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י
מסכת שבת פרק א

ִּבְפִנים, ּוְׁשַּתִים  ָּבת. ְׁשַּתִים ֶׁשֵהן ַאְרַּבע  ַהּׁשַ ְיִציאֹות  א 
ֶׁשֵהן ַאְרַּבע ַּבחּוץ. ֵּכיַצד. ֶהָעִני עֹוֵמד ַּבחּוץ ּוַבַעל ַהַּבִית 
ִּבְפִנים, ָּפַׁשט ֶהָעִני ֶאת ָידֹו ִלְפִנים ְוָנַתן ְלתֹוְך ָידֹו ֶׁשל 
ַּבַעל ַהַּבִית, אֹו ֶׁשָּנַטל ִמּתֹוָכּה ְוהֹוִציא, ֶהָעִני ַחָּיב ּוַבַעל 
ַהַּבִית ָּפטּור. ָּפַׁשט ַּבַעל ַהַּבִית ֶאת ָידֹו ַלחּוץ ְוָנַתן ְלתֹוְך 
ַהַּבִית  ַּבַעל  ְוִהְכִניס,  ִמּתֹוָכּה  ֶׁשָּנַטל  אֹו  ָעִני,  ֶׁשל  ָידֹו 
ְוָנַטל  ִלְפִנים  ָידֹו  ֶאת  ֶהָעִני  ָּפַׁשט  ָּפטּור.  ְוֶהָעִני  ַחָּיב 
ַּבַעל ַהַּבִית ִמּתֹוָכּה, אֹו ֶׁשָּנַתן ְלתֹוָכּה ְוהֹוִציא, ְׁשֵניֶהם 
ֶהָעִני  ְוָנַטל  ַלחּוץ  ָידֹו  ֶאת  ַהַּבִית  ַּבַעל  ָּפַשט  ְּפטּוִרין. 

ִמּתֹוָכּה, אֹו ֶׁשָּנַתן ְלתֹוָכּה ְוִהְכִניס, ְׁשֵניֶהם ְּפטּוִרין:

ַעד  ַלִּמְנָחה,  ָסמּוְך  ַהַּסָּפר  ִלְפֵני  ָאָדם  ֵיֵׁשב  ֹלא  ב 
ְוֹלא  ַלֻּבְרְסִקי  ְוֹלא  ַלֶּמְרָחץ  ָאָדם  ִיָּכֵנס  ֹלא  ֶׁשִּיְתַּפֵּלל. 
ֶלֱאכֹל ְוֹלא ָלִדין. ְוִאם ִהְתִחילּו, ֵאין ַמְפִסיִקין. ַמְפִסיִקין 

ִלְקרֹות ְקִריַאת ְׁשַמע, ְוֵאין ַמְפִסיִקין ִלְתִפָּלה:

ג ֹלא ֵיֵצא ַהַחָּיט ְּבַמֲחטֹו ָסמּוְך ַלֲחֵׁשָכה, ֶׁשָּמא ִיְׁשַּכח 
ֵּכָליו,  ֶאת  ְיַפֶּלה  ְוֹלא  ְּבֻקְלמֹוסֹו.  ַהַּלְבָלר  ְוֹלא  ְוֵיֵצא. 
ְוֹלא ִיְקָרא ְלאֹור ַהֵּנר. ֶּבֱאֶמת ָאְמרּו, ַהַחָּזן רֹוֶאה ֵהיָכן 
ַהִּתינֹוקֹות קֹוְרִאים, ֲאָבל הּוא ֹלא ִיְקָרא. ַּכּיֹוֵצא בֹו, ֹלא 

ֹיאַכל ַהָּזב ִעם ַהָּזָבה, ִמְּפֵני ֶהְרֵּגל ֲעֵבָרה:

ד ְוֵאּלּו ִמן ַהֲהָלכֹות ֶׁשָאְמרּו ַבֲעִלַּית ֲחַנְנָיה ֶבן ִחְזִקָּיה 
ֶבן ֻּגְריֹון ְּכֶׁשָעלּו ְלַבְּקרֹו. ִנְמנּו ְוַרּבּו ֵּבית ַׁשַּמאי ַעל ֵּבית 

ִהֵּלל, ּוְׁשמֹוָנה ָעָׂשר ְּדָבִרים ָּגְזרּו בֹו ַבּיֹום:

ְוַסְמָמִנים  ְּדיֹו  ׁשֹוִרין  ֵאין  אֹוְמִרים,  ַׁשַּמאי  ֵּבית  ה 
ּוֵבית  יֹום.  ִמְּבעֹוד  ֶׁשִּיּׁשֹורּו  ְּכֵדי  ֶאָּלא  ְוַכְרִׁשיִנים, 

ִהֵּלל ַמִּתיִרין: 

ִּפְׁשָּתן  ֶׁשל  אּוִנין  נֹוְתִנין  ֵאין  אֹוְמִרים,  ַׁשַּמאי  ֵּבית  ו 
ְוֹלא  יֹום,  ִמְּבעֹוד  ֶׁשַּיֲהִבילּו  ְּכֵדי  ֶאָּלא  ַהַּתּנּור,  ְלתֹוְך 
ֶאת ַהֶּצֶמר ַלּיֹוָרה, ֶאָּלא ְכֵדי ֶׁשִּיְקֹלט ָהַעִין. ּוֵבית ִהֵּלל 
ַמִּתיִרין. ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ֵאין ּפֹוְרִׂשין ְמצּודֹות ַחָּיה 
ּוֵבית  יֹום.  ִמְּבעֹוד  ֶׁשִּיּצֹודּו  ְּכֵדי  ֶאָּלא  ְוָדִגים,  ְועֹופֹות 

ִהֵּלל ַמִּתיִרין:

ז ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ֵאין מֹוְכִרין ַלָּנְכִרי ְוֵאין טֹוֲעִנין 
ִעּמֹו ְוֵאין ַמְגִּביִהין ָעָליו, ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשַּיִּגיַע ְלָמקֹום ָקרֹוב. 

ּוֵבית ִהֵּלל ַמִּתיִרין:

ח ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ֵאין נֹוְתִנין עֹורֹות ָלַעְּבָדן ְוֹלא 
יֹום.  ִמְּבעֹוד  ֶׁשֵּיָעׂשּו  ְּכֵדי  ֶאָּלא  ָנְכִרי,  ְלכֹוֵבס  ֵכִלים 

ֶמׁש: ּוְבֻכָּלן ֵּבית ִהֵּלל ַמִּתיִרין ִעם ַהּׁשָ

ט ָאַמר ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל, נֹוֲהִגין ָהיּו ֵּבית ַאָּבא 
ֶׁשָהיּו נֹוְתִנין ְּכֵלי ָלָבן ְלכֹוֵבס ָנְכִרי ְׁשלָׁשה ָיִמים ֹקֶדם 
ַהַּבד  ֵּבית  קֹורֹות  ֶׁשּטֹוֲעִנין  ָוֵאּלּו,  ֵאּלּו  ְוָׁשִוין  ָּבת.  ַלּׁשַ

ְוִעּגּוֵלי ַהַּגת: 

ֶׁשִּיּצֹולּו  ְּכֵדי  ֶאָּלא  ּוֵביָצה,  ָּבָצל,  ָּבָׂשר,  צֹוִלין  ֵאין  י 

ְוֹלא  ֲחֵׁשָכה,  ִעם  ַלַּתּנּור  ַּפת  נֹוְתִנין  ֵאין  יֹום.  ִמְּבעֹוד 
ֲחָרָרה ַעל ַּגֵּבי ֶגָחִלים, ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשִּיְקְרמּו ָפֶניָה ִמְּבעֹוד 

יֹום. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ְּכֵדי ֶׁשִּיְקרֹם ַהַּתְחּתֹון ֶׁשָּלּה:

יא ְמַׁשְלְׁשִלין ֶאת ַהֶּפַסח ַּבַּתּנּור ִעם ֲחֵׁשָכה. ּוַמֲאִחיִזין 
ֶאת ָהאּור ִּבְמדּוַרת ֵּבית ַהּמֹוֵקד. ּוַבְּגבּוִלין ְּכֵדי ֶׁשֶּיֱאחֹז 

ָהאּור ְּבֻרָּבן. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַּבֶּפָחִמין ָּכל ֶׁשהּוא:

ו
מסכת מועד קטן פרק ג 

ּוִמֵּבית  ַהָּים,  ִמְּמִדיַנת  ַהָּבא  ַּבּמֹוֵעד,  ְמַגְּלִחין  ְוֵאּלּו  א 
ְבָיה, ְוַהּיֹוֵצא ִמֵּבית ָהֲאסּוִרין, ְוַהְמֻנֶּדה ֶׁשִהִּתירּו לֹו  ַהּׁשִ
ֲחָכִמים, ְוֵכן ִמי ֶׁשִּנְׁשַאל ֶלָחָכם ְוֻהַּתר, ְוַהָּנִזיר, ְוַהְּמֹצָרע 

ָהעֹוֶלה ִמֻּטְמָאתֹו ְלַטֲהָרתֹו:

ּוִמֵּבית  ַהָּים,  ִמְּמִדיַנת  ַהָּבא  ַּבּמֹוֵעד,  ְמַכְּבִסין  ְוֵאּלּו  ב 
ְבָיה, ְוַהּיֹוֵצא ִמֵּבית ָהֲאסּוִרים, ְוַהְמֻנֶּדה ֶׁשִהִּתירּו לֹו  ַהּׁשִ
ֲחָכִמים, ְוֵכן ִמי ֶׁשִּנְׁשַאל ֶלָחָכם ְוֻהַּתר, ִמְטְּפחֹות ַהָּיַדִים 
ְוַהָּזבֹות  ּוִמְטְּפחֹות ַהַּסָּפִרים ּוִמְטְּפחֹות ַהְּסָפג, )ַהָּזִבין 
ְוַהִנּדֹות ְוַהּיֹוְלדֹות(, ְוָכל ָהעֹוִלין ִמֻּטְמָאה ְלָטֳהָרה, ֲהֵרי 

ֵאּלּו ֻמָּתִרין. ּוְׁשָאר ָּכל ָאָדם ֲאסּוִרין:

ְוׁשֹוָבִרין,  ִּגִּטין  ָנִׁשים,  ִקּדּוֵׁשי  ַּבּמֹוֵעד,  ּכֹוְתִבין  ְוֵאּלּו  ג 
ְּדַיִּתיִקי, ַמָּתָנה ּוְפרֹוְזּבּוִלין, ִאְּגרֹות ׁשּום ְוִאְּגרֹות ָמזֹון, 
ְׁשָטֵרי ֲחִליָצה ּוֵמאּוִנים ּוְׁשָטֵרי ֵברּוִרין ּוְגֵזרֹות ֵּבית ִּדין 

ְוִאְּגרֹות ֶׁשל ְרׁשּות :

ד ֵאין ּכֹוְתִבין ְׁשָטֵרי חֹוב ַּבּמֹוֵעד. ְוִאם ֵאינֹו ַמֲאִמינֹו אֹו 
ֶׁשֵאין לֹו ַמה ֹּיאַכל, ֲהֵרי ֶזה ִיְכּתֹוב. ֵאין ּכֹוְתִבין ְסָפִרים, 
ְּתִפִּלין ּוְמזּוזֹות, ַּבּמֹוֵעד, ְוֵאין ַמִּגיִהין אֹות ַאַחת, ֲאִפּלּו 
ְּתִפִּלין  ָאָדם  ּכֹוֵתב  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ֶעְזָרא.  ְּבֵסֶפר 

ּוְמזּוזֹות ְלַעְצמֹו, ְוטֹוֶוה ַעל ְיֵרכֹו ְּתֵכֶלת ְלִציִצית:

ָּבְטָלה  ָלֶרֶגל,  ֹקֶדם  ָיִמים  ְׁשֹלָׁשה  ֵמתֹו  ֶאת  ַהּקֹוֵבר  ה 
ְּגֵזַרת  ֵהיֶמּנּו  ָּבְטָלה  ְׁשמֹוָנה,  ִׁשְבָעה.  ְּגֵזַרת  ֵהיֶמּנּו 
ַמְפֶסֶקת,  ְוֵאיָנּה  עֹוָלה  ַׁשָּבת  ֶׁשָאְמרּו,  ִמְּפֵני  ְׁשֹלִׁשים, 

ְרָגִלים ַמְפִסיִקין ְוֵאיָנן עֹוִלין:

ֲעֶצֶרת  ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית  ָחַרב  ִמּׁשֶ אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ו 
ָנה ְויֹום ַהִּכּפּוִרים,  ָּבת. ַרָּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ֹראׁש ַהּׁשָ ַּכּׁשַ
ְכִדְבֵרי  ְוֹלא  ֶזה  ְכִדְבֵרי  ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֹלא  ָּכְרָגִלים. 
ַהִּכּפּוִרים  ְויֹום  ָנה  ַהּׁשָ ֹראׁש  ָּכְרָגִלים,  ֲעֶצֶרת  ֶאָּלא  ֶזה, 

ָּבת: ַּכּׁשַ

ְקרֹוָביו  ֶאָּלא  ַמְבִרין,  ְוֵאין  ְוֹלא חֹוְלִצין,  ֵאין קֹוְרִעין,  ז 
ֶׁשל ֵמת. ֵאין ַמְבִרין ֶאָּלא ַעל ִמָּטה ְזקּוָפה, ְוֵאין מֹוִליִכין 
ְלֵבית ָהֵאֶבל ֹלא ַּבַּטְבָלא ְוֹלא ָבִאְסקּוְטָלא ְוֹלא ַבָּקנֹון, 
ֶאָּלא ַבַּסִּלים. ְוֵאין אֹוְמִרים ִּבְרַּכת ֲאֵבִלים ַּבּמֹוֵעד, ֲאָבל 

עֹוְמִדין ַּבּׁשּוָרה ּוְמַנֲחִמין ּופֹוְטִרין ֶאת ָהַרִּבים:

ֶאת  ְלַהְרִּגיל  ֶׁשֹּלא  ָּבְרחֹוב,  ַהִּמָּטה  ֶאת  ַמִּניִחין  ֵאין  ח 
ָנִׁשים  ַהָּכבֹוד.  ִמְּפֵני  ְלעֹוָלם,  ָנִׁשים  ֶׁשל  ְוֹלא  ַהֶהְסֵּפד, 

ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי  ְמַטְּפחֹות.  ֹלא  ֲאָבל  ְמַעּנֹות,  ַּבּמֹוֵעד 
אֹוֵמר, ַהְּסמּוכֹות ַלִּמָּטה, ְמַטְּפחֹות:

ט ְּבָראֵׁשי ֳחָדִׁשים, ַּבֲחֻנָּכה ּוַבּפּוִרים,ְמַעּנֹות ּוְמַטְּפחֹות, 
ָּבֶזה ּוָבֶזה )ֲאָבל( ֹלא ְמקֹוְננֹות. ִנְקַּבר ַהֵּמת, ֹלא ְמַעּנֹות 
ְוֹלא ְמַטְּפחֹות. ֵאיֶזהּו ִעּנּוי, ֶׁשֻּכָּלן עֹונֹות ְּכֶאָחת. ִקיָנה, 
ֶׁשֶּנֱאַמר, )ירמיה  ַאֲחֶריָה,  ְוֻכָּלן עֹונֹות  ְמַדֶּבֶרת  ֶׁשַאַחת 
ֲאָבל  ִקיָנה.  ְרעּוָתּה  ה  ְוִאּׁשָ ֶנִהי,  ְבֹנֵתיֶכם  ְוַלֵּמְדָנה  ט( 
ַהָּמֶות  ִּבַּלע  כה(  )ישעיה  אֹוֵמר,  הּוא  ָלבֹוא  ֶלָעִתיד 

