תפילה שאומרים לפני הלימוד
בֹותינּו ,שֶ ַי ֲעלֶה ל ְָרצֹון לִּמּוד
י ְִהי ַרצֹון ִמ ְל ָפנֶיָך יְהֹוָה אֱ ֹלהֵ ינּו וְ אֹלהֵ י אֲ ֵ
לֹומ ִדים לְשֵ ם נ ְִשמַ ת
ע''הּ .ובִ זְ כּות לִּמּוד זֶה ,הָ ֵאל )פב''פ(זֶה שֶ אֲ נַחנּו ְ
הַ גָדֹול הַ גִ ּבֹור וְ הַ ּנֹורא שֹוכֵן עַ ד וְ ָקדֹוש ְשמֹו ,שֶ ִתצְ רֹר
ּות ַכ ֵפר וְ ִת ְמחֶ ה וְ ִת ְמחֹק )נשמתה(נ ְִשמָ תֹו
ּבִ צְ רֹור הַ חַ יִים .וְ ִת ְמחֹל וְ ִת ְסלַח ְ
דָ בָ ר )עשתה( ְל ָפנֶיָך ,אֹו עָ שָ ה )שחטאה ועותה ופשעה(כָל מַ ה שֶ חָ טָ א וְ עָ וַה ּופָשַ ע
שּום חֵ ְטא וְ עָ ֹון ָופֶשַ ע ַועֲבֵ ָרהֶ ,אלָא כָל )לה(שֶ ל ֹא כִ ְרצֹונֶָך .וְ ַאל ִתזְ כר לֹו
ַת ְרגִ יעַ ּבְ חֵ לֶק )ורוחה(לְטֹובָ ה .וְ רּוחֹו )לה(הַ ִּמצְ ֹות שֶ עָ שָ ה ִתזְ כְ ֵרם לֹו
יקים וְ ָת ִשיב
יֹושבִ ים ּבְ גַן עֵ ְדן ,וְ נ ְִשמָ תֹו ִת ְתעַ דֵ ן ּבַ טּוב הַ צָ פּון לַצַ ִד ִ
הַ ְ
ְגֹורלֹו ),מנוחתה(ּבְ כָבֹוד ְמנּוחָ תֹו
וְ ִי ָלוֶה ֵאלָיו ).לגורלה(ּול ְֵקץ הַ י ִָמין ַי ֲעמֹד ל ָ
יָב ֹא שָ לֹום ,כְ ִדכְ ִתיב יָב ֹא שָ לֹום יָנּוחּו עַ ל )משכבה(הַ שָ לֹום ,וְ עַ ל ִמ ְשכָבֹו
בֹותם .הּוא
ראל הַ ּשֹוכְ בִ ים עִ ּמֹו )היא( ִמ ְשכְ ָ
ּבִ כְ לַל )עמה(וְ כָל ּבְ נֵי י ְִש ֵ
:הָ רחֲ ִמים וְ הַ ְסלִיחֹותָ .אמֵ ןֵ ,כן י ְִהי רצֹון
צּורי וְ גֹואֲ ִלי
:י ְִהיּו ל ְָרצֹון ִא ְמ ִרי פִ י וְ הֶ גְ יֹון לִּבִ י ְל ָפנֶיָך יְהוָה ִ

פתח אליהו

וְ ָאמַ רִ ,רּבֹון עָ ל ְִמין ְד ַאנ ְְת הּוא חָ ד וְ לָא )הנביא זכור לטוב(פ ַָתח ֵא ִליָהּו
ימין ,לֵית
בְ חֻ ְשּבָ ןַ ,אנ ְְת הּוא עִ ל ָָאה עַ ל כָל עִ ל ִָאיןְ ,ס ִתימָ א עַ ל כָל ְס ִת ִ
יקת עֲשַ ר ִתּקּונִין ,וְ ָק ִרינָן לֹון
מַ חֲ שָ בָ ה ְתפִ יסָ א בָ ְך כְ ָללַ ,אנ ְְת הּוא ְד ַאפִ ַ
ימין ְדלָא ִא ְת ַג ְליָין ,וְ עָ ל ְִמין
ירן ,ל ְַאנְהָ גָא בְ הֹון עָ ל ְִמין ְס ִת ִ
עֲשַ ר ְספִ ָ
ּומיַחֵ ד
יאת ִמּבְ נֵי נָשָ א ,וְ ַאנ ְְת הּוא ְד ָק ִשיר לֹוןְ ,
ְד ִא ְת ַג ְליָיןּ ,ובְ הֹון ִא ְתכְ ִס ַ
לֹוןּ ,ובְ גִ ין ְד ַאנ ְְת ִמ ְלגָאו ,כָל מָ אן ְד ַאפְ ֵריש חַ ד ִמן חַ בְ ֵריּה מֵ ִאלֵין עֲשַ ר,
.א ְתחַ שֵ יב לֵיּה כְ ִאלּו ַאפְ ֵריש ּבָ ְך
ִ

ירן ִאיּנּון ָאזְ לִין כְ ִס ְד ָרן ,חַ ד אֲ ִריְך ,וְ חַ ד ְקצִ ר ,וְ חַ ד
וְ ִאלֵין עֲשַ ר ְספִ ָ
ּבֵ ינּונִי ,וְ ַאנ ְְת הּוא ְד ַאנ ְִהיג לֹון ,וְ לֵית מָ אן ְד ַאנ ְִהיג לְָך ,לָא לְעִ ילָא וְ לָא
ְבּושין ְת ִקינַת לֹוןְ ,ד ִמ ַּניְיהּו פ ְָר ִחין נ ְִשמָ ִתין
ל ְַת ָתא וְ לָא ִמכָל ִס ְט ָרא ,ל ִ
ְבּושין
ִלבְ נֵי נָשָ א ,וְ כַּמָ ה גּופִ ין ְת ִקינַת לֹוןְ ,ד ִא ְת ְק ִריאּו גּופָא ְלגַּבֵ י ל ִ
בּורה
ִד ְמכ ְַסיָין ֲעלֵיהֹון ,וְ ִא ְת ְק ִריאּו ּבְ ִתּקּונָא דָ א ,חֶ סֶ ד ְדרֹועָ א י ְִמינָא ,גְ ָ
שֹוקין ,וִ יסֹוד ִסיּומָ א
ְדרֹועָ א ְשמָ אלָאִ ,תפְ ֶא ֶרת גּופָא ,נֶצַ ח וְ הֹוד ְת ֵרין ִ
תֹורה שֶ ּבְ עַ ל פֶה ָק ִרינָן ֵליּה
ְ .דגּופָא אֹות ּבְ ִרית קֹדֶ ש ,מַ לְכּות פֶה ָ
חָ כְ מָ ה מֹוחָ א ִאיהּו מַ חֲ שָ בָ ה ִמ ְלגָוּ ,בִ ינָה לִּבָ א ּובָ ּה הַ לֵב מֵ בִ ין ,וְ עַ ל ִאלֵין
ְת ֵרין כְ ִתיב הַ ּנ ְִס ָתרֹות ַליהו''ה אלהינ''ו ,כ ֶֶתר עִ לְיֹון ִאיהּו כ ֶֶתר מַ לְכּות,
אשית ַאחֲ ִרית ,וְ ִאיהּו ַק ְר ַקפְ ָתא ִד ְתפִ לֵיִ ,מ ְלגָו
ַו ֲעלֵיּה ִא ְתמַ ר מַ גִ יד מֵ ֵר ִ
ִאיהּו יו''ד ה''א וא''ו ה''אְ ,ד ִאיהּו א ַֹרח אֲ צִ ילּותִ ,איהּו שַ ְקיּו ְד ִאי ָלנָא
ּ.בִ ְדרֹועֹוי וְ עַ נְפֹוי ,כְ מַ יָא ְד ַא ְש ֵקי ל ְִאי ָלנָא ,וְ ִא ְת ַרּבֵ י ּבְ הַ הּוא שַ ְקיּו
ִרּבֹון הָ עֹול ִָמיםַ ,אנ ְְת הּוא עִ לַת הָ עִ לֹותִ ,סּבַ ת הַ ִסּבֹותְ ,ד ַא ְש ֵקי ל ְִאי ָלנָא
ּבְ הַ הּוא נְבִ יעּו ,וְ הַ הּוא נְבִ יעּו ִאיהּו כְ נ ְִשמָ ָתא לְגּופָאְ ,ד ִאיהּו חַ ִיים
את
יֹוקנָא ִמכָל מַ ה ִד ְלגָו ּולְבָ רּ ,ובְ ָר ָ
לְגּופָאּ ,ובָ ְך לֵית ִד ְמיֹון וְ לֵית ִד ְ
יקת ִמּנְהֹון ִש ְמשָ א וְ ִסיהֲ ָרא וְ כֹכְ בַ יָא ּומַ ָזלֵי,
ְשמַ יָא וְ ַא ְרעָ א ,וְ ַאפִ ַ
ּובְ ַא ְרעָ א ִא ָלנִין וְ ִד ְש ִאין וְ גִ ּנ ְָתא ְדעִ דֶ ן וְ עִ ְשּבִ ין וְ חֵ יוָון וְ עֹופִ ין וְ נּונִין ּובְ נֵי
מֹודעָ א בְ הֹון עִ ל ִָאין ,וְ ֵאיְך י ְִתנַהֲ גּון ּבְ הֹון עִ ל ִָאין וְ ַת ָת ִאין,
נָשָ א ,ל ְִא ְש ְת ְ
מֹודעָ אן מֵ עִ ל ֵָאי וְ ַת ָת ֵאי ,וְ ֵלית ְדיָדַ ע ּבָ ְך כְ לָלּ .ובַ ר ִמיּנְָך לֵית
וְ ֵאיְך ִא ְש ְת ְ
ירן כָל
י ְִחידָ א ּבְ עִ ל ֵָאי וְ ַת ָת ֵאי ,וְ ַאנ ְְת ִא ְש ְתמֹודָ ע ָאדֹון עַ ל ֹכלָא ,וְ כָל ְספִ ָ
חַ ד ִאית לֵיּה שֵ ם י ְִדיעַ ּ ,ובְ הֹון ִא ְת ְק ִריאּו מַ ל ְָא ַכ ָיא ,וְ ַאנ ְְת לֵית לְָך שֵ ם
י ְִדיעַ ְ ,ד ַאנ ְְת הּוא ְממַ לֵא כָל ְשמָ הָ ן ,וְ ַאנ ְְת הּוא ְשלִימּו ְד ֻכלְהּו ,וְ ַכד ַאנ ְְת
.ת ְס ַתלֵק ִמּנְהֹוןִ ,א ְש ָתאֲ רּו ֻכלְהּו ְשמָ הָ ן כְ גּופָא ּבְ לָא נ ְִשמָ ָתא
ִ
ַאנ ְְת חַ כִ ים וְ לַאו ּבְ חָ כְ מָ ה י ְִדיעָ אַ ,אנ ְְת הּוא מֵ בִ ין וְ לָא ִמּבִ ינָה י ְִדיעָ א,
תּוקפְָך וְ חֵ ילְָך לִבְ נֵי נָשָ א,
מֹודעָ א ְ
ֵלית לְָך אֲ ַתר י ְִדיעָ א ֶאלָא ל ְִא ְש ְת ְ
ּול ְַאחֲ ז ָָאה לֹון ֵאיְך ִא ְתנַהֵ יג עָ לְמָ א ּבְ ִדינָא ּובְ ַרחֲ מֵ יְ ,ד ִאינּון צֶ דֶ ק
בּורהִ ,מ ְשפָט עַ ּמּודָ א
ּומ ְשפָט ,כְ פּום עֹובְ דֵ יהֹון ִדבְ נֵי נָשָ אִ ,דין ִאיהּו גְ ָ
ִ
ְכּותא ַק ִדישָ א ,מ ֹאזְ נֵי צֶ דֶ ק ְת ֵרין סַ ְמכֵי ְקשֹוט,
יתא ,צֶ דֶ ק מַ ל ָ
ְד ֶא ְמצָ עִ ָ
ִהין צֶ דֶ ק אֹות ּבְ ִריתֹ ,כלָא ל ְַאחֲ ז ָָאה ֵאיְך ִא ְתנַהֵ יג עָ לְמָ א ,אֲ בָ ל לַאו
ְד ִאית לְָך צֶ דֶ ק י ְִדיעָ א ְד ִאיהּו ִדין ,וְ לַאו ִמ ְשפָט י ְִדיעָ א ְד ִאיהּו ַרחֲ מֵ י,
.וְ לַאו ִמכָל ִאלֵין ִמדֹות כְ לָל
שּותא ִא ְתי ִַהיב לְָך
קּום ַרּבִ י ִש ְמעֹון וְ י ְִתחַ ְדשּון ִמלִין עַ ל יְדָ ְךְ ,דהָ א ְר ָ
ַיהיב ְרשּו ְל ַגל ָָאה לְשּום ּבַ ר
ְל ַגל ָָאה ָרזִ ין ְט ִמ ִירין עַ ל יְדָ ְך ,מַ ה ְדלָא ִא ְתי ִ

בּורה
נַש עַ ד כְ עַ ןָ ,קם ַרּבִ י ִש ְמעֹון פ ַָתח וְ ָאמַ ר ,לְָך יהו''ה הַ גְ דּולָה וְ הַ גְ ָ
ימנָא ִא ְתעָ רּו
וכו' ,עִ ל ִָאין ְשמָ עּו ִאינּון ְד ִמיכִ ין ְדחֶ בְ רֹון ,וְ ַרעִ יָא ְמהֵ ְ
יקיָא ְד ִאינּון
ִמ ְשנ ְַתכֹון ,הָ ִקיצּו וְ ַרּנְנּו שֹוכְ נֵי עָ פָרִ ,אלֵין ִאינּון צַ ִד ַ
ִמ ִס ְט ָרא ְדהַ הּוא ְד ִא ְתמַ ר ּבָ ּה אֲ נִי יְשֵ נָה וְ לִּבִ י עִ ר ,וְ לַאו ִאינּון מֵ ִתים,
ּובְ גִ ין דָ א ִא ְתמַ ר ּבְ הֹון הָ ִקיצּו וְ ַרּנְנּו וכו' ,הָ ִקיצּו ַאנ ְְת וַאֲ בָ הָ ןַ ,רעִ יָא
יהי יְשֵ נָה
רּותא ִד ְשכִ ינ ְָתא ְד ִא ִ
ימנָא ִא ְתעַ ר ַאנ ְְת וַאֲ בָ הָ ן ל ְִא ְתעָ ָ
ְמהֵ ְ
חֹוריהֹון
יקיָא ֻכלְהּו ְד ִמיכִ ין וְ ִשינ ְָתא בְ ֵ
ָלּותאְ ,דעַ ד כְ עַ ן צַ ִד ַ
ּ.בְ ג ָ
ימנָא ,וְ יֵימָ א לֵיּה קּום
ִמיָד י ְִהיבַ ת ְשכִ ינ ְָתא ְתלַת ָקלִין ְלגַּבֵ י ַרעִ יָא ְמהֵ ְ
דֹודי דֹופֵק ְלגַּבָ אי ּבְ ַא ְרּבַ ע ַא ְתוָון
ימנָאְ ,דהָ א ֲעלְָך ִא ְתמַ ר קֹול ִ
ַרעִ יָא ְמהֵ ְ
חֹותי ַרעִ י ִָתי יֹונ ִָתי ַתּמָ ִתיְ ,דהָ א ַתם
ִדילֵיּה ,וְ יֵימָ א בְ הֹון ,פִ ְת ִחי לִי אֲ ִ
לֹותְך
יֹוסיף לְהַ גְ ֵ
.עֲֹונְֵך ּבַ ת צִ יֹון ,ל ֹא ִ
קּודשָ א ּבְ ִריְך הּואַ ,אנ ְְת
ֹאשי נ ְִמלָא טָ ל ,מַ אי נ ְִמ ָלא טָ ל ֶאלָא ָאמַ ר ְ
שֶ ר ִ
יתא ִדילִי ,וְ עָ א ְלנָא
חֲ ִשיבַ ת ְד ִמיֹומָ א ְד ִא ְתחָ ַרב ּבֵ י מַ ְק ְדשָ א ְדעָ א ְלנָא ּבְ בֵ ָ
ָלּותא ,הֲ ֵרי לְָך
בְ יִשּובָ א ,לַאו הָ כִ יְ ,דלָא עָ א ְלנָא כָל זִ ְמנָא ְד ַאנ ְְת ּבְ ג ָ
ָלּותאְ ,שלִימּו ִדילָּה וְ חַ ִיים
ֹאשי נ ְִמ ָלא טָ ל ,הֵ ''א ְשכִ ינ ְָתא בְ ג ָ
ִסימָ נָא שֶ ר ִ
יהי ְשכִ ינ ְָתא ְדלָא
ִדילָּה ִאיהּו טָ ל ,וְ דָ א ִאיהּו יו''ד ה''א וא''ו ,וְ ה''א ִא ִ
חּושּבַ ן טָ ''לֶ ,אלָא יו''ד ה''א וא''וִ ,ד ְסלִיקּו ַא ְתוָון לְחֻ ְשּבַ ן טָ ''ל,
מֵ ְ
קֹורין עִ ל ִָאיןִ ,מיָד ָקם ַרעִ יָא
ְד ִאיהּו מַ ְליָא ל ְִשכִ ינ ְָתא ִמּנְבִ יעּו ְדכָל ְמ ִ
ישין עִ ּמֵ יּה ,עַ ד כַאן ָרזָא ְדיִחּודָ א
ימנָא ,וַאֲ בָ הָ ן ַק ִד ִ
.מהֵ ְ
ְ
ּ:בָ רּוְך יְהוָה לְעֹולָם ָאמֵ ן וְ ָאמֵ ן

)אלפא ביתא( 'תהלים פרק קיט
נוהגים לומר פסוקי תהלים לפי שם הנפטר .כגון :יצחק בן שרה ,יקראו את הפסוקים המתחילים באותיות :י'
'.צ' ח' ק' ב' נ' ש' ר' ה

א

תֹורת יְהוָהַ :א ְש ֵרי ,נֹצְ ֵרי עֵ ד ָֹתיוּ ,בְ כָל-
הלְכִ ים ּבְ ַ
ַא ְש ֵרי ְת ִמימֵ י דָ ֶרְך ,הַ ֹ
יתה פִ ֻּקדֶ יָך,
לֵב י ְִד ְרשּוהּוַ :אף ל ֹא ָפעֲלּו עַ וְ לָהּ ,בִ ְד ָרכָיו הָ לָכּוַ :א ָתה צִ ּוִ ָ
יטי
ל ְִשמֹר ְמאֹדַ :אחֲ לַי ִיכֹנּו ְד ָרכָי ,ל ְִשמֹר חֻ ֶּקיָךָ :אז ל ֹאֵ -אבֹושּ ,בְ הַ ּבִ ִ
אֹודָך ּבְ יֹשֶ ר לֵבָ בּ ,בְ ל ְָמ ִדי ִמ ְשפְ טֵ י צִ ְד ֶקָךֶ :את-חֻ ֶּקיָך
ֹותיָךְ :
ֶאל-כָלִ -מצְ ֶ
ֶ .א ְשמֹרַ ,אלַ -תעַ זְ בֵ נִי עַ דְ -מאֹד

ב

ּבַ ּמֶ ה ְי ַזכֶהּ-נַעַ ר ֶאתָ -א ְרחֹו ,ל ְִשמֹר כִ ְדבָ ֶרָךּ :בְ כָל-לִּבִ י ְד ַר ְש ִתיָךַ ,אל-
ֹותיָךּ :בְ לִּבִ י צָ ַפנ ְִתי ִא ְמ ָר ֶתָך ,לְמַ עַ ן ל ֹא ֶאחֱ טָ א-לְָךּ :בָ רּוְך
ַת ְש ֵגנִי ִמ ִּמצְ ֶ
ַא ָתה יְהוָה ,ל ְַּמדֵ נִי חֻ ֶּקיָךּ :בִ ְשפ ַָתי ִס ַפ ְר ִתי ,כֹל ִמ ְשפְ טֵ י-פִ יָךּ :בְ דֶ ֶרְך
ֹותיָך שַ ְש ִתי ְ עַ ל כָל-הֹוןּ :בְ פִ ּקּודֶ יָך ָא ִשיחָ ה ,וְ ַאּבִ יטָ ה א ְֹרח ֶֹתיָך:
עֵ ְד ֶ
ּ:בְ חֻ ּק ֶֹתיָך ֶא ְש ַתעֲשָ ע ,ל ֹא ֶא ְשכַח ְדבָ ֶרָך

ג

גְ מֹל עַ ל-עַ בְ ְדָך ֶא ְחיֶה ,וְ ֶא ְש ְמ ָרה ְדבָ ֶרָך :גַל-עֵ ינַי וְ ַאּבִ יטָ ה ,נִפְ לָאֹות
ֹותיָך :ג ְָרסָ ה נַפְ ִשי
תֹור ֶתָך :גֵר ָאנֹכִ י בָ ָא ֶרץַ ,אלַ -ת ְס ֵתר ִמּמֶ ִּני ִמצְ ֶ
ִמ ָ
רּורים ,הַ שֹגִ ים
ה,אלִ -מ ְשפָטֶ יָך בְ כָל-עֵ ת :גָעַ ְר ָת ,ז ִֵדים אֲ ִ
ל ְַתאֲ בָ ֶ
ֹותיָך :גַל מֵ עָ ַלי ,חֶ ְרפָה וָבּוז ,כִ י עֵ ד ֶֹתיָך נָצָ ְר ִתי :גַם י ְָשבּו שָ ִרים ּבִ י
ִמ ִּמצְ ֶ
:נ ְִדּבָ רּו ,עַ בְ ְדָך י ִָשיחַ ּבְ חֻ ֶּקיָך :גַם-עֵ ד ֶֹתיָך ,שַ עֲשֻ עָ יַ ,אנְשֵ י עֲצָ ִתי

ד
דָ בְ ָקה לֶעָ פָר נַפְ ִשי ,חַ ֵינִי כִ ְדבָ ֶרָךְ :ד ָרכַי ִספ ְַר ִתי ו ַַת ֲע ֵננִי ,ל ְַּמדֵ נִי חֻ ֶּקיָך:
ְאֹותיָך :דָ ְלפָה נַפְ ִשיִ ,מתּוגָה,
דֶ ֶרְך-פִ ּקּודֶ יָך הֲ בִ י ֵננִי ,וְ ָא ִשיחָ ה ּבְ נִפְ ל ֶ
תֹור ְתָך חָ ֵּננִי :דֶ ֶרְך-אֱ מּונָה
ַקיְמֵ נִי ,כִ ְדבָ ֶרָך :דֶ ֶרְך-שֶ ֶקר הָ סֵ ר ִמּמֶ ּנִי ,וְ ָ
ֹותיָך ,יְהוָה ַאלְ -תבִ ישֵ נִי :דֶ ֶרְך-
יתי :דָ בַ ְק ִתי בְ עֵ ְד ֶ
בָ חָ ְר ִתיִ ,מ ְשפָטֶ יָך ִשּוִ ִ
ֹותיָך ָארּוץ ,כִ י ַת ְר ִחיב לִּבִ י
:מצְ ֶ
ִ

ה

תֹור ֶתָך,
הֹור ִני יְהוָה דֶ ֶרְך חֻ ֶּקיָך ,וְ ֶאצְ ֶר ָּנה עֵ ֶקב :הֲ בִ י ֵננִי וְ ֶאצְ ָרה ָ
ֵ
ֹותיָך ,כִ י-בֹו חָ פָצְ ִתי :הַ ט-לִּבִ י
וְ ֶא ְש ְמ ֶרּנָה בְ כָל-לֵב :הַ ְד ִרי ֵכנִי ּבִ נ ְִתיב ִמצְ ֶ
ֹותיָך ,וְ ַאל ֶאלּ-בָ צַ ע :הַ עֲבֵ ר עֵ ינַי מֵ ְראֹות שָ וְ אּ ,בִ ְד ָרכֶָך חַ ֵינִי:
ֶאל-עֵ ְד ֶ
הָ ֵקם לְעַ בְ ְדָך ִא ְמ ָר ֶתָך ,אֲ שֶ ר ְלי ְִר ָא ֶתָך :הַ עֲבֵ ר חֶ ְרפ ִָתי אֲ שֶ ר ָיג ְֹר ִתי ,כִ י
:מ ְשפָטֶ יָך טֹובִ יםִ :הּנֵה ָת ַאבְ ִתי לְפִ ֻּקדֶ יָךּ ,בְ צִ ְד ָק ְתָך חַ ֵינִי
ִ

ו

וִ יבֹאֻ ִני חֲ סָ דֶ ָך יְהוָהְ ,תשּועָ ְתָך כְ ִא ְמ ָר ֶתָך :וְ ֶא ֱענֶה ח ְֹרפִ י דָ בָ ר ,כִ י-בָ טַ ְח ִתי
ּבִ ְדבָ ֶרָך :וְ ַאלַ -תצֵ ל ִמפִ י ְדבַ ר-אֱ מֶ ת עַ דְ -מאֹד ,כִ י ל ְִמ ְשפָטֶ ָך יִחָ ל ְִתי:
תֹור ְתָך ָת ִמיד ,לְעֹולָם וָעֶ ד :וְ ֶא ְתהַ ְלכָה בָ ְרחָ בָ ה ,כִ י פִ ֻּקדֶ יָך
וְ ֶא ְש ְמ ָרה ָ
דָ ָר ְש ִתי :וַאֲ דַ ּבְ ָרה בְ עֵ ד ֶֹתיָך ֶנגֶד ְמלָכִ ים ,וְ ל ֹא ֵאבֹוש :וְ ֶא ְש ַתעֲשַ ע
ֹותיָך ,אֲ שֶ ר ָאהָ בְ ִתי,
ֹותיָך אֲ שֶ ר ָאהָ בְ ִתי :וְ ֶאשָ אַ -כפַי ֶאלִ -מצְ ֶ
ּבְ ִמצְ ֶ
:וְ ָא ִשיחָ ה בְ חֻ ֶּקיָך

ז

זְ כֹר-דָ בָ ר לְעַ בְ דֶ ָך,עַ ל אֲ שֶ ר יִחַ ל ְָתנִי :ז ֹאת נֶחָ מָ ִתי בְ עָ ְניִי ,כִ י ִא ְמ ָר ְתָך
יתיָ :זכ ְַר ִתי ִמ ְשפָטֶ יָך
ִחי ְָתנִי :ז ִֵדים הֱ לִי ֻצ ִני עַ דְ -מאֹדִ ,מתֹו ָר ְתָך ל ֹא נ ִָט ִ
תֹור ֶתָך:
מֵ עֹולָם יְהוָה ו ֶָא ְתנֶחָ םַ :זלְעָ פָה אֲ חָ ז ְַתנִי מֵ ְרשָ עִ ים ,עֹזְ בֵ י ָ
גּוריָ :זכ ְַר ִתי בַ ַל ְילָה ִש ְמָך יְהוָה ,ו ֶָא ְש ְמ ָרה
זְ ִמרֹות הָ יּו-לִי חֻ ֶּקיָך ּבְ בֵ ית ְמ ָ
תֹור ֶתָך :ז ֹאת הָ י ְָתהִ -לי ,כִ י פִ ֻּקדֶ יָך נָצָ ְר ִתי
ָ :

ח

יתי ָפנֶיָך בְ כָלֵ -לב ,חָ ֵּננִי
חֶ ל ְִקי יְהוָה ָאמַ ְר ִתי ,ל ְִשמֹר ְדבָ ֶריָךִ :ח ִל ִ
כְ ִא ְמ ָר ֶתָךִ :חשַ בְ ִתי ְד ָרכָי ,ו ָָא ִשיבָ ה ַרגְ ַלי ֶאל-עֵ ד ֶֹתיָך :חַ ְש ִתי ,וְ ל ֹא
תֹור ְתָך ל ֹא
ֹותיָך :חֶ בְ ֵלי ְרשָ עִ ים עִ ּוְ ֻדנִיָ ,
ִה ְתמַ ְהמָ ְה ִתי ,ל ְִשמֹרִ ,מצְ ֶ
שָ כ ְָח ִתי :חֲ צֹותַ -ל ְילָה ָאקּום לְהֹודֹות ָלְך ,עַ ל ִמ ְשפְ טֵ י צִ ְד ֶקָך :חָ בֵ ר ָאנִי
ְלכָל-אֲ שֶ ר י ְֵראּוָךּ ,ו ְלש ְֹמ ֵרי פִ ּקּודֶ יָך :חַ ְס ְדָך יְהוָה מָ ל ְָאה הָ ָא ֶרץ ,חֻ ֶּקיָך
:ל ְַּמדֵ ִני

ט

ית עִ ם-עַ בְ ְדָך ,יְהוָה כִ ְדבָ ֶרָך :טּוב טַ עַ ם וָדַ עַ ת ל ְַּמדֵ נִי ,כִ י
טֹוב עָ ִש ָ
שגֵג ,וְ עַ ָתה ִא ְמ ָר ְתָך שָ מָ ְר ִתי :טֹוב-
ֹותיָך הֶ אֱ מָ נ ְִתי :טֶ ֶרם ֶא ֱענֶה אֲ נִי ֹ
בְ ִמצְ ֶ
ַא ָתה ּומֵ ִטיב ,ל ְַּמדֵ ִני חֻ ֶּקיָך :טָ פְ לּו עָ לַי שֶ ֶקר ז ִֵדים ,אֲ נִי ּבְ כָל-לֵב ֶאצֹר
ֵיתי,
תֹור ְתָך ִשעֲשָ עְ ִתי :טֹוב-לִי כִ יֻ -עּנ ִ
פִ ּקּודֶ יָך :טָ פַש כַחֵ לֶב לִּבָ ם ,אֲ נִי ָ
תֹורת-פִ יָך ,מֵ ַא ְלפֵי זָהָ ב ָוכָסֶ ף
:לְמַ עַ ן ֶאלְמַ ד חֻ ֶּקיָך :טֹוב-לִי ַ

