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י
מסכת שבת פרק א

א
ֵהן  ׁשֶ ִים  ּתַ ּוׁשְ ְפִנים,  ּבִ ע  ַאְרּבַ ֵהן  ׁשֶ ִים  ּתַ ׁשְ ת.  ּבָ ַ ַהּשׁ ְיִציאֹות 
ט  ׁשַ ְפִנים, ּפָ ִית ּבִ חּוץ ּוַבַעל ַהּבַ יַצד. ֶהָעִני עֹוֵמד ּבַ חּוץ. ּכֵ ע ּבַ ַאְרּבַ
ַטל  ּנָ ׁשֶ אֹו  ִית,  ַהּבַ ַעל  ּבַ ל  ׁשֶ ָידֹו  ְלתֹוְך  ְוָנַתן  ִלְפִנים  ָידֹו  ֶאת  ֶהָעִני 
ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ט  ׁשַ ּפָ טּור.  ּפָ ִית  ַהּבַ ּוַבַעל  ב  ַחּיָ ֶהָעִני  ְוהֹוִציא,  ִמּתֹוָכּה 
ַטל ִמּתֹוָכּה ְוִהְכִניס,  ּנָ ל ָעִני, אֹו ׁשֶ ֶאת ָידֹו ַלחּוץ ְוָנַתן ְלתֹוְך ָידֹו ׁשֶ
ַעל  ט ֶהָעִני ֶאת ָידֹו ִלְפִנים ְוָנַטל ּבַ ׁשַ טּור. ּפָ ב ְוֶהָעִני ּפָ ִית ַחּיָ ַעל ַהּבַ ּבַ
ַשט  ּפָ טּוִרין.  ּפְ ֵניֶהם  ׁשְ ְוהֹוִציא,  ְלתֹוָכּה  ַתן  ּנָ ׁשֶ אֹו  ִמּתֹוָכּה,  ִית  ַהּבַ
ְלתֹוָכּה  ַתן  ּנָ ׁשֶ אֹו  ִמּתֹוָכּה,  ֶהָעִני  ְוָנַטל  ַלחּוץ  ָידֹו  ֶאת  ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ

טּוִרין: ֵניֶהם ּפְ ְוִהְכִניס, ׁשְ

ב 
ֹלא  ל.  ּלֵ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ ַעד  ְנָחה,  ַלּמִ ָסמּוְך  ר  ּפָ ַהּסַ ִלְפֵני  ָאָדם  ב  ֵיׁשֵ ֹלא 
ְוִאם  ָלִדין.  ְוֹלא  ֶלֱאֹכל  ְוֹלא  ְרְסִקי  ַלּבֻ ְוֹלא  ְרָחץ  ַלּמֶ ָאָדם  ֵנס  ִיּכָ
ְוֵאין  ַמע,  ׁשְ ְקִריַאת  ִלְקרֹות  ַמְפִסיִקין  ַמְפִסיִקין.  ֵאין  ִהְתִחילּו, 

ה: ַמְפִסיִקין ִלְתִפּלָ

ג 
ח ְוֵיֵצא. ְוֹלא  ּכַ א ִיׁשְ ּמָ ָכה, ׁשֶ ַמֲחטֹו ָסמּוְך ַלֲחׁשֵ ט ּבְ ֹלא ֵיֵצא ַהַחּיָ
ר.  ַהּנֵ ְלאֹור  ִיְקָרא  ְוֹלא  ָליו,  ּכֵ ֶאת  ה  ְיַפּלֶ ְוֹלא  ֻקְלמֹוסֹו.  ּבְ ְבָלר  ַהּלַ
ינֹוקֹות קֹוְרִאים, ֲאָבל הּוא ֹלא  ן רֹוֶאה ֵהיָכן ַהּתִ ֱאֶמת ָאְמרּו, ַהַחּזָ ּבֶ

ל ֲעֵבָרה: ֵני ֶהְרּגֵ ָבה, ִמּפְ ב ִעם ַהּזָ ּיֹוֵצא בֹו, ֹלא ֹיאַכל ַהּזָ ִיְקָרא. ּכַ

ד 
ְריֹון  ּגֻ ֶבן  ה  ִחְזִקּיָ ֶבן  ֲחַנְנָיה  ת  ַבֲעִלּיַ ָאְמרּו  ׁשֶ ַהֲהָלכֹות  ִמן  ְוֵאּלּו 
ר  מֹוָנה ָעׂשָ ל, ּוׁשְ ית ִהּלֵ אי ַעל ּבֵ ּמַ ית ׁשַ רֹו. ִנְמנּו ְוַרּבּו ּבֵ ָעלּו ְלַבּקְ ׁשֶ ּכְ

ְזרּו בֹו ַבּיֹום: ָבִרים ּגָ ּדְ

ה 
יִנים,  ְוַכְרׁשִ ְוַסְמָמִנים  יֹו  ּדְ ׁשֹוִרין  ֵאין  אֹוְמִרים,  אי  ּמַ ׁשַ ית  ּבֵ

יִרין:  ל ַמּתִ עֹוד יֹום. ּוֵבית ִהּלֵ ֹורּו ִמּבְ ּשׁ ּיִ ֵדי ׁשֶ א ּכְ ֶאּלָ

ו 
ְלתֹוְך  ן  ּתָ ׁשְ ּפִ ל  ׁשֶ אּוִנין  נֹוְתִנין  ֵאין  אֹוְמִרים,  אי  ּמַ ׁשַ ית  ּבֵ
ַלּיֹוָרה,  ֶמר  ַהּצֶ ֶאת  ְוֹלא  יֹום,  עֹוד  ִמּבְ ֲהִבילּו  ּיַ ׁשֶ ֵדי  ּכְ א  ֶאּלָ ּנּור,  ַהּתַ
אי אֹוְמִרים,  ּמַ ית ׁשַ יִרין. ּבֵ ל ַמּתִ ְקֹלט ָהַעִין. ּוֵבית ִהּלֵ ּיִ א ְכֵדי ׁשֶ ֶאּלָ
עֹוד  ּצֹודּו ִמּבְ ּיִ ֵדי ׁשֶ א ּכְ ה ְועֹופֹות ְוָדִגים, ֶאּלָ ין ְמצּודֹות ַחּיָ ֵאין ּפֹוְרׂשִ

יִרין: ל ַמּתִ יֹום. ּוֵבית ִהּלֵ

ז 
ִעּמֹו  טֹוֲעִנין  ְוֵאין  ְכִרי  ַלּנָ מֹוְכִרין  ֵאין  אֹוְמִרים,  אי  ּמַ ׁשַ ית  ּבֵ
ל  ִהּלֵ ּוֵבית  ָקרֹוב.  ְלָמקֹום  יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ ֵדי  ּכְ א  ֶאּלָ ָעָליו,  יִהין  ַמְגּבִ ְוֵאין 

יִרין: ַמּתִ

ח 
ֵכִלים  ְוֹלא  ָדן  ָלַעּבְ עֹורֹות  נֹוְתִנין  ֵאין  אֹוְמִרים,  אי  ּמַ ׁשַ ית  ּבֵ
ל  ִהּלֵ ית  ּבֵ ן  ּוְבֻכּלָ יֹום.  עֹוד  ִמּבְ ָעׂשּו  ּיֵ ׁשֶ ֵדי  ּכְ א  ֶאּלָ ָנְכִרי,  ְלכֹוֵבס 

ֶמׁש: ָ יִרין ִעם ַהּשׁ ַמּתִ

ט 
ָהיּו  ׁשֶ א  ַאּבָ ית  ּבֵ ָהיּו  נֹוֲהִגין  ְמִליֵאל,  ּגַ ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ ן  ַרּבָ ָאַמר 
ִוין ֵאּלּו  ת. ְוׁשָ ּבָ ַ ה ָיִמים ֹקֶדם ַלּשׁ לׁשָ ֵלי ָלָבן ְלכֹוֵבס ָנְכִרי ׁשְ נֹוְתִנין ּכְ

