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 משנה א  - פרק ח 
 

הֹוָרה   ָפה, טְּ רְּ ית ַהתֻּ ֶנֶגד בֵּ ֹּא כְּ ֶשל ָאה. וְּ מֵּ ָפה טְּ רְּ ית ַהתֻּ ֶנֶגד בֵּ ָשָרּה כְּ .  }א{ָהרֹוָאה ֶכֶתם ַעל בְּ

ַעל רֹּאש ּגּוָדָלּה  ָבּה וְּ ָאה.  , }ג{ַעל ֲעקֵּ מֵּ ִנים, טְּ סֹוֶתיָה, ִמִבפְּ ַעל ַפרְּ ָאה. ַעל שֹוָקּה וְּ מֵּ טְּ

הֹוָרה. ָרֲאָתה ַעל ֲחלּוָקּה, ִמן ַהֲחגֹור   ָדִדין ִמָכאן ּוִמָכאן, טְּ ַעל ַהצְּ הֹוָרה. וְּ ִמַבחּוץ, טְּ

ָאה  מֵּ ַמָטה, טְּ ית ָיד ֶשל}ד{ּולְּ הֹוָרה. ָרֲאָתה ַעל בֵּ ָלה, טְּ ַמעְּ ָחלּוק, ִאם ַמִּגיַע   . ִמן ַהֲחגֹור ּולְּ

ָלה, ָכל   ַכָסה בֹו ַבַליְּ תֹו ּוִמתְּ ָתה פֹוַשטְּ הֹוָרה. ָהיְּ ִאם ָלאו, טְּ ָאה. וְּ מֵּ ָפה, טְּ רְּ ית ַהתֻּ ֶנֶגד בֵּ כְּ

יֹום:   ן ַבַפלְּ כֵּ נֵּי ֶשהּוא חֹוזֵּר. וְּ ָאה, ִמפְּ מֵּ ָצא בֹו ֶכֶתם, טְּ  ָמקֹום ֶשִנמְּ

ָוה: כְּ  ָהרֹוָאה ֶכֶתם.  ר"ע מברטנורה   ית ָהֶערְּ ָפה. בֵּ רְּ ית ַהתֻּ אֹותֹו ָמקֹום ָנַפל:  ְטֵמָאה.ֶנֶגד בֵּ יַמר, ָדם מֵּ מֵּ ִאיָכא לְּ אֹותֹו   ַעל ֲעֵקָבּה.דְּ ָנַגע בְּ י וְּ מֵּ רְּ ִמתְּ ִנין דְּ ִזמְּ

יֹות תַ   ְוַעל רֹאׁש ּגּוָדָלּה.:  }ב{ָמקֹום   ָלּה ִלהְּ ַרגְּ י ּגּוָדל ֶשבְּ מֵּ רְּ ָעה ִמתְּ ָפסְּ י דְּ ַבֲהדֵּ ף ָעָליו:  דְּ ָדם נֹוטֵּ  ַעל ׁשֹוָקּה ְוַעל ַפְרסֹוֶתיָה ִמִבְפִנים ְטֵמָאה. ַחת אֹותֹו ָמקֹום וְּ

ִנים:  ֶהם זֹו ִעם זֹו, ָקרּוי ִלפְּ ָבר מֵּ חֻּ שֹוָקיו זֹו ָבזֹו, ָכל ַמה ֶשמְּ ָליו וְּ ר ַרגְּ ַחבֵּ ד ּומְּ ֶשָאָדם עֹומֵּ ָהן  ָדִדין.ְוַעל ַהצְ ִמָכאן ּוִמָכאן:  ִמַבחּוץ.כְּ י ַהשֹוק ָכל ָּגבְּ ֲאחֹורֵּ

ָדִדים:  רּוִיים צְּ ֶנֶגד ָהֶרֶגל, קְּ ָהן כְּ ָפָניו ָכל ָּגבְּ ב, ּולְּ ֶנֶגד ֶהָעקֵּ ָפה הּוא:  ִמן ַהֲחגֹור ּוְלַמָטה.כְּ רְּ ית ַהתֻּ ֶנֶגד בֵּ ְרָפה.כְּ ָצא   ִאם ַמִּגיַע ְכֶנֶגד ֵבית ַהתֻּ גֹון ֶשִנמְּ כְּ