ְלֶנַצח, ּוָמָחה ה’ ֱאֹלִהים ִּדְמָעה ֵמַעל ָּכל ָּפִנים וגו':

ס
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א ֵסֶדר ַּתֲעִנּיֹות ֵאלּו ָהָאמּור, ִּבְרִביָעה ִראׁשֹוָנה. ֲאָבל 
ֶׁשָּפְסקּו  ְוֵכן  ִמָּיד.  ֲעֵליֶהם  ַמְתִריִעין  נּו,  ֶׁשּׁשָ ְצָמִחים 
ְגָׁשִמים ֵּבין ֶּגֶׁשם ְלֶגֶׁשם ַאְרָּבִעים יֹום, ַמְתִריִעין ֲעֵליֶהם 

)ִמָּיד(, ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ַמַּכת ַּבֹּצֶרת:

ְוֹלא  ָלִאיָלן  ָלִאיָלן,  ָיְרדּו  ֹלא  ֲאָבל  ַלְּצָמִחין  ָיְרדּו  ב 
יִחין  ַלּׁשִ ַלּבֹורֹות  ֹלא  ֲאָבל  ְוָלֶזה  ָלֶזה  ַלְּצָמִחים, 

ְוַלְּמָערֹות, ַמְתִריִעין ֲעֵליֶהן ִמָּיד:

ג ְוֵכן ִעיר ֶׁשֹּלא ָיְרדּו ָעֶליָה ְגָׁשִמים, ִּדְכִתיב )עמוס ד( 
ַאְמִטיר,  ֹלא  ַאַחת  ִעיר  ְוַעל  ֶאָחת  ִעיר  ַעל  ְוִהְמַטְרִּתי 
ֶחְלָקה ַאַחת ִּתָּמֵטר וגו’, אֹוָתּה ָהִעיר ִמְתַעָּנה ּוַמְתַרַעת, 
ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ַמְתִריעֹות.  ְוֹלא  ִמְתַעּנֹות  ְסִביבֹוֶתיָה,  ְוָכל 

אֹוֵמר, ַמְתִריעֹות ְוֹלא ִמְתַעּנֹות:

ד ְוֵכן ִעיר ֶׁשֶּיׁש ָּבּה ֶּדֶבר אֹו ַמֹּפֶלת, אֹוָתּה ָהִעיר ִמְתַעָּנה 
ּוַמְתַרַעת, ְוָכל ְסִביבֹוֶתיָה ִמְתַעּנֹות ְוֹלא ַמְתִריעֹות. ַרִּבי 
ֶּדֶבר,  ֵאיֶזהּו  ִמְתַעּנֹות.  ְוֹלא  ַמְתִריעֹות  אֹוֵמר,  ֲעִקיָבא 
ִעיר ַהּמֹוִציָאה ֲחֵמׁש ֵמאֹות ַרְגִלי, ְוָיְצאּו ִמֶּמָּנה ְׁשלָׁשה 
ֵמִתים ִּבְׁשלָׁשה ָיִמים ֶזה ַאַחר ֶזה, ֲהֵרי ֶזה ֶּדֶבר. ָּפחּות 

ִמָּכאן, ֵאין ֶזה ֶדֶבר:

ְוַעל  ָּדפֹון  ַהּׁשִ ַעל  ָמקֹום,  ְּבָכל  ַמְתִריִעין  ֵאּלּו  ַעל  ה 
ְוַעל  ָרָעה  ַחָּיה  ְוַעל  ֶהָחִסיל,  ְוַעל  ָהַאְרֶּבה  ַהֵּיָרקֹון, ַעל 

ַהֶחֶרב, ַמְתִריִעין ָעֶליָה, ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ַמָּכה ְמַהֶּלֶכת:

ְוָגְזרּו  ְלָעֵריֶהם,  ִמירּוָׁשַלִים  ְזֵקִנים  ֶׁשָּיְרדּו  ַמֲעֶׂשה  ו 
ְקלֹון.  ַתֲעִנית ַעל ֶׁשִּנְרָאה ִכְמֹלא ִפי ַתּנּור ִׁשָּדפֹון ְּבַאּׁשְ
ִתינֹוקֹות  ְׁשֵני  ְזֵאִבים  ֶׁשָאְכלּו  ַעל  ַתֲעִנית  ָּגְזרּו  ְועֹוד 
ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ֹלא ַעל ֶׁשָאְכלּו ֶאָּלא ַעל 

ֶׁשִּנְרָאה:

גֹוִים  ֶׁשִהִּקיפּוָה  ִעיר  ַעל  ָּבת,  ַּבּׁשַ ַמְתִריִעין  ֵאּלּו  ַעל  ז 
אֹוֵמר,  יֹוֵסי  ַרִּבי  ַּבָּים.  ַהִּמָּטֶרֶפת  ְסִפיָנה  ְוַעל  ָנָהר,  אֹו 
ַעל  ַאף  אֹוֵמר,  ַהִּתיְמִני  ִׁשְמעֹון  ִלְצָעָקה.  ְוֹלא  ְלֶעְזָרה 

ַהֶּדֶבר, ְוֹלא הֹודּו לֹו ֲחָכִמים:

ח ַעל ָּכל ָצָרה ֶׁשֹּלא ָתבֹוא ַעל ַהִּצּבּור, ַמְתִריִעין ָעֶליָה, 
ַהְמַעֵּגל,  ְלחֹוִני  ֶׁשָאְמרּו לֹו  ַמֲעֶׂשה  ְּגָׁשִמים.  ֵמרֹוב  חּוץ 
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ְוַהְכִניסּו  ְצאּו  ָלֶהם,  ָאַמר  ְגָׁשִמים.  ֶׁשֵּיְרדּו  ִהְתַּפֵּלל 
ְוֹלא  ִהְתַּפֵּלל  ִיּמֹוקּו.  ֶׁשֹּלא  ִּבְׁשִביל  ְפָסִחים,  ַתּנּוֵרי 
ָיְרדּו ְגָׁשִמים. ֶמה ָעָׂשה, ָעג עּוָגה ְוָעַמד ְּבתֹוָכּה, ְוָאַמר 
)ְלָפָניו(, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָּבֶניָך ָׂשמּו ְפֵניֶהם ָעַלי, ֶׁשֲאִני 
ָזז  ֶׁשֵאיִני  ַהָּגדֹול  ְבִׁשְמָך  ֲאִני  ִנְׁשָּבע  ְלָפֶניָך.  ַּבִית  ְכֶבן 
ִמָּכאן, ַעד ֶׁשְּתַרֵחם ַעל ָּבֶניָך. ִהְתִחילּו ְּגָׁשִמים ְמַנְּטִפין. 
ִׁשיִחין  בֹורֹות  ִּגְׁשֵמי  ֶאָּלא  ָׁשַאְלִּתי,  ָכְך  ֹלא  ָאַמר, 
ּוְמָערֹות. ִהְתִחילּו ֵליֵרד ְּבַזַעף. ָאַמר, ֹלא ָכְך ָׁשַאְלִּתי, 
ַעד  ְכִתְקָנן,  ָיְרדּו  ּוְנָדָבה.  ְּבָרָכה  ָרצֹון,  ִּגְׁשֵמי  ֶאָּלא 
ֶׁשָּיְּצאּו ִיְׂשָרֵאל ִמירּוָׁשַלִים ְלַהר ַהַּבִית ִמְּפֵני ַהְּגָׁשִמים. 
ָּכְך  ֶׁשֵּיְרדּו  ֲעֵליֶהם  ֶׁשִהְתַּפַלְלָּת  ְּכֵׁשם  לֹו,  ְוָאְמרּו  ָּבאּו 
ִהְתַּפֵּלל ֶׁשֵּיְלכּו ָלֶהן. ָאַמר ָלֶהן, ְצאּו ּוְראּו ִאם ִנְמֵחית 
ֶאֶבן ַהּטֹוִעים. ָׁשַלח לֹו ִׁשְמעֹון ֶּבן ָׁשָטח, ִאְלָמֵלא חֹוִני 
ַאָּתה, ּגֹוְזַרִני ָעֶליָך ִנּדּוי. ֲאָבל ָמה ֶאֱעֶׂשה ְלָך, ֶׁשַאָּתה 
ֶׁשהּוא  ְּכֵבן  ְרצֹוְנָך  ְלָך  ְועֹוֶׂשה  ַהָּמקֹום  ִלְפֵני  ִמְתַחֵּטא 
ַהָּכתּוב  ְוָעֶליָך  ְרצֹונֹו.  לֹו  ְועֹוֶׂשה  ָאִביו  ַעל  ִמְתַחֵּטא 

