטן שליַתמשעּמלן,
שטהו ּמרה.
ּמכל יַתהשכסוִיין שטהו ִברין,
חו ץ ִבמאשיַתלֵאמיַתחםִ> .במיַתששלֵאמיאחם<
מסכת כלים פרק יד משנה ד
ד
יַתהשּטֵאמִבאין אשּמברֲעע ּמגּמלה:
ּמהלעל אשיַתליַתמאתאכת,
שויַתהיַתּקשט ֵארב,
שויַתהשכ ּמניַתפִים יַתהשמיַתקשבלות אאת ּמה שרוצועות> ,יַתהשמיַתקאבאלות<
ויַתב שר אזל אשיַתתיַתחת יַתוצ שוא ֵארי שבֵאהּממה,
יַתהוּסוֵאמְך ,שויַתהשמיַתח ֵאגר,
שויַתהיַתתשמחויות ,שוּמהיַתע שנבול ,שויַתהִבצ ֵאני ּמרה,
ויַתמשסֵאמר שמיַתחֵאבר אאת מכּמלם.
מסכת כלים פרק יד משנה ה
ה
יַתהשּטהו ִברים אשּמברֲעע ּמגּמלה,
שוּמהלעל יַתהשממוצאפה,
ושכ ּמניַתפִים ּמהרֲעעשויות יַתלנוי,
וששפושפרות יַתהיַתמששִבמיעות אאת יַתהּקול,
שוּמהרֲעאּמבר אששביַתוצד יַתוצ שוא ֵארי שבֵאהּממה,
יַתהוּסוֵאבב אשיַתל יַתגשל יַתגל,
שויַתהּמּטִבסין ,שויַתהִבצפוִיין,
וששּמאר ּמכל יַתהיַתמשסשמרות,

שטהו ִברין.
יַתס שנ יַתדֵאלי שבֵאהּממה אשיַתליַתמאתאכת,
שטֵאמִבאין,
אשיַתליַתשיַתעם ,שטהו ִברין.
יַתהֵאוּסי ףֵ ,אמאאּממיַתתי שמיַתקֵאבל מטשמּמאה?
ִבמאש שישואפנו.
שויַתהשוּסִבכין?
ִבמאש יַתיששִבחי אז ּמנה.
מסכת כלים פרק יד משנה ו
ו
שכסוי שט ִבני אשיַתליַתמאתאכת אשּמעּמשה בו יַתמ שרּמאה,
שרִבבי שיהו ּמדה שמיַתטֵאהר,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטִבמין.
יַתמ שרּמאה אש ִבנששּמב ּמרה,
ִבאם ֵאאי ּמנה יַתמ שרּמאה אאת לרב יַתהּמפ ִבנים,
שטהו ּמרה.
מסכת כלים פרק יד משנה ז
ז
שכֵאלי יַתמשתכות ִבמיַתּטִבמין וִבמיַתּטרֲעה ִברין ששּמב ִברין.
ִבדשב ֵארי שרִבבי אאִבליאע אזר.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ֵאאי ּמנן ִבמיַתּטרֲעה ִברין אאּמלא ששֵאלִבמים.
ֵאכייַתוצד?
ִבה ּמזה רֲעעֵאליאהן,
שו ִבנששּמברו בו יַתביום,
ִבהִבתיּמכןּ ,מח יַתזר שוִבה ּמזה רֲעעֵאליאהן שש ִבנ ּמיה בו יַתביום,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שטהו ִברין.
ִבדשב ֵארי שרִבבי אאִבליאע אזר.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ֵאאין יַתה ּמז ּמיה ּמפחות ִבמששִבליִבשי וִבמששִבביִבעי.
מסכת כלים פרק יד משנה ח
ח
יַתמשפֵאתיַתח אשּמליַתא שרמכּמבה אש ִבנשששב ּמרה ִבמתוְך יַתא שרמכּמבתו,
ּמטהור.
שרִבבי שיהו ּמדה שמיַתטֵאמא,
ִבמשפ ֵאני אשהוא פוֵאתיַתח בו ִבמִבבשפ ִבנים.
שואשיַתל יַתגם אש ִבנששיַתבר ִבמתוְך מגמו,
ּמטהור.

ּמהיו בו ּמחִבפין ו שנּמקִבבין,
ּמטֵאמא.
ִבנשּטלו ּמחִבפין,
ּמטֵאמאִ ,במשפ ֵאני שנּמקִבבין.
ִבנשסיַתתשתמו שנּמקִבביןּ ,מטֵאמא,
ִבמשפ ֵאני ּמחִבפין;
ִבנשּטלו ּמחִבפין שו ִבנשסיַתתשתמו שנּמקִבבין,
או אששפ ּמרּמוצן אזה שלתוְך אזה,
ּמטהור.
יַתמשס אנ אנת אשיַתליַתח שר ּמדל
אש ִבנשפ שרוצו ּמב ּה ששללּמשה שנּמקִבבים ִבמשליַתמּמּטן אזה שלתוְך אזה,
שטהו ּמרה.
שויַתא שריַתפשכס אשיַתליַתמאתאכת,
שטֵאמּמאה.

פרק טו
מסכת כלים פרק טו משנה א
א
שכֵאלי ֵאע ץ,
שכֵאלי עור,
שכֵאלי אעאוצם,
שכֵאלי שזכוִבכית,
שפשוֵאטיאהן שטהו ִברין,
ושמיַתקשבֵאליאהן שטֵאמִבאין.
ִבנששּמברוּ ,מטּמהרו.
ּמח יַתזר שוּמעּמשה ֵאמאהן ֵאכִבלים,
שמיַתקשבִבלין מטשמּמאה ִבמּמכן שויַתלּמבא.
יַתהִבש ּמדה,
שויַתהֵאתּמבה,
שויַתהִבמ שג ּמדל,
יַתכ או ארת יַתהיַתּקש,
שויַתכאו ארת יַתהּמּק ִבנים,
ובור שסִבפי ּמנה רֲעאאלשכיַתס שנשד ִברית,
אש ֵאיש ּמלאהם שויַתלִים,
שוֵאהן יַתמרֲעח ִבזיִבקים יַתא שרּמבִבעים יַתלח,
אשֵאהם כו יַתרִים יַתב ּמיֵאבש,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שטהו ִברין.
וששּמאר ּמכל יַתהֵאכִבלים,

ֵאבין שמיַתקשבִבלין ֵאבין ֵאאי ּמנן שמיַתקשבִבלין,
שטֵאמִבאים.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתד שרדור רֲעע ּמגּמלה,
שוּמקמסּטות יַתהשמּמלִבכים> ,וקוסטות<
יַתורֲעע ֵאריַתבת ּמהמעשב ּמדן,
ובור שסִבפי ּמנה שקיַתט ּמנה,
שוּמהּמארון,
יַתא ף יַתעל ִבפי שמיַתקשבִבלין,
שטֵאמִבאין,
אשֵאאי ּמנן רֲעעשוִיים שלִבהיַתּטשלֵאטל אאּמלא שביַתמה אששבתוּמכן.
וששּמאר ּמכל יַתהֵאכִבלים,
יַתהשמיַתקשבִבלין ,שטהו ִברין,
שואשֵאאי ּמנן שמיַתקשבִבלין ,שטֵאמִבאין.
ֵאאין ֵאבין ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר של ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה
אאּמלא רֲעע ֵאריַתבת יַתביַתעל יַתהיַתבִית.
מסכת כלים פרק טו משנה ב
ב
רֲעא מרבות אשיַתל יַתנשחתוִבמים ,שטֵאמאות,
שואששליַתברֲעעֵאלי ּמבִבתים ,שטהורות.
שס ּמרּמקן או ִבכ שרשכּממן ,שטֵאמאות> .סירקן<
יַתד ף אשיַתל יַתנשחתוִבמים אששּקּמבעו יַתבלכאתל,
שרִבבי אאִבליאע אזר שמיַתטֵאהר,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטִבמין.
שסרוד אשיַתל יַתנשחתוִבמיםּ ,מטֵאמא,
שואששליַתברֲעעֵאלי ּמבִבתיםּ ,מטהור.
ִבגשפפו ֵאמיַתא שריַתבע רוחוּמתיוּ ,מטֵאמא.
ִבנשפ יַתר ץ ֵאמרויַתח יַתאיַתחתּ ,מטהור.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ִבאם ִבהשתִבקינו ִבלשהיות פו ֵאר ץ ּמעּמליוּ ,מטֵאמא.
שוֵאכן יַתהיַתמרֲעערוְךּ ,מטֵאמא.
מסכת כלים פרק טו משנה ג
ג
ּמים ּמנּמפה אששליַתסּמלִבתיםּ ,מטֵאמא,
שואששליַתברֲעעֵאלי ּמבִבתיםּ ,מטהור.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף אשיַתל יַתג אדאלת ּמטֵאמא מוּמשב,
ִבמשפ ֵאני אשיַתהּמבנות יוששבות שלתוכו שוגו שדלות.

מסכת כלים פרק טו משנה ד
ד
ּמכל יַתהשתלוִין שטֵאמִבאין,
חו ץ ִבמשתלוי ּמנּמפה ושכּמב ּמרה אששליַתביַתעל יַתהיַתבִית.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
מכּמלם שטהו ִברין,
חו ץ ִבמשתלוי ּמנּמפה אששליַתסּמלִבתין,
ושתלוי שכּמב יַתרת ּקג ּמרנות,
ושתלוי יַתמ יַתגל ּמיד,
ושתלוי יַתמֵאּקל יַתהּמבשלִבשין,
ִבמשפ ֵאני אשֵאהן שמיַתס שיִבעין שבּמשיַתעת שמּמלאּמכה.
אזה יַתהשכּמלל:
אהּמעשוי שלִבסיויַתע שבּמשיַתעת שמּמלאּמכהּ ,מטֵאמא;
אהּמעשוי שלּמתלויּ ,מטהור.
מסכת כלים פרק טו משנה ה
ה
יַתריַתחת יַתה ּמגרוסות ,שטֵאמּמאה,
שואששלאוּמוצרות ,שטהו ּמרה.
אזה יַתהשכּמלל:
אהּמעשוי שליַתקּמבּמלהּ ,מטֵאמא,
ושלִבכנוסּ ,מטהור.
מסכת כלים פרק טו משנה ו
ו
ִבנשבֵאלי יַתהּמש ּמרה ,שטֵאמִבאין,
שו ִבנשבֵאלי שב ֵאני ֵאל ִבוי ,שטהו ִברין.
ּמכל יַתהיַתמששִבקין ,שטֵאמִבאין,
ויַתמששֵאקה ֵאבית יַתמשטשבִבח ּמיה ,שטהו ִברין.
ּמכל יַתהשוּסּמפ ִברים שמיַתטִבמין אאת יַתה ּמי יַתדִים,
חו ץ ִבמֵאוּסאפר ּמהרֲעע ּמז ּמרה.
יַתהיַתמ שרכוב ּמטהור.
יַתהיַתבשטנון שויַתה ִבנשקשטמון שוּמהֵאארוס> ,כלי זמר<
רֲעה ֵארי ֵאאלו שטֵאמִבאין.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמהֵאארוס ּמטֵאמא מוּמשב,
ִבמשפ ֵאני אשּמהיַתאּמלִבאית יואשאבת ּמעּמליו.
שמוצו יַתדת יַתהמחשל ּמדה ,שטֵאמּמאה,
שואשּמליַתעשכּמב ִברין ,שטהו ּמרה.

פרק טז
מסכת כלים פרק טז משנה א
א
ּמכל שכִבלי ֵאע ץ אש אנאחיַתלק ִבלששיַתנִיםּ ,מטהור,
חו ץ ִבממששלּמחן יַתהּמוּספול,
שויַתתשמחוי יַתהיַתמ שזנון,
ששליַתביַתעל יַתהיַתבִית :hupopódion > .שרפרף ,הדום<
ּמויַתאִבפיפו ִבדין א
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף יַתהשמ ֵאגס שוקוד יַתהיַתבשבִבלי יַתכיוֵאוצא ּמבאהן.
שכֵאלי ֵאע ץֵ ,אמאאּממיַתתי שמיַתקשבִבלין מטשמּמאה?
יַתהִבמּמּטה שוּמהרֲעע ִבריּמסהִ ,במאש שישוֵאפם שבעור יַתה ּמדג.
ּמגיַתמר אשללא ּמלשו ף ,שטֵאמּמאה.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
יַתהִבמּמּטהִ ,במאש שיּמס ֵארג ּמב ּה ששללּמשה ּמבִבתים.
מסכת כלים פרק טז משנה ב
ב
יַתהיַתוּסִבלים אשּמלֵאע ץִ ,במאש יַתישחלסם ִבוייַתק ֵאנב;
שואשיַתלשתּממ ּמרה,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשללא ִבק ֵאנב ִבמִבבשפ ִבנים,
ּמטֵאמא ,אשֵאכן שמיַתק שיִבמים.
יַתכשליַתכּמלה,
ִבמאש יַתישחלסם ִבוייַתק ֵאנב שוִי שגלמר אאת יַתהשתלו ּמיה.
ֵאבית יַתהּמל ִבגי ִבנין ,וֵאבית יַתהכוסות,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשללא ִבק ֵאנב ִבמִבבשפ ִבנים,
ּמטֵאמא ,אשֵאכן שמיַתק שיִבמים.
מסכת כלים פרק טז משנה ג
ג
יַתהשּקנו ִבנין יַתהשּקיַתט ִבנים ,שויַתהשּקּמלתות,
ִבמאש יַתישחלסם ִבוייַתק ֵאנב.
יַתהשּקנו ִבנין יַתה שגדוִבלין ,שויַתהוּסו ִבגין יַתה שגדוִבלים,
ִבמאש יַתירֲעעאשה שש ֵאני דו ִברין ּמל יַתריַתחב אשּמלאהן.
ּמיםּ ,מנּמפה ,ושכּמב ּמרה ,שויַתכ ף אששללמא שזיַתנִים,
ִבמאש יַתירֲעעאשה דור אאּמחד ּמל יַתריַתחב אשּמלאהן.
יַתהמּקּמפה,
ִבמאש יַתירֲעעאשה ששֵאתי שוצִבפירות ּמל יַתריַתחב אשּמל ּה.

שוּמהרֲעע ּמרק,
ִבמאש יַתירֲעעאשה בו שוצִבפי ּמרה יַתאיַתחת.
מסכת כלים פרק טז משנה ד
ד
שכֵאלי עורֵ ,אמאאּממיַתתי שמיַתקשבִבלין מטשמּמאה?
יַתהּמת שרֵאמלִ ,במאש יַתישחלסם ִבוייַתק ֵאנב,
שו יַתירֲעעאשה ֵאקיחוּמתיו.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבמאש יַתירֲעעאשה ּמא שז ּמניו.
שסמק שרשט ּמיה,
ִבמאש יַתישחלסם ִבוייַתק ֵאנב,
שו יַתירֲעעאשה אאת ִבוציִבוציּמת ּה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבמאש יַתירֲעעאשה אאת יַתטשבעואתיּמה.
ּמקשטמבשל ּמיהִ ,במאש יַתישחלסם ִבוייַתק ֵאנב.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבמאש יַתירֲעעאשה אאת ֵאקיחואתיּמה.
ה
יַתהיַתכר שויַתהאכאסת אשּמלעור,
ִבמאש יַתישחלסם ִבוייַתק ֵאנב.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבמאש ִבישתשפ ֵארם
ִבוייַתש ֵאיר ּמבאהן ּמפחות ֵאמרֲעחִבמּמשה שטּמפִבחים.
מסכת כלים פרק טז משנה ה
ו
ּמפיַתטשל ּמיה שטֵאמּמאה> ,מחוק ומתוקן .כנראה היה פטילייא<
יַתורֲעחִבסי ּמנה שטהו ּמרה.
ִבס שג ּמניות אשאלּמעִבלים ,שטהורות,
שואשִבל שנּמוצ ִברין ,שטֵאמאות.
חוּמתל אשהוא נוֵאתן שלתוכו שונוֵאטל ִבמתוכו,
ּמטֵאמא.
ֵאאינו ּמיכול יַתעד אש ִבישק ּמראענו ,יַתעד אש יַתיִבתי ארנו,
ּמטהור.
מסכת כלים פרק טז משנה ו
ז
ִבקשס ּמיה אששלזו ֵארי ּקג ּמרנות,
אששלהושלֵאכי שד ּמרִבכים,

אששלעוֵאשי ִבפששּמתן ,שטֵאמּמאה.
רֲעאּמבל אשיַתליַתצּמבִבעים שואשיַתל יַתנּמפִבחים ,שטהו ּמרה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתא ף אשיַתל ּמגרוסות יַתכיוֵאוצא ּמבאהן.
אזה יַתהשכּמלל:
אהּמעשוי שליַתקּמבּמלהּ ,מטֵאמא;
ִבמשפ ֵאני יַתה ֵאזּמעהּ ,מטהור.
מסכת כלים פרק טז משנה ז
ח
יַתהיַתמשקלוט אשיַתלּמבּמקר,
שויַתהִבחוּסום אשלו,
שויַתהיַתמ ּמד ף אשיַתל שדבו ִברים,
שויַתהשמ ּמנּמפה,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שטהו ִברין.
שכסוי יַתקשפּמוצאּ ,מטֵאמא.
שכסוי יַתקשמשט ּמראּ ,מטהור.
שכסוי ֵאתּמבה ,שכסוי שט ִבני,
שויַתהיַתמשכֵאבש אשאלּמח ּמרש,
שויַתהִבכֵאוּסא אשיַתתיַתחת יַתהֵאתּמבה,
שויַתהיַתּקשמרון אשּמל ּה,
יַתורֲעא יַתנ שגִבלים אשיַתלֵאוּסאפר,
וֵאבית יַתה יַתנ ּמגר,
וֵאבית יַתהיַתמ שנעול,
וֵאבית יַתהשמזו ּמזה,
ֵאתיק שנּמבִבלים,
ֵאתיק ִבכנורות,
שוּמאמום אששלגו שדֵאלי ִבמשוצ שנפות,
שויַתהיַתמ שרכוג אשיַתל יַתזּממר,
ו שרִבביִבעין אשּמליַתאּמלִבאית,
שוגו אג אנת אהּמע ִבני,
ושסמוכות יַתהִבמּמּטה,
ושטּמפס אשיַתלשתִבפּמלה,
יַתורֲעאמום אששלעוֵאשי ּמסבות,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שטהו ִברין.
אזה יַתהשכּמלל ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
ּמכל שמיַתששמֵאשי שמיַתששמּמשיו אשּמלּמא ּמדם,
שבּמשיַתעת שמּמלאּמכה שואשללא שבּמשיַתעת שמּמלאּמכה,
ּמטֵאמא.
שוּמכל אשֵאאינו אאּמלא שבּמשיַתעת שמּמלאּמכה,
ּמטהור.

מסכת כלים פרק טז משנה ח
ט
ֵאתיק יַתהיַתוּסִי ף שויַתהשוּסִבכין שויַתהִבפ שגיון,
ֵאתיק ִבמשסאפ ארת וִבמשסשפ יַתרִים שויַתהיַתתיַתער,
ֵאתיק יַתמשכּמחל,
וֵאבית יַתהלכיַתחל,
ֵאתיק ִבמשכּמתב,
ושת מר שנֵאתק,
ֵאתיק יַתטשבּמלה ושסקו שרשט ּמיה,
ֵאבית יַתהִבחִבצים,
וֵאבית יַתהּמפגושות,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שטֵאמִבאין.
ֵאתיק ִבסישמפושנ ּמיא,
ִבב שזיַתמן אשהוא נושת ּמנ ּה ִבמשליַתמשעּמלהּ ,מטֵאמא;
ִבמִבצדוּ ,מטהור.
ֵאתיק רֲעחִבליִבלים,
שרִבבי שיהו ּמדה שמיַתטֵאהר,
ִבמשפ ֵאני אשהוא נושתנו ִבמִבצדו> .נושת ּמנ ּה<
רֲעחפוי ּמהיַתאּמלה,
שויַתהאּקאשת,
שוּמהלריַתמח,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שטהו ִברין.
אזה יַתהשכּמלל:
אהּמעשוי שלֵאתיקּ ,מטֵאמא,
יַתלרֲעחפויּ ,מטהור.

פרק יז
מסכת כלים פרק יז משנה א
א
ּמכל שכֵאלי יַתברֲעעֵאלי ּמבִבתים,
ֵאשעו ּמרן ּמב ִברמו ִבנים;
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
שביַתמה אשֵאהן.
מקפות יַתה יַתג ּמנ ִבנים,
ֵאשעו ּמרן יַתברֲעא מגדות אשיַתל ּמי ּמרק,
אששליַתברֲעעֵאלי ּמבִבתים ,יַתבאתאבן,
אשיַתליַתבּמל ִבנין ,יַתב שגּמבּמבה.

שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
מכּמלם ּמב ִברמו ִבנים.
מסכת כלים פרק יז משנה ב
ב
יַתהֵאחאמת,
ֵאשעו ּמר ּה שביַתפּמּקִבעיות אשיַתלאשִבתי.
ִבאם ֵאאי ּמנ ּה שמיַתקאבאלת אשיַתלאשִבתי,
יַתא ף יַתעל ִבפי שמיַתקאבאלת אשּמלֵאע ארב,
שטֵאמּמאה.
ֵאבית שקּמערות אשֵאאינו שמיַתקֵאבל שקּמערות,
יַתא ף יַתעל ִבפי שמיַתקֵאבל יַתתשמחוִיים,
ּמטֵאמא.
ֵאבית ּמה ארִבאי אשֵאאינו שמיַתקֵאבל יַתמששִבקיםּ=> ,מה ֵארִבעי<
יַתא ף יַתעל ִבפי אששמיַתקֵאבל אאת ּמה ארִבאי,
ּמטֵאמא.
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל שמיַתטֵאהר,
אשֵאהן שמיַתק שיִבמין אותו.
מסכת כלים פרק יז משנה ג
ג
יַתהיַתוּסִבלים אשיַתליַתפת,
ֵאשעו ּמרן שבִבכּמכרות אשיַתליַתפת.
ִבפישפ ּמירות >  :pápurosגומא; כלי העשוי פפירוס<
אשּמעּמשה ּמל ּה ּמק ִבנים ִבמשליַתמּמּטן שליַתמשעּמלן שלִבחזוק,
שטהו ּמרה.
ּמעּמשה ּמל ּה יַתגיַתפִים ּמכל אשֵאהן,
שטֵאמּמאה.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ִבאם ֵאאי ּמנה שיכוּמלה שלִבה ּמנֵאטל שב יַתגיַתפִים,
שטהו ּמרה.
מסכת כלים פרק יז משנה ד
ד
ּמה ִברמו ִבנים אשּמאּממרו,
ששללּמשה רֲעאחו ִבזים אזה ּמב אזה.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
שב ּמנּמפה וִבבשכּמב ּמרה ,שכ ֵאדי אשִילּטל ִבוייַתהֵאלְך.
ויַתבמּקּמפה ,שכ ֵאדי אש יַתישפִבשיל שליַתארֲעח ּמריו.
וששּמאר ּמכל יַתהֵאכִבלים אשֵאאי ּמנן שיכוִבלים שליַתקֵאבל ִברמו ִבנים,
שכגון לריַתבע ,יַתורֲעחִבוצי ּמה לריַתבע,

יַתהשּקנו ִבנין יַתהשּקיַתט ִבנים,
ֵאשעו ּמרן שב מרּמבן.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתב ֵאזיִבתין.
ִבנשפ ּמרוצוֵ ,אשעו ּמרן יַתב ֵאזיִבתים.
ִבנ שגּמממוֵ ,אשעו ּמרן שביַתמה אשֵאהן.
>מין סל<

מסכת כלים פרק יז משנה ה
ה
ּמה ִברמון אשּמאּממרו,
ללא ּמגדול שוללא ּמקלטן ,אאּמלא ֵאבינו ִבני.
ושלּממה ּמה שזּמכרו ִברמו ֵאני ּמב ּמדן?
אש שיהו שמיַתק שדִבשין ּמכל אשֵאהן.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי אוֵאמר:
שליַתשֵאער ּמבאהם אאת יַתהֵאכִבלים.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
שלּמכְך ושלּמכְך ּמה שזּמכרו:
שליַתשֵאער ּמבאהן אאת יַתהֵאכִבלים,
שואש שיהו שמיַתק שדִבשין ּמכל אשֵאהן.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
ללא אש שיהו ִברמו ֵאני ּמב ּמדן יַתורֲעחִבוצי ֵארי אגיַתבע,
אאּמלא אש שיהו ִבמשתיַתעשש ִברין יַתו יַתדי שבּמכל ּממקום.
מסכת כלים פרק יז משנה ו
ו >ז<
יַתכֵאביּמוצה אשּמאּממרו,
ללא שגדוּמלה שוללא שקיַתט ּמנה ,אאּמלא ֵאבינו ִבנית.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאמִבביא שגדוּמלה אשיַתב שגדולות ושקיַתט ּמנה אשיַתבשּקיַתטנות,
שונוֵאתן שלתוְך יַתהיַתמִים,
שוחוֵאלק אאת יַתהיַתמִים.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
שוִבכי ִבמי מו ִבדיֵאע ִבני ֵאאי זו שגדוּמלה שוֵאאי זו שקיַתט ּמנה?
אאּמלא יַתהלכל שלִבפי יַתדשעתו אשּמלרואאה.
מסכת כלים פרק יז משנה ז
ז >ח<
יַתכ שגרו אג ארת אשּמאּממרו,
ללא שגדוּמלה שוללא שקיַתט ּמנה ,אאּמלא ֵאבינו ִבנית.

שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתה שגדוּמלה אששבאא אר ץ ִישש ּמרֵאאל,
ִבהיא יַתהֵאבינו ִבנית אשיַתבשמ ִבדינות.
מסכת כלים פרק יז משנה ח
ח >ט<
יַתכ יַתזִית אשּמאּממרו,
ללא ּמגדול שוללא ּמקלטן ,אאּמלא ֵאבינו ִבני,
אזה רֲעאגו ִברי.
ִבכששעו ּמרה אשּמאּממרו,
ללא שגדוּמלה שוללא שקיַתט ּמנה ,אאּמלא ֵאבינו ִבנית,
זו ִבמ שדּמב ִברית.
ּמכרֲעע ּמדּמשה אשּמאּממרו,
ללא שגדוּמלה שוללא שקיַתט ּמנה ,אאּמלא ֵאבינו ִבנית,
זו ִבמשוצ ִברית.
ּמכל יַתהִבמיַתּטשלשטִבלין
שמִבביִבאין אאת יַתהמּטשמּמאה שבלעִבבי יַתהיַתמ שר ֵאדיַתע,
ללא ּמגדול שוללא ּמקלטן ,אאּמלא ֵאבינו ִבני.
שוֵאאי אזה הוא יַתהֵאבינו ִבני?
ּמכל אשאהֵאּקפו אטיַתפח.
מסכת כלים פרק יז משנה ט
ט
ּמהיַתאּממה אשּמאּממרו,
ּמביַתאּממה יַתהֵאבינו ִבנית.
שן יַתהִבבי ּמרה> :בשער מזרחי של הר הבית<
ששֵאתי יַתאמות ּמהיו שבשו יַת
יַתאיַתחת יַתעל אק ארן ִבמ שז ּמרִבחית שוצפו ִבנית,
שויַתאיַתחת יַתעל אק ארן ִבמ שז ּמרִבחית שדרוִבמית;
אשיַתעל אק ארן ִבמ שז ּמרִבחית שוצפו ִבנית > ,שדרוִבמית<
ּמה שיּמתה שיֵאת ּמרה יַתעל אששללמאשה רֲעחִבוצי אאשוציַתבע;
שואשיַתעל אק ארן ִבמ שז ּמרִבחית שדרוִבמית,
ּמה שיּמתה שיֵאת ּמרה ּמעאליּמה רֲעחִבוצי אאשוציַתבע.
ִבנשמֵאוצאת שיֵאת ּמרה יַתעל אששללמאשה אאשוציַתבע.
י
שוּמלּממה ּמאּממרו 'יַתאיַתחת שגדוּמלה שויַתאיַתחת שקיַתט ּמנה'?
אאּמלא אשּמהמאּממ ִבנים נושטִבלים יַתבשּקיַתט ּמנה,
ויַתמשח ִבזי ִברין יַתב שגדוּמלה,
שכ ֵאדי אשללא ּמיבואו שלֵאבית יַתהשמִבעיּמלה.
)מסכת כלים פרק יז משנה י(
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:

ּמכל ּמהיַתאמות ּמהיו יַתבֵאבינו ִבנית,
חו ץ ִבמִבמ שזיַתבח יַתה ּמזּמהב,
שואק ארן שויַתהוּסוֵאבב שויַתה שיסוד.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתאיַתמת יַתהִבב שנ ּמיןִ ,בשּמשה שטּמפִבחים,
שואשיַתלֵאכִבלים ,רֲעחִבמּמשה.
מסכת כלים פרק יז משנה יא
יא
שו ֵאיש אשּמאּממרו שבִבמ ּמדה יַתדּמּקה:
ִבמדות יַתהיַתלח שויַתה ּמיֵאבש,
ֵאשעו ּמרן ּמבִבאייַתטשלִבקי,
זו ִבמ שדּמב ִברית.
שו ֵאיש אשּמאּממרו:
יַתהלכל שלִבפי יַתמה אשהוא ּמא ּמדם:
קוֵאמ ץ אאת יַתהִבמ שנּמחה> ,הקומ ץ<
שוחושפ ֵאני יַתהשּקלט ארת,
שויַתהשואתה ִבכשמללא ּמל שגּממיו שביום יַתהִבכפו ִברים,
ִבכשמזון ששֵאתי שסעודות ּמלֵאערוב.
שמזונו יַתללחל רֲעאּמבל ללא יַתליַתשּמבת,
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתליַתשּמבת רֲעאּמבל ללא יַתללחל.
ֵאאלו ּמוֵאאלו ִבמשתיַתכ שו ִבנין שלּמהֵאקל.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ִבמששֵאתי ּמידות יַתלִבכּמכר,
ִבמּמשלש יַתליַתּקב.
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן שברוּמקה אוֵאמר:
ִבמִבכּמכר שבפו שנ שדיון וֵאמיַתא שריַתבע יַתבאוּסיַתלע.
מסכת כלים פרק יז משנה יב
יב
שו ֵאיש אשּמאּממרו ִבמ ּמדה יַתגּמוּסה:
שמללא יַתת שר ּמוד ּמרּמקב> ,תורווד<
שמללא יַתת שר ּמוד ּמגדול אשּמלרושפִבאים;
שג ִבריס שנ ּמגִבעים ,שכּמג ִבריס יַתהִבּקשלִבקי;
ּמהאוֵאכל שביום יַתהִבכפו ִברים שככואתאבת יַתה יַתגּמוּסה,
ּמכמוּמה ושכ יַתגשליַתע ּמנּמת ּה.
נודות יַתיִין שואשאמן,
ֵאשעו ּמרן שבִבפיּמקה שגדוּמלה אשּמלאהן.
וּממאור אשללא אנאעּמשה ִבבי ֵאדי ּמא ּמדם,

ֵאשעורו שמללא אא שגרו ף ּמגדול,
אזה אא שגרופו אששלאבן יַתבִבּטייַתח.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
איששנו שכלראש ּמגדול אשּמלּמא ּמדם.
יג
שואש אנאעּמשה ִבבי ֵאדי ּמא ּמדם,
ֵאשעורו שמללא יַתמשק ֵאדיַתח ּמגדול אשיַתלִבלששּמכה,
אשהוא שכפו שנ שדיון ּמהִבאייַתטשלִבקי,
ושכאסיַתלע שנרו ִבנית,
ִבכשמללא אנאקב אשּמבלעל.
מסכת כלים פרק יז משנה יג
יד
ּמכל אשיַתב ּמים ּמטהור,
חו ץ ִבמאכאלב יַתה ּמים,
ִבמשפ ֵאני אשהוא בו ֵאריַתח יַתל ִבייּמבש.
ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
ּמהעואשה ֵאכִבלים ִבמן יַתה ּמג ֵאדל יַתב ּמים
שוִבחֵאבר ּמלאהם ִבמן יַתה ּמג ֵאדל ּמבּמא אר ץ,
רֲעאִבפלו חוט ,רֲעאִבפלו שמִבשיּמחה,
ּמדּמבר אשהוא שמיַתקֵאבל מטשמּמאה,
ּמטֵאמא.
מסכת כלים פרק יז משנה יד
יה
שו ֵאיש שביַתמה אש ִבנשב ּמרא יַתביום ּמה ִבראשון מטשמּמאה;
יַתבֵאש ִבניֵ ,אאין בו מטשמּמאה,
יַתבששִבליִבשי ,איש בו מטשמּמאה,
ּמב שרִבביִבעי ויַתברֲעחִבמיִבשיֵ ,אאין בו מטשמּמאה,
חו ץ ִבמשכ יַתנ ף ּמהעוז וֵאבייַתוצת יַתה יַתנרֲעעִבמית יַתהשממוצּמפה.
ּמאיַתמר שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי:
יַתמה ּמש יַתנת שכ יַתנ ף ּמהעוז ִבמּמכל שכ ּמניַתפִים?
ּמכל אש ִבנשב ּמרא יַתביום יַתהִבשִבשיּ ,מטֵאמא.
מסכת כלים פרק יז משנה טו
יו
ּמהעואשה שכִבלי ִבקבול ִבמּמכל ּממקום,
ּמטֵאמא.
ּמהעואשה ִבמששּמכב ומוּמשב ִבמּמכל ּממקום,
ּמטֵאמא.

ּמהעואשה ִבכיס ִבמן ּמהעור וִבמן יַתהיַתמּמצה וִבמן יַתהשנ ּמיר,
ּמטֵאמא.
ּמה ִברמוןּ ,מהיַתאלון שוּמהאאגוז,
אשרֲעחּמקקום יַתהִבתינוקות ּמלמוד ּמבאהן אאת אהּמעּמפר,
או אשִבהשתִבקינום שליַתכ ף למא שזיַתנִים,
ּמטֵאמא ,אש ֵאיש ּמלאהם יַתמרֲעעאשה,
שוֵאאין ּמלאהם יַתמרֲעחּמשּמבה.
מסכת כלים פרק יז משנה טז
יז
שק ֵאנה למא שז יַתנִים שויַתהּממחוק
אש ֵאיש ּמבאהן ֵאבית ִבקבול יַתמאתאכת,
שוּמהרֲעאּמסל אש איש ּמב ּה ֵאבית ִבקבול ּממעות,
שוּמק אנה אשאלּמע ִבני אש איש לו ֵאבית ִבקבול יַתמִים,
יַתמֵאּקל אש איש ּמב ּה ֵאבית ִבקבול שמזו ּמזה ויַתמ שר ּמגִבליות,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שטֵאמִבאין.
שויַתעל מכּמלם ּמאיַתמר יַתרּמבן יוּמח ּמנן אבן יַתזיַתכי:
ִבאי ִבלי ִבאם לאיַתמר,
ִבאי ִבלי ִבאם ללא לאיַתמר.
מסכת כלים פרק יז משנה יז
יח
יַתתשחִבתית יַתהצו שרִבפין ,שטֵאמּמאה,
שואשיַתל יַתנּמפִבחין ,שטהו ּמרה.
יַתמששאח אזת אש איש ּמב ּה ֵאבית ִבקבול אשאמן,
שטֵאמּמאה,
שואשֵאאין ּמב ּה ,שטהו ּמרה.
ִבפ שנֵאקס >  :pinakísשני לוחות עץ מרוחים שעוה מחוברים<
אש איש ּמב ּה ֵאבית ִבקבול יַתשרֲעע ּמוה ,שטֵאמּמאה,
שואשֵאאין ּמב ּה ,שטהו ּמרה.
יַתמרֲעחאוצאלת יַתהיַתּקש וששפואפ ארת יַתהיַתּקש,
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה שמיַתטֵאמא,
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי שמיַתטֵאהר.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתא ף אשיַתליַתפּקועות יַתכיוֵאוצא ּמבאהן.
יַתמשחאוצאלת יַתהּמּק ִבנים שואשיַתלֵאחּמל ף ,שטהו ּמרה.
ששפואפ ארת אשיַתלּמּק אנה אשרֲעחּמתּמכ ּה שליַתקּמבּמלה,
שטהו ּמרה ,יַתעד אשיוִבוציא אאת ּמכל יַתהּמכיַתכי.

פרק יח
מסכת כלים פרק יח משנה א
א
יַתהִבש ּמדה,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ִבנשמ אד אדת ִבמִבבשפ ִבנים,
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ִבנשמ אד אדת ִבמיַתבחו ץ.
ומו ִבדים ֵאאלו ּמוֵאאלו,
אשֵאאין לעִבבי ּמה יַתר שגיַתלִים שולעִבבי ִבל שזֵאב ִבזים ִבנשמ ּמדד.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
מו ִבדים אשלעִבבי ּמה יַתר שגיַתלִים שולעִבבי ִבל שזֵאב ִבזים ִבנשמ ּמדד,
]וֵאבי ֵאניאהן ֵאאינו ִבנשמ ּמדד[.
שרִבבי ִבששמעון יַתהֵאשזו ִברי אוֵאמר:
ִבאם ּמהיו ּמה יַתר שגיַתלִים שגבוהות אטיַתפח,
ֵאאין ֵאבי ֵאניאהן ִבנשמ ּמדד,
שוִבאם ּמלאוֵ ,אבי ֵאניאהם ִבנשמ ּמדד.
מסכת כלים פרק יח משנה ב
ב
יַתהאמשכ ֵאני אשּמל ּה,
ִבב שזיַתמן אשִבהיא ִבנששאמאטת,
ֵאאי ּמנ ּה ִבחבור ּמל ּה,
שוֵאאי ּמנה ִבנשמ אד אדת ִבעּממ ּה,
שוֵאאי ּמנה יַתמאצאלת ִבעּממ ּה שבלאאהל יַתהֵאמת,
שוֵאאין גושר ִברין אוּמת ּה יַתביַתשּמבת
ִבב שזיַתמן אש ֵאיש שבתוּמכ ּה ּממעות.
שוִבאם ֵאאי ּמנה ִבנששאמאטת,
ִבחבור ּמל ּה,
שו ִבנשמ אד אדת ִבעּממ ּה,
ויַתמאצאלת ִבעּממ ּה שבלאאהל יַתהֵאמת,
שוגושר ִברים אוּמת ּה יַתביַתשּמבת,
יַתא ף יַתעל ִבפי אש ֵאיש שבתוּמכ ּה ּממעות.
יַתהיַתּקשמרון אשּמל ּה,
ִבב שזיַתמן אשהוא ּמקבויַתע,
ִבחבור ּמל ּה שו ִבנשמ ּמדד ִבעּממ ּה.
ִבאם ֵאאינו ּמקבויַתע,
ֵאאינו ִבחבור ּמל ּה ,שוֵאאינו ִבנשמ ּמדד ִבעּממ ּה.
ֵאכייַתוצד מו שד ִבדין אותו?
לראש תור.

שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם ֵאאי ּמנה שיכוּמלה יַתלרֲעעלמד ִבבשפ ֵאני יַתעשוצּממ ּה,
שטהו ּמרה.
מסכת כלים פרק יח משנה ג
ג
יַתהִבש ּמדה שויַתהֵאתּמבה שויַתהִבמ שג ּמדל
אש ִבנשּטּמלה יַתאיַתחת ֵאמ יַתר שגֵאליאהן,
יַתא ף יַתעל ִבפי שמיַתקשבִבלין ,שטהו ִברין,
אשֵאאי ּמנן שמיַתקשבִבלין שכיַתד שרּמכן;
שרִבבי יוֵאסה שמיַתטֵאמא.
ִבנשקשלֵאטי יַתהִבמּמּטה ,יַתורֲעחמור ,יַתורֲעחפוי,
שטהו ִברין.
ֵאאין ּמטֵאמא אאּמלא ִבמּמּטה ויַתמשלֵאבן.
ויַתמשלשב ֵאני שב ֵאני ֵאל ִבוי ,שטהו ִברין.
מסכת כלים פרק יח משנה ד
ד
יַתמשלֵאבן אש שנּמתנו יַתעל שלשונות,
שרִבבי ֵאמִבאיר ו שרִבבי שיהו ּמדה שמיַתטִבמין,
שרִבבי יוֵאסה ו שרִבבי ִבששמעון שמיַתטרֲעה ִברין.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
יַתמה ּמש ּמנה אזה ִבמיַתמשלשב ֵאני שב ֵאני ֵאל ִבוי,
אשיַתמשלשב ֵאני שב ֵאני ֵאל ִבוי שטהו ִברין?
מסכת כלים פרק יח משנה ה
ה
ִבמּמּטה אשּמה שיּמתה שטֵאמּמאה ִבמ שד ּמרס,
ִבנשּטּמלה שקּמוצ ּמרה וששֵאתי שכ ּמריַתעִים,
שטֵאמּמאה,
רֲעא מרּמכה וששֵאתי שכ ּמריַתעִים,
שטהו ּמרה.
שרִבבי שנאחשמ ּמיה שמיַתטֵאמא.
ּמג יַתרר ששֵאתי שלשונות לושכּמסן,
ּמג יַתרר ששֵאתי שכ ּמריַתעִים אטיַתפח יַתעל אטיַתפח לושכּמסן,
או אשִבמרֲעעּמט ּה ּמפחות ִבמאּטיַתפח,
שטהו ּמרה.
מסכת כלים פרק יח משנה ו
ו
ִבמּמּטה אשּמה שיּמתה שטֵאמּמאה ִבמ שד ּמרס,

ִבנשששב ּמרה רֲעא מרּמכה שוִבתשּק ּמנ ּה,
שטֵאמּמאה ִבמ שד ּמרס;
ִבנשששב ּמרה שש ִבנ ּמיה שוִבתשּק ּמנ ּה,
שטהו ּמרה ִבמן יַתהִבמ שד ּמרס,
רֲעאּמבל שטֵאמּמאה יַתמ יַתגע ִבמ שד ּמרס.
ללא ִבהשסִבפיק שליַתתֵאּקן אאת ּמה ִבראשו ּמנה
יַתעד אש ִבנשששב ּמרה שש ִבנ ּמיה,
שטהו ּמרה.
מסכת כלים פרק יח משנה ז
ז
אכ יַתרע אשּמה שיּמתה שטֵאמּמאה ִבמ שד ּמרס,
שוִבחשב ּמר ּה יַתלִבמּמּטה,
מכּמל ּה שטֵאמּמאה ִבמ שד ּמרס.
ּמפ ּמרּמשהִ ,בהיא שטֵאמּמאה ִבמ שד ּמרס> ,אשִבהיא<
] שויַתהִבמּמּטה שטֵאמּמאה יַתמ יַתגע ִבמ שד ּמרס[.
ּמה שיּמתה שטֵאמּמאה מטשמיַתאת ִבששבּמעה,
שוִבחשב ּמר ּה יַתלִבמּמּטה,
מכּמל ּה שטֵאמּמאה מטשמיַתאת ִבששבּמעה.
ּמפ ּמרּמשהִ ,בהיא שטֵאמּמאה מטשמיַתאת ִבששבּמעה,
שויַתהִבמּמּטה שטֵאמּמאה מטשמיַתאת אע ארב.
]ּמה שיּמתה שטֵאמּמאה מטשמיַתאת אע ארב[,
שוִבחשב ּמר ּה יַתלִבמּמּטה,
מכּמל ּה שטֵאמּמאה מטשמיַתאת אע ארב.
ּמפ ּמרּמשהִ ,בהיא שטֵאמּמאה מטשמיַתאת אע ארב,
שויַתהִבמּמּטה שטהו ּמרה.
שוֵאכן יַתהֵאשן אשיַתליַתמשע ֵאדר.
מסכת כלים פרק יח משנה ח
ח
שתִבפּמלה יַתא שרּמבּמעה ֵאכִבלים,
ִבהִבתיר שקִבוציּמוצה ִבראשו ּמנה שוִבתשּק ּמנ ּה,
שטֵאמּמאה שטֵאמא ֵאמת,
שוֵאכן שש ִבנ ּמיה,
שוֵאכן ששִבליִבשית.
ִבהִבתיר אאת ּמה שרִבביִבעית,
שטהו ּמרה ִבמשּטֵאמא ֵאמת,
רֲעאּמבל שטֵאמּמאה יַתמ יַתגע שטֵאמא ֵאמת.
ּמח יַתזר ּמל ִבראשו ּמנה,
שוִבהִבתי ּמר ּה שוִבתשּק ּמנ ּה,
שטֵאמּמאה שביַתמ ּמגע,

שוֵאכן יַתהשש ִבנ ּמיה.
ִבהִבתיר אאת יַתהששִבליִבשית,
שטהו ּמרה ,אשּמה שרִבביִבעית שביַתמ ּמגע,
שוֵאאין יַתמ ּמגע עואשה יַתמ ּמגע.
מסכת כלים פרק יח משנה ט
ט
ִבמּמּטה אש ִבנ שג יַתנב אחשוצ ּמי ּה,
או ּמאיַתבד אחשוצ ּמי ּה,
יַתורֲעחּמלקוּמה יַתאִבחים או שוּמתִבפים,
שטהו ּמרה.
אהאח ִבזירוּמה,
שמיַתקאבאלת מטשמּמאה ִבמּמכן שויַתלּמבא.
ִבמּמּטה ִבמיַתּטיַתמת רֲעחִבבּמלה,
וִבמיַתּטאה ארת רֲעחִבבּמלה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי אאִבליאע אזר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִבמיַתּטיַתמת ֵאאּמב ִברים וִבמיַתּטאה ארת ֵאאּמב ִברים.

פרק יט
מסכת כלים פרק יט משנה א
א
יַתהשמּמפ ֵארק אאת יַתהִבמּמּטה שליַתהשטִבביּמל ּה,
שויַתהנו ֵאגיַתע יַתברֲעחּמבִבלים,
ּמטהור.
יַתהאחאבלֵ ,אמאאּממיַתתי הוא ִבחבור יַתלִבמּמּטה?
ִבמאש שיּמס ֵארג ּמב ּה ששללּמשה ּמבִבתים.
יַתהנו ֵאגיַתע ִבמן יַתהאּקאשר שוִבלשפ ִבנים,
ּמטֵאמא;
ִבמן יַתהאּקאשר שויַתלחו ץ,
ּמטהור.
נוֵאמי יַתהאּקאשר,
יַתהנו ֵאגיַתע שבּמוצ שרכוּ ,מטֵאמא.
שויַתכּממה הוא ּמוצ שרכו?
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמשלוש אאשוצּמבעות.
מסכת כלים פרק יט משנה ב

ב
יַתהאחאבל יַתהיוֵאוצא ִבמן יַתהִבמּמּטה,
יַתעד רֲעחִבמּמשה שטּמפִבחיםּ ,מטהור;
ֵאמרֲעחִבמּמשה שויַתעד רֲעעּמש ּמרהּ ,מטֵאמא.
ֵאמרֲעעּמש ּמרה שויַתלחו ץּ ,מטהור,
אשבו קושש ִברין אאת יַתהשפּמסִבחין,
ושמיַתששלששִבלין אאת יַתהִבמּטות.
מסכת כלים פרק יט משנה ג
ג
ֵאמ שז ּמרן יַתהיוֵאוצא ִבמן יַתהִבמּמּטה,
ּמכל אשהוא.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים.
ִבשי ֵארי ֵאמ שז ּמרן,
ִבששבּמעה שטּמפִבחים,
שכ ֵאדי יַתלרֲעעשותו רֲעחּמבק יַתלרֲעחמור.
מסכת כלים פרק יט משנה ד
ד
ִבנּמשא יַתה ּמזב יַתעל יַתהִבמּמּטה שויַתעל יַתהֵאמ שז ּמרן,
שמיַתטֵאמא ששיַתנִים ופוֵאסל אאּמחד.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ִבנּמשא יַתה ּמזב יַתעל יַתהִבמּמּטה שויַתהֵאמ שז ּמרן,
רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים,
שמיַתטֵאמא ששיַתנִים ,ופוֵאסל אאּמחד.
ֵאמרֲעעּמש ּמרה שויַתלחו ץ,
שמיַתטֵאמא אאּמחד ,ופוֵאסל אאּמחד.
ִבנּמשא יַתעל יַתהֵאמ שז ּמרן,
ֵאמרֲעעּמש ּמרה שוִבלשפ ִבניםּ ,מטֵאמא;
ֵאמרֲעעּמש ּמרה שויַתלחו ץּ ,מטהור.
מסכת כלים פרק יט משנה ה
ה
ִבמּמּטה אשּמה שיּמתה שטֵאמּמאה ִבמ שד ּמרס,
שוּמכ יַתרְך ּמל ּה ֵאמ שז ּמרן,
מכּמל ּה שטֵאמּמאה ִבמ שד ּמרס.
ּמפ ּמרּמשה,
ִבהיא שטֵאמּמאה ִבמ שד ּמרס,

שויַתהֵאמ שז ּמרן יַתמ יַתגע ִבמ שד ּמרס.
ּמה שיּמתה שטֵאמּמאה מטשמיַתאת ִבששבּמעה,
שוּמכ יַתרְך ּמל ּה ֵאמ שז ּמרן,
מכּמל ּה שטֵאמּמאה מטשמיַתאת ִבששבּמעהִ> .במ שד ּמרס<
ּמפ ּמרּמשה,
ִבהיא שטֵאמּמאה מטשמיַתאת ִבששבּמעה,
שויַתהֵאמ שז ּמרן ּמטֵאמא מטשמיַתאת אע ארב.
ּמה שיּמתה שטֵאמּמאה מטשמיַתאת אע ארב,
שוּמכ יַתרְך ּמל ּה ֵאמ שז ּמרן,
מכּמל ּה שטֵאמּמאה מטשמיַתאת אע ארב.
ּמפ ּמרּמשה,
ִבהיא שטֵאמּמאה מטשמיַתאת אע ארב,
שויַתהֵאמ שז ּמרן ּמטהור.
מסכת כלים פרק יט משנה ו
ו
ִבמּמּטה אשּמכ יַתרְך ּמל ּה ֵאמ שז ּמרן,
שו ּמנ יַתגע ּמבאהן יַתהֵאמת,
שטֵאמִבאים מטשמיַתאת ִבששבּמעה.
ּמפ ּמרשו,
שטֵאמִבאים מטשמיַתאת ִבששבּמעה.
ּמנ יַתגע ּמבאהן יַתהאש אר ץ,
שטֵאמִבאין מטשמיַתאת אע ארבִ> .בששבּמעה ערב<
ּמפ ּמרשו,
שטֵאמִבאים מטשמיַתאת אע ארב.
ז
ִבמּמּטה אש ִבנשּטלו ששֵאתי רֲעא מרכות אשּמל ּה,
שוּמעּמשה ּמל ּה רֲעח ּמדשות שוללא ִבש ּמנה אאת יַתה שנּמקִבבים;
ִבנששיַתתשברו רֲעח ּמדשות ,שטֵאמּמאה,
ִבויּמשנות ,שטהו ּמרה,
אשיַתהלכל הוֵאלְך יַתאיַתחר יַתה שיּמשנות.
מסכת כלים פרק יט משנה ז
ח
ֵאתּמבה אשִבפשתּמח ּה ִבמשליַתמשעּמלן,
שטֵאמּמאה שטֵאמא ֵאמת.
ִבנשפּמחּמתה ִבמשליַתמשעּמלן,
שטֵאמּמאה שטֵאמא ֵאמת.
ִבנשפּמחּמתה ִבמשליַתמּמּטן,
שטהו ּמרה.

שמגורות אשּמב ּה,
שטֵאמאות ,שוֵאאי ּמנן ִבחבור ּמל ּה.
מסכת כלים פרק יט משנה ח
ט
ּמת שרֵאמל אש ִבנשפיַתחת,
יַתהִבכיס אששבתוכו ּמטֵאמא,
שוֵאאינו ִבחבור לו.
יַתהֵאחאמת אשיַתהֵאביִבוצים אשּמל ּה שמיַתקשבלות ִבעּממ ּה,
שו ִבנשפּמחתו,
שטהורות ,אשֵאאי ּמנן שמיַתקשבלות שכיַתד שרּמכן.
מסכת כלים פרק יט משנה ט
י
ֵאתּמבה אש ִבנשפשתּמחה ִבמִבצ ּמד ּה,
שטֵאמּמאה ִבמ שד ּמרס ושטֵאמא ֵאמת.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
ֵאאּממיַתתי?
ִבב שזיַתמן אשֵאאי ּמנה שגבוּמהה רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים,
או אשֵאאין ּמל ּה ִבלי שזֵאבן אטיַתפח.
ִבנשתיַתפרֲעחּמתה ִבמשליַתמשעּמלן,
שטֵאמּמאה שטֵאמא ֵאמת.
ִבנשפּמחּמתה ִבמשליַתמּמּטן,
שרִבבי ֵאמִבאיר שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין,
ִבמשפ ֵאני אשּמביַתטל ּמהִבעּמּקר,
וּמבשטּמלה יַתהשּטֵאפּמלה.
מסכת כלים פרק יט משנה י
יא
יַתמששאפאלת אש ִבנשפּמחּמתה ִבמשליַתקֵאבל ִברמו ִבנים,
שרִבבי ֵאמִבאיר שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברים,
ִבמשפ ֵאני אשּמביַתטל ּמהִבעּמּקר,
וּמבשטּמלה יַתהשּטֵאפּמלה.

פרק כ

מסכת כלים פרק כ משנה א
א
יַתהּמכ ִברים שויַתהשכּמסתות,
שויַתהיַתשִבקים שויַתהיַתמ שריַתוצִבפין אש ִבנשפּמחתו,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שטֵאמִבאין ִבמ שד ּמרס.
יַתהשּקלושסֵאטר יַתא שריַתביַתעת יַתקִבבים,
יַתהּמת שרֵאמל רֲעחֵאמאשת יַתקִבבים,
יַתהשכ ֵארִבתית שסּמאה,
יַתהֵאחאמת אששלִבששביַתעת יַתקִבבים.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף ּמה יַתרשבֵאוצל שויַתהשמ ּמז ּמרה ּמכל אשֵאהן,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שטֵאמִבאין ִבמ שד ּמרס.
שומכּמלן אש ִבנשפּמחתו ,שטהו ִברין,
ִבמשפ ֵאני אשּמביַתטל ּמהִבעּמּקר,
וּמבשטּמלה יַתהשּטֵאפּמלה.
מסכת כלים פרק כ משנה ב
ב
רֲעחיַתמת רֲעחִבליִבלים,
שטהו ּמרה ִבמן יַתהִבמ שד ּמרס.
רֲעע ֵאריַתבת ִבפוּסונות,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ִבמ שד ּמרס.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שטֵאמא ֵאמת.
רֲעע ֵארּמבה,
ִבמשש ֵאני ללג יַתעד ִבתששיַתעת יַתקִבבים אש ִבנשס שדּמקה,
שטֵאמּמאה ִבמ שד ּמרס.
ִבה ִבניּמח ּה יַתב שגּמשִבמים שו ִבנשתשפּמחה,
שטֵאמּמאה שטֵאמא ֵאמת.
יַתבּמּק ִבדים שו ִבנשס שדּמקה,
שמיַתקאבאלת ִבמ שד ּמרס.
אזה חלאמר שבִבשי ֵארי שכֵאלי ֵאע ץ ִבמִבבשתִבחּמלּמתן.
שוחלאמר ִבבשכֵאלי שנּמוצ ִברין ִבמִבבשתִבחּמלּמתן,
שתִבחּמלּמתן ֵאאי ּמנן שמיַתקשבִבלין מטשמּמאה יַתעד אש ִבישתיַתחשוּסמו.
ִבנשתיַתחשוּסמו,
יַתא ף יַתעל ִבפי אש ּמנששרו ִבששפתוֵאתיאהן ּמכל אשֵאהן,
שטֵאמִבאין.
מסכת כלים פרק כ משנה ג
ג

יַתמֵאּקל אשרֲעעּמשאו ּמיד שלּמק שרדום,
ִבחבור יַתלמּטשמּמאה שבּמשיַתעת שמּמלאּמכה.
יַתה שד יַתישסֵאטר :diōstēr > ,מוט; מקל עליון בנול<
ִבחבור יַתלמּטשמּמאה שבּמשיַתעת שמּמלאּמכה.
שקּמבעו ִבבשכלו ּמנס :keléontes > ,מוטות עומדים של הנול<
ּמטֵאמא ,שוֵאאינו ִבחבור לו.
ּמעּמשה בו שד יַתישסֵאטר,
ֵאאין ּמטֵאמא אאּמלא ּמוצ שרכו.
ִבכֵאוּסא אששּקּמבעו ִבבשכלו ּמנס,
ּמטֵאמא ,שוֵאאינו ִבחבור לו.
ּמעּמשה בו ִבכֵאוּסא,
ֵאאין ּמטֵאמא אאּמלא שמקומו.
שקּמבעו שבקו יַתרת ֵאבית יַתהיַתבד,
ּמטֵאמא ,שוֵאאינו ִבחבור ּמל ּה.
ּמעּמשה שבלראּמש ּה ִבכֵאוּסא,
שטהו ּמרהִ ,במשפ ֵאני אשאושמ ִברין לו:
"רֲעעלמד ,שו יַתנרֲעעאשה אאת שמּמלאשכֵאתנו!"
מסכת כלים פרק כ משנה ד
ד
רֲעע ֵארּמבה שגדוּמלה אש ִבנשפּמחּמתה ִבמשליַתקֵאבל ִברמו ִבנים,
ִבהשתִבקי ּמנ ּה ִבליִבשיּמבה,
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין,
יַתעד אש שייַתקיַתצע.
רֲעעּמשּמא ּה ֵאאבוס יַתלשבֵאהּממה,
יַתא ף יַתעל ִבפי אששּקּמבּמע ּה יַתבכאתל,
שטֵאמּמאה.
מסכת כלים פרק כ משנה ה
ה
לכאפת אששּקּמבעו יַתב ִבנ שדּמבְך,
שקּמבעו שוללא ּמב ּמנה ּמעּמליו,
ּמב ּמנה ּמעּמליו שוללא שקּמבעו,
ּמטֵאמא.
שקּמבעו וּמב ּמנה ּמעּמליו,
ּמטהור.
יַתמֵאפ ץ אש שנּמתנו יַתעל יַתגֵאבי יַתהּקורות,
שקּמבעו שוללא ּמניַתתן ּמעּמליו אאת יַתהיַתמרֲעע ֵאזיּמבה,
ּמניַתתן ּמעּמליו אאת יַתהיַתמרֲעע ֵאזיּמבה שוללא שקּמבעו,
ּמטֵאמא.

שקּמבעו שו ּמניַתתן ּמעּמליו אאת יַתהיַתמרֲעע ֵאזיּמבה,
ּמטהור.
שקּמע ּמרה אששּקּמבּמע ּה יַתבִבש ּמדה ,יַתבֵאתּמבה ויַתבִבמ שג ּמדל,
שכ אד ארְך יַתקּמבּמלּמת ּה ,שטֵאמּמאה;
אשללא שכ אד ארְך יַתקּמבּמלּמת ּה ,שטהו ּמרה.
מסכת כלים פרק כ משנה ו
ו
ּמס ִבדין אשהוא ּמטֵאמא ִבמ שד ּמרס,
יַתורֲעעּמשאו ֵאויּמלן,
ּמטיַתהר ִבמן יַתהִבמ שד ּמרס,
רֲעאּמבל ּמטֵאמא שטֵאמא ֵאמת.
ֵאמֵאאּממיַתתי ִבהיא יַתטרֲעה ּמרתו?
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ִבמאש ִביּמתֵאברִ> .במאשיתֵאבר<
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ִבמאש ִביּמּקֵאשר.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ִבמאש ִבישקיַתבע.
מסכת כלים פרק כ משנה ז
ז
יַתמשחאוצאלת אשּמעּמשה ּמל ּה ּמק ִבנים שלּמא שרּמכ ּה,
שטהו ּמרה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתעד אש יַתירֲעעאשם שכִבמין ִבכי.
רֲעעּמשּמאן של ּמרשחּמב ּה,
ִבאם ֵאאין ֵאבין ּמק אנה יַתלרֲעחֵאברו יַתא שרּמבּמעה שטּמפִבחים,
שטהו ּמרה.
אנשחשלּמקה של ּמרשחּמב ּה,
שרִבבי שיהו ּמדה שמיַתטֵאהר.
שוֵאכן יַתהיַתמִבתיר ּמראֵאשי יַתהיַתמרֲעע יַתד ִבנים,
שטהו ּמרה.
אנשחשלּמקה שלּמא שרּמכ ּה,
ִבנששיַתת שירו ּמב ּה ששללּמשה יַתמרֲעע יַתד ִבנים אשֵאהן ִבשּמשה שטּמפִבחים,
שטֵאמּמאה.
יַתמשחאוצאלתֵ ,אמֵאאּממיַתתי שמיַתקאבאלת מטשמּמאה?
ִבמאשִבתשתיַתק ֵאנב ,שוִבהיא שגּממר שמיַתלאשכּמת ּה.

פרק כא
מסכת כלים פרק כא משנה א
א
יַתהנו ֵאגיַתע יַתבּמכֵאבד ּמהאעשליון,
יַתבּמכֵאבד יַתהיַתתשחתון,
יַתב ִבני יַתרִים,
ויַתבִבּקירוס :kaîros > ,לולאה המפרידה בין חוטי הערב; מסרק הנול<
ויַתבחוט אשאהאעִבבירו יַתעל יַתגֵאבי יַתא שר ּמגּממן,
וּמבִבעי ּמרה אשֵאאינו ּמעִבתיד שליַתהשח ִבזי ּמר ּה,
ּמטהור.
שב אנאפש יַתהיַתמאוּסאכת,
וִבבששִבתי ּמהעוֵאמד,
ויַתבּמכפול אשאהאעִבבירו יַתעל יַתגֵאבי יַתא שר ּמגּממן,
וּמבִבעי ּמרה אשהוא ּמעִבתיד שליַתהשח ִבזי ּמר ּה,
ּמטֵאמא.
יַתהנו ֵאגיַתע יַתבאצאמר אשיַתעל ּמהִבעּממה ,שביַתאשש שו ּמיה,
ּמטהור.
יַתהנו ֵאגיַתע יַתבִבפּמּקה,
יַתעד אשללא ֵאפ ֵארּמעהּ ,מטֵאמא;
ִבמאשֵאפ ֵארּמעהּ ,מטהור.
מסכת כלים פרק כא משנה ב
ב
יַתהנו ֵאגיַתע ּמבלעל,
ויַתביַתּקשט ֵארב,
ּמביַתעִין,
וּמברֲעעבות,
רֲעאִבפלו שבּמשיַתעת שמּמלאּמכה,
ּמטהור.
יַתבאח ארב,
ויַתבבל ארְך,
ויַתב ּמיוצול,
ּמטֵאמא.
ּמביַתעִין אשיַתליַתמאתאכת,
וִבבשלּמח יַתיִים,
וּמברֲעע ּמרִיים> ,אולי עדיים<
ּמטֵאמא.
שרִבבי שיהו ּמדה שמיַתטֵאהר ִבבשלּמח יַתיִים,
אשֵאאי ּמנן רֲעעשוִיים אאּמלא של יַתרבות אאת אהּמעּמפר.

מסכת כלים פרק כא משנה ג
ג
יַתהנו ֵאגיַתע שב יַתיד שמ ֵאג ּמרה,
ִבמּמכן וִבמּמכן,
ּמטֵאמא.
יַתבחוט ויַתבשמִבשיּמחה,
ּמביַתאּממה ויַתבשוּס ִבניִבפין,
שביַתמשכֵאבש אשאלּמח ּמרש ויַתביַתּקששּמט ִבנית,
ּמטהור.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף יַתהנו ֵאגיַתע יַתביַתמשלֵאבן אששליַתמּמוּסר יַתה ּמגדול,
ּמטהור.
יַתהנו ֵאגיַתע יַתב איאתר ויַתבאּקאשת,
יַתא ף יַתעל ִבפי שמתוּמחה,
ּמטהור.
שמוצודות ּמהִבאשות,
שטהורות.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמכל שזיַתמן אשִבהיא שמתוּמחהִ ,בחבור.

פרק כב
מסכת כלים פרק כב משנה א
א
יַתהמששלּמחן שויַתה יַתדשלשפִבקי אש ִבנשפּמחתו,
או אשִבחּמפן יַתביַתשִיש
שוִבש ֵאיר ּמבאהן שמקום יַתה ּמניַתחת יַתהכוסות,
שטֵאמִבאין.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שמקום יַתה ּמניַתחת רֲעחִבתכות.
מסכת כלים פרק כב משנה ב
ב
מששלּמחן אש ִבנשּטּמלה יַתאיַתחת ֵאמ יַתר שגּמליוּ ,מטהור;
ִבנשּטּמלה שש ִבנ ּמיהּ ,מטהור;
ִבנשּטּמלה יַתהששִבליִבשית,
שב ּמעּמליו.
ּמטֵאמא יַתעד אש יַתישח ל
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ֵאאין ּמוצ ִבריְך יַתמרֲעחּמשּמבה.

שוֵאכן יַתה ּמדשלשפִבקי.

>  :delphikē; mensa delphicaשולחן בעל שלוש רגליים<

מסכת כלים פרק כב משנה ג
ג
יַתסשפֵאסל אש ִבניַתּטל אאּמחד ֵאמ ּמראּמשיוּ ,מטהור;
ִבניַתּטל יַתהֵאש ִבניּ ,מטהור;
ִבאם איש בו לגיַתב ּה אטיַתפחּ ,מטֵאמא.
שש יַתרשפ ֵאר ף אש ִבניַתּטל אאּמחד ֵאמ ּמראּמשיו,
ּמטֵאמא.
שוֵאכן ִבכֵאוּסא אשִבלשפ ֵאני ּמקאת שד ּמרה.
מסכת כלים פרק כב משנה ד
ד
ִבכֵאוּסא אשיַתליַתכּמלה אש ִבנשּטלו רֲעחפו ּמייו,
ֵאבית יַתשיַתמי שמיַתטִבמין,
וֵאבית אהֵאלל שמיַתטרֲעה ִברין.
יַתשיַתמי אוֵאמר:
יַתא ף יַתמשלֵאבן אשיַתלִבכֵאוּסאּ ,מטֵאמא.
ִבכֵאוּסא אששּקּמבעו ּמברֲעע ֵארּמבה,
ֵאבית יַתשיַתמי שמיַתטִבמין,
וֵאבית אהֵאלל שמיַתטרֲעה ִברין.
יַתשיַתמי אוֵאמר:
יַתא ף אהּמעשוי ּמב ּה.
מסכת כלים פרק כב משנה ה
ה
ִבכֵאוּסא אשללא ּמהיו רֲעחפו ּמייו יושוצִבאין ,שו ִבנּמּטלו,
ּמטֵאמא ,אשֵאכן יַתד שרכו
ִבלשהיות יַתמֵאּטהו יַתעל ִבוצדו שויוֵאשב ּמעּמליו.
מסכת כלים פרק כב משנה ו
ו
ִבכֵאוּסא אש ִבניַתּטל רֲעחפויו ּמהאאשמּמוצִבעי,
שויַתהִבחיוצו ִבנין יַתק ּמיִבמין,
ּמטֵאמא.
ִבנשּטלו יַתהִבחיוצו ִבנין שוּמהאאשמּמוצִבעי יַתק ּמים,
ּמטֵאמא.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ִבאם ּמה ּמיה ּמרּמחב אטיַתפח.
מסכת כלים פרק כב משנה ז

ז
ִבכֵאוּסא אש ִבנשּטלו שש יַתנִים ֵאמרֲעחפו ּמייו אזה שביַתוצד אזה,
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
יַתא ף ִבכֵאוּסא אשיַתליַתכּמלה אש ִבנשּטלו רֲעחפו ּמייו,
ִבנששיַתת יַתיר בו ֵאבית יַתקּמבּמלה,
ּמטהור,
ִבמשפ ֵאני אשּמביַתטל ּמהִבעּמּקר,
וּמבשטּמלה יַתהשּטֵאפּמלה.
מסכת כלים פרק כב משנה ח
ח
ִבש ּמדה אש ִבניַתּטל ּמהאעשליון,
שטֵאמּמאהִ ,במשפ ֵאני יַתהיַתתשחתון.
ִבניַתּטל יַתהיַתתשחתון,
שטֵאמּמאהִ ,במשפ ֵאני ּמהאעשליון.
ִבניַתּטל ּמהאעשליון שויַתהיַתתשחתון,
שרִבבי שיהו ּמדה שמיַתטֵאמאִ ,במשפ ֵאני יַתה יַתדִבפים,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין.
שיִבשייַתבת יַתהיַתוּסּמתת ,שטֵאמּמאה ִבמ שד ּמרס.
)מסכת כלים פרק כב משנה ט(
לכאפת אששוּס ּמרקו שוִבכ שרשכמו ,יַתורֲעעּמשאו ּמפ ִבנים,
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין,
חק בו.
יַתעד אש ּמי ל
יַתהיַתוּסל שויַתהיַתכשליַתכּמלה אשִבמּמלן אתאבן או ממִבכין,
ִבהשתִבקי ּמנן ִבליִבשיּמבה ,שטהו ִברין.
ֵאס שר ּמגן יַתב שגִבמי או ִבבשמִבשיּמחה ,שטֵאמִבאין.
מסכת כלים פרק כב משנה י
ט
יַתהיַתוּסּמלה שטֵאמּמאה ִבמ שד ּמרס ושטֵאמא ֵאמת.
ּמפ ּמרּמשהִ ,בהיא שטֵאמּמאה ִבמ שד ּמרס,
שויַתהיַתב שר אזל ּמטֵאמא שטֵאמא ֵאמת.
שּמלעור :triskelēs > ,בעל שלוש רגלים ,כסא מתקפל<
שט יַתרשסֵאקל אשרֲעחפו ּמייו א
ּמטֵאמא ִבמ שד ּמרס שוּמטֵאמא שטֵאמא ֵאמת.
ּמפ ּמרּמשה,
ּמהעור ּמטֵאמא ִבמ שד ּמרס,
שויַתהשּט יַתרשסֵאקל ּמטהור ִבמשכלוםִ> .בממכּמלם<
יַתסשפֵאסִבלים אשיַתביַתמ שרֵאח ץ אשששֵאתי יַתר שגּמליו אשּמלֵאע ץ,

ּמטֵאמא.
יַתאיַתחת אשּמלֵאע ץ שויַתאיַתחת אשּמלאאאבן,
ּמטהור.
שנּמס ִברין אשיַתביַתמ שרֵאח ץ אשִבש שגּממן,
שרִבבי ֵאמִבאיר שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין,
אשֵאאי ּמנם רֲעעשוִין אאּמלא אש שיהו יַתהיַתמִים שמיַתהשלִבכין יַתתשחֵאתיאהן.
יַתק שנֵאקיּמלן >קינקילן!  :kígklisסורג; כל העשוי רשת<
אש איש ּמב ּה ֵאבית יַתקּמביַתלת שכסות,
שטֵאמּמאה;
שוּמהרֲעעשו ּמיה שכיַתכאו ארת,
שטהו ּמרה.

פרק כג
מסכת כלים פרק כג משנה א
א
יַתהיַתכדור שוּמהאאמון שויַתהּמּקִבמייַתע ושתִבפִבלין אש ִבנשק ּמרעו,
יַתהנו ֵאגיַתע ּמבאהן ּמטֵאמא,
ויַתמה אששבתוּמכן ּמטהור.
ּמהאאכו ף אש ִבנשק יַתרע,
יַתהנו ֵאגיַתע שביַתמה אששבתוכו ּמטֵאמא,
ִבמשפ ֵאני אשיַתהּמתִבפיר שמיַתחשברו.
מסכת כלים פרק כג משנה ב
ב
ֵאאלו שטֵאמִבאין ִבמֵאשם אמ שרּמכב:
אז ארז ּמהאאשששקלו ִבני,
ושמ ֵאריּמכה יַתהּממ ִבדית,
שוּמעִבביט אשיַתל ּמגּממל,
שיַתלוּסוס> .טטהפָרטן :מכה ,סמיכה<
ושטֵאפּמטן א
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתא ף יַתטֵאפיּמטן אשיַתלוּסוס ּמטֵאמא מוּמשב,
שעושמ ִבדין ּמעּמליו שבקושמפון :campus > .מגרש אימונים<
ִבמשפ ֵאני א
רֲעאּמבל אאכו ף אשיַתל ּמנּמקהּ ,מטֵאמא.
מסכת כלים פרק כג משנה ג
ג
יַתמה ֵאבין אמ שרּמכב שלמוּמשב?

אמ שרּמכבּ ,מחיַתלק יַתמ ּמגעו ִבמיַתמּמשאו,
ומוּמשב ,ללא ּמחיַתלק.
ּמתִבפית אשיַתלרֲעחמור,
אשהוא יוֵאשב ּמעאליּמה ,שטהו ּמרה.
ִבש ּמנה ּמב ּה אאת יַתה שנּמקִבבים,
או אששפ ּמרּמוצן אזה שביַתוצד אזה ,שטֵאמּמאה.
מסכת כלים פרק כג משנה ד
ד
יַתהִבמּמּטה ,שויַתהיַתכר ,שויַתהאכאסת אשיַתלֵאמת,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שטֵאמִבאין ִבמ שד ּמרס.
ִבכֵאוּסא אשיַתליַתכּמלה,
ויַתמששֵאבר אשאלּמח ּמיה,
שוִבכֵאוּסא אשיַתלכוֵאבס
אשהוא כו ֵארם ּמעּמליו אאת יַתהֵאכִבלים,
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
ֵאאין בו ִבמֵאשם מוּמשב.
מסכת כלים פרק כג משנה ה
ה
יַתהֵאח ארם ּמטֵאמא ִבמשפ ֵאני זוטו.
ּמה שרּמשתות שויַתהיַתמשכשמרות,
שויַתהיַתמ ּמד ף שויַתהשפּמלוצור> ,טפָרלצּור :לסו ,חבל עם לולאה<
שמוצודות ששּמכ ִברין ,שטֵאמִבאין.
ּמהיַתאּקון שוּמה ּמרטוב שויַתהשכלוב ,שטהו ִברין> .עאּקֹון :סל ללכוד דגים<

פרק כד
מסכת כלים פרק כד משנה א
א
ששללּמשה שת ִבריִבסים ֵאהם:
שת ִבריס יַתהּמכפו ףּ ,מטֵאמא ִבמ שד ּמרס;
אששמיַתשרֲעחִבקין יַתבּקושמפוןּ ,מטֵאמא שטֵאמא ֵאמת;
שו ֵאדייַתוצת ּמהיַתע שרִבב ִביים ,שטהו ּמרה ִבמשכלום.
מסכת כלים פרק כד משנה ב
ב
ּמשללש רֲעע ּמגלות ֵאהן:

ּמהרֲעעשו ּמיה שכּמקאת שד ּמרה ,שטֵאמּמאה ִבמ שד ּמרס;
יַתכִבמּמּטה ,שטֵאמּמאה שטֵאמא ֵאמת;
שואשּמלרֲעאּמב ִבנים ,שטהו ּמרה ִבמשכלום.
מסכת כלים פרק כד משנה ג
ג
ּמשללש רֲעע ֵארבות ֵאהן:
רֲעע ֵארּמבה ִבמשש ֵאני ללג שויַתעד ִבתששיַתעת יַתקִבבין אש ִבנשס ּמדּמקה,
שטֵאמּמאה ִבמ שד ּמרס;
ששֵאלּממה ,שטֵאמּמאה שטֵאמא ֵאמת;
שויַתהּמבּמאה יַתבִבמ ּמדה ,שטהו ּמרה ִבמשכלום.
מסכת כלים פרק כד משנה ד
ד
ּמשללש ֵאתבות ֵאהן:
ֵאתּמבה אשִבפשתּמח ּה ִבמִבצ ּמד ּה ,שטֵאמּמאה ִבמ שד ּמרס;
ִבמשליַתמשעּמלן ,שטֵאמּמאה שטֵאמא ֵאמת;
שויַתהּמבּמאה יַתבִבמ ּמדה ,שטהו ּמרה ִבמשכלום.
מסכת כלים פרק כד משנה ה
ה
שה יַתת שרכוִבסין ֵאהן> :טבלה של עור<
ששלל ּמ
אשיַתליַתוּסּמפ ִבריןּ ,מטֵאמא ִבמ שד ּמרס;
אשאושכִבלין ּמעּמליוּ ,מטֵאמא שטֵאמא ֵאמת;
שואשיַתל ֵאזיִבתיןּ ,מטהור ִבמשכלום.
מסכת כלים פרק כד משנה ו
ו
ּמשללש ּמבִבסיּמסיות ֵאהן:
אשִבלשפ ֵאני יַתהִבמּמּטה,
שואשִבלשפ ֵאני יַתהוּסושפ ִברים,
שטֵאמּמאה ִבמ שד ּמרס;
שיַתל ּמדשלשפֵאקי :delphikē; mensa delphica > ,שולחן בעל שלוש רגליים<
שו א
שטֵאמּמאה שטֵאמא ֵאמת;
שואשיַתלִבמ שג ּמדל,
שטהו ּמרה ִבמשכלום.
מסכת כלים פרק כד משנה ז
ז
ּמשלוש ִבפ יַתנשקִבסיות ֵאהן:
ּמהיַתאִבפיפו ִבדין ,שטֵאמּמאה ִבמ שד ּמרס; >אולי אפיפורין :pápuros ,גומא; כלי העשוי פפירוס<

שואש איש ּמב ּה ֵאבית ִבקבול יַתשרֲעע ּמוה,
שטֵאמּמאה שטֵאמא ֵאמת;
יַתורֲעחּמלּמקה ,שטהו ּמרה ִבמשכלום.
מסכת כלים פרק כד משנה ח
ח
ּמשללש ִבמּטות ֵאהן:
ּמהרֲעעשו ּמיה ִבלששִבכיּמבה ,שטֵאמּמאה ִבמ שד ּמרס;
שואשיַתל יַתז ּמג ִבגין ,שטֵאמּמאה שטֵאמא ֵאמת;
שואשיַתלּמוּס ּמר ִבגין ,שטהו ּמרה ִבמשכלום.
מסכת כלים פרק כד משנה ט
ט >ח<
ּמשלוש יַתמשששפלות ֵאהן:
אשיַתל אזאבל ,שטֵאמּמאה ִבמ שד ּמרס;
אשיַתלאתאבן ,שטֵאמּמאה שטֵאמא ֵאמת;
פורֲעחּמל ץ אשיַתל שגיַתמִבליםּ ,מטהור ִבמשכלום.
מסכת כלים פרק כד משנה י
י >ט<
ששללּמשה יַתמשפִבוצין ֵאהן:
אהּמעשוי ִבליִבשיּמבהּ ,מטֵאמא ִבמ שד ּמרס;
אשיַתליַתצּמבִבעיןּ ,מטֵאמא שטֵאמא ֵאמת;
שואשיַתאל ִבגתותּ ,מטהור ִבמשכלום.
מסכת כלים פרק כד משנה יא
יא >י<
ּמשלוש רֲעחּממתות וששללּמשה ּמת שרּממִבלים ֵאהן:
שמיַתקשבִבלין יַתכֵאשעור ,שטֵאמִבאין ִבמ שד ּמרס;
שואשֵאאין שמיַתקשבִבלין יַתכֵאשעור ,שטֵאמִבאין שטֵאמא ֵאמת;
שואששלעור יַתה ּמדגּ ,מטהור ִבמשכלום.
מסכת כלים פרק כד משנה יב
יב
ששללּמשה עורות ֵאהן:
אהּמעשוי יַתלּמשִבטייַתחּ ,מטֵאמא ִבמ שד ּמרס;
אששליַתתשכ ִבריְך ֵאכִבליםּ ,מטֵאמא שטֵאמא ֵאמת;
שואשּמל שרוצועות שואשיַתליַתוּס שנ יַתדִבליםּ ,מטהור ִבמשכלום.
מסכת כלים פרק כד משנה יג
יג

ששללּמשה שס ִבדי ִבנים ֵאהן:
אהּמעשוי ִבלששִבכיּמבהּ ,מטֵאמא ִבמ שד ּמרס;
של ֵאויּמלןּ ,מטֵאמא שטֵאמא ֵאמת; >  :velumבד שתולים בפתח<
שואשיַתלצורותּ ,מטהור ִבמשכלום.
)מסכת כלים פרק כד משנה יד :להלן ב-יו(
מסכת כלים פרק כד משנה טו
יד
שה שפ יַתרשקִבלינון ֵאהן :periknēmia > :בגד העוטף את הרגל<
ששלל ּמ
אששלּמוצ ֵאדי יַתח ּמיה ּמועו ףּ ,מטֵאמא ִבמ שד ּמרס; >אששלֵאוצ ֵאדי<
אשיַתלרֲעח ּמגִבביםּ ,מטֵאמא שטֵאמא ֵאמת;
שואשיַתלּקוִבוציןּ ,מטהור ִבמשכלום.
מסכת כלים פרק כד משנה טז
יה
ּמשלוש שסּמבכות ֵאהן:
אשיַתל יַתישל ּמדה ,שטֵאמּמאה מטשמיַתאת ִבמ שד ּמרס;
אשיַתל שזֵאק ּמנה ,שטֵאמּמאה שטֵאמא ֵאמת;
שואששליוֵאוצאת יַתהחו ץ ,שטהו ּמרה ִבמשכלום.
מסכת כלים פרק כד משנה יד
יו
ּמשלוש ִבמשטּמפחות ֵאהן:
אשיַתל ּמי יַתדִיםּ ,מטֵאמא ִבמ שד ּמרס;
שואשיַתלשוּסּמפ ִבריןּ ,מטֵאמא שטֵאמא ֵאמת;
שואששליַתתשכ ִבריְך שו ִבנשבֵאלי שב ֵאני ֵאל ִבויּ ,מטהור ִבמשכלום.
מסכת כלים פרק כד משנה יז
יז
ּמשלוש מקפות ֵאהן:
שמהוּמהה אששּטּמל ּמי ּה יַתעל יַתהִבב שר ּמיה> ,מהודה! לא מנוקד<
הושלִבכים יַתאיַתחר יַתהִבב שר ּמיה;
שקיַתט ּמנה יַתעל יַתה שגדוּמלה,
הושלִבכים יַתאיַתחר יַתה שגדוּמלה;
ּמהיו ּמשוות ,הושלִבכים יַתאיַתחר יַתהשפ ִבניִבמית.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתכ ף אששללמא שז יַתנִים אששּטּמל ּמי ּה שבשוֵאלי יַתהֵאמיַתחם,
ִבמִבבשפ ִבניםּ ,מטֵאמא,
וִבמיַתבחו ץּ ,מטהור.
שטּמל ּמי ּה יַתעל ִבוצדו,

ֵאבין ִבמִבבשפ ִבניםֵ ,אבין ִבמיַתבחו ץּ ,מטהור.

פרק כה
מסכת כלים פרק כה משנה א
א
ּמכל יַתהֵאכִבלים ֵאיש ּמלאהם רֲעאחו יַתרִים ּמותוְך,
שכגון:
יַתהּמכ ִברים ,שויַתהשכּמסתות,
שויַתהיַתשִבקין ,שויַתהיַתמ שריַתוצִבפים.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ּמכל אש איש לו תוּמברות,
] ֵאיש לו רֲעאחו יַתרִים ּמותוְך;
שוּמכל אשֵאאין לו תושברות[,
ֵאאין לו רֲעאחו יַתרִים ּמותוְך.
ב
ששלּמחן שויַתה ּמדשלשפֵאקי :delphikē; mensa delphica > ,שולחן בעל שלוש רגליים<
יַתה מ
ֵאיש לו רֲעאחו יַתרִים ּמותוְך.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ֵאאין ּמלאהן.
שוֵאכן יַתטשבּמלה אשֵאאין ּמל ּה ִבל שזֵאבז.
מסכת כלים פרק כה משנה ב
ג
יַתהיַתמ שר ֵאדיַתע,
ֵאיש לו רֲעאחו יַתרִים ּמותוְך:
ִבמִבששבּמעה שליַתח שרחור,
וֵאמיַתא שרּמבּמעה יַתלּמד שרּמבן.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ֵאאין ּמלאהן,
ללא ּמה שזּמכרו ִבששבּמעה שויַתא שרּמבּמעה אאּמלא יַתלִבשי יַתרִים.
מסכת כלים פרק כה משנה ג
ד

ִבמדות יַתיִין ּמואשאמן,
שוזוּממ אנשוצשט ּמרה :zōmērusis > ,כף למרק ,מצקת<
ושמיַתס אנ אנת אשיַתליַתח שר ּמדל,
ושמיַתשאמ ארת אשיַתל יַתיִין,
ֵאיש ּמלאהן רֲעאחו יַתרִים ּמותוְך.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאאין ּמלאהן.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ֵאיש ּמלאהן,
ִבניַתּטמו ֵאמרֲעאחו ֵאריאהן,
יַתמה אששבתוּמכן ּמטהור,
שוּמוצ ִבריְך שליַתהשטִבביל.
מסכת כלים פרק כה משנה ד
ה
ּמהלריַתבע ,יַתורֲעחִבוצי לריַתבע;
ִבניַתּטּממא ּמה לריַתבע ,שוללא ִבניַתּטּממא רֲעחִבוצי ּמהלריַתבע,
ִבניַתּטּממא רֲעחִבוצי ּמהלריַתבע ,שוללא ִבניַתּטּממא ּמהלריַתבע,
ּמאשמרו ִבלשפ ֵאני שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
הוִבאיל יַתורֲעחִבוצי ּמהלריַתבע רֲעאחו יַתרִים ּמללריַתבע,
אכִבלי אש ִבניַתּטּממא תוכו,
ללא ִבניַתּטמו רֲעאחו ּמריו?
ּמאיַתמר ּמלאהן:
ששליַתחת קו שדִבמין ִבהיא? >עשטלע?ת :נכתבה החי"ת על מחיקה ואינה ברורה<
יַת
או אשֵאמא ּמהלריַתבע רֲעאחו יַתרִים יַתלרֲעחִבוצי ּמה לריַתבע,
שכִבלי אש ִבניַתּטמו רֲעאחו ּמריו,
ללא ִבניַתּטּממא תוכו!
מסכת כלים פרק כה משנה ה
ו
ִבניַתּטּממא ּמה לריַתבע,
ּמהלריַתבע יַתורֲעאחו ּמריו שטֵאמִבאין,
רֲעחִבוצי ּמה לריַתבע יַתורֲעאחו ּמריו שטהו ִברין.
ִבניַתּטּממא רֲעחִבוצי ּמהלריַתבע,
רֲעחִבוצי ּמה לריַתבע יַתורֲעאחו ּמריו שטֵאמִבאין,
שוּמהלריַתבע יַתורֲעאחו ּמריו שטהו ִברין.
ִבניַתּטמו רֲעאחו ֵארי ּמהלריַתבע,
רֲעאחו ֵארי רֲעחִבוצי ּמה לריַתבע שטהו ִברין.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:

ֵאאין חושלִבקין אאת יַתה יַתגיַתבִים.
שכאשהוא יַתמשטִבביל ,יַתמשטִבביל אאת מכלו.
מסכת כלים פרק כה משנה ו
ז
יַתכ ֵאני ֵאכִבלים,
שוּמה שג ֵאניאהם,
שוּמא שז ֵאניאהם,
ִבוידות יַתהֵאכִבלים יַתהשמיַתקשבִבלים,
אש ּמנשפלו רֲעעֵאליאהן יַתמששִבקין,
שמ יַתנ שגּמבן שוֵאהן שטהו ִברין.
וששּמאר ּמכל יַתהֵאכִבלים אשֵאאין ּמלאהם רֲעאחו יַתרִים ּמותוְך,
שואש ּמנשפלו יַתמששִבקין יַתעל ִבמשקּמוצתו,
מכלו ּמטֵאמא.
אכִבלי אש ִבניַתּטמו רֲעאחו ּמריו שביַתמששִבקין,
רֲעאחו ּמריו שטֵאמִבאין;
תוכו ,שוּמה שגנו ,שוּמא שז ּמניו ,שו ּמי ּמדיו,
שטהו ִברין.
ִבניַתּטּממא ִבמתוכו ,מכלו ּמטֵאמא.
מסכת כלים פרק כה משנה ז
ח
ּמכל יַתהֵאכִבלים ֵאיש ּמלאהם רֲעאחו יַתרִים ּמותוְך,
שו ֵאיש ּמלאהן ֵאבית שוצִבביּמעה.
שרִבבי יַתט שרפון אוֵאמר:
יַתלרֲעע ֵארּמבה שגדוּמלה אשּמלֵאע ץ.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
יַתלכוסות.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
יַתל ּמי יַתדִים יַתהשּטֵאמאות שויַתהשּטהורות.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
ללא ּמאשמרו אאּמלא יַתל ּמי יַתדִים יַתהשּטהורות ִבבשליַתבד.
מסכת כלים פרק כה משנה ח
ט
ֵאכייַתוצד?
ּמהיו ּמי ּמדיו שטהורות,
יַתורֲעאחו ֵארי יַתהכוס שטֵאמִבאין,
רֲעאּמחזו שבֵאבית שוצִבביּמעתו,
ֵאאינו חוֵאשש אשֵאמא ִבניַתּטמו ּמי ּמדיו יַתברֲעאחו ֵארי יַתהכוס.
ּמה ּמיה שואתה שבכוס אשרֲעאחו ּמריו שטֵאמִבאין,

ֵאאינו חוֵאשש אשֵאמא ִבניַתּטּממא יַתמששאקה אששבִבפיו
יַתברֲעאחו ֵארי יַתהכוס ,שוּמח יַתזר שוִבטֵאמא אאת יַתהכוס.
מקשמקום אשהוא יַתמ שרֵאתיַתח,
ֵאאינו חוֵאשש אשֵאמא ּמישוצאו יַתמששִבקים ִבמתוכו,
שו ּמנ שגעו יַתברֲעאחו ּמריו ,שוּמח שזרו שלתוכו.
מסכת כלים פרק כה משנה ט
י
שכֵאלי יַתהלּק אדש,
ֵאאין ּמלאהן רֲעאחו יַתרִים ּמותוְך,
שוֵאאין ּמלאהן ֵאבית שוצִבביּמעה.
שוֵאאין יַתמשטִבביִבלים ֵאכִבלים שבתוְך ֵאכִבלים יַתבלּק אדש.
ּמכל יַתהֵאכִבלים יו שר ִבדים ִבלי ֵאדי מטשמּמאּמתן שביַתמרֲעחּמשּמבה,
שוֵאאי ּמנן עוִבלין ִבמי ֵאדי מטשמּמאּמתן אאּמלא שבִבשנוי יַתמרֲעעאשה.
יַתהיַתמרֲעעאשה שמיַתבֵאּטל ִבמ יַתיד יַתהיַתמרֲעעאשה וִבמ יַתיד יַתהיַתמרֲעחּמשּמבה,
יַתהיַתמרֲעחּמשּמבה ֵאאי ּמנה שמיַתבאּטאלת
ללא ִבמ יַתיד יַתהיַתמרֲעעאשה שוללא ִבמ יַתיד יַתהיַתמרֲעחּמשּמבה.

פרק כו
מסכת כלים פרק כו משנה א
א
יַתס שנ ּמדל ִבעשמִבקי ,שוִבכיס אשִבלשש ּמנוצות,
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף שקֵאפיּמפה ִבמשוצ ִברית;
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
יַתא ף יַתס שנ ּמדל יַתל ִבדיִבקי יַתכיוֵאוצא ּמבאהן,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִבמיַתּטִבמין וִבמיַתּטרֲעה ִברין אשללא ּמבמאּממן> .שמיַתטִבמין ושמיַתטרֲעה ִברין<
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
יַתורֲעהללא ּמכל יַתהֵאכִבלים ִבמיַתּטִבמין וִבמיַתּטרֲעה ִברין אשללא ּמבמאּממן?
רֲעאּמבל ֵאאלו ,יַתא ף יַתעל ִבפי ממּמת ִברין,
שטֵאמִבאין ,אשיַתהאה שדיוט ּמיכול שליַתהשח ִבזי ּמרן.
ללא ּמאשמרו אאּמלא ִבבשקֵאפיּמפה ִבמשוצ ִברית,
אשיַתא ף ּמהמאּממן ֵאאינו ּמיכול שליַתהשח ִבזי ּמר ּה.
מסכת כלים פרק כו משנה ב
ב
ִבכיס אשִבלשש ּמנוצות אש ִבנּמּטלו שש ּמנּמוציוּ ,מטֵאמא;

ִבנשפיַתשטּ ,מטהור.
ּמטּמלה ּמעּמליו יַתמשטֵאלת ִבמשליַתמּמּטןּ ,מטֵאמא.
ִבכיס שבתוְך ִבכיס אש ִבניַתּטּממא אאּמחד ֵאמאהן שביַתמששאקה,
ללא ִבניַתּטּממא רֲעחֵאברו.
שוצרור יַתהיַתמ שר ּמגִבליתּ ,מטֵאמא.
שוצרור יַתהּממעות,
שרִבבי אאִבליאע אזר שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין.
מסכת כלים פרק כו משנה ג
ג
יַתכ ף לושקֵאטי קוִבוצים ,שטהו ּמרה.
יַתהזון שויַתהיַתב שרשכ ּמיר ,שטֵאמִבאין :zōnē > ,חגורה ,סינר< >  :brakhiálionכיסוי לזרוע<
שויַתהיַתש שר ּמוִבלין ,שטֵאמִבאין.
שויַתהשפ יַתרשק ֵאניִבמין ,שטהו ִברין.
שוּמכל ֵאבית אאשוצּמבעות ,שטהורות,
חו ץ ִבמאשיַתליַתּק ּמיִבוצים,
ִבמשפ ֵאני אשִבהיא שמיַתקאבאלת ּמהאוג.
ִבנשק ּמרּמעה,
ִבאם ֵאאי ּמנ ּה שמיַתקאבאלת אאת לרב ּמהאוג,
שטהו ּמרה.
מסכת כלים פרק כו משנה ד
ד
יַתס שנ ּמדל אש ִבנשפשסּמקה יַתאיַתחת ֵאמּמא שז ּמניו ,שוִבתשּק ּמנ ּה,
שטֵאמּמאה ִבמ שד ּמרס; >טמא<
ִבנשפשסּמקה ששִבנ ּמיה ,שוִבתשּק ּמנ ּה,
ּמטרֲעה ּמרה ִבמן יַתהִבמ שד ּמרס> ,מחוק :טהור<
רֲעאּמבל שטֵאמּמאה יַתמ ּמגע> .טמא<
ללא ִבהשסִבפיק שליַתתֵאּקן אאת ּמה ִבראשו ּמנה
יַתעד אש ִבנשפשסּמקה שש ִבנ ּמיה,
ִבנשפיַתסק רֲעעֵאקבו,
ִבניַתּטל ּמחשטמו ,או אש אנאחיַתלק ִבלשש יַתנִים,
ּמטהור.
אסשל ּמים אש ִבנשפיַתסק ִבמּמכל ּממקום> ,סוליים<
ּמטהור.
יַתמ שנּמעל אש ִבנשפיַתחת ,שוֵאאינו שמיַתקֵאבל אאת לרב ּמה אר אגל,
ּמטהור.
יַתמ שנּמעל אשיַתעל ּמהּמאמום,
שרִבבי אאִבליאע אזר שמיַתטֵאהר,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטִבמין.

ה
ּמכל רֲעחּממתות שוצרורות ,שטהורות,
חו ץ ִבמאשּמליַתע שרִבב ִביים.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
שוצרור ּמשּמעה ,שטהורות.
שוצרור עוּמלם ,שטֵאמאות.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ּמכל רֲעחּממתות שוצרורות ,שטהורות.
מסכת כלים פרק כו משנה ה
ו
ֵאאלו עורות שטֵאמִבאים ִבמ שד ּמרס:
עור אשּמחיַתשב ּמעּמליו יַתלּמשִבטייַתח,
עור שסמק שרשט ּמיה,
עור יַתקשטמבשל ּמיה,
עור יַתהיַתחּממר> ,הגהה מעל :עור יַתהרֲעחמור<
עור יַתהיַתכּמתן,
עור יַתהיַתכּמת ף> ,יַתהאּקאת ף<
עור ּמהרוֵאפא,
עור ּמהרֲעע ֵאריּמסה,
עור יַתהֵאלב אששלּמקּמטן,
עור יַתהיַתכר,
שועור יַתהאכאסת,
ִבמ שד ּמרס.
עור יַתהּמוּסרוק,
שועור יַתהוּסו ֵארק,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ִבמ שד ּמרס.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
שטֵאמא ֵאמת.
מסכת כלים פרק כו משנה ו
ז
יַתעב שכסות ,שויַתתשכ ִבריְך שכסות,
ִבמ שד ּמרס.
יַתעב יַתא שר ּמגּממן ,שויַתתשכ ִבריְך יַתא שר ּמגּממן,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ִבמ שד ּמרס.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שטֵאמא ֵאמת.

עור אשרֲעעּמשאו רֲעחפוי יַתלֵאכִבליםּ ,מטהור,
שויַתלִבמששּמקלותּ ,מטֵאמא.
שרִבבי יוֵאסה שמיַתטֵאהר ִבמֵאשם ּמאִבביו.
מסכת כלים פרק כו משנה ז
ח
ּמכל ּממקום אשֵאאין אחשסרון שמּמלאּמכה,
יַתהיַתמרֲעחּמשּמבה שמיַתטשמיַתאּמתן.
שוּמכל ּממקום אש ֵאיש אחשסרון שמּמלאּמכה,
ֵאאין יַתהיַתמרֲעחּמשּמבה שמיַתטשמיַתאּמתן,
אאּמלא ּמהיַתעשוצּמבה> .העווצבה<
מסכת כלים פרק כו משנה ח
ט
עורות יַתביַתעל יַתהיַתבִית,
יַתהיַתמרֲעחּמשּמבה שמיַתטשמיַתאּמתן.
שואשּמלּמעשב ּמדן,
ֵאאין יַתהיַתמרֲעחּמשּמבה שמיַתטשמיַתאּמתן,
שואשיַתל יַתג ּמנב,
יַתהיַתמרֲעחּמשּמבה שמיַתטשמיַתאּמתן.
שואשיַתל ּמג שזּמלן,
ֵאאין יַתהיַתמרֲעחּמשּמבה שמיַתטשמיַתאּמתן.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ִבחלו ף יַתה שדּמב ִברים:
אשל יַתג שזּמלן,
יַתהיַתמרֲעחּמשּמבה שמיַתטשמיַתאּמתן.
שואשל יַתג ּמנב,
ֵאאין יַתהיַתמרֲעחּמשּמבה שמיַתטשמיַתאּמתן,
ִבמשפ ֵאני אשללא ִבנשת ּמירֲעאשו יַתהשבּמעִבלים.
מסכת כלים פרק כו משנה ט
י
עור אשהוא ּמטֵאמא ִבמ שד ּמרס,
שוּמחיַתשב ּמעּמליו ִבל שרוצועות יַתהיַתוּס שנ יַתדִבלים,
ֵאכי ּמון אש ּמניַתתן בו אאת ּמהיַתא שזֵאמל,
ּמטיַתהר.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתעד אש יַתישמִבעיאטנו ּמפחות ֵאמרֲעחִבמּמשה שטּמפִבחים.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר ִבב שרִבבי ּמוצדוק אוֵאמר:
יַתא ף ּמהעואשה ִבמשטיַתפיַתחת ִבמן ּמהעור,

שטֵאמּמאה,
ִבמן יַתהשכּמסתות ,שטהו ּמרה.

פרק כז
מסכת כלים פרק כז משנה א
א
יַתהאב אגד ִבמיַתּטֵאמא ִבמֵאשם רֲעחִבמּמשה ֵאשמות> ,שמיַתטֵאמא<
יַתהיַתוּסק ִבמֵאשם יַתא שרּמבּמעה,
ּמהעור ִבמֵאשם ששללּמשה,
ּמהֵאע ץ ִבמֵאשם שש יַתנִים,
שכִבלי אח ארש ִבמֵאשם אאּמחד.
שכִבלי אח ארש ִבמיַתּטֵאמא ִבמֵאשם שכִבלי ִבקבול> .שמיַתטֵאמא<
שוּמכל אשֵאאין לו תוְך ִבבשכִבלי אח ארש,
ֵאאין לו רֲעאחו יַתרִים.
ב
מוִבסי ף ּמעּמליו ּמהֵאע ץ> ,מוס ף! גרסת הסופר מוּמס ף ,והנקדן ניקד מוִבס ף<
אשהוא ִבמיַתּטֵאמא ִבמֵאשם מוּמשב> .שמיַתטֵאמא<
שוֵאכן יַתטשבּמלה אשֵאאין ּמל ּה ִבל שזֵאבז,
ִבבשכִבלי ֵאע ץ ,שטֵאמּמאה,
וִבבשכִבלי אח ארש ,שטהו ּמרה.
ג
מוִבסי ף ּמעּמליו ּמהעור> ,מוס ף<
אשהוא ִבמיַתּטֵאמא ִבמֵאשם רֲעאּמהִבלים> .שמיַתטֵאמא<
מוִבסי ף ּמעּמליו יַתהיַתשק> ,מוס ף<
אשהוא ִבמיַתּטֵאמא ִבמֵאשם ּמא ִבריג> .שמיַתטֵאמא<
מוִבסי ף ּמעּמליו יַתהאב אגד> ,מוס ף<
אשהוא ִבמיַתּטֵאמא ִבמֵאשם ּמשלוש יַתעל ּמשלוש.
מסכת כלים פרק כז משנה ב
ד
יַתהאב אגד ִבמיַתּטֵאמא ִבמֵאשם ששללּמשה יַתעל ששללּמשה >שמיַתטֵאמא<
שלִבמ שד ּמרס,
וִבמשום ּמשלוש יַתעל ּמשלוש ִבלשטֵאמא ֵאמת.
יַתהיַתשק ,יַתא שרּמבּמעה יַתעל יַתא שרּמבּמעה,
ּמהעור ,רֲעחִבמּמשה יַתעל רֲעחִבמּמשה,

יַתמּמפ ץִ ,בשּמשה יַתעל ִבשּמשה,
ּמש ִבוין שלִבמ שד ּמרס שוִבלשטֵאמא ֵאמת.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
יַתהיַתשקִ ,בשי ּמריו יַתא שרּמבּמעה,
ושתִבחּמלתו ִבמאש ִבי ּמגֵאמר.
מסכת כלים פרק כז משנה ג
ה
ּמהעואשה שש יַתנִים ִבמן יַתהאב אגד שואאּמחד ִבמן יַתהיַתשק,
ששללּמשה ִבמן יַתהיַתשק שואאּמחד ִבמן ּמהעור,
יַתא שרּמבּמעה ִבמן ּמהעור שואאּמחד ִבמן יַתהיַתמּמפ ץ,
ּמטהור.
רֲעחִבמּמשה ִבמן יַתהיַתמּמפ ץ שואאּמחד ִבמן ּמהעור,
יַתא שרּמבּמעה ִבמן ּמהעור שואאּמחד ִבמן יַתהיַתשק,
ששללּמשה ִבמן יַתהיַתשק שואאּמחד ִבמן יַתהאב אגד,
ּמטֵאמא.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל אשִבחֵאבר לו ִבמן אהּמחמור ִבמאמנוּ ,מטֵאמא,
וִבמן יַתהיַתּקל ִבמאמנוּ ,מטהור.
מסכת כלים פרק כז משנה ד
ו
יַתהשמיַתקֵאציַתע ִבממכּמלם אטיַתפח יַתעל אטיַתפח,
ּמטֵאמא.
ִבמשוֵאלי יַתהמּקּמפה אטיַתפח יַתעל אטיַתפח,
ּמטֵאמא.
ִבמִבצ שד ֵאדי יַתהמּקּמפה,
שרִבבי ִבששמעון שמיַתטֵאהר,
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתהשמיַתקֵאציַתע אטיַתפח יַתעל אטיַתפח שבּמכל ּממקום,
ּמטֵאמא.
מסכת כלים פרק כז משנה ה
ז
שבלו ֵאיי ּמנּמפה ושכּמב ּמרה אשִבהשתִבקי ּמנן ִבליִבשיּמבה,
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין ,יַתעד אש שייַתקיַתצע.
ִבכֵאוּסא אשיַתלּמּקּמטן אש איש לו יַתר שגיַתלִים,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאין בו לגיַתב ּה אטיַתפח,
ּמטֵאמא.
ּמחלוק אשיַתלּמּקּמטן,

שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ּמכל אשהוא.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתעד אש שיֵאהא בו יַתכֵאשעור,
שו ִבנשמ ּמדד ּמכפול.
מסכת כלים פרק כז משנה ו
ח
ֵאאלו ִבנשמ ּמד ִבדין שכפוִבלים:
רֲעא יַתנשפשל ּמיה> ,מחוק :אמפלייה< >  :empílionנעל בית ,גרב<
וִבפשמיַתלשנ ּמיה :feminalia > ,רצועות שכורכים על הרגל<
וִבמשכ שניַתסִים,
שוכויַתבע,
שוִבכיס אששלמפ שנ ּמדה.
ויַתמשטֵאלית אששּטּמל ּמי ּה יַתעל יַתהּמשּמפה,
ִבאם שפשוּמטהִ ,בנשמ אד אדת שפשוּמטה,
ִבאם שכפוּמלהִ ,בנשמ אד אדת שכפוּמלה.
מסכת כלים פרק כז משנה ז
ט
אב אגד אשּמא יַתרג בו ששללּמשה יַתעל ששללּמשה,
ִבניַתּטּממא ִבמ שד ּמרס,
שוִבהששִבלים ּמעּמליו אאת ּמכל יַתהאב אגד,
ּמניַתטל חוט אאּמחד ִבמשתִבחּמלתו,
ּמטיַתהר ִבמן יַתהִבמ שד ּמרס,
רֲעאּמבל ּמטֵאמא יַתמ יַתגע ִבמ שד ּמרס.
ּמניַתטל חוט אאּמחד ִבמשתִבחּמלתו,
שויַתאיַתחר ּמכְך ִבהששִבלים ּמעּמליו אאת ּמכל יַתהאב אגד,
ּמטֵאמא יַתמ יַתגע ִבמ שד ּמרס.
מסכת כלים פרק כז משנה ח
י
שוֵאכן אב אגד אשּמא יַתרג בו ּמשלוש יַתעל ּמשלוש,
ִבניַתּטּממא שטֵאמא ֵאמת,
שוִבהששִבלים ּמעּמליו אאת ּמכל יַתהאב אגד,
ּמניַתטל חוט אאּמחד ִבמשתִבחּמלתו,
ּמטיַתהר ִבמשּטֵאמא ֵאמת,
רֲעאּמבל ּמטֵאמא יַתמ יַתגע שטֵאמא ֵאמת.
ּמניַתטל חוט אאּמחד ִבמשתִבחּמלתו,
שויַתאיַתחר ּמכְך ִבהששִבלים ּמעּמליו אאת ּמכל יַתהאב אגד,
ּמטהור.