ית  רֹּאש בֵּ ֶנֶגד ַמָטה: בְּ ל כְּ נֹופֵּ רֹוַע וְּ ָתן ִמזְּ ָעִמים ֶשפֹוַשטְּ פֹות:  ְוִאם ָלאו.ָיָדּה ָסמּוְך ַלָיד, ֶשפְּ תֵּ ָצא ָסמּוְך ַלכְּ גֹון ֶשִנמְּ ָפה, כְּ רְּ ית ַהתֻּ ֶנֶגד בֵּ ֹּא כְּ ֶׁשהּוא  ֶשל

ֶנֶגד ָפֶניָה ֶשל מַ  חֹוֵזר. ָעִמים ֶשרֹּאש ֶהָחלּוק ֶנֱהָפְך כְּ ַכָסה בֹו:  ְוֵכן ַבפֹוְליֹון.ָטה: פְּ ַפַחת ֶשִהיא ִמתְּ    .)ר"ע מברטנורה(ִמטְּ
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לֹות.  כֹוָלה ִלתְּ ָכל ָדָבר ֶשִהיא יְּ תֹוָלה בְּ ָתִמים אֹו  וְּ ָקה ִבכְּ ַעסְּ ָמה, ַחָיה ָועֹוף, ִנתְּ הֵּ ָשֲחָטה בְּ

י זֹו תֹוָלה ָבּה. ַעד ַכָמה ִהיא תֹוָלה. ַרִבי   ֶלת, ֲהרֵּ ָגה ַמֲאכֹּ ַצד ָהֲעסּוִקים ָבֶהן, ָהרְּ ָבה בְּ ֶשָישְּ

 ֹּ ַאף ַעל ִפי ֶשל ִריס ֶשל פֹול, וְּ ר, ַעד ַכּגְּ נֹוס אֹומֵּ ִטיגְּ ָנּה אֹו  ֲחִניָנא ֶבן ַאנְּ תֹוָלה ִבבְּ ָגה. וְּ א ָהרְּ

י זֹו תֹוָלה ָבּה:  הֹוִציא ָדם, ֲהרֵּ ִהָּגַלע ּולְּ כֹוָלה לְּ ִהיא יְּ ָלּה. ִאם ֶיש ָבּה ַמָכה וְּ ַבעְּ  בְּ

ָאה:  ְותֹוָלה.  ר"ע מברטנורה   ֹּא ִמֶמָנה ָהיָ  ְבָכל ָדָבר ֶׁשִהיא ְיכֹוָלה ִלְתלֹות.ַהֶכֶתם ֶשָמצְּ ֶלת:   ַעד ַכָמה ִהיא תֹוָלה.ִכָנה:  ַמֲאֹכֶלת. ה: לֹוַמר ֶשל ַדם ַמֲאכֹּ בְּ

גָ   ַעד ַכְּגִריס. ָעה ֶשָהרְּ ֹּא ָידְּ ַאף ַעל ִפי ֶשל ָיא וְּ ָהִכי ִמיָהא ַתלְּ ֶלת ָכל ָכְך ָּגדֹול. ּובְּ ין ַדם ַמֲאכֹּ ָהִכי אֵּ י מֵּ פֵּ יג ַאַתָנא ַקָמא דְּ ֲאָבל טְּ ַרִבי ֲחִניָנא ָפלֵּ ָגה ה. וְּ ָאַמר ָהרְּ

נֹוס  ִטיגְּ ַרִבי ֲחִניָנא ֶבן ַאנְּ ין ֲהָלָכה כְּ אֵּ ֹּא. וְּ ָגה ל ֹּא ָהרְּ ֶהן ָהָיה:  ְותֹוָלה ִבְבָנּה ּוְבַבְעָלּה.: }ה{ִאין, ל ָלּה ִאם יֵּש ָבֶהן ַמָכה, לֹוַמר ֶשֶכֶתם ֶזה מֵּ ִבים ֶאצְּ ַהשֹוכְּ

