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A.  The Courtyard 

 מעשרות פרק ג  .  משנה1

שהיא חייבת במעשרות רבי ישמעאל אומר חצר הצורית שהכלים נשמרים איזוהי חצר   משנה ה

בתוכה רבי עקיבא אומר כל שאחד פותח ואחד נועל פטורה רבי נחמיה אומר כל שאין אדם בוש 

מלאכול בתוכה חייבת רבי יוסי אומר כל שנכנס לה ואין אומר מה אתה מבקש פטורה רבי יהודה אומר 

    .מית חייבת והחיצונה פטורהשני חצרות זו לפנים מזו הפני

הגגות פטורין אף על פי שהן של חצר החייבת בית שער אכסדרה ומרפסת הרי אלו כחצר    משנה ו

 ם.אם חייבת חייבין ואם פטורה פטורי

Mishna 5  Which courtyard is it which makes [the produce] liable to tithe? Rabbi Ishmael says: the 

Tyrian yard for the vessels are protected therein. Rabbi Akiva says: any courtyard which one person 

may open and another may lock is exempt. Rabbi Nehemiah says: any courtyard in which a man is 

not ashamed to eat is liable. Rabbi Yose says: any courtyard into which a person may enter and no 

one says to him, “what are you looking for” is exempt. Rabbi Judah says: if there are two courtyards 

one within the other, the inner one makes liable and the outer one is exempt. 

Mishna 6 Roofs do not render [produce] liable, even though they belong to a courtyard which renders 

it liable. A gate house, portico, or balcony, are like the courtyard [to which it belongs]; if [the courtyard] 

makes the [produce] liable [for tithes] so do they, and if it does not, they do not. 

 

  משנה טהרות פרק ז משנה ט . 2

האשה שנכנסה להוציא פת לעני ויצאת ומצאתו עומד בצד ככרות של תרומה וכן האשה שיצאת ומצאת 

את חברתה חותה גחלים תחת קדרה של תרומה ר"ע מטמא וחכמים מטהרין אמר ר"א בן פילא וכי 

לגלות את הקדרה של  מפני מה ר"ע מטמא וחכמים מטהרין מפני שהנשים גרגרניות הן שהיא חשודה

  .חברתה לידע מה היא מבשלת
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A woman entered her house to bring out some bread for a poor man and when she came out she 

found him standing at the side of loaves of terumah; Similarly a woman went out and found her friend 

raking out coals under a cooking pot of terumah: Rabbi Akiva says that they are impure, But the 

sages say that they are pure. Rabbi Eliezer ben Pila: but why does Rabbi Akiva rule that they are 

impure and the sages rule that they are pure? Because women are gluttonous and each may be 

suspected of uncovering her neighbor's cooking pot to know what she is cooking. 

 

  משנה טהרות פרק ח משנה א.  3

הארץ בחצר ושכח כלים בחצר אפילו חביות מוקפות צמיד פתיל או תנור מוקף צמיד פתיל  הדר עם עם

הרי אלו טמאין ר' יהודה מטהר בתנור בזמן שהוא מוקף צמיד פתיל רבי יוסי אומר אף התנור טמא עד 

 . שיעשה לו מחיצה גבוה י' טפחים

One who dwells in a courtyard with an am haaretz and forgot some vessels in the courtyard, even 

though they were jars with tightly fitting lids, or an oven with a tightly fitting cover, they are impure. 

Rabbi Judah says that an oven is pure if it has a tightly fitting lid. Rabbi Yose says: even an oven is 

impure unless he makes a partition for it, ten handbreadths high. 

 

  משנה מסכת טהרות פרק ח משנה ד. 4

נעול ומצאו פתוח ר"מ  .המניח את ביתו פתוח ומצאו פתוח נעול ומצאו נעול פתוח ומצאו נעול טהור

 :מטמא וחכמים מטהרין שהיו גנבים ונמלכו והלכו להן

One who left his house open and found it open, or locked and found it locked, or open and found it 

locked, it is pure. Closed and found it open: Rabbi Meir rules impure; But the sages rule pure, since, 

though thieves had been there, they have changed their mind and gone away. 

