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הננו  ע״ה,  הצדקנית  הרבנית  של  היארצייט  יום  לקראת 
מוציאים לאור לקט מדברי חז״ל ומשיחות רבינו נשיאנו, 
’עזר כנגדו’ –  בענין הזכות שניתנה לנשי ישראל להיות 

לסייע בלימוד התורה של בעליהן ובניהן.
אין ספק  וללכת בעקבותיה.  רבינו הורה ללמוד מדרכיה 
שענין זה הוא בבחינת הזהיר טפי של הרבנית הצדקנית 
רבות  נשארת שעות  הרבנית  היתה  נישואיה,  ע״ה; מעת 
בבדידות בביתה, מתוך אהבה והערצה לשקידתו בלימוד 
דרך  בכל  הרבנית,  ניסתה  תמיד  רבינו.  כ״ק  של  התורה 
הרבי  יטרד  שלא  דאגה  ותמיד  לעזר,  להיות  אפשרית, 
על מנת שיוכל לשבת על התורה   בכך,  בדברים של מה 

ועל העבודה.
גם עצם קבלת הנשיאות היתה כרוכה במסירות נפש רבה 
מצידה, אך היא ניגשה לכך מתוך שמחה של מצווה ומתוך 
בשיחותיו  בהתוועדויותיו,  שותפה  להיות  זכות  הרגשת 

ובעבודתו הק’ של כ״ק רבינו בהרבצת התורה והיהדות.

לעילוי  נשמה(  )אותיות  משניות  ללמוד  ישראל   מנהג  ע״פ 
)בקשר  לשמה.  השייכים  פרקים  הוספנו  הנפטרת,  נשמת 
לכמה נשיאים הורה רבינו ללמוד עכ”פ פרק אחד, אבל הרוצה 

להוסיף יכול להוסיף(.
ויה״ר שאכן החי יתן אל לבו, ונלך באורחותיה.

מחלקת ההו"ל שע"י יגדיל תורה

דבר העורך
 As we approach the yahrtzeit of Rebbetzin Chaya Mushka, Aleha
 Hashalom, we bring you a collection of teachings from Chaza”l
 and the Sichos of the Rebbeim discussing the great z’chus of the
 Jewish woman to be an “Eizer K’negdo”- i.e. to assist her husband
  and children in their learning of Torah.

 The Rebbe instructed us to learn from the ways of Rebbetzin
 Chaya Mushka and to walk in her footsteps. The Rebbetzin
 was a true paradigm of an “Eizer K’negdo,” personifying this
  idea in the most beautiful way.

 From the very beginning of her marriage, the Rebbetzin would
 remain at home alone, often for long periods of time, while
 the Rebbe was attending to matters of Torah learning and
 Yiddishkeit. She looked for ways to assist her husband in his holy
 work, making sure that the Rebbe would not be disturbed by
 unimportant things, enabling the Rebbe to apply himself to his
avoda and Torah learning.

 We can only imagine that the Rebbe’s kabbolas hanesius
  involved great mesirus nefesh on the part of Rebbetzin.
 But throughout her lifetime, we saw her utmost joy and
 dedication. She was permeated with the feeling of being
 fortunate to have this great z’chus of being a partner with
 the Rebbe in the holy work of spreading
 Torah and Yiddishkeit. The Rebbetzin
 was a beautiful example of devotion and
 loyalty; of strength and commitment; a
 real Eishes Chayil.
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נשים בלימוד התורה

יתרון החינוך של נשים

נשים מצוות לעשות כל התלוי בהם שבניהם ילמדו תורה

לימוד עם האם מוסיף חיות והתלהבות יתירה אצל הילד

בדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו עם הארץ, 

ותינוקת  מגבת ועד אנטיפרס ולא מצאו תינוק 

טומאה  בהלכות  בקיאין  היו  שלא  ואשה  איש 

וטהרה.
סנהדרין צד, ב

אם היא עוזרת לבנה או לבעלה בגופה ומאודה 

ושכרה  עמהם,  שכר  חולקת  בתורה  שיעסוק 

גדול מאחר שהם מצווים ועושים על ידיה, מה 

שכר  לה  שיש  תורה  שלמדה  באשה  כן  שאין 

שאינה  מפני  האיש  כשכר  גדול  שכר  לא  אבל 

מצווה ועושה.

ואף על פי שיש לה שכר, צוו חכמים שלא ילמד 

אין  הנשים  שרוב  מפני  תורה,  בתו  את  אדם 

תורה  דברי  ומוציאות  להתלמד  מכוונת  דעתן 

מלמדה  ואם  דעתן,  עניות  לפי  הבאי  לדברי 

תורה שבעל פה הרי זה כאלו מלמדה תפלות, 

מפני שעל ידי זה נכנס בה ערמומית.