י

ֹותיָך :י ְֵר ֶאיָך י ְִראּונִי
יָדֶ יָך עָ שּו ִני ַויְכֹונְנּונִי ,הֲ בִ י ֵננִי וְ ֶאל ְְמדָ ה ִמצְ ֶ
וְ י ְִשמָ חּו ,כִ י ל ְִדבָ ְרָך יִחָ ל ְִתי :יָדַ עְ ִתי יְהוָה כִ י-צֶ דֶ ק ִמ ְשפָטֶ יָך ,וֶאֱ מּונָה
ִיתנִי :י ְִהי-נָא חַ ְס ְדָך ְלנַחֲ מֵ נִי ,כְ ִא ְמ ָר ְתָך לְעַ בְ דֶ ָךְ :יבֹאּונִי ַרחֲ מֶ יָך
עִ ּנ ָ
תֹור ְתָך שַ עֲשֻ עָ יֵ :יבֹשּו ז ִֵדים כִ י-שֶ ֶקר עִ ּוְ תּונִי ,אֲ נִי ָא ִשיחַ
וְ ֶא ְחיֶה ,כִ יָ -
עֵ ד ֶֹתיָך :י ְִהי-לִּבִ י ָת ִמים ּבְ חֻ ֶּקיָך) ,וידעו(ּבְ פִ ּקּודֶ יָך :יָשּובּו לִי י ְֵר ֶאיָך ,וְ י ְֹדעֵ י
:לְמַ עַ ן ל ֹא ֵאבֹוש

כ

ָכל ְָתה ל ְִתשּועָ ְתָך נַפְ ִשי ,ל ְִדבָ ְרָך יִחָ ל ְִתי :כָלּו עֵ ינַי ל ְִא ְמ ָר ֶתָך ,לֵאמֹר מָ ַתי
ִיתי כְ נ ֹאד ּבְ ִקיטֹור ,חֻ ֶּקיָך ל ֹא שָ כ ְָח ִתי :כַּמָ ה יְמֵ י-עַ בְ דֶ ָך,
ְתנַחֲ מֵ נִי :כִ י-הָ י ִ
תֹור ֶתָך:
מָ ַתי ַתעֲשֶ ה בְ ר ְֹדפַי ִמ ְשפָט :כָרּו-לִי ז ִֵדים ִשיחֹות ,אֲ שֶ ר ל ֹא כְ ָ
ֹותיָך אֱ מּונָה ,שֶ ֶקר ְרדָ פּונִי עָ זְ ֵרנִי :כִ ְמעַ ט כִ לּונִי בָ ָא ֶרץ ,וַאֲ נִי ל ֹא-
כָלִ -מצְ ֶ
:עָ זַבְ ִתי פִ ֻּקדֶ יָך :כְ חַ ְס ְדָך חַ ֵינִי ,וְ ֶא ְש ְמ ָרה ,עֵ דּות פִ יָך

ל

לְעֹולָם יְהוָהְ ,דבָ ְרָך נִצָ ב ּבַ שָ מָ יִםְ :לדֹר ָודֹר אֱ מּונ ֶָתָך ,כֹו ַננ ְָת ֶא ֶרץ
תֹור ְתָך שַ עֲשֻ עָ י,
ו ַַת ֲעמֹד :ל ְִמ ְשפָטֶ יָך ,עָ ְמדּו הַ יֹום :כִ י הַ כֹל עֲבָ דֶ יָך :לּולֵי ָ
ִית ִני :לְָך-אֲ נִי
ָאז ָאבַ ְד ִתי בְ עָ ְנ ִיי :לְעֹולָם ל ֹאֶ -א ְשכַח פִ ּקּודֶ יָך ,כִ י בָ ם ִחי ָ
הֹושיעֵ נִי ,כִ י פִ ּקּודֶ יָך דָ ָר ְש ִתיִ :לי ִקּוּו ְרשָ עִ ים ל ְַאּבְ דֵ נִי ,עֵ ד ֶֹתיָך ֶא ְתּבֹונָן:
ִ
יתי ֵקץְ ,רחָ בָ ה ִמצְ ו ְָתָך ְמאֹד
ְ :לכָלִ -תכְ לָה ָר ִא ִ

מ

ֹותָך,
איְבַ י ְתחַ כְ מֵ נִי ִמצְ ֶ
תֹור ֶתָך ,כָל-הַ יֹום ִהיא ִשיחָ ִתי :מֵ ֹ
מָ הָ -אהַ בְ ִתי ָ
ֹותיָך ִשיחָ ה לִי:
כִ י לְעֹולָם ִהיא-לִיִ :מכָלְ -מל ְַּמדַ י ִה ְש ַכל ְִתי ,כִ י עֵ ְד ֶ
ִאתי ַרגְ לָי ,לְמַ עַ ן
ִמזְ ֵקנִים ֶא ְתּבֹונָן ,כִ י פִ ּקּודֶ יָך נָצָ ְר ִתיִ :מכָל-א ַֹרח ָרע ָכל ִ
הֹור ָתנִי :מַ הּ-נ ְִמלְצּו
ֶא ְשמֹר ְדבָ ֶרָךִ :מ ִּמ ְשפָטֶ יָך ל ֹא-סָ ְר ִתי ,כִ יַ -א ָתה ֵ
ֵאתי כָל-א ַֹרח
ל ְִחכִ י ִא ְמ ָר ֶתָך ִמ ְדבַ ש לְפִ יִ :מפִ ּקּודֶ יָך ֶא ְתּבֹונָן ,עַ ל כֵן שָ נ ִ
:שָ ֶקר

נ

נֵר-ל ְַרגְ ִלי ְדבָ ֶרָך ,וְ אֹור ִלנ ְִתיבָ ִתי :נ ְִשּבַ עְ ִתי וָאֲ ַקיֵמָ ה ,ל ְִשמֹר ִמ ְשפְ טֵ י
ֵיתי עַ דְ -מאֹד ,יְהוָה חַ ֵינִי כִ ְדבָ ֶרָך :נ ְִדבֹות פִ י ְרצֵ ה-נָא יְהוָה,
צִ ְד ֶקָךַ :נ ֲענ ִ
תֹור ְתָך ל ֹא שָ כ ְָח ִתי :נ ְָתנּו ְרשָ עִ ים
ּומ ְשפָטֶ יָך ל ְַּמדֵ נִי :נַפְ ִשי בְ כַפִ י ָת ִמיד ,וְ ָ
ִ
ֹותיָך לְעֹולָם ,כִ יְ -ששֹון לִּבִ י
יתי :נָחַ ל ְִתי עֵ ְד ֶ
ּומפִ ּקּודֶ יָך ל ֹא ָתעִ ִ
פַח ִליִ ,
יתי לִּבִ י ַלעֲשֹות חֻ ֶּקיָך לְעֹולָם עֵ ֶקב
:הֵ ּמָ ה :נ ִָט ִ

ס

תֹור ְתָך ָאהָ בְ ִתיִ :ס ְת ִרי ּומָ גִ ּנִי ָא ָתה ,ל ְִדבָ ְרָך יִחָ ל ְִתי:
ֵאתי ,וְ ָ
סֵ עֲפִ ים שָ נ ִ
סּורּוִ -מּמֶ ּנִי ְמ ֵרעִ ים ,וְ ֶאצְ ָרה ִמצְ ֹות אֱ ֹלהָ י :סָ ְמ ֵכנִי כְ ִא ְמ ָר ְתָך וְ ֶא ְחיֶה,
ִית
וְ ַאלְ -תבִ ישֵ ִני ִמ ִשבְ ִריְ :סעָ דֵ נִי וְ ִאּוָשֵ עָ ה וְ ֶא ְשעָ ה בְ חֻ ֶּקיָך ָת ִמיד :סָ ל ָ
יתםִ :סגִ ים ִה ְשּבַ ָת כָלִ -ר ְשעֵ יָ -א ֶרץ,
כָל-שֹוגִ ים מֵ חֻ ֶּקיָך ,כִ י-שֶ ֶקר ַת ְר ִמ ָ
אתי
ּומ ִּמ ְשפָטֶ יָך י ֵָר ִ
ָ :ל ֵכן ָאהַ בְ ִתי עֵ ד ֶֹתיָך :סָ מַ ר ִמפ ְַח ְדָך בְ שָ ִריִ ,

ע

יתי ִמ ְשפָט וָצֶ דֶ קּ ,בַ לַ -תּנִיחֵ נִי ְלע ְֹש ָקיֲ :ערֹב עַ בְ ְדָך לְטֹובַ ,אל-יַעַ ְש ֻק ִני
עָ ִש ִ
ז ִֵדים :עֵ ינַי כָלּו לִישּועָ ֶתָךּ ,ול ְִא ְמ ַרת צִ ְד ֶקָך :עֲשֵ ה עִ ם-עַ בְ ְדָך כְ חַ ְסדֶ ָך,
וְ חֻ ֶּקיָך ל ְַּמדֵ נִי :עַ בְ ְדָךָ -אנִי הֲ בִ י ֵננִי ,וְ ֵא ְדעָ ה עֵ ד ֶֹתיָך :עֵ ת ַלעֲשֹות לַיהוָה,
ּומפָז :עַ ל-כֵן כָל-פִ ּקּודֵ י
ֹותיָךִ ,מזָהָ ב ִ
תֹור ֶתָך :עַ לֵ -כן ָאהַ בְ ִתי ִמצְ ֶ
הֵ ֵפרּו ָ
ֵאתי
:כֹל יִשָ ְר ִתי ,כָל-א ַֹרח שֶ ֶקר שָ נ ִ

פ

ֹותיָך ,עַ לֵ -כן נְצָ ָר ַתם נַפְ ִשי :פ ֵַתח ְדבָ ֶריָך י ִָאיר ,מֵ בִ ין פְ ָתיִים:
פְ לָאֹות עֵ ְד ֶ
ֹותיָך י ָָאבְ ִתי :פְ נֵהֵ -אלַי וְ חָ ֵּננִי ,כְ ִמ ְשפָט
פִ י-פָעַ ְר ִתי ו ֶָא ְש ָאפָה ,כִ י ל ְִמצְ ֶ
ְלאֹהֲ בֵ י ְשמֶ ָך :פְ עָ מַ י הָ ֵכן ּבְ ִא ְמ ָר ֶתָך ,וְ ַאלַ -ת ְשלֶטּ-בִ י כָלָ -אוֶן :פְ דֵ נִי
מֵ עֹשֶ ק ָאדָ ם ,וְ ֶא ְש ְמ ָרה פִ ּקּודֶ יָךָ :פנֶיָך הָ ֵאר ּבְ עַ בְ דֶ ָך ,וְ ל ְַּמדֵ נִי ֶאת-חֻ ֶּקיָך:
תֹור ֶתָך
ַ :פ ְלגֵי-מַ יִם י ְָרדּו עֵ ינָי ,עַ ל ל ֹא-שָ ְמרּו ָ

צ

ית צֶ דֶ ק עֵ ד ֶֹתיָך ,וֶאֱ מּונָה ְמאֹד:
צַ ִדיק ַא ָתה יְהוָה ,וְ יָשָ ר ִמ ְשפָטֶ יָך :צִ ּוִ ָ
צִ ְּמ ַת ְתנִי ִקנ ְָא ִתי ,כִ י-שָ כְ חּו ְדבָ ֶריָך צָ ָרי :צְ רּופָה ִא ְמ ָר ְתָך ְמאֹד ,וְ עַ בְ ְדָך
אֲ הֵ בָ ּה :צָ עִ יר ָאנֹכִ י וְ נִבְ זֶה ,פִ ֻּקדֶ יָך ל ֹא שָ כ ְָח ִתי :צִ ְד ָק ְתָך צֶ דֶ ק לְעֹולָם,
ֹותיָך
תֹור ְתָך אֱ מֶ ת :צַ רּ-ומָ צֹוק ְמצָ אּונִיִ ,מצְ ו? ֶֹתיָך שַ עֲשֻ עָ י :צֶ דֶ ק עֵ ְד ֶ
וְ ָ
:לְעֹולָם ,הֲ בִ י ֵנ ִני וְ ֶא ְחיֶה

ק

הֹושיעֵ נִי,
אתיָך ִ
אתי בְ כָל-לֵבֲ ,ע ֵננִי יְהוָה ,חֻ ֶּקיָך ֶאצ ָֹרהְ :ק ָר ִ
ָק ָר ִ
יִחָ ל ְִתיִ :ק ְדמּו )לדבריך(וְ ֶא ְש ְמ ָרה עֵ ד ֶֹתיָךִ :קדַ ְמ ִתי בַ ּנֶשֶ ף וָאֲ שַ ּוֵעָ ה ,ל ְִדבָ ְרָך
עֵ ינַי ַא ְשמֻ רֹות ,ל ִָשיחַ ּבְ ִא ְמ ָר ֶתָך :קֹולִי ִש ְמעָ ה כְ חַ ְסדֶ ָך ,יְהוָה כְ ִמ ְשפָטֶ ָך
תֹור ְתָך ָרחָ קּוָ :קרֹוב ַא ָתה יְהוָה ,וְ כָל-
חַ ֵינִיָ :ק ְרבּו ר ְֹדפֵי זִ ּמָ הִ ,מ ָ
ֹותיָך אֱ מֶ תֶ :קדֶ ם יָדַ עְ ִתי מֵ עֵ ד ֶֹתיָך ,כִ י לְעֹולָם יְסַ ְד ָתם
:מצְ ֶ
ִ

ר

תֹור ְתָך ל ֹא שָ כ ְָח ִתיִ :ריבָ ה ִריבִ י ּוגְ ָא ֵלנִי,
ְר ֵאה-עָ ְניִי וְ חַ לְצֵ נִי ,כִ יָ -
ל ְִא ְמ ָר ְתָך חַ ֵינִיָ :רחֹוק מֵ ְרשָ עִ ים יְשּועָ ה ,כִ י חֻ ֶּקיָך ל ֹא דָ ָרשּוַ :רחֲ מֶ יָך
יתי:
ֹותיָך ל ֹא נ ִָט ִ
ַרּבִ ים יְהוָה ,כְ ִמ ְשפָטֶ יָך חַ ֵינִיַ :רּבִ ים ר ְֹדפַי וְ צָ ָרי ,מֵ עֵ ְד ֶ
יתי בֹגְ ִדים ו ֶָא ְתקֹוטָ טָ ה ,אֲ שֶ ר ִא ְמ ָר ְתָך ל ֹא שָ מָ רּוְ :ר ֵאה כִ י-פִ ּקּודֶ יָך
ָר ִא ִ
ָאהָ בְ ִתי ,יְהוָה כְ חַ ְס ְדָך חַ ֵינִי :ר ֹאשְ -דבָ ְרָך אֱ מֶ תּ ,ולְעֹולָם כָלִ -מ ְשפַט
:צִ ְד ֶקָך

ש

ּומ ְדבָ ְרָך
פָחַ ד לִּבִ י :שָ ש ָאנֹכִ י עַ לִ -א ְמ ָר ֶתָך) ,ומדבריך(שָ ִריםְ ,רדָ פּונִי ִחּנָםִ ,
תֹור ְתָך ָאהָ בְ ִתי :שֶ בַ ע ּבַ יֹום
ֵאתי וַאֲ ַתעֵ בָ הָ ,
כְ מֹוצֵ א שָ לָל ָרב :שֶ ֶקר שָ נ ִ
תֹור ֶתָך ,וְ ֵאין-לָמֹו
ִה ַלל ְִתיָך ,עַ ל ִמ ְשפְ טֵ י צִ ְד ֶקָך :שָ לֹום ָרב ְלאֹהֲ בֵ י ָ
יתי :שָ ְמ ָרה נַפְ ִשי
ֹותיָך עָ ִש ִ
ּומצְ ֶ
ִמכְ שֹולִ :שּבַ ְר ִתי לִישּועָ ְתָך יְהוָהִ ,
:עֵ ד ֶֹתיָךָ ,ואֹהֲ בֵ ם ְמאֹד :שָ מַ ְר ִתי פִ ּקּודֶ יָך וְ עֵ ד ֶֹתיָך ,כִ י כָלְ -ד ָרכַי נֶגְ דֶ ָך

ת

ִת ְק ַרב ִרּנ ִָתי ְל ָפנֶיָך יְהוָה ,כִ ְדבָ ְרָך הֲ בִ י ֵננִיָ :תבֹוא ְת ִחּנ ִָתי ְל ָפנֶיָך,
כְ ִא ְמ ָר ְתָך הַ צִ י ֵל ִניַ :תּבַ עְ נָה ְשפ ַָתי ְת ִהלָה ,כִ י ְתל ְַּמדֵ נִי חֻ ֶּקיָךַ :תעַ ן לְשֹונִי
ֹותיָך צֶ דֶ קְ :ת ִהי-י ְָדָך לְעָ זְ ֵרנִי ,כִ י פִ ּקּודֶ יָך בָ חָ ְר ִתי:
ִא ְמ ָר ֶתָך ,כִ י כָלִ -מצְ ֶ
ּותהַ ְל ֶלךָ,
תֹור ְתָך שַ עֲשֻ עָ יְ :ת ִחי-נַפְ ִשי ְ
ָת ַאבְ ִתי לִישּועָ ְתָך יְהוָה ,וְ ָ
ֹותיָך ,ל ֹא
יתי כְ שֶ ה אֹבֵ ד ּבַ ֵּקש עַ בְ דֶ ָך ,כִ י ִמצְ ֶ
ּומ ְשפָטֶ ָך יַעְ זְ רֻ נִיָ :תעִ ִ
ִ
:שָ כ ְָח ִתי

פרקי משנה לפי סדר א-ב

נוהגים לומר פרקי משנה לפי שם הנפטר .כגון :יצחק בן שרה ,יקראו את הפרקים המתחילים באותיות :י' צ'
.ח' ק' ב' נ' ש' ר' ה' ** .יש הנוהגים לומר רק את שתי המשניות הראשונות מכל פרק

אות א
)מסכת שבת פרק טו(

ֵאלּו ְקשָ ִרים שֶ חַ יָבִ ין ֲעלֵיהֶ ןֶ :קשֶ ר הַ גַּמָ לִין וְ ֶקשֶ ר הַ סַ ָפנִיןּ .וכְ שֵ ם .א
שּורן ,כְָך הּוא חַ יָב עַ ל הֶ ֵת ָרןַ .רּבִ י מֵ ִאיר אֹומֵ ר :כָל
שֶ הּוא חַ יָב עַ ל ִק ָ
יֶש לְָך .ב ֶ .קשֶ ר שֶ הּוא יָכֹול לְהַ ִתירֹו ּבְ ַאחַ ת ִמיָדָ יו ֵאין חַ יָבִ ין עָ ָליו
ְקשָ ִרים שֶ ֵאין חַ יָבִ ין ֲעלֵיהֶ ן כְ ֶקשֶ ר הַ גַּמָ לִין ּוכְ ֶקשֶ ר הַ סַ ָפנִין .קֹושֶ ֶרת
יקיָאְּ ,ורצּועֹות ִמנְעָ ל
לּוקּה ,וְ חּוטֵ י ְסבָ כָה ,וְ שֶ ל פְ ִס ְ
ִאשָ ה מַ פְ ֵתחַ חֲ ָ
ּוקדֵ ָרה שֶ ל ּבָ שָ רַ .רּבִ י אֱ לִיעֶ זֶר ּבֶ ן ַיעֲקב אֹומֵ ר:
וְ סַ ְנדָ ל ,וְ נֹודֹות ַייִן וָשֶ מֶ ןְ ,
יקיָא ,אֲ בָ ל
קֹוש ִרין ְדלִי ּבַ פְ ִס ְ
קֹוש ִרין לִפְ נֵי הַ ּבְ הֵ מָ ה ּבִ ְשבִ יל שֶ לא ֵתצֵ אְ .
ְ
לא ּבַ חֶ בֶ ל; ַרּבִ י יְהּודָ ה מַ ִתיר .כְ לָל ָאמַ ר ַרּבִ י יְהּודָ ה :כָל ֶקשֶ ר שֶ ֵאינֹו
ְמ ַקפְ לִין ֶאת הַ ֵכלִים אֲ פִ לּו ַא ְרּבָ עָ ה .ג .שֶ ל ַקיָמָ אֵ ,אין חַ יָבִ ין עָ לָיו
וַחֲ ִמשָ ה פְ עָ ִמיםּ ,ומַ צִ יעִ ין ֶאת הַ ִּמּטֹות ִמלֵי ֵלי שַ ּבָ ת לַשַ ּבָ ת ,אֲ בָ ל לא
ִמשַ ּבָ ת לְמֹוצָ ֵאי שַ ּבָ תַ .רּבִ י י ְִשמָ עֵ אל אֹומֵ רְ :מ ַקפְ לִין ֶאת הַ ֵכלִים
פּורים לַשַ ּבָ ת ,וְ חֶ לְבֵ י שַ ּבָ ת ְק ֵרבִ ין ּבְ יֹום
ּומַ צִ יעִ ין ֶאת הַ ִּמּטֹותִ ,מיֹום הַ כִ ִ
פּורים ,וְ לא
פּוריםַ .רּבִ י ע ֲִקיבָ א אֹומֵ ר :לא שֶ ל שַ ּבָ ת ְק ֵרבִ ין ּבְ יֹום הַ כִ ִ
הַ כִ ִ
פּורים ְק ֵרבִ ין ּבַ שַ ּבָ ת
.שֶ ל יֹום הַ כִ ִ

אות ב
)מסכת שבת פרק ד(

טֹומנִין לא ּבַ ֶג ֶפת וְ לא ּבַ זֶבֶ ל. ,א
טֹומנִין? ֵאין ְ
טֹומנִיןּ ,ובַ ּמָ ה ֵאין ְ
ּבַ ּמֶ ה ְ
לא ּבַ ּמֶ לַח וְ לא ּבַ ִסיד וְ לא ּבַ חֹולּ ,בֵ ין ל ִַחים ּבֵ ין יְבֵ ִשים; לא ּבַ ֶתבֶ ן וְ לא
טֹומנִין ּבָ הֶ ן
ּבַ זָגִ ים וְ לא ּבַ ּמֹוכִ ים וְ לא ּבָ עֲשָ בִ יםּ ,בִ זְ מַ ן שֶ הֵ ן ל ִַחים ,אֲ בָ ל ְ
טֹומנִין ּבַ כְ סּות ּובַ פֵרֹותּ ,בְ ַכ ְנפֵי יֹונָה ּובִ ְנס ֶֹרת שֶ ל
כְ שֶ הֵ ן יְבֵ ִשיםְ .
ְערת שֶ ל פִ ְש ָתן דַ ָּקהַ .רּבִ י יְהּודָ ה אֹוסֵ ר ּבַ דַ ָּקה ּומַ ִתיר
חָ ָר ִשיםּ ,ובִ נ ֶ
אֹותןּ ,בְ גִ ֵזי צֶ מֶ ר וְ ֵאין ְמטַ ל ְְטלִין .ב ּ.בַ גַסָ ה
ּומטַ ל ְְטלִין ָ
טֹומנִין ּבַ ְשל ִָחין ְ
ְ

אֹותן .כֵיצַ ד הּוא עֹושֶ ה? נֹוטֵ ל ֶאת הַ כִ סּוי ,וְ הֵ ן נֹופְ לֹותַ .רּבִ י ֶאלְעָ זָר ּבֶ ן
ָ
ֲעז ְַריָה אֹומֵ רֻ :קפָה מַ ּטָ ּה עַ ל צִ דָ ּה וְ נֹוטֵ ל ,שֶ ּמָ א יִּטל וְ ֵאינֹו יָכֹול
אֹומ ִרים :נֹוטֵ ל ּומַ חֲ זִ יר .לא כִ סָ הּו ִמּבְ עֹוד יֹום לא
לְהַ חֲ זִ יר .וַחֲ כ ִָמים ְ
ְיכַסֶ ּנּו ִמשֶ ֶת ְחשַ ְך .כִ סָ הּו וְ נ ְִת ַגלָה מֻ ָתר ְלכַסֹותֹוְ .ממַ לֵא ֶאת הַ ִּקיתֹון
נֹותן ל ְַתחַ ת הַ כַר אֹו ַתחַ ת הַ כֶסֶ ת
.וְ ֵ

אות ג
)מסכת חולין פרק ז(

גִ יד הַ ּנָשֶ ה נֹוהֵ ג ּבָ ָא ֶרץּ ,ובְ חּוצָ ה ל ָָא ֶרץּ ,בִ פְ נֵי הַ ּבַ יִת ,וְ שֶ לא ּבִ פְ נֵי .א
הַ ּבַ יִתּ ,בַ חֻ לִיןּ ,ובַ ּמֻ ְקדָ ִשים .וְ נֹוהֵ ג ּבַ ּבְ הֵ מָ ה ּובַ חַ יָהּ ,בַ י ֵָרְך שֶ ל י ִָמין ּובַ י ֵָרְך
שֶ ל ְשמאל .וְ ֵאינֹו נֹוהֵ ג ּבָ עֹוףִ ,מפְ נֵי שֶ ֵאין לֹו כַף .וְ נֹוהֵ ג ּבַ ְש ִלילַ .רּבִ י
יְהּודָ ה אֹומֵ רֵ :אינֹו נֹוהֵ ג ּבַ ְש ִליל .וְ חֶ לְּבֹו מֻ ָתר .וְ ֵאין הַ ּטַ ּבָ ִחין נֶאֱ מָ נִין עַ ל
אֹומ ִרים :נֶאֱ מָ נִין עָ לָיו וְ עַ ל
גִ יד הַ ּנָשֶ ה; ִדבְ ֵרי ַרּבִ י מֵ ִאיר .וַחֲ כ ִָמים ְ
שֹולֵחַ ָאדָ ם י ֵָרְך ְלנָכְ ִרי ,שֶ גִ יד הַ ּנָשֶ ה ּבְ תֹוכָּהִ ,מפְ נֵי שֶ ְּמקֹומֹו .ב .הַ חֵ ֶלב
ִנכָר .הַ ּנֹוטֵ ל גִ יד הַ ּנָשֶ ה  -צָ ִריְך שֶ יִּטל ֶאת כֻלֹוַ .רּבִ י יְהּודָ ה אֹומֵ ר :כְ דֵ י
הָ אֹוכֵל ִמגִ יד הַ ּנָשֶ ה ַכ ַזיִת  -סֹופֵג ַא ְרּבָ עִ ים. .ג .ל ְַקיֵם ּבֹו ִמצְ וַת נ ְִטילָה
ּומזֶה ַכ ַזיִת  -סֹופֵג ְשמֹו ִנים.
אֲ כָלֹו וְ ֵאין ּבֹו ַכ ַזיִת  -חַ יָבָ .אכַל ִמ ֶזה ַכ ַזיִתִ ,
י ֵָרְך שֶ ּנ ְִתּבַ שַ ל ּבָ ּה גִ יד .ד ַ.רּבִ י יְהּודָ ה אֹומֵ רֵ :אינֹו סֹופֵג ֶאלָא ַא ְרּבָ עִ ים
אֹותּה?
סּורה .כֵיצַ ד ְמשַ ע ֲִרין ָ
נֹותן טַ עַ ם  -הֲ ֵרי זֹו אֲ ָ
הַ ּנָשֶ הִ ,אם יֶש ּבָ ּה ּבְ ֵ
ידיםּ ,בִ זְ מַ ן שֶ ּמַ כִ ירֹו . -ה .כְ בָ שָ ר ּבְ ֶלפֶת
גִ יד הַ ּנָשֶ ה שֶ ּנ ְִתּבַ שַ ל עִ ם הַ גִ ִ
נֹותן טַ עַ ם .וְ כֵן חֲ ִתיכָה
סּורין ,וְ הָ רֹטֶ ב ּבְ ֵ
נֹותן טַ עַ ם; וְ ִאם ָלאו ֻ -כלָן אֲ ִ
ּבְ ֵ
שֶ ל ְנבֵ לָה ,וְ כֵן חֲ ִתיכָה שֶ ל דָ ג טָ מֵ א שֶ ּנ ְִתּבַ ְשלּו עִ ם הַ חֲ ִתיכֹותּ ,בִ זְ מַ ן
נֹותן טַ עַ ם
נֹותן טַ עַ ם; וְ ִאם לָאו ֻ -כ ָלן אֲ סּורֹות ,וְ הָ רֹטֶ ב ּבְ ֵ
ירן ּ -בְ ֵ
.ו .שֶ ּמַ כִ ָ
הֹורה ,וְ ֵאינֹו נֹוהֵ ג ּבַ ְּטמֵ ָאהַ .רּבִ י יְהּודָ ה אֹומֵ רַ :אף ּבַ ְּטמֵ ָאה.
נֹוהֵ ג ּבַ ְּט ָ
ָאמַ ר ַרּבִ י יְהּודָ ה :וַהֲ לא ִמּבְ נֵי ַיעֲקב נֶאֱ סַ ר גִ יד הַ ּנָשֶ הַ ,ועֲדַ יִן ּבְ הֵ מָ ה
.טמֵ ָאה מֻ ֶת ֶרת לָהֶ ן? ָא ְמרּו לֹוּ :בְ ִסינַי נֶאֱ מַ רֶ ,אלָא שֶ ּנִכְ ַתב ּבִ ְמקֹומֹו
ְ

אות ד
)מסכת סנהדרין פרק א(

ִדינֵי מָ מֹונֹות ּבִ ְשלשָ ה .גְ זֵלֹות וַחֲ בָ לֹות ּבִ ְשלשָ הֶ .נזֶק וַחֲ צִ י ֶנזֶק. ,א
ַת ְשלּומֵ י ֶכפֶל ,וְ ַת ְשלּומֵ י ַא ְרּבָ עָ ה וַחֲ ִמשָ ה ּבִ ְשלשָ ה .הָ אֹונֵס וְ הַ ְמפ ֶַתה

