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משניות אותיות השם
י
מסכת שבת פרק א
א
יְ ִציאוֹת ַהׁ ַּש ָּבת.

ׁ ְש ַּתיִ ם ׁ ֶש ֵהן ַארְ ַּבע ִּב ְפנִ ים ,וּ ׁ ְש ַּתיִ ם ׁ ֶש ֵהן
ַארְ ַּבע ַּבחוּ ץֵּ .כ ַיצדֶ .ה ָענִ י עו ֵֹמד ַּבחוּ ץ וּ ַב ַעל ַה ַּביִ ת ִּב ְפנִ יםָּ ,פׁ ַשט
ֶה ָענִ י ֶאת יָ ד ֹו ִל ְפנִ ים וְ נָ ַתן ְלתוֹךְ יָ ד ֹו ׁ ֶשל ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ,א ֹו ׁ ֶש ָּנ ַטל
ִמ ּתו ָֹכ ּה וְ הו ִֹציאֶ ,ה ָענִ י ַח ָּיב וּ ַב ַעל ַה ַּביִ ת ָּפטוּ רָּ .פׁ ַשט ַּב ַעל ַה ַּביִ ת
ֶאת יָ ד ֹו ַלחוּ ץ וְ נָ ַתן ְלתוֹךְ יָ ד ֹו ׁ ֶשל ָענִ י ,א ֹו ׁ ֶש ָּנ ַטל ִמ ּתו ָֹכ ּה וְ ִה ְכנִ יס,
ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ַח ָּיב וְ ֶה ָענִ י ָּפטוּ רָּ .פׁ ַשט ֶה ָענִ י ֶאת יָ ד ֹו ִל ְפנִ ים וְ נָ ַטל ַּב ַעל
ַה ַּביִ ת ִמ ּתו ָֹכ ּה ,א ֹו ׁ ֶש ָּנ ַתן ְלתו ָֹכ ּה וְ הו ִֹציאְ ׁ ,שנֵ ֶיהם ְּפטוּ רִ יןָּ .פ ַשט
ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ֶאת יָ ד ֹו ַלחוּ ץ וְ נָ ַטל ֶה ָענִ י ִמ ּתו ָֹכ ּה ,א ֹו ׁ ֶש ָּנ ַתן ְלתו ָֹכ ּה
וְ ִה ְכנִ יסְ ׁ ,שנֵ ֶיהם ְּפטוּ רִ ין:

ב
לֹא יֵ ׁ ֵשב ָא ָדם ִל ְפנֵ י ַה ַּס ָּפר ָסמוּ ךְ

ַל ִּמנְ ָחהַ ,עד ׁ ֶש ִּי ְת ַּפ ֵּלל .לֹא
יִ ָּכנֵ ס ָא ָדם ַל ֶּמרְ ָחץ וְ לֹא ַל ּ ֻברְ ְס ִקי וְ לֹא ֶל ֱאכֹל וְ לֹא ָל ִדין .וְ ִאם
ִה ְת ִחילוּ ֵ ,אין ַמ ְפ ִס ִיקיןַ .מ ְפ ִס ִיקין ִל ְקרוֹת ְקרִ ַיאת ׁ ְש ַמע ,וְ ֵאין
ַמ ְפ ִס ִיקין ִל ְת ִפ ָּלה:

ג
לֹא יֵ ֵצא ַה ַח ָּיט ְּב ַמ ֲחט ֹו ָסמוּ ךְ

ַל ֲחׁ ֵש ָכהֶ ׁ ,ש ָּמא יִ ׁ ְש ַּכח וְ יֵ ֵצא .וְ לֹא
ַה ַּל ְב ָלר ְּב ֻק ְלמוֹסוֹ .וְ לֹא יְ ַפ ֶּלה ֶאת ֵּכ ָליו ,וְ לֹא יִ ְקרָ א ְלאוֹר ַה ֵּנר.
ֶּב ֱא ֶמת ָא ְמרוּ ַ ,ה ַח ָּזן רו ֶֹאה ֵה ָיכן ַה ִּתינוֹקוֹת קוֹרְ ִאיםֲ ,א ָבל הוּ א לֹא
ֹאכל ַה ָּזב ִעם ַה ָּז ָבהִ ,מ ְּפנֵ י ֶהרְ ֵּגל ֲע ֵברָ ה:
יִ ְקרָ אַּ .כיּ ו ֵֹצא בוֹ ,לֹא י ַ

ד
וְ ֵא ּלוּ

ִמן ַה ֲה ָלכוֹת ׁ ֶש ָא ְמרוּ ַב ֲע ִל ַּית ֲחנַ נְ יָ ה ֶבן ִחזְ ִק ָּיה ֶבן ּ ֻגרְ יוֹן
שר
ְּכׁ ֶש ָעלוּ ְל ַב ְּקרוֹ .נִ ְמנוּ וְ רַ ּבוּ ֵּבית ׁ ַש ַּמאי ַעל ֵּבית ִה ֵּלל ,וּ ׁ ְשמוֹנָ ה ָע ָ ׂ
ְּד ָברִ ים ָּגזְ רוּ ב ֹו ַביּ וֹם:

ה
ֵּבית ׁ ַש ַּמאי או ְֹמרִ יםֵ ,אין ׁשוֹרִ ין ְּדי ֹו וְ ַס ְמ ָמנִ ים וְ ַכרְ ׁ ִשינִ ים,
ֶא ָּלא ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִּיׁ ּשוֹרוּ ִמ ְּבעוֹד יוֹם .וּ ֵבית ִה ֵּלל ַמ ִּתירִ ין:

ו
ֵּבית ׁ ַש ַּמאי או ְֹמרִ יםֵ ,אין נו ְֹתנִ ין אוּ נִ ין ׁ ֶשל ִּפׁ ְש ָּתן ְלתוֹךְ

וָ ֵא ּלוּ ֶ ׁ ,ש ּטו ֲֹענִ ין קוֹרוֹת ֵּבית ַה ַּבד וְ ִעגּ וּ ֵלי ַה ַּגת:

י
שרָּ ,ב ָצל ,וּ ֵב ָיצהֶ ,א ָּלא ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִּי ּצוֹלוּ ִמ ְּבעוֹד יוֹם.
ֵאין צו ִֹלין ָּב ָ ׂ

ֵאין נו ְֹתנִ ין ַּפת ַל ַּתנּ וּ ר ִעם ֲחׁ ֵש ָכה ,וְ לֹא ֲחרָ רָ ה ַעל ַּג ֵּבי גֶ ָח ִליםֶ ,א ָּלא
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִּי ְקרְ מוּ ָפנֶ ָיה ִמ ְּבעוֹד יוֹם .רַ ִּבי ֱא ִל ֶיעזֶ ר או ֵֹמרְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ִּי ְקרֹם
ַה ַּת ְח ּתוֹן ׁ ֶש ָּל ּה:

יא
ְמׁ ַש ְלׁ ְש ִלין ֶאת ַה ֶּפ ַסח ַּב ַּתנּ וּ ר ִעם ֲחׁ ֵש ָכה .וּ ַמ ֲא ִחיזִ ין ֶאת ָהאוּ ר

ִּב ְמדוּ רַ ת ֵּבית ַה ּמו ֵֹקד .וּ ַב ְּגבוּ ִלין ְּכ ֵדי ׁ ֶש ֶּי ֱאחֹז ָהאוּ ר ְּברֻ ָּבן .רַ ִּבי
יְ הוּ ָדה או ֵֹמרַּ ,ב ֶּפ ָח ִמין ָּכל ׁ ֶשהוּ א:

ו
מסכת מועד קטן פרק ג
וְ ַהיּ ו ֵֹצא ִמ ֵּבית ָה ֲאסוּ רִ ין ,וְ ַה ְמנ ֶֻּדה ׁ ֶש ִה ִּתירוּ ל ֹו ֲח ָכ ִמים ,וְ ֵכן
ִמי ׁ ֶש ִּנׁ ְש ַאל ֶל ָח ָכם וְ הֻ ַּתר ,וְ ַה ָּנזִ יר ,וְ ַה ְּמצֹרָ ע ָהעו ֶֹלה ִמ ּ ֻט ְמ ָאת ֹו
ְל ַט ֲהרָ תוֹ:

ב
וְ ֵא ּלוּ ְמ ַכ ְּב ִסין ַּב ּמו ֵֹעדַ ,ה ָּבא ִמ ְּמ ִדינַ ת ַה ָּים ,וּ ִמ ֵּבית ַהׁ ִּש ְביָ ה,
וְ ַהיּ ו ֵֹצא ִמ ֵּבית ָה ֲאסוּ רִ ים ,וְ ַה ְמנ ֶֻּדה ׁ ֶש ִה ִּתירוּ ל ֹו ֲח ָכ ִמים ,וְ ֵכן ִמי
ׁ ֶש ִּנׁ ְש ַאל ֶל ָח ָכם וְ הֻ ַּתרִ ,מ ְט ְּפחוֹת ַה ָּי ַדיִ ם וּ ִמ ְט ְּפחוֹת ַה ַּס ָּפרִ ים
(ה ָּז ִבין וְ ַה ָּזבוֹת וְ ַהנִ ּדוֹת וְ ַהיּ ו ְֹלדוֹת) ,וְ ָכל ָהעו ִֹלין
וּ ִמ ְט ְּפחוֹת ַה ְּס ָפגַ ,
ִמ ּ ֻט ְמ ָאה ְל ָט ֳהרָ הֲ ,הרֵ י ֵא ּלוּ ֻמ ָּתרִ ין .וּ ׁ ְש ָאר ָּכל ָא ָדם ֲאסוּ רִ ין:

ג
וְ ֵא ּלוּ ּכו ְֹת ִבין ַּב ּמו ֵֹעדִ ,ק ּדוּ ׁ ֵשי נָ ׁ ִשיםִּ ,ג ִּטין וְ ׁשו ָֹברִ יןְּ ,דיַ ִּת ִיקי,
ַמ ָּתנָ ה וּ ְפרוֹזְ ּבוּ ִליןִ ,א ְּגרוֹת ׁשוּ ם וְ ִא ְּגרוֹת ָמזוֹןְ ׁ ,ש ָטרֵ י ֲח ִל ָיצה
וּ ֵמאוּ נִ ים וּ ׁ ְש ָטרֵ י ֵברוּ רִ ין וּ גְ זֵ רוֹת ֵּבית ִּדין וְ ִא ְּגרוֹת ׁ ֶשל רְ ׁשוּ ת :

ד
ֵאין ּכו ְֹת ִבין ׁ ְש ָטרֵ י חוֹב ַּב ּמו ֵֹעד .וְ ִאם ֵאינ ֹו ַמ ֲא ִמינ ֹו א ֹו ׁ ֶש ֵאין

ַה ַּתנּ וּ רֶ ,א ָּלא ְּכ ֵדי ׁ ֶש ַּי ֲה ִבילוּ ִמ ְּבעוֹד יוֹם ,וְ לֹא ֶאת ַה ֶּצ ֶמר ַליּ וֹרָ ה,
ֶא ָּלא ְכ ֵדי ׁ ֶש ִּי ְקלֹט ָה ַעיִ ן .וּ ֵבית ִה ֵּלל ַמ ִּתירִ יןֵּ .בית ׁ ַש ַּמאי או ְֹמרִ ים,
שין ְמצוּ דוֹת ַח ָּיה וְ עוֹפוֹת וְ ָדגִ יםֶ ,א ָּלא ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִּי ּצוֹדוּ ִמ ְּבעוֹד
ֵאין ּפוֹרְ ִ ׂ
יוֹם .וּ ֵבית ִה ֵּלל ַמ ִּתירִ ין:

ז
ֵּבית ׁ ַש ַּמאי או ְֹמרִ יםֵ ,אין מו ְֹכרִ ין ַל ָּנ ְכרִ י וְ ֵאין טו ֲֹענִ ין ִע ּמ ֹו

ה
ימנּ וּ ְּגזֵ רַ ת
ַה ּקו ֵֹבר ֶאת ֵמת ֹו ׁ ְשלׁ ָֹשה יָ ִמים ק ֶֹדם ָלרֶ גֶ לָּ ,ב ְט ָלה ֵה ֶ

ח
ֵּבית ׁ ַש ַּמאי או ְֹמרִ יםֵ ,אין נו ְֹתנִ ין עוֹרוֹת ָל ַע ְּב ָדן וְ לֹא ֵכ ִלים
ְלכו ֵֹבס נָ ְכרִ יֶ ,א ָּלא ְּכ ֵדי ׁ ֶש ֵּי ָעשׂוּ ִמ ְּבעוֹד יוֹם .וּ ְבכֻ ָּלן ֵּבית ִה ֵּלל
ַמ ִּתירִ ין ִעם ַהׁ ָּש ֶמׁש:

ט
ָא ַמר רַ ָּבן ׁ ִש ְמעוֹן ֶּבן ַּג ְמ ִל ֵיאל ,נו ֲֹהגִ ין ָהיוּ

ֵּבית ַא ָּבא ׁ ֶש ָהיוּ
לשה יָ ִמים ק ֶֹדם ַלׁ ַּש ָּבת .וְ ׁ ָשוִ ין ֵא ּלוּ
נו ְֹתנִ ין ְּכ ֵלי ָל ָבן ְלכו ֵֹבס נָ ְכרִ י ׁ ְש ׁ ָ

ח
יחין ֶאת ַה ִּמ ָּטה ָּברְ חוֹבֶ ׁ ,ש ּלֹא ְל ַהרְ ִּגיל ֶאת ַה ֶה ְס ֵּפד ,וְ לֹא
ֵאין ַמ ִּנ ִ

ׁ ֶשל נָ ׁ ִשים ְלעו ָֹלםִ ,מ ְּפנֵ י ַה ָּכבוֹד .נָ ׁ ִשים ַּב ּמו ֵֹעד ְמ ַענּ וֹתֲ ,א ָבל לֹא
ְמ ַט ְּפחוֹת .רַ ִּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל או ֵֹמרַ ,ה ְּסמוּ כוֹת ַל ִּמ ָּטהְ ,מ ַט ְּפחוֹת:

ט
ים,מ ַענּ וֹת וּ ְמ ַט ְּפחוֹתָּ ,בזֶ ה
אשי ֳח ָדׁ ִשיםַּ ,ב ֲחנ ָֻּכה וּ ַב ּפוּ רִ ְ
ְּברָ ׁ ֵ
(א ָבל) לֹא ְמקוֹנְ נוֹת .נִ ְק ַּבר ַה ֵּמת ,לֹא ְמ ַענּ וֹת וְ לֹא ְמ ַט ְּפחוֹת.
וּ ָבזֶ ה ֲ
ֵאיזֶ הוּ ִענּ וּ יֶ ׁ ,ש ּ ֻכ ָּלן עוֹנוֹת ְּכ ֶא ָחתִ .קינָ הֶ ׁ ,ש ַא ַחת ְמ ַד ֶּברֶ ת וְ כֻ ָּלן
עוֹנוֹת ַא ֲחרֶ ָיהֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר( ,ירמיה ט) וְ ַל ֵּמ ְדנָ ה ְבנ ֵֹת ֶיכם נֶ ִהי ,וְ ִאׁ ָּשה
רְ עוּ ָת ּה ִקינָ הֲ .א ָבל ֶל ָע ִתיד ָלבוֹא הוּ א או ֵֹמר( ,ישעיה כה) ִּב ַּלע
ַה ָּמוֶ ת ְלנֶ ַצח ,וּ ָמ ָחה ה’ ֱאל ִֹהים ִּד ְמ ָעה ֵמ ַעל ָּכל ָּפנִ ים וגו':

ס

א
וְ ֵא ּלוּ ְמגַ ְּל ִחין ַּב ּמו ֵֹעדַ ,ה ָּבא ִמ ְּמ ִדינַ ת ַה ָּים ,וּ ִמ ֵּבית ַהׁ ִּש ְביָ ה,

ֹאכלֲ ,הרֵ י זֶ ה יִ ְכ ּתוֹבֵ .אין ּכו ְֹת ִבין ְס ָפרִ יםְּ ,ת ִפ ִּלין וּ ְמזוּ זוֹת,
ל ֹו ַמה יּ ַ
ַּב ּמו ֵֹעד ,וְ ֵאין ַמ ִּג ִיהין אוֹת ַא ַחתֲ ,א ִפ ּלוּ ְּב ֵס ֶפר ֶעזְ רָ א .רַ ִּבי יְ הוּ ָדה
או ֵֹמרּ ,כו ֵֹתב ָא ָדם ְּת ִפ ִּלין וּ ְמזוּ זוֹת ְל ַע ְצמוֹ ,וְ טוֹוֶ ה ַעל יְ רֵ כ ֹו
ְּת ֵכ ֶלת ְל ִצ ִיצית:

וְ ֵאין ַמגְ ִּב ִיהין ָע ָליוֶ ,א ָּלא ְּכ ֵדי ׁ ֶש ַּי ִּג ַיע ְל ָמקוֹם ָקרוֹב .וּ ֵבית ִה ֵּלל
ַמ ִּתירִ ין:

ֵאין ַמ ְברִ ין ֶא ָּלא ַעל ִמ ָּטה זְ קוּ ָפה ,וְ ֵאין מו ִֹל ִיכין ְל ֵבית ָה ֵא ֶבל לֹא
ַּב ַּט ְב ָלא וְ לֹא ָב ִא ְסקוּ ְט ָלא וְ לֹא ַב ָּקנוֹןֶ ,א ָּלא ַב ַּס ִּלים .וְ ֵאין או ְֹמרִ ים
ִּברְ ַּכת ֲא ֵב ִלים ַּב ּמו ֵֹעדֲ ,א ָבל עו ְֹמ ִדין ַּבׁ ּשוּ רָ ה וּ ְמנַ ֲח ִמין וּ פו ְֹטרִ ין ֶאת
ָהרַ ִּבים:

ימנּ וּ ְּגזֵ רַ ת ׁ ְשלׁ ִֹשיםִ ,מ ְּפנֵ י ׁ ֶש ָא ְמרוּ ַ ׁ ,ש ָּבת
ׁ ִש ְב ָעהְ ׁ .שמוֹנָ הָּ ,ב ְט ָלה ֵה ֶ
עו ָֹלה וְ ֵאינָ ּה ַמ ְפ ֶס ֶקת ,רְ גָ ִלים ַמ ְפ ִס ִיקין וְ ֵאינָ ן עו ִֹלין:

ו
יעזֶ ר או ֵֹמרִ ,מׁ ֶּש ָחרַ ב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשֲ ,ע ֶצרֶ ת ַּכׁ ַּש ָּבת.
רַ ִּבי ֱא ִל ֶ

ֹאש ַהׁ ָּשנָ ה וְ יוֹם ַה ִּכ ּפוּ רִ יםָּ ,כרְ גָ ִלים .וַ ֲח ָכ ִמים
רַ ָּבן ַּג ְמ ִל ֵיאל או ֵֹמר ,ר ׁ
ֹאש
או ְֹמרִ ים ,לֹא ְכ ִד ְברֵ י זֶ ה וְ לֹא ְכ ִד ְברֵ י זֶ הֶ ,א ָּלא ֲע ֶצרֶ ת ָּכרְ גָ ִלים ,ר ׁ
ַהׁ ָּשנָ ה וְ יוֹם ַה ִּכ ּפוּ רִ ים ַּכׁ ַּש ָּבת:

ז
ֵאין קוֹרְ ִעין ,וְ לֹא חו ְֹל ִצין ,וְ ֵאין ַמ ְברִ יןֶ ,א ָּלא ְקרו ָֹביו ׁ ֶשל ֵמת.