ת:  ד ְוִעּגּוֵלי ַהּגַ ית ַהּבַ ּטֹוֲעִנין קֹורֹות ּבֵ ָוֵאּלּו, ׁשֶ

י 
עֹוד יֹום.  ּצֹולּו ִמּבְ ּיִ ֵדי ׁשֶ א ּכְ ָצל, ּוֵביָצה, ֶאּלָ ר, ּבָ ׂשָ ֵאין צֹוִלין ּבָ
א  י ֶגָחִלים, ֶאּלָ ּבֵ ָכה, ְוֹלא ֲחָרָרה ַעל ּגַ ּנּור ִעם ֲחׁשֵ ת ַלּתַ ֵאין נֹוְתִנין ּפַ
ְקֹרם  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר,  ַרּבִ עֹוד יֹום.  ְקְרמּו ָפֶניָה ִמּבְ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ

ּה: ּלָ ְחּתֹון ׁשֶ ַהּתַ

יא 
ָכה. ּוַמֲאִחיִזין ֶאת ָהאּור  ּנּור ִעם ֲחׁשֵ ּתַ ַסח ּבַ ִלין ֶאת ַהּפֶ ְלׁשְ ְמׁשַ
י  ַרּבִ ן.  ֻרּבָ ּבְ ָהאּור  ֱאֹחז  ּיֶ ׁשֶ ֵדי  ּכְ בּוִלין  ּוַבּגְ ַהּמֹוֵקד.  ית  ּבֵ ְמדּוַרת  ּבִ

הּוא: ל ׁשֶ ָחִמין ּכָ ּפֶ ְיהּוָדה אֹוֵמר, ּבַ

ו
מסכת מועד קטן פרק ג 

א 
ְבָיה,  ִ ַהּשׁ ית  ּוִמּבֵ ם,  ַהּיָ ִדיַנת  ִמּמְ א  ַהּבָ ּמֹוֵעד,  ּבַ ִחין  ְמַגּלְ ְוֵאּלּו 
ְוֵכן  ֲחָכִמים,  לֹו  ירּו  ִהּתִ ׁשֶ ה  ְוַהְמֻנּדֶ ָהֲאסּוִרין,  ית  ִמּבֵ ְוַהּיֹוֵצא 
ְמָאתֹו  ִמּטֻ ָהעֹוֶלה  ֹצָרע  ְוַהּמְ ִזיר,  ְוַהּנָ ר,  ְוֻהּתַ ֶלָחָכם  ַאל  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ִמי 

ְלַטֲהָרתֹו:

ב 
ְבָיה,  ִ ַהּשׁ ית  ּוִמּבֵ ם,  ַהּיָ ִדיַנת  ִמּמְ א  ַהּבָ ּמֹוֵעד,  ּבַ ִסין  ְמַכּבְ ְוֵאּלּו 
ִמי  ְוֵכן  ֲחָכִמים,  לֹו  ירּו  ִהּתִ ׁשֶ ה  ְוַהְמֻנּדֶ ָהֲאסּוִרים,  ית  ִמּבֵ ְוַהּיֹוֵצא 
ִרים  ּפָ ַהּסַ חֹות  ּוִמְטּפְ ַדִים  ַהּיָ חֹות  ִמְטּפְ ר,  ְוֻהּתַ ֶלָחָכם  ַאל  ׁשְ ּנִ ׁשֶ
בֹות ְוַהִנּדֹות ְוַהּיֹוְלדֹות(, ְוָכל ָהעֹוִלין  ִבין ְוַהּזָ ָפג, )ַהּזָ חֹות ַהּסְ ּוִמְטּפְ

ל ָאָדם ֲאסּוִרין: ָאר ּכָ ִרין. ּוׁשְ ְמָאה ְלָטֳהָרה, ֲהֵרי ֵאּלּו ֻמּתָ ִמּטֻ

ג 
יִקי,  ַיּתִ ּדְ ְוׁשֹוָבִרין,  ין  ּטִ ּגִ ים,  ָנׁשִ י  ִקּדּוׁשֵ ּמֹוֵעד,  ּבַ ּכֹוְתִבין  ְוֵאּלּו 
ֲחִליָצה  ָטֵרי  ׁשְ ָמזֹון,  רֹות  ְוִאּגְ ׁשּום  רֹות  ִאּגְ ּוְפרֹוְזּבּוִלין,  ָנה  ַמּתָ

ל ְרׁשּות : רֹות ׁשֶ ין ְוִאּגְ ית ּדִ ָטֵרי ֵברּוִרין ּוְגֵזרֹות ּבֵ ּוֵמאּוִנים ּוׁשְ

ד 
ֵאין  ׁשֶ אֹו  ַמֲאִמינֹו  ֵאינֹו  ְוִאם  ּמֹוֵעד.  ּבַ חֹוב  ָטֵרי  ׁשְ ּכֹוְתִבין  ֵאין 
ין ּוְמזּוזֹות,  ִפּלִ לֹו ַמה ּיֹאַכל, ֲהֵרי ֶזה ִיְכּתֹוב. ֵאין ּכֹוְתִבין ְסָפִרים, ּתְ
ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ֶעְזָרא.  ֵסֶפר  ּבְ ֲאִפּלּו  ַאַחת,  יִהין אֹות  ַמּגִ ְוֵאין  ּמֹוֵעד,  ּבַ
ְיֵרכֹו  ַעל  ְוטֹוֶוה  ְלַעְצמֹו,  ּוְמזּוזֹות  ין  ִפּלִ ּתְ ָאָדם  ּכֹוֵתב  אֹוֵמר, 

ֵכֶלת ְלִציִצית: ּתְ

ה 
ֵזַרת  ְטָלה ֵהיֶמּנּו ּגְ ה ָיִמים ֹקֶדם ָלֶרֶגל, ּבָ ֹלׁשָ ַהּקֹוֵבר ֶאת ֵמתֹו ׁשְ
ת  ּבָ ָאְמרּו, ׁשַ ֵני ׁשֶ ים, ִמּפְ ֹלׁשִ ֵזַרת ׁשְ ְטָלה ֵהיֶמּנּו ּגְ מֹוָנה, ּבָ ְבָעה. ׁשְ ׁשִ

עֹוָלה ְוֵאיָנּה ַמְפֶסֶקת, ְרָגִלים ַמְפִסיִקין ְוֵאיָנן עֹוִלין:

ו 
ת.  ּבָ ַ ּשׁ ּכַ ֲעֶצֶרת  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ָחַרב  ֶ ִמּשׁ אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ
ְרָגִלים. ַוֲחָכִמים  ּפּוִרים, ּכָ ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ְמִליֵאל אֹוֵמר, ֹראׁש ַהּשׁ ן ּגַ ַרּבָ
ְרָגִלים, ֹראׁש  א ֲעֶצֶרת ּכָ אֹוְמִרים, ֹלא ְכִדְבֵרי ֶזה ְוֹלא ְכִדְבֵרי ֶזה, ֶאּלָ

ת: ּבָ ַ ּשׁ ּפּוִרים ּכַ ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ַהּשׁ

ז 
ֵמת.  ל  ׁשֶ ְקרֹוָביו  א  ֶאּלָ ַמְבִרין,  ְוֵאין  חֹוְלִצין,  ְוֹלא  קֹוְרִעין,  ֵאין 

ְוֵאין מֹוִליִכין ְלֵבית ָהֵאֶבל ֹלא  ה ְזקּוָפה,  א ַעל ִמּטָ ֵאין ַמְבִרין ֶאּלָ
ים. ְוֵאין אֹוְמִרים  ּלִ א ַבּסַ נֹון, ֶאּלָ ְבָלא ְוֹלא ָבִאְסקּוְטָלא ְוֹלא ַבּקָ ּטַ ּבַ
ּוָרה ּוְמַנֲחִמין ּופֹוְטִרין ֶאת  ּשׁ ּמֹוֵעד, ֲאָבל עֹוְמִדין ּבַ ת ֲאֵבִלים ּבַ ְרּכַ ּבִ