אֹומ ִרים :מֹוצִ יא
וְ הַ ּמֹוצִ יא שֵ ם ַרע ּבִ ְשלשָ ה; ִדבְ ֵרי ַרּבִ י מֵ ִאיר; וַחֲ כ ִָמים ְ
ּושלשָ הִ ,מפְ נֵי שֶ יֶש ּבֹו ִדינֵי ְנפָשֹות
מַ כֹות ּבִ ְשלשָ ה; .ב .שֵ ם ַרע ּבְ עֶ ְש ִרים ְ
ּושלשָ ה .עִ ּבּור הַ חֹדֶ ש ּבִ ְשלשָ ה.
ִמשּום ַרּבִ י י ְִשמָ עֵ אל ָא ְמרּוּ :בְ עֶ ְש ִרים ְ
ִיאל אֹומֵ ר:
עִ ּבּור הַ שָ נָה ּבִ ְשלשָ ה; ִדבְ ֵרי ַרּבִ י מֵ ִאיר; ַרּבָ ן ִש ְמעֹון ּבֶ ן ג ְַמל ֵ
גֹומ ִרין ּבְ ִשבְ עָ ה; וְ ִאם
נֹותנִין ,וְ ְ
נֹוש ִאין וְ ְ
ּבִ ְשלשָ ה מַ ְת ִחילִיןּ ,ובַ חֲ ִמשָ ה ְ
ְס ִמיכַת זְ ֵקנִים ַוע ֲִריפַת עֶ גְ לָה ּבִ ְשלשָ ה; ִדבְ ֵרי .ג .ג ְָמרּו ּבִ ְשלשָ ה ְמעֻּבֶ ֶרת
ַרּבִ י ִש ְמעֹון; וְ ַרּבִ י יְהּודָ ה אֹומֵ רּ :בַ חֲ ִמשָ ה .הַ חֲ לִיצָ ה וְ הַ ּמֵ אּונִין ּבִ ְשלשָ ה.
נֶטַ ע ְרבָ עִ יּ ,ומַ עֲשֵ ר שֵ ִני שֶ ֵאין דָ מָ יו יְדּועִ ין ּבִ ְשלשָ ה .הַ הֶ ְקדֵ שֹות ּבִ ְשלשָ ה.
הָ ע ֲָרכִ ין הַ ִּמּטַ ל ְְטלִין ּבִ ְשלשָ ה; ַרּבִ י יְהּודָ ה אֹומֵ רֶ :אחָ ד מֵ הֶ ן כהֵ ן.
ִדינֵי ְנפָשֹות ּבְ עֶ ְש ִרים .ד .וְ הַ ַּק ְר ָקעֹות ִת ְשעָ ה וְ כהֵ ן .וְ ָאדָ ם כַיֹוצֵ א בָ הֶ ן
ּושלשָ ה ,שֶ ּנֶאֱ מַ ר" :וְ הָ ַרגְ ָת ֶאת-
ּושלשָ ה .הָ רֹובֵ עַ וְ הַ ּנ ְִרּבָ ע ּבְ עֶ ְש ִרים ְ
ְ
הָ ִאשָ ה וְ ֶאת-הַ ּבְ הֵ מָ ה" ,וְ אֹומֵ ר" :וְ ֶאת-הַ ּבְ הֵ מָ ה ַתהֲ רגּו" .שֹור הַ ּנ ְִס ָקל
יתת
ּושלשָ ה ,שֶ ּנֶאֱ מַ ר" :הַ שֹור יִסָ ֵקל וְ גַםּ-בְ עָ לָיו יּומָ ת" ,כְ ִמ ַ
ּבְ עֶ ְש ִרים ְ
יתת הַ שֹור .הַ זְ ֵאב וְ הָ אֲ ִרי ,הַ דֹב וְ הַ ּנָמֵ ר וְ הַ ּבַ ְר ְדלָס וְ הַ ּנָחָ ש
הַ ּבְ עָ ִלים ,כְָך ִמ ַ
ּושלשָ ה; ַרּבִ י אֱ ִליעֶ ֶזר אֹומֵ ר :כָל הַ ּקֹודֵ ם לְהָ ְרגָן ָזכָה;
ית ָתן ּבְ עֶ ְש ִרים ְ
ִמ ָ
ּושלשָ ה
ית ָתן ּבְ עֶ ְש ִרים ְ
ֵאין דָ נִין לא ֶאת .ה ַ.רּבִ י ע ֲִקיבָ א אֹומֵ רִ :מ ָ
הַ שֵ בֶ ט וְ לא ֶאת נְבִ יא הַ שֶ ֶקר וְ לא ֶאת כהֵ ן גָדֹולֶ ,אלָא עַ ל פִ י ּבֵ ית ִדין
יאין ל ְִמלְחֶ מֶ ת הָ ְרשּותֶ ,אלָא עַ ל פִ י ּבֵ ית
שֶ ל ִשבְ עִ ים וְ ֶאחָ ד .וְ ֵאין מֹוצִ ִ
מֹוסיפִ ין עַ ל הָ עִ יר וְ עַ ל הָ ֲעזָרֹותֶ ,אלָא עַ ל פִ י
ִדין שֶ ל ִשבְ עִ ים וְ ֶאחָ דֵ .אין ִ
עֹושין סַ נְהֶ ְד ָריֹות ל ְַשבָ ִטיםֶ ,אלָא עַ ל פִ י
ּבֵ ית ִדין שֶ ל ִשבְ עִ ים וְ ֶאחָ דֵ .אין ִ
עֹושין עִ יר הַ ּנִדַ חַ תֶ ,אלָא עַ ל פִ י ּבֵ ית ִדין
ּבֵ ית ִדין שֶ ל ִשבְ עִ ים וְ ֶאחָ דֵ .אין ִ
עֹושין עִ יר הַ ִּנדַ חַ ת ּבַ ְספָר ,וְ לא שָ לש ,אֲ בָ ל
שֶ ל ִשבְ עִ ים וְ ֶאחָ ד .וְ ֵאין ִ
.עֹושין ַאחַ ת אֹו ְש ַתיִם
ִ
סַ נְהֶ ְד ִרין גְ דֹולָה הָ י ְָתה שֶ ל ִשבְ עִ ים וְ ֶאחָ ד. ,ו
ּומ ַּניִן לַגְ דֹולָה שֶ ִהיא שֶ ל ִשבְ עִ ים וְ ֶאחָ ד?
ּושלשָ הִ .
ּוקטַ ּנָה שֶ ל עֶ ְש ִרים ְ
ְ
"א ְספָה-לִי ִשבְ עִ ים ִאיש ִמזִ ְקנֵי י ְִש ָר ֵאל"ּ ,ומשֶ ה עַ ל גַּבֵ יהֶ ן הֲ ֵרי
שֶ ּנֶאֱ מַ רֶ :
ּומ ַּניִן ל ְַּקטַ ּנָה שֶ ִהיא שֶ ל
ִשבְ עִ ים וְ ֶאחָ ד; ַרּבִ י יְהּודָ ה אֹומֵ רִ :שבְ עִ יםִ .
ּושלשָ ה? שֶ ּנֶאֱ מַ ר" :וְ שָ פְ טּו הָ עֵ דָ ה" "וְ ִהצִ ילּו הָ עֵ דָ ה" ,עֵ דָ ה
עֶ ְש ִרים ְ
ּומ ַּניִן לָעֵ דָ ה שֶ ִהיא עֲשָ ָרה?
שֹופֶטֶ ת וְ עֵ דָ ה מַ צֶ לֶת הֲ ֵרי כָאן עֶ ְש ִרים; ִ
ּומ ַּניִן
שֶ ּנֶאֱ מַ ר" :עַ ד-מָ ַתי לָעֵ דָ ה הָ ָרעָ ה הַ זאת" ,יָצְ אּו יְהֹושֻ עַ וְ ָכלֵב; ִ
לְהָ בִ יא עֹוד ְשלשָ ה? ִמּמַ ְשמַ ע שֶ ּנֶאֱ מַ ר" :לאִ -ת ְהיֶה ַאחֲ ֵריַ -רּבִ ים ל ְָרעֹת,
"אחֲ ֵרי ַרּבִ ים
שֹומֵ עַ אֲ נִי שֶ ֶא ְהיֶה עִ ּמָ הֶ ם לְטֹובָ הִ ,אם ֵכן לָּמָ ה נֶאֱ מַ רַ :
לְהַ ּטת"? לא כְ הַ ּטָ י ְָתָך לְטֹובָ ה הַ ּטָ י ְָתָך ְל ָרעָ ה :הַ ּטָ י ְָתָך לְטֹובָ ה עַ ל פִ י
מֹוסיפִ ין ֲע ֵליהֶ ן
ֶאחָ ד ,הַ ּטָ י ְָתָך ל ְָרעָ ה עַ ל פִ י ְש ַניִם; וְ ֵאין ּבֵ ית ִדין שָ קּולִ ,

ּותהֵ א ְראּויָה
ּושלשָ ה .וְ כַּמָ ה יְהֵ א ּבָ עִ יר ְ
עֹוד ֶאחָ ד הֲ ֵרי כָאן עֶ ְש ִרים ְ
לשים ,כְ ֶנגֶד
ּוש ִ
אתיִם ְ
לְסַ נְהֶ ְד ִרין? מֵ ָאה וְ עֶ ְש ִרים; ַרּבִ י נְחֶ ְמיָה אֹומֵ ר :מָ ַ
.שָ ֵרי עֲשָ רֹות
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תֹורה ,וְ ִהגִ יעַ זְ מַ ן הַ ִּמ ְק ָראִ :אם כִ ּוֵן לִּבֹו יָצָ א ,וְ ִאם לָאו .א
קֹורא ּבַ ָ
הָ יָה ֵ
שֹואל ִמפְ נֵי
שֹואל ִמפְ נֵי הַ כָבֹוד ּומֵ ִשיבּ ,ובָ ֶא ְמצַ ע ֵ
לא יָצָ אּ .בַ פְ ָר ִקים ֵ
שֹואל
הַ י ְִר ָאה ּומֵ ִשיב; ִדבְ ֵרי ַרּבִ י מֵ ִאירַ .רּבִ י יְהּודָ ה אֹומֵ רּ :בָ ֶא ְמצַ ע ֵ
שֹואל ִמפְ נֵי הַ כָבֹוד ּומֵ ִשיב
ִמפְ נֵי הַ י ְִר ָאה ּומֵ ִשיב ִמפְ נֵי הַ כָבֹוד; ּבַ פְ ָר ִקים ֵ
ֵאלּו הֵ ן ּבֵ ין הַ פְ ָר ִקיםּ :בֵ ין ּבְ ָרכָה ִראשֹונָה ל ְִש ִניָה. ,ב .שָ לֹום ְלכָל ָאדָ ם
"שמַ ע" ל"-וְ הָ יָה ִאם-שָ מעַ " ּבֵ ין "ְהָ יָה ִאם-
"שמַ ע" ּוּבֵ ין ְ
ּבֵ ין ְש ִניָה ל ְ
שָ מעַ " ְל"-וַיאמֶ ר" ּבֵ ין "וַיאמֶ ר" ל"אֱ מֶ ת וְ יַצִ יב"ַ .רּבִ י יְהּודָ ה אֹומֵ ר:
ּבֵ ין "וַיאמֶ ר" לֶ"אֱ מֶ ת וְ יַצִ יב" לא יַפְ ִסיקָ .אמַ ר ַרּבִ י יְהֹושֻ עַ ּבֶ ן ָק ְרחָ ה:
"שמַ ע" ל" -וְ הָ יָה ִאם-שָ מעַ "? ֶאלָא כְ דֵ י שֶ י ְַקּבֵ ל עָ לָיו על
לָּמָ ה ָק ְדמָ ה ְ
מַ לְכּות שָ מַ יִם ְת ִחלָה ,וְ ַאחַ ר כְָך י ְַקּבֵ ל עָ ָליו על ִמצְ ֹות" .וְ הָ יָה ִאם-
שָ מעַ " ְלַ " -ויאמֶ ר"? שֶ "-וְ הָ יָה ִאם שָ מעַ " נֹוהֵ ג ּבַ יֹום ּובַ ַל ְילָה" ,וַיאמֶ ר"
.אינֹו נֹוהֵ ג ֶאלָא ּבַ יֹום
ּקֹורא ֶאת ְשמַ ע וְ לא ִה ְש ִמיעַ ל ְָאזְ נֹו יָצָ אַ .רּבִ י .ג ֵ
הַ ֵ
יֹותיהָ ַרּבִ י יֹוסֵ י אֹומֵ ר:
אֹות ֶ
יֹוסֵ י אֹומֵ ר :לא יָצָ אָ .ק ָרא וְ לא ִד ְקדֵ ק ּבְ ִ
ּקֹורא לְמַ פְ ֵרעַ  ,לא יָצָ אָ .ק ָרא
יָצָ אַ .רּבִ י יְהּודָ ה אֹומֵ ר :לא יָצָ א .הַ ֵ
קֹורין ּבְ ראש הָ ִאילָן אֹו ּבְ ראש .ד .וְ טָ עָ ה ,יַחֲ זר לְמָ קֹום שֶ ּטָ עָ ה
הָ אֻ ּמָ נִין ִ
יאת .ה .הַ ּנ ְִדּבָ ְך ,מַ ה שֶ ֵאינָן ַרשָ ִאין ַלעֲשֹות כֵן ּבַ ְתפִ לָה
חָ ָתן פָטּור ִמ ְּק ִר ַ
ְשמַ ע ּבַ ַל ְילָה הָ ִראשֹון ,עַ ד מֹוצָ ֵאי שַ ּבָ תִ ,אם לא עָ שָ ה מַ עֲשֶ ה .מַ עֲשֶ ה
ִיאל שֶ ָּק ָרא ּבַ ַל ְילָה הָ ִראשֹון שֶ ּנָשָ אָ .א ְמרּו לֹו ַתל ְִמידָ יו :לא
ּבְ ַרּבָ ן ג ְַמל ֵ
יאת ְשמַ ע ּבַ ַל ְילָה הָ ִראשֹון? ָאמַ ר
לִּמַ ְד ָתנּוַ ,רּבֵ נּו ,שֶ חָ ָתן פָטּור ִמ ְּק ִר ַ
.ו .לָהֶ םֵ :אינִי שֹומֵ עַ ָלכֶם לְבַ ּטֵ ל ִמּמֶ ִּני מַ לְכּות שָ מַ יִם ,אֲ פִ לּו שָ עָ ה ַאחַ ת
ָרחַ ץ ּבַ ַל ְילָה הָ ִראשֹון שֶ ּמֵ ָתה ִא ְשתֹוָ .א ְמרּו לֹו ַתל ְִמידָ יו :לא לִּמַ ְד ָתנּו,
ַרּבֵ נּו ,שֶ ָאבֵ ל ָאסּור ִל ְרחֹוץ? ָאמַ ר לָהֶ םֵ :אינִי כִ ְש ָאר כָל ָאדָ םִ ,א ְס ְטנִיס
ְחּומיןָ .א ְמרּו לֹו ַתל ְִמידָ יו :לא .ז .אֲ נִי
ּוכְ שֶ ּמֵ ת טָ בִ י עַ בְ דֹו ִקּבֵ ל עָ לָיו ַתנ ִ
ְחּומין עַ ל הָ עֲבָ ִדים? ָאמַ ר לָהֶ םֵ :אין
לִּמַ ְד ָתנּוַ ,רּבֵ נּו ,שֶ ֵאין ְמ ַקּבְ לִין ַתנ ִ
חָ ָתן ִאם ָרצָ ה ל ְִקרֹות .ח .טָ בִ י עַ בְ ִדי כִ ְש ָאר ָכל הָ עֲבָ ִדים ,כָשֵ ר הָ יָה

יאל אֹומֵ ר :לא
קֹוראַ .רּבָ ן ִש ְמעֹון ּבֶ ן ג ְַמ ִל ֵ
יאת ְשמַ ע ַל ְילָה הָ ִראשֹוןֵ ,
ְק ִר ַ
.כָל הָ רֹוצֶ ה לִּטֹול ֶאת הַ שֵ ם יִּטל
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וְ ֵאלּו ְדבָ ִרים ִמ ְתעַ ְש ִרין ְדמַ אי ּבְ כָל מָ קֹום :הַ ְדבֵ לָה ,וְ הַ ְתמָ ִרים. ,א
ארז שֶ ּבְ חּוצָ ה ל ָָא ֶרץ -כָל הַ ִּמ ְש ַתּמֵ ש ִמּמֶ ּנּו
ארז ,וְ הַ כַּמֹון .הָ ֶ
וְ הֶ חָ רּובִ ים ,הָ ֶ
הַ ְמ ַקּבֵ ל עָ ָליו ל ְִהיֹות נֶאֱ מָ ן ְ -מעַ שֵ ר ֶאת שֶ הּוא אֹוכֵל ,וְ ֶאת .ב .פָטּור
לֹוקחַ  ,וְ ֵאינֹו ִמ ְת ָא ֵרחַ ֵאצֶ ל עַ ם הָ ָא ֶרץַ .רּבִ י
שֶ הּוא מֹוכֵר ,וְ ֶאת שֶ הּוא ֵ
יְהּודָ ה אֹומֵ רַ :אף הַ ִּמ ְת ָא ֵרחַ ֵאצֶ ל עַ ם הָ ָא ֶרץ ,נֶאֱ מָ ן; ָא ְמרּו לֹו :עַ ל
הַ ְמ ַקּבֵ ל עָ לָיו .ג ?עַ צְ מֹו ֵאינֹו נֶאֱ מָ ןֵ ,כיצַ ד יְהֵ א נֶאֱ מָ ן עַ ל שֶ ל אֲ חֵ ִרים
לֹוקחַ ִמּמֶ ּנּו לַח,
ל ְִהיֹות חָ בֵ ר ֵ -אינֹו מֹוכֵר לְעַ ם הָ ָא ֶרץ לַח וְ יָבֵ ש ,וְ ֵאינֹו ֵ
וְ ֵאינֹו ִמ ְת ָא ֵרחַ ֵאצֶ ל עַ ם הָ ָא ֶרץ ,וְ לא ְמ ָא ְרחֹו ֶאצְ לֹו ּבִ כְ סּותֹוַ .רּבִ י יְהּודָ ה
אֹומֵ רַ :אף לא ְיגַדֵ ל ּבְ הֵ מָ ה דַ ָּקה ,וְ לא יְהֵ א פָרּוץ ּבִ נְדָ ִרים ּובִ ְשחֹוק ,וְ לא
ּומשַ ּמֵ ש ּבְ בֵ ית הַ ִּמ ְד ָרשָ .א ְמרּו לֹו :לא ּבָ אּו ֵאלּו
יְהֵ א ִמּטַ ּמֵ א לַּמֵ ִתיםְ ,
אֹותם חֲ כ ִָמים לְהַ פְ ִרישֶ ,אלָא כְ דֵ י .ד .לַכְ לָל
תֹומים ,לא ִחיְבּו ָ
הַ ּנ ְַח ִ
ְתרּומַ ת מַ עֲשֵ ר וְ חַ לָה .הַ חֶ ְנ ָונִים ֵאינָן ַרשָ ִאין ל ְִמכֹור ֶאת הַ ְדמַ אי .כָל
הַ ּמַ ְשפִ יעִ ין ּבְ ִמדָ ה גַסָ ה ַרשָ ִאין ל ְִמכֹור ֶאת הַ ְדמַ איֵ .אלּו הֵ ן הַ ּמַ ְשפִ יעִ ין
בּואה
ַרּבִ י מֵ ִאיר אֹומֵ רֶ :את .ה ּ.בְ ִמדָ ה גַסָ ה? כְ גֹון הַ ִסיטֹונֹות ּומֹוכְ ֵרי ְת ָ
ּומדָ דֹו ּבְ דַ ָּקה ְ -ט ֵפלָה דַ ָּקה ַלגַסָ ה; ֶאת שֶ דַ ְרכֹו
שֶ דַ ְרכֹו ל ְִהּמָ דֵ ד ּבְ גַסָ הְ ,
ּומדָ דֹו ּבְ גַסָ ה ְ -ט ֵפלָה גַסָ ה לַדַ ָּקהֵ .איזֹו ִהיא ִמדָ ה גַסָ ה?
ל ְִהּמָ דֵ ד ּבְ דַ ָּקהְ ,
ּבַ יָבֵ ש ְשל שֶ ת ַקּבִ יןּ ,ובַ לַח ִדינָרַ .רּבִ י יֹוסֵ י אֹומֵ ר :סַ לֵי ְת ֵאנִים ,וְ סַ לֵי
ֲ .ענָבִ ים ,וְ ֻקפֹות שֶ ל י ָָרקָ -כל זְ מַ ן שֶ הּוא מֹוכְ ָרן ַאכְ סָ ָרה פָטּור
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ֵיתים מֵ ֵאימָ ַתי ְמ ַקּבְ לִין טֻ ְמ ָאה? ִמשֶ יַזִ יעּו זֵעַ ת הַ ּמַ עֲטָ ן ,אֲ בָ ל לא .א
ז ִ
זֵעַ ת הַ ֻּקפָה; כְ ִדבְ ֵרי ּבֵ ית שַ ּמַ איַ .רּבִ י ִש ְמעֹון אֹומֵ רִ :שעּור זֵעָ ה ְשלשָ ה
ִיאל
אֹומ ִריםִ :משֶ י ְִתחַ ּבְ רּו ְשלשָ ה זֶה ָלזֶה; ַרּבָ ן ג ְַמל ֵ
ָי ִמים; ּבֵ ית ִהלֵל ְ
אֹומ ִרים כִ ְדבָ ָריו
גָמַ ר .ב .אֹומֵ רִ :משֶ ִתגָמֵ ר ְמלַאכְ ָתן; וַחֲ כ ִָמים ְ
ִמל ְִמסֹוק אֲ בָ ל עָ ִתיד ל ִַּקח ,גָמַ ר ִמל ִַּקח אֲ בָ ל עָ ִתיד ִללְוֹותֵ ,א ְרעֹו ֵאבֶ ל,

הֹורין .נָפְ לּו
אֹו ִמ ְש ֶתה ,אֹו אנֶס ,אֲ פִ לּו זָבִ ים וְ זָבֹות ְמהַ לְכִ ים ֲעלֵיהֶ ן ְ -ט ִ
ֲעלֵיהֶ ן מַ ְש ִקין ְטמֵ ִאין ֵ -אין טָ מֵ א ֶאלָא ְמקֹום מַ גָעָ ן ,וְ הַ ּמֹחַ ל הַ יֹוצֵ א
נִגְ ְמ ָרה ְמלַאכְ ָתן  -הֲ ֵרי ֵאלּו מֻ כְ שָ ִרין .נָפְ לּו ֲעלֵיהֶ ן .ג .מֵ הֶ ן  -טָ הֹור
מַ ְש ִקין ְ -טמֵ ִאין .הַ ּמחַ ל הַ יֹוצֵ א מֵ הֶ ן ַ -רּבִ י אֱ לִיעֶ זֶר ְמטַ הֵ ר ,וַחֲ כ ִָמים
ֵיתים,
ְמטַ ְּמ ִאיןָ .אמַ ר ַרּבִ י ִש ְמעֹון :לא נ ְֶחלְקּו עַ ל הַ ּמחַ ל הַ יֹוצֵ א ִמן הַ ז ִ
שֶ הּוא טָ הֹור ,וְ עַ ל מַ ה ּנֶחֱ לְקּו? עַ ל הַ יֹוצֵ א ִמן הַ ּבֹור  -שֶ ַרּבִ י אֱ לִיעֶ זֶר
.מטַ הֵ ר ,וַחֲ כ ִָמים ְמטַ ְּמ ִאין
ֵיתיו וְ ִשיֵר ֻקפָה ַאחַ ת . -ד ְ
הַ גֹומֵ ר ֶאת ז ָ
י ְִת ֶנּנָה לְעֵ ינֵי הַ כהֵ ן; ִדבְ ֵרי ַרּבִ י מֵ ִאירַ .רּבִ י יְהּודָ ה אֹומֵ ר :יֹולִיְך ֶאת
כתש .ה .הַ ּמַ פְ ֵתחַ ִמיָדַ .רּבִ י ִש ְמעֹון אֹומֵ ר :מֵ עֵ ת לְעֵ ת
ֵיתים ּבַ ֶ
הַ ּמַ ּנִיחַ ז ִ
נֹוחין לִכְ תֹוש  -הֲ ֵרי ֵאלּו מֻ כְ שָ ִרים; שֶ י ְִמתֹנּו שֶ י ְִמלָחֵ ם -
שֶ י ְִמתֹנּו ,שֶ יְהּו ִ
אֹומ ִריםֵ :אינָן מֻ כְ שָ ִרים.
אֹומ ִרים :מֻ כְ שָ ִריםּ ,ובֵ ית ִהלֵל ְ
ּבֵ ית שַ ּמַ אי ְ
ֵיתים ּבְ יָדַ יִם ְטמֵ אֹות ִ -ט ְּמ ָאן
ֵיתיו ּבַ גַג ְלג ְַרגְ ָרם. ,ו .הַ פֹוצֵ עַ ז ִ
הַ ּמַ ּנִיחַ ז ָ
אֲ פִ לּו הֵ ן רּום ַאּמָ ה ֵ -אינָן מֻ כְ שָ ִרים .נ ְָתנָן ּבַ ּבַ יִת שֶ ִילְקּו ,וְ עָ ִתיד
ֲלֹותם ַלגַג ,נ ְָתנָן ּבַ גַג שֶ ִילְקּו ,אֹו שֶ יִפְ ָתחֵ ם  -הֲ ֵרי ֵאלּו מֻ כְ שָ ִרין .נ ְָתנָן
לְהַ ע ָ
ּבַ ּבַ יִת עַ ד שֶ יְשַ ּמֵ ר ֶאת גַגֹו ,אֹו עַ ד שֶ יֹו ִליכֵם לְמָ קֹום ַאחֵ ר ֵ -אינָן
ָרצָ ה לִּטֹול מֵ הֶ ן ּבַ ד ֶאחָ ד אֹו ְשנֵי בַ ִדין ּ -בֵ ית שַ ּמַ אי .ז .מֻ כְ שָ ִרין
אֹומ ִריםַ :אף
ּומחַ פֶה ּבְ טַ הֲ ָרה; ּבֵ ית ִהלֵל ְ
אֹומ ִרים :קֹוצֶ ה ּבְ טֻ ְמ ָאהְ ,
ְ
ְמחַ פֶה ּבְ טֻ ְמ ָאהַ .רּבִ י יֹוסֵ י אֹומֵ ר :חֹופֵר ּבְ ַק ְרדֻּמֹות שֶ ל מַ ֶתכֶתּ ,ומֹולִיְך
הַ שֶ ֶרץ שֶ ּנ ְִמצָ א ּבָ ֵרחַ יִם ֵ -אין טָ מֵ א ֶאלָא ְמקֹום .ח .לְבֵ ית הַ ּבַ ד ּבְ טֻ ְמ ָאה
מַ גָעֹו; ִאם הָ יָה מַ ְש ֶקה ְמהַ לְֵך  -הַ כל טָ מֵ א .נ ְִמצָ א עַ ל גַּבֵ י הֶ עָ לִים -
יִשָ אֲ לּו הַ ּבַ דָ ִדים לֹומַ ר :לא ָנגַעְ נּוִ .אם הָ יָה נֹוגֵעַ ּבָ אֹם ,אֲ פִ לּו ּבְ שַ ע ֲָרה -
רּודים .ט .טָ מֵ א
רּודים ,וְ הּוא נֹוגֵעַ ּבְ כַּבֵ יצָ ה  -טָ מֵ א .פְ ִ
נ ְִמצָ א עַ ל גַּבֵ י פְ ִ
רּודיםַ ,אף עַ ל פִ י שֶ הּוא נֹוגֵעַ ּבְ כַּבֵ יצָ ה ֵ -אין טָ מֵ א ֶאלָא ְמקֹום
עַ ל גַּבֵ י פְ ִ
ֵיתים -טָ הֹור .נ ְִמצָ א ּבַ גַג  -הַ ּמַ עֲטָ ן טָ הֹור .נ ְִמצָ א
כתל ַלז ִ
מַ גָעֹו .נ ְִמצָ א ּבֵ ין ֶ
ֵיתים ,וְ כֵן מַ ְט ִלית ְמהּוהָ א -
ּבַ ּמַ עֲטָ ן  -הַ גַג טָ מֵ א .נ ְִמצָ א שָ רּוף עַ ל הַ ז ִ
יא ָתן
הֹורה ,שֶ כָל הַ ּטֻ ְמאֹות כְ שָ עַ ת ְמצִ ָ
.ט ָ
ְ

אות ח
)מסכת שבת פרק כב(

חָ בִ ית שֶ ּנ ְִשּבְ ָרה מַ צִ ילִין הֵ ימֶ ּנָה ְמזֹון שָ ֹלש ְסעּודֹות .וְ אֹומֵ ר .א
לַאֲ חֵ ִריםּ :בֹואּו וְ הַ צִ ילּו ָלכֶםּ ,ובִ לְבַ ד שֶ לא יְסַ פֵגֵ .אין סֹוחֲ ִטין ֶאת
סּוריןַ .רּבִ י יְהּודָ ה
הַ פֵרֹות לְהֹוצִ יא מֵ הֶ ן מַ ְש ִקין; וְ ִאם יָצְ אּו מֵ עַ צְ מָ ן אֲ ִ