רּום:    ְוִאם ֵיׁש ָבּה ַמָכה. ָתה קְּ ַּגַלע ָהִריב    ִהיא ְיכֹוָלה ְלִהְתַּגַלע.וְ ֶשֶהֶעלְּ נֵּי ִהתְּ שֹון ִלפְּ ִהָּגלֹות. ִמלְּ י יז(לְּ לֵּ ַּגֶלה ַהַמָכה )ִמשְּ ִתתְּ ף וְּ רּום ִויַקלֵּ לֹוַמר, ֶשָיִסיר ַהקְּ . כְּ

א ִמֶמָנה ָדם, תֹוָלה ָבּה:  יֵּצֵּ    .)ר"ע מברטנורה(וְּ
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ָרה לֹו, ָרִאיִתי ָכֶתם. ָאַמר ָלּה, ֶשָמא   נֵּי ַרִבי ֲעִקיָבא, ָאמְּ ִאָשה ַאַחת ֶשָבאת ִלפְּ ַמֲעֶשה בְּ

הֹוִציא ָדם.   ִהָּגַלע ּולְּ כֹוָלה לְּ ָתה. ָאַמר ָלּה, ֶשָמא יְּ ָחיְּ ן, וְּ ָרה לֹו, הֵּ ָתה ִביְך. ָאמְּ ַמָכה ָהיְּ

ִטֲהָרּה ַרִבי ֲעקִ  ן. וְּ ָרה לֹו, הֵּ ִלין ֶזה ָבֶזה. ָאַמר ָלֶהם, ַמה  ָאמְּ ַתכְּ ִמיָדיו ִמסְּ יָבא. ָרָאה ַתלְּ

ל, ֶשֶנֱאַמר  ָהקֵּ ִמיר ֶאָלא לְּ ַהחְּ רּו ֲחָכִמים ַהָדָבר לְּ ֹּא ָאמְּ ינֵּיֶכם. ֶשל עֵּ , )ויקרא טו(ַהָדָבר ָקֶשה בְּ

ֹּא כָ  ל ָשָרּה, ָדם וְּ ָבּה ִבבְּ ֶיה זֹּ ֶיה ָזָבה ָדם ִיהְּ ִאָשה ִכי ִתהְּ  : }ו{ֶתם וְּ

ל:  ָדם ְולֹא ָכֶתם.  ר"ע מברטנורה   ָהקֵּ ִכים ָבֶהם לְּ ִפיָכְך הֹולְּ ָתִמים, לְּ ַגזּור ַעל ַהכְּ    .)ר"ע מברטנורה(ַוֲחָכִמים הּוא דְּ
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ד  ל, ָטהֹור עֵּ ָצא ָעָליו ָדם, ָעגֹּ ִנמְּ י ַרִבי  }ט{. ָמשּוְך }ח{ֶשהּוא ָנתּון ַתַחת ַהַכר וְּ רֵּ א, ִדבְּ , ָטמֵּ

ָעָזר ַבר ַרִבי ָצדֹוק:    ֶאלְּ

ִמיש, ָקר ֵעד ֶׁשהּוא ָנתּון ַתַחת ַהַכר.   ר"ע מברטנורה   ַעת ַתשְּ ָמּה ִבשְּ ַקַנַחת בֹו ֶאת ַעצְּ ד ַהֶבֶגד ֶשמְּ ֶלת הּוא:  ָדם ָעֹגל ָטהֹור. : }ז{ּוי עֵּ ַדם ַמֲאכֹּ ָמׁשּוְך  דְּ

ָלה ֶזה ַהָדם ָבעֵּ  ָטֵמא. ָמּה ִנתְּ ָחה ַעצְּ ת ֶשִקנְּ עֵּ ָקָתּה ֶשִהיא ִמֶמָנה, ּובְּ ָאה, ֶשֶחזְּ מֵּ שּוָכה ִהיא, טְּ ִאם ִטָפה מְּ ן ֲהָלָכה:   ַבר ַרִבי ָצדֹוק.ִדְבֵרי ַרִבי ֱאִליֶעֶזר ד: וְּ כֵּ וְּ

  .)ר"ע מברטנורה(
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