יא
ִבמשפ ֵאני אשּמאּממרו:
ּמשלוש יַתעל ּמשלוש אש ִבנשתּממרֲעעּמטה ,שטהו ּמרה.
רֲעאּמבל ששללּמשה יַתעל ששללּמשה אש ִבנשתּממיַתעט,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשּמּטיַתהר ִבמן יַתהִבמ שד ּמרס,
ּמטֵאמא שבּמכל יַתהשּטּממאות.
מסכת כלים פרק כז משנה ט
יב
ּמס ִבדין אשהוא ּמטֵאמא ִבמ שד ּמרס,
שאו ֵאויּמלן :velum > ,בד שתולים בפתח<
יַתורֲעע ּמ
ּמטיַתהר ִבמן יַתהִבמ שד ּמרס,
רֲעאּמבל ּמטֵאמא יַתמ יַתגע ִבמ שד ּמרס.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
שוִבכי שבֵאאי אזה ִבמ שד ּמרס ּמנ יַתגע אזה?
אאּמלא ִבאם ֵאכן ּמנ יַתגע בו ּמזב,
ּמטֵאמא יַתמ ּמגע ּמזב.
מסכת כלים פרק כז משנה י
יג
ששללּמשה יַתעל ששללּמשה אש אנאחיַתלק,
ּמטיַתהר ִבמן יַתהִבמ שד ּמרס,
רֲעאּמבל ּמטֵאמא יַתמ יַתגע ִבמ שד ּמרס.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
שוִבכי שבֵאאי אזה ִבמ שד ּמרס ּמנ יַתגע אזה?
אאּמלא ִבאם ֵאכן ּמנ יַתגע בו יַתה ּמזב,
שוּמטֵאמא יַתמ ּמגע ּמזב.
מסכת כלים פרק כז משנה יא
יד
ששללּמשה יַתעל ששללּמשה ּמביַתאששפות,
ּמב ִבריא שווצו ֵארר אמיַתלח,
ויַתביַתבִית,
או ּמב ִבריא ,או וצו ֵארר אמיַתלח.
יַתכּממה אמיַתלח שיֵאהא וצו ֵארר?
לריַתבע.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתדּמּקה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתגּמוּסה.

ֵאאלו ּמוֵאאלו ִבמשתיַתכ שו ִבנין שלּמהֵאקל.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ּמש ִבוים ששללּמשה יַתעל ששללּמשה ּמביַתאששפות
שלּמשללש יַתעל ּמשלוש אשיַתביַתבִית.
מסכת כלים פרק כז משנה יב
יה
ששללּמשה יַתעל ששללּמשה אש ִבנשק יַתרע,
ִבאם נושתנו יַתעל יַתהִבכֵאוּסא,
ושבּמשרו נו ֵאגיַתע יַתבִבכֵאוּסאּ ,מטהור;
שוִבאם ּמלאוּ ,מטֵאמא.
ּמשלוש יַתעל ּמשלוש אש ִבנשמּמהה ִבמאמ ּמנה חוט אאּמחד,
או אש ִבנשמּמוצא ּמב ּה אקאשר,
או שש ֵאני חוִבטין יַתמשתִבאיִבמין ,שטהו ּמרה.
ּמשלוש יַתעל ּמשלוש אשִבהששִבליּמכ ּה ּמביַתאששפות,
שטהו ּמרה.
ִבאם אהאח ִבזי ּמר ּה ,שטֵאמּמאה.
שלעוּמלם יַתהששּמלּמכּמת ּה שמיַתטרֲעה יַתרּמתה,
יַתורֲעח ּמז ּמרּמת ּה שמיַתטשמיַתאּמת ּה,
חו ץ ִבמאשּמליַתא שר ּמגּממן שואשִבל שזהו ִברית טוּמבה.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יַתא ף יַתמשטֵאלת רֲעח ּמדּמשה יַתכיוֵאוצא ּמבאהן.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
מכּמלם שטֵאמִבאין,
ללא ּמה שזּמכרו אאּמלא ִבמשפ ֵאני ּמהֵאשב רֲעאֵאב ּמדה.

פרק כח
מסכת כלים פרק כח משנה א
א
ּמשלוש יַתעל ּמשלוש אש ּמנשת ּמנה יַתביַתכדור,
או אשרֲעעּמשּמא ּה יַתכדור ִבבשפ ֵאני יַתעשוצּממ ּה,
שטהו ּמרה.
רֲעאּמבל ששללּמשה יַתעל ששללּמשה אש ִבנּמתנו יַתביַתכדור,
ּמטֵאמא.
רֲעעּמשאו יַתכדור ִבבשפ ֵאני יַתעשוצמו,
ּמטהורִ ,במשפ ֵאני אשיַתהּמתִבפיר שמיַתמרֲעעטו.
מסכת כלים פרק כח משנה ב

ב
ּמפחות ִבמששללּמשה יַתעל ששללּמשה
אשִבהשתִבקינו ּמללפק בו אאת יַתהיַתמ שרֵאח ץ,
של יַתנֵאער בו אאת יַתהשּק ֵאד ּמרה,
שליַתק יַתנח בו אאת ּמה ֵאריַתחִים,
ֵאבין ִבמן מוּמכן וֵאבין אשֵאאינו ִבמן מוּמכן,
ּמטֵאמא.
ִבדשב ֵארי שרִבבי אאִבליאע אזר.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ֵאבין ִבמן מוּמכן וֵאבין אשֵאאינו ִבמן מוּמכן,
ּמטהור.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
שבמוּמכןּ ,מטֵאמא,
ושבאשֵאאינו מוּמכןּ ,מטהור.
מסכת כלים פרק כח משנה ג
ג
שה יַתאשסשפּמל ִבנית :splēnion > ,רטיה ,תחבושת<
ּמהעו א
ֵאבין יַתבאב אגד וֵאבין ּמבעור,
שטהו ּמרה.
שממל שגּממה :málagma > ,אספלנית ,רטיה ,משחה<
יַתבאב אגד ,שטהו ּמרה,
וּמבעור ,שטֵאמּמאה.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
יַתא ף יַתבאב אגד ,שטֵאמּמאה,
ִבמשפ ֵאני אשִבהיא ִבנ שנאע ארת.
מסכת כלים פרק כח משנה ד
ד
ִבמשטשפחות שסּמפ ִברים,
ֵאבין שממוצ ּמירות וֵאבין אשֵאאי ּמנן שממוצ ּמירות,
שטֵאמאות.
ִבדשב ֵארי ֵאבית יַתשיַתמי.
ֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שממוצ ּמירות ,שטהורות,
שואשֵאאי ּמנן שממוצ ּמירות ,שטֵאמאות.
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ֵאאלו ּמוֵאאלו שטהורות.
מסכת כלים פרק כח משנה ה
ה

יַתכּמפח אשהוא ּמטֵאמא ִבמ שד ּמרס,
ו שנּמתנו יַתעל יַתהֵאוּסאפר,
ּמטהור ִבמן יַתהִבמ שד ּמרס,
רֲעאּמבל ּמטֵאמא שטֵאמא ֵאמת.
ֵאחאמת אשרֲעעּמשּמא ּה ּמשִבטייַתח,
שוּמשִבטייַתח אשרֲעעּמשאו ֵאחאמת,
ּמטהור.
ֵאחאמת אשרֲעעּמשּמא ּה ּמת שרֵאמל,
שוּמת שרֵאמל אשרֲעעּמשאו ֵאחאמת,
יַתכר אשרֲעעּמשאו ּמס ִבדין,
שוּמס ִבדין אשרֲעעּמשאו יַתכר,
אכאסת אשרֲעעּמשּמא ּה ִבמשטיַתפיַתחת,
וִבמשטיַתפיַתחת אשרֲעעּמשּמא ּה אכאסת,
ּמטֵאמא.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל אשִבש ּמנהו ִבלששמוּ ,מטֵאמא;
שלֵאשם יַתאֵאחרּ ,מטהור.
מסכת כלים פרק כח משנה ו
ו
יַתמשטֵאלית אששּטּמל ּמי ּה יַתעל יַתהמּקּמפה,
שמיַתטּממא אאּמחד ,ופואסאלת אאּמחד.
ִבהשפ ִבריּמש ּה ִבמן יַתהמּקּמפה,
יַתהמּקּמפה שמיַתטּממא אאּמחד ופואסאלת אאּמחד,
שויַתהיַתמשטֵאלית שטהו ּמרה.
שטּמל ּמי ּה יַתעל יַתהאב אגד,
שמיַתטּממא ששיַתנִים ופואסאלת אאּמחד.
ִבהשפ ִבריּמש ּה ִבמן יַתהאב אגד,
יַתהאב אגד שמיַתטֵאמא אאּמחד ופוֵאסל אאּמחד,
שויַתהיַתמשטֵאלית שמיַתטּממא שש יַתנִים ופואסאלת אאּמחד.
שוֵאכן יַתהּטואלה יַתעל יַתהיַתשק ,או יַתעל ּמהעור.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי ִבששמעון שמיַתטֵאהר.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתעל ּמהעורּ ,מטהור,
שויַתעל יַתהיַתשקּ ,מטֵאמא,
ִבמשפ ֵאני אשהוא ּמא ִבריג.
מסכת כלים פרק כח משנה ז
ז
ּמשלוש יַתעל ּמשלוש אשּמאּממרו,

חו ץ ִבמן יַתהשמּמלל.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ִבששמעון.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ּמשלוש יַתעל ּמשלוש שממכ ּמונות.
שטּמל ּמי ּה יַתעל יַתהאב אגד ֵאמרויַתח יַתאיַתחתֵ ,אאינו ִבחבור;
ִבמששֵאתי רוחות זו שכ אנ אגד זוִ ,בחבור.
רֲעעּמשּמא ּה שכִבמין יַתגם,
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?
יַתביַתּטִבלית ,רֲעאּמבל אבּמחלוק,
ִבמשליַתמשעּמלןִ ,בחבור ,וִבמשליַתמּמּטןֵ ,אאי ּמנ ּה ִבחבור.
מסכת כלים פרק כח משנה ח
ח
ִבב שג ֵאדי רֲעע ִבנ ִביים,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאין ּמבאהן ּמשלוש יַתעל ּמשלוש,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שטֵאמִבאין ִבמ שד ּמרס.
יַתטֵאלית אשִבהשתִבחיל ּמב ּה שלּמק שרּמע ּה,
ֵאכי ּמון אש ִבנשק יַתרע מרּמב ּה,
ֵאאי ּמנה ִבחבור.
אהּמעִבבים ּמה יַתרִבכים,
ֵאאין ּמבאהן ִבמֵאשם ּמשלוש יַתעל ּמשלוש.
מסכת כלים פרק כח משנה ט
ט
אכאסת יַתהיַתוּסּמבִבלין> ,יַתהיַתוּסיַתבִבלין<
שטֵאמּמאה ִבמ שד ּמרס.
שמיַתשאמ ארת אשיַתל יַתיִין,
ֵאאין ּמב ּה ִבמֵאשם מוּמשב.
ששּמבּמכה אשיַתל שזֵאק ּמנה,
שטֵאמּמאה ִבמ שד ּמרס ִבמֵאשם מוּמשב.
ּמחלוק אששליושוצאות יַתהחו ץ,
אהּמעשוי ִבכששּמבּמכה,
ּמטהור.
ּמהעואשה אב אגד ִבמן יַתהֵאח ארםּ ,מטהור;
וִבמן יַתהזוטוּ ,מטֵאמא.
שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב אוֵאמר:
יַתא ף ּמהעואשה אב אגד ִבמן יַתהֵאח ארם ושכּמפלו,
ּמטֵאמא.

מסכת כלים פרק כח משנה י
י
ששּמבּמכה אשִבהשתִבחיל ּמב ּה ִבמִבפיּמה,
שטהו ּמרה ,יַתעד אש ִבי שגלמר אאת ּמק שרּמק שרּמת ּה.
ִבהשתִבחיל ּמב ּה ִבמּמּק שרּמק שרּמת ּה,
שטהו ּמרה ,יַתעד אש ִבי שגלמר אאת ִבפיּמה.
ששִבביס אשּמל ּה,
ּמטֵאמא ִבבשפ ֵאני יַתעשוצמו.
חוִבטין אשּמל ּה,
שטֵאמִבאין ִבמֵאשם ִבחבור.
ששּמבּמכה אש ִבנשק שרּמעה,
ִבאם ֵאאי ּמנה שמיַתקאבאלת אאת לרב יַתהֵאשּמער,
שטהו ּמרה.

פרק כט
מסכת כלים פרק כט משנה א
א
נוֵאמי יַתהּמוּס ִבדין שויַתהוּסוּמד ִברין שויַתהיַתּט שרִבטין שויַתהיַתפשליון אשּמללראש,
ֵאשש אאשוצּמבעות;
שר> .אאִבפייַתק שרִבסין ,סדין<
אשִבלשפיַתק שרִבסין ,אע א
נוֵאמי יַתהּמוּס ִבגי שוּמה ּמר ִבדיד שואהּמחלוק שויַתהיַתּטֵאלית,
ּמשלוש אאשוצּמבעות.
נוֵאמי יַתהיַתכּמפח אשיַתל שזֵאק ּמנה,
שויַתה מגשמ ִבדין אשּמליַתע שרִבב ִביים,
שויַתהמּקשלִבקיס ,שויַתהּמפ שנ ּמדה,
שויַתהיַתמשעלפ ארת ,שויַתהיַתפ שרגוד,
נוֵאמיאהן ּמכל אשֵאהן.
מסכת כלים פרק כט משנה ב
ב
ּמשלוש שכּמסתות אשיַתלאצאמר,
ֵאשש אשיַתלִבפששּמתן,
ששללּמשה שס ִבדי ִבנים,
ששֵאתים אעשש ֵארה ִבמשטּמפחות,
שש ֵאני מסשו ִבריִבקין,
ּמחלוק אאּמחד,
יַתטֵאלית יַתאיַתחת,

ושקמלשבּמק ִברין יַתאיַתחת,
ִבחבור יַתלמּטשמּמאה שויַתליַתה ּמז ּמיה;
ּמיֵאתר ִבמֵאכן,
ִבחבור יַתלמּטשמּמאה ,שוֵאאינו ִבחבור יַתליַתה ּמז ּמיה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתא ף ללא יַתלמּטשמּמאה.
מסכת כלים פרק כט משנה ג
ג
חוט ִבמששאקאלת ,שש ֵאנים ּמעּמשר;
אשאלּמח ּמרִבשים ,ששמו ּמנה ּמעּמשר;
שואשיַתליַתבּמנִיין ,רֲעחִבמִבשים יַתאּממה.
ּמיֵאתר ִבמֵאכן,
ִבאם ּמרּמוצה שליַתק ֵאיםּ ,מטהור.
שואשיַתליַתוּס ּמי ִבדים שואשיַתליַתצּמי ִברים,
ּמכל אשֵאהן.
מסכת כלים פרק כט משנה ד
ד
חוט למא שז יַתנִים אשיַתליַתח שנ ּמו ִבני,
שוחוט למא שזיַתנִים אשִבל שזּמהִבבים,
שואששלשושקֵאלי יַתא שר ּמגּממן טוב,
ּמשלוש אאשוצּמבעות.
יַתיד יַתהּמּק שרדום ֵאמיַתארֲעח ּמריו,
ּמשלוש אאשוצּמבעות.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
אטיַתפחּ ,מטהור.
מסכת כלים פרק כט משנה ה
ה
חוט למא שז יַתנִים אשיַתלמששלּמח ִבני,
אששליַתברֲעעֵאלי ּמבִבתים,
אטיַתפח.
יַתיד ּמק שרדום ִבמשלּמפ ּמניו,
אטיַתפח.
ִבשי ֵארי יַתיד יַתפ שר ּמגל,
אטיַתפח.
יַתיד יַתמאּקאבת אשִבלשמיַתפשתֵאחי רֲעאּמב ִבנים> ,אששליַתמשפשתֵאחי<
אטיַתפח.
מסכת כלים פרק כט משנה ו

ו
חוט למא שז יַתנִים אשיַתליַתצּממ ִברים,
שואששלשושקֵאלי שזכוִבכית,
ִבטשפיַתחִים.
יַתיד יַתהיַתמּקור,
ִבטשפיַתחִים.
יַתיד יַתהיַתמשעּמוצד אשיַתלִבל שגיונות,
ִבטשפיַתחִים.
יַתיד יַתהּמּק שר ּמנס אשִבל שזּמהִבבים,
ִבטשפיַתחִים;
שואשאלּמח ּמרִבשין,
ששללּמשה שטּמפִבחים.
מסכת כלים פרק כט משנה ז
ז
ִבשי ֵארי יַתהּמד שרּמבן ִבמשליַתמשעּמלן ,יַתא שרּמבּמעה.
יַתיד יַתהּמב ִבדיד ,יַתיד יַתהּמּק שרדום אשיַתל ּמנִבכיש ,רֲעחִבמּמשה.
יַתיד אבן יַתהיַתפִבּטיש ,רֲעחִבמּמשה;
שויַתהיַתפִבּטישִ ,בשּמשה.
יַתיד ּמק שרדום אשיַתלִבבּקויַתע שואשאלּמע ִבדירִ ,בשּמשה.
יַתיד יַתמאּקאבתִ ,בשּמשה.
מסכת כלים פרק כט משנה ח
ח
ִבשי ֵארי יַתח שרחור ִבמשליַתמּמּטןִ ,בששבּמעה.
יַתיד יַתמשג ֵארּמפה אששליַתברֲעעֵאלי ּמבִבתים,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ִבששבּמעה,
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ששמו ּמנה.
שואשיַתליַתוּס ּמי ִבדין,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ִבתששּמעה;
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
רֲעעּמש ּמרה.
ּמיֵאתר ִבמֵאכןִ ,באם ּמרּמוצה שליַתק ֵאיםּ ,מטֵאמא.
יַתיד שמיַתששמֵאשי ּמהאורּ ,מכל אשֵאהן.

פרק ל

מסכת כלים פרק ל משנה א
א
שכֵאלי שזכוִבכית,
שפשוֵאטיאהן שטהו ִברין ,ושמיַתקשבֵאליאהן שטֵאמִבאים.
ִבנששּמברוּ ,מטּמהרו.
ּמח יַתזר שוּמעּמשה ֵאמאהן ֵאכִבלים,
שמיַתקשבִבלין מטשמּמאה ִבמּמכאן שויַתלּמבא.
יַתהיַתּטשבּמלה שוּמהיַתאשס מקשטּמלא אשִבל שזכוִבכית ,שטהו ִברין.
ִבאם איש ּמלאהן ִבל שזֵאבז ,שטֵאמִבאין.
שושוֵאלי שקּמע ּמרה שושוֵאלי יַתאשס מקשטּמלא אשִבל שזכוִבכית
אשִבהשתִבקי ּמנן שליַתתששִבמיש ,שטהו ִברין.
ִבק שרשטּמסם ,שוּמשּמפן שבשוִבפין ,שטֵאמִבאין.
מסכת כלים פרק ל משנה ב
ב
שסיַתפשקיַתל שר ּמיה ,שטהו ּמרה.
שויַתתשמחוי אשרֲעעּמשאו שסיַתפשקיַתל שר ּמיהּ ,מטֵאמא.
שוִבאם ִבמשתִבחּמלה רֲעעּמשאו שלֵאשם שסאפשקיַתל שר ּמיהּ ,מטהור.
יַתת שר ּמוד אשהוא ּמנתון יַתעל יַתהמששלּמחן,
ִבאם שמיַתקֵאבל ּמכל אשהואּ ,מטֵאמא,
שוִבאם ּמלאו,
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה שמיַתטֵאמא,
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי שמיַתטֵאהר.
מסכת כלים פרק ל משנה ג
ג
כוס אש ִבנשפ יַתגם מרבוּ ,משלוש שב מרבו,
ּמטהור;
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ִבאם שמיַתפ ֵאזר הוא אאת לרב יַתהיַתמִים,
ּמטהור.
ִבניַתּקב ,יַתורֲעעּמשאו ֵאבין יַתביַתביַתע ץ ֵאבין יַתב אזאפת,
ּמטהור.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתביַתביַתע ץּ ,מטֵאמא,
ויַתב אזאפתּ ,מטהור.
מסכת כלים פרק ל משנה ד
ד
שוצלוִבחית שקיַתט ּמנה אש ִבניַתּטל ִבפיּמה ,שטהו ּמרה;

אששלִבפשל ּמיטוס אש ִבניַתּטל ִבפיּמה ,שטהו ּמרה,
ִבמשפ ֵאני אשִבהיא סו יַתריַתחת אאת יַתה ּמיד.
ּמל ִבגי ִבנין שגדוִבלים אש ִבניַתּטל ִבפיאהם ,שטֵאמִבאין,
ִבמשפ ֵאני אשהוא יַתמשתִבקי ּמנן ִבלשכּמבִבשין.
שויַתא שריַתפשקס אשִבל שזכוִבכית ,שטהו ּמרה.
ה
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
"יַתאשש ֵאריְך ֵאכִבלים,
אש ִבנשכ שניַתסת שבמטשמּמאה,
שו ּמיּמוצאת שביַתטרֲעה ּמרה!"
חסלת מסכת כלים

מסכת אהלות
פרק א
מסכת אהלות פרק א משנה א
א
שש יַתנִים שטֵאמִבאים יַתבֵאמת,
אאּמחד ּמטֵאמא מטשמיַתאת ִבששבּמעה,
שואאּמחד ּמטֵאמא מטשמיַתאת אע ארב.
ששללּמשה שטֵאמִבאים יַתבֵאמת,
שש יַתנִים שטֵאמִבאים מטשמיַתאת ִבששבּמעה,
שואאּמחד ּמטֵאמא מטשמיַתאת אע ארב.
יַתא שרּמבּמעה שטֵאמִבאים יַתבֵאמת,
ששללּמשה שטֵאמִבאים מטשמיַתאת ִבששבּמעה,
שואאּמחד ּמטֵאמא מטשמיַתאת אע ארב.
ֵאכייַתוצד שש יַתנִים?
ּמא ּמדם יַתהנו ֵאגיַתע יַתבֵאמת,
ּמטֵאמא מטשמיַתאת ִבששבּמעה;
שוּמא ּמדם יַתהנו ֵאגיַתע בו,
ּמטֵאמא מטשמיַתאת אע ארב.

מסכת אהלות פרק א משנה ב
ב
ֵאכייַתוצד ששללּמשה?
ֵאכִבלים יַתהנו שגִבעים יַתבֵאמת,
שוֵאכִבלים יַתבֵאכִבלים,
שטֵאמִבאין מטשמיַתאת ִבששבּמעה;
יַתהששִבליִבשיֵ ,אבין ּמא ּמדם ֵאבין ֵאכִבלים,
ּמטֵאמא מטשמיַתאת אע ארב.
מסכת אהלות פרק א משנה ג
ג
ֵאכייַתוצד יַתא שרּמבּמעה?
ֵאכִבלים יַתהנו שגִבעים יַתבֵאמת,
שוּמא ּמדם יַתבֵאכִבלים,
שוֵאכִבלים ּמבּמא ּמדם,
שטֵאמִבאין מטשמיַתאת ִבששבּמעה.
ּמה שרִבביִבעי,
ֵאבין ּמא ּמדםֵ ,אבין ֵאכִבלים,
ּמטֵאמא מטשמיַתאת אע ארב.
ד
ּמאיַתמר שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
איש ִבלי רֲעחִבמיִבשי:
ששפוד יַתהּמתחוב ּמבלאאהל,
ּמהלאאהל שויַתהששפוד,
שוּמא ּמדם יַתהנו ֵאגיַתע יַתבששפוד,
שוֵאכִבלים ּמבּמא ּמדם,
שטֵאמִבאין מטשמיַתאת ִבששבּמעה.
יַתהרֲעחִבמיִבשיֵ ,אבין ּמא ּמדםֵ ,אבין ֵאכִבלים,
ּמטֵאמא מטשמיַתאת אע ארב.
ּמאשמרו לו:
ֵאאין ּמהלאאהל ִבמשתיַתחֵאשב.
מסכת אהלות פרק א משנה ד
ה
ּמא ּמדם שוֵאכִבלים ִבמיַתּטִבמין יַתבֵאמת.
חלאמר ּמבּמא ּמדם ִבמיַתבֵאכִבלים,
ויַתבֵאכִבלים ִבמּמבּמא ּמדם,
אשיַתהֵאכִבלים ששללּמשה,
שוּמהּמא ּמדם שש יַתנִים.

חלאמר ּמבּמא ּמדם,
אשּמכל שזיַתמן אשהוא שבאאשמיַתוצע,
ֵאהן יַתא שרּמבּמעה,
ֵאאינו שבאאשמיַתוצע,
ֵאהן ששללּמשה.
מסכת אהלות פרק א משנה ה
ו
ּמא ּמדם ושב ּמג ִבדים ִבמיַתּטִבמין יַתב ּמזב.
חלאמר ּמבּמא ּמדם ִבמיַתבשב ּמג ִבדים,
ויַתבשב ּמג ִבדים ִבמּמבּמא ּמדם,
אשּמהּמא ּמדם יַתהנו ֵאגיַתע יַתב ּמזב שמיַתטֵאמא שב ּמג ִבדים,
שוֵאאין שב ּמג ִבדים יַתהנו שגִבעים יַתב ּמזב שמיַתטִבמין שב ּמג ִבדים.
חלאמר יַתבשב ּמג ִבדים,
אשיַתהשב ּמג ִבדים יַתהנוששִבאים אאת יַתה ּמזב שמיַתטִבמין ּמא ּמדם,
שוֵאאין ּמא ּמדם יַתהנוֵאשא אאת יַתה ּמזב שמיַתטֵאמא ּמא ּמדם.
מסכת אהלות פרק א משנה ו
ז
ּמא ּמדם ֵאאינו שמיַתטֵאמא יַתעד אשֵאתֵאוצא יַתנשפשו,
יַתורֲעאִבפלו שמ מג ּמיד,
רֲעאִבפלו גוֵאסס,
שוזוֵאקק יַתל ִביבום ופוֵאטר ִבמן יַתה ִביבום,
ויַתמרֲעאִבכיל יַתבשתרוּממה ופוֵאסל ִבמן יַתהשתרוּממה.
שוֵאכן שבֵאהּממה שויַתח ּמיה,
ֵאאי ּמנן שמיַתטִבמין יַתעד אשֵאתֵאוצא יַתנשפּמשן.
מהּמתזו ּמראֵאשיאהן,
יַתא ף יַתעל ִבפי שמיַתפ שרשכִבסין ,שטֵאמִבאין,
שכגון יַתה ּמז ּמנב אשיַתלשלּמטּמאה אשִבהיא שמיַתפ שראכאסת.
מסכת אהלות פרק א משנה ז
ח
ּמהֵאאּמב ִבריםֵ ,אאין ּמלאהן ֵאשעור,
רֲעאִבפלו ּמפחות ִבמיַתכ יַתזִית ִבמן יַתהֵאמת,
וּמפחות ִבמיַתכ יַתזִית ִבמן יַתה שנֵאבּמלה,
וּמפחות ִבמּמכרֲעע ּמדּמשה ִבמן יַתהאש אר ץ,
שמיַתטִבמין מטשמּמאּמתן.
מסכת אהלות פרק א משנה ח
ט

ּממאיַתתִים שויַתא שרּמבִבעים וששמו ּמנה ֵאאּמב ִברים ּמבּמא ּמדם:
ששללִבשים שבִבפיַתוּסת ּמה אר אגל,
ִבשּמשה שבּמכל אאשוציַתבע,
רֲעעּמש ּמרה יַתביַתּק שרסול,
שש יַתנִים יַתבשוק,
רֲעחִבמּמשה ּמביַתא שרכוּמבה,
אאּמחד יַתב ּמי ֵארְך,
ששללּמשה יַתבּמּקשטִבלית,
שויַתאיַתחד אעשש ֵארה שוצּמלעות,
ששללִבשים שבִבפיַתוּסת יַתה ּמיד,
ִבשּמשה שבּמכל אאשוציַתבע,
שש יַתנִים יַתבּמּק אנה,
שש יַתנִים יַתביַתמ שרֵאפק,
אאּמחד יַתב שזרויַתע,
שויַתא שרּמבּמעה יַתבּמכֵאת ף.
ֵאמּמאה שואאּמחד ִבמ אזה,
וֵאמּמאה שואאּמחד ִבמ אזה.
י
ששמו אנה אעשש ֵארה רֲעחּמליות יַתבִבש שז ּמרה,
ִבתששּמעה ּמבלראש,
ששמו ּמנה יַתביַתצ ּמואר,
ִבשּמשה יַתביַתמשפֵאתיַתח אשיַתלֵאלב,
יַתורֲעחִבמּמשה ִבב שנקוּמביו.
ּמכל אאּמחד שואאּמחד שמיַתטֵאמא שביַתמ ּמגע ושביַתמּמשא ושבּמאֵאהל.
ֵאאּממיַתתי?
ִבב שזיַתמן אש ֵאיש רֲעעֵאליאהן ּמבּמשר ּמכ ּמראוי.
ִבאם ֵאאין רֲעעֵאליאהן ּמבּמשר ּמכ ּמראוי,
שמיַתטִבמין שביַתמ ּמגע ושביַתמּמשא,
שוֵאאי ּמנן שמיַתטִבמין שבּמאֵאהל.

פרק ב
מסכת אהלות פרק ב משנה א
א
ֵאאלו שמיַתטִבמין שבּמאֵאהל:
יַתהֵאמת ,שויַתכ יַתזִית ִבמן יַתהֵאמת,

שויַתכ יַתזִית ִבמן אנאוצל,
ושמללא יַתת שר ּמוד ּמרּמקב,
יַתהִבש שז ּמרה ,שויַתה מגשללגאלת,
ֵאאאבר ִבמן יַתהֵאמתֵ ,אאאבר ִבמן יַתהיַתחי
אש ֵאיש רֲעעֵאליאהן ּמבּמשר ּמכ ּמראוי,
לריַתבע רֲעעּמוצמות ֵאמלרב יַתהִבב שנ ּמין או ֵאמלרב יַתהִבמשנ ּמין,
לרב ִבבשנ ּמינו שולרב ִבמשנ ּמינו אשיַתלֵאמת,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאין ּמבאהם לריַתבע,
שטֵאמִבאין.
שויַתכּממה הוא לרב ִבמשנ ּמינו?
ֵאמּמאה שואעשש ִברים יַתורֲעחִבמּמשה.
מסכת אהלות פרק ב משנה ב
ב
שרִבביִבעית ּמדם ו שרִבביִבעית יַתדם שתבוּמסה,
ִבמֵאמת אאּמחד.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ִבמשש ֵאני ֵאמִבתים.
יַתדם ּמקּמטן אש ּמיּמוצא מכלו,
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ּמכל אשהוא.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
שרִבביִבעית.
יַתכ יַתזִית ִברּממהֵ ,אבין ּמח ּמיהֵ ,אבין ֵאמּמתה,
שרִבבי אאִבליאע אזר שמיַתטֵאמא ִבכשבּמשרו,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין.
ֵאאאפר ששרוִבפים,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ֵאשעורו שכלריַתבע,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין.
שמללא יַתת שר ּמוד ּמועוד רֲעעיַתפר שקּמברותּ ,מטֵאמא.
שרִבבי ִבששמעון שמיַתטֵאהר.
ושמללא יַתת שר ּמוד ּמרּמקב אש שגּמבלו יַתביַתמִים,
ֵאאינו ִבחבור יַתלמּטשמּמאה.
מסכת אהלות פרק ב משנה ג
ג
ֵאאלו שמיַתטִבמין שביַתמ ּמגע ושביַתמּמשא,
שוֵאאי ּמנן שמיַתטִבמין שבּמאֵאהל:
אעאוצם ִבכששעו ּמרה,

שואא אר ץ ּמהיַתעִבמים,
וֵאבית יַתהשפ יַתרס,
שוֵאאאבר ִבמן יַתהֵאמת,
שוֵאאאבר ִבמן יַתהיַתחי אשֵאאין רֲעעֵאליאהן ּמבּמשר ּמכ ּמראוי,
יַתהִבש שז ּמרה שויַתה מגשללגאלת אשּמחּמסרו.
יַתכּממה הוא אחשסרו ּמנן?
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ששֵאתי רֲעחּמליות;
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
רֲעאִבפלו ּמחשל ּמיה יַתאיַתחת.
ויַתב מגשלגאלת?
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
שמללא יַתמשק ֵאדיַתח;
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שכ ֵאדי אש ִבי ּמנֵאטל ִבמן יַתהיַתחי שו ּמימות.
שבֵאאי אזה יַתמשק ֵאדיַתח ּמאּממרו?
יַתבּמּקּמטן אשּמלרושפִבאין,
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתב ּמגדול אשיַתלִבלששּמכה.
מסכת אהלות פרק ב משנה ד
ד
יַתהגוֵאלל שויַתהדוֵאפק שמיַתטִבמין שביַתמ ּמגע ושבּמאֵאהל,
שוֵאאי ּמנן שמיַתטִבמין שביַתמּמשא.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
שמיַתטִבמין שביַתמּמשא.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ִבאם ֵאיש יַתתשחֵאתיאהם רֲעעיַתפר שקּמברות,
שמיַתטִבמין שביַתמּמשא,
שוִבאם ּמלאוֵ ,אאי ּמנן שמיַתטִבמין שביַתמּמשא.
ֵאאי אזה הוא יַתהדוֵאפק?
אאת אשיַתהגוֵאלל ִבנששּמען ּמעּמליו,
רֲעאּמבל שדֵאפק דושפִבקיןּ ,מטהור.
מסכת אהלות פרק ב משנה ה
ה
ֵאאלוִ ,באם ּמחּמסרו ,שטהו ִברין:
יַתכ יַתזִית ִבמן יַתהֵאמת,
שויַתכ יַתזִית אנאוצל,

ושמללא יַתת שר ּמוד ּמרּמקב,
ו שרִבביִבעית ּמדם,
שואעאוצם ִבכששעו ּמרה,
שוֵאאאבר ִבמן יַתהיַתחי אשּמחיַתסר יַתעשוצמו.
)מסכת אהלות פרק ב משנה ו(
שויַתהִבש שז ּמרה שויַתה מגשללגאלת ִבמשש ֵאני ֵאמִבתים,
ו שרִבביִבעית ּמדם ִבמשש ֵאני ֵאמִבתים,
שולריַתבע רֲעעּמוצמות ִבמשש ֵאני ֵאמִבתים,
שוֵאאאבר ִבמן יַתהֵאמת ִבמשש ֵאני ֵאמִבתים,
שוֵאאאבר ִבמן יַתהיַתחי ִבמשש ֵאני רֲעא ּמנִבשים,
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין.
מסכת אהלות פרק ב משנה ז
ו
אעאוצם ִבכששעו ּמרה אש אנאחיַתלק ִבלשש יַתנִים,
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה שמיַתטֵאמא,
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי שמיַתטֵאהר.
ּמאיַתמר שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי:
ללא ּמאשמרו 'רֲעעּמוצמות ִבכששעו ּמרה',
אאּמלא 'אעאוצם ִבכששעו ּמרה'.
לריַתבע רֲעעּמוצמות אש ִבנ יַתדשק שדקו,
שוֵאאין שבּמכל אאּמחד שואאּמחד אעאוצם ִבכששעו ּמרה,
שרִבבי ִבששמעון שמיַתטֵאהר,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטשמִבאין.
שוֵאאאבר ִבמן יַתהיַתחי אש אנאחיַתלק ִבלששיַתנִיםּ ,מטהור.
שרִבבי יוֵאסה שמיַתטֵאמא.
ומו אדה אשִבאם ִבניַתּטל רֲעחּמוצִיים ,אשהוא ּמטהור.

פרק ג
מסכת אהלות פרק ג משנה א
א
ּמכל יַתהשמיַתטִבמין שבּמאֵאהל אש אנאחּמלקו
שוִבהשכ ִבניּמסן שלתוְך יַתהיַתבִית,
שרִבבי דוּמסה אבן יַתה שרִבכי יַתנס שמיַתטֵאהר,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטִבמין.
ֵאכייַתוצד?

יַתהנו ֵאגיַתע שבִבכשש ֵאני רֲעחּמוצ ֵאיי ֵאזיִבתים ִבמן יַתה שנֵאבּמלה,
או נוששּמאן;
ויַתבֵאמת,
יַתהנו ֵאגיַתע שביַתכרֲעחִבוצי יַתזִית,
ויַתמרֲעאִבהיל יַתעל יַתכרֲעחִבוצי יַתזִית;
שויַתכרֲעחִבוצי יַתזִית יַתמרֲעאִבהיל ּמעּמליו;
יַתמרֲעאִבהיל יַתעל ִבכשש ֵאני רֲעחּמוצ ֵאיי ֵאזיִבתים;
יַתמרֲעאִבהיל יַתעל יַתכרֲעחִבוצי יַתזִית,
שויַתכרֲעחִבוצי יַתזִית יַתמרֲעאִבהיל ּמעּמליו,
שרִבבי דוּמסה אבן יַתה שרִבכי יַתנס שמיַתטֵאהר,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטִבמין.
ב
רֲעאּמבל יַתהנו ֵאגיַתע שביַתכרֲעחִבוצי יַתזִית,
שו ּמדּמבר יַתאֵאחר יַתמרֲעאִבהיל ּמעּמליו יַתעל יַתכרֲעחִבוצי יַתזִית;
או יַתמרֲעאִבהיל יַתעל יַתכרֲעחִבוצי יַתזִית,
ּמדּמבר יַתאֵאחר יַתמרֲעאִבהיל ּמעּמליו יַתעל יַתכרֲעחִבוצי יַתזִית יַתאֵאחר,
ּמטהור.
ּמאיַתמר שרִבבי ֵאמִבאיר:
יַתא ף ּמב אזה שרִבבי דוּמסה אבן יַתה שרִבכי יַתנס שמיַתטֵאהר,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטִבמין.
יַתהלכל ּמטֵאמא ,חו ץ ִבמן יַתהיַתמ ּמגע ִבעם יַתהיַתמּמשא,
שויַתהיַתמּמשא ִבעם ּמאֵאהל> .האהל<
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל אשהוא ִבמֵאשם אאּמחדּ ,מטֵאמא;
ִבמשש ֵאני ֵאשמותּ ,מטהור.
מסכת אהלות פרק ג משנה ב
ג
שמללא יַתת שר ּמוד ּמרּמקב אש ִבנשתיַתפ יַתזר שבתוְך יַתהיַתבִית,
יַתהיַתבִית ּמטֵאמא.
שרִבבי ִבששמעון שמיַתטֵאהר.
שרִבביִבעית ּמדם אש ִבנשבּמלּמעה שבתוְך יַתהיַתבִית,
יַתהיַתבִית ּמטהור.
ִבנשבּמלּמעה יַתבשכסות,
ִבאם ִבמשתיַתכאבאסת יַתהשכסות,
שויוּמוצא ִבמאמ ּמנה שרִבביִבעית ּמדם,
שטֵאמּמאה,
שוִבאם ּמלאו ,שטהו ּמרה,
אשּמכל יַתהּמבלויַתע אשֵאאינו ּמיכול ּמלֵאוצאת,

ּמטהור.
מסכת אהלות פרק ג משנה ג
ד
ִבנששיַתפְך שבּמא ֵאויר,
ִבאם ּמה ּמיה שמקומו שקיַתטשפ ֵארס שואהאאִבהיל יַתעל ִבמשקּמוצתו,
ּמטהור;
ּמה ּמיה אאששבל ארן ,או אשּמּק יַתרש,
ּמטֵאמא.
ִבנששיַתפְך יַתעל ּמהיַתאשס מקּמפה,
שוִבהיא שקיַתטשפ ֵארס ֵאבין ִבמִבבשפ ִבנים ֵאבין ִבמיַתבחו ץ,
שויַתהיַתבִית יַתמרֲעאִבהיל ּמעּמליו,
ּמטהור;
ּמה ּמיה אאששבל ארן ,או אשּמּק יַתרש,
ּמטֵאמא.
ּמכל אשיַתבֵאמתּ ,מטֵאמא,
חו ץ ִבמן יַתהִבש יַתנִים ,שויַתהֵאשּמער ,שויַתהִבצלפ ארן.
ושבּמשיַתעת ִבחבו ּמרן ,יַתהלכל ּמטֵאמא.
מסכת אהלות פרק ג משנה ד
ה
ֵאכייַתוצד?
יַתהֵאמת ִבמיַתבחו ץ וששּמערו ִבבשפ ִבנים,
יַתהיַתבִית ּמטֵאמא.
אעאוצם אש ֵאיש ּמעּמליו יַתכ יַתזִית ּמבּמשר,
שוִבהשכ ִבניס ִבמשקּמוצתו ִבלשפ ִבנים,
שויַתהיַתבִית יַתמרֲעאִבהיל ּמעּמליו,
ּמטֵאמא.
שש ֵאני רֲעעּמוצמות יַתורֲעעֵאליאהן ִבכשש ֵאני רֲעחּמוצֵאאי ֵאזיִבתים,
שוִבהשכ ִבניס ִבמשקּמוצּמתם ִבלשפ ִבנים,
שויַתהיַתבִית יַתמרֲעאִבהיל רֲעעֵאליאהם,
ּמטֵאמא.
ּמהיו שתחוִבבין ִבבי ֵאדי ּמא ּמדם,
ּמטהור ,אשֵאאין ִבחבו ֵארי ּמא ּמדם ִבחבור.
מסכת אהלות פרק ג משנה ה
ו
שוֵאאי אזה הוא יַתדם שתבוּמסה?
יַתהֵאמת אש ּמיּמוצא ִבמאמנו
ששִבמי ִבנית שביַתח ּמייו וששִבמי ִבנית שבמותו.

ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
שרִבביִבעית שביַתח ּמייו ו שרִבביִבעית שבמותו.
ִבניַתּטל ִבמ אזה וִבמ אזה שרִבביִבעית,
שרִבבי אאשלּמע ּמזר ִבב שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
אזה ּמו אזה יַתכיַתמִים.
ז
שוֵאאי אזה הוא יַתדם שתבוּמסה?
ּמוצלוב אש ּמדמו שוֵאתת,
שו ִבנשמּמוצא יַתתשחּמתיו שרִבביִבעית ּמדם,
ּמטֵאמא,
רֲעאּמבל ֵאמת אש ּמדמו שמ יַתנֵאּט ף,
שו ִבנשמּמוצא יַתתשחּמתיו שרִבביִבעית ּמדם,
ּמטהור.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ללא ִבכי,
אאּמלא שוֵאתת ּמטהור,
ושמ יַתנֵאּט ף ּמטֵאמא.
מסכת אהלות פרק ג משנה ו
ח
יַתכ יַתזִית ִבמן יַתהֵאמתִ ,בפשתחו שבאטיַתפח,
שויַתהֵאמתִ ,בפשתחו שביַתא שרּמבּמעה שטּמפִבחים,
שליַתהִבציל אאת יַתהמּטשמּמאה יַתעל יַתהשפּמתִבחים.
רֲעאּמבל שלהוִבוציא אאת יַתהמּטשמּמאה,
שבפוֵאתיַתח אטיַתפח.
שו ּמגדול ִבמיַתכ יַתזִית ,יַתכֵאמת.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתהִבש שז ּמרה שויַתה מגשללגאלת ,יַתכֵאמת.
מסכת אהלות פרק ג משנה ז
ט
אטיַתפח יַתעל אטיַתפח יַתעל רום אטיַתפח שמ מרּמבע,
ֵאמִבביא אאת יַתהמּטשמּמאה,
שוחוֵאוצ ץ ִבבשפ ֵאני יַתהמּטשמּמאה.
ֵאכייַתוצד?
ִבביב אשהוא ּמקמור יַתתיַתחת יַתהיַתבִית,
איש בו פוֵאתיַתח אטיַתפח,
שו איש ִבביִבוציּמאתו פוֵאתיַתח אטיַתפח > ,שוֵאאין<

מטשמּמאה שבתוכו,
יַתהיַתבִית ּמטהור.
מטשמּמאה יַתביַתבִית,
יַתמה אששבתוכו ּמטהור.
איש בו פוֵאתיַתח אטיַתפח,
שוֵאאין ִבביִבוציּמאתו פוֵאתיַתח אטיַתפח,
מטשמּמאה שבתוכו,
יַתהיַתבִית ּמטֵאמא;
מטשמּמאה יַתביַתבִית,
יַתמה אששבתוכו ּמטהור.
ֵאאין בו פוֵאתיַתח אטיַתפח,
שוֵאאין ִבביִבוציּמאתו פוֵאתיַתח אטיַתפח,
מטשמּמאה שבתוכו,
יַתהיַתבִית ּמטֵאמא;
מטשמּמאה יַתביַתבִית,
יַתמה אששבתוכו ּמטֵאמא.
חר[ אשרֲעח ּמררוהו יַתמִים או שש ּמרִבוצים,
אאּמחד ] ל
או אשרֲעאּמכיַתלתו יַתמיַתליַתחת,
שוֵאכן יַתמ שרֵאבג אשּמלרֲעאּמב ִבנים,
שוֵאכן שוצּמבר אשיַתלּקורות.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמכל אשֵאאינו ִבבי ֵאדי ּמא ּמדם ֵאאינו לאאהל.
ומו אדה יַתבששִבקיִבפים ויַתבשוּסּמלִבעים.

פרק ד
מסכת אהלות פרק ד משנה א
א
ִבמ שג ּמדל אשהוא עוֵאמד שבּמא ֵאויר,
מטשמּמאה שבתוכו,
ֵאכִבלים אששבּמעשביו שטהו ִברין;
מטשמּמאה שבּמעשביו,
ֵאכִבלים אששבתוכו שטהו ִברין.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתמשחּמוצה שליַתמשחּמוצה.
ּמה ּמיה עוֵאמד שבתוְך יַתהיַתבִית,
מטשמּמאה שבתוכו,
יַתהיַתבִית ּמטֵאמא;

מטשמּמאה יַתביַתבִית,
יַתמה אששבתוכו ּמטהור,
אש אד ארְך מטשמּמאה ּמלֵאוצאת ,שוֵאאין יַתד שרּמכ ּה שלִבהּמכ ֵאנס.
ֵאכִבלים אשֵאבינו שלֵאבין ּמהּמא אר ץ,
אשֵאבינו שלֵאבין יַתהלכאתל,
שואשֵאבינו שלֵאבין יַתהּקורות,
ִבאם איש ּמשם פוֵאתיַתח אטיַתפח,
שטֵאמִבאין,
שוִבאם ּמלאו ,שטהו ִברין.
מטשמּמאה ּמשם ,יַתהיַתבִית ּמטֵאמא.
מסכת אהלות פרק ד משנה ב
ב
ֵאתיַתבת יַתהִבמ שג ּמדל,
איש ּמב ּה פוֵאתיַתח אטיַתפח,
שוֵאאין ִבביִבוציּמאּמת ּה פוֵאתיַתח אטיַתפח,
מטשמּמאה שבתוּמכ ּה,
יַתהיַתבִית ּמטֵאמא;
מטשמּמאה יַתביַתבִית,
יַתמה אששבתוּמכ ּה ּמטהור,
אש אד ארְך מטשמּמאה ּמלֵאוצאת,
שוֵאאין יַתד שרּמכ ּה שלִבהּמכ ֵאנס.
שרִבבי יוֵאסה שמיַתטֵאהר,
ִבמשפ ֵאני אשהוא ּמיכול שלהוִבוציּמא ּה רֲעחּמוצִיים,
או שלּמש שרּמפ ּה ִבבשמקוּממ ּה.
מסכת אהלות פרק ד משנה ג
ג
ּמה ּמיה עוֵאמד שבתוְך יַתהאפיַתתח,
שו ִבנשפיַתתח יַתלחו ץ,
מטשמּמאה שבתוכו,
יַתהיַתבִית ּמטהור;
מטשמּמאה יַתביַתבִית,
יַתמה אששבתוכו ּמטֵאמא,
אש אד ארְך מטשמּמאה ּמלֵאוצאת,
שוֵאאין יַתד שרּמכ ּה שלִבהּמכ ֵאנס.
ּמה שיּמתה אמשכ אנה אשלו שמשוּמכה שליַתארֲעח ּמריו ּמשלוש אאשוצּמבעות,
מטשמּמאה ּמשם שכ אנ אגד יַתהּקורות,
יַתהיַתבִית ּמטהור.
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?

ִבב שזיַתמן אש איש ּמשם פוֵאתיַתח אטיַתפח,
שוֵאאי ּמנה יוּמוצא,
שויַתהִבמ שג ּמדל ּמבא יַתבִבמ ּמדה.

פרק ה
מסכת אהלות פרק ה משנה א
א
יַתתנור אשהוא עוֵאמד שבתוְך יַתהיַתבִית,
שוֵאעינו שקמו ּמרה יַתלחו ץ,
שואהאאִבהילו ּמעּמליו קושב ֵארי יַתהֵאמת,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
יַתהלכל ּמטֵאמא.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
יַתהיַתתנור ּמטֵאמא,
שויַתהיַתבִית ּמטהור.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
יַתא ף יַתהיַתתנור ּמטהור.
מסכת אהלות פרק ה משנה ב
ב
רֲעא מרּמבה אשֵאבין יַתהיַתבִית ּמלרֲעעִבל ּמיה,
ושק ֵאד ּמרה שנתו ּמנה ּמעאליּמה ו שנקוּמבה שבכו ֵאנס יַתמששאקה,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
יַתהלכל ּמטֵאמא.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שק ֵאד ּמרה שטֵאמּמאה,
יַתורֲעעִבל ּמיה שטהו ּמרה.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
יַתא ף שק ֵאד ּמרה שטהו ּמרה.
מסכת אהלות פרק ה משנה ג
ג
ּמה שיּמתה ששֵאלּממה,
ֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
יַתמאצאלת יַתעל יַתהלכל;
וֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ֵאאי ּמנה יַתמאצאלת אאּמלא יַתעל ּקאּמכִבלים ויַתמששִבקים,

שויַתעל שכִבלי אח ארש.
ּמח שזרו ֵאבית אהֵאלל שלהורות שכ ִבדשב ֵארי ֵאבית יַתשיַתמי.
מסכת אהלות פרק ה משנה ד
ד
שִבקים שטהו ִברין :lágunos > ,בקבוק ,כד ליין<
ּמל ִבגין אשהוא ּממֵאלא יַתמ ש
יַתהּמל ִבגין ּמטֵאמא מטשמיַתאת ִבששבּמעה,
שויַתהיַתמששִבקין שטהו ִברין.
שוִבאם ִבפ ּמנן שלאכִבלי יַתאֵאחר ,שטֵאמִבאין.
ּמהִבאּמשה אשִבהיא ּמלּמשה ּמברֲעע ֵארּמבה,
ּמהִבאּמשה שוּמהרֲעע ֵארּמבה שטֵאמִבאין מטשמיַתאת ִבששבּמעה,
שויַתהּמבֵאוצק ּמטהור.
שוִבאם ִבפ יַתנתו שלאכִבלי יַתאֵאחרּ ,מטֵאמא.
ּמח שזרו ֵאבית אהֵאלל שלהורות שכ ִבדשב ֵארי ֵאבית יַתשיַתמי.
מסכת אהלות פרק ה משנה ה
ה
ּמהיו שכֵאלי שגּמלִבלים ,שכֵאלי רֲעאּמב ִבנים ,שכֵאלי רֲעא ּמדּממה,
יַתהלכל ּמטהור.
ּמה ּמיה שכִבלי ּמטהור יַתללּק אדש שויַתליַתחּמּטאת,
יַתהלכל ּמטהור יַתללּק אדש,
אשיַתהלכל אנאאּממ ִבנין יַתעל יַתהיַתחּמּטאת,
ִבמשפ ֵאני אשיַתהֵאכִבלים שטהו ִברין
ושכֵאלי אח ארש שטהו ִברין
יַתמִבציִבלין ִבעם שדּמפנות רֲעאּמהִבלים.
מסכת אהלות פרק ה משנה ו
ו
ֵאכייַתוצד?
יַתהבור שויַתהיַתחדות אשיַתביַתבִית ושכֵאפיּמשה שנתו ּמנה ּמעּמליו,
ּמטהור.
ִבאם ּמה שיּמתה שבֵאאר רֲעחלוּמקה> ,חלקה<
או יַתכ או ארת שפתוּמחה> ,פחותה<
ושכֵאפיּמשה שנתו ּמנה ּמעאליּמה,
ּמטֵאמא.
ִבאם ּמה ּמיה אנאסר ּמחּמלק,
או שס ִברי ּמדה אשֵאאין ּמל ּה יַתגיַתפִים,
ּמטהור,
אשֵאאין יַתהֵאכִבלים יַתמִבציִבלים ִבעם שדּמפנות רֲעאּמהִבלים,
יַתעד אש שיֵאהא ּמלאהם שדּמפנות.

שויַתכּממה שתֵאהא יַתה אדאפן?
אטיַתפח.
ּמה ּמיה ּמל ּה רֲעחִבוצי אטיַתפח ִבמּמכן יַתורֲעחִבוצי אטיַתפח ִבמּמכן,
ֵאאי ּמנ ּה דלאפן,
יַתעד אש שיֵאהא ּמל ּה אטיַתפח ִבמּממקום אאּמחד.
מסכת אהלות פרק ה משנה ז
ז
יַתכֵאשם אשיַתמִבציִבלים ִבמִבבשפ ִבנים,
ּמכְך יַתמִבציִבלים ִבמיַתבחו ץ.
ֵאכייַתוצד?
שכֵאפיּמשה אשִבהיא שנתו ּמנה יַתעל שיֵאתדות ִבמיַתבחו ץ,
מטשמּמאה יַתתשחאתיּמה,
ֵאכִבלים אשיַתבשכֵאפיּמשה שטהו ִברין.
ִבאם ּמה ּמיה לכאתל ּמחֵאוצר ,או לכאתל יַתג ּמנה,
ֵאאינו יַתמִבציל.
קו ּמרה אשִבהיא שנתו ּמנה ֵאבין לכאתל יַתללכאתל,
ושק ֵאד ּמרה שתלו ּמיה ּמב ּה,
מטשמּמאה יַתתשחאתיּמה,
ֵאכִבלים אשיַתבשּק ֵאד ּמרה,
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה שמיַתטֵאהר,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטִבמין.

פרק ו
מסכת אהלות פרק ו משנה א
א
ּמא ּמדם שוֵאכִבלים אנאעִבשים רֲעאּמהִבלים שליַתטֵאמא,
רֲעאּמבל ללא שליַתטֵאהר.
ֵאכייַתוצד?
יַתא שרּמבּמעה נוששִבאים אאת יַתהאנ שרּמבר,
מטשמּמאה יַתתשחּמתיו,
ֵאכִבלים אשיַתעל יַתגּמביו שטֵאמִבאין;
מטשמּמאה יַתעל יַתגּמביו,
ֵאכִבלים אשיַתתשחּמתיו שטֵאמִבאין.
שרִבבי אאִבליאע אזר שמיַתטֵאהר.
ּמנתון יַתעל יַתא שרּמבּמעה ֵאכִבלים,
רֲעאִבפלו שכֵאלי שגּמלִבלים ,שכֵאלי רֲעאּמב ִבנים ,שכֵאלי רֲעא ּמדּממה,

מטשמּמאה יַתתשחּמתיו,
ֵאכִבלים אשיַתעל יַתגּמביו שטֵאמִבאים;
מטשמּמאה יַתעל יַתגּמביוֵ ,אכִבלים אשיַתתשחּמתיו שטֵאמִבאין.
ּמנתון יַתעל יַתא שריַתבע רֲעאּמב ִבנים,
או יַתעל ּמדּמבר אש איש בו רויַתח יַתח ִביים,
מטשמּמאה יַתתשחּמתיו,
ֵאכִבלים אשיַתעל יַתגּמביו שטהו ִברין;
מטשמּמאה יַתעל יַתגּמביו,
ֵאכִבלים אשיַתתשחּמתיו שטהו ִברין.
מסכת אהלות פרק ו משנה ב
ב
קושב ֵארי יַתהֵאמת אשּמהיו עושב ִברים שביַתאשכיַתס שד ּמרה,
שוֵאה ִבגי ף אאּמחד ֵאמאהן אאת יַתה אדאלת ושסּממכו יַתביַתמשפֵאתיַתח,
ִבאם ּמיכול יַתה אדאלת יַתלרֲעעלמד ִבבשפ ֵאני יַתעשוצמו,
ּמטהור,
שוִבאם ּמלאוּ ,מטֵאמא.
שוֵאכן ּמחִבבית אשִבל שגרו שגרות,
או מקּמפה אשיַתלאתאבן,
אשִבהיא שנתו ּמנה יַתביַתחלון,
ִבאם שיכוִבלין יַתה שגרו שגרות שויַתהאתאבן יַתלרֲעעלמד ִבבשפ ֵאני יַתעשוצּממן,
שטהו ִברין,
שוִבאם ּמלאו ,שטֵאמִבאין.
יַתבִית אשרֲעחּמוצוצו יַתבִבּק שנִבקי ִבנים שוּמטח יַתבִבטיט:
ִבאם ּמיכול יַתהִבּטייַתח יַתלרֲעעלמד ִבבשפ ֵאני יַתעשוצמו,
ּמטהור,
שוִבאם ּמלאוּ ,מטֵאמא.
מסכת אהלות פרק ו משנה ג
ג
לכאתל יַתהשמיַתשֵאמש אאת יַתהיַתבִית,
ִידון יַתמשחּמוצה שליַתמשחּמוצה.
ֵאכייַתוצד?
לכאתל אשהוא שלּמא ֵאויר שויַתהמּטשמּמאה שבתוכו,
ֵאמאחשוציו שוִבלשפ ִבנים ,יַתהיַתבִית ּמטֵאמא,
שוּמהעוֵאמד ִבמשליַתמשעּמלן ּמטהור;
ֵאמאחשוציו שויַתלחו ץ ,יַתהיַתבִית ּמטהור,
שוּמהעוֵאמד ִבמשליַתמשעּמלן ּמטֵאמא;
יַתמשחּמוצה שליַתמשחּמוצה ,יַתהיַתבִית ּמטֵאמא,
שוּמהעוֵאמד ִבמשליַתמשעּמלן,

שרִבבי ֵאמִבאיר שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמכל יַתהלכאתל יַתליַתבִית.
מסכת אהלות פרק ו משנה ד
ד
לכאתל אשֵאבין שש ֵאני ּמבִבתים שויַתהמּטשמּמאה שלתוכו,
יַתבִית יַתהּמּקרוב יַתלמּטשמּמאהּ ,מטֵאמא;
שויַתהּמּקרוב שליַתטרֲעה ּמרהּ ,מטהור;
יַתמשחּמוצה שליַתמשחּמוצה ,שש ֵאניאהן שטֵאמִבאים.
מטשמּמאה שבאאּמחד ֵאמאהן שוֵאכִבלים יַתבלכאתל,
ֵאמאחשוציו ושכיַתלֵאפי מטשמּמאה ,שטֵאמִבאין;
וֵאמאחשוציו ושכיַתלֵאפי יַתטרֲעה ּמרה ,שטהו ִברין;
יַתמשחּמוצה שליַתמשחּמוצה ,רֲעה ֵארי ֵאהן שטֵאמִבאין.
יַתמרֲעע ֵאזיּמבה אשֵאבין יַתהיַתבִית ּמלרֲעעִבל ּמיה,
שויַתהמּטשמּמאה שלתוּמכ ּה,
ֵאמאחשוצ ּמי ּה ושליַתמּמּטן,
יַתהיַתבִית ּמטֵאמא ,שוּמהרֲעעִבל ּמיה שטהו ּמרה;
ֵאמאחשוצ ּמי ּה ושליַתמשעּמלן,
ּמהרֲעעִבל ּמיה שטֵאמּמאה ,שויַתהיַתבִית ּמטהור;
יַתמשחּמוצה שליַתמשחּמוצה ,שש ֵאניאהן שטֵאמִבאין.
מטשמּמאה שבאאּמחד ֵאמאהן שוֵאכִבלים שביַתמרֲעע ֵאזיּמבה,
ֵאמאחשוצ ּמי ּה ושכיַתלֵאפי מטשמּמאה ,שטֵאמִבאין;
ֵאמאחשוצ ּמי ּה ושכיַתלֵאפי יַתטרֲעה ּמרה ,שטהו ִברין;
יַתמשחּמוצה שליַתמשחּמוצה ,רֲעה ֵארי ֵאהן שטֵאמִבאין.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמכל יַתהיַתמרֲעע ֵאזיּמבה ּמלרֲעעִבל ּמיה.
מסכת אהלות פרק ו משנה ה
ה
מטשמּמאה ֵאבין יַתהּקורות שויַתתשחאתיּמה ִבכשקִבליַתפת יַתהשום,
ִבאם איש ּמשם פוֵאתיַתח אטיַתפח,
יַתהלכל ּמטֵאמא;
ִבאם ֵאאין ּמשם פוֵאתיַתח אטיַתפח,
רוִבאין אאת יַתהמּטשמּמאה שכִבאלו ִבהיא לאאטם.
ּמה שיּמתה ִבנ שרֵאאית שבתוְך יַתהיַתבִית,
ֵאבין ּמכְך וֵאבין ּמכְך ,יַתהיַתבִית ּמטֵאמא.
מסכת אהלות פרק ו משנה ו

ו
יַתבִית יַתהשמיַתשֵאמש אאת יַתהלכאתל,
ִידון ִבכשקִבליַתפת יַתהשום.
ֵאכייַתוצד?
לכאתל אשֵאבין שש ֵאני מכִבכין,
או ֵאבין ששֵאתי שמּמערות> ,שש ֵאני<
מטשמּמאה יַתבּמבִבתים ,שוֵאכִבלים יַתבלכאתל,
יַתורֲעעֵאליאהם ִבכשקִבליַתפת יַתהשום,
שטהו ִברין.
מטשמּמאה יַתבלכאתל ,שוֵאכִבלים יַתבּמבִבתים,
יַתורֲעעֵאליאהם ִבכשקִבליַתפת יַתהשום,
שטהו ִברין.
מטשמּמאה יַתתיַתחת ּמהיַתעמוד,
מטשמּמאה בויַתקיַתעת שועוּמלה ,ובויַתקיַתעת שויו אר אדת.
מסכת אהלות פרק ו משנה ז
ז
ֵאכִבלים אשיַתתיַתחת יַתהאפ יַתרח,
שטהו ִברין.
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי שמיַתטֵאמא.
יַתהמּטשמּמאה יַתבֵאכִבלים אשיַתתיַתחת יַתהאפ יַתרח,
ִבאם איש ּמשם פוֵאתיַתח אטיַתפח ,שטֵאמִבאין,
שוִבאם ּמלאו ,שטהו ִברין.
שש ֵאני יַתפ שר ִבדשסִבקין אזה שביַתוצד אזה,
או אזה יַתעל יַתגֵאבי אזה,
ִבנשפיַתתח אאּמחד ֵאמאהן,
הוא שויַתהיַתבִית ּמטֵאמא,
יַתורֲעחֵאברו ּמטהור.
רוִבאין אאת יַתהיַתפ שר ִבדשסּמקה שכִבאלו הוא לאאטם,
ִידון יַתמשחּמוצה שליַתמשחּמוצה,
שלּמהִבביא אאת יַתהמּטשמּמאה יַתליַתבִית.

פרק ז
מסכת אהלות פרק ז משנה א
א
יַתהמּטשמּמאה יַתבלכאתל,
ושמקוּממ ּה אטיַתפח יַתעל אטיַתפח יַתעל רום אטיַתפח,

ּמכל ּמהרֲעעִבליות אשיַתעל יַתגּמב ּה ,רֲעאִבפלו ֵאהן אעאשר,
שטֵאמאות.
ּמה שיּמתה רֲעעִבל ּמיה יַתאיַתחת יַתעל יַתגֵאבי שש ֵאני ּמבִבתים,
ִבהיא שטֵאמּמאה,
שוּמכל ּמהרֲעעִבליות אשיַתעל יַתגּמב ּה שטהורות.
לכאתל ששנות> ,שנית<
מטשמּמאה בויַתקיַתעת שועוּמלה ,ובויַתקיַתעת שויו אר אדת.
אנאפש רֲעאטוּממה,
יַתהנו ֵאגיַתע ּמב ּה ִבמן יַתהשצ ּמד ִבדין,
ּמטהורִ ,במשפ ֵאני אשיַתהמּטשמּמאה בויַתקיַתעת שועוּמלה,
ובויַתקיַתעת שויו אר אדת.
ִבאם ּמה ּמיה שמקום יַתהמּטשמּמאה
אטיַתפח יַתעל אטיַתפח יַתעל רום אטיַתפח,
יַתהנו ֵאגיַתע ּמב ּה ִבמּמכל ּממקום,
ּמטֵאמאִ ,במשפ ֵאני אשִבהיא שכאקאבר ּמסתום.
ּמסיַתמְך ּמל ּה מסכות,
שטֵאמאות.
שרִבבי שיהו ּמדה שמיַתטֵאהר.
מסכת אהלות פרק ז משנה ב
ב
ּמכל ִבשפוֵאעי רֲעאּמהִבלין ,יַתכרֲעאּמהִבלין.
לאאהל אשהוא שוֵאפיַתע שויו ֵארד שוּמכאלה יַתעד ּמכאאשוציַתבע,
מטשמּמאה ּמבלאאהל,
ֵאכִבלים אשיַתתיַתחת יַתהִבשפויַתע שטֵאמִבאים;
מטשמּמאה יַתתיַתחת יַתהִבשפויַתע,
ֵאכִבלים אשּמבלאאהל שטֵאמִבאין.
מטשמּמאה ִבמתוכו,
ּמטֵאמא מטשמיַתאת ִבששבּמעה,
וֵאמיַתארֲעח ּמריו,
ּמטֵאמא מטשמיַתאת אע ארב.
מטשמּמאה ֵאמיַתארֲעח ּמריו,
יַתהנו ֵאגיַתע בו ֵאמיַתארֲעח ּמריו ּמטֵאמא מטשמיַתאת ִבששבּמעה,
וִבמתוכוּ ,מטֵאמא מטשמיַתאת אע ארב.
יַתכרֲעחִבוצי יַתזִית ִבמתוכו שויַתכרֲעחִבוצי יַתזִית ֵאמיַתארֲעח ּמריו,
יַתהנו ֵאגיַתע בו ֵאבין ִבמתוכו ֵאבין ֵאמיַתארֲעח ּמריו,
ּמטֵאמא מטשמיַתאת אע ארב.
ג
ִבמשקּמוצתו שמ מר ּמדד יַתעל ּמהּמא אר ץ,

מטשמּמאה יַתתשחּמתיו או יַתעל יַתגּמביו,
מטשמּמאה בויַתקיַתעת שועוּמלה ,ובויַתקיַתעת שויו אר אדת.
לאאהל אשהוא ּמנטוי ּמברֲעעִבל ּמיה,
ִבמשקּמוצתו שמ מר ּמדד יַתעל ּמהרֲעא מרּמבה אשֵאבין יַתהיַתבִית ּמלרֲעעִבל ּמיה,
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתמִבציל.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ֵאאינו יַתמִבציל ,יַתעד אש שיֵאהא ּמנטוי ִבכ שנִבט יַתית ּמהלאאהל.
מסכת אהלות פרק ז משנה ג
ד
יַתהֵאמת יַתביַתבִית,
ובו שפּמתִבחין יַתה שרֵאבה,
מכּמלם שטֵאמִבאין> .שטֵאמאות<
ִבנשפיַתתח אאּמחד ֵאמאהם,
הוא ּמטֵאמא ,שומכּמלם שטהו ִברים.
ּמחיַתשב שלהוִבוציאו שבאאּמחד ֵאמאהן,
או יַתביַתחלון אשהוא יַתא שרּמבּמעה יַתעל יַתא שרּמבּמעה שטּמפִבחים> ,אשִבהיא<
ִבהִבציל יַתעל יַתהשפּמתִבחים.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
שב יַתעד אשללא ּמימות יַתהֵאמת.
יַתישח ל
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
יַתא ף ִבמאשֵאמת.
ּמה ּמיה ּמסתום ,שו ִבנשמיַתלְך שלּמפשתחו,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
שכאש ִבישפיַתתח יַתא שרּמבּמעה שטּמפִבחים.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שכאש יַתישתִבחיל.
ומו ִבדים שבפוֵאתיַתח אטיַתפח יַתכשתִבחּמלה,
אש ִבישפיַתתח יַתא שרּמבּמעה שטּמפִבחים.
מסכת אהלות פרק ז משנה ד
ה
ּמהִבאּמשה אשִבהיא שמיַתקּמשה ֵאליֵאלד,
שוהוִבוציאוּמה ִבמיַתבִית שליַתבִית,
ּמה ִבראשון ּמטֵאמא שבּמסֵאפק,
שויַתהֵאש ִבני יַתו יַתדי.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
אאּממיַתתי?
ִבב שזיַתמן אשִבהיא ִבנאּטאלת יַתב יַתגיַתפִין,

רֲעאּמבל ִבאם ּמה שיּמתה שמיַתהאלאכת,
ּמה ִבראשון ּמטהור,
אשִבמאש ִבנשפיַתתח יַתהאּקאברֵ ,אאין שפ יַתני שליַתהֵאלְך.
ֵאאין ִבל שנּמפִבלים שפִבתייַתחת אקאבר,
יַתעד אש יַתישע ִבגילו לראש יַתבִבפיּמקה.
מסכת אהלות פרק ז משנה ה
ו
ּמיּמוצא ּמה ִבראשון ֵאמת ,שויַתהֵאש ִבני יַתחי,
ּמטהור.
ּמה ִבראשון יַתחי ,שויַתהֵאש ִבני ֵאמת,
ּמטֵאמא.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ִבמּמשִבפיר אאּמחדּ ,מטֵאמא,
וִבמשש ֵאני ששִבפי ִבריםּ ,מטהור.
מסכת אהלות פרק ז משנה ו
ז
ּמהִבאּמשה אשִבהיא שמיַתקּמשה ֵאליֵאלד,
שמיַתחשתִבכין אאת יַתה אואלד שבֵאמאעיּמה,
ומוִבוציִבאין אותו ֵאאּמב ִברים ֵאאּמב ִברים,
ִבמשפ ֵאני אשיַתח אייּמה קו שדִבמין שליַתח ּמייו.
ּמיּמוצא מרבוֵ ,אאין נו שגִבעין בו,
אשֵאאין דוִבחין אנאפש ִבמשפ ֵאני אנאפש.

פרק ח
מסכת אהלות פרק ח משנה א
א
ֵאיש שמִבביִבאין אאת יַתהמּטשמּמאה שוחושוצִבוצין,
שמִבביִבאין שוללא חושוצִבוצין,
חושוצִבוצין שוללא שמִבביִבאין,
ללא שמִבביִבאין שוללא חושוצִבוצין.
ֵאאלו שמִבביִבאין שוחושוצִבוצין:
יַתהִבש ּמדה שויַתהֵאתּמבה שויַתהִבמ שג ּמדל,
יַתכ או ארת יַתהיַתּקש שויַתכ או ארת יַתהּמּק ִבנים,
ובור שסִבפי ּמנה רֲעאאלשכיַתס שנשד ִברית,
אש ֵאיש ּמלאהם שויַתלִים,

שוֵאהן יַתמרֲעח ִבזיִבקים יַתא שרּמבִבעים יַתלח,
אשֵאהן כו יַתרִים יַתב ּמיֵאבש.
ִבוי ִבריּמעה ,ושסמק שרשט ּמיה ,ושקשטמבשל ּמיה,
שוּמס ִבדין ויַתמּמפ ץ ,ויַתמשחאוצאלת,
אשֵאהן רֲעעשוִיים ּקאּמהִבלים;
יַתורֲעע יַתדר שבֵאהּממה שטֵאמּמאה ושטהו ּמרה,
ושמכונות יַתח ּמיה,
שוּמהעו ף אשּמשיַתכן,
שוּמהעוּמשה ּממקום ִבלשב ּמנה יַתבששִבביִבלים> .בשיבלים<
שוּמהּמארוס שויַתהִבּקוּסוס,
ִבוי ִברייַתקת רֲעחמור ,שו יַתדיַתליַתעת שי ּמו ִבנית,
ּמוּקאּמכִבלים שטהו ִברים.
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי
ללא ּמה ּמיה מו אדה ּמבּקאּמכִבלים שטהו ִברין,
חו ץ ִבמן ּמהִבעגול אשִבל שדֵאבּמלה.
מסכת אהלות פרק ח משנה ב
ב
שויַתה ִבזי ִבזין,
שויַתה ִבג שז ּמריות,
שוּמהשוּמבכות,
שויַתהששִבקיִבפין,
שויַתהשוּסּמלִבעים,
שויַתה שגִבחי ִברים,
שויַתהששּמכ ִבנים,
שויַתהשוּסּמככות,
שויַתהשפ ּמרעות,
אשֵאהן שיכוִבלין שליַתקֵאבל יַתמרֲעע ֵאזיּמבה יַתרּמכה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתמרֲעע ֵאזיּמבה ֵאבינו ִבנית.
ֵאאלו ֵאהן יַתהשוּסּמככות:
ִבאיּמלן אשהוא ֵאמֵאסְך יַתעל ּמהּמא אר ץ.
ושפ ּמרעות:
יַתהיושוצאות ִבמן יַתה ּמג ֵאדר.
מסכת אהלות פרק ח משנה ג
ג
ֵאאלו שמִבביִבאין שוללא חושוצִבוצין:
יַתהִבש ּמדה שויַתהֵאתּמבה שויַתהִבמ שג ּמדל,

יַתכ או ארת יַתהיַתּקש שויַתכ או ארת יַתהּמּק ִבנים,
ובור שסִבפי ּמנה רֲעאאלשכיַתס שנשד ִברית,
אש ֵאיש ּמלאהם שויַתלִים,
שוֵאאי ּמנן יַתמרֲעח ִבזיִבקים יַתא שרּמבִבעים יַתלח,
אשֵאהן כו יַתרִים יַתב ּמיֵאבש.
ִבוי ִבריּמעה ,ושסמק שרשט ּמיה ,ושקשטמבשל ּמיה,
שוּמס ִבדין ויַתמּמפ ץ ,ויַתמשחאוצאלת,
אשֵאאי ּמנן רֲעעשוִיים ּקאּמהִבלים;
ושבֵאהּממה שויַתח ּמיה אשֵאמתו,
ּמוּקאּמכִבלים שטֵאמִבאים.
ומוִבסי ף רֲעעֵאליאהם ּמה ֵאריַתחִים אשּמלּמא ּמדם.
מסכת אהלות פרק ח משנה ד
ד
ֵאאלו חושוצִבוצין שוללא שמִבביִבאין:
יַתמאוּסאכת שפרוּמסה,
שויַתחשבֵאלי יַתהִבמּמּטה,
שויַתהיַתמשששפלות,
שויַתהשוּס ִבריגות אשיַתביַתחלונות.
מסכת אהלות פרק ח משנה ה
ה
ֵאאלו ללא שמִבביִבאין שוללא חושוצִבוצין:
יַתהשז ּמרִבעים,
שויַתה שי ּמרקות יַתהשממחּמב ִברין יַתליַתּק שריַתקע,
חו ץ ִבמן יַתה שי ּמרקות אשּממנו,
שוִבכיַתפת יַתהּמב ּמרד,
שויַתהאשאלג,
יַתהשכפור,
שויַתה ּמגִבליד,
שויַתהאמיַתלח,
שויַתהדוֵאלג ִבמּממקום שלּממקום,
שויַתהּקוֵאפ ץ ִבמּממקום שלּממקום > ,שויַתהּקוֵאפ ץ<
שוּמהעו ף יַתהפו ֵאריַתח,
שויַתהיַתּטֵאלית יַתהשמ יַתנשפ אנאפת,
ושסִבפי ּמנה אשִבהיא ּמשּמטה יַתעל שפ ֵאני יַתהיַתמִים.
ּמקיַתשר אאת יַתהשוּסִבפי ּמנה שב ּמדּמבר אשהוא ּמיכול שליַתהרֲעעִבמי ּמד ּה,
ּמכיַתבש אאת ּמהאאאבן יַתעל יַתגֵאבי יַתהיַתּטֵאלית,
שמִבביּמאה אאת יַתהמּטשמּמאה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:

יַתהיַתבִית אשיַתבשוּסִבפי ּמנה ֵאאינו ֵאמִבביא אאת יַתהמּטשמּמאה.
מסכת אהלות פרק ח משנה ו
ו
ששֵאתי רֲעחִבביות,
וּמבאהן ִבכשש ֵאני רֲעחּמוצ ֵאיי ֵאזיִבתים,
ממּמּקפות ּמוצִבמיד ּמפִבתיל,
וממ ּמנחות שבתוְך יַתהיַתבִית,
ֵאהן שטהורות ,שויַתהיַתבִית ּמטֵאמא.
ִבנשפּמתּמחה יַתאיַתחת ֵאמאהן,
ִבהיא שויַתהיַתבִית שטֵאמִבאים> ,שטֵאמּמאה<
יַתורֲעחאב שרּמת ּה שטהו ּמרה.
שוֵאכן שש ֵאני רֲעחּמד ִברים אשֵאהן שפתוִבחים יַתליַתבִית.

פרק ט
מסכת אהלות פרק ט משנה א
א
יַתכ או ארת אשִבהיא שבתוְך יַתהאפיַתתח וִבפיּמה יַתלחו ץ,
יַתכ יַתזִית ִבמן יַתהֵאמת ּמנתון יַתתשחאתיּמה,
או יַתעל יַתגּמב ּה ִבמיַתבחו ץ,
ּמכל אשהוא שכ אנ אגד יַתזִית יַתתשחאתיּמה שו יַתגּמב ּהּ ,מטֵאמא,
שוּמכל אשֵאאינו שכ אנ אגד יַתזִית,
תוּמכ ּה שויַתהיַתבִיתּ ,מטהור;
יַתביַתבִיתֵ ,אאין ּמטֵאמא אאּמלא יַתהיַתבִית.
שבתוּמכ ּה ,יַתהלכל ּמטֵאמא.
מסכת אהלות פרק ט משנה ב
ב
ּמה שיּמתה שגבוּמהה ִבמן ּמהּמא אר ץ אטיַתפח,
מטשמּמאה יַתתשחאתיּמה,
או יַתביַתבִית ,או יַתעל יַתגּמב ּה,
ֵאאין ּמטֵאמא אאּמלא תוּמכ ּה.
שבתוּמכ ּה ,יַתהלכל ּמטֵאמא.
מסכת אהלות פרק ט משנה ג
ג
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?

ִבב שזיַתמן אשִבהיא שכִבלי שממחשלאחאלת.
ּמה שיּמתה שפחוּמתה ושפקוּמקה יַתביַתּקש,
או רֲעאפוּמוצה;
ֵאאי זו ִבהיא רֲעאפוּמוצה?
ּמכל אשֵאאין ּמל ּה אטיַתפח ִבמּממקום אאּמחד;
יַתכ יַתזִית ִבמן יַתהֵאמת ּמנתון יַתתשחאתיּמה,
שכ אנ שגדו שויַתעד יַתהשתהוםּ ,מטֵאמא;
יַתעל יַתגּמב ּה ,שכ אנ שגדו יַתעד ּמה ּמרִבקייַתעּ ,מטֵאמא.
יַתביַתבִיתֵ ,אאין ּמטֵאמא אאּמלא יַתהיַתבִית.
שבתוּמכ ּהֵ ,אאין ּמטֵאמא אאּמלא תוּמכ ּה.
מסכת אהלות פרק ט משנה ד
ד
ּמה שיּמתה שגבוּמהה ִבמן ּמהּמא אר ץ אטיַתפח,
מטשמּמאה יַתתשחאתיּמה ,או יַתביַתבִית,
יַתתשחאתיּמה שויַתהיַתבִית ּמטֵאמא,
תוּמכ ּה שו יַתגּמב ּה ּמטהור.
שבתוּמכ ּהֵ ,אאין ּמטֵאמא אאּמלא תוּמכ ּה.
יַתעל יַתגּמב ּה ,שכ אנ שגדו יַתעד ּמה ּמרִבקייַתע ּמטֵאמא.
מסכת אהלות פרק ט משנה ה
ה
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?
ִבב שזיַתמן אשִבפיּמה יַתלחו ץ.
ּמה ּמיה ִבפיּמה ִבלשפ ִבנים,
יַתכ יַתזִית ִבמן יַתהֵאמת ּמנתון יַתתשחאתיּמה או יַתעל יַתגּמב ּה יַתבחו ץ,
ּמכל אשהוא שכ אנ אגד יַתזִית,
יַתתשחאתיּמה שו יַתגּמב ּהּ ,מטֵאמא,
שוּמכל אשֵאאינו שכ אנ אגד יַתזִית,
תוּמכ ּה שויַתהיַתבִיתּ ,מטהור.
שבתוּמכ ּה או יַתביַתבִית ,יַתהלכל ּמטֵאמא.
מסכת אהלות פרק ט משנה ו
ו
ּמה שיּמתה שגבוּמהה ִבמן ּמהּמא אר ץ אטיַתפח,
מטשמּמאה יַתתשחאתיּמה,
או יַתביַתבִית או שבתוּמכ ּה ,או יַתעל יַתגּמב ּה,
יַתהלכל ּמטֵאמא.
מסכת אהלות פרק ט משנה ז

ז
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?
ִבב שזיַתמן אשהוא שכִבלי שממחשלאחאלת.
ּמה שיּמתה שפחוּמתה ושפקוּמקה יַתביַתּקש,
או רֲעאפוּמוצה;
ֵאאי זו ִבהיא רֲעאפוּמוצה?
ּמכל אשֵאאין ּמל ּה אטיַתפח ִבמּממקום אאּמחד;
יַתכ יַתזִית ִבמן יַתהֵאמת ּמנתון יַתתשחאתיּמה,
שכ אנ שגדו יַתעד יַתהשתהום ּמטֵאמא.
יַתעל יַתגּמב ּה ,שכ אנ שגדו שויַתעד ּמה ּמרִבקייַתע ּמטֵאמא.
שבתוּמכ ּה או יַתביַתבִית,
תוּמכ ּה שויַתהיַתבִית שטֵאמִבאין.
מסכת אהלות פרק ט משנה ח
ח
ּמה שיּמתה שגבוּמהה ִבמן ּמהּמא אר ץ אטיַתפח,
מטשמּמאּמת ּה יַתתשחאתיּמה או יַתביַתבִית או שבתוּמכ ּה,
ֵאאין ּמטֵאמא אאּמלא יַתגּמב ּה.
יַתעל יַתגּמב ּה,
שכ אנ שגדו יַתעד ּמה ּמרִבקייַתע ּמטֵאמא.
מסכת אהלות פרק ט משנה ט
ט >ח<
ּמה שיּמתה שמיַתמּמלא אאת ּמכל יַתהיַתבִית,
שוֵאאין ֵאבי ּמנ ּה שלֵאבין יַתהּקורות פוֵאתיַתח אטיַתפח,
מטשמּמאה שבתוּמכ ּה ,יַתהיַתבִית ּמטֵאמא;
מטשמּמאה יַתביַתבִית ,יַתמה אששבתוּמכ ּה ּמטהור,
אש אד ארְך מטשמּמאה ּמלֵאוצאת שוֵאאין יַתד שרּמכ ּה שלִבהּמכ ֵאנס,
ֵאבין עואמ אדתֵ ,אבין ממּמּטה יַתעל ִבוצ ּמד ּה,
ֵאבין יַתאיַתחתֵ ,אבין ששיַתתִים.
מסכת אהלות פרק ט משנה י
י >ט<
ּמה שיּמתה עואמ אדת שבתוְך יַתהאפיַתתח,
שוֵאאין ֵאבי ּמנ ּה שלֵאבין יַתהּמשקו ף פוֵאתיַתח אטיַתפח,
מטשמּמאה שבתוּמכ ּה ,יַתהיַתבִית ּמטהור;
מטשמּמאה יַתביַתבִית ,יַתמה אששבתוכו ּמטֵאמא,
אש אד ארְך מטשמּמאה ּמלֵאוצאת שוֵאאין יַתד שרּמכ ּה שלִבהּמכ ֵאנס.
מסכת אהלות פרק ט משנה יא

יא >י<
ּמה שיּמתה ממּמּטה יַתעל ִבוצ ּמד ּה שבּמא ֵאויר,
יַתכ יַתזִית ִבמן יַתהֵאמת ּמנתון יַתתשחאתיּמה או יַתעל יַתגּמב ּה,
ּמכל אשהוא שכ אנ אגד יַתזִית,
יַתתשחאתיּמה שו יַתגּמב ּהּ ,מטֵאמא.
ּמכל אשֵאאינו שכ אנ אגד יַתזִית שותוּמכ ּהּ ,מטהור.
שבתוּמכ ּה ,יַתהלכל ּמטֵאמא.
מסכת אהלות פרק ט משנה יב
יב
ּמה שיּמתה שגבוּמהה ִבמן ּמהּמא אר ץ אטיַתפח,
מטשמּמאה יַתתשחאתיּמה או יַתעל יַתגּמב ּה,
יַתהלכל ּמטֵאמא ,אאּמלא תוּמכ ּה;
שבתוּמכ ּה ,יַתהלכל ּמטֵאמא.
יג >יב<
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?
ִבב שזיַתמן אשִבהיא אכִבלי.
ּמה שיּמתה שפחוּמתה ושפקוּמקה יַתביַתּקש,
או יַתמרֲעח אזאקת יַתא שרּמבִבעים שסּמאה,
שכ ִבדשב ֵארי רֲעחּמכִבמים,
יַתכ יַתזִית ִבמן יַתהֵאמת ּמנתון יַתתשחאתיּמה,
שכ אנ שגדו יַתעד יַתהשתהום ּמטֵאמא;
יַתעל יַתגּמב ּה ,שכ אנ שגדו יַתעד ּמה ּמרִבקייַתע ּמטֵאמא;
שבתוּמכ ּהֵ ,אאין ּמטֵאמא אאּמלא תוּמכ ּה.
יד
ּמה שיּמתה שגבוּמהה ִבמן ּמהּמא אר ץ אטיַתפח,
מטשמּמאה יַתתשחאתיּמה ,יַתתשחאתיּמה ּמטֵאמא;
שבתוּמכ ּה ,תוּמכ ּה ּמטֵאמא;
יַתעל יַתגּמב ּה ,שכ אנ שגדו יַתעד ּמה ּמרִבקייַתע ּמטֵאמא.
מסכת אהלות פרק ט משנה יג
יה
ּמה שיּמתה יואשאבת יַתעל שואליּמה ,שוִבהיא אכִבלי,
מטשמּמאה יַתתשחאתיּמה,
שבתוּמכ ּה או יַתעל יַתגּמב ּה,
מטשמּמאה בויַתקיַתעת שועוּמלה ,ובויַתקיַתעת שויו אר אדת.
ּמה שיּמתה שגבוּמהה ִבמן ּמהּמא אר ץ אטיַתפח,
או שממכּמוּסה ,או שכפו ּמיה יַתעל ִבפיּמה,

מטשמּמאה יַתתשחאתיּמה ,שבתוּמכ ּה או יַתעל יַתגּמב ּה,
יַתהלכל ּמטֵאמא.
מסכת אהלות פרק ט משנה יד
יו
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?
ִבב שזיַתמן אשִבהיא אכִבלי.
ּמה שיּמתה שפחוּמתה ושפקוּמקה יַתביַתּקש,
או יַתמרֲעח אזאקת יַתא שרּמבִבעים שסּמאה שכ ִבדשב ֵארי רֲעחּמכִבמים,
מטשמּמאה יַתתשחאתיּמה ,שבתוּמכ ּה או יַתעל יַתגּמב ּה,
מטשמּמאה בויַתקיַתעת שועוּמלה ,ובויַתקיַתעת שויו אר אדת.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר ו שרִבבי ִבששמעון אושמ ִברים:
ֵאאין מטשמּמאה עוּמלה ּמל ּה,
יַתא ף ללא יו אר אדת ִבמאמ ּמנה.
יז
ּמה שיּמתה שגבוּמהה ִבמן ּמהּמא אר ץ אטיַתפח,
מטשמּמאה יַתתשחאתיּמה,
]יַתתשחאתיּמה[ ּמטֵאמא.
שבתוּמכ ּה או יַתעל יַתגּמב ּה,
שכ אנ שגדו יַתעד ּמה ּמרִבקייַתע ּמטֵאמא.
מסכת אהלות פרק ט משנה טו
יח
ּמארון אשִבהיא שרּמחּמבה ִבמשליַתמּמּטן שוּמוצ ּמרה ִבמשליַתמשעּמלן,
שויַתהֵאמת שבתוּמכ ּה,
יַתהנו ֵאגיַתע ּמב ּה ִבמשליַתמּמּטןּ ,מטהור,
ִבמשליַתמשעּמלןּ ,מטֵאמא.
יט
שרּמחּמבה ִבמשליַתמשעּמלן שוּמוצ ּמרה ִבמשליַתמּמּטן,
יַתהנו ֵאגיַתע ּמב ּה ִבמּמכל ּממקוםּ ,מטֵאמא.
ּמה שיּמתה ּמש ּמוה,
יַתהנו ֵאגיַתע ּמב ּה ִבמּמכל ּממקוםּ ,מטֵאמא.
ִבדשב ֵארי שרִבבי אאִבליאע אזר.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ִבמאּטיַתפח ושליַתמּמּטןּ ,מטהור,
ִבמאּטיַתפח ושליַתמשעּמלןּ ,מטֵאמא.
כ >יט<

רֲעעשו ּמיה שכִבמין יַתקשמשט ּמרה,
יַתהנו ֵאגיַתע ּמב ּה ִבמּמכל ּממקוםּ ,מטֵאמא.
שכִבמין שגלושסקום :glōssókomon > ,קופסה )לסדר לשונות של חליל(; קופסה לאיסוף עצמות<
יַתהנו ֵאגיַתע ּמב ּה ִבמּמכל ּממקוםּ ,מטהור,
חו ץ ִבמשמקום שפִבתיּמחּמת ּה.
>עקטמטט ָררה :capsa=kámptra :קופסה עגולה ,לספרים או לבגדים<

מסכת אהלות פרק ט משנה טז
כא >כ<
ּמחִבבית אשִבהיא יואשאבת יַתעל שואליּמה שבּמא ֵאויר,
יַתכ יַתזִית ִבמן יַתהֵאמת ּמנתון יַתתשחאתיּמה,
או שבתוּמכ ּה ,או שכ אנ אגד ּמק שרּמק שרּמת ּה> ,תחתית הכלי<
מטשמּמאה בויַתקיַתעת שועוּמלה ,ובויַתקיַתעת שויו אר אדת,
אהּמחִבבית שטֵאמּמאה.
יַתתיַתחת ּמדשפ ּמנ ּה ִבמיַתבחו ץ > ,יַתדשפ ּמנ ּה<
מטשמּמאה בויַתקיַתעת שועוּמלה ,ובויַתקיַתעת שויו אר אדת,
שואהּמחִבבית שטהו ּמרה.
שבתוּמכ ּה יַתתיַתחת ּמדשפ ּמנ ּה > :יַתדשפ ּמנ ּה<
ִבאם ֵאיש יַתב שדּמפנות פוֵאתיַתח אטיַתפח,
יַתהלכל ּמטֵאמא ,ושכ אנ אגד ִבפיּמה ּמטהור;
שוִבאם ּמלאו,
מטשמּמאה בויַתקיַתעת שועוּמלה ,ובויַתקיַתעת שויו אר אדת.
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים? ִבבשטהו ּמרה.
רֲעאּמבל ִבאם ּמה שיּמתה שטֵאמּמאה,
או שגבוּמהה ִבמן ּמהּמא אר ץ אטיַתפח,
או שממכּמוּסה או שכפו ּמיה יַתעל ִבפיּמה,
מטשמּמאה יַתתשחאתיּמה ,שבתוּמכ ּה או יַתעל יַתגּמב ּה,
יַתהלכל ּמטֵאמא.

פרק י
מסכת אהלות פרק י משנה א
א
רֲעא מרּמבה אשִבהיא שבתוְך יַתהיַתבִית,
שו איש ּמב ּה פוֵאתיַתח אטיַתפח,
מטשמּמאה יַתביַתבִית ,שכ אנ אגד רֲעא מרּמבה ּמטהור;
מטשמּמאה שכ אנ אגד רֲעא מרּמבה ,יַתהיַתבִית ּמטהור.
מטשמּמאה ֵאבין יַתביַתבִיתֵ ,אבין שכ אנ אגד רֲעא מרּמבה,
ּמניַתתן אאת יַתר שגלו ִבמשליַתמשעּמלן,

שוֵאע ֵארב אאת יַתהמּטשמּמאה.
ִבמשקּמוצת מטשמּמאה יַתביַתבִית וִבמשקּמוצּמת ּה שכ אנ אגד רֲעא מרּמבה,
יַתהיַתבִית ּמטֵאמא ,שכ אנ אגד יַתהמּטשמּמאה ּמטֵאמא.
מסכת אהלות פרק י משנה ב
ב
ֵאאין ּמברֲעא מרּמבה פוֵאתיַתח אטיַתפח,
מטשמּמאה יַתביַתבִית ,שכ אנ אגד רֲעא מרּמבהּ ,מטהור;
מטשמּמאה שכ אנ אגד רֲעא מרּמבה ,יַתהיַתבִית ּמטהור.
יַתהמּטשמּמאה יַתביַתבִית,
) ּמניַתתן אאת יַתר שגלו ִבמשליַתמשעּמלןּ ,מטהור.
יַתהמּטשמּמאה שכ אנ אגד רֲעא מרּמבה(,
ּמניַתתן אאת יַתר שגלו ִבמשליַתמשעּמלן,
שרִבבי ֵאמִבאיר שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִבאם מטשמּמאה ּמק שדּממה אאת יַתר שגלוּ ,מטֵאמא;
ִבאם יַתר שגלו ּמק שדּממה אאת יַתהמּטשמּמאהּ ,מטהור.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ששֵאתי יַתר שגיַתלִים זו יַתעל יַתגֵאבי זו אשּמּק שדמו אאת יַתהמּטשמּמאה,
ּממיַתשְך ּמה ִבראשון אאת יַתר שגלו שו ִבנשמֵאוצאת יַתר שגלו אשיַתלֵאש ִבני ּמשם,
ּמטהורִ ,במשפ ֵאני אשּמּק שדּממה יַתר שגלו אשּמל ִבראשון אאת יַתהמּטשמּמאה.
מסכת אהלות פרק י משנה ג
ג
ִבמשקּמוצת מטשמּמאה יַתביַתבִית וִבמשקּמוצּמת ּה שכ אנ אגד רֲעא מרּמבה,
יַתהיַתבִית ּמטֵאמא ,שכ אנ אגד יַתהמּטשמּמאה ּמטֵאמא.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתהיַתבִית ּמטֵאמא ,ושכ אנ אגד יַתהמּטשמּמאה ּמטהור.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ִבאם ֵאיש יַתבמּטשמּמאה שכ ֵאדי אשִבתשתיַתחֵאלק,
ושתיַתטֵאמא אאת יַתהיַתבִית ושתיַתטֵאמא שכ אנ אגד יַתהמּטשמּמאהּ ,מטֵאמא,
שוִבאם ּמלאו ,יַתהיַתבִית ּמטֵאמא ,ושכ אנ אגד יַתהמּטשמּמאה ּמטהור.
מסכת אהלות פרק י משנה ד
ד
רֲעא מרבות זו יַתעל יַתגב זו,
שו ֵאיש ּמבאהן פוֵאתיַתח אטיַתפח,
מטשמּמאה יַתביַתבִית ,שכ אנ אגד רֲעא מרבותּ ,מטהור,
מטשמּמאה שכ אנ אגד רֲעא מרבות ,יַתהיַתבִית ּמטהור.

ֵאבין יַתביַתבִית ֵאבין שכ אנ אגד רֲעא מרבות,
ּמניַתתן ּמדּמבר אשהוא שמיַתקֵאבל מטשמּמאה,
ֵאבין ִבמשליַתמשעּמלן ֵאבין ִבמשליַתמּמּטן ,יַתהלכל ּמטֵאמא.
שו ּמדּמבר אשֵאאינו שמיַתקֵאבל מטשמּמאה,
ִבמאמנו ושליַתמּמּטןּ ,מטֵאמא,
ִבמאמנו ושליַתמשעּמלןּ ,מטהור.
מסכת אהלות פרק י משנה ה
ה
ֵאאין ּמברֲעא מרבות פוֵאתיַתח אטיַתפח,
מטשמּמאה יַתביַתבִית ,שכ אנ אגד רֲעא מרבות ּמטהור;
מטשמּמאה שכ אנ אגד רֲעא מרבות ,יַתהיַתבִית ּמטהור.
יַתהמּטשמּמאה יַתביַתבִית,
ּמניַתתן ֵאבין ּמדּמבר אשהוא שמיַתקֵאבל מטשמּמאה,
ֵאבין ּמדּמבר אשֵאאינו שמיַתקֵאבל מטשמּמאה,
ֵאבין ִבמשליַתמשעּמלןֵ ,אבין ִבמשליַתמּמּטן,
ֵאאין ּמטֵאמא אאּמלא יַתתשחתון.
יַתהמּטשמּמאה שכ אנ אגד רֲעא מרבות,
ּמניַתתן ּמדּמבר אשהוא שמיַתקֵאבל מטשמּמאה,
ֵאבין ִבמשליַתמשעּמלן ֵאבין ִבמשליַתמּמּטן,
יַתהלכל ּמטֵאמא.
שו ּמדּמבר אשֵאאינו שמיַתקֵאבל מטשמּמאה,
ֵאבין ִבמשליַתמשעּמלן ֵאבין ִבמשליַתמּמּטן,
ֵאאין ּמטֵאמא אאּמלא יַתתשחתון.
מסכת אהלות פרק י משנה ו
ו
רֲעא מרּמבה אשִבהיא שבתוְך יַתהיַתבִית,
ושק ֵאד ּמרה שנתו ּמנה יַתתשחאתיּמה,
אשִבאם יַתתרֲעעאלה שוֵאאין ששּמפאתיּמה נו שגעות ּמברֲעא מרּמבה,
מטשמּמאה יַתתשחאתיּמה ,שבתוּמכ ּה או יַתעל יַתגּמב ּה,
מטשמּמאה בויַתקיַתעת שועוּמלה ובויַתקיַתעת שויו אר אדת.
ּמה שיּמתה שגבוּמהה ִבמן ּמהּמא אר ץ אטיַתפח,
מטשמּמאה יַתתשחאתיּמה או יַתביַתבִית,
יַתתשחאתיּמה שויַתהיַתבִית ּמטֵאמא,
תוּמכ ּה שו יַתגּמב ּה ּמטהור.
שבתוּמכ ּה או יַתעל יַתגּמב ּה,
יַתהלכל ּמטֵאמא.
מסכת אהלות פרק י משנה ז

ז
ּמה שיּמתה שנתו ּמנה שביַתוצד ּמהיַתאשס מקּמפה,
אשִבאם יַתתרֲעעאלה ִבהיא נו יַתגיַתעת יַתבּמשקו ף פוֵאתיַתח אטיַתפח,
מטשמּמאה יַתתשחאתיּמה ,שבתוּמכ ּה ,או יַתעל יַתגּמב ּה,
מטשמּמאה בויַתקיַתעת שועוּמלה,
ובויַתקיַתעת שויו אר אדת.
ּמה שיּמתה שגבוּמהה ִבמן ּמהּמא אר ץ אטיַתפח,
מטשמּמאה יַתתשחאתיּמה או יַתביַתבִית,
יַתתשחאתיּמה שויַתהיַתבִית ּמטֵאמא,
תוּמכ ּה שו יַתגּמב ּה ּמטהור;
שבתוּמכ ּה או יַתעל יַתגּמב ּה,
יַתהלכל ּמטֵאמא.
ח
אשִבאם יַתתרֲעעאלה ֵאאין נו יַתגיַתעת יַתבּמשקו ף פוֵאתיַתח אטיַתפח,
או ממ שדאבאקת יַתלּמשקו ף,
מטשמּמאה יַתתשחאתיּמה,
ֵאאין ּמטֵאמא אאּמלא יַתתשחאתיּמה.

פרק יא
מסכת אהלות פרק יא משנה א
א
יַתהיַתבִית אש ִבנשס יַתדק,
מטשמּמאה יַתבחו ץ,
ֵאכִבלים אשִבבשפ ִבנים שטהו ִברין;
מטשמּמאה ִבבשפ ִבנים,
ֵאכִבלים אשיַתבחו ץ,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
יַתעד אש שיֵאהא יַתבאוּס אדק יַתא שרּמבּמעה שטּמפִבחים,
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ּמכל אשהוא.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר ִבמֵאשם ֵאבית אהֵאלל:
פוֵאתיַתח אטיַתפח.
מסכת אהלות פרק יא משנה ב
ב
יַתאשכיַתס שד ּמרה אש ִבנשס שדּמקה,

מטשמּמאה שביַתוצד אזהֵ ,אכִבלים אששביַתוצד יַתהֵאש ִבני שטהו ִברין.
ּמניַתתן אאת יַתר שגלו או ּמק אנה ִבמשליַתמשעּמלן,
שוֵאע ֵארב אאת יַתהמּטשמּמאה.
ּמניַתתן אאת יַתהּמּק אנה ּמבּמא אר ץ,
ֵאאינו ֵאמִבביא אאת יַתהמּטשמּמאה,
יַתעד אש שיֵאהא ּמגבויַת ּה ִבמן ּמהּמא אר ץ פוֵאתיַתח אטיַתפח.
מסכת אהלות פרק יא משנה ג
ג
כאפת ּמעאבה :ságos, sagum > ,מעיל צמר עבה ,במיוחד של חיילים< >ככמפת :שרפרף<
ּמסגוס ּמעאבה שו ל
ֵאאין שמִבביִבאין אאת יַתהמּטשמּמאה,
יַתעד אש שיהו שגבוִבהין ִבמן ּמהּמא אר ץ פוֵאתיַתח אטיַתפח.
שקִבפיִבלין זו יַתעל יַתגֵאבי זו,
ֵאאי ּמנן שמִבביאות אאת יַתהמּטשמּמאה,
יַתעד אששתֵאהא ּמהאעשליו ּמנה שגבוּמהה ִבמן ּמהּמא אר ץ פוֵאתיַתח אטיַתפח.
ּמה ּמיה ּמא ּמדם ּמנתון ּמשם,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ֵאאינו ֵאמִבביא אאת יַתהמּטשמּמאה.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ּמא ּמדם ּמחלול הוא,
שויַתהיַתצד ּמהאעשליון ֵאמִבביא אאת יַתהמּטשמּמאה.
מסכת אהלות פרק יא משנה ד
]ד[
ּמה ּמיה יַתמששִבקי ף שביַתעד יַתהיַתחלון שואהאאִבהיל יַתעל קושב ֵארי יַתהֵאמת,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ֵאאינו ֵאמִבביא אאת יַתהמּטשמּמאה.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ֵאמִבביא אאת יַתהמּטשמּמאה.
ומו ִבדים ,אשִבאם ּמה ּמיה ּמלבוש שבֵאכּמליו,
או אשּמהיו שש יַתנִים אזה יַתעל יַתגֵאבי אזה,
אשֵאהן שמִבביִבאין אאת יַתהמּטשמּמאה.
מסכת אהלות פרק יא משנה ה
ה
ּמה ּמיה ממּמּטל יַתעל ּמהיַתאשס מקּמפה,
שואהאאִבהילו ּמעּמליו קושב ֵארי יַתהֵאמת,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ֵאאינו ֵאמִבביא אאת יַתהמּטשמּמאה.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:

ֵאמִבביא אאת יַתהמּטשמּמאה.
)מסכת אהלות פרק יא משנה ו(
יַתהמּטשמּמאה יַתביַתבִית,
שואהאאִבהילו ּמעּמליו שטהו ִברין,
ֵאבית יַתשיַתמי שמיַתטרֲעה ִברין,
וֵאבית אהֵאלל שמיַתטשמִבאין.
מסכת אהלות פרק יא משנה ז
ו
אכאלב אשּמאיַתכל שביַתשר יַתהֵאמת,
וֵאמת ,וממּמּטל יַתעל ּמהיַתאשס מקּמפה,
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ִבאם ֵאיש שביַתוצ ּמוארו פוֵאתיַתח אטיַתפח,
ֵאמִבביא אאת יַתהמּטשמּמאה,
שוִבאם ּמלאוֵ ,אאינו ֵאמִבביא אאת יַתהמּטשמּמאה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
רוִבאין אאת יַתהמּטשמּמאה,
ִבמשכ אנ אגד יַתהּמשקו ף שוִבלשפ ִבנים ,יַתהיַתבִית ּמטֵאמא;
ִבמשכ אנ אגד יַתהּמשקו ף שויַתלחו ץ ,יַתהיַתבִית ּמטהור.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
ִבפיו ִבלשפ ִבנים ,יַתהיַתבִית ּמטהור;
ִבפיו יַתלחו ץ ,יַתהיַתבִית ּמטֵאמא,
אשיַתהמּטשמּמאה יוּמוצא אד ארְך שוּמליו.
שרִבבי שיהו ּמדה אבן שבִבתי ּמרה אוֵאמר:
ֵאבין ּמכְך וֵאבין ּמכְך ,יַתהיַתבִית ּמטֵאמא.
ז
יַתכּממה ִבתששאהה שבֵאמּמעיו?
ששללּמשה ּמיִבמים ֵאמֵאעת שלֵאעת.
וּמבעופות ויַתב ּמד ִבגים,
שכ ֵאדי אשִבתפול ּמלאור שוִבתּמש ֵאר ף.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ִבששמעון.
שרִבבי שיהו ּמדה אבן שבִבתי ּמרה אוֵאמר:
ּמבעופות ויַתב ּמד ִבגים ֵאמֵאעת שלֵאעת.
מסכת אהלות פרק יא משנה ח
ח
יַתהיַתחדות אשיַתביַתבִית ושמנו ּמרה שלתוכו,
שויַתהאפ יַתרח אשּמל ּה יוֵאוצא ושכֵאפיּמשה שנתו ּמנה ּמעּמליו,
אשִבאם ִבת ּמנֵאטל יַתהשמנו ּמרה,

ושכֵאפיּמשה עואמ אדת יַתעל ִבפי יַתהיַתחדות,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
יַתהיַתחדות ּמטהור שויַתהשמנו ּמרה שטֵאמּמאה.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
יַתא ף יַתהשמנו ּמרה שטהו ּמרה.
ומו ִבדים אשִבאם ִבת ּמנֵאטל יַתהשמנו ּמרה,
ושכֵאפיּמשה נואפאלת,
אשיַתהלכל ּמטֵאמא.
מסכת אהלות פרק יא משנה ט
ט
ֵאכִבלים אשֵאבין ִבששפֵאתי שכֵאפיּמשה שלֵאבין ִבששפֵאתי יַתהיַתחדות,
רֲעאִבפלו יַתעד יַתהשתהום ,שטהו ִברין.
מטשמּמאה ּמשם ,יַתהיַתבִית ּמטֵאמא.
מטשמּמאה יַתביַתבִיתֵ ,אכִבלים אששבּמכשתֵאלי יַתהיַתחדות,
ִבאם ֵאיש ִבבשמקוּממן אטיַתפח יַתעל רום אטיַתפח ,שטהו ִברים,
שוִבאם ּמלאו ,שטֵאמִבאין.
ִבאם ּמהיו ּמכשתֵאלי יַתהיַתחדות שרּמחִבבין ִבמאשיַתליַתבִית,
ֵאבין ּמכְך וֵאבין ּמכְך ,שטהו ִברין.

פרק יב
מסכת אהלות פרק יב משנה א
א
אנאסר אשהוא ּמנתון יַתעל ִבפי יַתתנור ּמח ּמדש,
שועו ֵאד ף ִבמּמכל שוצ ּמד ּמדיו פוֵאתיַתח אטיַתפח,
מטשמּמאה יַתתשחּמתיוֵ ,אכִבלים אשיַתעל יַתגּמביו שטהו ִברין;
מטשמּמאה יַתעל יַתגּמביוֵ ,אכִבלים אשיַתתשחּמתיו שטהו ִברין.
ויַתב ּמיּמשןּ ,מטֵאמא;
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי שמיַתטֵאהר.
ּמנתון יַתעל שש ֵאני יַתתנו ִברים,
מטשמּמאה ֵאבי ֵאניאהםֵ ,אהן שטֵאמִבאים.
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי שמיַתטֵאהר.
מסכת אהלות פרק יב משנה ב
ב
שס ֵארי ּמדה אשִבהיא שנתו ּמנה יַתעל ִבפי יַתהיַתתנור ממּמּק ף ּמוצִבמיד ּמפִבתיל,
מטשמּמאה יַתתשחאתיּמה או יַתעל יַתגּמב ּה ,יַתהלכל ּמטֵאמא.