אֹומֵ רִ :אם לָא ָכלִין הַ יֹוצֵ א מֵ הֶ ן מֻ ָתר ,וְ ִאם לַּמַ ְש ִקין הַ יֹוצֵ א מֵ הֶ ן
סּורים; וְ ַרּבִ י
ָאסּור .חַ לֹות ְדבַ ש שֶ ִר ְס ָקן מֵ עֶ ֶרב שַ ּבָ ת ,וְ יָצְ אּו מֵ עַ צְ מָ ן אֲ ִ
.אלְעָ זָר מַ ִתיר
שֹורין אֹותֹו ּבַ חַ ִּמין .ב ֶ
כָל שֶ ּבָ א ּבַ חַ ִּמין מֵ עֶ ֶרב שַ ּבָ ת ִ
יחין אֹותֹו ּבַ חַ ִּמין ּבַ שַ ּבָ ת;
ּבַ שַ ּבָ ת; וְ כָל שֶ לא ּבָ א ּבַ חַ ִּמין מֵ עֶ ֶרב שַ ּבָ ת ְמ ִד ִ
לּוחים ְקטַ ּנִים וְ קּו ְליָס הָ ִא ְס ָפנִין,
חּוץ ִמן הַ ּמָ לִיחַ הַ יָשָ ן וְ דָ גִ ים ְמ ִ
שֹובֵ ר ָאדָ ם ֶאת הֶ חָ בִ ית לֶאֱ כל .ג .שֶ הֲ דָ חָ ָתן זֹו ִהיא גְ מָ ר ְמלַאכְ ָתן
נֹוקבִ ים ְמגּופָה
הֵ ימֶ ּנָה גְ רֹוגְ רֹותּ ,ובִ לְבַ ד שֶ לא י ְִת ַכ ֵּון ַלעֲשֹות כְ לִי .וְ ֵאין ְ
שֶ ל חָ בִ ית; ִדבְ ֵרי ַרּבִ י יְהּודָ ה .וַחֲ כ ִָמים מַ ִת ִירין .וְ לא י ְִּקבֶ ּנָה ִמצִ דָ ּה;
וְ ִאם הָ י ְָתה נְקּובָ ה לא י ִֵתן עָ לֶיהָ שַ ֲעוָהִ ,מפְ נֵי שֶ הּוא ְממָ ֵרחַ ָ .אמַ ר ַרּבִ י
יְהּודָ ה :מַ עֲשֶ ה ּבָ א לִפְ נֵי ַרּבָ ן יֹוחָ נָן ּבֶ ן ַזכַאי ּבַ ע ֲָרב ,וְ ָאמַ ר :חֹושֵ ְשנִי לֹו
נֹותנִין ַתבְ ִשיל לְתֹוְך הַ ּבֹור ּבִ ְשבִ יל שֶ יְהֵ א שָ מּור ,וְ ֶאת .ד .מֵ חַ ּטָ את
ְ
הַ ּמַ יִם הַ ָיפִ ים ּבָ ָרעִ ים ּבִ ְשבִ יל שֶ יֵצַ ּנּו ,וְ ֶאת הַ צֹונֵן ּבַ חַ ּמָ ה ּבִ ְשבִ יל שֶ יֵחַ ּמּו.
ִמי שֶ ּנ ְָשרּו ֵכלָיו ּבַ דֶ ֶרְך ּבַ ּמַ יִםְ ,מהַ לְֵך ּבָ הֶ ן וְ ֵאינֹו חֹושֵ שִ .הגִ יעַ לֶחָ צֵ ר
שֹוטחָ ן ּבַ חַ ּמָ ה ,אֲ בָ ל לא כְ ֶנגֶד הָ עָ ם
הָ רֹוחֵ ץ ּבְ מֵ י ְמעָ ָרה .ה .הַ ִחיצֹונָהְ ,
יאם ּבְ יָדֹו; אֲ בָ ל
ּובְ מֵ י ְטבֶ ְריָא וְ נ ְִס ַתפַג ,אֲ פִ לּו ּבְ עֶ שֶ ר אֲ ֻלנ ְִטיאֹות לא יְבִ ֵ
עֲשָ ָרה ּבְ נֵי ָאדָ ם ִמ ְס ַתפְ גִ ין ּבַ אֲ ֻלנ ְִטית ַאחַ ת ,פְ נֵיהֶ ם יְדֵ יהֶ ם וְ ַרגְ לֵיהֶ ם,
אֹותּה ּבְ יָדָ ן
יאין ָ
ּ.ומבִ ִ
ּוממַ ְש ְמ ִשין ּבִ בְ נֵי מֵ עַ יִם ,אֲ בָ ל לא .ו ְ
סָ כִ ין ְ
עֹושין
ְקֹור ִדימָ ה ,וְ ֵאין ִ
יֹור ִדין ל ְ
ִמ ְתעַ ְּמלִין וְ לא ִמ ְתג ְָר ִדיןֵ ,אין ְ
יק ְטוִ יזִ ין ,וְ ֵאין ְמעַ צְ בִ ין ֶאת הַ ָּקטָ ן ,וְ ֵאין מַ חֲ זִ ִירין ֶאת הַ שֶ בֶ רִ .מי
ַאפִ ְ
שֶ ּנִפְ ְר ָקה יָדֹו וְ ַרגְ לֹו לא י ְִט ְרפֵם ּבְ צֹונֵן; אֲ בָ ל רֹוחֵ ץ הּוא כְ דַ ְרכֹו ,וְ ִאם
.נ ְִת ַרפָא נ ְִת ַרפָא

אות ט
)מסכת זבחים פרק יב(

פּורים ֵ -אינָן חֹול ְִקים ּבַ ֳּּקדָ ִשים לֶאֱ כֹול לָעֶ ֶרב. .א
ּומחֻ סַ ר כִ ִ
ְטבּול יֹום ְ
מּומיןּ ,בֵ ין
אֹונֵן נֹוגֵעַ  ,וְ ֵאינֹו מַ ְק ִריב ,וְ ֵאינֹו חֹולֵק לֶאֱ כֹול לָעֶ ֶרבּ .בַ ֲע ֵלי ִ
מּומין עֹובְ ִרין  -חֹול ְִקין וְ אֹוכְ לִין ,אֲ בָ ל
מּומין ְקבּועִ יןּ ,בֵ ין ּבַ ֲע ֵלי ִ
ּבַ ֲע ֵלי ִ
לא מַ ְק ִריבִ ין .וְ כָל שֶ ֵאינֹו ָראּוי ַלעֲבֹודָ ה ֵ -אינֹו חֹולֵק ּבַ ּבָ שָ ר .וְ כָל שֶ ֵאין
יקת דָ ִמים ,וְ טָ הֹור
לֹו ּבַ ּבָ שָ ר ֵ -אין לֹו ּבָ עֹורֹות .אֲ פִ לּו טָ מֵ א ּבְ שָ עַ ת זְ ִר ַ
ּבְ שָ עַ ת הֶ ְקטֵ ר חֲ לָבִ ים ֵ -אינֹו חֹולֵק ּבַ ּבָ שָ ר ,שֶ ּנֶאֱ מַ ר" :הַ ּמַ ְק ִריב ֶאת-דַ ם
כָל .ב ".הַ ְשל ִָמים וְ ֶאת-הַ חֵ לֶב ִמּבְ נֵי ַאהֲ רֹן ,לֹו ִת ְהיֶה שֹוק הַ י ִָמין לְמָ נָה
עֹורּה ,שֶ ּנֶאֱ מַ רֹ " :עלַת
שֶ לא ָזכָה הַ ִּמזְ ּבֵ חַ ּבִ בְ שָ ָרּה  -לא זָכּו הַ כהֲ נִים ּבְ ָ

ִאיש" ,עֹולָה שֶ עָ ל ְָתה ל ִָאיש .עֹולָה שֶ ּנ ְִשחֲ טָ ה שֶ לא ל ְִשמָ ּהַ ,אף עַ ל פִ י
עֹורּה ַלכהֲ ִניםֶ .אחָ ד עֹולַת הָ ִאיש וְ ֶאחָ ד עֹולַת
שֶ לא עָ ל ְָתה לַּבְ עָ לִים ָ -
עֹורֹותיהֶ ן ַלכהֲ ִנים
ֵ
עֹורֹות ָקדָ ִשים ַקלִים לַּבְ עָ ִלים ,וְ עֹורֹות .ג .הָ ִאשָ ה -
ָק ְדשֵ י ָקדָ ִשים לַכהֲ נִים; ַקל ָוחֹמֶ ר! מָ ה ִאם עֹולָה שֶ לא זָכּו ּבִ בְ שָ ָרּה,
עֹורן? ִאין,
עֹורּה ָ -ק ְדשֵ י ָקדָ ִשים שֶ זָכּו ּבִ בְ שָ ָרןֵ ,אינֹו ִדין שֶ יִזְ כּו ּבְ ָ
זָכּו ּבְ ָ
כָל הַ ֳּּקדָ ִשים שֶ ֵא ַרע ּבָ הֶ ם .ד ִ .מזְ ּבֵ חַ יֹוכִ יחַ  ,שֶ ֵאין לֹו עֹור ִמכָל מָ קֹום
עֹורֹותיהֶ ם לַכהֲ נִים; ל ְַאחַ ר הֶ פְ שֵ טָ ן -
ֵ
פְ סּול קדֶ ם לְהֶ פְ שֵ טָ ן ֵ -אין
יתי
עֹורֹותיהֶ ם לַכהֲ נִיםָ .אמַ ר ַרּבִ י חֲ נִינָא ְסגַן הַ כהֲ נִיםִ :מיָמַ י לא ָר ִא ִ
ֵ
עֹור יֹוצֵ א לְבֵ ית הַ ְש ֵרפָהָ .אמַ ר ַרּבִ י ע ֲִקיבָ אִ :מ ְדבָ ָריו לָמַ ְדנּו ,שֶ הַ ּמַ פְ ִשיט
אֹומ ִרים:
ֶאת הַ ּבְ כֹור וְ נ ְִמצָ א ְט ֵרפָה ,שֶ יֵאֹותּו הַ כהֲ נִים ּבְ עֹורֹו .וַחֲ כ ִָמים ְ
.אין "לא ָר ִאינּו" ְר ָאיָהֶ ,אלָא יֹוצֵ א לְבֵ ית הַ ְש ֵרפָה
פ ִָרים הַ ּנ ְִש ָרפִ ים .ה ֵ
ּו ְשעִ ִירים הַ ּנ ְִש ָרפִ יםּ ,בִ זְ מַ ן שֶ הֵ ם נ ְִש ָרפִ ין כְ ִמצְ ו ָָתן  -נ ְִש ָרפִ ין ּבְ בֵ ית
ּומטַ ְּמ ִאין ּבְ ג ִָדים; וְ ִאם ֵאינָן נ ְִש ָרפִ ין כְ ִמצְ ו ָָתן  -נ ְִש ָרפִ ין ּבְ בֵ ית
הַ דֶ שֶ ןְ ,
ירה ,וְ ֵאינָם ְמטַ ְּמ ִאין ּבְ ג ִָדים
אֹותם ּבְ מֹוטֹות .יָצְ אּו .ו .הַ ּבִ ָ
הָ יּו סֹובְ לִין ָ
הָ ִראשֹונִים חּוץ לְחֹומַ ת הָ ֲעז ָָרה ,וְ הָ ַאחֲ רֹונִים לא יָצְ אּו  -הָ ִראשֹונִים
ְמטַ ְּמ ִאין ּבְ ג ִָדים ,וְ הָ ַאחֲ רֹונִים ֵאינָן ְמטַ ְּמ ִאין ּבְ ג ִָדים עַ ד שֶ יֵצְ אּו .יָצְ אּו
ֵאלּו ו ֵָאלּו ֵ -אלּו ו ֵָאלּו ְמטַ ְּמ ִאין ּבְ ג ִָדיםַ .רּבִ י ִש ְמעֹון אֹומֵ רֵ :אלּו ו ֵָאלּו
שֹורף
ֵאינָן ְמטַ ְּמ ִאין ּבְ ג ִָדים ,עַ ד שֶ יִצַ ת הָ אּור ּבְ רֻ ּבָ ן .נ ִַתְך הַ ּבָ שָ ר ֵ -אין הַ ֵ
.מטַ ּמֵ א ּבְ ג ִָדים
ְ
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פּורים ָאסּור ּבַ אֲ כִ ילָה ּובִ ְש ִתיָה ּובִ ְר ִחיצָ ה ּובְ ִסיכָה ּובִ נְעִ ילַת .א
יֹום הַ כִ ִ
הַ סַ נְדָ ל ּובְ ַת ְש ִמיש הַ ִּמּטָ ה .וְ הַ ּמֶ לְֶך וְ הַ ַכלָה י ְִרחֲ צּו ֶאת פְ נֵיהֶ ם ,וְ הַ חַ יָה
אֹוס ִרין
.ת ְנעֹל ֶאת הַ סַ ְנדָ ל; ִדבְ ֵרי ַרּבִ י אֱ לִיעֶ זֶר ,וַחֲ כ ִָמים ְ
הָ אֹוכֵל .ב ִ
ֹותה ְמל ֹא לֻגְ מָ יו חַ יָב .כָל
כֹותבֶ ת הַ גַסָ ה כָמֹוהָ ּוכְ ג ְַרעִ ינ ָָתּה ,וְ הַ ש ֶ
כְ ֶ
ַכֹותבֶ ת וְ כָל הַ ּמַ ְש ִקין ִמצְ טָ ְרפִ ין ל ְִמל ֹא לֻגְ מָ יו.
הָ א ָכלִין ִמצְ טָ ְרפִ ין ְלכ ֶ
שֹותה ֵאין ִמצְ טָ ְרפִ ין
ָאכַל וְ שָ ָתה ּבְ הֶ עְ לֵם ֶאחָ ד ֵאינֹו חַ יָב .ג .הָ אֹוכֵל וְ ֶ
ֶאלָא חַ ּטָ את ַאחַ תָ .אכַל וְ עָ שָ ה ְמלָאכָה חַ ָיב ְש ֵתי חַ ּטָ אֹותָ .אכַל א ָכלִין
שֶ ֵאינָן ְראּויִין לַאֲ כִ ילָה וְ שָ ָתה מַ ְש ִקין שֶ ֵאינָן ְראּויִין ל ְִש ִתיָה ,וְ שָ ָתה
פּורים. ,ד .צִ יר אֹו מֻ ְריָס פָטּור
אֹותן ּבְ יֹום הַ כִ ִ
הַ ִתינֹוקֹותֵ ,אין ְמעַ ּנִין ָ
אֹותם לִפְ נֵי שָ ָנה וְ לִפְ נֵי ְשנ ַָתיִםּ ,בִ ְשבִ יל שֶ י ְִהיּו ְרגִ ילִין
אֲ בָ ל ְמחַ ּנְכִ ין ָ

אֹותּה עַ ד שֶ ָת ִשיב נַפְ שָ ּה .חֹולֶה .ה ּ.בַ ִּמצְ ֹות
עֻּבְ ָרה שֶ הֵ ִריחָ ה מַ אֲ כִ ילִין ָ
יאין מַ אֲ כִ ילִין אֹותֹו עַ ל
יאין; וְ ִאם ֵאין שָ ם ּבְ ִק ִ
מַ אֲ כִ ילִין אֹותֹו עַ ל פִ י ּבְ ִק ִ
ִמי שֶ ָאחֲ זֹו ֻּבלְמֹוס מַ אֲ כִ ילִין אֹותֹו אֲ פִ לּו .ו .פִ י עַ צְ מֹו ,עַ ד שֶ יאמַ ר דַ י
ְדבָ ִרים ְטמֵ ִאים עַ ד שֶ יֵאֹורּו עֵ ינָיוִ .מי שֶ ּנְשָ כֹו ֶכלֶב שֹוטֶ ה ֵאין מַ אֲ כִ ילִין
אֹותֹו מֵ חֲ צַ ר כָבֵ ד שֶ לֹו; וְ ַרּבִ י מַ ְתיָא ּבֶ ן חָ ָרש מַ ִתיר .וְ עֹוד ָאמַ ר ַרּבִ י
מַ ְתיָא ּבֶ ן חָ ָרש :הַ חֹושֵ ש ּבִ גְ רֹונֹו מַ ִּטי ִלין לֹו סַ ם ּבְ תֹוְך פִ יו ּבַ שַ ּבָ תִ ,מפְ נֵי
ִמי שֶ ּנָפְ לָה .ז .שֶ הּוא ְספֵק ְנפָשֹות ,וְ כָל ְספֵק ְנפָשֹות דֹוחֶ ה ֶאת הַ שַ ּבָ ת
עָ ָליו מַ פלֶת ,סָ פֵק הּוא שָ ם סָ פֵק ֵאינֹו שָ ם ,סָ פֵק חַ י סָ פֵק מֵ ת ,סָ פֵק
נָכְ ִרי סָ פֵק י ְִש ָר ֵאל ְמפ ְַּק ִחין עָ לָיו ֶאת הַ גַלְ .מצָ אּוהּו חַ י ְמפ ְַּק ִחין עָ לָיו,
יתה וְ יֹום .ח .וְ ִאם מֵ ת ַיּנִיחּוהּו
חַ ּטָ את וְ ָאשָ ם וַדַ אי ְמכַפְ ִריןִ .מ ָ
פּורים ְמכַפְ ִרין עִ ם הַ ְתשּובָ הְ .תשּובָ ה ְמ ַכפ ֶֶרת עַ ל עֲבֵ רֹות ַקלֹות ,עַ ל
הַ כִ ִ
עֲשֵ ה וְ עַ ל לא ַתעֲשֶ ה; וְ עַ ל הַ חֲ מּורֹות ִהיא תֹולָה עַ ד שֶ יָבֹוא יֹום
פּורים וִ י ַכפֵר
הָ אֹומֵ רֶ :אחֱ טָ א וְ ָאשּובֶ ,אחֱ טָ א וְ ָאשּוב ֵאין .ט .הַ כִ ִ
פּורים ְמ ַכפֵר ֵאין יֹום
יקין ּבְ יָדֹו ַלעֲשֹות ְתשּובָ ה; ֶאחֱ טָ א וְ יֹום הַ כִ ִ
מַ ְספִ ִ
פּורים ְמ ַכפֵר.
פּורים ְמ ַכפֵר .עֲבֵ רֹות שֶ ּבֵ ין ָאדָ ם לַּמָ קֹום יֹום הַ כִ ִ
הַ כִ ִ
פּורים ְמ ַכפֵר ,עַ ד שֶ ְי ַרצֶ ה ֶאת
עֲבֵ רֹות שֶ ּבֵ ין ָאדָ ם לַחֲ בֵ רֹו ֵאין יֹום הַ כִ ִ
ּטאתי ֶכם לִפְ נֵי ה'
ֵ
"מכל חַ
חֲ בֵ רֹוֶ .את זֹו דָ ַרש ַרּבִ י ֶאלְעָ זָר ּבֶ ן ֲעז ְַריָהִ :
פּורים ְמ ַכפֵר; עֲבֵ רֹות שֶ ּבֵ ין
ִת ְטהָ רּו" .עֲבֵ רֹות שֶ ּבֵ ין ָאדָ ם לַּמָ קֹום יֹום הַ כִ ִ
פּורים ְמ ַכפֵר ,עַ ד שֶ י ְַרצֶ ה ֶאת חֲ בֵ רֹוָ .אמַ ר ַרּבִ י
ָאדָ ם לַחֲ בֵ רֹו ֵאין יֹום הַ כִ ִ
ע ֲִקיבָ אַ :א ְש ֵריכֶם י ְִש ָר ֵאל! לִפְ נֵי ִמי ַא ֶתם ִמּטַ הֲ ִרין? ִמי ְמטַ הֵ ר ֶא ְתכֶם?
ּוטהַ ְר ֶתם";
הֹורים ְ
אֲ בִ יכֶם שֶ ּבַ שָ מַ יִם ,שֶ ּנֶאֱ מַ ר" :וְ ז ַָר ְק ִתי ֲעלֵיכֶם מַ יִם ְט ִ
"מ ְקוֵה י ְִש ָר ֵאל ה'" ,מַ ה ִּמ ְקוֶה ְמטַ הֵ ר ֶאת הַ ְּטמֵ ִאיםַ ,אף
וְ אֹומֵ רִ :
.הַ ָּקדֹוש ּבָ רּוְך הּוא ְמטַ הֵ ר ֶאת י ְִש ָר ֵאל
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"ּבֹורא פְ ִרי הָ עֵ ץ". ,א
ֵ
כֵיצַ ד ְמבָ ְרכִ ין עַ ל הַ ֵפרֹות? עַ ל פֵרֹות הָ ִאי ָלן אֹומֵ ר
"ּבֹורא פְ ִרי הַ ָגפֶן" .וְ עַ ל פֵרֹות הָ ָא ֶרץ
ֵ
חּוץ ִמן הַ ַייִן; שֶ עַ ל הַ ַייִן אֹומֵ ר
"ּבֹורא פְ ִרי הָ אֲ דָ מָ ה" ,חּוץ ִמן הַ פַת; שֶ עַ ל הַ פַת הּוא אֹומֵ ר
ֵ
אֹומֵ ר
"ּבֹורא פְ ִרי הָ אֲ דָ מָ ה".
ֵ
"הַ ּמֹוצִ יא לֶחֶ ם ִמן הָ ָא ֶרץ" .וְ עַ ל הַ י ְָרקֹות אֹומֵ ר
"ּבֹורא ִמינֵי ְדשָ ִאים
ֵ
".רּבִ י יְהּודָ ה אֹומֵ ר:
ּבֵ ַרְך עַ ל פֵרֹות הָ ִאילָן .ב ַ
"ּבֹורא פְ ִרי הָ עֵ ץ" ,לא
ֵ
"ּבֹורא פְ ִרי הָ אֲ דָ מָ ה" ,יָצָ א; וְ עַ ל פֵרֹות הָ ָא ֶרץ
ֵ

עַ ל דָ בָ ר שֶ ֵאין .ג .יָצָ א .עַ ל ֻכלָם ִאם ָאמַ ר "שֶ הַ כֹל נ ְִהיֶה ּבִ ְדבָ רֹו" ,יָצָ א
גִ דּולֹו ִמן הָ ָא ֶרץ אֹומֵ ר "שֶ הַ כֹל" .עַ ל הַ חֹמֶ ץ וְ עַ ל הַ ּנֹובְ לֹות וְ עַ ל הַ גֹובַ אי
אֹומֵ ר "שֶ הַ כֹל" .עַ ל הֶ חָ לָב וְ עַ ל הַ גְ בִ ינָה וְ עַ ל הַ ּבֵ יצִ ים אֹומֵ ר "שֶ הַ כֹל".
הָ יּו .ד ַ.רּבִ י יְהּודָ ה אֹומֵ ר :כָל שֶ הּוא ִמין ְק ָללָהֵ ,אין ְמבָ ְרכִ ין עָ ָליו
ְל ָפנָיו ִמינִים הַ ְרּבֵ ה ַרּבִ י יְהּודָ ה אֹומֵ רִ :אם יֵש ּבֵ ינֵיהֶ ם ִמ ִּמין ִשבְ עָ ה,
אֹומ ִריםְ :מבָ ֵרְך עַ ל ֵאיזֶה מֵ הֶ ן שֶ ִי ְרצֶ ה
ּבֵ ַרְך .ה ְ .מבָ ֵרְך עָ לָיו .וַחֲ כ ִָמים ְ
עַ ל הַ ַייִן שֶ לִפְ נֵי הַ ּמָ זֹון ,פָטַ ר ֶאת הַ ַייִן שֶ ל ְַאחַ ר הַ ּמָ זֹוןּ .בֵ ַרְך עַ ל הַ פ ְַרפ ֶֶרת
שֶ לִפְ נֵי הַ ּמָ זֹון ,פָטַ ר ֶאת הַ פ ְַרפ ֶֶרת שֶ ל ְַאחַ ר הַ ּמָ זֹוןּ .בֵ ַרְך עַ ל הַ ַפת ,פָטַ ר
אֹומ ִרים:
ֶאת הַ פ ְַרפ ֶֶרת; עַ ל הַ ַפ ְרפ ֶֶרת ,לא ָפטַ ר ֶאת הַ פַתּ .בֵ ית שַ ּמַ אי ְ
.אף לא מַ עֲשֵ ה ְקדֵ ָרה
יֹושבִ ין לֶאֱ כֹול כָל ֶאחָ ד וְ ֶאחָ ד ְמבָ ֵרְך .ו ַ
הָ יּו ְ
לְעַ צְ מֹו; הֵ סֵ ּבּו ֶאחָ ד ְמבָ ֵרְך ְל ֻכלָןּ .בָ א לָהֶ ם ַייִן ּבְ תֹוְך הַ ּמָ זֹון כָל ֶאחָ ד
וְ ֶאחָ ד ְמבָ ֵרְך לְעַ צְ מֹו; ל ְַאחַ ר הַ ּמָ זֹון ֶאחָ ד ְמבָ ֵרְך ְל ֻכלָם; וְ הּוא אֹומֵ ר עַ ל
יאין ֶאת הַ ּמֻ גְ מָ ר ֶאלָא ל ְַאחַ ר הַ ְסעּודָ ה
.ז .הַ ּמֻ גְ מָ רַ ,אף עַ ל פִ י שֶ ֵאין ְמבִ ִ
הֵ בִ יאּו ְל ָפנָיו מָ לִיחַ ּבַ ְת ִחלָה ּופַת עִ ּמֹו ְמבָ ֵרְך עַ ל הַ ּמָ לִיחַ ּופֹוטֵ ר ֶאת
הַ פַת; שֶ הַ פַת ְט ֵפלָה לֹו .זֶה הַ כְ לָל :כָל שֶ הּוא עִ ָּקר וְ עִ ּמֹו ְט ֵפלָהְ ,מבָ ֵרְך
ָאכַל ְת ֵאנִים ֲענָבִ ים וְ ִרּמֹונִים ְמבָ ֵרְך .ח .עַ ל הָ עִ ָּקר ּופֹוטֵ ר ֶאת הַ ְּט ֵפלָה
אֹומ ִריםּ :בְ ָרכָה
ִיאל .וַחֲ כ ִָמים ְ
ַאחֲ ֵריהֶ ן שָ לש ּבְ ָרכֹות; ִדבְ ֵרי ַרּבָ ן ג ְַמל ֵ
ַאחַ ת מֵ עֵ ין שָ לשַ .רּבִ י ע ֲִקיבָ א אֹומֵ ר :אֲ פִ לּו ָאכַל שֶ לֶק וְ הּוא ְמזֹונֹו,
שֹותה מַ יִם לִצְ מָ אֹו ,אֹומֵ ר "שֶ הַ כל נ ְִהיֶה
ְמבָ ֵרְך ַאחֲ ָריו שָ לש ּבְ ָרכֹות .הַ ֶ
"ּבֹורא ְנפָשֹות ַרּבֹות
ֵ
ּ".בִ ְדבָ רֹו"ַ .רּבִ י טַ ְרפֹון אֹומֵ ר:
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לּולָב ַוע ֲָרבָ ה ִששָ ה וְ ִשבְ עָ ה; הַ הַ לֵל וְ הַ ִש ְמחָ ה ְשמֹונָה; סֻ כָה וְ נִסּוְך .א
לּולָב ִשבְ עָ הֵ ,כיצַ ד? יֹום טֹוב .ב .הַ ּמַ יִם ִשבְ עָ ה; וְ הֶ חָ לִיל חֲ ִמשָ ה וְ ִששָ ה
ּוש ָאר כָל הַ י ִָמים
הָ ִראשֹון שֶ ל הֶ חָ ג שֶ חָ ל ל ְִהיֹות ּבַ שַ ּבָ ת ,לּולָב ִשבְ עָ ה; ְ
.ששָ ה
ע ֲָרבָ ה ִשבְ עָ הֵ ,כיצַ ד? יֹום ְשבִ יעִ י שֶ ל ע ֲָרבָ ה שֶ חָ ל ל ְִהיֹות .ג ִ
ּוש ָאר כָל הַ י ִָמים ִששָ ה
ִמצְ וַת לּו ָלב ֵכיצַ ד? .ד ּ.בַ שַ ּבָ ת ,ע ֲָרבָ ה ִשבְ עָ ה; ְ
יֹום טֹוב הָ ִראשֹון שֶ ל הֶ חָ ג שֶ חָ ל ל ְִהיֹות ּבַ שַ ּבָ ת ,מֹולִיכִ ין ֶאת לּולְבֵ יהֶ ן
אֹותן עַ ל גַב הָ ִאצְ ְטבָ א,
סֹוד ִרין ָ
לְהַ ר הַ ּבַ יִת ,וְ הַ חַ ָזנִין ְמ ַקּבְ לִין מֵ הֶ ן וְ ְ
אֹותם לֹומַ ר :כָל ִמי
ּומל ְַּמ ִדים ָ
ִיחין ֶאת שֶ לָהֶ ן ּבַ ל ְִשכָהְ .
וְ הַ זְ ֵקנִים מַ ּנ ִ
ימין ּובָ ִאין,
שֶ ּמַ גִ יעַ לּולָבִ י ּבְ יָדֹו ,הֲ ֵרי הּוא לֹו ּבְ מַ ָתנָה .לְמָ חָ ר מַ ְשכִ ִ