ים: ָהַרּבִ

ח 
ד, ְוֹלא  יל ֶאת ַהֶהְסּפֵ ּלֹא ְלַהְרּגִ ְרחֹוב, ׁשֶ ה ּבָ ּטָ יִחין ֶאת ַהּמִ ֵאין ַמּנִ
ְמַעּנֹות, ֲאָבל ֹלא  ּמֹוֵעד  ּבַ ים  ָנׁשִ בֹוד.  ַהּכָ ֵני  ִמּפְ ים ְלעֹוָלם,  ָנׁשִ ל  ׁשֶ

חֹות: ה, ְמַטּפְ ּטָ מּוכֹות ַלּמִ ָמֵעאל אֹוֵמר, ַהּסְ י ִיׁשְ חֹות. ַרּבִ ְמַטּפְ

ט 
ֶזה  ּבָ חֹות,  ּוְמַטּפְ ּוַבּפּוִרים,ְמַעּנֹות  ה  ֲחֻנּכָ ּבַ ים,  ֳחָדׁשִ י  ָראׁשֵ ּבְ
חֹות.  ת, ֹלא ְמַעּנֹות ְוֹלא ְמַטּפְ ר ַהּמֵ ּוָבֶזה )ֲאָבל( ֹלא ְמקֹוְננֹות. ִנְקּבַ
ן  ְוֻכּלָ ֶרת  ְמַדּבֶ ַאַחת  ׁשֶ ִקיָנה,  ֶאָחת.  ּכְ עֹונֹות  ן  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ִעּנּוי,  ֵאיֶזהּו 
ה  ָ ְדָנה ְבֹנֵתיֶכם ֶנִהי, ְוִאּשׁ ֱאַמר, )ירמיה ט( ְוַלּמֵ ּנֶ עֹונֹות ַאֲחֶריָה, ׁשֶ
ע  ּלַ ּבִ כה(  )ישעיה  אֹוֵמר,  הּוא  ָלבֹוא  ֶלָעִתיד  ֲאָבל  ִקיָנה.  ְרעּוָתּה 

ִנים וגו': ל ּפָ ְמָעה ֵמַעל ּכָ ֶות ְלֶנַצח, ּוָמָחה ה’ ֱאֹלִהים ּדִ ַהּמָ

ס
מסכת תענית פרק ג

א 
ְצָמִחים  ֲאָבל  ִראׁשֹוָנה.  ְרִביָעה  ּבִ ָהָאמּור,  ֵאלּו  ֲעִנּיֹות  ּתַ ֵסֶדר 
ם  ם ְלֶגׁשֶ ׁשֶ ין ּגֶ ִמים ּבֵ ְסקּו ְגׁשָ ּפָ ד. ְוֵכן ׁשֶ נּו, ַמְתִריִעין ֲעֵליֶהם ִמּיָ ָ ּשׁ ׁשֶ

ּצֶֹרת: ת ּבַ ִהיא ַמּכַ ֵני ׁשֶ ד(, ִמּפְ ִעים יֹום, ַמְתִריִעין ֲעֵליֶהם )ִמּיָ ַאְרּבָ

ב 
ָמִחים, ָלֶזה  ָמִחין ֲאָבל ֹלא ָיְרדּו ָלִאיָלן, ָלִאיָלן ְוֹלא ַלּצְ ָיְרדּו ַלּצְ

ד: ָערֹות, ַמְתִריִעין ֲעֵליֶהן ִמּיָ יִחין ְוַלּמְ ִ ְוָלֶזה ֲאָבל ֹלא ַלּבֹורֹות ַלּשׁ

ג 
י  ְכִתיב )עמוס ד( ְוִהְמַטְרּתִ ִמים, ּדִ ּלֹא ָיְרדּו ָעֶליָה ְגׁשָ ְוֵכן ִעיר ׁשֶ
ֵטר וגו’,  ּמָ ַעל ִעיר ֶאָחת ְוַעל ִעיר ַאַחת ֹלא ַאְמִטיר, ֶחְלָקה ַאַחת ּתִ
ְוֹלא  ִמְתַעּנֹות  ְסִביבֹוֶתיָה,  ְוָכל  ּוַמְתַרַעת,  ה  ִמְתַעּנָ ָהִעיר  אֹוָתּה 

י ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ַמְתִריעֹות ְוֹלא ִמְתַעּנֹות: ַמְתִריעֹות. ַרּבִ

ד 
ה  ִמְתַעּנָ ָהִעיר  אֹוָתּה  ַמּפֶֹלת,  אֹו  ֶבר  ּדֶ ּה  ּבָ ׁש  ּיֶ ׁשֶ ִעיר  ְוֵכן 
ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ ַמְתִריעֹות.  ְוֹלא  ִמְתַעּנֹות  ְסִביבֹוֶתיָה  ְוָכל  ּוַמְתַרַעת, 
ֶבר, ִעיר ַהּמֹוִציָאה ֲחֵמׁש  אֹוֵמר, ַמְתִריעֹות ְוֹלא ִמְתַעּנֹות. ֵאיֶזהּו ּדֶ
ה ָיִמים ֶזה ַאַחר  לׁשָ ׁשְ ה ֵמִתים ּבִ לׁשָ ה ׁשְ ּנָ ֵמאֹות ַרְגִלי, ְוָיְצאּו ִמּמֶ

אן, ֵאין ֶזה ֶדֶבר: חּות ִמּכָ ֶבר. ּפָ ֶזה, ֲהֵרי ֶזה ּדֶ

ה 
ַעל  ָרקֹון,  ַהּיֵ ְוַעל  פֹון  ּדָ ִ ַהּשׁ ַעל  ָמקֹום,  ָכל  ּבְ ַמְתִריִעין  ֵאּלּו  ַעל 
ָעֶליָה,  ַמְתִריִעין  ַהֶחֶרב,  ְוַעל  ָרָעה  ה  ַחּיָ ְוַעל  ֶהָחִסיל,  ְוַעל  ה  ָהַאְרּבֶ

ֶכת: ה ְמַהּלֶ ִהיא ַמּכָ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

ו 
ַתֲעִנית ַעל  ְוָגְזרּו  ְלָעֵריֶהם,  ַלִים  ְזֵקִנים ִמירּוׁשָ ְרדּו  ּיָ ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ
ְזרּו ַתֲעִנית ַעל  ְקלֹון. ְועֹוד ּגָ ְ ַאּשׁ פֹון ּבְ ּדָ ְרָאה ִכְמֹלא ִפי ַתּנּור ׁשִ ּנִ ׁשֶ
י יֹוֵסי אֹוֵמר, ֹלא ַעל  ן. ַרּבִ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ֵני ִתינֹוקֹות ּבְ ָאְכלּו ְזֵאִבים ׁשְ ׁשֶ

ְרָאה: ּנִ א ַעל ׁשֶ ָאְכלּו ֶאּלָ ׁשֶ

ז 

 משניות אותיות השם



 משניות אותיות השם
ָנָהר,  אֹו  גֹוִים  יפּוָה  ִהּקִ ׁשֶ ִעיר  ַעל  ת,  ּבָ ַ ּשׁ ּבַ ַמְתִריִעין  ֵאּלּו  ַעל 
י יֹוֵסי אֹוֵמר, ְלֶעְזָרה ְוֹלא ִלְצָעָקה.  ם. ַרּבִ ּיָ ֶרֶפת ּבַ ּטָ ְוַעל ְסִפיָנה ַהּמִ