מסכת תענית פרק ג
א
ֵס ֶדר ַּת ֲענִ יּ וֹת ֵאלוּ

אשוֹנָ הֲ .א ָבל ְצ ָמ ִחים
ָה ָאמוּ רִּ ,ברְ ִב ָיעה רִ ׁ
ׁ ֶשׁ ָּשנוּ ַ ,מ ְתרִ ִיעין ֲע ֵל ֶיהם ִמ ָּיד .וְ ֵכן ׁ ֶש ָּפ ְסקוּ גְ ׁ ָש ִמים ֵּבין ֶּגׁ ֶשם ְלגֶ ׁ ֶשם
(מ ָּיד)ִ ,מ ְּפנֵ י ׁ ֶש ִהיא ַמ ַּכת ַּב ּצֹרֶ ת:
ַארְ ָּב ִעים יוֹםַ ,מ ְתרִ ִיעין ֲע ֵל ֶיהם ִ

ב
יָ רְ דוּ ַל ְּצ ָמ ִחין ֲא ָבל לֹא יָ רְ דוּ ָל ִא ָילןָ ,ל ִא ָילן וְ לֹא ַל ְּצ ָמ ִחיםָ ,לזֶ ה
וְ ָלזֶ ה ֲא ָבל לֹא ַל ּבוֹרוֹת ַלׁ ִּש ִיחין וְ ַל ְּמ ָערוֹתַ ,מ ְתרִ ִיעין ֲע ֵל ֶיהן ִמ ָּיד:

ג
וְ ֵכן ִעיר ׁ ֶש ּלֹא יָ רְ דוּ ָע ֶל ָיה גְ ׁ ָש ִמיםִּ ,ד ְכ ִתיב (עמוס ד) וְ ִה ְמ ַטרְ ִּתי

ַעל ִעיר ֶא ָחת וְ ַעל ִעיר ַא ַחת לֹא ַא ְמ ִטירֶ ,ח ְל ָקה ַא ַחת ִּת ָּמ ֵטר וגו’,
או ָֹת ּה ָה ִעיר ִמ ְת ַע ָּנה וּ ַמ ְתרַ ַעת ,וְ ָכל ְס ִביבו ֶֹת ָיהִ ,מ ְת ַענּ וֹת וְ לֹא
ַמ ְתרִ יעוֹת .רַ ִּבי ֲע ִק ָיבא או ֵֹמרַ ,מ ְתרִ יעוֹת וְ לֹא ִמ ְת ַענּ וֹת:

ד
וְ ֵכן ִעיר

ׁ ֶש ֶּיׁש ָּב ּה ֶּד ֶבר א ֹו ַמ ּפ ֶֹלת ,או ָֹת ּה ָה ִעיר ִמ ְת ַע ָּנה
וּ ַמ ְתרַ ַעת ,וְ ָכל ְס ִביבו ֶֹת ָיה ִמ ְת ַענּ וֹת וְ לֹא ַמ ְתרִ יעוֹת .רַ ִּבי ֲע ִק ָיבא
או ֵֹמרַ ,מ ְתרִ יעוֹת וְ לֹא ִמ ְת ַענּ וֹתֵ .איזֶ הוּ ֶּד ֶברִ ,עיר ַה ּמו ִֹצ ָיאה ֲח ֵמׁש
לשה יָ ִמים זֶ ה ַא ַחר
לשה ֵמ ִתים ִּבׁ ְש ׁ ָ
ֵמאוֹת רַ גְ ִלי ,וְ יָ ְצאוּ ִמ ֶּמ ָּנה ׁ ְש ׁ ָ
זֶ הֲ ,הרֵ י זֶ ה ֶּד ֶברָּ .פחוּ ת ִמ ָּכאןֵ ,אין זֶ ה ֶד ֶבר:

ה
ַעל ֵא ּלוּ

ַמ ְתרִ ִיעין ְּב ָכל ָמקוֹםַ ,על ַהׁ ִּש ָּדפוֹן וְ ַעל ַה ֵּירָ קוֹןַ ,על
ָה ַארְ ֶּבה וְ ַעל ֶה ָח ִסיל ,וְ ַעל ַח ָּיה רָ ָעה וְ ַעל ַה ֶחרֶ בַ ,מ ְתרִ ִיעין ָע ֶל ָיה,
ִמ ְּפנֵ י ׁ ֶש ִהיא ַמ ָּכה ְמ ַה ֶּל ֶכת:

ו
שה ׁ ֶש ָּירְ דוּ
ַמ ֲע ֶ ׂ

זְ ֵקנִ ים ִמירוּ ׁ ָש ַליִ ם ְל ָערֵ ֶיהם ,וְ גָ זְ רוּ ַת ֲענִ ית ַעל
ׁ ֶש ִּנרְ ָאה ִכ ְמלֹא ִפי ַתנּ וּ ר ׁ ִש ָּדפוֹן ְּב ַאׁ ְּש ְקלוֹן .וְ עוֹד ָּגזְ רוּ ַת ֲענִ ית ַעל
ׁ ֶש ָא ְכלוּ זְ ֵא ִבים ׁ ְשנֵ י ִתינוֹקוֹת ְּב ֵע ֶבר ַה ַּירְ ֵּדן .רַ ִּבי יו ֵֹסי או ֵֹמר ,לֹא ַעל
ׁ ֶש ָא ְכלוּ ֶא ָּלא ַעל ׁ ֶש ִּנרְ ָאה:

ז

משניות אותיות השם
ַעל ֵא ּלוּ ַמ ְתרִ ִיעין ַּבׁ ַּש ָּבתַ ,על ִעיר ׁ ֶש ִה ִּקיפוּ ָה גוֹיִ ם א ֹו נָ ָהר,
וְ ַעל ְס ִפינָ ה ַה ִּמ ָּטרֶ ֶפת ַּב ָּים .רַ ִּבי יו ֵֹסי או ֵֹמרְ ,ל ֶעזְ רָ ה וְ לֹא ִל ְצ ָע ָקה.
ימנִ י או ֵֹמרַ ,אף ַעל ַה ֶּד ֶבר ,וְ לֹא הוֹדוּ ל ֹו ֲח ָכ ִמים:
ׁ ִש ְמעוֹן ַה ִּת ְ

