


 

 



נּו ַלֲעסֹוק ְּבִדְבֵרי   נּו ְּבִמְצֹוָתיו, ְוִצָּוֵֽ ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֵֽ ינּו ֶמֵֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהֵֽ
 תֹוָרה.
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 ב  מסכת מגילה פרק 

ַהּקֹוֵרא ֶאת ַהְּמִגָּלה ְלַמְפֵרַע, ֹלא ָיָצא. ְקָרָאּה ַעל ֶּפה, ְקָרָאּה ַּתְרּגּום, ְּבָכל ָלׁשֹון, ֹלא  א 

  ַאּׁשּוִרית, ָיָצא:ֲאָבל קֹוִרין אֹוָתּה ַלּלֹוֲעזֹות ְּבַלַעז. ְוַהּלֹוֵעז ֶׁשָּׁשַמע  ָיָצא.

ְקָרָאּה ֵסרּוִגין, ּוִמְתַנְמֵנם, ָיָצא. ָהָיה ּכֹוְתָבּה, ּדֹוְרָׁשּה, ּוַמִּגיָהּה, ִאם ִּכֵּון ִלּבֹו, ָיָצא.    ב

ְוִאם ָלאו, ֹלא ָיָצא. ָהְיָתה ְּכתּוָבה ַּבַּסם, ּוַבִּסְקָרא, ּוַבּקֹומֹוס ּוַבַּקְנַקְנּתֹום, ַעל ַהְּנָיר ְוַעל  

 , ֹלא ָיָצא, ַעד ֶׁשְּתֵהא ְּכתּוָבה ַאּׁשּוִרית ַעל ַהֵסֶפר ּוַבְּדיֹו: ַהִּדְפְּתָרא

קֹוֵרא   ג ִלְמקֹומֹו,  ַלֲחזֹור  ָעִתיד  ִאם  ְלִעיר,  ֶׁשָהַלְך  ְּכַרְך  ּוֶבן  ִלְכַרְך  ֶׁשָהַלְך  ִעיר  ֶּבן 

ִּכְמקֹומֹו. ְוִאם ָלאו, קֹוֵרא ִעָּמֶהן. ּוֵמֵהיָכן קֹוֵרא ָאָדם ֶאת ַהְּמִגָּלה ְויֹוֵצא ָּבּה ְיֵדי חֹוָבתֹו,  

ֵמַאַחר  ַר  אֹוֵמר,  יֹוֵסי  ַרִּבי  ְיהּוִדי.  ֵמִאיׁש  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ֻּכָּלּה,  אֹוֵמר,  ֵמִאיר  ִּבי 

 ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה:  

ַמְכִׁשיר    ד  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ְוָקָטן.  ֵמֵחֵרׁש, ׁשֹוֶטה,  ַהְּמִגָּלה, חּוץ  ֶאת  ִלְקרֹות  ְּכֵׁשִרין  ַהֹּכל 

ָמִלין, ְוֹלא טֹוְבִלין ְוֹלא ַמִּזין, ְוֵכן ׁשֹוֶמֶרת יֹום ְּכֶנֶגד ֵאין קֹוִרין ֶאת ַהְּמִגָּלה, ְוֹלא  ְּבָקָטן.  

 יֹום ֹלא ִתְטּבֹול, ַעד ֶׁשָּתֵנץ ַהַחָּמה. ְוֻכָּלן ֶׁשָעׂשּו ִמֶּׁשָעָלה ַעּמּוד ַהַּׁשַחר, ָּכֵׁשר: 

ָּכל ַהּיֹום ָּכֵׁשר ִלְקִריַאת ַהְּמִגָּלה, ְוִלְקִריַאת ַהַהֵּלל, ְוִלְתִקיַעת ׁשֹוָפר, ְוִלְנִטיַלת לּוָלב,  ה  

ִפַּלת ַהּמּוָסִפין, ְוַלּמּוָסִפין, ּוְלִוּדּוי ַהָּפִרים, ּוְלִוּדּוי ַהַּמֲעֵׂשר, ּוְלִוּדּוי יֹום ַהִּכּפּוִרים,  ְוִלתְ 

ּוְלַקָּבָלה,   ִלְמִליָקה,  ּוְלַהְקָטָרה,  ִלְקִמיָצה  ְלַהָּגָׁשה,  ִלְתנּוָפה,  ִלְׁשִחיָטה,  ִלְסִמיָכה, 

 ת ַהְמֹצָרע: ּוְלַהָּזָיה, ּוְלַהְׁשָקַית סֹוָטה, ְוַלֲעִריַפת ָהֶעְגָלה, ּוְלַטֲהַר 

ָּכל ַהַּלְיָלה ָּכֵׁשר ִלְקִציַרת ָהֹעֶמר ּוְלֶהְקֵטר ֲחָלִבים ְוֵאָבִרים. ֶזה ַהְּכָלל, ָּדָבר ֶׁשִּמְצָותֹו  ו  

 ַּבּיֹום, ָּכֵׁשר ָּכל ַהּיֹום. ָּדָבר ֶׁשִּמְצָותֹו ַּבַּלְיָלה, ָּכֵׁשר ָּכל ַהַּלְיָלה:

  



ְקָרָאּה ַּתְרּגּום, ְּבָכל ָלׁשֹון, ֹלא    ַהּקֹוֵרא ֶאת ַהְּמִגָּלה ְלַמְפֵרַע, ֹלא ָיָצא. ְקָרָאּה ַעל ֶּפה,
  ָיָצא.