ֶבר, ְוֹלא הֹודּו לֹו ֲחָכִמים: יְמִני אֹוֵמר, ַאף ַעל ַהּדֶ ְמעֹון ַהּתִ ׁשִ

ח 
חּוץ  ָעֶליָה,  ַמְתִריִעין  ּבּור,  ַהּצִ ַעל  ָתבֹוא  ּלֹא  ׁשֶ ָצָרה  ל  ּכָ ַעל 
ְרדּו  ּיֵ ל ׁשֶ ּלֵ ל, ִהְתּפַ ָאְמרּו לֹו ְלחֹוִני ַהְמַעּגֵ ה ׁשֶ ִמים. ַמֲעׂשֶ ׁשָ ֵמרֹוב ּגְ
ּלֹא  ִביל ׁשֶ ׁשְ ּבִ ִמים. ָאַמר ָלֶהם, ְצאּו ְוַהְכִניסּו ַתּנּוֵרי ְפָסִחים,  ְגׁשָ
ְוָעַמד  עּוָגה  ָעג  ה,  ָעׂשָ ֶמה  ִמים.  ְגׁשָ ָיְרדּו  ְוֹלא  ל  ּלֵ ִהְתּפַ ִיּמֹוקּו. 
מּו ְפֵניֶהם ָעַלי,  ֶניָך ׂשָ ל עֹוָלם, ּבָ תֹוָכּה, ְוָאַמר )ְלָפָניו(, ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּבְ
אן,  ֵאיִני ָזז ִמּכָ דֹול ׁשֶ ְמָך ַהּגָ ע ֲאִני ְבׁשִ ּבָ ִית ְלָפֶניָך. ִנׁשְ ֲאִני ְכֶבן ּבַ ׁשֶ
ָכְך  ֹלא  ָאַמר,  ִפין.  ְמַנּטְ ִמים  ׁשָ ּגְ ִהְתִחילּו  ֶניָך.  ּבָ ַעל  ַרֵחם  ּתְ ׁשֶ ַעד 
ֵליֵרד  ִהְתִחילּו  ּוְמָערֹות.  יִחין  ׁשִ בֹורֹות  ֵמי  ׁשְ ּגִ א  ֶאּלָ י,  ַאְלּתִ ׁשָ
ּוְנָדָבה.  ָרָכה  ּבְ ָרצֹון,  ֵמי  ׁשְ ּגִ א  ֶאּלָ י,  ַאְלּתִ ׁשָ ָכְך  ֹלא  ָאַמר,  ַזַעף.  ּבְ
ֵני  ִמּפְ ִית  ַהּבַ ְלַהר  ַלִים  ִמירּוׁשָ ָרֵאל  ִיׂשְ אּו  ּצְ ּיָ ׁשֶ ַעד  ְכִתְקָנן,  ָיְרדּו 
ְרדּו  ּיֵ ׁשֶ ֲעֵליֶהם  ַלְלּתָ  ִהְתּפַ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ לֹו,  ְוָאְמרּו  אּו  ּבָ ִמים.  ׁשָ ַהּגְ
ֶאֶבן  ִנְמֵחית  ִאם  ּוְראּו  ְצאּו  ָלֶהן,  ָאַמר  ָלֶהן.  ְלכּו  ּיֵ ׁשֶ ל  ּלֵ ִהְתּפַ ְך  ּכָ
ּגֹוְזַרִני  ה,  ָטח, ִאְלָמֵלא חֹוִני ַאּתָ ן ׁשָ ּבֶ ְמעֹון  ַלח לֹו ׁשִ ַהּטֹוִעים. ׁשָ
קֹום  א ִלְפֵני ַהּמָ ה ִמְתַחּטֵ ַאּתָ ה ְלָך, ׁשֶ ָעֶליָך ִנּדּוי. ֲאָבל ָמה ֶאֱעׂשֶ
ה לֹו ְרצֹונֹו.  א ַעל ָאִביו ְועֹוׂשֶ הּוא ִמְתַחּטֵ ֵבן ׁשֶ ה ְלָך ְרצֹוְנָך ּכְ ְועֹוׂשֶ
ְוָתֵגל  ָך  ְוִאּמֶ ָאִביָך  ַמח  ִיׂשְ כג(  )משלי  אֹוֵמר,  תּוב  ַהּכָ ְוָעֶליָך 

ָך: יֹוַלְדּתֶ

ט 
ֹלא  ה,  ַהַחּמָ ָהֵנץ  ֹקֶדם  ִמים  ׁשָ ּגְ ָלֶהם  ְוָיְרדּו  ין  ִמְתַעּנִ ָהיּו 
י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ֹקֶדם  ַרּבִ ִלימּו.  ַיׁשְ ה,  ִלימּו. ְלַאַחר ָהֵנץ ַהַחּמָ ַיׁשְ
ְזרּו ַתֲעִנית  ּגָ ה ׁשֶ ִלימּו. ַמֲעׂשֶ ִלימּו, ְלַאַחר ֲחצֹות ַיׁשְ ֲחצֹות ֹלא ַיׁשְ
ַטְרפֹון,  י  ַרּבִ ָלֶהם  ָאַמר  ֲחצֹות.  ֹקֶדם  ִמים  ׁשָ ּגְ ָלֶהם  ְוָיְרדּו  לּוד,  ּבְ
תּו ְוָעׂשּו יֹום  תּו ַוֲעׂשּו יֹום טֹוב. ְוָיְצאּו ְוָאְכלּו ְוׁשָ ְצאּו ְוִאְכלּו ּוׁשְ

דֹול: ל ַהּגָ ִים ְוָקְראּו ַהּלֵ ין ָהַעְרּבַ טֹוב, ּוָבאּו ּבֵ

פ
מסכת פרה פרק ד

א 
ָמּה,  ּלֹא ִלׁשְ ה ׁשֶ ל ְוִהּזָ ָמּה, ִקּבֵ ּלֹא ִלׁשְ ָחָטּה ׁשֶ ְ ּשׁ את ׁשֶ ַרת ַחּטָ ּפָ
י  סּוָלה. ַרּבִ ָמּה, ּפְ ָמּה ְוִלׁשְ ּלֹא ִלׁשְ ָמּה, אֹו ׁשֶ ּלֹא ִלׁשְ ָמּה ְוׁשֶ אֹו ִלׁשְ
י ֱאִליֶעֶזר  סּוָלה. ַרּבִ ּלֹא ְרחּוץ ָיַדִים ְוַרְגַלִים, ּפְ יר. ְוׁשֶ ֱאִליֶעֶזר ַמְכׁשִ
ר  יר. וִבְמֻחּסַ י ְיהּוָדה ַמְכׁשִ דֹול, ְפסּוָלה. ַרּבִ ּלֹא ְבֹכֵהן ּגָ יר. ְוׁשֶ ַמְכׁשִ

ית: סּוָלה. ּוִבְכֵלי ָלָבן ָהְיָתה ַנֲעׂשֵ ָגִדים, ּפְ ּבְ

ב 
ַגת  ִים ּבְ ּתַ ַרף ׁשְ ּשָ י ִגּתֹות, אֹו ׁשֶ ּתֵ ּה, אֹו ִבׁשְ ּתָ ָרָפּה חּוץ ִמּגִ ׂשְ
ית  ִ ּשׁ ִ ה ִמּשׁ סּוָלה. ִהּזָ ַתח, ּפְ ֶנֶגד ַהּפֶ ן ּכְ ה ְוֹלא ִכּוֵ סּוָלה. ִהּזָ ַאַחת, ּפְ
ִמיִנית ְוָחַזר  ִביִעית ׁשְ ְ סּוָלה. ִמּשׁ ִביִעית, ּפְ ה ׁשְ ִביִעית, ָחַזר ְוִהּזָ ׁשְ

ָרה: ׁשֵ ִמיִנית, ּכְ ה ׁשְ ְוִהּזָ

ג  
אֹו  ְבַקׁש  ֲאִפּלּו  ֵעִצים,  ְבָכל  אֹו  ָבֵעִצים,  ּלֹא  ׁשֶ ָרָפּה  ׂשְ
ְמָנת  ַעל  ָחָטּה  ׁשְ ָרה.  ׁשֵ ּכְ ּוְנָתָחּה,  יָטּה  ִהְפׁשִ ָרה.  ׁשֵ ּכְ ִבְגָבָבה, 
י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ֵאין  ָרה. ַרּבִ ׁשֵ ָמּה, ּכְ ּתֹות ִמּדָ ָרּה ְוִלׁשְ ׂשָ ֶלֱאכֹול ִמּבְ