>טס הרי ָרדה :סבכה ,מעשה רשת<

ושכ אנ אגד רֲעא ֵאוירו אשיַתליַתתנורּ ,מטהור.
מטשמּמאה שכ אנ אגד רֲעא ִבוירו אשיַתליַתתנור> ,ושכ אנ אגד<
שכ אנ שגדו יַתעד ּמה ּמרִבקייַתע ּמטֵאמא.
מסכת אהלות פרק יב משנה ג
ג
אנאסר אשהוא ּמנתון יַתעל ִבפי יַתתנור ּמיּמשן,
שויוֵאוצא ִבמ אזה וִבמ אזה אטיַתפח ,רֲעאּמבל ללא ִבמן יַתהשצ ּמד ִבדין,
מטשמּמאה שביַתוצד אזה,
ֵאכִבלים אששביַתוצד יַתהֵאש ִבני שטהו ִברין.
שרִבבי יוֵאסה שמיַתטֵאמא.
יַתהשביַתטח ֵאאינו ֵאמִבביא אאת יַתהמּטשמּמאה> .טבעטח :אדן ,בליטה מתחת לחלון<
ּמה ּמיה בו ִבזיז,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ֵאאינו ֵאמִבביא אאת יַתהמּטשמּמאה.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
רוִבאין אאת יַתהשביַתטח שכִבאלו ֵאאינו,
שו ִבזיז ּמהאעשליון ֵאמִבביא אאת יַתהמּטשמּמאה.
מסכת אהלות פרק יב משנה ד
ד
יַתס שנ ּמדל אשיַתלרֲעע ֵאריּמסה אששפּמחתו שלתוְך יַתהיַתבִית,
ִבאם איש בו פוֵאתיַתח אטיַתפח ,יַתהלכל ּמטֵאמא;
שוִבאם ּמלאו ,מו ִבנים בו שכ אד ארְך אשמו ִבנים יַתבֵאמת.
מסכת אהלות פרק יב משנה ה
ה
קורות יַתהיַתבִית שוּמהרֲעעִבל ּמיה אשֵאאין רֲעעֵאליאהן יַתמרֲעע ֵאזיּמבה ,שוֵאהן שממכ ּמונות,
מטשמּמאה יַתתיַתחת יַתאיַתחת ֵאמאהן ,יַתתשחאתיּמה ּמטֵאמא;
ִבמן יַתהיַתתשחתו ּמנה ּמלאעשליו ּמנהֵ ,אבי ֵאניאהם ּמטֵאמא;
יַתעל יַתגֵאבי ּמהאעשליו ּמנה ,שכ אנ שגדו יַתעד ּמה ּמרִבקייַתע ּמטֵאמא.
ו
ּמהיו ּמהאעשליונות שכֵאבין יַתהיַתתשחתונות> ,יַתהיַתתשחתו ּמנה<
שומטשמּמאה יַתתיַתחת יַתאיַתחת ֵאמאהן ,יַתתיַתחת מכּמלם ּמטֵאמא;
יַתעל יַתגֵאביאהן ,שכ אנ שגדו יַתעד ּמה ּמרִבקייַתע ּמטֵאמא.
מסכת אהלות פרק יב משנה ו
ז
קו ּמרה אשִבהיא שנתו ּמנה ִבמלכאתל שללכאתל,

שומטשמּמאה יַתתשחאתיּמה,
ִבאם איש פוֵאתיַתח אטיַתפח,
שמִבביּמאה אאת יַתהמּטשמּמאה יַתתיַתחת מכּמל ּה;
שוִבאם ּמלאו,
מטשמּמאה בויַתקיַתעת שועוּמלה ובויַתקיַתעת שויו אר אדת.
ח
שויַתכּממה שיֵאהא שבאהֵאּקּמפ ּה ִבויֵאהא ּמב ּה פוֵאתיַתח אטיַתפח?
ִבב שזיַתמן אשִבהיא רֲעע מגּמלה ,אהֵאּקּמפ ּה ששללּמשה שטּמפִבחים.
ִבב שזיַתמן אשִבהיא שמ מריַתביַתעת ,יַתא שרּמבּמעה שטּמפִבחים,
אשיַתהשמ מרּמבע ּמיֵאתר יַתעל אהּמעגול שרִבבייַתע.
מסכת אהלות פרק יב משנה ז
ט
יַתעמוד אשהוא ממּמּטל שבּמא ֵאויר,
ִבאם ֵאיש בו אהֵאּק ף אעשש ִברים שויַתא שרּמבּמעה אטיַתפח,
ֵאמִבביא אאת יַתהמּטשמּמאה יַתתיַתחת יַתדשפנו,
שוִבאם ּמלאו ,מטשמּמאה בויַתקיַתעת שועוּמלה,
ובויַתקיַתעת שויו אר אדת.
מסכת אהלות פרק יב משנה ח
י
יַתכ יַתזִית ִבמן יַתהֵאמת ממ שדּמבק שליַתאשס מקּמפה,
שרִבבי אאִבליאע אזר שמיַתטֵאמא אאת יַתהיַתבִית.
שרִבבי שיהומשיַתע שמיַתטֵאהר.
ּמה ּמיה ּמנתון יַתתיַתחת ּמהיַתאשס מקּמפה,
ִידון יַתמשחּמוצה שליַתמשחּמוצה.
ממ שדּמבק ִבלששקו ף ,יַתהיַתבִית ּמטֵאמא.
שרִבבי יוֵאסה שמיַתטֵאהר.
ּמה ּמיה ּמנתון שבתוְך יַתהיַתבִית,
יַתהנו ֵאגיַתע יַתבּמשקו ף ּמטֵאמא;
יַתהנו ֵאגיַתע ּמביַתאשס מקּמפה,
שרִבבי אאִבליאע אזר שמיַתטֵאמא.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ִבמאּטיַתפח ושליַתמּמּטןּ ,מטהור,
ִבמאּטיַתפח ושליַתמשעּמלןּ ,מטֵאמא.

פרק יג

מסכת אהלות פרק יג משנה א
א
ּמהעואשה ּממאור יַתכשתִבחּמלה,
ֵאשעורו ִבכשמללא יַתמשק ֵאדיַתח ּמגדול אשיַתלִבלששּמכה.
ִבשי ֵארי יַתהּממאור ,רום אאשוצּמביַתעִים יַתעל לריַתחב יַתה מג ּמדל.
ֵאאלו ֵאהן ִבשי ֵארי יַתהּממאור?
יַתחלון אששוּסּמתּממ ּה שוללא ִבהשסִבפיק של ּמגשמ ּמר ּה.
רֲעח ּמררוהו יַתמִים או שש ּמרִבוצים,
או אשרֲעאּמכיַתלתו יַתמיַתליַתחת,
ֵאשעורו שמללא אא שגרו ף.
ּמחיַתשב ּמעּמליו שליַתתששִבמיש,
ֵאשעורו פוֵאתיַתח אטיַתפח;
שלּממאור,
ֵאשעורו שמללא יַתמשק ֵאדיַתח.
ב
יַתהשוּס ֵאריגות שוּמה שרּמפפות ִבמשוצּמט שרפות ִבכשמללא יַתמשק ֵאדיַתח,
ִבדשב ֵארי ֵאבית יַתשיַתמי.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
יַתעד אש שיֵאהא שבּממקום אאּמחד ִבכשמללא יַתמשק ֵאדיַתח> .אש שיהוא<
שלּמהִבביא אאת יַתהמּטשמּמאה ושלהוִבוציא אאת יַתהמּטשמּמאה.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
שלּמהִבביא אאת יַתהמּטשמּמאה,
רֲעאּמבל שלהוִבוציא אאת יַתהמּטשמּמאה ,שבפוֵאתיַתח אטיַתפח.
מסכת אהלות פרק יג משנה ב
ג
יַתחלון אשִבהיא ּמלרֲעא ִבויר,
ֵאשעו ּמר ּה שמללא יַתמשק ֵאדיַתח.
ּמב ּמנה יַתבִית חוּמוצה ּמל ּהֵ> ,אבית<
ֵאשעו ּמר ּה שבפוֵאתיַתח אטיַתפח.
ּמניַתתן יַתהִבתשק ּמרה שבאאשמיַתוצע יַתהיַתחלון,
יַתהיַתתשחתון פוֵאתיַתח אטיַתפח,
שוּמהאעשליון שמללא יַתמשק ֵאדיַתח.
מסכת אהלות פרק יג משנה ג
ד
חר אשיַתב אדאלת,
יַתה ל
ֵאשעורו שמללא אא שגרו ף.

ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
שרִבבי יַתט שרפון אוֵאמר:
שבפוֵאתיַתח אטיַתפח.
ִבש ֵאיר ּמב ּה אהּמח ּמרש ִבמשליַתמּמּטן או ִבמשליַתמשעּמלן,
אה ִבגיּמפ ּה שוללא ֵאמ שרּמק ּה,
או אששפּמתיַתחתו ּמהרויַתח,
ֵאשעורו שמללא אא שגרו ף.
מסכת אהלות פרק יג משנה ד
ה
ּמהעואשה ּממקום יַתלּמּק אנה ,שוּמליַתאשסשפֵאתי שויַתל ֵאנר,
ֵאשעורו ּמכל אשהוא,
שכ ִבדשב ֵארי ֵאבית יַתשיַתמי.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שבפוֵאתיַתח אטיַתפח.
ּמלזון אאת ֵאעי ּמניו ,ושל יַתדֵאבר ִבעם רֲעחֵאברו ,ושליַתתששִבמיש,
שבפוֵאתיַתח אטיַתפח.
מסכת אהלות פרק יג משנה ה
ו
ֵאאלו שמיַתמרֲעעִבטים אאת יַתהאּטיַתפח:
ּמפחות ִבמיַתכ יַתזִית ּמבּמשר שמיַתמֵאעט יַתעל שי ֵאדי לריַתבע רֲעעּמוצמות.
ּמפחות ֵאמאעאוצם ִבכששעו ּמרה שמיַתמֵאעט יַתעל שי ֵאדי יַתכ יַתזִית ּמבּמשר.
ּמפחות ִבמיַתכ יַתזִית ִבמן יַתהֵאמת,
ּמפחות ִבמיַתכ יַתזִית ִבמן יַתה שנֵאבּמלה,
ּמפחות ִבמּמכרֲעע ּמדּמשה ִבמן יַתהאש אר ץ,
ּמפחות ִבמיַתכֵאביּמוצה ּקאּמכִבלים,
יַתהשתבוּמאה אשיַתביַתחלון,
שויַתכיַתכי אש איש ּמב ּה יַתמּממש > ,שויַתכיַתכִבאיי<
שו ִבנשביַתלת ּמהעו ף יַתהּמּטהור אשללא ּמחיַתשב ּמעאליּמה,
שו ִבנשביַתלת עו ף יַתהּמּטֵאמא אשּמחיַתשב ּמעאליּמה שוללא ִבהשכִבשי ּמר ּה,
או ִבהשכִבשי ּמר ּה שוללא ּמחיַתשב ּמעאליּמה.
מסכת אהלות פרק יג משנה ו
ז
ֵאאלו אשֵאאי ּמנן שמיַתמרֲעעִבטין:
ֵאאין ּמהאעאוצם שמיַתמֵאעט יַתעל שי ֵאדי רֲעעּמוצמות,
שוללא ּמבּמשר יַתעל שי ֵאדי ּמבּמשר,
שוללא יַתכ יַתזִית ִבמן יַתה שנֵאבּמלה,
שוללא ּמכרֲעע ּמדּמשה ִבמן יַתהאש אר ץ,

שוללא יַתכֵאביּמוצה ּקאּמכִבלין,
שוללא יַתכיַתכי אשֵאאין ּמב ּה יַתמּממש> ,יַתכיַתכִבאי<
שוללא ִבנשביַתלת ּמהעו ף יַתהּמּטהור אשּמחיַתשב ּמעאליּמה,
שוללא ִבנשביַתלת עו ף יַתהּמּטֵאמא אשּמחיַתשב ּמעאליּמה שוִבהשכִבשי ּמר ּה,
שוללא ששִבתי שוֵאע ארב יַתהשמ מנ ּמגִבעין,
שוללא שנֵאבּמלה ִבמֵאבית יַתהשפ יַתרס> .מחוק 'לבנה' וכתוב ' שנֵאביּמלה' על המחיקה<
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתה שנֵאבּמלה שמיַתמאעאטת שויַתהּמּטֵאמא ֵאאינו שמיַתמֵאעט >'לבנה' מחוק 'ממעט'<

פרק יד
מסכת אהלות פרק יד משנה א
א
יַתה ִבזיז ֵאמִבביא אאת יַתהמּטשמּמאה שבּמכל אשהוא.
יַתה ִבג שז ּמרה שויַתה ִבגשבִבלית ,שבפוֵאתיַתח אטיַתפח.
ֵאאי אזה הוא ִבזיז?
אשּמפ ּמניו שליַתמּמּטן.
שו ִבג שז ּמרה?
אשּמפ אניּמה שליַתמשעּמלן.
ויַתבּממה ּמאּממרו:
יַתה ִבזיז ֵאמִבביא אאת יַתהמּטשמּמאה ּמכל אשהוא?
שב ִבזיז אשהוא ּמגבויַת ּה ִבמן יַתהאפיַתתח ששללּמשה ִבנ שדּמבִבכין,
אשֵאהן שש ֵאנים ּמעּמשר אטיַתפח.
ּמיֵאתר ִבמֵאכןֵ ,אמִבביא אאת יַתהמּטשמּמאה שבפוֵאתיַתח אטיַתפח.
שוּמהרֲעעּמטרות שויַתהִבפתוִבחין,
שמִבביִבאין אאת יַתהמּטשמּמאה שבפוֵאתיַתח אטיַתפח.
מסכת אהלות פרק יד משנה ב
ב
ִבזיז אשיַתעל יַתגֵאבי יַתהאפיַתתח,
ֵאמִבביא אאת יַתהמּטשמּמאה שבפוֵאתיַתח אטיַתפח;
אשיַתעל יַתגֵאבי יַתהיַתחלון ,רום אאשוצּמביַתעִים,
שואשיַתעל יַתגֵאבי שמללא יַתמשק ֵאדיַתחּ ,מכל אשהוא;
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
שמלואו.
מסכת אהלות פרק יד משנה ג

ג
ּמק אנה אשיַתעל יַתגֵאבי יַתהאפיַתתח,
רֲעאִבפלו ּמגבויַת ּה ֵאמּמאה יַתאּממה,
ֵאמִבביא אאת יַתהמּטשמּמאה ּמכל אשהוא,
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהומשיַתע.
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי אוֵאמר:
יַתאל יַתישחִבמיר אזה ִבמן יַתה ִבזיז!
מסכת אהלות פרק יד משנה ד
ד
ִבזיז אשהוא סוֵאבב אאת ּמכל יַתהיַתבִית,
שואוֵאכל יַתבאפיַתתח ּמשלוש אאשוצּמבעות,
מטשמּמאה יַתביַתבִית,
ֵאכִבלים אשיַתתשחּמתיו שטֵאמִבאים;
מטשמּמאה יַתתשחּמתיו,
שרִבבי אאִבליאע אזר שמיַתטֵאמא אאת יַתהיַתבִית,
שרִבבי שיהומשיַתע שמיַתטֵאהר.
שוֵאכן שבּמחֵאוצר אשִבהיא ממאּקאפת יַתאשכיַתס שד ּמרה.
מסכת אהלות פרק יד משנה ה
ה
שש ֵאני ִבזי ִבזין אזה יַתעל יַתגֵאבי אזה,
ֵאיש ּמבאהן פוֵאתיַתח אטיַתפח וֵאבי ֵאניאהן פוֵאתיַתח אטיַתפח,
מטשמּמאה יַתתשחֵאתיאהן ,יַתתשחֵאתיאהן ּמטֵאמא;
ֵאבי ֵאניאהןֵ ,אבי ֵאניאהן ּמטֵאמא;
יַתעל יַתגֵאביאהן ,שכ אנ אגד ּמה ּמרִבקייַתע ּמטֵאמא.
ו
ּמה ּמיה ּמהאעשליון עו ֵאד ף יַתעל יַתהיַתתשחתון פוֵאתיַתח אטיַתפח,
מטשמּמאה יַתתשחֵאתיאהן או ֵאבי ֵאניאהן,
יַתתשחֵאתיאהן וֵאבי ֵאניאהן ּמטֵאמא;
יַתעל יַתגֵאביאהן ,שכ אנ שגדו יַתעד ּמה ּמרִבקייַתע ּמטֵאמא.
ז
ּמה ּמיה ּמהאעשליון עו ֵאד ף יַתעל יַתהיַתתשחתון ּמפחות ִבמאּטיַתפח,
מטשמּמאה יַתתשחֵאתיאהן או ֵאבי ֵאניאהן,
יַתתשחֵאתיאהן וֵאבי ֵאניאהן ּמטֵאמא;
ֵאבי ֵאניאהן או יַתתיַתחת יַתהמוּמתר,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יַתתשחֵאתיאהן וֵאבי ֵאניאהן ּמטֵאמא.

שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ֵאבי ֵאניאהן יַתתיַתחת יַתהמוּמתרּ ,מטֵאמא,
שויַתתשחֵאתיאהןּ ,מטהור.
מסכת אהלות פרק יד משנה ו
ח
ֵאיש ּמבאהן פוֵאתיַתח אטיַתפח שוֵאאין ֵאבי ֵאניאהן פוֵאתיַתח אטיַתפח,
מטשמּמאה יַתתשחֵאתיאהן ,יַתתשחֵאתיאהן ּמטֵאמא;
ֵאבי ֵאניאהן או יַתעל יַתגֵאביאהן,
שכ אנ שגדו שויַתעד ּמה ּמרִבקייַתע ּמטֵאמא.
מסכת אהלות פרק יד משנה ז
ט
ֵאאין ּמבאהן פוֵאתיַתח אטיַתפח,
ֵאבין אש ֵאיש ֵאבי ֵאניאהן פוֵאתיַתח אטיַתפח,
ֵאבין אשֵאאין ֵאבי ֵאניאהן פוֵאתיַתח אטיַתפח,
מטשמּמאה יַתתשחֵאתיאהןּ ,מטֵאמא;
ֵאבי ֵאניאהן או יַתעל יַתגֵאביאהן,
מטשמּמאה בויַתקיַתעת שועוּמלה ובויַתקיַתעת שויו אר אדת.
שוֵאכן ששֵאתי שי ִבריעות אשֵאהן שגבוהות ִבמן ּמהּמא אר ץ פוֵאתיַתח אטיַתפח.

פרק טו
מסכת אהלות פרק טו משנה א
א
ּמסגוס ּמעאבה שולכאפת ּמעאבה,
ֵאאי ּמנן שמִבביִבאין אאת יַתהמּטשמּמאה,
יַתעד אש שיהו שגבוִבהין ִבמן ּמהּמא אר ץ פוֵאתיַתח אטיַתפח.
שקִבפִבלין זו יַתעל יַתגֵאבי זו,
ֵאאי ּמנן שמִבביאות אאת יַתהמּטשמּמאה,
יַתעד אששתֵאהא ּמהאעשליו ּמנה שגבוּמהה ִבמן ּמהּמא אר ץ פוֵאתיַתח אטיַתפח.
יַתטשבּמליות ֵאאי ּמנן שמִבביאות אאת יַתהמּטשמּמאה,
יַתעד אששתֵאהא ּמהאעשליו ּמנה שגבוּמהה ִבמן ּמהּמא אר ץ פוֵאתיַתח אטיַתפח.
ִבאם ּמהיו אשיַתליַתשִיש,
מטשמּמאה בויַתקיַתעת שועוּמלה ובויַתקיַתעת שויו אר אדת.
מסכת אהלות פרק טו משנה ב
ב

יַתטשבּמליות אשּמלֵאע ץ אשֵאהן נו שגעות זו ּמבזו שביַתק שרנוֵאתיאהן,
שוֵאהן שגבוהות ִבמן ּמהּמא אר ץ פוֵאתיַתח אטיַתפח,
מטשמּמאה יַתתיַתחת יַתאיַתחת ֵאמאהן,
יַתהנו ֵאגיַתע יַתבששִבנ ּמיה ּמטֵאמא מטשמיַתאת ִבששבּמעה;
ֵאכִבלים אשיַתתיַתחת ּמה ִבראשו ּמנה שטֵאמִבאין,
שואשיַתתיַתחת יַתהששִבנ ּמיה שטהו ִברין.
שויַתהמששלּמחן ֵאאינו ֵאמִבביא אאת יַתהמּטשמּמאה,
יַתעד אש שיֵאהא בו ִברבויַתע שבפוֵאתיַתח אטיַתפח.
מסכת אהלות פרק טו משנה ג
ג
רֲעחִבביות אשֵאהן יוששבות יַתעל שוֵאליאהןּ> ,מחִבביות<
או ממּטות יַתעל ִבוצ שד ֵאדיאהן,
שבּמא ֵאויר,
שוֵאהן נו שגעות זו ּמבזו שבפוֵאתיַתח אטיַתפח,
מטשמּמאה יַתתיַתחת יַתאיַתחת ֵאמאהן,
מטשמּמאה בויַתקיַתעת שועוּמלה ובויַתקיַתעת שויו אר אדת.
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?
ִבבשטהורות.
רֲעאּמבל ִבאם ּמהיו שטֵאמאות,
או שגבוהות ִבמן ּמהּמא אר ץ פוֵאתיַתח אטיַתפח,
מטשמּמאה יַתתיַתחת יַתאיַתחת ֵאמאהן,
יַתתיַתחת מכּמלם ּמטֵאמא.
מסכת אהלות פרק טו משנה ד
ד
יַתבִית אשרֲעחּמוצוצו ִבב שנּמס ִברים או ִבבי ִבריעות,
ִבמן יַתהשצ ּמד ִבדין או ִבמן יַתהּקורות,
מטשמּמאה יַתביַתבִיתֵ ,אכִבלים אשיַתברֲעחּמוצ ץ שטהו ִברין;
מטשמּמאה יַתברֲעחּמוצ ץ ,יַתהֵאכִבלים אשיַתביַתבִית שטֵאמִבאין,
שויַתהֵאכִבלים אשיַתברֲעחּמוצ ץ,
ִבאם איש ּמבאהן פוֵאתיַתח אטיַתפח ,שטֵאמִבאין,
שוִבאם ּמלאו ,שטהו ִברין.
מסכת אהלות פרק טו משנה ה
ה
רֲעחּמוצוצו ֵאמיַתא שרוצו,
מטשמּמאה יַתברֲעחּמוצ ץ,
ֵאכִבלים אשיַתביַתבִית שטֵאמִבאין;
מטשמּמאה יַתביַתבִית,

ֵאכִבלים אשיַתברֲעחּמוצ ץ,
ִבאם ֵאיש ִבבשמקוּממן אטיַתפח יַתעל רום אטיַתפח ,שטהו ִברין,
שוִבאם ּמלאו ,שטֵאמִבאין,
אשיַתא שרוצו אשיַתליַתבִית ּמכמוהו יַתעד יַתהשתהום.
מסכת אהלות פרק טו משנה ו
ו
יַתבִית אשהוא ּממֵאלא אתאבן,
שוֵאאין ֵאבינו שלֵאבין יַתהּקורות פוֵאתיַתח אטיַתפח,
מטשמּמאה ִבבשפ ִבנים,
ֵאכִבלים אששכ אנ אגד יַתה שיִבוציּמאה שטֵאמִבאין;
מטשמּמאה יַתבחו ץ,
ֵאכִבלים אשִבבשפ ִבנים,
ִבאם ֵאיש ִבבשמקוּממן אטיַתפח יַתעל רום אטיַתפח ,שטהו ִברין,
שוִבאם ּמלאו ,שטֵאמִבאין.
ִבאם ֵאיש ֵאבין יַתהאתאבן יַתלּקורות פוֵאתיַתח אטיַתפח,
ֵאבין ּמכְך וֵאבין ּמכְך ,שטֵאמִבאין.
מסכת אהלות פרק טו משנה ז
ז
יַתבִית אשִבמּמלהו ּמעּמפר או שוצרורותִ ,בבשּטלו,
שוֵאכן שכ ִברי אשיַתלשתבוּמאה,
או יַתגל אשִבלשוצרורות,
רֲעאִבפלו שכ יַתגלו אששלּמעּמכן,
רֲעאִבפלו מטשמּמאה שביַתוצד יַתהֵאכִבלים,
מטשמּמאה בויַתקיַתעת שועוּמלה ובויַתקיַתעת שויו אר אדת.
מסכת אהלות פרק טו משנה ח
ח
רֲעחיַתוצר יַתהאּקאבר,
ּמהעוֵאמד שבתוּמכ ּה ּמטהור,
יַתעד אש שיֵאהא ּמב ּה יַתא שריַתבע יַתאמות,
שכ ִבדשב ֵארי ֵאבית יַתשיַתמי.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
יַתא שרּמבּמעה שטּמפִבחים.
קו ּמרה אשרֲעעּמשּמא ּה גוֵאלל יַתלאּקאבר> ,גואלל! וכל השאר<
ֵאבין עואמ אדתֵ ,אבין ממּמּטה יַתעל ִבוצ ּמד ּה,
ֵאאין ּמטֵאמא אאּמלא שכ אנ אגד יַתהאפיַתתח.
ּמעּמשה לראּמש ּה גוֵאלל יַתלאּקאבר,
ֵאאין ּמטֵאמא אאּמלא יַתעד יַתא שרּמבּמעה שטּמפִבחים,

ִבב שזיַתמן אשהוא ּמעִבתיד ּמלגוד.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
מכּמל ּה ִבחבור.
מסכת אהלות פרק טו משנה ט
ט
ּמחִבבית אשִבהיא שמֵאלּמאה יַתמששִבקין שטהו ִברין,
וממאּקאפת ּמוצִבמיד ּמפִבתיל,
יַתורֲעעּמשּמא ּה גוֵאלל יַתלאּקאבר,
יַתהנו ֵאגיַתע ּמב ּה ּמטֵאמא מטשמיַתאת ִבששבּמעה,
שואהּמחִבבית שויַתהיַתמששִבקין שטהו ִברין.
שבֵאהּממה אשרֲעעּמשּמא ּה גוֵאלל יַתלאּקאבר,
יַתהנו ֵאגיַתע ּמב ּה ּמטֵאמא מטשמיַתאת ִבששבּמעה.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ּמכל אש איש בו רויַתח יַתח ִביים,
ֵאאינו שמיַתטֵאמא ִבמֵאשם גוֵאלל.
מסכת אהלות פרק טו משנה י
י
יַתהנו ֵאגיַתע יַתבֵאמת שויַתהנו ֵאגיַתע שבֵאכִבלים שטֵאמִבאין,
יַתמרֲעאִבהיל יַתעל יַתהֵאמת ויַתמרֲעאִבהיל יַתעל יַתהֵאכִבלים,
יַתהנו ֵאגיַתע יַתבֵאמת ויַתמרֲעאִבהיל יַתעל יַתהֵאכִבלים ,שטהו ִברין.
ִבאם ֵאיש שב ּמי ּמדיו פוֵאתיַתח אטיַתפח ,שטֵאמִבאין.
שש ֵאני ּמבִבתים וּמבאהן ִבכשש ֵאני רֲעחּמוצ ֵאיי ֵאזיִבתים,
וּמפיַתשט ששֵאתי ּמי ּמדיו ּמלאהם,
ִבאם ֵאיש שב ּמי ּמדיו פוֵאתיַתח אטיַתפח,
ֵאמִבביא אאת יַתהמּטשמּמאה,
שוִבאם ּמלאוֵ ,אאינו ֵאמִבביא אאת יַתהמּטשמּמאה.

פרק טז
מסכת אהלות פרק טז משנה א
א
ּמכל יַתהִבמיַתּטשלשטִבלין שמִבביִבאין אאת יַתהמּטשמּמאה שבלעִבבי יַתהיַתמ שר ֵאדיַתע.
ּמאיַתמר שרִבבי יַתט שרפון:
אאשקיַתפח אאת ּמב יַתני אשזו רֲעהּמלּמכה שמ מקיַתפיַתחת,
אשּמשיַתמע יַתהשוֵאמיַתע שוּמטּמעה,
אשּמהִבאּמכר עוֵאבר שויַתהיַתמ שר ֵאדיַתע יַתעל שכֵאתפו,

שואהאאִבהיל ִבוצדו אאּמחד יַתעל יַתהאּקאבר,
שוִבטמוהו ִבמֵאשם ֵאכִבלים יַתהיַתמרֲעאִבהיִבלים יַתעל יַתהֵאמת.
ּמאיַתמר שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
רֲעא ִבני יַתאשתִבקין,
אש שיהו ִבדשב ֵארי רֲעחּמכִבמים יַתק ּמיִבמין,
שיהו ּמכל יַתהִבמיַתּטשלשטִבלין שמִבביִבאין אאת יַתהמּטשמּמאה
יַתעל ּמא ּמדן יַתהנוששּמאן שבלעִבבי יַתהיַתמ שר ֵאדיַתע> ,יַתהנוששִבאין!
שויַתעל יַתעשוצּממן שבּמכל אשֵאהן,
שויַתעל ששּמאר ּמא ּמדם שוֵאכִבלים שבפוֵאתיַתח אטיַתפח.

היו"ד הוספה על ידי המגיה<

מסכת אהלות פרק טז משנה ב
ב
ֵאכייַתוצד?
כוש אשהוא ּמתחוב יַתבלכאתל,
יַתכרֲעחִבוצי יַתזִית ִבמיַתתשחּמתיו שויַתכרֲעחִבוצי יַתזִית ֵאמיַתעל יַתגּמביו,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאי ּמנן שממכ ּמו ִבניןּ ,מטֵאמא.
ִבנשמּמוצא ֵאמִבביא אאת יַתהמּטשמּמאה שליַתעשוצמו שבּמכל אשהוא.
ג
יַתהיַתּק ּמדר אשהוא עוֵאבר שויַתהיַתוּסל יַתעל שכֵאתפו,
שואהאאִבהיל ִבוצדו אאּמחד יַתעל יַתהאּקאבר,
ֵאכִבלים אששביַתוצד יַתהֵאש ִבני שטהו ִברין.
ִבאם ֵאיש אבאאיַתסל פוֵאתיַתח אטיַתפח ,שטֵאמִבאין.
יַתהשתלוִבליות יַתהשּקרובות ֵאבין ּמלִבעיר ֵאבין יַתל אד ארְך,
אאּמחד רֲעח ּמדשות שואאּמחד שיּמשנות ,שטֵאמאות.
וּמב שרחוקות,
רֲעח ּמדשות ,שטהורות,
ִבויּמשנות ,שטֵאמאות.
ֵאאיזו ִבהיא יַתהשּקרוּמבה?
רֲעחִבמִבשים יַתאּממה.
ִבויּמש ּמנה?
ִבשִבשים ּמש ּמנה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שקרוּמבה ,אשֵאאין שקרוּמבה ִבמאמ ּמנה,
ִבויּמש ּמנה ,אשֵאאין ּמא ּמדם זכו ּמר ּה.
מסכת אהלות פרק טז משנה ג
ד
יַתהמוֵאוצא ֵאמת יַתכשתִבחּמלה ממששּמכב שכיַתד שרכו,

נושטלו שואאת שתפוּמסתו> .תבוסתו<
ּממּמוצא שש יַתנִים ,נושטּמלן שואאת שתפוּמסּמתן> .תבוסתן<
ּממּמוצא ששללּמשה,
ִבאם ֵאיש ֵאבין אזה ּמל אזה ֵאמיַתא שריַתבע יַתאמות שויַתעד ששמו אנה> ,ששמו ּמנה<
ִבכשמללא ִבמּמּטה שוקושב אריּמה,
רֲעה ֵארי אזה ששכו יַתנת שקּמברות,
בו ֵאדק ִבמאמנו ושליַתהּמלן אעשש ִברים יַתאּממה,
ּממּמוצא אאּמחד שבסו ף אעשש ִברים יַתאּממה,
בו ֵאדק ִבמאמנו ושליַתהּמלן אעשש ִברים יַתאּממה,
אש יַתר שגיַתלִים יַתל ּמדּמבר,
אשִבאלו ִבמשתִבחּמלה שמּמוצאו,
ּמה ּמיה נושטלו שואאת שתפוּמסתו> .תבוסתו<
מסכת אהלות פרק טז משנה ד
ה
יַתהבו ֵאדק ,בו ֵאדק יַתאּממה יַתעל יַתאּממה,
ויַתמ ִבנייַתח יַתאּממה,
יַתעד אשהוא יַתמ ִבגייַתע יַתלאוּסיַתלע או ִבלשבתוּמלה.
יַתהמוִבוציא אאת אהּמעּמפר ִבמשמקום יַתהמּטשמּמאה,
שואוֵאכל שב ִבדשמעו.
וֵאכן יַתהשמיַתפֵאּקיַתח יַתב יַתגל,
שוֵאאינו אוֵאכל שב ִבדשמעו.
מסכת אהלות פרק טז משנה ה
ו
ּמה ּמיה בו ֵאדק,
שוִבה ִבגייַתע יַתל יַתניַתחל ,או ִבלששלוִבלית ,או של אד ארְך ּמה יַתרִבבים,
יַתמשפִבסיק.
ּמש אדה אש אנאה שרגו ּמב ּה רֲעהרו ִבגים,
שמיַתלֵאּקט אעאוצם אעאוצם ,יַתהלכל ּמטהור.
יַתהשמיַתפ אנה ִבקשברו ִבמתוְך ּמש ֵאדהו,
שמיַתלֵאּקט אעאוצם אעאוצם ,יַתהלכל ּמטהור.
בור אששמִבטיִבלין שלתוכו שנּמפִבלין או רֲעהרו ִבגין,
שמיַתלֵאּקט אעאוצם אעאוצם ,יַתהלכל ּמטהור.
ִבאם ִבהשתִבקינו יַתלאּקאבר ִבמשתִבחּמלה,
ֵאיש לו שתפוּמסה> .תבוסה<

פרק יז

מסכת אהלות פרק יז משנה א
א
יַתהחו ֵארש אאת יַתהאּקאבר,
רֲעה ֵארי אזה עואשה ֵאבית שפ יַתרס.
יַתעד יַתכּממה הוא עואשה?
שמללא יַתמרֲעע ּמנהֵ ,אמּמאה יַתאּממה,
ֵאבית יַתא שריַתביַתעת שסִבאים.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתא ף ֵאבית ּמחֵאמש.
ויַתבמו ּמרד ויַתביַתמרֲעעאלה,
נוֵאתן לריַתבע יַתכ שריַתש ִבנים יַתעל בל ארְך יַתהיַתמרֲעח ֵארּמשה> ,עוד בו ֵארְך<
יַתעד שמקום אש שייַתוצשמחו ששללּמשה יַתכ שריַתש ִבנים אזה שביַתוצד אזה,
יַתעד ּמשם הוא עואשה ֵאבית שפ יַתרס.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתא ף יַתבמו ּמרד ,רֲעאּמבל ללא יַתביַתמרֲעעאלה> .שביַתמרֲעעּמלה<
מסכת אהלות פרק יז משנה ב
ב
ּמה ּמיה חו ֵארש שוִבהִבּטייַתח יַתבאוּסיַתלע או יַתב ּמג ֵאדר,
או אש ִבנֵאער יַתהיַתמרֲעח ֵארּמשה,
יַתעד ּמשם הוא עואשה ֵאבית שפ יַתרס.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ֵאבית שפ יַתרס עואשה ֵאבית שפ יַתרס.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
שפּמעִבמים עואשה ,שפּמעִבמים אשֵאאינו עואשה.
ֵאכייַתוצד?
ּמח יַתרש רֲעחִבוצי יַתמרֲעע ּמנה,
שוּמח יַתזר שוּמח יַתרש אחשוצ ּמי ּה ,שוֵאכן יַתהשצ ּמד ִבדין,
רֲעה ֵארי אזה עואשה ֵאבית שפ יַתרס.
ּמח יַתרש שמללא יַתמרֲעע ּמנה,
שוּמח יַתזר שוּמח יַתרש ִבמאמנו שויַתלחו ץ,
ֵאאינו עואשה ֵאבית שפ יַתרס.
מסכת אהלות פרק יז משנה ג
ג
יַתהחו ֵארש ִבמּמלאטשמ ּמיה> ,מלטומיה<
וִבמשצִבבי יַתרת ּמהרֲעעּמוצמות,
וִבמּמש אדה אשּמאיַתבד אקאבר שבתוּמכ ּה,
או אש ִבנשמּמוצא ּמב ּה אקאבר,

>ָרלטֹוטמ ָריה :latomía .מחצבה; בור עצמות <

יַתהחו ֵארש אאת אשֵאאינו אשלו,
שוֵאכן ּמנשכ ִברי אשּמח יַתרש,
ֵאאינו עואשה ֵאבית שפ יַתרס,
] שוֵאאין ֵאבית שפ יַתרס[ יַתלכוִבת ִביים.
מסכת אהלות פרק יז משנה ד
ד
שש ֵאדה ֵאבית שפ יַתרס יַתעל יַתגֵאבי שטהו ּמרה,
שוּמששטפו שגּמשִבמים ִבמֵאבית שפ יַתרס ִבלשטהו ּמרה,
רֲעאִבפלו רֲעא מדּממה שוִבהשלִבבינוּמה,
או שלּמב ּמנה שואהשא ִבדימוּמה,
ֵאאין עוִבשין אוּמת ּה ֵאבית יַתהשפ יַתרס.
מסכת אהלות פרק יז משנה ה
ה
ּמש אדה אשּמאיַתבד אקאבר שבתוּמכ ּה,
וּמב ּמנה ּמב ּה יַתבִית יַתורֲעעִבל ּמיה יַתעל יַתגּמביו,
ִבאם ּמה ּמיה ִבפשתּמח ּה אשּמלרֲעעִבל ּמיה שממכ ּמון שכ אנ אגד ִבפשתחו אשיַתליַתבִית,
ּמהרֲעעִבל ּמיה שטהו ּמרה,
שוִבאם ּמלאוּ ,מהרֲעעִבל ּמיה שטֵאמּמאה.
רֲעעיַתפר ֵאבית שפ יַתרס יַתורֲעעיַתפר חו ץ ּמלּמא אר ץ אשּמבא יַתב ּמי ּמרק,
ִבמשוצּמט שרִבפין שכחויַתתם יַתמ שריַתוצִבפין> .עמ טרעצּפפין :שקים גדולים לסחורות<
ִבדשב ֵארי שרִבבי אאִבליאע אזר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתעד אש ִביהו שבּממקום אאּמחד שכחויַתתם יַתמ שריַתוצִבפין.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
יַתמרֲעעאשה אשּמהיו ִבא שגרות ּמבאות ִבמשמ ִבדי יַתנת יַתה ּמים
ִבלשב ֵאני לכרֲעה ִבנים שגדוִבלים,
שוּמהיו ּמבאהם ִבכשסּמאה ושכּמסאיַתתִים חוּמתמות,
שוללא ֵאהִבחישו ּמלאהם ִבמֵאשם מטשמּמאה.

פרק יח
מסכת אהלות פרק יח משנה א
א
ֵאכייַתוצד בושוצ ִברין ֵאבית יַתהשפ יַתרס?
יַתמ ִבזין יַתעל ּמהּמא ּמדם שויַתעל יַתהֵאכִבלים ,שושו ִבנים,
ובושוצ ִברים ומוִבוציִבאין חו ץ שלֵאבית יַתהשפ יַתרס,

יַתורֲעאֵאח ִברין שמיַתקשבִבלין ֵאמאהן ומוִבליִבכין יַתל יַתגת.
ִבאם ּמנ שגעו ֵאאלו ּמבֵאאלו ,שטֵאמִבאיןּ > ,מוֵאאלו<
שכ ִבדשב ֵארי ֵאבית אהֵאלל.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
אוֵאחז אאת יַתהיַתמ ּמגל יַתבִבוּסיב,
או בוֵאוצר יַתבצור,
שונוֵאתן שלתוְך שכֵאפיּמשה ומוִבליְך יַתל יַתגת.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?
שבאכ ארם יַתה אנאעּמשה ֵאבית שפ יַתרס,
רֲעאּמבל יַתהנוֵאטיַתע ֵאבית יַתהשפ יַתרס,
ִיּממֵאכר יַתלשוק.
מסכת אהלות פרק יח משנה ב
ב
ששללּמשה ֵאבית שפ ּמרסות ֵאהן:
יַתהחו ֵארש אאת יַתהאּקאבר,
ִבניַתּטיַתעת ּמכל אניַתטע,
שוֵאאי ּמנ ּה ִבנ שז יַתריַתעת ּמכל אז יַתרע ,חו ץ ִבמאז יַתרע יַתה ִבנשקּמוצר.
שוִבאם רֲעעּמקרו,
וצוֵאבר אאת ּקג ּמרנו שלתוכו,
שוכושברו ִבבששֵאתי שכּמברות.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתהשתבוּמאה ִבבששֵאתי שכּמברות,
שויַתהִבּקשט ִבנית שבּמשלוש שכּמברות.
שושו ֵאר ף אאת יַתהיַתּקש שואאת אהּמעאוצה.
ושמיַתטִבמין שביַתמ ּמגע ושביַתמּמשא,
שוֵאאי ּמנן שמיַתטִבמין שבּמאֵאהל.
מסכת אהלות פרק יח משנה ג
ג
ּמש אדה אשּמאיַתבד אקאבר שבתוּמכ ּה,
ִבנ שז יַתריַתעת ּמכל אז יַתרע,
שוֵאאי ּמנה ִבניַתּטיַתעת ּמכל אניַתטע,
שוֵאאין שמיַתק שיִבמין ּמב ּה ִבאיּמלנות,
חו ץ ֵאמִבאייַתלן שש ּמרק אשֵאאינו עואשה ֵאפרות.
ושמיַתטֵאמא שביַתמ ּמגע ושביַתמּמשא ושבּמאֵאהל.
מסכת אהלות פרק יח משנה ד

ד
ש ֵאדה מכִבכין> ,כּוְך :חפירה צדדית במערת קבורה<
ש
ללא ִבניַתּטיַתעת שוללא ִבנ שז יַתריַתעת,
יַתורֲעעּמפ ּמר ּה ּמטהור,
שועוִבשין ִבמאמ ּמנה יַתתנו ִברין יַתללּק אדש.
ומו ִבדין ֵאבית יַתשיַתמי וֵאבית אהֵאלל,
אשבו שדִבקין שלעוֵאשי אפיַתסח,
שוֵאאין בו שדִבקין ִבלשתרוּממה.
ושל ּמנ ִבזיר,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
בו שדִבקין.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ֵאאין בו שדִבקין.
ֵאכייַתוצד הוא בו ֵאדק?
ֵאמִבביא אאת אהּמעּמפר אשהוא ּמילכל יַתלרֲעהִבסיטו,
שונוֵאתן שלתוְך שכּמב ּמרה אש שנּמקאביּמה יַתדִבּקים ,ויַתמשמאחה.
ִבאם ִבנשמּמוצא ּמשם אעאוצם ִבכששעו ּמרהּ ,מטֵאמא.
מסכת אהלות פרק יח משנה ה
ה
ֵאכייַתוצד שמיַתטרֲעה ִברין ֵאבית יַתהשפ יַתרס?
נוֵאטל ִבמאמנו ששללּמשה שטּמפִבחים,
שונוֵאתן יַתעל יַתגּמביו ששללּמשה שטּמפִבחים.
ִבאם ּמניַתטל ֵאמאחשוציו אאּמחד ששללּמשה שטּמפִבחים,
שו ּמניַתתן יַתעל יַתגֵאבי אחשוציו יַתאֵאחר ששללּמשה שטּמפִבחים,
ּמטהור.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
רֲעאִבפלו ּמניַתטל ִבמאמנו אטיַתפח ויַתמשחּמוצה,
שו ּמניַתתן ּמעּמליו אטיַתפח ויַתמשחּמוצה ִבמּממקום יַתאֵאחר,
ּמטהור.
ו
ּמהרוֵאוצ ף ֵאבית יַתהשפ יַתרס יַתברֲעאּמב ִבנים אשֵאאינו ּמיכול יַתלרֲעהִבסיּמטן,
ּמטהור.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתא ף ּמהעו ֵאזק ֵאבית יַתהשפ יַתרסּ ,מטהור> .עזק :חפר<
מסכת אהלות פרק יח משנה ו
ז
יַתהשמיַתהֵאלְך ֵאבית יַתהשפ יַתרס יַתעל רֲעאּמב ִבנים אשֵאאינו ּמיכול יַתלרֲעהִבסיּמטן,

יַתעל ּמהּמא ּמדם שויַתעל יַתהשבֵאהּממה אשלכּמחן יַתרעּ ,מטֵאמא.
יַתהשמיַתהֵאלְך שבאא אר ץ ּמהיַתעִבמים,
אבּמה ִברים ויַתבשוּסּמלִבעיםּ ,מטֵאמא;
יַתב ּמים ויַתבשו ִבניתּ ,מטהור.
שוֵאאי זו ִבהיא יַתהשו ִבנית? >אי זה הוא<
ּמכל ּממקום אשיַתה ּמים עואלה שב יַתזשעפו.
מסכת אהלות פרק יח משנה ז
ח
יַתהּקו אנה ּמש אדה שבסו שר ּמיה ,שסמוּמכה שלאא אר ץ ִישש ּמרֵאאל,
ִבאם ּמיכול שלִבהּמכ ֵאנס ּמל ּה שביַתטרֲעה ּמרה,
שטהו ּמרה ,שויַתח איאבת יַתביַתמיַתעששרות ויַתבששִבביִבעית.
שוִבאם ֵאאינו ּמיכול שלִבהּמכ ֵאנס ּמל ּה שביַתטרֲעה ּמרה,
שטֵאמּמאה ,שויַתח איאבת יַתביַתמיַתעששרות ויַתבששִבביִבעית.
שמדורות יַתהגוִים ,שטֵאמִבאין.
יַתכּממה ִיששֵאהא שבתוּמכן ִבויֵאהא ּמוצ ִבריְך שב ִבדיּמקה?
יַתא שרּמבִבעים יום ,יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאין ִבעמו ִבאּמשה.
שוִבאם ּמה ּמיה אעאבד או ִבאּמשה שמיַתששמ ִברין אותו,
ֵאאינו ּמוצ ִבריְך שב ִבדיּמקה > .שוֵאאינו<
מסכת אהלות פרק יח משנה ח
ט
אאת ּממה ֵאהם בו שדִבקין?
אאת ִבביִבבים ּמהרֲעעממִבּקין,
שואאת יַתהיַתמִים יַתהשוּסרוִבחין.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
יַתא ף ּמהיַתאששיַתפתות שוּמעּמפר יַתהתוֵאחיַתח.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ּמכל ּממקום אשיַתהרֲעח ִבזיר שויַתהמחשל ּמדה שיכוִבלים שליַתהשלכו,
ֵאאינו ּמוצ ִבריְך שב ִבדיּמקה.
מסכת אהלות פרק יח משנה ט
י
ּמהִבאשסשט ּמונות :stoà > ,מעבר מכוסה עם עמודים לארכו<
ֵאאין ּמבאהן ִבמֵאשם שמדור גוִים.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ִבעיר אשּמח ּמרּמבהֵ ,אאין ּמב ּה ִבמֵאשם שמדור גוִים.
ִבמ שז יַתרח ֵאקשס ִברי >קסרין<
ויַתמרֲעע ּמרב ֵאקאס שריון> ,הקעסריֹון :Caesarea Philippa .עיר ליד פניאס למרגלות החרמון<
שקּמברות.

וִבמ שז יַתרח יַתעכו,
ּמה ּמיה ּמסֵאפק ,שוִבטרֲעהרוהו רֲעחּמכִבמים.
ארִבבי וֵאבית ִבדינו ִבנשמנו יַתעל ֵאקי ֵאני שוִבטרֲעהרוּמה.

>הקי הני :עיר בדרום<

מסכת אהלות פרק יח משנה י
יא
רֲעעּמש ּמרה שמקומות ֵאאין ּמבאהן ִבמֵאשם שמדור גוִים:
ּמאּקהֵאלי ּמהיַתע שרִבב ִביים,
שויַתהמוּסכות,
שויַתהשצ ִבריִבפין,
שויַתהבו שר שג ִבנין :purgíon > ,מגדל ,חומה עם מגדלים ,מבצר<
שויַתהִבלשקּמטיות,
וֵאבית יַתשיַתער,
יַתורֲעא ֵאוי ּמרה אשאלּמחֵאוצר,
שויַתהיַתמ שרֵאח ץ,
ושמקום יַתהִבחִבצים,
ושמקום יַתהִבל שגיונות.
חסלת מסכת אהילות

מסכת נגעים
פרק א
מסכת נגעים פרק א משנה א
א
יַתמ שראות שנ ּמגִבעים שש יַתנִים אשֵאהן יַתא שרּמבּמעה:
יַתבאה ארת יַתע ּמזה יַתכאשאלג,
שש ִבנ ּמיה ּמל ּה שכִבסיד יַתהֵאהיּמכל> .יַתכִבוּסיד<
שויַתהששֵאאת ִבכשקרום ֵאביּמוצה,
ושש ִבנ ּמיה ּמל ּה שכאוצאמר ּמלּמבן.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתהששֵאאת שכאוצאמר ּמלּמבן,

ושש ִבנ ּמיה ּמל ּה ִבכשקרום ֵאביּמוצה.
מסכת נגעים פרק א משנה ב
ב
יַתהּמפתוְך אשיַתבאשאלג ,שכ יַתיִין יַתהּממזוג שבאשאלג;
יַתהּמפתוְך אשיַתבִבוּסיד ,שכ ּמדם יַתהּממזוג אבּמחּמלב.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ִיששּממֵאעאל.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
רֲעא יַתדשמ יַתדם אשּמב אזה שואשּמב אזה ,שכ יַתיִין יַתהּממזוג יַתביַתמִים,
אאּמלא אשיַתלאשאלג יַתע ּמזה ,שואשיַתלִבוּסיד שדֵאהה ִבמאמ ּמנה.
מסכת נגעים פרק א משנה ג
ג
יַתא שרּמבּמעה יַתמ שראות ּמהֵאאלו ִבמשוצּמט שרִבפין אזה ִבעם אזה,
ִבלשפטור ,שליַתהרֲעחִבליט ,ושליַתהשס ִבגיר.
שליַתהשס ִבגיר אאת ּמהעוֵאמד שבסו ף ּמשבויַתע ִבראשון,
שוִבלשפטור אאת ּמהעוֵאמד שבסו ף ּמשבויַתע ֵאש ִבני> .לפטור<
שליַתהרֲעחִבליט אאת אשנויַתלד לו ִבמשח ּמיה ,או ֵאשּמער ּמלּמבן,
יַתכשתִבחּמלה,
שבסו ף ּמשבויַתע ִבראשון,
ושבסו ף ּמשבויַתע ֵאש ִבני> ,בסו ף<
שליַתאיַתחר יַתהשפטור.
שליַתהרֲעחִבליט אאת אשנויַתלד לו ִבפּמוּסיון,
שבסו ף ּמשבויַתע ִבראשון,
ושבסו ף ּמשבויַתע ֵאש ִבני> ,בסו ף<
שליַתאיַתחר יַתהשפטור.
שליַתהרֲעחִבליט אאת יַתההוֵאפְך מכלו ּמלּמבן ִבמתוְך יַתהשפטור.
ִבלשפטור אאת יַתההוֵאפְך מכלו ּמלּמבן ִבמתוְך יַתהשחֵאלט או ִבמתוְך יַתהשס ֵאגר.
ֵאאלו יַתמ שראות שנ ּמגִבעים אשּמכל שנ ּמגִבעים שתלוִיין ּמבאהן.
מסכת נגעים פרק א משנה ד
ד
שרִבבי דוּמסה אבן יַתה שרִבכי ּמנס אוֵאמר:
יַתמ שראות שנ ּמגִבעים ששללִבשים שוִבשּמשה> .ששללּמשה<
רֲעעיַתקשב ּמיה אבן יַתמרֲעהיַתלשלֵאאל אוֵאמר:
ִבששבִבעים ושש יַתנִים.
שרִבבי רֲעח יַתנשנ ּמיה שס יַתגן יַתהלכרֲעה ִבנים אוֵאמר:
ֵאאין רוִבאין אאת יַתה שנ ּמגִבעים יַתכשתִבחּמלה שליַתאיַתחר יַתהיַתשּמבת,
אשיַתהּמשבויַתע אשלו ּמחל ִבלשהיות יַתביַתשּמבת;
שוללא יַתבֵאש ִבני,

אשיַתהּמשבויַתע ֵאש ִבני אשלו ּמחל ִבלשהיות יַתביַתשּמבת;
שוללא יַתבששִבליִבשי יַתלּמבִבתים,
אשיַתהּמשבויַתע ששִבליִבשי אשלו ּמחל ִבלשהיות יַתביַתשּמבת.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
שלעוּמלם רוִבאין אאת יַתה שנ ּמגִבעים.
ּמחל ִבלשהיות שבתוְך יַתהיַתשּמבת,
יַתמרֲעעִבבי ִברין שליַתאיַתחר יַתהיַתשּמבת> .ויַתמרֲעעִבבי ִברין<
שו ֵאיש יַתב ּמדּמבר שלּמהֵאקל ושליַתהשחִבמיר.
מסכת נגעים פרק א משנה ה
ה
ֵאכייַתוצד שלּמהֵאקל?
ּמה ּמיה בו ֵאשּמער ּמלּמבן ,שוּמהיַתלְך לו ֵאשּמער ּמלּמבן.
ּמהיו שלּמבנות ,שוִבהששִבחירו.
יַתאיַתחת ששחו ּמרה שויַתאיַתחת שלּמב ּמנה ,שוִבהששִבחירו ששֵאתיאהן.
רֲעא מרכות ,שוִבהשקִבוצירו.
יַתאיַתחת רֲעא מרּמכה שויַתאיַתחת שקּמוצ ּמרה ,שוִבהשקִבוצירו ששֵאתיאהן.
ִבנשסיַתמְך יַתהששִבחין ִבלששֵאתיאהן ,או שליַתאיַתחת ֵאמאהן.
ִבהִבּקי ף יַתהששִבחין אאת ששֵאתיאהן ,או אאת יַתאיַתחת ֵאמאהן,
או רֲעחּמלּמקן,
יַתהששִבחין ,וִבמשח יַתית יַתהששִבחין,
שויַתהִבמשכ ּמוה ,וִבמשח יַתית יַתהִבמשכ ּמוה,
שויַתהבליַתהק.
ּמה שיּמתה בו ִבמשח ּמיה ,שוּמהשלּמכה ּמל ּה יַתהִבמשח ּמיה;
ּמה שיּמתה שמ מריַתביַתעת ,שו אנאעֵאשית רֲעע מגּמלה או רֲעא מרּמכה,
שממבאצ ארת ,שו אנאעֵאשית ִבמן יַתהיַתצד,
שממכ אנאסת ,שו ִבנשתיַתפ שז ּמרה,
וּמבא יַתהששִבחין שו ִבנשכ יַתנס שלתוּמכ ּה.
ִבהִבּקיּמפ ּה ,רֲעחּמלּמק ּה ,או ִבמרֲעעּמט ּה,
יַתהששִבחין ,או ִבמשח יַתית יַתהששִבחין,
שויַתהִבמשכ ּמוה ,וִבמשח יַתית יַתהִבמשכ ּמוה,
שויַתהבליַתהק.
ּמה ּמיה בו ִבפּמוּסיון שוּמהיַתלְך לו ִבפּמוּסיון,
או אשּמהשלּמכה ּמל ּה ּמהאום ,או אש ִבנשתיַתמרֲעעּמטה,
ֵאאין ּמב אזה וּמב אזה יַתכּמג ִבריס.
יַתהששִבחין וִבמשח יַתית יַתהששִבחין,
שויַתהִבמשכ ּמוה וִבמשח יַתית יַתהִבמשכ ּמוה,
שויַתהבליַתהק,
שוחושלִבקין ֵאבין ּמהאום יַתלִבפּמוּסיון.
רֲעה ֵארי ֵאאלו שלּמהֵאקל.

מסכת נגעים פרק א משנה ו
ו
ֵאכייַתוצד שליַתהשחִבמיר?
ללא ּמה ּמיה בו ֵאשּמער ּמלּמבן ,שונויַתלד לו ֵאשּמער ּמלּמבן.
ּמהיו ששחורות ,שוִבהשלִבבינו.
יַתאיַתחת ששחו ּמרה שויַתאיַתחת שלּמב ּמנה ,שוִבהשלִבבינו ששֵאתיאהן.
שקּמוצרות ,שואהאא ִבריכו.
יַתאיַתחת שקּמוצ ּמרה שויַתאיַתחת רֲעא מרּמכה ,שואהאא ִבריכו ששֵאתיאהן.
ִבנשסיַתמְך יַתהששִבחין ִבלששֵאתיאהן ,או שליַתאיַתחת ֵאמאהן.
ִבהִבּקי ף יַתהששִבחין ִבלששֵאתיאהן ,או אאת יַתאיַתחת ֵאמאהן,
או רֲעחּמלּמקן,
יַתהששִבחין וִבמשח יַתית יַתהששִבחין,
שויַתהִבמשכ ּמוה וִבמשח יַתית יַתהִבמשכ ּמוה,
שויַתהבליַתהק,
שוּמהשלכו ּמלאהן.
ללא ּמה שיּמתה בו ִבמשח ּמיה ,שונושל ּמדה לו ִבמשח ּמיה.
ּמה שיּמתה רֲעע מגּמלה או רֲעא מרּמכה ,שו אנאעֵאשית שמ מריַתביַתעת,
ִבמן יַתהיַתצד ,שו אנאעֵאשית שממבאצ ארת,
]שממפ אז ארת[ ,שו ִבנשתיַתכ ּמנּמסה,
וּמבא יַתהששִבחין שו ִבנשכ יַתנס שלתוּמכ ּה.
ִבהִבּקיּמפ ּה ,רֲעחּמלּמק ּה ,או ִבמרֲעעּמט ּה,
יַתהששִבחין או ִבמשח יַתית יַתהששִבחין,
שויַתהִבמשכ ּמוה וִבמשח יַתית יַתהִבמשכ ּמוה שויַתהבליַתהק,
שוּמהשלכו ּמלאהן.
ללא ּמה ּמיה בו ִבפּמוּסיון ,שונויַתלד לו ִבפּמוּסיון.
יַתהששִבחין וִבמשח יַתית יַתהששִבחין,
שויַתהִבמשכ ּמוה וִבמשח יַתית יַתהִבמשכ ּמוה שויַתהבליַתהק,
חושלִבקין ֵאבין ּמהאום יַתלִבפּמוּסיון,
שוּמהשלכו ּמלאהן.
רֲעה ֵארי ֵאאלו שליַתהשחִבמיר.

פרק ב
מסכת נגעים פרק ב משנה א
א
יַתבאה ארת יַתע ּמזה ִבנ שרֵאאית יַתביַתג שרשמ ִבני ֵאכּמהה,
שויַתהֵאכּמהה יַתבכוִבשי יַתע ּמזה.

>בעל עור בהיר כבני גרמניה<

שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
שב ֵאני ִישש ּמרֵאאל ,רֲעא ִבני יַתכּמפ ּמרּמתן ,רֲעה ֵארי ֵאהן שכאאשששכ יַתרע,
ללא ששחו ִברים ,שוללא שלּמב ִבנים ,אאּמלא ֵאבינו ִבנ ִביים.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ֵאיש יַתליַתצּמי ִברים יַתסשמיַתמ ִבנין,
אשֵאהן ּמוצ ִברים וצורות ששחורות ,שלּמבנות וֵאבינו ִבניות.
ֵאמִבביא יַתסם ֵאבינו ִבני ויַתמִבּקיפו ִבמיַתבחו ץ,
שוֵאת ּמראאה יַתכֵאבינו ִבני.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתמ שראות שנ ּמגִבעים שלּמהֵאקל ,רֲעאּמבל ללא שליַתהרֲעחִבמיר;
ֵאי ּמראאה יַתהיַתג שרשמ ִבני ִבבשבּמשרו שלּמהֵאקל,
] שויַתהכוִבשי יַתבֵאבינו ִבני שלּמהֵאקל[.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
אזה ּמו אזה יַתבֵאבינו ִבני.
מסכת נגעים פרק ב משנה ב
ב
ֵאאין רוִבאין אאת יַתה שנ ּמגִבעין יַתביַתששח ִברית ,וֵאבין ּמהיַתע שריַתבִים,
שוללא שבתוְך יַתהיַתבִית ,שוללא שביום שממע ּמנן,
שלִבפי אשֵאכּמהה ִבנ שרֵאאית יַתע ּמזה,
שוללא יַתבּמצּקה יַתרִים,
שלִבפי אשיַתע ּמזה ִבנ שרֵאאית ֵאכּמהה.
ֵאאּממיַתתי רוִבאין?
שבּמשלוש ,ושביַתא שריַתבע ,ושבּמחֵאמש,
ושבאשיַתבע ,וִבבששמו אנה ,ושבֵאתיַתשע.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שביַתא שריַתבע ,ושבּמחֵאמש,
וִבבששמו אנה ,ושבֵאתיַתשע.
מסכת נגעים פרק ב משנה ג
ג
לכֵאהן יַתהוּסוֵאמא שביַתאיַתחת ֵאמֵאעי ּמניו,
או אשּמכּמהה שמאור ֵאעי ּמניו,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא יג,יב(
ללא ִי שראאה יַתה שנ ּמגִבעין ,א
"שלּמכל יַתמ שרֵאאה ֵאעי ֵאני יַתהלכֵאהן".
יַתהיַתבִית אהּמאֵאפל,
ֵאאין פושתִבחין בו יַתחלונות ִבל שראות אאת ִבנ שגעו.
מסכת נגעים פרק ב משנה ד

ד
ֵאכייַתוצד שרִבא יַתית יַתה אנ יַתגע?
ּמהִבאיש ִבנ שראאה שכעו ֵאדר ,ושכמוֵאסק ֵאזיִבתים.
ּמהִבאּמשה שכעו אראכת ,ושכֵאמ ִבניּמקה אאת שב ּמנ ּה,
ושכאו אר אגת ּמבּקעּממ ִבדים יַתעל יַתהאשִבחי ,של ּמיד יַתה שיּממ ִבנית.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף שכטו ּמוה יַתבִבפששּמתן ,יַתעל יַתהששּממאִבלית.
יַתכֵאשם אשהוא ִבנ שראאה של ִבנ שגעו,
ּמכְך הוא ִבנ שראאה שלִבת שגיַתלשחתו.
מסכת נגעים פרק ב משנה ה
ה
ּמכל יַתה שנ ּמגִבעין ּמא ּמדן רואאה,
חו ץ ִבמ ִבנ שגֵאעי יַתעשוצמו.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
יַתא ף ללא ִבנ שגֵאעי שקרוּמביו.
שוּמכל יַתה שנּמד ִברין ּמא ּמדן יַתמִבתיר,
חו ץ ִבמ ִבנ שד ֵארי יַתעשוצמו.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף ללא ִבנ שד ֵארי ִבאששתו אשֵאבי ּמנ ּה שלֵאבין רֲעאֵאח ִברים.
ּמכל יַתהשבכורות ּמא ּמדן רואאה,
חו ץ ִבמשבכו ֵארי יַתעשוצמו.

פרק ג
מסכת נגעים פרק ג משנה א
א
יַתהלכל ִבמיַתּטִבמין ִבב שנ ּמגִבעין> ,מיטמין; שמיַתטִבמין<
חו ץ ִבמן יַתהגוִים שו ֵאגר תוּמשב> .ותושב<
יַתהלכל שכֵאש ִברין ִבל שראות אאת יַתה שנ ּמגִבעים,
אאּמלא אשיַתהמּטשמּמאה שויַתהיַתּטרֲעה ּמרה ִבמִבפי לכֵאהן.
אושמ ִברים לו:
"אאלמר ּמטֵאמא!"
שוהוא אוֵאמר:
"ּמטֵאמא".
"אאלמר ּמטהור!"
שוהוא אוֵאמר:
"ּמטהור".

ֵאאין רוִבאין שש ֵאני שנ ּמגִבעים שכיַתאיַתחת,
ֵאבין שבִבאיש אאּמחדֵ ,אבין ִבבשש ֵאני רֲעא ּמנִבשים,
אאּמלא רואאה אאת ּמה ִבראשון,
יַתמשס ִבגירו ,ויַתמרֲעחִבליטו ,ופושטרו,
שוחו ֵאזר יַתלֵאש ִבני.
ֵאאין יַתמשס ִבגי ִברין אאת יַתהממשס ּמגר,
שוללא יַתמרֲעחִבליִבטין אאת יַתהממשחּמלט.
שוֵאאין יַתמשס ִבגי ִברין אאת יַתהממשחּמלט,
שוֵאאין יַתמרֲעחִבליִבטין אאת יַתהממשס ּמגר.
רֲעאּמבל יַתכשתִבחּמלה,
ושבסו ף ּמשבויַתע ,יַתמשס ִבגיר יַתמשס ִבגיר,
ויַתמרֲעחִבליט יַתמרֲעחִבליט,
יַתמשס ִבגיר ופוֵאטר,
יַתמרֲעחִבליט ופוֵאטר.
מסכת נגעים פרק ג משנה ב
ב
ּמחּמתן אשִבנ שרּמאה בו אנ יַתגע,
נושת ִבנין לו ִבששביַתעת שיֵאמי יַתהִבמששאתה,
לו ושלֵאביתו שוִבלשכסותו.
שוֵאכן ּמב אר אגל ,נושת ִבנין לו ּמכל שיֵאמי ּמה אר אגל.
מסכת נגעים פרק ג משנה ג
ג
עור יַתהּמבּמשר ִבמיַתּטֵאמא ִבבשש ֵאני ּמשבועות> ,שמיַתטֵאמא<
וִבבששללּמשה ִבסיּממ ִבנין:
שבֵאשּמער ּמלּמבן ,ושבִבמשח ּמיה ,ושבִבפּמוּסיון.
שבֵאשּמער ּמלּמבן ושבִבמשח ּמיה,
יַתכשתִבחּמלה,
שבסו ף ּמשבויַתע ִבראשון,
שבסו ף ּמשבויַתע ֵאש ִבני,
שליַתאיַתחר יַתהשפטור> .ולאחר<
ויַתבִבפּמוּסיון,
שבסו ף ּמשבויַתע ִבראשון,
שבסו ף ּמשבויַתע ֵאש ִבני,
שליַתאיַתחר יַתהשפטור.
וִבמיַתּטֵאמא ִבבשש ֵאני ּמשבועות> ,ושמיַתטֵאמא<
אשֵאהן ששללּמשה ּמעּמשר יום.
מסכת נגעים פרק ג משנה ד

ד
יַתהששִבחין שויַתהִבמשכ ּמוה ִבמיַתּטִבמין שבּמשבויַתע אאּמחד> ,שמיַתטִבמין<
ִבבשש ֵאני ִבסיּממ ִבנין:
שבֵאשּמער ּמלּמבן ויַתבִבפּמוּסיון.
שבֵאשּמער ּמלּמבן,
יַתכשתִבחּמלה,
שבסו ף ּמשבויַתע,
שליַתאיַתחר יַתהשפטור.
ויַתבִבפּמוּסיון,
שבסו ף ּמשבויַתע,
שליַתאיַתחר יַתהשפטור.
וִבמיַתּטִבמין שבּמשבויַתע אאּמחד,
אשהוא ִבששביַתעת ּמיִבמים.
מסכת נגעים פרק ג משנה ה
ה
יַתה שנּמתִבקין ִבמיַתּטִבמין ִבבשש ֵאני ּמשבועות> ,שמיַתטִבמין<
ִבבשש ֵאני ִבסיּממ ִבנין:
שבֵאשּמער ּמוצלהב יַתדק ,ושבִבפּמוּסיון.
שבֵאשּמער ּמוצלהב יַתדק,
יַתכשתִבחּמלה,
שבסו ף ּמשבויַתע ִבראשון,
ושבסו ף ּמשבויַתע ֵאש ִבני,
שליַתאיַתחר יַתהשפטור.
ושבִבפּמוּסיון,
שבסו ף ּמשבויַתע ִבראשון,
ושבסו ף ּמשבויַתע ֵאש ִבני,
שליַתאיַתחר יַתהשפטור.
וִבמיַתּטִבמין ִבבשש ֵאני ּמשבועות> ,ושמיַתטִבמין<
אשֵאהן ששללּמשה ּמעּמשר יום.
מסכת נגעים פרק ג משנה ו
ו
יַתהּמּק יַתריַתחת שויַתה יַתגיַתביַתחת ִבמיַתּטמות ִבבשש ֵאני ּמשבועות,
וִבבשש ֵאני ִבסיּממ ִבנין:
שבִבמשח ּמיה ושבִבפּמוּסיון.
שבִבמשח ּמיה,
יַתכשתִבחּמלה,
שבסו ף ּמשבויַתע ִבראשון,
ושבסו ף ּמשבויַתע ֵאש ִבני,

שליַתאיַתחר יַתהשפטור.
ושבִבפּמוּסיון,
שבסו ף ּמשבויַתע ִבראשון,
ושבסו ף ּמשבויַתע ֵאש ִבני,
שליַתאיַתחר יַתהשפטור.
וִבמיַתּטמות ִבבשש ֵאני ּמשבועות,
אשֵאהן ששללּמשה ּמעּמשר יום.
מסכת נגעים פרק ג משנה ז
ז
יַתהשב ּמג ִבדין ִבמיַתּטִבמין ִבבשש ֵאני ּמשבועות,
ִבבששללּמשה ִבסיּממ ִבנין:
ִבבי יַתרשק יַתרק ,ויַתברֲעא יַתדשמ יַתדם ,ויַתבִבפּמוּסיון.
ִבבי יַתרשק יַתרק ויַתברֲעא יַתדשמ יַתדם,
יַתכשתִבחּמלה,
שבסו ף ּמשבויַתע ִבראשון,
ושבסו ף ּמשבויַתע ֵאש ִבני,
שליַתאיַתחר יַתהשפטור.
ויַתבִבפּמוּסיון,
שבסו ף ּמשבויַתע ִבראשון,
ושבסו ף ּמשבויַתע ֵאש ִבני,
שליַתאיַתחר יַתהשפטור.
וִבמיַתּטִבמין ִבבשש ֵאני ּמשבועות,
אשֵאהן ששללּמשה ּמעּמשר יום.
מסכת נגעים פרק ג משנה ח
ח
יַתהּמבִבתים ִבמיַתּטִבמין ִבבששללּמשה ּמשבועות,
ִבבששללּמשה ִבסיּממ ִבנים:
ִבבי יַתרשק יַתרק ,ויַתברֲעא יַתדשמ יַתדם ,ויַתבִבפּמוּסיון.
ִבבי יַתרשק יַתרק ויַתברֲעא יַתדשמ יַתדם,
יַתכשתִבחּמלה,
שבסו ף ּמשבויַתע ִבראשון,
ושבסו ף ּמשבויַתע ֵאש ִבני,
ושבסו ף ּמשבויַתע ששִבליִבשי,
שליַתאיַתחר יַתהשפטור.
]ויַתבִבפּמוּסיון ,שבסו ף ּמשבויַתע ִבראשון,
שבסו ף ּמשבויַתע ֵאש ִבני,
שבסו ף ּמשבויַתע ששִבליִבשי,
שליַתאיַתחר יַתהשפטור[.

וִבמיַתּטִבמין ִבבששללּמשה ּמשבועות,
אשֵאהן ִבתששּמעה ּמעּמשר יום.
ֵאאין ִבב שנ ּמגִבעים ּמפחות ִבמּמשבויַתע אאּמחד,
שוללא ּמיֵאתר יַתעל ששללּמשה ּמשבועות.

פרק ד
מסכת נגעים פרק ד משנה א
א
ֵאיש שבֵאשּמער ּמלּמבן יַתמה אשֵאאין יַתבִבפּמוּסיון,
שו ֵאיש יַתבִבפּמוּסיון יַתמה אשֵאאין שבֵאשּמער ּמלּמבן.
אשֵאשּמער ּמלּמבן שמיַתטֵאמא יַתכשתִבחּמלה,
ושמיַתטֵאמא שבּמכל יַתמ שרֵאאה ללאבן,
שוֵאאין בו ִבסיּממן יַתטרֲעה ּמרה.
שו ֵאיש יַתבִבפּמוּסיון,
אשיַתהִבפּמוּסיון שמיַתטֵאמא שבּמכל אשהוא,
ושמיַתטֵאמא שבּמכל יַתה שנ ּמגִבעים ,חו ץ ִבמן יַתה אנ יַתגע> ,לנגע<
יַתמה אשֵאאין ֵאכן שבֵאשּמער ּמלּמבן.
מסכת נגעים פרק ד משנה ב
ב
ֵאיש יַתבִבמשח ּמיה יַתמה אשֵאאין יַתבִבפּמוּסיון,
שו ֵאיש יַתבִבפּמוּסיון יַתמה אשֵאאין יַתבִבמשח ּמיה.
אשיַתהִבמשח ּמיה שמיַתטּממא יַתכשתִבחּמלה,
ושמיַתטּממא שבּמכל יַתמ שראאה,
שוֵאאין ּמב ּה ִבסיּממן יַתטרֲעה ּמרה.
שו ֵאיש יַתבִבפּמוּסיון,
אשיַתהִבפּמוּסיון שמיַתטֵאמא שבּמכל אשהוא,
ושמיַתטֵאמא שבּמכל יַתה שנ ּמגִבעים ,חו ץ ִבמן יַתה אנ יַתגע> ,לנגע<
יַתמה אשֵאאין ֵאכן יַתבִבמשח ּמיה.
מסכת נגעים פרק ד משנה ג
ג
ֵאיש שבֵאשּמער ּמלּמבן יַתמה אשֵאאין יַתבִבמשח ּמיה,
שו ֵאיש יַתבִבמשח ּמיה יַתמה אשֵאאין שבֵאשּמער ּמלּמבן.
אשֵאשּמער ּמלּמבן שמיַתטֵאמא יַתבששִבחין ויַתבִבמשכ ּמוה,
ִבבשממכ ּמנס וִבבשממפ ּמזר,
וִבבשממבּמצר שואשללא שממבּמצר.

שו ֵאיש יַתבִבמשח ּמיה,
אשיַתהִבמשח ּמיה שמיַתטּממא יַתבּמּק יַתריַתחת ויַתב יַתגיַתביַתחת,
רֲעהפוּמכה שואשללא רֲעהפוּמכה,
ושמיַתעאכאבת אאת יַתההוֵאפְך מכלו ּמלּמבן,
ושמיַתטּממא שבּמכל יַתמ שראאה,
יַתמה אשֵאאין ֵאכן שבֵאשּמער ּמלּמבן.
מסכת נגעים פרק ד משנה ד
ד
ששֵאתי ששּמערות,
ִבעּמּק ּמרן יַתמששִבחיר שולראּמשן יַתמשלִבביןּ] ,מטהור[.
ִבעּמּק ּמרן יַתמשלִבבין שולראּמשן יַתמששִבחירּ ,מטֵאמא.
יַתכּממה שיֵאהא יַתבִבלשבלו ִבנית?
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ּמכל אשהוא.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
שכ ֵאדי ִבלשקלר ץ יַתבזוג.
ּמה שיּמתה יַתאיַתחת ִבמשליַתמּמּטן ,שו אנשחשלּמקה ִבמשליַתמשעּמלן,
שוִבהיא ִבנ שרֵאאית ִבכששיַתתִיםּ ,מטהור.
יַתבאה ארת ,וּמב ּה ֵאשּמער ּמלּמבן או ֵאשּמער ּמשחורּ ,מטֵאמא.
ֵאאין חוששִבשין אשֵאמא ִבמֵאעט שמקום ֵאשּמער ּמשחור אאת יַתהיַתבאה ארת,
ִבמשפ ֵאני אשֵאאין בו יַתמּממש.
מסכת נגעים פרק ד משנה ה
ה
יַתבאה ארת יַתכּמג ִבריס שוחוט יוֵאוצא ִבמאמ ּמנה,
ִבאם איש בו לריַתחב ששֵאתי ששּמערות,
מזּמּקּמקה שלֵאשּמער ּמלּמבן ושלִבפּמוּסיון,
רֲעאּמבל ללא שלִבמשח ּמיה.
ששֵאתי אבּמהרות שוחוט יוֵאוצא ִבמזו ּמלזו,
ִבאם איש בו לריַתחב ששֵאתי ששּמערות ,שמּמוצ שרּמפן;
שוִבאם ּמלאוֵ ,אאין שמּמוצ שרּמפןֵ> .אאי ּמנן<
מסכת נגעים פרק ד משנה ו
ו
יַתבאה ארת יַתכּמג ִבריס וּמב ּה ִבמשח ּמיה ּמכרֲעע ּמדּמשה,
שוֵאשּמער ּמלּמבן שבתוְך יַתהִבמשח ּמיה,
ּמהשלּמכה יַתהִבמשח ּמיה ,שטֵאמּמאה ִבמשפ ֵאני ֵאשּמער ּמלּמבן;
ּמהיַתלְך ֵאשּמער ּמלּמבןּ ,מטֵאמא ִבמשפ ֵאני יַתהִבמשח ּמיה.
שרִבבי ִבששמעון שמיַתטֵאהר,

ִבמשפ ֵאני אשללא רֲעהּמפיַתכתו יַתהיַתבאה ארת.
יַתבאה ארת ִבהיא וִבמשח ּמיּמת ּה יַתכּמג ִבריס,
שוֵאשּמער ּמלּמבן שבתוְך יַתהיַתבאה ארת,
ּמהשלּמכה יַתהִבמשח ּמיה ,שטֵאמּמאה ִבמשפ ֵאני ֵאשּמער ּמלּמבן;
ּמהיַתלְך ֵאשּמער ּמלּמבןּ ,מטֵאמא ִבמשפ ֵאני יַתהִבמשח ּמיה.
שרִבבי ִבששמעון שמיַתטֵאהר,
ִבמשפ ֵאני אשללא רֲעהּמפיַתכתו יַתהיַתבאה ארת יַתכּמג ִבריס.
ומו אדה,
אשִבאם ֵאיש ִבבשמקום ֵאשּמער ּמלּמבן יַתכּמג ִבריס,
אשהוא ּמטֵאמא.
מסכת נגעים פרק ד משנה ז
ז
יַתבאה ארת וּמב ּה ִבמשח ּמיה וִבפּמוּסיון,
ּמהשלּמכה יַתהִבמשח ּמיה) ,יַתהִבפּמוּסיון( שטֵאמּמאה ִבמשפ ֵאני יַתהִבפּמוּסיון;
ּמהיַתלְך יַתהִבפּמוּסיוןּ ,מטֵאמא ִבמשפ ֵאני יַתהִבמשח ּמיה.
שוֵאכן שבֵאשּמער ּמלּמבן ושבִבפּמוּסיון.
ּמהשלּמכה שוּמח שז ּמרה שבסו ף ּמשבויַתע,
רֲעה ֵארי ִבהיא שכמות אשּמה יַתית> .כסלע<
שליַתאיַתחר יַתהשפטורֵ ,את ּמראאה יַתכשתִבחּמלה.
ּמה שיּמתה יַתע ּמזה שו אנאעֵאשית ֵאכּמהה,
ֵאכּמהה שו אנאעֵאשית יַתע ּמזה,
רֲעה ֵארי ִבהיא שכמות אשּמה ּמיּמתה,
וִבבשליַתבד אשללא ִבתשתיַתמֵאעט ֵאמיַתא שרּמבּמעה יַתמ שראות.
ּמכ שנּמסה או ּמפשסּמתה,
]ּמפשסּמתה[ שוּמכ שנּמסה,
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין.
מסכת נגעים פרק ד משנה ח
ח
יַתבאה ארת יַתכּמג ִבריס וּמפיַתסת יַתכרֲעחִבוצי ּמג ִבריס,
שוּמהיַתלְך ִבמן ּמהאום יַתכרֲעחִבוצי ּמג ִבריס,
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ֵאת ּמראאה יַתכשתִבחּמלה.
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין.
מסכת נגעים פרק ד משנה ט
ט
יַתבאה ארת יַתכּמג ִבריס וּמפיַתסת יַתכרֲעחִבוצי ּמג ִבריס ּמועוד,

ּמהשלּמכה ּמל ּה ּמהאום יַתכרֲעחִבוצי ּמג ִבריס,
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין.
י
יַתבאה ארת יַתכּמג ִבריס וּמפיַתסת יַתכּמג ִבריס ּמועוד,
שוּמהשלּמכה ּמל ּה ּמהאום,
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאת ּמראאה יַתכשתִבחּמלה.
מסכת נגעים פרק ד משנה י
יא
יַתבאה ארת יַתכּמג ִבריס ,וּמפיַתסת יַתכּמג ִבריס,
שונויַתלד יַתלִבפּמוּסיון ִבמשח ּמיה או ֵאשּמער ּמלּמבן,
שוּמהשלּמכה ּמל ּה ּמהאום,
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה שמיַתטֵאמא;
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאת ּמראאה יַתכשתִבחּמלה.
יב
יַתבאה ארת יַתכרֲעחִבוצי ּמג ִבריס וּמב ּה יַתששע ּמרה יַתאיַתחת,
שונושל ּמדה יַתבאה ארת יַתכרֲעחִבוצי ּמג ִבריס וּמב ּה יַתששע ּמרה יַתאיַתחת,
רֲעה ֵארי זו שליַתהשס ִבגיר.
יד
יַתבאה ארת יַתכרֲעחִבוצי ּמג ִבריס וּמב ּה ששֵאתי ששּמערות,
שונושל ּמדה יַתבאה ארת יַתכרֲעחִבוצי ּמג ִבריס וּמב ּה יַתששע ּמרה יַתאיַתחת,
רֲעה ֵארי זו שליַתהשס ִבגיר.
מסכת נגעים פרק ד משנה יא
יה
יַתבאה ארת יַתכרֲעחִבוצי ּמג ִבריס שוֵאאין ּמב ּה שכלום,
נושל ּמדה יַתבאה ארת יַתכרֲעחִבוצי ּמג ִבריס וּמב ּה ששֵאתי ששּמערות,
רֲעה ֵארי זו שליַתהרֲעחִבליט.
ִבמשפ ֵאני אשּמאּממרו:
ִבאם יַתבאה ארת ּמק שדּממה שלֵאשּמער ּמלּמבןּ ,מטֵאמא,
שוִבאם ֵאשּמער ּמלּמבן ּמק יַתדם יַתליַתבאה ארתּ ,מטהור.
שוִבאם ּמסֵאפקּ ,מטֵאמא.
שרִבבי שיהומשיַתע ֵאקֵאהא.

פרק ה
מסכת נגעים פרק ה משנה א
א
ּמכל שסֵאפק שנ ּמגִבעים ּמטהור,
חו ץ ִבמ אזה ,שועוד יַתאֵאחר.
שוֵאאי אזה אזה?
ִבמי אשּמה שיּמתה בו יַתבאה ארת יַתכּמג ִבריס שוִבהשס ִבגירוּמה,
שבסו ף ּמשבויַתע יַתורֲעה ֵארי ִבהיא יַתכאוּסיַתלע,
ּמסֵאפק אשִבהיא ִבהיא,
ּמסֵאפק אשיַתאאח ארת ּמבּמאה יַתתשחאתיּמה,
ּמטֵאמא.
מסכת נגעים פרק ה משנה ב
ב
אהאחִבליטו שבֵאשּמער ּמלּמבן,
ּמהיַתלְך ֵאשּמער ּמלּמבן ,שוּמח יַתזר ֵאשּמער ּמלּמבן;
שוֵאכן יַתבִבמשח ּמיה ,ויַתבִבפּמוּסיון.
יַתכשתִבחּמלה,
שבסו ף ּמשבויַתע ִבראשון,
שבסו ף ּמשבויַתע ֵאש ִבני,
שליַתאיַתחר יַתהשפטור,
רֲעה ֵארי ִבהיא שכמות אשּמה יַתית.
אהאחִבליטו יַתבִבמשח ּמיה,
שוּמהשלּמכה יַתהִבמשח ּמיה ,שוּמח שז ּמרה ִבמשח ּמיה,
שוֵאכן שבֵאשּמער ּמלּמבן ,ויַתבִבפּמוּסיון.
יַתכשתִבחּמלה,
שבסו ף ּמשבויַתע ִבראשון,
שבסו ף ּמשבויַתע ֵאש ִבני,
שליַתאיַתחר יַתהשפטור,
רֲעה ֵארי ִבהיא שכמות אשּמה יַתית.
אהאחִבליטו יַתבִבפּמוּסיון,
ּמהיַתלְך יַתהִבפּמוּסיון שוּמח יַתזר יַתהִבפּמוּסיון,
שוֵאכן שבֵאשּמער ּמלּמבן,
שבסו ף ּמשבויַתע ִבראשון,
שבסו ף ּמשבויַתע ֵאש ִבני,
שליַתאיַתחר יַתהשפטור,

רֲעה ֵארי ִבהיא שכמות אשּמה יַתית.
מסכת נגעים פרק ה משנה ג
ג
ששיַתער שפ מק ּמדה,
רֲעעיַתקשב ּמיה אבן יַתמרֲעהיַתלשלֵאאל שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין.
ֵאאי אזה הוא ששיַתער שפ מק ּמדה?
ִבמי אשּמה שיּמתה בו יַתבאה ארת וּמב ּה ֵאשּמער ּמלּמבן,
ּמהשלּמכה יַתהיַתבאה ארת שוִבה ִבניּמחה שלֵאשּמער ּמלּמבן ִבבשמקומו,
שוּמח שז ּמרה,
רֲעעיַתקשב ּמיה אבן יַתמרֲעהיַתלשלֵאאל שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין.
ּמאיַתמר שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
מו אדה רֲעא ִבני ּמב אזה אשהוא ּמטהור.
שוֵאאי אזה הוא ששיַתער שפ מק ּמדה?
ִבמי אשּמה שיּמתה בו יַתבאה ארת יַתכּמג ִבריס וּמב ּה ששֵאתי ששּמערות,
ּמהיַתלְך ִבמאמ ּמנה יַתכרֲעחִבוצי ּמג ִבריס,
שוִבה ִבנייַתח שלֵאשּמער ּמלּמבן ִבבשמקום יַתהיַתבאה ארת,
שוּמח שז ּמרה.
ּמאשמרו לו:
יַתכֵאשם אשִבבשּטלו אאת ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעיַתקשב ּמיה,
ּמכְך שדּמב אריָך ֵאאי ּמנן שמ מק ּמיִבמין> .א ף<
מסכת נגעים פרק ה משנה ד
ד
ּמכל שסֵאפק שנ ּמגִבעים יַתכשתִבחּמלהּ ,מטהור,
יַתעד אשללא ִבנ שזיַתקק יַתלמּטשמּמאה.
ִבמאש ִבנ שזיַתקק יַתלמּטשמּמאה ,שסֵאפקו ּמטֵאמא.
ֵאכייַתוצד?
שש יַתנִים אשּמבאו ֵאאאוצל יַתהלכֵאהן,
ּמב אזה יַתבאה ארת יַתכּמג ִבריס,
וּמב אזה יַתבאה ארת יַתכאוּסיַתלע;
שבסו ף ּמשבויַתע,
ּמב אזה יַתכאוּסיַתלע וּמב אזה יַתכאוּסיַתלע,
שוֵאאין ּמידויַתע שבֵאאי אזה ֵאמאהן ּמפיַתסת,
ֵאבין שבִבאיש אאּמחדֵ ,אבין ִבבשש ֵאני רֲעא ּמנִבשיםּ ,מטהור.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
שבִבאיש אאּמחדּ ,מטֵאמא,
ִבבשש ֵאני רֲעא ּמנִבשיםּ ,מטהור.

מסכת נגעים פרק ה משנה ה
ה
ִבמאש ִבנ שזיַתקק יַתלמּטשמּמאה שסֵאפקו ּמטֵאמא,
ֵאכייַתוצד?
שש יַתנִים אשּמבאו ֵאאאוצל יַתהלכֵאהן,
ּמב אזה יַתבאה ארת יַתכּמג ִבריס
וּמב אזה יַתבאה ארת יַתכאוּסיַתלע;
שבסו ף ּמשבויַתע,
ּמב אזה יַתכאוּסיַתלע ּמועוד וּמב אזה יַתכאוּסיַתלע ּמועוד,
שש ֵאניאהן שטֵאמִבאין.
יַתא ף יַתעל ִבפי אשּמח שזרו ִבלשהיות יַתכאוּסיַתלע שויַתכאוּסיַתלע,
שש ֵאניאהן שטֵאמִבאין,
יַתעד אש יַתישח שזרו ִבלשהיות יַתכּמג ִבריס.
אזה הוא אשּמאּממרו:
ִבמאש ִבנ שזיַתקק יַתלמּטשמּמאה ,שסֵאפקו ּמטֵאמא.

פרק ו
מסכת נגעים פרק ו משנה א
א
גוּמפ ּה אשיַתליַתבאה ארת ,יַתכּמג ִבריס יַתהִבּקשלִבקי שמ מרּמבע.
שמקום יַתהּמג ִבריסֵ ,אתיַתשע רֲעע ּמדשות.
שמקום רֲעע ּמדּמשה ,יַתא שריַתבע ששּמערות.
ִבנשמשוצאו ששללִבשים ּמוֵאשש ששּמערות.
מסכת נגעים פרק ו משנה ב
ב
יַתבאה ארת יַתכּמג ִבריס וּמב ּה ִבמשח ּמיה ּמכרֲעע ּמדּמשה,
ּמריַתבת יַתהיַתבאה ארת ,שטֵאמּמאה > ,שריַתבת<
ִבנשתיַתמרֲעעּמטה ,שטהו ּמרה.
ּמריַתבת יַתהִבמשח ּמיה ,שטֵאמּמאה > ,שריַתבת<
ִבנשתיַתמרֲעעּמטה ,שטהו ּמרה.
מסכת נגעים פרק ו משנה ג
ג
יַתבאה ארת יַתכּמג ִבריס וּמב ּה ִבמשח ּמיה שפחוּמתה ִבמּמכרֲעע ּמדּמשה,
שריַתבת יַתהיַתבאה ארת ,שטֵאמּמאה,

ִבנשתיַתמרֲעעּמטה ,שטהו ּמרה;
שריַתבת יַתהִבמשח ּמיה ,שטֵאמּמאה,
ִבנשתיַתמרֲעעּמטה,
שרִבבי ֵאמִבאיר שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין,
אשֵאאין יַתה אנ יַתגע פואסה שלתוּמכ ּה.
מסכת נגעים פרק ו משנה ד
ד
יַתבאה ארת שיֵאת ּמרה ִבמיַתכּמג ִבריס,
וּמב ּה ִבמשח ּמיה שיֵאת ּמרה ִבמּמכרֲעע ּמדּמשה,
ּמרבו או אש ִבנשתיַתמּמעטו ,שטֵאמִבאין,
וִבבשליַתבד אשללא ִישתיַתמרֲעעטו ִבמיַתכֵאשעור.
מסכת נגעים פרק ו משנה ה
ה
יַתבאה ארת יַתכּמג ִבריס וִבמשח ּמיה ּמכרֲעע ּמדּמשה יַתמיַתּקשפּמת ּה,
שוחו ץ יַתלִבמשח ּמיה יַתבאה ארת,
יַתהשפ ִבניִבמית שליַתהשס ִבגיר,
שויַתהִבחיוצו ּמנה שליַתהרֲעחִבליט.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
ֵאאין ִבמשח ּמיה ִבסייַתמן מטשמּמאה יַתלִבחיוצו ּמנה.
ִבמשח ּמיה אשיַתהיַתבאה ארת שלתוּמכ ּה,
ִבנשתיַתמרֲעעּמטה שוּמהשלּמכה ּמל ּה,
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ִבאם ִבמִבבשפ ִבנים ִבהיא ּמכיַתלת,
ִבסייַתמן ִבפּמוּסיון יַתלשפ ִבניִבמית,
שויַתהִבחיוצו ּמנה שטהו ּמרה;
ִבאם ִבמיַתבחו ץ ,יַתהִבחיוצו ּמנה שטהו ּמרה.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ֵאבין ּמכְך וֵאבין ּמכְך שטהו ּמרה.
מסכת נגעים פרק ו משנה ו
ו
ּמאיַתמר שרִבבי ִבששמעון:
ֵאאּממיַתתי?
ִבב שזיַתמן אשִבהיא ּמכרֲעע ּמדּמשה מויַתבאת.
ּמה שיּמתה שיֵאת ּמרה ִבמּמכרֲעע ּמדּמשה,
יַתהמוּמתר ִבסייַתמן ִבפּמוּסיון יַתלשפ ִבניִבמית,
שויַתהִבחיוצו ּמנה שטֵאמּמאה.

ּמה ּמיה בו בליַתהק ּמפחות ִבמּמכרֲעע ּמדּמשה,
ִבסייַתמן ִבפּמוּסיון יַתלשפ ִבניִבמית,
שוֵאאין ִבסייַתמן יַתהִבפּמוּסיון יַתלִבחיוצו ּמנה> .לפיסיון<
מסכת נגעים פרק ו משנה ז
ז
אעשש ִברים שויַתא שריַתבע ּמראֵאשי ֵאאּמב ִברים ּמבּמא ּמדם,
ֵאאי ּמנן ִבמיַתּטִבמין ִבמֵאשם ִבמשח ּמיה:
ּמראֵאשי אאשוצּמבעות ּמי יַתדִים שו יַתר שגיַתלִים,
ּמראֵאשי ּמא שז יַתנִים,
לראש יַתהחלאטם,
לראש יַתהשג ִבו ּמיה,
ּמראֵאשי יַתה יַתד ִבדים ּמבִבאּמשה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף אשּמלִבאיש.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
יַתא ף יַתה יַתישבלות שויַתה יַתדשלדוִבלין,
ֵאאי ּמנן ִבמיַתּטִבמין ִבמֵאשם ִבמשח ּמיה.
מסכת נגעים פרק ו משנה ח
ח
ֵאאלו שמקומות ּמבּמא ּמדם אשֵאאי ּמנן ִבמיַתּטִבמין יַתביַתבאה ארת:
תוְך ּמהיַתעִין,
תוְך ּמהלא אזן,
תוְך יַתהחלאטם,
תוְך יַתהאפה,
תוְך יַתהשּקּממִבטין אשיַתביַתצ ּמואר,
תוְך יַתה יַתדד,
וֵאבית יַתהאשִבחי,
יַתכ ף ּמה אר אגל,
שויַתהִבצלפ ארן,
ּמהלראש,
שויַתה ּמזּמקן.
יַתהששִבחין שויַתהִבמשכ ּמוה שויַתהאּק יַתדח יַתהמו שר ִבדין,
ֵאאי ּמנן ִבמיַתּטִבמין ִבב שנ ּמגִבעים,
שוֵאאי ּמנן ִבמשוצּמט שרִבפין ִבב שנ ּמגִבעים,
שוֵאאין יַתה אנ יַתגע פואסה שלתוּמכן,
שוֵאאי ּמנן ִבמיַתּטִבמין ִבמֵאשם ִבמשח ּמיה,
שוֵאאי ּמנן שמיַתעשכִבבין אאת יַתההוֵאפְך מכלו ּמלּמבן.
ּמח יַתזר ּמה לראש שויַתה ּמזּמקן שו ִבנשק ּמרחו,

יַתהששִבחין שויַתהִבמשכ ּמוה שויַתהאּק יַתדח שו אנאעשו ּמוצ שרּמבה,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִבמיַתּטִבמין ִבב שנ ּמגִבעים,
שוֵאאי ּמנן ִבמשוצּמט שרִבפין ִבעם יַתה שנ ּמגִבעים,
שוֵאאין יַתה אנ יַתגע פואסה שלתוּמכן,
שוֵאאי ּמנן ִבמיַתּטִבמין ִבמֵאשם ִבמשח ּמיה,
רֲעאּמבל שמיַתעשכִבבין אאת יַתההוֵאפְך מכלו ּמלּמבן.
ּמהלראש שויַתה ּמזּמקן אשללא אהאעלו ֵאשּמער,
יַתה יַתדשלדוִבלין אשּמבלראש שואשיַתב ּמזּמקן,
ִבנדו ִבנין שכעור יַתהּמבּמשר.

פרק ז
מסכת נגעים פרק ז משנה א
א
ֵאאלו אבּמהרות שטהורות:
אשּמהיו בו לק אדם שליַתמיַתתן תו ּמרה,
יַתבגוי שו ִבנשת יַתג יַתיר,
יַתבּמּקּמטן שונויַתלד,
יַתבאּקאמט שו ִבנ שגּמלה,
ּמבלראש ויַתב ּמזּמקן,
יַתבששִבחין ויַתבִבמשכ ּמוה ויַתבאּק יַתדח יַתהמושד ִברין.
ּמח יַתזר ּמה לראש שויַתה ּמזּמקן שו ִבנשק ּמרחו,
יַתהששִבחין שויַתהִבמשכ ּמוה שויַתהאּק יַתדח שו אנאעשו ּמוצ שרּמבה ,שטהו ִברין.
ּמהלראש שויַתה ּמזּמקן יַתעד אשללא אהאעלו ֵאשּמער,
אהאעלו ֵאשּמער ,שו ִבנשק ּמרחו.
יַתהששִבחין שויַתהִבמשכ ּמוה שויַתהאּק יַתדח יַתעד אשללא אנאעשו ּמוצ שרּמבה,
אנאעשו ּמוצ אראבת ,שוּמחיו,
שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב שמיַתטֵאמא,
אששתִבחּמלּמתן שוסוּמפן ּמטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמין שמיַתטרֲעה ִברין.
מסכת נגעים פרק ז משנה ב
ב
ִבנששיַתתנו יַתמ שרֵאאיאהן,
ֵאבין שלּמהֵאקל ֵאבין שליַתהשחִבמיר.
ֵאכייַתוצד שלּמהֵאקל?
ּמה שיּמתה יַתכאשאלג,
שו אנאעֵאשית שכִבסיד יַתהֵאהיּמכל ,שכאוצאמר ּמלּמבן ,שוִבכשקרום ֵאביּמוצה,

שו אנאעֵאשית ִבמשסיַתפיַתחת ששֵאאת ,או ִבמשסיַתפיַתחת יַתע ּמזה.
ֵאכייַתוצד שליַתהרֲעחִבמיר?
ּמה שיּמתה ִבכשקרום ֵאביּמוצה,
שו אנאעֵאשית שכאוצאמר ּמלּמבן ,שכִבסיד יַתהֵאהיּמכל ,שויַתכאשאלג,
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה שמיַתטֵאהר,
שרִבבי אאשלּמע ּמזר רֲעחּמסּממה אוֵאמר:
שלּמהֵאקלּ ,מטהור,
ושליַתהשחִבמירֵ ,את ּמראאה יַתכשתִבחּמלה.
) שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ֵאבין שלּמהֵאקלֵ ,אבין שליַתהרֲעחִבמירֵ ,את ּמראאה יַתכשתִבחּמלה(.
מסכת נגעים פרק ז משנה ג
ג
יַתבאה ארת שוֵאאין ּמב ּה שכלום,
יַתכשתִבחּמלה,
שבסו ף ּמשבויַתע ִבראשון ,יַתמשס ִבגיר;
שבסו ף ּמשבויַתע ֵאש ִבני,
שליַתאיַתחר יַתהשפטורִ ,ישפלטר;
עו ֵאדהו יַתמשס ִבגיר ופושטרו,
שונושלדו לו ִבסיּממ ֵאני מטשמּמאה ,יַתישחִבליט.
יַתבאה ארת וּמב ּה ִבסיּממ ֵאני מטשמּמאה ,יַתישחִבליט.
עו ֵאדהו יַתמרֲעחִבליטו ,שוּמהשלכו ּמלאהן ִבסיּממ ֵאני מטשמּמאה,
יַתכשתִבחּמלה,
שבסו ף ּמשבויַתע ִבראשון ,יַתישס ִבגיר;
שבסו ף ּמשבויַתע ֵאש ִבני,
שליַתאיַתחר יַתהשפטורִ ,ישפלטר.
מסכת נגעים פרק ז משנה ד
ד
יַתהתוֵאלש ִבסיּממ ֵאני מטשמּמאה ,שוִבהשכ ּמוה אאת יַתהִבמשח ּמיה,
עוֵאבר שב'ללא יַתתרֲעעאשה'.
ושליַתטרֲעה ּמרה? >המגיה מוסיף לפני כן :שויַתלד ומוחק ו<
יַתעד אשללא ּמבא ֵאאאוצל יַתהלכֵאהןּ ,מטהור,
שליַתאיַתחר רֲעחֵאלטוּ ,מטֵאמא.
ּמאיַתמר שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
ּמשיַתאשלִבתי אאת יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל
שואאת שרִבבי שיהומשיַתע ּמבהושלִבכים יַתלֵאמ שדיַתבת:
שבתוְך אהשס ֵאגרו יַתמה הוא?
ּמאשמרו ִבלי:
ללא ּמשיַתמשענו ,רֲעאּמבל ּמשיַתמשענו:

יַתעד אשללא ּמבא ֵאאאוצל יַתהלכֵאהןּ ,מטהור,
שליַתאיַתחר רֲעחִבליטוּ ,מטֵאמא.
ִבהשתיַתחשלִבתי ֵאמִבביא ּמלאהם שרּמאיות.
אאּמחד עוֵאמד ִבבשפ ֵאני יַתהלכֵאהן,
שואאּמחד שבתוְך אהשס ֵאגרוּ ,מטהור,
יַתעד אש שייַתטאמנו יַתהלכֵאהן.
ֵאמֵאאּממיַתתי ִבהיא יַתטרֲעה ּמרתו?
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ִבלשכאש ִבי ּמוֵאלד בו אנ יַתגע יַתאֵאחר שוִיּמּטֵאהר ִבמאמנו.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתעד אשִבתשפ יַתרח שבמכלו,
או יַתעד אשִבתשתיַתמֵאעט יַתבאה שרתו ִבמיַתכּמג ִבריס.
מסכת נגעים פרק ז משנה ה
ה
ִבמי אשּמה שיּמתה בו יַתבאה ארת שו ִבנשקּמוצּמוצה ,שטהו ּמרה.
שקּמוצּמוצ ּה ִבמשתיַתכ ֵאון,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ִבלשכאש ִבי ּמוֵאלד בו אנ יַתגע יַתאֵאחר שוִיּמּטֵאהר ִבמאמנו> .לו<
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתעד אשִבתשפ יַתרח שבמכלו.
ּמה שיּמתה שבלראש ּמהּמע שרּמלהִ ,ימול.

פרק ח
מסכת נגעים פרק ח משנה א
א
יַתהפו ֵאריַתח ִבמן יַתהּמּטֵאמאּ ,מטהור.
ּמח שזרו בו ּמראֵאשי ֵאאּמב ִבריםּ ,מטֵאמא,
יַתעד אשִבתשתיַתמֵאעט יַתבאה שרתו ִבמיַתכּמג ִבריס.
ִבמן יַתהּמּטהורּ ,מטֵאמא.
ּמח שזרו בו ּמראֵאשי ֵאאּמב ִבריםּ ,מטֵאמא,
יַתעד אשיַתתשחלזר יַתביַתה שרתו ִבלשכמות אשּמה יַתית.
מסכת נגעים פרק ח משנה ב
ב
יַתבאה ארת יַתכּמג ִבריס וּמב ּה ִבמשח ּמיה ּמכרֲעע ּמדּמשה,
ּמפ שרּמחה שבמכלו,

שויַתאיַתחר ּמכְך ּמהשלּמכה ּמל ּה ִבמשח ּמיה,
או אשּמהשלּמכה ּמל ּה ִבמשח ּמיה,
שויַתאיַתחר ּמכְך ּמפ שרּמחה שבמכלוּ ,מטהור.
נושל ּמדה לו ִבמשח ּמיהּ ,מטֵאמא.
נויַתלד לו ֵאשּמער ּמלּמבן,
שרִבבי שיהומשיַתע שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין.
מסכת נגעים פרק ח משנה ג
ג
יַתבאה ארת וּמב ּה ֵאשּמער ּמלּמבן,
ּמפ שרּמחה שבמכלו,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאשּמער ּמלּמבן ִבבשמקומו,
ּמטהור.
יַתבאה ארת וּמב ּה ִבפּמוּסיון,
ּמפ שרּמחה שבמכלוּ ,מטהור.
שומכּמלן ,אשּמח שזרו ּמבאהן ּמראֵאשי ֵאאּמב ִברים,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שטֵאמִבאין;
ּמפ שרּמחה שבִבמשקּמוצתוּ ,מטֵאמא,
ּמפ שרּמחה שבמכלו ,רֲעה ֵארי הוא ּמטהור.
מסכת נגעים פרק ח משנה ד
ד
ּמכל שפ ִברייַתחת ּמראֵאשי ֵאאּמב ִברים,
אשִבבשפ ִבריּמחּמתן ִבטרֲעהרו ּמטֵאמא ,ושכאשּמח שזרו ,שטֵאמִבאין.
ּמכל רֲעח ּמז יַתרת ּמראֵאשי ֵאאּמב ִברים> ,חזירת<
אשיַתברֲעח ּמז ּמרּמתן ִבטשמאו ּמטהור> ,שבחזירתן<
ִבנשתיַתכוּסוּ ,מטהור,
ִבנשת יַתגלוּ ,מטֵאמא,
רֲעאִבפלו ֵאמּמאה יַתפיַתעם.
מסכת נגעים פרק ח משנה ה
ה
ּמכל ּמה ּמראוי ִבליַתּטֵאמא שב אנ יַתגע יַתהיַתבאה ארת,
שמיַתעֵאכב אאת יַתהשפ ִבריּמחה> .מעכבת<
ּמכל אשֵאאינו ּמראוי ִבליַתּטֵאמא שב אנ יַתגע יַתהיַתבאה ארת,
ֵאאינו שמיַתעֵאכב אאת יַתהשפ ִבריּמחה.
ֵאכייַתוצד?
ּמפ שרּמחה שבמכלו ,רֲעאּמבל ללא ּמבלראש ויַתב ּמזּמקן,
יַתהששִבחין ,שויַתהִבמשכ ּמוה שויַתהאּק יַתדח שויַתהמו שר ִבדין,

ּמח יַתזר ּמה לראש שויַתה ּמזּמקן שו ִבנשק ּמרחו,
יַתהששִבחין שויַתהִבמשכ ּמוה שויַתהאּק יַתדח שו אנאעשו ּמוצ שרּמבה,
שטהו ִברין.
ּמפ שרּמחה שבמכלו,
רֲעאּמבל ללא שביַתכרֲעחִבוצי רֲעע ּמדּמשה ּמסמוְך ּמללראש שויַתל ּמזּמקן,
יַתלששִבחין ,שויַתלִבמשכ ּמוה שויַתלאּק יַתדח,
ּמח יַתזר ּמה לראש שויַתה ּמזּמקן שו ִבנשק ּמרחו,
יַתהששִבחין שויַתהִבמשכ ּמוה שויַתהאּק יַתדח שו אנאעשו ּמוצ שרּמבה,
יַתא ף יַתעל ִבפי אש אנאעּמשה שמקום יַתהִבמשח ּמיה יַתבאה ארת,
ּמטֵאמא ,יַתעד אשִבתשפ יַתרח שבמכלו.
מסכת נגעים פרק ח משנה ו
ו
ששֵאתי אבּמהרות,
יַתאיַתחת שטֵאמּמאה שויַתאיַתחת שטהו ּמרה,
ּמפ שרּמחה ִבמזו ּמלזו,
שויַתאיַתחר ּמכְך ּמפ שרּמחה שבמכלוּ ,מטהור.
ִבבששּמפתו ּמהאעשליו ּמנה,
ִבבששּמפתו יַתהיַתתשחתו ּמנה,
ִבבששֵאתי אאשוצשבעוּמתיו,
ִבבשש ֵאני ִבריֵאסי ֵאעי ּמניו,
יַתא ף יַתעל ִבפי יַתמ שדִבביּמקן אזה ּמל אזה שוֵאהן ִבנ שרִבאין שכיַתאיַתחת,
ּמטהור.
ּמפ שרּמחה שבמכלו,
רֲעאּמבל ללא יַתבבליַתהקּ ,מטֵאמא.
ּמח שזרו בו ּמראֵאשי ֵאאּמב ִברים שכִבמין בליַתהק,
ּמטהור.
ּמח שזרו בו ּמראֵאשי ֵאאּמב ִברים ּמפחות ִבמּמכרֲעע ּמדּמשה,
שרִבבי ֵאמִבאיר שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
בליַתהק ּמפחות ִבמּמכרֲעע ּמדּמשה,
ִבסיּממן יַתהמּטשמּמאה יַתכשתִבחּמלה,
שוֵאאין ִבסייַתמן מטשמּמאה יַתבוּסו ף.
מסכת נגעים פרק ח משנה ז
ז
יַתהּמבא שבמכלו ּמלּמבן ,יַתישס ִבגיר> .יסגירו<
נויַתלד לו ֵאשּמער ּמלּמבן ,יַתישחִבליט.
ִבהששִבחירו ששֵאתיאהם ,או יַתאיַתחת ֵאמאהן,
ִבהשקִבוצירו ששֵאתיאהן ,או יַתאיַתחת ֵאמאהן,

ִבנשסיַתמְך יַתהששִבחין ִבלששֵאתיאהן ,או שליַתאיַתחת ֵאמאהן,
ִבהִבּקי ף יַתהששִבחין ִבלששֵאתיאהן ,או שליַתאיַתחת ֵאמאהן,
או רֲעחּמלּמקן;
יַתהששִבחין ,וִבמשח יַתית יַתהששִבחין,
שויַתהִבמשכ ּמוה ,וִבמשח יַתית יַתהִבמשכ ּמוה ,שויַתהבליַתהק,
נויַתלד לו ִבמשח ּמיה ,או ֵאשּמער ּמלּמבןּ ,מטֵאמא.
ללא נויַתלד לו ללא ִבמשח ּמיה שוללא ֵאשּמער ּמלּמבןּ ,מטהור.
שומכּמלם אשּמח שזרו ּמבאהן ּמראֵאשי ֵאאּמב ִברים,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שכמות אשּמהיו.
ּמפ שרּמחה שבִבמשקּמוצתוּ ,מטֵאמא.
ּמפ שרּמחה שבמכלוּ ,מטהור.
מסכת נגעים פרק ח משנה ח
ח
שוִבאם שבמכלו ּמפ שרּמחה שכיַתאיַתחת,
ִבמתוְך יַתהיַתּטרֲעה ּמרהּ ,מטֵאמא> ,הטהורה<
וִבמתוְך יַתהמּטשמּמאהּ ,מטהור.
יַתהּמּטֵאהר ִבמתוְך יַתהשס ֵאגר> ,הטהור<
ּמפטור ִבמן יַתהשפ ִבריּמעה וִבמן יַתהשפ ִבריּממה,
וִבמן יַתהִבת שגיַתליַתחת ,וִבמן יַתהִבצּקפ ִברין;
ִבמתוְך יַתהשחֵאלט ,יַתח ּמיב שבמכּמלם.
אזה ּמו אזה ִבמיַתּטִבמין יַתבִבביּמאה.
מסכת נגעים פרק ח משנה ט
ט
יַתהּמבא שבמכלו ּמלּמבן ובו ִבמשח ּמיה ּמכרֲעע ּמדּמשה,
ּמפ שרּמחה שבמכלו ,שויַתאיַתחר ּמכְך ּמח שזרו בו ּמראֵאשי ֵאאּמב ִברין,
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
יַתכשח ּמז יַתרת ּמראֵאשי ֵאאּמב ִברין שביַתבאה ארת שגדוּמלה> .כחזירת<
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה אוֵאמר:
יַתכשח ּמז יַתרת ּמראֵאשי ֵאאּמב ִברין שביַתבאה ארת שקיַתט ּמנה> .כחזירת<
מסכת נגעים פרק ח משנה י
י
ֵאיש יַתמ שראאה ִבנ שגעו יַתללכֵאהן שו ִבנששּמכר,
שו ֵאיש יַתמ שראאה ויַתמשפִבסיד.
ֵאכייַתוצד?
ִבמי אשּמה ּמיה ממשחּמלט,
שוּמהשלכו ּמלאהן ִבסיּממ ֵאני מטשמּמאה,
ללא ִבהשסִבפיק שליַתה שראוּמת ּה יַתללכֵאהן יַתעד אשּמפ שרּמחה שבמכלו,

ּמטהור ,אשִבאלו אה שרּמא ּה יַתללכֵאהןּ ,מה ּמיה ּמטֵאמא.
יַתבאה ארת שוֵאאין ּמב ּה שכלום,
ללא ִבהשסִבפיק שליַתה שראוּמת ּה יַתללכֵאהן יַתעד אשּמפ שרּמחה שבמכלו,
ּמטֵאמא ,אשִבאלו אה שרּמא ּה יַתללכֵאהןּ ,מה ּמיה ּמטהור.