אֹותם לִפְ נֵיהֶ ם ,וְ הֵ ן ְמחַ ְּטפִ ין ּומַ כִ ין ִאיש ֶאת חֲ בֵ רֹו.
זֹור ִקין ָ
וְ הַ חַ ָזנִין ְ
ּוכְ שֶ ָראּו ּבֵ ית ִדין שֶ ּבָ אּו לִידֵ י סַ ָכנָהִ ,ה ְת ִקינּו שֶ יְהֵ א כָל ֶאחָ ד וְ ֶאחָ ד נֹוטֵ ל
ִמצְ וַת ֲע ָרבָ ה כֵיצַ ד? מָ קֹום הָ יָה לְמַ ּטָ ה ִמירּושָ ַליִם וְ נ ְִק ָרא .ה ּ.בְ בֵ יתֹו
זֹוקפִ ין
ּומל ְַּק ִטין ִמשָ ם מֻ ְרּבִ יֹות שֶ ל ע ֲָרבָ הּ ,ובָ ִאין וְ ְ
יֹור ִדין לְשָ ם ְ
מֹוצָ אְ .
אֹותן ּבְ צִ דֵ י הַ ִּמזְ ּבֵ חַ  ,וְ ָראשֵ יהֶ ן כְ פּופִ ין עַ ל גַּבֵ י הַ ִּמזְ ּבֵ חַ ָ .ת ְקעּו וְ הֵ ִריעּו
ָ
"אּנָא ה'
אֹומ ִריםָ :
וְ ָת ְקעּוּ .בְ כָל יֹום מַ ִּקיפִ ין ֶאת הַ ִּמזְ ּבֵ חַ פַעַ ם ַאחַ ת ,וְ ְ
הֹושיעָ ה ּנָאָ ,אּנָא ה' הַ צְ לִיחָ ה נָא"ַ .רּבִ י יְהּודָ ה אֹומֵ ר" :אֲ נִי וָהֹו
ִ
הֹושיעָ ה ּנָא" .וְ אֹותֹו הַ יֹום מַ ִּקיפִ ין ֶאת הַ ִּמזְ ּבֵ חַ שֶ בַ ע פְ עָ ִמיםּ .בְ שָ עַ ת
ִ
אֹומ ִרים? יֹפִ י לְָךִ ,מזְ ּבֵ חַ ! יֹפִ י לְָךִ ,מזְ ּבֵ חַ ! ַרּבִ י אֱ לִיעֶ זֶר
יר ָתן ,מָ ה הֵ ן ְ
פְ ִט ָ
כְ מַ עֲשֵ הּו ּבַ חֹל כְָך מַ עֲשֵ הּו .ו !אֹומֵ רְ :ליָּה וְ לְָך ִמזְ ּבֵ חַ ! ְליָּה וְ לְָך ִמזְ ּבֵ חַ
אֹותן ּבְ גִ יגִ יֹות
ִיחים ָ
אֹותן מֵ עֶ ֶרב שַ ּבָ ת ּומַ ּנ ִ
ּבַ שַ ּבָ תֶ ,אלָא שֶ הָ יּו ְמל ְַּק ִטין ָ
רֹוקה אֹומֵ ר :חֲ ִריֹות שֶ ל דֶ ֶקל
שֶ ל זָהָ ב ,כְ דֵ י שֶ לא יִכְ משּוַ .רּבִ י יֹוחָ נָן ּבֶ ן ּבְ ָ
אֹותן ּבַ ַּק ְר ַקע ּבְ צִ דֵ י הַ ִּמזְ ּבֵ חַ  ,וְ אֹותֹו הַ יֹום נ ְִק ָרא
יאין וְ חֹובְ ִטין ָ
הָ יּו ְמבִ ִ
שֹומ ִטין ֶאת לּולְבֵ יהֶ ן וְ אֹוכְ לִין .ז .יֹום ִחּבּוט חֲ ִריֹות
ִמיָד הַ ִתינֹוקֹות ְ
.א ְתרֹוגֵיהֶ ן
הַ הַ לֵל וְ הַ ִש ְמחָ ה ְשמֹונָה ,כֵיצַ ד? ְמלַּמֵ ד ,שֶ חַ יָב ָאדָ ם .ח ֶ
ּבַ הַ לֵל ּובַ ִש ְמחָ ה ּובִ כְ בֹוד יֹום טֹוב הָ ַאחֲ רֹון שֶ ל הֶ חָ ג ,כִ ְש ָאר כָל יְמֹות
מֹוריד
הֶ חָ ג .סֻ ָכה ִשבְ עָ הֵ ,כיצַ ד? גָמַ ר ִמלֶאֱ כֹול ,לא י ִַתיר סֻ כָתֹו; אֲ בָ ל ִ
ֶאת הַ ֵכלִים ִמן הַ ִּמנְחָ ה ּולְמַ עְ לָהִ ,מפְ נֵי כְ בֹוד יֹום טֹוב הָ ַאחֲ רֹון שֶ ל
לֹוחית שֶ ל זָהָ ב מַ חֲ ז ֶֶקת ְשלשֶ ת לֻגִ ים .ט .הֶ חָ ג
נִסּוְך הַ ּמַ יִם כֵיצַ ד? צְ ִ
הָ יָה ְממַ לֵא ִמן הַ ִשילֹוחַ ִ .הגִ יעּו לְשַ עַ ר הַ ּמַ יִםָ ,ת ְקעּו וְ הֵ ִריעּו וְ ָת ְקעּו.
עָ לָה ּבַ כֶבֶ ש ּו ָפנָה ל ְִשמאלֹוְ ,שנֵי ְס ָפלִים שֶ ל כֶסֶ ף הָ יּו שָ םַ .רּבִ י יְהּודָ ה
ּומנ ָֻּקבִ ין
אֹומֵ ר :שֶ ל ִסיד הָ יּוֶ ,אלָא שֶ הָ יּו מֻ ְשחָ ִרין פְ נֵיהֶ ם ִמפְ נֵי הַ ַייִןְ .
כְ ִמין ְשנֵי חֹטָ ִמין דַ ִּקין; ֶאחָ ד ְמעֻּבֶ ה וְ ֶאחָ ד דַ ק ,כְ דֵ י שֶ יְהּו ְשנֵיהֶ ם ָכלִין
ּבְ בַ ת ַאחַ ת .מַ ע ֲָרבִ י שֶ ל מַ יִםִ ,מזְ ָר ִחי שֶ ל ַייִן .עֵ ָרה שֶ ל מַ יִם לְתֹוְך שֶ ל ַייִן,
וְ שֶ ל ַי ִין לְתֹוְך מַ יִם יָצָ אַ .רּבִ י יְהּודָ ה אֹומֵ רּ :בַ ֹּלג הָ יָה ְמנַסֵ ְך כָל ְשמֹונָה.
אֹומ ִרים לֹו :הַ גְ ּבַ ּה י ְָדָך! שֶ פַעַ ם ַאחַ ת נִסֵ ְך ֶאחָ ד עַ ל גַּבֵ י ַרגְ לָיו,
וְ ל ְַמנַסֵ ְך ְ
ּ.ורגָמּוהּו כָל הָ עָ ם ּבְ ֶא ְתרֹוגֵיהֶ ן
כְ מַ עֲשֵ הּו ּבַ חֹל כְָך מַ עֲשֵ הּו ּבַ שַ ּבָ ת. ,י ְ
ֶאלָא שֶ הָ יָה ְממַ לֵא מֵ עֶ ֶרב שַ ּבָ ת חָ בִ ית שֶ ל זָהָ ב שֶ ֵאינָּה ְמ ֻקדֶ שֶ ת ִמן
הַ ִשילֹוחַ ּ ,ומַ ּנִיחָ ּה ּבַ ל ְִשכָה .נ ְִשפְ כָה אֹו נ ְִת ַגל ְָתה הָ יָה ְממַ לֵא ִמן הַ כִ יֹור,
.שֶ הַ ַייִן וְ הַ ּמַ יִם הַ ְּמגֻ ִלין פְ סּולִים ְלגַּבֵ י הַ ִּמזְ ּבֵ חַ

אות מ
)מסכת מועד קטן פרק ב(

ֵיתיו ,וְ ֵא ְרעֹו ֵאבֶ ל אֹו אנֶס אֹו שֶ ִה ְטעּוהּו פֹו ֲעלִים . -א
ִמי שֶ הָ פְַך ֶאת ז ָ
קֹורה ִראשֹונָה ּומַ ּנִיחָ ּה ל ְַאחַ ר הַ ּמֹועֵ ד; ִדבְ ֵרי ַרּבִ י יְהּודָ הַ .רּבִ י
טֹועֵ ן ָ
וְ ֵכן ִמי שֶ הָ יָה יֵינֹו ּבְ תֹוְך הַ ּבֹור. ,ב .יֹוסֵ י אֹומֵ ר :זֹולֵף וְ גֹומֵ ר וְ גָף כְ דַ ְרכֹו
וְ ֵא ְרעֹו ֵאבֶ ל אֹו אנֶס אֹו שֶ ִה ְטעּוהּו פֹו ֲעלִים  -זֹולֵף וְ גֹומֵ ר וְ גָף כְ דַ ְרכֹו;
ִּמּודיםּ ,בִ ְשבִ יל שֶ לא
ִדבְ ֵרי ַרּבִ י יֹוסֵ יַ .רּבִ י יְהּודָ ה אֹומֵ ר :עֹושֶ ה לֹו ל ִ
ֵרֹותיו ִמפְ נֵי הַ ַגּנָבִ ים ,וְ שֹולֶה פִ ְש ָתנֹו ִמן .ג .י ְַח ִמיץ
מַ כְ נִיס ָאדָ ם פ ָ
הַ ִּמ ְש ָרהּ ,בִ ְשבִ יל שֶ לא תאבַ דּ ,ובִ לְבַ ד שֶ לא ְי ַכּוֵן ֶאת ְמלַאכְ תֹו ּבַ ּמֹועֵ ד.
לֹוק ִחין ּבָ ִתים ,עֲבָ ִדים .ד .וְ ֻכלָן ִאם כִ ּוְ נּו ְמלַאכְ ָתן ּבַ ּמֹועֵ ד  -יאבֵ דּו
ֵאין ְ
ְצרְך הַ ּמֹוכֵר ,שֶ ֵאין לֹו מַ ה יאכַלֵ .אין
ְצרְך הַ ּמֹועֵ ד ,אֹו ל ֶ
ּובְ הֵ מָ הֶ ,א ָלא ל ֶ
יאין ֵכלִים ִמּבֵ ית
ְמ ַפּנִין ִמּבַ יִת לְבַ יִת ,אֲ בָ ל ְמ ַפּנֶה הּוא לַחֲ צֵ רֹוֵ .אין ְמבִ ִ
ְמחַ פִ ין ֶאת הַ ְּקצִ יעֹות .ה .הָ אֻ ּמָ ן; ִאם חֹושֵ ש לָהֶ ם ְ -מ ַפּנָן לְחָ צֵ ר ַאחֶ ֶרת
ּבַ ַּקשַ .רּבִ י יְהּודָ ה אֹומֵ רַ :אף ְמעַ ּבִ ין .מֹוכְ ֵרי פֵרֹות ,כְ סּות וְ ֵכלִים,
עֹושין
ְצרְך הַ ּמֹועֵ ד .הַ צַ י ִָדין וְ הַ דָ שֹושֹות וְ הַ גָרֹוסֹותִ ,
מֹוכְ ִרים ּבְ צִ נְעָ ה ל ֶ
ְצרְך הַ ּמֹועֵ דַ .רּבִ י יֹוסֵ י אֹומֵ ר :הֵ ם הֶ ְח ִמירּו עַ ל עַ צְ מָ ן
ּ.בְ צִ נְעָ ה ל ֶ

אות נ
)מסכת שבת פרק כא(

ּומטַ ל ְְטלִין .א
נֹוטֵ ל ָאדָ ם ֶאת ּבְ נֹו וְ הָ ֶאבֶ ן ּבְ יָדֹו ,וְ ַכ ְל ָכלָה וְ הָ ֶאבֶ ן ּבְ תֹוכָּהְ .
הֹורה וְ עִ ם הַ חֻ לִיןַ .רּבִ י יְהּודָ ה אֹומֵ רַ :אף מַ ֲעלִין
ְתרּומָ ה ְטמֵ ָאה עִ ם הַ ְּט ָ
ֶאת הַ ְמדֻּמָ ע ּבְ ֶאחָ ד ּומֵ ָאה .ב .הָ ֶאבֶ ן שֶ עַ ל פִ י הֶ חָ בִ ית מַ ּטָ ּה עַ ל צִ דָ ּה וְ ִהיא
נֹו ֶפלֶת .הָ י ְָתה ּבֵ ין הֶ חָ בִ יֹות מַ גְ ּבִ יהָ ּה ּומַ ּטָ ּה עַ ל צִ דָ ּה וְ ִהיא נֹו ֶפלֶת .מָ עֹות
שֶ עַ ל הַ ַכר נֹועֵ ר ֶאת הַ כַר וְ הֵ ן נֹופְ לֹות .הָ י ְָתה עָ לָיו ל ְִשלֶשֶ ת ְמ ַקּנְחָ ּה
נֹותנִין עָ לֶיהָ מַ יִם עַ ד שֶ ִתכְ לֶה
ּבֵ ית שַ ּמַ אי .ג ּ.בִ ְסמַ ְרטּוט .הָ י ְָתה שֶ ל עֹור ְ
אֹומ ִרים:
ּוקלִפִ יןּ .ובֵ ית ִהלֵל ְ
יהין ִמן הַ שֻ לְחָ ן עֲצָ מֹות ְ
אֹומ ִרים :מַ גְ ּבִ ִ
ְ
ֵרּורין פָחֹות
ּומ ַנע ֲָרּה .מַ עֲבִ ִירין ִמלִפְ נֵי הַ שֻ לְחָ ן פ ִ
נֹוטֵ ל ֶאת הַ ּטַ בְ לָה ֻכלָּה ְ
ִמ ַכ ַזיִת ,וְ שֵ עָ ר שֶ ל אֲ פּונִין וְ שֵ עָ ר שֶ ל עֲדָ ִשיםִ ,מפְ נֵי שֶ הּוא מַ אֲ כַל ּבְ הֵ מָ ה.
ְספֹוגִ ,אם יֶש לֹו עֹור ּבֵ ית אֲ ִחיזָה ְמ ַקּנ ְִחין ּבֹו; וְ ִאם לָאו ֵאין ְמ ַקּנ ְִחין
אֹומ ִריםּ :בֵ ין כְָך ּובֵ ין כְָך נִּטָ ל ּבַ שַ ּבָ ת ,וְ ֵאינֹו ְמ ַקּבֵ ל
ּבֹו .וַחֲ כ ִָמים ְ
.טֻ ְמ ָאה

אות ס
)מסכת כריתות פרק ד(

סָ פֵק ָאכַל חֵ לֶב ,סָ פֵק לא ָאכַל ,וַאֲ פִ לּו ָאכַל ,סָ פֵק יֶש ּבֹו כ ִַשעּור. ,א
סָ פֵק שֶ ֵאין ּבֹו; חֵ לֶב וְ שֻ ּמָ ן ְל ָפנָיוָ ,אכַל ֶאת ֶאחָ ד מֵ הֶ ן ,וְ ֵאין יָדּועַ ֵאיזֶה
מֵ הֶ ן ָאכַל; ִא ְשתֹו וַאֲ חֹותֹו עִ ּמֹו ּבַ ּבַ יִת ,שָ גַג ּבְ ַאחַ ת מֵ הֶ ן ,וְ ֵאין יָדּועַ
ּבְ ֵאיזֹו מֵ הֶ ן שָ גַג; שַ ּבָ ת וְ יֹום חֹל ,וְ עָ שָ ה ְמלָאכָה ּבְ ֶאחָ ד מֵ הֶ ן ,וְ ֵאין יָדּועַ
כְ שֵ ם שֶ ִאם ָאכַל חֵ ֶלב וְ חֵ לֶב .ב ּ.בְ ֵאיזֶה מֵ הֶ ם עָ שָ ה  -מֵ בִ יא ָאשָ ם ָתלּוי
ּבְ הֶ עְ לֵם ֶאחָ ד ֵאינֹו חַ יָב ֶאלָא חַ ּטָ את ַאחַ ת ,כְָך עַ ל לא הֹודַ ע שֶ לָהֶ ן ֵאינֹו
מֵ בִ יא ֶאלָא ָאשָ ם ֶאחָ דִ .אם הָ י ְָתה י ְִדיעָ ה ּבִ נ ְַתיִם  -כְ שֵ ם שֶ הּוא מֵ בִ יא
חַ ּטָ את עַ ל כָל ֶאחָ ד וְ ֶאחָ ד ,כְָך הּוא מֵ בִ יא ָאשָ ם ָתלּוי עַ ל כָל ֶאחָ ד
נֹותר ּופִ גּול ּבְ הֶ עְ לֵם ֶאחָ ד חַ יָב עַ ל כָל
וְ ֶאחָ ד .כְ שֵ ם שֶ ִאם ָאכַל חֵ לֶב וְ דָ םָ ,
ֶאחָ ד וְ ֶאחָ ד ,כְָך עַ ל לא הֹודַ ע שֶ לָהֶ ן מֵ בִ יא ָאשָ ם ָתלּוי עַ ל כָל ֶאחָ ד
נֹותר ְל ָפנָיוָ ,אכַל ֶאחָ ד מֵ הֶ ם ,וְ ֵאין יָדּועַ ֵאיזֶה מֵ הֶ ם ָאכַל;
וְ ֶאחָ ד .חֵ ֶלב וְ ָ
ִא ְשתֹו נִדָ ה וַאֲ חֹותֹו עִ ּמֹו ּבַ ּבַ יִת ,שָ גַג ּבְ ַאחַ ת מֵ הֶ ן ,וְ ֵאין יָדּועַ ּבְ ֵאיזֹו מֵ הֶ ן
פּורים ,וְ עָ שָ ה ְמלָאכָה ּבֵ ין הַ ְשמָ שֹות ,וְ ֵאין יָדּועַ
שָ גַג; שַ ּבָ ת וְ יֹום הַ כִ ִ
ּבְ ֵאיזֶה מֵ הֶ ם עָ שָ ה ַ -רּבִ י אֱ לִיעֶ ֶזר ְמחַ יֵב חַ ּטָ את; וְ ַרּבִ י יְהֹושֻ עַ פֹוטֵ ר.
ָאמַ ר ַרּבִ י יֹוסֵ י :לא נ ְֶחלְקּו עַ ל הָ עֹושֶ ה ְמלָאכָה ּבֵ ין הַ ְשמָ שֹות ,שֶ הּוא
ּומ ְקצָ ָתּה לְמָ חָ ר; וְ עַ ל
פָטּור ,שֶ אֲ ִני אֹומֵ רִ :מ ְקצָ ת ְמלָאכָה עָ שָ ה מֵ הַ יֹוםִ ,
מַ ה ּנ ְֶחלְקּו? עַ ל הָ עֹושֶ ה ּבְ תֹוְך הַ יֹום ,וְ ֵאין יָדּועַ ִאם ּבַ שַ ּבָ ת עָ שָ ה ,וְ ִאם
פּורים עָ שָ ה; אֹו עַ ל הָ עֹושֶ ה ,וְ ֵאין יָדּועַ מֵ עֵ ין ֵאיזֹו ְמלָאכָה
ּבְ יֹום הַ כִ ִ
עָ שָ ה ַ -רּבִ י אֱ ִליעֶ זֶר ְמחַ יֵב חַ ּטָ את; וְ ַרּבִ י יְהֹושֻ עַ פֹוטֵ רָ .אמַ ר ַרּבִ י
פֹוטרֹו הָ יָה ַרּבִ י יְהֹושֻ עַ ַאף מֵ ָאשָ ם ָתלּוי
זּורי .ג .יְהּודָ הְ :
ַרּבִ י ִש ְמעֹון ְש ִ
ֹומ ִרים :לא נ ְֶחלְקּו עַ ל דָ בָ ר שֶ הּוא ִמשּום שֵ ם ֶאחָ ד,
וְ ַרּבִ י ִש ְמעֹון א ְ
שֶ הּוא חַ יָב; וְ עַ ל מַ ה ּנ ְֶחלְקּו? עַ ל דָ בָ ר שֶ הּוא ִמשּום ְשנֵי שֵ מֹות ,שֶ ַרּבִ י
אֱ ִליעֶ ֶזר ְמחַ יֵב חַ ּטָ את ,וְ ַרּבִ י יְהֹושֻ עַ פֹוטֵ רָ .אמַ ר ַרּבִ י יְהּודָ ה :אֲ פִ לּו
נ ְִת ַכּוַן ְלל ֵַּקט ְת ֵאנִים ,וְ ל ִֵּקט ֲענָבִ יםֲ ,ענָבִ ים וְ ל ִֵּקט ְת ֵאנִים; ְשחֹורֹות
וְ ל ִֵּקט לְבָ נֹות ,לְבָ נֹות וְ ל ִֵּקט ְשחֹורֹות ַ -רּבִ י אֱ לִיעֶ זֶר ְמחַ יֵב חַ ּטָ את; וְ ַרּבִ י
יְהֹושֻ עַ פֹוטֵ רָ .אמַ ר ַרּבִ י יְהּודָ הָ :תמֵ ּהַ אֲ נִי ִאם יִפְ טר ּבָ ּה ַרּבִ י יְהֹושֻ עַ ?
.אם כֵן ,לָּמָ ה נֶאֱ מַ ר" :אֲ שֶ ר חָ טָ א ּבָ ּה"? פְ ָרט ל ִַּמ ְתעַ סֵ ק
ִ
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חֹור ִשין ּבִ ְשדֵ ה הָ ִאי ָלן עֶ ֶרב ְשבִ יעִ ית? ּבֵ ית שַ ּמַ אי .א
עַ ד ֵאימָ ַתי ְ
אֹומ ִרים :עַ ד הָ עֲצֶ ֶרת.
אֹומ ִרים :כָל זְ מַ ן שֶ הּוא ָיפֶה לַפְ ִרי; ּובֵ ית ִהלֵל ְ
ְ
ּ.וקרֹובִ ין ִדבְ ֵרי ֵאלּו ל ְִהיֹות כְ ִדבְ ֵרי ֵאלּו
ֵאיזֶהּו ְשדֵ ה הָ ִאילָן? כָל .ב ְ
ְשלשָ ה ִאילָנֹות לְבֵ ית ְס ָאהִ ,אם ְראּויִין ַלעֲשֹות כִ כַר ְדבֵ לָה שֶ ל ִש ִשים
חֹור ִשים כָל ּבֵ ית ְס ָאה ּבִ ְשבִ ילָן; פָחֹות ִמכָאןֵ ,אין
מָ נֶה ּבָ ִאיטַ ל ְִקיְ ,
אֹורה וְ סַ לֹו חּוצָ ה לֹו
.חֹור ִשין לָהֶ ן ֶאלָא ְמלא הָ ֶ
ֶאחָ ד ִאילַן ְס ָרק .ג ְ
אֹותן כְ ִאלּו הֵ ם ְת ֵאנִיםִ :אם ְראּויִים ַלעֲשֹות
רֹואין ָ
וְ ֶאחָ ד ִאילַן מַ אֲ כָלִ ,
חֹור ִשים כָל ּבֵ ית ְס ָאה ּבִ ְשבִ ילָן;
כִ כַר ְדבֵ לָה שֶ ל ִש ִשים מָ נֶה ּבָ ִאיטַ ל ְִקיְ ,
חֹור ִשים לָהֶ ם ֶאלָא לְצָ ְרכָן
הָ יָה ֶאחָ ד עֹושֶ ה כִ כַר .ד .פָחֹות ִמכָאןֵ ,אין ְ
עֹושין וְ ֶאחָ ד ֵאינֹו עֹושֶ ה ֵ -אין
עֹושין ,אֹו ְש ַניִם ִ
ּוש ַניִם ֵאין ִ
ְדבֵ לָה ְ
חֹור ִשין לָהֶ ם ֶאלָא לְצָ ְרכָן; עַ ד שֶ י ְִהיּו ִמ ְשלשָ ה עַ ד ִת ְשעָ ה .הָ יּו עֲשָ ָרה,
ְ
חֹור ִשין כָל ּבֵ ית ְס ָאה
עֹושיןְ ,
עֹושין ּבֵ ין שֶ ֵאינָן ִ
מֵ עֲשָ ָרה ּולְמַ עְ לָה ּ -בֵ ין ִ
ּבִ ְשבִ ילָן .שֶ ּנֶאֱ מַ רּ" :בֶ חָ ִריש ּובַ ָּקצִ יר ִת ְשּבת" ֵ -אין צָ ִריְך לֹומַ ר חָ ִריש
וְ ָקצִ יר שֶ ל ְשבִ יעִ יתֶ ,אלָא חָ ִריש שֶ ל עֶ ֶרב ְשבִ יעִ ית שֶ הּוא נִכְ נָס
ּבַ ְשבִ יעִ ית ,וְ ָקצִ יר שֶ ל ְשבִ יעִ ית שֶ הּוא יֹוצֵ א לְמֹוצָ ֵאי ְשבִ יעִ יתַ .רּבִ י
י ְִשמָ עֵ אל אֹומֵ ר :מַ ה חָ ִריש ְרשּותַ ,אף ָקצִ יר ְרשּות ,יָצָ א ְקצִ יר
ְשלשָ ה ִאילָנֹות שֶ ל ְשלשָ ה אֲ נ ִָשים ,הֲ ֵרי ֵאלּו ִמצְ טָ ְרפִ ין. ,ה .הָ עמֶ ר
ִיאל
חֹור ִשין כָל ּבֵ ית ְס ָאה ּבִ ְשבִ ילָן .וְ כַּמָ ה יְהֵ א ּבֵ ינֵיהֶ ם? ַרּבָ ן ג ְַמל ֵ
וְ ְ
עֶ שֶ ר נ ְִטיעֹות ְמ ֻפזָרֹות ּבְ תֹוְך .ו .אֹומֵ ר :כְ דֵ י שֶ יְהֵ א הַ ּבָ ָקר עֹובֵ ר ּבְ ֵכלָיו
חֹור ִשין כָל ּבֵ ית ְס ָאה ּבִ ְשבִ ילָן עַ ד ראש הַ שָ נָה .הָ יּו עֲשּויֹות
ּבֵ ית ְס ָאהְ ,
חֹור ִשין לָהֶ ם ֶאלָא לְצָ ְרכָן
.שּורה ּומֻ ָּקפֹות עֲטָ ָרהֵ ,אין ְ
ָ
הַ ּנ ְִטיעֹות .ז
ִיאל אֹומֵ ר:
וְ הַ ְדלּועִ ים ִמצְ טָ ְרפִ ין לְתֹוְך ּבֵ ית ְס ָאהַ .רּבָ ן ִש ְמעֹון ּבֶ ן ג ְַמל ֵ
חֹור ִשין כָל ּבֵ ית ְס ָאה עַ ד ראש
כָל עֲשָ ָרה ְדלּועִ ים ְלבֵ ית ְס ָאהְ ,
עַ ד ֵאימָ ַתי נ ְִק ְראּו נ ְִטיעֹות? ַרּבִ י ֶאלְעָ ָזר ּבֶ ן ֲעז ְַריָה אֹומֵ ר :עַ ד .ח .הַ שָ נָה
שֶ ָיחֹלּו; ַרּבִ י יְהֹושֻ עַ אֹומֵ רּ :בַ ת שֶ בַ ע שָ נִים; ַרּבִ י ע ֲִקיבָ א אֹומֵ ר :נ ְִטיעָ ה
כִ ְשמָ ּהִ .אילָן שֶ ּנִגְ מַ ם וְ הֹוצִ יא חֲ לִיפִ יןִ ,מּטֶ פַח ּולְמַ ּטָ ה  -כִ נ ְִטיעָ הִ ,מּטֶ פַח
ּ.ולְמַ עְ לָה  -כְ ִאילָן; ִדבְ ֵרי ַרּבִ י ִש ְמעֹון

אות פ
)מסכת פרה פרק ד(

פ ַָרת חַ ּטָ את שֶ ְשחָ טָ ּה שֶ ל ֹא ל ְִשמָ ּהִ ,קּבֵ ל וְ ִהזָה שֶ ל ֹא ל ְִשמָ ּה ,אֹו .א
ל ְִשמָ ּה וְ שֶ ל ֹא ל ְִשמָ ּה ,אֹו שֶ ל ֹא ל ְִשמָ ּה וְ ל ְִשמָ ּה  -פְ סּולָה; ַרּבִ י אֱ לִיעֶ ֶזר

מַ כְ ִשיר .וְ שֶ ל ֹא ְרחּוץ יָדַ יִם וְ ַרגְ ַליִם  -פְ סּולָה; ַרּבִ י אֱ לִיעֶ זֶר מַ כְ ִשיר.
וְ שֶ ל ֹא ּבְ כֹהֵ ן גָדֹול  -פְ סּולָה; ַרּבִ י יְהּודָ ה מַ כְ ִשירּ .ובִ ְמחֻ סַ ר ּבְ ג ִָדים -
ְש ָרפָּה חּוץ ִמגִ ָתּה ,אֹו ּבִ ְש ֵתי .ב .פְ סּולָהּ .ובִ כְ לֵי לָבָ ן הָ י ְָתה ַנעֲשֵ ית
גִ תֹות ,אֹו שֶ שָ ַרף ְש ַתיִם ּבְ גַת ַאחַ ת  -פְ סּולָהִ .הזָה וְ לא כִ ּוֵן כְ ֶנגֶד הַ פ ֶַתח -
פְ סּולָהִ .הזָה ִמ ִש ִשית ְשבִ יעִ ית ,חָ ַזר וְ ִהזָה ְשבִ יעִ ית  -פְ סּולָהִ .מ ְשבִ יעִ ית
ְש ָרפָּה שֶ לא ּבְ עֵ צִ ים ,אֹו ּבְ כָל .ג ְ .ש ִמינִית ,וְ חָ זַר וְ ִהזָה ְש ִמינִית  -כְ שֵ ָרה
עֵ צִ ים ,אֲ פִ לּו ּבְ ַקש אֹו ּבִ גְ בָ בָ ה  -כְ שֵ ָרהִ .הפְ ִשיטָ ּה וְ נ ְִתחָ ּה  -כְ שֵ ָרה.
ְשחָ טָ ּה עַ ל ְמנָת לֶאֱ כֹול ִמּבְ שָ ָרּה ,וְ ל ְִשתֹות ִמדָ מָ ּה  -כְ שֵ ָרהַ .רּבִ י אֱ ִליעֶ זֶר
ֲסּוקין ּבַ פ ָָרה ִמ ְת ִחלָה וְ עַ ד .ד .אֹומֵ רֵ :אין מַ חֲ שָ בָ ה פֹוסֶ לֶת ּבַ ָפ ָרה
כָל הָ ע ִ
אֹותּה ּבִ ְמלָאכָהֵ .א ַרע ּבָ ּה פְ סּול
ּופֹוסלִים ָ
ְ
סֹוף ְ -מטַ ְּמ ִאין ּבְ ג ִָדים,
ּבִ ְש ִחיטָ ָתּה ֵ -אינָּה ְמטַ ְּמ ָאה ּבְ ג ִָדיםֵ .א ַרע ּבָ ּה ּבְ הַ ָזי ָָתּה ,כָל הָ עֹוסֵ ק ּבָ ּה
לִפְ נֵי פְ סּולָּה ְ -מטַ ְּמ ָאה ּבְ ג ִָדים ,ל ְַאחַ ר פְ סּולָּה ֵ -אינָּה ְמטַ ְּמ ָאה ּבְ ג ִָדים;
ּומַ עֲשֶ יהָ ,נ ְִמצָ א חֻ ְמ ָרּה ֻקלָּה .לְעֹולָם מֹו ֲעלִין ּבָ ּהּ ,ומַ ְרּבִ ין לָּה עֵ צִ ים
ּבַ יֹום ּובְ כֹהֵ ן .הַ ְּמלָאכָה פֹוסֶ לֶת ּבָ ּה עַ ד שֶ ֵתעָ שֶ ה ֵאפֶר .וְ הַ ְּמלָאכָה פֹוסֶ לֶת
ּ.בַ ּמַ יִם עַ ד שֶ י ִַּטילּו ֶאת הָ ֵאפֶר
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לֹוחית שֶ ָּנפַל לְתֹוכָּה מַ יִם כָל שֶ הֵ ן ַ -רּבִ י אֱ לִיעֶ זֶר אֹומֵ רַ :יזֶה ְש ֵתי .א
צְ ִ
פֹוסלִין .י ַָרד לְתֹוכָּה טַ ל ַ -רּבִ י אֱ לִיעֶ זֶר אֹומֵ רַ :י ִּניחֶ ּנָה
הַ זָיֹות; וַחֲ כ ִָמים ְ
פֹוסלִיןָ .נפַל לְתֹוכָּה מַ ְש ִקין ּומֵ י פֵרֹות -
ּבַ חַ ּמָ ה וְ הַ ּטַ ל עֹולֶה; וַחֲ כ ִָמים ְ
יְעָ ֶרה ,וְ צָ ִריְך ְל ַנגֵב; ְדיֹו ,קֹומֹוס ,וְ ַקנ ְַק ְנתֹום ,וְ כָל דָ בָ ר שֶ הּוא רֹושֵ ם -
ָנפַל לְתֹוכָּה ְש ָקצִ ים ְּורמָ ִשים וְ נ ְִתּבַ ְּקעּו ,אֹו .ב .יְעָ ֶרה ,וְ ֵאינֹו צָ ִריְך ְל ַנגֵב
פּושיתּ ,בֵ ין כְָך ּובֵ ין כְָך  -פֹוסֶ לֶתִ ,מפְ נֵי
שֶ ּנ ְִש ַתּנּו מַ ְר ֵאיהֶ ם  -פְ סּולִיןִ .ח ִ
ירה
אֹומ ִרים :הַ ִד ָ
שֶ ִהיא כִ ְשפֹו ֶפ ֶרתַ .רּבִ י ִש ְמעֹון וְ ַרּבִ י אֱ לִיעֶ זֶר ּבֶ ן ַיעֲקב ְ
בּואה  -כְ שֵ ִריםִ ,מפְ נֵי שֶ ֵאין ּבָ הֶ ם לֵחָ ה
שָ ָתת מֵ הֶ ן .ג .וְ הַ כִ ּנָה שֶ ּבַ ְת ָ
פֹוסלִין ,חּוץ ִמן הַ יֹונָהִ ,מפְ נֵי
ּבְ הֵ מָ ה אֹו חַ יָה  -פְ סּולִין .כָל הָ עֹופֹות ְ
פֹוסלִין ,חּוץ ִמן הַ חֻ לְדָ הִ ,מפְ נֵי
שֶ ִהיא מֹוצֶ צֶ ת .כָל הַ ְש ָרצִ ים ֵאינָם ְ
ִיאל אֹומֵ רַ :אף הַ ּנָחָ שִ ,מפְ נֵי שֶ הּוא מֵ ִקיא; ַרּבִ י
שֶ ִהיא מַ ל ֶֶקת; ַרּבָ ן ג ְַמל ֵ
הַ חֹושֵ ב עַ ל מֵ י חַ ּטָ את ל ְִשתֹות ַ -רּבִ י .ד .אֱ ִליעֶ זֶר אֹומֵ רַ :אף הָ עַ כְ ּבָ ר
אֱ ִליעֶ ֶזר אֹומֵ ר :פָסַ ל; ַרּבִ י יְהֹושֻ עַ אֹומֵ ר :כְ שֶ יַּטֶ הָ .אמַ ר ַרּבִ י יֹוסֵ יּ :בַ ּמֶ ה
מּורים? ּבְ מַ יִם שֶ ֵאינָם ְמ ֻקדָ ִשים ,אֲ בָ ל ּבְ מַ יִם הַ ְמ ֻקדָ ִשין ַ -רּבִ י
ְדבָ ִרים אֲ ִ