ָרה: ּפָ ָבה ּפֹוֶסֶלת ּבַ ַמֲחׁשָ

ד 
ָגִדים,  ּבְ ִאין  ְמַטּמְ סֹוף,  ְוַעד  ה  ִחּלָ ִמּתְ ָרה  ּפָ ּבַ ָהֲעסּוִקין  ל  ּכָ
ֵאיָנּה  ִחיָטָתּה,  ׁשְ ּבִ סּול  ּפְ ּה  ּבָ ֵאַרע  ְמָלאָכה.  ּבִ אֹוָתּה  ּופֹוְסִלים 
ּה ִלְפֵני ְפסּוָלּה,  ל ָהעֹוֵסק ּבָ ָיָתּה, ּכָ ַהּזָ ּה ּבְ ָאה ְבָגִדים. ֵאַרע ּבָ ְמַטּמְ
ָאה ְבָגִדים. ִנְמְצָאה  סּוָלּה, ֵאיָנּה ְמַטּמְ ָאה ְבָגִדים. ְלַאַחר ּפְ ְמַטּמְ
יָה  ּוַמֲעׂשֶ ֵעִצים,  ָלּה  ין  ּוַמְרּבִ ּה,  ּבָ מֹוֲעִלין  ְלעֹוָלם  ּה.  ֻקּלָ ֻחְמָרּה 
ֵאֶפר.  ה  ָעׂשֶ ּתֵ ׁשֶ ַעד  ּה,  ּבָ ּפֹוֶסֶלת  ָלאָכה  ַהּמְ ּוַבּכֵֹהן,  ּיֹום,  ּבַ

ילּו ֶאת ָהֵאֶפר: ּטִ ּיַ ִים, ַעד ׁשֶ ּמַ ָלאָכה ּפֹוֶסֶלת ּבַ ְוַהּמְ

י
 מסכת שבת פרק א 

)עיין לעיל(

צ
מסכת פרה פרק יא 

א 
יָחּה  סּוָלה. ִהּנִ ה, ּפְ ה, ּוָבא ּוְמָצָאּה ְמֻכּסָ יָחּה ְמֻגּלָ ִהּנִ ְצלֹוִחית ׁשֶ
ה,  ּתֹות ֵהיֶמּנָ ה ִלׁשְ ה, ִאם ְיכֹוָלה ַהֻחְלּדָ ה ּוָבא ּוְמָצָאּה ְמֻגּלָ ְמֻכּסָ
סּוָלה.  ְיָלה, ּפְ ּלַ ּה ַטל ּבַ ַרד ּבָ ּיָ ְמִליֵאל, אֹו ׁשֶ ן ּגַ אֹו ָנָחׁש ְלִדְבֵרי ַרּבָ
ין  ׁשִ ְמֻקּדָ ֵאיָנן  ׁשֶ ּוַמִים  ִתיל.  ּפָ ָצִמיד  ּבְ ִנּצֹוָלה  ֵאיָנּה  את  ַהַחּטָ

ִתיל: ָצִמיד ּפָ ִנּצֹוִלין ּבְ

ב 
לּוי  ַהּתָ ל  ּכָ את.  ְלַחּטָ ָטהֹור  ִלְתרּוָמה,  ָטהֹור  ֵפק  ַהּסָ ל  ּכָ
לּויֹות.  ּתְ ְטָהרֹות,  יו  ּבָ ּגַ ַעל  ָעׂשּו  ִאם  את.  ְלַחּטָ ְך  ּפָ ִנׁשְ ִלְתרּוָמה, 
ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ את.  ְוַלַחּטָ רּוָמה  ַלּקֶֹדׁשְוַלּתְ ְטהֹורֹות  ָהְרָפפֹות, 

את: אֹוֵמר, ָהְרָעדֹות, ְטֵמאֹות ַלַחּטָ

ג 
את ּוְנָטָלּה ַוֲאָכָלּה,  ְפָלה ְלתֹוְך ֵמי ַחּטָ ּנָ רּוָמה ׁשֶ ל ּתְ ֵבָלה ׁשֶ ּדְ
ְטֵמִאין,  ִים  ַהּמַ ְטהֹוָרה,  ין  ּבֵ ְטֵמָאה  ין  ּבֵ יָצה,  ּבֵ ּכַ ּה  ּבָ ֶיׁש  ִאם 
ִים ְטהֹוִרין, ְוָהאֹוְכָלּה  יָצה, ַהּמַ ּבֵ ּה ּכַ ב ִמיָתה. )ֵאין ּבָ ְוָהאֹוְכָלּה ַחּיָ
הֹור  ַהּטָ ִים ְטהֹוִרים.  ַהּמַ הֹוָרה,  ּטְ ּבַ יֹוֵסי אֹוֵמר,  י  )ַרּבִ ִמיָתה.  ב  ַחּיָ

את, ִנְטָמא: ִהְכִניס ֹראׁשֹו ְוֻרּבֹו ְלתֹוְך ֵמי ַחּטָ את ׁשֶ ְלַחּטָ

ד 
א ֶאת ַהּקֶֹדׁש ְוֶאת  ְבֵרי תֹוָרה, ְמַטּמֵ יַאת ַמִים ִמּדִ עּון ּבִ ל ַהּטָ ּכָ
ׁש.  ְקּדָ יַאת ַהּמִ ר, ְוָאסּור ַעל ּבִ ֲעׂשֵ ין ְוֶאת ַהּמַ רּוָמה ְוֶאת ַהֻחּלִ ַהּתְ
ְבֵרי  ּדִ רּוָמה,  ַהּתְ ֶאת  ּופֹוֵסל  ַהּקֶֹדׁש,  ֶאת  א  ְמַטּמֵ יָאתֹו,  ּבִ ְלַאַחר 
ר  ּוֻמּתָ רּוָמה,  ּוַבּתְ ּקֶֹדׁש  ּבַ ּפֹוֵסל  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ֵמִאיר.  י  ַרּבִ
ין  ּבֵ ִביָאתֹו  ִלְפֵני  ין  ּבֵ ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ֶאל  א  ּבָ ְוִאם  ר.  ֲעׂשֵ ּוַבּמַ ין  ֻחּלִ ּבַ

ב: יָאתֹו, ַחּיָ ְלַאַחר ּבִ

ה 
ַהּקֶֹדׁש,  ֶאת  א  ְמַטּמֵ סֹוְפִרים,  ְבֵרי  ִמּדִ ַמִים  יַאת  ּבִ עּון  ַהּטָ ל  ּכָ
ֵמִאיר.  י  ַרּבִ ְבֵרי  ּדִ ר,  ֲעׂשֵ ּוַבּמַ ין  ֻחּלִ ּבַ ר  ּוֻמּתָ רּוָמה,  ַהּתְ ֶאת  ּופֹוֵסל 
א  ּבָ ְוִאם  ן.  ֻכּלָ ּבְ ר  יָאתֹו, ֻמּתָ ּבִ ר. ְלַאַחר  ֲעׂשֵ ּמַ ּבַ ַוֲחָכִמים אֹוְסִרים 

טּור: יָאתֹו, ּפָ ין ִלְפֵני ִביָאתֹו ּוֵבין ְלַאַחר ּבִ ׁש, ּבֵ ְקּדָ ֶאל ַהּמִ

ו 
ְבֵרי סֹוְפִרים,  ין ִמּדִ ְבֵרי תֹוָרה ּבֵ ין ִמּדִ יַאת ַמִים, ּבֵ עּון ּבִ ל ַהּטָ ּכָ
את  ה ֵמי ַחּטָ ּזֶ את, ְוֶאת ַהּמַ את, ְוֶאת ֵאֶפר ַחּטָ א ֶאת ֵמי ַחּטָ ְמַטּמֵ
ּוְכִלי  ים,  ׁשִ ֵאיָנן ְמֻקּדָ ִים ׁשֶ ְוַהּמַ ר,  ְכׁשָ ַהּמֻ א. ָהֵאזֹוב  ּוְבַמּשָ ע  ַמּגָ ּבְ
י ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים  ְבֵרי ַרּבִ א, ּדִ ע ּוְבַמּשָ ַמּגָ את, ּבְ הֹור ְלַחּטָ ֵריָקם ַהּטָ