פרק ט
מסכת נגעים פרק ט משנה א
א
יַתהששִבחין שויַתהִבמשכ ּמוה ִבמיַתּטִבמין שבּמשבויַתע אאּמחד,
ִבבשש ֵאני ִבסיּממ ִבנים:
שבֵאשּמער ּמלּמבן ושבִבפּמוּסיון.
ֵאאי אזה הוא יַתהששִבחין?
ּמלּמקה ּמבֵאע ץ ּמבאאאבן ויַתב אגאפת ,או שבֵאמי שטאב שר ּמיה,
שוּמכל אשֵאאינו ֵאמרֲעחיַתמת ּמהֵאאש,
אזה הוא יַתהששִבחין> .זו היא<
שוֵאאי זו ִבהיא יַתהִבמשכ ּמוה?
ִבנשכ ּמוה יַתב יַתגאחאלת או ּמב ּמרּממ ץ,
שוּמכל אשהוא ֵאמרֲעחיַתמת ּמהֵאאש,
זו ִבהיא יַתהִבמשכ ּמוה.
מסכת נגעים פרק ט משנה ב
ב
יַתהששִבחין שויַתהִבמשכ ּמוה ֵאאין ִבמשוצּמט שרִבפין אזה ִבעם אזה,
שוֵאאין פוִבסין ִבמ אזה ּמל אזה,
ֵאאי ּמנן פוִבסין שבעור יַתהּמבּמשר,
שוללא עור יַתהּמבּמשר פואסה שלתוּמכן.
ּמהיו מו שר ִבדין ,שטהו ִברין.
שוּמעשו שקרום ִבכשקִבליַתפת יַתהשום,
זו ִבהיא ּמוצ אראבת יַתהששִבחין ּמהרֲעאמו ּמרה יַתבתו ּמרה.
ּמח שזרו שוּמחיו,
יַתא ף יַתעל ִבפי אששמקוּממן יַתוצאלאקת,
ִבנדו ִבנין שכעור יַתהּמבּמשר.
מסכת נגעים פרק ט משנה ג
ג
ּמשרֲעאלו אאת שרִבבי אאִבליאע אזר> :אלעזר<
ִבמי אשּמעיַתלת שלתוְך ּמידו יַתבאה ארת יַתכאוּסיַתלע,

ושמקוּממ ּה ּמוצ אראבת יַתהששִבחין?
ּמאיַתמר ּמלאהם:
יַתישס ִבגיר.
ּמאשמרו לו:
ּמלּממה?
של יַתג ֵאדל ֵאשּמער ּמלּמבן ֵאאי ּמנה שראו ּמיה,
ויַתלִבפּמוּסיון ֵאאי ּמנה פוּמסה,
שויַתלִבמשח ּמיה ֵאאי ּמנה ִבמיַתּטּממא!
ּמאיַתמר ּמלאהן:
ּמשיַתמשעִבתי ,אשֵאמא ִבתשכלנס שוִבתשפאסה.
ּמאשמרו לו:
יַתורֲעהללא שמקוּממ ּה יַתכּמג ִבריס?
ּמאיַתמר ּמלאהם:
ללא ּמשיַתמשעִבתי.
ּמאיַתמר לו שרִבבי שיהו ּמדה אבן שבִבתי ּמרה:
אאשליַתמד בו?
ּמאיַתמר לו:
ִבאם שליַתק ֵאים ִבדשב ֵארי רֲעחּמכִבמיםִ ,בהין!
ּמאיַתמר לו:
אשֵאמא ִי ּמוֵאלד לו ששִבחין יַתאֵאחר חוּמוצה לו,
שוִישפאסה שלתוכו.
ּמאיַתמר לו:
ּמחּמכם ּמגדול יַתאּמתה ,אשִבּק יַתישמּמת ִבדשב ֵארי רֲעחּמכִבמים!

פרק י
מסכת נגעים פרק י משנה א
א
יַתה שנּמתִבקין ִבמיַתּטִבמין ִבבשש ֵאני ּמשבועותִ ,בבשש ֵאני ִבסיּממ ִבנים:
שבֵאשּמער ּמוצלהב יַתדק ושבִבפּמוּסיון.
שבֵאשּמער 'ּמוצלהב ּמדק'ּ ,מלקוי ּמקּמוצר.
ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי אוֵאמר:
רֲעאִבפלו ּמארוְך.
ּמאיַתמר שרִבבי יוּמח ּמנן:
יַתמה יַתהּמלשון אושמ ִברין:
' יַתדק יַתמֵאּקל אזה ,יַתדק ּמק אנה אזה',
יַתדק ּמלקוי ּמקּמוצר או יַתדק ּמלקוי ּמארוְך?

ּמאיַתמר לו שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
יַתעד אשּמאנו שלֵאמ ִבדין ִבמן יַתהּמּק אנה,
ִבנשליַתמד ִבמן יַתהֵאשּמער!
' יַתדק ששּמערו אשִבלשפלו ִבני' > ,יַתדק ששּמערו יַתמֵאּקל אשִבלשפלו ִבני<
יַתדק ּמלקוי ּמקּמוצר ,ללא יַתדק ּמלקוי ּמארוְך?
מסכת נגעים פרק י משנה ב
ב
ֵאשּמער ּמוצלהב יַתדק שמיַתטֵאמא שממכ ּמנס ושממפ ּמזר,
ושממבּמצר ,שואשללא שממבּמצר,
ּמהפוְך ,שואשללא ּמהפוְך.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ֵאאינו שמיַתטֵאמא אאּמלא ּמהפוְך.
ּמאיַתמר שרִבבי ִבששמעון:
שו ִבדין הוא:
ּממה ִבאם ֵאשּמער ּמלּמבן ,אשֵאאין ֵאשּמער יַתאֵאחר יַתמִבציל ִבמ ּמידו,
ֵאאינו שמיַתטֵאמא אאּמלא ּמהפוְך,
ֵאשּמער ּמוצלהב יַתדק אשֵאשּמער יַתאֵאחר יַתמִבציל ִבמ ּמידו,
ֵאאינו ִבדין אשללא שייַתטֵאמא אאּמלא ּמהפוְך?
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמכל ּממקום אשּמצ יַתרְך לויַתמר ּמהיַתפְך> ,הפוך<
ּמאיַתמר ּמהיַתפְך.
ש אנאאיַתמר בו ) :יַתו ִבישק ּמרא יג,לב(
רֲעאּמבל יַתה אנאתק ,א
"ללא ּמה ּמיה בו ֵאשּמער ּמוצלהב",
שמיַתטֵאמא ּמהפוְך שואשללא ּמהפוְך> .הפך; הפך<
מסכת נגעים פרק י משנה ג
ג
יַתהצוֵאמיַתח יַתמִבציל ִבמ יַתיד ֵאשּמער ּמוצלהב וִבמ יַתיד יַתהִבפּמוּסיון,
שממכ ּמנס ושממפ ּמזר,
שממבּמצר ,שואשללא שממבּמצר.
שּמאר יַתמִבציל ִבמ יַתיד ֵאשּמער ּמוצלהב וִבמ יַתיד יַתהִבפּמוּסיון,
יַתהשמ ל
שממכ ּמנס ושממבּמצר,
יַתמִבציל ִבמן יַתהיַתצד,
יַתעד אש שיֵאהא ּמרחוק ִבמן יַתהּמּקּממה שמקום ששֵאתי ששּמערות.
יַתאיַתחת שוצהוּמבה שויַתאיַתחת ששחו ּמרה,
יַתאיַתחת שוצהוּמבה שויַתאיַתחת שלּמב ּמנה,
ֵאאי ּמנן יַתמִבצילות.

מסכת נגעים פרק י משנה ד
ד
ֵאשּמער ּמוצלהב אשּמּק יַתדם אאת יַתה אנאתקּ ,מטהור.
שרִבבי שיהו ּמדה שמיַתטֵאמא> .יודה<
>שלּמע ּמזר<
שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב אוֵאמר :א
ללא שמיַתטֵאמא ,שוללא יַתמִבציל.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ּמכל אשֵאאינו ִבסייַתמן מטשמּמאה יַתב אנאתק,
רֲעה ֵארי הוא ִבסייַתמן יַתטרֲעה ּמרה יַתב אנאתק> .טהורה<
מסכת נגעים פרק י משנה ה
ה
ֵאכייַתוצד שמ יַתגשלִבחין אאת יַתה אנאתק?
שמ יַתגֵאליַתח חוּמוצה לו,
ויַתמ ִבנייַתח ששֵאתי ששּמערות ּמסמוְך לו> ,סימן<
שכ ֵאדי אש שיֵאהא ִבנּמכר ִבאם ּמפּמסה.
אהאחִבליטו שבֵאשּמער ּמוצלהב,
שוּמהיַתלְך ֵאשּמער ּמוצלהב,
שוּמח יַתזר ֵאשּמער ּמוצלהב,
שוֵאכן יַתבִבפּמוּסיון,
יַתכשתִבחּמלה,
שבסו ף ּמשבויַתע ִבראשון,
ושבסו ף ּמשבויַתע ֵאש ִבני,
שליַתאיַתחר יַתהשפטור,
רֲעה ֵארי ִבהיא שכמות אשּמה יַתית.
אהאחִבליטו יַתבִבפּמוּסיון,
שוּמהיַתלְך יַתהִבפּמוּסיון,
שוּמח יַתזר יַתהִבפּמוּסיון,
שוֵאכן שבֵאשּמער ּמוצלהב,
שבסו ף ּמשבויַתע ִבראשון,
ושבסו ף ּמשבויַתע ֵאש ִבני,
שליַתאיַתחר יַתהשפטור,
רֲעה ֵארי ִבהיא שכמות אשּמה יַתית.
מסכת נגעים פרק י משנה ו
ו
שש ֵאני שנּמתִבקים אזה שביַתוצד אזה,
שוִבשּמּטה אשיַתלֵאשּמער יַתמשפאסאקת ֵאבי ֵאניאהן,
ִבנשפ יַתר ץ ִבמּממקום אאּמחדּ ,מטֵאמא;
ִבמשש ֵאני שמקומותּ ,מטהור.

יַתכּממה שתֵאהא ִבפ שרּמוצה?
שמקום ששֵאתי ששּמערות.
ִבנשפ יַתר ץ ִבמּממקום אאּמחד יַתכּמג ִבריסּ ,מטֵאמא.
מסכת נגעים פרק י משנה ז
ז
שש ֵאני שנּמתִבקים אזה ִבלשפ ִבנים ִבמ אזה,
שוִבשּמּטה אשיַתלֵאשּמער יַתמשפאסאקת ֵאבי ֵאניאהן,
ִבנשפ יַתר ץ ִבמּממקום אאּמחדּ ,מטֵאמא; >במקום<
ִבמשש ֵאני שמקומותּ ,מטהור.
יַתכּממה שתֵאהא יַתהִבפ שרּמוצה?
שמקום ששֵאתי ששּמערות.
ִבנשפ יַתר ץ ִבמּממקום אאּמחד יַתכּמג ִבריסּ ,מטהור> .במקום<
מסכת נגעים פרק י משנה ח
ח
ִבמי אשּמה ּמיה בו אנאתק ובו ֵאשּמער ּמטֵאמא,
שונויַתלד לו ֵאשּמער ּמשחורּ ,מטהור;
יַתא ף יַתעל ִבפי ּמנּמטה שוּמהיַתלְך לו ֵאשּמער ּמשחורּ ,מטהור.
שרִבבי ִבששמעון אבן שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמכל אנאתק אשּמּטיַתהר ּמשּמעה יַתאיַתחת,
ֵאאין לו מטשמּמאה שלעוּמלם.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ּמכל ֵאשּמער ּמשחור אשּמּטיַתהר ּמשּמעה יַתאיַתחת> ,וצהוב<
ֵאאין לו מטשמּמאה שלעוּמלם.
מסכת נגעים פרק י משנה ט
ט
ִבמי אשּמה ּמיה בו אנאתק יַתכּמג ִבריס,
שו ִבניַתתק ּמכל לראשוּ ,מטהור.
ּמהלראש שויַתה ּמזּמקן ֵאאי ּמנן שמיַתעשכִבבין אזה אאת אזה,
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
שמיַתעשכִבבין אזה אאת אזה.
ּמאיַתמר שרִבבי ִבששמעון:
שו ִבדין הוא:
ּממה עור יַתהּמפ ִבנים שועור יַתהּמבּמשר,
אש ֵאיש ּמדּמבר אאּמחד יַתמשפִבסיק ֵאבי ֵאניאהן> ,אחר<
שמיַתעשכִבבין אזה אאת אזה,
ּמהלראש שויַתה ּמזּמקן,

אשֵאאין ּמדּמבר יַתאֵאחר יַתמשפִבסיק ֵאבי ֵאניאהם,
ֵאאינו ִבדין אש שייַתעשכבו אזה אאת אזה?
ּמהלראש שויַתה ּמזּמקן ֵאאי ּמנן ִבמשוצּמט שרִבפין אזה ִבעם אזה,
שוֵאאי ּמנן פוִבסין ִבמ אזה ּמל אזה.
שוֵאאי אזה הוא יַתה ּמזּמקן?
ִבמאפ ארק אשיַתלאלִבחי יַתעד ִבפיּמקה אשיַתליַתג שר אג ארת.
מסכת נגעים פרק י משנה י
י
יַתהּמּק יַתריַתחת שויַתה יַתגיַתביַתחת ִבמיַתּטמות ִבבשש ֵאני ּמשבועות,
ִבבשש ֵאני ִבסיּממ ִבנין:
שבִבמשח ּמיה ושבִבפּמוּסיון.
ֵאאי זו ִבהיא יַתהּמּק יַתריַתחת?
ּמאיַתכל אנאשםּ ,מסְך אנאשם,
יַתמּמכה אשֵאאי ּמנה שראו ּמיה של יַתג ֵאדל אאת יַתהֵאשּמער.
שוֵאאי זו ִבהיא יַתהּמּק יַתריַתחת?
ִבמּמּק שדלקד יַתהשוֵאפיַתע שליַתארֲעח ּמריו יַתעד ִבפיּמקה אשיַתליַתצ ּמואר.
שוֵאאי זו ִבהיא יַתה יַתגיַתביַתחת?
ִבמּמּק שדלקד יַתהשוֵאפיַתע שלּמפ ּמניו יַתעד שכ אנ אגד ֵאשּמער ִבמשליַתמשעּמלן.
יַתהּמּק יַתריַתחת שויַתה יַתגיַתביַתחת ֵאאי ּמנן ִבמשוצּמט שרפות זו ִבעם זו,
שוֵאאין פוסות ִבמזו ּמלזו;
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר> :יודה<
ִבאם ֵאיש ֵאשּמער ֵאבי ֵאניאהןֵ ,אאי ּמנן ִבמשוצּמט שרפות;
שוִבאם ּמלאו ,רֲעה ֵארי ֵאאלו ִבמשוצּמט שרפות.

פרק יא
מסכת נגעים פרק יא משנה א
א
ּמכל יַתהשב ּמג ִבדים ִבמיַתּטִבמין יַתב שנ ּמגִבעין,
חו ץ ִבמאשיַתלגוִים.
יַתהלוֵאקיַתח שב ּמג ִבדים ִבמן יַתהגוִים,
ֵאי ּמראו יַתכשתִבחּמלה.
עורות יַתה ּמים ֵאאי ּמנן ִבמיַתּטִבמין ִבב שנ ּמגִבעים.
ִבחֵאבר ּמלאהן ִבמן יַתה ּמג ֵאדל ּמבּמא אר ץ,
רֲעאִבפלו חוט ,שמִבשיּמחה,
ּמדּמבר אשהוא שמיַתקֵאבל מטשמּמאה,
ּמטֵאמא.

מסכת נגעים פרק יא משנה ב
ב
אוצאמר שגיַתמִבלים ,אוצאמר שרֵאחִבלים אששּט ּמרּמפן אזה ּמב אזה,
ִבאם לרב ִבמן יַתה שגיַתמִבליםֵ ,אאינו ִבמיַתּטֵאמא ִבב שנ ּמגִבעים;
ִבאם לרב ִבמן ּמה שרֵאחִבליםִ ,במיַתּטֵאמא ִבב שנ ּמגִבעים;
יַתמשחּמוצה שליַתמשחּמוצהִ ,במיַתּטֵאמא ִבב שנ ּמגִבעים.
שוֵאכן יַתהִבפששּמתן שויַתהִבּק שנֵאבס אששּט ּמרּמפן אזה ּמב אזה.
מסכת נגעים פרק יא משנה ג
ג
ּמהעורות שויַתהשב ּמג ִבדים יַתהשצבוִבעין ֵאאי ּמנן ִבמיַתּטִבמין ִבב שנ ּמגִבעים.
יַתהּמבִבתים,
ֵאבין שוצבוִבעיןֵ ,אבין אשֵאאי ּמנן שוצבוִבעים,
ִבמיַתּטִבמין ִבב שנ ּמגִבעים.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמהעורות יַתכּמבִבתים.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתהשצבוִבעין ִבבי ֵאדי ּמשיַתמִים ִבמיַתּטִבמין.
מסכת נגעים פרק יא משנה ד
ד
אב אגד אשִבששתיו ּמוצבויַתע שויַתע שרבו ּמלּמבן> ,ועירבו<
יַתע שרבו ּמוצבויַתע שוִבששתיו ּמלּמבן> ,עירבו<
יַתהלכל הוֵאלְך יַתאיַתחר יַתהִבנ שראאה.
יַתהשב ּמג ִבדין ִבמיַתּטִבמין ִבבי יַתרשק יַתרק אשִבבירוִבקין,
ויַתברֲעא יַתדשמ יַתדם אשּמברֲעא מדִבמים.
ּמה ּמיה שי יַתרשק יַתרק וּמפּמסה רֲעא יַתדשמ יַתדם,
]רֲעא יַתדשמ יַתדם[ וּמפּמשה שי יַתרשק יַתרק,
ּמטֵאמא.
ִבנששיַתת ּמנה וּמפּמסהִ ,בנששיַתת ּמנה שוללא ּמפּמסה,
שכִבאלו ללא ִבנששיַתת ּמנה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאי ּמראאה יַתכשתִבחּמלה.
מסכת נגעים פרק יא משנה ה
ה
ּמהעוֵאמד ּמב ִבראשון,
שייַתכֵאבס שו יַתישס ִבגיר.

ּמהעוֵאמד יַתבֵאש ִבני,
ִיּמש ֵאר ף.
יַתהפואשה ּמב אזה וּמב אזה,
ִיּמש ֵאר ף.
יַתהֵאכּמהה יַתכשתִבחּמלה,
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
שייַתכֵאבס שו יַתישס ִבגיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאינו ּמזקוק לו.
ו
יַתהֵאכּמהה ּמב ִבראשון,
שייַתכֵאבס שו יַתישס ִבגיר.
יַתהֵאכּמהה יַתבֵאש ִבני,
קו שרעו שושו ֵאר ף יַתמה אשּמּק יַתרע,
שוּמוצ ִבריְך יַתמשטֵאלית.
שרִבבי שנאחשמ ּמיה אוֵאמר:
ֵאאינו ּמוצ ִבריְך יַתמשטֵאלית.
מסכת נגעים פרק יא משנה ו
ז
ּמח יַתזר אנ יַתגע יַתלאב אגד,
יַתמִבציל אאת יַתהיַתמשטֵאלית.
ּמח יַתזר יַתליַתמשטִבלית,
שו ֵאר ף אאת יַתהאב אגד.
יַתהּטואלה ִבמן יַתהממשס ּמגר יַתבּמּטהור,
ּמח יַתזר אנ יַתגע יַתלאב אגד,
שו ֵאר ף אאת יַתהיַתמשטֵאלית;
ּמח יַתזר יַתליַתמשטִבלית,
יַתהאב אגד ּמה ִבראשון ִיּמש ֵאר ף,
שויַתהיַתמשטֵאלית שתיַתשֵאמש אאת יַתהאב אגד יַתהֵאש ִבני שבִבסיּממ ִבנין.
מסכת נגעים פרק יא משנה ז
ח
ֵאקיּמטא אש איש ּמב ּה שפיַתסשפִבסין שוצבוִבעין ושלּמב ִבנים,
ופוִבסין ִבמ אזה ּמל אזה.
ּמשרֲעאלו אאת שרִבבי אאִבליאע אזר:
יַתורֲעה ֵארי הוא שפאסאפס שיִבחי ִבדי?
ּמאיַתמר ּמלאהם:
ללא ּמשיַתמשעִבתי.

ּמאיַתמר לו שרִבבי שיהו ּמדה אבן שבִבתי ּמרה:
רֲעאיַתלֵאמד בו?
ּמאיַתמר לו:
ִבאם שליַתק ֵאים ִבדשב ֵארי רֲעחּמכִבמיםִ ,בהן!
ּמאיַתמר לו:
אשֵאמא יַתירֲעעלמד בו שש ֵאני ּמשבועותּ ,מטֵאמא.
ּמאיַתמר לו:
ּמחּמכם ּמגדול יַתאּמתה! אשִבּק יַתישמּמת ִבדשב ֵארי רֲעחּמכִבמים.
יַתהִבפשּמוּסיון שויַתהּמוּסמוְךּ ,מכל אשהוא;
ּמה ּמרחוק ,יַתכּמג ִבריס;
שויַתהחו ֵאזר ,יַתכּמג ִבריס.
מסכת נגעים פרק יא משנה ח
ט
יַתהששִבתי שוּמהֵאע ארב ִבמיַתּטִבמין ִבב שנ ּמגִבעים ִבמ ּמיד.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתהששִבתיִ ,במאש ִביּמשֵאלק ,שוּמהֵאע ארב ִבמ ּמיד,
שוּמהאו ִבנין אשיַתלִבפששּמתןִ ,במאש ִבישתיַתלֵאבנו.
יַתכּממה שתֵאהא יַתביַתפיַתּקיַתעת ושתֵאהא ִבמיַתּטּממא ִבב שנ ּמגִבעים? >ִבמיַתּטֵאמא<
שכ ֵאדי אלאאלרג ִבמאמ ּמנה ּמשלוש יַתעל ּמשלוש ששִבתי ּמוֵאע ארב,
רֲעאִבפלו מכּמל ּה ששִבתי ,יַתורֲעאִבפלו מכּמל ּה ֵאע ארב.
ּמה שיּמתה ּמפִבסיקותֵ ,אאי ּמנה ִבמיַתּטּממא ִבב שנ ּמגִבעים.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
רֲעאִבפלו שפִבסיּמקה יַתאיַתחת ושקשו ּמרה,
ֵאאי ּמנה ִבמיַתּטּממא ִבב שנ ּמגִבעים.
מסכת נגעים פרק יא משנה ט
י
יַתהיַתמרֲעעאלה ִבמן יַתהיַתפיַתּקיַתעת יַתלרֲעחאב שרּמת ּה,
ִבמן יַתהּמוּסִבליל יַתלרֲעחֵאברו,
ִבמן יַתהּמכֵאבד ּמהאעשליו ּמנה שלּמכֵאבד יַתהיַתתשחתו ּמנה,
שוֵאכן שש ֵאני יַתדֵאפי ּמחלוק אשִבנ שרּמאה אנ יַתגע שבאאּמחד ֵאמאהן,
רֲעה ֵארי יַתהֵאש ִבני ּמטהור.
שב אנאפש יַתהיַתמאוּסאכת,
ויַתבאשִבתי ּמהעוֵאמד,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִבמיַתּטשמִבאין ִבב שנ ּמגִבעים ִבמ ּמיד.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
אשִבתיִ ,באם ּמה ּמיה ּמרוצו ףִ ,במיַתּטֵאמא.
מסכת נגעים פרק יא משנה י

יא
ִבנ שרּמאה יַתבאשִבתי ּמהעוֵאמד,
ּמהּמא ִבריג ּמטהור.
ִבנ שרּמאה שבּמא ִבריג,
יַתהאשִבתי ּמהעוֵאמד ּמטהור.
ִבנ שרּמאה יַתבּמוּס ִבדין,
שו ֵאר ף אאת יַתהנוִבמין.
ִבנ שרּמאה יַתבנוִבמין,
יַתהּמוּס ִבדין ּמטהור.
ּמחלוק אשִבנ שרּמאה בו אנ יַתגע,
יַתמִבציל אאת ּמהּמאשמ שריות אשבו,
רֲעאִבפלו ֵאהן יַתא שר ּמגּממן.
מסכת נגעים פרק יא משנה יא
יב
ּמכל ּמה ּמראוי ִבליַתּטֵאמא שטֵאמא ֵאמת,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאינו ּמראוי ִבליַתּטֵאמא ִבמ שד ּמרס,
ִבמיַתּטֵאמא ִבב שנ ּמגִבעים,
שכגון אקיַתלע אשיַתלשוּסִבפי ּמנה,
ִבוילון שוּמשִבביס אשִבלשסּמבּמכה,
וִבמשטשפחות שסּמפ ִברים ,שו ִבג שנ ִבגלון,
ו שרוצועות יַתמ שנּמעל שויַתס שנ ּמדל אש איש ּמבאהם לריַתחב יַתכּמג ִבריס,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִבמיַתּטִבמין ִבב שנ ּמגִבעים.
ּמסגוס אשִבנ שרּמאה בו אנ יַתגע,
שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב אוֵאמר:
יַתעד אש ֵאי ּמראאה ּמבּמא ִבריג ויַתבממִבכין.
יַתהֵאחאמת שויַתהּמת שרֵאמלִ ,בנ שרִבאין שכיַתד שרּמכן,
ופואשה ִבמתוכו שליַתארֲעח ּמריו> ,ופוסה<
וֵאמיַתארֲעח ּמריו שלתוכו.
מסכת נגעים פרק יא משנה יב
יג
אב אגד יַתהממשס ּמגר אש ִבנשתּמע יַתרב יַתברֲעאֵאח ִברין,
מכּמלם שטהו ִברין;
ִבקשצוצו יַתורֲעעּמשאו ממִבכין,
ּמטהור ,וממּמתר יַתברֲעהּמנ ּמיתו.
שויַתהממשחּמלט אש ִבנשתּמע יַתרב יַתברֲעאֵאח ִברים,
מכּמלם שטֵאמִבאים.
ִבקשצוצו יַתורֲעעּמשאו ממִבכין,
ּמטֵאמא ,שוּמאסור יַתברֲעהּמנ ּמיתו.

פרק יב
מסכת נגעים פרק יב משנה א
א
ּמכל יַתהּמבִבתים ִבמיַתּטִבמין ִבב שנ ּמגִבעים ,חו ץ ִבמאשיַתלגוִים.
יַתהלוֵאקיַתח ּמבִבתים ִבמן יַתהגוִים,
ֵאי ּמראו יַתכשתִבחּמלה.
יַתבִית ּמעלגל,
יַתבִית שט ִבריגון :trígonos > ,משולש<
יַתבִית יַתהּמבנוי יַתבשוּסִבפי ּמנה או ּמביַתאשסיַתכ שד ּמיה :skhedía > ,דברה<
יַתעל יַתא שריַתבע קורות,
ֵאאינו ִבמיַתּטֵאמא ִבב שנ ּמגִבעים.
שוִבאם ּמה ּמיה שמ מרּמבע,
רֲעאִבפלו יַתעל יַתא שרּמבּמעה יַתעמו ִבדים,
ִבמיַתּטֵאמא.
מסכת נגעים פרק יב משנה ב
ב
יַתבִית אשאאּמחד ִבמשצ ּמד ּמדיו שממחאפה יַתביַתשִיש,
אאּמחד יַתבאוּסיַתלע שואאּמחד יַתבשלֵאב ִבנים שואאּמחד אבּמעּמפר,
ּמטהור.
יַתבִית אשללא ּמהיו בו רֲעאּמב ִבנים שוֵאעִבוצים שוּמעּמפר,
שוִבנ שרּמאה בו אנ יַתגע,
שויַתאיַתחר ּמכְך ֵאהִבביאו בו רֲעאּמב ִבנים שוֵאעִבוצים שוּמעּמפר,
ּמטהור.
שוֵאכן אב אגד אשללא ּמא יַתרג בו ּמשלוש יַתעל ּמשלוש,
שוִבנ שרּמאה בו אנ יַתגע,
שויַתאיַתחר ּמכְך ּמא יַתרג בו ּמשלוש יַתעל ּמשלוש,
ּמטהור.
ֵאאין יַתהיַתבִית ִבמיַתּטֵאמא ִבב שנ ּמגִבעים,
יַתעד אש שיהו בו רֲעאּמב ִבנים שוֵאעִבוצים שוּמעּמפר.
מסכת נגעים פרק יב משנה ג
ג
יַתכּממה רֲעאּמב ִבנים שיהו בו?
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
יַתא שריַתבע.

שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ששמו אנה.
אש ארִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
יַתעד אש ֵאי ּמראאה ִבכשש ֵאני שג ִבריִבסים יַתעל ששֵאתי רֲעאּמב ִבנים
או יַתעל אאאבן יַתאיַתחת.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
יַתעד אש ֵאי ּמראאה ִבכשש ֵאני שג ִבריִבסים יַתעל ששֵאתי רֲעאּמב ִבנים,
ללא יַתעל אאאבן יַתאיַתחת.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר ִבב שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתעד אש ֵאי ּמראאה ִבכשש ֵאני שג ִבריִבסים יַתעל ששֵאתי רֲעאּמב ִבנים,
ִבבשש ֵאני ּקכּמתִבלים שבּמז ִבוית,
ּמא שרכו ִבכשש ֵאני שג ִבריִבסין ,שו ּמרשחבו יַתכּמג ִבריס.
מסכת נגעים פרק יב משנה ד
ד
ֵאעִבוצים ,שכ ֵאדי ִבלֵאתן יַתתיַתחת יַתהּמשקו ף.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שכ ֵאדי יַתלרֲעעשות יַתס שנ ּמדל יַתלרֲעאחו ֵארי יַתהּמשקו ף.
ּמעּמפר ,שכ ֵאדי ִבלֵאתן ֵאבין יַתפִבצים יַתלרֲעחֵאברו.
ִבקירות ּמהרֲעאבוס שוִבקירות יַתהשמִבחיּמוצה
ֵאאי ּמנן ִבמיַתּטִבמין ִבב שנ ּמגִבעים.
שירוּמשיַתלִים שוחו ץ ּמלּמא אר ץ ֵאאי ּמנן ִבמיַתּטִבמין ִבב שנ ּמגִבעים.
מסכת נגעים פרק יב משנה ה
ה
ֵאכייַתוצד שרִבא יַתית יַתהיַתבִית?
"וּמבא רֲעאאשר לו יַתהיַתבִית שוִבה ִבגיד יַתללכֵאהן ֵאלאלמר,
שכ אנ יַתגע ִבנ שרּמאה ִבלי יַתבּמבִית" ) יַתו ִבישק ּמרא יד,לה(.
רֲעאִבפלו יַתתשלִבמיד רֲעחּמכִבמים שויו ֵאדיַתע אשהוא אנ יַתגע יַתו יַתדאי,
ללא ִי שגלזר שוליאיַתמר " אנ יַתגע ִבנ שרּמאה ִבלי יַתבּמבִית",
אאּמלא "שכ אנ יַתגע ִבנ שרּמאה ִבלי יַתבּמבִית".
ו
" שוִבוצ ּמוה יַתהלכֵאהן וִבפנו אאת יַתהיַתבִית",
רֲעאִבפלו רֲעחִבביֵאלי ּמק ִבנים.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ֵאעאסק הוא יַתלִבפנוי?
ּמאיַתמר שרִבבי ֵאמִבאיר:
שוִבכי ּממה ִבמיַתּטֵאמא לו?

ִבאם לתאיַתמר שכֵאלי ֵאעוצו ושב ּמג ּמדיו ויַתמיַתתשכתו,
יַתמשטִבביּמלן שוֵאהן שטהו ִברין!
שויַתעל ּממה ּמחּמסה יַתהתו ּמרה?
יַתעל שכֵאלי יַתח שרשו ,שויַתעל ּמפכו ,שויַתעל יַתתשפיו.
ִבאם ֵאכן ּמחּמסה יַתהתו ּמרה יַתעל ּמממונו יַתהּמבזוי,
קול ּמוחלאמר יַתעל ּמממונו אהּמחִבביב;
ִבאם ּמכְך יַתעל ּמממונו,
קול ּמוחלאמר יַתעל אנאפש ּמב ּמניו ושבנוּמתיו;
ִבאם ּמכְך יַתעל אשּמל ּמרּמשע,
יַתקל ּמוחלאמר יַתעל אשיַתליַתצ ִבדיק.
מסכת נגעים פרק יב משנה ו
ז
שוֵאאינו הוֵאלְך שלתוְך ֵאביתו ויַתמשס ִבגיר,
שוללא עוֵאמד שבתוְך יַתהיַתבִית אשיַתה אנ יַתגע שבתוכו ויַתמשס ִבגיר,
אאּמלא עוֵאמד יַתעל אפיַתתח יַתהיַתבִית אשיַתה אנ יַתגע שבתוכו ויַתמשס ִבגיר,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא יד,לח(
א
" שו ּמיּמוצא יַתהלכֵאהן ִבמן יַתהיַתבִית אאל אפיַתתח יַתהּמבִית,
שוִבהשס ִבגיר אאת יַתהיַתבִית ִבששביַתעת ּמיִבמים".
ח
שבויַתע שו ּמרּמאה ִבאם ּמפּמסה ) ,יַתו ִבישק ּמרא יד,מ(
וּמבא שבסו ף יַתה ּמ
" שוִבוצ ּמוה יַתהלכֵאהן שוִבחשלוצו אאת ּמהרֲעאּמב ִבנים רֲעאאשר ּמבֵאהן יַתה ּמנ יַתגע",
) יַתו ִבישק ּמרא יד,מב( >'וכובס שנ' וט'<
" שוּמלשקחו רֲעאּמב ִבנים רֲעאֵאחרות שוֵאהִבביאו אאל יַתתיַתחת ּמהרֲעאּמב ִבנים,
שוּמעּמפר יַתאֵאחר ִייַתּקח שוּמטח אאת יַתהּמבִית"
שוֵאאינו נוֵאטל רֲעאּמב ִבנים ִבמיַתצד אזה וֵאמִבביא ּמל אזה,
שוללא ּמעּמפר ִבמיַתצד אזה וֵאמִבביא ּמל אזה,
שוללא ִבסיד ִבמּמכל ּממקום.
שוֵאאינו ֵאמִבביא ללא יַתאיַתחת יַתתיַתחת ששיַתתִים,
שוללא ששיַתתִים יַתתיַתחת יַתאיַתחת,
אאּמלא ֵאמִבביא ששיַתתִים יַתתיַתחת ששיַתתִים,
יַתתיַתחת ּמשלוש ,שויַתתיַתחת יַתא שריַתבע.
ִבמּמכן ּמאּממרו:
"ִבאי של ּמרּמשע! ִבאי ִבלששֵאכנו!"
שש ֵאניאהן חושלִבוצין,
שש ֵאניאהן קושוצִבעין,
שש ֵאניאהן שמִבביִבאין אאת ּמהרֲעאּמב ִבנים,
רֲעאּמבל הוא שליַתבדו ֵאמִבביא אאת אהּמעּמפר,
אש אנאאיַתמר:

" שוּמעּמפר יַתאֵאחר ִייַתּקח שוּמטח אאת יַתהּמבִית",
שוֵאאין רֲעחֵאברו ִבמיַתּטֵאפל ִבעמו יַתבִבּטיּמחה.
מסכת נגעים פרק יב משנה ז
ט
שבויַתע שו ּמרּמאה ִבאם ּמח יַתזר ) ,יַתו ִבישק ּמרא יד,מה(
וּמבא שבסו ף ּמ
" שו ּמניַתת ץ אאת יַתהיַתבִית,
אאת רֲעאּמב ּמניו שואאת ֵאעּמוציו שוֵאאת ּמכל רֲעעיַתפר יַתהּמבִית,
שוהוִבוציא אאל ִבמחו ץ ּמלִבעיר אאל ּממקום ּמטֵאמא".
שויַתהִבפּמוּסיון יַתהּמוּסמוְךּ ,מכל אשהוא,
ּמה ּמרחוק ,יַתכּמג ִבריס,
שויַתהחו ֵאזר יַתבּמבִבתיןִ ,בכשש ֵאני שג ִבריִבסין.

פרק יג
מסכת נגעים פרק יג משנה א
א
רֲעעּמש ּמרה ּמבִבתים ֵאהן:
יַתהֵאכּמהה ּמב ִבראשון ,שויַתההוֵאלְך לו,
גושלפו שוהוא ּמטהור> .קולפו! ק' מחוקה וג' כתובה עליו<
יַתהֵאכּמהה יַתבֵאש ִבני ,שויַתההוֵאלְך לו,
גושלפו שוהוא ּמטעון ִבוצּקפ ִברין> .קולפו! ק' מחוקה וג' כתובה עליו<
יַתהפואשה ּמב ִבראשון,
חוֵאל ץ שוקואוצה שוּמטח שונוֵאתן לו ּמשבויַתע.
ּמח יַתזרִ ,י ּמנֵאת ץ > ,שו ִבניַתת ץ<
ללא ּמח יַתזרּ ,מטעון ִבוצּקפ ִברין.
ּמעיַתמד ּמב ִבראשון וּמפּמשה יַתבֵאש ִבני,
חוֵאל ץ שוקואוצה שוּמטח שונוֵאתן לו ּמשבויַתע.
ּמח יַתזרִ ,י ּמנֵאת ץ > ,שו ִבניַתת ץ<
ללא ּמח יַתזרּ ,מטעון ִבוצּקפ ִברין.
ּמעיַתמד ּמב אזה וּמב אזה,
חוֵאל ץ שוקואוצה שוּמטח שונוֵאתן לו ּמשבויַתע.
ּמח יַתזרִ ,י ּמנֵאת ץ > ,שו ִבניַתת ץ<
ללא ּמח יַתזרּ ,מטעון ִבוצּקפ ִברין.
ִבאם יַתעד אשללא ִבטרֲעהרו יַתבִבצּקפ ִברין ִבנ שרּמאה בו אנ יַתגע,
רֲעה ֵארי אזה ִי ּמנֵאת ץ,
שוִבאם ִבמאשִבּטרֲעהרו יַתבִבצּקפ ִברין ִבנ שרּמאה בו אנ יַתגע,
ֵאי ּמראאה יַתכשתִבחּמלה.

מסכת נגעים פרק יג משנה ב
ב
ּמהאאאבן אששבּמז ִבוית,
ִבב שזיַתמן אשהוא חוֵאל ץ,
חוֵאל ץ אאת מכּמל ּה;
וִבב שזיַתמן אשהוא נוֵאת ץ,
נוֵאת ץ אאת אשלו ,ויַתמ ִבנייַתח אאת אשיַתלרֲעחֵאברו.
ִבנשמּמוצא חלאמר יַתברֲעחִבליּמוצה ִבמיַתב שנִבתיּמוצה.
ג
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר> :אליעזר<
יַתבִית יַתהּמבנוי לראש וּמפִבתים,
ִבנ שרּמאה ּמב ִבראשון,
נוֵאטל אאת מכלו; >בראש<
ִבנ שרּמאה יַתבּמפִבתין,
נוֵאטל אאת אשלו ,ויַתמ ִבנייַתח אאת אשיַתלרֲעחֵאברו.
מסכת נגעים פרק יג משנה ג
ד
יַתבִית אשִבנ שרּמאה בו אנ יַתגע,
שוּמה שיּמתה רֲעעִבל ּמיה יַתעל יַתגּמביו,
נוֵאתן אאת יַתהּקורות ּמלרֲעעִבל ּמיה.
ִבנ שרּמאה יַתברֲעעִבל ּמיה,
נוֵאתן אאת יַתהּקורות יַתליַתבִית.
ללא ּמה שיּמתה רֲעעִבל ּמיה יַתעל יַתגּמביו,
רֲעאּמב ּמניו שוֵאעּמוציו יַתורֲעעּמפרו ִבנּמתִבוצין ִבעמו;
יַתמִבציל יַתעל יַתהיַתמשלשב ִבנים שויַתעל שס ִברי ֵאגי יַתהיַתחלונות.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתמשלֵאבן יַתהּמבנוי יַתעל יַתגּמביו ִבנּמת ץ ִבעמו.
רֲעאּמב ּמניו שוֵאעּמוציו יַתורֲעעּמפרו ִבמיַתּטִבמין יַתכ יַתזִית;
שרִבבי אאשלּמע ּמזר רֲעחּמסּממה אוֵאמר:
שביַתמה אשֵאהן.
מסכת נגעים פרק יג משנה ד
ה
יַתבִית יַתהממשס ּמגר שמיַתּטֵאמא ִבמתוכו,
שויַתהממשחּמלטִ ,במתוכו וֵאמיַתארֲעח ּמריו.
שו אזה ּמו אזה ִבמיַתּטִבמין יַתבִבביּמאה.
)מסכת נגעים פרק יג משנה ה(

יַתהבו אנה ִבמן יַתהממשס ּמגר יַתבּמּטהור,
שוּמח יַתזר אנ יַתגע יַתליַתבִית,
חוֵאל ץ אאת ּמהרֲעאּמב ִבנים.
ּמח יַתזר ּמלרֲעאּמב ִבנים,
יַתהיַתבִית ּמה ִבראשון ִי ּמנֵאת ץ,
שוּמהרֲעאּמב ִבנים שייַתששמשו אאת יַתהיַתבִית יַתהֵאש ִבני שבִבסיּממ ִבנין.
מסכת נגעים פרק יג משנה ו
ו
יַתבִית אשהוא ֵאמֵאסְך יַתעל יַתגֵאבי יַתבִית יַתהשמ מנ ּמגע,
שוֵאכן ִבאיּמלן אשהוא ֵאמֵאסְך יַתעל יַתגֵאבי יַתבִית יַתהשמ מנ ּמגע,
ִבנשכ יַתנס יַתלִבחיוצוןּ ,מטהור.
ִבדשב ֵארי שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה.
ּמאיַתמר שרִבבי אאשלּמע ּמזר:
ּממהִ ,באם אאאבן יַתאיַתחת ִבמאמנו שמיַתטּממא יַתבִבביּמאה,
הוא יַתעשוצמו ללא שייַתטֵאמא יַתבִבביּמאה?
)מסכת נגעים פרק יג משנה ז(
יַתהּמּטֵאמא עוֵאמד יַתתיַתחת ּמהִבאיּמלן ,שויַתהּמּטהור עוֵאבר,
ּמטֵאמא.
יַתהּמּטהור עוֵאמד יַתתיַתחת ּמהִבאיּמלן ,שויַתהּמּטֵאמא עוֵאבר,
ּמטהור.
ִבאם ּמעיַתמדּ ,מטֵאמא.
שוֵאכן שבאאאבן יַתהשמ מנ יַתגיַתעתּ ,מטהור.
שוִבאם ִבה ִבניּמח ּה ,רֲעה ֵארי זו ּמטֵאמא.
מסכת נגעים פרק יג משנה ח
ז >ו<
ּמטהור אשִבהשכ ִבניס לראשו שו מרבו שליַתבִית ּמטֵאמא,
ִבנשטּממא,
שוּמטֵאמא אשִבהשכ ִבניס לראשו שו מרבו שליַתבִית ּמטהור,
ִבטּממהו.
יַתטֵאלית שטהו ּמרה אשִבהשכ ִבניס ִבמאמ ּמנה ּמשלוש יַתעל ּמשלוש שליַתבִית ּמטֵאמא,
ִבנשטֵאמה,
ושטֵאמּמאה אשִבהשכ ִבניס ִבמאמ ּמנה רֲעאִבפלו יַתכ יַתזִית שליַתבִית ּמטהור,
ִבטיַתמתו.
מסכת נגעים פרק יג משנה ט
ח >ז<
ִבמי אש ִבנשכ יַתנס שליַתבִית יַתהשמ מנ ּמגע,
שוֵאכּמליו יַתעל שכֵאתפו,

שויַתס שנ יַתדּמליו שויַתטשבעוּמתיו שב ּמי ּמדיו,
הוא שוֵאהן שטֵאמִבאין ִבמ ּמיד.
ּמה ּמיה ּמלבוש שבֵאכּמליו,
שויַתס שנ ּמדּמליו שב יַתר שגּמליו,
שויַתטשבעוּמתיו שב ּמי ּמדיו,
הוא ּמטֵאמא ִבמ ּמיד ,שוֵאהן שטהו ִברין,
יַתעד אש ִביששאהא שכ ֵאדי רֲעאִבכייַתלת אפ ארס,
יַתפת ִבחִבּטין שוללא יַתפת ששעו ִברין,
וֵאמֵאסב שואושכּמל ּה יַתבִבלשפּמתן.
מסכת נגעים פרק יג משנה י
י
ּמה ּמיה עוֵאמד ִבבשפ ִבנים ,וּמפיַתשט ּמידו יַתלחו ץ,
שויַתטשבעוּמתיו שב ּמי ּמדיו,
ִבאם ּמשּמהה שכ ֵאדי רֲעאִבכייַתלת אפ ארס,
שטֵאמאות.
ּמה ּמיה עוֵאמד יַתבחו ץ וּמפיַתשט ּמידו ִבלשפ ִבנים,
שויַתטשבעוּמתיו שב ּמי ּמדיו,
שרִבבי שיהו ּמדה שמיַתטֵאמא ִבמ ּמיד;
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתעד אש ִביששאהא שכ ֵאדי רֲעאִבכייַתלת אפ ארס.
יא
ּמאשמרו לו ִבל שרִבבי שיהו ּמדה:
ּממה ִבאם ִבב שזיַתמן אשּמכל גופו ּמטֵאמא,
ללא ִבטּממא אאת יַתמה אשּמעּמליו,
יַתעד אש ִביששאהה שכ ֵאדי רֲעאִבכייַתלת אפ ארס,
ִבב שזיַתמן אשֵאאין ּמכל גופו ּמטֵאמא,
ללא שייַתטֵאמא אאת יַתמה אשּמעּמליו,
יַתעד אש ִביששאהה שכ ֵאדי רֲעאִבכייַתלת אפ ארס?
מסכת נגעים פרק יג משנה יא
יב
שמלוצ ּמרע אש ִבנשכ יַתנס יַתליַתבִית,
ּמכל יַתהֵאכִבלים אש איש ּמשם שטֵאמִבאין,
רֲעאִבפלו יַתעד יַתהּקורות.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתעד יַתא שריַתבע יַתאמות.
ֵאכִבלים ִבמ ּמיד שטֵאמִבאין.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:

יַתעד ּמשּמהה שכ ֵאדי יַתה שדּמליַתקת יַתה ֵאנר.
מסכת נגעים פרק יג משנה יב
יג
ִבנשכ יַתנס שלֵאבית יַתהשכ אנאסת,
עוִבשין לו שמִבחּמצה שגבוּמהה רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחים,
יַתעל לריַתחב יַתא שריַתבע יַתאמות.
ִבנשכ יַתנס ִבראשון ,שו ּמיּמוצא יַתארֲעחרון> .ויווציא<
ּמכל יַתהיַתמִבציל ּמוצִבמיד ּמפִבתיל שבלאאהל יַתהֵאמת,
יַתמִבציל ּמוצִבמיד ּמפִבתיל שביַתבִית יַתהשמ מנ ּמגע,
שוּמכל יַתהיַתמִבציל שממכאוּסה שבלאאהל יַתהֵאמת,
יַתמִבציל שממכאוּסה שביַתבִית יַתהשמ מנ ּמגע.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ּמכל יַתהיַתמִבציל ּמוצִבמיד ּמפִבתיל שבלאאהל יַתהֵאמת,
יַתמִבציל שממכאוּסה שביַתבִית יַתהשמ מנ ּמגע,
שוּמכל יַתהיַתמִבציל שממכאוּסה שבלאאהל יַתהֵאמת,
רֲעאִבפלו שמ מגאלה שביַתבִית יַתהשמ מנ ּמגע,
ּמטהור.

פרק יד
מסכת נגעים פרק יד משנה א
א
ֵאכייַתוצד שמיַתטרֲעה ִברין אאת יַתהשמלוצ ּמרע?
ּמה ּמיה ֵאמִבביא שפ ּמיֵאלי אששלאח ארש רֲעח ּמדּמשה,
שונוֵאתן שלתוּמכ ּה רֲעחִבוצי ללג יַתמִים יַתח ִביים> ,מחוק :רביעית<
וֵאמִבביא ששֵאתי ִבוצּקפ ִברים שדרור.
ּמשיַתחט אאת יַתאיַתחת ֵאמאהן יַתעל שכִבלי אח ארש,
יַתעל יַתמִים יַתח ִביים.
ּמחיַתפר ושקּמב ּמר ּה שבּמפ ּמניו,
שו ּמניַתטל ֵאע ץ אא ארז שוֵאאזוב ושש ִבני תויַתליַתעת,
ושכ ּמרּמכן שבִבשי ֵארי יַתהּמלשון,
שוִבהִבּקי ף ּמלאהם ּמראֵאשי יַתגיַתפִים שולראש יַתה ּמז ּמנב אשיַתלששִבנ ּמיה.
ּמטיַתבל ,שוִבה ּמזה אשיַתבע שפּמעִבמים שליַתאיַתחר ּמידו אשִבלשמלוצ ּמרע.
שו ֵאיש אושמ ִברים:
יַתעל ִבמשוצחו.
שוּמכְך ּמה ּמיה יַתמ אזה יַתעל יַתהּמשקו ף אשיַתביַתבִית ִבמיַתבחו ץ.

מסכת נגעים פרק יד משנה ב
ב
ּמבא לו שליַתשיַתלח אאת יַתהִבצפור יַתהיַתח ּמיה,
ֵאאינו הוֵאפְך ּמפ ּמניו,
ללא יַתל ּמים ,שוללא ּמלִבעיר ,שוללא יַתלִבמ שדּמבר,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא יד,נג(
א
" שוִבשיַתלח אאת יַתהִבצלפר יַתהיַתח ּמיה,
אאל ִבמחו ץ ּמלִבעיר אאל שפ ֵאני יַתהּמש אדה".
ג
ּמבא לו של יַתגֵאליַתח אאת יַתהשמלוצ ּמרע,
אהאעִבביר יַתתיַתער יַתעל ּמכל שבּמשרו,
שוִבכֵאבס שב ּמג ּמדיו ,שוּמטיַתבל,
ּמטיַתהר ִבמִבליַתּטֵאמא יַתבִבביּמאה,
יַתורֲעה ֵארי הוא שמיַתטֵאמא יַתכאש אר ץ.
ִבנשכ יַתנס ִבלשפ ִבנים ִבמן יַתהחוּממה,
שמ מנ אדה ִבמֵאביתו ִבששביַתעת ּמיִבמים,
שוּמאסור שביַתתששִבמיש יַתהִבמּמּטה.
מסכת נגעים פרק יד משנה ג
ד
יַתביום יַתהששִבביִבעי,
שמ יַתגֵאליַתח ִבת שגיַתליַתחת שש ִבנ ּמיה שכִבת שגיַתליַתחת ִבראשו ּמנה.
ִבכֵאבס שב ּמג ּמדיו שוּמטיַתבל,
ּמטיַתהר ִבמשליַתטֵאמא יַתכאש אר ץ,
יַתורֲעה ֵארי הוא שטבול יום,
אוֵאכל יַתביַתמרֲעעֵאשר.
אהאע ִבריב ִבששמשו ,אוֵאכל ִבבשתרוּממה.
ֵאהִבביא יַתכּמפ ּמרתו ,אוֵאכל יַתבּמּק ּמדִבשין.
ִבנשמשוצאו ּמשלוש שטּמהרות יַתבשמלוצ ּמרע,
שוּמשלוש שטּמהרות יַתביואל אדת.
מסכת נגעים פרק יד משנה ד
ה
ששללּמשה שמ יַתגשלִבחין ,שוִבת שגיַתלשחּמתן ִבמשוצ ּמוה:
יַתה ּמנ ִבזיר ,שויַתהשמלוצ ּמרע ,שויַתהשל ִבו ִבים.
שומכּמלם אש ִבגשלחו אשללא שביַתתיַתער,
או אשִבש שירו ששֵאתי ששּמערות,
ללא ּמעשו שכלום.

מסכת נגעים פרק יד משנה ה
ו
ששֵאתי ִבוצּקפ ִברים,
ִבמשוצ ּמוּמתן אש ִבישהיו ּמשוות שביַתמ שראאה ושבקוּממה ושב ּמדִבמין,
ושלִבקיּמחּמתן שכיַתאיַתחת.
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאי ּמנן ּמשוות ,שכֵאשרות.
ּמשיַתחט אאת יַתאיַתחת ֵאמאהן שו ִבנשמֵאוצאת אשללא שדרור,
ִייַתּקח זוג יַתלששִבנ ּמיה.
ּמה ִבראשו ּמנה ממאת ארת יַתברֲעאִבכיּמלה.
ששּמחּמט ּה שו ִבנשמֵאוצאת שט ֵארּמפה,
ִייַתּקח זוג יַתלששִבנ ּמיה.
ּמה ִבראשו ּמנה ממאת ארת יַתברֲעה ּמנ ּמיה.
ִבנששיַתפְך יַתה ּמדםּ ,מתמות יַתהִבמששיַתתיַתליַתחת;
ֵאמּמתה יַתהִבמששיַתתיַתליַתחתִ ,יּמשֵאפְך יַתה ּמדם.
מסכת נגעים פרק יד משנה ו
ז
ִבמשוצ יַתות ֵאע ץ אא ארז,
ּמא שרכו יַתאּממה ,שוּמעשביו ִבכ שרִבבייַתע שכ יַתרע יַתהִבמּמּטה:
אאּמחד ִבלשש יַתנִים ,ושש יַתנִים שליַתא שרּמבּמעה.
ִבמשוצ יַתות ֵאאזוב,
ללא ֵאאזושביון,
ללא ֵאאזוב כואחאלת,
שוללא ֵאאזוב רוִבמי,
שוללא ֵאאזוב ִבמ שדּמב ִברי,
ללא ּמכל ֵאאזוב אש איש לו ֵאשם ּמלווי.
מסכת נגעים פרק יד משנה ז
ח
יַתביום יַתהששִבמי ִבני,
ּמה ּמיה ֵאמִבביא ּמשלוש שבֵאהמות:
יַתחּמּטאת שוּמאּמשם שועוּמלה.
שויַתה יַתדל ּמה ּמיה ֵאמִבביא יַתחּמּטאת ּמהעו ף שועויַתלת ּמהעו ף.
מסכת נגעים פרק יד משנה ח
ט
ּמבא לו ֵאאאוצל ּמאּמשם,
ּמסיַתמְך ששֵאתי ּמי ּמדיו ּמעּמליו ,וששּמחטו,
שוִבקשבלו שש ֵאני לכרֲעה ִבנים אאת ּמדמו,

אאּמחד שבאכִבלי ,שואאּמחד שב ּמיד.
אזה אשִבּקֵאבל שבאכִבלי,
ּמבא ו שז ּמרקו יַתעל ִבקיר יַתהִבמ שזֵאביַתח.
שו אזה אשִבּקֵאבל שב ּמיד,
ּמבא לו ֵאאאוצל שמלוצ ּמרע.
ושמלוצ ּמרע ּמטיַתבל שבִבלששיַתכת יַתהשמלוצ ּמרִבעין,
ּמבא שוּמעיַתמד שביַתשיַתע ֵארי ִבניּמקנור.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ללא ּמה ּמיה ּמוצ ִבריְך שטִבביּמלה.
מסכת נגעים פרק יד משנה ט
י
ִבהשכ ִבניס לראשו ,שו ּמניַתתן יַתעל שתנוְך ּמא שזנו.
ִבהשכ ִבניס ּמידו ,שו ּמניַתתן יַתעל בלאהן ּמידו.
ִבהשכ ִבניס יַתר שגלו ,שו ּמניַתתן יַתעל בלאהן יַתר שגלו.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ששּמלששּמתם ּמה ּמיה יַתמשכ ִבניס שכיַתאיַתחת.
ֵאאין לו בלאהן ּמיד ,בלאהן אר אגל ,לא אזן שיּממ ִבנית,
ֵאאין לו יַתטרֲעה ּמרה עוּמלִבמית.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
נוֵאתן הוא יַתעל שמקוּממן.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ִבאם ּמניַתתן יַתעל אשִבלששמאלּ ,מיּמוצא.
מסכת נגעים פרק יד משנה י
יא
ּמניַתטל ִבמללג יַתהאשאמן שו ּמייַתוצק שלתוְך יַתכפו אשיַתלרֲעחֵאברו.
שוִבאם ּמייַתוצק שלתוְך יַתכ ף יַתעשוצמוּ ,מיּמוצא.
ּמטיַתבל שוִבה ּמזה אשיַתבע שפּמעִבמים שכ אנ אגד ֵאבית לק אדש יַתהּקּק ּמדִבשים.
יַתעל ּמכל יַתה ּמז ּמיה שטִבביּמלה.
ּמבא לו ֵאאאוצל שמלוצ ּמרע.
שמקום אשהוא נוֵאתן אאת יַתה ּמדם,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא יד ,כח-כט(
ּמשם הוא נוֵאתן אאת יַתהאשאמן ,א
"יַתעל שמקום יַתדם ּמהּמאּמשם"> .אל<
" שויַתהנוּמתר ִבמן יַתהאשאמן רֲעאאשר יַתעל יַתכ ף יַתהלכֵאהן> ,בשמן<
ִיֵאתן יַתעל לראש יַתהִבמיַתּטֵאהר שליַתכֵאפר".
ִבאם ּמניַתתןִ ,בכֵאפר.
שוִבאם ללא ּמניַתתן ,ללא ִבכֵאפר.
ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי אוֵאמר:

ִבשי ֵארי ִבמשוצ ּמוה ֵאהן,
ֵאבין אש ּמניַתתן ֵאבין אשללא ּמניַתתןִ ,בכֵאפר,
ויַתמרֲעעִבלין ּמעּמליו שכִבאלו ללא ִבכֵאפר.
יב
ּמחיַתסר יַתהללג יַתעד אשללא ּמייַתוצק ,שייַתמאלנו;
ִבמאש ּמייַתוצקּ ,מיִבביא יַתאֵאחר יַתכשתִבחּמלה,
ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ּמחיַתסר יַתהללג יַתעד אשללא ּמניַתתן ,שייַתמאלנו;
ִבמאש ּמניַתתןּ ,מיִבביא יַתאֵאחר יַתכשתִבחּמלה.
מסכת נגעים פרק יד משנה יא
יג
שמלוצ ּמרע אשֵאהִבביא ּמק שרּמבנו ּמע ִבני ,שואהשעִבשיר,
או ּמעִבשיר ,שואהשע ִבני,
יַתהלכל הוֵאלְך יַתאיַתחר יַתחּמּטאת.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ִבששמעון.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתאיַתחר ּמהּמאּמשם.
מסכת נגעים פרק יד משנה יב
יד
שמלוצ ּמרע ּמע ִבני אשֵאהִבביא ּמק שריַתבן ּמעִבשירּ ,מיּמוצא;
שוּמעִבשיר אשֵאהִבביא ּמק שריַתבן ּמע ִבני ,ללא ּמיּמוצא.
ֵאמִבביא ּמא ּמדם יַתעל שי ֵאדי שבנו ,יַתעל שי ֵאדי ִבבתו,
יַתעל שי ֵאדי יַתעשבדו שוִבששפּמחתו ּמק שריַתבן ּמע ִבני,
ויַתמרֲעאִבכיּמלן ִבב שזּמבִבחין.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף יַתעל שי ֵאדי ִבאששתו ֵאמִבביא ּמק שריַתבן ּמעִבשיר,
שוֵאכן ּמכל ּמק שרּמבן אשִבהיא יַתח איאבת.
מסכת נגעים פרק יד משנה יג
יה
שש ֵאני שמלוצ ּמרִבעין אש ִבנשתּמע שרבו ּמק שרשבנוֵאתיאהן,
ּמק יַתרב ּמק שרּמבנו אששלאאּמחד ֵאמאהן,
וֵאמת אאּמחד ֵאמאהם,
זו ּמשרֲעאלו יַתא שנֵאשי רֲעאאלשכיַתס שנשד ִבר ּמיה אאת שרִבבי שיהומשיַתע.
ּמאיַתמר ּמלאהם:
ִישכלתב שנּמכּמסיו שליַתאֵאחר,

שו ּמיִבביא ּמק שריַתבן ּמע ִבני.
חסלת מסכת נגעין

מסכת פרה
פרק א
מסכת פרה פרק א משנה א
א
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
אע שגּמלה יַתבת שש ּמנּמת ּה,
וּמפ ּמרה יַתבת ששיַתתִים.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
אע שגּמלה יַתבת ששיַתתִים,
וּמפ ּמרה יַתבת ּמשלוש או יַתבת יַתא שריַתבע.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
יַתא ף יַתבת ּמחֵאמש שכֵאש ּמרה שזֵאק ּמנה,
אאּמלא אשֵאאין יַתמשמִבתי ִבנים ּמל ּה,
אשֵאמא יַתתששִבחיר ,אשללא ִבתּמפֵאסל.
ב
ּמאיַתמר שרִבבי שיהומשיַתע:
ללא ּמשיַתמשעִבתי אאּמלא 'ששּמלִבשית'.
ּמאשמרו לו:
יַתמה יַתהּמלשון 'ששּמלִבשית'?
ּמאיַתמר ּמלאהם:
ּמכְך ּמשיַתמשעִבתי שסּמתם.
ּמאיַתמר אבן יַתע יַתזי:
רֲעא ִבני רֲעאּמפ ֵארש:
ִבאם אוֵאמר יַתאּמתה 'ששִבליִבשית',
יַתלרֲעאֵאחרות שבִבמ שנ ּמין.
ושכאשיַתאּמתה אוֵאמר 'ששּמלִבשית',
יַתבת ּמשלוש ּמש ִבנים.

ג
יַתכיוֵאוצא בו ּמאיַתמר:
אכ ארם שרּמבִבעי.
ּמאשמרו לו:
יַתמה יַתהּמלשון ' שרּמבִבעי'?
ּמאיַתמר ּמלאהם:
ּמכְך ּמשיַתמשעִבתי שסּמתם.
ּמאיַתמר אבן יַתע יַתזי:
רֲעא ִבני רֲעאּמפ ֵארש:
ִבאם אוֵאמר יַתאּמתה ' שרִבביִבעי',
יַתלרֲעאֵאח ִברין שבִבמשנ ּמין.
ושכאשיַתאּמתה אוֵאמר ' שרּמבִבעי',
אבן יַתא שריַתבע ּמש ִבנים.
ד
יַתכיוֵאוצא בו ּמאיַתמר:
ּמהאוֵאכל שביַתבִית יַתהשמ מנ ּמגע,
שפ יַתרס ִבמּמשללש יַתליַתּקב.
ּמאשמרו לו:
'ִבמששמו אנה אעשש ֵארה יַתלשוּסּמאה'!
ּמאיַתמר ּמלאהם:
ּמכְך ּמשיַתמשעִבתי שסּמתם.
ּמאיַתמר אבן יַתע יַתזי:
רֲעא ִבני רֲעאּמפ ֵארש:
ִבאם אוֵאמר יַתאּמתה 'ִבמּמשללש יַתליַתּקב',
ֵאאין בו יַתחּמלה.
ושכאשיַתאּמתה אוֵאמר 'ִבמששמו אנה אעשש ֵארה יַתלשוּסּמאה',
ִבמרֲעעיַתטתו יַתחּמלתו.
מסכת פרה פרק א משנה ב
ה
שרִבבי יוֵאסה יַתה ּמגִבליִבלי אוֵאמר:
ּמפ ִברים ,שב ֵאני ששיַתתִים,
ש אנאאיַתמר) :שבִבמ שדיַתבר ח,ח(
א
"ויַתפר ֵאש ִבני אבן ּמבּמקר ִבתיַתּקח שליַתחּמּטאת".
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
שב ֵאני ּמשלוש.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
יַתא ף שב ֵאני יַתא שריַתבע ושב ֵאני ּמחֵאמש שכֵאש ִברין,
אאּמלא אשֵאאין שמִבביִבאין שזֵאק ִבנים,

ִבמשפ ֵאני יַתהּמכבוד.
מסכת פרה פרק א משנה ג
ו
שכּמבִבשים ,שב ֵאני ּמש ּמנה,
שוֵאאיִבלים ,שב ֵאני ששיַתתִים,
שומכּמלם ִבמיום שליום.
אבן ששללּמשה ּמעּמשר חל אדש >שב ֵאני<
ֵאאינו ּמכֵאשר ללא ּמליַתאִיל שוללא יַתלאכאבש.
שרִבבי יַתט שרפון קו ֵארהו יַתפשל ּמגס.
אבן יַתע יַתזי קו ֵארהו נוֵאקר.
שרִבבי ִיששּממֵאעאל קו ֵארהו ּמפּמקּמכ ִבדי שגּממא.
ִבהשק ִבריבו ,שוֵאהִבביא ּמעּמליו ִבנשסֵאכי יַתאִיל,
שוללא ּמעּמלה לו ִבמ ִבזשבחו> .ללא<
אבן ששללּמשה ּמעּמשר חל אדש שויום אאּמחד,
רֲעה ֵארי אזה יַתאִיל.
מסכת פרה פרק א משנה ד
ז
יַתחיַתּטאות יַתהִבצבור שועולוֵאתיאהן,
יַתחּמּטאת יַתה ּמיִבחיד ,רֲעאיַתשם ּמנ ִבזיר יַתורֲעאיַתשם שמוצל ּמרע,
שכֵאש ִברין ִבמיום ששללִבשים ּמוּמהשלּמאה,
שויַתא ף שביום ששללִבשין.
ִבאם ִבהשק ִבריּמבן יַתביום יַתהששִבמי ִבני,
שכֵאש ִברין.
שנּמד ִברים ו שנ ּמדבות,
יַתהשבכור שויַתהיַתמשעֵאשר שויַתהאפיַתסח,
שכֵאש ִברין ִבמיום ששִבמי ִבני ּמוּמהשלּמאה,
שויַתא ף שביום ששִבמי ִבני.

פרק ב
מסכת פרה פרק ב משנה א
א
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ּמפ יַתרת יַתחּמּטאת יַתהשממעאב ארת ,שכֵאש ּמרה.
יַתורֲעחּמכִבמים פושסִבלין.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:

ֵאאי ּמנה ִבנשליַתקיַתחת ִבמן יַתהגוִים.
יַתורֲעחּמכִבמים יַתמשכִבשי ִברין.
שוללא זו ִבבשליַתבד,
אאּמלא ּמכל ּמק שרשבנות יַתהִבצבור שויַתה ּמיִבחיד,
ּמבִבאים ֵאמּמהּמא אר ץ וִבמחו ץ ּמלּמא אר ץ,
ִבמן אהּמח ּמדש וִבמן יַתה ּמיּמשן,
חו ץ ִבמן ּמהלעאמר וששֵאתי יַתהאלאחם,
אשֵאאי ּמנן ּמבִבאין אאּמלא ִבמן אהּמח ּמדש וִבמן ּמהּמא אר ץ.
מסכת פרה פרק ב משנה ב
ב
ּמפ ּמרה אששּק ּמר אניּמה ושטּמלאפיּמה ששחו ִבריןּ ,מילגר.
אגשל ֵאגל ּמהיַתעִין שויַתהִבש יַתנִים שויַתהּמלשון,
ֵאאי ּמנן פושסִבלין יַתבּמפ ּמרה.
שויַתה יַתנ אנאסת ,שכֵאש ּמרה.
ּמה שיּמתה ּמב ּה יַתיבלאלת יַתורֲעחּמתּמכ ּה,
שרִבבי שיהו ּמדה פוֵאסל.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ּמכל ּממקום אש ִבניַתּטל,
שוללא אהאעּמלה שמקומו ֵאשּמער ּמאלדם,
שפסוּמלה.
מסכת פרה פרק ב משנה ג
ג
יוּמוצא דלאפן שואאשת יַתנן ושמִבחיר,
שפסוּמלה.
שרִבבי אאִבליאע אזר יַתמשכִבשיר,
ש אנאאיַתמר ) :שדּמב ִברים כג,יט(
א
"ללא ּמתִבביא אאשת יַתנן זו ּמנה ושמִבחיר אכאלב ֵאבית יי אאלאהיָך",
ֵאאין זו ּמבּמאה יַתליַתבִית.
ד
ּמכל יַתהמוִבמין פושסִבלין יַתבממשק ּמדִבשין ופושסִבלין יַתבּמפ ּמרה.
ּמריַתכב ּמעאליּמה,
ִבנששיַתען ּמעאליּמה,
ִבנשתּמלה ִבב שז ּמנּמב ּה,
ּמעיַתבר ּמב ּה אאת יַתה ּמנּמהר,
ִבקֵאפל ּמעאליּמה אאת יַתהמוֵאס ּמרה,
ּמניַתתן יַתטֵאליתו ּמעאליּמה ,שפסוּמלה.
רֲעאּמבל שקּמש ּמר ּה יַתבמוֵאס ּמרה,

ּמעּמשה ּמל ּה יַתס שנ ּמדל ִבבששִבביל אשללא יַתתשחִבליק,
ּמפ יַתרס יַתטֵאליתו ּמעאליּמה ִבמשפ ֵאני יַתה שזבוִבבים,
שכֵאש ּמרה.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל אשהוא שלּמוצ שרּמכ ּה ,שכֵאש ּמרה,
שללוצ ארְך יַתאֵאחר ,שפסוּמלה.
מסכת פרה פרק ב משנה ד
ה
ּמשיַתכן ּמעאליּמה ּמהעו ף ,שכֵאש ּמרה.
ּמעּמלה ּמעאליּמה יַתה ּמזּמכר ,שפסוּמלה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם אהאעלוהו שפסוּמלה,
ִבאם ֵאמיַתעשוצמו ,שכֵאש ּמרה.
מסכת פרה פרק ב משנה ה
ו
ּמהיו ּמב ּה ששֵאתי ששּמערות ששחורות או שלּמבנות
שלתוְך מגּממא יַתאיַתחת,
שפסוּמלה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שלתוְך כוס אאּמחד.
ּמהיו שבתוְך שש ֵאני כוסות,
שוֵאהן מוִבכיחות זו אאת זו,
שפסוּמלה.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
רֲעאִבפלו יַתא שריַתבע ,רֲעאִבפלו ּמחֵאמש ,שוֵאהן שממפ ּמזרות,
ִישתללש.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
רֲעאִבפלו רֲעחִבמִבשים.
שרִבבי שיהומשיַתע אבן שבִבתי ּמרה אוֵאמר:
רֲעאִבפלו יַתאיַתחת שבלראּמש ּה שויַתאיַתחת ִבב שז ּמנּמב ּה,
שפסוּמלה.
ז
ּמהיו ּמב ּה ששֵאתי ששּמערות,
ִבעּמּק ּמרן יַתמששִבחיר שולראּמשן יַתמרֲעא ִבדים,
ִבעּמּק ּמרן יַתמרֲעא ִבדים שולראּמשן יַתמששִבחיר,
יַתהלכל הוֵאלְך יַתאיַתחר יַתהִבנ שראאה,
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.

יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתאיַתחר ּמהִבעּמּקר.

פרק ג
מסכת פרה פרק ג משנה א
א
ִבששביַתעת ּמיִבמים לק אדם ִבלשש ִברייַתפת יַתהּמפ ּמרה,
יַתמשפ ִבריִבשין לכֵאהן יַתהשו ֵאר ף אאת יַתהּמפ ּמרה ִבמֵאביתו,
יַתלִבלששּמכה אשיַתעל שפ ֵאני יַתהִבבי ּמרה ּמוצפו ּמנה ִבמ שז ּמרּמחה,
וֵאבית אאאבן ּמה שיּמתה ִבנשק ֵאראת,
ויַתמ ִבזין ּמעּמליו ּמכל ִבששביַתעת יַתה ּמיִבמים,
ִבמּמכל יַתהיַתחּמּטאות אשּמהיו ּמשם.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ללא ּמהיו יַתמ ִבזין ּמעּמליו
אאּמלא יַתבששִבליִבשי ויַתבששִבביִבעי ִבבשליַתבד.
שרִבבי רֲעח יַתנשנ ּמיה שס יַתגן יַתהלכרֲעה ִבנים אוֵאמר:
יַתעל יַתהלכֵאהן יַתהשו ֵאר ף אאת יַתהּמפ ּמרה,
יַתמ ִבזין ּמעּמליו ּמכל ִבששביַתעת יַתה ּמיִבמים,
שויַתעל אששליום יַתהִבכפו ִברים,
ללא ּמהיו יַתמ ִבזין ּמעּמליו
אאּמלא יַתבששִבליִבשי ויַתבששִבביִבעי ִבבשליַתבד.
מסכת פרה פרק ג משנה ב
ב
רֲעחֵאוצרות ּמהיו ִבבירוּמשיַתלִים שבנויות יַתעל יַתגֵאבי יַתהאוּסיַתלע,
שויַתתשחֵאתיאהן ּמחלולִ ,במשפ ֵאני אקאבר יַתהשתהום.
ושמִבביִבאים ּמנִבשים עוּמברות שויושלדות ּמשם,
ושמ יַתג שדלות ּמשם אאת שב ֵאניאהן.
ושמִבביִבאין ששּמו ִברים ,שויַתעל יַתגֵאביאהן שדּמלתות,
שוִבתינוקות ּמהיו יוששִבבין יַתעל יַתגֵאביאהן,
שוכוסות אשּמלאאאבן שב ּמי ּמדן.
ִבה ִבגיעו יַתלִבשילויַתח,
ּמי שרדו וִבמלום ,שוּמעלו שו ּמיששבו יַתעל יַתגֵאביאהן.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ִבמשמקומו ּמה ּמיה שמיַתששלֵאשל ושמיַתמֵאלא.
מסכת פרה פרק ג משנה ג

ג
ּמבאו שליַתהר יַתהיַתבִית שוּמי שרדו.
יַתהר יַתהיַתבִית שוּמהרֲעע ּמזרות,
יַתתשחֵאתיאהן ּמחלולִ ,במשפ ֵאני אקאבר יַתהשתהום.
ושבאפיַתתח ּמהרֲעע ּמז ּמרה ּמה ּמיה שממתּמּקן שקּמלל אשיַתליַתחּמּטאת,
ושמִבביִבאין ּמזּמכר אשּמל שרֵאחִבלים,
שוקושש ִברין אחאבל ֵאבין שק ּמר ּמניו,
שוקושש ִברין יַתמֵאּקל ושמיַתסֵאבְך שבלראשו אשיַתלאחאבל,
שוזו שרקו שלתוְך יַתהשּקּמלל,
ויַתמאכה אאת יַתה ּמזּמכר שוִבנ שרּמתע יַתלרֲעאחו ּמריו,
שונוֵאטל ושמיַתק ֵאדש,
שכ ֵאדי אש ֵאי ּמראאה יַתעל שפ ֵאני יַתהיַתמִים.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתאל ִבתשתנו ּממקום יַתלִבמי ִבנים של יַתרדות!
אאּמלא הוא נוֵאטל ושמיַתק ֵאדש.
מסכת פרה פרק ג משנה ד
ד
ללא ּמהיו עוִבשין ללא יַתחּמּטאת יַתעל יַתגב יַתחּמּטאת,
שוללא ִבתינוק יַתעל יַתגֵאבי רֲעחֵאברו.
ושוצ ִבריִבכים ּמהיו יַתהִבתינוקות שליַתהזות.
ִבדשב ֵארי שרִבבי יוֵאסה יַתה ּמגִבליִבלי.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ללא ּמהיו שוצ ִבריִבכים שליַתהזות.
מסכת פרה פרק ג משנה ה
ה
ללא ּממשוצאו ִבמאשיַתבע,
עוִבשין ִבמֵאשש ,וֵאמּמחֵאמש ,וֵאמיַתא שריַתבע,
וִבמּמשלש ,וִבמששיַתתִים ,וֵאמיַתאיַתחת.
וִבמי רֲעעּמשּמאן?
ּמה ִבראשו ּמנה ּמעּמשה למאשה,
שויַתהשש ִבנ ּמיה ּמעּמשה אע שז ּמרא,
שוּמחֵאמש ֵאמאע שז ּמרא שוֵאהיּמלְך.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
אשיַתבע ֵאמאע שז ּמרא שוֵאהיּמלְך.
ו
וִבמי רֲעעּמשּמאן?

ִבששמעון יַתהיַתצ ִבדיק,
שויוּמח ּמנן לכֵאהן ּמגדול,
ּמעשו ששיַתתִים ששיַתתִים,
אאשליוֵאעי יַתני אבן יַתהּמּק ּמי ף,
יַתורֲעח יַתנֵאמאל יַתהִבמשוצ ִברי,
שוִיששּממֵאעאל אבן ִבפירֲעאִבבי,
ּמעשו יַתאיַתחת יַתאיַתחת.
מסכת פרה פרק ג משנה ו
ז
שואכאבש ּמהיו עוִבשין ֵאמיַתהר יַתהיַתבִית שליַתהר יַתהִבמששּמחה,
ִבכִבפין יַתעל יַתגֵאבי ִבכִבפין,
ִבכּמפה שכ אנ אגד ּמהלאאטם,
ִבמשפ ֵאני אקאבר יַתהשתהום,
אשבו לכֵאהן שו ֵאר ף אאת יַתהּמפ ּמרה,
וּמפ ּמרה שוּמכל שמיַתסרֲעע אדיּמה,
יושוצִבאין שליַתהר יַתהִבמששּמחה.
מסכת פרה פרק ג משנה ז
ח
ללא ּמה שיּמתה ּמפ ּמרה רוּמוצה ּמלֵאוצאת,
ֵאאין מוִבוציִבאין ִבעּממ ּה ששחו ּמרה,
אשללא ליאשמרו "ששחו ּמרה ּמשּמחטו",
שוללא רֲעא מדּממה,
אשללא ליאשמרו "ששיַתתִים ּמשּמחטו".
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ללא ִבמֵאשם אזה,
ש אנאאיַתמר) :שבִבמ שדיַתבר יט,ג(
אאּמלא ִבמֵאשם א
" שוהוִבוציא לאּמת ּה" ,שליַתב ּמד ּה.
ט
ִבזשק ֵאני ִישש ּמרֵאאל ּמהיו יַתמשק ִבדיִבמין שב יַתר שגֵאליאהן שליַתהר יַתהִבמששּמחה,
וֵאבית שטִבביּמלה ּמה ּמיה ּמשם.
ושמיַתטִבמין ּמהיו אאת יַתהלכֵאהן יַתהשו ֵאר ף אאת יַתהּמפ ּמרה,
ִבמשפ ֵאני יַתהיַתצדוִבקין ,אשללא שיהו אושמ ִברים:
ִבבשמלע שרֵאבי אשאמש ּמה שיּמתה אנשעֵאשית.
מסכת פרה פרק ג משנה ח
י
ּמסשמכו אאת שי ֵאדיאהן ּמעּמליו,

שואושמ ִברים לו:
"ִבאיִבשי לכֵאהן ּמגדול ,שטלבל יַתאיַתחת!"
שו ּמי יַתרד שוּמטיַתבל ,שוּמעּמלה שו ִבנשסיַתתיַתפג.
שוֵאעִבוצים ּמהיו שממסּמד ִברין ּמשם ,רֲעעֵאוצי רֲעא ּמר ִבזים,
יַתורֲעעֵאוצי ּקא ּמר ִבנים ושברוִבשים ,יַתורֲעעֵאוצי שתֵאא ּמנה רֲעחּמלּמקה.
שועוִבשין אוּמת ּה שכִבמין ִבמ שג ּמדל,
ושמיַתפשתִבחין ּמב ּה יַתחלונות,
רֲעח ִבזיּמת ּה יַתמרֲעע ּמרּמבה.
מסכת פרה פרק ג משנה ט
יא
שכּמפתוּמה שבאחאבל אששלּממ ּמגג,
שנּמתנוּמה יַתעל יַתגֵאבי יַתהיַתמרֲעע ּמרּמכה,
לראּמש ּה ּמדרום וּמפ אניּמה יַתליַתמרֲעע ּמרב> .לראשו; וּמפ ּמניו<
יַתהלכֵאהן עוֵאמד יַתבִבמ שז ּמרח וּמפ ּמניו יַתליַתמרֲעע ּמרב.
ּמשיַתחט ִבביִבמינו ,שוִבקֵאבל ִבבששמאלו.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבביִבמינו ּמה ּמיה שמיַתקֵאבל ,שונוֵאתן ִבלששמאלו,
ויַתמ אזה ִבביִבמינו.
ּמטיַתבל שוִבה ּמזה אשיַתבע שפּמעִבמים
שכ אנ אגד ֵאבית לק אדש יַתהּקּק ּמדִבשים,
יַתעל ּמכל יַתה ּמז ּמיה שטִבביּמלה.
ּמגיַתמר ִבמשליַתהזות,
ִבק יַתנח אאת ּמי ּמדיו שבגוּמפ ּה אשיַתלּמפ ּמרה,
ּמי יַתרד שוִבהִבצית אאת ּמהֵאאש שביַתאֵאליתות> .קסמים<
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
יַתברֲעח ִבריות> .ענפי דקל<
מסכת פרה פרק ג משנה י
יב
ִבנשבּמקּמעה,
שוּמעיַתמד חו ץ ִבמ ִבגּמת ּה,
שו ּמניַתטל ֵאע ץ אא ארז שוֵאאזוב ושש ִבני תויַתליַתעת.
שוּמאיַתמר ּמלאהם:
"ֵאע ץ אא ארז אזה? ֵאע ץ אא ארז אזה?
ֵאאזוב אזה? ֵאאזוב אזה?
שש ִבני תויַתליַתעת זו? שש ִבני תויַתליַתעת זו?" >מחוק :זה<
ּמשללּמשה שפּמעִבמים יַתעל ּמכל ּמדּמבר שו ּמדּמבר.
שוֵאהן אושמ ִברין לו:
"ִבהיןִ ,בהיןִ ,בהין".

מסכת פרה פרק ג משנה יא
יג
שכ ּמרּמכן שבִבשי ֵארי יַתהּמלשון,
שוִבהששִבליְך שלתוְך שש ִבריּמפּמת ּה.
ִבנשש ּמרּמפה,
חושבִבטין אוּמת ּה שביַתמשקלות,
שוכושב ִברין אוּמת ּה ִבבשכּמברות> .מסננים בכברה<
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
שביַתמּמּקבות אשּמלאאאבן ּמה שיּמתה אנאעֵאשית.
ּמשחור אש איש בו ֵאאאפר,
כושתִבשין אותו,
שואשֵאאין בו ,יַתמ ִבניִבחים אותו.
ּמהאעאוצםֵ ,אבין ּמכְך וֵאבין ּמכְך ּמה ּמיה ִבנשכּמתש.
שוחושלִבקין אותו ִבלששללּמשה רֲעחּמלִבקים:
אאּמחד ִבנּמתן יַתביַתחִיל,
שואאּמחד ִבנּמתן שביַתהר יַתהִבמששּמחה,
שואאּמחד ּמה ּמיה ִבמשתיַתחֵאלק שלּמכל יַתהִבמששּממרות.

פרק ד
מסכת פרה פרק ד משנה א
א
ּמפ יַתרת יַתחּמּטאת אשששּמחּמט ּה אשללא ִבלששּממ ּה,
ִבקֵאבל שוִבה ּמזה אשללא ִבלששּממ ּה,
או ִבלששּממ ּה שואשללא ִבלששּממ ּה,
או אשללא ִבלששּממ ּה שוִבלששּממ ּה,
שפסוּמלה.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר יַתמשכִבשיר.
שואשללא ּמרחו ץ ּמי יַתדִים שו יַתר שגיַתלִים,
שפסוּמלה.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר יַתמשכִבשיר.
אשללא שבלכֵאהן ּמגדול,
שפסוּמלה.
שרִבבי שיהו ּמדה יַתמשכִבשיר.
וִבבשממחיַתוּסר שב ּמג ִבדים,
שפסוּמלה.
וִבבשכֵאלי ּמלּמבן ּמה שיּמתה אנאעֵאשית.

מסכת פרה פרק ד משנה ב
ב
שש ּמרּמפ ּה חו ץ ִבמ ִבגּמת ּה,
או ִבבששֵאתי ִבגתות,
או אשּמש יַתר ף ששיַתתִים שב יַתגת יַתאיַתחת,
שפסוּמלה.
ִבה ּמזה שוללא ִבכ ֵאון שכ אנ אגד יַתהאפיַתתח,
שפסוּמלה.
ִבה ּמזה ִבמִבשִבשית ששִבביִבעית,
שוּמח יַתזר שוִבה ּמזה ששִבביִבעית,
שפסוּמלה.
ִבמששִבביִבעית ששִבמי ִבנית,
שוּמח יַתזר שוִבה ּמזה ששִבמי ִבנית,
שכֵאש ּמרה.
מסכת פרה פרק ד משנה ג
ג
שש ּמרּמפ ּה אשללא ּמבֵאעִבוצים,
או שבּמכל ֵאעִבוצים ,רֲעאִבפלו יַתב שגּמבּמבה,
שכֵאש ּמרה.
ִבהשפִבשיּמט ּה שו ִבנשתּמח ּה,
שכֵאש ּמרה.
ששּמחּמט ּה יַתעל שמ ּמנת ללאיַתכל ִבמשבּמש ּמר ּה,
שוִבלששתות ִבמ ּמדּממ ּה,
שכֵאש ּמרה.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ֵאאין יַתהיַתמרֲעחּמשּמבה פואסאלת יַתבּמפ ּמרה.
מסכת פרה פרק ד משנה ד
ד
ּמכל ּמהרֲעעסוִבקין יַתבּמפ ּמרה ִבמשתִבחּמלה שויַתעד סו ף,
שמיַתטִבמין שב ּמג ִבדין ,ופושסִבלין אוּמת ּה ִבבשמּמלאּמכה.
ֵאא יַתרע ּמב ּה שפסול ִבבששִבחיּמטּמת ּה,
ֵאאי ּמנה שמיַתטּממא שב ּמג ִבדים.
ֵאא יַתרע ּמב ּה שביַתה ּמז ּמיּמת ּה,
ּמכל אשּמעיַתסק ּמב ּה,
ִבלשפ ֵאני שפסוּמל ּה ,שמיַתטּממא שב ּמג ִבדים,
שליַתאיַתחר שפסוּמל ּהֵ ,אאי ּמנה שמיַתטּממא שב ּמג ִבדים.
ִבנשמּמוצא מחשמ ּמר ּה מקּמל ּה.

שלעוּמלם מורֲעעִבלין ּמב ּה,
ויַתמ שרִבבין ּמל ּה ֵאעִבוצים,
ויַתמרֲעעאשיּמה יַתביום ושבלכֵאהן.
שויַתהשמּמלאּמכה פואסאלת ּמב ּה יַתעד אשֵאתּמעאשה ֵאאאפר.
שויַתהשמּמלאּמכה פואסאלת יַתביַתמִים,
יַתעד אש ִבישּטלו אאת ּמהֵאאאפר> .שיטילו<

פרק ה
מסכת פרה פרק ה משנה א
א
יַתהֵאמִבביא שכִבלי אח ארש יַתליַתחּמּטאת,
טוֵאבל ,שוּמלן יַתעל יַתהִבכשבּמשן.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף ִבמן יַתהיַתבִית הוא ֵאמִבביא,
ּמכֵאשר ,אשיַתהלכל אנאאּממ ִבנין יַתעל יַתהיַתחּמּטאת.
וִבבשתרוּממה,
פוֵאתיַתח אאת יַתהִבכשבּמשן שונוֵאטל.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ִבמן יַתהֵאוּס אדר יַתהֵאש ִבני.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ִבמן יַתהֵאוּס אדר יַתהששִבליִבשי.
מסכת פרה פרק ה משנה ב
ב
יַתהיַתמשטִבביל אכִבלי שליַתחּמּטאת,
שביַתמִים אשֵאאי ּמנן שראוִים שליַתק ֵאדש,
ּמוצ ִבריְך של יַתנ ֵאגב,
ושביַתמִים אשֵאהן שראוִים שליַתק ֵאדש,
ֵאאינו ּמוצ ִבריְך של יַתנ ֵאגב.
ִבאם אלאאלס ף שלתוכו יַתמִים שמ מק ּמדִבשין,
ֵאבין ּמכְך וֵאבין ּמכְך,
ֵאאינו ּמוצ ִבריְך של יַתנ ֵאגב.
מסכת פרה פרק ה משנה ג
ג
שקרו ּמיה אשִבהשטִבבילוּמה שביַתמִים אשֵאאי ּמנן שראוִים שליַתק ֵאדש,
שמיַתק שדִבשין ּמב ּה יַתעד אשִבתיַתּטֵאמא.

ִבניַתּטּממאתֵ ,אאין שמיַתק שדִבשין ּמב ּה.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ִבאם שמיַתק ֵאדש ּמב ּה יַתכשתִבחּמלה,
יַתא ף יַתבוּסו ף;
ִבאם ֵאאינו שמיַתק ֵאדש ּמב ּה יַתבוּסו ף,
רֲעאּמבל ללא יַתכשתִבחּמלה.
ֵאבין ּמכְך וֵאבין ּמכְך,
ללא איאאלס ף שלתוּמכ ּה יַתמִים שמ מק ּמדִבשין.
מסכת פרה פרק ה משנה ד
ד
ששפואפ ארת אשרֲעחּמתּמכ ּה שליַתחּמּטאת,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ִישטלבל ִבמ ּמיד> .יטביל<
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
שייַתטֵאמא שו יַתישטִבביל.
יַתהלכל שכֵאש ִברין שליַתק ֵאדש,
חו ץ ֵאמֵאח ֵארש שואטה שוּמקּמטן.
שרִבבי שיהו ּמדה יַתמשכִבשיר יַתבּמּקּמטן,
ופוֵאסל ּמבִבאּמשה ושביַתא שנ שדרו ִבגי ּמנס.
מסכת פרה פרק ה משנה ה
ה
שבּמכל יַתהֵאכִבלים שמיַתק שדִבשין,
רֲעאִבפלו ִבבשכֵאלי שגּמלִבלים,
ִבבשכֵאלי רֲעאּמב ִבניםִ ,בבשכֵאלי רֲעא ּמדּממה.
וִבבשסִבפי ּמנה ,שמיַתק שדִבשין ּמב ּה.
ֵאאין שמיַתק שדִבשין,
ללא שב ּמדשפנות יַתהֵאכִבלים,
שוללא שבשוֵאלי יַתהיַתמיַתח ץ,
שוללא ִבבשמגויַתפת אהּמחִבבית,
שוללא שבּמחשפ ּמניוִ ,במשפ ֵאני אשֵאאין שמיַתמִבלין.
שוֵאאין שמיַתק שדִבשין שוֵאאין יַתמ ִבזין ֵאמי יַתחּמּטאת,
אאּמלא יַתבאכִבלי.
ֵאאין יַתמִבציִבלין ּמוצִבמיד ּמפִבתיל ,אאּמלא ֵאכִבלים,
אשֵאאין יַתמִבציל ִבמ יַתיד שכִבלי אח ארש אאּמלא ֵאכִבלים.
מסכת פרה פרק ה משנה ו
ו
ֵאבייַתוצת יַתהיושוצ ִברין ,שכֵאש ּמרה.

שרִבבי יוֵאסה פוֵאסל.
ֵאבייַתוצת יַתת שר שנלגאלת,
שרִבבי ֵאמִבאיר ו שרִבבי שיהו ּמדה יַתמשכִבשי ִברין,
יַתורֲעחּמכִבמים פושסִבלין.
מסכת פרה פרק ה משנה ז
ז
שאקת אשיַתבאוּסיַתלע,
יַתה ל
ֵאאין שמיַתמִבלין ּמב ּה ,שוֵאאין שמיַתק שדִבשין ּמב ּה,
שוֵאאין יַתמ ִבזין ִבמאמ ּמנה,
שוֵאאי ּמנה שוצ ִבריּמכה ּמוצִבמיד ּמפִבתיל,
שוֵאאי ּמנה פואסאלת אאת יַתהִבמשק אוה.
ּמה שיּמתה אכִבלי ,שוִבחשב ּמר ּה יַתבִבוּסיד,
שמיַתמִבלין ּמב ּה ,ושמיַתק שדִבשין ּמב ּה ,ויַתמ ִבזין ִבמאמ ּמנה,
ושוצ ִבריּמכה ּמוצִבמיד ּמפִבתיל,
ופואסאלת אאת יַתהִבמשק אוה.
ִבנּמּקּמבה ִבמשליַתמּמּטן ושפּמקּמק ּה ִבבשסיַתמ שרטוט,
יַתהיַתמִים אששבתוּמכ ּה שפסוִבלין,
ִבמשפ ֵאני אשֵאאי ּמנן רֲעע מגִבלין אכִבלי;
ִבמן יַתהיַתצד ושפּמקּמק ּה ִבבשסיַתמ שרטוט,
יַתהיַתמִים אששבתוּמכ ּה שכֵאש ִברים,
ִבמשפ ֵאני אשֵאהם רֲעע מגִבלין אכִבלי.
ח
ּמעשו ּמל ּה רֲעעּמט ּמרה אשיַתלִבּטיט,
שוּמהשלכו יַתהיַתמִים שלּמשם ,שפסוִבלין;
ִבאם ּמה ּמיה ּמב ִבריא שכ ֵאדי אש ִבי ּמנֵאטל ִבעּממ ּה ,שכֵאש ִברין.
מסכת פרה פרק ה משנה ח
ט
ששֵאתי ששּמקתות אששבאאאבן יַתאיַתחת,
ִבק ֵאדש אאת יַתאיַתחת ֵאמאהן,
יַתהיַתמִים אשיַתבשש ִבנ ּמיה ֵאאי ּמנן שמ מק ּמדִבשין.
שוִבאם ּמהיו שנקובות זו ּמלזו ִבכששפואפ ארת יַתהנוד,
או אשּמהיו יַתהיַתמִים ּמוצִבפין יַתעל יַתגֵאביאהן,
רֲעאִבפלו ִבכשקִבליַתפת יַתהשום,
ִבק ֵאדש אאת יַתאיַתחת ֵאמאהן,
יַתהיַתמִים אשיַתבשש ִבנ ּמיה שמ מק ּמדִבשין.
מסכת פרה פרק ה משנה ט

י
שאקת,
ששֵאתי רֲעאּמב ִבנים אשִבהִבּקיּמפן זו ּמלזו יַתורֲעעּמשּמאן ל
שוֵאכן ששֵאתי רֲעע ֵארבות,
שאקת אש אנשחּמלּמקה,
שוֵאכן ל
יַתהיַתמִים אשֵאבי ֵאניאהם ֵאאי ּמנן שמ מק ּמדִבשים.
רֲעעּמשּמאן יַתבִבוּסיד או יַתב ִבגשפֵאסיס,
שוֵאהן שיכולות שלִבה ּמנֵאטל שכיַתאיַתחת,
יַתהיַתמִים אשֵאבי ֵאניאהם שמ מק ּמדִבשים.

פרק ו
מסכת פרה פרק ו משנה א
א
יַתהשמיַתק ֵאדש,
שו ּמניַתפל ִבקדוש יַתעל ּמידו ,או יַתעל יַתהיַתצד,
שאקת,
שויַתאיַתחר ּמכְך ּמניַתפל יַתעל יַתה ל
ּמפסול.
שאקת,
ּמניַתפל ִבמן יַתהששפואפ ארת יַתעל יַתה ל
ּמפסול.
ּמניַתטל ִבמן יַתהששפואפ ארת שוִבכּמוּסה,
או אשֵאה ִבגי ף אאת יַתה אדאלת,
יַתהִבּקדוש ּמכֵאשר,
שויַתהיַתמִים שפסוִבלין.
שזּמקּמפ ּה ּמבּמא אר ץ,
ּמפסול;
שלתוְך ּמידו,
ּמכֵאשרִ ,במשפ ֵאני אשאאשפּמשר.

>קידוש :אפר<

מסכת פרה פרק ו משנה ב
ב
ּמה ּמיה ִבקדוש ּמוצ ף יַתעל שפ ֵאני יַתהיַתמִים,
שרִבבי ֵאמִבאיר ו שרִבבי ִבששמעון אושמ ִברים:
נוֵאטל ושמיַתק ֵאדש.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ּמכל אש ּמנ יַתגע יַתביַתמִיםֵ ,אאין שמיַתק שדִבשין בו.
ג
ּמזיַתל ף אאת יַתהיַתמִים שו ִבנשמּמוצא ִבקדוש ִבמשליַתמּמּטן,

שרִבבי ֵאמִבאיר ו שרִבבי ִבששמעון אושמ ִברים:
שמ יַתנ ֵאגב ושמיַתק ֵאדש.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ּמכל אש ּמנ יַתגע יַתביַתמִיםֵ ,אאין שמיַתק שדִבשין בו.
מסכת פרה פרק ו משנה ג
ד
שאקת שויַתהּמּטִבפי שבתוּמכ ּה,
יַתהשמיַתק ֵאדש יַתב ל
יַתא ף יַתעל ִבפי ִבפיו יַתוצר ּמכל אשהוא,
יַתהיַתמִים אששבתוכו שמ מק ּמדִבשין.
שוִבאם ּמה ּמיה שספוג,
יַתהיַתמִים אששבתוכו שפסוִבלין.
ֵאכייַתוצד יַתירֲעעאשה?
זוֵאל ף יַתעד אשהוא יַתמ ִבגייַתע יַתלשוּספוג.
ּמנ יַתגע יַתבשוּספוג,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשיַתהיַתמִים ּמוצִבפים יַתעל יַתגּמביו ּמכל אשֵאהן,
שפסוִבלין.
מסכת פרה פרק ו משנה ד
ה
ּמניַתתן ּמידו ,או יַתר שגלו ,או רֲעעֵאלי שי ּמרקות,
שכ ֵאדי אש יַתייַתעשברו יַתהיַתמִים אלּמחִבבית,
שפסוִבלין.
רֲעעֵאלי ּמק ִבנים יַתורֲעעֵאלי אאגוז,
שכֵאש ִברין.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמדּמבר אשהוא שמיַתקֵאבל מטשמּמאהּ ,מפסול,
שואשֵאאינו שמיַתקֵאבל מטשמּמאהּ ,מכֵאשר.
מסכת פרה פרק ו משנה ה
ו >ט<
יַתהשמיַתפ אנה אאת יַתהיַתמשע ּמין שלתוְך יַתה יַתגת,
או שלתוְך יַתה שגִבבי,
שפסוִבלין יַתל ּמזִבבין ,שויַתלשמלוצ ּמרִבעין,
ושליַתק ֵאדש ֵאמאהן ֵאמי יַתחּמּטאת,
ִבמשפ ֵאני אשללא ִבנשתיַתמלו יַתבאכִבלי.

פרק ז

מסכת פרה פרק ז משנה א
א
רֲעחִבמּמשה אשִבמלו ּמחֵאמש ּמחִבביות,
שליַתק שדּמשן רֲעחִבמּמשה ִבקדוִבשין,
שו ִבנשמּמלכו שליַתק שדּמשן ִבקדוש אאּמחד;
שליַתק שדּמשן ִבקדוש אאּמחד,
שו ִבנשמּמלכו שליַתק שדּמשן רֲעחִבמּמשה ִבקדוִבשין,
רֲעה ֵארי מכּמלם שכֵאש ִברין.
ּמיִבחיד אשִבמּמלא ּמחֵאמש ּמחִבביות,
שליַתק שדּמשן רֲעחִבמּמשה ִבקדוִבשין,
שו ִבנשמיַתלְך שליַתק שדּמשן ִבקדוש אאּמחד,
ֵאאין ּמכֵאשר אאּמלא יַתארֲעחרון;
שליַתק שדּמשן ִבקדוש אאּמחד,
שו ִבנשמיַתלְך שליַתק שדּמשן רֲעחִבמּמשה ִבקדוִבשין,
ֵאאין ּמכֵאשר אאּמלא אזה אשִבּק ֵאדש ִבראשון.
ּמאיַתמר שלאאּמחד "יַתק ֵאדש ּמלְך אאת ֵאאלו",
ֵאאין ּמכֵאשר אאּמלא ִבראשון.
"יַתק ֵאדש ִבלי אאת ֵאאלו",
רֲעה ֵארי מכּמלם שכֵאש ִברין.
מסכת פרה פרק ז משנה ב
ב
יַתהשמיַתמֵאלא שביַתאיַתחת ּמידו שועואשה שמּמלאּמכה שביַתאיַתחת ּמידו,
יַתהשמיַתמֵאלא לו ושליַתאֵאחר,
או אשִבמּמלא ִבלששיַתנִים שכיַתאיַתחת,
שש ֵאניאהן שפסוִבלין,
אשיַתהשמּמלאּמכה פואסאלת שבִבמלוי,
ֵאבין לוֵ ,אבין שליַתאֵאחר.
מסכת פרה פרק ז משנה ג
ג
יַתהשמיַתק ֵאדש שביַתאיַתחת ּמידו שועואשה שמּמלאּמכה שביַתאיַתחת ּמידו,
ִבאם לוּ ,מפסול,
שוִבאם שליַתאֵאחרּ ,מכֵאשר.
יַתהשמיַתק ֵאדש לו ושליַתאֵאחר,
אשלו ּמפסול,
אששליַתאֵאחר ּמכֵאשר.
יַתהשמיַתק ֵאדש ִבלששיַתנִים שכיַתאיַתחת,
שש ֵאניאהן שכֵאש ִברין.

