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Tour of the Mishnah 
The Sixth Book of Mishnah: Taharos 

 

By Rabbi Yosef Shaffer 
 

שייפער ה"ע מיכל בן ל-ירחמיא' גדלי' ר ח"הוו ח"הרה נ"לע  
In loving memory of Reb Gedaliah Shaffer O.B.M. 

 

Zeraim Moed Nashim Nezikin Kodshim Taharos 
Agricultural 

Mitzvos 
Shabbat and 

Holidays 
Marriage and 

Divorce 
Civil and 

Judicial Law 
The Holy 
Temple 

Laws of ritual 
purity 

      

Keilim Oholos Negaim Parah Taharos Mikvaos 

Niddah Machshirin Zavim Tvul Yom Yadayim Uktzin 

 
Keilim: 
Discusses the Tumas susceptibility of different kinds of vessels.  

  
  

 משנה מסכת כלים פרק א 
משנה א אבות הטומאות השרץ ושכבת זרע וטמא מת והמצורע בימי ספרו ומי חטאת שאין בהם כדי הזייה הרי 

 אלו מטמאין אדם וכלים במגע וכלי חרש באויר ואינם מטמאין במשא: 

   

Oholos: 
Ritual impurity stemming from contact with or proximity to a corpse. 

  

  
  

Negaim: 
A leprosy-like discoloration of the skin which can also occur on garments or walls of a house. 
  
  

 משנה מסכת נגעים פרק א 
משנה א מראות נגעים שנים שהן ארבעה בהרת עזה כשלג שניה לה כסיד ההיכל והשאת כקרום ביצה שניה לה 

 רים השאת כצמר לבן שניה לה כקרום ביצה: כצמר לבן דברי ר"מ וחכמים אומ
 

   

Parah: 
Laws of the Red Heifer. The process of purification from Tumas Meis (corpse Tumah). 
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 משנה מסכת פרה פרק ג 
משנה א שבעת ימים קודם לשרפת הפרה מפרישין כהן השורף את הפרה מביתו ללשכה שעל פני הבירה צפונה 

ובית אבן היתה נקראת ומזין עליו כל ז' הימים מכל חטאות שהיו שם ר' יוסי אומר לא היו מזין עליו אלא מזרחה 
בשלישי ובשביעי בלבד ר' חנינא סגן הכהנים אומר על הכהן השורף את הפרה מזין כל שבעת הימים ועל של 

 יוה"כ =יום הכיפורים= לא היו מזין עליו אלא בשלישי ובשביעי בלבד: 

  

   

Taharos: 
Various laws of Tumah and Taharah (ritual purity). 

  
  

Mikvaos: 
Laws governing the Mikvah (pl. mikvaos), a body of water the immersion in which purifies a person or object of 
most kinds of Tumah. 
  

  
 משנה מסכת מקוואות פרק א 

משנה ח למעלה מהן מים מוכין שהן מטהרין בזוחלין למעלה מהן מים חיים שבהן טבילה לזבים והזייה למצורעים 
 וכשרים לקדש מהן מי חטאת: 

 

    

Niddah: 
Laws associated with family purity and the Tumah of Niddah. 

 
  

Machshirin: 
The Tumah susceptibility of foods and beverages. 

  
 משנה מסכת מכשירין פרק א 

משנה א כל משקה שתחלתו לרצון אע"פ שאין סופו לרצון או שסופו לרצון אע"פ שאין תחלתו לרצון הרי זה בכי 
 יותן משקין טמאים מטמאין לרצון ושלא לרצון: 

  

Zavin: 
Tumos deriving from bodily discharges. 
  

Tvul Yom: 
An intermediate Tumah state of one who has immersed in a mikvah and awaits the day’s end to become 
completely pure. 
  

Yadayim: 
Tumah of one’s hands. Laws of Netillat yadayim. 
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 משנה מסכת ידים פרק ב 
לפרק וחזרו  משנה ג הידים מיטמאות ומיטהרות עד הפרק כיצד נטל את הראשונים עד הפרק ואת השניים חוץ

ליד טהורה נטל את הראשונים ואת השניים חוץ לפרק וחזרו ליד טמאה נטל את הראשונים לידו אחת ונמלך ונטל 
את השניים לב' ידיו טמאות נטל את הראשונים לב' ידיו ונמלך ונטל את השניים לידו אחת ידו טהורה נטל לידו 

ין ד' וה' זה בצד זה או זה ע"ג זה ובלבד שירפו אחת ושפשפה בחברתה טמאה בראשו או בכותל טהורה נוטל
 שיבואו בהם המים 

  

Uktzin: 
How the laws of food-Tumah relate to the ‘auxiliary’ parts of fruits and vegetables like the leaves and stems. 

  
 משנה מסכת עוקצין פרק א 

רף שומר אע"פ שאינו יד מיטמא ומטמא ומצטרף לא משנה א כל שהוא יד ולא שומר מיטמא ומטמא ולא מצט
 שומר ולא יד לא מיטמא ולא מטמא: 