אֹוֵמר, )משלי כג( ִיְׂשַמח ָאִביָך ְוִאֶּמָך ְוָתֵגל יֹוַלְדֶּתָך:

ט ָהיּו ִמְתַעִּנין ְוָיְרדּו ָלֶהם ְּגָׁשִמים קֶֹדם ָהֵנץ ַהַחָּמה, 
ֹלא ַיְׁשִלימּו. ְלַאַחר ָהֵנץ ַהַחָּמה, ַיְׁשִלימּו. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר 
אֹוֵמר, ֹקֶדם ֲחצֹות ֹלא ַיְׁשִלימּו, ְלַאַחר ֲחצֹות ַיְׁשִלימּו. 
ַמֲעֶׂשה ֶׁשָּגְזרּו ַתֲעִנית ְּבלּוד, ְוָיְרדּו ָלֶהם ְּגָׁשִמים ֹקֶדם 
ֲחצֹות. ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי ַטְרפֹון, ְצאּו ְוִאְכלּו ּוְׁשתּו ַוֲעׂשּו 
יֹום טֹוב. ְוָיְצאּו ְוָאְכלּו ְוָׁשתּו ְוָעׂשּו יֹום טֹוב, ּוָבאּו ֵּבין 

ָהַעְרַּבִים ְוָקְראּו ַהֵּלל ַהָּגדֹול:

פ
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ְוִהָּזה  ִקֵּבל  ִלְׁשָמּה,  ֶׁשֹּלא  ָחָטּה  ֶׁשּׁשְ ַחָּטאת  ָּפַרת  א 
ֶׁשֹּלא  אֹו  ִלְׁשָמּה,  ְוֶׁשֹּלא  ִלְׁשָמּה  אֹו  ִלְׁשָמּה,  ֶׁשֹּלא 
ִלְׁשָמּה ְוִלְׁשָמּה, ְּפסּוָלה. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַמְכִׁשיר. ְוֶׁשֹּלא 
ַמְכִׁשיר.  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ְּפסּוָלה.  ְוַרְגַלִים,  ָיַדִים  ְרחּוץ 
ַמְכִׁשיר.  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ְפסּוָלה.  ָּגדֹול,  ְבכֵֹהן  ְוֶׁשֹּלא 

וִבְמֻחַּסר ְּבָגִדים, ְּפסּוָלה. ּוִבְכֵלי ָלָבן ָהְיָתה ַנֲעֵׂשית:

ֶׁשָּשַרף  אֹו  ִגּתֹות,  ִבְׁשֵּתי  אֹו  ִמִּגָּתּה,  חּוץ  ְׂשָרָפּה  ב 
ְּכֶנֶגד  ִכֵּון  ְוֹלא  ִהָּזה  ְּפסּוָלה.  ַאַחת,  ְּבַגת  ְׁשַּתִים 
ְוִהָּזה  ָחַזר  ְׁשִביִעית,  ית  ּׁשִ ִמּׁשִ ִהָּזה  ְּפסּוָלה.  ַהֶּפַתח, 
ְוִהָּזה  ְוָחַזר  ְׁשִמיִנית  ִביִעית  ִמּׁשְ ְּפסּוָלה.  ְׁשִביִעית, 

ְׁשִמיִנית, ְּכֵׁשָרה:

ְבַקׁש  ֲאִפּלּו  ֵעִצים,  ְבָכל  אֹו  ָבֵעִצים,  ֶׁשֹּלא  ְׂשָרָפּה  ג  
אֹו ִבְגָבָבה, ְּכֵׁשָרה. ִהְפִׁשיָטּה ּוְנָתָחּה, ְּכֵׁשָרה. ְׁשָחָטּה 
ַעל ְמָנת ֶלֱאכֹול ִמְּבָׂשָרּה ְוִלְׁשּתֹות ִמָּדָמּה, ְּכֵׁשָרה. ַרִּבי 

ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ֵאין ַמֲחָׁשָבה ּפֹוֶסֶלת ַּבָּפָרה:

ְמַטְּמִאין  סֹוף,  ְוַעד  ִמְּתִחָּלה  ַּבָּפָרה  ָהֲעסּוִקין  ָּכל  ד 
ְּפסּול  ָּבּה  ֵאַרע  ִּבְמָלאָכה.  אֹוָתּה  ּופֹוְסִלים  ְּבָגִדים, 
ִּבְׁשִחיָטָתּה, ֵאיָנּה ְמַטְּמָאה ְבָגִדים. ֵאַרע ָּבּה ְּבַהָּזָיָתּה, 
ָּכל ָהעֹוֵסק ָּבּה ִלְפֵני ְפסּוָלּה, ְמַטְּמָאה ְבָגִדים. ְלַאַחר 
ִנְמְצָאה ֻחְמָרּה ֻקָּלּה.  ְבָגִדים.  ְּפסּוָלּה, ֵאיָנּה ְמַטְּמָאה 
ְלעֹוָלם מֹוֲעִלין ָּבּה, ּוַמְרִּבין ָלּה ֵעִצים, ּוַמֲעֶׂשיָה ַּבּיֹום, 
ֵאֶפר.  ֶׁשֵּתָעֶׂשה  ַעד  ָּבּה,  ּפֹוֶסֶלת  ַהְּמָלאָכה  ּוַבּכֵֹהן, 

ְוַהְּמָלאָכה ּפֹוֶסֶלת ַּבַּמִים, ַעד ֶׁשַּיִּטילּו ֶאת ָהֵאֶפר:

י
 מסכת שבת פרק א 

)עיין לעיל(

צ
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ְמֻכָּסה,  ּוְמָצָאּה  ּוָבא  ְמֻגָּלה,  ֶׁשִהִּניָחּה  ְצלֹוִחית  א 
ְּפסּוָלה. ִהִּניָחּה ְמֻכָּסה ּוָבא ּוְמָצָאּה ְמֻגָּלה, ִאם ְיכֹוָלה 
ַהֻחְלָּדה ִלְׁשּתֹות ֵהיֶמָּנה, אֹו ָנָחׁש ְלִדְבֵרי ַרָּבן ַּגְמִליֵאל, 
ֵאיָנּה  ַהַחָּטאת  ְּפסּוָלה.  ַּבַּלְיָלה,  ַטל  ָּבּה  ֶׁשָּיַרד  אֹו 
ִנּצֹוִלין  ְמֻקָּדִׁשין  ֶׁשֵאיָנן  ּוַמִים  ָּפִתיל.  ְּבָצִמיד  ִנּצֹוָלה 