מסכת פרה פרק ז משנה ד
ד
"יַתק ֵאדש ִבלי יַתורֲעאיַתק ֵאדש ּמלְך"ּ ,מה ִבראשון ּמכֵאשר.
"יַתמֵאלא ִבלי יַתורֲעאיַתמֵאלא ּמלְך"ּ ,מהיַתארֲעחרון ּמכֵאשר.
]"יַתק ֵאדש ִבלי יַתורֲעאיַתמֵאלא ּמלְך" ,שש ֵאניאהן שכֵאש ִברין[.
"יַתמֵאלא ִבלי יַתורֲעאיַתק ֵאדש ּמלְך" ,שש ֵאניאהן שפסוִבלין.
מסכת פרה פרק ז משנה ה
ה
יַתהשמיַתמֵאלא לו ושליַתחּמּטאת,
שמיַתמֵאלא אאת אשלו שתִבחּמלה,
שרו אבאאּמסל> ,מוט<
שוקו ש
שויַתאיַתחר ּמכְך שמיַתמֵאלא אאת אשיַתליַתחּמּטאת.
ִבאם ִבמֵאלא אאת אשיַתליַתחּמּטאת שתִבחּמלה,
שויַתאיַתחר ּמכְך ִבמֵאלא אאת אשלו,
ּמפסול.
נוֵאתן אאת אשלו שליַתארֲעח ּמריו,
שואאת אשיַתליַתחּמּטאת שלּמפ ּמניו;
שוִבאם ּמניַתתן אאת אשיַתליַתחּמּטאת שליַתארֲעח ּמריו,
ּמפסול.
ּמהיו שש ֵאניאהן אשיַתליַתחּמּטאת,
נוֵאתן אאּמחד שלּמפ ּמניו שואאּמחד שליַתארֲעח ּמריו,
ּמכֵאשרִ ,במשפ ֵאני אשֵאאישפּמשר.
מסכת פרה פרק ז משנה ו
ו
יַתהמוִבליְך אאת יַתהאחאבל שב ּמידו,
שליַתד שרכוּ ,מכֵאשר,
שואשללא שליַתד שרכוּ ,מפסול.
אזה ּמהיַתלְך של יַתישב אנה ששללּמשה מורֲעעדות,
ויַתבמוֵאעד יַתהששִבליִבשי ִבהשכִבשירו לו הו ּמר יַתית ּמשּמעה.
מסכת פרה פרק ז משנה ז
ז
יַתהשמיַתכ ֵאנן אאת יַתהאחאבל יַתעל ּמיד יַתעל ּמיד,
ּמכֵאשר.
שוִבאם ִבכ שננו ּמביַתארֲעחרו ּמנה,
ּמפסול.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:

ּמל אזה ִבהשכִבשירו הו ּמר יַתית ּמשּמעה.
מסכת פרה פרק ז משנה ח
ח
יַתהיַתמשוצ ִבנייַתע אאת אהּמחִבבית אשללא ִבתּמשֵאבר,
או אששכּמפ ּמי ּה יַתעל ִבפיּמה יַתעל שמ ּמנת של יַתנ שגּמב ּה,
שליַתמלות ּמב ּהּ ,מכֵאשר,
שלהוִבליְך ּמב ּה אאת יַתהִבּקדושּ ,מפסול.
שאקת,
יַתהשמיַתפ אנה רֲעח ּמרִבשים ִבמתוְך יַתה ל
ִבאם ִבבששִבביל אשיַתתשח ִבזיק יַתמִים יַתה שרֵאבה,
שכֵאש ִברין,
ִבאם ִבבששִבביל אשללא שיהו שמיַתעשכִבבין אותו
שבּמשּמעה אשהוא זוֵאל ף אאת יַתהיַתמִים,
ּמפסול.
מסכת פרה פרק ז משנה ט
ט
ִבמי אשּמהיו ֵאמיּממיו יַתעל שכֵאתפו,
שוהו ּמרה הו ּמר ּמיה,
שואה שרּמאה יַתלרֲעאֵאח ִברין אאת יַתה אד ארְך,
ּמה יַתרג ּמנּמחש שויַתעשק ּמרב,
שו ּמניַתטל ּקאּמכִבלין שליַתהשוצ ִבניּמען,
ּמפסול;
ּקאּמכִבלין שלּמאשכּמלן,
ּמכֵאשר.
יַתה ּמנּמחש שוּמהיַתעשק ּמרב אשּמהיו שמיַתעשכִבבין אותו,
ּמכֵאשר.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל ּמדּמבר אשהוא ִבמֵאשם שמּמלאּמכה,
ֵאבין ּמעיַתמד ֵאבין ללא ּמעיַתמד,
ּמפסול,
שו ּמדּמבר אשֵאאינו ִבמֵאשם שמּמלאּמכה,
ִבאם ּמעיַתמדּ ,מפסול,
ִבאם ללא ּמעיַתמדּ ,מכֵאשר.
מסכת פרה פרק ז משנה י
י
יַתהמוֵאסר ֵאמיּממיו,
יַתלּמּטֵאמא ,שפסוִבלין,

שויַתלּמּטהור ,שכֵאש ִברין.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
יַתא ף יַתלּמּטֵאמא ,שכֵאש ִברין,
ִבאם ללא ּמעשו יַתהשבּמעִבלים שמּמלאּמכה.
מסכת פרה פרק ז משנה יא
יא
שש יַתנִים אשּמהיו שמיַתמִבלין יַתליַתחּמּטאת,
שוִבה שגִבביהו אזה יַתעל אזה,
שו ּמניַתטל אזה ּמל אזה קווצו,
שבִבקדוש אאּמחדּ ,מכֵאשר,
ִבבשש ֵאני ִבקדוִבשיןּ ,מפסול.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתא ף ִבבשש ֵאני ִבקדוִבשיןּ ,מכֵאשר,
ִבאם ִבהשתנו ֵאבי ֵאניאהן.
מסכת פרה פרק ז משנה יב
יב
יַתהפו ֵאר ץ יַתעל שמ ּמנת ִבל שגדורּ ,מכֵאשר,
שוִבאם ּמג יַתדרּ ,מפסול.
ּמהאוֵאכל יַתעל שמ ּמנת ִבלשקוצותּ ,מכֵאשר,
שוִבאם ּמקּמוצהּ ,מפסול.
ּמה ּמיה אוֵאכל שוהוִבתיר,
שו ּמז יַתרק יַתמה אששב ּמידו יַתתיַתחת יַתהשתֵאא ּמנה,
או שלתוְך יַתהממשקאוצה ִבבששִבביל אשללא ליאיַתבד,
ּמפסול.

פרק ח
מסכת פרה פרק ח משנה א
א
שש יַתנִים אשּמהיו שושמ ִברים אאת יַתהשלאקת,
ִבניַתּטּממא אאּמחד ֵאמאהן ,שכֵאש ִברים,
ִבמשפ ֵאני אשֵאהן ִבב שרשותו אשיַתלֵאש ִבני.
ּמטיַתהר ,שו ִבניַתּטּממא ֵאש ִבני ,שכֵאש ִברין,
ִבמשפ ֵאני אשֵאהן ִבב שרשותו אשּמל ִבראשון;
ִבניַתּטמו שש ֵאניאהן שכיַתאיַתחת ,שפסוִבלין.

ב
ּמעּמשה אאּמחד ֵאמאהן שמּמלאּמכה ,שכֵאש ִברין,
ִבמשפ ֵאני אשֵאהן ִבב שרשותו אשיַתלֵאש ִבני;
ּמעיַתמד שוּמעּמשה ֵאש ִבני שמּמלאּמכה ,שכֵאש ִברין,
ִבמשפ ֵאני אשֵאהן ִבב שרשותו אשּמל ִבראשון;
ּמעשו שש ֵאניאהן שכאאּמחד ,שפסוִבלין.
מסכת פרה פרק ח משנה ב
ג
יַתהשמיַתק ֵאדש ֵאמי יַתחּמּטאת ,ללא ִי שנלעל אאת יַתהיַתוּס שנ ּמדל.
אשִבאם ּמנשפלו יַתמששִבקים יַתעל יַתהיַתוּס שנ ּמדל,
ִבניַתּטּממא ,שוִבטמוהו.
רֲעה ֵארי אזה אוֵאמר:
"שמיַתטאמיָך ללא ִבטמו ִבני ,שויַתאּמתה ִבטֵאמייַתת ִבני".
ד
ּמנשפלו יַתמששִבקים יַתעל שבּמשרוּ ,מטהור.
ּמנשפלו יַתעל שכסותוִ ,בניַתּטּממא שוִבטיַתמתו.
רֲעה ֵארי אזה אוֵאמר:
"שמיַתטאמיָך ללא ִבטמו ִבני ,שויַתאּמתה ִבטֵאמייַתת ִבני".
מסכת פרה פרק ח משנה ג
ה
יַתהשו ֵאר ף ּמפ ּמרה וּמפ ִברים ,שויַתהשמיַתשֵאליַתח אאת יַתהּמשִבעיר,
ִבמיַתּטִבמין שב ּמג ִבדים.
ּמפ ּמרה וּמפ ִברים שוּמשִבעיר יַתהִבמששיַתתֵאליַתח יַתעשוצּממן,
ֵאאי ּמנן שמיַתטִבמין שב ּמג ִבדים> .מיטמין<
רֲעה ֵארי אזה אוֵאמר:
"שמיַתטאמיָך ללא ִבטמו ִבני ,שויַתאּמתה ִבטֵאמייַתת ִבני".
מסכת פרה פרק ח משנה ד
ו
ּמהאוֵאכל ִבמ ִבנשביַתלת ּמהעו ף יַתהּמּטהור שוִבהיא שבֵאבית יַתהשבִבליּמעה,
ִבמיַתּטֵאמא שב ּמג ִבדים,
שויַתה שנֵאבּמלה יַתעשוצּממ ּה ֵאאי ּמנה שמיַתטּממא שב ּמג ִבדים.
רֲעה ֵארי אזה אוֵאמר:
"שמיַתטאמיָך ללא ִבטמו ִבני ,שויַתאּמתה ִבטֵאמייַתת ִבני".
מסכת פרה פרק ח משנה ה
ז

ּמכל שויַתלד יַתהשּטּממאות ֵאאינו שמיַתטֵאמא ֵאכִבלים ,אאּמלא יַתמששאקה.
ִבניַתּטּממא יַתמששאקה ,שוִבטּממן.
רֲעה ֵארי אזה אוֵאמר:
"שמיַתטאמיָך ללא ִבטמו ִבני ,שויַתאּמתה ִבטֵאמייַתת ִבני".
מסכת פרה פרק ח משנה ו
ח
ֵאאין שכִבלי אח ארש שמיַתטֵאמא רֲעחֵאברו ,אאּמלא יַתמששאקה.
ִבניַתּטּממא יַתמששאקהִ ,בטּממהו.
רֲעה ֵארי אזה אוֵאמר:
"שמיַתטאמיָך ללא ִבטשמאו ִבני ,שויַתאּמתה ִבטֵאמייַתת ִבני".
מסכת פרה פרק ח משנה ז
ט
ּמכל יַתהפוֵאסל אאת יַתהשתרוּממה,
שמיַתטֵאמא יַתמששִבקים ִבלשהיות שתִבחּמלה,
שליַתטֵאמא אאּמחד ,שוִבלשפסול אאּמחד,
חו ץ ִבמשּטבול יום.
רֲעה ֵארי אזה אוֵאמר:
"שמיַתטאמיָך ללא ִבטמו ִבני ,שויַתאּמתה ִבטֵאמייַתת ִבני".
מסכת פרה פרק ח משנה ח
י
ש אנאאיַתמר) :שב ֵאראִבשית א,י(
ּמכל יַתה יַתיִבמים יַתכִבמשק אוה ,א
"ושלִבמשק ֵאוה יַתהיַתמִים ּמק ּמרא יַתיִבמים".
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתה ּמים יַתה ּמגדול יַתכִבמשק אוה.
ללא אנאאיַתמר " יַתיִבמים" אאּמלא אש איש בו ִבמי ֵאני יַתיִבמים יַתה שרֵאבה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ּמכל יַתה יַתיִבמים שמיַתטרֲעה ִברין שבזורֲעחִבלין,
ושפסוִבלין יַתל ּמזִבבין ,שויַתלשמלוצ ּמרִבעין,
ושליַתק ֵאדש ֵאמי יַתחּמּטאת.
מסכת פרה פרק ח משנה ט
יא
יַתהיַתמִים יַתהממִבכים שפסוִבלין> .פוסלין<
ֵאאלו ֵאהן יַתהממִבכים?
יַתהמושלִבחים שויַתהפושש ִברין.
יַתהיַתמִים יַתהשמיַתכ שזִבבין ,שפסוִבלין.

ֵאאלו ֵאהן יַתהשמיַתכ שזִבבין?
יַתהשמיַתכ שזִבבין יַתאיַתחת יַתבּמשבויַתע.
יַתהשמיַתכ שזִבבין שבפושלֵאמיּמסיות וִבבשש ֵאני יַתבשוצרות ,שכֵאש ִברין.
שרִבבי שיהו ּמדה פוֵאסל.
מסכת פרה פרק ח משנה י
יב
ֵאמי ֵאקי יַתרשמיון וֵאמי ֵאפי ּמגה ,שפסוִבלין,
ִבמשפ ֵאני אשֵאהן ֵאמי ֵאביִבוצים.
ֵאמי יַתהיַתי שר ֵאדן וֵאמי יַתהיַתי שרמוְך ,שפסוִבלין,
ִבמשפ ֵאני אשֵאהן ֵאמי יַתתרֲעערובות.
ֵאאלו ֵאהן ֵאמי יַתתרֲעערובות?
אאּמחד ּמכֵאשר שואאּמחד ּמפסול שו ִבנשתּמע שרבו.
שש יַתנִים שכֵאש ִברין שו ִבנשתּמע שרבו ,שכֵאש ִברין.
שרִבבי שיהו ּמדה פוֵאסל.
מסכת פרה פרק ח משנה יא
יג
שבֵאאר יַתאשחּמאב ושמּמע יַתרת יַתפשנ ּמיס ,שכֵאש ּמרה.
יַתהיַתמִים אש ִבנששיַתתנו שוִבשנו ּמין ֵאמרֲעחיַתמת יַתעשוצּממן ,שכֵאש ִברין.
יַתאיַתמת יַתהיַתמִים יַתהּמבּמאה ֵאמ ּמרחוק ,שכֵאש ּמרה,
וִבבשליַתבד אש ִבישששמ אר ּמנה אשללא יַתישפִבסיאק ּמנה ּמא ּמדם.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
רֲעה ֵארי ִבהיא שבאח שזּמקּמת ּה ממאת ארת.
יד
שבֵאאר אש ּמניַתפל שלתוּמכ ּה יַתח שרִבשית או רֲעא ּמדּממה,
יַתישמִבתין ּמל ּה יַתעד אשיַתתִבציל> .שתוצל<
ִבדשב ֵארי שרִבבי ִיששּממֵאעאל.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ֵאאינו ּמוצ ִבריְך שליַתהשמִבתין.

פרק ט
מסכת פרה פרק ט משנה א
א
שוצלוִבחית אש ּמניַתפל שלתוּמכ ּה יַתמִים ּמכל אשֵאהן,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:

יַתי אזה ששֵאתי יַתה ּמזיות.
יַתורֲעחּמכִבמים פושסִבלין.
ּמי יַתרד שלתוּמכ ּה יַתטל,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יַתי ִבניאח ּמנה יַתביַתחּממה שויַתהיַתּטל עואלה.
יַתורֲעחּמכִבמים פושסִבלין.
ּמניַתפל שלתוּמכ ּה יַתמששִבקין וֵאמי ֵאפרות,
שיּמע ארה ,שוּמוצ ִבריְך של יַתנ ֵאגב.
שדיו ,קומוס ,שוּמקּמליַתק שנתוס,
שוּמכל ּמדּמבר אשהוא רוֵאשם,
שיּמע ארה ,שוֵאאינו ּמוצ ִבריְך של יַתנ ֵאגב.
מסכת פרה פרק ט משנה ב
ב
ּמניַתפל שלתוּמכ ּה ששּמקִבוצים ו שרּממִבשים שו ִבנשתיַתבּמּקעו,
או אש ִבנששיַתתנו יַתמ שרֵאאיאהן ,שפסוִבלין.
רֲעחפוִבשיתֵ ,אבין ּמכְך וֵאבין ּמכְך ,פואסאלת> ,חיפושית<
ִבמשפ ֵאני אשִבהיא ִבכששפואפ ארת.
שרִבבי ִבששמעון ו שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב אושמ ִברים:
יַתה ֵאדי ּמרה שויַתהיַתכ ּמנה אשיַתבשתבוּמאה ,שכֵאש ִברין,
ִבמשפ ֵאני אשֵאאין ּמבאהן ֵאלּמחה.
מסכת פרה פרק ט משנה ג
ג
ּמשיַתתת ֵאמאהן שבֵאהּממה או יַתח ּמיה ,שפסוִבלין.
ּמכל ּמהעופות פושסִבלין> ,פסולין<
חו ץ ִבמן יַתהיו ּמנהִ ,במשפ ֵאני אשִבהיא מואוצאוצת.
שוּמכל יַתהשש ּמרִבוצים ֵאאין פושסִבלין> ,פסולין<
חו ץ ִבמן יַתהמחשל ּמדהִ ,במשפ ֵאני אשִבהיא יַתמאלאקתִ> .במֵאליַתקת! מלקה<
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
יַתא ף יַתה ּמנּמחש ,אשהוא ֵאמִבקיא.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
יַתא ף ּמהיַתעשכּמבר.
מסכת פרה פרק ט משנה ד
ד
יַתהחוֵאשב יַתעל ֵאמי יַתחּמּטאת ִבלששתוּמתן,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ּמפיַתסל.
ו שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:

שכאש ִביאּטה.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?
שביַתמִים אשֵאאי ּמנן שמ מק ּמדִבשין,
רֲעאּמבל שביַתמִים שמ מק ּמדִבשין,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
שכאש ִביאּטה.
ו שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
שכאש ִביששאתה.
ִבאם ִבג שר ֵאגרּ ,מכֵאשר.
מסכת פרה פרק ט משנה ה
ה
ֵאמי יַתחּמּטאת אש ִבנשפּמסלו,
ללא ִי שגשבֵאלם יַתבִבּטיט,
אשללא יַתירֲעעֵאשם יַתתּמּקּמלה יַתלרֲעאֵאח ִברים.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמבּמטלו.
ּמפ ּמרה אשּמשיַתתת ֵאמי יַתחּמּטאת,
שבּמש ּמר ּה ּמטֵאמא ֵאמֵאעת שלֵאעת.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמבשטלו שבֵאמאעיּמה.
מסכת פרה פרק ט משנה ו
ו
ֵאמי יַתחּמּטאת שוֵאאאפר יַתחּמּטאת,
ללא יַתירֲעעִבבי ֵארם יַתב ּמנּמהר וִבבשסִבפי ּמנה,
שוללא שיִבשיֵאטם יַתעל שפ ֵאני יַתהיַתמִים,
שוללא יַתירֲעעלמד שביַתוצד אזה שוִישז שרֵאקם שביַתוצד אזה,
רֲעאּמבל עוֵאבר הוא יַתביַתמִים יַתעד יַתוצ ּמוארו.
עוֵאבר הוא יַתהּמּטהור יַתליַתחּמּטאת,
ושב ּמידו אכִבלי ֵאריּמקם יַתהּמּטהור יַתליַתחּמּטאת,
שביַתמִים אשֵאאי ּמנן שמ מק ּמדִבשין.
מסכת פרה פרק ט משנה ז
ז
ֵאאאפר ּמכֵאשר אש ִבנשתּמע יַתרב שבֵאאאפר ִבמשקּמלה,
הושלִבכין יַתאיַתחר ּמה לרב שליַתטֵאמא,
שוֵאאין שמיַתק שדִבשין בו.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:

שמיַתק שדִבשין שבמכלו> .בכלן<
מסכת פרה פרק ט משנה ח
ח
ֵאמי יַתחּמּטאת אש ִבנשפּמסלו,
שמיַתטִבמין אאת יַתהּמּטהור ִבלשתרוּממה שב ּמי ּמדיו ושבגופו,
שואאת יַתהּמּטהור יַתליַתחּמּטאת ללא שב ּמי ּמדיו שוללא שבגופו.
ט
ִבניַתּטמו,
שמיַתטִבמין אאת יַתהּמּטהור ִבלשתרוּממה שב ּמי ּמדיו ושבגופו,
שואאת יַתהּמּטהור יַתליַתחּמּטאת שב ּמי ּמדיו,
רֲעאּמבל ללא שבגופו.
מסכת פרה פרק ט משנה ט
י
ֵאאאפר ּמכֵאשר אש שנּמתנו יַתעל יַתגֵאבי יַתהיַתמִים אשֵאאי ּמנן שראוִים שליַתק ֵאדש,
שמיַתטִבמין אאת שי ֵאדי יַתהּמּטהור ִבלשתרוּממה,
שואאת שי ֵאדי יַתהּמּטהור יַתליַתחּמּטאת,
ללא שב ּמי ּמדיו שוללא שבגופו.

פרק י
מסכת פרה פרק י משנה א
א
>יא<
ּמכל ּמה ּמראוי ִבליַתּטֵאמא ִבמ שד ּמרס ,יַתמ ּמד ף יַתליַתחּמּטאת,
ֵאבין ּמטֵאמא ֵאבין ּמטהור,
שוּמא ּמדם יַתכיוֵאוצא בו.
ּמכל ּמה ּמראוי ִבליַתּטֵאמא שטֵאמא ֵאמת,
ֵאבין ּמטֵאמא וֵאבין ּמטהור,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ֵאאינו יַתמ ּמד ף.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
יַתמ ּמד ף.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתהּמּטֵאמא ,יַתמ ּמד ף,
שויַתהּמּטהורֵ ,אאינו יַתמ ּמד ף.

מסכת פרה פרק י משנה ב
ב >יב<
יַתהּמּטהור יַתליַתחּמּטאת אש ּמנ יַתגע שביַתמ ּמד ףּ ,מטֵאמא.
ּמל ִבגין אשיַתליַתחּמּטאת אש ּמנ יַתגע שביַתמ ּמד ףּ ,מטֵאמא.
יַתהּמּטהור יַתליַתחּמּטאת אש ּמנ יַתגע שביַתמרֲעאּמכִבלין ושביַתמששִבקין,
שב ּמידוּ ,מטֵאמא,
ושב יַתר שגלוּ ,מטהור.
ִבהֵאוּסיּמטן שב ּמידו,
שרִבבי שיהומשיַתע שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין.
מסכת פרה פרק י משנה ג
ג >יב<
שקּמלל אשיַתליַתחּמּטאת אש ּמנ יַתגע יַתבאש אר ץ,
ּמטהור.
שנּמתנו יַתעל יַתגּמביו,
שרִבבי אאִבליאע אזר שמיַתטֵאהר,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטִבמין.
ד >יד<
ּמנ יַתגע ּמבּקאּמכִבלין ושביַתמששִבקין ושבִבכשתֵאבי לק אדש,
ּמטהור.
שנּמתנו יַתעל יַתגֵאביאהן,
שרִבבי יוֵאסה שמיַתטֵאהר,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטִבמין.
מסכת פרה פרק י משנה ד
ה >יה<
ּמטהור יַתליַתחּמּטאת אש ּמנ יַתגע יַתביַתתנור,
שב ּמידוּ ,מטֵאמא,
ושב יַתר שגלוּ ,מטהור.
ּמה ּמיה עוֵאמד יַתעל יַתגֵאבי יַתהיַתתנור,
וּמפיַתשט ּמידו חו ץ יַתליַתתנור,
שויַתהּמל ִבגין שבתוכו; >שבתוּמכ ּה< >  :lágunosבקבוק ,כד ליין<
שוֵאכן ּמהאאּמסל אשהוא ּמנתון יַתעל יַתגֵאבי יַתהיַתתנור,
ובו שש ֵאני שקּמללות ,אאּמחד ִבמּמכן ,שואאּמחד ִבמּמכן,
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה שמיַתטֵאהר,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטִבמין.

מסכת פרה פרק י משנה ה
ו
ּמה ּמיה עוֵאמד חו ץ יַתליַתתנור וּמפיַתשט ּמידו יַתליַתחלון,
שו ּמניַתטל אאת יַתהּמל ִבגין שואהאעִבבירו יַתעל יַתגֵאבי יַתהיַתתנור,
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין.
רֲעאּמבל עוֵאמד הוא יַתהּמּטהור יַתליַתחּמּטאת יַתעל יַתגֵאבי יַתהיַתתנור,
ושב ּמידו אכִבלי ֵאריּמקם יַתהּמּטהור יַתליַתחּמּטאת,
שביַתמִים אשֵאאי ּמנן שמ מק ּמדִבשין.
מסכת פרה פרק י משנה ו
ז
ּמל ִבגין אשיַתליַתחּמּטאת אש ּמנ יַתגע שבאשיַתלּקל אדש ושבאשִבלשתרוּממה,
אשיַתליַתחּמּטאתּ ,מטֵאמא,
שואשיַתללּק אדש שואשִבלשתרוּממה ,שטהו ִברין.
שש ֵאניאהן ִבבששֵאתי ּמי ּמדיו ,שש ֵאניאהן שטֵאמִבאין.
שש ֵאניאהן ִבבשש ֵאני שנ ּמירות ,שש ֵאניאהן שטהו ִברין.
אשיַתליַתחּמּטאת יַתב שנ ּמיר ,שואשִבלשתרוּממה שב ּמידו ,שש ֵאניאהן שטֵאמִבאין.
אשִבלשתרוּממה יַתבשנ ּמיר ,שואשיַתליַתחּמּטאת שב ּמידו ,שש ֵאניאהן שטהו ִברין.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
אשיַתליַתחּמּטאתּ ,מטֵאמא.
ּמהיו שנתו ִבנין יַתעל יַתגֵאבי ּמהּמא אר ץ שו ּמנ יַתגע ּמבאהן,
אשיַתליַתחּמּטאתּ ,מטֵאמא,
שואשיַתללּק אדש שואשִבלשתרוּממה ,שטהו ִברין.
ִבהִבוּסיּמטן,
שרִבבי שיהומשיַתע שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין.

פרק יא
מסכת פרה פרק יא משנה א
א
שוצלוִבחית אשִבה ִבניּמח ּה שמ מגּמלה ,וּמבא ושמּמוצּמא ּה שממכּמוּסה,
שפסוּמלה.
ִבה ִבניּמח ּה שממכּמוּסה ,וּמבא ושמּמוצּמא ּה שמ מגּמלה,
ִבאם שיכוּמלה יַתהמחשל ּמדה ִבלששתות ִבמאמ ּמנה,
או ּמנּמחשִ ,בדשב ֵארי יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל,
או אש ּמי יַתרד יַתטל ּמב ּה יַתביַתל שיּמלה> ,בו<

שפסוּמלה.
יַתהיַתחּמּטאת ֵאאי ּמנה ִבנלצאלת שבּמוצִבמיד ּמפִבתיל,
ויַתמִים אשֵאאי ּמנן שמ מק ּמדִבשין ִבנצוִבלין שבּמוצִבמיד ּמפִבתיל.
מסכת פרה פרק יא משנה ב
ב
ּמכל יַתהּמוּסֵאפק ּמטהור ִבלשתרוּממה ,שוּמטהור יַתליַתחּמּטאת.
שוּמכל יַתהּמתלוי ִבלשתרוּממהִ ,בנששּמפְך יַתליַתחּמּטאת.
ִבאם ּמעשו יַתעל יַתגּמביו שטּמהרות ,שתלויות.
ּמה שרּמפפות > ,טרָרפפֹות :רשתות החלונות<
שטהורות שללק אדש שוִבלשתרוּממה שויַתליַתחּמּטאת.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ּמה שרּמעדות שטֵאמאות יַתליַתחּמּטאת > .טרָרעדֹות = טרָרפפֹות :רשתות החלונות<
מסכת פרה פרק יא משנה ג
ג
שדֵאבּמלה אשִבלשתרוּממה אש ּמנשפּמלה שלתוְך ֵאמי יַתחּמּטאת ו שנּמטּמל ּה יַתורֲעאּמכּמל ּה,
ִבאם איש ּמב ּה יַתכֵאביּמוצהֵ ,אבין שטֵאמּמאה ֵאבין שטהו ּמרה,
יַתהיַתמִים שטֵאמִבאין ,שוּמהאושכּמל ּה יַתח ּמיב ִבמיּמתה.
ֵאאין ּמב ּה יַתכֵאביּמוצה,
יַתהיַתמִים שטהו ִברין ,שוּמהאושכּמל ּה יַתח ּמיב ִבמיּמתה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ִבבשטהו ּמרה ,יַתהיַתמִים שטהו ִברין.
יַתהּמּטהור יַתליַתחּמּטאת אשִבהשכ ִבניס לראשו שו מרבו שלתוְך ֵאמי יַתחּמּטאת,
ִבניַתּטּממא.
מסכת פרה פרק יא משנה ד
ד
ּמכל יַתהּמּטעון ִבבייַתאת יַתמִים ִבמ ִבדשב ֵארי תו ּמרה,
שמיַתטֵאמא אאת יַתהלּק אדש ,שואאת יַתהשתרוּממה,
שואאת יַתהמחִבלין ,שואאת יַתהיַתמשעֵאשר,
שוּמאסור יַתעל ִבבייַתאת יַתהִבמשק ּמדש.
שליַתאיַתחר ִבביּמאתו,
שמיַתטֵאמא אאת יַתהלּק אדש,
ופוֵאסל אאת יַתהשתרוּממה,
וממּמתר יַתבמחִבלים ויַתביַתמשעֵאשר.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
פוֵאסל יַתבלּק אדש,
וממּמתר יַתבמחִבלין ויַתביַתמרֲעעֵאשר.

שוִבאם ּמבא יַתלִבמשק ּמדש,
ֵאבין ִבלשפ ֵאני ִבביּמאתוֵ ,אבין שליַתאיַתחר ִבביּמאתו ,יַתח ּמיב.
מסכת פרה פרק יא משנה ה
ה
ּמכל יַתהּמּטעון ִבבייַתאת יַתמִים ִבמ ִבדשב ֵארי סושפ ִברים,
שמיַתטֵאמא אאת יַתהלּק אדש ופוֵאסל אאת יַתהשתרוּממה,
וממּמתר יַתבמחִבלין ויַתביַתמשעֵאשר.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושס ִברין יַתביַתמשעֵאשר.
ושליַתאיַתחר ִבביּמאתו,
ממּמתר שבמכּמלם.
שוִבאם ּמבא יַתלִבמשק ּמדש,
ֵאבין ִבלשפ ֵאני ִבביּמאתוֵ ,אבין שליַתאיַתחר ִבביּמאתוּ ,מפטור.
מסכת פרה פרק יא משנה ו
ו
ּמכל יַתהּמּטעון ִבבייַתאת יַתמִים,
ֵאבין ִבמ ִבדשב ֵארי תו ּמרהֵ ,אבין ִבמ ִבדשב ֵארי סושפ ִברים,
שמיַתטֵאמא אאת ֵאמי יַתחּמּטאת ,שואאת ֵאאאפר יַתחּמּטאת,
ויַתמ אזה ֵאמי יַתחּמּטאת,
שביַתמ ּמגע ושביַתמּמשא.
וּמבֵאאזוב יַתהממשכּמשר> ,האזוב<
ויַתביַתמִים אשֵאאי ּמנן שמ מק ּמדִבשין> ,והמים<
ושבשכִבלי ֵאריּמקם שויַתהּמּטהור יַתליַתחּמּטאת> ,וכלי<
שביַתמ ּמגע ושביַתמּמשא.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
שביַתמ ּמגע ,רֲעאּמבל ללא שביַתמּמשא.
מסכת פרה פרק יא משנה ז
ז
ּמכל ֵאאזוב אש איש לו ֵאשםּ ,מפסולֵ> .אשם לזו<
ֵאאזוב אזה ּמכֵאשר.
ֵאאזושביון,
ֵאאזוב לכאחאלת,
ֵאאזוב רוִבמי,
ֵאאזוב ִבמ שדּמב ִברי ּמפסול.
שואשִבלשתרוּממה שטֵאמּמאה ּמפסול.
שואשִבלשטהו ּמרה ,ללא יַתי אזה;

שוִבאם ִבה ּמזה ּמכֵאשר.
ֵאאין יַתמ ִבזין ללא יַתביו שנקות שוללא יַתביַתתּממרות.
ֵאאין יַתח ּמיִבבין יַתעל יַתהיו שנקות יַתעל ִבבייַתאת יַתהִבמשק ּמדש.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יַתא ף ללא יַתעל יַתהיַתתּממרות.
שוֵאאלו ֵאהן יַתהיו שנקות:
יַתגשבמעִבלין אשללא ּמגּממלו.
מסכת פרה פרק יא משנה ח
ח
ֵאאזוב אשִבה ּמזה בו,
ּמכֵאשר שליַתטֵאהר בו אאת יַתהשמלוצ ּמרע.
שלּמקטו ּמלֵאעִבוצים שו ּמנשפלו ּמעּמליו יַתמששִבקין,
שמ יַתנ שגבו שוהוא ּמכֵאשר.
שלּמקטו ּמלּקאּמכִבלין שו ּמנשפלו ּמעּמליו יַתמששִבקין,
יַתא ף יַתעל ִבפי אש ִבנ שגבוּ ,מפסול.
שלּמקטו יַתליַתחּמּטאת ,שכאש ִבנשליַתקט ּמלּקאּמכִבלין,
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר ו שרִבבי שיהו ּמדה.
שרִבבי יוֵאסה ו שרִבבי ִבששמעון אושמ ִברים:
שכאש ִבנשליַתקט ּמלֵאעִבוצים.
מסכת פרה פרק יא משנה ט
ט
ִבמשוצ יַתות ֵאאזוב,
ששללּמשה שקּמלִבחים וּמבאהן ששללּמשה יַתגשבמעִבלין.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
אשִבלששללּמשה ששללּמשה.
ֵאאזוב אש איש בו ששללּמשה שקּמלִבחים,
שמיַתפשוּסגו שואו שגדו.
ִבפשוּסגו שוללא רֲעא ּמגדו,
רֲעא ּמגדו שוללא ִבפשוּסגו,
ללא ִבפשוּסגו שוללא רֲעא ּמגדוּ ,מכֵאשר.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ִבמשוצ יַתות ֵאאזוב ,ששללּמשה יַתגשבמעִבלין,
שוִבשי ּמריו שש יַתנִים,
שויַתג שר מדמו ּמכל אשהוא.

פרק יב

מסכת פרה פרק יב משנה א
א
ּמהֵאאזוב יַתהּמּקּמוצר,
שמיַתסשפקו יַתבחוט ויַתבכוש,
שוטוֵאבל ויַתמרֲעעאלה שואוֵאחז ּמבֵאאזוב ויַתמ אזה.
שרִבבי שיהו ּמדה ו שרִבבי ִבששמעון אושמ ִברים:
יַתכֵאשם אשיַתה ּמז ּמיה ּמבֵאאזוב,
ּמכְך שטִבביּמלה ּמבֵאאזוב.
מסכת פרה פרק יב משנה ב
ב
ִבה ּמזה ּמסֵאפק ִבמן יַתהחוט,
ּמסֵאפק ִבמן יַתהכושּ ,מסֵאפק ִבמן יַתה יַתגשבעול,
יַתה ּמז ּמיתו שפסוּמלה.
ִבה ּמזה יַתעל שש ֵאני ֵאכִבלים,
ּמסֵאפק יַתעל שש ֵאניאהם ִבה ּמזה,
ּמסֵאפק ֵאמרֲעחֵאברו וּממּמוצה ּמעּמליו,
יַתה ּמז ּמיתו שפסוּמלה.
יַתמיַתחט אשִבהיא שנתו ּמנה יַתעל יַתהאח ארש,
שוִבה ּמזה ּמעאליּמה,
ּמסֵאפק יַתעל יַתהיַתמיַתחט ִבה ּמזה,
ּמסֵאפק יַתעל יַתהאח ארש וּממּמוצה ּמעאליּמה,
יַתה ּמז ּמיתו שפסוּמלה.
שוצלוִבחית אשִבפיּמה יַתוצר,
טוֵאבל ויַתמרֲעעאלה שכיַתד שרּמכ ּה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתה ּמז ּמיה ּמה ִבראשו ּמנה.
ֵאמי יַתחּמּטאת אש ִבנשתיַתמּמעטו,
טוֵאבל רֲעאִבפלו ּמראֵאשי יַתגשבמעִבלים ויַתמ אזה,
וִבבשליַתבד אשללא שייַתסֵאפג.
ג
ִבנשתיַתכ יַתון שליַתהזות שלּמפ ּמניו שוִבה ּמזה שליַתארֲעח ּמריו,
שליַתארֲעח ּמריו שוִבה ּמזה שלּמפ ּמניו,
יַתה ּמז ּמיתו שפסוּמלה;
שלּמפ ּמניו ,שוִבה ּמזה יַתעל יַתהשצ ּמד ִבדין אששלּמפ ּמניו,
יַתה ּמז ּמיתו שכֵאש ּמרה.
יַתמ ִבזין יַתעל ּמהּמא ּמדם של יַתדשעתו שואשללא של יַתדשעתו.
ויַתמ ִבזין יַתעל ּמהּמא ּמדם שויַתעל יַתהֵאכִבלים,

רֲעאִבפלו ֵאהן ֵאמּמאה.
מסכת פרה פרק יב משנה ג
ד
ִבנשתיַתכ יַתון שליַתהזות יַתעל ּמדּמבר אשהוא שמיַתקֵאבל מטשמּמאה,
שוִבה ּמזה יַתעל ּמדּמבר אשֵאאינו שמיַתקֵאבל מטשמּמאה,
ִבאם ֵאיש ּמבֵאאזוב ,ללא שייַתש אנה.
יַתעל ּמדּמבר אשֵאאינו שמיַתקֵאבל מטשמּמאה,
שוִבה ּמזה יַתעל ּמדּמבר אשהוא שמיַתקֵאבל מטשמּמאה,
ִבאם ֵאיש ּמבֵאאזוב ,שייַתש אנה.
יַתעל ּמהּמא ּמדם ,שוִבה ּמזה יַתעל יַתהשבֵאהּממה,
ִבאם ֵאיש ּמבֵאאזוב ,ללא שייַתש אנה.
יַתעל יַתהשבֵאהּממה ,שוִבה ּמזה יַתעל ּמהּמא ּמדם,
ִבאם ֵאיש ּמבֵאאזוב ,שייַתש אנה.
יַתהיַתמִים יַתהשמ יַתנשּטִבפים ,שכֵאש ִברים,
שלִבפיּמכְך ֵאהם שמיַתטִבמים שלֵאשם ֵאמי יַתחּמּטאת.
מסכת פרה פרק יב משנה ד
]ה[
יַתהיַתמ אזה ֵאמיַתחלון אשּמל יַתרִבבים שו ִבנשכ יַתנס יַתלִבמשק ּמדש,
שו ִבנשמשוצאו יַתהיַתמִים שפסוִבליםּ ,מפטור.
ֵאמיַתחלון אשיַתל ּמיִבחיד שו ִבנשכ יַתנס יַתלִבמשק ּמדש,
שו ִבנשמשוצאו יַתהיַתמִים שפסוִבלין ,יַתח ּמיב.
רֲעאּמבל לכֵאהן ּמגדול,
ֵאבין ֵאמיַתחלון אשיַתל ּמיִבחיד,
ֵאבין ֵאמיַתחלון אשּמל יַתרִבביםּ ,מפטור,
אשֵאאין לכֵאהן ּמגדול יַתח ּמיב יַתעל מטשמיַתאת יַתהִבמשק ּמדש שוּמק ּמדּמשיו.
יַתמרֲעחִבליִבקין ּמהיו ִבלשפ ֵאני יַתחלון אשּמל יַתרִבבים,
שודו שרִבסים שוללא ִבנשמ ּמנִבעין,
ִבמשפ ֵאני אשּמאּממרו:
ֵאמי יַתחּמּטאת אשּמעשו ִבמשוצ ּמוּמתן ֵאאי ּמנן שמיַתטִבמין.
מסכת פרה פרק יב משנה ה
ו
אוֵאחז הוא יַתהּמּטהור שבּמק שרדום יַתהּמּטֵאמא ִבבשכ ּמנפו ,ויַתמ אזה ּמעּמליו,
יַתא ף יַתעל ִבפי אש ֵאיש ּמעּמליו יַתמִים שכ ֵאדי יַתה ּמז ּמיהּ ,מטהור.
יַתכּממה שיֵאהא יַתביַתמִים ִבויֵאהא ּמבאהן שכ ֵאדי יַתה ּמז ּמיה?
שכ ֵאדי אש ִבישטלבל ּמראֵאשי יַתגשבמעִבלין שו יַתי אזה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
רוִבאין אוּמתן שכִבאלו ֵאהן יַתעל ֵאאזוב אשִבל שנלחאשת.

מסכת פרה פרק יב משנה ו
ז
יַתהיַתמ אזה שבֵאאזוב יַתהּמּטֵאמא,
ִבאם איש בו יַתכֵאביּמוצה,
יַתהיַתמִים שפסוִבלים ,שויַתה ּמז ּמיתו שפסוּמלה.
ֵאאין בו יַתכֵאביּמוצה,
יַתהיַתמִים שכֵאש ִברים ,שויַתה ּמז ּמיתו שפסוּמלה.
ושמיַתטֵאמא אאת רֲעחֵאברו ,יַתורֲעחֵאברו אאת רֲעחֵאברו ,רֲעאִבפלו ֵאהן ֵאמּמאה.
מסכת פרה פרק יב משנה ז
ט
ּמטהור אששליַתחּמּטאת אש ִבניַתּטמו ּמי ּמדיוִ ,בניַתּטּממא גופו,
ושמיַתטֵאמא אאת רֲעחֵאברו,
יַתורֲעחֵאברו אאת רֲעחֵאברו ,רֲעאִבפלו ֵאהן ֵאמּמאה.
מסכת פרה פרק יב משנה ח
ח
ש ִבניַתּטמו ּמי ּמדיו :lágunos > ,בקבוק ,כד ליין<
ּמל ִבגין אשיַתליַתחּמּטאת א
ִבניַתּטּממא תוכו,
ושמיַתטֵאמא אאת רֲעחֵאברו ,יַתורֲעחֵאברו אאת רֲעחֵאברו ,רֲעאִבפלו ֵאהן ֵאמּמאה.
י
יַתהזוג שוּמהאע שנבולִ ,בחבור.
כוש אששל מרּמבן ,ללא יַתי אזה,
ללא יַתעל יַתהכוש ,שוללא יַתעל יַתהִבפיּמקה.
שוִבאם ִבה ּמזה ,ממ אזה.
אשיַתלִבפששּמתןִ ,בחבור.
עור אשיַתלרֲעע ֵאריּמסה אשהוא שממחּמבר יַתלִבפיקותִ ,בחבור.
יַתהִבמשלֵאבן ֵאאינו ִבחבור ללא יַתלמּטשמּמאה שוללא יַתליַתּטרֲעה ּמרה.
ּמכל שידות יַתהֵאכִבלים יַתהשּקדוחותִ ,בחבור.
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי אוֵאמר:
יַתא ף יַתהרֲעחרוקות.
מסכת פרה פרק יב משנה ט
יא
יַתהיַתוּסִבלים אשיַתביַתּק שנֵאתל,
שויַתהִבמּמּטה אשיַתליַתּט שרּמבן,
שואק ארן אשִבלשכֵאליּמבה ושק ּמר ִבנים אששליושוצֵאאי שד ּמרִבכים> ,ושק ּמר יַתנים<
שויַתששלאשאלת יַתהיַתמשפשתחות,

וששיַתלל יַתהכושבִבסין,
ואב אגד אשהוא ּמתפור יַתבִבכשליַתאִים,
ִבחבור יַתלמּטשמּמאה ,שוֵאאינו ִבחבור שליַתה ּמז ּמיה.
מסכת פרה פרק יב משנה י
יב
שכסוי יַתהֵאמיַתחם אשהוא שממחּמבר יַתליַתששלאשאלת> ,יַתהֵאמיּמחם! כך כולם<
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ִבחבור יַתלמּטשמּמאה,
שוֵאאינו ִבחבור שליַתה ּמז ּמיה.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ִבה ּמזה יַתעל יַתהֵאמיַתחם ,מה ּמזה יַתהשכסוי,
ִבה ּמזה יַתעל יַתהשכסוי ,ללא מה ּמזה יַתהֵאמיַתחם.
יג
יַתהלכל שכֵאש ִברין שליַתהזות,
חו ץ ִבמּמּטשמטום ,שויַתא שנ שדרו ִבגי ּמנס ,שוּמהִבאּמשה.
שוִבתינוק אשֵאאין בו יַתדיַתעת ,שוּמהִבאּמשה שמיַתסרֲעע יַתדתו ויַתמ אזה,
שואואח אזת לו יַתביַתמִים ,שוהוא טוֵאבל ויַתמ אזה.
שוִבאם ּמארֲעח ּמזה שב ּמידו ,רֲעאִבפלו שבּמשיַתעת יַתה ּמז ּמיה,
ּמפסול.
מסכת פרה פרק יב משנה יא
יד
ּמטיַתבל אאת ּמהֵאאזוב יַתביום ,שוִבה ּמזה יַתביוםּ ,מכֵאשר.
יַתביום שוִבה ּמזה יַתביַתל שיּמלה ,יַתביַתל שיּמלה שוִבה ּמזה יַתביוםּ ,מפסול.
רֲעאּמבל הוא שליַתעשוצמו טוֵאבל יַתביַתל שיּמלה ,ויַתמ אזה יַתביום,
אשֵאאין יַתמ ִבזין יַתעד אשּמת ֵאנ ץ יַתהיַתחּממה.
שומכּמלם אשּמעשו ִבמאשּמעּמלה יַתעמוד יַתהיַתשיַתחרּ ,מכֵאשר.
חסלת מסכת פרה

מסכת טהרות
פרק א
מסכת טהרות פרק א משנה א

א
ששללּמשה ּמעּמשר ּמדּמבר אנאאשמרו שב ִבנשביַתלת ּמהעו ף יַתהּמּטהור:
שוצ ִבריּמכה יַתמרֲעחּמשּמבה,
שוֵאאי ּמנה שוצ ִבריּמכה אהשכֵאשר,
ושמיַתטּממא מטשמיַתאת ּקאּמכִבלין יַתכֵאביּמוצה,
שויַתכ יַתזִית שבֵאבית יַתהשבִבליּמעה,
שוּמהאושכּמל ּה ּמטעון יַתהשע ֵארב אשאמש,
שויַתח ּמיִבבין ּמעאליּמה יַתעל מטשמיַתאת יַתהִבמשק ּמדש,
שושו שרִבפין ּמעאליּמה אאת יַתהשתרוּממה,
שוּמהאוֵאכל ֵאאאבר ִבמן יַתהיַתחי ִבמאמ ּמנה
סוֵאפג אאת ּמהיַתא שרּמבִבעים.
ששִבחיּמטּמת ּה ושמִבליּמקּמת ּה שמיַתטרֲעהרות שט ֵארּמפּמת ּה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאאי ּמנן שמיַתטרֲעהרות.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ששִבחיּמטּמת ּה שמיַתטאה ארת,
רֲעאּמבל ללא שמִבליּמקּמת ּה.
מסכת טהרות פרק א משנה ב
ב
יַתהשכ ּמניַתפִים שויַתהנוּמוצה,
ִבמיַתּטמות ושמיַתטמות ,שוללא ִבמשוצּמט שרפות.
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
יַתהנוּמוצה ִבמשוצּמט אראפת.
יַתהיַתח שרטום שויַתהִבצּמפ שר יַתנִים,
ִבמיַתּטִבמין ושמיַתטִבמין וִבמשוצּמט שרִבפין.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתא ף ּמראֵאשי יַתגיַתפִים שולראש יַתה ּמז ּמנב,
ִבמשוצּמט שרִבפין ,אשֵאכן יַתמ ִבניִבחים יַתבשפטומות.
מסכת טהרות פרק א משנה ג
ג
ִבנשביַתלת ּמהעו ף יַתהּמּטֵאמא שוצ ִבריּמכה יַתמרֲעחּמשּמבה שויַתהשכֵאשר,
ושמיַתטּממא מטשמיַתאת ּקאּמכִבלים יַתכֵאביּמוצה,
שויַתכרֲעחִבוצי שפ ּמרס ִבלשפסול אאת יַתהשג ִבו ּמיה,
שוֵאאין ּמב ּה יַתכ יַתזִית שבֵאבית יַתהשבִבליּמעה,
שוּמהאושכּמל ּה ֵאאינו ּמטעון יַתהשע ֵארב אשאמשֵ> ,אאי ּמנה<
שוֵאאין יַתח ּמיִבבין ּמעאליּמה יַתעל ִבבייַתאת יַתהִבמשק ּמדש,
רֲעאּמבל שו שרִבפין ּמעאליּמה אאת יַתהשתרוּממה,
שוּמהאוֵאכל ֵאאאבר ִבמן יַתהיַתחי ִבמאמ ּמנה

ֵאאינו סוֵאפג אאת ּמהיַתא שרּמבִבעים,
שוֵאאין ששִבחיּמטּמת ּה שמיַתטרֲעה יַתרּמת ּה.
יַתהשכ ּמניַתפִים שויַתהנוּמוצה,
ִבמיַתּטמות ושמיַתטמות וִבמשוצּמט שרפות.
יַתהיַתח שרטום שויַתהִבצּמפ שר יַתנִים,
ִבמיַתּטִבמין ושמיַתטִבמין וִבמשוצּמט שרִבפין.
מסכת טהרות פרק א משנה ד
ד
ויַתבשבֵאהּממה:
ּמהעור ,שוּמהלראטב ,שויַתהּקואפה ,שוּמהרֲעאיַתלל,
שוּמהרֲעעּמוצמות ,שויַתה ִבגי ִבדים ,שויַתהשּק ּמריַתנִים ,שויַתהשּטּמליַתפִים,
ִבמשוצּמט שרִבפים שליַתטֵאמא מטשמיַתאת ּקאּמכִבלים,
רֲעאּמבל ללא מטשמיַתאת שנֵאבלות.
יַתכיוֵאוצא בו:
יַתהשוֵאחט שבֵאהּממה שטֵאמּמאה יַתל ּמנשכ ִברי שוִבהיא שמיַתפ שראכאסת,
שמיַתטּממא מטשמיַתאת ּקאּמכִבלין,
רֲעאּמבל ללא מטשמיַתאת שנֵאבלות ,יַתעד אשּמתמות,
או יַתעד אש יַתיִבתיז אאת לראּמש ּה.
ִברּמבה שליַתטֵאמא מטשמיַתאת ּקאּמכִבלין,
ִבמיַתמה אש ִברּמבה שליַתטֵאמא מטשמיַתאת שנֵאבלות> .יַתמה<
)מסכת טהרות פרק א משנה ה(
ּמהלאאכל אש ִבניַתּטּממא שביַתאב יַתהמּטשמּמאה,
שואאת אש ִבנשטּממא ִבב שויַתלד יַתהמּטשמּמאה,
ִבמשוצּמט שרִבפין אזה ִבעם אזה שליַתטֵאמא יַתכיַתּקל אשִבבשש ֵאניאהן.
ה
ֵאכייַתוצד?
יַתכרֲעחִבוצי ֵאביּמוצה לאאכל ִבראשון שויַתכרֲעחִבוצי ֵאביּמוצה לאאכל ֵאש ִבני,
אששבּמלּמלן אזה ּמב אזהֵ ,אש ִבני.
יַתכרֲעחִבוצי ֵאביּמוצה לאאכל ֵאש ִבני שויַתכרֲעחִבוצי ֵאביּמוצה לאאכל ששִבליִבשי,
אששבּמלּמלן אזה ּמב אזה ,ששִבליִבשי.
ו
יַתכֵאביּמוצה לאאכל ִבראשון שויַתכֵאביּמוצה לאאכל ֵאש ִבני,
אששבּמלּמלן אזה ּמב אזהִ ,בראשון;
רֲעחּמלּמקן ,אזה ֵאש ִבני שו אזה ֵאש ִבני.
ּמניַתפל אזה שליַתעשוצמו שו אזה שליַתעשוצמו שלתוְך ִבכּמכר אשִבלשתרוּממה,
שפּמסלוהו.
ּמנשפלו שש ֵאניאהן שכיַתאיַתחת,
רֲעעּמשאוהו ֵאש ִבני.

מסכת טהרות פרק א משנה ו
ז
יַתכֵאביּמוצה לאאכל ֵאש ִבני יַתכֵאביּמוצה לאאכל ששִבליִבשי,
אששבּמלּמלן אזה ּמב אזהֵ ,אש ִבני;
רֲעחּמלּמקן ,אזה ששִבליִבשי ,שו אזה ששִבליִבשי.
ּמניַתפל אזה שליַתעשוצמו שו אזה שליַתעשוצמו שלתוְך ִבכּמכר אשִבלשתרוּממה,
ללא שפּמסלוהו;
ּמנשפלו שש ֵאניאהן שכיַתאיַתחת,
רֲעעּמשאוהו ששִבליִבשי.
ח
יַתכֵאביּמוצה לאאכל ִבראשון ,יַתכֵאביּמוצה לאאכל ששִבליִבשי,
אששבּמלּמלן אזה ּמב אזהִ ,בראשון;
רֲעחּמלּמקן ,אזה ֵאש ִבני ,שו אזה ֵאש ִבני,
אשיַתא ף ששִבליִבשי אש ּמנ יַתגע ּמב ִבראשון >הששִבליִבשי<
אנאעּמשה ֵאש ִבני.
ט >ח<
ִבכששֵאתי ֵאביִבוצים לאאכל ִבראשון ,שוִבכששֵאתי ֵאביִבוצים לאאכל ֵאש ִבני,
אששבּמלּמלן אזה ּמב אזהִ ,בראשון;
רֲעחּמלּמקן ,אזה ִבראשון ,שו אזה ִבראשון;
ִבלששללּמשה ושליַתא שרּמבּמעה,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ֵאש ִבני.
י
ִבכששֵאתי ֵאביִבוצים לאאכל ֵאש ִבני שוִבכששֵאתי ֵאביִבוצים לאאכל ששִבליִבשי,
אששבּמלּמלן אזה ּמב אזהֵ ,אש ִבני;
רֲעחּמלּמקן ,אזה ֵאש ִבני ,שו אזה ֵאש ִבני;
ִבלששללּמשה ושליַתא שרּמבּמעה,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ששִבליִבשי.
מסכת טהרות פרק א משנה ז
יא
ִבמשק שרוצות נוששכות זו ּמבזו,
שוִבכּמכ ִברים נוששִבכים אזה ּמב אזה,
ִבניַתּטּממאת יַתאיַתחת ֵאמאהן יַתבאש אר ץ ,מכּמלם שתִבחּמלה;
ּמפ ּמרשו ,מכּמלם שתִבחּמלה.
שביַתמששִבקין ,מכּמלם שש ִבניות;
ּמפ ּמרשו ,מכּמלם שש ִבניות.
שב ּמי יַתדִים ,מכּמלם ששִבליִבשיות;

ּמפ ּמרשו ,מכּמלם ששִבליִבשיות.
מסכת טהרות פרק א משנה ח
יב
ִבמשק אראוצת אשּמה שיּמתה שתִבחּמלה,
שוִבהִבשיְך יַתלרֲעאֵאחרות> ,מחוק :והשליך לה אחירות<
מכּמלם שתִבחּמלה;
ּמפ ּמרּמשהִ ,בהיא שתִבחּמלה ,שומכּמלם שש ִבניות.
ּמה שיּמתה ששִבנ ּמיה,
שוִבהִבשיְך יַתלרֲעאֵאחרות> ,מחוק :והשליך לה אחירות<
מכּמלם שש ִבניות;
ּמפ ּמרּמשהִ ,בהיא ששִבנ ּמיה ,שומכּמלם ששִבליִבשיות.
]ּמה שיּמתה ששִבליִבשית[
שוִבהִבשיְך יַתלרֲעאֵאחרות> ,מחוק :והשליך לה אחירות<
ִבהיא ששִבליִבשית,
שומכּמלם שטהורות,
ֵאבין אשּמפ ּמרשוֵ ,אבין אשללא ּמפ ּמרשו.
מסכת טהרות פרק א משנה ט
יג
ִבכשכרות יַתהלּק אדש שבתוְך מגמוֵאתיאהם יַתהיַתמִים שמ מק ּמדִבשים,
ִבניַתּטּממאת יַתאיַתחת ֵאמאהן יַתבאש אר ץ,
מכּמלם שטֵאמאות.
ִבבשתרוּממה,
שמיַתטֵאמא ששיַתנִים ,ופוֵאסל אאּמחד.
ִבאם ֵאיש ֵאבי ֵאניאהם יַתמששאקה טוֵאפיַתח,
יַתא ף ִבבשתרוּממה יַתהלכל ּמטֵאמא.

פרק ב
מסכת טהרות פרק ב משנה א
א
ּמהִבאּמשה אשּמה שיּמתה כואבאשת ּמי ּמרק ִבבשק ֵאד ּמרה,
שו ּמנ שגּמעה שבּמעאלה חו ץ יַתלשּק ֵאד ּמרה שבּממקום יַתה ּמנגוב> ,יַתבשעּמלה<
יַתא ף יַתעל ִבפי אש איש בו יַתכֵאביּמוצה,
הוא ּמטֵאמא ,שויַתהלכל ּמטהור.
ּמנ שגּמעה ִבבשמקום יַתמששאקה,
ִבאם איש בו יַתכֵאביּמוצה,
יַתהלכל ּמטֵאמא,

ֵאאין בו יַתכֵאביּמוצה,
הוא ּמטֵאמא ,שויַתהלכל ּמטהור;
ּמח יַתזר יַתלשּק ֵאד ּמרה,
יַתהלכל ּמטֵאמא.
ּמה שיּמתה יַתמ יַתגע שטֵאמא ֵאמת,
שו ּמנ שגּמעה ֵאבין ִבבשמקום יַתמששאקהֵ ,אבין שבּממקום יַתה ּמנגוב,
ִבאם איש בו יַתכֵאביּמוצה,
יַתהלכל ּמטֵאמא;
ֵאאין בו יַתכֵאביּמוצה,
הוא ּמטֵאמא ,שויַתהלכל ּמטהור.
ּמה שיּמתה שטבויַתלת יום שמ יַתנאע ארת אאת יַתהשּק ֵאד ּמרה שב ּמי יַתדִים שמלסּמאבות,
ּמרּמאת יַתמששִבקין יַתעל ּמי אדיּמה,
ּמסֵאפק ִבמן יַתהשּק ֵאד ּמרה ִבנּמתזו,
ּמסֵאפק אשיַתהאּקיַתלח ּמנ יַתגע שב ּמי אדיּמה,
יַתה ּמי ּמרק ּמפסול ,שויַתהשּק ֵאד ּמרה שטהו ּמרה.
מסכת טהרות פרק ב משנה ב
ב
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ּמהאוֵאכל לאאכל ִבראשוןִ ,בראשון;
לאאכל ֵאש ִבניֵ ,אש ִבני;
לאאכל ששִבליִבשי ,ששִבליִבשי.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ּמהאוֵאכל לאאכל ִבראשון,
לאאכל ֵאש ִבניֵ ,אש ִבני.
ששִבליִבשיֵ ,אש ִבני יַתללּק אדש,
ללא ֵאש ִבני ִבלשתרוּממה,
אש אנאעּמשה שליַתטרֲעה יַתרת שתרוּממה.
מסכת טהרות פרק ב משנה ג
ג
ּמה ִבראשון אשיַתבמחִבלין,
ּמטֵאמא ושמיַתטֵאמא;
יַתהֵאש ִבני,
ּמפסול ,שוללא שמיַתטֵאמא;
יַתהששִבליִבשי,
אנאאּמכל ִבב שנ ִבזיד יַתה אדיַתמע.
מסכת טהרות פרק ב משנה ד
ד
ּמה ִבראשון שויַתהֵאש ִבני אשִבבשתרוּממה,

שטֵאמִבאין ושמיַתטִבמין.
יַתהששִבליִבשי,
ּמפסול ,שוללא שמיַתטֵאמא;
ּמה שרִבביִבעי,
אנאאּמכל ִבב שנ ִבזיד יַתהלּק אדש.
מסכת טהרות פרק ב משנה ה
ה
ּמה ִבראשון שויַתהֵאש ִבני שויַתהששִבליִבשי אשיַתבּק אדש,
שטֵאמִבאין ושמיַתטִבמין.
ּמה שרִבביִבעי,
ּמפסול ,שוללא שמיַתטֵאמא;
יַתהרֲעחִבמיִבשי,
אנאאּמכל ִבב שנ ִבזיד יַתהלּק אדש.
מסכת טהרות פרק ב משנה ו
ו
יַתהֵאש ִבני אשיַתבמחִבלין,
שמיַתטֵאמא יַתמששֵאקה מחִבלין,
ופוֵאסל שלאושכֵאלי שתרוּממה.
יַתהששִבליִבשי אשיַתבשתרוּממה,
שמיַתטֵאמא יַתמששֵאקה לק אדש,
ופוֵאסל שלאושכֵאלי לק אדש,
אש אנאעּמשה שליַתטרֲעה יַתרת לק אדש;
רֲעאּמבל ִבאם אנאעּמשה שליַתטרֲעה יַתרת שתרוּממה,
שמיַתטֵאמא ששיַתנִים ,ופוֵאסל אאּמחד יַתבלּק אדש.
מסכת טהרות פרק ב משנה ז
ז
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
ששּמלששּמתן ּמש ִבוים:
ּמה ִבראשון אשיַתבלּק אדש ,אשיַתבשתרוּממה ,אשיַתבמחִבלים,
שמיַתטֵאמא ששיַתנִים ופוֵאסל אאּמחד יַתבלּק אדש,
שמיַתטֵאמא אאּמחד ופוֵאסל אאּמחד ִבבשתרוּממה,
ופוֵאסל אאת יַתהמחִבלין;
יַתהֵאש ִבני אששבמכּמלם,
שמיַתטֵאמא אאּמחד ופוֵאסל אאּמחד יַתבלּק אדש,
שמיַתטֵאמא יַתמששֵאקה מחִבלים,
ופוֵאסל שלאושכֵאלי שתרוּממה.
יַתהששִבליִבשי אששבמכּמלם,
שמיַתטֵאמא יַתמששֵאקה לק אדש

ופוֵאסל שלאושכֵאלי לק אדש.
מסכת טהרות פרק ב משנה ח
ח
ּמהאוֵאכל לאאכל ֵאש ִבני,
ללא יַתירֲעעֵאשם שבֵאבית יַתהיַתבד.
שומחִבלים אש יַתנרֲעעשו יַתעל יַתגֵאבי יַתהלּק אדש,
רֲעה ֵארי ֵאאלו יַתכמחִבלין.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר ִבב שרִבבי ּמוצדוק אוֵאמר:
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִבכשתרוּממה,
שליַתטֵאמא שש יַתנִים שוִבלשפסול אאּמחד.

פרק ג
מסכת טהרות פרק ג משנה א
א
ּמהלראטב שויַתהשג ִבריִבסין שואהּמחּמלב,
ִבב שזיַתמן אשֵאהן יַתמששאקה טוֵאפיַתח,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שתִבחּמלה;
ּמק ּמרשו,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שש ִבנ ִביים;
ּמח שזרו שו ִבנמוחו,
יַתכֵאביּמוצה שממכ ּמון,
ּמטהור;
ּמיֵאתר ִבמיַתכֵאביּמוצה,
ּמטֵאמא ,אשֵאכי ּמון אש ּמיּמוצאת ִבטּמפה ִבראשו ּמנה,
ִבנשטֵאמאת שביַתכֵאביּמוצה.
מסכת טהרות פרק ג משנה ב
ב
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
יַתהאשאמן שתִבחּמלה שלעוּמלם.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתא ף שדיַתבש;
שרִבבי ִבששמעון יַתהֵאשזו ִברי אוֵאמר:
יַתא ף יַתה יַתיִין.
גוש אשיַתל ֵאזיִבתין אש ּמניַתפל יַתליַתתנור שומהיַתוּסק,
יַתכֵאביּמוצה שממכ ּמון,
ּמטהור;

ּמיֵאתר ִבמיַתכֵאביּמוצה,
ּמטֵאמא ,אשֵאכי ּמון אש ּמיּמוצאת ִבטּמפה ּמה ִבראשו ּמנה,
ִבנשטֵאמאת שביַתכֵאביּמוצה.
ִבאם ּמהיו שפרו ִבדין,
רֲעאִבפלו ֵאהן שסּמאה,
ּמטהור.
מסכת טהרות פרק ג משנה ג
ג
שטֵאמא ֵאמת אשּמוּסיַתחט ֵאזיִבתים יַתורֲעע ּמנִבבים,
יַתכֵאביּמוצה שממכ ּמון,
ּמטהור,
וִבבשליַתבד אשללא ִי יַתגע ִבבשמקום יַתמששאקה;
ּמיֵאתר ִבמיַתכֵאביּמוצה,
ּמטֵאמא ,אשֵאכי ּמון אש ּמיּמוצאת ִבטּמפה ּמה ִבראשו ּמנה,
ִבנשטֵאמאת שביַתכֵאביּמוצה.
שוִבאם ּמה ּמיה ּמזב או ּמזּמבה,
רֲעאִבפלו יַתג שר ֵאגר שיִבחי ִבדי,
ּמטֵאמא ,אשֵאכי ּמון אש ּמיּמוצאת ִבטּמפה ּמה ִבראשו ּמנה,
ִבניַתּטּממאת יַתביַתמּמשא.
ּמזב אשּמחיַתלב אאת ּמהֵאעז,
אהּמחּמלב ּמטֵאמא,
אשֵאכי ּמון אש ּמיּמוצאת ִבטּמפה ּמה ִבראשו ּמנה,
ִבניַתּטּממאת יַתביַתמּמשא.
מסכת טהרות פרק ג משנה ד
ד
יַתכֵאביּמוצה ּקאּמכִבלין אשִבה ִבניּמחן יַתביַתחּממה שו ִבנשתיַתמּמעטו,
שוֵאכן יַתכ יַתזִית ִבמן יַתהֵאמת,
שויַתכ יַתזִית ִבמן יַתה שנֵאבּמלה,
שוּמכרֲעע ּמדּמשה ִבמן יַתהאש אר ץ,
יַתכ יַתזִית ִבפגול,
יַתכ יַתזִית נוּמתר,
יַתכ יַתזִית ֵאחאלבּ> ,מחּמלב<
רֲעה ֵארי ֵאאלו שטהו ִברין,
שוֵאאין יַתח ּמיִבבין רֲעעֵאליאהן ִבמֵאשם ִבפגול שונוּמתר שוּמטֵאמא.
ִבה ִבניּמחן יַתב שגּמשִבמים שו ִבנשתּמפחו,
שטֵאמִבאין,
שויַתח ּמיִבבין רֲעעֵאליאהן ִבמֵאשם ִבפגול שונוּמתר שוּמטֵאמא.
מסכת טהרות פרק ג משנה ה

ה
ּמכל יַתהשּטּממאות שכּמשיַתעת שמִבוציּמאּמתן:
ִבאם שטֵאמאות ,שטֵאמאות,
ִבאם שטהורות ,שטהורות,
ִבאם שממכוּסות ,שממכוּסות,
ִבאם שמ מגלות ,שמ מגלות.
יַתמיַתחט אש ִבנשמֵאוצאת שמֵאלּמאה רֲעחלו ּמדה או ששבו ּמרה,
שטהו ּמרה,
אשּמכל יַתהשּטּממאות שכּמשיַתעת שמִבוציּמאּמתן.
מסכת טהרות פרק ג משנה ו
ו
ֵאח ֵארש שואטה שוּמקּמטן
אש ִבנשמשוצאו שבּממבוי אש איש בו מטשמּמאה,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שבאח שזיַתקת יַתטרֲעה ּמרה,
שוּמכל ִבפֵאּקיַתח שבאח שזיַתקת מטשמּמאה,
שוּמכל אשֵאאין בו יַתדיַתעת שלִבהּמשֵאאל,
שסֵאפקו ּמטהור.
מסכת טהרות פרק ג משנה ז
ז
ִבתינוק אש ִבנשמּמוצא שביַתוצד ֵאבית יַתהשּקּמברותֵ> ,אבין<
שויַתהשויַתש ִבנים שב ּמידו,
שוֵאאין יַתהשויַתש ִבנים אאּמלא ִבמשמקום מטשמּמאה,
ּמטהור ,אשרֲעא ִבני אוֵאמר:
יַתאֵאחר שלּמקּמטן שו ּמניַתתן לו.
שוֵאכן רֲעחמור ֵאבין יַתהשּקּמברות,
ֵאכּמליו שטהו ִברין.
מסכת טהרות פרק ג משנה ח
ח
ִבתינוק אש ִבנשמּמוצא שביַתוצד ּמהִבעּמוּסה,
שויַתהּמבֵאוצק שב ּמידו,
שרִבבי ֵאמִבאיר שמיַתטֵאהר,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטִבמין,
אש אד ארְך יַתהִבתינוק שליַתטֵאפיַתח.
ּמבֵאוצק אש איש בו שנִבקידות יַתת שר ּמנ שגִבלים,
ויַתמששִבקים שטֵאמִבאים שבתוְך יַתהיַתבִית,
ִבאם ֵאיש ֵאבין יַתמששִבקים יַתלִבכּמכרות
שכ ֵאדי אש שי יַתנ שגבו אאת ִבפיאהן ּמבּמא אר ץ,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שטהו ִברין.

יַתבּמפ ּמרה ויַתבאכאלב,
שכ ֵאדי אש שייַתלרֲעחכו אאת שלשו ּמנם.
וששּמאר ּמכל יַתהשבֵאהּממה,
שכ ֵאדי אששת יַתנ ֵאגב.
שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב שמיַתטֵאהר יַתבאכאלב,
אשהוא ִבפֵאּקיַתח,
אשֵאאין יַתד שרכו שליַתה ִבנייַתח אאת יַתהּממזון שוֵאליֵאלְך יַתליַתמִים.

פרק ד
מסכת טהרות פרק ד משנה א
א
יַתהזו ֵארק מטשמּמאה ִבמּממקום שלּממקום,
ִבכּמכר שלֵאבין יַתהיַתמשפשתחות,
יַתמשפֵאתיַתח שלֵאבין יַתהִבכּמכרות,
ּמטהור.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבכּמכר שלֵאבין יַתהיַתמשפשתחות,
ּמטֵאמא,
יַתמשפֵאתיַתח שלֵאבין יַתהִבכּמכרות,
ּמטהור.
מסכת טהרות פרק ד משנה ב
ב
יַתהאש אר ץ שבִבפי יַתהמחשל ּמדה,
ושמיַתהאלאכת יַתעל יַתגֵאבי ִבכּמכרות אשִבלשתרוּממה,
ּמסֵאפק ּמנ יַתגעּ ,מסֵאפק ללא ּמנ יַתגע,
שסֵאפקו ּמטהור.
מסכת טהרות פרק ד משנה ג
ג
יַתהאש אר ץ שבִבפי יַתהמחשל ּמדה,
שויַתה שנֵאבּמלה שבִבפי יַתהאכאלב,
שוּמעשברו ֵאבין יַתהשּטהו ִברין,
או אשּמעשברו שטהו ִברין ֵאבי ֵאניאהן,
שסֵאפּמקן ּמטהור,
ִבמשפ ֵאני אשֵאאין יַתלמּטשמּמאה ּממקום.
ּמהיו שמ יַתנשּק ִבדים ּמבאהן יַתעל ּמהּמא אר ץ,
שוּמאיַתמר:

"ִבהיַתלשכִבתי יַתלּממקום יַתהּמלז> ,שלּממקום<
שוֵאאין ּמידויַתע ִבאם ּמנ יַתגשעִבתי ִבאם ללא ּמנ יַתגשעִבתי",
שסֵאפקו ּמטֵאמא,
ִבמשפ ֵאני אש ֵאיש יַתלמּטשמּמאה ּממקום.
מסכת טהרות פרק ד משנה ד
ד
יַתכ יַתזִית ִבמן יַתהֵאמת שבִבפי ּמהעו ֵארב,
ּמסֵאפק אהאאִבהיל יַתעל ּמהּמא ּמדם שויַתעל יַתהֵאכִבלים ִבב שרשות יַתה ּמיִבחיד,
ּמסֵאפק ּמא ּמדםּ ,מטֵאמא;
ּמסֵאפק ֵאכִבליםּ ,מטהור.
יַתהשמיַתמֵאלא רֲעעּמש ּמרה שדּמלִיין,
שו ִבנשמּמוצא אש אר ץ שבאאּמחד ֵאמאהן,
הוא ּמטֵאמא ,שומכּמלם שטהו ִברין.
יַתהשמּמע ארה ִבמאכִבלי שלאכִבלי,
שו ִבנשמּמוצא אש אר ץ יַתביַתתשחתון,
ּמהאעשליון ּמטהור.
מסכת טהרות פרק ד משנה ה
ה
יַתעל ִבשּמשה שסֵאפקות שו שרִבפין אאת יַתהשתרוּממה:
יַתעל שסֵאפק ֵאבית יַתהשפ יַתרס,
שויַתעל ]שסֵאפק[ ּמעּמפר יַתהּמבא ֵאמאא אר ץ ּמהיַתעִבמים,
שויַתעל שסֵאפק ִבב שג ֵאדי יַתעם ּמהּמא אר ץ,
שויַתעל שסֵאפק ֵאכִבלים יַתה ִבנשמּמוצִבאים,
שויַתעל שסֵאפק רוִבקין,
שויַתעל שסֵאפק ֵאמי יַתר שגֵאלי ּמא ּמדם
אשֵאהן שכ אנ אגד ֵאמי יַתר שגֵאלי שבֵאהּממה,
שויַתעל יַתו יַתדי יַתמ ּמגּמען אשהוא שסֵאפק מטשמּמאּמתן,
שו שרִבפין אאת יַתהשתרוּממה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתא ף יַתעל שסֵאפק יַתמ ּמגּמען ִבב שרשות יַתה ּמיִבחיד.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִבב שרשות יַתה ּמיִבחיד ,תוִבלין,
וִבב שרשות ּמה יַתרִבביםּ ,מטהור.
מסכת טהרות פרק ד משנה ו
ו
שש ֵאני רוִבקין,
אאּמחד ּמטֵאמא שואאּמחד ּמטהור,
תוִבלין יַתעל יַתמ ּמגּמען שויַתעל יַתמּמשּמאן

שויַתעל ֵאהֵאסּמטן ִבב שרשות יַתה ּמיִבחיד,
שויַתעל יַתמ ּמגּמען ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים ִבב שזיַתמן אשֵאהן יַתלִבחים,
שויַתעל יַתמּמשּמאן ֵאבין יַתלִבחין ֵאבין שיֵאבִבשים.
ּמה ּמיה רוק שיִבחי ִבדי שו ּמנ יַתגע בו,
ו שנּמשאו ,אואהִבסיטו ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
שו שרִבפין ּמעּמליו אאת יַתהשתרוּממה,
שוֵאאין ּמוצ ִבריְך לויַתמר ִבב שרשות יַתה ּמיִבחיד.
מסכת טהרות פרק ד משנה ז
ז
ֵאאלו שסֵאפקות אשִבּטרֲעהרו רֲעחּמכִבמין:
שסֵאפק יַתמִים ששאוִבבין יַתלִבמשק אוה,
שסֵאפק מטשמּמאה ּמוצּמפה יַתעל שפ ֵאני יַתהיַתמִים,
שסֵאפק יַתמששִבקין ִבליַתּטֵאמאּ ,מטֵאמא,
ושליַתטֵאמאּ ,מטהור,
שסֵאפק ּמי יַתדִים ִבליַתּטֵאמא ושליַתטֵאמא ושליַתטֵאהרּ ,מטהור,
שסֵאפק שרשות ּמה יַתרִבבים,
שסֵאפק ִבדשב ֵארי סושפ ִברים,
שסֵאפק יַתהמחִבלין,
שסֵאפק שש ּמרִבוצים,
שסֵאפק שנ ּמגִבעים,
שסֵאפק שנ ִבזירות,
שסֵאפק שבכורות,
ושסֵאפק ּמק שרּמבנות.
)מסכת טהרות פרק ד משנה ח(
שסֵאפק מטשמּמאה ּמוצּמפה יַתעל שפ ֵאני יַתהיַתמִים,
ֵאבין יַתבֵאכִבליםֵ ,אבין יַתביַתּק שריַתקעות,
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתבֵאכִבליםּ ,מטֵאמא ,ויַתביַתּק שריַתקעותּ ,מטהור.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שסֵאפק שי ִברי ּמדתוּ ,מטֵאמא ,ושסֵאפק רֲעעּמל ּמיתוּ ,מטהור.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
רֲעאִבפלו ֵאאין ּמשם אאּמלא שמללא ּמא ּמדם שומטשמּמאהּ ,מטהור.
מסכת טהרות פרק ד משנה ט
ח
שסֵאפק יַתמששִבקים ִבליַתּטֵאמאּ ,מטֵאמאֵ ,אכייַתוצד?
ּמטֵאמא אשּמפיַתשט אאת יַתר שגלו שלֵאבין יַתמששִבקין שטהו ִברין,
ּמסֵאפק ּמנ יַתגע ּמסֵאפק ללא ּמנ יַתגע ,שסֵאפקו ּמטֵאמא.
ט

ּמה שיּמתה ִבכּמכר שטֵאמּמאה שב ּמידו,
ושפּמשּמט ּה שלֵאבין יַתמששִבקין שטהו ִברין,
ּמסֵאפק ּמנ יַתגע ּמסֵאפק ללא ּמנ יַתגע ,שסֵאפקו ּמטֵאמא.
י
ושליַתטֵאמא ּמטהורֵ ,אכייַתוצד?
ּמה שיּמתה יַתמֵאּקל שב ּמידו ושבלראּמש ּה יַתמששִבקין שטֵאמִבאין,
ו שז ּמרּמק ּה שלֵאבין ִבכּמכרות שטהו ִברין,
ּמסֵאפק ּמנ יַתגע ּמסֵאפק ללא ּמנ יַתגע ,שסֵאפקו ּמטהור.
מסכת טהרות פרק ד משנה י
יא
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
שסֵאפק יַתמששִבקין ּמלּקאּמכִבליםּ ,מטֵאמא,
שויַתלֵאכִבליםּ ,מטהור.
ֵאכייַתוצד?
ששֵאתי רֲעחִבביות,
יַתאיַתחת שטֵאמּמאה שויַתאיַתחת שטהו ּמרה,
ּמעּמשה ִבעּמוּסה ֵאמיַתאיַתחת ֵאמאהן,
ּמסֵאפק ִבמן יַתהשּטֵאמּמאה ּמעּמשה,
ּמסֵאפק ִבמן יַתהשּטהו ּמרה ּמעּמשה,
אזה הוא שסֵאפק יַתמששִבקין:
ּמלּקאּמכִבלים ּמטֵאמא ,שויַתלֵאכִבלים ּמטהור.
מסכת טהרות פרק ד משנה יא
יב
שסֵאפק ּמי יַתדִים,
ִבליַתּטֵאמא ושליַתטֵאמא שוִבלשטיַתהר,
ּמטהור.
שסֵאפק שרשות ּמה יַתרִבבים,
ּמטהור.
שסֵאפק ִבדשב ֵארי סושפ ִברים:
ּמאיַתכל ּקאּמכִבלין שטֵאמִבאים,
ּמשּמתה יַתמששִבקין שטֵאמִבאין,
ּמבא לראשו שו מרבו שביַתמִים ששאוִבבין,
או אש ּמנשפלו יַתעל לראשו שויַתעל מרבו
ששללאשת ּמל ִבגין יַתמִים ששאוִבבין,
שסֵאפקו ּמטהור.
רֲעאּמבל ּמדּמבר אשהוא יַתאב יַתהמּטשמּמאה ִבמ ִבדשב ֵארי סושפ ִברים,
שסֵאפקו ּמטֵאמא.

מסכת טהרות פרק ד משנה יב
יג
שסֵאפק יַתהמחִבלין ,זו יַתטרֲעה יַתרת שפ ִברישות.
שסֵאפק שש ּמרִבוצים ,שכּמשיַתעת שמִבוציּמאּמתן.
שסֵאפק שנ ּמגִבעים ,יַתכשתִבחּמלה ּמטהור,
יַתעד אשללא ִבנ שזיַתקק יַתלמּטשמּמאה;
ִבמאש ִבנ שזיַתקק יַתלמּטשמּמאה ,שסֵאפקו ּמטֵאמא.
יד >יא<
שסֵאפק שנ ִבזירות ,ממּמתר.
שסֵאפק שבכורות,
אאּמחד שבכו ֵארי ּמא ּמדם שואאּמחד שבכו ֵארי שבֵאהּממה,
ֵאבין שטֵאמּמאה ֵאבין שטהו ּמרה,
אשיַתהמוִבוציא ֵאמרֲעחֵאברו ּמעּמליו ּמה שרּמא ּמיה.
מסכת טהרות פרק ד משנה יג
יה >יב<
שסֵאפק ּמק שרּמבנות,
ּמהִבאּמשה אש ֵאיש ּמעאליּמה שסֵאפק ּמחֵאמש ֵאלדות
שסֵאפק ּמחֵאמש ִבזיבות,
שמִבביּמאה ּמק שרּמבן אאּמחד,
שואואכאלת יַתבזּמּק ּמדִבשים,
שוֵאאין יַתהששּמאר ּמעאליּמה חוּמבה.

פרק ה
מסכת טהרות פרק ה משנה א
א
יַתהאש אר ץ שויַתהשציַתפ שר ֵאדיַתע ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
שוֵאכן יַתכ יַתזִית ִבמן יַתהֵאמת שויַתכ יַתזִית ִבמן יַתה שנֵאבּמלה,
אעאוצם ִבמן יַתהֵאמת שואעאוצם ִבמן יַתה שנֵאבּמלה,
גוש ֵאמאא אר ץ שטהו ּמרה שוגוש ֵאמאא אר ץ ּמהיַתעִבמים,
גוש ֵאמאא אר ץ שטהו ּמרה שוגוש ִבמֵאבית יַתהשפ יַתרס,
שש ֵאני ששִבביִבלין,
אאּמחד ּמטֵאמא שואאּמחד ּמטהור,
ִבהֵאלְך שבאאּמחד ֵאמאהן,
שוֵאאין ּמידויַתע שבֵאאי אזה ֵאמאהן ִבהֵאלְך,
אהאאִבהיל יַתעל אאּמחד ֵאמאהן,
שוֵאאין ּמידויַתע יַתעל ֵאאי אזה ֵאמאהם אהאאִבהיל,

ֵאהִבסיט שבאאּמחד ֵאמאהן,
שוֵאאין ּמידויַתע שבֵאאי אזה ֵאמאהן ֵאהִבסיט,
שרִבבי שיהומשיַתע שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין.
מסכת טהרות פרק ה משנה ב
ב
אאּמחד אשּמאיַתמר:
" ּמנ יַתגשעִבתי ּמב אזה,
שוֵאאין ּמידויַתע ִבאם הוא ּמטֵאמא ִבאם הוא ּמטהור",
" ּמנ יַתגשעִבתי שוֵאאין ּמידויַתע שבֵאאי אזה ִבמשש ֵאניאהן ּמנ יַתגשעִבתי",
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין.
שרִבבי יוֵאסה שמיַתטֵאמא יַתבֵאכִבלים> ,יַתבֵאכלם<
ושמיַתטֵאהר ִבבששִבביל,
אש אד ארְך ּמא ּמדם שליַתהֵאלְך,
שוֵאאין יַתד שרכו ִבל יַתגע.
מסכת טהרות פרק ה משנה ג
ג
שש ֵאני ששִבביִבלין,
אאּמחד ּמטֵאמא שואאּמחד ּמטהור,
ִבהֵאלְך שבאאּמחד ֵאמאהן שוּמעּמשה שטּמהרות שו אנאאּמכלו,
ִבה ּמזה שוּמש ּמנה שוּמטיַתבל ּמטיַתהר;
ִבהֵאלְך יַתבֵאש ִבני שוּמעּמשה שטּמהרות,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שטהורות.
ִבאם יַתק ּמימות ּמה ִבראשונות,
ֵאאלו ּמוֵאאלו שתלויות.
ִבאם ללא ּמטיַתהר ִבב שניַתתִים,
ּמה ִבראשונות ,שתלויות,
שויַתהשש ִבניותִ ,יּמש ֵארפו.
מסכת טהרות פרק ה משנה ד
ד
יַתהאש אר ץ שויַתהשציַתפ שר ֵאדיַתע ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
שו ּמנ יַתגע שבאאּמחד ֵאמאהם שוּמעּמשה שטּמהרות שו אנאאּמכלו,
ּמטיַתבל ,שו ּמנ יַתגע יַתבֵאש ִבני ,שוּמעּמשה שטּמהרות,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שטהורות.
ִבאם יַתק ּמימות ּמה ִבראשונות,
ֵאאלו ּמוֵאאלו שתלויות.
ִבאם ללא ּמטיַתבל ִבב שניַתתִים,

ּמה ִבראשונות שתלויות,
יַתהשש ִבניות ִיּמש ֵארפו.
מסכת טהרות פרק ה משנה ה
ה
שש ֵאני ששִבביִבלין,
אאּמחד ּמטֵאמא שואאּמחד ּמטהור,
ִבהֵאלְך שבאאּמחד ֵאמאהן שוּמעּמשה שטּמהרות,
וּמבא רֲעחֵאברו שוִבהֵאלְך יַתבֵאש ִבני שוּמעּמשה שטּמהרות,
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם ִבנששּמאלו אזה ִבבשפ ֵאני יַתעשוצמו ,שו אזה ִבבשפ ֵאני יַתעשוצמו,
שטהו ִברין,
ִבאם ִבנששּמאלו שש ֵאניאהם שכאאּמחד,
שטֵאמִבאין.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ֵאבין ּמכְך וֵאבין ּמכְך ,שטֵאמִבאין.
מסכת טהרות פרק ה משנה ו
ו
שש ֵאני ִבכּמכ ִברים,
אאּמחד ּמטֵאמא שואאּמחד ּמטהור,
ּמאיַתכל אאת אאּמחד ֵאמאהן שוּמעּמשה שטּמהרות,
וּמבא רֲעחֵאברו שוּמאיַתכל אאת יַתהֵאש ִבני שוּמעּמשה שטּמהרות,
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם ִבנששּמאלו אזה ִבבשפ ֵאני יַתעשוצמו שו אזה ִבבשפ ֵאני יַתעשוצמו,
שטהו ִברין,
ִבנששּמאלו שש ֵאניאהן שכאאּמחד,
שטֵאמִבאין.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ֵאבין ּמכְך וֵאבין ּמכְך ,שטֵאמִבאין.
מסכת טהרות פרק ה משנה ז
ז
ִבמי אש ּמייַתשב ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
וּמבא אאּמחד שו ּמד יַתרס יַתעל שב ּמג ּמדיו,
או אש ּמריַתקק שו ּמנ יַתגע שברוקו,
יַתעל רוקו שו שרִבפין אאת יַתהשתרוּממה,
שויַתעל שב ּמג ּמדיו הושלִבכין יַתאיַתחר ּמהרוק.
ּמייַתשן ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים שוּמעיַתמד,
ֵאכּמליו שטֵאמִבאין ִבמ שד ּמרס,
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.

יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין.
ּמנ יַתגע שבאאּמחד יַתביַתל שיּמלה,
שוֵאאין ּמידויַתע ִבאם יַתחי ִבאם ֵאמת,
ויַתביַתשיַתחר ּמעיַתמד ושמּמוצאו ֵאמת,
שרִבבי ֵאמִבאיר שמיַתטֵאהר,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטִבמין,
אשּמכל יַתהשּטּממאות שכּמשיַתעת שמִבוציּמאּמתן.
מסכת טהרות פרק ה משנה ח
ח
שוּמטה יַתאיַתחת ּמבִבעיר,
או ּמנשכ ִברית ,או כוִבתית,
ּמכל ּמהרוִבקים אשּמבִבעיר שטֵאמִבאין.
ִבמי אשּמד שרּמסה ִבאּמשה יַתעל שב ּמג ּמדיו,
או אש ּמיששּמבה ִבעמו ִבבשסִבפי ּמנה,
ִבאם יַתמיַתכ שרתו אשהוא אוֵאכל ִבבשתרוּממה,
ֵאכּמליו שטהו ִברין,
שוִבאם ּמלאוִ ,יששּמאאל ּמנה.
מסכת טהרות פרק ה משנה ט
ט
ֵאעד אוֵאמר " ִבנשטֵאמאּמת",
שוהוא אוֵאמר "ללא ִבנשטֵאמאִבתי",
ּמטהור.
שש יַתנִים אושמ ִברים " ִבנשטֵאמאּמת",
שוהוא אוֵאמר "ללא ִבנשטֵאמאִבתי",
שרִבבי ֵאמִבאיר שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
הוא אנאאּממן יַתעל שי ֵאדי יַתעשוצמו.
י
ֵאעד אוֵאמר " ִבניַתּטּממא",
ושש יַתנִים אושמ ִברים "ללא ִבניַתּטּממא",
ֵאבין ִבב שרשות יַתה ּמיִבחיד ֵאבין ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
ּמטהור.
שש יַתנִים אושמ ִברים " ִבניַתּטּממא",
שוֵאעד אוֵאמר "ללא ִבניַתּטּממא",
ֵאבין ִבב שרשות יַתה ּמיִבחיד ֵאבין ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
ּמטֵאמא.
ֵאעד אוֵאמר " ִבניַתּטּממא",
ֵאעד אוֵאמר "ללא ִבניַתּטּממא",

ִבאּמשה אואמ ארת " ִבניַתּטּממא",
שוִבאּמשה אואמ ארת "ללא ִבניַתּטּממא",
ִבב שרשות יַתה ּמיִבחידּ ,מטֵאמא,
ִבב שרשות ּמה יַתרִבביםּ ,מטהור.

פרק ו
מסכת טהרות פרק ו משנה א
א
ּממקום אשּמה ּמיה שרשות יַתה ּמיִבחיד,
שו אנאעּמשה שרשות ּמה יַתרִבבים,
שוּמח יַתזר שו אנאעּמשה שרשות יַתה ּמיִבחיד,
שכאשהוא שרשות יַתה ּמיִבחיד,
שסֵאפקו ּמטֵאמא,
שכאשהוא שרשות ּמה יַתרִבבים,
שסֵאפקו ּמטהור.
יַתהשמיַתסֵאכן ִבב שרשות יַתה ּמיִבחיד,
שוהוִבוציאוהו ִבל שרשות ּמה יַתרִבבים,
שואהאח ִבזירוהו ִבל שרשות יַתה ּמיִבחיד,
שכאשהוא ִבב שרשות יַתה ּמיִבחיד > ,שרשות<
שסֵאפקו ּמטֵאמא,
שכאשהוא ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים > ,שרשות<
שסֵאפקו ּמטהור.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
שרשות ּמה יַתרִבבים יַתמשפאסאקת.
מסכת טהרות פרק ו משנה ב
ב
יַתא שרּמבּמעה שסֵאפקות שרִבבי שיהומשיַתע שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין.
ֵאכייַתוצד?
יַתהּמּטֵאמא עוֵאמד שויַתהּמּטהור עוֵאבר,
יַתהּמּטהור עוֵאמד שויַתהּמּטֵאמא עוֵאבר,
יַתהמּטשמּמאה ִבב שרשות יַתה ּמיִבחיד,
שויַתהיַתּטרֲעה ּמרה ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
יַתהיַתּטרֲעה ּמרה ִבב שרשות יַתה ּמיִבחיד,
שויַתהמּטשמּמאה ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
ּמסֵאפק ּמנ יַתגעּ ,מסֵאפק ללא ּמנ יַתגע,
ּמסֵאפק אהאאִבהילּ ,מסֵאפק ללא אהאאִבהיל,

ּמסֵאפק ֵאהִבסיטּ ,מסֵאפק ללא ֵאהִבסיט,
שרִבבי שיהומשיַתע שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין.
מסכת טהרות פרק ו משנה ג
ג
ִבאיּמלן אשּמה ּמיה עוֵאמד ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
שויַתהמּטשמּמאה שבתוכו,
ּמעּמלה שללראשו,
ּמסֵאפק ּמנ יַתגעּ ,מסֵאפק ללא ּמנ יַתגע,
שסֵאפקו ּמטֵאמא.
חר אש איש בו מטשמּמאה,
ִבהשכ ִבניס ּמידו של ל
ּמסֵאפק ּמנ יַתגעּ ,מסֵאפק ללא ּמנ יַתגע,
שסֵאפקו ּמטֵאמא.
רֲעחנות אשִבהיא שטֵאמּמאה,
ושפתוּמחה ִבל שרשות ּמה יַתרִבבים,
ּמסֵאפק ִבנשכ יַתנסּ ,מסֵאפק ללא ִבנשכ יַתנס,
שסֵאפקו ּמטהור.
ששֵאתי רֲעחנויות ,יַתאיַתחת שטֵאמּמאה שויַתאיַתחת שטהו ּמרה,
ִבנשכ יַתנס שליַתאיַתחת ֵאמאהן,
ּמסֵאפק יַתלשּטהו ּמרה ִבנשכ יַתנס,
ּמסֵאפק יַתלשּטֵאמּמאה ִבנשכ יַתנס,
שסֵאפקו ּמטֵאמא.
)מסכת טהרות פרק ו משנה ד(
ּמכל אשיַתאשת ּמיכול של יַתרבות שסֵאפקות ושסֵאפק שסֵאפקות,
ִבב שרשות יַתה ּמיִבחידּ ,מטֵאמא,
ִבב שרשות ּמה יַתרִבביםּ ,מטהור.
ד
ֵאכייַתוצד?
ִבנשכ יַתנס יַתלּממבוי שומטשמּמאה אבּמחֵאוצר,
ּמסֵאפק ִבנשכ יַתנסּ ,מסֵאפק ללא ִבנשכ יַתנס,
יַתהמּטשמּמאה יַתביַתבִית,
ּמסֵאפק ִבנשכ יַתנסּ ,מסֵאפק ללא ִבנשכ יַתנס,
יַתורֲעאִבפלו ִבנשכ יַתנס,
ּמסֵאפק ּמה שיּמתה ּמשםּ ,מסֵאפק ללא ּמה שיּמתה ּמשם,
יַתורֲעאִבפלו ּמה שיּמתה ּמשם,
ּמסֵאפק אש איש ּמב ּה יַתכֵאשעור,
ּמסֵאפק אשֵאאין ּמב ּה,
יַתורֲעאִבפלו איש ּמב ּה,
ּמסֵאפק שטֵאמּמאה ּמסֵאפק שטהו ּמרה,

יַתורֲעאִבפלו שטֵאמּמאה,
ּמסֵאפק ּמנ יַתגעּ ,מסֵאפק ללא ּמנ יַתגע,
שסֵאפקו ּמטֵאמא.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
שסֵאפק ִבביּמאהּ ,מטהור,
שסֵאפק יַתמ יַתגע מטשמּמאהּ ,מטֵאמא.
מסכת טהרות פרק ו משנה ה
ה
ִבנשכ יַתנס יַתלִבבשקּמעה ִבבימות יַתה שגּמשִבמים,
שויַתהמּטשמּמאה שבּמש אדה שפלו ִבנית,
שוּמאיַתמר:
"ִבהיַתלשכִבתי שלּממקום יַתהּמלז,
שוֵאאין ּמידויַתע ִבאם ִבנשכ יַתנשסִבתי שלאוּמת ּה יַתהּמש אדה,
ִבאם ללא ִבנשכ יַתנשסִבתי",
שרִבבי אאשלּמע ּמזר שמיַתטֵאהר,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטִבמין.
מסכת טהרות פרק ו משנה ו
ו
שסֵאפק שרשות יַתה ּמיִבחידּ ,מטֵאמא,
יַתעד אשליאיַתמר "ללא ּמנ יַתגשעִבתי".
שסֵאפק שרשות ּמה יַתרִבביםּ ,מטהור,
יַתעד אשליאיַתמר " ּמנ יַתגשעִבתי".
ֵאאי זו ִבהיא שרשות יַתה ּמיִבחיד?
ששִבביֵאלי ֵאבית ּמגשלגול,
שוֵאכן יַתכיוֵאוצא ּמבאהן,
שרשות יַתה ּמיִבחיד יַתליַתשּמבת,
ו שרשות ּמה יַתרִבבין יַתלמּטשמּמאה.
ּמאיַתמר שרִבבי אאשלּמע ּמזר:
ללא ּמה שזּמכרו ששִבביֵאלי ֵאבית ּמגשלגול,
אאּמלא אשֵאהן שרשות יַתה ּמיִבחיד שלּמכְך ושלּמכְך.
יַתהששִבביִבלים יַתהשמיַתפשלִבשים יַתלבורות,
שויַתלִבשיִבחים שויַתל ִבגתות,
שרשות יַתה ּמיִבחיד יַתליַתשּמבת,
ו שרשות ּמה יַתרִבבים יַתלמּטשמּמאה.
מסכת טהרות פרק ו משנה ז
ז
יַתהִבבשקּמעה ִבבימות יַתהיַתחּממה,
שרשות יַתה ּמיִבחיד יַתליַתשּמבת,

ו שרשות ּמה יַתרִבבים יַתלמּטשמּמאה.
וִבבימות יַתה שגּמשִבמים,
שרשות יַתה ּמיִבחיד שלּמכְך ושלּמכְך.
מסכת טהרות פרק ו משנה ח
ח
ּמבִבסישלֵאקי :basilikē > ,בניין ציבורי גדול שבו שורות עמודים<
שרשות יַתה ּמיִבחיד יַתליַתשּמבת,
ו שרשות ּמה יַתרִבבים יַתלמּטשמּמאה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם עוֵאמד הוא יַתבאפיַתתח יַתה אזה,
שורואאה אאת יַתה ִבנשכ ּמנִבסין שואאת יַתהיושוצִבאין יַתבאפיַתתח יַתהּמלז,
שרשות יַתה ּמיִבחיד שלּמכְך ושלּמכְך,
שוִבאם ּמלאו,
שרשות יַתה ּמיִבחיד יַתליַתשּמבת,
ו שרשות ּמה יַתרִבבים יַתלמּטשמּמאה.
מסכת טהרות פרק ו משנה ט
ט
יַתהשפ ּמרן,
שרשות יַתה ּמיִבחיד יַתליַתשּמבת,
ו שרשות ּמה יַתרִבבים יַתלמּטשמּמאה.
שוֵאכן יַתהשצ ּמד ִבדין.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
יַתהשצ ּמד ִבדין,
שרשות יַתה ּמיִבחיד שלּמכְך ושלּמכְך.
מסכת טהרות פרק ו משנה י
י
ּמהיַתאשסשט ּמונות :stoà > ,מעבר מכוסהעם עמודים לארכו<
שרשות יַתה ּמיִבחיד יַתליַתשּמבת,
ו שרשות ּמה יַתרִבבים יַתלמּטשמּמאה.
ּמחֵאוצר אשּמה יַתרִבבים ִבנשכ ּמנִבסים ּמבזו שויושוצִבאין ּמבזו,
שרשות יַתה ּמיִבחיד יַתליַתשּמבת,
ו שרשות ּמה יַתרִבבים יַתלמּטשמּמאה.

פרק ז

מסכת טהרות פרק ז משנה א
א
יַתהיַתּק ּמדר אשִבה ִבנייַתח אאת שק ֵאדרוּמתיו שו ּמי יַתרד ִבלששתות,
יַתהשפ ִבניִבמיות שטהורות,
שויַתהִבחיוצונות שטֵאמאות.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?
שבממּמתרות,
רֲעאּמבל יַתברֲעאגודות ,יַתהלכל ּמטהור.
יַתהמוֵאסר יַתמשפשתחו שליַתעם ּמהּמא אר ץ,
יַתהיַתבִית ּמטהור,
אשללא ּממיַתסר לו אאּמלא ששִבמי יַתרת יַתהיַתמשפֵאתיַתח.
מסכת טהרות פרק ז משנה ב
ב
יַתהיַתמ ִבנייַתח יַתעם ּמהּמא אר ץ שבתוְך ֵאביתו,
ֵאער ,ושמּמוצאו ֵאער,
ּמיֵאשן ,ושמּמוצאו ּמיֵאשן,
ֵאער ,ושמּמוצאו ּמיֵאשן,
ּמטהור;
ּמיֵאשן ,ושמּמוצאו ֵאער,
יַתהיַתבִית ּמטֵאמא.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאין ּמטֵאמא אאּמלא
שט אאת ּמידו שוִבל יַתגע.
יַתעד שמקום אשהוא ּמיכול ִבלשפ ל
מסכת טהרות פרק ז משנה ג
ג
יַתהיַתמ ִבנייַתח מאּממ ִבנים שבתוְך ֵאביתו,
יַתהיַתבִית ּמטֵאמא.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאין ּמטֵאמא אאּמלא
שט אאת ּמי ּמדם שוִבל יַתגע.
יַתעד שמקום אשֵאהן שיכוִבלין ִבלשפ ל
מסכת טהרות פרק ז משנה ד
ד
ֵאאאשת ּמחֵאבר
אשִבה ִבניּמחה שלֵאאאשת יַתעם ּמהּמא אר ץ טואח אנת שבתוְך ֵאביּמת ּה,
ּמפשסּמקה ּמה ֵאריַתחִים,

יַתהיַתבִית ּמטֵאמא.
ללא ּמפשסּמקה ּמה ֵאריַתחִים,
ֵאאין ּמטֵאמא אאּמלא
שט אאת ּמי ּמד ּה שוִבל יַתגע.
יַתעד שמקום אשִבהיא שיכוּמלה ִבלשפ ל
ּמהיו ששיַתתִים,
ֵאבין ּמכְך וֵאבין ּמכְך ,יַתהיַתבִית ּמטֵאמא,
אשיַתאיַתחת טואח אנת שויַתאיַתחת שמיַתמששאמאשת.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאין ּמטֵאמא אאּמלא
שט אאת ּמי ּמדם שוִבל יַתגע.
יַתעד שמקום אשֵאהן שיכולות ִבלשפ ל
מסכת טהרות פרק ז משנה ה
ה
יַתהיַתמ ִבנייַתח יַתעם ּמהּמא אר ץ שבתוְך ֵאביתו שלּמששמרו,
ִבב שזיַתמן אשהוא רואאה אאת יַתה ִבנשכ ּמנִבסין שואאת יַתהיושוצִבאין,
ּמהּקאּמכִבלים שויַתהיַתמששִבקין ,ושכֵאלי אח ארש שפתוִבחין,
שטֵאמִבאין.
רֲעאּמבל יַתהִבמששּמכבות שויַתהמוּמשבות,
ושכֵאלי אח ארש ממּמּקִבפים ּמוצִבמיד ּמפִבתיל,
שטהו ִברין.
ִבאם ֵאאינו רואאה
ללא אאת יַתה ִבנשכ ּמנִבסין שוללא אאת יַתהיושוצִבאין,
רֲעאִבפלו מוּמבל ,רֲעאִבפלו ּמכפות,
יַתהלכל ּמטֵאמא.
מסכת טהרות פרק ז משנה ו
ו
יַתה יַתגּמבִבאין אש ִבנשכ שנסו שלתוְך יַתהיַתבִית,
יַתהיַתבִית ּמטֵאמא.
ִבאם ֵאיש ִבעּממאהן גוי,
אנאאּממ ִבנים לויַתמר:
" ִבנשכ יַתנשסנו ,רֲעאּמבל ללא ּמנ יַתגשענו".
ז
יַתה יַתג ּמנִבבים אש ִבנשכ שנסו שלתוְך יַתהיַתבִית,
ֵאאין ּמטֵאמא אאּמלא שמקום יַתר שגֵאלי יַתה יַתג ּמנִבבים.
ויַתמה ֵאהן שמיַתטשמִבאין?
ּמהּקאּמכִבלין שויַתהיַתמששִבקין,
ושכֵאלי אח ארש שפתוִבחין;
רֲעאּמבל יַתהִבמששּמכבות שויַתהמוּמשבות,

ושכֵאלי אח ארש יַתהממּמּקִבפין ּמוצִבמיד ּמפִבתיל,
שטהו ִברים.
ִבאם ֵאיש ִבעּממאהן גוי או ִבאּמשה,
יַתהלכל ּמטֵאמא.
מסכת טהרות פרק ז משנה ז
ח
יַתהיַתמ ִבנייַתח אאת ֵאכּמליו
שּמלאושלּמי ִברין :oleários > ,איש המלתחה ,שומר הבגדים<
יַתביַתחלון א
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה שמיַתטֵאהר,
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתעד אש ִביאתן לו אאת יַתהיַתמשפֵאתיַתח ,או חוּמתם,
או יַתעד אש יַתירֲעעאשה לו ִבסיּממן.
יַתהיַתמ ִבנייַתח אאת ֵאכּמליו ִבמ יַתגת זו של יַתגת יַתהּמבּמאה,
ֵאכּמליו שטהו ִברין.
ושבִישש ּמרֵאאל ,יַתעד אשליאיַתמר:
"שבִבלִבבי ּמה ּמיה שלּמששמ ּמרם".
מסכת טהרות פרק ז משנה ח
ט
ִבמי אשּמה ּמיה ּמטהור,
שוִבהִבוּסייַתע אאת ִבלבו ִבמללאיַתכל,
שרִבבי שיהו ּמדה שמיַתטֵאהר,
אש אד ארְך שטֵאמִבאין פו שרִבשין ִבמאמנו.
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטִבמין.
ּמהיו ּמי ּמדיו שטהורות,
שוִבהִבוּסייַתע אאת ִבלבו ִבמללאיַתכל,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשּמאיַתמר:
"יו ֵאדיַתע רֲעא ִבני אשללא ִבניַתּטמו ּמי יַתדי",
ּמי ּמדיו שטֵאמאות ,אשיַתה ּמי יַתדִים עושסּמק ִבניות.
מסכת טהרות פרק ז משנה ט
י
ּמהִבאּמשה אש ִבנשכ שנּמסה שלהוִבוציא יַתפת אלּמע ִבני,
שו ּמיּמוצאת ושמּמוציַתאתו עוֵאמד שביַתוצד ִבכּמכרות אשִבלשתרוּממה;
שוֵאכן ּמהִבאּמשה אש ּמיּמוצאת,
וּממּמוצאת רֲעחאב שרּמת ּה חוּמתה אגּמחִבלים
ִבמיַתתיַתחת שק ֵאד ּמרה אשִבלשתרוּממה,
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין.

יא
ּמאיַתמר שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן ִבפיּמלא:
שוִבכי ִבמשפ ֵאני ּממה שרִבבי רֲעעִבקיּמבה שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין?
אאּמלא אשיַתה ּמנִבשים ּמג שר שג ּמר ִבניות ֵאהן,
אשִבהיא רֲעחשו ּמדה של יַתגלות אאת יַתהשּק ֵאד ּמרה אשיַתלרֲעחאב שרּמת ּה,
ֵאלי יַתדע יַתמה אשִבהיא שמיַתבאשאלת.

פרק ח
מסכת טהרות פרק ח משנה א
א
יַתה ּמדר ִבעם יַתעם ּמהּמא אר ץ אבּמחֵאוצר,
שוּמשיַתכח ֵאכִבלים אבּמחֵאוצר,
רֲעאִבפלו רֲעחִבביות ממּמּקפות ּמוצִבמיד ּמפִבתיל,
או יַתתנור ממּמּק ף ּמוצִבמיד ּמפִבתיל,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שטֵאמִבאין.
שרִבבי שיהו ּמדה שמיַתטֵאהר יַתביַתתנור,
ִבב שזיַתמן אשהוא ממּמּק ף ּמוצִבמיד ּמפִבתיל.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתא ף יַתהיַתתנור ּמטֵאמא,
יַתעד אש יַתירֲעעאשה לו שמִבחיּמוצה
שגבוּמהה רֲעעּמש ּמרה שטּמפִבחין.
מסכת טהרות פרק ח משנה ב
ב
יַתהיַתמשפִבקיד ֵאכִבלים ֵאאאוצל יַתעם ּמהּמא אר ץ,
שטֵאמִבאין שטֵאמא ֵאמת,
ושטֵאמִבאין ִבמ שד ּמרס;
ִבאם יַתמִבכירו אשהוא אוֵאכל ִבבשתרוּממה,
שטהו ִברין ִבמשּטֵאמא ֵאמת,
רֲעאּמבל שטֵאמִבאין ִבמ שד ּמרס.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ּממיַתסר לו ֵאתּמבה שמֵאלּמאה שב ּמג ִבדים,
ִבב שזיַתמן אשִבהיא רואוצאוצת,
שטֵאמּמאה ִבמ שד ּמרס,
ִבאם ֵאאי ּמנה רואוצאוצת,
שטֵאמּמאה יַתמ ּמד ף,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשיַתהיַתמשפֵאתיַתח שב יַתיד יַתהשבּמעִבלים.