.ה .אֱ ִליעֶ ֶזר אֹומֵ ר :כְ שֶ יַּטֶ ה; ַרּבִ י יְהֹושֻ עַ אֹומֵ ר :כְ שֶ י ְִש ֶתה .גִ ְרגֵר  -כָשֵ ר
מֵ י חַ ּטָ את שֶ ּנִפְ ְסלּו  -לא יִגְ ּבְ לֵם ּבְ ִטיט ,שֶ לא ַיעֲשֵ ם ַת ָּקלָה לַאֲ חֵ ִרים;
ַרּבִ י יְהּודָ ה אֹומֵ רּ :בָ ְטלּו .פ ָָרה שֶ שָ ָתת מֵ י חַ ּטָ את ּ -בְ שָ ָרּה טָ מֵ א מֵ עֵ ת
מֵ י חַ ּטָ את וְ ֵאפֶר חַ ּטָ את . -ו .לְעֵ ת; ַרּבִ י יְהּודָ ה אֹומֵ רּ :בָ ְטלּו ּבְ מֵ עֶ יהָ
ירם ּבַ ּנָהָ ר ּובַ ְספִ ינָה ,וְ ל ֹא י ְִשיטֵ ם עַ ל פְ נֵי הַ ּמַ יִם ,וְ ל ֹא ַי ֲעמֹד ּבְ צַ ד
ל ֹא ַיעֲבִ ֵ
זֶה וְ יִזְ ְר ֵקם לְצַ ד זֶה .אֲ בָ ל עֹובֵ ר הּוא ּבַ ּמַ יִם עַ ד צַ ּוָארֹו .עֹובֵ ר הּוא
יקם הַ ּטָ הֹור לְחַ ּטָ אתּ ,ובְ מַ יִם שֶ ֵאינָם
הַ ּטָ הֹור לְחַ ּטָ אתּ ,ובְ יָדָ יו כְ ִלי ֵר ָ
.מ ֻקדָ ִשין
ֵא ֶפר כָשֵ ר שֶ ּנ ְִתעָ ַרב ּבְ ֵאפֶר מַ ְקלֶה  -הֹולְכִ ין ַאחַ ר הָ רֹב .ז ְ
מֵ י .ח .לְטַ ּמֵ א ,וְ ֵאין ְמ ַק ְד ִשין ּבֹו; ַרּבִ י אֱ ִליעֶ זֶר אֹומֵ רְ :מ ַק ְד ִשין ּבְ ֻכלָן
חַ ּטָ את שֶ ּנִפְ ְסלּו ְ -מטַ ְּמ ִאים ֶאת הַ ּטָ הֹור ל ְִתרּומָ ה ּבְ יָדָ יו ּובְ גּופֹו ,וְ ֶאת
הַ ּטָ הֹור לְחַ ּטָ את לא ּבְ יָדָ יו וְ לא ּבְ גּופֹו .נ ְִט ְמאּו ְ -מטַ ְּמ ִאים ֶאת הַ ּטָ הֹור
.ט .ל ְִתרּומָ ה ּבְ יָדָ יו ּובְ גּופֹו ,וְ ֶאת הַ ּטָ הֹור לְחַ ּטָ את ּבְ יָדָ יו ,אֲ בָ ל לא ּבְ גּופֹו
ֵא ֶפר כָשֵ ר שֶ ּנ ְָתנֹו עַ ל גַּבֵ י הַ ּמַ יִם שֶ ֵאינָן ְראּויִן ל ְַקדֵ ש ְ -מטַ ְּמ ִאין ֶאת
הַ ּטָ הֹור ל ְִתרּומָ ה ּבְ יָדָ יו ּובְ גּופֹו; ֶאת הַ ּטָ הֹור לְחַ ּטָ את ,לא ּבְ יָדָ יו וְ לא
ּ.בְ גּופֹו

אות ק
)מסכת מעילה פרק ד(

ָק ְדשֵ י הַ ִּמזְ ּבֵ חַ ִמצְ טָ ְרפִ ין זֶה עִ ם זֶה ל ְִמעִ ילָהּ ,ולְחַ יֵב ֲעלֵיהֶ ן ִמשּום .א
נֹותר ,וְ טָ מֵ אָ .ק ְדשֵ י ּבֶ דֶ ק הַ ּבַ יִת ִמצְ טָ ְרפִ ין זֶה עִ ם זֶהָ .ק ְדשֵ י
פִ גּולָ ,
חֲ ִמשָ ה .ב .הַ ִּמזְ ּבֵ חַ וְ ָק ְדשֵ י ּבֶ דֶ ק הַ ּבַ יִתִ ,מצְ טָ ְרפִ ין זֶה עִ ם זֶה ל ְִמעִ ילָה
ְדבָ ִרים ּבָ עֹולָה ִמצְ טָ ְרפִ ין זֶה עִ ם זֶה :הַ ּבָ שָ ר ,וְ הַ חֵ לֶב ,וְ הַ סלֶת ,וְ הַ ַייִן,
וְ הַ שֶ מֶ ן .וְ ִששָ ה ּבַ תֹודָ ה :הַ ּבָ שָ ר ,וְ הַ חֵ ֶלב ,וְ הַ סלֶת ,וְ הַ ַייִן ,וְ הַ שֶ מֶ ן,
ּותרּומַ ת מַ עֲשֵ ר שֶ ל ְדמַ אי ,הַ חַ לָה,
ּותרּומַ ת מַ עֲשֵ רְ ,
וְ הַ לֶחֶ ם .הַ ְתרּומָ הְ ,
כּורים ִ -מצְ טָ ְרפִ ין זֶה עִ ם זֶה לֶאֱ סֹורּ ,ולְחַ יֵב ֲעלֵיהֶ ם ֶאת הַ חֹמֶ ש
.ג .וְ הַ ּבִ ִ
ּנֹות ִרין ִמצְ טָ ְרפִ ין זֶה עִ ם זֶה .כָל
כָל הַ פִ גּולִין ִמצְ טָ ְרפִ ין זֶה עִ ם זֶה .כָל הַ ָ
הַ ְּנבֵ לֹות ִמצְ טָ ְרפֹות זֹו עִ ם זֹו .כָל הַ ְש ָרצִ ים ִמצְ טָ ְרפִ ין זֶה עִ ם זֶה .דַ ם
הַ שֶ ֶרץ ּובְ שָ רֹו ִמצְ טָ ְרפִ ין .כְ לָל ָאמַ ר ַרּבִ י יְהֹושֻ עַ  :כָל שֶ ּטֻ ְמ ָאתֹו וְ ִשעּורֹו
שָ וִ ין ִ -מצְ טָ ְרפִ ין זֶה עִ ם זֶה; טֻ ְמ ָאתֹו וְ לא ִשעּורֹוִ ,שעּורֹו וְ לא טֻ ְמ ָאתֹו,
ּנֹותר .ד .לא טֻ ְמ ָאתֹו וְ לא ִשעּורֹו ֵ -אין ִמצְ טָ ְרפִ ין זֶה עִ ם זֶה
הַ פִ גּול וְ הַ ָ
ֵאין ִמצְ טָ ְרפִ ין זֶה עִ ם זֶהִ ,מפְ נֵי שֶ הֵ ם ְשנֵי שֵ מֹות .הַ שֶ ֶרץ וְ הַ ּנְבֵ לָה ,וְ ֵכן
הַ ְּנבֵ לָה ּובְ שַ ר הַ ּמֵ ת ֵ -אין ִמצְ טָ ְרפִ ין זֶה עִ ם זֶה לְטַ ּמֵ א ,אֲ פִ לּו כ ַַּקל

אכֶל שֶ ּנ ְִטמָ א ּבְ ַאב הַ ּטֻ ְמ ָאה וְ שֶ ּנ ְִטמָ א ּבִ וְ לַד הַ ּטֻ ְמ ָאה -
שֶ ּבִ ְשנֵיהֶ ם .הָ ֹ
.מצְ טָ ְרפִ ין זֶה עִ ם זֶה לְטַ ּמֵ א כ ַַּקל שֶ ּבִ ְשנֵיהֶ ם
א ָכלִין ִמצְ טָ ְרפִ ין. :ה ִ
כָל הָ ֹ
לִפְ סֹול ֶאת הַ גְ וִ יָה ּבְ כַחֲ צִ י פְ ַרסּ ,בִ ְמזֹון ְש ֵתי ְסעּודֹות לָעֵ רּובּ ,בְ כַּבֵ יצָ ה
ַכֹותבֶ ת ּבְ יֹום
א ָכלִיןּ ,בְ כַגְ רֹוג ֶֶרת לְהֹוצָ ַאת שַ ּבָ תּ ,בְ כ ֶ
לְטַ ּמֵ א טֻ ְמ ַאת ֹ
פּורים .כָל הַ ּמַ ְש ִקין ִמצְ טָ ְרפִ ין לִפְ סֹול ֶאת הַ גְ וִ יָה ּבָ ְרבִ יעִ יתּ ,ובִ ְמלא
הַ כִ ִ
פּורים
הָ עָ ְרלָה וְ כִ ל ְֵאי הַ כ ֶֶרם ִמצְ טָ ְרפִ ין זֶה עִ ם זֶה. .ו .לֻגְ מָ יו ּבְ יֹום הַ כִ ִ
ַרּבִ י ִש ְמעֹון אֹומֵ רֵ :אינָן ִמצְ טָ ְרפִ ין .הַ ּבֶ גֶד וְ הַ שַ ק ,הַ שַ ק וְ הָ עֹור ,הָ עֹור
וְ הַ ּמַ פֵץ ִ -מצְ טָ ְרפִ ין זֶה עִ ם זֶהַ .רּבִ י ִש ְמעֹון אֹומֵ רִ :מפְ נֵי שֶ הֵ ן ְראּויִין
.לִּטַ ּמֵ א מֹושָ ב

אות ר
)מסכת חולין פרק יא(

אשית הַ גֵז נֹוהֵ ג ּבָ ָא ֶרץּ ,ובְ חּוצָ ה ל ָָא ֶרץּ ,בִ פְ נֵי הַ ּבַ יִת וְ שֶ לא ּבִ פְ נֵי .א
ֵר ִ
הַ ּבַ יִתּ ,בַ חֻ לִין ,אֲ בָ ל לא ּבַ ּמֻ ְקדָ ִשין .חֹמֶ ר ּבַ זְ רֹועַ ּובַ לְחָ ַייִם ּובַ ֵּקבָ ה
אשית הַ גֵז ,שֶ הַ זְ רֹועַ וְ הַ לְחָ ַייִם וְ הַ ֵּקבָ ה נֹוהֲ גִ ים ּבַ ּבָ ָקר ּובַ צאן,
מֵ ֵר ִ
אשית הַ גֵז ֵאינֹו נֹוהֵ ג ֶאלָא ּבָ ְרחֵ לֹות ,וְ ֵאינֹו נֹוהֵ ג
ּבַ ְמרֻ ּבֶ ה ּובַ ּמֻ עָ ט; וְ ֵר ִ
.אלָא ּבַ ְמרֻ ּבֶ ה
אֹומ ִריםְ :ש ֵתי .ב ֶ
וְ כַּמָ ה הּוא ְמרֻ ּבֶ ה? ּבֵ ית שַ ּמַ אי ְ
ּוש ֵתי-צ ֹאן"ּ .ובֵ ית ִהלֵל
ְרחֵ לֹות ,שֶ ּנֶאֱ מַ ר" :יְחַ יֶהִ -איש עֶ גְ לַת ּבָ ָקר ְ
אֹו ְמ ִרים :חָ מֵ ש ,שֶ ּנֶאֱ מַ ר" :חָ מֵ ש צאן עֲשּויֹות"ַ .רּבִ י דֹוסָ א ּבֶ ן הַ ְרכִ ינָס
אשית הַ גֵז.
אֹומֵ ר :חָ מֵ ש ְרחֵ לֹות גֹוזְ זֹות מָ נֶה ,מָ נֶהּ ,ופְ ַרס  -חַ יָבֹות ּבְ ֵר ִ
נֹותנִין לֹו?
אֹומ ִרים :חָ מֵ ש ְרחֵ לֹות ,גֹוזְ זֹות כָל שֶ הֵ ן .וְ כַּמָ ה ְ
וַחֲ כ ִָמים ְ
ִמ ְש ַקל חָ מֵ ש ְסלָעִ ים ּבִ יהּודָ ה ,שֶ הֵ ן עֶ שֶ ר ְסלָעִ ים ּבַ ָגלִיל; ְמלֻּבָ ן וְ לא
"ת ֶתן-לֹו"  -שֶ יְהֵ א ּבֹו כְ דֵ י
צֹואי ,כְ דֵ י ַלעֲשֹות ִמּמֶ ּנּו ּבֶ גֶד ָקטָ ן ,שֶ ּנֶאֱ מַ רִ :
ִ
מַ ָתנָה .לא ִה ְספִ יק ל ְִתנֹו לֹו עַ ד שֶ צְ בָ עֹו  -פָטּורִ .לּבְ נֹו ,וְ לא צְ בָ עֹו  -חַ יָב.
לֹוקחַ גֵז צ ֹאנֹו שֶ ל
אשית הַ גֵז .הַ ֵ
לֹוקחַ גֵז צ ֹאנֹו שֶ ל נָכְ ִרי  -פָטּור מֵ ֵר ִ
הַ ֵ
לֹוקחַ חַ יָב .הָ יּו לֹו
חֲ בֵ רֹוִ :אם ִשיֵר הַ ּמֹוכֵר  -הַ ּמֹוכֵר חַ יָב .לא ִשיֵר  -הַ ֵ
ְשנֵי ִמינִיםְ ,שחּופֹות ּולְבָ נֹות ,מָ כַר לֹו ְשחּופֹות ,אֲ בָ ל לא לְבָ נֹות ,זְ כ ִָרים,
נֹותן לְעַ צְ מֹו
נֹותן לְעַ צְ מֹו וְ זֶה ֵ
.אֲ בָ ל לא נ ְֵקבֹות  -זֶה ֵ

אות ש
)מסכת שביעית פרק ו(

שָ לש אֲ ָרצֹות ל ְַשבִ יעִ ית :כָל שֶ הֶ חֱ זִ יקּו עֹולֵי בָ בֶ ל ,מֵ ֶא ֶרץ י ְִש ָר ֵאל וְ עַ ד .א
כְ זִ יב ,לא נֶאֱ ָכל וְ לא ֶנעֱבָ ד; וְ כָל שֶ הֶ חֱ זִ יקּו עֹולֵי ִמצְ ַריִםִ ,מכְ זִ יב וְ עַ ד
הַ ּנָהָ ר וְ עַ ד אֲ מָ נָה ,נֶאֱ כָל אֲ בָ ל לא ֶנעֱבָ ד; ִמן הַ ּנָהָ ר ּומֵ אֲ מָ נָה וְ לִפְ נִים,
זֹורין .ב .נֶאֱ כָל וְ ֶנעֱבָ ד
סּוריָא ,אֲ בָ ל לא ּבַ ְמחֻ ּבָ ר .דָ ִשים וְ ִ
עֹושין ּבַ ָתלּוש ּבְ ְ
ִ
מֹוס ִקים .כְ לָל
ּומעַ ְּמ ִרין ,אֲ בָ ל לא קֹוצְ ִרין וְ לא ּבֹוצְ ִרין וְ לא ְ
וְ ד ְֹורכִ ין ְ
עֹושין אֹותֹו
ָאמַ ר ַרּבִ י ע ֲִקיבָ א :כָל שֶ כַיֹוצֵ א בֹו מֻ ָתר ּבְ ֶא ֶרץ י ְִש ָר ֵאלִ ,
סּוריָא
ּבְ צָ לִים שֶ י ְָרדּו ֲעלֵיהֶ ם גְ שָ ִמים וְ צִ ְּמחּו ִ -אם הָ יּו הֶ עָ ִלין .ג ּ.בְ ְ
הֹוריקּו  -הֲ ֵרי ֵאלּו מֻ ָת ִריןַ .רּבִ י חֲ נִינָא ּבֶ ן
סּורין; ִ
חֹורין ,אֲ ִ
שֶ לָהֶ ם ְש ִ
סּורין; ּוכְ ֶנגֶד כֵן
ַאנ ְִטיגְ נֹוס אֹומֵ רִ :אם יְכֹולִין ל ְִה ָתלֵש ּבֶ עָ לִין שֶ לָהֶ ן ,אֲ ִ
מֵ ֵאימָ ַתי מֻ ָתר ָאדָ ם ל ִַּקח ָי ָרק ּבְ מֹוצָ ֵאי .ד .מֹוצָ ֵאי ְשבִ יעִ ית מֻ ָת ִרין
ְשבִ יעִ ית? ִמשֶ ַיעֲשֶ ה כַיֹוצֵ א בֹו .עָ שָ ה הַ ּבַ כִ יר ,הֻ ַתר הָ ָאפִ ילַ .רּבִ י ִה ִתיר
יאין שֶ מֶ ן ְש ֵרפָה ּופֵרֹות .ה .ל ִַּקח י ָָרק ּבְ מֹוצָ ֵאי ְשבִ יעִ ית ִמיָד
ֵאין מֹוצִ ִ
ְשבִ יעִ ית ,מֵ הָ ָא ֶרץ לְחּוצָ ה ל ָָא ֶרץָ .אמַ ר ַרּבִ י ִש ְמעֹון :שָ מַ עְ ִתי ּבְ פֵרּוש,
יאין לְחּוצָ ה ל ָָא ֶרץ
ְסּוריָא וְ ֵאין מֹוצִ ִ
יאין ל ְ
יאין .ו .שֶ ּמֹוצִ ִ
ֵאין ְמבִ ִ
ְתרּומָ ה ִמחּוצָ ה ל ָָא ֶרץ ל ָָא ֶרץָ .אמַ ר ַרּבִ י ִש ְמעֹון :שָ מַ עְ ִתי ּבְ פֵרּוש,
יאין ִמחּוצָ ה ל ָָא ֶרץ
סּוריָא וְ ֵאין ְמבִ ִ
יאין ִמ ְ
.שֶ ְּמבִ ִ

אות ת
)מסכת ברכות פרק ד(

ְתפִ לַת הַ שַ חַ ר עַ ד חֲ צֹות; ַרּבִ י יְהּודָ ה אֹומֵ ר :עַ ד ַא ְרּבַ ע שָ עֹותְ .תפִ לַת .א
הַ ִּמנְחָ ה עַ ד הָ עֶ ֶרב; ַרּבִ י יְהּודָ ה אֹומֵ ר :עַ ד פְ לַג הַ ִּמנְחָ הְ .תפִ לַת הָ עֶ ֶרב
ֵאין לָּה ֶקבַ ע .וְ שֶ ל מּוסָ פִ ין כָל הַ יֹום; ַרּבִ י יְהּודָ ה אֹומֵ ר :עַ ד שֶ בַ ע
ַרּבִ י נְחּו ְניָא ּבֶ ן הַ ָּקנָה הָ יָה ִמ ְת ַפלֵל ּבִ כְ נִיסָ תֹו לְבֵ ית הַ ִּמ ְד ָרש .ב .שָ עֹות
יאתֹו ְתפִ לָה ְקצָ ָרהָ .א ְמרּו לֹו :מַ ה ּמָ קֹום ל ְִתפִ לָה זֹו? ָאמַ ר לָהֶ ם:
ּובִ יצִ ָ
נֹותן
יא ִתי אֲ נִי ֵ
ּבִ כְ נִיסָ ִתי אֲ נִי ִמ ְת ַפלֵל ,שֶ לא ֶתאֱ ַרע ַת ָּקלָה עַ ל י ִָדיּ ,ובִ יצִ ָ
ִיאל אֹומֵ רּ :בְ כָל יֹום ִמ ְת ַפלֵל ָאדָ ם ְשמֹונֶה .ג .הֹודָ יָה עַ ל חֶ ל ְִקי
ַרּבָ ן ג ְַמל ֵ
עֶ ְש ֵרהַ .רּבִ י יְהֹושֻ עַ אֹומֵ ר :מֵ עֵ ין ְשמֹונֶה עֶ ְש ֵרהַ .רּבִ י ע ֲִקיבָ א אֹומֵ רִ :אם
גּורה ְתפִ לָתֹו ּבְ פִ יו י ְִת ַפלֵל ְשמֹונֶה עֶ ְש ֵרה; וְ ִאם לָאו מֵ עֵ ין ְשמֹונֶה
ְש ָ
ַרּבִ י אֱ לִיעֶ ֶזר אֹומֵ ר :הָ עֹושֶ ה ְתפִ לָתֹו ְקבַ ע ֵאין ְתפִ לָתֹו .ד .עֶ ְש ֵרה
ַתחֲ נּונִיםַ .רּבִ י יְהֹושֻ עַ אֹומֵ ר :הַ ְמהַ לְֵך ּבִ ְמקֹום סַ ָכנָהִ ,מ ְת ַפלֵל ְתפִ לָה

ְקצָ ָרה .אֹומֵ ר :הֹושַ ע הַ שֵ ם ֶאת עַ ְּמָך ֵאת ְש ֵא ִרית י ְִש ָר ֵאל; ּבְ כָל פ ָָרשַ ת
הָ יָה רֹוכֵב .ה .הָ עִ ּבּור י ְִהיּו צָ ְרכֵיהֶ ם ְל ָפנֶיָך; ּבָ רּוְך ַא ָתה ה' שֹומֵ עַ ְתפִ לָה
ֵירד ,יַחֲ זִ יר ֶאת ָפנָיו; וְ ִאם ֵאינֹו יָכֹול
עַ ל הַ חֲ מֹור ,י ֵֵרד; וְ ִאם ֵאינֹו יָכֹול ל ֵ
הָ יָה יֹושֵ ב .ו .לְהַ חֲ זִ יר ֶאת ָפ ָניוְ ,י ַכ ֵּון ֶאת לִּבֹו כְ ֶנגֶד ּבֵ ית קדֶ ש הַ ֳּּקדָ ִשים
ּבִ ְספִ ינָה ,אֹו ּבְ ָקרֹון ,אֹו ּבְ ַא ְסדָ א ְי ַכּוֵן ֶאת לִּבֹו כְ ֶנגֶד ּבֵ ית קדֶ ש
ַרּבִ י ֶאלְעָ זָר ּבֶ ן ֲעז ְַריָה אֹומֵ רֵ :אין ְתפִ לַת הַ ּמּוסָ פִ ין ֶאלָא .ז .הַ ֳּּקדָ ִשים
אֹומ ִריםּ :בְ חֶ בֶ ר עִ יר וְ שֶ לא ּבְ חֶ בֶ ר עִ ירַ .רּבִ י יְהּודָ ה
ּבְ חֶ בֶ ר עִ יר .וַחֲ כ ִָמים ְ
אֹומֵ ר ִמ ְשמֹו :כָל מָ קֹום שֶ יֶש חֶ בֶ ר עִ יר ,הַ י ִָחיד פָטּור ִמ ְתפִ לַת
.הַ ּמּוסָ פִ ין

)אותיות נשמה( 'מסכת מקואות פרק ז

פֹוסלִין וְ ל ֹא מַ ֲעלִין ,ל ֹא מַ ֲעלִין וְ ל ֹא
פֹוסלִיןְ ,
יֵש מַ ֲעלִין ֶאת הַ ִּמ ְקוֶה וְ ל ֹא ְ
פֹוסלִין :הַ שֶ לֶג ,וְ הַ ּבָ ָרד ,וְ הַ כְ פֹור ,וְ הַ גְ לִיד,
פֹוסלִיןֵ .אלּו מַ ֲעלִין וְ ל ֹא ְ
ְ
וְ הַ ּמֶ לַח ,וְ הַ ִּטיט הַ ּנָרֹוקָ .אמַ ר ַרּבִ י ע ֲִקיבָ א :הָ יָה ַרּבִ י י ְִשמָ עֵ אל דָ ן כְ נֶגְ ִדי
ידבָ א ִמ ְשמֹו,
לֹומַ ר :הַ שֶ לֶג ֵאינֹו מַ ֲעלֶה ֶאת הַ ִּמ ְקוֶה .וְ הֵ עִ ידּו ַאנְשֵ י מֵ ְ
נּורי
שֶ ָאמַ ר לָהֶ ם :צְ אּו וְ הָ בִ יאּו שֶ לֶג ַועֲשּו ִמ ְקוֶה ּבַ ְת ִחלָהַ .רּבִ י יֹוחָ נָן ּבֶ ן ִ
פֹוסלִין? ִמ ְקוֶה שֶ יֶש ּבֹו
אֹומֵ רֶ :אבֶ ן הַ ּבָ ָרד כַּמַ יִם .כֵיצַ ד מַ ֲעלִין וְ לא ְ
ַא ְרּבָ עִ ים ְס ָאה חָ סֵ ר ַאחַ תָ ,נפַל מֵ הֶ ם ְס ָאה לְתֹוכֹו ,וְ הֶ ֱעלַתּו ,נ ְִמצְ אּו
פֹוסלִין
.מַ ֲעלִין וְ ל ֹא ְ

גשמים .הכפור :בשלשה לוגין שאובין .וכולהו מפרש כיצד .ולא פוסלין :משלימין לארבעים סאה .יש מעלין
טיט רך ורקיק שנעשה כמו .טיט הנרוק :מים שקפאו על פני הארץ או על פני המים .גליד :שיורדין נקפים
כמים שאובים דאמרינן לקמן פוסלים ולא מעלים .ואין הלכה כרבי יוחנן בן נורי. .אבן הברד כמים :רוק
שהשלימוהו .ולא .נמצאו מעלין :והלכה כעדותן של אנשי מידבא שעושין מקוה מן השלג אפילו לכתחלה
:פוסלין .בשלשה לוגין שאובין .שהרי סאה היא הרבה יותר משלשה לוגין ,ולא נפסל המקוה בכך

הֹוריםּ ,ומֵ י כְ בָ ִשים,
פֹוסלִין וְ לא מַ ֲע ִלין :הַ ּמַ יִם ּבֵ ין ְטמֵ ִאים ּבֵ ין ְט ִ
ֵאלּו ְ
פֹוסלִין וְ לא מַ ֲעלִין? ִמ ְקוֶה
ּומֵ י ְשלָקֹות ,וְ הַ ֶתמֶ ד עַ ד שֶ לא הֶ חֱ ִמיץ .כֵיצַ ד ְ
שֶ יֶש ּבֹו ַא ְרּבָ עִ ים ְס ָאה חָ סֵ ר ֻק ְרטֹוב ,וְ ָנפַל מֵ הֶ ן ֻק ְרטֹוב לְתֹוכֹו  -לא
פֹוסלֹו ּבִ ְשלשָ ה לֻגִ ין .אֲ בָ ל ְש ָאר הַ ּמַ ְש ִקיןּ ,ומֵ י פֵרֹות ,וְ הַ צִ יר,
הֶ ֱעלָהּו; ְ
וְ הַ ּמֻ ְריָס ,וְ הַ ֶתמֶ ד ִמשֶ הֶ חֱ ִמיץ  -פְ עָ ִמים מַ ֲעלִין ּופְ עָ ִמים שֶ ֵאינָן מַ ֲעלִין.
ֵכיצַ ד? ִמ ְקוֶה שֶ יֶש ּבֹו ַא ְרּבָ עִ ים ְס ָאה חָ סֵ ר ַאחַ תָ ,נפַל לְתֹוכֹו ְס ָאה מֵ הֶ ם

 ל ֹא הֶ ֱעלַתּו .הָ יּו ּבֹו ַא ְרּבָ עִ ים ְס ָאה ,נ ַָתן ְס ָאה וְ נָטַ ל ְס ָאה  -הֲ ֵרי זֶה.כָשֵ ר