י

ח
ַעל ָּכל ָצרָ ה ׁ ֶש ּלֹא ָתבוֹא ַעל ַה ִּצ ּבוּ רַ ,מ ְתרִ ִיעין ָע ֶל ָיה ,חוּ ץ
שה ׁ ֶש ָא ְמרוּ ל ֹו ְלחוֹנִ י ַה ְמ ַע ֵּגלִ ,ה ְת ַּפ ֵּלל ׁ ֶש ֵּירְ דוּ
ֵמרוֹב ְּגׁ ָש ִמיםַ .מ ֲע ֶ ׂ
גְ ׁ ָש ִמיםָ .א ַמר ָל ֶהםְ ,צאוּ וְ ַה ְכנִ יסוּ ַתנּ וּ רֵ י ְפ ָס ִחיםִּ ,בׁ ְש ִביל ׁ ֶש ּלֹא
שהָ ,עג עוּ גָ ה וְ ָע ַמד
יִ ּמוֹקוּ ִ .ה ְת ַּפ ֵּלל וְ לֹא יָ רְ דוּ גְ ׁ ָש ִמיםֶ .מה ָע ָ ׂ
שמוּ ְפנֵ ֶיהם ָע ַלי,
ְּבתו ָֹכ ּה ,וְ ָא ַמר ְ(ל ָפנָ יו) ,רִ ּבוֹנ ֹו ׁ ֶשל עו ָֹלםָּ ,בנֶ יךָ ָ ׂ
ׁ ֶש ֲאנִ י ְכ ֶבן ַּביִ ת ְל ָפנֶ יךָ  .נִ ׁ ְש ָּבע ֲאנִ י ְבׁ ִש ְמךָ ַה ָּגדוֹל ׁ ֶש ֵאינִ י זָ ז ִמ ָּכאן,
ַעד ׁ ֶש ְּתרַ ֵחם ַעל ָּבנֶ יךָ ִ .ה ְת ִחילוּ ְּגׁ ָש ִמים ְמנַ ְּט ִפיןָ .א ַמר ,לֹא ָכךְ
ׁ ָש ַא ְל ִּתיֶ ,א ָּלא ִּגׁ ְש ֵמי בוֹרוֹת ׁ ִש ִיחין וּ ְמ ָערוֹתִ .ה ְת ִחילוּ ֵלירֵ ד
ְּבזַ ַעףָ .א ַמר ,לֹא ָכךְ ׁ ָש ַא ְל ִּתיֶ ,א ָּלא ִּגׁ ְש ֵמי רָ צוֹןְּ ,ברָ ָכה וּ נְ ָד ָבה.
שרָ ֵאל ִמירוּ ׁ ָש ַליִ ם ְל ַהר ַה ַּביִ ת ִמ ְּפנֵ י
יָ רְ דוּ ְכ ִת ְקנָ ןַ ,עד ׁ ֶש ָּי ְּצאוּ יִ ְ ׂ
ַה ְּגׁ ָש ִמיםָּ .באוּ וְ ָא ְמרוּ לוְֹּ ,כׁ ֵשם ׁ ֶש ִה ְת ַּפ ַל ְל ָּת ֲע ֵל ֶיהם ׁ ֶש ֵּירְ דוּ
ָּכךְ ִה ְת ַּפ ֵּלל ׁ ֶש ֵּי ְלכוּ ָל ֶהןָ .א ַמר ָל ֶהןְ ,צאוּ וּ רְ אוּ ִאם נִ ְמ ֵחית ֶא ֶבן
ַה ּטו ִֹעיםָ ׁ .ש ַלח ל ֹו ׁ ִש ְמעוֹן ֶּבן ׁ ָש ָטחִ ,א ְל ָמ ֵלא חוֹנִ י ַא ָּתה ,גּ וֹזְ רַ נִ י
שה ְלךָ ֶ ׁ ,ש ַא ָּתה ִמ ְת ַח ֵּטא ִל ְפנֵ י ַה ָּמקוֹם
ָע ֶליךָ נִ ּדוּ יֲ .א ָבל ָמה ֶא ֱע ֶ ׂ
שה ל ֹו רְ צוֹנוֹ.
שה ְלךָ רְ צוֹנְ ךָ ְּכ ֵבן ׁ ֶשהוּ א ִמ ְת ַח ֵּטא ַעל ָא ִביו וְ ע ֹו ֶ ׂ
וְ ע ֹו ֶ ׂ
ש ַמח ָא ִביךָ וְ ִא ֶּמךָ וְ ָתגֵ ל
וְ ָע ֶליךָ ַה ָּכתוּ ב או ֵֹמר( ,משלי כג) יִ ְ ׂ
יו ַֹל ְד ֶּתךָ :

ט
ָהיוּ ִמ ְת ַע ִּנין

וְ יָ רְ דוּ ָל ֶהם ְּגׁ ָש ִמים ק ֶֹדם ָהנֵ ץ ַה ַח ָּמה ,לֹא
יַ ׁ ְש ִלימוּ ְ .ל ַא ַחר ָהנֵ ץ ַה ַח ָּמה ,יַ ׁ ְש ִלימוּ  .רַ ִּבי ֱא ִל ֶיעזֶ ר או ֵֹמר ,ק ֶֹדם
שה ׁ ֶש ָּגזְ רוּ ַת ֲענִ ית
ֲחצוֹת לֹא יַ ׁ ְש ִלימוּ ְ ,ל ַא ַחר ֲחצוֹת יַ ׁ ְש ִלימוּ ַ .מ ֲע ֶ ׂ
ְּבלוּ ד ,וְ יָ רְ דוּ ָל ֶהם ְּגׁ ָש ִמים ק ֶֹדם ֲחצוֹתָ .א ַמר ָל ֶהם רַ ִּבי ַטרְ פוֹן,
ְצאוּ וְ ִא ְכלוּ וּ ׁ ְשתוּ וַ ֲעשׂוּ יוֹם טוֹב .וְ יָ ְצאוּ וְ ָא ְכלוּ וְ ׁ ָשתוּ וְ ָעשׂוּ יוֹם
טוֹב ,וּ ָבאוּ ֵּבין ָה ַערְ ַּביִ ם וְ ָקרְ אוּ ַה ֵּלל ַה ָּגדוֹל:

פ
מסכת פרה פרק ד
א
ָּפרַ ת ַח ָּטאת ׁ ֶשׁ ְּש ָח ָט ּה ׁ ֶש ּלֹא ִלׁ ְש ָמ ּהִ ,ק ֵּבל וְ ִה ָּזה ׁ ֶש ּלֹא ִלׁ ְש ָמ ּה,

א ֹו ִלׁ ְש ָמ ּה וְ ׁ ֶש ּלֹא ִלׁ ְש ָמ ּה ,א ֹו ׁ ֶש ּלֹא ִלׁ ְש ָמ ּה וְ ִלׁ ְש ָמ ּהְּ ,פסוּ ָלה .רַ ִּבי
ֱא ִל ֶיעזֶ ר ַמ ְכׁ ִשיר .וְ ׁ ֶש ּלֹא רְ חוּ ץ יָ ַדיִ ם וְ רַ גְ ַליִ םְּ ,פסוּ ָלה .רַ ִּבי ֱא ִל ֶיעזֶ ר
ַמ ְכׁ ִשיר .וְ ׁ ֶש ּלֹא ְבכ ֵֹהן ָּגדוֹלְ ,פסוּ ָלה .רַ ִּבי יְ הוּ ָדה ַמ ְכׁ ִשירִ .וב ְמ ֻח ַּסר
שית:
ְּבגָ ִדיםְּ ,פסוּ ָלה .וּ ִב ְכ ֵלי ָל ָבן ָהיְ ָתה נַ ֲע ֵ ׂ

ב
שרָ ָפ ּה חוּ ץ ִמ ִּג ָּת ּה ,א ֹו ִבׁ ְש ֵּתי גִ ּתוֹת ,א ֹו ׁ ֶש ָּשרַ ף ׁ ְש ַּתיִ ם ְּבגַ ת
ְׂ
ַא ַחתְּ ,פסוּ ָלהִ .ה ָּזה וְ לֹא ִכ ֵּון ְּכנֶ גֶ ד ַה ֶּפ ַתחְּ ,פסוּ ָלהִ .ה ָּזה ִמׁ ִּשׁ ִּשית
ׁ ְש ִב ִיעיתָ ,חזַ ר וְ ִה ָּזה ׁ ְש ִב ִיעיתְּ ,פסוּ ָלהִ .מׁ ְּש ִב ִיעית ׁ ְש ִמינִ ית וְ ָחזַ ר
וְ ִה ָּזה ׁ ְש ִמינִ יתְּ ,כׁ ֵשרָ ה:

ג
שרָ ָפ ּה ׁ ֶש ּלֹא ָב ֵע ִצים,
ְׂ

א ֹו ְב ָכל ֵע ִציםֲ ,א ִפ ּלוּ ְב ַקׁש א ֹו
יט ּה וּ נְ ָת ָח ּהְּ ,כׁ ֵשרָ הְ ׁ .ש ָח ָט ּה ַעל ְמנָ ת
ִבגְ ָב ָבהְּ ,כׁ ֵשרָ הִ .ה ְפׁ ִש ָ
שרָ ּה וְ ִלׁ ְש ּתוֹת ִמ ָּד ָמ ּהְּ ,כׁ ֵשרָ ה .רַ ִּבי ֱא ִל ֶיעזֶ ר או ֵֹמרֵ ,אין
ֶל ֱאכוֹל ִמ ְּב ָ ׂ
ַמ ֲחׁ ָש ָבה ּפו ֶֹס ֶלת ַּב ָּפרָ ה:

ד
ָּכל ָה ֲעסוּ ִקין

ַּב ָּפרָ ה ִמ ְּת ִח ָּלה וְ ַעד סוֹףְ ,מ ַט ְּמ ִאין ְּבגָ ִדים,
יט ָת ּהֵ ,אינָ ּה
אכהֵ .ארַ ע ָּב ּה ְּפסוּ ל ִּבׁ ְש ִח ָ
וּ פו ְֹס ִלים או ָֹת ּה ִּב ְמ ָל ָ
ְמ ַט ְּמ ָאה ְבגָ ִדיםֵ .ארַ ע ָּב ּה ְּב ַה ָּזיָ ָת ּהָּ ,כל ָהעו ֵֹסק ָּב ּה ִל ְפנֵ י ְפסוּ ָל ּה,
ְמ ַט ְּמ ָאה ְבגָ ִדיםְ .ל ַא ַחר ְּפסוּ ָל ּהֵ ,אינָ ּה ְמ ַט ְּמ ָאה ְבגָ ִדים .נִ ְמ ְצ ָאה
ש ָיה
ֻח ְמרָ ּה ֻק ָּל ּהְ .לעו ָֹלם מו ֲֹע ִלין ָּב ּה ,וּ ַמרְ ִּבין ָל ּה ֵע ִצים ,וּ ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ֵא ֶפר.
אכה ּפו ֶֹס ֶלת ָּב ּהַ ,עד ׁ ֶש ֵּת ָע ֶ ׂ
ַּביּ וֹם ,וּ ַב ּכ ֵֹהןַ ,ה ְּמ ָל ָ
אכה ּפו ֶֹס ֶלת ַּב ַּמיִ םַ ,עד ׁ ֶש ַּי ִּטילוּ ֶאת ָה ֵא ֶפר:
וְ ַה ְּמ ָל ָ