 ֲאָבל קֹוִרין אֹוָתּה ַלּלֹוֲעזֹות ְּבַלַעז. ְוַהּלֹוֵעז ֶׁשָּׁשַמע ַאּׁשּוִרית, ָיָצא: 

- 

- 

 



 ְקָרָאּה ֵסרּוִגין, ּוִמְתַנְמֵנם, ָיָצא. 

 ם ָלאו, ֹלא ָיָצא.  ָהָיה ּכֹוְתָבּה, ּדֹוְרָׁשּה, ּוַמִּגיָהּה, ִאם ִּכֵּון ִלּבֹו, ָיָצא. ְואִ 

ָהְיָתה ְּכתּוָבה ַּבַּסם, ּוַבִּסְקָרא, ּוַבּקֹומֹוס ּוַבַּקְנַקְנּתֹום, ַעל ַהְּנָיר ְוַעל ַהִּדְפְּתָרא, ֹלא ָיָצא,  
 ַעד ֶׁשְּתֵהא ְּכתּוָבה ַאּׁשּוִרית ַעל ַהֵסֶפר ּוַבְּדיֹו:  

- 

 



ּוֶבן ְּכַרְך ֶׁשָהַלְך ְלִעיר, ִאם ָעִתיד ַלֲחזֹור ִלְמקֹומֹו, קֹוֵרא ִּכְמקֹומֹו.  ֶּבן ִעיר ֶׁשָהַלְך ִלְכַרְך  
 ְוִאם ָלאו, קֹוֵרא ִעָּמֶהן. 

ַרִּבי  ֻּכָּלּה,  ֵמִאיר אֹוֵמר,  ַרִּבי  ְיֵדי חֹוָבתֹו,  ָּבּה  ְויֹוֵצא  ַהְּמִגָּלה  ֶאת  ּוֵמֵהיָכן קֹוֵרא ָאָדם 
 ְּדָבִרים ָהֵאֶּלה: ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֵמִאיׁש ְיהּוִדי. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ֵמַאַחר הַ 

- 

- 
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 .  ַהֹּכל ְּכֵׁשִרין ִלְקרֹות ֶאת ַהְּמִגָּלה, חּוץ ֵמֵחֵרׁש, ׁשֹוֶטה, ְוָקָטן. ַרִּבי ְיהּוָדה ַמְכִׁשיר ְּבָקָטן 

ֵאין קֹוִרין ֶאת ַהְּמִגָּלה, ְוֹלא ָמִלין, ְוֹלא טֹוְבִלין ְוֹלא ַמִּזין, ְוֵכן ׁשֹוֶמֶרת יֹום ְּכֶנֶגד יֹום  
 ֹלא ִתְטּבֹול, ַעד ֶׁשָּתֵנץ ַהַחָּמה. ְוֻכָּלן ֶׁשָעׂשּו ִמֶּׁשָעָלה ַעּמּוד ַהַּׁשַחר, ָּכֵׁשר: 

- 

- 

- 

 



ָּכל ַהּיֹום ָּכֵׁשר ִלְקִריַאת ַהְּמִגָּלה, ְוִלְקִריַאת ַהַהֵּלל, ְוִלְתִקיַעת ׁשֹוָפר, ְוִלְנִטיַלת לּוָלב,  
ְוַלּמּוָסִפין, ּוְלִוּדּוי ַהָּפִרים, ּוְלִוּדּוי ַהַּמֲעֵׂשר, ּוְלִוּדּוי יֹום ַהִּכּפּוִרים,  ְוִלְתִפַּלת ַהּמּוָסִפין, 

ּוְלַקָּבָלה,   ִלְמִליָקה,  ּוְלַהְקָטָרה,  ִלְקִמיָצה  ְלַהָּגָׁשה,  ִלְתנּוָפה,  ִלְׁשִחיָטה,  ִלְסִמיָכה, 
 ּוְלַהָּזָיה, ּוְלַהְׁשָקַית סֹוָטה, ְוַלֲעִריַפת ָהֶעְגָלה, ּוְלַטֲהַרת ַהְמֹצָרע: 

 ָּכל ַהַּלְיָלה ָּכֵׁשר ִלְקִציַרת ָהֹעֶמר ּוְלֶהְקֵטר ֲחָלִבים ְוֵאָבִרים. 