מים .ומי שלקות :מים שכבשו בהן זיתים או מיני ירקות .מי כבשים :שאובין .בין טמאין בין טהורים .המים
דאם החמיץ נידון .עד שלא החמיץ :חרצנים וזגים או שמרים שנתן עליהן מים .והתמד :ששלקו בהן שלקות
כדמפרש ,כשיש במקוה ארבעים סאה מים .פעמים מעלין :אחד מששים וארבע בלוג .קורטוב :כמי פירות
כשרים ונתן בו סאה מי פירות ,ואח"כ נטל סאה ממנו מים ומי פירות מעורבים יחד ,הרי כל הסאה של מי
כדקתני במקוה שיש בו ארבעים סאה חסר .פעמים אין מעלין :פירות שנשארה במקוה משלימים את המקוה
:אחת

ֵיתים וְ סַ לֵי ֲענָבִ ים ,וְ ִשּנּו ֶאת מַ ְר ָאיו  -כָשֵ רַ .רּבִ י יֹוסֵ י
הֵ ִדיחַ ּבֹו סַ לֵי ז ִ
פֹוס ִלין אֹותֹו ּבְ ִשּנּוי
פֹוסלִין אֹותֹו ּבִ ְשלשָ ה לֻגִ ין ,וְ ֵאינָן ְ
אֹומֵ ר :מֵ י הַ צֶ בַ ע ְ
מַ ְר ֶאהָ .נפַל לְתֹוכֹו ַייִן ּומחַ ל ,וְ ִשּנּו ֶאת מַ ְר ָאיו  -פָסּול .כֵיצַ ד ַיעֲשֶ ה?
י ְַמ ִתין לֹו עַ ד שֶ י ְֵרדּו גְ שָ ִמים ,וְ י ְַחזְ רּו מַ ְר ֵאיהֶ ן לְמַ ְר ֵאה הַ ּמַ יִם .הָ יּו ּבֹו
נֹותן לְתֹוכֹו ,עַ ד שֶ י ְַחזְ רּו מַ ְר ֵאיהֶ ן
ַא ְרּבָ עִ ים ְס ָאהְ ,ממַ לֵא ּבַ כ ֵָתף וְ ֵ
.לְמַ ְר ֵאה הַ ּמַ יִם

משום דצבעא .ואין פוסלים אותו בשינוי מראה :דהדחת כלים לא חשיבא שינוי מראה .ושינו את מראיו כשר
דלמלאות בכתף אי אפשר. ,ימתין עד שירדו גשמים :מים היוצאים מן הזיתים .מוחל :לית ביה מששא
:דמקוה שלם אין השאובים פוסלים אותו לעולם .ממלא בכתף :דבחסר עסקינן ,שהוא נפסל בשלשה לוגין

ָנפַל לְתֹוכֹו ַייִן אֹו מחַ ל ,וְ ִשּנּו ִמ ְקצָ ת מַ ְר ָאיוִ ,אם ֵאין ּבֹו מַ ְר ֵאה מַ יִם
ַ .א ְרּבָ עִ ים ְס ָאה  -הֲ ֵרי זֶה לא י ְִטּבל ּבֹו

אם אין במקוה ארבעים סאה שיש בהן מראה מים ,לא יטבול באותו מקוה .אין בו מראה מים ארבעים סאה
:אפילו באותו צד שיש בו מראה מים ,ואם טבל לא עלתה לו טבילה

ְשֹלשָ ה לֻגִ ין מַ יִם ,וְ ָנפַל לְתֹוכָן ֻק ְרטֹוב ַייִן ,וַהֲ ֵרי מַ ְר ֵאיהֶ ן כְ מַ ְר ֵאה הַ ַייִן,
וְ נָפְ לּו ל ִַּמ ְקוֶה  -לא פְ סָ לּוהּוְ .שלשָ ה לֻגִ ין מַ יִם חָ סֵ ר ֻק ְרטֹוב ,וְ ָנפַל לְתֹוכָן
ֻק ְרטֹוב חָ לָב ,וַהֲ ֵרי מַ ְר ֵאיהֶ ן כְ מַ ְר ֵאה הַ ּמַ יִם ,וְ נָפְ לּו ל ִַּמ ְקוֶה  -לא
נּורי אֹומֵ ר :הַ כל הֹולְֵך ַאחַ ר הַ ּמַ ְר ֶאה
.פְ סָ לּוהּוַ .רּבִ י יֹוחָ נָן ּבֶ ן ִ

.הכל הולך אחר המראה :הואיל והן נראין כיין ,ומי פירות אין פוסלין בשלשה לוגין .ונפלו למקוה לא פסלוהו
אף על פי שאין החלב פוסל המקוה ואין במים שיעור שלשה לוגין לפסול ,מכל מקום כיון שיש כאן שלשה לוגין
:שנראין כמים ,חשבינן להו כאילו כולן מים ופוסלין .ואין הלכה כרבי יוחנן בן נורי

ִמ ְקוֶה שֶ יֶש ּבֹו ַא ְרּבָ עִ ים ְס ָאה ְמ ֻכּוָנֹות ,י ְָרדּו ְש ַניִם וְ טָ בְ לּו זֶה ַאחַ ר זֶה -
הָ ִראשֹון טָ הֹור ,וְ הַ שֵ ִני טָ מֵ אַ .רּבִ י יְהּודָ ה אֹומֵ רִ :אם הָ יּו ַרגְ לָיו שֶ ל
ִראשֹון נֹוגְ עֹות ּבַ ּמַ יִם ַ -אף הַ שֵ ִני טָ הֹורִ .ה ְטּבִ יל ּבֹו ֶאת הַ ְסגֹוס ,וְ הֶ ֱעלָהּו,
ִמ ְקצָ תֹו נֹוגֵעַ ּבַ ּמַ יִם  -טָ הֹור .הַ כַר וְ הַ כֶסֶ ת שֶ ל עֹור ,כֵיוָן שֶ ִהגְ ּבִ יּהַ
תֹותיהֶ ם ִמן הַ ּמַ יִם  -הַ ּמַ יִם שֶ ּבְ תֹוכָן ְשאּובִ ין .כֵיצַ ד ַיעֲשֶ ה? מַ ְטּבִ י ָלן
ִשפְ ֵ
אֹותם דֶ ֶרְך שּולֵיהֶ ם
ּ.ומַ ֲעלֶה ָ

דאמרינן גוד אחית ,והוי כאילו .אף השני טהור :דודאי חסר שיעור המקוה בטבילתו של ראשון .והשני טמא
המים שהעלה הראשון בגופו הן מחוברין למי מקוה ולא נחסר משיעורו כלום .ופירשו בגמרא דחגיגה דלא
טיהר רבי יהודה אלא במעלות דרבנן ,כגון שהיה טהור לחולין וטבל להיות טהור למעשר ,או שהיה טהור
למעשר וטבל להיות טהור לתרומה .אבל לעלות מטומאה גמורה לטהרה ,דברי הכל טמא .ואין הלכה כר'
ובמקוה .מקצתו נוגע במים טהור :בגד צמר עב ,וקורין לו בערבי אלבורנו"ס ,ובולע מים הרבה .סגוס :יהודה
שיש בו מ' סאה מצומצמות איירי וטבל בו אדם לאחר שהטביל בו את הסגוס ,טהור האיש הטובל אע"פ
שנחסר שיעור מקוה בטבילת הסגוס ,מאחר שמקצת הסגוס נוגע במים .ור' יהודה היא דסבירא ליה אמרינן
וחוזרים ופוסלים את המקוה בשלשה לוגים .שהרי לא היו בו אלא .המים שבתוכן שאובים :גוד אחית
כדי שלא יפלו .ומעלה אותם דרך שוליהם :ארבעים סאה מכוונות ונתחסר כשהגביה שפתותיהן מן המים
:המים שבתוכן למקוה ויפסלו כל מימיו

שֹוקעֹות ּבְ ִטיט הֶ עָ בֶ ה -
ְ
ִה ְטּבִ יל ּבֹו ֶאת הַ ִּמּטָ הַ ,אף עַ ל פִ י שֶ ַרגְ לֶיהָ
הֹורהִ ,מפְ נֵי שֶ הַ ּמַ יִם ְמ ַק ְד ִמיןִ .מ ְקוֶה שֶ ּמֵ ימָ יו ְמרֻ דָ ִדין ,כֹובֵ ש אֲ פִ לּו
ְט ָ
יֹורד וְ טֹובֵ ל.
חֲ בִ ילֵי עֵ צִ ים ,אֲ פִ לּו חֲ בִ ילֵי ָק ִנים ,כְ דֵ י שֶ י ְִתפְ חּו הַ ּמַ יִם ,וְ ֵ
מַ חַ ט שֶ ִהיא נְתּונָה עַ ל מַ עֲלֹות הַ ְּמעָ ָרה ,הָ יָה מֹולִיְך ּומֵ בִ יא ּבַ ּמַ יִם ,כֵי ָון
הֹורה
.שֶ עָ בַ ר עָ לֶיהָ הַ גַל ְ -ט ָ

שרגליה גבוהות ,ואי אפשר להטבילה כולה כאחת במקוה קטן כזה ששיערו מצומצם .הטביל בו את המטה
להטביל הרגלים קודם .שהמים מקדמין :שאינו נרוק ואין מטבילין בו .העבה :אא"כ רגליה שוקעות בטיט
שאין המים עמוקים ,מחמת שהמקוה רחב והמים .שמימיו מרודדים :שישקעו בטיט ,ובמים הוטבלו
לצד אחד של .כובש :מתפשטים בכולו .ואע"פ שיש בו ארבעים סאה אין כל גופו מתכסה במים בבת אחת
ואע"ג דנראה כמקוה שחלקו ,אפילו הכי הואיל והמים נכנסין ביניהן לא .אפילו חבילי עצים וקנים :מקוה
הוי חלוק .וכובש דנקט ,מפני שהעצים והקנים צפים על פני המים ,וצריך לכבוש עליהם אבנים כדי שיכנסו
של מים על המעלה של מקוה .כיון שעבר הגל :מנענע המים בידיו .היה מוליך ומביא במים :תחת המים
שהמחט מונח בה וצפו מי הגל על המחט ,טהורה .ולפי שהמחט דקה וקטנה וירא פן תפול במים ,דרך להטבילה
:כן

מסכת כלים פרק כד

יסין הֵ םְ :ת ִריס הַ כָפּוף  -טָ מֵ א ִמ ְד ָרס; וְ שֶ ְּמשַ חֲ ִקין ּבֹו .א
ְשלשָ ה ְת ִר ִ
הֹורה ִמכְ לּום
שָ לש .ב ּ.בַ ֻּקנְפֹון  -טָ מֵ א ְטמֵ א מֵ ת; וְ ִדיצַ ת הָ עַ ְרבִ יִין ְ -ט ָ
ֲעגָלֹות הֵ ן :הָ עֲשּויָה כְ ַק ֶת ְד ָרא ְ -טמֵ ָאה ִמ ְד ָרס; כְ ִמּטָ ה ְ -טמֵ ָאה ְטמֵ א
הֹורה ִמכְ לּום
שָ לש ע ֲֵרבֹות הֵ ן :ע ֲֵרבָ ה ִמ ְשנֵי ֹלג .ג .מֵ ת; וְ שֶ ל אֲ בָ נִים ְ -ט ָ
וְ עַ ד ִת ְשעָ ה ַקּבִ ין שֶ ּנ ְִס ְד ָקה ְ -טמֵ ָאה ִמ ְד ָרס; ְשלֵמָ ה ְ -טמֵ ָאה ְטמֵ א מֵ ת;
הֹורה ִמכְ לּום
שָ לש ֵתבֹות הֵ ןֵ :תבָ ה שֶ פִ ְתחָ ּה .ד .וְ הַ ּבָ ָאה ּבַ ִּמדָ ה ְ -ט ָ
ִמצִ דָ ּה ְ -טמֵ ָאה ִמ ְד ָרס; ִמלְמַ עְ לָן ְ -טמֵ ָאה ְטמֵ א מֵ ת; וְ הַ ּבָ ָאה ּבַ ִּמדָ ה -
הֹורה ִמכְ לּום
.ט ָ
ּבּוסין הֵ ן :שֶ ל סַ פ ִָרין  -טָ מֵ א ִמ ְד ָרס; .ה ְ
ְשלשָ ה ַת ְר ִ

ֵיתים  -טָ הֹור ִמכְ לּום
שָ לש .ו .שֶ אֹוכְ לִין עָ לָיו  -טָ מֵ א ְטמֵ א מֵ ת; וְ שֶ ל ז ִ
ּבְ ִסיסָ יֹות הֵ ן :שֶ לִפְ נֵי הַ ִּמּטָ ה ,וְ שֶ לִפְ נֵי סֹופְ ִרים ְ -טמֵ ָאה ִמ ְד ָרס; וְ שֶ ל
הֹורה ִמכְ לּום
שָ לש .ז ֻ .דלְפְ ִקי ְ -טמֵ ָאה ְטמֵ א מֵ ת; וְ שֶ ל ִמגְ דָ ל ְ -ט ָ
יפֹורין ְ -טמֵ ָאה ִמ ְד ָרס; וְ שֶ יֶש ּבָ ּה ּבֵ ית ִקּבּול שַ ֲעוָה -
פִ נ ְְקסָ יֹות הֵ ן :הָ אֱ פִ ִ
הֹורה ִמכְ לּום
שָ לש ִמּטֹות הֵ ן. :ח ְ .טמֵ ָאה ְטמֵ א מֵ ת; וַחֲ ל ָָקה ְ -ט ָ
הָ עֲשּויָה ל ְִשכִ יבָ ה ְ -טמֵ ָאה ִמ ְד ָרס; שֶ ל ַזגָגִ ין ְ -טמֵ ָאה ְטמֵ א מֵ ת; וְ שֶ ל
הֹורה ִמכְ לּום
שָ לש מַ ְשפֵלֹות הֵ ן :שֶ ל זֶבֶ ל ְ -טמֵ ָאה .ט .סָ ָרגִ ין ְ -ט ָ
ִמ ְד ָרס; שֶ ל ֶתבֶ ן ְ -טמֵ ָאה ְטמֵ א מֵ ת; וְ הַ פ ְֻחלָץ שֶ ל גְ מַ לִים  -טָ הֹור
.מכְ לּום
ישיבָ ה  -טָ מֵ א ִמ ְד ָרס; שֶ ל .י ִ
ְשלשָ ה מַ פְ צִ ים הֵ ן :הֶ עָ שּוי ִל ִ
שָ לש חֲ מָ תֹות .יא .צַ ּבָ עִ ין  -טָ מֵ א ְטמֵ א מֵ ת; וְ שֶ ל גִ תֹות  -טָ הֹור ִמכְ לּום
ּושלשָ ה תֻ ְר ְמלִין הֵ ן :הַ ְמ ַקּבְ לִים כ ִַשעּור ְ -טמֵ ִאין ִמ ְד ָרס; וְ שֶ ֵאינָן
ְ
.יב ְ .מ ַקּבְ לִין כ ִַשעּור ְ -טמֵ ִאים ְטמֵ א מֵ ת; וְ שֶ ל עֹור הַ דָ ג  -טָ הֹור ִמכְ לּום
ְשלשָ ה עֹורֹות הֵ ן :הֶ עָ שּוי לְשָ ִטיחַ  -טָ מֵ א ִמ ְד ָרס; ל ְַתכְ ִריְך הַ ֵכלִים -
ְשלשָ ה .יג .טָ מֵ א ְטמֵ א מֵ ת; וְ שֶ ל ְרצּועֹות וְ שֶ ל סַ נְדָ לִים  -טָ הֹור ִמכְ לּום
ְס ִדינִין הֵ ן :הֶ עָ שּוי ל ְִשכִ יבָ ה  -טָ מֵ א ִמ ְד ָרס; לְוִ ילֹון  -טָ מֵ א ְטמֵ א מֵ ת;
שָ לש ִמ ְטפָחֹות הֵ ן :שֶ ל יָדַ יִם ְ -טמֵ ָאה .יד .וְ שֶ ל צּורֹות  -טָ הֹור ִמכְ לּום
ִמ ְד ָרס; שֶ ל ְספ ִָרין ְ -טמֵ ָאה ְטמֵ א מֵ ת; וְ שֶ ל ַתכְ ִריְך ,וְ שֶ ל נִבְ לֵי ּבְ נֵי לֵוִ י -
הֹורה ִמכְ לּום
ְשלשָ ה פְ ַר ְקלִינִין הֵ ן :שֶ ל צָ דֵ י חַ יָה וָעֹוף  -טָ מֵ א .טו ְ .ט ָ
.טז ִ .מ ְד ָרס; שֶ ל חֲ גָבִ ין  -טָ מֵ א ְטמֵ א מֵ ת; וְ שֶ ל ַקיָצִ ין  -טָ הֹור ִמכְ לּום
שָ לש ְסבָ כֹות הֵ ן :שֶ ל ַי ְלדָ ה ְ -טמֵ ָאה טֻ ְמ ַאת ִמ ְד ָרס; שֶ ל זְ ֵקנָה ְ -טמֵ ָאה
הֹורה ִמכְ לּום
שָ לש ֻקפֹות הֵ ן. :יז ְ .טמֵ א מֵ ת; וְ שֶ ל יֹוצֵ את לַחּוץ ְ -ט ָ
ְמהּוהָ ה שֶ ְּט ָליָּה עַ ל הַ ּבְ ִריָה  -הֹולְכִ ין ַאחַ ר הַ ּבְ ִריָה; ְקטַ ּנָה עַ ל הַ גְ דֹולָה -
ִימיתַ .רּבִ י ִש ְמעֹון
הֹולְכִ ין ַאחַ ר הַ גְ דֹולָה; הָ יּו שָ וֹות  -הֹולְכִ ין ַאחַ ר הַ פְ נ ִ
אֹומֵ ר :כַף מ ֹאזְ ַניִם שֶ ְּט ָליָּה עַ ל שּולֵי הַ ּמֵ חַ םִ :מּבִ פְ נִים  -טָ מֵ אִ ,מּבַ חּוץ -
.טָ הֹורְ .ט ָליָּה עַ ל צִ דֹוּ :בֵ ין ִמּבִ פְ נִים ּבֵ ין ִמּבַ חּוץ  -טָ הֹור

)קטע מהאדרא זוטא(זוהר

ָאמַ ר ִרּבִ י ַאּבָ א ,לָא ִסיֵים ּבּוצִ ינָא ַק ִדישָ א לְמֵ ימַ ר חַ יִים ,עַ ד ְד ִא ְש ְתכָכּו
ִמלֹוי ,וַאֲ נָא כ ַָתבְ נָא ,סָ בַ ְרנָא ל ְִמכְ ַתב ְטפֵי ,וְ לָא ְשמַ עְ נָא .וְ לָא ז ִָקיפְ נָא

ְהֹורא הֲ וָה סָ גִ י ,וְ לָא הֲ וָה יָכִ י ְלנָא ל ְִא ְס ַתכְ לָאַ .א ְדהָ כִ י
ֵרישָ אִ ,דנ ָ
ּושנֹות חַ יִים וְ גֹו'.
ארי וְ ָאמַ רֶ :א ֶרְך י ִָמים ְ
ִאזְ דַ ֲעזַעַ נָאְ ,שמַ עְ נָא ָקלָא ְד ָק ֵ
'.שמַ עְ נָא ָקלָא ַאחֲ ָרא ,חַ ִיים שָ ַאל ִמ ְּמָך וְ גֹו
ְ
יתא ,וְ לָא הֲ וָה מַ אן ְדמָ טֵ י
כָל הַ הּוא יֹומָ א ,לָא ַאפְ ִסיק ֶאשָ א ִמן ּבֵ ָ
ְהֹורא וְ ֶאשָ א הֲ וָה ּבְ סּוחֲ ָרנֵיּה .כָל הַ הּוא יֹומָ א
ְלגַּבֵ יּהְ ,דלָא יָכִ ילּו ִדנ ָ
נָפִ י ְלנָא עַ ל ַא ְרעָ א ,וְ גָעֵ ינָאּ .בָ ַתר ְד ָאזִ יל ֶאשָ א ,חֲ מֵ ינָא לְבּוצִ ינָא ַק ִדישָ א
קֹדֶ ש הַ ֳּּקדָ ִשיםְ ,ד ִא ְס ְתלַק ִמן עָ לְמָ אִ ,א ְתעֲּטָ ף שָ כִ יב עַ ל י ְִמינֵיּה ,וְ ַאנְפֹוי
.חַ יְיכִ ין
ָקם ִרּבִ י ֶאלְעָ ָזר ּבְ ֵריּה ,וְ נ ִָטיל יְדֹוי וְ נ ִָשיק לֹון ,וַאֲ נָא ל ִָחיכְ נָא עַ פְ ָרא
ִד ְתחֹות ַרגְ לֹויּ .בָ עּו חַ בְ ַריָיא ל ְִמבְ כֵי ,וְ לָא יָכִ ילּו לְמַ ְללָא .שָ ארּו חַ בְ ַריָיא
ּבְ בִ כְ יָה ,וְ ִרּבִ י ֶאלְעָ ָזר ּבְ ֵריּה נָפִ יל ְתלַת זִ ְמנִין ,וְ לָא יָכִ יל ל ְִמפְ ַתח פּומֵ יּה.
ְלבָ ַתר פ ַָתח וְ ָאמַ רַ ,אּבָ א ַאּבָ אְ .תלַת הֲ וֹו ,חַ ד ִא ְתחֲ זָרּו .הַ ְש ָתא ְתנּוד
נּוקּבָ אן ְדיַּמָ א ַרּבָ א ,וְ חַ בְ ַריָיא ֻכלְהּו
אסיןִ ,מ ְש ַת ְּקעָ ן ּבְ ְ
חֵ יו ָָתא ,צִ פ ֳָּראן טָ ִ
.שַ ְתיָין דָ מָ א
ס''א ( ָקם ִרּבִ י ִחיָיא עַ ל ַרגְ לֹוי וְ ָאמַ ר ,עַ ד הַ ְש ָתא ּבּוצִ ינָא ַק ִדישָ א ִמ ְס ְתכַל
קם ִרּבִ י )משתדל
יק ֵריּהָ .
ֲע ָלן .הַ ְש ָתא ָלאו הּוא עִ דָ ןֶ ,אלָא ל ְִא ְש ַת ְדלָא ּבִ ָ
יקלָא ,מַ אן חָ מָ א
יק ָרא ְד ִס ְ
ס''א ערעורא ( ֶאלְעָ זָר וְ ִרּבִ י ַאּבָ א ,נ ְַטלּו לֵיּה ּבְ ִט ְ
סלִיקּו ּבֵ יּה )וערבוביא
יחין ְ
יתא הֲ וָה סָ לִיק ֵר ִ
עִ ְרּבּובְ יָא ְדחַ בְ ַריָיא ,וְ כָל ּבֵ ָ
פּוריֵיּה ,וְ לָא ִא ְש ְתּמַ ש ּבֵ יּהֶ ,אלָא ִרּבִ י ֶאלְעָ זָר וְ ִרּבִ י ַאּבָ א
ּ.בְ ְ
יסין ִדכְ פַר צִ פ ֳִּרי וְ טַ ְרדָ אן ּבְ הּו
ארי ְת ִר ִ
יקיןּ ,ומָ ֵ
ס''א דצפרי וטרדיא ( ָאתּו ְט ִר ִ
תר )והוו
וחין ּבִ ְק ִט ִיריןְ ,דחָ ִשיבּו ְדלָא י ְִת ְקּבַ ר ַתּמָ ןּ .בָ ַ
ּבְ נֵי ְמרֹו ְניָא ,צַ וְ ִ
ירא .וְ ֶאשָ א הֲ וָה ל ִָהיט ַקּמֵ יּה ,שָ ְמעּו
פּוריָיא ,הֲ וָה סָ לִיק ּבַ אֲ וִ ָ
ְד ָנפַק ְ
ָקלָא ,עּולּו וְ ָאתּו ,וְ ִא ְתכְ נָשּו ל ְִהילּולָא ְד ִרּבִ י ִש ְמעֹון ,יָב ֹא שָ לֹום יָנּוחּו עַ ל
בֹותם
.מ ְשכְ ָ
ִ
כַד עָ אל ל ְִמעַ ְר ָתא שָ ְמעּו ָקלָא ּבִ ְמעַ ְר ָתא ,זֶה הָ ִאיש מַ ְרעִ יש הָ ָא ֶרץ
ּבְ יֹומָ א )ס''א ולא משתכחין(מַ ְרגִ יז מַ ְמלָכֹות ,כַמָ ה פִ ְט ִרין ּבִ ְר ִקיעָ א ִמ ְש ַתכְ כִ ין
אריּה ִמ ְש ְתּבַ ח ּבֵ יּה ּבְ כָל
דֵ ין ּבְ גִ ינְָךְ ,דנָא ִרּבִ י ִש ְמעֹון ּבֶ ן יֹוחָ איְ ,דמָ ֵ
יֹומָ אַ .זכ ָָאה חּול ֵָקיּה לְעֵ ילָא וְ ַת ָתא .כַמָ ה גְ נִיזִ ין עִ ל ִָאין ִמ ְס ַת ְמ ָרן לֵיּה,
ְגֹורלְָך ל ְֵקץ הַ י ִָמין
.עָ ֵליּה ִא ְתמַ ר :וְ ַא ָתה לְֵך ל ֵַּקץ וְ ָתנּוחַ וְ ַתעֲמֹוד ל ָ
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ּבֹור ֵאנּו
בֹותינּו מַ ְלכֵנּו ,מַ צִ ילֵנּו ְ
י ְִהי ָרצֹון ִמ ְל ָפנֶיָך יְהוָה אֱ להֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲ ֵ
יֹוצְ ֵרנּו וְ עֹושֵ נּוְ ,ש ְת ַקּבֵ ל ּבְ חֶ סֶ ד ּובְ ַרחֲ ִמים לִּמּודֵ נּו אֲ שֶ ר לָמַ ְדנּו ְל ָפנֶיָך,
ַו ַיעֲלּו ְל ָרצֹון ּו ְלנַחַ ת רּוחַ לִפְ נֵי כִ סֵ א ).פב''פ(לִזְ כּות ול ְִמנּוחַ ת ֶנפֶש נ ְִשמַ ת
כְ בֹודֶ ָך לְהַ ְשפִ יעַ עָ לֶיהָ ִשפְ עַ ת יִפְ עַ ת אֹורֹות טַ לֶָך ,כְ דֵ י שֶ ִת ָכנֵס ְלגַן עֵ דֶ ן
עֶ ְליֹון ,לְאֹור ּבֵ אֹור ָפנֶיָך וְ ל ְֵהנֹות ִמזִ יו ְשכִ ינ ְָתָך .וְ ִת ְהיֶה לָּה ְמנּוחָ ה נְכֹונָה
יקיםַ .ויַעַ ְמדּו עָ לֶיהָ
ּבְ גַן עֵ דֶ ן מֹושָ בַ ה כָל הַ י ִָמים ּבְ ְמ ִחצַ ַתן שֶ ל צַ ִד ִ
ֻיֹותיהָ .
מַ ל ְָאכִ ים הֲ מֹונֵי מַ עְ לָה לְהַ ְמלִיץ טֹוב ּבַ עֲדָ ּהַ .וי ְִק ְראּו ְל ָפנֶיָך זְ כ ֶ
ּובִ זְ כּות כָל הַ שֵ מֹות וְ הַ צֵ רּופִ ים וְ הַ סֹודֹות הַ יֹוצְ ִאים וְ הַ ְרמּוזִ ים
ִחֹוחים,
ּומנָחֹות וְ נ ִ
וְ הַ ְמצ ַֹרפִ ים ּבַ לִּמּוד שֶ לָמַ ְדנּו ְת ַקּבְ ֶלּנָה כְ ָק ְרּבָ נֹות ְ
נֹוראֹות ְל ַכלֵא הַ פֶשַ ע ּולְהָ ֵתם חַ ּטָ אתַ .ויִפְ ְתחּו לָּה שַ עַ ר
ּובְ צֶ דֶ ק ַת ֲענֶה ָ
ּומקֹום
יתָך ְ
יֹושיבּוה ּבִ ְמעֹון ּבֵ ֶ
הַ שָ מַ יִם וְ עַ ל מֵ י ְמנּוחֹות ְינַהֲ לּוה וְ ִילְוּוה ,וְ ִ
ִמ ְשכַן כְ בֹודֶ ָך ,וְ י ְָס ִתירּוה ּבְ סֵ ֶתר עֶ לְיֹון ,שֹוכֵן רּום חֶ בְ יֹון ,לְהַ צִ ילָה
ּומ ְמ ַק ְט ְרגִ ים ָרעִ ים וְ ִת ְהיֶה ְמנּוחַ ַתה כָבֹוד
ְהֹושיעָ ּה ִמשָ טָ ן ָרע ִ
ּול ִ
בֹותם
ּבִ ְמנּוחַ ת שָ לֹום הַ ְש ֵקט וָבֶ טַ ח .כְ ִדכְ ִתיב יָב ֹא שָ לֹום יָנּוחּו עַ ל ִמ ְשכְ ָ
ְגֹורלַה ל ְֵקץ הַ י ִָמין .וְ י ְִת ַקיֶם ּבְ נֹו ִמ ְק ָרא
הֹו ֵלְך נְכֹוחֹו .עַ ד שֶ ַת ֲעמֹד ל ָ
ֹלהים ִד ְמעָ ה מֵ עַ ל כָל ָפנִים.
שֶ כָתּוב ּבִ לַע הַ ּמָ וֶת ָלנֶצַ ח ּומָ חָ ה אֲ ֹדנָי אֱ ִ
וְ חֶ ְרפַת עַ ּמֹו י ִָסיר מֵ עַ ל כָל הָ ָא ֶרץ כִ י יְהֹוָה ִדּבֶ ר .וְ ַא ָתה יְהֹוָה ּבְ ַרחֲ מֶ יָך
רֹותינּו דַ יָ .אּנָא יְהֹוָה מַ לְטָ ה הַ ּמַ חֲ נֶה
הָ ַרּבִ ים ֶאל שַ דַ י ,ת ֹאמַ ר לְצָ ֵ
מּורה,
יאה עַ ל הַ גְ אֻ לָה וְ עַ ל הַ ְת ָ
הַ ּנ ְִש ָאר לִפְ לְטָ ה .וְ ְק ָרא ֵאלֶיהָ ֶאת הַ ְּק ִר ָ
גֹואל
ּומהֵ ָרה יָב ֹא לְצִ יון ֵ
זּורהְ .
כִ י ֵאין זּול ְָתָך לִגְ אֹל ּול ְַקּבֵ ץ שֶ ה פְ ָ
:וְ נָקּומָ ה וְ ַנ ֲעלֶה ּבֵ ית ֶאל ָאמֵ ן ,כֵן י ְִהי ָרצֹון
יהי נֹעַ ם יְהֹוָה אֱ ֹלהֵ ינּו עָ לֵינּו ּומַ עֲשֵ ה יָדֵ ינּו כֹו ְננָה עָ לֵינּו ּומַ עֲשֵ ה יָדֵ ינּו
וִ ִ
כֹו ְננֵהּוּ .בָ רּוְך יְהֹוָה לְעֹולָם ָאמֵ ן וְ ָאמֵ ן :וַאֲ נִי ְתפִ ל ִָתי לְָך יְהֹוָה עֵ ת ָרצֹון
ֹלהים ּבְ רֹב חַ ְס ְדָך ֲע ֵנ ִני ּבֶ אֱ מֶ ת י ְִשעֶ ָך :י ְִהיּו ל ְָרצֹון ִא ְמ ֵרי פִ י וְ הֶ גְ יֹון לִּבִ י
אֱ ִ
צּורי וְ גֹאֲ ִלי
ְ :ל ָפנֶיָך ה' ִ
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עּותיּה .וְ י ְַמלִיְך )אמן( .י ְִתגַּדַּ ל וְ י ְִת ַקדַ ש ְשמֵ יּה ַרּבָ א
ּבְ עָ לְמָ א ִדי בְ ָרא ,כִ ְר ֵ
יק ֵרב ְמ ִשיחֵ ּה
ְכּותיּה ,וְ יַצְ מַ ח פ ְֻר ָקנֵיּה ,וִ ָ
ּבְ חַ יֵיכֹון ּובְ יֹומֵ יכֹון )אמן( .מַ ל ֵ
יְהֵ א )אמן( ּ.ובְ חַ יֵי ְדכָלּ-בֵ ית י ְִש ָר ֵאלּ ,בַ ֲע ָגלָא ּובִ זְ מַ ן ָק ִריב ,וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן
וְ י ְִש ַתּבַ ח וְ י ְִתפ ַָאר ְ ,שמֵ יּה ַּרבָּ א ְמבָ ַרְך ,לְעָ לַם ּולְעָ לְמֵ י עַ לְמַ יָא י ְִתבָּ ַּרְך
וְ י ְִתרֹומַ ם וְ י ְִתנַשֵ א וְ י ְִתהַ דַ ר וְ י ְִתעַ לֶה וְ י ְִתהַ לָלְ ,שמֵ יּה ְד ֻק ְדשָ א בְ ִריְך
ירן )אמן( .הּוא
יר ָתאִ ,ת ְשּבְ חָ ָתא וְ נֶחָ מָ ָתא דַ אֲ ִמ ָ
לְעֵ ָלא ִמן-כָלּ-בִ ְרכ ָָתאִ ,ש ָ
)אמן( ּ.בְ עָ לְמָ א ,וְ ִא ְמרּו ָּאמֵ ן
עַ ל י ְִש ָר ֵאל וְ עַ ל ַרּבָ נָן וְ עַ ל ַתל ְִמידֵ יהֹון וְ עַ ל-כָלַ -תל ְִמידֵ י ַתל ְִמידֵ יהֹון,
יש ָתאִ ,די בְ ַא ְת ָרא הָ דֵ ין וְ ִדי בְ כָל-אֲ ַתר וַאֲ ַתר,
אֹורי ְָתא ַק ִד ְ
ְדעָ ְס ִקין ּבְ ַ
ארי
יְהֵ א ָלנָא ּולְכֹון ּולְהֹוןְ ,שלָמָ א ִחּנָא וְ ִח ְסדָ א וְ ַרחֲ מֵ יִ ,מן ֳּקדָ ם מָ ֵ
.שמַ יָא וְ ַא ְרעָ א ,וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן
)אמן( ְ
יְהֵ א ְשלָמָ א ַרּבָ א ִמן ְשמַ יָא ,חַ יִים וְ שָ בָ ע וִ ישּועָ ה וְ נֶחָ מָ ה וְ שֵ ְיזָבָ א
ּוסלִיחָ ה וְ ַכפ ָָרה וְ ֶרוַח וְ הַ צָ לָה ,לָנּו ּו ְלכָל-עַ ּמֹו י ְִש ָר ֵאל,
פּואה ּוגְ אֻ לָה ְ
ּו ְר ָ
עֹושֶ ה שָ לֹום ּבִ ְמרֹומָ יו ,הּוא בְ ַרחֲ מָ יו ַיעֲשֶ ה שָ לֹום )אמן( .וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן
)אמן( .עָ ֵלינּו ,וְ עַ ל כָל-עַ ּמֹו י ְִש ָר ֵאל ,וְ ִא ְמרּו ָאמֵ ן