מסכת שבת פרק א
(עיין לעיל)

ט
ִמ ְצוַ ת ֵאזוֹב,

לשה גִ ְבעו ִֹלין .רַ ִּבי
לשה ְק ָל ִחים וּ ָב ֶהם ׁ ְש ׁ ָ
ׁ ְש ׁ ָ
לשה ְק ָל ִחים,
לשהֵ .אזוֹב ׁ ֶש ֶּיׁש ּב ֹו ׁ ְש ׁ ָ
לשה ׁ ְש ׁ ָ
יְ הוּ ָדה או ֵֹמרֶ ׁ ,של ׁ ְש ׁ ָ
ְמ ַפ ְּסג ֹו וְ אוֹגְ דוִֹּ .פ ְּסג ֹו וְ לֹא ֲאגָ דוֲֹ ,אגָ ד ֹו וְ לֹא ִפ ְּסגוֹ ,לֹא ִפ ְּסג ֹו וְ לֹא
לשה ְק ָל ִחים וּ ָב ֶהם
ֲאגָ דוָֹּ ,כׁ ֵשר .רַ ִּבי יו ֵֹסי או ֵֹמרִ ,מ ְצוַ ת ֵאזוֹבְ ׁ ,ש ׁ ָ
לשה גִ ְבעו ִֹלים ,וּ ׁ ְשיָ רָ יו ׁ ְשנַ יִ ם ,וְ גַ רְ ּ ֻד ָּמיו ָּכל ׁ ֶשהוּ א:
ׁ ְש ׁ ָ

צ

ח

מסכת פרה פרק יא
א
ְצלו ִֹחית ׁ ֶש ִה ִּנ ָיח ּה ְמגֻ ָּלה ,וּ ָבא וּ ְמ ָצ ָא ּה ְמכֻ ָּסהְּ ,פסוּ ָלהִ .ה ִּנ ָיח ּה

מסכת בבא בתרא פרק ג
א
ֶחזְ ַקת ַה ָּב ִּתים

ימ ָּנה,
ְמכֻ ָּסה וּ ָבא וּ ְמ ָצ ָא ּה ְמגֻ ָּלהִ ,אם יְ כו ָֹלה ַה ֻח ְל ָּדה ִלׁ ְש ּתוֹת ֵה ֶ
א ֹו נָ ָחׁש ְל ִד ְברֵ י רַ ָּבן ַּג ְמ ִל ֵיאל ,א ֹו ׁ ֶש ָּירַ ד ָּב ּה ַטל ַּב ַּליְ ָלהְּ ,פסוּ ָלה.
ַה ַח ָּטאת ֵאינָ ּה נִ ּצו ָֹלה ְּב ָצ ִמיד ָּפ ִתיל .וּ ַמיִ ם ׁ ֶש ֵאינָ ן ְמ ֻק ָּדׁ ִשין
נִ ּצו ִֹלין ְּב ָצ ִמיד ָּפ ִתיל:

וְ ַה ּבוֹרוֹת וְ ַהׁ ִּש ִיחין וְ ַה ְּמ ָערוֹת וְ ַהׁ ּשו ָֹבכוֹת
וְ ַה ֶּמרְ ֲח ָצאוֹת וּ ֵבית ַה ַּב ִּדין וּ ֵבית ַהׁ ְּש ָל ִחין וְ ָה ֲע ָב ִדים וְ כֹל ׁ ֶשהוּ א
ש ֵדה ַה ַּב ַעל
שה ֵפרוֹת ָּת ִדירֶ ,חזְ ָק ָתן ׁ ָש ׁלש ׁ ָשנִ ים ִמיּ וֹם ְליוֹםׂ ְ .
ע ֹו ֶ ׂ
ֶחזְ ָק ָת ּה ׁ ָש ׁלש ׁ ָשנִ ים ,וְ ֵאינָ ּה ְצרִ ָיכה ִמיּ וֹם ְליוֹם ,רַ ִּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל
לשה ָּב ַא ֲחרוֹנָ ה וּ ׁ ְשנֵ ים
אשוֹנָ ה וּ ׁ ְש ׁ ָ
לשה ֳח ָדׁ ִשים ָּברִ ׁ
או ֵֹמרְ ׁ ,ש ׁ ָ
שר ח ֶֹדׁש .רַ ִּבי ֲע ִק ָיבא או ֵֹמר,
שר ח ֶֹדׁש ָב ֶא ְמ ַצעֲ ,הרֵ י ׁ ְשמוֹנָ ה ָע ָ ׂ
ָע ָ ׂ
שר ח ֶֹדׁש ָּב ֶא ְמ ַצע,
אשוֹנָ ה וְ ח ֶֹדׁש ָּב ַא ֲחרוֹנָ ה וּ ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂ
ח ֶֹדׁש ָּברִ ׁ
שר ח ֶֹדׁשָ .א ַמר רַ ִבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאלַּ ,ב ֶּמה ְד ָברִ ים
ֲהרֵ י ַארְ ָּב ָעה ָע ָ ׂ
ש ֵדה ִא ָילןָּ ,כנַ ס ֶאת ְּתבוּ ָאתוָֹ ,מ ַסק
ש ֵדה ָל ָבןֲ .א ָבל ִּב ְ ׂ
ֲאמוּ רִ יםִּ ,ב ְ ׂ
יתיוָּ ,כנַ ס ֶאת ֵקיצוֲֹ ,הרֵ י ֵא ּלוּ ׁ ָש ׁלש ׁ ָשנִ ים:
ֶאת זֵ ָ

ג
ְּד ֵב ָלה ׁ ֶשל ְּתרוּ ָמה ׁ ֶש ָּנ ְפ ָלה ְלתוֹךְ

ב
ׁ ָש ׁלש ֲארָ צוֹת

ב
ָּכל ַה ָּס ֵפק

ָטהוֹר ִל ְתרוּ ָמהָ ,טהוֹר ְל ַח ָּטאתָּ .כל ַה ָּתלוּ י
ִל ְתרוּ ָמה ,נִ ׁ ְש ָּפךְ ְל ַח ָּטאתִ .אם ָעשׂוּ ַעל ַּג ָּביו ְט ָהרוֹתְּ ,תלוּ יוֹת.
ָהרְ ָפפוֹתְ ,טהוֹרוֹת ַל ּק ֶֹדׁש וְ ַל ְּתרוּ ָמה וְ ַל ַח ָּטאת .רַ ִּבי ֱא ִל ֶיעזֶ ר
או ֵֹמרָ ,הרְ ָעדוֹתְ ,ט ֵמאוֹת ַל ַח ָּטאת:

ֵמי ַח ָּטאת וּ נְ ָט ָל ּה וַ ֲא ָכ ָל ּה,
ִאם יֶ ׁש ָּב ּה ַּכ ֵּב ָיצהֵּ ,בין ְט ֵמ ָאה ֵּבין ְטהוֹרָ הַ ,ה ַּמיִ ם ְט ֵמ ִאין,
(אין ָּב ּה ַּכ ֵּב ָיצהַ ,ה ַּמיִ ם ְטהוֹרִ ין ,וְ ָהאו ְֹכ ָל ּה
יתהֵ .
וְ ָהאו ְֹכ ָל ּה ַח ָּיב ִמ ָ
יתה( .רַ ִּבי יו ֵֹסי או ֵֹמרַּ ,ב ְּטהוֹרָ הַ ,ה ַּמיִ ם ְטהוֹרִ יםַ .ה ָּטהוֹר
ַח ָּיב ִמ ָ
ֹאש ֹו וְ רֻ ּב ֹו ְלתוֹךְ ֵמי ַח ָּטאת ,נִ ְט ָמא:
ְל ַח ָּטאת ׁ ֶש ִה ְכנִ יס ר ׁ

ַל ֲחזָ ָקה ,יְ הוּ ָדה וְ ֵע ֶבר ַה ַּירְ ֵּדן וְ ַה ָּג ִלילָ .היָ ה
ִביהוּ ָדה וְ ֶה ֱחזִ יק ַּב ָּג ִלילַּ ,ב ָּג ִליל וְ ֶה ֱחזִ יק ִּביהוּ ָדהֵ ,אינָ ּה ֲחזָ ָקהַ ,עד
ׁ ֶש ְּי ֵהא ִע ּמ ֹו ַב ְּמ ִדינָ הָ .א ַמר רַ ִּבי יְ הוּ ָדה ,לֹא ָא ְמרוּ ׁ ָש ׁלש ׁ ָשנִ ים
ֶא ָּלא ְּכ ֵדי ׁ ֶש ְּי ֵהא ְב ַא ְס ַּפ ְמיָ א ,וְ יַ ֲחזִ יק ׁ ָשנָ ה ,וְ יֵ ְלכוּ וְ יו ִֹדיעוּ הו ׁ ָשנָ ה,
וְ יָ בוֹא ְלׁ ָשנָ ה ַא ֶחרֶ ת:

ד

ג

ָּכל ַה ָּטעוּ ן ִּב ַיאת ַמיִ ם ִמ ִּד ְברֵ י תוֹרָ הְ ,מ ַט ֵּמא ֶאת ַה ּק ֶֹדׁש וְ ֶאת
שר ,וְ ָאסוּ ר ַעל ִּב ַיאת ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
ַה ְּתרוּ ָמה וְ ֶאת ַה ֻח ִּלין וְ ֶאת ַה ַּמ ֲע ֵ ׂ
ְל ַא ַחר ִּב ָיאתוְֹ ,מ ַט ֵּמא ֶאת ַה ּק ֶֹדׁש ,וּ פו ֵֹסל ֶאת ַה ְּתרוּ ָמהִּ ,ד ְברֵ י
רַ ִּבי ֵמ ִאיר .וַ ֲח ָכ ִמים או ְֹמרִ יםּ ,פו ֵֹסל ַּב ּק ֶֹדׁש וּ ַב ְּתרוּ ָמה ,וּ ֻמ ָּתר
שר .וְ ִאם ָּבא ֶאל ַה ִּמ ְק ָּדׁשֵּ ,בין ִל ְפנֵ י ִב ָיאת ֹו ֵּבין
ַּב ֻח ִּלין וּ ַב ַּמ ֲע ֵ ׂ
ְל ַא ַחר ִּב ָיאתוַֹ ,ח ָּיב:

ָּכל ֲחזָ ָקה ׁ ֶש ֵאין ִע ָּמ ּה ַט ֲענָ הֵ ,אינָ ּה ֲחזָ ָקהֵּ .כ ַיצדָ ,א ַמר לוֹ,
שה ְבתוֹךְ ׁ ֶש ִּלי .וְ הוּ א ָא ַמר לוֶֹ ׁ ,ש ּלֹא ָא ַמר ִלי ָא ָדם
ָמה ַא ָּתה ע ֹו ֶ ׂ
ָּד ָבר ֵמעו ָֹלםֵ ,אינָ ּה ֲחזָ ָקהֶ ׁ .ש ָּמ ַכרְ ָּת ִליֶ ׁ ,ש ָּנ ַת ָּת ִלי ְב ַמ ָּתנָ ה,
ָא ִביךָ ְמ ָכרָ ּה ִליָ ,א ִביךָ נְ ָתנָ ּה ִלי ְב ַמ ָּתנָ הֲ ,הרֵ י ז ֹו ֲחזָ ָקה .וְ ַה ָּבא
(ה ֻא ָּמנִ ין) וְ ַהׁ ּ ֻש ָּת ִפים וְ ָה ֲארִ ִיסין
ִמׁ ּשוּ ם יְ רֻ ׁ ָּשהֵ ,אינ ֹו ָצרִ יךְ ַט ֲענָ הָ .
וְ ָה ַא ּפו ְֹטרו ִֹּפיןֵ ,אין ָל ֶהם ֲחזָ ָקהֵ .אין ָל ִא ׁיש ֲחזָ ָקה ְּבנִ ְכ ֵסי ִאׁ ְש ּתוֹ,
וְ לֹא ָל ִאׁ ָּשה ֲחזָ ָקה ְּבנִ ְכ ֵסי ַב ְע ָל ּה ,וְ לֹא ָל ָאב ְּבנִ ְכ ֵסי ַה ֵּבן ,וְ לֹא
ַל ֵּבן ְּבנִ ְכ ֵסי ָה ָאבַ .ב ֶּמה ְד ָברִ ים ֲאמוּ רִ יםַ ,ב ַּמ ֲחזִ יקֲ ,א ָבל ְּבנו ֵֹתן
ַמ ָּתנָ ה ,וְ ָה ַא ִחין ׁ ֶש ָח ְלקוּ  ,וְ ַה ַּמ ֲחזִ יק ְּבנִ ְכ ֵסי ַה ֵּגר ,נָ ַעל וְ גָ ַדר וּ ָפרַ ץ
ָּכל ׁ ֶשהוּ אֲ ,הרֵ י ז ֹו ֲחזָ ָקה:

ה
ָּכל ַה ָּטעוּ ן ִּב ַיאת ַמיִ ם ִמ ִּד ְברֵ י סו ְֹפרִ יםְ ,מ ַט ֵּמא ֶאת ַה ּק ֶֹדׁש,
שרִּ ,ד ְברֵ י רַ ִּבי ֵמ ִאיר.
וּ פו ֵֹסל ֶאת ַה ְּתרוּ ָמה ,וּ ֻמ ָּתר ַּב ֻח ִּלין וּ ַב ַּמ ֲע ֵ ׂ
שרְ .ל ַא ַחר ִּב ָיאתוֹֻ ,מ ָּתר ְּבכֻ ָּלן .וְ ִאם ָּבא
וַ ֲח ָכ ִמים או ְֹסרִ ים ַּב ַּמ ֲע ֵ ׂ
ֶאל ַה ִּמ ְק ָּדׁשֵּ ,בין ִל ְפנֵ י ִב ָיאת ֹו וּ ֵבין ְל ַא ַחר ִּב ָיאתוָֹּ ,פטוּ ר:

ו
ָּכל ַה ָּטעוּ ן ִּב ַיאת ַמיִ םֵּ ,בין ִמ ִּד ְברֵ י תוֹרָ ה ֵּבין ִמ ִּד ְברֵ י סו ְֹפרִ ים,

ְמ ַט ֵּמא ֶאת ֵמי ַח ָּטאת ,וְ ֶאת ֵא ֶפר ַח ָּטאת ,וְ ֶאת ַה ַּמ ֶּזה ֵמי ַח ָּטאת
ְּב ַמ ָּגע וּ ְב ַמ ָּשאָ .ה ֵאזוֹב ַה ּ ֻמ ְכׁ ָשר ,וְ ַה ַּמיִ ם ׁ ֶש ֵאינָ ן ְמ ֻק ָּדׁ ִשים ,וּ ְכ ִלי
רֵ ָיקם ַה ָּטהוֹר ְל ַח ָּטאתְּ ,ב ַמ ָּגע וּ ְב ַמ ָּשאִּ ,ד ְברֵ י רַ ִּבי ֵמ ִאיר .וַ ֲח ָכ ִמים
או ְֹמרִ יםְּ ,ב ַמ ָּגע ֲא ָבל לֹא ְב ַמ ָּשא:

ז
ָּכל ֵאזוֹב ׁ ֶש ֶּיׁש ל ֹו ׁ ֵשם ְלוָ יָּ ,פסוּ לֵ .אזוֹב זֶ הָּ ,כׁ ֵשרֵ .אזוֹב יוֹן,

ֵאזוֹב ּכו ֲֹח ִליתֵ ,אזוֹב רו ִֹמיֵ ,אזוֹב ִמ ְד ָּברִ יָּ ,פסוּ ל .וְ ׁ ֶשל ְּתרוּ ָמה
ְט ֵמ ָאהָּ ,פסוּ ל .וְ ׁ ֶשל ְטהוֹרָ ה ,לֹא יַ ֶּזה .וְ ִאם ִה ָּזהָּ ,כׁ ֵשרֵ .אין ַמ ִּזין
לֹא ְביוֹנְ קוֹת ,וְ לֹא ִב ְת ָמרוֹתֵ .אין ַח ָּי ִבין ַעל ַהיּ וֹנְ קוֹת ַעל ִּב ַיאת
ַה ִּמ ְק ָּדׁש .רַ ִּבי ֱא ִל ֶיעזֶ ר או ֵֹמרַ ,אף לֹא ַעל ַה ְּת ָמרוֹתֵ .א ּלוּ ֵהן
ַהיּ וֹנְ קוֹתִּ ,ג ְבעו ִֹלין ׁ ֶש ּלֹא גָ ָמלוּ :

ח
ֵאזוֹב ׁ ֶש ִה ָּזה בוָֹּ ,כׁ ֵשר ְל ַט ֵהר ּב ֹו ֶאת ַה ְּמצוֹרָ עִ .ל ְּקט ֹו ָל ֵע ִצים
וְ נָ ְפלוּ ָע ָליו ַמׁ ְש ִקיןְ ,מנַ ְּגב ֹו וְ הוּ א ָכׁ ֵשרִ .ל ְּקט ֹו ָל ֳא ָכ ִלין וְ נָ ְפלוּ
ָע ָליו ַמׁ ְש ִקיןַ ,אף ַעל ִּפי ׁ ֶש ִּנ ְּגבוָֹּ ,פסוּ לִ .ל ְּקט ֹו ְל ַח ָּטאתִּ ,כ ְמ ַל ֵּקט
ָל ֳא ָכ ִליןִּ ,ד ְברֵ י רַ ִּבי ֵמ ִאיר .רַ ִּבי יְ הוּ ָדה וְ רַ ִּבי יו ֵֹסי וְ רַ ִּבי ׁ ִש ְמעוֹן
או ְֹמרִ יםִּ ,כ ְמ ַל ֵּקט ָל ֵע ִצים:

ד
ָהיוּ ׁ ְשנַ יִ ם ְמ ִע ִידין אוֹת ֹו ׁ ֶש ֲא ָכ ָל ּה ׁ ָש ׁלש ׁ ָשנִ ים ,וְ נִ ְמ ְצאוּ זו ְֹמ ִמין,
אשוֹנָ ה ,וּ ׁ ְשנַ יִ ם ַּבׁ ְּשנִ ָּיה ,וּ ׁ ְשנַ יִ ם
ְמׁ ַש ְּל ִמין ל ֹו ֶאת ַה ּכֹלְ ׁ .שנַ יִ ם ָּברִ ׁ
לשה ַא ִחים וְ ֶא ָחד ִמ ְצ ָטרֵ ף
ישיתְ ,מׁ ַש ְּלׁ ִשין ֵּבינֵ ֶיהםְ ׁ .ש ׁ ָ
ַּבׁ ְּש ִל ׁ ִ
ִע ָּמ ֶהםֲ ,הרֵ י ֵא ּלוּ ׁ ָש ׁלש ֵעדֻ יּ וֹת ,וְ ֵהן ֵעדוּ ת ַא ַחת ַל ֲהזָ ָמה:

ה
ֵא ּלוּ ְד ָברִ ים

ׁ ֶש ֵּיׁש ָל ֶהם ֲחזָ ָקה ,וְ ֵא ּלוּ ְד ָברִ ים ׁ ֶש ֵאין ָל ֶהם
ֲחזָ ָקהָ .היָ ה ַמ ֲע ִמיד ְּב ֵה ָמה ֶב ָח ֵצרַּ ,תנּ וּ ר ,וְ ִכירַ יִ ם ,וְ רֵ ַחיִ ם ,וּ ְמגַ ֵּדל
שה ְמ ִח ָּצה
ַּתרְ נְ גו ִֹלין ,וְ נו ֵֹתן זִ ְבל ֹו ֶב ָח ֵצרֵ ,אינָ ּה ֲחזָ ָקהֲ .א ָבל ָע ָ ׂ
שרָ ה ְט ָפ ִחים ,וְ ֵכן ַל ַּתנּ וּ ר ,וְ ֵכן ַל ִּכירַ יִ ם ,וְ ֵכן
ִל ְב ֶה ְמ ּת ֹו ְּגבו ָֹהה ֲע ָ ׂ
שה ָמקוֹם ְלזִ ְבל ֹו ָעמוֹק
ָלרֵ ַחיִ םִ ,ה ְכנִ יס ַּתרְ נְ גו ִֹלין ְלתוֹךְ ַה ַּביִ ת ,וְ ָע ָ ׂ
לשהֲ ,הרֵ י ז ֹו ֲחזָ ָקה:
לשה א ֹו גָ בו ַֹּה ׁ ְש ׁ ָ
ׁ ְש ׁ ָ

ו
ַה ַּמרְ זֵ ב ֵאין ל ֹו ֲחזָ ָקה ,וְ יֵ ׁש ִל ְמקוֹמ ֹו ֲחזָ ָקהַ .ה ַּמזְ ִח ָילה יֶ ׁש ָל ּה

ֲחזָ ָקהֻ .ס ָּלם ַה ִּמ ְצרִ י ֵאין ל ֹו ֲחזָ ָקה ,וְ ַל ּצוֹרִ י יֵ ׁש ל ֹו ֲחזָ ָקהַ .ח ּלוֹן
ַה ִּמ ְצרִ ית ֵאין ָל ּה ֲחזָ ָקה ,וְ ַל ּצוֹרִ ית יֶ ׁש ָל ּה ֲחזָ ָקהֵ .איז ֹו ִהיא ַח ּלוֹן
ֹאש ֹו ׁ ֶשל ָא ָדם יָ כוֹל ִל ָּכנֵ ס ְלתו ָֹכ ּה ,רַ ִּבי
ַה ִּמ ְצרִ יתּ ,כֹל ׁ ֶש ֵאין ר ׁ
ֹאש ֹו ׁ ֶשל ָא ָדם
יְ הוּ ָדה או ֵֹמרִ ,אם יֶ ׁש ָל ּה ַמ ְל ֵּבןַ ,אף ַעל ִּפי ׁ ֶש ֵאין ר ׁ
יָ כוֹל ִל ָּכנֵ ס ְלתו ָֹכ ּהֲ ,הרֵ י ז ֹו ֲחזָ ָקהַ .ה ִּזיז ַעד ֶט ַפח יֶ ׁש ל ֹו ֲחזָ ָקה,
וְ יָ כוֹל ִל ְמחוֹתָּ .פחוּ ת ִמ ֶּט ַפחֵ ,אין ל ֹו ֲחזָ ָקה ,וְ ֵאין יָ כוֹל ִל ְמחוֹת:

משניות אותיות השם
ז
לֹא יִ ְפ ַּתח ָא ָדם ַח ּלוֹנו ָֹתיו ַל ֲח ַצר ַהׁ ּ ֻש ָּת ִפיןָ .ל ַקח ַּביִ ת ְּב ָח ֵצר

ַא ֶחרֶ ת ,לֹא יִ ְפ ָּת ֶחנּ וּ ַל ֲח ַצר ַהׁ ּ ֻש ָּת ִפיןָּ .בנָ ה ֲע ִל ָּיה ַעל ַּג ֵּבי ֵביתוֹ,
לֹא יִ ְפ ָּת ֶח ָּנה ַל ֲח ַצר ַהׁ ּ ֻש ָּת ִפיןֶ .א ָּלא ִאם רָ ָצהּ ,בוֹנֶ ה ֶאת ַה ֶח ֶדר
ִל ְפנִ ים ִמ ֵּביתוֹ ,וּ בוֹנֶ ה ֲע ִל ָּיה ַעל ַּג ֵּבי ֵבית ֹו וּ פו ְֹת ָח ּה ְלתוֹךְ ֵּביתוֹ .לֹא
יִ ְפ ַּתח ָא ָדם ַל ֲח ַצר ַהׁ ּ ֻש ָּת ִפין ֶּפ ַתח ְּכנֶ גֶ ד ֶּפ ַתח וְ ַח ּלוֹן ְּכנֶ גֶ ד ַח ּלוֹן.
שנּ וּ ׁ ְשנָ יִ םֲ .א ָבל ּפו ֵֹת ַח
שנּ וּ גָ דוֹלֶ .א ָחד ,לֹא יַ ֲע ֶ ׂ
ָהיָ ה ָק ָטן ,לֹא יַ ֲע ֶ ׂ
הוּ א ִלרְ ׁשוּ ת ָהרַ ִּבים ֶּפ ַתח ְּכנֶ גֶ ד ֶּפ ַתח וְ ַח ּלוֹן ְּכנֶ גֶ ד ַח ּלוֹןָ .היָ ה ָק ָטן,
שה אוֹת ֹו ׁ ְשנָ יִ ם:
שה אוֹת ֹו גָ דוֹלֶ .א ָחד ,ע ֹו ֶ ׂ
ע ֹו ֶ ׂ

ח
שין ָח ָלל ַּת ַחת רְ ׁשוּ ת ָהרַ ִּביםּ ,בוֹרוֹת ׁ ִש ִיחין וּ ְמ ָערוֹת.
ֵאין ע ֹו ִ ׂ
רַ ִּבי ֱא ִל ֶיעזֶ ר ַמ ִּתיר ְּכ ֵדי ׁ ֶש ְּת ֵהא ֲעגָ ָלה ְמ ַה ֶּל ֶכת וּ ְטעוּ נָ ה ֲא ָבנִ ים.
ֵאין מו ִֹצ ִיאין זִ יזִ ין וּ גְ זֻזְ ְטרָ אוֹת ִלרְ ׁשוּ ת ָהרַ ִּביםֶ ,א ָּלא ִאם רָ ָצה
ּכוֹנֵ ס ְלתוֹךְ ׁ ֶש ּל ֹו וּ מו ִֹציאָ .ל ַקח ָח ֵצר וּ ָב ּה זִ יזִ ין וּ גְ זֻזְ ְטרָ אוֹת,
ֲהרֵ י ז ֹו ְב ֶחזְ ָק ָת ּה:

ק

מסכת מעילה פרק א
א
ָק ְדׁ ֵשי ָק ָדׁ ִשים ׁ ֶשׁ ְּש ָח ָטן ַּב ָּדרוֹם ,מו ֲֹע ִלין ָּב ֶהןְ ׁ .ש ָח ָטן
ַּב ָּדרוֹם וְ ִק ֵּבל ָּד ָמן ַּב ָּצפוֹןַּ ,ב ָּצפוֹן וְ ִק ֵּבל ָּד ָמן ַּב ָּדרוֹםְ ׁ ,ש ָח ָטן