 ל ַהּיֹום. ָּדָבר ֶׁשִּמְצָותֹו ַּבַּלְיָלה, ָּכֵׁשר ָּכל ַהַּלְיָלה: ֶזה ַהְּכָלל, ָּדָבר ֶׁשִּמְצָותֹו ַּבּיֹום, ָּכֵׁשר ּכָ 

 



ִמי ֶׁשָהָיה עֹוֵבר ֲאחֹוֵרי ֵבית ַהְּכֶנֶסת, אֹו ֶׁשָהָיה ֵביתֹו ָסמּוְך ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְוָׁשַמע קֹול  
 .ָיָצא, ְוִאם ָלאו, ֹלא ָיָצא , ׁשֹוָפר אֹו קֹול ְמִגָּלה, ִאם ִּכֵּון ִלּבוֹ 

 

  המן של מפלתו שהיתה ממקום ההוא מבלילה אומר יוחי  בן שמעון רבי תני
 מרדכי של גדולתו היתה משם

 כולה  אמר דהוא מאיר כרבי  הלכה רב בשם ירמיה רב בא רבי

 



 ַהּקֹוֵרא ֶאת ְׁשַמע ְוֹלא ִהְׁשִמיַע ְלָאְזנֹו, ָיָצא. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ֹלא ָיָצא. 

ֵחֵרׁש, ׁשֹוֶטה, ְוָקָטן, ֵאין מֹוִציִאין ֶאת ָהַרִּבים ְיֵדי חֹוָבָתן. ֶזה ַהְּכָלל, ֹּכל ֶׁשֵאינֹו ְמֻחָיב 
 :ַּבָּדָבר, ֵאינֹו מֹוִציא ֶאת ָהַרִּבים ְיֵדי חֹוָבָתן

ָּכל ִמְצֹות ַהֵּבן ַעל ָהָאב, ֲאָנִׁשים ַחָיִבין ְוָנִׁשים ְּפטּורֹות. ְוָכל ִמְצֹות ָהָאב ַעל ַהֵּבן, ֶאָחד  
ְוָנִׁשים   ַחָיִבין  ֲאָנִׁשים  ְּגָרָמּה,  ֶׁשַהְזָמן  ֲעֵשה  ִמְצַות  ְוָכל  ַחָיִבין.  ָנִׁשים  ְוֶאָחד  ֲאָנִׁשים 

ְוָכל ִמְצַות ֲעֵשה ׁשֶ  ְוָכל ְּפטּורֹות.  ַחָיִבין.  ָנִׁשים  ְוֶאָחד  ֲאָנִׁשים  ְּגָרָמּה, ֶאָחד  ַהְזָמן  ֹּלא 
ִמְצַות ֹלא ַתֲעֶשה, ֵּבין ֶׁשַהְזָמן ְּגָרָמּה ֵּבין ֶׁשֹּלא ַהְזָמן ְּגָרָמּה, ֶאָחד ֲאָנִׁשים ְוֶאָחד ָנִׁשים  

 :א ְלֵמִתים ַחָיִבין, חּוץ ִמַּבל ַּתְׁשִחית ּוַבל ַּתִּקיף ּוַבל ִּתַטּמָ 

 



עשרה מיני פסלות הם כל מי שנמצא בו אחד מהן הרי הוא פסול לעדות ואלו הן: הנשים  
והבזויין והקרובין והנוגעין    והעבדים והקטנים והשוטים והחרשים והסומים והרשעים

בעדותן הרי אלו עשרה: 

ולא שוטה שהוא מהלך ערום ומשבר  השוטה פסול לעדות מן התורה לפי שאינו בן מצות  
מיד בדבר  כלים וזורק אבנים בלבד אלא כל מי שנטרפה דעתו ונמצאת דעתו משובשת ת

מן הדברים אף על פי שהוא מדבר ושואל כענין בשאר דברים הרי זה פסול ובכלל שוטים  
יחשב 

כדרך   הדבר  עניני  יבינו  ולא  זה  את  זה  שסותרין  דברים  מכירין  שאין  ביותר  הפתאים 
שאר עם הארץ וכן המבוהלים והנחפזים בדעתם והמשתגעים ביותר הרי אלו    שמבינין

בכלל השוטים ודבר זה לפי )מה( שיראה הדיין שאי אפשר לכוין הדעת בכתב:



 מכשיר בקטן:   ר' יהודה

 וזקנים בלוד  מרבי טרפון קטן הייתי וקריתיה למעלה א"ר יהודה )דתניא(

 אמרו לו אין מביאין ראיה מן הקטן

  מרבי יהודה קריתיה למעלהקטן הייתי ו רבי תניא אמר

 אמרו לו אין מביאין ראיה מן המתיר 
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