ְּבָצִמיד ָּפִתיל:

ָּכל  ְלַחָּטאת.  ָטהֹור  ִלְתרּוָמה,  ָטהֹור  ַהָּסֵפק  ָּכל  ב 
ַעל  ָעׂשּו  ִאם  ְלַחָּטאת.  ִנְׁשָּפְך  ִלְתרּוָמה,  ַהָּתלּוי 
ַלֹּקֶדׁש  ְטהֹורֹות  ָהְרָפפֹות,  ְּתלּויֹות.  ְטָהרֹות,  ַּגָּביו 
ָהְרָעדֹות,  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ְוַלַחָּטאת.  ְוַלְּתרּוָמה 

ְטֵמאֹות ַלַחָּטאת:

ג ְּדֵבָלה ֶׁשל ְּתרּוָמה ֶׁשָּנְפָלה ְלתֹוְך ֵמי ַחָּטאת ּוְנָטָלּה 
ְטהֹוָרה,  ֵּבין  ְטֵמָאה  ֵּבין  ַּכֵּביָצה,  ָּבּה  ֶיׁש  ִאם  ַוֲאָכָלּה, 
ַהַּמִים ְטֵמִאין, ְוָהאֹוְכָלּה ַחָּיב ִמיָתה. )ֵאין ָּבּה ַּכֵּביָצה, 
ַהַּמִים ְטהֹוִרין, ְוָהאֹוְכָלּה ַחָּיב ִמיָתה. )ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, 
ֶׁשִהְכִניס  ְלַחָּטאת  ַהָּטהֹור  ְטהֹוִרים.  ַהַּמִים  ַּבְּטהֹוָרה, 

ֹראׁשֹו ְוֻרּבֹו ְלתֹוְך ֵמי ַחָּטאת, ִנְטָמא:

ֶאת  ְמַטֵּמא  תֹוָרה,  ִמִּדְבֵרי  ַמִים  ִּביַאת  ַהָּטעּון  ָּכל  ד 
ַהַּמֲעֵׂשר,  ְוֶאת  ַהֻחִּלין  ְוֶאת  ַהְּתרּוָמה  ְוֶאת  ַהֹּקֶדׁש 
ְמַטֵּמא  ִּביָאתֹו,  ְלַאַחר  ַהִּמְקָּדׁש.  ִּביַאת  ַעל  ְוָאסּור 
ֵמִאיר.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ַהְּתרּוָמה,  ֶאת  ּופֹוֵסל  ַהֹּקֶדׁש,  ֶאת 
ּוֻמָּתר  ּוַבְּתרּוָמה,  ַּבֹּקֶדׁש  ּפֹוֵסל  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים 
ִלְפֵני  ֵּבין  ַהִּמְקָּדׁש,  ֶאל  ָּבא  ְוִאם  ּוַבַּמֲעֵׂשר.  ַּבֻחִּלין 

ִביָאתֹו ֵּבין ְלַאַחר ִּביָאתֹו, ַחָּיב:

ה ָּכל ַהָּטעּון ִּביַאת ַמִים ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים, ְמַטֵּמא ֶאת 
ַהֹּקֶדׁש, ּופֹוֵסל ֶאת ַהְּתרּוָמה, ּוֻמָּתר ַּבֻחִּלין ּוַבַּמֲעֵׂשר, 
ְלַאַחר  ַּבַּמֲעֵׂשר.  אֹוְסִרים  ַוֲחָכִמים  ֵמִאיר.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי 
ִלְפֵני  ֵּבין  ַהִּמְקָּדׁש,  ֶאל  ָּבא  ְוִאם  ְּבֻכָּלן.  ֻמָּתר  ִּביָאתֹו, 

ִביָאתֹו ּוֵבין ְלַאַחר ִּביָאתֹו, ָּפטּור:

ו ָּכל ַהָּטעּון ִּביַאת ַמִים, ֵּבין ִמִּדְבֵרי תֹוָרה ֵּבין ִמִּדְבֵרי 
ַחָּטאת,  ֵאֶפר  ְוֶאת  ַחָּטאת,  ֵמי  ֶאת  ְמַטֵּמא  סֹוְפִרים, 
ְוֶאת ַהַּמֶּזה ֵמי ַחָּטאת ְּבַמָּגע ּוְבַמָּשא. ָהֵאזֹוב ַהֻּמְכָׁשר, 
ְוַהַּמִים ֶׁשֵאיָנן ְמֻקָּדִׁשים, ּוְכִלי ֵריָקם ַהָּטהֹור ְלַחָּטאת, 
אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ֵמִאיר.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ּוְבַמָּשא,  ְּבַמָּגע 

ְּבַמָּגע ֲאָבל ֹלא ְבַמָּשא:

ָּכֵׁשר.  ֶזה,  ֵאזֹוב  ָּפסּול.  ְלָוי,  ֵׁשם  לֹו  ֶׁשֶּיׁש  ֵאזֹוב  ָּכל  ז 
ִמְדָּבִרי,  ֵאזֹוב  רֹוִמי,  ֵאזֹוב  ּכֹוֲחִלית,  ֵאזֹוב  יֹון,  ֵאזֹוב 
ְטהֹוָרה,  ְוֶׁשל  ָּפסּול.  ְטֵמָאה,  ְּתרּוָמה  ְוֶׁשל  ָּפסּול. 
ְביֹוְנקֹות, ְוֹלא  ַמִּזין ֹלא  ְוִאם ִהָּזה, ָּכֵׁשר. ֵאין  ַיֶּזה.  ֹלא 
ִבְתָמרֹות. ֵאין ַחָּיִבין ַעל ַהּיֹוְנקֹות ַעל ִּביַאת ַהִּמְקָּדׁש. 
ֵהן  ֵאּלּו  ַהְּתָמרֹות.  ַעל  ֹלא  ַאף  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי 

ַהּיֹוְנקֹות, ִּגְבעֹוִלין ֶׁשֹּלא ָגָמלּו:

ח ֵאזֹוב ֶׁשִהָּזה בֹו, ָּכֵׁשר ְלַטֵהר ּבֹו ֶאת ַהְּמצֹוָרע. ִלְּקטֹו 
ָלֵעִצים ְוָנְפלּו ָעָליו ַמְׁשִקין, ְמַנְּגבֹו ְוהּוא ָכֵׁשר. ִלְּקטֹו 
ָלֳאָכִלין ְוָנְפלּו ָעָליו ַמְׁשִקין, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּנְּגבֹו, ָּפסּול. 
ֵמִאיר.  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ָלֳאָכִלין,  ִּכְמַלֵּקט  ְלַחָּטאת,  ִלְּקטֹו 
ַרִּבי ְיהּוָדה ְוַרִּבי יֹוֵסי ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוְמִרים, ִּכְמַלֵּקט 

ָלֵעִצים:

ט ִמְצַות ֵאזֹוב, ְׁשלָׁשה ְקָלִחים ּוָבֶהם ְׁשלָׁשה ִגְבעֹוִלין. 
ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֶׁשל ְׁשלָׁשה ְׁשלָׁשה. ֵאזֹוב ֶׁשֶּיׁש ּבֹו 
ְׁשלָׁשה ְקָלִחים, ְמַפְּסגֹו ְואֹוְגדֹו. ִּפְּסגֹו ְוֹלא ֲאָגדֹו, ֲאָגדֹו 
ְוֹלא ִפְּסגֹו, ֹלא ִפְּסגֹו ְוֹלא ֲאָגדֹו, ָּכֵׁשר. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, 

ִמְצַות ֵאזֹוב, ְׁשלָׁשה ְקָלִחים ּוָבֶהם ְׁשלָׁשה ִגְבעֹוִלים, 
ּוְׁשָיָריו ְׁשַנִים, ְוַגְרֻּדָּמיו ָּכל ֶׁשהּוא:

ח
מסכת בבא בתרא פרק ג 

ְוַהְּמָערֹות  יִחין  ְוַהּׁשִ ְוַהּבֹורֹות  ַהָּבִּתים  ֶחְזַקת  א 
ָלִחין  ַהּׁשְ ּוֵבית  ַהַּבִּדין  ּוֵבית  ְוַהֶּמְרֲחָצאֹות  ְוַהּׁשֹוָבכֹות 
ֶחְזָקָתן  ָּתִדיר,  ֵפרֹות  עֹוֶׂשה  ֶׁשהּוא  ְוכֹל  ְוָהֲעָבִדים 
ָׁשלׁש  ֶחְזָקָתּה  ַהַּבַעל  ְׂשֵדה  ְליֹום.  ִמּיֹום  ָׁשִנים  ָׁשלׁש 
ָׁשִנים, ְוֵאיָנּה ְצִריָכה ִמּיֹום ְליֹום, ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹוֵמר, 
ְׁשלָׁשה ֳחָדִׁשים ָּבִראׁשֹוָנה ּוְׁשלָׁשה ָּבַאֲחרֹוָנה ּוְׁשֵנים 
ַרִּבי  ֹחֶדׁש.  ָעָׂשר  ְׁשמֹוָנה  ֲהֵרי  ָבֶאְמַצע,  ֹחֶדׁש  ָעָׂשר 
ָּבַאֲחרֹוָנה  ְוֹחֶדׁש  ָּבִראׁשֹוָנה  ֹחֶדׁש  אֹוֵמר,  ֲעִקיָבא 
ּוְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש ָּבֶאְמַצע, ֲהֵרי ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ֹחֶדׁש. 
ִּבְׂשֵדה  ֲאמּוִרים,  ְדָבִרים  ַּבֶּמה  ִיְׁשָמֵעאל,  ַרִבי  ָאַמר 
ֶאת  ָמַסק  ְּתבּוָאתֹו,  ֶאת  ָּכַנס  ִאיָלן,  ִּבְׂשֵדה  ֲאָבל  ָלָבן. 

ֵזיָתיו, ָּכַנס ֶאת ֵקיצֹו, ֲהֵרי ֵאּלּו ָׁשלׁש ָׁשִנים:

ַהַּיְרֵּדן  ְוֵעֶבר  ְיהּוָדה  ַלֲחָזָקה,  ֲאָרצֹות  ָׁשלׁש  ב 
ְוֶהֱחִזיק  ַּבָּגִליל  ַּבָּגִליל,  ְוֶהֱחִזיק  ְוַהָּגִליל. ָהָיה ִביהּוָדה 
ִּביהּוָדה, ֵאיָנּה ֲחָזָקה, ַעד ֶׁשְּיֵהא ִעּמֹו ַבְּמִדיָנה. ָאַמר 
ֶׁשְּיֵהא  ְּכֵדי  ֶאָּלא  ָׁשִנים  ָׁשלׁש  ָאְמרּו  ֹלא  ְיהּוָדה,  ַרִּבי 
ְבַאְסַּפְמָיא, ְוַיֲחִזיק ָׁשָנה, ְוֵיְלכּו ְויֹוִדיעּוהו ָׁשָנה, ְוָיבֹוא 

ְלָׁשָנה ַאֶחֶרת:

ֵּכיַצד,  ֲחָזָקה.  ֵאיָנּה  ַטֲעָנה,  ִעָּמּה  ֶׁשֵאין  ֲחָזָקה  ָּכל  ג 
ָאַמר לֹו, ָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה ְבתֹוְך ֶׁשִּלי. ְוהּוא ָאַמר לֹו, 
ֶׁשֹּלא ָאַמר ִלי ָאָדם ָּדָבר ֵמעֹוָלם, ֵאיָנּה ֲחָזָקה. ֶׁשָּמַכְרָּת 
ִלי, ֶׁשָּנַתָּת ִלי ְבַמָּתָנה, ָאִביָך ְמָכָרּה ִלי, ָאִביָך ְנָתָנּה ִלי 
ה, ֵאינֹו ָצִריְך  ְבַמָּתָנה, ֲהֵרי זֹו ֲחָזָקה. ְוַהָּבא ִמּׁשּום ְיֻרּׁשָ
ָּתִפים ְוָהֲאִריִסין ְוָהַאּפֹוְטרֹוִּפין,  ַטֲעָנה. )ָהֻאָּמִנין( ְוַהּׁשֻ
ֵאין ָלֶהם ֲחָזָקה. ֵאין ָלִאיׁש ֲחָזָקה ְּבִנְכֵסי ִאְׁשּתֹו, ְוֹלא 
ַהֵּבן,  ְּבִנְכֵסי  ָלָאב  ְוֹלא  ַבְעָלּה,  ְּבִנְכֵסי  ֲחָזָקה  ה  ָלִאּׁשָ
ְוֹלא ַלֵּבן ְּבִנְכֵסי ָהָאב. ַבֶּמה ְדָבִרים ֲאמּוִרים, ַבַּמֲחִזיק, 
ֲאָבל ְּבנֹוֵתן ַמָּתָנה, ְוָהַאִחין ֶׁשָחְלקּו, ְוַהַּמֲחִזיק ְּבִנְכֵסי 

ַהֵּגר, ָנַעל ְוָגַדר ּוָפַרץ ָּכל ֶׁשהּוא, ֲהֵרי זֹו ֲחָזָקה:

ד ָהיּו ְׁשַנִים ְמִעיִדין אֹותֹו ֶׁשֲאָכָלּה ָׁשלׁש ָׁשִנים, ְוִנְמְצאּו 
זֹוְמִמין, ְמַׁשְּלִמין לֹו ֶאת ַהֹּכל. ְׁשַנִים ָּבִראׁשֹוָנה, ּוְׁשַנִים 
ִליִׁשית, ְמַׁשְּלִׁשין ֵּביֵניֶהם. ְׁשלָׁשה  ִנָּיה, ּוְׁשַנִים ַּבּׁשְ ַּבּׁשְ
ְוֶאָחד ִמְצָטֵרף ִעָּמֶהם, ֲהֵרי ֵאּלּו ָׁשלׁש ֵעֻדּיֹות,  ַאִחים 

ְוֵהן ֵעדּות ַאַחת ַלֲהָזָמה:

ֶׁשֵאין  ְדָבִרים  ְוֵאּלּו  ֲחָזָקה,  ָלֶהם  ְדָבִרים ֶׁשֵּיׁש  ֵאּלּו  ה 
ָלֶהם ֲחָזָקה. ָהָיה ַמֲעִמיד ְּבֵהָמה ֶבָחֵצר, ַּתּנּור, ְוִכיַרִים, 
ֵאיָנּה  ֶבָחֵצר,  ִזְבלֹו  ְונֹוֵתן  ַּתְרְנגֹוִלין,  ּוְמַגֵּדל  ְוֵרַחִים, 
ֲעָׂשָרה  ְּגבֹוָהה  ִלְבֶהְמּתֹו  ְמִחָּצה  ָעָׂשה  ֲאָבל  ֲחָזָקה. 
ִהְכִניס  ָלֵרַחִים,  ְוֵכן  ַלִּכיַרִים,  ְוֵכן  ַלַּתּנּור,  ְוֵכן  ְטָפִחים, 
ָעמֹוק  ְלִזְבלֹו  ָמקֹום  ְוָעָׂשה  ַהַּבִית,  ְלתֹוְך  ַּתְרְנגֹוִלין 

ְׁשלָׁשה אֹו ָגבֹוַּה ְׁשלָׁשה, ֲהֵרי זֹו ֲחָזָקה:

ו ַהַּמְרֵזב ֵאין לֹו ֲחָזָקה, ְוֵיׁש ִלְמקֹומֹו ֲחָזָקה. ַהַּמְזִחיָלה 
ֶיׁש ָלּה ֲחָזָקה. ֻסָּלם ַהִּמְצִרי ֵאין לֹו ֲחָזָקה, ְוַלּצֹוִרי ֵיׁש 
לֹו ֲחָזָקה. ַחּלֹון ַהִּמְצִרית ֵאין ָלּה ֲחָזָקה, ְוַלּצֹוִרית ֶיׁש 
ָלּה ֲחָזָקה. ֵאיזֹו ִהיא ַחּלֹון ַהִּמְצִרית, ֹּכל ֶׁשֵאין ֹראׁשֹו 
ִאם  ְיהּוָדה אֹוֵמר,  ַרִּבי  ְלתֹוָכּה,  ִלָּכֵנס  ָיכֹול  ָאָדם  ֶׁשל 
ֶיׁש ָלּה ַמְלֵּבן, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ֹראׁשֹו ֶׁשל ָאָדם ָיכֹול 
לֹו  ֶיׁש  ֶטַפח  ַעד  ַהִּזיז  ֲחָזָקה.  זֹו  ֲהֵרי  ְלתֹוָכּה,  ִלָּכֵנס 
ֲחָזָקה,  לֹו  ֵאין  ִמֶּטַפח,  ָּפחּות  ִלְמחֹות.  ְוָיכֹול  ֲחָזָקה, 

ְוֵאין ָיכֹול ִלְמחֹות:



ָּתִפין. ָלַקח ַּבִית  ז ֹלא ִיְפַּתח ָאָדם ַחּלֹונֹוָתיו ַלֲחַצר ַהּׁשֻ
ָּתִפין. ָּבָנה ֲעִלָּיה  ְּבָחֵצר ַאֶחֶרת, ֹלא ִיְפָּתֶחּנּו ַלֲחַצר ַהּׁשֻ
ֶאָּלא ִאם  ָּתִפין.  ַהּׁשֻ ַלֲחַצר  ִיְפָּתֶחָּנה  ֵביתֹו, ֹלא  ַּגֵּבי  ַעל 
ָרָצה, ּבֹוֶנה ֶאת ַהֶחֶדר ִלְפִנים ִמֵּביתֹו, ּובֹוֶנה ֲעִלָּיה ַעל 
ַּגֵּבי ֵביתֹו ּופֹוְתָחּה ְלתֹוְך ֵּביתֹו. ֹלא ִיְפַּתח ָאָדם ַלֲחַצר 
ָּתִפין ֶּפַתח ְּכֶנֶגד ֶּפַתח ְוַחּלֹון ְּכֶנֶגד ַחּלֹון. ָהָיה ָקָטן,  ַהּׁשֻ
ּפֹוֵתַח  ֲאָבל  ְׁשָנִים.  ַיֲעֶׂשּנּו  ֹלא  ֶאָחד,  ָגדֹול.  ַיֲעֶׂשּנּו  ֹלא 
הּוא ִלְרׁשּות ָהַרִּבים ֶּפַתח ְּכֶנֶגד ֶּפַתח ְוַחּלֹון ְּכֶנֶגד ַחּלֹון. 
ָהָיה ָקָטן, עֹוֶׂשה אֹותֹו ָגדֹול. ֶאָחד, עֹוֶׂשה אֹותֹו ְׁשָנִים:

ח ֵאין עֹוִׂשין ָחָלל ַּתַחת ְרׁשּות ָהַרִּבים, ּבֹורֹות ִׁשיִחין 
ּוְמָערֹות. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַמִּתיר ְּכֵדי ֶׁשְּתֵהא ֲעָגָלה ְמַהֶּלֶכת 
ּוְטעּוָנה ֲאָבִנים. ֵאין מֹוִציִאין ִזיִזין ּוְגֻזְזְטָראֹות ִלְרׁשּות 
ָהַרִּבים, ֶאָּלא ִאם ָרָצה ּכֹוֵנס ְלתֹוְך ֶׁשּלֹו ּומֹוִציא. ָלַקח 

ָחֵצר ּוָבּה ִזיִזין ּוְגֻזְזְטָראֹות, ֲהֵרי זֹו ְבֶחְזָקָתּה:

ק
מסכת מעילה פרק א 

מֹוֲעִלין  ַּבָּדרֹום,  ָחָטן  ֶׁשּׁשְ ָקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  א 
ָּבֶהן. ְׁשָחָטן ַּבָּדרֹום ְוִקֵּבל ָּדָמן ַּבָּצפֹון, ַּבָּצפֹון 

ַּבַּלְיָלה  ַּבַּלְיָלה,  ְוָזַרק  ַּבּיֹום  ְׁשָחָטן  ַּבָּדרֹום,  ָּדָמן  ְוִקֵּבל 
ִלְמקֹוָמן,  ְוחּוץ  ִלְזַמָּנן  חּוץ  ָחָטן  ֶׁשּׁשְ אֹו  ַּבּיֹום,  ְוָזַרק 
ָלּה  ֶׁשָהָיה  ֹּכל  ְיהֹוֻׁשַע,  ַרִּבי  ָאַמר  ְּכָלל  ָּבֶהן.  מֹוֲעִלין 
ָלּה  ָהָיה  ְוֶׁשֹּלא  ָּבּה.  מֹוֲעִלין  ֵאין  ַלּכֲֹהִנים,  ֶהֵּתר  ְׁשַעת 
ְׁשַעת ֶהֵּתר ַלּכֲֹהִנים, מֹוֲעִלין ָּבּה. ֵאיזֹו ִהיא ֶׁשָהָיה ָלּה 
ְׁשַעת ֶהֵּתר ַלֹּכֲהִנים, ֶׁשָּלָנה, ְוֶׁשִּנְטְמָאה, ְוֶׁשָּיְצָאה. ֵאיזֹו 
ִהיא ֶׁשֹּלא ָהָיה ָלּה ְׁשַעת ֶהֵּתר ַלּכֲֹהִנים, ֶׁשִּנְׁשֲחָטה חּוץ 
ֶאת  ְוָזְרקּו  ְפסּוִלין  ְוֶׁשִּקְּבלּו  ִלְמקֹוָמּה,  חּוץ  ִלְזַמָּנּה, 

ָּדָמּה:

ב ְּבַׂשר ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים ֶׁשָּיָצא ִלְפֵני ְזִריַקת ָּדִמים, ַרִּבי 
ִמּׁשּום  ָעָליו  ַחָּיִבין  ְוֵאין  ּבֹו,  מֹוֲעִלין  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר 
מֹוֲעִלין  ֵאין  אֹוֵמר,  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ְוָטֵמא.  נֹוָתר  ִּפּגּול 

ָאַמר  ְוָטֵמא.  נֹוָתר  ִּפּגּול  ִמּׁשּום  ָעָליו  ַחָּיִבין  ֲאָבל  ּבֹו, 
ְוִהְפִריׁש  ְוָאְבָדה  ַחָּטאתֹו  ַהַּמְפִריׁש  ַוֲהֵרי  ֲעִקיָבא,  ַרִּבי 
ַוֲהֵרי  ָהִראׁשֹוָנה  ִנְמֵצאת  ָּכְך  ְוַאַחר  ַּתְחֶּתיָה,  ַאֶחֶרת 
ְׁשֵּתיֶהן עֹוְמדֹות, ֹלא ְכֵׁשם ֶׁשָּדָמּה ּפֹוֵטר ֶאת ְּבָׂשָרּה, ָּכְך 
הּוא פֹוֵטר ֶאת ְּבַׂשר ֲחֶבְרָּתּה. ְוִאם ָּפַטר ָּדָמּה ֶאת ְּבַׂשר 