 

  משנה מסכת טהרות פרק ח משנה ה . 5

אשת עם הארץ שנכנסה לתוך ביתו של חבר להוציא בנו או בתו או בהמתו הבית טהור מפני שנכנסה 

 :בלא רשות

If the wife of an am haaretz entered a haver's house to take out his son or his daughter or his cattle, 

the house remains pure, since she had entered it without permission. 

 

 משנה מסכת בבא בתרא פרק א .  6

 השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר בונין את הכותל באמצע ...    משנה א
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If joint owners wish to make a partition in a courtyard they build the wall in the middle. … 

אין חולקין את החצר עד שיהא ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה ... זה הכלל כל שיחלק  משנה ו

ושמו עליו חולקין ואם לאו אין חולקין אימתי בזמן שאין שניהם רוצים אבל בזמן ששניהם רוצים אפילו 

 ... חות מכאן יחלוקובפ

They do not divide a courtyard until there is four cubits for this [partner] and four cubits for this 

[partner]…   This is the general rule: whatever can be divided and still be called by the same name, 

they divide; otherwise they do not divide. When is this so? When they do not both wish [to divide the 

property]. However, if both wish they can divide it even if it is smaller. …  

  

B. Locking Mechanisms 

  תוספתא מסכת טהרות )צוקרמאנדל( פרק ח הלכה א.  7

הבית טמא מסר לו החיצון ולא מסר לו הפנימי החיצון טמא ר' שמעון אומר המוסר מפתח לעם הארץ 

  ... והפנימי אינו טמא אלא עד מקום שהוא יכול לפשוט ידו וליגע

Rabbi Shimon said: One who hands over the key to an Am haAretz, the house becomes impure. If 

you hand him the outer key, but not the inner one, the outer area is impure and the inner is impure 

only in the area where he could outstretch his arm and touch. 

 

  משנה כלים פרק יד משנה ח.  8

בתו טהור רבי יהודה מטמא מפני שהוא פותח בו מבפנים ושל מפתח של ארכובה שנשבר מתוך ארכו

גם שנשבר מתוך גומו טהור היו בו חפין ונקבין טמא נטלו חפין טמא מפני נקבין נסתתמו נקבין טמא 

 ...מפני חפין נטלו חפין ונסתתמו נקבין או שפרצו זה לתוך זה טהור

A knee-shaped key that was broken off at the knee joint is pure. Rabbi Judah says that it is impure, 

because one can open with it from within. A gamma-shaped key that was broken off within it’s gamma 

is pure. … 
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  שנה מסכת מידות פרק ג משנה א.  מ9

ים כונס ועולה במדה זו עד אמר רבי יוסי מתחלה לא היה אלא שמונה ועשרים על שמונה ועשר...

שנמצא מקום המערכה עשרים על עשרים וכשעלו בני הגולה הוסיפו עליו ארבע אמות מן הדרום 

 ... וארבע אמות מן המערב כמין גמא

… Rabbi Yose said: Originally, the complete area [occupied by the altar] was only twenty-eight cubits 

by twenty-eight, and it rose with the dimensions mentioned until the space left for the altar pile was 

only twenty by twenty. When, however, the children of the exile returned, they added four cubits on 

the north, and four on the west like a gamma…  

  

C.  Relationships between Neighbors  

  משנה מסכת דמאי פרק ב משנה ב.  10

המקבל עליו להיות נאמן מעשר את שהוא אוכל ואת שהוא מוכר ואת שהוא לוקח ואינו מתארח אצל 

יהודה אומר אף המתארח אצל עם הארץ נאמן אמרו לו על עצמו אינו נאמן כיצד יהא נאמן עם הארץ ר' 

 :על של אחרים

One who accepts upon himself to be trustworthy (ne’eman), must tithe whatever he eats and 

whatever he sells and whatever he buys, and he may not be the guest of an am haaretz. Rabbi Judah 

says: even one who is the guest of an am haaretz can still be considered trustworthy. They said to 

him: He is not trustworthy regarding himself! How can he be considered trustworthy regarding others? 