א: ע ֲאָבל ֹלא ְבַמּשָ ַמּגָ אֹוְמִרים, ּבְ

ז 
יֹון,  ֵאזֹוב  ר.  ׁשֵ ּכָ ֶזה,  ֵאזֹוב  סּול.  ּפָ ְלָוי,  ם  ׁשֵ לֹו  ׁש  ּיֶ ׁשֶ ֵאזֹוב  ל  ּכָ
רּוָמה  ּתְ ל  ְוׁשֶ סּול.  ּפָ ִרי,  ִמְדּבָ ֵאזֹוב  רֹוִמי,  ֵאזֹוב  ּכֹוֲחִלית,  ֵאזֹוב 
ין  ר. ֵאין ַמּזִ ׁשֵ ּכָ ה,  ה. ְוִאם ִהּזָ ַיּזֶ ל ְטהֹוָרה, ֹלא  סּול. ְוׁשֶ ְטֵמָאה, ּפָ
יַאת  ּבִ ַעל  ַהּיֹוְנקֹות  ַעל  ִבין  ַחּיָ ֵאין  ִבְתָמרֹות.  ְוֹלא  ְביֹוְנקֹות,  ֹלא 
ֵהן  ֵאּלּו  ָמרֹות.  ַהּתְ ַעל  ֹלא  ַאף  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ ׁש.  ְקּדָ ַהּמִ

ּלֹא ָגָמלּו: ְבעֹוִלין ׁשֶ ַהּיֹוְנקֹות, ּגִ

ח 
טֹו ָלֵעִצים  צֹוָרע. ִלּקְ ר ְלַטֵהר ּבֹו ֶאת ַהּמְ ׁשֵ ה בֹו, ּכָ ִהּזָ ֵאזֹוב ׁשֶ
ְוָנְפלּו  ָלֳאָכִלין  טֹו  ִלּקְ ר.  ָכׁשֵ ְוהּוא  בֹו  ְמַנּגְ ִקין,  ַמׁשְ ָעָליו  ְוָנְפלּו 
ט  ְמַלּקֵ את, ּכִ טֹו ְלַחּטָ סּול. ִלּקְ בֹו, ּפָ ּגְ ּנִ י ׁשֶ ִקין, ַאף ַעל ּפִ ָעָליו ַמׁשְ
ְמעֹון  ׁשִ י  ְוַרּבִ יֹוֵסי  י  ְוַרּבִ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ֵמִאיר.  י  ַרּבִ ְבֵרי  ּדִ ָלֳאָכִלין, 

ט ָלֵעִצים: ְמַלּקֵ אֹוְמִרים, ּכִ

ט 
י  ַרּבִ ִגְבעֹוִלין.  ה  לׁשָ ׁשְ ּוָבֶהם  ְקָלִחים  ה  לׁשָ ׁשְ ֵאזֹוב,  ִמְצַות 
ה ְקָלִחים,  לׁשָ ׁש ּבֹו ׁשְ ּיֶ ה. ֵאזֹוב ׁשֶ לׁשָ ה ׁשְ לׁשָ ל ׁשְ ְיהּוָדה אֹוֵמר, ׁשֶ
גֹו ְוֹלא  גֹו, ֹלא ִפּסְ גֹו ְוֹלא ֲאָגדֹו, ֲאָגדֹו ְוֹלא ִפּסְ ּסְ גֹו ְואֹוְגדֹו. ּפִ ְמַפּסְ
ה ְקָלִחים ּוָבֶהם  לׁשָ י יֹוֵסי אֹוֵמר, ִמְצַות ֵאזֹוב, ׁשְ ר. ַרּבִ ׁשֵ ֲאָגדֹו, ּכָ

הּוא: ל ׁשֶ יו ּכָ ּמָ ַנִים, ְוַגְרּדֻ ָיָריו ׁשְ ה ִגְבעֹוִלים, ּוׁשְ לׁשָ ׁשְ

ח
מסכת בבא בתרא פרק ג 

א 
ֹוָבכֹות  ְוַהּשׁ ָערֹות  ְוַהּמְ יִחין  ִ ְוַהּשׁ ְוַהּבֹורֹות  ים  ּתִ ַהּבָ ֶחְזַקת 
הּוא  ׁשֶ ְוֹכל  ְוָהֲעָבִדים  ָלִחין  ְ ַהּשׁ ּוֵבית  ין  ּדִ ַהּבַ ּוֵבית  ְרֲחָצאֹות  ְוַהּמֶ
ַעל  ֵדה ַהּבַ ִנים ִמּיֹום ְליֹום. ׂשְ לׁש ׁשָ ִדיר, ֶחְזָקָתן ׁשָ ה ֵפרֹות ּתָ עֹוׂשֶ
ָמֵעאל  ִיׁשְ י  ַרּבִ ְליֹום,  ִמּיֹום  ְצִריָכה  ְוֵאיָנּה  ִנים,  ׁשָ לׁש  ׁשָ ֶחְזָקָתּה 
ֵנים  ּוׁשְ ַאֲחרֹוָנה  ּבָ ה  לׁשָ ּוׁשְ ִראׁשֹוָנה  ּבָ ים  ֳחָדׁשִ ה  לׁשָ ׁשְ אֹוֵמר, 
י ֲעִקיָבא אֹוֵמר,  ר ֹחֶדׁש. ַרּבִ מֹוָנה ָעׂשָ ר ֹחֶדׁש ָבֶאְמַצע, ֲהֵרי ׁשְ ָעׂשָ
ֶאְמַצע,  ּבָ ֹחֶדׁש  ר  ָעׂשָ ֵנים  ּוׁשְ ַאֲחרֹוָנה  ּבָ ְוֹחֶדׁש  ִראׁשֹוָנה  ּבָ ֹחֶדׁש 
ְדָבִרים  ה  ּמֶ ּבַ ָמֵעאל,  ִיׁשְ ַרִבי  ָאַמר  ֹחֶדׁש.  ר  ָעׂשָ ָעה  ַאְרּבָ ֲהֵרי 
בּוָאתֹו, ָמַסק  ַנס ֶאת ּתְ ֵדה ִאיָלן, ּכָ ׂשְ ֵדה ָלָבן. ֲאָבל ּבִ ׂשְ ֲאמּוִרים, ּבִ

ִנים: לׁש ׁשָ ַנס ֶאת ֵקיצֹו, ֲהֵרי ֵאּלּו ׁשָ ֶאת ֵזיָתיו, ּכָ

ב 
ָהָיה  ִליל.  ְוַהּגָ ן  ְרּדֵ ַהּיַ ְוֵעֶבר  ְיהּוָדה  ַלֲחָזָקה,  ֲאָרצֹות  לׁש  ׁשָ
יהּוָדה, ֵאיָנּה ֲחָזָקה, ַעד  ִליל ְוֶהֱחִזיק ּבִ ּגָ ִליל, ּבַ ּגָ ִביהּוָדה ְוֶהֱחִזיק ּבַ
ִנים  ׁשָ לׁש  ׁשָ ָאְמרּו  ֹלא  ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ ָאַמר  ִדיָנה.  ַבּמְ ִעּמֹו  ֵהא  ּיְ ׁשֶ
ָנה,  ָנה, ְוֵיְלכּו ְויֹוִדיעּוהו ׁשָ ְמָיא, ְוַיֲחִזיק ׁשָ ֵהא ְבַאְסּפַ ּיְ ֵדי ׁשֶ א ּכְ ֶאּלָ