מסכת טהרות פרק ח משנה ג
ג
יַתהשמיַתאֵאבד יַתביום ,וּממּמוצא יַתביום,
ּמטהור.
יַתביום ,וּממּמוצא יַתביַתל שיּמלה,
יַתביַתל שיּמלה ,וּממּמוצא יַתביום,
יַתביום ,וּממּמוצא יַתביום אששליַתארֲעח ּמריו,
ּמטֵאמא.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל אשּמעיַתבר ּמעּמליו יַתהיַתל שיּמלה או ִבמשקּמוצתו,
ּמטֵאמא.
ד
יַתהשוֵאטיַתח ֵאכִבלים ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
שטהו ִברין,
ִבב שרשות יַתה ּמיִבחיד,
שטֵאמִבאין.
ִבאם ּמה ּמיה שמיַתששמ ּמרן,
שטהו ִברין.
ּמנשפלו ,שוּמהיַתלְך יַתלרֲעהִבביּמאן,
שטֵאמִבאין.
ּמניַתפל יַתדשליו שלתוְך בורו אששליַתעם ּמהּמא אר ץ,
שוּמהיַתלְך שלּמהִבביא שבּממה יַתירֲעעאלנו,
ּמטֵאמא,
ִבמשפ ֵאני אשמה יַתנח ִבב שרשות יַתעם ּמהּמא אר ץ ּמשּמעה יַתאיַתחת.
מסכת טהרות פרק ח משנה ד
ה
יַתהיַתמ ִבנייַתח אאת ֵאביתו ּמפתויַתח ,ושמּמוצאו ּמפתויַתח,
ּמנעול ,ושמּמוצאו ּמנעול,
ּמפתויַתח ,ושמּמוצאו ּמנעול,
ּמטהור.
ּמנעול ,ושמּמוצאו ּמפתויַתח,
שרִבבי ֵאמִבאיר שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין,
אשּמהיו יַתה יַתג ּמנִבבים שו ִבנשמּמלכו,
שוּמהשלכו ּמלאהן.
מסכת טהרות פרק ח משנה ה
ו

ֵאאאשת יַתעם ּמהּמא אר ץ
אש ִבנשכ שנּמסה שלתוְך ֵאביתו אששלּמחֵאבר
שלהוִבוציא שבנו או שבאהשמתו,
יַתהיַתבִית ּמטהור,
ִבמשפ ֵאני אש ִבנשכ שנּמסה אשללא ּמב שרשות.
מסכת טהרות פרק ח משנה ו
ז
שכּמלל ּמאשמרו יַתבשּטּמהרות:
ּמכל יַתהשמ מיּמחד שללאאכל ּמא ּמדם,
ּמטֵאמא,
יַתעד אש ִביּמפֵאסל ֵאמלאאכל יַתהאכאלב.
שוּמכל אשֵאאינו שמ מיּמחד שללאאכל ּמא ּמדם,
ּמטהור,
יַתעד אש שי יַתירֲעח אדנו שלּמא ּמדם.
ֵאכייַתוצד?
גו ּמזל אש ּמניַתפל יַתל יַתגת,
שוּמחיַתשב ּמעּמליו שליַתהרֲעעלותו יַתל ּמנשכ ִברי,
ּמטֵאמא;
יַתלאכאלבּ ,מטהור.
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי שמיַתטֵאמא.
ִבחֵאשב ּמעּמליו שלֵאח ֵארש ,שואטה שוּמקּמטן,
ּמטהור.
ִבאם אהאעּמלהוּ ,מטֵאמא,
ִבמשפ ֵאני אש ֵאיש ּמלאהם יַתמרֲעעאשה,
שוֵאאין ּמלאהן יַתמרֲעחּמשּמבה.
מסכת טהרות פרק ח משנה ז
ח
רֲעאחו ֵארי ֵאכִבלים אש ִבניַתּטמו שביַתמששִבקין,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
שמיַתטִבמין אאת יַתהיַתמששִבקין,
שוֵאאי ּמנן פושסִבלין אאת ּמהּקאּמכִבלים.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
שמיַתטִבמין אאת יַתהיַתמששִבקין,
ופושסִבלין אאת ּמהּקאּמכִבלים.
שרִבבי ִבששמעון רֲעאִבחי רֲעעיַתז שר ּמיה אוֵאמר:
ללא ּמכְך שוללא ּמכְך,
אאּמלא יַתמששִבקין אש ִבניַתּטמו יַתברֲעאחו ֵארי יַתהֵאכִבלים,
שמיַתטִבמין אאּמחד ,ופושסִבלין אאּמחד.
רֲעה ֵארי אזה אוֵאמר:

שמיַתטאמיָך ללא ִבטמו ִבני,
שויַתאּמתה ִבטֵאמאיַתת ִבני.
מסכת טהרות פרק ח משנה ח
ט
רֲעע ֵארּמבה אשִבהיא שקיַתטשפ ֵארס,
שויַתהּמבֵאוצק ִבמשליַתמשעּמלן ויַתמששאקה טוֵאפיַתח ִבמשליַתמּמּטן,
ּמשלוש רֲעחִבתכות שביַתכֵאביּמוצה,
ֵאאי ּמנן ִבמשוצּמט שרפות.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתא ף ששיַתתִים ֵאאי ּמנן ִבמשוצּמט שרפות,
אאּמלא ִבאם ֵאכן ּמהיו רושוצוצות יַתמששאקה.
ִבאם ּמה ּמיה יַתמששאקה עוֵאמד,
רֲעאִבפלו שכֵאעין יַתהיַתח שר ּמדל,
ִבמשוצּמט ֵאר ף.
שרִבבי דוּמסה אוֵאמר:
לאאכל ּמפרוד ֵאאינו ִבמשוצּמט ֵאר ף.
מסכת טהרות פרק ח משנה ט
י
יַתמֵאּקל אשִבהיא שמֵאלּמאה יַתמששִבקים שטֵאמִבאים,
ֵאכי ּמון אשִבהִבשיּמק ּה שלִבמשק אוה,
ּמטרֲעה ּמרה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהומשיַתע.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתעד אש יַתישטִבביל אאת מכּמל ּה.
יַתה ּמנוצוק שויַתהשּקיַתטשפ ֵארס >  :kataphérēsמרזב; מדרון<
ויַתמששאקה טוֵאפיַתח,
ֵאאי ּמנן ִבחבור,
ללא יַתלמּטשמּמאה ,שוללא שליַתטרֲעה ּמרה.
שוּמהאאששבל ארן,
ִבחבור יַתלמּטשמּמאה שויַתליַתּטרֲעה ּמרה.

פרק ט
מסכת טהרות פרק ט משנה א
א
ֵאזיִבתים ֵאמאאּממיַתתי שמיַתקשבִבלין מטשמּמאה?
ִבמאש ּמי ִבזיעו ֵאזיַתעת יַתהיַתמשעֵאטן,

רֲעאּמבל ללא ֵאזיַתעת יַתהמּקּמפה,
שכ ִבדשב ֵארי ֵאבית יַתשיַתמי.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ֵאשעור ֵאזּמעה ששללּמשה ּמיִבמים.
ֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ִבמאש ִבישתיַתחשברו ששללּמשה אזה ּמל אזה.
יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ִבמאשִבת ּמגֵאמר שמיַתלאשכּמתן.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים ִבכ שדּמב ּמריו.
מסכת טהרות פרק ט משנה ב
ב
ּמגיַתמר ִבמִבלשמלסק רֲעאּמבל ּמעִבתיד ִבליַתּקח,
ּמגיַתמר ִבמִבליַתּקח רֲעאּמבל ּמעִבתיד ִבלשלוות,
שוֵאא שרעו ֵאאאבל ,או ִבמששאתה ,או לא אנס,
רֲעאִבפלו ּמזִבבים שו ּמזבות ִבנדות שמיַתהשלִבכין רֲעעֵאליאהן,
שטהו ִברין.
ּמנשפלו רֲעעֵאליאהן יַתמששִבקין,
ֵאאין ּמטֵאמא אאּמלא שמקום יַתמ ּמגּמען,
שויַתהלמיַתחל יַתהיוֵאוצא ֵאמאהן ּמטהור.
מסכת טהרות פרק ט משנה ג
ג
ִבנ שגשמ ּמרה שמיַתלאשכּמתן,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ממשכּמש ִברין.
ּמנשפלו רֲעעֵאליאהן יַתמששִבקין ,שטֵאמִבאין.
שויַתהלמיַתחל יַתהיוֵאוצא ֵאמאהן,
שרִבבי אאִבליאע אזר שמיַתטֵאהר,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטִבמין.
ּמאיַתמר שרִבבי ִבששמעון:
ללא אנשחשלקו יַתעל יַתהלמיַתחל יַתהיוֵאוצא ִבמן יַתה ֵאזיִבתים,
אשהוא ּמטהור,
שויַתעל יַתמה אנשחּמלקו?
יַתעל יַתהיוֵאוצא ִבמן יַתהבור,
אש שרִבבי אאִבליאע אזר שמיַתטֵאהר,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטִבמין.
מסכת טהרות פרק ט משנה ד
ד
יַתהגוֵאמר אאת ֵאזיּמתיו שוִבש ֵאיר מקּמפה יַתאיַתחת,
ִישת אנ ּמנה שלֵאעי ֵאני יַתהלכֵאהן.

ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יוִבליְך אאת יַתהיַתמשפֵאתיַתח ִבמ ּמיד.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ֵאמֵאעת שלֵאעת.
מסכת טהרות פרק ט משנה ה
ה
יַתהיַתמ ִבנייַתח ֵאזיִבתים יַתבלכאפש אש ִבישמלתנו,
אש שיהו נוִבחים ִבלשכלתש,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ממשכּמש ִברים;
אש ִבישמלתנו שואש ִבישמּמלֵאחם,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ממשכּמש ִברין,
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ֵאאי ּמנן ממשכּמש ִברין.
יַתהפוֵאוציַתע ֵאזיִבתים שב ּמי יַתדִים שטֵאמאות,
ִבטּממן.
מסכת טהרות פרק ט משנה ו
ו
יַתהיַתמ ִבנייַתח ֵאזיִבתים יַתב יַתגג שליַתג שר שג ֵארם,
רֲעאִבפלו ֵאהן יַתעל רום יַתאּממה,
ֵאאי ּמנן ממשכּמש ִברין.
שנּמת ּמנן יַתביַתבִית אש ִבישלקו,
שוּמעִבתיד שליַתהרֲעעלוּמתן יַתל יַתגג,
שנּמת ּמנן יַתב יַתגג אש ִבישלקו,
אש ִבישמשלֵאחם שואש ִבישפשתֵאחם,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ממשכּמש ִברין.
שנּמת ּמנן יַתביַתבִית יַתעד אש שייַתשֵאמר אאת יַתגגו,
יַתעד אשיוִבליֵאכם שלּממקום יַתאֵאחר,
ֵאאי ּמנן ממשכּמש ִברין.
מסכת טהרות פרק ט משנה ז
ז
ּמרּמוצה ִבלּטול ֵאמאהן יַתבד אאּמחד או שש ֵאני יַתב ִבדין,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
קואוצה שבמטשמּמאה ,ושמיַתחאפה שביַתטרֲעה ּמרה.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
יַתא ף שמיַתחאפה שבמטשמּמאה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:

חוֵאפר שביַתק שר מדמות אששליַתמאתאכת,
ומוִבליְך שלֵאבית יַתהיַתבד שבמטשמּמאה.
מסכת טהרות פרק ט משנה ח
ח
יַתהאש אר ץ אש ִבנשמּמוצא ּמב ֵאריַתחִים,
ֵאאין ּמטֵאמא אאּמלא שמקום יַתמ ּמגעו.
ִבאם ּמה ּמיה יַתמששאקה שמיַתהֵאלְך,
יַתהלכל ּמטֵאמא.
ִבנשמּמוצא יַתעל יַתגֵאבי אהּמעִבלים,
ִיששרֲעאלו יַתהיַתב ּמד ִבדין לויַתמר> :יַתהיַתוּס ּמד ִבדין<
"ללא ּמנ יַתגשענו".
ִבאם ּמה ּמיה נו ֵאגיַתע ּמבלאם ,רֲעאִבפלו ִבכששעו ּמרה,
ּמטֵאמא.
מסכת טהרות פרק ט משנה ט
ט
ִבנשמּמוצא יַתעל יַתגֵאבי שפרו ִבדין,
שוהוא נו ֵאגיַתע שביַתכֵאביּמוצה,
ּמטֵאמא.
שפרו ִבדין יַתעל יַתגֵאבי שפרו ִבדין,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשהוא נו ֵאגיַתע שביַתכֵאביּמוצה,
ֵאאין ּמטֵאמא אאּמלא שמקום יַתמ ּמגעו.
ִבנשמּמוצא ֵאבין לכאתל יַתל ֵאזיִבתין,
ּמטהור.
ִבנשמּמוצא שב יַתגג יַתהיַתמשעֵאטן,
ּמטהור.
ִבנשמּמוצא שביַתמשעֵאטן יַתה יַתגג ּמטֵאמא.
ִבנשמּמוצא ּמשרו ף יַתעל יַתגֵאבי יַתה ֵאזיִבתים,
שוֵאכן יַתמשטֵאלת שמהוּמהה,
שטהו ּמרה,
אשּמכל יַתהשּטּממאות שכּמשיַתעת שמִבוציּמאּמתן.

פרק י
מסכת טהרות פרק י משנה א
א
יַתהנוֵאעל ֵאבית יַתהיַתבד ִבבשפ ֵאני יַתהיַתב ּמד ִבדין,
שוּמהיו שלּמשם ֵאכִבלים שטֵאמִבאין ִבמ שד ּמרס,

שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ֵאבית יַתהיַתבד ּמטֵאמא.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאבית יַתהיַתבד ּמטהור.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ִבאם שטהו ִברין ּמלאהן,
ֵאבית יַתהיַתבד ּמטֵאמא;
ִבאם שטֵאמִבאין ּמלאהן,
ֵאבית יַתהיַתבד ּמטהור.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
שוִבכי ִבמשפ ֵאני ּממה ִבטמום?
אאּמלא אשֵאאין יַתעם ּמהּמא אר ץ שבִבק ִביין ּמבֵאהֵאסט.
מסכת טהרות פרק י משנה ב
ב
יַתהיַתב ּמד ִבדין אשּמהיו ִבנשכ ּמנִבסים שויושוצִבאין,
ויַתמששִבקין שטֵאמִבאים שבתוְך ֵאבית יַתהיַתבד,
ִבאם ֵאיש יַתמששִבקין יַתל ֵאזיִבתים
שכ ֵאדי אש שי יַתנ שגפו אאת יַתר שגֵאליאהן ּמבּמא אר ץ,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שטהו ִברין.
יַתהיַתב ּמד ִבדין שויַתהבושוצ ִברים אש ִבנשמֵאוצאת מטשמּמאה ִבלשפ ֵאניאהן,
אנאאּממ ִבנין לויַתמר:
"ללא ּמנ יַתגשענו".
שוֵאכן ִבתינוקות אשֵאבי ֵאניאהן,
יושוצִבאין חו ץ שלאפיַתתח ֵאבית יַתהיַתבד,
ופו ִבנים יַתלרֲעאחו ֵארי יַתה ּמג ֵאדר,
שוֵאהן שטהו ִברין.
יַתעד יַתכּממה ִי שררֲעחקו ִבויהו שטהו ִברין?
שכ ֵאדי אש שיֵאהא רוּמאן.
מסכת טהרות פרק י משנה ג
ג
יַתהיַתב ּמד ִבדין שויַתהבושוצ ִברין,
ֵאכי ּמון אשִבהשכ ִבניּמסן ִבל שרשות יַתהשמּמע ּמרה,
יַתדיו.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ּמוצ ִבריְך יַתלרֲעעלמד רֲעעֵאליאהן יַתעד אש ִבישטלבלו.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ִבאם שטהו ִברין ּמלאהן,
ּמוצ ִבריְך יַתלרֲעעלמד רֲעעֵאליאהן יַתעד אש ִבישטלבלו.

ִבאם שטֵאמִבאין ּמלאהן,
ֵאאינו ּמוצ ִבריְך יַתלרֲעעלמד רֲעעֵאליאהן יַתעד אש ִבישטלבלו.
מסכת טהרות פרק י משנה ד
ד
יַתהנוֵאתן ִבמן יַתהיַתוּסִבלים וִבמן יַתהיַתמששֵאטיַתח אשיַתלרֲעא ּמדּממה,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
נוֵאתן שב ּמי יַתדִים שטהורות,
שוִבאם ּמניַתתן שב ּמי יַתדִים שטֵאמאות,
ִבטּממן.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
נוֵאתן שב ּמי יַתדִים שטֵאמאות,
ויַתמשפ ִבריש שתרוּממּמתן שביַתטרֲעה ּמרה.
ִבמן ּמהאעאבט וִבמן יַתהיַתמששֵאטיַתח אשאלּמעִבלים,
יַתהלכל ּמש ִבוין אשהוא נוֵאתן שב ּמי יַתדִים שטהורות.
שוִבאם ּמניַתתן שב ּמי יַתדִים שטֵאמאות,
ִבטּממן.
מסכת טהרות פרק י משנה ה
ה
ּמהאוֵאכל ִבמן יַתהיַתוּסִבלים,
וִבמן יַתהיַתמששֵאטיַתח אשיַתלרֲעא ּמדּממה,
יַתא ף יַתעל ִבפי שממבּמּקעות ושמ יַתנשּטפות יַתל יַתגת,
רֲעה ֵארי יַתה יַתגת שטהו ּמרה.
ִבמן ּמהאעאבט וִבמן יַתהיַתמששֵאטיַתח אשאלּמעִבלים,
ּמניַתפל ִבמאמנו יַתג שר ֵאגר שיִבחי ִבדי,
ִבאם ֵאיש לו חוּמתםּ ,מטהור,
שוִבאם ֵאאין לו חוּמתםּ ,מטֵאמא.
ּמנשפלו ִבמאמנו רֲעע ּמנִבבין ו שד ּמרּמכן ִבבשמקום יַתמשפ אנה,
יַתכֵאביּמוצה שממכ ּמוןּ ,מטהור,
ּמיֵאתר ִבמיַתכֵאביּמוצהּ ,מטֵאמא,
אשֵאכי ּמון אש ּמיּמוצאת ִבטּמפה ִבראשו ּמנה,
ִבניַתּטּממאת שביַתכֵאביּמוצה.
מסכת טהרות פרק י משנה ו
ו
ִבמי אשּמה ּמיה עוֵאמד ושמ יַתדֵאבר יַתעל ששיַתפת יַתהבור,
שו ִבנשת ּמזה ִבוצ ֵאני ּמרה ִבמִבפיו > ,שו ִבנשת ּמזה<
ּמסֵאפק ִבה ִבגיּמעה יַתלבורּ ,מסֵאפק ללא ִבה ִבגיּמעה,
שסֵאפקו ּמטהור.

מסכת טהרות פרק י משנה ז
ז
יַתהזוֵאל ף אאת יַתהבור,
שו ִבנשמּמוצא אש אר ץ ּמב ִבראשו ּמנה,
מכּמלם שטֵאמאות;
ּמביַתארֲעחרו ּמנה,
ִבהיא שטֵאמּמאה ,שומכּמלם שטהורות.
ֵאאּממיַתתי?
ִבב שזיַתמן אשהוא זוֵאל ף שבּמכל יַתאיַתחת שויַתאיַתחת;
ּמה ּמיה זוֵאל ף שביַתמיַתח ץ,
ִבנשמּמוצא אש אר ץ שביַתאיַתחת ֵאמאהן,
ִבהיא שטֵאמּמאה ִבבשליַתבד.
ח
ֵאאּממיַתתי?
ִבב שזיַתמן אשהוא בו ֵאדק שוללא שמיַתכאוּסה,
או שמיַתכאוּסה שוללא בו ֵאדק;
ּמה ּמיה בו ֵאדק ושמיַתכאוּסה,
שו ִבנשמּמוצא אש אר ץ אבּמחִבבית,
יַתהלכל ּמטֵאמא;
יַתבבור ,יַתהלכל ּמטֵאמא;
שביַתמיַתח ץ ,יַתהלכל ּמטֵאמא.
מסכת טהרות פרק י משנה ח
ט
ֵאבין ּמהִבעגוִבלין יַתלזו ִבגין,
שרשות ּמה יַתרִבבים.
אכ ארם ִבלשפ ֵאני בושוצ ִברים,
שרשות יַתה ּמיִבחיד;
שליַתאיַתחר בושוצ ִברים,
שרשות ּמה יַתרִבבים.
ֵאאּממיַתתי?
ִבב שזיַתמן אשּמה יַתרִבבים ִבנשכ ּמנִבסים ּמבזו שויושוצִבאין ּמבזו.
שכֵאלי ֵאבית יַתהיַתבד ,אשיַתל יַתגת ,שוּמהֵאעאקל,
ִבב שזיַתמן אשֵאהן אשּמלֵאע ץ,
שמ יַתנ שגּמבן שוֵאהן שטהו ִברין.
ִבב שזיַתמן אשֵאהן אשיַתל שגִבמי,
שמ יַתישש ּמנן שש ֵאנים ּמעּמשר חל אדש,
או חושלּמטן שביַתחִבמים.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ִבאם נושת ּמנן שלִבשבלאלת יַתה ּמנּמהר,

יַתדיו.
חסלת מסכת טהרות

מסכת מקוות
פרק א
מסכת מקוות פרק א משנה א
א
ֵאשש יַתמרֲעעלות יַתבִבמשקוות,
זו שליַתמשעּמלה ִבמזו ,זו שליַתמשעּמלה ִבמזו.
ֵאמי יַתגּמבִבאין,
ּמשּמתה ּמטֵאמא ּמשּמתה ּמטהור,
ּמטֵאמא.
ּמשּמתה ּמטֵאמא וִבמּמלא שבאכִבלי ּמטהור,
ּמטֵאמא.
ּמשּמתה ּמטֵאמא שו ּמניַתפל ִבכּמכר אשִבלשתרוּממהִ> ,בכיס<
ִבאם ֵאה ִבדייַתחּ ,מטֵאמא;
ִבאם ללא ֵאה ִבדייַתחּ ,מטהור.
מסכת מקוות פרק א משנה ב
ב
ִבמּמלא שבאכִבלי ּמטֵאמא שוּמשּמתה ּמטהור,
ּמטֵאמא.
ִבמּמלא שבאכִבלי ּמטֵאמא וִבמּמלא שבאכִבלי ּמטהור,
ּמטֵאמא.
ִבמּמלא שבאכִבלי ּמטֵאמא שו ּמניַתפל ִבכּמכר אשִבלשתרוּממה,
ִבאם ֵאה ִבדייַתחּ ,מטֵאמא;
שוִבאם ללא ֵאה ִבדייַתחּ ,מטהור.
מסכת מקוות פרק א משנה ג
ג
ּמנשפלו יַתמִים שטֵאמִבאין שוּמשּמתה ּמטהור,
ּמטֵאמא.

ּמנשפלו יַתמִים שטֵאמִבאין וִבמּמלא שבאכִבלי ּמטהור,
ּמטֵאמא.
ּמנשפלו יַתמִים שטֵאמִבאין שו ּמניַתפל ִבכּמכר אשִבלשתרוּממה,
ִבאם ֵאה ִבדייַתחּ ,מטֵאמא,
שוִבאם ללא ֵאה ִבדייַתחּ ,מטהור.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ֵאבין אשֵאה ִבדייַתח ֵאבין אשללא ֵאה ִבדייַתח,
ּמטֵאמא.
מסכת מקוות פרק א משנה ד
ד
ּמניַתפל שלתוּמכן ֵאמת,
או אשִבהֵאלְך ּמבאהן ּמטֵאמא ,שוּמשּמתה ּמטהור,
ּמטהור.
אאּמחד ֵאמי יַתגּמבִבאין,
ֵאמי בורותֵ ,אמי ִבשיִבחיםֵ ,אמי שמּמערות,
ֵאמי יַתתשמִבוציות אשּמפשסקו,
וִבמשקוות אשֵאאין ּמבאהן יַתא שרּמבִבעים שסּמאה.
שבּמשיַתעת יַתה שגּמשִבמים ,יַתהלכל ּמטהור.
ּמפשסקו יַתה שגּמשִבמים,
יַתהשּקרוִבבין ּמלִבעיר שויַתל אד ארְך ,שטֵאמִבאין,
שוּמה שרחוִבקין שטהו ִברין,
יַתעד אש שייַתהשלכו לרב ּמא ּמדם.
מסכת מקוות פרק א משנה ה
ה
ֵאמאאּממיַתתי ִבהיא יַתטרֲעה ּמרּמתן?
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ִבמאשִבי שרבו שוִיששלטפו.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
יַתרבו ,יַתא ף יַתעל ִבפי אשללא ּמשּמטפו.
]ּמששטפו [,יַתא ף יַתעל ִבפי אשללא ּמרבו,
שכֵאש ִברין יַתליַתחּמלה שוִבלּטול ֵאמאהן יַתל ּמי יַתדִים.
מסכת מקוות פרק א משנה ו
ו
שליַתמשעּמלה ֵאמאהן,
ֵאמי יַתתשמִבוציות אשללא ּמפּמסקוִ> .במיַתתשמִבוציות<
ּמשּמתה ּמטֵאמא שוּמשּמתה ּמטהור,
ּמטהור.
ּמשּמתה ּמטֵאמא וִבמּמלא שבאכִבלי ּמטהור,

ּמטהור.
ּמשּמתה ּמטֵאמא שו ּמניַתפל ִבכּמכר אשִבלשתרוּממה,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאה ִבדייַתח,
ּמטהור.
ז
ִבמּמלא שבאכִבלי ּמטֵאמא שוּמשּמתה ּמטהור> ,שבאכִבלי ּמטהור<
ּמטהור.
ִבמּמלא שבאכִבלי ּמטֵאמא וִבמּמלא שבאכִבלי ּמטהור,
ּמטהור.
ִבמּמלא שבאכִבלי ּמטֵאמא שו ּמניַתפל ִבכּמכר אשִבלשתרוּממה,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאה ִבדייַתח,
ּמטהור.
ח
ּמנשפלו יַתמִים שטֵאמִבאין שוּמשּמתה ּמטהור,
ּמטהור.
ּמנשפלו יַתמִים שטֵאמִבאין וִבמּמלא שבאכִבלי ּמטהור,
ּמטהור.
ּמנשפלו יַתמִים שטֵאמִבאים שו ּמניַתפל ִבכּמכר אשִבלשתרוּממה,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאה ִבדייַתח,
ּמטהור,
ושכֵאש ִברים יַתלשתרוּממה שוִבלּטול ֵאמאהן יַתל ּמי יַתדִים.
מסכת מקוות פרק א משנה ז
ט
שליַתמשעּמלה ֵאמאהן,
ִבמשק אוה אש איש בו יַתא שרּמבִבעים שסּמאה,
אשבו טושבִבלין ויַתמשטִבביִבלין.
שליַתמשעּמלה ֵאמאהן:
יַתמשע ּמין אשֵאמיּממיו שמממּמעִבטין
שואש ּמרבו ּמעּמליו יַתמִים ששאוִבבים,
ּמש אוה יַתלִבמשק אוה שליַתטֵאהר ּמבאאששבל ארן,
שויַתליַתמשע ּמין> ,ושליַתמשעּמלן! באותיות ,מחוק :ולמעיין<
שליַתהשטִבביל בו ּמכל אשהוא.
מסכת מקוות פרק א משנה ח
י
שליַתמשעּמלה ֵאמאהן,
יַתמִים ממִבכין,
אשֵאהן שמיַתטרֲעה ִברין שבזורֲעחִבלין.

שליַתמשעּמלה ֵאמאהן,
יַתמִים יַתח ִביים,
אשֵאהן שטִבביּמלה יַתל ּמזִבבים,
שויַתה ּמז ּמיה יַתלשמלוצ ּמרִבעים,
ושכֵאש ִברין שליַתק ֵאדש ֵאמי יַתחּמּטאת.

פרק ב
מסכת מקוות פרק ב משנה א
א
ּמטֵאמא אש ּמי יַתרד ִבלשטבול,
ּמסֵאפק ּמטיַתבל ּמסֵאפק ללא ּמטיַתבל,
רֲעאִבפלו ּמטיַתבל,
ּמסֵאפק איש בו יַתא שרּמבִבעים שסּמאה,
ּמסֵאפק אשֵאאין בו יַתא שרּמבִבעים שסּמאה;
שש ֵאני ִבמשקוות,
אאּמחד איש בו יַתא שרּמבִבעים שסּמאה,
שואאּמחד אשֵאאין בו יַתא שרּמבִבעים שסּמאה,
ּמטיַתבל שבאאּמחד ֵאמאהן,
שוֵאאין ּמידויַתע שבֵאאי אזה ֵאמאהן ּמטיַתבל,
שסֵאפקו ּמטֵאמא.
מסכת מקוות פרק ב משנה ב
ב
ִבמשק אוה אש ִבנשמ יַתדד שו ִבנשמּמוצא ּמחֵאסר,
ּמכל יַתהשּטּמהרות אש אנאעשו יַתעל יַתגּמביו שליַתמשפ ֵאריַתע,
ֵאבין ִבב שרשות יַתה ּמיִבחידֵ ,אבין ִבב שרשות ּמה יַתרִבבים,
שטֵאמאות.
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?
שבמטשמּמאה רֲעחמו ּמרה,
רֲעאּמבל שבמטשמּמאה יַתקּמלה,
ּמאיַתכל ּקאּמכִבלין שטֵאמִבאין,
ּמשּמתה יַתמששִבקין שטֵאמִבאין,
ּמבא לראשו שו מרבו שביַתמִים ששאוִבבין,
או אש ּמנשפלו יַתעל לראשו שויַתעל מרבו
ששללּמשה ּמל ִבגין יַתמִים ששאוִבבין,
שו ּמי יַתרד ִבלשטבול,
ּמסֵאפק ּמטיַתבל ּמסֵאפק ללא ּמטיַתבל,
רֲעאִבפלו ּמטיַתבל,

ּמסֵאפק איש בו יַתא שרּמבִבעים שסּמאה,
ּמסֵאפק אשֵאאין בו,
שש ֵאני ִבמשקוות,
אאּמחד איש בו יַתא שרּמבִבעים שסּמאה,
שואאּמחד אשֵאאין בו,
ּמטיַתבל שבאאּמחד ֵאמאהן,
שוֵאאין ּמידויַתע שבֵאאי אזה ֵאמאהן ּמטיַתבל,
שסֵאפקו ּמטהור.
שרִבבי יוֵאסה שמיַתטֵאמא,
אש שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ּמכל ּמדּמבר אשהוא שבאח שזיַתקת מטשמּמאה,
שלעוּמלם הוא שבמטשמּמאתו,
יַתעד אש ֵאי יַתדע אשּמּטיַתהר.
רֲעאּמבל שסֵאפקו ִבליַתּטֵאמא ושליַתטֵאמא,
ּמטהור.
מסכת מקוות פרק ב משנה ג
ג
שסֵאפק יַתמִים ששאוִבבין אשִבּטרֲעהרו רֲעחּמכִבמין,
ּמסֵאפק ּמנשפלוּ ,מסֵאפק ללא ּמנשפלו,
יַתורֲעאִבפלו ּמנשפלו,
ּמסֵאפק איש ּמבאהן יַתא שרּמבִבעים שסּמאה,
ּמסֵאפק אשֵאאין ּמבאהם,
שש ֵאני ִבמשקוות,
אאּמחד איש בו יַתא שרּמבִבעים שסּמאה,
שואאּמחד אשֵאאין בו,
ּמניַתפל שלאאּמחד ֵאמאהן,
שוֵאאין ּמידויַתע שלֵאאי אזה ֵאמאהן ּמניַתפל,
שסֵאפקו ּמטהור,
ִבמשפ ֵאני אש איש לו שבּממה ִישתאלה.
ּמהיו שש ֵאניאהם שפחוִבתין ֵאמיַתא שרּמבִבעים שסּמאה,
שו ּמניַתפל שלאאּמחד ֵאמאהן,
שוֵאאין ּמידויַתע שלֵאאי אזה ֵאמאהן ּמניַתפל,
שסֵאפקו ּמטֵאמא,
ִבמשפ ֵאני אשֵאאין לו שבּממה ִישתאלה.
מסכת מקוות פרק ב משנה ד
ד
שרִבבי ִבליאע אזר אוֵאמר:
שרִבביִבעית יַתמִים ששאוִבבין יַתכשתִבחּמלה
פושסִבלין אאת יַתהִבמשק אוה,

וששללּמשה ּמל ִבגים יַתעל שפ ֵאני יַתהיַתמִים.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאבין יַתבשתִבחּמלה ֵאבין יַתבוּסו ף,
ֵאשעורו ששללּמשה ּמל ִבגין.
מסכת מקוות פרק ב משנה ה
ה
ִבמשק אוה אש איש בו ּמשלוש מגמות אששליַתמִים ששאוִבבין
אששלללג ללג> ,מחוק שללג לג וכתוב עליו אשיַתלאשאלג<
ִבאם ּמידויַתע אש ּמניַתפל שלתוכו יַתא שרּמבִבעים שסּמאה יַתהיַתמִים שכֵאש ִברין
יַתעד אשללא ִבה ִבגיעו יַתל מגּממא יַתהששִבליִבשית,
ּמכֵאשר,
שוִבאם ּמלאוּ ,מפסול.
שרִבבי ִבששמעון יַתמשכִבשיר,
ִבמשפ ֵאני אשהוא שכִבמשק אוה ּמסמוְך יַתלִבמשק אוה.
מסכת מקוות פרק ב משנה ו
ו
יַתהשמיַתס ֵאנק אאת יַתהִבּטיט ִבלשוצ ּמד ִבדין,
וּממששכו ִבמאמנו ששללּמשה ּמל ִבגין,
ּמכֵאשר.
ּמה ּמיה תוֵאלש,
וּממששכו ִבמאמנו ששללּמשה ּמל ִבגין,
ּמפסול.
שרִבבי ִבששמעון יַתמשכִבשיר,
ִבמשפ ֵאני אשללא ִבנשתיַתכ יַתון ִבלששאוב.
מסכת מקוות פרק ב משנה ז
ז
יַתהיַתמ ִבנייַתח ִבק שנשק ִבנים שבלראש יַתה יַתגג של יַתנ שגּמבן,
שו ִבנשתיַתמלו יַתמִים,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ִבאם עו יַתנת שגּמשִבמים הוא,
או ִבאם איש ִבכשמיַתעט יַתמִים יַתבבור,
שייַתשֵאבר,
שוִבאם ּמלאו ,ללא שייַתשֵאבר.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ֵאבין ּמכְך וֵאבין ּמכְך,
שֵאבר ,או ִישכאפה> ,יטה<
שי יַת
רֲעאּמבל ללא שיּמע ארה.

מסכת מקוות פרק ב משנה ח
ח
יַתהיַתוּס ּמיד אשּמשיַתכח ּמעִבוצי ץ יַתבבור ,שו ִבנשתיַתמּמלא יַתמִים,
ִבאם ּמהיו יַתהיַתמִים ּמוצִבפים יַתעל יַתגּמביו ּמכל אשֵאהן,
שייַתשֵאבר.
שוִבאם ּמלאו ,ללא שייַתשֵאבר.
ִבדשב ֵארי שרִבבי אאִבליאע אזר.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ֵאבין ּמכְך וֵאבין ּמכְך ,שייַתשֵאבר.
מסכת מקוות פרק ב משנה ט
ט
יַתהשמיַתס ֵאדר ִבק שנשק ִבנים שבתוְך יַתהבור שו ִבנשתיַתמלו יַתמִים,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשּמביַתלע יַתהבור אאת ֵאמיּממיו,
רֲעה ֵארי אזה שייַתשֵאבר.
מסכת מקוות פרק ב משנה י
י
ִבמשק אוה אש איש בו יַתא שרּמבִבעים שסּמאה יַתמִים שוִבטיט,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יַתמשטִבביִבלים יַתביַתמִים שוֵאאין יַתמשטִבביִבלין יַתבִבּטיט.
שרִבבי שיהומשע אוֵאמר:
יַתבִבּטיט ויַתביַתמִים.
שבֵאאי אזה ִבטיט יַתמשטִבביִבלין?
יַתבִבּטיט אשיַתהיַתמִים ּמוצִבפים יַתעל יַתגּמביו.
ּמהיו יַתהיַתמִים ִבמיַתצד אאּמחד,
מו אדה שרִבבי שיהומשיַתע,
אשיַתמשטִבביִבלין יַתביַתמִים שוֵאאין יַתמשטִבביִבלין יַתבִבּטיט.
יא
שבֵאאי אזה ִבטיט ּמאּממרו?
יַתבִבּטיט אשיַתהּמּק אנה יו ֵארד ֵאמֵאאּמליו,
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּממקום אשֵאאין שק ֵאנה יַתהִבמ ּמדה עוֵאמד.
יַתאּמבא אאִבליאע אזר אבן יַתדשליַתעי אוֵאמר:
שמקום אשיַתהִבמששאקאלת יו אר אדת.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יַתהיו ֵארד שבִבפי רֲעחיַתב ּמיה.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתה ִבנשכ ּמנס ִבבששפואפ ארת יַתהנוד.

שרִבבי אאשלּמע ּמזר ִבב שרִבבי ּמוצדוק אוֵאמר:
יַתה ִבנשמ ּמדד יַתבללג.

פרק ג
מסכת מקוות פרק ג משנה א
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
שש ֵאני ִבמשקוות שוֵאאין ּמבאהן יַתא שרּמבִבעים שסּמאה,
ּמניַתפל ּמל אזה ללג ויַתמשחּמוצה שוּמל אזה ללג ויַתמשחּמוצה ,שו ִבנשתּמע שרבו,
שכֵאש ִבריןִ ,במשפ ֵאני אשללא ִבנשק ּמרא רֲעעֵאליאהן ֵאשם שפסול.
רֲעאּמבל ִבמשק אוה אשֵאאין בו יַתא שרּמבִבעים שסּמאה,
שו ּמנשפלו לו ששללאשת ּמל ִבגין ,שו אנאחיַתלק ִבלששיַתנִים,
ּמפסולִ ,במשפ ֵאני אש ִבנשק ּמרא ּמעּמליו ֵאשם שפסול.
שרִבבי שיהומשיַתע יַתמשכִבשיר,
אש ארִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ּמכל ִבמשק אוה אשֵאאין בו יַתא שרּמבִבעים שסּמאה,
שו ּמנשפלו לו ששללאשת ּמל ִבגין,
ּמחֵאסר רֲעאִבפלו ּמק שרטוב,
ּמכֵאשרִ ,במשפ ֵאני אשּמחשסרו בו ששללאשת ּמל ִבגין.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
שלעוּמלם הוא ִבבשפסולו,
יַתעד אש ֵאיֵאוצא ִבמאמנו שמלואו ּמועוד.
מסכת מקוות פרק ג משנה ב
ב
ֵאכייַתוצד?
בור אשאבּמחֵאוצר,
שו ּמנשפלו לו ששללּמשה ּמל ִבגין,
שלעוּמלם הוא ִבבִבפוּסולו,
יַתעד אש ֵאיֵאוצא ִבמאמנו שמלואו ּמועוד,
או יַתעד אש יַתירֲעעִבמיד אבּמחֵאוצר יַתא שרּמבִבעים שסּמאה,
ִבוייַתטרֲעהרו ּמהאעשליו ִבנים אאת יַתהיַתתשחתו ִבנים.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה פוֵאסל,
אאּמלא ִבאם ּמפיַתקק.
מסכת מקוות פרק ג משנה ג
ג
בור אשהוא ּממֵאלא יַתמִים ששאוִבבין,
שוּמהיַתאּממה ִבנשכ אנאסת לו שויוּמוצא ִבמאמנו,

שלעוּמלם הוא ִבבשפסולו,
יַתעד אש ִבישתיַתחיַתשב
אשללא ִבנששיַתת יַתיר ִבמן ּמה ִבראשו ִבנים ששללאשת ּמל ִבגין.
שש יַתנִים אשּמהיו שמִבטיִבלין יַתלִבמשק אוה,
אזה ללג ויַתמשחּמוצה שו אזה ללג ויַתמשחּמוצה,
יַתהוּסוֵאחט אאת שכסותו ֵאמִבטיל ִבמשמקומות יַתה שרֵאבה,
שויַתהשמּמע ארה ִבמן יַתהיַתצ שרוצור ֵאמִבטיל ִבמשמקומות יַתה שרֵאבה,
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה יַתמשכִבשיר,
יַתורֲעחּמכִבמים פושסִבלין.
ּמאיַתמר שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
ללא ּמאשמרו שמִבטיִבלין,
אאּמלא ֵאמִבטיל.
ּמאשמרו לו:
ללא ּמכְך שוללא ּמכְך ּמאּממרו,
אאּמלא:
אש ּמנשפלו שלתוכו ששללאשת ּמל ִבגין.
מסכת מקוות פרק ג משנה ד
ד
ִבמשכִבלי אאּמחדִ ,במשש יַתנִים ,וִבמששללּמשה,
ִבמשוצּמט שרִבפין;
וֵאמיַתא שרּמבּמעהֵ ,אאי ּמנן ִבמשוצּמט שרִבפין.
יַתביַתעל אק ִברי יַתהחואלה
אש ּמנשפלו ּמעּמליו ִבתששיַתעת יַתקִבבין יַתמִים,
שוּמטהור אש ּמנשפלו יַתעל לראשו שויַתעל מרבו
ששללאשת ּמל ִבגין יַתמִים ששאוִבבין,
ִבמשכִבלי אאּמחדִ ,במשש יַתנִים וִבמששללּמשה,
ִבמשוצּמט שרִבפין;
ֵאמיַתא שרּמבּמעהֵ ,אאי ּמנן ִבמשוצּמט שרִבפין.
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?
ִבב שזיַתמן אשִבהשתִבחיל יַתהֵאש ִבני יַתעד אשללא ִבהשסִבפיק ּמה ִבראשון.
יַתבֵאמי שדּמב ִברים רֲעאמו ִברים?
ִבב שזיַתמן אשללא ִבנשתיַתכ יַתון שליַתה שרבות,
רֲעאּמבל ִבאם ִבנשתיַתכ יַתון שליַתה שרבות,
רֲעאִבפלו ּמק שרטוב שבּמכל ּמש ּמנה,
ִבמשוצּמט שרִבפין ִבבששללאשת ּמל ִבגין.

פרק ד

מסכת מקוות פרק ד משנה א
יַתהיַתמ ִבנייַתח ֵאכִבלים יַתתיַתחת יַתהִבצנור,
אאּמחד ֵאכִבלים שגדוִבלים שואאּמחד ֵאכִבלים שקיַתט ִבנים,
רֲעאִבפלו שכֵאלי שגּמלִבלים ,שכֵאלי רֲעאּמב ִבנים ,שכֵאלי רֲעא ּמדּממה,
פושסִבלין אאת יַתהִבמשק אוה.
אאּמחד יַתהיַתמ ִבנייַתח שואאּמחד יַתהּמשֵאכיַתח,
שכ ִבדשב ֵארי ֵאבית יַתשיַתמי.
וֵאבית אהֵאלל שמיַתטרֲעה ִברין יַתבּמשֵאכיַתח.
ּמאיַתמר שרִבבי ֵאמִבאיר:
ִבנשמנו שו ּמרבו ֵאבית יַתשיַתמי יַתעל ֵאבית אהֵאלל.
ומו ִבדים יַתבּמשֵאכיַתח אבּמחֵאוצר,
אשהוא ּמטהור.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
רֲעא יַתדִין יַתהיַתמרֲעחללאקת ִבבשמקוּממ ּה.
מסכת מקוות פרק ד משנה ב
ב
יַתהיַתמ ִבנייַתח יַתטשבּמלא יַתתיַתחת יַתהִבצנור,
ִבאם איש ּמל ּה ִבל שזֵאבז ,פואסאלת אאת יַתהִבמשק אוה,
שוִבאם ּמלאוֵ ,אאי ּמנה פואסאלת אאת יַתהִבמשק אוה.
שזּמקּמפ ּה ִבלדויַתח,
ֵאבין ּמכְך וֵאבין ּמכְךֵ ,אאי ּמנה פואסאלת אאת יַתהִבמשק אוה.
מסכת מקוות פרק ד משנה ג
ג
יַתהחוֵאטט יַתבִבצנור שליַתקֵאבל שוצרורות,
שבאשּמלֵאע ץּ ,מכל אשהוא,
שבאשיַתלאח ארש ,שרִבביִבעית.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתא ף שבאשיַתלאח ארשּ ,מכל אשהוא,
ללא ּמאשמרו שרִבביִבעית אאּמלא שבִבששב ֵארי שכִבלי אח ארש.
ּמהיו שוצרורות ִבמשתיַתחשלרֲעחִבלין שלתוכו,
פושסִבלין אאת יַתהִבמשק אוה.
ּמי יַתרד שלתוכו ּמעּמפר ו שנ ּמגּמבם,
ּמכֵאשר.
ִבסילון אשהוא יַתוצר ִבמּמכן וִבמּמכן ,שו ּמרּמחב ּמבאאשמיַתוצע,
ֵאאינו פוֵאסלִ ,במשפ ֵאני אשללא אנאעּמשה שליַתקּמבּמלה.
מסכת מקוות פרק ד משנה ד
ד
יַתמִים ששאוִבבין וֵאמי שגּמשִבמין

אשִבמשתּמע שרִבבין אבּמחֵאוצר וּמבעוּמקה,
שויַתעל יַתמרֲעעלות יַתהשמּמע ּמרה,
ִבאם לרב ִבמן יַתהּמכֵאשרּ ,מכֵאשר,
שוִבאם לרב ִבמן יַתהּמפסולּ ,מפסול;
יַתמשחּמוצה שליַתמשחּמוצהּ ,מפסול.
אאּממיַתתי?
ִבב שזיַתמן אשִבמשתּמע שרִבבין יַתעד אשללא יַתי ִבגיעו יַתלִבמשק אוה.
ּמהיו שמיַתקשלִבחין שלתוְך יַתהיַתמִים,
ִבאם ּמידויַתע אש ּמניַתפל שלתוְך יַתא שרּמבִבעים שסּמאה יַתמִים שכֵאש ִברים,
יַתעד אשללא ֵאי שרדו שלתוכו ששללאשת ּמל ִבגין יַתמִים ששאוִבבים,
ּמכֵאשר,
שוִבאם ּמלאוּ ,מפסול.
מסכת מקוות פרק ד משנה ה
ה
שאקת אשיַתבאוּסיַתלע,
יַתה ל
ֵאאין שמיַתמִבלין ּמב ּה,
שוֵאאין שמיַתק שדִבשין ּמב ּה,
שוֵאאין יַתמ ִבזין ִבמאמ ּמנה,
שוֵאאי ּמנה שוצ ִבריּמכה ּמוצִבמיד ּמפִבתיל,
שוֵאאי ּמנה פואסאלת אאת יַתהִבמשק אוה.
ּמה שיּמתה אכִבלי שוִבחשב ּמר ּה יַתבִבוּסיד,
שמיַתמִבלין ּמב ּה,
ושמיַתק שדִבשין ּמב ּה,
ויַתמ ִבזין ִבמאמ ּמנה,
ושוצ ִבריּמכה ּמוצִבמיד ּמפִבתיל,
ופואסאלת אאת יַתהִבמשק אוה.
ִבנּמּקּמבה ִבמשליַתמּמּטן או ִבמן יַתהיַתצד,
ִבאם ֵאאי ּמנה שיכוּמלה שליַתקֵאבל יַתמִים ּמכל אשֵאהן,
שכֵאש ּמרה.
יַתכּממה שיאהא יַתב אנאקב?
ִבכששפואפ ארת יַתהנוד.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה אבן שבִבתי ּמרה:
שאקת ֵאיהוא אשּמה שיּמתה ִבבירוּמשיַתלִים,
יַתמרֲעעאשה שב ל
שוּמה שיּמתה שנקוּמבה ִבכששפואפ ארת יַתהנוד,
שוּמהיו ּמכל יַתהשּטּמהרות אשִבבירוּמשיַתלִים אנאעשות יַתעל יַתגּמב ּה,
שוּמששלחו ֵאבית יַתשיַתמי ושפּמחתוּמה.
אשֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
יַתעד אש ִביּמפֵאחת מרּמב ּה.

פרק ה
מסכת מקוות פרק ה משנה א
שאקת,
יַתמשע ּמין אשאהאעִבבירו יַתעל יַתגֵאבי יַתה ל
ּמפסול.
אהאעִבבירו יַתעל יַתגֵאבי יַתהּמשּמפה ּמכל אשהוא,
ּמכֵאשר חוּמוצה ּמל ּה,
אשיַתהיַתמשע ּמין שמיַתטֵאהר שבּמכל אשהוא.
אהאעִבבירו יַתעל יַתגֵאבי שב ֵארּמכה שוִבהשפִבסיקו,
רֲעה ֵארי הוא שכמות אשּמה ּמיה.
ּמח יַתזר שוִבהשמִבשיכו,
ּמפסול יַתל ּמזִבבים ,שויַתלשמלוצ ּמרִבעים,
ושליַתק ֵאדש ֵאמאהן ֵאמי יַתחּמּטאת,
יַתעד אש ֵאי יַתדע אש ּמישוצאו ּמה ִבראשו ִבנים.
מסכת מקוות פרק ה משנה ב
ב
אהאעִבבירו יַתעל יַתגֵאבי ֵאכִבלים,
או יַתעל יַתגֵאבי יַתסשפֵאסל,
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
רֲעה ֵארי הוא שכמות אשּמה ּמיה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
רֲעה ֵארי הוא יַתכִבמשק אוה,
וִבבשליַתבד אשללא ִישטלבל יַתעל יַתגֵאבי יַתסשפֵאסל.
מסכת מקוות פרק ה משנה ג
ג
יַתמשע ּמין אשהוא מוֵאשְך שכ יַתנ ּמדל,
ִברּמבה ּמעּמליו שוִבהשמִבשיכו,
רֲעה ֵארי הוא שכמו אשּמה ּמיה.
ּמה ּמיה עוֵאמד,
שו ִברּמבה ּמעּמליו שוִבהשמִבשיכו,
ּמש אוה יַתלִבמשק אוה שליַתטֵאהר ּמבאאששבל ארן,
שויַתליַתמשע ּמין שליַתהשטִבביל בו ּמכל אשהוא.
מסכת מקוות פרק ה משנה ה
ד
יַתהזורֲעחִבלין ,יַתכיַתמשע ּמין,
שויַתהנושטִבפין ,יַתכִבמשק אוה.
ֵאהִבעיד שרִבבי ּמוצדוק

יַתעל יַתהזורֲעחִבלין אש ּמרבו יַתעל יַתהנושטִבפין,
אשֵאהן שכֵאש ִברין.
שונושטִבפין אשרֲעעּמשּמאן זורֲעחִבלים,
סוֵאמְך רֲעאִבפלו יַתמֵאּקל ,רֲעאִבפלו ּמק אנה,
רֲעאִבפלו ּמזב ,רֲעאִבפלו ּמזּמבה,
יו ֵארד שוטוֵאבל.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהו ּמדה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ּמכל ּמדּמבר אשהוא שמיַתקֵאבל מטשמּמאה,
ֵאאין יַתמ שזִבחיִבלין בו.
מסכת מקוות פרק ה משנה ד
ה
ּמכל יַתה יַתיִבמים יַתכִבמשק אוה,
ש אנאאיַתמר) :שב ֵאראִבשית א,י(
א
"ושלִבמשק ֵאוה יַתהיַתמִים ּמק ּמרא יַתיִבמים".
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתה ּמים יַתה ּמגדול יַתכִבמשק אוה,
ללא אנאאיַתמר " יַתיִבמים",
אאּמלא אש איש בו ִבמי ֵאני יַתיִבמים יַתה שרֵאבה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ּמכל יַתה יַתיִבמים שמיַתטרֲעה ִברין שבזורֲעחִבלין,
ושפסוִבלין יַתל ּמזִבבין ,שויַתלשמלוצ ּמרִבעין,
ושליַתק ֵאדש ֵאמאהן ֵאמי יַתחּמּטאת.
מסכת מקוות פרק ה משנה ו
ו
יַתגל אש ִבנשתיַתלש ובו יַתא שרּמבִבעים שסּמאה,
שו ּמניַתפל יַתעל ּמהּמא ּמדם שויַתעל יַתהֵאכִבלים,
שטהו ִברים.
ּמכל ּממקום אש איש בו יַתא שרּמבִבעים שסּמאה,
טושבִבלים ויַתמשטִבביִבלין.
יַתמשטִבביִבלים יַתברֲעח ִבריִבוצים ,וִבב שנּמעִבוצים,
ושבִבפ שריַתסת רֲעחמור יַתהשמלע אראבת יַתבִבבשקּמעה.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
יַתמשטִבביִבלין יַתביַתח שר שדִבלית.
ֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ֵאאין יַתמשטִבביִבלין.
ומו ִבדין אשהוא גו ֵאדר ֵאכִבלים שוטוֵאבל ּמבאהן.
שוֵאכִבלים אש ּמג יַתדר ּמבאהן,

ללא ּמהשטּמבלו.

פרק ו
מסכת מקוות פרק ו משנה א
ּמכל יַתהשמלע ּמרב יַתלִבמשק אוה ,יַתכִבמשק אוה.
חו שר ֵארי יַתהשמּמע ּמרה שוִבס שדֵאקי יַתהשמּמע ּמרה,
יַתמשטִבביִבלין ּמבאהן אשֵאהן'> .במה' מחוק לפני 'שהן'<
עויַתקת יַתהשמּמע ּמרהֵ ,אאין יַתמשטִבביִבלין ּמב ּה,
אאּמלא ִבאם ֵאכן ּמה שיּמתה שנקוּמבה ִבכששפואפ ארת יַתהנוד.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
ֵאאּממיַתתי?
ִבב שזיַתמן אשִבהיא יַתמרֲעעאמ אדת יַתעשוצּממ ּה.
רֲעאּמבל ִבאם ֵאאי ּמנה יַתמרֲעעאמ אדת יַתעשוצּממ ּה,
יַתמשטִבביִבלין ּמב ּה שבּממה אשִבהיא.
מסכת מקוות פרק ו משנה ב
ב
שדִבלי אשהוא ּממֵאלא ֵאכִבלים שוִבהשטִבבילו,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שטהו ִברין.
ִבאם ללא ּמטיַתבל שביַתמִים שמלע ּמרִבבים> ,היה כתוב ונמחק' :המים'<
יַתעד אש שיהו שמלע ּמרִבבים ִבכששפואפ ארת יַתהנוד.
מסכת מקוות פרק ו משנה ג
ג
ששללּמשה ִבמשקוות,
ּמב אזה אעשש ִברים ,וּמב אזה אעשש ִברים,
וּמב אזה אעשש ִברים שסּמאה יַתמִים ששאוִבבין,
שויַתהּמשאוב ִבמן יַתהיַתצד,
שוּמי שרדו ששללּמשה שוּמטשבלו ּמבאהן שו ִבנשתּמע שרבו,
יַתהִבמשקוות שטהו ִברין,
שויַתהּטושבִבלים שטהו ִברין.
ּמה ּמיה יַתהּמשאוב ּמבאאשמיַתוצע,
שוּמי שרדו ששללּמשה שוּמטשבלו ּמבאהן שו ִבנשתּמע שרבו,
יַתהִבמשקוות שכמות אשּמהיו,
שויַתהּטושבִבלין שכמות אשּמהיו.
מסכת מקוות פרק ו משנה ד

ד
יַתהשוּספוג שויַתה שדִבלי אשּמהיו ּמבאהן ששללאשת ּמל ִבגין יַתמִים,
ּמנשפלו יַתלִבמשק אוה ,ללא שפּמסלוהו,
אשללא ּמאשמרו אאּמלא ששללאשת ּמל ִבגין אש ּמנשפלו.
מסכת מקוות פרק ו משנה ה
ה
יַתהִבש ּמדה שויַתהֵאתּמבה ּמש ִבוים> ,שבים<
ֵאאין יַתמשטִבביִבלין ּמבאהם,
אאּמלא ִבאם ֵאכן ּמהיו שנקוִבבין ִבכששפואפ ארת יַתהנוד.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שבאכִבלי ּמגדול ,יַתא שרּמבּמעה שטּמפִבחים,
ויַתבּמּקלטן ,מרבו.
שוִבאם ּמה ּמיה יַתשק או מקּמפה,
יַתמשטִבביִבלין ּמבאהם שביַתמה אשֵאהן,
ִבמשפ ֵאני אשיַתהיַתמִים שמלע ּמרִבבים.
ּמהיו שנתו ִבנים יַתתיַתחת יַתהִבצנור,
ֵאאי ּמנן פושסִבלין אאת יַתהִבמשק אוה,
אאּמלא יַתמשטִבביִבלין אוּמתן,
ויַתמרֲעעִבלין אוּמתן שכיַתד שרּמכן.
מסכת מקוות פרק ו משנה ו
ו
יַתגשוצשט ּמרה אשיַתבִבמשק אוה,
שוִבהשטִבביל ּמב ּה אאת יַתהֵאכִבלים,
ּמטרֲעהרו ִבממּטשמּמאּמתן,
רֲעאּמבל שטֵאמִבאין יַתעל יַתגב שכִבלי אח ארש.
ִבאם ּמהיו יַתהיַתמִים ּמוצִבפין יַתעל יַתגּמביו ּמכל אשֵאהן,
שטהו ִברין.
יַתמשע ּמין אשהוא יוֵאוצא ִבמן יַתהיַתתנור,
שו ּמי יַתרד שוּמטיַתבל שבתוכו,
הוא ּמטהור ,שו ּמי ּמדיו שטֵאמאות;
ִבאם ּמהיו יַתעל יַתגּמביו רום ּמי ּמדיו,
שטהורות.
מסכת מקוות פרק ו משנה ז
ז
ֵאערוב יַתהִבמשקוותִ ,בכששפואפ ארת יַתהנוד,
שכּמעשב ּמי ּה יַתכרֲעחּמלּמל ּה,
ִבכששֵאתי אאשוצּמבעות חו שזרות ִבלשמקוּממן.
ּמסֵאפק אשִבהיא ִבכששפואפ ארת יַתהנוד,

ּמסֵאפק אשֵאאי ּמנ ּה ִבכששפואפ ארת יַתהנוד,
שפסוּמלהִ ,במשפ ֵאני אשִבהיא ִבמן יַתהתו ּמרה.
שוֵאכן יַתכ יַתזִית ִבמן יַתהֵאמת,
שויַתכ יַתזִית ִבמן יַתה שנֵאבּמלה,
שוּמכרֲעע ּמדּמשה ִבמן יַתהאש אר ץ.
ּמכל אש יַתירֲעעלמד ִבבששפואפ ארת יַתהנוד שליַתמרֲעעּמט ּה> .נמחק מ ונכתב עליו ל<
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ּמכל אשהוא ִבמִבב שר יַתית יַתהיַתמִיםּ ,מטהור.
מסכת מקוות פרק ו משנה ח
ח
שמיַתטרֲעה ִברים אאת יַתהִבמשקוות,
ּמהאעשליון ִבמן יַתהיַתתשחתון,
ּמה ּמרחוק ִבמן יַתהּמּקרוב.
ֵאכייַתוצד?
ֵאמִבביִבאין ִבסילון אשיַתלאח ארש או אשאלאאּמבר,
ויַתמ ִבנייַתח אאת ּמי ּמדיו יַתתשחּמתיו יַתעד אשהוא ִבמשתיַתמֵאלא יַתמִים,
ומוששכו ויַתמִבשיקו רֲעאִבפלו ִבכששּמע ּמרה ,יַתדיו.
ּמה ּמיה ּמבאעשליון יַתא שרּמבִבעים שסּמאה,
ויַתביַתתשחתון ֵאאין שכלום,
שמיַתמֵאלא יַתבּמכֵאת ף שונוֵאתן ּמלאעשליון,
יַתעד אשֵאי שרדו יַתליַתתשחתון יַתא שרּמבִבעים שסּמאה.
מסכת מקוות פרק ו משנה ט
ט
לכאתל אשֵאבין שש ֵאני ִבמשקוות אש ִבנשס יַתדק,
יַתלאשִבתיִ ,במשוצּמט ֵאר ף,
שוּמלֵאע ארבֵ ,אאינו ִבמשוצּמט ֵאר ף,
יַתעד אש שיֵאהא שבּממקום אאּמחד ִבכששפואפ ארת יַתהנוד.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבחלו ף יַתה שדּמב ִברים.
ִבנשפ שרוצו אזה שלתוְך אזה,
יַתעל רום ִבכשקִבליַתפת יַתהשום,
שויַתעל לריַתחב ִבכששפואפ ארת יַתהנוד.
מסכת מקוות פרק ו משנה י
י
ּמהיַתאִבביק אשיַתביַתמ שרֵאח ץ,
ִבב שזיַתמן אשהוא ּמבאאשמיַתוצע ,פוֵאסל,
ִבמן יַתהיַתצדֵ ,אאינו פוֵאסל,
ִבמשפ ֵאני אשהוא שכִבמשק אוה ּמסמוְך יַתלִבמשק אוה.

ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִבאם שמיַתקאבאלת ּמהיַתאשמּמבֵאטי שרִבביִבעית
יַתעד אשללא ִבה ִבגיעו ּמליַתאֵאביקּ ,מכֵאשר,
שוִבאם ּמלאוּ ,מפסול.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר ִבב שרִבבי ּמוצדוק אוֵאמר:
ִבאם שמיַתקֵאבל ּמהיַתאִבביק ּמכל אשהוא,
ּמפסול.
מסכת מקוות פרק ו משנה יא
יא
יַתהשמיַתטאה ארת אשיַתביַתמ שרֵאח ץ,
יַתהיַתתשחתו ּמנה שמֵאלּמאה ששאוִבבין,
שוּמהאעשליו ּמנה שמֵאלּמאה שכֵאש ִברין,
ִבאם ֵאיש שכ אנ אגד יַתה אנאקב ששללאשת ּמל ִבגין,
ּמפסול.
יַתכּממה שיֵאהא יַתב אנאקב ִבויֵאהא בו ששללאשת ּמל ִבגים?
אאּמחד ִבמששללש ֵאמאות שואעשש ִברים ִבלשב ֵארּמכה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי יוֵאסה.
ו שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
יַתהיַתתשחתו ּמנה שמֵאלּמאה שכֵאש ִברים,
שוּמהאעשליו ּמנה שמֵאלּמאה ששאוִבבין,
שו ֵאיש שכ אנ אגד יַתה אנאקב ששללאשת ּמל ִבגים,
ּמכֵאשר,
אשללא ּמאשמרו אאּמלא ששללאשת ּמל ִבגין אש ּמניַתפל.

פרק ז
מסכת מקוות פרק ז משנה א
ֵאיש יַתמרֲעעִבלין אאת יַתהִבמשק אוה שוללא פושסִבלין,
פושסִבלין שוללא יַתמרֲעעִבלין,
ללא יַתמרֲעעִבלין שוללא פושסִבלין.
ֵאאלו יַתמרֲעעִבלין שוללא פושסִבלין:
יַתהאשאלג,
שויַתהּמב ּמרד,
שויַתהשכפור > ,שויַתהִבכיפור<
שויַתה ּמגִבליד,
שויַתהאמיַתלח,
שוִבטיט יַתה ּמנדוק.

ּמאיַתמר שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
ּמה ּמיה ִיששּממֵאעאל ּמדן שכ אנ שג ִבדי לויַתמר:
יַתהאשאלג ֵאאינו יַתמרֲעעאלה אאת יַתהִבמשק אוה.
שוֵאהִבעידו יַתא שנֵאשי ֵאמי שדּמבא ִבמששמו,
אשּמאיַתמר ּמלאהם:
"שוצאו שוּמהִבביאו אשאלג יַתכשתִבחּמלה!"
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי אוֵאמר:
אאאבן יַתהּמב ּמרד יַתכיַתמִים.
ב
ֵאכייַתוצד יַתמרֲעעִבלין שוללא פושסִבלין?
ִבמשק אוה אש איש בו יַתא שרּמבִבעים שסּמאה ּמחֵאסר יַתאיַתחת,
ּמניַתפל ֵאמאהם שסּמאה שלתוכו שואהאעיַתלתו,
ִבנשמשוצאו יַתמרֲעעִבלין שוללא פושסִבלין.
מסכת מקוות פרק ז משנה ב
ג
ֵאאלו פושסִבלין שוללא יַתמרֲעעִבלין:
יַתהיַתמִיםֵ ,אבין שטֵאמִבאין ֵאבין שטהו ִברין,
ֵאמי שכּמבִבשין,
וֵאמי ששּמלקות,
שויַתהיַתתּמאמד יַתעד אשללא אהאחִבמי ץ.
ד
ֵאכייַתוצד פושסִבלין שוללא יַתמרֲעעִבלין?
ִבמשק אוה אש איש בו יַתא שרּמבִבעים שסּמאה ּמחֵאסר ּמק שרטוב,
שו ּמניַתפל ֵאמאהן ּמק שרטוב שלתוכו ,שוללא אהאעּמלהו,
פושסלו ִבבששללאשת ּמל ִבגין.
רֲעאּמבל ששּמאר יַתמששִבקין,
וֵאמי ֵאפרות,
יַתהֵאציר,
שויַתהּממ שר ּמיס,
שויַתהיַתתּממד ִבמאשאהאחִבמי ץ,
שפּמעִבמים יַתמרֲעעִבלים ושפּמעִבמים אשֵאאי ּמנן יַתמרֲעעִבלין.
ֵאכייַתוצד?
ִבמשק אוה אש איש בו יַתא שרּמבִבעים שסּמאה ּמחֵאסר יַתאיַתחת,
שו ּמניַתפל ֵאמאהן שסּמאה שלתוכו ,שוללא אהאעיַתלתו,
ּמהיו בו יַתא שרּמבִבעים שסּמאה,
ּמניַתתן שסּמאה שו ּמניַתטל שסּמאה,
רֲעה ֵארי אזה ּמכֵאשר.

מסכת מקוות פרק ז משנה ג
ה
ֵאה ִבדייַתח בו יַתסֵאלי ֵאזיִבתים שויַתסֵאלי רֲעע ּמנִבבים,
שוִבשנו יַתמ שרּמאיוּ ,מכֵאשר.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ֵאמי יַתהאציַתבע פושסִבלין אותו ִבבששללאשת ּמל ִבגין,
שוֵאאין פושסִבלין אותו שבִבשנוי יַתמ שראאה.
ּמניַתפל שלתוכו יַתיִין ולמיַתחל,
שוִבשנו אאת יַתמ שרּמאיוּ ,מפסול.
ֵאכייַתוצד יַתירֲעעאשה?
יַתישמִבתין יַתעד אשֵאי שרדו יַתה שגּמשִבמים,
שו יַתישח שזרו יַתמ שרֵאאיאהן שכיַתמ שרֵאאה יַתהיַתמִים.
ּמהיו בו יַתא שרּמבִבעים שסּמאה,
שמיַתמֵאלא יַתבּמכֵאת ף שונוֵאתן שלתוכו,
יַתעד אש יַתישח שזרו יַתמ שרֵאאיאהן שכיַתמ שרֵאאה יַתהיַתמִים.
מסכת מקוות פרק ז משנה ד
ו >ד<
ּמניַתפל שלתוכו יַתיִין ולמיַתחל,
שוִבשנו ִבמשקּמוצת יַתמ שרּמאיו,
ֵאאין בו יַתמ שרֵאאה יַתמִים יַתא שרּמבִבעים שסּמאה,
רֲעה ֵארי אזה ללא ִישטבל בו.
מסכת מקוות פרק ז משנה ה
ז
ששללאשת ּמל ִבגין יַתמִים ּמחֵאסר ּמק שרטוב,
שו ּמניַתפל שלתוּמכן ּמק שרטוב יַתיִין,
יַתורֲעה ֵארי יַתמ שרֵאאיאהן שכיַתמ שרֵאאה יַתה יַתיִין,
שו ּמנשפלו יַתלִבמשק אוה,
ללא שפּמסלוהו.
ששללאשת ּמל ִבגים יַתמִים ּמחֵאסר ּמק שרטוב,
שו ּמניַתפל שלתוּמכן ּמק שרטוב ּמחּמלב,
יַתורֲעה ֵארי יַתמ שרֵאאיאהן שכיַתמ שרֵאאה יַתהיַתמִים,
שו ּמנשפלו יַתלִבמשק אוה,
ללא שפּמסלוהו.
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי אוֵאמר:
יַתהלכל הוֵאלְך יַתאיַתחר יַתהִבנ שראאה.
מסכת מקוות פרק ז משנה ו
ח
ִבמשק אוה אש איש בו יַתא שרּמבִבעים שסּמאה שממכ ּמונות,

שוּמי שרדו שש יַתנִים שוּמטשבלו אזה יַתאיַתחר אזה,
ּמה ִבראשון ּמטהור ,שויַתהֵאש ִבני ּמטֵאמא.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם ּמהיו יַתר שגּמליו אשּמל ִבראשון נו שגעות יַתביַתמִים,
יַתא ף יַתהֵאש ִבני ּמטהור.
ט
ִבהשטִבביל בו אאת יַתהּמוּסגוס ,שואהאעּמלהו,
וִבמשקּמוצתו נו ֵאגיַתע יַתביַתמִים,
ּמטהור.
יַתהיַתכר שויַתהאכאסת אשּמלעור,
ֵאכי ּמון אשִבה שגִבבייַת ּה ִבששפתוֵאתיאהן ִבמן יַתהיַתמִים,
יַתהיַתמִים אששבתוּמכן ששאוִבבין.
ֵאכייַתוצד יַתירֲעעאשה?
יַתמשטִבביּמלן ויַתמרֲעעאלה אוּמתן אד ארְך שוֵאליאהן.
מסכת מקוות פרק ז משנה ז
י
יַתהּטוֵאבל בו אאת יַתהִבמּמּטה,
יַתא ף יַתעל ִבפי אש יַתר שגאליּמה שושקעות שבִבטיט אהּמעאבה,
שטהו ּמרה,
ִבמשפ ֵאני אשיַתהיַתמִים יַתמשק ִבדיִבמים.
ִבמשק אוה אשֵאמיּממיו שמ מר ּמד ִבדין,
כוֵאבש רֲעאִבפלו רֲעחִבביֵאלי ֵאעִבוצים,
רֲעאִבפלו רֲעחִבביֵאלי ּמק ִבנים,
שכ ֵאדי אש ִבישתשפחו יַתהיַתמִים,
שויו ֵארד שוטוֵאבל.
יַתמיַתחט אשִבהיא שנתו ּמנה יַתעל יַתמרֲעעלות יַתהשמּמע ּמרה,
ּמה ּמיה מוִבליְך וֵאמִבביא יַתביַתמִים,
ֵאכי ּמון אשּמעיַתבר ּמעאליּמה יַתה יַתגל,
שטהו ּמרה.

פרק ח
מסכת מקוות פרק ח משנה א
אא אר ץ ִישש ּמרֵאאל וִבמשקוואתיּמה שטהו ִברין.
ִבמשקוות ּמהיַתעִבמים אששבחו ץ ּמלּמא אר ץ,
שכֵאש ִברין שליַתברֲעעֵאלי שק ּמרִיין,
רֲעאִבפלו ִבנשתיַתמשלאו שבִבקילון.

אששלאא אר ץ ִישש ּמרֵאאל אשיַתבחו ץ יַתליַתמשפֵאתיַתח,
שכֵאש ִברין יַתא ף יַתל ִבנדות.
אשִבלשפ ִבנים ִבמן יַתהיַתמשפֵאתיַתח,
שכֵאש ִברין שליַתברֲעעֵאלי שק ּמרִיין,
ושפסוִבלין שלּמכל יַתהשּטֵאמִבאין.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
יַתהשּקרוִבבין ּמלִבעיר שויַתל אד ארְך,
שטֵאמִבאין ִבמשפ ֵאני יַתהשכִבביּמסה,
שוּמה שרחוִבקין ,שטהו ִברין.
מסכת מקוות פרק ח משנה ב
ב
ֵאאלו יַתברֲעעֵאלי שק ּמרִיין שוצ ִבריִבכין שטִבביּמלה:
ּמרּמאה יַתמִים רֲעחלוִבקים או רֲעעכו ִברין,
יַתבשתִבחּמלהּ ,מטהור> ,אולי יַתכשתִבחּמלה<
ּמבאאשמיַתוצע ויַתבוּסו ףּ ,מטֵאמא,
יַתבשתִבחּמלה שויַתעד סו ףּ ,מטהור.
שלּמב ִבנים שו ִבנשמּמשִבכיןּ ,מטֵאמא.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתהשלּמב ִבנים ּמכרֲעעכו ִברים.
מסכת מקוות פרק ח משנה ג
ג
יַתהֵאמֵאטל ִבטִבפים ּמעבות ִבמתוְך ּמהיַתאּממה,
ּמטֵאמא.
ִבדשב ֵארי שרִבבי אאשלּמע ּמזר רֲעחּמסּממה.
יַתהשמיַתה שרֵאהר יַתביַתל שיּמלה,
שוּמעיַתמד וּממּמוצא שבּמשרו יַתחם,
ּמטֵאמא.
יַתהפואלאטת ִבששכיַתבת אז יַתרע יַתביום יַתהששִבליִבשי,
שטהו ּמרה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה.
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
שפּמעִבמים אשֵאהן יַתא שריַתבע עונות,
שפּמעִבמים אשֵאהן ּמחֵאמש,
שפּמעִבמים אשֵאהן ֵאשש.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
שלעוּמלם ּמחֵאמש.
מסכת מקוות פרק ח משנה ד
ד

ּמנשכ ִברית אשּמפשלּמטה ִבששכיַתבת אז יַתרע ִבמ ִבישש ּמרֵאאל,
שטֵאמּמאה.
יַתבת ִישש ּמרֵאאל אשּמפשלּמטה ִבששכיַתבת אז יַתרע ִבמן יַתה ּמנשכ ִברי,
שטהו ּמרה.
ּמהִבאּמשה אשִבששמּמשה ֵאביּמת ּה,
שוּמי שר ּמדה שוּמטשבּמלה שוללא ִבכשב ּמדה אאת יַתהיַתבִית,
שכִבאלו ללא ּמטשבּמלה.
יַתביַתעל אק ִברי אשּמּטיַתבל שוללא ֵאהִבטיל יַתליַתמִים,
שכאש ּמיִבטיל יַתליַתמִיםּ ,מטֵאמא.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתבחואלה ויַתב ּמזֵאקןּ ,מטֵאמא.
יַתב איאלד ויַתבּמב ִבריאּ ,מטהור.
מסכת מקוות פרק ח משנה ה
ה
ִבנ ּמדה אש ּמנשת ּמנה ּממעות שבִבפיּמה,
שוּמי שר ּמדה שוּמטשבּמלהּ ,מטּמה ּמרה ִבממּטשמּמאּמת ּה,
רֲעאּמבל שטֵאמּמאה יַתעל יַתגב רוּמק ּה.
ּמנשת ּמנה ששּמע ּמר ּה שבִבפיּמה,
ּמקשפּמוצה ּמי ּמד ּה,
ּמק שרּמוצה ִבששפתואתיּמה,
שכִבאלו ללא ּמטּמבּמלה.
ּמהאוֵאחז ּמבּמא ּמדם ויַתבֵאכִבלים ויַתמשטִבביּמלן,
שטֵאמִבאין.
שוִבאם ֵאה ִבדייַתח אאת ּמי ּמדיו יַתביַתמִים ,שטהו ִברין.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
שי יַתראפה ,יַתעד אש ּמיבואו ּמבאהם יַתהיַתמִים.
ֵאבית יַתהשוּסּמת ִברים וֵאבית יַתהשּקּממִבטים,
ֵאאי ּמנן שוצ ִבריִבכין אש ּמיבואו ּמבאהם יַתהיַתמִים.

פרק ט
מסכת מקוות פרק ט משנה א
ֵאאלו חושוצִבוצין ּמבּמא ּמדם:
חוֵאטי אוצאמר ,חוֵאטי ִבפששּמתן,
שוּמה שרוצועות אששב ּמראֵאשי יַתהּמבנות.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
אשיַתלאצאמר שואשיַתלֵאשּמער ֵאאי ּמנן חושוצִבוצין,
ִבמשפ ֵאני אשיַתהיַתמִים ּמבִבאים ּמבאהן.

מסכת מקוות פרק ט משנה ב
ב
ִבקשלֵאקי יַתהֵאלב שויַתה ּמזּמקן,
וֵאבית יַתהשוּסּמת ִברים ּמבִבאּמשה,
ִבלשפלו ף אשחו ץ ּמליַתעִין,
שו אגאלד אשחו ץ יַתליַתמּמכה,
שוּמה שרִבט ּמיה אשּמעאליּמה,
שואש אר ף יַתה ּמיֵאבש,
שו ִבגשל ֵאדי וצוּמאה אשיַתעל שבּמשרו,
וּמבֵאוצק אשיַתעל יַתהִבצלפ ארן,
שויַתהיַתמשלמוִבלין,
שוִבטיט יַתה ּמי ֵאון,
שוִבטיט יַתהיושוצ ִברין,
שו ֵאג ץ שי ּמו ִבני.
ֵאאי אזה הוא ִבטיט יַתה ּמי ֵאון?
אזה ִבטיט יַתהבורות,
ש אנאאיַתמר) :שתִבהִבלים מ,ג(
א
" יַתו יַתירֲעעֵאל ִבני ִבמבור ּמשאון ִבמִבּטיט יַתה ּמי ֵאון"> .ויקם על סלע רגלי<
ג
ִבטיט יַתהיושוצ ִברין ִבכששמועו.
שרִבבי יוֵאסה שמיַתטֵאהר שבאשיַתליושוצ ִברין,
ושמיַתטֵאמא שבאשִבלשמ ּמרּמקה.
ֵאג ץ שי ּמו ִבניֵ ,אאלו ִישתדות יַתה שד ּמרִבכין,
אשֵאאין טושבִבלין ּמבאהן שוללא יַתמשטִבביִבלין אוּמתן.
וששּמאר ּמכל יַתהִבּטיט,
יַתמשטִבביִבלין בו שכאשהוא יַתלח.
ללא ִישטלבל ּמבּמאּמבק אשיַתעל יַתר שגּמליו.
שוללא ִישטלבל אאת יַתהמּקשמקום יַתבאפּמחִבמים,
אאּמלא ִבאם ִבששפֵאש ף.
מסכת מקוות פרק ט משנה ג
ד
ֵאאלו אשֵאאי ּמנן חושוצִבוצין:
ִבקשלֵאקי ּמהלראש,
וֵאבית יַתהאשִבחי,
וֵאבית יַתהשוּסּמת ִברים ּמבִבאיש.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
אאּמחד ּמהִבאיש שואאּמחד ּמהִבאּמשה,
ּמכל יַתהיַתמשקִבפיד ּמעּמליו,

חוֵאוצ ץ,
שואשֵאאינו יַתמשקִבפיד ּמעּמליו,
ֵאאינו חוֵאוצ ץ.
מסכת מקוות פרק ט משנה ד
ה
ִבלשפלו ף אשּמביַתעִין,
שו אגאלד אשיַתעל יַתהיַתמּמכה,
שואש אר ף יַתהיַתלח,
שוִבלשכלוֵאכי וצוּמאה אשיַתעל שבּמשרו,
שווצוּמאה אשיַתתיַתחת יַתהִבצלפ ארן,
שוִבוצלפ ארן יַתהשמ מדשל אדאלת,
שכשות אשיַתלּמּקּמטן,
ללא ִבמיַתּטֵאמא שוללא שמיַתטֵאמא.
שקרום אשיַתעל יַתהיַתמּמכה,
ּמטֵאמא ושמיַתטֵאמא.
מסכת מקוות פרק ט משנה ה
ו
ֵאאלו חושוצִבוצין יַתבֵאכִבלים:
יַתה אזאפת שויַתהמור ִבבשכֵאלי שזכוִבכית,
ֵאבין ִבמִבבשפ ִבנים ֵאבין ִבמיַתבחו ץ,
יַתעל יַתהמששלּמחן שויַתעל יַתהיַתּטשבּמלה שויַתעל יַתהיַתד שר ֵאגש,
שויַתעל יַתה שנִבקיום,
חושוצִבוצין,
יַתעל יַתהשבלוִבסיםֵ ,אאי ּמנן חושוצִבוצין.
יַתעל ִבמּטות יַתביַתעל יַתהיַתבִית ,חוֵאוצ ץ,
שויַתעל אשאלּמע ִבניֵ ,אאינו חוֵאוצ ץ.
יַתעל רֲעאכו ף יַתביַתעל יַתהיַתבִית ,חוֵאוצ ץ,
שויַתעל אששל יַתזּמּקִבקיןֵ ,אאינו חוֵאוצ ץ.
יַתעל יַתהיַתמ שר יַתדיַתעת חוֵאוצ ץ.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
יַתעד ּמכִבאּמוּסר ּמהִבאייַתטשלִבקי.
מסכת מקוות פרק ט משנה ו
ז
יַתעל יַתהשב ּמג ִבדים ִבמיַתצד אאּמחדֵ ,אאינו חוֵאוצ ץ,
ִבמשש ֵאני שוצ ּמד ִבדין ,חוֵאוצ ץ.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר ִבמֵאשם שרִבבי ִיששּממֵאעאל:
יַתא ף ִבמיַתצד אאּמחד.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:

אשל יַתבשנ ִבויםִ ,במיַתצד אאּמחד,
שואשיַתלבורִ ,במשש ֵאני שוצ ּמד ִבדין.
מסכת מקוות פרק ט משנה ז
ח
ִבמשטיַתפיַתחת אששל יַתזּמפִבתין שואשיַתליושוצ ִברין שואשִבלשמיַתפשוּסֵאלי ִבאיּמלנות,
ֵאאי ּמנן חושוצִבוצין.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף אששליַתק ּמיִבוצים יַתכיוֵאוצא ּמבאהן.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל יַתהיַתמשקִבפיד ּמעּמליו ,חוֵאוצ ץ,
שואשֵאאינו יַתמשקִבפיד ּמעּמליוֵ ,אאינו חוֵאוצ ץ.

פרק י
מסכת מקוות פרק י משנה א
ּמכל שידות יַתהֵאכִבלים אשִבהשכ ִבניּמסן אשללא שכיַתד שרּמכן,
או אשִבהשכ ִבניּמסן שכיַתד שרּמכן שוללא ֵאמ שרּמקן,
או אשֵאמ שרּמקן שו ִבנששּמברו,
רֲעה ֵארי ֵאאלו חושוצִבוצין.
אכִבלי אשִבהשטִבבילו אד ארְך ִבפיו,
שכִבאלו ללא ּמטיַתבל.
ִבהשטִבבילו שכיַתד שרכו שוללא יַתה ִבזבו ִברית,
יַתעד אש יַתיאּטנו יַתעל ִבוצדו.
אכִבלי אשהוא יַתוצר ִבמּמכן וִבמּמכן שו ּמרּמחב ּמבאאשמיַתוצע,
ֵאאינו ּמטהור ,יַתעד אש יַתיאּטנו יַתעל ִבוצדו.
שוצלוִבחית אשִבפיּמה שוֵאקיַתע,
ֵאאי ּמנה שטהו ּמרה ,יַתעד אש ִבישּקאב ּמנה ִבמִבצ ּמד ּה.
יַתקשלּממ ִברין,
ֵאאי ּמנה שטהו ּמרה ,יַתעד אש ִבישּקאב ּמנה ִבמִבצ ּמד ּה.
יַתקשלּממ ִברין אששליוֵאס ף יַתהלכֵאהן ּמה שיּמתה שנקוּמבה שבִבוצ ּמד ּה.
מסכת מקוות פרק י משנה ב
ב
יַתהיַתכר שויַתהאכאסת אשּמלעור,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שוצ ִבריִבכין אש ּמיבואו ּמבאהן יַתהיַתמִים.
אכאסת רֲעע מגּמלה ,יַתהיַתכדור ,שוּמהֵאאמון,
שויַתהּמּקֵאמייַתע ,ושתִבפּמלה,
ֵאאי ּמנן שוצ ִבריִבכין אש ּמיבואו ּמבאהם יַתהיַתמִים.

אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל אשֵאאין יַתד שרכו שליַתהשכ ִבניס ושלהוִבוציא,
טושבִבלין שסתוִבמין.
מסכת מקוות פרק י משנה ג
ג
ֵאאלו אשֵאאי ּמנן שוצ ִבריִבכין אש ּמיבואו ּמבאהם יַתהיַתמִים:
ִבקשש ֵארי אהּמע ִבני,
שויַתהנוִבמין,
יַתורֲעחיַתבט אשיַתליַתוּס שנ ּמדל,
ושתִבפּמלה אשּמללראש ִבב שזיַתמן אשִבהיא חוּמוצה,
שואשיַתל שזרויַתע ִבב שזיַתמן אשִבהיא עוּמלה שויו אר אדת,
שוּמא שז ֵאני יַתהֵאחאמת,
שוּמא שז ֵאני יַתהּמת שרֵאמל.
מסכת מקוות פרק י משנה ד
ד
ֵאאלו אשֵאהן שוצ ִבריִבכין אש ּמיבואו ּמבאהם יַתהיַתמִים:
שיַתבּמכֵאת ף> ,מין גופיה שקושרים על הכתף<
יַתהאּקאשר אשיַתבִבפ שריַתק שרִבסין א
שוּמשּמפה אשיַתלּמוּס ִבדין,
ּמוצ ִבריְך ִבלשמיַתתח,
ושתִבפּמלה אשּמללראש ִבב שזיַתמן אשֵאאי ּמנה חוּמוצה,
שואשיַתל שזרויַתע ִבב שזיַתמן אשֵאאי ּמנה עוּמלה שויו אר אדת,
שואש אנ ץ אשיַתליַתוּס שנ ּמדל,
ושב ּמג ִבדים אשִבהשטִבביּמלן שממכּמבִבסין,
יַתעד אש שייַתבשעֵאבעו> .אש שייַתבשעִבביעו<
ִבהשטִבביּמלן שנגוִבבים,
יַתעד אש שייַתבשעֵאבעו ,שו ּמינוחו ִבמִבבשעבוּמען.
מסכת מקוות פרק י משנה ה
ה
ּמכל שידות יַתהֵאכִבלים אשֵאהן רֲעא מרִבכין שוּמעִבתיד שלקוּמוצ ץ,
יַתמשטִבביּמלן יַתעד שמקום יַתהִבמ ּמדה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתעד אש יַתישטִבביל אאת מכלו.
יַתששלאשאלת שדִבלי ּמגדול ,יַתא שרּמבּמעה שטּמפִבחים,
שואשיַתלּמּקּמטן ,רֲעעּמש ּמרה,
יַתמשטִבביּמלן יַתעד שמקום יַתהִבמ ּמדה.
שרִבבי יַתט שרפון אוֵאמר:
יַתעד אש יַתישטִבביל אאת ּמכל יַתהיַתּטיַתביַתעת.
יַתהאחאבל אשהוא ּמקשור יַתבמּקּמפה,

ֵאאינו ִבחבור ,אאּמלא ִבאם ּמתיַתפרֵ> .אאי ּמנה<
מסכת מקוות פרק י משנה ו
ו
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ֵאאין יַתמשטִבביִבלין יַתחִבמים יַתבצו ִבנין,
שוללא וצו ִבנין יַתביַתחִבמים,
ללא ּמיִבפים ּמב ּמרִבעים,
שוללא ּמרִבעים יַתב ּמיִבפים.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
יַתמשטִבביִבלין.
אכִבלי אשהוא ּממֵאלא יַתמששִבקים,
ִבהשטִבבילו ,שכִבאלו ללא ּמטיַתבל.
ּממֵאלא ֵאמי יַתר שגיַתלִים,
רוִבאין אוּמתן שכִבאלו ֵאהן יַתמִים.
ּממֵאלא ֵאמי יַתחּמּטאת,
יַתעד אשִבי שרבו יַתהיַתמִים יַתעל ֵאמי יַתחּמּטאת.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
רֲעאִבפלו אכִבלי יַתמרֲעח ִבזיק כור,
שוֵאאין בו אאּמלא שרִבביִבעית,
שכִבאלו ללא ּמטיַתבל.
מסכת מקוות פרק י משנה ז
ז
ּמכל ּמהּקאּמכִבלין ִבמשוצּמט שרִבפין ִבלשפסול אאת יַתהשג ִבו ּמיה שביַתכרֲעחִבוצי שפ ּמרס.
ּמכל יַתהיַתמששִבקים ִבמשוצּמט שרִבפין ִבלשפסול אאת יַתהשג ִבו ּמיה ּמב שרִבביִבעית.
אזה חלאמר שבשואתה יַתמששִבקים שטֵאמִבאים ִבמיַתבִבמשק אוה,
אשּמעּמשה בו ששּמאר יַתמששִבקין יַתכיַתמִים.
מסכת מקוות פרק י משנה ח
ח
ּמאיַתכל ּקאּמכִבלין שטֵאמִבאין,
שוּמשּמתה יַתמששִבקין שטֵאמִבאין,
ּמטיַתבל אואהִבקיּמאן,
שטֵאמִבאיןִ ,במשפ ֵאני אשֵאאי ּמנן שטהו ִברין יַתבגו ף.
ּמשּמתה יַתמִים שטֵאמִבאין,
ּמטיַתבל אואהִבקיּמאן,
שטהו ִבריןִ ,במשפ ֵאני אשֵאהן שטהו ִברין יַתבגו ף.
ּמביַתלע יַתטיַתביַתעת שטהו ּמרה,
שו ִבנשכ יַתנס שללאאהל יַתהֵאמת,
ִבה ּמזה שוּמש ּמנה שוּמטיַתבל ,אהִבקיּמא ּה,

רֲעה ֵארי ִבהיא שכמות אשּמה ּמיּמתה.
ּמביַתלע יַתטיַתביַתעת שטֵאמּמאה,
טוֵאבל שואוֵאכל ִבבשתרוּממתו;
אהִבקיּמא ּה,
שטֵאמּמאה ,שוִבטיַתמתו.
ֵאח ץ אשהוא ּמתחוב ּמבּמא ּמדם,
ִבב שזיַתמן אשהוא ִבנ שראאה ,חוֵאוצ ץ.
ִבאם ֵאאינו ִבנ שראאהֵ ,אאינו חוֵאוצ ץ,
טוֵאבל שואוֵאכל ִבבשתרוּממתו.
חסלת מסכת מקוות

מסכת נדה
פרק א
מסכת נדה פרק א משנה א
א
יַתשיַתמי אוֵאמר:
ּמכל יַתה ּמנִבשים יַתד ּמין ּמששעּמתן.
אהֵאלל אוֵאמר:
ִבמשפִבקי ּמדה ִבלשפִבקי ּמדה,
יַתורֲעאִבפלו של ּמיִבמים יַתה שרֵאבה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ללא שכ ִבדשב ֵארי אזה שוללא שכ ִבדשב ֵארי אזה,
אאּמלא ֵאמֵאעת שלֵאעת שמיַתמאעאטת יַתעל ּמיד ִבמשפִבקי ּמדה ִבלשפִבקי ּמדה,
וִבמשפִבקי ּמדה ִבלשפִבקי ּמדה שמיַתמאעאטת יַתעל ּמיד ֵאמֵאעת שלֵאעת.
שוּמכל ִבאּמשה אש איש ּמל ּה אואסת ,יַתד ּמי ּה יַתששעּמת ּה.
יַתהשמיַתשאמאשת שבֵאע ִבדים,
רֲעה ֵארי זו ִבכשפִבקי ּמדה,
ושמיַתמאעאטת יַתעל ּמיד ֵאמֵאעת שלֵאעת שויַתעל ּמיד ִבמשפִבקי ּמדה ִבלשפִבקי ּמדה.
מסכת נדה פרק א משנה ב
ב
ֵאכייַתוצד יַתד ּמי ּה יַתששעּמת ּה?
ּמה שיּמתה יואשאבת יַתבִבמּמּטה יַתורֲעעסוּמקה שביַתטרֲעהרות,

ּמפ שרּמשה שו ּמרּמאת,
ִבהיא שטֵאמּמאה ,שומכּמלם שטהורות.
יַתא ף יַתעל ִבפי אשּמאשמרו:
ִבמיַתּטּממא ֵאמֵאעת שלֵאעת,
ֵאאי ּמנה מו ּמנה אאּמלא ִבמּמשּמעה אש ּמרּמאת.
מסכת נדה פרק א משנה ג
ג
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יַתא שריַתבע ּמנִבשים יַתד ּמין יַתששעּמתן:
שבתוּמלה ,ושממעאב ארת ,וֵאמ ִבניּמקה ,ו שזֵאק ּמנה.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהומשיַתע:
ללא ּמשיַתמשעִבתי אאּמלא שבתוּמלה,
רֲעאּמבל רֲעהּמלּמכה שכ ִבדשב ֵארי יַתרִבבי אאִבליאע אזר.
מסכת נדה פרק א משנה ד
ד
ֵאאי זו ִבהיא שבתוּמלה?
ּמכל אשללא ּמרּמאת ּמדם ִבמ ּמיאמיּמה,
יַתא ף יַתעל ִבפי שנשוּמאה.
שממעאב ארת?
ִבמאש ִבי ּמו יַתדע עוּמב ּמר ּה.
ֵאמ ִבניּמקה?
יַתעד אשִבת שגלמל אאת שב ּמנ ּהִ> .במאשִבת שגלמל<
ּמנשת ּמנה שב ּמנ ּה שלֵאמ ִבניּמקה,
שגּממיַתלתו או ֵאמת,
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ִבמיַתּטּממא ֵאמֵאעת שלֵאעת.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתד ּמי ּה יַתששעּמת ּה.
מסכת נדה פרק א משנה ה
ה
ֵאאיזו ִבהיא שזֵאק ּמנה?
ּמכל אשּמעשברו ּמעאליּמה ּמשלוש עונות ּמסמוְך של ִבזשק ּמנּמת ּה.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ּמכל ִבאּמשה אשּמעשברו ּמעאליּמה ּמשלוש עונות,
יַתד ּמי ּה יַתששעּמת ּה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
שממעאב ארת וֵאמ ִבניּמקה אשּמעשברו רֲעעֵאליאהם ּמשלוש עונות,
יַתד ּמין יַתששעּמתן.

מסכת נדה פרק א משנה ו
ו
ויַתבּממה ּמאּממרו יַתד ּמי ּה יַתששעּמת ּה?
ִבב שרִבא ּמיה ּמה ִבראשו ּמנה,
רֲעאּמבל יַתבשש ִבנ ּמיה,
ִבמיַתּטּממא ֵאמֵאעת שלֵאעת.
שוִבאם ּמרּמאת ּמה ִבראשו ּמנה ֵאמלא אנס,
יַתא ף יַתבשש ִבנ ּמיה יַתד ּמי ּה יַתששעּמת ּה.
מסכת נדה פרק א משנה ז
ז
יַתא ף יַתעל ִבפי אשּמאשמרו:
יַתד ּמי ּה יַתששעּמת ּה,
שוצ ִבריּמכה ִבלשהיות בו אדאקת,
חו ץ ִבמן יַתה ִבנ ּמדה,
שויַתהיואשאבת יַתעל ּמדם ּמטהור.
שויַתהשמיַתשאמאשת שבֵאע ִבדים,
חו ץ ִבמן יַתהיואשאבת יַתעל ּמדם ּמטהור,
ושבתוּמלה ,אש ּמדאמיּמה שטהו ִברין.
יַתפרֲעעִבמים ִבהיא אששצ ִבריּמכה ִבלשהיות בו אדאקת:
יַתביַתששח ִברית וֵאבין יַתהששּממשות,
ושבּמשּמעה אשִבהיא עואב ארת שליַתשֵאמש אאת ֵאביּמת ּה.
שיֵאתרות רֲעעֵאליאהן יַתהלכרֲעהנות,
שבּמשּמעה אשֵאהן אושכלות ִבבשתרוּממה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף שבּמשיַתעת רֲעעִבבי ּמרּמתן ִבמללאיַתכל ִבבשתרוּממה.

פרק ב
מסכת נדה פרק ב משנה א
א
ּמכל יַתה ּמיד יַתהיַתמ שרּמבה ִבלשבדוק,
יַתב ּמנִבשים ,שממשיַתביַתחת,
וּמברֲעא ּמנִבשיםִ ,בתּמּקֵאוצ ץ.
יַתהֵאח אראשת ,שויַתהשוּמטה ,שויַתהוּסוּממה,
שוּמכל מי אש ִבנשט שרּמפה יַתדשעּמת ּה,
ִבאם ֵאיש ּמלאהן ִבפשקחות ,יַתמשתִבקינות אוּמתן,
שוֵאהן אושכלות ִבבשתרוּממה.

אד ארְך שבנות ִישש ּמרֵאאל,
שמיַתששמשות ִבבשש ֵאני ֵאע ִבדים:
אאּמחד לו ,שואאּמחד ּמל ּה.
שויַתהשצנועות יַתמשתִבקינות ּמלאהן ששִבליִבשי,
שואאּמחד שליַתהשתִבקין אאת יַתהיַתבִית.
מסכת נדה פרק ב משנה ב
ב
ִבנשמּמוצא יַתעל אשלו,
שטֵאמִבאין ,שויַתח ּמיִבבין יַתבּמּק שרּמבן.
שּמל ּה ֵאאי שוִבתיאוס :euthéōs > ,בסמוך ,מיד אחרי<
ִבנשמּמוצא יַתעל א
שטֵאמִבאין ,שויַתח ּמיִבבין יַתבּמּק שרּמבן.
ִבנשמּמוצא יַתעל אשּמל ּה שליַתאיַתחר שזיַתמן,
שטֵאמִבאין שבּמסֵאפק ,ושפטו ִברין ִבמן יַתהּמּק שרּמבן.
מסכת נדה פרק ב משנה ג
ג
ֵאאי אזה הוא שליַתאיַתחר שזיַתמן?
שכ ֵאדי אשֵאת ֵארד ִבמן יַתהִבמּמּטה שוּמת ִבדייַתח אאת ּמפ אניּמה.
שויַתאיַתחר ּמכְךִ ,במיַתּטּממא ֵאמֵאעת שלֵאעת,
שוֵאאי ּמנ ּה שמיַתטּממא אאת בורֲעעּמל ּה.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
שמיַתטּממא אאת בורֲעעּמל ּה.
ומו ִבדים רֲעחּמכִבמים ִבל שרִבבי רֲעעִבקיּמבה שברוּמאה אכאתם,
אשִבהיא שמיַתטּממא אאת בורֲעעּמל ּה.
מסכת נדה פרק ב משנה ד
ד
ּמכל יַתה ּמנִבשים שבאח שזיַתקת יַתטרֲעה ּמרה שליַתבשעֵאליאהן.
יַתהּמבִבאין ִבמן יַתה אד ארְך,
שנֵאשיאהם ּמלאהם שבאח שזיַתקת יַתטרֲעה ּמרה.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
שוצ ִבריּמכה שש ֵאני ֵאע ִבדים יַתעל ּמכל יַתתששִבמיש שויַתתששִבמיש,
או יַתתששִבמיש שלאור יַתה ֵאנר.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
יַתד ּמי ּה שש ֵאני ֵאע ִבדים ּמכל יַתהיַתל שיּמלה.
מסכת נדה פרק ב משנה ה
ה
ּממּמשל ּממששלו רֲעחּמכִבמים ּמבִבאּמשה:
יַתהאח אדר ,שויַתהשפרו שזדור ,שוּמהרֲעעִבל ּמיה.

יַתדם יַתהאח אדרּ ,מטֵאמא.
ִבנשמּמוצא ִבבשפרו שזדור,
שסֵאפקו ּמטֵאמא ,אשאח שזּמקתו ִבמן יַתהּממקור.
מסכת נדה פרק ב משנה ו
ו
רֲעחִבמּמשה ּמדִבמים ֵאהן שטֵאמִבאין ּמבִבאּמשה:
ּמהּמאלדם,
שויַתהּמשחור,
ושכאק ארן ּמק שרקום,
ושכֵאמיֵאמי רֲעא ּמדּממה,
ושכאמ אזג.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
יַתא ף שכֵאמיֵאמי יַתתשלּמתן,
ושכֵאמיֵאמי ּמבּמשר ּמוצִבלי.
וֵאבית אהֵאלל שמיַתטרֲעה ִברין.
שויַתה ּמילרק,
רֲעעיַתקשב ּמיה אבן יַתמרֲעהיַתלשלֵאאל שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין.
ּמאיַתמר שרִבבי ֵאמִבאיר:
ִבאם ֵאאינו שמיַתטֵאמא ִבמֵאשם אכאתם,
שמיַתטֵאמא ִבמֵאשם יַתמששאקה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ללא ּמכְך שוללא ּמכְך.
מסכת נדה פרק ב משנה ז
ז
ֵאאי אזה הוא ּמהּמאלדם?
שכ יַתדם יַתהיַתמּמכה.
יַתהּמשחור?
יַתכאח ארת;
ֵאדאהה ִבמֵאכןּ ,מטהור.
ושכאק ארן ּמק שרקום?
שכּמברור אש ֵאיש בו.
ושכֵאמיֵאמי רֲעא ּמדּממה?
ִבמִבבשקיַתעת ֵאבית אכ ארםֵ ,אמֵאוצ ף יַתמִים.
ושכאמ אזג?
שש ֵאני רֲעחּמלִבקין יַתמִים,
שואאּמחד יַתיִיןִ ,במן יַתה יַתיִין יַתהּמשרו ִבני.

פרק ג
מסכת נדה פרק ג משנה א
א
יַתהיַתמאפאלת רֲעחִבתּמכה,
ִבאם ֵאיש ִבעּממ ּה ּמדם ,שטֵאמּמאה,
שוִבאם ּמלאו ,שטהו ּמרה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאבין ּמכְך וֵאבין ּמכְך ,שטֵאמּמאה.
מסכת נדה פרק ג משנה ב
ב
יַתהיַתמאפאלת שכִבמין שקִבלּמפה,
שכִבמין ששלע ּמרה ,שכִבמין ּמעּמפר,
שכִבמין יַתישבחוִבשים רֲעא מדִבמים,
יַתתִבּטיל יַתליַתמִים.
ִבאם ִבנמהו ,שטֵאמּמאה.
יַתהיַתמאפאלת שכִבמין ּמד ִבגים יַתורֲעח ּמגִבבים,
ששּמקִבוצים ו שרּממִבשים,
ִבאם ֵאיש ִבעּממאהם ּמדם ,שטֵאמּמאה,
שוִבאם ּמלאו ,שטהו ּמרה.
יַתהיַתמאפאלת שכִבמין שבֵאהּממה יַתח ּמיה ּמועו ף,
ֵאבין שטֵאמִבאין ֵאבין שטהו ִברים,
ִבאם ּמזּמכרֵ ,אתֵאשב יַתל ּמזּמכר,
שוִבאם שנֵאקּמבהֵ ,אתֵאשב יַתל שנֵאקּמבה.
ֵאאין ּמידויַתעֵ ,אתֵאשב יַתל ּמזּמכר שויַתל שנֵאקּמבה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ּמכל אשֵאאין בו ִבמצו יַתרת ּמהּמא ּמדם,
ֵאאינו אואלד.
מסכת נדה פרק ג משנה ג
ג
יַתהיַתמאפאלת ּמשִבפיר,
ּממֵאלא יַתמִיםּ ,ממֵאלא ּמדםּ ,ממֵאלא שג ִבני ִבנים,
ֵאאי ּמנה חואשאשת יַתל אואלד.
ִבאם ּמה ּמיה שמ מרּמּקם,
ֵאתֵאשב יַתל ּמזּמכר שויַתל שנֵאקּמבה.
מסכת נדה פרק ג משנה ד

ד
יַתהיַתמאפאלת יַתס שנ ּמדל או ִבששל ּמיה,
ֵאתֵאשב יַתל ּמזּמכר שויַתל שנֵאקּמבה.
ִבששל ּמיה יַתביַתבִית,
יַתהיַתבִית ּמטֵאמא.
ללא אשיַתהִבששל ּמיה אואלד,
אאּמלא אשֵאאין ִבששל ּמיה אשֵאאין ִבעּממ ּה אואלד.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ִבנמוק יַתה אואלד יַתעד אשללא ּמיּמוצא.
מסכת נדה פרק ג משנה ה
ה
יַתהיַתמאפאלת טושמטום שויַתא שנ שדרו ִבגי ּמנס,
ֵאתֵאשב יַתל ּמזּמכר שויַתל שנֵאקּמבה.
טושמטום שו ּמזּמכר,
שויַתא שנ שדרו ִבגי ּמנס שו ּמזּמכר,
ֵאתֵאשב יַתל ּמזּמכר שויַתל שנֵאקּמבה.
טושמטום ו שנֵאקּמבה,
יַתא שנ שדרו ִבגי ּמנס ו שנֵאקּמבה,
ֵאתֵאשב יַתל שנֵאקּמבה ִבבשליַתבד.
ּמיּמוצא שממחּמתְך או שמלס ּמרס,
ִבמאש ּמיּמוצא מרבו,
רֲעה ֵארי אזה שכ ּמילוד.
ּמיּמוצא שכיַתד שרכו:
ִבמאש ּמיּמוצא לרב לראשו.
ֵאאי אזה הוא לרב לראשו?
ִבמאשֵאתֵאוצא יַתפ יַתדשחתו.
מסכת נדה פרק ג משנה ו
ו
יַתהיַתמאפאלת,
שוֵאאין ּמידויַתע יַתמה הוא,
ֵאתֵאשב יַתל ּמזּמכר שויַתל שנֵאקּמבה.
ֵאאין ּמידויַתע ִבאם יַתה אואלד ּמה ּמיה,
ֵאתֵאשב יַתל ּמזּמכר שויַתל שנֵאקּמבה שויַתל ִבנ ּמדה.
)מסכת נדה פרק ג משנה ז(
יַתהיַתמאפאלת יום יַתא שרּמבִבעים,
ֵאאי ּמנה חואשאשת יַתל אואלד.
יום יַתא שרּמבִבעים שואאּמחד,
ֵאתֵאשב יַתל ּמזּמכר שויַתל שנֵאקּמבה שויַתל ִבנ ּמדה.
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:

יום יַתא שרּמבִבעים שואאּמחד,
ֵאתֵאשב יַתל ּמזּמכר שויַתל ִבנ ּמדה;
יום ששמו ִבנים שואאּמחד,
ֵאתֵאשב יַתל ּמזּמכר שויַתל שנֵאקּמבה שויַתל ִבנ ּמדה.
אשיַתה ּמזּמכר ִבנ שגּממר שליַתא שרּמבִבעים שואאּמחד,
ו שנֵאקּמבה ִבלששמו ִבנים שואאּמחד.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
אאּמחד שב ִבר יַתית ּמזּמכר שואאּמחד שב ִבר יַתית שנֵאקּמבה,
אזה ּמו אזה שליַתא שרּמבִבעים שואאּמחד.

פרק ד
מסכת נדה פרק ד משנה א
א
שבנות יַתהכוִבתים ִבנדות ֵאמרֲעע ִבריּמסּמתן.
יַתהכוִבתין שמיַתטִבמין ִבמששּמכב יַתתשחתון ּמכאעשליון,
ִבמשפ ֵאני אשֵאהן בורֲעעֵאלי ִבנדות,
שוֵאהן יוששבות יַתעל ּמכל ּמדם.
שוֵאאין יַתח ּמיִבבין רֲעעֵאליאהן יַתעל ִבבייַתאת יַתהִבמשק ּמדש,
שוֵאאין שו שרִבפין רֲעעֵאליאהן אאת יַתהשתרוּממה,
ִבמשפ ֵאני אשמּטשמּמאּמתן שבּמסֵאפק.
מסכת נדה פרק ד משנה ב
ב
שבנות יַתוצדוִבקין,
ִבב שזיַתמן אש ּמנרֲעהגו ּמלאלאכת שביַתד שרֵאכי רֲעאבוּמתן,
רֲעה ֵארי ֵאהן שככוִבתיות.
ּמפ שרשו ּמלאלאכת שביַתד שרֵאכי ִישש ּמרֵאאל,
רֲעה ֵארי ֵאהן שכִישש ּמרֵאאל.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
שלעוּמלם ֵאהן שכִישש ּמרֵאאל,
יַתעד אש ִבישפ שרשו ּמלאלאכת שביַתד שרֵאכי רֲעאבוּמתן.
מסכת נדה פרק ד משנה ג
ג
יַתדם ּמנשכ ִברית שו יַתדם יַתטרֲעה ּמרה אשִבלשמלוצ יַתריַתעת,
ֵאבית יַתשיַתמי שמיַתטרֲעה ִברין,
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שכרוּמק ּה ושכֵאמיֵאמי יַתר שגאליּמה.