  



5 
 

 

  א משנה מסכת דמאי פרק ז משנה.  11

המזמין את חבירו שיאכל אצלו והוא אינו מאמינו על המעשרות אומר מערב שבת מה שאני עתיד 

להפריש מחר הרי הוא מעשר ושאר מעשר סמוך לו זה שעשיתי מעשר עשוי תרומת מעשר עליו 

 :ומעשר שני בצפונו או בדרומו ומחולל על המעות

One who invites his friend [before Shabbat] to eat with him [on Shabbat], and [his friend] does not 

trust him in respect of tithes, [the friend] may say on the eve of Shabbat, “What I will set apart 

tomorrow, behold it shall be tithe, and what is nearest to it shall be the rest of the tithe. That which I 

made tithe will become the terumah of the tithe for the whole, and the second tithe is to the north or to 

the south and it shall be exchanged for money.” 

 

  משנה מסכת דמאי פרק ב משנה ג .  12

חבר... ואינו מתארח אצל עם הארץ ולא מארחו אצלו בכסותו ר' יהודה אומר אף  המקבל עליו להיות

לא יגדל בהמה דקה ולא יהא פרוץ בנדרים ובשחוק ולא יהא מטמא למתים ומשמש בבית המדרש 

 :אמרו לו לא באו אלו לכלל

One who takes upon himself to become a “chaver” may not sell to an am haaretz either moist or dry 

[produce], nor may he buy from him moist [produce], nor may he be the guest of an am haaretz, nor 

may he host an am haaretz as a guest while [the am haaretz] is wearing his own garment. … 

 

D.  The Roof of the House 

  דף סד עמוד בתלמוד בבלי מנחות .  13

מביאין אותו מכל מקום. מעשה  -מצות העומר להביא מן הקרוב, לא ביכר הקרוב לירושלים מתני'. 

  .שבא העומר מגגות צריפין, ושתי הלחם מבקעת עין סוכר

... מעשה שבא ]העומר[ מגגות צריפין. ת"ר: כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה, והיה הורקנוס  גמ'.

לוס מבפנים. בכל יום ויום היו משלשלין להן דינרין בקופה ומעלין להן תמידין. היה שם מבחוץ ואריסטוב

זקן אחד שהיה מכיר בחכמת יוונית, לעז להם בחכמת יוונית, אמר להן: כל זמן שעסוקין בעבודה אין 
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יו נמסרין בידכם. למחר שלשלו להן דינרין בקופה והעלו להן חזיר, כיון שהגיע לחצי חומה נעץ צפרנ

בחומה, ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה. באותה שעה אמרו: ארור 

שיגדל חזיר, וארור שילמד בנו חכמת יוונית. ועל אותה שעה שנינו: מעשה שבא עומר מגגות צריפין, 

א ושתי הלחם מבקעת עין סוכר. כי מטא עומר, לא הוו ידעי מהיכא אייתי עומר, אכרזו, אתא ההו

חרשא אותיב חדא ידא אאיגרא וחדא ידיה אצריפא, אמר להו מרדכי: מי איכא דוכתא דשמה גגות 

 .צריפין או צריפין גגות? בדקו ואשכחוה

MISHNA: The mitzva of the omer is to bring the barley reaped for the meal offering from fields 

close to Jerusalem. If the barley did not ripen in the fields close to Jerusalem, one brings it from 

any place in Eretz Yisrael. There was an incident where the omer came from Gaggot Tzerifin and 

the wheat for the two loaves on Shavuot came from the valley of Ein Sokher. 