ָנה ַאֶחֶרת: ְוָיבֹוא ְלׁשָ

ג 
לֹו,  ָאַמר  יַצד,  ּכֵ ֲחָזָקה.  ֵאיָנּה  ַטֲעָנה,  ּה  ִעּמָ ֵאין  ׁשֶ ֲחָזָקה  ל  ּכָ
ּלֹא ָאַמר ִלי ָאָדם  י. ְוהּוא ָאַמר לֹו, ׁשֶ ּלִ ה ְבתֹוְך ׁשֶ ה עֹוׂשֶ ָמה ַאּתָ
ָנה,  ְבַמּתָ ִלי  ַתּתָ  ּנָ ׁשֶ ִלי,  ַכְרּתָ  ּמָ ׁשֶ ֲחָזָקה.  ֵאיָנּה  ֵמעֹוָלם,  ָבר  ּדָ
א  ְוַהּבָ ֲחָזָקה.  זֹו  ֲהֵרי  ָנה,  ְבַמּתָ ִלי  ְנָתָנּה  ָאִביָך  ִלי,  ְמָכָרּה  ָאִביָך 
ִפים ְוָהֲאִריִסין  ּתָ ֻ ִנין( ְוַהּשׁ ה, ֵאינֹו ָצִריְך ַטֲעָנה. )ָהֻאּמָ ָ ּום ְיֻרּשׁ ִמּשׁ
ּתֹו,  ִנְכֵסי ִאׁשְ ין, ֵאין ָלֶהם ֲחָזָקה. ֵאין ָלִאיׁש ֲחָזָקה ּבְ ְוָהַאּפֹוְטרֹוּפִ
ְוֹלא  ן,  ַהּבֵ ִנְכֵסי  ּבְ ָלָאב  ְוֹלא  ַבְעָלּה,  ִנְכֵסי  ּבְ ֲחָזָקה  ה  ָ ָלִאּשׁ ְוֹלא 
נֹוֵתן  ּבְ ֲאָבל  ֲחִזיק,  ַבּמַ ֲאמּוִרים,  ְדָבִרים  ה  ַבּמֶ ָהָאב.  ִנְכֵסי  ּבְ ן  ַלּבֵ
ּוָפַרץ  ְוָגַדר  ָנַעל  ר,  ַהּגֵ ִנְכֵסי  ּבְ ֲחִזיק  ְוַהּמַ ָחְלקּו,  ׁשֶ ְוָהַאִחין  ָנה,  ַמּתָ

הּוא, ֲהֵרי זֹו ֲחָזָקה: ל ׁשֶ ּכָ

ד 
ִנים, ְוִנְמְצאּו זֹוְמִמין,  לׁש ׁשָ ֲאָכָלּה ׁשָ ַנִים ְמִעיִדין אֹותֹו ׁשֶ ָהיּו ׁשְ
ַנִים  ּוׁשְ ה,  ִנּיָ ְ ּשׁ ּבַ ַנִים  ּוׁשְ ִראׁשֹוָנה,  ּבָ ַנִים  ׁשְ ַהּכֹל.  ֶאת  לֹו  ִמין  ּלְ ְמׁשַ
ִמְצָטֵרף  ְוֶאָחד  ַאִחים  ה  לׁשָ ׁשְ יֵניֶהם.  ּבֵ ין  ׁשִ ּלְ ְמׁשַ ית,  ִליׁשִ ְ ּשׁ ּבַ

לׁש ֵעֻדּיֹות, ְוֵהן ֵעדּות ַאַחת ַלֲהָזָמה: ֶהם, ֲהֵרי ֵאּלּו ׁשָ ִעּמָ

ה 
ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ְדָבִרים  ְוֵאּלּו  ֲחָזָקה,  ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְדָבִרים  ֵאּלּו 
ל  ּנּור, ְוִכיַרִים, ְוֵרַחִים, ּוְמַגּדֵ ֵהָמה ֶבָחֵצר, ּתַ ֲחָזָקה. ָהָיה ַמֲעִמיד ּבְ
ה  ְמִחּצָ ה  ָעׂשָ ֲאָבל  ֲחָזָקה.  ֵאיָנּה  ֶבָחֵצר,  ִזְבלֹו  ְונֹוֵתן  ְרְנגֹוִלין,  ּתַ
ְוֵכן  יַרִים,  ַלּכִ ְוֵכן  ּנּור,  ַלּתַ ְוֵכן  ְטָפִחים,  ָרה  ֲעׂשָ בֹוָהה  ּגְ ִלְבֶהְמּתֹו 
ה ָמקֹום ְלִזְבלֹו ָעמֹוק  ִית, ְוָעׂשָ ְרְנגֹוִלין ְלתֹוְך ַהּבַ ָלֵרַחִים, ִהְכִניס ּתַ

ה, ֲהֵרי זֹו ֲחָזָקה: לׁשָ ה אֹו ָגבֹוּהַ ׁשְ לׁשָ ׁשְ

ו 
ְזִחיָלה ֶיׁש ָלּה  ְוֵיׁש ִלְמקֹומֹו ֲחָזָקה. ַהּמַ ֵאין לֹו ֲחָזָקה,  ְרֵזב  ַהּמַ
ַחּלֹון  ֲחָזָקה.  לֹו  ֵיׁש  ְוַלּצֹוִרי  ֲחָזָקה,  לֹו  ֵאין  ְצִרי  ַהּמִ ם  ֻסּלָ ֲחָזָקה. 
ְצִרית ֵאין ָלּה ֲחָזָקה, ְוַלּצֹוִרית ֶיׁש ָלּה ֲחָזָקה. ֵאיזֹו ִהיא ַחּלֹון  ַהּמִ
י  ַרּבִ ְלתֹוָכּה,  ֵנס  ִלּכָ ָיכֹול  ָאָדם  ל  ׁשֶ ֹראׁשֹו  ֵאין  ׁשֶ ּכֹל  ְצִרית,  ַהּמִ
ל ָאָדם  ֵאין ֹראׁשֹו ׁשֶ י ׁשֶ ן, ַאף ַעל ּפִ ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִאם ֶיׁש ָלּה ַמְלּבֵ
ֲחָזָקה,  ֶיׁש לֹו  יז ַעד ֶטַפח  ַהּזִ ֲחָזָקה.  זֹו  ֲהֵרי  ֵנס ְלתֹוָכּה,  ִלּכָ ָיכֹול 

ַפח, ֵאין לֹו ֲחָזָקה, ְוֵאין ָיכֹול ִלְמחֹות: חּות ִמּטֶ ְוָיכֹול ִלְמחֹות. ּפָ



ז 
ָחֵצר  ּבְ ִית  ּבַ ָלַקח  ִפין.  ּתָ ֻ ַהּשׁ ַלֲחַצר  ַחּלֹונֹוָתיו  ָאָדם  ח  ִיְפּתַ ֹלא 
ֵביתֹו,  י  ּבֵ ּגַ ַעל  ה  ֲעִלּיָ ָנה  ּבָ ִפין.  ּתָ ֻ ַהּשׁ ַלֲחַצר  ֶחּנּו  ִיְפּתָ ֹלא  ַאֶחֶרת, 
ַהֶחֶדר  ֶאת  ּבֹוֶנה  ָרָצה,  ִאם  א  ֶאּלָ ִפין.  ּתָ ֻ ַהּשׁ ַלֲחַצר  ה  ֶחּנָ ִיְפּתָ ֹלא 
יתֹו. ֹלא  י ֵביתֹו ּופֹוְתָחּה ְלתֹוְך ּבֵ ּבֵ ה ַעל ּגַ יתֹו, ּובֹוֶנה ֲעִלּיָ ִלְפִנים ִמּבֵ
ַחּלֹון.  ֶנֶגד  ּכְ ְוַחּלֹון  ַתח  ּפֶ ֶנֶגד  ּכְ ַתח  ּפֶ ִפין  ּתָ ֻ ַהּשׁ ַלֲחַצר  ָאָדם  ח  ִיְפּתַ
ּפֹוֵתַח  ֲאָבל  ָנִים.  ׁשְ ּנּו  ַיֲעׂשֶ ֹלא  ֶאָחד,  ָגדֹול.  ּנּו  ַיֲעׂשֶ ֹלא  ָקָטן,  ָהָיה 
ֶנֶגד ַחּלֹון. ָהָיה ָקָטן,  ַתח ְוַחּלֹון ּכְ ֶנֶגד ּפֶ ַתח ּכְ ים ּפֶ הּוא ִלְרׁשּות ָהַרּבִ