השכבה
טֹוב שֵ ם ִמשֶ מֶ ן טֹוב וְ יֹום הַ ּמָ וֶת ִמיֹום ִה ָּו ְלדֹו ):לאיש(
ֵאשֶ ת חַ יִל ִמי י ְִמצָ א וְ ָרחֹק ִמפְ ִנינִים ִמכְ ָרּה ):לאשה(

ירחֵ ם ,עַ ל ֶנפֶש רּוחַ ּונְשָ מָ ה
יֹותיו ,הּוא יָחֹוס וְ י ְַחמֹל וִ ַ
הַ ְמ ַרחֵ ם עַ ל כָל ּבְ ִר ָ
ּ.בְ גַן עֵ דֶ ן ְ)תנ ִֶיחנָה :לאשה(רּוחַ ה' ְת ִניחֶ ּנּו ).פב"פ(שֶ ל

ברכת בית העלמין

ּבָ רּוְך ַא ָתה יְהֹוָה אֱ ֹלהֵ ינּו מֶ לְֶך הָ עֹולָם ,אֲ שֶ ר יָצַ ר ֶא ְתכֶם ּבְ ִדיןּ ,ובָ ָרא
ֶא ְתכֶם ּבְ ִדין ,וְ כִ ְלכֵל ֶא ְתכֶם ּבְ ִדין ,וְ יֹודֵ ע ִמ ְספַר ֻכ ְלכֶם ּבְ ִדין ,וְ הּוא עָ ִתיד
ימכֶם ּבְ ִדיןּ ,בָ רּוְך ַא ָתה יְהֹוָה ְמחַ יֵה הַ ּמֵ ִתים
יֹותכֶם ּולַהֲ ִק ְ
.לְהַ חֲ ְ

מזמורי תהילים שנוהגים לקרוא בבית
העלמין
פרק-לג

יקים ּבַ יהוָה ַליְשָ ִרים נָאוָה ְת ִהלָה :הֹודּו לַיהוָה ּבְ כִ ּנֹור ּבְ נֵבֶ ל
ַרּנְנּו צַ ִד ִ
יטיבּו ַנגֵן ּבִ ְתרּועָ ה :כִ י יָשָ ר ְדבַ ר
עָ שֹור ז ְַּמרּו לֹוִ :שירּו לֹו ִשיר חָ דָ ש הֵ ִ
ּומ ְשפָט חֶ סֶ ד יְהוָה מָ ל ְָאה
יְהוָה וְ כָל מַ עֲשֵ הּו ּבֶ אֱ מּונָה :אֹהֵ ב צְ דָ ָקה ִ
הָ ָא ֶרץּ :בִ ְדבַ ר יְהוָה שָ מַ יִם ַנעֲשּו ּובְ רּוחַ פִ יו כָל צְ בָ ָאםֹ :כנֵס ַכּנֵד מֵ י
ִיראּו מֵ יְהוָה כָל הָ ָא ֶרץ ִמּמֶ ּנּו יָגּורּו כָל
הַ יָם נ ֵֹתן ּבְ אֹצָ רֹות ְתהֹומֹות :י ְ
י ְֹשבֵ י ֵתבֵ ל :כִ י הּוא ָאמַ ר ַוי ִֶהי הּוא צִ ּוָה ַו ַי ֲעמֹד :יְהוָה הֵ פִ יר עֲצַ ת גֹויִם
הֵ נִיא מַ ְח ְשבֹות עַ ִּמים :עֲצַ ת יְהוָה לְעֹולָם ַת ֲעמֹד מַ ְח ְשבֹות לִּבֹו ְלדֹר
ָודֹרַ :א ְש ֵרי הַ גֹוי אֲ שֶ ר יְהוָה אֱ ֹלהָ יו הָ עָ ם ּבָ חַ ר ְלנַחֲ לָה לֹוִ :משָ מַ יִם
ִהּבִ יט יְהוָה ָר ָאה ֶאת כָל ּבְ נֵי הָ ָאדָ םִ :מ ְּמכֹון ִשבְ תֹו ִה ְשגִ יחַ ֶאל כָל י ְֹשבֵ י
הָ ָא ֶרץ :הַ יֹצֵ ר יַחַ ד לִּבָ ם הַ ּמֵ בִ ין ֶאל כָל מַ עֲשֵ יהֶ םֵ :אין הַ ּמֶ לְֶך נֹושָ ע ּבְ ָרב
חָ יִל גִ ּבֹור ל ֹא ִיּנָצֵ ל ּבְ ָרב כֹחַ  :שֶ ֶקר הַ סּוס ל ְִתשּועָ ה ּובְ רֹב חֵ ילֹו ל ֹא
יְמַ לֵטִ :הּנֵה עֵ ין יְה ָוה ֶאל י ְֵר ָאיו ל ְַמיַחֲ ִלים לְחַ ְסדֹו :לְהַ צִ יל ִמּמָ וֶת נַפְ שָ ם
יֹותם ּבָ ָרעָ ב :נַפְ שֵ נּו ִחכְ ָתה ַליהוָה עֶ זְ ֵרנּו ּומָ גִ ּנֵנּו הּוא :כִ י בֹו י ְִשמַ ח
ּולְחַ ָ
ִ :לּבֵ נּו כִ י בְ שֵ ם ָק ְדשֹו בָ טָ ְחנּו :י ְִהי חַ ְס ְדָך יְהוָה עָ לֵינּו כַאֲ שֶ ר יִחַ ְלנּו לְָך

פרק-טז

יתי בָ ְךָ :אמַ ְר ְת לַיהוָה אֲ ֹדנָי ָא ָתה
ִמכְ ָתם לְדָ וִ ד שָ ְמ ֵר ִני ֵאל כִ י חָ ִס ִ
ירי כָל חֶ פְ צִ י בָ ם:
דֹושים אֲ שֶ ר ּבָ ָא ֶרץ הֵ ּמָ ה וְ ַא ִד ֵ
טֹובָ ִתי ּבַ ל עָ לֶיָך :ל ְִק ִ
בֹותם ַאחֵ ר מָ הָ רּו ּבַ ל ַא ִסיְך נ ְִסכֵיהֶ ם ִמדָ ם ּובַ ל ֶאשָ א ֶאת
י ְִרּבּו עַ צְ ָ
גֹורלִי :חֲ בָ לִים
תֹומיְך ָ
כֹוסי ַא ָתה ִ
מֹותם עַ ל ְשפ ָָתי :יְהוָה ְמנָת חֶ ל ְִקי וְ ִ
ְש ָ
נָפְ לּו לִי ּבַ ּנְעִ ִמים ַאף נַחֲ לָת שָ פְ ָרה עָ לָי :אֲ בָ ֵרְך ֶאת יְהוָה אֲ שֶ ר יְעָ צָ נִי ַאף
ימינִי ּבַ ל ֶאּמֹוט:
יתי ְיהוָה ְלנֶגְ ִדי ָת ִמיד כִ י ִמ ִ
ְיֹותיִ :שּוִ ִ
לֵילֹות י ְִסרּו ִני כִ ל ָ
בֹודי ַאף ּבְ שָ ִרי י ְִשכֹן לָבֶ טַ ח :כִ י ל ֹא ַת ֲעזֹב נַפְ ִשי
ָל ֵכן שָ מַ ח לִּבִ י ַו ָיגֶל כְ ִ
תֹודיעֵ ִני א ַֹרח חַ ִיים שֹבַ ע
ידָך ל ְִראֹות שָ חַ תִ :
ל ְִשאֹול ל ֹא ִת ֵתן חֲ ִס ְ
ימינְָך נֶצַ ח
ְשמָ חֹות ֶאת ָפנֶיָך ְנעִ מֹות ּבִ ִ

פרק-יז

ְתפִ לָה לְדָ וִ ד ִש ְמעָ ה יְהוָה צֶ דֶ ק הַ ְק ִשיבָ ה ִרּנ ִָתי הַ אֲ זִ ינָה ְתפִ ל ִָתי ּבְ ל ֹא
ִשפְ ֵתי ִמ ְרמָ הִ :מ ְל ָפנֶיָך ִמ ְשפ ִָטי יֵצֵ א עֵ ינֶיָך ֶתחֱ זֶינָה מֵ ישָ ִריםּ :בָ חַ נ ְָת לִּבִ י
פ ַָק ְד ָת ַל ְילָה צְ ַרפְ ַת ִני בַ ל ִת ְמצָ א ַזּמ ִֹתי ּבַ ל ַיעֲבָ ר פִ י :לִפְ עֻלֹות ָאדָ ם ּבִ ְדבַ ר
לֹותיָך ּבַ ל נָמֹוּטּו
ְשפ ֶָתיָך אֲ נִי שָ מַ ְר ִתי ָא ְרחֹות פ ִָריץָ :תמְֹך אֲ שֻ ַרי ּבְ מַ עְ גְ ֶ
אתיָך כִ י ַת ֲע ֵננִי ֵאל הַ ט ָאזְ נְָך לִי ְשמַ ע ִא ְמ ָר ִתי :הַ פְ לֵה
פְ עָ מָ י :אֲ נִי ְק ָר ִ
ימינֶָך :שָ ְמ ֵרנִי כְ ִאישֹון ּבַ ת עָ ִין
קֹומ ִמים ּבִ ִ
חֹוסים ִמ ִּמ ְת ְ
ִ
מֹושיעַ
חֲ סָ דֶ יָך ִ
איְבַ י ּבְ ֶנפֶש י ִַּקיפּו עָ לָי:
ירנִיִ :מפְ נֵי ְרשָ עִ ים זּו שַ דּונִי ֹ
ּבְ צֵ ל כְ ָנפֶיָך ַת ְס ִת ֵ
ְסבָ בּונּו עֵ ינֵיהֶ ם )סבבוני(חֶ לְּבָ מֹו סָ גְ רּו פִ ימֹו ִדּבְ רּו בְ גֵאּותַ :אשֻ ֵרינּו עַ ָתה
י ִָשיתּו ִלנְטֹות ּבָ ָא ֶרץִ :ד ְמיֹנֹו כְ ַא ְריֵה יִכְ סֹוף ל ְִטרֹוף וְ כִ כְ פִ יר יֹשֵ ב
ּבְ ִמ ְס ָת ִרים :קּומָ ה יְהוָה ַק ְדמָ ה ָפנָיו הַ כְ ִריעֵ הּו ַפלְטָ ה נַפְ ִשי מֵ ָרשָ ע
ּוצְ פּונְָך )וצפינך(חַ ְרּבֶ ָךִ :מ ְמ ִתים י ְָדָך יְהוָה ִמ ְמ ִתים מֵ חֶ ֶלד חֶ ל ְָקם ּבַ חַ יִים
ְתמַ לֵא בִ ְטנָם י ְִשּבְ עּו בָ נִים וְ ִה ִּניחּו י ְִת ָרם לְעֹו ְללֵיהֶ ם :אֲ נִי ּבְ צֶ דֶ ק ֶאחֱ זֶה
ָ :פנֶיָך ֶא ְשּבְ עָ ה בְ הָ ִקיץ ְתמּונ ֶָתָך

פרק-עב

ֹלהים ִמ ְשפָטֶ יָך לְמֶ לְֶך ֵתן וְ צִ ְד ָק ְתָך לְבֶ ן מֶ לְֶך :י ִָדין עַ ְּמָך
ל ְִשֹלמֹה אֱ ִ
בְ צֶ דֶ ק ַו ֲע ִניֶיָך בְ ִמ ְש ָפט :י ְִשאּו הָ ִרים שָ לֹום לָעָ ם ּוגְ בָ עֹות ּבִ צְ דָ ָקה :י ְִשפֹט
ִיראּוָך עִ ם שָ מֶ ש וְ לִפְ נֵי י ֵָרחַ
יֹושיעַ לִבְ נֵי ֶאבְ יֹון וִ ידַ כֵא עֹושֵ ק :י ָ
ֲע ִניֵי עָ ם ִ
דֹורים :י ֵֵרד כְ מָ טָ ר עַ ל גֵז כִ ְרבִ יבִ ים ז ְַרזִ יף ָא ֶרץ :יִפְ ַרח ּבְ יָמָ יו צַ ִדיק
דֹור ִ

ּומּנָהָ ר עַ ד ַאפְ סֵ י ָא ֶרץְ :ל ָפנָיו
וְ רֹב שָ לֹום עַ ד ּבְ ִלי י ֵָרחַ  :וְ י ְֵר ְד ִמיָם עַ ד יָם ִ
איְבָ יו עָ ָפר ְילַחֵ כּו :מַ ְלכֵי ַת ְר ִשיש וְ ִאיִים ִמנְחָ ה י ִָשיבּו
יִכְ ְרעּו צִ יִים וְ ֹ
ּוסבָ א ֶא ְשכָר י ְַק ִריבּו :וְ י ְִש ַתחֲ וּו לֹו כָל ְמלָכִ ים כָל גֹויִם
מַ ְלכֵי ְשבָ א ְ
יַעַ בְ דּוהּו :כִ י יַצִ יל ֶאבְ יֹון ְמשַ ּוֵעַ וְ עָ נִי וְ ֵאין ֹעזֵר לֹוָ :יחֹס עַ ל דַ ל וְ ֶאבְ יֹון
ֵיקר דָ מָ ם
יֹושיעַ ִ :מתֹוְך ּומֵ חָ מָ ס יִגְ ַאל נַפְ שָ ם וְ י ַ
וְ נַפְ שֹות ֶאבְ יֹונִים ִ
יחי וְ י ִֶתן לֹו ִמזְ הַ ב ְשבָ א וְ י ְִת ַפלֵל ּבַ עֲדֹו ָת ִמיד כָל הַ יֹום
ּבְ עֵ ינָיו :וִ ִ
יְבָ רֲ ֶכנְהּו :י ְִהי פִ סַ ת ּבַ ר ּבָ ָא ֶרץ ּבְ ר ֹאש הָ ִרים י ְִרעַ ש ַכלְבָ נֹון פִ ְריֹו וְ יָצִ יצּו
ִיּנֹון ְשמֹו וְ י ְִתּבָ ְרכּו )ינין(מֵ עִ יר כְ עֵ שֶ ב הָ ָא ֶרץ :י ְִהי ְשמֹו לְעֹו ָלם לִפְ נֵי שֶ מֶ ש
ֹלהים אֱ ֹלהֵ י י ְִש ָר ֵאל עֹשֵ ה נִפְ לָאֹות
בֹו כָל גֹויִם י ְַא ְשרּוהּוּ :בָ רּוְך יְהוָה אֱ ִ
ְלבַ דֹוּ :ובָ רּוְך שֵ ם כְ בֹודֹו לְעֹולָם וְ יִּמָ לֵא כְ בֹודֹו ֶאת כֹל הָ ָא ֶרץ ָאמֵ ן וְ ָאמֵ ן:
:כָלּו ְתפִ לֹות דָ וִ ד ּבֶ ן יִשָ י

פרק-צא

ּומצּודָ ִתי אֱ ֹלהַ י
יֹשֵ ב ּבְ סֵ ֶתר עֶ לְיֹון ּבְ צֵ ל שַ דַ י י ְִתלֹונָן :אֹמַ ר ַליהוָה מַ ְח ִסי ְ
ֶאבְ טַ ח ּבֹו :כִ י הּוא יַצִ ילְָך ִמפַח יָקּוש ִמדֶ בֶ ר הַ ּוֹותּ :בְ ֶאבְ ָרתֹו יָסֶ ְך ָלְך
ירא ִמפַחַ ד ָל ְילָה מֵ חֵ ץ
וְ ַתחַ ת כְ ָנפָיו ֶת ְחסֶ ה צִ ּנָה וְ סֹחֵ ָרה אֲ ִמתֹו :ל ֹא ִת ָ
אפֶל יַהֲ ֹלְך ִמ ֶּקטֶ ב יָשּוד צָ הֳּ ָריִםִ :יפֹל ִמצִ ְדָך ֶא ֶלף
יָעּוף יֹומָ םִ :מדֶ בֶ ר ּבָ ֹ
ימינֶָך ֵאלֶיָך ל ֹא ִיגָשַ :רק ּבְ עֵ ינֶיָך ַתּבִ יט וְ ִשלֻמַ ת ְרשָ עִ ים
ְּורבָ בָ ה ִמ ִ
ִת ְר ֶאה :כִ י ַא ָתה יְהוָה מַ ְח ִסי עֶ לְיֹון שַ ְמ ָת ְמעֹונֶָך :ל ֹא ְתאֻ ּנֶה ֵאלֶיָך ָרעָ ה
וְ ֶנגַע ל ֹא י ְִק ַרב ּבְ ָאהֳּ לֶָך :כִ י מַ ל ְָאכָיו יְצַ ּוֶה לְָך ל ְִשמָ ְרָך ּבְ כָל ְד ָרכֶיָך :עַ ל
ַכ ַפיִם יִשָ אּונְָך פֶן ִתגֹף ּבָ ֶאבֶ ן ַרגְ לֶָך :עַ ל שַ חַ ל ָופ ֶֶתן ִת ְדרְֹך ִת ְרמֹס כְ פִ יר
וְ ַתּנִין :כִ י בִ י חָ שַ ק וַאֲ ַפלְטֵ הּו אֲ שַ גְ בֵ הּו כִ י יָדַ ע ְש ִמי :י ְִק ָר ֵאנִי וְ ֶא ֱענֵהּו
עִ ּמֹו ָאנֹכִ י בְ צָ ָרה אֲ חַ לְצֵ הּו וַאֲ כַּבְ דֵ הּו :א ֶֹרְך י ִָמים ַא ְשּבִ יעֵ הּו וְ ַא ְר ֵאהּו
ּ:בִ ישּועָ ִתי
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ּבָ רֲ כִ י נַפְ ִשי ֶאת יְהוָה יְהוָה אֱ ֹלהַ י גָדַ ל ְָת ְּמאֹד הֹוד וְ הָ דָ ר לָבָ ְש ָת :עֹטֶ ה
ִיֹותיו הַ שָ ם עָ בִ ים
אֹור כַשַ לְמָ ה נֹוטֶ ה שָ מַ יִם ַכי ְִריעָ ה :הַ ְמ ָק ֶרה בַ ּמַ יִם ֲעל ָ
ְרכּובֹו הַ ְמהַ לְֵך עַ ל ַכ ְנפֵי רּוחַ  :עֹשֶ ה מַ ל ְָאכָיו רּוחֹות ְמשָ ְר ָתיו ֵאש ֹלהֵ ט:
יָסַ ד ֶא ֶרץ עַ ל ְמכֹונֶיהָ ּבַ ל ִתּמֹוט עֹולָם וָעֶ דְ :תהֹום ַכלְבּוש כִ ִסיתֹו עַ ל
הָ ִרים יַעַ ְמדּו מָ יִםִ :מן ַגע ֲָר ְתָך יְנּוסּון ִמן קֹול ַרעַ ְמָך יֵחָ פֵזּוןַ :יעֲלּו הָ ִרים

י ְֵרדּו בְ ָקעֹות ֶאל ְמקֹום זֶה יָסַ ְד ָת לָהֶ ם :גְ בּול שַ ְמ ָת ּבַ ל ַי ֲעבֹרּון ּבַ ל
יְשּובּון ְלכַסֹות הָ ָא ֶרץ :הַ ְמשַ לֵחַ מַ עְ ָינִים ּבַ ּנְחָ לִים ּבֵ ין הָ ִרים יְהַ לֵכּון:
י ְַשקּו כָל חַ יְתֹו שָ דָ י י ְִשּבְ רּו פְ ָר ִאים צְ מָ ָאםֲ :עלֵיהֶ ם עֹוף הַ שָ מַ יִם י ְִשכֹון
ִיֹותיו ִמפְ ִרי מַ עֲשֶ יָך ִת ְשּבַ ע
ִמּבֵ ין ֳּעפָאיִם י ְִתנּו קֹול :מַ ְש ֶקה הָ ִרים מֵ ֲעל ָ
הָ ָא ֶרץ :מַ צְ ִמיחַ חָ צִ יר לַּבְ הֵ מָ ה וְ עֵ שֶ ב ַל ֲעבֹדַ ת הָ ָאדָ ם לְהֹוצִ יא לֶחֶ ם ִמן
הָ ָא ֶרץ :וְ ַייִן יְשַ ּמַ ח ְלבַ ב אֱ נֹוש לְהַ צְ ִהיל ָפנִים ִמשָ מֶ ן וְ לֶחֶ ם לְבַ ב אֱ נֹוש
י ְִסעָ ד :י ְִשּבְ עּו עֲצֵ י יְהוָה ַא ְרזֵי לְבָ נֹון אֲ שֶ ר נָטָ ע :אֲ שֶ ר שָ ם צִ פ ֳִּרים י ְַקּנֵנּו
יתּה :הָ ִרים הַ גְ ב ִֹהים ַליְעֵ לִים ְסלָעִ ים מַ ְחסֶ ה
רֹושים ּבֵ ָ
חֲ ִסידָ ה ּבְ ִ
יהי ָל ְילָה
ל ְַש ַפ ִּנים :עָ שָ ה י ֵָרחַ ְלמֹוע ֲִדים שֶ מֶ ש יָדַ ע ְמבֹואֹוָ :תשֶ ת חֹשֶ ְך וִ ִ
ּבֹו ִת ְרמֹש כָל חַ יְתֹו יָעַ ר :הַ כְ פִ ִירים שֹאֲ גִ ים לַּטָ ֶרף ּולְבַ ֵּקש מֵ ֵאל ָאכְ לָם:
ִתזְ ַרח הַ שֶ מֶ ש י ֵָאסֵ פּון וְ ֶאל ְמעֹונ ָֹתם י ְִרּבָ צּון :יֵצֵ א ָאדָ ם ְל ָפעֳּלֹו וְ ַל ֲעבֹדָ תֹו
ית מָ ל ְָאה הָ ָא ֶרץ
עֲדֵ י עָ ֶרב :מָ ה ַרּבּו מַ עֲשֶ יָך יְהוָה ֻכלָם ּבְ חָ כְ מָ ה עָ ִש ָ
ִק ְנ ָינֶָך :זֶה הַ יָם גָדֹול ְּורחַ ב יָדָ יִם שָ ם ֶרמֶ ש וְ ֵאין ִמ ְספָר חַ יֹות ְקטַ ּנֹות
עִ ם גְ דֹלֹות :שָ ם אֳּ נִיֹות יְהַ לֵכּון לִוְ י ָָתן זֶה יָצַ ְר ָת לְשַ חֶ ק ּבֹוֻ :כלָם ֵאלֶיָך
יְשַ ּבֵ רּון ל ֵָתת ָאכְ לָם ּבְ עִ תֹוִ :ת ֵתן לָהֶ ם ִי ְלקֹטּון ִתפְ ַתח י ְָדָך י ְִשּבְ עּון טֹוב:
ַת ְס ִתיר ָפנֶיָך יִּבָ הֵ לּון תֹסֵ ף רּוחָ ם יִגְ וָעּון וְ ֶאל ֲעפ ָָרם יְשּובּוןְ :תשַ לַח
ּותחַ דֵ ש פְ נֵי אֲ דָ מָ ה :י ְִהי כְ בֹוד יְהוָה לְעֹולָם י ְִשמַ ח יְהוָה
רּוחֲ ָך יִּבָ ֵראּון ְ
ירה לַיהוָה
ּבְ מַ עֲשָ יו :הַ ּמַ ּבִ יט ל ָָא ֶרץ ו ִַת ְרעָ ד ִיגַע ּבֶ הָ ִרים וְ ֶיעֱשָ נּוָ :א ִש ָ
יחי ָאנֹכִ י ֶא ְשמַ ח ּבַ יהוָה:
עֹודיֶ :יע ֱַרב עָ ָליו ִש ִ
ּבְ חַ יָי אֲ ז ְַּמ ָרה לֵאֹלהַ י ּבְ ִ
י ִַתּמּו חַ ּטָ ִאים ִמן הָ ָא ֶרץ ְּורשָ עִ ים עֹוד ֵאינָם ּבָ רֲ כִ י נַפְ ִשי ֶאת יְהוָה
:הַ לְלּויָה
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אתיָך יְהוָה :אֲ ֹדנָי ִש ְמעָ ה בְ קֹולִי ִת ְהיֶינָה
ִשיר הַ ּמַ עֲלֹות ִמּמַ עֲמַ ִּקים ְק ָר ִ
ָאזְ נֶיָך ַקשֻ בֹות לְקֹול ַתחֲ נּונָיִ :אם עֲֹונֹות ִת ְשמָ ר יָּה אֲ ֹדנָי ִמי ַי ֲעמֹד :כִ י
יתי יְהוָה ִקּוְ ָתה נַפְ ִשי וְ ל ְִדבָ רֹו הֹוחָ ל ְִתי:
עִ ְּמָך הַ ְסלִיחָ ה לְמַ עַ ן ִתּו ֵָראִ :קּוִ ִ
נַפְ ִשי לַא ֹדנָי ִמש ְֹמ ִרים ַלּב ֶֹקר ש ְֹמ ִרים ַלּב ֶֹקר :יַחֵ ל י ְִש ָר ֵאל ֶאל יְהוָה כִ י
עִ ם יְהוָה הַ חֶ סֶ ד וְ הַ ְרּבֵ ה עִ ּמֹו פְ דּות :וְ הּוא יִפְ דֶ ה ֶאת י ְִש ָר ֵאל ִמכֹל
:עֲֹונ ָֹתיו