GEMARA: … The mishna teaches: There was an incident where the omer came from Gaggot 

Tzerifin and the two loaves on Shavuot came from the valley of Ein Sokher. The Sages taught a 

baraita that provides the background of this event: When the kings of the Hasmonean monarchy 

besieged each other in their civil war, Hyrcanus was outside of Jerusalem, besieging it, and 

Aristoblus was inside. On each and every day they would lower dinars in a box from inside the 

city, and those on the outside would send up animals for them to bring the daily offerings in the 

Temple.  A certain elderly man was there, in Jerusalem, who was familiar with Greek wisdom. 

He communicated to those on the outside by using words understood only by those proficient in 

Greek wisdom. The elderly man said to them: As long as they are engaged with the Temple 

service, they will not be delivered into your hands. Upon hearing this, on the following day, 

when they lowered dinars in a box, they sent up a pig to them. Once the pig reached halfway up 

the wall, it inserted its hooves into the wall and Eretz Yisrael shuddered four hundred parasangs 

by four hundred parasangs.  When the Sages saw this, they said at that time: Cursed is he who 

raises pigs, and cursed is he who teaches his son Greek wisdom. And it is with regard to that 

time of civil war, in which the land was destroyed, that we learned: An incident occurred in which 

the omer, the measure of barley brought as a communal offering on the sixteenth of Nisan, came 

from Gaggot Tzerifim, and the two loaves offered on Shavuot came from the valley of Ein 

Sokher. Since no fresh barley grain was found in the fields immediately surrounding Jerusalem, it had 

to be brought from these outlying areas. 

The Gemara relates another tradition with regard to that occasion when the omer came from Gaggot 

Tzerifin and the two loaves from the valley of Ein Sokher: When it came time to bring the omer meal 

offering, they did not know from where they could bring the omer grain, as all the surrounding 

fields were looted and ruined. The court publicly proclaimed their difficulty. A certain deaf-mute 

[ḥersha] came forward and stretched out one hand toward a roof, gag in Hebrew, and one hand 

toward a hut [atzerifa]. Mordekhai said to the Sages: Is there a place that is called Gaggot 

Tzerifin or Tzerifin Gaggot? They checked and found that there was such a place… 

Translation from William Davidson edition (Sefaria) 
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  משנה עירובין פרק י משנה ג.  14

היה קורא בראש הגג ונתגלגל הספר מידו עד שלא הגיע לעשרה טפחים גוללו אצלו משהגיע  …

לעשרה טפחים הופכו על הכתב רבי יהודה אומר אפילו אין מסולק מן הארץ אלא כמלא מחט גוללו 

אצלו רבי שמעון אומר אפילו בארץ עצמו גוללו אצלו שאין לך דבר משום שבות עומד בפני כתבי 

  .הקודש

… If he was reading on the top of a roof and the book (scroll) rolled out of his hand: Before it reached 

ten handbreadths from the ground, he may roll it back to himself; after it had reached ten 

handbreadths from the ground he must turn it over with its writing downwards. Rabbi Judah says: 

even if it was removed from the ground by no more than a needle's thickness he may roll it back to 

himself. Rabbi Shimon says: even if it touched the actual ground he may roll it back to himself, since 

no prohibition that is due to “Shabbat rest” stands before the Holy Writings. 

 

  משנה מקוואות פרק ב משנה ז.  15

המניח קנקנים בראש הגג לנגבן ונתמלאו מים רבי אליעזר אומר אם עונת גשמים הוא אם יש בו כמעט 

  .לא יערה מים בבור ישבר ואם לאו לא ישבר רבי יהושע אומר בין כך ובין כך ישבר או יכפה אבל

If one had left jars on the roof to dry and they became filled with water: Rabbi Eliezer says: if it was 

the season of rain and there was [in the cistern] a little water, one may break the jars; otherwise one 

may not break them. Rabbi Joshua says: in either case one may break them or tilt them over, but one 

may not empty [them into the cistern]. 