יַתדם יואל אדת אשללא ּמטּמבּמלה,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
שכרוּמק ּה ושכֵאמיֵאמי יַתר שגאליּמה.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שמיַתטֵאמא יַתלח שו ּמיֵאבש.
ומו ִבדים שביואל אדת יַתבזוב,
אשהוא שמיַתטֵאמא יַתלח שו ּמיֵאבש.
מסכת נדה פרק ד משנה ד
ד
יַתהשמיַתקּמשהִ ,בנ ּמדה.
ִבקּמשת ששללּמשה ּמיִבמים שבתוְך אאּמחד ּמעּמשר,
ּמשּמפת ֵאמֵאעת שלֵאעת שו ּמישל ּמדה,
רֲעה ֵארי זו יואל אדת שבזוב.
ִבדשב ֵארי שרִבבי אאִבליאע אזר.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
יַתל שיּמלה ּמויום,
שכֵאליֵאלי יַתשּמבת שויומו.
אשּמשּמפת ִבמן יַתהיַתציַתער רֲעאּמבל ללא ִבמן יַתה ּמדם.
מסכת נדה פרק ד משנה ה
ה
יַתכּממה הוא ִבקשו ּמי ּה?
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
רֲעאִבפלו יַתא שרּמבִבעים יַתורֲעחִבמִבשים יום.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתד ּמי ּה ּמח שדּמש ּה.
שרִבבי יוֵאסה ו שרִבבי ִבששמעון אושמ ִברים:
ֵאאין ִבקשוי ּמיֵאתר ִבמששֵאתי יַתשּמבתות.
מסכת נדה פרק ד משנה ו
ו
יַתהשמיַתקּמשה שבתוְך ששמו ִבנים אשיַתל שנֵאקּמבה,
ּמכל ּמדִבמים אשִבהיא רוּמאה ,שטהו ִברים,
יַתעד אש ֵאיֵאוצא יַתה אואלד.
שרִבבי אאִבליאע אזר שמיַתטֵאמא.
ּמאשמרו לו ִבל שרִבבי אאִבליאע אזר:
ּממה ִבאם ִבבשמקום אשאהשחִבמיר שב יַתדם יַתהשלִבפי,
ֵאהֵאקל שב יַתדם יַתהלּקִבשי,
שִבפי,
שמקום אשֵאהֵאקל שב יַתדם יַתה ל
ֵאאינו ִבדין אש ּמנֵאקל שב יַתדם יַתהלּקִבשי?

ּמאיַתמר ּמלאהם:
יַתדיו יַתלּמבא ִבמן יַתה ִבדין ִבלשהיות יַתכ ּמנדון.
ִבמיַתמה ֵאהֵאקל ּמעאליּמה?
ִבממּטשמיַתאת ִבזיּמבה,
אאּמלא שטֵאמּמאה ִבהיא מטשמיַתאת ִבנ ּמדה.
מסכת נדה פרק ד משנה ז
ז
ּמכל אאּמחד ּמעּמשר יום שבאח שזיַתקת יַתטרֲעה ּמרה,
ּמיששּמבה ּמל ּה שוללא ּמב שדּמקה,
ּמש שג ּמגה ,אנאא ּמנּמסהֵ ,אה ֵאזי ּמדה שוללא ּמב ּמדּמקה,
רֲעה ֵארי זו שטֵאמּמאה.
ִבה ִבגיּמעה ּמשיַתעת יַתושסּמת ּה שוללא ּמב שדּמקה,
רֲעה ֵארי זו שטֵאמּמאה.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ִבאם ּמה שיּמתה שביַתמרֲעחּמבא,
ִבה ִבגיּמעה ּמשיַתעת יַתושסּמת ּה שוללא ּמב שדּמקה,
רֲעה ֵארי זו שטהו ּמרה,
אשרֲעח ּמר ּמדה שמיַתסאלאקת אאת יַתה ּמדִבמים.
רֲעאּמבל שיֵאמי יַתה ּמזב שויַתה ּמזּמבה שושואמ ארת יום שכ אנ אגד יום,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שבאח שזיַתקת יַתטרֲעה ּמרה.

פרק ה
מסכת נדה פרק ה משנה א
א
יוֵאוצא דלאפן,
ֵאאין יוששִבבין ּמעּמליו שיֵאמי מטשמּמאה ִבויֵאמי יַתטרֲעה ּמרה,
שוֵאאין יַתח ּמיִבבין ּמעּמליו ּמק שרּמבן.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
רֲעה ֵארי אזה שכ ּמילוד.
ּמכל יַתה ּמנִבשים ִבמיַתּטמות יַתביַתבִית יַתהִבחיוצון,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא טו,יט(
א
" ּמדם ִישה איה לזּמב ּה ִבבשבּמש ּמר ּה".
רֲעאּמבל יַתה ּמזב ויַתביַתעל אק ִברי,
ֵאאי ּמנן ִבמיַתּטִבמין יַתעד אשֵאתֵאוצא מטשמּמאּמתן יַתלחו ץ.
מסכת נדה פרק ה משנה ב
ב

ּמה ּמיה אוֵאכל ִבבשתרוּממה,
שוִבה שר ִבגיש אש ִבנ שז יַתדשע שזעו ֵאאּמב ּמריו,
אוֵאחז ּמביַתאּממה ,ובוֵאליַתע אאת יַתהשתרוּממה.
ושמיַתטִבמין שבּמכל אשֵאהן,
רֲעאִבפלו ִבבשכֵאעין יַתהיַתח שר ּמדל ,ושבּמפחות ִבמֵאכן.
מסכת נדה פרק ה משנה ג
ג
ִבתינואקת יַתבת יום אאּמחד ִבמיַתּטּממא יַתב ִבנ ּמדה.
ויַתבת רֲעעאש ארת ּמיִבמים יַתב ִבזיּמבה.
ִבתינוק אבן יום אאּמחד ִבמיַתּטֵאמא שב ִבנ ּמדה,
וִבמיַתּטֵאמא ִבב שנ ּמגִבעים,
וִבמיַתּטֵאמא ִבבשטֵאמא ֵאמת,
שוזוֵאקק יַתל ִביבום,
ופוֵאטר ִבמן יַתה ִביבום,
ויַתמרֲעאִבכיל ִבבשתרוּממה,
ופוֵאסל ִבמן יַתהשתרוּממה,
שונוֵאחל ויַתמ שנִבחיל,
שויַתההו שרגו יַתח ּמיב,
יַתורֲעה ֵארי הוא שלּמאִבביו ושלִבאמו ושלּמכל שקרוּמביו
שכּמחּמתן ּמשֵאלם.
מסכת נדה פרק ה משנה ד
ד
יַתבת ּמשלוש ּמש ִבנים שויום אאּמחד,
ִבמשתיַתק אדאשת יַתבִבביּמאה.
ּמבא ּמעאליּמה יַתה ּמיּמבם ,שק ּמנּמא ּה,
שויַתח ּמיִבבין ּמעאליּמה ִבמֵאשם ֵאאאשת ִבאיש.
ושמיַתטּממא אאת בורֲעעּמל ּה,
שליַתטֵאמא ִבמששּמכב יַתתשחתון ּמכאעשליון.
ִבנֵאשאת יַתללכֵאהן ,לתאיַתכל ִבבשתרוּממה.
ּמבא ּמעאליּמה אאּמחד ִבמּמכל יַתהשפסוִבלים,
שפּמסּמל ּה ִבמן יַתהשכמה ּמנה.
ּמבא ּמעאליּמה אאּמחד ִבמּמכל ּמהרֲעע ּמריות ּמהרֲעאמורות יַתבתו ּמרה,
ֵאמִבתין יַתעל ּמי אדיּמה,
שוִבהיא שפטו ּמרה.
ּמפחות ִבמֵאכן ,שכנוֵאתן אאשוציַתבע ּמביַתעִין.
מסכת נדה פרק ה משנה ה
ה

אבן ֵאתיַתשע ּמש ִבנים שויום אאּמחד אשּמבא יַתעל שיִבבשמתו,
שק ּמנּמא ּה,
שוֵאאינו נוֵאתן ֵאגט יַתעד אש יַתי שג ִבדיל.
וִבמיַתּטֵאמא יַתב ִבנ ּמדה,
שליַתטֵאמא ִבמששּמכב יַתתשחתון ּמכאעשליון,
ופוֵאסל שוֵאאינו יַתמרֲעאִבכיל,
ופוֵאסל אאת יַתהשבֵאהּממה ֵאמיַתעל יַתגֵאבי יַתהִבמ שזֵאביַתח > ,שגֵאבי<
שוִבהיא ִבנשסאקאלת יַתעל ּמי ּמדיו.
שוִבאם ּמבא יַתעל יַתאיַתחת ִבמּמכל ּמהרֲעע ּמריות ּמהרֲעאמורות יַתבתו ּמרה,
ֵאמתות יַתעל ּמי ּמדיו,
שוהוא ּמפטור.
מסכת נדה פרק ה משנה ו
ו
יַתבת יַתאיַתחת אעשש ֵארה ּמש ּמנה שויום אאּמחד,
שנ ּמד אריּמה ִבנשב ּמדִבקין.
יַתבת ששֵאתים אעשש ֵארה ּמש ּמנה שויום אאּמחד,
שנ ּמד אריּמה יַתק ּמיִבמין,
ובו שדִבקין ּמכל ששֵאתים אעשש ֵארה.
אבן ששֵאתים אעשש ֵארה ּמש ּמנה שויום אאּמחד,
ִבנשב ּמדִבקין שנ ּמד ּמריו.
אבן ששללש אעשש ֵארה ּמש ּמנה שויום אאּמחד,
שנ ּמד ּמריו יַתק ּמיִבמין,
ובו שדִבקין ּמכל ששללש אעשש ֵארה.
לק אדם יַתל שזיַתמן יַתה אזה,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשּמאּממרו:
יו שדִבעים ּמאנו שלֵאשם ִבמי ּמניַתד שרנו,
ושלֵאשם ִבמי ִבהשק יַתדששנו,
ֵאאין ִבנ שד ֵאריאהן שנּמד ִבריםֵ> ,אאי ּמנן<
שוללא אהשק ֵאדּמשן אהשק ֵאדש.
שליַתאיַתחר שזיַתמן אזה,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשּמאּממרו:
ֵאאין ּמאנו יו שדִבעים שלֵאשם ִבמי ּמניַתד שרנו,
ושלֵאשם ִבמי ִבהשק יַתדששנו,
ִבנ שד ֵאריאהן שנּמד ִברים ,שואהשק ֵאדּמשן אהשק ֵאדש.
מסכת נדה פרק ה משנה ז
ז
ּממּמשל ּממששלו רֲעחּמכִבמים ּמבִבאּמשה:
]יַתפ ּמגה [,בליַתחל ,שוּמוצּממל> .צמל :תאנה בשלה<
יַתפ ּמגה ,עו ּמד ּה ִבתינואקת.

בליַתחלֵ ,אאלו שיֵאמי שנעו אריּמה.
ּמבזו וּמבזוּ ,מאִבביּמה יַתזיַתכי ִבבשמִבוציּמאּמת ּה,
ושביַתמרֲעעֵאשה ּמי אדיּמה ,ושבאהאפר שנ ּמד אריּמה.
ּמוצּממלּ ,מכל אשּמב ּמג ּמרה,
שוֵאאין שלּמאִבביּמה ּמב ּה שרשות.
מסכת נדה פרק ה משנה ח
ח
ֵאאי אזה הוא ִבסיּממ ּמנ ּה?
שרִבבי יוֵאסה יַתה ּמגִבליִבלי אוֵאמר:
ִבמאש יַתירֲעעאלה יַתהאּקאמט יַתתיַתחת יַתה יַתדד.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ִבמאש יַתיּטו יַתה יַתד ִבדים.
אבן יַתע יַתזי אוֵאמר:
ִבמאשיַתתששִבחיר יַתהשפלטאמת.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
שכ ֵאדי אש שיֵאהא נוֵאתן ּמידו יַתעל ּמהלעאק ץ,
שוהוא שוֵאקיַתע שושואהא יַתלשחזור.
מסכת נדה פרק ה משנה ט
ט
יַתבת אעשש ִברים ּמש ּמנה אשללא ֵאהִבביּמאה ששֵאתי ששּמערות,
ּמתִבביא שרּמא ּמיה אשִבהיא יַתבת אעשש ִברים,
שוִבהיא יַתא שילו ִבנית,
ללא חואלאוצת שוללא ִבמשת יַתיאבאמת.
אבן אעשש ִברים ּמש ּמנה אשללא ֵאהִבביא ששֵאתי ששּמערות,
ּמיִבביא שרּמא ּמיה אשהוא אבן אעשש ִברים ּמש ּמנה,
שוהוא ּמס ִבריס,
ללא חוֵאל ץ שוללא שמ יַתיֵאבם.
ֵאאלו שכ ִבדשב ֵארי ֵאבית אהֵאלל.
וֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
אזה ּמו אזה שב ֵאני ששמו אנה אעשש ֵארה.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
יַתה ּמזּמכר שכ ִבדשב ֵארי ֵאבית אהֵאלל,
שויַתה שנֵאקּמבה שכ ִבדשב ֵארי ֵאבית יַתשיַתמי,
אשּמהִבאּמשה שמיַתמאה ארת ּמללבא ִבלשפ ֵאני ּמהִבאיש.

פרק ו

מסכת נדה פרק ו משנה א
א
ּמבא ִבסיּממן יַתהיַתתשחתון יַתעד אשללא ּמבא ּמהאעשליון,
או חואלאוצת או ִבמשת יַתיאבאמת.
ּמבא ּמהאעשליון יַתעד אשללא ּמבא יַתהיַתתשחתון,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאי אאשפּמשר,
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ללא חואלאוצת שוללא ִבמשת יַתיאבאמת.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
או חואלאוצת או ִבמשת יַתיאבאמת.
ִבמשפ ֵאני אשּמאּממרו:
אאשפּמשר יַתליַתתשחתון ּמללבא יַתעד אשללא ּמבא ּמהאעשליון,
בא >=אי אפשר<
רֲעאּמבל ֵאאישפּמשר ּמלאעשליון ּמל ל
יַתעד אשללא ּמילבא יַתהיַתתשחתון.
מסכת נדה פרק ו משנה ב
ב
יַתכיוֵאוצא בו,
ּמכל שכִבלי אח ארש יַתמשכ ִבניס ומוִבוציא,
שו ֵאיש אשהוא מוִבוציא שוֵאאינו יַתמשכ ִבניס.
ּמכל ֵאאאבר אש איש בו ִבוצלפ ארן ,איש בו אעאוצם,
שו ֵאיש אש איש בו אעאוצם ,שוֵאאין בו ִבוצלפ ארן.
מסכת נדה פרק ו משנה ג
ג
ּמכל יַתהִבמיַתּטֵאמא ִבמ שד ּמרסִ ,במיַתּטֵאמא שטֵאמא ֵאמת,
שו ֵאיש אשהוא ִבמיַתּטֵאמא שטֵאמא ֵאמת,
שוֵאאינו ִבמיַתּטֵאמא ִבמ שד ּמרס.
מסכת נדה פרק ו משנה ד
ד
ּמכל ּמה ּמראוי ּמלדון ִבדי ֵאני שנּמפשות,
ּמראוי ּמלדון ִבדי ֵאני ּמממונות,
שו ֵאיש אשהוא ּמראוי ּמלדון ִבדי ֵאני ּמממונות,
שוֵאאין ּמראוי ּמלדון ִבדי ֵאני שנּמפשות.
ה
ּמכל יַתהּמכֵאשר ּמל ִבדיןּ ,מכֵאשר שלּמהִבעיד,
שו ֵאיש אשהוא ּמכֵאשר שלּמהִבעיד,
שוֵאאינו ּמכֵאשר ּמל ִבדין.

מסכת נדה פרק ו משנה ה
ו
ּמכל אשהוא יַתח ּמיב יַתביַתמיַתעששרות,
ִבמיַתּטֵאמא מטשמיַתאת ּקאּמכִבלין> ,שמיַתטֵאמא<
שו ֵאיש אשִבמיַתּטֵאמא מטשמיַתאת ּקאּמכִבלין> ,אששמיַתטֵאמא<
שוֵאאינו יַתח ּמיב יַתביַתמיַתעששרות.
מסכת נדה פרק ו משנה ו
ז
ּמכל אשהוא יַתח ּמיב יַתבֵאפּמאה ,יַתח ּמיב יַתביַתמיַתעששרות,
שו ֵאיש אשהוא יַתח ּמיב יַתביַתמיַתעששרות,
שוֵאאינו יַתח ּמיב יַתבֵאפּמאה.
מסכת נדה פרק ו משנה ז
ח
ּמכל אשהוא יַתח ּמיב שב ֵאראִבשית יַתה ֵאגז ,יַתח ּמיב יַתביַתמּמתנות,
שו ֵאיש אשהוא יַתח ּמיב יַתביַתמּמתנות,
שוֵאאינו יַתח ּמיב שב ֵאראִבשית יַתה ֵאגז.
מסכת נדה פרק ו משנה ח
ט
ּמכל אש איש לו ֵאבעורֵ ,איש לו ששִבביִבעית,
שו ֵאיש אש איש לו ששִבביִבעית שוֵאאין לו ֵאבעור.
מסכת נדה פרק ו משנה ט
י
ּמכל אש איש לו יַתקששאקאשתֵ ,איש לו שס יַתנִבפיר,
שו ֵאיש אש איש לו שס יַתנִבפיר שוֵאאין לו יַתקששאקאשת.
יא
ּמכל אש איש לו שק ּמר יַתנִיםֵ ,איש לו שטּמליַתפִים,
שו ֵאיש אש איש לו שטּמליַתפִים שוֵאאין לו שק ּמר יַתנִים.
מסכת נדה פרק ו משנה י
יב
ּמכל יַתהּמּטעון שב ּמרּמכה שליַתארֲעח ּמריו,
ּמטעון שב ּמרּמכה שלּמפ ּמניו,
שו ֵאיש אשהוא ּמטעון שלּמפ ּמניו,
שוֵאאינו ּמטעון שליַתארֲעח ּמריו.

מסכת נדה פרק ו משנה יא
יג
ִבתינואקת אשֵאהִבביּמאה ששֵאתי ששּמערות,
יַתח איאבת שבּמכל יַתהִבמשוצֹות ּמהרֲעאמורות יַתבתו ּמרה,
שוחואלאוצת או ִבמשת יַתיאבאמת.
שוֵאכן ִבתינוק אשֵאהִבביא ששֵאתי ששּמערות,
יַתח ּמיב שבּמכל יַתהִבמשוצֹות ּמהרֲעאמורות יַתבתו ּמרה.
שו ּמראוי ִבלשהיות ֵאבן סו ֵארר ומו ארה,
ִבמאש ּמיִבביא ששֵאתי ששּמערות,
יַתעד אש יַתיִבּקי ף ּמזּמקן ,יַתהיַתתשחתון ,ללא אאת ּמהאעשליון,
אאּמלא אש ִבדשברו רֲעחּמכִבמים שבּמלשון שנִבק ּמיה.
ִבתינואקת אשֵאהִבביּמאה ששֵאתי ששּמערות,
ֵאאי ּמנה שיכוּמלה שלּממֵאאן.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבמאשיַתי שראבה יַתהּמשחור.
מסכת נדה פרק ו משנה יב
יד
ששֵאתי ששּמערות ּמהרֲעאמורות יַתבּמפ ּמרה ,ויַתב שנ ּמגִבעים,
ֵאהן רֲעאמורות שבּמכל ּממקום.
שויַתכּממה הוא ֵאשעו ּמרן?
שכ ֵאדי ּמלכו ף לראּמשן שלִבעּמּק ּמרן.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ִיששּממֵאעאל.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
שכ ֵאדי ִבלשקלר ץ שבִבוצלפ ארן.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
שכ ֵאדי אש שיהו ִבנּמּטלות יַתבזוג.
)מסכת נדה פרק ו משנה יג(
ּמהרוּמאה אכאתם,
רֲעה ֵארי זו שמ מקשלאקאלת,
שוחואשאשת ִבמֵאשם זוב.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאין יַתבשכּמתִבמין ִבמֵאשם זוב.
מסכת נדה פרק ו משנה יד
יה
ּמהרוּמאה יום אאּמחד ּמעּמשר ֵאבין יַתהששּממשות,
שתִבחיַתלת ִבנ ּמדה שוסו ף ִבנ ּמדה,
שתִבחיַתלת ִבזיּמבה שוסו ף ִבזיּמבה.
יום יַתא שרּמבִבעים יַתל ּמזּמכר,

שויום ששמו ִבנים יַתל שנֵאקּמבה ֵאבין יַתהששּממשות,
שלמכּמלם ,רֲעה ֵארי ֵאאלו טועות.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהומשיַתע:
יַתעד אשיַתאאתם שמיַתתשּק ִבנים אאת יַתהשוטות,
לבאו שויַתתשּקנו אאת יַתהִבפשקחות!

פרק ז
מסכת נדה פרק ז משנה א
א
יַתדם יַתה ִבנ ּמדה ,ושביַתשר יַתהֵאמת,
שמיַתטִבמין יַתלִבחין,
ושמיַתטִבמים שיֵאבִבשין.
רֲעאּמבל יַתהזוב ,שויַתהלנִבעי ,שוּמהרוק,
שויַתהאש אר ץ ,שויַתה שנֵאבּמלה ,שוִבששכיַתבת אז יַתרע,
שמיַתטִבמין יַתלִבחין,
שוֵאאי ּמנן שמיַתטִבמין שיֵאבִבשים.
ִבאם שיכוִבלים שלִבהּמשרות שויַתלשחזור ִבלשכמות אשּמהיו,
שמיַתטִבמין יַתלִבחין,
ושמיַתטִבמים שיֵאבִבשין.
שויַתכּממה ִבהיא ִבש שר ּמיּמתן?
יַתבפושש ִברין ֵאמֵאעת שלֵאעת.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
שביַתשר יַתהֵאמת אש ּמייַתבש,
ִבאם ֵאאינו ּמיכול שלִבהּמשרות שויַתלשחזור ִבלשכמות אשּמה ּמיה,
ּמטהור.
מסכת נדה פרק ז משנה ב
ב
יַתהאש אר ץ אש ִבנשמּמוצא יַתבּממבוי,
שמיַתטֵאמא שליַתמשפ ֵאריַתע,
יַתעד אשליאיַתמר:
"ּמב יַתדשקִבתי אאת יַתהּממבוי יַתה אזה,
שוללא ּמה ּמיה בו אש אר ץ",
שוֵאכן שבּמשיַתעת ִבכבוד.
שוֵאכן אכאתם אש ִבנשמּמוצא אבּמחלוק,
שמיַתטֵאמא שליַתמשפ ֵאריַתע,
יַתעד אשליאיַתמר:
"ּמב יַתדשקִבתי אאת אהּמחלוק יַתה אזה,

שוללא ּמה ּמיה בו אכאתם",
שוֵאכן שבּמשיַתעת ִבכבוס.
ושמיַתטֵאמא ֵאבין יַתלח ֵאבין ּמיֵאבש.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתה ּמיֵאבש שמיַתטֵאמא שליַתמשפ ֵאריַתע,
שויַתהיַתלח ֵאאינו שמיַתטֵאמא אאּמלא
יַתעד ּמשּמעה אשהוא ּמיכול יַתלשחזור שוִבלשהיות יַתלח.
מסכת נדה פרק ז משנה ג
ג
ּמכל יַתהשכּמתִבמים יַתהּמבִבאים ֵאמ אראקם,
שטהו ִברין.
שרִבבי שיהו ּמדה שמיַתטֵאמא,
ִבמשפ ֵאני אשֵאהם ֵאג ִברים טוִבעים.
יַתהּמבִבאים ִבמֵאבין יַתהגוִים,
שטהו ִברין.
ִבמֵאבין ִישש ּמרֵאאלִ ,במֵאבין יַתהכוִבתים,
שרִבבי ֵאמִבאיר שמיַתטֵאמא,
יַתורֲעחּמכִבמים שמיַתטרֲעה ִברין,
ִבמשפ ֵאני אשללא אנשחששדו יַתעל ִבכשתֵאמיאהן.
מסכת נדה פרק ז משנה ד
ד
ּמכל יַתהשכּמתִבמים יַתה ִבנשמּמוצִבאים שבּמכל ּממקום,
שטהו ִברין,
חו ץ ִבמן יַתה ִבנשמּמוצִבאים יַתברֲעחּמד ִברים,
וִבבשסִבביבות ֵאבית יַתהשּטּממאות.
אשיַתלכוִבתים שמיַתטִבמין שבּמאאהל,
ִבמשפ ֵאני אשֵאהן קושב ִברין ּמשם אאת יַתה שנּמפִבלים.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ללא ּמהיו קושב ִברין אאּמלא יַתמששִבליִבכין,
שויַתהיַתח ּמיה גו שר יַתרּמתן.
מסכת נדה פרק ז משנה ה
ה
אנאאּממ ִבנים לויַתמר:
"ּמקיַתב שרנו ּמשם אאת יַתה שנּמפִבלים",
או "ללא ּמקיַתב שרנו".
שו אנאאּממ ִבנין יַתעל יַתהשבֵאהּממה,
ִבאם ִבבֵאכ ּמרהִ ,באם ללא ִבבֵאכ ּמרה.
שו אנאאּממ ִבנין יַתעל ִבוציון שקּמברות,

שוֵאאי ּמנן אנאאּממ ִבנין ללא יַתעל יַתהשוּסּמככות,
שוללא יַתעל יַתהשפ ּמרעות ,שוללא יַתעל ֵאבית יַתהשפ יַתרס.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמדּמבר אשֵאהן רֲעחשו ִבדין בו,
ֵאאי ּמנן אנאאּממ ִבנין ּמעּמליו.

פרק ח
מסכת נדה פרק ח משנה א
א
ּמהרוּמאה אכאתם יַתעל שבּמש ּמר ּה,
שכ אנ אגד ֵאבית ּמת שרּמפ ּה ,שטֵאמּמאה.
שואשללא שכ אנ אגד ֵאבית ּמת שרּמפ ּה ,שטהו ּמרה.
יַתעל רֲעעֵאקּמב ּה שויַתעל לראש מג ּמדּמל ּה ,שטֵאמּמאה.
יַתעל שוּמק ּה שויַתעל יַתפ שרסואתיּמה,
ִבמִבבשפ ִבנים ,שטֵאמּמאה,
וִבמיַתבחו ץ ,שטהו ּמרה.
ּמרּמאת יַתעל רֲעחלוּמק ּה,
ִבמן אהּמחגור ושליַתמּמּטן ,שטֵאמּמאה;
ִבמן אהּמחגור ושליַתמשעּמלן ,שטהו ּמרה.
ּמרּמאת יַתעל ֵאבית ּמיד אשאלּמחלוק,
ִבאם יַתמ ִבגייַתע שכ אנ אגד ֵאבית ּמת שרּמפ ּה ,שטֵאמּמאה,
שוִבאם ּמלאו ,שטהו ּמרה.
ּמה שיּמתה פוששיַתטתו וִבמשתיַתכּמוּסה בו יַתביַתל שיּמלה,
ּמכל ּממקום אש ִביּממֵאוצא בו ּמדם,
ּמטֵאמאִ ,במשפ ֵאני אשהוא חו ֵאזר.
שוֵאכן יַתבּמפשליון :pallíon > .סדין המשמש כמעיל וכשמיכה<
מסכת נדה פרק ח משנה ב
ב
שותוּמלה שבּמכל ּמדּמבר אשִבהיא שיכוּמלה ִבלשתלות:
ּמשרֲעחּמטה שבֵאהּממה ,יַתח ּמיה ּמועו ף,
שו ִבנשתיַתעשוּסּמקה ִבבשכּמתִבמין,
או אש ּמיששּמבה שביַתוצד ּמהרֲעעסוִבקין ּמבאהן.
ּמה שר ּמגה יַתמרֲעאלכאלת,
רֲעה ֵארי זו תוּמלה ּמב ּה.
יַתעד יַתכּממה ִבהיא תוּמלה?
שרִבבי רֲעח ִבני ּמנא אבן יַתא שנִבטי שג ּמנס אוֵאמר:
יַתעד יַתכ ּמשג ִבריס אשיַתלפול,

יַתא ף יַתעל ִבפי אשללא ּמה שר ּמגה.
שותוּמלה ִבבשב ּמנ ּה ושביַתבשעּמל ּה.
ִבאם איש יַתמּמכה,
שוִבהיא שיכוּמלה שלִבה ּמגיַתלע ושלהוִבוציא ּמדם,
רֲעה ֵארי זו תוּמלה ּמב ּה.
מסכת נדה פרק ח משנה ג
ג
יַתמרֲעעאשה שבִבאּמשה יַתאיַתחת
אשּמבאת ִבלשפ ֵאני שרִבבי רֲעעִבקיּמבה,
ּמאשמ ּמרה לו:
" ּמרִבאיִבתי אכאתם".
ּמאיַתמר ּמל ּה:
"אשֵאמא יַתמּמכה ּמה שיּמתה ִבביְך?"
ּמאשמ ּמרה לו:
"ִבהין ,שוּמח ּמית".
"או אשֵאמא שיכוּמלה ִבהיא שלִבה ּמגיַתלע,
ושלהוִבוציא ּמדם?"
ּמאשמ ּמרה לו:
" ִבהין".
שוִבטרֲעה ּמר ּה שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
ּמרּמאה יַתתשלִבמי ִבדים ִבמשסיַתתשכִבלים אזה ּמב אזה.
ּמאיַתמר ּמלאהם:
"יַתמה יַתל ּמדּמברּ ,מקאשה שבֵאעי ֵאניאכם?
אשללא ּמאשמרו רֲעחּמכִבמים יַתב ּמדּמבר שליַתהשחִבמיר,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא טו,יט(
אאּמלא שלּמהֵאקל ,א
" שוִבאּמשה ִבכי ִבתשה איה ּמזּמבה,
ּמדם ִישה איה לזּמב ּה ִבבשבּמש ּמר ּה" ,שוללא אכאתם.
)מסכת נדה פרק ח משנה ד(
ֵאעד אשהוא ּמנתון יַתתיַתחת יַתהיַתכר,
שו ִבנשמּמוצא ּמעּמליו ּמדם,
ִבאם ּמעלגלּ ,מטהור,
ִבאם ּממשוְךּ ,מטֵאמא.
ִבדשב ֵארי שרִבבי אאשלּמע ּמזר ִבב שרִבבי ּמוצדוק.

פרק ט
מסכת נדה פרק ט משנה א
א

ּמהִבאּמשה אשִבהיא עוּמשה ּמוצ שראכיּמה שו ּמרּמאת ּמדם,
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ִבאם עואמ אדת ,שטֵאמּמאה,
שוִבאם יואשאבת ,שטהו ּמרה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ֵאבין ּמכְך וֵאבין ּמכְך שטהו ּמרה.
מסכת נדה פרק ט משנה ב
ב
ִבאיש שוִבאּמשה אשּמעשו ּמוצ שרֵאכיאהם שבתוְך יַתהֵאוּסאפל,
שו ִבנשמּמוצא ּמדם יַתעל יַתהיַתמִים,
שרִבבי יוֵאסה שמיַתטֵאהר.
שרִבבי ִבששמעון שמיַתטֵאמא,
אשֵאאין אד ארְך ּמהִבאיש שלהוִבוציא ּמדם,
אאּמלא אשאח שזיַתקת ּמדִבמים ִבמן ּמהִבאּמשה.
מסכת נדה פרק ט משנה ג
ג
ִבהששִבאיּמלה רֲעחלוּמק ּה יַתל ּמנשכ ִברית או יַתל ִבנ ּמדה,
רֲעה ֵארי זו תוּמלה ּמב ּה.
ּמשלוש ּמנִבשים אשּמלשבשו שבּמחלוק אאּמחד,
או אש ּמיששבו יַתעל יַתסשפֵאסל אאּמחד,
שו ִבנשמּמוצא ּמעּמליו ּמדם,
מכּמלם שטֵאמאות.
ּמיששבו יַתעל יַתסשפֵאסל אשּמלאאאבן,
או יַתעל ּמהִבאשסשטּמבה אשיַתביַתמ שרֵאח ץ,
שרִבבי שנאחשמ ּמיה שמיַתטֵאהר,
אש שרִבבי שנאחשמ ּמיה אוֵאמר:
ּמכל ּמדּמבר אשֵאאינו שמיַתקֵאבל מטשמּמאה,
ֵאאינו שמיַתקֵאבל שכּמתִבמים.
מסכת נדה פרק ט משנה ד
ד
ּמשלוש ּמנִבשים אשּמהיו שיֵאשנות יַתעל ִבמּמּטה יַתאיַתחת,
ִבנשמּמוצא ּמדם יַתתיַתחת יַתאיַתחת ֵאמאהן,
מכּמלם שטֵאמאות.
ּמב שדּמקה יַתאיַתחת ֵאמאהן וּממשוצּמתה ּמטהור,
ִבהיא שטהו ּמרה ,וששיַתתִים שטֵאמאות,
שותולות זו ּמבזו.
ִבאם ללא ּמהיו שראויות ִבל שראות,
רוִבאין אוּמתן שכִבאלו ֵאהן שראויות.

מסכת נדה פרק ט משנה ה
ה
ּמשלוש ּמנִבשים אשֵאהן שיֵאשנות יַתעל ִבמּמּטה יַתאיַתחת,
ִבנשמּמוצא ּמדם יַתתיַתחת ּמהאאשמּמוצִבעית,
מכּמלם שטֵאמאות;
יַתתיַתחת יַתהשפ ִבניִבמית,
ששיַתתִים יַתהשפ ִבניִבמיות שטֵאמאות,
שויַתהִבחיוצו ּמנה שטהו ּמרה.
יַתתיַתחת יַתהִבחיוצו ּמנה,
ששיַתתִים יַתהִבחיוצונות שטֵאמאות,
שויַתהשפ ִבניִבמית שטהו ּמרה.
אאּממיַתתי?
ִבב שזיַתמן אשּמעלו אד ארְך יַתמ שר שגלות יַתהִבמּמּטה,
רֲעאּמבל ִבאם ּמעלו ששּמלששּמתן אד ארְך ּמעאליּמה,
מכּמלם שטֵאמאות.
ו
ּמב שדּמקה יַתאיַתחת ֵאמאהן וּממשוצּמתה ּמטהור,
ִבהיא שטהו ּמרה ,וששיַתתִים שטֵאמאות;
ששיַתתִים ,וּממשוצאו ּמטהור,
ֵאהן שטהורות ,שויַתהששִבליִבשית שטֵאמּמאה;
ששּמלששּמתן ,וּממשוצאו ּמטהור,
מכּמלם שטֵאמאות.
שלּממה יַתה ּמדּמבר דואמה?
של יַתגל ּמטֵאמא אש ִבנשתּמע יַתרב ִבבשש ֵאני יַתגִבלים שטהו ִברין,
וּמב שדקו אאּמחד ֵאמאהן וּממשוצאו ּמטהור,
הוא ּמטהור ,ושש יַתנִים שטֵאמִבאין;
שש יַתנִים ,וּממשוצאו ּמטהור,
ֵאהן שטהו ִברין ,שויַתהששִבליִבשי ּמטֵאמא;
ששּמלששּמתן ,וּממשוצאו ּמטהור,
מכּמלם שטֵאמִבאין.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
אש ש ארִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ּמכל ּמדּמבר אשהוא שבאח שזיַתקת מטשמּמאה,
שלעוּמלם הוא שבמטשמּמאתו,
יַתעד אשִבתשת יַתו יַתדע לו מטשמּמאתו.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
בו ֵאדק יַתעד אשהוא יַתמ ִבגייַתע יַתלאוּסיַתלע או ִבלשבתוּמלה.
מסכת נדה פרק ט משנה ו

ז
ִבששבּמעה יַתסשמיַתמ ִבנים יַתמרֲעעִבבי ִברים יַתעל יַתהאכאתם:
רוק ּמתֵאפל,
וֵאמי שג ִבריִבסים,
וֵאמי יַתר שגיַתלִים,
שו אנאתר,
ובו ִברית,
ִבקימו שנ ּמיה :kimōlía > ,אדמת קימוליה<
שואאששּמלג.
ִבהשטִבבילו שוּמעּמשה יַתעל יַתגּמביו שטּמהרות,
אהאעִבביר ּמעּמליו ִבששבּמעה יַתסשמיַתמ ִבנים שוללא ּמעיַתבר,
רֲעה ֵארי אזה אוציַתבע,
יַתהשּטּמהרות שטהורות ,שוֵאאינו ּמוצ ִבריְך שליַתהשטִבביל.
ּמעיַתבר ,או אש ִבדֵאהא,
רֲעה ֵארי אזה אכאתם,
שויַתהשּטּמהרות שטֵאמאות ,שוּמוצ ִבריְך שליַתהשטִבביל.
מסכת נדה פרק ט משנה ז
ח
ֵאאי אזה הוא רוק ּמתֵאפל?
ּמכל אשללא ּמטיַתעם שכלום.
ֵאמי שג ִבריִבסין?
שלִבעייַתסת שג ִבריִבסים אשיַתלפול> ,שלִבעייַתשת<
רֲעחלויַתקת אנאפש.
ֵאמי יַתר שגיַתלִים?
ֵאמי יַתר שגיַתלִים אשאהשחִבמיוצו.
שוּמוצ ִבריְך שליַתכשוּסֵאכס ששללּמשה שפּמעִבמים
יַתעל ּמכל ּמדּמבר שו ּמדּמבר.
אהאעִבבי ּמרן אשללא שכִבס שד ּמרן> ,יַתכִבוּס שד ּמרן<
או אשאהאעִבביר ִבששבּמעּמתן שכיַתאיַתחת,
ללא ּמעּמשה שכלום.
מסכת נדה פרק ט משנה ח
ט
ּמכל ִבאּמשה אש איש ּמל ּה אואסת,
יַתד ּמי ּה יַתששעּמת ּה.
ֵאאלו ֵאהן יַתה שוּמסתות:
שמיַתפאהאקת,
שמיַתעאּטאשת,
שוחואשאשת ִבפי שכ ֵארּמס ּה,
שוִבשפוֵאלי ֵאמאעיּמה,

שושויַתפיַתעת,
שכִבמין שוציַתמ שרמורות אורֲעח ִבזין אוּמת ּה.
שוֵאכן יַתכיוֵאוצא ּמבאהן.
שוּמכל אשִבתּמּקיַתבע ּמל ּה ששללּמשה שפּמעִבמים,
רֲעה ֵארי זו אואסת.
מסכת נדה פרק ט משנה ט
י
ּמה שיּמתה ִבלימו יַתדת ִבלשהיות רוּמאה ִבבשתִבחיַתלת יַתה אואסת,
ּמכל יַתהשּטּמהרות אשּמעּמשת שבתוְך יַתה אואסת >אשּמעּמשה<
שטֵאמאות;
שבתוְך יַתה אואסת> ,היה כתוב 'בסו ף' ותוקן<
שטֵאמאות;
שבסו ף יַתה אואסת,
ּמכל יַתהשּטּמהרות אשּמעּמשת שבתוְך יַתה אואסת
שטהורות.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתא ף ּמיִבמים שוּמשעות שוּמסתות.
יא
ּמה שיּמתה ִבלימו יַתדת ִבלשהיות רוּמאה ִבעם ּמה ֵאנ ץ יַתהיַתחּממה,
ֵאאינו ּמאסור אאּמלא יַתעד ּמה ֵאנ ץ יַתהיַתחּממה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמכל יַתהיַתל שיּמלה אשּמל ּה.
מסכת נדה פרק ט משנה י
יב
ּמה שיּמתה ִבלימו יַתדת ִבלשהיות רוּמאה יום רֲעחִבמּמשה ּמעּמשר,
שוִבש ּמנת יום אעשש ִברים,
אזה ּמו אזה רֲעאסו ִברין.
ִבש ּמנת יַתפרֲעעיַתמִים יום אעשש ִברים,
אזה ּמו אזה רֲעאסו ִברין.
ִבש ּמנת ששללּמשה שפּמעִבמים יום אעשש ִברים,
מהיַתתר רֲעחִבמּמשה ּמעּמשר,
שוּמקשבּמעה ּמל ּה יום אעשש ִברים.
אשֵאאין ּמהִבאּמשה קויַתביַתעת ּמל ּה אואסת,
יַתעד אשִבתשקּמבאע ּמנה ששללּמשה שפּמעִבמים,
שוֵאאי ּמנה ִבמיַתּטאה ארת ִבמן יַתה אואסת,
יַתעד אשֵאתּמעֵאקר ִבמאמ ּמנה ששללּמשה שפּמעִבמים.
מסכת נדה פרק ט משנה יא

יג
ּמנִבשים ִבבשבתוִבלים יַתכ שגּמפ ִבנים:
ֵאיש אגאפן אש ֵאיי ּמנ ּה ּמאלדם,
ֵאיש אגאפן אש ֵאיי ּמנ ּה ּמשחור,
ֵאיש אגאפן אש ֵאיי ּמנ ּה שמ מראבה,
ֵאיש אגאפן אש ֵאיי ּמנ ּה שמממּמעט.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמכל אגאפן ,אש ֵאיש ּמב ּה יַתיִין.
שואשֵאאין ּמב ּה יַתיִין,
רֲעה ֵארי זו שטרושקֵאטי :trōktē > .גפן לענבי מאכל ,לא ליין<

פרק י
מסכת נדה פרק י משנה א
א
ִבתינואקת אשללא ִבה ִבגייַתע שזיַתמ ּמנ ּה ִבל שראות שו ִבנֵאשאת,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
נושת ִבנין ּמל ּה יַתא שרּמבּמעה ֵאלילות.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
יַתעד אשִבתשח איה יַתהיַתמּמכה.
ִבה ִבגייַתע שזיַתמ ּמנ ּה ִבל שראות שו ִבנֵאשאת,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
נושת ִבנין ּמל ּה יַתל שיּמלה ּמה ִבראשון.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
יַתעד מוּמוצֵאאי יַתשּמבת ,יַתא שרּמבּמעה ֵאלילות.
ּמרּמאת שועו ּמד ּה שבֵאבית ּמאִבביּמה,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
נושת ִבנין ּמל ּה שבִבעייַתלת ִבמשוצ ּמוה.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ּמכל יַתהיַתל שיּמלה אשּמל ּה.
מסכת נדה פרק י משנה ב
ב
ִבנ ּמדה אשּמב שדּמקה יַתעשוצּממ ּה יַתביום יַתהששִבביִבעי יַתששח ִברית
וּממשוצּמתה ּמטהור,
וֵאבין יַתהששּממשות ללא ִבהשפ ִבריּמשה;
שליַתאיַתחר ּמיִבמים ּמב שדּמקה וּממשוצאּמתה ּמטֵאמא,
רֲעה ֵארי זו שבאח שזיַתקת שטהו ּמרה.
ּמב שדּמקה יַתעשוצּממ ּה יַתביום יַתהששִבביִבעי יַתשרֲעח ִברית

וּממשוצאּמתה ּמטֵאמא,
וֵאבין יַתהששּממשות ללא ִבהשפ ִבריּמשה;
שליַתאיַתחר ּמיִבמים ּמב שדּמקה וּממשוצּמתה ּמטהור,
זו ִבהיא שבאח שזיַתקת מטשמּמאה.
ושמיַתטּממא ֵאמֵאעת שלֵאעת> ,וִבמיַתטּממא<
וִבמשפִבקי ּמדה ִבלשפִבקי ּמדה.
ִבאם איש ּמל ּה אואסת ,יַתד ּמי ּה יַתששעּמת ּה.
ג
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמכל אשללא ִבהשפ ִבריּמשה שביַתטרֲעה ּמרה ִבמן יַתהִבמ שנּמחה ושליַתמשעּמלן,
רֲעה ֵארי זו שבאח שזיַתקת מטשמּמאה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
רֲעאִבפלו שש יַתנִים שב ִבנ ּמדּמת ּה,
ּמב שדּמקה וּממשוצאּמתה ּמטהור,
וֵאבין יַתהששּממשות ללא ִבהשפ ִבריּמשה;
שליַתאיַתחר ּמיִבמים ּמב שדּמקה וּממשוצּמתה ּמטֵאמא,
רֲעה ֵארי זו שבאח שזיַתקת שטהו ּמרה.
מסכת נדה פרק י משנה ג
ד
יַתה ּמזב שויַתה ּמזּמבה אשּמב שדקו יַתעשוצּממן יַתביום ּמה ִבראשון,
וּממשוצאו ּמטהור,
יַתביום יַתהששִבביִבעי ]וּממשוצאו ּמטהור[,
וששּמאר ּמכל יַתה ּמיִבמים ללא ּמב שדקו,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
רֲעה ֵארי ֵאהן שבאח שזיַתקת יַתטרֲעה ּמרה.
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ֵאאין ּמלאהן אאּמלא יום ּמה ִבראשון שויום יַתהששִבביִבעי ִבבשליַתבד.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ֵאאין ּמלאהם אאּמלא יום יַתהששִבביִבעי ִבבשליַתבד.
מסכת נדה פרק י משנה ד
ה
יַתה ּמזב שויַתה ּמזּמבה שויַתה ִבנ ּמדה שויַתהיואל אדת שויַתהשמלוצ ּמרע אשֵאמתו,
שמיַתטִבמין יַתביַתמּמשא יַתעד אש ִבימוק יַתהּמבּמשר.
ּמנשכ ִברי אשֵאמת,
ּמטיַתהר ִבמשליַתטֵאמא יַתביַתמּמשא.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ּמכל יַתה ּמנִבשים ֵאמתות ִבנדות.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:

ֵאאין ִבנ ּמדה אאּמלא אשֵאמּמתה ִבנ ּמדה.
מסכת נדה פרק י משנה ה
ו
ּמהִבאּמשה אשֵאמּמתה,
שו ּמיּמוצא ִבמאמ ּמנה שרִבביִבעית ּמדם,
שמיַתטֵאמא ִבמֵאשם אכאתם ושמיַתטֵאמא שבּמאֵאהל.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאאינו שמיַתטֵאמא ִבמֵאשם אכאתם,
שלִבפי אש אנשעיַתקר ִבמאשֵאמּמתה.
ומו אדה שרִבבי שיהו ּמדה,
שביואשאבת יַתעל יַתהיַתמששֵאבר וֵאמּמתה,
שו ּמיּמוצא ִבמאמ ּמנה שרִבביִבעית ּמדם,
אשהוא שמיַתטֵאמא ִבמֵאשם אכאתם.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
שלִבפיּמכְך ֵאאינו שמיַתטֵאמא שבּמאֵאהל.
מסכת נדה פרק י משנה ו
ז
ּמב ִבראשו ּמנה ּמהיו אושמ ִברים:
יַתהיואשאבת יַתעל יַתדם ּמטהור,
ּמה שיּמתה שמּמע ּמרה יַתמִים שלאפיַתסח.
ּמח שזרו לויַתמר:
רֲעה ֵארי ִבהיא שכיַתמ יַתגע שטֵאמא ֵאמת יַתלּמּק ּמדִבשין,
שכ ִבדשב ֵארי ֵאבית אהֵאלל.
וֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ִבכשטֵאמא ֵאמת.
)מסכת נדה פרק י משנה ז(
ומו ִבדין אשִבהיא אואכאלת שביַתמשעֵאשר,
שוקוּמוצה יַתליַתחּמלה,
ויַתמאּקאפת שוקו ּמרא ּמל ּה ֵאשם.
שוִבאם ּמניַתפל ֵאמרוּמק ּה וִבמ יַתדם שטּמה ּמר ּה יַתעל ִבכּמכר אשִבלשתרוּממה,
אשהוא ּמטהור.
אשֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
שוצ ִבריּמכה שטִבביּמלה ּמביַתארֲעחרו ּמנה.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ֵאאי ּמנה שוצ ִבריּמכה שטִבביּמלה ּמביַתארֲעחרו ּמנה.
מסכת נדה פרק י משנה ח
ח
ּמהרוּמאה יום אאּמחד ּמעּמשר שוּמטשבּמלה ּמלאע ארב,

שוִבששמּמשה,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
שמיַתטִבמין ִבמששּמכב ומוּמשב,
שויַתח ּמיִבבין יַתבּמּק שרּמבן.
וֵאבית אהֵאלל פושט ִברין ִבמן יַתהּמּק שרּמבן.
ּמטשבּמלה יום אששליַתארֲעח ּמריו,
שוִבששמּמשה אאת ֵאביּמת ּה,
שויַתאיַתחר ּמכְך ּמרּמאת,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
שמיַתטִבמין ִבמששּמכב ומוּמשב
ושפטו ִברין ִבמן יַתהּמּק שרּמבן.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
אזה ּמג שר שג ּמרן.
ומו ִבדים שברוּמאה יום אאּמחד ּמעּמשר,
שוּמטשבּמלה ּמלאע ארב שוִבששמּמשה,
אשִבהיא שמיַתטּממא ִבמששּמכב ומוּמשב,
שויַתח איאבת יַתבּמּק שרּמבן.
ּמטשבּמלה שביום אששליַתארֲעח ּמריו,
שוִבששמּמשה,
רֲעה ֵארי זו יַתת שרבות ּמרּמעה,
ויַתמ ּמגּמען ושבִבעיּמלּמתן שתלוִים.
חסלת מסכת נדה

מסכת מכשירין
פרק א
מסכת מכשירין פרק א משנה א
א
ּמכל יַתמששאקה אששתִבחּמלתו שב ּמרוצון> ,משקים<
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאין סופו שב ּמרוצון,
או אשוּסופו שב ּמרוצון,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאין שתִבחּמלתו שב ּמרוצון,
רֲעה ֵארי אזה שב'ִבכי מייַתתן'.
יַתמששִבקים שטֵאמִבאין שמיַתטִבמין של ּמרוצון שואשללא של ּמרוצון.

מסכת מכשירין פרק א משנה ב
ב
יַתהיַתמ שרִבעיד אאת ּמהִבאיּמלן שליַתהִבשיר ִבמאמנו ּקאּמכִבלין,
או אאת יַתהמּטשמּמאהֵ ,אאי ּמנן שב'ִבכי מייַתתן'.
שליַתהִבשיר ִבמאמנו יַתמששִבקין,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
יַתהיושוצִבאין שואאת אשבו שב'ִבכי מייַתתן'.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
יַתהיושוצִבאין שב'ִבכי מייַתתן',
שואאת אשבו ֵאאי ּמנן שב'ִבכי מייַתתן',
ִבמשפ ֵאני אשהוא ִבמשתיַתכ ֵאון אש ֵאישוצאו ִבממכלו.
מסכת מכשירין פרק א משנה ג
ג
יַתהיַתמ שרִבעיד אאת ּמהִבאיּמלן שו ּמניַתפל יַתעל רֲעחֵאברו,
או מסּמכה שו ּמנשפּמלה יַתעל רֲעחאב שרּמת ּה,
שויַתתשחֵאתיאהן שז ּמרִבעים או שי ּמרקות שממחּמב ִברין יַתליַתּק שריַתקע,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
שב'ִבכי מייַתתן'.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ֵאאי ּמנן שב'ִבכי מייַתתן'.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהומשיַתע,
ִבמֵאשם יַתאּמבא יוֵאסה לחִבליקושפ ִברי ִבאיש ִבטשבעון:
שתיַתמ ּה יַתעשוצּממְך ִבאם ֵאיש יַתמששאקה ּמטֵאמא יַתבתו ּמרה
יַתעד אש ִבישתיַתכ ֵאון שוִיֵאתן,
ש אנאאיַתמר ) :יַתו ִבישק ּמרא יא,לח(
א
" שוִבכי מייַתתן יַתמִים יַתעל אז יַתרע שו ּמניַתפל ִבמ ִבנשבּמלּמתם".
מסכת מכשירין פרק א משנה ד
ד
יַתהנוֵאער רֲעא מג ּמדה אשיַתלּמי ּמרק,
שוּמי שרדו ִבמיַתצד ּמהאעשליון יַתליַתתשחתון,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
שב'ִבכי מייַתתן'.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ֵאאי ּמנן שב'ִבכי מייַתתן'.
ּמאשמרו ֵאבית אהֵאלל שלֵאבית יַתשיַתמי:
יַתורֲעה ֵארי יַתהנוֵאער אאת יַתהאּקיַתלח,
חוששִבשין ּמאנו אשֵאמא ּמישוצאו ִבמן אהּמעאלה אלּמעאלה.
ּמאשמרו ּמלאהם ֵאבית יַתשיַתמי:

אשיַתהאּקיַתלח אאּמחד ,יַתורֲעא מג ּמדה שקּמלִבחים יַתה שרֵאבה.
ּמאשמרו ּמלאהם ֵאבית אהֵאלל:
רֲעה ֵארי יַתהיַתמרֲעעאלה יַתסק ּממֵאלא ֵאפרות ו שנּמתנו יַתעל יַתג ף יַתה ּמנּמהר,
חוששִבשין ּמאנו אשֵאמא ּמי שרדו ִבמיַתצד ּמהאעשליון יַתליַתתשחתון.
רֲעאּמבל ִבאם אהאעּמלה שש יַתנִים ,ו שנּמת ּמנן אזה יַתעל יַתגב אזה,
יַתהיַתתשחתון שב'ִבכי מייַתתן'.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתהיַתתשחתון ּמטהור.
מסכת מכשירין פרק א משנה ה
ה
יַתהשמיַתמֵאחק אאת יַתהשכ ֵאריּמשה,
שויַתהוּסוֵאחט ששּמערו ִבבשכסותו,
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתהיושוצִבאין שב'ִבכי מייַתתן';
שואאת אשבו ֵאאי ּמנן שב'ִבכי מייַתתן',
ִבמשפ ֵאני אשהוא ִבמשתיַתכ ֵאון אש ֵאישוצאו ִבממכלו.
מסכת מכשירין פרק א משנה ו
ו
יַתהנוֵאפיַתח ּמברֲעע ּמדִבשין שלּמב שדּמקן ִבאם ּמיפות ֵאהן,
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ֵאאי ּמנן שב'ִבכי מייַתתן'.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
שב'ִבכי מייַתתן'.
ּמהאוֵאכל יַתששמששִבמין שבאאשוצּמבעו,
יַתמששִבקין אשיַתעל ּמי ּמדיו,
ז
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ֵאאי ּמנן שב'ִבכי מייַתתן'.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
שב'ִבכי מייַתתן'.
יַתהּטוֵאמן ֵאפרוּמתיו יַתביַתמִים ִבמשפ ֵאני יַתה יַתג ּמנִבבים,
ֵאאי ּמנן שב'ִבכי מייַתתן'.
יַתמרֲעעאשה שביַתא שנֵאשי שירוּמשיַתלִים,
אשּמּטשמנו אאת שדֵאבּמלּמתן יַתביַתמִים ִבמשפ ֵאני יַתהִבוּסישק ִברין,
שוִבטרֲעהרו ּמלאהן רֲעחּמכִבמים.
יַתהנוֵאתן אאת ֵאפרוּמתיו שלִבשבלאלת יַתה ּמנּמהר יַתלרֲעהִבביּמאן ִבעמו,
ֵאאי ּמנן שב'ִבכי מייַתתן'.

פרק ב
מסכת מכשירין פרק ב משנה א
א
ֵאזיַתעת ּמבִבתים ,בורות ִבשיִבחין ושמּמערות ,שטהו ּמרה.
ֵאזיַתעת ּמהּמא ּמדם ,שטהו ּמרה.
ּמשּמתה יַתמִים שטֵאמִבאים שוֵאה ִבזייַתעֵ ,אזּמעתו שטהו ּמרה.
ּמבא יַתביַתמִים ששאוִבבין שוֵאה ִבזייַתעֵ ,אזּמעתו שטֵאמּמאה.
ִבנשסיַתתיַתפג שויַתאיַתחר ּמכְך ֵאה ִבזייַתעֵ ,אזּמעתו שטהו ּמרה.
מסכת מכשירין פרק ב משנה ב
ב
יַתמ שרֵאח ץ שטֵאמּמאה ,שו ֵאזּמעּמת ּה שטֵאמּמאה,
ושטהו ּמרה שב'ִבכי מייַתתן'.
יַתהשב ֵארּמכה אשיַתביַתבִית ,יַתהיַתבִית ֵאמ ִבזייַתע ֵאמרֲעחּממּמת ּה,
שוִבאם שטֵאמּמאה,
ֵאזיַתעת ּמכל יַתהיַתבִית אשֵאמרֲעחיַתמת יַתהשב ֵארּמכה שטֵאמּמאה.
מסכת מכשירין פרק ב משנה ג
ג
ששֵאתי שב ֵארכות ,יַתאיַתחת שטהו ּמרה שויַתאיַתחת שטֵאמּמאה,
יַתהֵאמ ִבזייַתע ּמקרוב יַתלמּטשמּמאהּ ,מטֵאמא;
ּמקרוב יַתלשּטּמה ּמרהּ ,מטהור;
יַתמשחּמוצה שליַתמשחּמוצהּ ,מטֵאמא.
יַתב שר אזל ּמטֵאמא אששבּמללו ִבעם יַתב שר אזל ּמטהור,
ִבאם לרב ִבמן יַתהּמּטהורּ ,מטהור,
יַתמשחּמוצה שליַתמשחּמוצהּ ,מטֵאמא.
יַתגשוצ ּמריות אש ִבישש ּמרֵאאל שוגוִים שמִבטיִבלים שלתוּמכן,
ִבאם לרב ִבמן יַתהּמּטהורּ ,מטהור,
יַתמשחּמוצה שליַתמשחּמוצהּ ,מטֵאמא.
ֵאמי ששֵאפיכות אשּמי שרדו רֲעעֵאליאהן ֵאמי שגּמשִבמים,
ִבאם לרב ִבמן יַתהּמּטֵאמאּ ,מטֵאמא,
שוִבאם לרב ִבמן יַתהּמּטהורּ ,מטהור;
יַתמשחּמוצה שליַתמשחּמוצהּ ,מטֵאמא.
ֵאאּממיַתתי?
ִבב שזיַתמן אשּמּק שדמו ֵאמי ששֵאפיכות,
רֲעאּמבל ִבאם ּמק שדמו ֵאמי שגּמשִבמים,
רֲעאִבפלו ּמכל אשֵאהן ֵאמי ששֵאפיכותּ ,מטֵאמא.

מסכת מכשירין פרק ב משנה ד
ד
יַתהּטו ֵאר ף אאת יַתגגו > ,יַתגנו<
שויַתהשמיַתכֵאבס אאת שכסותו,
שוּמי שרדו רֲעעֵאליאהן שגּמשִבמים,
ִבאם לרב ִבמן יַתהּמּטֵאמאּ ,מטֵאמא,
שוִבאם לרב ִבמן יַתהּמּטהורּ ,מטהור;
יַתמשחּמוצה שליַתמשחּמוצהּ ,מטֵאמא.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם הוִבסיפו של יַתנֵאּט ף.
מסכת מכשירין פרק ב משנה ה
ה
ִבעיר אש ִבישש ּמרֵאאל שוגוִים ּמד ִברים שבתוּמכ ּה,
שוּמה שיּמתה ּמב ּה יַתמ שרֵאח ץ יַתמ שראחאוצת יַתביַתשּמבת,
ִבאם לרב גוִים ,רוֵאח ץ ּמב ּה ִבמ ּמיד;
שוִבאם לרב ִישש ּמרֵאאל ,יַתישמִבתין שכ ֵאדי אש ֵאיּמחמו;
יַתמשחּמוצה שליַתמשחּמוצה ,יַתישמִבתין שכ ֵאדי אש ֵאייַתחמו יַתהיַתחִבמים.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
שבאאשמּמבִבטי שקיַתט ּמנה,
ִבאם איש ּמב ּה שרשות ,רוֵאח ץ ִבמ ּמיד.
מסכת מכשירין פרק ב משנה ו
ו
ּממּמוצא ּמב ּה ּמי ּמרק ִבנשמּמכר,
ִבאם לרב גוִים ,לוֵאקיַתח ִבמ ּמיד;
שוִבאם לרב ִישש ּמרֵאאל,
יַתישמִבתין שכ ֵאדי אש ּמילבא ִבמּממקום ּמקרוב;
יַתמשחּמוצה שליַתמשחּמוצה,
יַתישמִבתין שכ ֵאדי אש ּמילבא ִבמּממקום ּמקרוב.
ִבאם איש ּמב ּה שרשות ,לוֵאקיַתח ִבמ ּמיד.
מסכת מכשירין פרק ב משנה ז
ז
ּממּמוצא ּמב ּה ִבתינוק ממששּמלְך,
ִבאם לרב גוִים ,גוי,
ִבאם לרב ִישש ּמרֵאאלִ ,ישש ּמרֵאאל;
יַתמשחּמוצה שליַתמשחּמוצהִ ,ישש ּמרֵאאל.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
הושלִבכים יַתאיַתחר לרב יַתהיַתמששִבליִבכים.

מסכת מכשירין פרק ב משנה ח
ח
ּממּמוצא ּמב ּה שמִבוציּמאה,
ִבאם לרב גוִיםֵ ,אאינו ּמוצ ִבריְך שליַתהשכ ִבריז;
יַתמשחּמוצה שליַתמשחּמוצהּ ,מוצ ִבריְך שליַתהשכ ִבריז.
ּממּמוצא ּמב ּה יַתפת,
הושלִבכין יַתאיַתחר לרב יַתה יַתנשחתוִבמים.
שוִבאם ּמה שיּמתה יַתפת ִבעּמוּסה,
הושלִבכין יַתאיַתחר לרב אושכֵאלי יַתפת ִבעּמוּסה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם ּמה שיּמתה יַתפת ֵאקּמבר,
הושלִבכין יַתאיַתחר לרב אושכֵאלי יַתפת ֵאקּמבר.
מסכת מכשירין פרק ב משנה ט
ט
ּממּמוצא ּמב ּה ּמבּמשר,
הושלִבכין יַתאיַתחר לרב יַתהיַתּטּמבִבחין.
ִבאם ּמה ּמיה שממבּמשל,
הושלִבכין יַתאיַתחר לרב אושכֵאלי ּמבּמשר.
מסכת מכשירין פרק ב משנה י
י
יַתהמוֵאוצא ֵאפרות יַתב אד ארְך> ,יַתהמוִבוציא<
ִבאם לרב יַתמשכ ִבניִבסים שלּמבֵאתיאהםּ ,מפטור;
ִבלשמכור יַתבשוק ,יַתח ּמיב;
יַתמשחּמוצה שליַתמשחּמוצה ,שדיַתמי.
אוּמוצר אש ִבישש ּמרֵאאל שוגוִים שמִבטיִבלים שלתוכו,
ִבאם לרב גוִים ,יַתו יַתדאי;
ִבאם לרב ִישש ּמרֵאאל ,שדיַתמי;
יַתמשחּמוצה שליַתמשחּמוצה ,יַתו יַתדי.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
רֲעאִבפלו מכלו גוי,
שוִישש ּמרֵאאל אאּמחד שמִבטיל שלתוכו ,שדיַתמי.
מסכת מכשירין פרק ב משנה יא
יא
ֵאפרות שש ִבנ ּמיה אש ּמרבו יַתעל יַתהששִבליִבשית,
שואשיַתלששִבליִבשית יַתעל אשּמל שרִבביִבעית,
שואשיַתלרֲעחִבמיִבשית יַתעל אשיַתלִבשִבשית,
שואשיַתלִבשִבשית יַתעל אשִבלששִבביִבעית,

שואשִבלששִבביִבעית יַתעל אששלמוּמוצֵאאי ששִבביִבעית,
הושלִבכין יַתאיַתחר ּמה לרב.
יַתמשחּמוצה שליַתמשחּמוצה ,שליַתהרֲעחִבמיר.

פרק ג
מסכת מכשירין פרק ג משנה א
א
יַתשק אשהוא ּממֵאלא ֵאפרות,
ו שנּמתנו יַתעל יַתג ף יַתה ּמנּמהר,
או יַתעל ִבפי יַתהבור,
או יַתעל יַתמרֲעעלות יַתהשמּמע ּמרה,
שוּמשרֲעאבו,
ּמכל אשּמשרֲעאבו ,שב'ִבכי מייַתתן'> .אשּמשרֲעאבו<
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמכל אשהוא שכ אנ אגד יַתהיַתמִים שב'ִבכי מייַתתן',
שואשֵאאינו שכ אנ אגד יַתהיַתמִים ֵאאינו שב'ִבכי מייַתתן'.
מסכת מכשירין פרק ג משנה ב
ב
ּמחִבבית אשִבהיא שמֵאלּמאה ֵאפרות,
ו שנתו ּמנה שלתוְך יַתהיַתמששִבקין,
או שמֵאלּמאה יַתמששִבקין ו שנתו ּמנה שלתוְך יַתהֵאפרות ,שוּמשרֲעאבו,
ּמכל אשּמשרֲעאבו ,שב'ִבכי מייַתתן'.
שבֵאאלו יַתמששִבקין ּמאּממרו?
יַתביַתמִים ,ויַתב יַתיִין ,ויַתבחלאמ ץ.
וששּמאר ּמכל יַתהיַתמששִבקין ,שטהו ִברין.
שרִבבי שנאחשמ ּמיה שמיַתטֵאהר יַתבִבּקשט ִבנית,
אשֵאאין יַתהִבּקשט ִבנית שואאאבת.
מסכת מכשירין פרק ג משנה ג
ג
ּמהרו אדה יַתפת יַתחּממה ו שנּמת ּמנ ּה יַתעל ִבפי ּמחִבבית אשיַתל יַתיִין,
שרִבבי ֵאמִבאיר שמיַתטֵאמא.
שרִבבי שיהו ּמדה שמיַתטֵאהר.
שרִבבי יוֵאסה שמיַתטֵאהר שבאשיַתלִבחִבּטין,
ושמיַתטֵאמא שבאשיַתלששעו ִברין,
ִבמשפ ֵאני אשיַתהששעו ִברין שורֲעאבות.

מסכת מכשירין פרק ג משנה ד
ד
יַתהשמ יַתרֵאב ץ אאת ֵאביתו שו ּמניַתתן בו ִבחִבּטים ,ושט ּמננו,
ִבאם ֵאמרֲעחיַתמת יַתהיַתמִים ,שב'ִבכי מייַתתן'; >ֵאמיַתחיַתמת<
שוִבאם ֵאמרֲעחיַתמת יַתהאוּסיַתלעֵ ,אאי ּמנן שב'ִבכי מייַתתן'ֵ> .אמיַתחיַתמת<
יַתהשמיַתכֵאבס אאת שכסותו יַתברֲעע ֵארּמבה,
שו ּמניַתתן ּמב ּה ִבחִבּטים ,ושט ּמננו,
ִבאם ֵאמרֲעחיַתמת יַתהיַתמִים ,שב'ִבכי מייַתתן';
ִבאם ֵאמרֲעחיַתמת יַתעשוצּממ ּהֵ ,אאי ּמנן שב'ִבכי מייַתתן'.
יַתבחול ,רֲעה ֵארי אזה שב'ִבכי מייַתתן'.
יַתמרֲעעאשה שביַתא שנֵאשי יַתהּממחוז אשּמהיו שמִבטי ִבנין יַתבחול,
ּמאשמרו ּמלאהן רֲעחּמכִבמים:
ִבאם ּמכְך אהִייאתם עוִבשים,
ללא רֲעעִבשיאתם יַתטרֲעה ּמרה ִבמיֵאמיאכם.
מסכת מכשירין פרק ג משנה ה
ה
יַתהֵאמֵאטן שבִבטיט יַתה ּמנגוב,
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ִבאם איש בו יַתמששאקה טוֵאפיַתח ,שב'ִבכי מייַתתן',
שוִבאם ּמלאוֵ ,אאינו שב'ִבכי מייַתתן'ֵ> .אאי ּמנן<
יַתהשמ יַתרֵאב ץ אאת ּקג ּמרנו,
ֵאאינו חוֵאשש אשֵאמא ּמניַתתן יַתבִבחִבּטים ושט שּמננו.
ו
יַתהשמיַתלֵאּקט רֲעעּמשִבבים שכאשיַתהיַתּטל רֲעעֵאליאהן,
שלּמהֵאטן ּמבאהן ִבחּמּטיוֵ ,אאי ּמנן שב'ִבכי מייַתתן'.
ִבאם ִבנשתיַתכ יַתון שלֵאכן,
רֲעה ֵארי אזה שב'ִבכי מייַתתן'.
יַתהמוִבליְך ִבחִבּטין ִבלשטחון,
שוּמי שרדו רֲעעֵאליאהם שגּמשִבמים,
ִבאם ּמשיַתמח ,שב'ִבכי מייַתתן'.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאאישפּמשר אשללא ִבלששלמיַתח,
אאּמלאִ ,באם ּמעיַתמד.
)מסכת מכשירין פרק ג משנה ו(
ּמהיו ֵאזיּמתיו שנתו ִבנים יַתב יַתגג,
שוּמי שרדו רֲעעֵאליאהן שגּמשִבמים,
ִבאם ּמשיַתמח ,שב'ִבכי מייַתתן'.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:

ֵאאישפּמשר אשללא ִבלששלמיַתח,
אאּמלאִ ,באם ּמפיַתקק אאת יַתהִבצנור,
או ִבאם ִבחשלֵאחל שלתוּמכן.
מסכת מכשירין פרק ג משנה ז
ז
יַתהיַתחּממ ִברים אשּמהיו עושב ִברים יַתב ּמנּמהר,
שו ּמנשפלו יַתשֵאּקיאהם יַתליַתמִים,
ִבאם ּמששמחו ,שב'ִבכי מייַתתן'.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאאישפּמשר אשללא ִבלששלמיַתח,
אאּמלא ִבאם רֲעהּמפכו.
ּמהיו יַתר שגּמליו שמֵאלאות ִבטיט,
שוֵאכן יַתר שגֵאלי שבאהשמתו,
שוּמעיַתבר יַתב ּמנּמהר,
ִבאם ּמשיַתמח ,שב'ִבכי מייַתתן'.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ֵאאישפּמשר אשללא ִבלששלמיַתח,
אאּמלאִ ,באם ּמעיַתמד שוֵאה ִבדייַתח.
ּמבּמא ּמדם וִבבשבֵאהּממה שטֵאמּמאה,
שלעוּמלם ּמטֵאמא.
מסכת מכשירין פרק ג משנה ח
ח
יַתהמו ִבריד אאת יַתה יַתגשל יַתגִבלין שואאת שכֵאלי יַתהּמבּמקר
שבּמשיַתעת יַתהּמּק ִבדים יַתליַתמִים,
ִבבששִבביל אש ּמיחווצו,
רֲעה ֵארי אזה שב'ִבכי מייַתתן'.
יַתהמו ִבריד שבֵאהּממה ִבלששתות,
יַתהיַתמִים ּמהעוִבלים שבִבפיּמה שב'ִבכי מייַתתן',
ושב יַתר שגאליּמהֵ ,אאי ּמנן שב'ִבכי מייַתתן'.
ִבאם ּמחיַתשב אש ִבידוחו יַתר שגאליּמה,
יַתא ף ּמהעוִבלין שב יַתר שגאליּמה שב'ִבכי מייַתתן'.
שבּמשיַתעת יַתה יַתייַתח ף שויַתה יַתדִיש,
שלעוּמלם ּמטֵאמא.
הו ִברי ּמד ּה ֵאח ֵארש שואטה שוּמקּמטן,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשּמחיַתשב אש ִבידוחו יַתר שגאליּמה,
ֵאאי ּמנן שב'ִבכי מייַתתן',
אש ֵאיש ּמלאהן יַתמרֲעעאשה ,שוֵאאין ּמלאהן יַתמרֲעחּמשּמבה.

פרק ד
מסכת מכשירין פרק ד משנה א
א
יַתהשוֵאחיַתח ִבלששתות,
יַתהיַתמִים ּמהעוִבלים שבִבפיו וִבבששּמפמו ,שב'ִבכי מייַתתן';
שבּמחשטמו ושבלראשו וִבב שזּמקנוֵ ,אאי ּמנן שב'ִבכי מייַתתן'.
יַתהשמיַתמֵאלא אבּמחִבבית,
יַתהיַתמִים ּמהעוִבלים יַתארֲעח אריּמה,
ושבאחאבל אשהוא שממכ ּמון יַתעל יַתוצ ּמוא ּמר ּה,
ושבאחאבל אשהוא שלּמוצ שרּמכ ּה,
רֲעה ֵארי אזה שב'ִבכי מייַתתן'.
יַתכּממה הוא ּמוצ שרּמכ ּה?
שרִבבי ִבששמעון אבן אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
אטיַתפח.
שנּמת ּמנ ּה יַתתיַתחת יַתהִבצנור,
ֵאאי ּמנן שב'ִבכי מייַתתן'.
מסכת מכשירין פרק ד משנה ב
ב
ִבמי אשּמי שרדו ּמעּמליו שגּמשִבמים,
רֲעאִבפלו יַתאב יַתהמּטשמּמאהֵ ,אאי ּמנן שב'ִבכי מייַתתן',
שוִבאם ּמניַתער ,שב'ִבכי מייַתתן'.
ּמעיַתמד יַתתיַתחת יַתהִבצנור שלּמהֵאקר או ִבלדויַתח,
יַתבּמּטֵאמא ,שטֵאמִבאין,
ויַתבּמּטהור ,שב'ִבכי מייַתתן'.
מסכת מכשירין פרק ד משנה ג
ג
יַתהכואפה שקּמע ּמרה יַתללכאתל ִבבששִבביל אשִבתדויַתח,
רֲעה ֵארי אזה שב'ִבכי מייַתתן';
ִבאם ִבבששִבביל אשללא ִישלאקה יַתהלכאתל,
ֵאאי ּמנן שב'ִבכי מייַתתן'.
מסכת מכשירין פרק ד משנה ד
ד
ּמחִבבית אש ּמי יַתרד יַתה אדאל ף שלתוּמכ ּה,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
שייַתשֵאבר.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:

שיּמע ארה.
ומו ִבדין אשהוא מוִבשיט ּמידו שונוֵאטל ֵאפרות ִבמתוּמכ ּה,
שוֵאהן שטהו ִברין.
מסכת מכשירין פרק ד משנה ה
ה
רֲעע ֵארּמבה אש ּמי יַתרד יַתה אדאל ף שלתוּמכ ּה,
יַתהנושת ִבזין שויַתהּמצִבפין ֵאאי ּמנן שב'ִבכי מייַתתן'.
שנּמטּמל ּה שלּמששפּמכ ּה,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
שב'ִבכי מייַתתן';
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ֵאאי ּמנן שב'ִבכי מייַתתן'.
ו
ִבה ִבניּמח ּה אש ֵאי ֵארד יַתה אדאל ף שלתוּמכ ּה,
יַתהנושת ִבזין שויַתהּמצִבפין,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
שב'ִבכי מייַתתן';
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ֵאאי ּמנן שב'ִבכי מייַתתן'.
שנּמטּמל ּה שלּמששפּמכ ּה,
ֵאאלו ּמוֵאאלו מו ִבדים אשֵאהן שב'ִבכי מייַתתן'.
ז
יַתהיַתמשטִבביל אאת ֵאכּמליו שויַתהשמיַתכֵאבס אאת שכסותו יַתבשמּמע ּמרה,
יַתהיַתמִים ּמהעוִבלים שב ּמי ּמדיו שב'ִבכי מייַתתן';
שב יַתר שגּמליוֵ ,אאי ּמנן שב'ִבכי מייַתתן'.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
ִבאם ֵאאישפּמשר לו אש ֵאי ֵארד אאּמלא ִבאם ֵאכן ִבניַתּט שנפו יַתר שגּמליו,
יַתא ף ּמהעוִבלים שב יַתר שגּמליו ,שב'ִבכי מייַתתן'.
מסכת מכשירין פרק ד משנה ו
ח
מקּמפה אשִבהיא שמֵאלּמאה ּמת שרמוִבסין,
ו שנּמתנוּמה שלתוְך יַתהִבמשק אוה,
ומוִבשיט ּמידו שונוֵאטל ּמת שרמוִבסין ִבמתוּמכ ּה,
שוֵאהם שטהו ִברין.
אהאעּמלם ִבמן יַתהיַתמִים,
יַתהנו שגִבעים יַתבמּקּמפה ,שטֵאמִבאין,
וששּמאר ּמכל יַתהּמת שרמוִבסין שטהו ִברין.

שוצנון אשיַתבשמּמע ּמרהִ ,בנ ּמדה שמ ִבדייַתחתו,
שוהוא ּמטהור.
אהאעיַתלתו ּמכל אשהוא ִבמן יַתהיַתמִים,
ּמטֵאמא.
מסכת מכשירין פרק ד משנה ז
ט
ֵאפרות אש ּמנשפלו שלתוְך יַתאיַתמת יַתהיַתמִים,
וּמפיַתשט ִבמי אשּמהיו ּמי ּמדיו שטֵאמאות ו שנּמטּמלן,
ּמי ּמדיו שטהורות,
שויַתהֵאפרות שטהו ִברין.
ִבאם ּמחיַתשב אש ִבידוחו ּמי ּמדיו,
ּמי ּמדיו שטהורות,
שויַתהֵאפרות שב'ִבכי מייַתתן'.
מסכת מכשירין פרק ד משנה ח
י
שק ֵאד ּמרה אשִבהיא שמֵאלּמאה יַתמִים,
ו שנתו ּמנה שלתוְך יַתהִבמשק אוה,
וּמפיַתשט יַתאב יַתהמּטשמּמאה אאת ּמידו שלתוּמכ ּה,
שטֵאמּמאה;
יַתמ יַתגע שטֵאמאות ,שטהו ּמרה.
וששּמאר ּמכל יַתהיַתמששִבקין,
שטֵאמּמאה,
אשֵאאין יַתהיַתמִים שמיַתטרֲעה ִברין אאת ששּמאר יַתהיַתמששִבקין.
מסכת מכשירין פרק ד משנה ט
יא
יַתהשמיַתמֵאלא יַתבִבּקילון ,יַתעד ששללּמשה ּמיִבמים,
שטֵאמִבאין.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ִבאם ִבנ ּמגבו ִבמ ּמיד שטהו ִברין,
ִבאם ללא ִבנ ּמגבו,
רֲעאִבפלו יַתעד ששללִבשים יום שטֵאמִבאין.
מסכת מכשירין פרק ד משנה י
יב
ֵאעִבוצים אש ּמנשפלו רֲעעֵאליאהן יַתמששִבקין
שוּמי שרדו רֲעעֵאליאהן שגּמשִבמים,
ִבאם ּמרבו ,שטהו ִברין.
הוִבוציּמאן אשֵאי שרדו רֲעעֵאליאהן שגּמשִבמים> ,אשּמי שרדו<

יַתא ף יַתעל ִבפי אש ּמרבו ,שטֵאמִבאין.
ּמבשלעו יַתמששִבקים שטֵאמִבאין,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשהוִבוציּמאן אשֵאי שרדו רֲעעֵאליאהן שגּמשִבמים,
שטהו ִברים,
שוללא יַתיִבוּסיֵאקם אאּמלא שב ּמי יַתדִים שטהורות ִבבשליַתבד.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ִבאם ּמהיו יַתלִבחים שוִבהִבוּסיּמקן,
ּמרבו יַתמששִבקין יַתהיושוצִבאין ֵאמאהן יַתעל יַתהיַתמששִבקים אשּמבּמלעו,
שטהו ִברין.

פרק ה
מסכת מכשירין פרק ה משנה א
א
ִבמי אשּמּטיַתבל יַתב ּמנּמהר,
שוּמה ּמיה שלּמפ ּמניו ּמנּמהר יַתאֵאחר שוּמעיַתבר בו,
שוִבטרֲעהרו שש ִבנ ִביים אאת ּמה ִבראשו ִבנים.
שדּמחיו רֲעחֵאברו שלּמששברו ,שוֵאכן ִבלשבאהשמתו,
ִבטרֲעהרו שש ִבנ ִביים אאת ּמה ִבראשו ִבנים.
ִבאם ִבכשמיַתשֵאחק ִבעמו,
רֲעה ֵארי אזה שב'ִבכי מייַתתן'.
מסכת מכשירין פרק ה משנה ב
ב
יַתהּמשט יַתעל שפ ֵאני יַתהיַתמִים,
יַתהנושת ִבזין ֵאאי ּמנן שב'ִבכי מייַתתן'.
שוִבאם ִבנשתיַתכ יַתון שליַתהִבתיז יַתעל רֲעחֵאברו,
רֲעה ֵארי אזה שב'ִבכי מייַתתן'.
ּמהעואשה ִבוצפור יַתביַתמִים,
יַתהנושת ִבזין אאת אשּמב ּה ֵאאי ּמנן שב'ִבכי מייַתתן'.
מסכת מכשירין פרק ה משנה ג
ג
ֵאפרות אש ּמי יַתרד יַתה אדאל ף שלתוּמכן ושבּמלּמלן אש ִביגובו,
שרִבבי אוֵאמר:
ֵאאי ּמנן שב'ִבכי מייַתתן'.
מסכת מכשירין פרק ה משנה ד

ד
יַתהמו ֵאדד אאת יַתהבור,
ֵאבין שלּמעשמקו ֵאבין של ּמרשחבו,
רֲעה ֵארי אזה שב'ִבכי מייַתתן'.
ִבדשב ֵארי שרִבבי יַתט שרפון.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
שלּמעשמקו ,שב'ִבכי מייַתתן',
ושל ּמרשחבוֵ ,אאינו שב'ִבכי מייַתתן'.
מסכת מכשירין פרק ה משנה ה
ה
ּמפיַתשט ּמידו או יַתר שגלו או ּמק אנה יַתלבור,
ֵאלי יַתדע ִבאם איש בו יַתמִים,
ֵאאי ּמנן שב'ִבכי מייַתתן';
ֵאלי יַתדע יַתכּממה יַתמִים איש בו,
רֲעה ֵארי אזה שב'ִבכי מייַתתן'.
ּמז יַתרק אאת ּמהאאאבן יַתלבור,
ֵאלי יַתדע ִבאם ֵאיש בו יַתמִים,
יַתהנושת ִבזין ֵאאי ּמנן שב'ִבכי מייַתתן',
שואאת אשּמבאאאבן שטהו ִברין.
מסכת מכשירין פרק ה משנה ו
ו
יַתהחוֵאבט יַתעל יַתהאשיַתלח,
חו ץ יַתליַתמִים ,שב'ִבכי מייַתתן',
ושבתוְך יַתהיַתמִיםֵ ,אאי ּמנן שב'ִבכי מייַתתן'.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתא ף שבתוְך יַתהיַתמִים ,שב'ִבכי מייַתתן',
ִבמשפ ֵאני אשהוא ִבמשתיַתכ ֵאון אש ֵאישוצאו ִבעם יַתהצוּמאה.
מסכת מכשירין פרק ה משנה ז
ז
יַתהיַתמִים ּמהעוִבלים יַתבשוּסִבפי ּמנה,
וּמבלעאקל ,ויַתבּממשוטות,
ֵאאי ּמנן שב'ִבכי מייַתתן';
יַתבשמוצודות וּמב שרּמשתות ויַתבִבמשכמורות,
ֵאאי ּמנן שב'ִבכי מייַתתן'.
שוִבאם ּמניַתער ,שב'ִבכי מייַתתן'.
יַתהמוִבליְך אאת יַתהשוּסִבפי ּמנה יַתל ּמים יַתה ּמגדול שלּמוצ שרּמפ ּה,
יַתהמוִבוציא יַתמשסֵאמר יַתב שגּמשִבמים שלּמוצ שרפו,
יַתהיַתמ ִבנייַתח אאת ּמהאור יַתב שגּמשִבמים שליַתכבותו,

רֲעה ֵארי אזה שב'ִבכי מייַתתן'.
מסכת מכשירין פרק ה משנה ח
ח
יַתקשס ּמיה אשיַתלמששלּמחנות,
שוֵאכן ִבשּמפה אשִבלשלֵאב ִבנים,
ֵאאי ּמנן שב'ִבכי מייַתתן';
שוִבאם ּמניַתער ,שב'ִבכי מייַתתן'.
מסכת מכשירין פרק ה משנה ט
ט
ּמכל יַתה ּמנוצוק ּמטהור,
חו ץ ִבמ שדיַתבש יַתה ִבזיִבפים ,שויַתהיַתציַתפיַתחת.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
יַתא ף ִבמשקּמפה אשיַתלשג ִבריִבסים שואשיַתלפול,
ִבמשפ ֵאני אשִבהיא סואל אדת שליַתארֲעח אריּמה.
מסכת מכשירין פרק ה משנה י
י
יַתהשמּמע ארה ֵאמיַתחם שליַתחם,
וִבמצו ֵאנן שלוצו ֵאנן,
ֵאמיַתחם יַתלצו ֵאנן,
ּמטהור;
ִבמצו ֵאנן שליַתחם,
ּמטֵאמא.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתא ף יַתהשמּמע ארה ֵאמיַתחם שליַתחם,
שולכחו אשיַתליַתתשחתון ּמיאפה ִבמאשּמלאעשליון,
ּמטֵאמא.
מסכת מכשירין פרק ה משנה יא
יא
ּמהִבאּמשה אשּמהיו ּמי אדיּמה שטהורות,
ושמ יַתגּמוּסה ִבבשק ֵאד ּמרה שטֵאמּמאה,
ִבאם ֵאה ִבזיעו ּמי אדיּמה,
שטֵאמאות.
ושמ יַתגּמוּסה ִבבשק ֵאד ּמרה שטהו ּמרה,
ִבאם ֵאה ִבזיעו ּמי אדיּמה ,יַתהשּק ֵאד ּמרה שטֵאמּמאהִ> .בבשק ֵאד ּמרה<
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ִבאם ּמנשטפו.
יַתהשוֵאקל רֲעע ּמנִבבים שביַתכ ף למא שז יַתנִים,

יַתה יַתיִין אשיַתביַתכ ף ּמטהור,
יַתעד אש שיּמע ארה שלתוְך יַתהאכִבלי.
רֲעה ֵארי אזה דואמה שליַתסֵאלי ֵאזיִבתים יַתורֲעע ּמנִבבים אשֵאהן שמ יַתנשּטִבפים.

פרק ו
מסכת מכשירין פרק ו משנה א
א
יַתהיַתמרֲעעאלה ֵאפרוּמתיו יַתל יַתגג ִבמשפ ֵאני יַתהשכ ִבנּממה,
שו ּמי יַתרד רֲעעֵאליאהן יַתטל,
ֵאאי ּמנן שב'ִבכי מייַתתן'.
שוִבאם ִבנשתיַתכ יַתון שלֵאכן,
רֲעה ֵארי אזה שב'ִבכי מייַתתן'.
אהאעּמלן ֵאח ֵארש שואטה שוּמקּמטן,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשּמחיַתֵאשב אש ֵאי ֵארד רֲעעֵאליאהן יַתטל,
ֵאאי ּמנן שב'ִבכי מייַתתן',
אש ֵאיש ּמלאהם יַתמרֲעעאשה שוֵאאין ּמלאהן יַתמרֲעחּמשּמבה.
מסכת מכשירין פרק ו משנה ב
ב
יַתהיַתמרֲעעאלה אאת ּמהרֲעא מגדות שואאת יַתהשּקִבוציעות
שואאת יַתהשום יַתל יַתגגִ ,בבששִבביל אש יַתישמִבתינו,
ֵאאי ּמנן שב'ִבכי מייַתתן'.
ּמכל ּמהרֲעא מגדות אששלֵאבית יַתהשש ּמוִבקים שטֵאמִבאין.
שרִבבי שיהו ּמדה שמיַתטֵאהר יַתביַתלִבחים.
ּמאיַתמר שרִבבי ֵאמִבאיר:
שוִבכי ִבמשפ ֵאני ּממה ִבטמום?
אאּמלא ִבמשפ ֵאני יַתמששֵאקה יַתהאפה!
ּמכל יַתהשּקּממִבחים שויַתהשוּסּמלתות אששלֵאבית יַתהשש ּמוִבקין שטֵאמִבאים.
יַתהרֲעחִבליּמקה ,שויַתהשּט ּמרגוס שויַתהִבּט שיּמס ִבני,
שטֵאמִבאין שבּמכל ּממקום.
מסכת מכשירין פרק ו משנה ג
ג
ּמכל יַתהֵאביִבוצים שבאח שזיַתקת יַתטרֲעה ּמרה,
חו ץ ִבמאששלמושכ ֵארי יַתמששאקה.
ִבאם ּמהיו מושכ ִברין ִבעּממאהן ֵאפרות שיֵאבִבשים,
שטהורות.
ּמכל יַתה ּמד ִבגין שבאח שזיַתקת מטשמּמאה.

שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
רֲעחִבתּמכה יַתא שיּמלִבתית ,שו יַתדג יַתהִבמשוצ ִברי יַתהּמבא שב מקּמפה,
שוקושל יַתיס ּמהיַתאשסשפ ּמנן,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שבאח שזיַתקת יַתטרֲעה ּמרה.
ּמכל יַתהֵאציר שבאח שזיַתקת מטשמּמאה.
שויַתעל מכּמלם יַתעם ּמהּמא אר ץ אנאאּממ ִבנין לויַתמר:
"שטהו ִברין ֵאהן",
חו ץ ִבמן יַתה ּמד ּמגה,
ִבמשפ ֵאני אשיַתמשפִבקי ִבדין אוּמתם ֵאאאוצל יַתעם ּמהּמא אר ץ.
שרִבבי אאִבליאע אזר אבן יַתירֲעעלקב אוֵאמר:
ֵאוציר ּמטהור אש ּמניַתפל שלתוכו יַתמִים ּמכל אשֵאהן,
ּמטֵאמא.
מסכת מכשירין פרק ו משנה ד
ד
ִבששבּמעה יַתמששִבקין ֵאהן:
יַתהיַתּטל,
שויַתהיַתמִים,
]יַתה יַתיִין[,
שויַתהאשאמן,
שויַתה ּמדם,
שואהּמחּמלב,
ו שדיַתבש שדבו ִברים.
שדיַתבש ּמוצ שרִבעיּ ,מטהור,
וממּמתר יַתברֲעאִבכיּמלה.
מסכת מכשירין פרק ו משנה ה
ה
תוּמלדות יַתליַתמִים:
יַתהיוֵאוצא ִבמן ּמהיַתעִין,
ִבמן ּמהלא אזן,
ִבמן יַתהחלאטם,
וִבמן יַתהאפה,
ֵאמי יַתר שגיַתלִיםֵ ,אבין שגדוִבלים ֵאבין שקיַתט ִבנים,
של יַתדשעתו שואשללא של יַתדשעתו.
תוּמלדות יַתל ּמדם:
יַתדם ששִבחיּמטה יַתבשבֵאהּממה ויַתביַתח ּמיה וּמבעופות יַתהשּטהו ִברין,
שו יַתדם יַתהֵאּקז ִבלששִבת ּמיה.
ֵאמי אהּמחּמלב ,שכּמחּמלב,
שויַתהלמיַתחל ,יַתכאשאמן,
אשֵאאין למיַתחל יוֵאוצא שי ֵאדי אשאמן.

ִבדשב ֵארי שרִבבי ִבששמעון.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאין בו אשאמן.
יַתדם יַתהאש אר ץ ִבכשבּמשרו,
שמיַתטֵאמא שוֵאאינו יַתמשכִבשיר;
שוֵאאין ּמלנו יַתכיוֵאוצא בו.
מסכת מכשירין פרק ו משנה ו
ו
ֵאאלו שמיַתטִבמין ויַתמשכִבשי ִברין:
זובו אשיַתל ּמזב,
שורוקו ,שוִבששכיַתבת יַתז שרעו ,וֵאמיֵאמי יַתר שגּמליו,
ו שרִבביִבעית ִבמן יַתהֵאמת,
שו יַתדם יַתה ִבנ ּמדה.
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
ִבששכיַתבת אז יַתרע ֵאאי ּמנה יַתמשכאש ארת.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה אוֵאמר:
יַתדם יַתה ִבנ ּמדה ]ֵאאינו יַתמשכִבשיר[.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתדם יַתהֵאמת ֵאאינו יַתמשכִבשיר.
שוִבאם ּמניַתפל יַתעל יַתה יַתדיַתליַתעת,
גו שד ּמד ּה ,שוִבהיא שטהו ּמרה.
מסכת מכשירין פרק ו משנה ז
ז
ֵאאלו ]ללא[ שמיַתטִבמין שוללא יַתמשכִבשי ִברין:
יַתה ֵאזּמעה,
שויַתהֵאלּמחה שסרוּמחה,
שוּמה ארִבאי,
שו ּמדם יַתהיוֵאוצא ִבעּממאהן,
ויַתמששֵאקה אבן ששמו ּמנה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
חו ץ ִבמ ּמדמו.
שויַתהשואתה ֵאמי שטאב שר ּמיה,
יַתא ף יַתעל ִבפי יושוצִבאין שנִבק ִביים.
ח
יַתדם ששִבחיּמטה ִבבשבֵאהּממה ויַתביַתח ּמיה וּמבעופות יַתהשּטֵאמִבאין,
שו יַתדם יַתהֵאּקז ִבל שרפוּמאה.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר שמיַתטֵאמא ּמבֵאאלו.
שרִבבי ִבששמעון אבן אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:

רֲעחֵאלב יַתה ּמזּמכר ּמטהור.
מסכת מכשירין פרק ו משנה ח
ט
רֲעחֵאלב ּמהִבאּמשה שמיַתטֵאמא של ּמרוצון שואשללא של ּמרוצון,
יַתורֲעחֵאלב יַתהשבֵאהּממה ֵאאינו שמיַתטֵאמא אאּמלא של ּמרוצון.
ּמאיַתמר שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
קול ּמוחלאמר יַתה שדּמב ִברין:
ּממהִ ,באם רֲעחֵאלב ּמהִבאּמשה,
אשֵאאינו שמ מיּמחד אאּמלא יַתלשּקיַתט ִבנים,
שמיַתטֵאמא של ּמרוצון שואשללא של ּמרוצון,
רֲעחֵאלב יַתהשבֵאהּממה,
אשהוא שמ מיּמחד יַתלשּקיַתט ִבנים שויַתל שגדוִבלים,
ֵאאינו ִבדין אש שייַתטֵאמא של ּמרוצון שואשללא של ּמרוצון?
ּמאשמרו לו:
ללא!
ִבאם ִבטֵאמא רֲעחֵאלב ּמהִבאּמשה אשללא של ּמרוצון,
אש יַתדם יַתמ יַתגשפּמת ּה ּמטֵאמא,
שייַתטֵאמא רֲעחֵאלב יַתהשבֵאהּממה אשללא של ּמרוצון,
אש יַתדם יַתמ יַתגשפּמת ּה ּמטהור?
ּמאיַתמר ּמלאהם:
יַתמרֲעחִבמיר רֲעא ִבני אבּמחּמלב ִבמיַתב ּמדם,
אשיַתהחוֵאלב ִבל שרפוּמאהּ ,מטֵאמא,
שויַתהֵאמִבקיז ִבל שרפוּמאהּ ,מטהור.
ּמאשמרו לו:
יַתסֵאלי ֵאזיִבתים יַתורֲעע ּמנִבבים יוִבכיחו,
אשיַתהיַתמששִבקין יַתהיושוצִבאין ֵאמאהן,
של ּמרוצון ,שטֵאמִבאים,
שואשללא של ּמרוצון ,שטהו ִברים.
ּמאיַתמר ּמלאהן:
ללא!
ִבאם רֲעאיַתמ שראתם שביַתסֵאלי ֵאזיִבתים יַתורֲעע ּמנִבבים,
אששתִבחּמלּמתן לאאכל שוסוּמפן יַתמששאקה,
לתאשמרו אבּמחּמלב אששתִבחּמלתו שוסופו יַתמששאקה?
יַתעד ּמכן ּמה שיּמתה שתשוּמבה.
ּמאיַתמר שרִבבי ִבששמעון:
ִבמּמכן שוֵאהיּמלְך ּמהִיינו שמִבשיִבבין שלּמפ ּמניו:
ֵאמי שגּמשִבמים יוִבכיחו,
אששתִבחּמלּמתן שוסוּמפן יַתמששאקה,
שוֵאאי ּמנן שמיַתטִבמין אאּמלא של ּמרוצון.
ּמאיַתמר ּמלנו:

ללא!
ִבאם רֲעאיַתמ שראתם שבֵאמי שגּמשִבמין,
אשֵאאין מרּמבן ּמלּמא ּמדם ,אאּמלא ּמלרֲעא ּמרוצות שוּמלִבאיּמלנות,
שולרב אהּמחּמלב ּמלּמא ּמדם.
חסלת מסכת מכשירין פרקין ו'

מסכת זבים
פרק א
מסכת זבים פרק א משנה א
א
ּמהרואאה שרִבא ּמיה יַתאיַתחת אשּמלזוב,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
שכשואמ ארת יום שכ אנ אגד יום.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שכיַתביַתעל אק ִברי.
ּמרּמאה יַתאיַתחת ,ויַתבֵאש ִבני ִבהשפִבסיק,
ויַתבששִבליִבשי ּמרּמאה ששיַתתִים,
או יַתאיַתחת שמ מרּמבה ִבכששיַתתִים.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ּמזב ּמגמור.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שמיַתטֵאמא ִבמששּמכב ומוּמשב,
שוּמוצ ִבריְך ִבבייַתאת יַתמִים יַתח ִביים,
וּמפטור ִבמן יַתהּמּק שרּמבן.
ב
ּמאיַתמר שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן שיהו ּמדה:
מו ִבדים ֵאבית יַתשיַתמי ּמב אזה אשֵאאינו ּמזב ּמגמור.
שויַתעל יַתמה אנשחּמלקו?
יַתעל ּמהרואאה ששיַתתִים,
או יַתאיַתחת שמ מרּמבה ִבכששיַתתִים,
ויַתבֵאש ִבני ִבהשפִבסיק,

ויַתבששִבליִבשי ּמרּמאה יַתאיַתחת.
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ּמזב ּמגמור.
ֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
שמיַתטֵאמא ִבמששּמכב ומוּמשב,
שוּמוצ ִבריְך ִבבייַתאת יַתמִים יַתח ִביים,
וּמפטור ִבמן יַתהּמּק שרּמבן.
מסכת זבים פרק א משנה ב
ג
ּמהרואאה אק ִברי יַתביום יַתהששִבליִבשי ִבלשסִבפי יַתרת זובו,
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ּמסיַתתר שש ֵאני ּמיִבמים אששלּמפ ּמניו.
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ללא ּמסיַתתר אאּמלא יומו.
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
ּמהרואאה יַתבֵאש ִבני ּמסיַתתר אששלּמפ ּמניו.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
אאּמחד ּמהרואאה יַתבֵאש ִבני שואאּמחד ּמהרואאה יַתבששִבליִבשי,
אשֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ּמסיַתתר שש ֵאני ּמיִבמים אששלּמפ ּמניו,
וֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ללא ּמסיַתתר אאּמלא יומו.
ומו אדה ּמברואאה ּמב שרִבביִבעי,
אשללא ּמסיַתתר אאּמלא יומו.
שברואאה אק ִברי,
רֲעאּמבל ִבאם ּמרּמאה זוב ,רֲעאִבפלו יום ששִבביִבעי,
ּמסיַתתר אששלּמפ ּמניו.
מסכת זבים פרק א משנה ג
ד
ּמרּמאה יַתאיַתחת יַתהיום וששיַתתִים שלּממּמחר,
ששיַתתִים יַתהיום שויַתאיַתחת שלּממּמחר,
ּמשלוש ִבלששללּמשה ּמיִבמים,
או ִבלששללּמשה ֵאלילות,
רֲעה ֵארי אזה ּמזב ּמגמור.
מסכת זבים פרק א משנה ד
ה
ּמרּמאה יַתאיַתחת שוִבהשפִבסיק שכ ֵאדי שטִבביּמלה שוִבספוג,
שויַתאיַתחר ּמכְך ּמרּמאה ששיַתתִים,

או יַתאיַתחת שמ מרּמבה ִבכששיַתתִים;
או אש ּמרּמאה ששיַתתִים,
או יַתאיַתחת שמ מרּמבה ִבכששיַתתִים,
שוִבהשפִבסיק שכ ֵאדי שטִבביּמלה שוִבספוג,
שויַתאיַתחר ּמכְך ּמרּמאה יַתאיַתחת,
רֲעה ֵארי אזה ּמזב ּמגמור.
מסכת זבים פרק א משנה ה
ו
ּמרּמאה יַתאיַתחת שמ מרּמבה שכּמשלוש,
אשִבהיא שכִבמ ֵאגד ּמי ּמון שלִבשילליַתח,
אשֵאהן שכ ֵאדי ששֵאתי שטִבבילות שוִבכשש ֵאני ִבספו ִבגים,
רֲעה ֵארי אזה ּמזב ּמגמור.
ז
ּמרּמאה יַתאיַתחת שמ מרּמבה ִבכששיַתתִים,
שמיַתטֵאמא ִבמששּמכב ומוּמשב,
שוּמוצ ִבריְך ִבבייַתאת יַתמִים יַתח ִביים,
וּמפטור ִבמן יַתהּמּק שרּמבן.
ּמאיַתמר שרִבבי יוֵאסה:
ללא ּמאּממרו יַתאיַתחת שמ מרּמבה
אאּמלא ִבאם איש ּמב ּה שכ ֵאדי ּמשלוש.
מסכת זבים פרק א משנה ו
ח
ּמרּמאה יַתאיַתחת יַתהיום שויַתאיַתחת ֵאבין יַתהששּממשות,
יַתאיַתחת ֵאבין יַתהששּממשות שויַתאיַתחת שלּממּמחר,
ִבאם ּמידויַתע אשִבמשקּמוצת ּמה שרִבא ּמיה ֵאמיַתהיום וִבמשקּמוצּמת ּה שלּממּמחר,
יַתו יַתדאי יַתלמּטשמּמאה שויַתלּמּק שרּמבן;
שוִבאם ּמסֵאפק אשִבמשקּמוצת ּמה שרִבא ּמיה ֵאמיַתהיום וִבמשקּמוצּמת ּה שלּממּמחר,
יַתו יַתדאי יַתלמּטשמּמאה ,שוּמסֵאפק יַתלּמּק שרּמבן.
ּמרּמאה שש ֵאני ּמיִבמים ֵאבין יַתהששּממשות,
ּמסֵאפק יַתלמּטשמּמאה שויַתלּמּק שרּמבן;
יַתאיַתחת ֵאבין יַתהששּממשות,
ּמסֵאפק יַתלמּטשמּמאה.

פרק ב

מסכת זבים פרק ב משנה א
א
יַתהלכל שטֵאמִבאין יַתב ִבזיּמבה,
יַתא ף יַתהֵאג ִברים,
יַתא ף ּמהרֲעעּמב ִבדים,
ֵאבין שממששחּמר ִברין ֵאבין אשֵאאי ּמנן שממששחּמר ִברים,
ֵאח ֵארש ,שואטה שוּמקּמטן,
שס ִבריס ּמא ּמדם ושס ִבריס יַתחּממה,
שוּמטשמטום שויַתא שנ שדרו ִבגי ּמנס.
שונושת ִבנין רֲעעֵאליאהן ּמחשמ ֵארי ּמהִבאיש שוּמחשמ ֵארי ּמהִבאּמשה,
ִבמיַתּטִבמין יַתב ּמדם ּמכִבאּמשה,
ויַתבללאבן ּמכִבאיש,
שומטשמּמאּמתן שבּמסֵאפק.
מסכת זבים פרק ב משנה ב
ב
שבאשיַתבע שד ּמרִבכין בו שדִבקין אאת יַתה ּמזב
יַתעד אשללא ִבנ שזיַתקק יַתל ִבזיּמבה:
שביַתמרֲעאּמכל ,שבִבמששאתה,
שביַתמּמשאִ ,בבשקִבפיּמוצה,
שבלחִבלי ,שביַתמ שראאה ושבִבה שרהור.
ִבה שרֵאהר יַתעד אשללא ּמרּמאה,
או ּמרּמאה יַתעד אשללא ִבה שרֵאהר,
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
רֲעאִבפלו ּמרּמאה שבֵאהּממה שויַתח ּמיה ּמועו ף
ִבמשתיַתעשוּסִבקין אזה ִבעם אזה,
רֲעאִבפלו ּמרּמאה ִבב שג ֵאדי אוציַתבע ּמהִבאּמשה.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ּמאיַתכל ּמכל יַתמרֲעאּמכלֵ ,אבין יַתרעֵ ,אבין ּמיאפה,
שוּמשּמתה ּמכל יַתמששאקה.
ּמאשמרו לו:
"ֵאאין ּמכן ּמזִבבין ֵאמיַתעּמתה!"
ּמאיַתמר ּמלאהם:
"ֵאאין יַתאשח ּמריות ּמזִבבים רֲעעֵאליאכם!"
ִבמאש ִבנ שזיַתקק יַתל ִבזיּמבהֵ ,אאין בו שדִבקין אותו.
ּמא שנסו ושסֵאפקו שוִבששכיַתבת יַתז שרעו שטֵאמִבאים,
אש יַתר שגיַתלִים יַתל ּמדּמבר.
ג
ּמרּמאה שרִבא ּמיה ִבראשו ּמנה,
בו שדִבקין אותו.

יַתבשש ִבנ ּמיה ,יַתבששִבליִבשית,
ֵאאין בו שדִבקין אותו.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
יַתא ף יַתבששִבליִבשית בו שדִבקין אותו,
ִבמשפ ֵאני יַתהּמּק שרּמבן.
מסכת זבים פרק ב משנה ג
ד
ּמהרואאה אק ִברי,
ֵאאינו ִבמיַתּטֵאמא יַתב ִבזיּמבה ֵאמֵאעת שלֵאעת.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יומו.
גוי אש ּמרּמאה אק ִברי שו ִבנשת יַתג יַתיר,
ִבמ ּמיד הוא ִבמיַתּטֵאמא יַתב ִבזיּמבה.
ּמהרוּמאה ּמדם שויַתהשמיַתקּמשהֵ ,אמֵאעת שלֵאעתּ> .מהרואאה<
שויַתהיַתמאכה אאת יַתעשבדו) ,ששמות כא,כא(
"יום או יויַתמִים"ֵ ,אמֵאעת שלֵאעת.
אכאלב אשּמאיַתכל שביַתשר יַתהֵאמת,
ששללּמשה ּמיִבמים ֵאמֵאעת שלֵאעת,
שוהוא שכִבב שר ּמיתו.
מסכת זבים פרק ב משנה ד
ה
יַתה ּמזב שמיַתטֵאמא אאת יַתהִבמששּמכב יַתברֲעחִבמּמשה שד ּמרִבכים,
שליַתטֵאמא ּמא ּמדם ושליַתטֵאמא שב ּמג ִבדים:
עוֵאמד ,יוֵאשב ,שוֵאכב,
ִבנשתּמלה שו ִבנששּמען.
שויַתהִבמששּמכב שמיַתטֵאמא
עוֵאמד ,יוֵאשב ,שוֵאכב,
ִבנשתּמלה שו ִבנששּמען,
שביַתמ ּמגע ,ושביַתמּמשא.