ַּביּ וֹם וְ זָ רַ ק ַּב ַּליְ ָלהַּ ,ב ַּליְ ָלה וְ זָ רַ ק ַּביּ וֹם ,א ֹו ׁ ֶשׁ ְּש ָח ָטן חוּ ץ ִלזְ ַמ ָּנן
וְ חוּ ץ ִל ְמקו ָֹמן ,מו ֲֹע ִלין ָּב ֶהןְּ .כ ָלל ָא ַמר רַ ִּבי יְ הוׁ ֹֻש ַעּ ,כֹל ׁ ֶש ָהיָ ה ָל ּה
ׁ ְש ַעת ֶה ֵּתר ַל ּכ ֲֹהנִ יםֵ ,אין מו ֲֹע ִלין ָּב ּה .וְ ׁ ֶש ּלֹא ָהיָ ה ָל ּה ׁ ְש ַעת ֶה ֵּתר
ַל ּכ ֲֹהנִ ים ,מו ֲֹע ִלין ָּב ּהֵ .איז ֹו ִהיא ׁ ֶש ָהיָ ה ָל ּה ׁ ְש ַעת ֶה ֵּתר ַל ּכ ֲֹהנִ ים,
ׁ ֶש ָּלנָ ה ,וְ ׁ ֶש ִּנ ְט ְמ ָאה ,וְ ׁ ֶש ָּי ְצ ָאהֵ .איז ֹו ִהיא ׁ ֶש ּלֹא ָהיָ ה ָל ּה ׁ ְש ַעת ֶה ֵּתר
ַל ּכ ֲֹהנִ יםֶ ׁ ,ש ִּנׁ ְש ֲח ָטה חוּ ץ ִלזְ ַמ ָּנ ּה ,חוּ ץ ִל ְמקו ָֹמ ּה ,וְ ׁ ֶש ִּק ְּבלוּ ְפסוּ ִלין
וְ זָ רְ קוּ ֶאת ָּד ָמ ּה:

ב
שר ָק ְדׁ ֵשי ָק ָדׁ ִשים ׁ ֶש ָּי ָצא ִל ְפנֵ י זְ רִ ַיקת ָּד ִמים ,רַ ִּבי ֱא ִל ֶיעזֶ ר
ְּב ַ ׂ

או ֵֹמר ,מו ֲֹע ִלין ּבוֹ ,וְ ֵאין ַח ָּי ִבין ָע ָליו ִמׁ ּשוּ ם ִּפגּ וּ ל נו ָֹתר וְ ָט ֵמא .רַ ִּבי
ֲע ִק ָיבא או ֵֹמרֵ ,אין מו ֲֹע ִלין ּבוֲֹ ,א ָבל ַח ָּי ִבין ָע ָליו ִמׁ ּשוּ ם ִּפגּ וּ ל נו ָֹתר
וְ ָט ֵמאָ .א ַמר רַ ִּבי ֲע ִק ָיבא ,וַ ֲהרֵ י ַה ַּמ ְפרִ ׁיש ַח ָּטאת ֹו וְ ָא ְב ָדה וְ ִה ְפרִ ׁיש
אשוֹנָ ה וַ ֲהרֵ י ׁ ְש ֵּת ֶיהן
ַא ֶחרֶ ת ַּת ְח ֶּת ָיה ,וְ ַא ַחר ָּכךְ נִ ְמ ֵצאת ָהרִ ׁ

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

שרָ ּהָּ ,כךְ הוּ א פו ֵֹטר ֶאת
עו ְֹמדוֹת ,לֹא ְכׁ ֵשם ׁ ֶש ָּד ָמ ּה ּפו ֵֹטר ֶאת ְּב ָ ׂ
שר ֲח ֶברְ ָּת ּה ִמן ַה ְּמ ִע ָילהִּ ,דין
שר ֲח ֶברְ ָּת ּה .וְ ִאם ָּפ ַטר ָּד ָמ ּה ֶאת ְּב ַ ׂ
ְּב ַ ׂ
שרָ ּה:
הוּ א ׁ ֶש ִּי ְפטוֹר ֶאת ְּב ָ ׂ

ג
ֵאמוּ רֵ י ָק ָדׁ ִשים ַק ִּלים ׁ ֶש ָּי ְצאוּ ִל ְפנֵ י זְ רִ ַיקת ָּד ִמים ,רַ ִּבי ֱא ִל ֶיעזֶ ר
או ֵֹמרֵ ,אין מו ֲֹע ִלין ָּב ֶהן ,וְ ֵאין ַח ָּי ִבין ֲע ֵל ֶיהן ִמׁ ּשוּ ם ִּפגּ וּ ל נו ָֹתר
(ע ֵל ֶיהן) ִמׁ ּשוּ ם
וְ ָט ֵמא .רַ ִּבי ֲע ִק ָיבא או ֵֹמר ,מו ֲֹע ִלין ָּב ֶהן ,וְ ַח ָּי ִבין ֲ
ִּפגּ וּ ל נו ָֹתר וְ ָט ֵמא:

ד
שה ָד ִמים ְּב ָק ְדׁ ֵשי ָק ָדׁ ִשיםְ ,ל ָה ֵקל וּ ְל ַה ְח ִמיר .וּ ְב ָק ָדׁ ִשים
ַמ ֲע ֵ ׂ

ַק ִּליםֻ ּ ,כ ָּלן ְל ַה ְח ִמירֵּ .כ ַיצדָ ,ק ְדׁ ֵשי ָק ָדׁ ִשים ִל ְפנֵ י זְ רִ ַיקת ָּד ִמים,
שרְ .ל ַא ַחר זְ רִ ַיקת ָּד ִמים ,מו ֲֹע ִלים ָּב ֵאמוּ רִ ים
מו ֲֹע ִלין ָּב ֵאמוּ רִ ין וּ ַב ָּב ָ ׂ
שרַ .על זֶ ה וְ ַעל זֶ הַ ,ח ָּי ִבין ִמׁ ּשוּ ם ִּפגּ וּ ל נו ָֹתר
וְ ֵאין מו ֲֹע ִלין ַּב ָּב ָ ׂ
(ק ִּלים)
וְ ָט ֵמא .וּ ְב ָק ָדׁ ִשים ַק ִּלים ּ ֻכ ָּלן ְל ַה ְח ִמיר ֵּכ ַיצדָ ,ק ָדׁ ִשים ַ
שר.
ִל ְפנֵ י זְ רִ ַיקת ָּד ִמיםֵ ,אין מו ֲֹע ִלין לֹא ָב ֵאמוּ רִ ין וְ לֹא ַב ָּב ָ ׂ
שר.
ְל ַא ַחר זְ רִ ַיקת ָּד ִמים ,מו ֲֹע ִלין ָּב ֵאמוּ רִ ין וְ ֵאין מו ֲֹע ִלין ַּב ָּב ָ ׂ
שה
ַעל זֶ ה וְ ַעל זֶ הַ ,ח ָּי ִבין ִמׁ ּשוּ ם ִּפגּ וּ ל נו ָֹתר וְ ָט ֵמא .נִ ְמ ָצאַ ,מ ֲע ֵ ׂ
ָד ִמים ְּב ָק ְדׁ ֵשי ָק ָדׁ ִשיםְ ,ל ָה ֵקל וּ ְל ַה ְח ִמיר .וּ ְב ָק ָדׁ ִשים ַק ִּלים,
ּ ֻכ ּל ֹו ְל ַה ְח ִמיר:

לעילוי נשמת הרה"ת ר' מרדכי ליב ע"ה
בן הרה"ת ר' חיים דובער ע"ה
נפטר ז' ניסן ה'תש"פ

פתגמים יקרים מבעל ההילולא
חפץ מאד מאד בעסק התורה:

טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף:

...דהרי כן הוא בעסק התורה דכאשר חפץ מאד מאד
להתעסק בתורה אז מסייעין אותו מלמעלה שלא
יהי' לו שום מניעות ועיכובים על לימוד התורה,
דכאשר אינו משתוקק בלימוד התורה אז הרי "אם
בטלת ...הרי יש לך בטילים הרבה" שמזדמן לו
עסקים וטרדות שונות להטרידו ולבלבלו ,אבל כאשר
משתוקק וחפץ במאד מאד להתעסק בתורה אז הרי
מלמעלה מסירים ממנו כל ההעלמות וההסתרים
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...

...וי"ל דמ"ש תורת פיך הכוונה גם לגוף ועצם
הדיבור באותיות התורה גם שאינה משיגה ,דלכאו'
אינו מובן אומרו תורת פיך ,דתורה היא השגה ,וכן
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
האמור (בשו"ע הל' תלמוד תורה) דהכל חייבים
בתורה ואפי' מי שהוא שכחן גדול כו' ,אשר היוצא
מזה דהעיקר הוא הקבלת עול שמוסר ונותן עצמו
על התומ"צ ,ולזאת אומר תורת פיך ,דאפי' זה שמצד
"תורתו" ,כלומר מצד מצב ומעמד כחות נפשו שהם

(ספה"מ תרפ"ג -קמה)

לעורר ולחזק לימוד התורה:
חובת גברא על כל יהודי ,לעורר אחד את השני,
להתוועד לעתים תכופות ולדבר מכח לימוד תורה,
החזקת לומדי תורה ועוד ,אך מי שאומר מי אני
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

אצלו בהתעלמות ואינו יכול להבין הענינים ובפרט
להבינם ולהשיגם בהשגה גמורה ,והוא רק אצלו תורת
פה ,מה שמדבר בפיו ,וכן באנשים הפשוטים דלא
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
של הארת הנשמה היורדת למטה ומתלבשת בגוף
ונה"ב ,והיינו באיזה אופן שתהי' גם אם הוא רק תורת
הפה בלבד ,הנה גם זה טוב יותר מאלפי זהב וכסף
שהיתה לה להנשמה קודם ירידתה.
(ספר המאמרים תרפ"ד-ד')
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