 

  מסכת דרך ארץ פ"ה.  16

מכבדן כר"ג, ומעשה ברבי יהושע שהשכים אצלו  לעולם יהיו כל בני אדם חשובין לפניך כליסטים והוי

אדם ונתן לו אכילה ושתיה והעלהו לגג לשכב ונטל סולם מתחתיו, מה עשה אותו האיש, עמד בחצי 

הלילה ונטל את הכלים וכרכן בטליתו וכיון שביקש לירד נפל מן הגג ונשברה מפרקתו, לשחרית השכים 

כך עושים בני אדם שכמותך, אמר לו רבי לא הייתי יודע רבי יהושע ומצאו כשהוא נופל, אמר לו ריקה 

שנטלת את הסולם מתחתי, אמר לו ריקה אי אתה יודע שמאמש היינו זהירים בך. מכאן א"ר יהושע 

 .י מכבדן כר"גולעולם יהיו כל בני אדם בעיניך כליסטים וה

You should always regard people as bandits but honor them like Rabban Gamliel. It once happened 

to Rabbi Yehoshua that a person arrived early in his household. Rabbi Yehoshua gave him food and 

drink and brought him to the roof to rest, and removed the ladder underneath. What did the person 

do? He woke up in the middle of the night, wrapped the dishes in his tallit, and when he wanted to go 

down, he fell off the roof and broke his neck. In the morning, Rabbi Yehoshua awoke early and found 

the fallen man, and said to him “You good for nothing! This is what people like you do!”.  He said to 

him: “Rebbe! I didn’t know that you moved the ladder from under me.”  Rabbi Yehoshua responded 



8 
 

“You good for nothing! Don’t you know that we were cautious about you since last night?”.  From this 

incident Rabbi Yehoshua taught: You should always regard people as bandits but honor them like 

Rabban Gamliel.   

 

  משנה מסכת אבות פרק ב משנה ט.  17   

אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם רבי אליעזר אומר עין טובה רבי יהושע אומר 

חבר טוב רבי יוסי אומר שכן טוב רבי שמעון אומר הרואה את הנולד רבי אלעזר אומר לב טוב אמר 

ה להם רואה אני את דברי אלעזר בן ערך שבכלל דבריו דבריכם אמר להם צאו וראו איזוהי דרך רע

שיתרחק ממנה האדם רבי אליעזר אומר עין רעה רבי יהושע אומר חבר רע רבי יוסי אומר שכן רע רבי 

שמעון אומר הלוה ואינו משלם אחד הלוה מן האדם כלוה מן המקום ברוך הוא שנאמר )תהלים ל"ז( 

לעזר בן לוה רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן רבי אלעזר אומר לב רע אמר להם רואה אני את דברי א

 :ערך שבכלל דבריו דבריכם

He [Rabban Yohanan] said to them: go forth and observe which is the right path to which a man 

should adhere? Rabbi Eliezer said, a good eye; Rabbi Joshua said, a good companion; Rabbi Yose 

said, a good neighbor; Rabbi Shimon said, foresight. Rabbi Elazar said, a good heart. He [Rabban 

Yohanan] said to them: I prefer the words of Elazar ben Arach, for in his words your words are 

included. He [Rabban Yohanan] said unto them: go forth and observe which is the evil path which a 

man should shun? Rabbi Eliezer said, an evil eye; Rabbi Joshua said, an evil companion; Rabbi Yose 

said, an evil neighbor; Rabbi Shimon said, one who borrows and does not repay for he that borrows 

from man is as one who borrows from God, blessed be He, as it is said, “the wicked borrow and do 

not repay, but the righteous deal graciously and give” (Psalms 37:21). Rabbi Elazar said, an evil 

heart. He [Rabban Yohanan] said to them: I prefer the words of Elazar ben Arach, for in his words 

your words are included. 

Mishnah translations from Mishna Yomit by Dr. Joshua Kulp (Sefaria) 
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