ֲחֶבְרָּתּה ִמן ַהְּמִעיָלה, ִּדין הּוא ֶׁשִּיְפטֹור ֶאת ְּבָׂשָרּה:

ָּדִמים,  ְזִריַקת  ִלְפֵני  ֶׁשָּיְצאּו  ַקִּלים  ָקָדִׁשים  ֵאמּוֵרי  ג 
ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ֵאין מֹוֲעִלין ָּבֶהן, ְוֵאין ַחָּיִבין ֲעֵליֶהן 
מֹוֲעִלין  אֹוֵמר,  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ְוָטֵמא.  נֹוָתר  ִּפּגּול  ִמּׁשּום 

ָּבֶהן, ְוַחָּיִבין )ֲעֵליֶהן( ִמּׁשּום ִּפּגּול נֹוָתר ְוָטֵמא:

ּוְלַהְחִמיר.  ְלָהֵקל  ָקָדִׁשים,  ְּבָקְדֵׁשי  ָדִמים  ַמֲעֵׂשה  ד 
ָקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  ֵּכיַצד,  ְלַהְחִמיר.  ֻּכָּלן  ַקִּלים,  ּוְבָקָדִׁשים 
ְלַאַחר  ּוַבָּבָׂשר.  ָּבֵאמּוִרין  מֹוֲעִלין  ָּדִמים,  ְזִריַקת  ִלְפֵני 
ְזִריַקת ָּדִמים, מֹוֲעִלים ָּבֵאמּוִרים ְוֵאין מֹוֲעִלין ַּבָּבָׂשר. 
ְוָטֵמא.  נֹוָתר  ִּפּגּול  ִמּׁשּום  ַחָּיִבין  ֶזה,  ְוַעל  ֶזה  ַעל 
ֻּכָּלן ְלַהְחִמיר ֵּכיַצד, ָקָדִׁשים )ַקִּלים(  ּוְבָקָדִׁשים ַקִּלים 
ְוֹלא  ָבֵאמּוִרין  ֹלא  מֹוֲעִלין  ֵאין  ָּדִמים,  ְזִריַקת  ִלְפֵני 
ְוֵאין  ָּבֵאמּוִרין  מֹוֲעִלין  ָּדִמים,  ְזִריַקת  ְלַאַחר  ַבָּבָׂשר. 
מֹוֲעִלין ַּבָּבָׂשר. ַעל ֶזה ְוַעל ֶזה, ַחָּיִבין ִמּׁשּום ִּפּגּול נֹוָתר 
ְלָהֵקל  ָקָדִׁשים,  ְּבָקְדֵׁשי  ָדִמים  ַמֲעֵׂשה  ִנְמָצא,  ְוָטֵמא. 

ּוְלַהְחִמיר. ּוְבָקָדִׁשים ַקִּלים, ֻּכּלֹו ְלַהְחִמיר:

פתגמים יקרים מבעל ההילולא
חפץ מאד מאד בעסק התורה: 

...דהרי כן הוא בעסק התורה דכאשר חפץ מאד מאד 
שלא  מלמעלה  אותו  מסייעין  אז  בתורה  להתעסק 
התורה,  לימוד  על  ועיכובים  מניעות  שום  לו  יהי' 
"אם  הרי  אז  בלימוד התורה  אינו משתוקק  דכאשר 
לו  שמזדמן  הרבה"  בטילים  לך  יש  הרי  בטלת... 
עסקים וטרדות שונות להטרידו ולבלבלו, אבל כאשר 
משתוקק וחפץ במאד מאד להתעסק בתורה אז הרי 
וההסתרים  ההעלמות  כל  ממנו  מסירים  מלמעלה 
ומסיייעין אותו בסיוע רב אשר לא יהי' לו שום מניעה 
ועיכוב על לימוד התורה, הן ללמוד בעצמו והן ללמוד 
עם אחרים, אויף תורה איז בא אים ניט פאראן קיינע 

מניעות ועיכובים ח"ו...
)ספה"מ תרפ"ג- קמה(

לעורר ולחזק לימוד התורה: 
השני,  את  אחד  לעורר  יהודי,  כל  על  גברא  חובת 
תורה,  לימוד  מכח  ולדבר  תכופות  לעתים  להתוועד 
אני  מי  שאומר  מי  אך  ועוד,  תורה  לומדי  החזקת 
שאעורר, מי אני שאומר, הוא גורם בכך ביטול תורה, 
ביטול החזקת התורה ועוד. הרי משיח ישפוט אותם 

אך ימצא עליהם לימוד זכות. 
)ליקוטי דיבורים מתורגם ח"ה 1086(

טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף:
ועצם  לגוף  גם  הכוונה  פיך  תורת  דמ"ש  ...וי"ל   
הדיבור באותיות התורה גם שאינה משיגה, דלכאו' 
וכן  היא השגה,  דתורה  פיך,  תורת  אומרו  מובן  אינו 
במצות לימוד התורה הרי הכוונה בזה ידיעה והשגה, 
דידיעה והשגה שייכות אל המוחין, ולמה אומר תורת 
פיך דמייחס זה אל הפה? אך הכוונה בזה הוא עפ"י 
חייבים  דהכל  תורה(  תלמוד  הל'  )בשו"ע  האמור 
כו', אשר היוצא  בתורה ואפי' מי שהוא שכחן גדול 
עצמו  ונותן  שמוסר  עול  הקבלת  הוא  דהעיקר  מזה 
על התומ"צ, ולזאת אומר תורת פיך, דאפי' זה שמצד 
"תורתו", כלומר מצד מצב ומעמד כחות נפשו שהם 

ובפרט  הענינים  להבין  יכול  ואינו  בהתעלמות  אצלו 
להבינם ולהשיגם בהשגה גמורה, והוא רק אצלו תורת 
דלא  הפשוטים  באנשים  וכן  בפיו,  שמדבר  מה  פה, 
ידעי מאי קאמרי, או באמירת פסוקי תהילים שהם 
אמירת שבחים ורינון בלבד, הנה אמרו בזה "טוב לי 
תורת פיך מאלפי זהב וכסף, דטוב יותר לימוד התורה 
בגוף  ומתלבשת  למטה  היורדת  הנשמה  הארת  של 
ונה"ב, והיינו באיזה אופן שתהי' גם אם הוא רק תורת 
וכסף  זהב  יותר מאלפי  זה טוב  גם  הפה בלבד, הנה 

שהיתה לה להנשמה קודם ירידתה.
)ספר המאמרים תרפ"ד-ד'(

 משניות אותיות השם

AvAilAble At YAgdil torAh
YAgdIl ToRAh Is heRe To seRve YIdden wITh All TheIR lImud hAToRAh needs. we cAn 
help You fInd A chAvRusA AnYwheRe; we hAve A compRehensIve lIsT of websITe And 
phone lInes foR All TYpes of leARnIng, An InTeResTIng selecTIon of shIuRIm To 
downloAd, An InTeRnATIonAl chAluKAs hAshAs, leARnIng guIdes foR chAsIdIshe 

YomIm TovIm, InspIRATIonAl publIcATIons And A shIuRIm phone-lIne.

In cRown heIghTs we hAve Two beAuTIful bATeI mIdRAsh open full TIme, ongoIng 
And seAsonAl shIuRIm, A ThoRough dIRecToRY of shIuRIm And moRe.

For more inFo please visit Yagdiltorah.org or call 347.223.5943

לעילוי נשמת הרה"ח הרה"ת
ר' מאיר ב"ר אליהו ז"ל

לעילוי נשמת הרה"ח הרה"ת
ר' אליהו ב"ר אברהם אהרן ז"ל

לעילוי נשמת הרה"ת ר' מרדכי ליב ע"ה
בן הרה"ת ר' חיים דובער ע"ה

נפטר ז' ניסן ה'תש"פ