ָנִים: ה אֹותֹו ׁשְ ה אֹותֹו ָגדֹול. ֶאָחד, עֹוׂשֶ עֹוׂשֶ

ח 
ּוְמָערֹות.  יִחין  ׁשִ ּבֹורֹות  ים,  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ַחת  ּתַ ָחָלל  ין  ֵאין עֹוׂשִ
ֲאָבִנים.  ּוְטעּוָנה  ֶכת  ְמַהּלֶ ֲעָגָלה  ֵהא  ּתְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ יר  ַמּתִ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ

א ִאם ָרָצה  ים, ֶאּלָ ֵאין מֹוִציִאין ִזיִזין ּוְגֻזְזְטָראֹות ִלְרׁשּות ָהַרּבִ
ּוְגֻזְזְטָראֹות,  ִזיִזין  ּוָבּה  ָחֵצר  ָלַקח  ּומֹוִציא.  ּלֹו  ׁשֶ ְלתֹוְך  ּכֹוֵנס 

ֲהֵרי זֹו ְבֶחְזָקָתּה:

ק
מסכת מעילה פרק א 

א 
ָחָטן  ׁשְ ֶהן.  ּבָ מֹוֲעִלין  רֹום,  ּדָ ּבַ ָחָטן  ְ ּשׁ ׁשֶ ים  ָקָדׁשִ י  ָקְדׁשֵ
ָחָטן  ׁשְ רֹום,  ּדָ ּבַ ָמן  ּדָ ל  ְוִקּבֵ פֹון  ּצָ ּבַ פֹון,  ּצָ ּבַ ָמן  ּדָ ל  ְוִקּבֵ רֹום  ּדָ ּבַ

ן  ִלְזַמּנָ חּוץ  ָחָטן  ְ ּשׁ ׁשֶ אֹו  ּיֹום,  ּבַ ְוָזַרק  ְיָלה  ּלַ ּבַ ְיָלה,  ּלַ ּבַ ְוָזַרק  ּיֹום  ּבַ
ָהָיה ָלּה  ַע, ּכֹל ׁשֶ י ְיהֹוׁשֻ ָלל ָאַמר ַרּבִ ֶהן. ּכְ ְוחּוץ ִלְמקֹוָמן, מֹוֲעִלין ּבָ
ר  ַעת ֶהּתֵ ּלֹא ָהָיה ָלּה ׁשְ ְוׁשֶ ּה.  ּבָ ר ַלּכֲֹהִנים, ֵאין מֹוֲעִלין  ַעת ֶהּתֵ ׁשְ
ַלּכֲֹהִנים,  ר  ֶהּתֵ ַעת  ׁשְ ָלּה  ָהָיה  ׁשֶ ִהיא  ֵאיזֹו  ּה.  ּבָ מֹוֲעִלין  ַלּכֲֹהִנים, 
ר  ַעת ֶהּתֵ ּלֹא ָהָיה ָלּה ׁשְ ְצָאה. ֵאיזֹו ִהיא ׁשֶ ּיָ ְטְמָאה, ְוׁשֶ ּנִ ָנה, ְוׁשֶ ּלָ ׁשֶ
לּו ְפסּוִלין  ּבְ ּקִ ּה, חּוץ ִלְמקֹוָמּה, ְוׁשֶ ֲחָטה חּוץ ִלְזַמּנָ ׁשְ ּנִ ַלּכֲֹהִנים, ׁשֶ

ָמּה: ְוָזְרקּו ֶאת ּדָ

ב 
ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ ִמים,  ּדָ ְזִריַקת  ִלְפֵני  ָצא  ּיָ ׁשֶ ים  ָקָדׁשִ י  ָקְדׁשֵ ר  ׂשַ ּבְ
י  ּגּול נֹוָתר ְוָטֵמא. ַרּבִ ּום ּפִ ִבין ָעָליו ִמּשׁ אֹוֵמר, מֹוֲעִלין ּבֹו, ְוֵאין ַחּיָ
ּגּול נֹוָתר  ּום ּפִ ִבין ָעָליו ִמּשׁ ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ֵאין מֹוֲעִלין ּבֹו, ֲאָבל ַחּיָ
אתֹו ְוָאְבָדה ְוִהְפִריׁש  ְפִריׁש ַחּטָ י ֲעִקיָבא, ַוֲהֵרי ַהּמַ ְוָטֵמא. ָאַמר ַרּבִ
יֶהן  ּתֵ ׁשְ ַוֲהֵרי  ָהִראׁשֹוָנה  ִנְמֵצאת  ְך  ּכָ ְוַאַחר  יָה,  ְחּתֶ ּתַ ַאֶחֶרת 

ְך הּוא פֹוֵטר ֶאת  ָרּה, ּכָ ׂשָ ָמּה ּפֹוֵטר ֶאת ּבְ ּדָ ם ׁשֶ עֹוְמדֹות, ֹלא ְכׁשֵ
ין  ִעיָלה, ּדִ ּה ִמן ַהּמְ ר ֲחֶבְרּתָ ׂשַ ָמּה ֶאת ּבְ ַטר ּדָ ּה. ְוִאם ּפָ ר ֲחֶבְרּתָ ׂשַ ּבְ

ָרּה: ׂשָ ְפטֹור ֶאת ּבְ ּיִ הּוא ׁשֶ

ג 
י ֱאִליֶעֶזר  ִמים, ַרּבִ ְצאּו ִלְפֵני ְזִריַקת ּדָ ּיָ ים ׁשֶ ים ַקּלִ ֵאמּוֵרי ָקָדׁשִ
נֹוָתר  ּגּול  ּפִ ּום  ִמּשׁ ֲעֵליֶהן  ִבין  ַחּיָ ְוֵאין  ֶהן,  ּבָ מֹוֲעִלין  ֵאין  אֹוֵמר, 
ּום  ִמּשׁ )ֲעֵליֶהן(  ִבין  ְוַחּיָ ֶהן,  ּבָ מֹוֲעִלין  אֹוֵמר,  ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ ְוָטֵמא. 

ּגּול נֹוָתר ְוָטֵמא: ּפִ

ד 
ים  ּוְבָקָדׁשִ ּוְלַהְחִמיר.  ְלָהֵקל  ים,  ָקָדׁשִ י  ָקְדׁשֵ ּבְ ָדִמים  ה  ַמֲעׂשֵ
ִמים,  ּדָ ְזִריַקת  ִלְפֵני  ים  ָקָדׁשִ י  ָקְדׁשֵ יַצד,  ּכֵ ְלַהְחִמיר.  ן  ּלָ ּכֻ ים,  ַקּלִ
ֵאמּוִרים  ִמים, מֹוֲעִלים ּבָ ר. ְלַאַחר ְזִריַקת ּדָ ׂשָ ֵאמּוִרין ּוַבּבָ מֹוֲעִלין ּבָ
ּגּול נֹוָתר  ּום ּפִ ִבין ִמּשׁ ר. ַעל ֶזה ְוַעל ֶזה, ַחּיָ ׂשָ ּבָ ְוֵאין מֹוֲעִלין ּבַ
ים(  ים )ַקּלִ יַצד, ָקָדׁשִ ן ְלַהְחִמיר ּכֵ ּלָ ים ּכֻ ים ַקּלִ ְוָטֵמא. ּוְבָקָדׁשִ
ר.  ׂשָ ַבּבָ ְוֹלא  ָבֵאמּוִרין  ֹלא  מֹוֲעִלין  ֵאין  ִמים,  ּדָ ְזִריַקת  ִלְפֵני 
ר.  ׂשָ ּבָ ּבַ מֹוֲעִלין  ְוֵאין  ֵאמּוִרין  ּבָ מֹוֲעִלין  ִמים,  ּדָ ְזִריַקת  ְלַאַחר 
ה  ּגּול נֹוָתר ְוָטֵמא. ִנְמָצא, ַמֲעׂשֵ ּום ּפִ ִבין ִמּשׁ ַעל ֶזה ְוַעל ֶזה, ַחּיָ
ים,  ַקּלִ ים  ּוְבָקָדׁשִ ּוְלַהְחִמיר.  ְלָהֵקל  ים,  ָקָדׁשִ י  ָקְדׁשֵ ּבְ ָדִמים 

ּלֹו ְלַהְחִמיר: ּכֻ

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

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 a beauTiful beis medrash 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