פרק ג
מסכת זבים פרק ג משנה א
א
יַתה ּמזב שויַתהּמּטהור אש ּמיששבו ִבבשסִבפי ּמנה ,או שביַתאשס ּמדה,
או אש ּמרשכבו יַתעל יַתגֵאבי שבֵאהּממה,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאין ִבב שג ֵאדיאהם נו שגִבעים,

רֲעה ֵארי ֵאאלו שטֵאמִבאין ִבמ שד ּמרס.
ּמיששבו יַתעל יַתה אנאסר שויַתעל יַתהיַתוּסשפֵאסל,
יַתעל יַתה ּמגִבשיש אששלִבמּמּטה,
שויַתעל ּמהיַתאשכלו ּמנס :keléontes > ,מוטות של נול<
ִבב שזיַתמן אשֵאהן יַתמשח ִבגי ִברין;
ּמעלו ּמבִבאיּמלן אשלכחו יַתרע,
יַתבמוּסּמכה אשלכּמח ּה יַתרע ושבִבאיּמלן ּמיאפה,
ושבמסּמלם ִבמשוצ ִברי> ,ושבסוּמלם<
ִבב שזיַתמן אשֵאאינו ּמקבויַתע שביַתמשסּממר,
יַתעל יַתהאכאבש ,שויַתעל יַתהּקו ּמרה ,שויַתעל יַתה אדאלת,
ִבב שזיַתמן אשֵאאי ּמנן רֲעעשוִים יַתבִבּטיט,
שטֵאמִבאין.
שרִבבי שיהו ּמדה שמיַתטֵאהר.
מסכת זבים פרק ג משנה ב
ב
שמ ִבגיִבפין או פושתִבחין.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתעד אש שיֵאהא אזה ֵאמ ִבגי ף שו אזה פוֵאתיַתח.
יַתמרֲעעִבלין אזה אאת אזה ִבמן יַתהבור.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתעד אש שיֵאהא יַתהּמּטהור יַתמרֲעעאלה אאת יַתהּמּטֵאמא.
יַתמשפִבשיִבלים יַתברֲעחּמבִבלים.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
יַתעד אש שיֵאהא אזה מוֵאשְך ֵאהיּמלְך,
שו אזה מוֵאשְך ֵאהיּמלְך.
שואו שר ִבגיןֵ ,אבין ּמבעושמ ִבדין ֵאבין יַתביוששִבבין,
או טורֲעח ִבנים.
שרִבבי ִבששמעון שמיַתטֵאהר שבמכּמלם,
חו ץ ִבמן יַתהּטורֲעח ִבנין ּמב ֵאריַתחִים אשיַתל ּמיד.
ג
פו שרִבקין ִבמן יַתהרֲעחמור ,או טורֲעע ִבנים,
ִבב שזיַתמן אשיַתמשוּמאן ּמכֵאבד,
שטֵאמִבאין;
ִבב שזיַתמן אשיַתמשוּמאן יַתקל,
שטהו ִברין.
שומכּמלן שטהו ִברין ִבלשב ֵאני שכ אנאסת,
ושטֵאמִבאין ִבבשתרוּממה.
מסכת זבים פרק ג משנה ג

ד
יַתה ּמזב שויַתהּמּטהור אש ּמיששבו ִבבשסִבפי ּמנה שגדוּמלה.
ֵאאיזו ִבהיא שסִבפי ּמנה שגדוּמלה?
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמכל אשֵאאי ּמנה שיכוּמלה שלּמהִבמיט ּמב ּה ּמא ּמדם.
ה
ּמיששבו יַתעל יַתה אנאסר,
שויַתעל יַתהיַתוּסשפֵאסל,
יַתעל יַתה ּמגִבשיש אשיַתלִבמּמּטה,
שויַתעל ּמהיַתאשכלו ּמנס :keléontes > ,מוטות של נול<
ִבב שזיַתמן אשֵאאי ּמנן יַתמשח ִבגי ִברין;
ּמעלו ּמבִבאיּמלן אשלכחו ּמיאפה,
שבמסּמכה אשלכּמח ּה ּמיאפה;
שבמסּמלם וצו ִברי> ,שבסוּמלם<
או ִבמשוצ ִברי ִבב שזיַתמן אשהוא ּמקבויַתע שביַתמשסֵאמר;
יַתבאכאבש ,ויַתבּקו ּמרה ,ויַתב אדאלת,
ִבב שזיַתמן אשֵאהן רֲעעשוִיים יַתבִבּטיט,
רֲעאִבפלו ִבמיַתצד אאּמחד,
שטהו ִברין.
ו
יַתהּמּטהור יַתמאכה אאת יַתהּמּטֵאמא,
ּמטהור.
שויַתהּמּטֵאמא יַתמאכה אאת יַתהּמּטהור,
ּמטֵאמא,
שְך יַתהּמּטהור,
אשִבאם ִישמ ל
רֲעה ֵארי יַתהּמּטֵאמא נוֵאפל.

פרק ד
מסכת זבים פרק ד משנה א
א
שרִבבי שיהומשיַתע אוֵאמר:
ִבנ ּמדה אש ּמיששּמבה ִבעם יַתהשּטהו ּמרה יַתבִבמּמּטה,
יַתכּמפח אששבלראּמש ּה ּמטֵאמא ִבמ שד ּמרס.
ּמיששּמבה ִבבשסִבפי ּמנה,
ֵאכִבלים אששבלראש יַתה ֵאנס אשיַתבשוּסִבפי ּמנה
שטֵאמִבאין ִבמ שד ּמרס.

נואטאלת רֲעע ֵארּמבה שמֵאלּמאה שב ּמג ִבדים:
ִבב שזיַתמן אשיַתמשוּמאן ּמכֵאבד ,שטֵאמִבאין;
ִבב שזיַתמן אשיַתמשוּמאן יַתקל ,שטהו ִברין.
שֵאהִבקיש יַתעל שכוצושוצ ּמרה=> ,גזוזטרא :exōstra ,מרפסת בולטת<
ּמזב א
שו ּמניַתפל ִבכּמכר אשִבלשתרוּממה,
ּמטהור.
מסכת זבים פרק ד משנה ב
ב
ֵאהִבקיש יַתעל יַתהּממ ִבריש,
שויַתעל יַתהיַתמשלֵאבן,
שויַתעל יַתהִבצנור,
שויַתעל יַתה יַתד ף,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשהוא ּמעשוי יַתברֲעחּמבִבלין,
יַתעל יַתהיַתתנור,
שויַתעל יַתה ּמים,
שויַתעל ּמהאאשוצשטרוִבביל :stróbilos > ,סביבון חרוטי ,פרי האורן<
שויַתעל רֲעחמור אשּמל ֵאריַתחִים אשיַתל ּמיד,
שויַתעל שסּמאה אשּמל ֵאריַתחִים אשיַתל ֵאזיִבתים,
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתא ף יַתעל קו יַתרת יַתהיַתבּמל ִבנים,
ּמטהור.
מסכת זבים פרק ד משנה ג
ג
ֵאהִבקיש יַתעל יַתה אדאלת ,יַתעל יַתה אנ אגר ,שויַתעל יַתהיַתמ שנעול,
שויַתעל יַתהּממשוט ,שויַתעל יַתהאּקאלת,
שויַתעל ִבאיּמלן אשלכחו יַתרע,
שויַתעל מסּמכה אשלכּמח ּה יַתרע שויַתעל ִבאיּמלן ּמיאפה,
שויַתעל מסּמלם ִבמשוצ ִברי ִבב שזיַתמן אשֵאאינו ּמקבויַתע שביַתמשסֵאמר;
יַתעל יַתהאכאבש ,שויַתעל יַתהּקו ּמרה ,שויַתעל יַתה אדאלת,
ִבב שזיַתמן אשֵאאי ּמנן רֲעעשוִיים יַתבִבּטיט,
שטֵאמִבאין.
יַתעל יַתהִבש ּמדה ,שויַתעל יַתהֵאתּמבה ,שויַתעל יַתהִבמ שג ּמדל,
שטֵאמִבאין.
שרִבבי שנאחשמ ּמיה ו שרִבבי ִבששמעון שמיַתטרֲעה ִברין שבֵאאלו.
מסכת זבים פרק ד משנה ד
ד
ּמזב אשּמה ּמיה מוּמטל יַתעל רֲעחִבמּמשה יַתסשפיַתסִבלין,
או יַתעל ּמחֵאמש מפ שנ ּמדיות,

שלּמא שרּמכן ,שטֵאמִבאין;
של ּמרשחּמבן ,שטהו ִברין.
ּמייַתשן,
שסֵאפק ִבנשתיַתהיַתפְך רֲעעֵאליאהן,
שטֵאמִבאין.
ּמה ּמיה מוּמטל יַתעל ִבשּמשה ִבכּמוּסיות,
ששֵאתי ּמי ּמדיו יַתעל ששיַתנִים,
וששֵאתי יַתר שגּמליו יַתעל שש יַתנִים,
שולראשו יַתעל אאּמחד,
שוגופו יַתעל אאּמחד,
ֵאאין ּמטֵאמא אאּמלא אזה אשיַתתיַתחת גופו.
עוֵאמד יַתעל ששֵאתי ִבכּמוּסיות,
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ִבאם שרחוִבקין ִבמ אזה וִבמ אזה ,שטהו ִברין.
מסכת זבים פרק ד משנה ה
ה
אעאשר שטִבליאות זו יַתעל יַתגֵאבי זו,
ּמייַתשב יַתעל יַתגֵאבי ּמהאעשליו ּמנה,
מכּמלם שטֵאמאות.
יַתה ּמזב שביַתכ ף למא שז יַתנִים,
וִבמששּמכב ומוּמשב שכ אנ שגדו,
ּמכ יַתרע יַתה ּמזב ,שטהו ִברין;
ּמכ שרעו ֵאהן ,שטֵאמִבאין.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתב שיִבחי ִבדיּ ,מטֵאמא,
וִבבשמ מרִבביןּ ,מטהור,
אשֵאאין אאּמחד נוֵאשא אאת מרבו.
מסכת זבים פרק ד משנה ו
ו
יַתה ּמזב שביַתכ ף למא שז יַתנִים,
ּמוּקאּמכִבלין ויַתמששִבקין שביַתכ ף שש ִבנ ּמיה,
שטֵאמִבאין.
ושבֵאמת,
יַתהלכל ּמטהור ,חו ץ ִבמן ּמהּמא ּמדם.
אזה חלאמר יַתב ּמזב ִבמיַתבֵאמת > ,שויַתהחלאמר<
שוחלאמר יַתבֵאמת ִבמיַתב ּמזב > :שוחלאמר אש ּמזב יַתב ּמזב ִבמיַתבֵאמת<
אשיַתה ּמזב עואשה ִבמששּמכב ומוּמשב ִבמיַתתשחּמתיו,
שליַתטֵאמא ּמא ּמדם ושליַתטֵאמא שב ּמג ִבדים,
יַתעל יַתגּמביו ִבמ ּמד ף,

ושליַתטֵאמא ּקאּמכִבלים ויַתמששִבקים,
יַתמה אשֵאאין יַתהֵאמת שמיַתטֵאמא.
ז
חלאמר יַתבֵאמת ִבמיַתב ּמזב:
אשיַתהֵאמת שמיַתטֵאמא שבּמאאהל,
ושמיַתטֵאמא מטשמיַתאת ִבששבּמעה,
יַתמה אשֵאאין יַתה ּמזב שמיַתטֵאמא.
מסכת זבים פרק ד משנה ז
ח
ּמה ּמיה יוֵאשב יַתעל יַתגֵאבי יַתהִבמּמּטה,
שויַתא שריַתבע שטּמליות יַתתיַתחת יַתא שריַתבע יַתר שגֵאלי יַתהִבמּמּטה,
שטֵאמאות,
ִבמשפ ֵאני אשֵאאי ּמנה שיכוּמלה יַתלרֲעעמוד יַתעל ּמשלוש.
שרִבבי ִבששמעון שמיַתטֵאהר.
ּמה ּמיה ּמרכוב יַתעל יַתגֵאבי שבֵאהּממה,
שויַתא שריַתבע שטִבליאות יַתתיַתחת יַתא שריַתבע יַתר שגֵאלי שבֵאהּממה,
שטהורות,
ִבמשפ ֵאני אשִבהיא שיכוּמלה יַתלרֲעעלמד יַתעל ּמשלוש.
ּמה שיּמתה שטִבלית יַתאיַתחת יַתתיַתחת ששֵאתי ּמי יַתדִים,
יַתתיַתחת ששֵאתי יַתר שגיַתלִים,
יַתתיַתחת יַתה ּמיד ,יַתתיַתחת ּמה אר אגל,
שטֵאמּמאה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתהוּסוס שמיַתטֵאמא שב יַתר שגּמליו ,יַתורֲעחמור שב ּמי ּמדיו,
אשִבמששאע אנת יַתהוּסוס יַתעל יַתר שגּמליו,
וִבמששאע אנת רֲעחמור יַתעל ּמי ּמדיו.
ּמייַתשב יַתעל קו יַתרת ֵאבית יַתהיַתבד,
ֵאכִבלים אשאבלעאקל שטֵאמִבאין;
יַתעל יַתהיַתמשכֵאבש אשיַתלכוֵאבס,
ֵאכִבלים אשיַתתשחּמתיו שטהו ִברין.
שרִבבי שנאחשמ ּמיה שמיַתטֵאמא.

פרק ה
מסכת זבים פרק ה משנה א
א
יַתהנו ֵאגיַתע יַתב ּמזב,

או אשיַתה ּמזב נו ֵאגיַתע בו,
יַתהֵאמִבסיט אאת יַתה ּמזב,
או אשיַתה ּמזב שמִבסיטו,
שמיַתטֵאמא ּקאּמכִבלין ויַתמששִבקין ושכֵאלי אשאט ף שביַתמ ּמגע,
רֲעאּמבל ללא שביַתמּמשא.
שכּמלל ּמאיַתמר שרִבבי שיהומשיַתע:
ּמכל יַתהשמיַתטֵאמא שב ּמג ִבדים שבּמשיַתעת יַתמ ּמגעו,
שמיַתטֵאמא ּקאּמכִבלין ויַתמששִבקין ִבלשהיות שתִבחּמלה,
שויַתה ּמי יַתדִים ִבלשהיות שש ִבניות,
שוֵאאינו שמיַתטֵאמא ללא ּמא ּמדם שוללא שכִבלי אח ארש.
שליַתאיַתחר שפ ִבריּמשתו ִבמשמיַתטִבמין,
שמיַתטֵאמא יַתמששִבקין ִבלשהיות שתִבחּמלה,
שוּמהּקאּמכִבלין שויַתה ּמי יַתדִים ִבלשהיות שש ִבניות,
שוֵאאינו שמיַתטֵאמא שב ּמג ִבדין.
מסכת זבים פרק ה משנה ב
ב
שועוד שכּמלל יַתאֵאחר ּמאּממרו:
ּמכל יַתה ִבנּמשא יַתעל יַתגֵאבי יַתה ּמזב,
ּמטֵאמא.
שוּמכל אשיַתה ּמזב ִבנּמשא ּמעּמליו,
ּמטהור,
חו ץ ִבמן ּמה ּמראוי שליַתטֵאמא ִבמששּמכב ומוּמשב,
ושלּמא ּמדם.
ֵאכייַתוצד?
אאשוצּמבעו אשיַתל ּמזב יַתתיַתחת יַתה ִבנ שדּמבְך,
יַתהּמּטהור ִבמשליַתמשעּמלן,
שמיַתטֵאמא ששיַתנִים ופוֵאסל אאּמחד.
ג
ּמּטֵאמא ִבמשליַתמשעּמלן שוּמטהור ִבמשליַתמּמּטן,
שמיַתטֵאמא ששיַתנִים ,ופוֵאסל אאּמחד.
ּמפ יַתרש,
שמיַתטֵאמא אאּמחד ,ופוֵאסל אאּמחד.
ּמהלאשכִבלין שויַתהיַתמששִבקים,
שויַתהִבמששּמכב שויַתהמוּמשב שויַתהיַתמ ּמד ף ִבמשליַתמשעּמלן,
שמיַתטִבמין שש יַתנִים ,ופושסִבלין אאּמחד> .שמיַתטִבמין אאּמחד<
ּמפ ּמרשו,
שמיַתטִבמין אאּמחד ,ופושסִבלין אאּמחד.
ִבמששּמכב ומוּמשב ִבמשליַתמּמּטן,
שמיַתטִבמין שש יַתנִים ,ופושסִבלין אאּמחד.

ּמפ ּמרשו,
שמיַתטִבמין שש יַתנִים ,ופושסִבלין אאּמחד.
ּמהּקאּמכִבלין שויַתהיַתמששִבקין שויַתהיַתמ ּמד ף ִבמשליַתמּמּטן,
שטהו ִברין.
מסכת זבים פרק ה משנה ג
ד
ִבמשפ ֵאני אשּמאשמרו:
ּמכל יַתהנוֵאשא שויַתה ִבנּמשא יַתעל יַתגֵאבי יַתהִבמששּמכב,
ּמטהור ,חו ץ ִבמן ּמהּמא ּמדן.
ּמכל יַתהנוֵאשא שו ִבנּמשא יַתעל יַתגֵאבי יַתה שנֵאבּמלה,
חו ץ ִבמן יַתהֵאמִבסיט.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
יַתא ף יַתהנוֵאשא.
ּמכל יַתהנוֵאשא שו ִבנּמשא יַתעל יַתגֵאבי יַתהֵאמת,
ּמטהור,
חו ץ ִבמן יַתהיַתמרֲעאִבהיל,
שוּמא ּמדן ִבב שזיַתמן אשהוא ֵאמִבסיט.
מסכת זבים פרק ה משנה ד
ה
ִבמשקּמוצת ּמטֵאמא יַתעל יַתהּמּטהור,
וִבמשקּמוצת ּמטהור יַתעל יַתהּמּטֵאמא,
ִבחבו ֵארי ּמטֵאמא יַתעל יַתהּמּטהור,
שוִבחבו ֵארי ּמטהור יַתעל יַתהּמּטֵאמא,
ּמטֵאמא.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
ִבמשקּמוצת ּמטֵאמא יַתעל יַתהּמּטהור,
ּמטֵאמא,
וִבמשקּמוצת ּמטהור יַתעל יַתהּמּטֵאמא,
ּמטהור.
מסכת זבים פרק ה משנה ה
ו
יַתהּמּטֵאמא יַתעל ִבמשקּמוצת ִבמששּמכב,
ּמטֵאמא,
שויַתהּמּטהור יַתעל ִבמשקּמוצת ִבמששּמכב,
ּמטֵאמא.
ִבמשקּמוצת ּמטֵאמא יַתעל יַתהִבמששּמכב,
וִבמשקּמוצת ּמטהור יַתעל יַתהִבמששּמכב,
ּמטהור.

ִבנשמֵאוצאת מטשמּמאה ִבנשכ אנאסת לו,
שויוֵאוצא ִבמאמנו שבִבמעוטו.
ִבכּמכר אשִבלשתרוּממה אשִבהיא ּמנתו ּמנה יַתעל יַתהִבמששּמכב,
שויַתה שנ ּמיר ִבב שניַתתִים,
ֵאבין ִבמשליַתמשעּמלן ֵאבין ִבמשליַתמּמּטן,
ּמטהור.
שוֵאכן ּמבאאאבן יַתהשמ מנ יַתגיַתעת,
ּמטהור.
שרִבבי ִבששמעון שמיַתטֵאמא ּמבזו > .שרִבבי ִבששמעון אוֵאמ' שמיַתטֵאמא יַתבזו<
מסכת זבים פרק ה משנה ו
ז
יַתהנו ֵאגיַתע יַתב ּמזב ,ויַתב ּמזּמבה
ויַתב ִבנ ּמדה ,ויַתביואל אדת ,ויַתבשמלוצ ּמרע,
ויַתבִבמששּמכב ,ויַתבמוּמשב,
שמיַתטֵאמא ששיַתנִים ,ופוֵאסל אאּמחד.
ּמפ יַתרש,
שמיַתטֵאמא אאּמחד ,ופוֵאסל אאּמחד.
]ב[ יַתהנו ֵאגיַתע ,אאּמחד יַתהֵאמִבסיט,
אאּמחד יַתהנוֵאשא ,אאּמחד יַתה ִבנּמשא.
מסכת זבים פרק ה משנה ז
ח
יַתהנו ֵאגיַתע שבזובו אשיַתל ּמזב,
ושב מרּקו,
שבִבששכיַתבת יַתז שרעו,
ושבֵאמיֵאמי יַתר שגּמליו,
ושב יַתדם יַתה ִבנ ּמדה,
שמיַתטֵאמא ששיַתנִים ,ופוֵאסל אאּמחד.
ּמפ יַתרש,
שמיַתטֵאמא אאּמחד ,ופוֵאסל אאּמחד.
אאּמחד יַתהנו ֵאגיַתע שואאּמחד יַתהיַתמִבוּסיט.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
יַתא ף יַתהנוֵאשא.
מסכת זבים פרק ה משנה ח
ט
יַתהנוֵאשא אאת יַתהאמ שרּמכב,
שויַתה ִבנּמשא ּמעּמליו,
שויַתהשמִבסיטו,
שמיַתטֵאמא ששיַתנִים ,ופוֵאסל אאּמחד.

ּמפ יַתרש,
שמיַתטֵאמא אאּמחד ,ופוֵאסל אאּמחד.
יַתהנוֵאשא אאת יַתה שנֵאבּמלה,
שואאת ֵאמי יַתחּמּטאת אש ֵאיש ּמבאהן שכ ֵאדי יַתה ּמז ּמיה,
שמיַתטֵאמא ששיַתנִים ,ופוֵאסל אאּמחד.
ּמפ יַתרש,
שמיַתטֵאמא אאּמחד ,ופוֵאסל אאּמחד.
)מסכת זבים פרק ה משנה ט(
ּמהאוֵאכל ִבמ ִבנשביַתלת עו ף יַתהּמּטהור,
שוִבהיא שבֵאבית יַתהשבִבליּמעה,
שמיַתטֵאמא ששיַתנִים ,ופוֵאסל אאּמחד.
ִבהשכ ִבניס לראשו יַתלרֲעא ֵאויר יַתהיַתתנור,
ּמטהור,
שוּמטהור יַתהיַתתנור.
אהִבקיּמא ּה או שבּמלּמע ּה,
שמיַתטֵאמא אאּמחד ,ופוֵאסל אאּמחד.
יַתמששאהה שלתוְך ִבפיו יַתעד אשללא ִישבּמלאע ּמנה> ,יַתמששֵאהיא<
ּמטהור.
מסכת זבים פרק ה משנה י
י
יַתהנו ֵאגיַתע שבאש אר ץ,
ושבִבששכיַתבת אז יַתרע,
וִבבשטֵאמא ֵאמת,
וִבבשמלוצ ּמרע ִבביֵאמי שסּמפרו,
ושבֵאמי יַתחּמּטאת אשֵאאין ּמבאהן שכ ֵאדי יַתה ּמז ּמיה,
ויַתב שנֵאבּמלה ויַתבאמ שרּמכב,
שמיַתטֵאמא אאּמחד,
ופוֵאסל אאּמחד.
אזה יַתהשכּמלל:
ּמכל יַתהנו ֵאגיַתע שבאאּמחד ִבמּמכל רֲעאבות יַתהשּטּממאות אשיַתבתו ּמרה,
שמיַתטֵאמא אאּמחד ,ופוֵאסל אאּמחד,
חו ץ ִבמן ּמהּמא ּמדן.
ּמפ יַתרש,
שמיַתטֵאמא אאּמחד ,ופוֵאסל אאּמחד.
מסכת זבים פרק ה משנה יא
יא
יַתביַתעל אק ִברי ,שביַתמ יַתגע אש אר ץ,
ובוֵאעל ִבנ ּמדהִ ,בבשטֵאמא ֵאמת,
אאּמלא אשּמחמור ִבמאמנו ובוֵאעל ִבנ ּמדה,

אשהוא שמיַתטֵאמא ִבמששּמכב ומוּמשב שבמטשמּמאה יַתקּמלה,
שליַתטֵאמא ּקאּמכִבלין ויַתמששִבקין.
מסכת זבים פרק ה משנה יב
יב
ֵאאלו פושסִבלין אאת יַתהשתרוּממה:
ּמהאוֵאכל לאאכל ִבראשון,
שוּמהאוֵאכל לאאכל ֵאש ִבני,
שויַתהשואתה יַתמששִבקין שטֵאמִבאין,
שויַתהּמבא לראשו שו מרבו שביַתמִים ששאוִבבין,
שוּמטהור אש ּמנשפלו יַתעל לראשו שויַתעל מרבו
ששללאשת מל ִבגין יַתמִים ששאוִבבין,
שויַתהֵאוּסאפר ,שויַתה ּמי יַתדִים ,ושטבול יום,
שוּמהּקאּמכִבלין שויַתהֵאכִבלים אש ִבניַתּטשמאו יַתביַתמששִבקין.
סליק מסכת זבים

מסכת טבול יום
פרק א
מסכת טבול יום פרק א משנה א
א
יַתהשמיַתכ ֵאנס יַתחלות יַתעל שמ ּמנת שליַתהשפ ִבריש ,שו ּמנּמשכו,
ֵאבית יַתשיַתמי אוֵאמר:
ִבחבור ִבבשטבול יום.
ֵאבית אהֵאלל אוֵאמר:
ֵאאי ּמנן ִבחבור.
ִבמשק ּמרוצות נוששכות זו ּמבזו,
שוִבכּמכ ִברין נוששִבכין אזה ּמב אזה,
ּמהאואפה רֲעחִבמיּמטה יַתעל יַתגֵאבי רֲעחִבמיּמטה,
יַתעד אשללא ּמק שרמו יַתביַתתנור,
שוקוִבלית ששּמלִבמים יַתהשממחשלאחאלת,
חת!וכן השאר<
ו שרתוחות שג ִבריִבסין אששלפול ִבראשו ּמנה> ,ו שרתו ל
ו שרתוחות יַתיִין ּמח ּמדש.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף אששללא ארז.

ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ִבחבור ִבבשטבול יום.
ֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ֵאאינו ִבחבור.
מו ִבדין ִבבששּמאר ּמכל יַתהשּטּממאות,
ֵאבין יַתקלותֵ ,אבין רֲעחמורות.
מסכת טבול יום פרק א משנה ב
ב
יַתהשמיַתכ ֵאנס יַתחלות יַתעל שמ ּמנת אשללא שליַתהשפ ִבריש,
שוּמהאואפה רֲעחִבמיּמטה יַתעל יַתגֵאבי רֲעחִבמיּמטה,
ִבמאשּמּק שרמו יַתביַתתנור,
שוקוִבלית ששּמלִבמים אשֵאאי ּמנה שממחשלאחאלת,
ו שרתוחות שג ִבריִבסין אששלפול שש ִבנ ּמיה,
ו שרתוחות יַתיִין ּמיּמשן,
שואששלאשאמן שלעוּמלם,
שואשיַתלרֲעע ּמדִבשין,
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף אשיַתלּטוֵאפיַתח,
שטֵאמִבאין ִבבשטבול יום,
שוֵאאין ּמוצ ִבריְך לויַתמר שבּמכל יַתהשּטּממאות.
מסכת טבול יום פרק א משנה ג
ג
יַתמשסֵאמר אשיַתאיַתחר יַתהִבכּמכר,
שויַתג שר ֵאגר אמיַתלח ּמקלטן,
שויַתהיַתח שרחור ּמפחות ִבמּמכאאשוציַתבע,
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ּמכל אשהוא אנאאּמכל ִבעמו,
שטֵאמִבאין ִבבשטבול יום,
שוֵאאין וצו ֵארְך לויַתמר שבּמכל יַתהשּטּממאות.
מסכת טבול יום פרק א משנה ד
ד
שוצרור אשיַתבִבכּמכר,
שויַתג שר ֵאגר אמיַתלח יַתה ּמגדול,
שויַתהּמת שרמוס ,שויַתהיַתח שרחור ּמיֵאתר ִבמּמכאאשוציַתבע,
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ּמכל אשֵאאינו אנאאּמכל ִבעמו,
שטהו ִברין שביַתאב יַתהמּטשמּמאה,
שוֵאאין וצו ֵארְך לויַתמר ִבבשטבול יום.

מסכת טבול יום פרק א משנה ה
ה
יַתהששעו ּמרה שויַתהכואסאמתִ ,בב שזיַתמן אשֵאאי ּמנן שקלוִבפין,
יַתהשת ּמיה שויַתהיַתחשלִבתית שוּמהֵאאלום.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף רֲעאפו ִבנים ששחו ִברים,
שטהו ִברין שביַתאב יַתהמּטשמּמאה,
שוֵאאין ּמוצ ִבריְך לויַתמר ִבבשטבול יום.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
שטהו ִברין ִבבשטבול יום,
ושטֵאמִבאין שבּמכל יַתהשּטּממאות.
יַתהששעו ּמרה שויַתהמכאוּסאמת,
ִבב שזיַתמן אשֵאהן שקלוִבפין,
שויַתהִבחּמּטהֵ ,אבין שקלוּמפהֵ ,אבין אשֵאאי ּמנה שקלוּמפה,
שויַתהאּקיַתוצח שויַתהאששמֵאשם שויַתהִבפשלֵאפל.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
יַתא ף רֲעאפו ִבנין שלּמב ִבנין,
שטֵאמִבאין ִבבשטבול יום,
שוֵאאין ּמוצ ִבריְך לויַתמר שבּמכל יַתהשּטּממאות.

פרק ב
מסכת טבול יום פרק ב משנה א
א
יַתמששֵאקה שטבול יום,
שכיַתמששִבקין אשהוא נו ֵאגיַתע ּמבאהן:
ֵאאלו ּמוֵאאלו ֵאאי ּמנן ִבמיַתּטִבמין.
וששּמאר ּמכל יַתהשּטֵאמִבאין,
ֵאבין יַתקִבלין ֵאבין רֲעחמו ִברין,
יַתהיַתמששִבקין יַתהיושוצִבאין ֵאמאהן,
שכיַתמששִבקין אשהוא נו ֵאגיַתע ּמבאהן:
ֵאאלו ּמוֵאאלו שתִבחּמלה,
חו ץ ִבמן יַתהיַתמששאקה אשהוא יַתאב יַתהמּטשמּמאה.
מסכת טבול יום פרק ב משנה ב
ב
שק ֵאד ּמרה אשִבהיא שמֵאלּמאה יַתמששִבקין,

שו ּמנ יַתגע ּמב ּה שטבול יום:
ִבאם ּמה ּמיה יַתמששֵאקה שתרוּממה,
יַתהיַתמששִבקין שפסוִבלין ,שויַתהשּק ֵאד ּמרה שטהו ּמרה.
ִבאם ּמה ּמיה יַתמששֵאקה מחִבלין,
יַתהלכל ּמטהור.
ִבאם ּמהיו ּמי יַתדִים שמלסּמאבות,
יַתהלכל ּמטֵאמא.
אזה חלאמר יַתב ּמי יַתדִים ִבמִבבשטבול יום,
שוחלאמר ִבבשטבול יום ]ִבמיַתב ּמי יַתדִים[:
אששוּסֵאפק שטבול יום פוֵאסל אאת יַתהשתרוּממה,
שויַתה ּמי יַתדִים ,שסֵאפּמקן ּמטהור.
מסכת טבול יום פרק ב משנה ג
ג
ִבמשקאפה אשִבלשתרוּממה שויַתהשום שויַתהאשאמן אשיַתלמחִבלין,
שו ּמנ יַתגע שטבול יום שבִבמשקּמוצּמתן,
ּמפיַתסל אאת מכּמלן.
ִבמשקאפה אשיַתלמחִבלין שויַתהשום שויַתהאשאמן אשִבלשתרוּממה,
שו ּמנ יַתגע שטבול יום שבִבמשקּמוצּמתן,
ללא ּמפיַתסל אאּמלא שמקום יַתמ ּמגעו.
ִבאם ּמה ּמיה יַתהשום שמ מראבה ,הושלִבכין יַתאיַתחר יַתהשמ מראבה.
ּמאיַתמר שרִבבי שיהו ּמדה:
יַתאשמיַתתי?
ִבב שזיַתמן אשֵאהן גוש ִבבשקּמע ּמרה.
רֲעאּמבל ִבאם ּמה ּמיה שממפ ּמזר ִבבשמדוּמכהּ ,מטהור,
ִבמשפ ֵאני אשהוא רואוצה שבִבפזורו,
וששּמאר ּמכל יַתה ִבנדוִבכין אש ּמדּמכן יַתביַתמששִבקין.
אאת אשיַתד שרּמכן ּמלדוְך יַתביַתמששִבקין,
שו ּמדּמכן אשללא יַתביַתמששִבקין,
שוֵאהן גוש ִבבשקּמע ּמרה,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שכִבעגול אשִבל שדֵאבּמלה.
מסכת טבול יום פרק ב משנה ד
ד
ִבמשקאפה יַתורֲעחִבמיּמטה אשיַתלמחִבלין,
שואשאמן אשִבלשתרוּממה ּמוצ ף יַתעל יַתגֵאביאהן,
שו ּמנ יַתגע שטבול יום יַתבאשאמן,
ללא ּמפיַתסל אאּמלא אשאמן.
שוִבאם ִבחֵאב ץ,
ּמכל ּממקום אשִבהֵאלְך יַתהאשאמןּ ,מפיַתסל.

מסכת טבול יום פרק ב משנה ה
ה
שביַתשר יַתהלּק אדש אשּמּק יַתרם רֲעעֵאליאהן יַתהּקואפה,
שו ּמנ יַתגע שטבול יום יַתבּקואפה,
רֲעחִבתכות ממּמתרות.
ּמנ יַתגע יַתברֲעחִבתּמכה,
רֲעחִבתּמכה שוּמכל ּמהעוִבלין ִבעּממ ּה ִבחבור.
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי אוֵאמר:
שש ֵאניאהן ִבחבור אזה ּמל אזה.
שוֵאכן שבִבקשט ִבניות אשּמּק שרמו יַתעל יַתגֵאבי שפרוסות.
ו
יַתמרֲעעֵאשה שק ֵאד ּמרה שוִבקשט ִבניות:
ִבב שזיַתמן אשֵאהן שפרו ִבדיןֵ ,אאי ּמנן ִבחבור;
ִבב שזיַתמן אשֵאהן גושִ ,בחבור.
שוִבאם ּמהיו גוִבשין יַתה שרֵאבה,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִיּממנו.
אשאמן אשהוא ּמוצ ף יַתעל יַתגֵאבי יַתה יַתיִין,
שו ּמנ יַתגע שטבול יום יַתבאשאמן,
ללא ּמפיַתסל אאּמלא אשאמן.
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי אוֵאמר:
שש ֵאניאהן ִבחבור אזה ּמל אזה.
מסכת טבול יום פרק ב משנה ו
ז
ּמחִבבית אשּמששקּמעה שלתוְך בור אשיַתל יַתיִין,
שו ּמנ יַתגע ּמב ּה שטבול יום:
ִבמן יַתהּמשּמפה שוִבלשפ ִבניםִ ,בחבור;
ִבמן יַתהּמשּמפה שויַתלחו ץֵ ,אאינו ִבחבור.
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי אוֵאמר:
רֲעאִבפלו יַתעל יַתגּמב ּה רום קוּממה,
שו ּמנ יַתגע שכ אנ אגד ִבפיּמהִ ,בחבור.
מסכת טבול יום פרק ב משנה ז
ח
ּמחִבבית אש ִבנּמּקּמבה,
ֵאבין ִבמשואליּמה ֵאבין ִבמִבצ אדיּמה,
שו ּמנ יַתגע ּמב ּה שטבול יום,
שטֵאמּמאה.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבמִבפיּמה וִבמשואליּמה,
שטֵאמּמאה;

ִבמן יַתהשצ ּמד ִבדין ִבמּמכן וִבמּמכן,
שטהו ּמרה.
יַתהשמּמע ארה ִבמשכִבלי ִבלשכִבלי,
שו ּמנ יַתגע שטבול יום יַתבִבּקלויַתח:
ִבאם איש בו,
יַתירֲעעאלה שבאאּמחד וֵאמּמאה.
מסכת טבול יום פרק ב משנה ח
ט
יַתבשעבויַתע אשאבּמחִבבית אש ִבניַתּקב,
ִבמִבבשפ ִבנים וִבמיַתבחו ץ ,אזה שכ אנ אגד אזה,
ּמטֵאמא שביַתאב יַתהמּטשמּמאה,
שוּמטֵאמא שבּמאֵאהל יַתהֵאמת.
יַתהשפ ִבניִבמי ִבמשליַתמּמּטן שויַתהִבחיוצון ִבמשליַתמשעּמלן,
ּמטֵאמא שביַתאב יַתהמּטשמּמאה,
שוּמטֵאמא שבּמאֵאהל יַתהֵאמת.
יַתהשפ ִבניִבמי ִבמשליַתמשעּמלן שויַתהִבחיוצון ִבמשליַתמּמּטן,
ּמטהור שביַתאב יַתהמּטשמּמאה,
שוּמטֵאמא שבּמאֵאהל יַתהֵאמת.

פרק ג
מסכת טבול יום פרק ג משנה א
א
ּמכל שידות ּמהּקאּמכִבליןּ> ,מהּקאשכִבלין<
אשֵאהן ִבחבור שביַתאב יַתהמּטשמּמאה,
ִבחבור ִבבשטבול יום.
לאאכל אש ִבנשפ יַתרס ושמלע ארה שבִבמשקּמוצת> ,ושמעו ּמרה<
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ִבאם אוֵאחז יַתב ּמגדול שויַתהּמּקלטן עואלה ִבעמו,
רֲעה ֵארי הוא ּמכמוהו.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבאם אוֵאחז יַתבּמּקטון שויַתה ּמגדול עואלה ִבעמו,
רֲעה ֵארי הוא ּמכמוהו.
שרִבבי שנאחשמ ּמיה אוֵאמר > :אנשחֵאמ ּמיה<
יַתבּמּטהור.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברין:
יַתבּמּטֵאמא.
וששּמאר ּמכל ּמהּקאּמכִבלין:

אאת אשיַתד שרכו ֵאלאאלחז אותו אבּמעאלה,
אושח ִבזין אותו אבּמעאלה,
יַתבאּקיַתלח,
אורֲעח ִבזין אותו יַתבאּקיַתלח.
מסכת טבול יום פרק ג משנה ב
ב
ּמי ּמרק אשִבלשתרוּממה,
וֵאביּמוצה שטרוּמפה שנתו ּמנה יַתעל יַתגּמביו,
שו ּמנ יַתגע שטבול יום יַתבֵאביּמוצה,
ללא ּמפיַתסל אאּמלא אקיַתלח אששכ אנ שגדו.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ּמכל יַתהֵאוּס אדר ּמהאעשליון.
שוִבאם ּמה שיּמתה שכִבמין כויַתבע,
ֵאאי ּמנה ִבחבור.
מסכת טבול יום פרק ג משנה ג
ג
חוט אשיַתלֵאביּמוצה אשּמּק יַתרם יַתעל ּמדשפ ּמנה אשִבלשלּמפס,
שו ּמנ יַתגע בו שטבול יום ּמב ּה:
ִבמן יַתהּמשּמפה שוִבלשפ ִבניםִ ,בחבור;
ִבמן יַתהּמשּמפה שויַתלחו ץֵ ,אאי ּמנה ִבחבור.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
חוט שוּמכל אש ִבנשקיַתל ף ִבעמו.
שוֵאכן יַתבִבּקשט ִבניות אשּמּק שרמו יַתעל ששּמפּמת ּה אשִבלשק ֵאד ּמרה.
מסכת טבול יום פרק ג משנה ד
ד
ִבעּמוּסה אש ִבנ שדּממּמעה
או אש ִבנשתיַתחּממּמוצה ִבבשסאור אשִבלשתרוּממה,
ֵאאי ּמנה ִבנשפאסאלת ִבבשטבול יום.
שרִבבי יוֵאסה ו שרִבבי ִבששמעון פושסִבלין.
ִבעּמוּסה אשּמהשכּמש ּמרה שביַתמששאקה,
שו ִבנלוּמשה שבֵאמי ֵאפרות,
שו ּמנ יַתגע ּמב ּה שטבול יום,
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן שיהו ּמדה ִבאיש ִבב שרתוּמתה
ּמאיַתמר ִבמֵאשם שרִבבי שיהומשיַתע:
ּמפיַתסל אאת מכּמל ּה.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה ּמאיַתמר ִבמששמו:
ללא ּמפיַתסל אאּמלא שמקום יַתמ ּמגעו.

מסכת טבול יום פרק ג משנה ה
ה
ּמי ּמרק אשיַתלמחִבלין אשִבבששלו שבאשאמן אשִבלשתרוּממה,
שו ּמנ יַתגע בו שטבול יום,
שרִבבי שלּמע ּמזר אבן שיהו ּמדה ִבאיש ִבב שרתוּמתה
ּמאיַתמר ִבמֵאשם שרִבבי שיהומשיַתע:
ּמפיַתסל אאת מכלו.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר ִבמששמו:
ללא ּמפיַתסל אאּמלא שמקום יַתמ ּמגעו.
מסכת טבול יום פרק ג משנה ו
ו
ּמטהור אש ּמנ יַתגס ִבמן ּמהלאאכל,
שו ּמניַתפל יַתעל שב ּמג ּמדיו שויַתעל ִבכּמכר אשִבלשתרוּממהּ ,מטהור.
ּמה ּמיה אוֵאכל ֵאזיּמתיו שפוצוִבעין ,שתּממ ִברים שרטובות,
שוּמכל אשהוא רואוצה ּמלמו ץ אאת יַתג שרִבעי ִבניתו> ,אשִבהיא<
שו ּמניַתפל יַתעל שב ּמג ּמדיו שויַתעל ִבכּמכר אשִבלשתרוּממהּ ,מטֵאמא.
ּמה ּמיה אוֵאכל ֵאזיִבתין שנגוִבבין ,שתּממ ִברים שיֵאבשות,
שוּמכל אשֵאאינו רואוצה ּמלמו ץ אאת יַתג שרִבעי ּמנתו,
שו ּמניַתפל יַתעל שב ּמג ּמדיו שויַתעל ִבכּמכר אשִבלשתרוּממהּ ,מטהור.
אאּמחד ּמטהור שואאּמחד שטבול יום ּמבֵאאלו.
שרִבבי ֵאמִבאיר אוֵאמר:
ֵאאלו ּמוֵאאלו שטֵאמִבאין ִבבשטבול יום,
אשיַתמששִבקין אשיַתלּמּטֵאמא
יַתמשכִבשי ִברין ִבל שרוצונו שואשללא ִבל שרוצונו.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאין שטבול יום ּמטֵאמא.

פרק ד
מסכת טבול יום פרק ד משנה א
א
לאאכל יַתמרֲעעֵאשר אשּמהשכיַתשר יַתבִבמששאקה,
שו ּמנ יַתגע בו שטבול יום,
או ּמי יַתדִים שמלסּמאבות,
יַתמשפ ִבריִבשין ִבמאמנו שתרויַתמת יַתמשעֵאשר ִבבשטהל ּמר ּה,
ִבמשפ ֵאני אשהוא ששִבליִבשי,
שויַתהששִבליִבשי ּמטהור יַתלמחִבלין.

מסכת טבול יום פרק ד משנה ב
ב
ּמהִבאּמשה אשִבהיא שטבויַתלת יום,
ּמלּמשה אאת ּמהִבעּמוּסה,
שוקוּמוצה ּמל ּה יַתחּמלה,
ויַתמשפ יַתרששּמת ּה,
ויַתמ שניַתחּמת ּה שכִבפיּמשה,
או יַתב שנחוּמתה,
ויַתמאּקאפת שוקו ּמרא ּמל ּה ֵאשם,
ִבמשפ ֵאני אשִבהיא ששִבליִבשית,
שויַתהששִבליִבשי ּמטהור יַתלמחִבלין.
מסכת טבול יום פרק ד משנה ג
ג
רֲעע ֵארּמבה אשִבהיא שטבויַתלת יום,
ּמלִבשין ּמב ּה אאת ּמהִבעּמוּסה,
שוקוִבוצין ּמל ּה יַתחּמלה,
ויַתמאּקאפת שוקו ֵארא ּמל ּה ֵאשם,
ִבמשפ ֵאני אשִבהיא ששִבליִבשית,
שויַתהששִבליִבשי ּמטהור יַתלמחִבלין.
מסכת טבול יום פרק ד משנה ד
ד
ּמל ִבגין אשהוא שטבול יום,
וִבמשּמלאהו ִבמן אהּמחִבבית אששליַתמשעיַתשר אטאבל> ,אששליַתמשעֵאשר<
ִבאם ּמאיַתמר:
"רֲעה ֵארי זו שתרויַתמת יַתמרֲעעֵאשר ִבמאשאתשחיַתשְך",
"רֲעה ֵארי זו שתרויַתמת יַתמרֲעעֵאשר",
"רֲעה ֵארי אזה ֵאערוב",
ללא ּמאיַתמר שכלום.
ִבנשששב ּמרה אהּמחִבבית ,יַתהּמל ִבגין שבִבטשבלו.
ִבנששיַתבר יַתהּמל ִבגין ,אהּמחִבבית שבִבטשבּמל ּה.
מסכת טבול יום פרק ד משנה ה
ה
ּמב ִבראשו ּמנה ּמהיו אושמ ִברים:
שמיַתחשלִבלין יַתעל ֵאפרות יַתעם ּמהּמא אר ץ,
ּמח שזרו לויַתמר:
יַתא ף יַתעל ּממעוּמתיו.
ּמב ִבראשו ּמנה ּמהיו אושמ ִברים:
יַתהיוֵאוצא יַתבּקוּמלר שוּמאיַתמר:

"ִבכשתבו ֵאגט שלִבאששתו ושתנו ּמל ּה",
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִישכשתבו שוִישתנו ּמל ּה.
ּמח שזרו לויַתמר:
יַתא ף יַתהשמּמפ ֵארש שויַתהיוֵאוצא ִבבשש ּמי ּמרא.
שרִבבי ִבששמעון ששזו ִברי אוֵאמר:
יַתא ף יַתהשמיַתסֵאכן.
מסכת טבול יום פרק ד משנה ו
ו
יַתהשכדוִבמין ּמהאאשששקלו ִבנין אש ִבנששּמברו,
שוּמא שנשקֵאלי אשּמלאהן יַתק איאמת,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שטֵאמִבאים.
יַתהיַתמרֲעעֵאבד ,שויַתהִבמ שז ּמרה ,שויַתהיַתמגוב,
שוֵאכן יַתמשס ֵארק אשּמללראש,
אש ִבנשּטּמלה יַתאיַתחת ִבמִבש ֵאניאהם יַתורֲעעּמשה אששליַתמאתאכת,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שטֵאמִבאין.
שויַתעל מכּמלן ּמאיַתמר שרִבבי שיהומשיַתע:
ּמדּמבר ּמח ּמדש ִבח שדשו סושפ ִברין,
שוֵאאין ִבלי ּממה ּמאִבשיב.
מסכת טבול יום פרק ד משנה ז
ז
יַתהתו ֵארם אאת יַתהבור שוּמאיַתמר:
"רֲעה ֵארי זו שתרוּממה יַתעל שמ ּמנת אשיַתתרֲעעאלה ּמשלום",
ּמשלום ִבמן יַתהאשאברִ ,במן יַתהששִבפיּמכה,
רֲעאּמבל ללא ִבמן יַתהמּטשמּמאה.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתא ף ִבמן יַתהמּטשמּמאה.
ִבנששּמב ּמרהֵ ,אאי ּמנה יַתמ שדיַתמיַתעת.
יַתעד ֵאהיּמכן ִבתּמשֵאבר שוללא שת יַתדיַתמע?
שכ ֵאדי אשִבתשת יַתגשל יַתגל שויַתת ִבגייַתע יַתלבור.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתא ף ִבמי אשּמה ּמיה בו יַתדיַתעת שליַתהשתנות,
שוללא ִבהשת ּמנה,
ִבנששּמב ּמרהֵ ,אאי ּמנה יַתמ שדיַתמיַתעת.
ִבמשפ ֵאני אשהוא שת יַתני ֵאבית ִבדין.
חסל טבול יום

מסכת ידים
פרק א
מסכת ידים פרק א משנה א
א
ֵאמי שרִבביִבעית נושת ִבנין יַתל ּמי יַתדִים,
שלאאּמחד ,יַתא ף ִבלשש יַתנִים.
יַתמרֲעחִבוצי ללגִ ,בלששללּמשה או שליַתא שרּמבּמעה.
ִבמללג ,יַתלרֲעחִבמּמשה שויַתלרֲעעּמש ּמרה שויַתלֵאמּמאה.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
חת שליַתארֲעחרון אשּמבאהם ֵאמ שרִבביִבעית.
וִבבשליַתבד אשללא ִישפ ל
מוִבסיִבפין יַתעל יַתהששִבנ ִביים,
שוֵאאין מוִבסיִבפין יַתעל ּמה ִבראשו ִבנים.
מסכת ידים פרק א משנה ב
ב
שבּמכל יַתהֵאכִבלים נושת ִבנין יַתל ּמי יַתדִים,
רֲעאִבפלו ִבבשכֵאלי שגּמלִבלים,
ִבבשכֵאלי רֲעאּמב ִבניםִ ,בבשכֵאלי רֲעא ּמדּממה.
שוֵאאין נושת ִבנין יַתל ּמי יַתדִים ללא שב ּמדשפנות יַתהֵאכִבלים,
שוללא שבשוֵאלי יַתהיַתמיַתח ץ,
שוללא ִבבשמגויַתפת אהּמחִבבית.
שוללא ִיֵאתן יַתלרֲעחֵאברו שבּמחשפ ּמניו,
ִבמשפ ֵאני אשֵאאין שמיַתמִבלין,
שוֵאאין שמיַתק שדִבשין,
שוֵאאין יַתמ ִבזין ֵאמי יַתחּמּטאת,
שוֵאאין נושת ִבנים יַתל ּמי יַתדִים אאּמלא שבאכִבלי.
שוֵאאין יַתמִבציִבלין שבּמוצִבמיד ּמפִבתיל אאּמלא ֵאכִבלים,
אשֵאאין יַתמִבציִבלין ִבמ יַתיד שכִבלי אח ארס אאּמלא ֵאכִבלים.
מסכת ידים פרק א משנה ג
ג
יַתהיַתמִים אש ִבנשפשסלו ִבמששִבת יַתית שבֵאהּממה,
יַתבֵאכִבלים ,שפסוִבלין,
ויַתביַתּק שרּמקעות ,שכֵאש ִברים.
ּמניַתפל שלתוּמכן שדיו ,קומוס ,שויַתקיַתליַתק שנתוס,
שו ִבנששיַתתנו יַתמ שרֵאאיאהן ,שפסוִבלין.

ּמעּמשה ּמבאהן שמּמלאּמכה,
או אשּמש ּמרה ּמבאהן ִבפתו,
שפסוִבלין.
ִבששמעון יַתהִבתשמ ִבני אוֵאמר:
רֲעאִבפלו ִבנשתיַתכ יַתון ִבלששרות ּמב אזה שו ּמניַתפל יַתלֵאש ִבני,
שכֵאש ִברין.
מסכת ידים פרק א משנה ד
ד
ֵאה ִבדייַתח ּמבאהן אאת יַתהֵאכִבלים,
או אשֵאמּמחה ּמבאהן אאת יַתהִבמדות,
שפסוִבלין.
ֵאה ִבדייַתח ּמבאהן ֵאכִבלים מו ּמדִבחין או רֲעח ּמדִבשין> ,יַתברֲעח ּמדִבשין<
שכֵאש ִברים.
שרִבבי יוֵאסה פוֵאסל יַתברֲעח ּמדִבשין.
מסכת ידים פרק א משנה ה
ה
יַתהיַתמִים אשיַתה יַתנשחתום יַתמשטִבביל ּמבאהן אאת יַתהשּקלושסִבקין,
שפסוִבלין.
שכאשהוא ֵאמ ִבדייַתח ּמבאהן אאת ּמי ּמדיו ,שכֵאש ִברין.
יַתהלכל שכֵאש ִברין ִבלֵאתן יַתל ּמי יַתדִים,
רֲעאִבפלו ֵאח ֵארש ,שואטה שוּמקּמטן.
יַתמ ִבנייַתח ּמחִבבית ֵאבין ִבב שרּמכיו ,שונוֵאטל,
ויַתמאּטה ּמחִבבית יַתעל ִבוצ ּמד ּה ,שונוֵאטל.
שויַתהּקו ף נוֵאתן יַתל ּמי יַתדִים.
שרִבבי יוֵאסה פוֵאסל ִבבשש ֵאני ֵאאלו.

פרק ב
מסכת ידים פרק ב משנה א
א
ּמניַתטל של ּמידו יַתאיַתחת ִבמששִבטיּמפה יַתאיַתחת,
ּמידו שטהו ּמרה.
ִבלששֵאתי ּמי ּמדיו ִבמששִבטיּמפה יַתאיַתחת,
שרִבבי ֵאמִבאיר שמיַתטֵאמא ,יַתעד אשִילּטל ֵאמ שרִבביִבעית.
ּמניַתפל ִבכּמכר אשִבלשתרוּממהּ ,מטהור.
שרִבבי יוֵאסה שמיַתטֵאמא.

מסכת ידים פרק ב משנה ב
ב
ּמניַתטל אאת ּמה ִבראשו ִבנין שלּממקום אאּמחד,
שואאת יַתהשש ִבנ ִביים שלּממקום אאּמחד,
שו ּמניַתפל ִבכּמכר אשִבלשתרוּממה,
יַתעל ּמה ִבראשו ִבניןּ ,מטֵאמא,
שויַתעל יַתהששִבנ ִבייםּ ,מטהור.
ּמניַתטל אאת ּמה ִבראשו ִבנין שואאת יַתהשש ִבנ ִביין שלּממקום אאּמחד,
שו ּמניַתפל ִבכּמכר אשִבלשתרוּממהּ ,מטֵאמא.
ּמניַתטל אאת ּמה ִבראשו ִבנים,
שו ִבנשמּמוצא יַתעל ּמי ּמדיו ֵאקיּמסם או שוצרור,
ּמי ּמדיו שטֵאמאות,
אשֵאאין יַתהיַתמִים יַתארֲעחרו ִבנין שמיַתטרֲעה ִברין
אאּמלא יַתמִים אשיַתעל יַתגֵאבי יַתה ּמיד.
יַתרּמבן ִבששמעון אבן יַתגשמִבליֵאאל אוֵאמר:
ּמכל אשהוא ִבמִבב שר יַתית יַתהיַתמִיםּ ,מטהור.
מסכת ידים פרק ב משנה ג
ג
יַתה ּמי יַתדִים ִבמיַתּטמות וִבמיַתּטרֲעהרות יַתעד יַתהאפ ארק> .וֵאמי יַתטרֲעהרות<
ֵאכייַתוצד?
ּמניַתטל אאת ּמה ִבראשו ִבנין יַתעד יַתהאפ ארק,
שואאת יַתהשש ִבנ ִביין חו ץ יַתלאפ ארק,
שוּמח שזרו של ּמיד ,שטהו ּמרה.
ּמניַתטל אאת ּמה ִבראשו ִבנין שואאת יַתהשש ִבנ ִביין חו ץ יַתלאפ ארק,
שוּמח שזרו של ּמיד ,שטֵאמּמאה.
ּמניַתטל אאת ּמה ִבראשו ִבנין של ּמידו יַתאיַתחת,
שו ִבנשמיַתלְך שו ּמניַתטל אאת יַתהשש ִבנ ִביין ִבלששֵאתי ּמי ּמדיו,
ּמי ּמדיו שטֵאמאות.
ּמניַתטל אאת ּמה ִבראשו ִבנין ִבלששֵאתי ּמי ּמדיו,
שו ִבנשמיַתלְך שו ּמניַתטל אאת יַתהשש ִבנ ִביין של ּמידו יַתאיַתחת,
ּמידו שטהו ּמרה.
ּמניַתטל של ּמידו יַתאיַתחת,
שוִבששפששּמפ ּה יַתברֲעחיַתב שרּמת ּה ,שטֵאמּמאה.
שבלראשו או יַתבלכאתל ,שטהו ּמרה.
נושטִבלין יַתא שרּמבּמעה רֲעחִבמּמשה אזה שביַתוצד אזה,
או אזה יַתעל יַתגֵאבי אזה,
וִבבשליַתבד אששי ּמרפו,
אש ּמיבואו ּמבאהן יַתהיַתמִים.

מסכת ידים פרק ב משנה ד
ד
ּמסֵאפק יַתנרֲעעּמשה ּמבאהן שמּמלאּמכה,
ּמסֵאפק ללא יַתנשעּמשה ּמבאהן שמּמלאּמכה,
ּמסֵאפק ֵאיש ּמבאהן יַתכֵאשעור,
ּמסֵאפק ֵאאין ּמבאהן יַתכֵאשעור,
ּמסֵאפק שטֵאמִבאיןּ ,מסֵאפק שטהו ִברין,
שסֵאפּמקן ּמטהורִ ,במשפ ֵאני אשּמאשמרו:
שסֵאפק יַתה ּמי יַתדִים ִבליַתּטֵאמא ושליַתטֵאמא שוִבלשטיַתהר,
ּמטהור.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
ִבלשטיַתהרּ ,מטֵאמא.
ה
ֵאכייַתוצד?
ּמהיו שטהורות ּמי ּמדיו,
ושלּמפ ּמניו שש ֵאני ִבכּמכ ִברין שטֵאמִבאין,
ּמסֵאפק ּמנ יַתגע ּמסֵאפק ללא ּמנ יַתגע;
ּמהיו ּמי ּמדיו שטֵאמאות,
ושלּמפ ּמניו שש ֵאני ִבכּמכ ִברין שטהו ִברין,
ּמסֵאפק ּמנ יַתגע ּמסֵאפק ללא ּמנ יַתגע;
ּמהיו ּמי ּמדיו )שטֵאמאות!( יַתאיַתחת שטֵאמּמאה שויַתאיַתחת שטהו ּמרה,
ושלּמפ ּמניו שש ֵאני ִבכּמכ ִברין שטהו ִברין,
ּמנ יַתגע שביַתאיַתחת ֵאמאהן,
ּמסֵאפק ִבבשטֵאמּמאה ּמנ יַתגעּ ,מסֵאפק ִבבשטהו ּמרה ּמנ יַתגע;
ּמהיו ּמי ּמדיו שטהורות,
ושלּמפ ּמניו שש ֵאני ִבכּמכ ִברין,
אאּמחד ּמטֵאמא שואאּמחד ּמטהור,
ּמנ יַתגע שבאאּמחד ֵאמאהן> ,שביַתאיַתחד<
ּמסֵאפק ִבבשטֵאמּמאה ּמנ יַתגעּ ,מסֵאפק ִבבשטהו ּמרה ּמנ יַתגע;
ּמהיו ּמי ּמדיו יַתאיַתחת שטֵאמּמאה שויַתאיַתחת שטהו ּמרה,
ושלּמפ ּמניו שש ֵאני ִבכּמכ ִברין,
אאּמחד ּמטֵאמא שואאּמחד ּמטהור,
ּמנ יַתגע ִבבששֵאתיאהן,
ּמסֵאפק שטֵאמּמאה ִבבשטֵאמּמאה ושטהו ּמרה ִבבשטהו ּמרה,
או שטהו ּמרה ִבבשטֵאמּמאה ושטֵאמּמאה ִבבשטהו ּמרה> ,או שטֵאמּמאה ִבבשטהו ּמרה ִבבשטֵאמּמאה<
יַתה ּמי יַתדִים שכמות אשּמהיו,
יַתהִבכּמכ ִברין שכמות אשּמהיו.

פרק ג

מסכת ידים פרק ג משנה א
א
יַתהיַתמשכ ִבניס ּמי ּמדיו שבֵאבית יַתהשמ מנ ּמגע,
ּמי ּמדיו שתִבחּמלה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ּמי ּמדיו שש ִבניות.
ּמכל יַתהשמיַתטֵאמא שב ּמג ִבדים שבּמשיַתעת יַתמ ּמגעו,
שמיַתטֵאמא אאת יַתה ּמי יַתדִים ִבלשהיות שתִבחּמלה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִבלשהיות שש ִבניות.
ּמאשמרו לו ִבל שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
ֵאהיּמכן ּממִבוצינו אשיַתה ּמי יַתדִים ]שתִבחּמלה[ שבּמכל ּממקום?
ּמאיַתמר ּמלאהן:
שוִבכי ֵאהיּמאְך ֵאאישפּמשר ּמלאהן ִבלשהיות שתִבחּמלה,
אאּמלא ִבאם ֵאכן ִבניַתּטּממא גופו?
חו ץ ִבמ אזה.
ּמהּקאּמכִבלין שויַתהֵאכִבלים אש ִבניַתּטמו יַתביַתמששִבקיםּ> ,מהּקאשכִבלין<
שמיַתטשמִבאין אאת יַתה ּמי יַתדִים ִבלשהיות שש ִבניות.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהומשיַתע.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
אאת אש ִבניַתּטּממא שביַתאב יַתהמּטשמּמאה,
שמיַתטֵאמא אאת יַתה ּמי יַתדִים;
ִבב שויַתלד יַתהמּטשמּמאה,
ֵאאינו שמיַתטֵאמא אאת יַתה ּמי יַתדִים.
ב
ּמאיַתמר יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל:
יַתמרֲעעאשה שבִבאּמשה יַתאיַתחת אשּמבּמאה ִבלשפ ֵאני יַתאּמבא,
ּמאשמ ּמרה לו:
" ִבנשכ שנסו ּמי יַתדי יַתלרֲעא ֵאויר שכִבלי אח ארס".
ּמאיַתמר ּמל ּה:
"ויַתבּממה ּמה שיּמתה מטשמּמאתו?"
שוללא ּמשיַתמשעִבתי ּממה ּמאשמ ּמרה לו.
ּמאשמרו רֲעחּמכִבמים:
שמבלּמאר יַתה ּמדּמבר!
אאת אש ִבניַתּטּממא שביַתאב יַתהמּטשמּמאה,
שמיַתטֵאמא אאת יַתה ּמי יַתדִים;
ִבב שויַתלד יַתהמּטשמּמאה,
ֵאאינו שמיַתטֵאמא אאת יַתה ּמי יַתדִים.

מסכת ידים פרק ג משנה ב
ג
ּמכל יַתהפוֵאסל אאת יַתהשתרוּממה,
שמיַתטֵאמא אאת יַתה ּמי יַתדִים ִבלשהיות שש ִבניות.
שויַתה ּמיד שמיַתטּממא אאת רֲעחיַתב שרּמת ּה.
ִבדשב ֵארי שרִבבי שיהומשיַתע.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאין ֵאש ִבני עואשה ֵאש ִבני.
ּמאיַתמר ּמלאהן:
יַתורֲעהללא ִבכשתֵאבי יַתהלּק אדש שש ִבנ ִביין,
ושמיַתטִבמין אאת יַתה ּמי יַתדִים?
ּמאשמרו לו:
ֵאאין ּמד ִבנין ִבדשב ֵארי תו ּמרה ִבמ ִבדשב ֵארי סושפ ִברין,
שוללא ִבדשב ֵארי סושפ ִברים ִבמ ִבדשב ֵארי תו ּמרה,
שוללא ִבדשב ֵארי סושפ ִברין ִבמ ִבדשב ֵארי סושפ ִברין.
מסכת ידים פרק ג משנה ג
ד
שרוצועות שתִבפִבלין ִבעם יַתהשתִבפִבלין,
שמיַתטמות אאת יַתה ּמי יַתדִים.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
שרוצועות שתִבפִבלין ֵאאי ּמנן שמיַתטשמאות יַתה ּמי יַתדִים.
מסכת ידים פרק ג משנה ד
ה
ִבגּמליון אשיַתבֵאוּסאפר,
אשִבמשליַתמשעּמלן שואששליַתמּמּטן,
אשיַתבשתִבחּמלה שואשיַתבוּסו ף,
שמיַתטֵאמא אאת יַתה ּמי יַתדִים.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
אשיַתבוּסו ף ֵאאינו שמיַתטֵאמא אאת יַתה ּמי יַתדִים,
יַתעד אש יַתישעאשה לו יַתעמוד.
מסכת ידים פרק ג משנה ה
ו
ֵאסאפר אש ִבנשמיַתחק,
שו ִבנששיַתת יַתיר בו ששמו ִבנים יַתורֲעחִבמּמשה אוִבתיות,
רן") ,שבִבמ שדיַתבר יא ,לב-לו(
שכּמפ ּמריַתשת " יַתו שיִבהי ִבב שנלסיַתע ּמהּמא ל
שמיַתטֵאמא אאת יַתה ּמי יַתדִים.
שמ ִבגּמלה אשּמכתוב ּמב ּה ששמו ִבנים יַתורֲעחִבמּמשה אוִבתיות,

שכּמפ ּמריַתשת " יַתו שיִבהי ִבב שנלסיַתע ּמהּמאלרן",
שמיַתטּממא אאת יַתה ּמי יַתדִים.
ּמכל ִבכשתֵאבי יַתהלּק אדש שמיַתטִבמין אאת יַתה ּמי יַתדִים.
שוִבשיר יַתהִבשי ִברים שולקאהאלת שמיַתטמות אאת יַתה ּמי יַתדִים.
ז
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ִבשיר יַתהִבשי ִברים שמיַתטֵאמא אאת יַתה ּמי יַתדִים,
שולקאהאלת ,יַתמשחללאקת.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
לקאהאלת ֵאאי ּמנה שמיַתטשמּמאה אאת יַתה ּמי יַתדִים,
שוִבשיר יַתהִבשי ִברים ,יַתמשחללאקת.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
לקאהאלת ִבמּמּקֵאלי ֵאבית יַתשיַתמי ושמּמחשמ ֵארי ֵאבית אהֵאלל.
ח
ּמאיַתמר שרִבבי ִבששמעון אבן יַתע יַתזי:
שמ מקּמבל רֲעא ִבני ִבמִבפי ִבששבִבעים וששיַתנִים שזֵאק ִבנים,
שביום אשהוִבשיבו אאת שרִבבי שלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה,
אשִבשיר יַתהִבשי ִברים שולקאהאלת שמיַתטמות אאת יַתה ּמי יַתדִים.
ט
ּמאיַתמר שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
יַתחס שוּמשלום!
ללא אנשחיַתלק ּמא ּמדן ִבמ ִבישש ּמרֵאאל יַתעל ִבשיר יַתהִבשי ִברים,
אשללא שתיַתטֵאמא אאת יַתה ּמי יַתדִים,
אשֵאאין ּמהעוּמלם מכלו שכ יַתדי,
שכיום אש ִבנשת ּמנה ִבשיר יַתהִבשי ִברים שלִישש ּמרֵאאל,
אשּמכל יַתהשכתוִבבים לק אדש,
שוִבשיר יַתהִבשי ִברים לק אדש ּמק ּמדִבשים.
שוִבאם אנשחּמלקו ,ללא אנשחשלקו ]אאּמלא[ יַתעל לקאהאלת.
ּמאיַתמר יוּמח ּמנן אבן יַתשמויַתע אבן ּמחִבמיו אשִבל שרִבבי רֲעעִבקיּמבה:
שכ ִבדשב ֵארי אבן יַתע יַתזי,
ֵאכן אנשחּמלקו שוֵאכן ּמגּממרו > .יַתנשחּמלקו<

פרק ד
מסכת ידים פרק ד משנה א
א
בו יַתביום ִבנשמנו שו ּמגשמרו יַתעל רֲעע ֵאריַתבת ּמה יַתר שגיַתלִים,
אשִבהיא ִבמשש ֵאני ללג שויַתעד ִבתששּמעה יַתקִבבין > ,שויַתעל<
אש ִבנשס ּמדּמקה ,אשִבהיא שטֵאמּמאה ִבמ שד ּמרס.

אש שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
רֲעע ֵאריַתבת ּמה יַתר שגיַתלִים ִבכששּממ ּה.
מסכת ידים פרק ד משנה ב
ב
בו יַתביום ּמאשמרו:
ּמכל שזּמבִבחים אש ִבנ שזּמבחו אשללא ִבלששּממן,
שכֵאש ִברים,
אאּמלא אשללא ּמעלו יַתלשבּמעִבלין ִבמֵאשם חוּמבה,
חו ץ ִבמן יַתהאפיַתסח וִבמן יַתהיַתחּמּטאת,
יַתהאפיַתסח ִבב שזיַתמנו,
שויַתהיַתחּמּטאת שבּמכל שזיַתמן.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
יַתא ף ּמהּמאּמשם:
יַתהאפיַתסח ִבב שזיַתמנו,
שויַתהיַתחּמּטאת שוּמהּמאּמשם שבּמכל שזיַתמן.
ּמאיַתמר ִבששמעון אבן יַתע יַתזי:
שמ מקּמבל רֲעא ִבני ִבמִבפי ִבששבִבעים וששיַתנִים ּמזֵאקן,
שביום אשהוִבשיבו אאת שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה ִבביִבשיּמבה,
אשּמכל יַתה שזּמבִבחין יַתה אנאאּמכִבלין אש ִבנ שזּמבחו אשללא ִבלששּממן,
שכֵאש ִברין,
אאּמלא אשללא ּמעלו יַתלשבּמעִבלים ִבמֵאשם חוּמבה,
חו ץ ִבמן יַתהאפיַתסח וִבמן יַתהיַתחּמּטאת.
ללא הוִבסי ף אבן יַתע יַתזי אאּמלא ּמהעוּמלה,
שוללא הודו לו רֲעחּמכִבמים.
מסכת ידים פרק ד משנה ג
ג
בו יַתביום ּמאשמרו:
יַתעמון ומוּמאב יַתמה ֵאהן יַתבששִבביִבעית?
שו ּמג יַתזר שרִבבי יַתט שרפון:
יַתמשעיַתשר ּמע ִבני; >יַתמרֲעעֵאשר ּמע ִבני! וכן כולם<
שו ּמג יַתזר שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה:
יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני.
ּמאיַתמר שרִבבי ִיששּממֵאעאל:
"אאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה!
ּמעאליָך שרּמא ּמיה שליַתלֵאמד ,אשיַתאּמתה יַתמרֲעחִבמיר!
אשּמכל יַתהיַתמרֲעחִבמירּ ,מעּמליו שרּמא ּמיה שליַתלֵאמד".
ד
ּמאיַתמר לו שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה:
"ִיששּממֵאעאל ּמאִבחי!

רֲעא ִבני ללא ִבש ִבניִבתי ִבמֵאוּס אדר יַתהּמש ִבנים,
שרִבבי יַתט שרפון ּמאִבחי ִבש ּמנה,
שוּמעּמליו שרּמא ּמיה שליַתלֵאמד!"
ה
ֵאהִבשיב שרִבבי יַתט שרפון:
ִבמשוצ יַתרִים חו ץ ּמלּמא אר ץ,
שויַתעמון ומוּמאב חו ץ ּמלּמא אר ץ;
יַתמה ִבמשוצ יַתרִים יַתמשעיַתשר ּמע ִבני יַתבששִבביִבעית,
יַתא ף יַתעמון ומוּמאב יַתמשעיַתשר ]ּמע ִבני[ יַתבששִבביִבעית.
ו
ֵאהִבשיב שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה:
ּמבאבל חו ץ ּמלּמא אר ץ,
יַתעמון ומוּמאב חו ץ ּמלּמא אר ץ;
יַתמה ּמבאבל יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני יַתבששִבביִבעית,
יַתא ף יַתעמון ומוּמאב יַתמרֲעעֵאשר ֵאש ִבני יַתבששִבביִבעית.
ז
ּמאיַתמר שרִבבי יַתט שרפון:
ִבמשוצ יַתרִים ִבמשפ ֵאני שקרוּמבה,
רֲעעּמשאוּמה יַתמשעיַתשר ּמע ִבני,
אש שיהוא רֲעעִבנ ֵאיי ִישש ּמרֵאאל ִבנשסּממִבכין ּמעאליּמה יַתבששִבביִבעית> ,אש שיֵאהא<
יַתא ף יַתעמון ומוּמאב אשֵאהן שקרוִבבין,
אנשעִבשין יַתמשעיַתשר ּמע ִבני,
אש שיהוא רֲעעִבנ ֵאיי ִישש ּמרֵאאל ִבנשסּממִבכין רֲעעֵאליאהן יַתבששִבביִבעית.
ח
ּמאיַתמר לו שרִבבי אאשלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה:
רֲעה ֵארי יַתאּמתה שכיַתמרֲעה ּמנן ּמממון,
שוֵאאין יַתאּמתה אאּמלא שכיַתמשפִבסי ּמדן שנּמפשות!
שוקוֵאביַתע יַתאּמתה אאת יַתהּמשיַתמִים ִבמשלהו ִבריד יַתטל וּממּמטר,
אש אנאאיַתמר) :יַתמשלּמאִבכי ג,ח(
"רֲעהִישקיַתבע ּמא ּמדם אאלִבהים?
ִבכי יַתאאתם לקשבִבעים אוִבתי!
יַתורֲעאיַתמ שראתם :יַתבאמה שקיַתברֲעענוָך?
יַתהיַתמרֲעעֵאשר שויַתהשתרוּממה".
ט
ּמאיַתמר שרִבבי שיהומשיַתע:
"רֲעה ֵארי רֲעא ִבני שכֵאמִבשיב יַתעל ִבדשב ֵארי ּמאִבחי יַתט שרפון,
רֲעאּמבל ללא שלִבעשנ יַתין שדּמב ּמריו:
ִבמשוצ יַתרִים יַתמרֲעעאשה ּמח ּמדש,
וּמבאבל יַתמרֲעעאשה ּמיּמשן,
שויַתה ּמנדון אששלּמפ ֵאנינו יַתמרֲעעאשה ּמח ּמדש.
ִידון יַתמרֲעעאשה ּמח ּמדש ִבמיַתמרֲעעאשה ּמח ּמדש,

שויַתאל ִידון יַתמרֲעעאשה ּמח ּמדש ִבמיַתמרֲעעאשה ּמיּמשן!
ִבמשוצ יַתרִים יַתמרֲעעֵאשה שזֵאק ִבנים,
וּמבאבל יַתמרֲעעֵאשה שנִבביִבאין,
שויַתה ּמנדון אששלּמפ ֵאנינו יַתמרֲעעֵאשה שזֵאק ִבנים.
ִידון יַתמרֲעעֵאשה שזֵאק ִבנים ִבמיַתמרֲעעֵאשה שזֵאק ִבנים,
שויַתאל ִידון יַתמרֲעעֵאשה שזֵאק ִבנים ִבמיַתמרֲעעֵאשה שנִבביִבאים!"
ִבנשמנו שו ּמגשמרו:
יַתעמון ומוּמאב שמיַתעשש ִברין יַתמשעיַתשר ּמע ִבני יַתבששִבביִבעית.
י
ושכאשּמבא שרִבבי יוֵאסה אבן ּמד שריַתמשסִבקית
ֵאאאוצל שרִבבי אאִבליאע אזר שללודּ ,מאיַתמר לו:
"יַתמה ִבחדוש ּמה ּמיה ּמלאכם שבֵאבית יַתהִבמ שד ּמרש יַתהיום?"
ּמאיַתמר לו:
" ִבנשמנו שו ּמגשמרו,
יַתעמון ומוּמאב יַתמשעיַתשר ּמע ִבני יַתבששִבביִבעית".
יא
ּמבּמכה שרִבבי אאִבליאע אזר שוּמאיַתמר) :שתִבהִבלים כה,יד(
"סוד יי ִבלי ֵארּמאיו ושב ִבריתו שלהו ִבדיּמעם",
ֵאוצא אואאלמר ּמלאהן:
יַתאל ּמתחושו שלִבמשנ יַתי שנאכם!
שמ מקּמבל רֲעא ִבני ֵאמ יַתרּמבן יוּמח ּמנן אבן יַתזיַתכי,
אשּמשיַתמע ֵאמ יַתרבו ,שו יַתרבו ֵאמ יַתרבו,
רֲעהּמלּמכה שללמאשה ִבמִבוּסי יַתני,
אשיַתעמון ומוּמאב יַתמשעיַתשר ּמע ִבני יַתבששִבביִבעית".
מסכת ידים פרק ד משנה ד
יב
בו יַתביום ּמבא שיהו ּמדה ֵאגר יַתעמו ִבני,
שוּמעיַתמד ִבלשפ ֵאניאהן שבֵאבית יַתהִבמ שד ּמרש,
ּמאיַתמר ּמלאהן:
"ּממה רֲעא ִבני ּמללבא יַתבּמּקּמהל?"
ּמאיַתמר לו יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל:
"ּמאסור יַתאּמתה".
ּמאיַתמר לו שרִבבי שיהומשיַתע:
"ממּמתר יַתאּמתה".
ּמאיַתמר לו יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל:
יַתהּמכתוב אוֵאמר ) :שדּמב ִברים כג,ד(
"ללא ּמילבא יַתעמו ִבני ומוּמאִבבי ִבבשקיַתהל יי,
] יַתגם דור רֲעעִבשי ִברי["> .יַתעד עוּמלם<
ּמאיַתמר לו שרִבבי שיהומשיַתע:
שוִבכי יַתעמוִבנ ִביין ומוּמאִבב ִביין ִבבשמקוּממן ֵאהן?

שכּמבר ּמעּמלה יַתס שנֵאח ִבריב אמאלְך יַתאשור,
וִבבשלֵאבל אאת ּמהמאמות,
ש אנאאיַתמר ) :שייַתששע ּמיה י,יג(
א
" שוּמאִבסיר שגבולת יַתעִבמים,
יַתורֲעעתודלֵאתיאהם שוֵאשִבתי,
שואו ִבריד יַתכאִבביר יוששִבבים".
ּמאיַתמר לו יַתרּמבן יַתגשמִבליֵאאל:
"רֲעה ֵארי הוא אוֵאמרִ) :י שרשמ ּמיה מט,ו(
" שויַתארֲעח ֵארי ֵאכן ּמאִבשיב אאת ששבות שב ֵאני יַתעמון",
ושכּמבר ּמח ּמזרו".
ּמאיַתמר לו שרִבבי שיהומשיַתע:
"יַתהּמכתוב אוֵאמרּ) :מעמוס ט,יד(
" שויַתששבִבתי אאת ששבות יַתעִבמי ִישש ּמרֵאאל ִבויהו ּמדה,
ּמאיַתמר יי",
יַתורֲעע יַתדִין ללא ּמשבו".
שוִבהִבתירוהו אש ּמילבא יַתבּמּקּמהל.
מסכת ידים פרק ד משנה ה
יג
את שרגום אששבאע שז ּמרא שואששב ּמדִבנ ֵאיאל,
שמיַתטֵאמא אאת יַתה ּמי יַתדִים.
את שרגום אששכּמתבו ִבעשב ִברית,
שוִבעשב ִברי אששכּמתבו את שרגום,
ושכּמתב ִבעשב ִברי,
ֵאאינו שמיַתטֵאמא אאת יַתה ּמי יַתדִים.
שלעוּמלם ֵאאינו שמיַתטֵאמא,
יַתעד אש ִבישכשתאבנו יַתאשו ִברית ,יַתעל ּמהעור ,ויַתב שדיו.
מסכת ידים פרק ד משנה ו
יד
אושמ ִברין ּמוצדוִבקין:
קושבִבלין ּמאנו רֲעעֵאליאכן ּמפרוִבשין!
אשיַתאאתם אושמ ִברים:
ִבכשתֵאבי יַתהלּק אדש שמיַתטשמִבאין אאת יַתה ּמי יַתדִים,
שוִבסשפ ֵארי ֵאמירון ֵאאין שמיַתטִבמין אאת יַתה ּמי יַתדִים! >=הֹוהמירֹוס<
ּמאיַתמר יַתרּמבן יוּמח ּמנן אבן יַתזיַתכי:
שוִבכי ֵאאין ּמלנו יַתעל יַתהּמפרוִבשין אאּמלא זו ִבבשליַתבד?
רֲעה ֵארי ֵאהם אושמ ִברים:
יַתעשוצמות רֲעחמור שטהו ִברין,
שויַתעשוצמות יוּמח ּמנן לכֵאהן ּמגדול שטֵאמִבאין.
ּמאשמרו לו:

שלִבפי ִבחּמבּמתן ִבהיא מטשמּמאּמתן,
אשללא יַתירֲעעאשה ּמא ּמדם יַתעשוצמות ּמאִבביו שוִבאמו ּמת שר ּמודות.
ּמאיַתמר ּמלאהן:
יַתא ף ִבכשתֵאבי יַתהלּק אדש,
שלִבפי ִבחּמבּמתן ִבהיא מטשמּמאּמתן.
שוִבסשפ ֵארי ֵאמירון ,אשֵאאי ּמנן רֲעחִבביִבבין,
ֵאאי ּמנן שמיַתטִבמין אאת יַתה ּמי יַתדִים.
מסכת ידים פרק ד משנה ז
טו
אושמ ִברים ּמוצדוִבקין:
קושבִבלין ּמאנו רֲעעֵאליאכן ּמפרוִבשים!
אשיַתאאתם שמיַתטרֲעה ִברין אאת יַתה ּמנוצוק.
אושמ ִברים ּמפרוִבשין:
קושבִבלין ּמאנו רֲעעֵאליאכם ּמוצדוִבקים!
אשיַתאאתם שמיַתטרֲעה ִברין אאת יַתאיַתמת יַתהיַתמִים
יַתהּמבּמאה ִבמֵאבית יַתהשּקּמברות.
אושמ ִברים ּמוצדוִבקים:
קושבִבלין ּמאנו רֲעעֵאליאכם ּמפרוִבשין!
ּממה ִבאם שו ִברי יַתורֲעחמו ִברי,
אשֵאאי ִבני יַתח ּמיב ּמבאהן ִבמשוצֹות,
רֲעה ֵארי רֲעא ִבני יַתח ּמיב שב ִבנ שזּמקן,
יַתעשב ִבדי יַתורֲעאּממִבתי ,אשרֲעא ִבני יַתח ּמיב ּמבאהן ִבמשוצֹות,
ֵאאינו ִבדין אשרֲעא ִבני יַתח ּמיב שב ִבנ שזּמקן?
ּמאשמרו ּמלאהם:
ללא!
ִבאם רֲעאיַתמ שראתם שבשו ִברי יַתורֲעחמו ִברי,
אשֵאאין ּמבאהן יַתדיַתעת,
לתאשמרו שביַתעשב ִבדי יַתורֲעאּממִבתי,
אש איש ּמבאהם יַתדיַתעת?
אשִבאם יַתאשק ִבניאטנו,
ֵאיֵאלְך שו יַתי שדִבליק שג ִבדישו אששליַתאיַתחד,
אואאֵאהא יַתח ּמיב שליַתשֵאלם?
מסכת ידים פרק ד משנה ח
יז
ּמאיַתמר ִבמין שגִבליִבלי:
קוֵאבל רֲעא ִבני רֲעעֵאליאכן ּמפרוִבשין!
אשיַתאאתם כושתִבבין אאת יַתהמוֵאשל ִבעם מאשה יַתב ֵאגט.
אושמ ִברים ּמפרוִבשין:
קושבִבלין ּמאנו ּמעאליָך ִבמין שגִבליִבלי!

אשיַתאּמתה כוֵאתב אאת יַתהֵאשם ִבעם יַתהמוֵאשל יַתב יַתד ף,
שוללא עוד,
אאּמלא אשיַתאאתם כושתִבבין אאת יַתהמוֵאשל ִבמשליַתמשעּמלן,
שם ִבמשליַתמּמּטן) :ששמות ה,ב(
שואאת יַתה ֵא
" יַתוליאאמר יַתפ שרעה,
ִבמי יי רֲעאאשר אאששיַתמע שבלקלו שליַתשיַתלח אאת ִישש ּמרֵאאל".
שּמלּמקה יַתמהו אוֵאמר? )ששמות ט,כז(
ושכ א
"יי יַתהיַתצ ִבדיק".
חסלת ידים

מסכת עקוצים
פרק א
מסכת עקוצים פרק א משנה א
א
ּמכל אשהוא ּמיד שוללא שוֵאמר,
ִבמיַתּטֵאמא ושמיַתטֵאמא ,שוללא ִבמשוצּמט ֵאר ף.
שוֵאמר,
יַתא ף יַתעל ִבפי אשֵאאינו ּמיד,
ִבמיַתּטֵאמא ושמיַתטֵאמא ,וִבמשוצּמט ֵאר ף.
ללא שוֵאמר שוללא ּמיד,
ללא ִבמיַתּטֵאמא שוללא שמיַתטֵאמא.
מסכת עקוצים פרק א משנה ב
ב
ּמש שרֵאשי יַתהשום שויַתהשבּמוצִבלין שויַתהיַתּקשפלוטות,
ִבב שזיַתמן אשֵאהן יַתלִבחין,
שויַתהִבפשּטּממה אשּמלאהןֵ ,אבין יַתלּמחהֵ ,אבין שיֵאבּמשה,
שוּמהיַתעמוד אשהוא שממכ ּמון שכ אנ אגד ּמהאוֵאכל,
ּמש שרֵאשי יַתהשחֵאז ִברין שויַתהשצנון שויַתה ּמנפוס.
ִבדשב ֵארי שרִבבי ֵאמִבאיר.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ש ארש שוצנון ּמגדול ִבמשוצּמט ֵאר ף,
ל
שויַתהִבוּסיב אשלו ֵאאינו ִבמשוצּמט ֵאר ף.
ּמש שרֵאשי יַתהִבמ שנּמתה ,שויַתהֵאפי ּמגס,
יַתי שרקות ּמש אדה ,יַתי שרקות ִבג ּמנה אשרֲעעּמק ּמרן ִבלששּמתִבלין,

שוִבש שז ּמרה אשיַתלִבשבלאלת ,שויַתהשלבוש אשּמל ּה.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
יַתא ף יַתהִבוּסיג אשּמל שרּמוצִבפית,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִבמיַתּטִבמין ושמיַתטִבמין וִבמשוצּמט שרִבפין.
מסכת עקוצים פרק א משנה ג
ג
ֵאאלו ִבמיַתּטִבמין ושמיַתטִבמין שוללא ִבמשוצּמט שרִבפין:
ּמש שרֵאשי יַתהשום שויַתהשבּמוצִבלים שויַתהיַתּקשפלוטות,
ִבב שזיַתמן אשֵאהן שיֵאבִבשין,
שוּמהיַתעמוד אשֵאאינו שממכ ּמון שכ אנ אגד ּמהאוֵאכל,
שו יַתיד יַתהיַתפ שרִבכיד אטיַתפח ִבמּמכן שואטיַתפח ִבמּמכן,
יַתיד ּמהאאששכול ּמכל אשהוא,
שו ּמז ּמנב אשּמלאאששכול אש ֵארישק ּמנ ּה,
שו יַתיד יַתמשכֵאבד אשִבלשתּממ ּמרה יַתא שרּמבּמעה שטּמפִבחים,
שוּמק אנה אששלִבשבלאלת ששללּמשה שטּמפִבחים,
שו יַתיד ּמכל יַתה ִבנשקּמוצ ִברין ששללּמשה שטּמפִבחין,
שואשֵאאי ּמנן יַתד שרּמכן שלִבהּמּקֵאוצר,
שי ֵאדיאהן שוּמש שרֵאשיאהן ּמכל אשֵאהן,
ושמּמלִבעין אשיַתלִבשּקבִבלין,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִבמיַתּטִבמין ושמיַתטִבמין שוללא ִבמשוצּמט שרִבפין.
מסכת עקוצים פרק א משנה ד
ד
ֵאאלו ללא ִבמיַתּטִבמין ,שוללא שמיַתטִבמין ,שוללא ִבמשוצּמט שרִבפין:
ּמש שרֵאשי ּמקשלֵאסי אאשכרוב,
שוִבחשלפות שת ּמר ִבדין,
שויַתהאלאפת ִבב שזיַתמן,
אאת אשיַתד שרּמכן שלִבה ּמג ֵאזז שו אנשעּמקרו.
שרִבבי יוֵאסה שמיַתטֵאמא שבמכּמלן,
ושמיַתטֵאהר שבּמש שרֵאשי ּמקשלֵאסי אאשכרוב שויַתהאלאפת.
מסכת עקוצים פרק א משנה ה
ה
ּמכל שידות ּמהּקאּמכִבלין אששבּמסּמסן יַתבלג ארן ,שטהו ִברין.
שרִבבי יוֵאסה שמיַתטֵאמא.
שפִבסי ּמגה אשּמלאאששכול אש ֵארשק ּמנ ּה ,שטהו ּמרה.
ִבש ֵאיר ּמב ּה יַתג שר ֵאגר אאּמחד ,שטֵאמּמאה.
יַתש שרִבביט אשִבלשתּממ ּמרה אש ֵארשקנוּ ,מטהור.
ִבש ֵאיר בו שתּממ ּמרה יַתאיַתחתּ ,מטֵאמא.
שוֵאכן יַתבִבּקשט ִבניות,

יַתש שרִבביט אש ֵארשקנוּ ,מטהור.
ִבש ֵאיר בו יַתג שר ֵאגר אאּמחדּ ,מטֵאמא.
שרִבבי שלּמע ּמזר אבן רֲעעיַתז שר ּמיה שמיַתטֵאהר שבאששלפול,
ושמיַתטֵאמא שבאשיַתלִבּקשט ִבניות,
ִבמשפ ֵאני אשהוא רואוצה שבִבמששמוּמשן.
מסכת עקוצים פרק א משנה ו
ו
ּמעשקֵאוצי שתֵאא ִבנים ו שגרו שגרות שויַתהּמכִבליִבסין שואהּמחרוִבבין,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שטֵאמִבאין ושמיַתטשמִבאין ,וִבמשוצּמט שרִבפין.
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
יַתא ף לעאק ץ יַתדיַתליַתעת.
ּמעשקֵאוצי ּמהרֲעא ּמגִבסין שויַתהשּק ּמרשסּמט שרשמִבלין שויַתהּמפ ִבריִבשין שוּמהּמח שזּמר ִברין,
שולעאק ץ יַתדיַתליַתעת אטיַתפח,
שולעאק ץ ִבק ּמנ ֵארס אטיַתפח,
שרִבבי שלּמע ּמזר ִבב שרִבבי ּמוצדוק אוֵאמר:
ִבטשפיַתחִים,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִבמיַתּטִבמין ,ושמיַתטִבמין ,שוללא ִבמשוצּמט שרִבפין.
וששּמאר ּמכל ּמהּקעּמקִבוצין ,ללא ִבמיַתּטִבמין שוללא שמיַתטשמִבאין.

פרק ב
מסכת עקוצים פרק ב משנה א
א
ֵאזיִבתין אששכּמבּמשן שביַתט שרֵאפיאהן ,שטהו ִברין,
שלִבפי אשללא שכּמבּמשן אאּמלא שליַתמ שראאה.
שכשות אשִבלשקשות שויַתה ֵאנ ץ אשּמל ּהּ ,מטהור.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמכל שזיַתמן אשִבהיא ִבלשפ ֵאני יַתהיַתת ּמגר ,שטֵאמּמאה.
מסכת עקוצים פרק ב משנה ב
ב
ּמכל יַתה יַתגשלִבעי ִבנין,
ִבמיַתּטמות ושמיַתטמות שוללא ִבמשוצּמט שרפות.
יַתגשליַתע שי ּמנה אששללראטב,
יַתא ף יַתעל ִבפי יוּמוצּמאהִ ,במשוצּמט אראפת,
שואשִבליֵאבּמשהֵ ,אאי ּמנה ִבמשוצּמט אראפת > .שואששל שיֵאבּמשה<
שלִבפיּמכְך,
חוּמתל אשִבליֵאבּמשהִ ,במשוצּמט ֵאר ף,

שואששללראטבֵ ,אאינו ִבמשוצּמט ֵאר ף.
יַתגשליַתע שי ּמנה אשִבמשקּמוצּמת ּה יוּמוצא,
שכ אנ אגד ּמהלאאכלִ ,במשוצּמט ֵאר ף.
אעאוצם אש ֵאיש ּמעּמליו ּמבּמשר,
שכ אנ אגד ּמהלאאכלִ ,במשוצּמט ֵאר ף.
ּמה ּמיה ּמעּמליו ִבמיַתצד אאּמחד,
שרִבבי ִיששּממֵאעאל אוֵאמר:
רוִבאין אותו שכִבאלו יַתמִבּקיפו יַתכיַתּטיַתביַתעת.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
שכ אנ אגד ּמהלאאכלִ ,במשוצּמט ֵאר ף.
שכגון יַתהֵאוּסיּמאה ,שוּמהֵאאזוב ,שויַתהּמּק שר ִבנית.
מסכת עקוצים פרק ב משנה ג
ג
ּמה ִברמון שוּמהרֲעאיַתבִבּטייַתח אש ִבנימוק ִבמשקּמוצתו,
ֵאאין ִבמשוצּמט ֵאר ף.
ּמשֵאלם ִבמּמכן וִבמּמכן ,שו ִבנימוק ִבמן ּמהאאשמיַתוצע,
ֵאאינו ִבמשוצּמט ֵאר ף.
יַתהִבפשטּממא אשּמל ִברמוןִ ,במשוצּמט אראפת,
שויַתה ֵאנ ץ אשלוֵ ,אאינו ִבמשוצּמט ֵאר ף.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר אוֵאמר:
יַתא ף יַתהיַתמשש ֵארק ּמטהור.
מסכת עקוצים פרק ב משנה ד
ד
ּמכל יַתהשּקִבלפות ִבמיַתּטמות ושמיַתטמות ,וִבמשוצּמט שרפות.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
ּמשלוש שקִבלִבפין יַתבּמבּמוצל:
יַתהשפ ִבניִבמית,
ֵאבין ששֵאלּממהֵ ,אבין שקדו ּמרהִ ,במשוצּמט אראפת.
שוּמהאאשמּמוצִבעית,
ששֵאלּממהִ ,במשוצּמט אראפת,
ושקדו ּמרהֵ ,אאי ּמנה ִבמשוצּמט אראפת.
יַתהִבחיוצו ּמנה,
ֵאבין ּמכְך וֵאבין ּמכְך ,שטהו ּמרה.
מסכת עקוצים פרק ב משנה ה
ה
יַתהשמיַתחֵאתְך שליַתבֵאשל ,יַתא ף יַתעל ִבפי אשללא ֵאמ ֵארק,
ֵאאינו ִבחבור.
ִבלשכלבש ,שוִבלששללק ,ושליַתה ִבנייַתח יַתעל יַתהמששלּמחן,

ִבחבור.
ִבהשתִבחיל שלּמפ ֵארק,
לאאכל אשִבהשתִבחיל בו,
ֵאאינו ִבחבור.
ו
ּמהאאגו ִבזים אשרֲעאּממ ּמנן ,שויַתהשבּמוצִבלין אשרֲעחּממ ּמרן,
רֲעה ֵארי ֵאאלו ִבחבור.
ִבהשתִבחיל שלּמפ ֵארק ּמבאאגו ִבזין ,ושליַתפֵאּקל יַתבשבּמוצִבלין,
ֵאאי ּמנן ִבחבור.
ּמהאאגו ִבזין שויַתהששֵאק ִבדין,
ִבחבורִ ,במאש שי יַתרֵאוּסם.
מסכת עקוצים פרק ב משנה ו
ז
ֵאביּמוצה שמ מגשל אגאלת ,יַתעד אש ּמי ֵאגס,
וששלוּמקה ,יַתעד אש שי יַתרֵאוּסם.
אעאוצם אש איש בו למיַתח,
ִבחבור יַתעד אש שי יַתרֵאוּסם.
ּמה ִברמון אששפ ּמרדו,
ִבחבור ,יַתעד אש יַתיִבּקיש ּמעּמליו יַתבּמּק אנה.
יַתכיוֵאוצא בו,
ששיַתלל יַתהכושבִבסין,
שויַתהאב אגד אשהוא ּמתפור יַתבִבכשליַתאִים,
ִבחבור ,יַתעד אש יַתישתִבחיל שליַתהִבתיר.
מסכת עקוצים פרק ב משנה ז
ח
רֲעעֵאלי שי ּמרקות,
שי מרִבּקיםִ ,במשוצּמט שרִבפין,
שלּמב ִבניןֵ ,אאין ִבמשוצּמט שרִבפין.
שרִבבי אאשלּמע ּמזר ִבב שרִבבי ּמוצדוק אוֵאמר:
שלּמב ִבנין ִבמשוצּמט שרִבפין ּמבאאשכרוב,
ִבמשפ ֵאני אשֵאהן לאאכל,
ויַתבשחֵאז ִברין,
ִבמשפ ֵאני אשֵאהן שמיַתששמ ִברין אאת ּמהלאאכל.
מסכת עקוצים פרק ב משנה ח
ט
רֲעעֵאלי שבּמוצִבלים ,ושב ֵאני שבּמוצִבלים,
ִבאם ֵאיש ּמבאהן ִבריר,
ִבמששּמתרֲעע ִברין בּמכל אשֵאהן.

ִבאם ֵאיש ּמבאהן ּמחּמלל,
שמיַתמֵאעְך אאת רֲעחּמלּמלן> .יַתהרֲעחּמלּמלן<
יַתפת שספו ּמג ִבנית,
ִבמששיַתתאע ארת ִבבשכמות אשִבהיא.
ִבאם איש ּמב ּה ּמחּמלל,
שמיַתמֵאעְך אאת רֲעחּמלּמל ּה.
שביַתשר ּמהֵאע אגל אש ִבנשתיַתפח ,וּמבּמשר יַתה שזֵאק ּמנה אש ִבנשתיַתמיַתעט,
ִבמששּמתרֲעע ִברין ִבבשכמות אשֵאהן.
מסכת עקוצים פרק ב משנה ט
י
ִבקשות אש שנּמטּמע ּה אבּמעִבוצי ץ שוִבה שג ִבדיּמלה,
שו ּמישוצּמאה חו ץ אלּמעִבוצי ץּ ,מטרֲעה ּמרה.
ּמאיַתמר יַתרּמבן ִבששמעון:
יַתמה ִבּטיּמב ּה ִבליַתּטֵאהר?
אאּמלא יַתהּמּטֵאמא שבמטשמּמאתו,
שויַתהּמּטהור ֵאיּמאֵאכל.
מסכת עקוצים פרק ב משנה י
יא
שכֵאלי שגּמלִבלין ושכֵאלי רֲעא ּמדּממה,
אשיַתהּמש ּמרִבשין שיכוִבלין ּמלֵאוצאת ּמבאהן,
ֵאאי ּמנן יַתמשכִבשי ִברין אאת יַתה שז ּמרִבעין.
ּמעִבוצי ץ ּמנקובֵ ,אאינו יַתמשכִבשיר אאת יַתהשז ּמרִבעים; >יַתמשכִבשי ִברין<
שואשֵאאינו ּמנקוב ,יַתמשכִבשיר אאת יַתה שז ּמרִבעיםֵ> .אאינו יַתמשכִבשיר<
יַתכּממה ֵאשעורו אששל אנאקב?
ש ארש ּמקּמטן.
שכ ֵאדי אש ֵאיֵאוצא בו ל
ִבמשלּמאהו ּמעּמפר יַתעד ששּמפתו> ,יַתעל ששּמפתו<
רֲעה ֵארי הוא שכיַתטשבּמלה אשֵאאין ּמל ּה ִבל שזֵאבז.

פרק ג
מסכת עקוצים פרק ג משנה א
א
ֵאיש שוצ ִבריִבכין אהשכֵאשר שוֵאאין שוצ ִבריִבכין יַתמשחּמשּמבה,
יַתמשחּמשּמבה שואהשכֵאשר,
יַתמשחּמשּמבה שוללא אהשכֵאשר,
שוללא אהשכֵאשר שוללא יַתמשחּמשּמבה.
ּמכל ּמהּקאּמכִבלים יַתהשמ מיּמח ִבדין ּמלּמא ּמדםּ> ,מהאושכִבלים<

שוצ ִבריִבכין אהשכֵאשר שוֵאאי ּמנן שוצ ִבריִבכין יַתמשחּמשּמבה.
מסכת עקוצים פרק ג משנה ב
ב
יַתהחוֵאתְך ִבמן ּמהּמא ּמדן,
ִבמן שבֵאהּממה,
ִבמן יַתהיַתח ּמיה,
ִבמן ּמהעופות,
וִבמ ִבנשביַתלת עו ף יַתהּמּטֵאמא,
שויַתהֵאחאלב ִבבשכּמפ ִברין,
וששּמאר ּמכל יַתי שרקות ּמש אדה,
וששיַתמ שרשקִבעין ושפּמט ִבריות.
שרִבבי שיהו ּמדה אוֵאמר:
חו ץ ִבמשכ ֵאריֵאשי ּמש אדה,
שוּמה שר ִבגיּמלה,
שו ֵאנ ץ אהּמחּמלב.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
חו ץ ִבמן ּמהיַתעּמכִבביות;
שרִבבי יוֵאסה אוֵאמר:
חו ץ ִבמן יַתהשבּמלשכִבסין,
רֲעה ֵארי ֵאאלו שוצ ִבריִבכין יַתמשחּמשּמבה שויַתהשכֵאשר.
מסכת עקוצים פרק ג משנה ג
ג
ִבנשביַתלת שבֵאהּממה שטֵאמּמאה שבּמכל ּממקום,
שו ִבנשביַתלת עו ף יַתהּמּטהור שטֵאמּמאה שבּמכל ּממקום,
שו ִבנשביַתלת עו ף יַתהּמּטהור ִבבשכּמפ ִברין,
שוצ ִבריִבכין יַתמשחּמשּמבה שוֵאאי ּמנן שוצ ִבריִבכין אהשכֵאשר.
ִבנשביַתלת שבֵאהּממה שטהו ּמרה שבּמכל ּממקום,
שו ִבנשביַתלת עו ף יַתהּמּטהור שויַתהֵאחאלב ִבבשש ּמוִבקים,
ֵאאי ּמנן שוצ ִבריִבכין ללא יַתמשחּמשּמבה שוללא אהשכֵאשר.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתא ף יַתה ּמגּממל שוּמהיַתא שר אנאבת שויַתהּמשּמפן שויַתהרֲעח ִבזיר.

>שורה זו אינה מנוקדת בכ"י<

מסכת עקוצים פרק ג משנה ד
ד
יַתהששּמבת,
ִבמאש ּמנשת ּמנה יַתטיַתעם ִבבשק ֵאד ּמרה> ,יַתטשעם ִבבשק ִבדי ּמרה<
ֵאאין ּמב ּה ִבמשום שתרוּממה,
שוֵאאי ּמנה ִבמיַתּטּממא מטשמיַתאת ּקאּמכִבלין> .שמיַתטֵאמא<
לויַתלֵאבי שז ּמר ִבדין ,שואשיַתלרֲעע ּמדל,

יַתורֲעעֵאלי יַתהלו ף יַתהשואטה,
ֵאאי ּמנן ִבמיַתּטשמִבאין מטשמיַתאת ּקאּמכִבלין> ,שמיַתטשמִבאין<
יַתעד אש ִבישמּמתקו.
שרִבבי ִבששמעון אוֵאמר:
יַתא ף אשיַתליַתפּקועות יַתכיוֵאוצא ּמבאהן.
מסכת עקוצים פרק ג משנה ה
ה
יַתהבלאשת שויַתהּמחמוס שו ּמראֵאשי שבּמשִבמים,
יַתהשת ּמיא שויַתהִבחשלִבתית שויַתהִבפשלשפִבלין שויַתחלות ּמח ִברייַתע,
ִבנשלּמקִבחין שבאכאס ף יַתמרֲעעֵאשר,
שוֵאאי ּמנן ִבמיַתּטשמִבאין מטשמיַתאת ּקאּמכִבלין.
ִבדשב ֵארי שרִבבי רֲעעִבקיּמבה.
ּמאיַתמר שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי:
ִבאם ִבנשלּמקִבחין שבאכאס ף יַתמרֲעעֵאשר,
ִבמשפ ֵאני ּממה ֵאאין ִבמיַתּטִבמין מטשמיַתאת ּמאשכִבלין?
ִבאם ֵאאי ּמנן ִבמיַתּטִבמין מטשמיַתאת ּמאשכִבלין,
יַתא ף ֵאהן ללא ִיּמלשקחו שבאכאס ף יַתמרֲעעֵאשר.
מסכת עקוצים פרק ג משנה ו
ו
יַתהיַתפ ִבגים שויַתהבלאסר,
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה שמיַתטֵאמא מטשמיַתאת ּמאשכִבלין.
שרִבבי יוּמח ּמנן אבן נו ִברי אוֵאמר:
ִבמאש ּמיבואו שלעו יַתנת יַתהיַתמיַתעששרות.
שפ ִבריֵאוצי ֵאזיִבתין יַתורֲעע ּמנִבבים,
ֵאבית יַתשיַתמי שמיַתטִבמין,
וֵאבית אהֵאלל שמיַתטרֲעה ִברין.
יַתהאּקיַתוצח,
ֵאבית יַתשיַתמי שמיַתטרֲעה ִברין,
וֵאבית אהֵאלל שמיַתטשמִבאין.
שוֵאכן יַתליַתמיַתעששרות.
מסכת עקוצים פרק ג משנה ז >נמוצאת בכ"י אחרי מסכת עקוצים פרק ג משנה ח<
ח
יַתהּקור ּמכֵאע ץ שלּמכל ּמדּמבר,
אאּמלא אשהוא ִבנשלּמקח שבאכאס ף יַתמרֲעעֵאשר.
שוּמיַתכפו ִבניות שלּמאשכִבלין,
ושפטורות ִבמן יַתהיַתמיַתעששרות.
מסכת עקוצים פרק ג משנה ח

ז
ּמד ִבגיםֵ ,אמֵאאּממיַתתי שמיַתקשבִבלין מטשמּמאה?
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:
ִבמאש ּמיוצודו.
ֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ִבמאש ּמימותו.
שרִבבי רֲעעִבקיּמבה אוֵאמר:
ִבאם שיכוִבלין ִבלשחיות.
ִיחור אשִבלשתֵאא ּמנה אש ִבנשפיַתשח ושמעו ארה רֲעבשקִבלּמפה,
שרִבבי שיהו ּמדה שמיַתטֵאהר.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ִבאם שיכוִבלין ִבלשחיות.
ש ארש ּמקּמטן,
שתבוּמאה אש אנשעשק ּמרה ושמעו ארה רֲעאִבפלו שב ל
שטהו ּמרה.
מסכת עקוצים פרק ג משנה ט
ט
ֵאחאלב שבֵאהּממה שטהו ּמרה ֵאאינו ִבמיַתּטֵאמא מטשמיַתאת שנֵאבּמלה,
שלִבפיּמכְך ֵאאינו ּמוצ ִבריְך אהשכֵאשר.
)ֵאחאלב שבֵאהּממה שטֵאמּמאהִ ,במיַתּטֵאמא מטשמיַתאת שנֵאבּמלה,
שלִבפיּמכְך ֵאאינו ּמוצ ִבריְך אהשכֵאשר(.
ּמד ִבגין שטֵאמִבאין יַתורֲעח ּמגִבבין שטֵאמִבאין,
שוצ ִבריִבכין יַתמשחּמשּמבה יַתבשכּמפ ִבריןִ> .בבשכּמפ ִברין<
מסכת עקוצים פרק ג משנה י
י
יַתכ או ארת שדבו ִברים,
שרִבבי אאִבליאע אזר אוֵאמר:
רֲעה ֵארי ִבהיא יַתכיַתּק שריַתקע,
שוכושתִבבין ּמעאליּמה שפרו שזבול,
שוֵאאי ּמנה שמיַתקאבאלת מטשמּמאה ִבבשמקוּממ ּה,
שוּמהרו אדה ִבמאמ ּמנה יַתביַתשּמבת ,יַתח ּמיב.
יַתורֲעחּמכִבמים אושמ ִברים:
ֵאאי ּמנה יַתכיַתּק שריַתקע,
שוֵאאין חושתִבכין ּמעאליּמה שפרו שזבול,
ושמיַתקאבאלת מטשמּמאה ִבבשמקוּממ ּה,
שוּמהרו אדה ִבמאמ ּמנה יַתביַתשּמבתּ ,מפטור.
)מסכת עקוצים פרק ג משנה יא(
יַתחלות שדיַתבש,
ֵאמֵאאּממיַתתי ִבמיַתּטשמִבאין ִבמֵאשם ]יַתמששאקה[?
ֵאבית יַתשיַתמי אושמ ִברים:

ִבמאש שייַתח שרֵאחר.
ֵאבית אהֵאלל אושמ ִברים:
ִבמאש שי יַתרֵאוּסק.
מסכת עקוצים פרק ג משנה יב
יא
ּמאיַתמר שרִבבי שיהומשיַתע אבן ֵאל ִבוי:
ּמעִבתיד יַתהלּק אדש ּמברוְך הוא שליַתה שנִבחיל שלּמכל יַתוצ ִבדיק שויַתוצ ִבדיק,
ששללש ֵאמאות יַתורֲעעּמש ּמרה עוּמלמות,
ש אנאאיַתמרִ) :במששֵאלי ח,כא(
א
"שליַתה שנִבחיל לארֲעהיַתבי ֵאיש ,שולאשוצלרֵאתיאהם רֲעאיַתמֵאלא".
ּמאיַתמר שרִבבי ִבששמעון אבן יַתחשלשפּמתא:
ֵאאין ּמלְך אכִבלי אשהוא יַתמשח ִבזיק שב ּמרּמכה אאּמלא ּמשלום,
ש אנאאיַתמר) :שתִבהִבלים כט,יא(
א
"יי לעז שליַתעמו ִיֵאתן ,יי שיּמב ֵארְך אאת יַתעמו יַתבּמשלום".
חסלת שיתא סדרי מסכת עקוצים פרק ג משנה