הלכות  ללמוד  חייבות  הנשים  גם  מקום  ומכל 

הצריכות להן לידע אותן, כמו דיני נדה וטבילה 

מצות  וכל  בהם  וכיוצא  יחוד  ואיסור  ומליחה 

עשה שאין הזמן גרמא וכל מצות לאא תעשה 

של תורה ושל דברי סופרים שהן מוזהרות בהן 

הלכות  דורש  החכם  היה  ובימיהם  כאנשים, 

המצויות ורגילות וצריכות לכל אדם לידע אותן 

בלשון שמבינים הנשים ועמי הארץ מידי שבת 

בשבת.
הלכות תלמוד תורה א, יד

הוספה בקביעות עיתים לתורה בכל מקום
בעמדנו בהתחלת תקופה חדשה – היארצייט הראשון ... הרי זה 
לבו״... החל מהוספה של  יתן אל  צריך להתבטא בחידוש ב״החי 
החי למטה בלימוד התורה וקיום המצוות ובאופן – שקשור דוקא 
עם עת – זמן, ומקום גשמי: קביעות עיתים לתורה בכל מקום – 
לקבוע שיעורים ברבים בלימוד החסידות ולימוד הנגלה, ובפרט 
במקומות שאין עדיין שיעורי תורה. ובשיעורים הקיימים מכבר 
השיעורי  ולקשר  ובאיכות.  בכמות  הלימוד,  ולחזק  להוסיף   –

תורה גם עם התעוררות לעניני יראת שמים בכלל.

במיוחד חלק האגדה שבתורה
כולל  הנגלה,  ולימוד  החסידות  בלימוד  ברבים  שיעורים  לקבוע 
ובמיוחד – חלק האגדה שבתורה, עין יעקב וכיו”ב )שרוב סודות 
קדיש  אמירת  עם  במיוחד  קשור  זה  שענין  בה(,  גנוזין  התורה 
דרבנן – “שמי’ רבה דאגדתא” שעל זה קיים עלמא. ועילוי מיוחד 
בזה – שעל ידי זה באים גם עניני סודות התורה באופן המובן גם 
ורמז  )באמצעות הדרוש  דרך הפשט  פי  על  )לאנשים פשוטים( 
האגדה  שלימוד  תורה  בלקוטי  מהמבואר  גם  שביניהם(.ולהעיר 

ופנימיות התורה הוא בכלל “שליש במקרא”.
)ע”פ שיחת כ”ב שבט ה’תשמ”ט , ה’יארצייט’ הראשון – סעיף יב ובהשלמות(

והבנות  הבנים  והנהגת  שהחינוך  לכך  נוסף 

)ובפרט הקטנים והקטנות( בפועל ממש תלוי' 

עקרת  האם,  בהדרכת  ועיקרית  רבה  במדה 

על  החינוך  עיקר  נעשה  ממילא  ובדרך  הבית, 

ידה, הרי ידוע מ״ש השל״ה  ש״הנשים מצוות 

על תוכחת בניהם כמו האב ויותר מהם מטעם 

שהם פנויות ומצויות יותר בבית כו'".

ולא עוד אלא שיש יתרון בהחינוך )והתוכחה( 

דנשים לגבי אנשים – כיון שמצד טבע הנשים 

נעשית פעולתן בחינוך בלשון רכה, ומתוך רגש 

אצל  מאשר  )יותר  וחיבה  אהבה  קירוב,  של 

בדורות  )ובפרט  במוחש  ורואים  האנשים(, 

ואהבה  קירוב  של  בדרך  שדוקא  האחרונים( 

)״חנוך לנער על פי דרכו״( גדולה יותר הצלחת 

החינוך.
ספר השיחות תש"נ ח"ב ע' 455

לבעלה  או  לבנה  עוזרת  היא  ש״אם  לכך  נוסף 

שכר  חולקת  בתורה  שיעסוק  ומאודה  בגופה 

מצווים  שהם  מאחר  גדול  ושכרה  עמהם, 

ידה״, הרי, מאותו טעם ש״הנשים  ועושים על 

מצוות על תוכחת בניהם כמו האב ויותר מהם״, 

התלוי  כל  ולעשות  להשתדל  גם  מצוות  ה״ה 

בהן שבניהם ילמדו תורה.

שבניהם  הנשים  של  שבהשתדלותן  ופשוט, 

בנייהו  ״באקרויי  חז״ל  ובלשון   – תורה  ילמדו 

לבי כנישתא״ )תינוקות  של בית רבן היו רגילין 

להיות למדים לפני רבן בבית הכנסת(, ״דמקרין 

להביאן  בניהן  על  )שטורחות  בנייהו״  ומתנין 

 – משנה(  ולשנות  מקרא  לקרוא  הספר  לבית 

בזה נכללים כל האופנים של עידוד חיזוק וזירוז 

שיוסיפו בלימוד התורה בהתמדה ושקידה.

ההתעניינות  ע״י   – בזה  ומהאופנים 

וההשתתפות של הנשים בתלמודם של בניהם, 

מה״חדר״,  לבתיהם  חוזרים  הילדים  שכאשר 

אותם  שואלת  ״ישיבה״,  או  ״תלמוד־תורה״ 

על  לה  ויעברו  שיחזרו  מהם  ומבקשת  אמם 

תלמודם.
ספר השיחות תש"נ ח"ב ע' 455-456

כשלעצמו  הלימוד  שבחזרת  לתועלת  נוסף 

אלא  האב,  עם  בהלימוד  מדה  באותה  )שהיא 

.. פניות ומצויות יותר בבית״(, הרי,  ש״הנשים 

ביתר  המיוחדת,  בדרכה  האם,  עם  הלימוד 

עמו  )שהלימוד  האב  מאשר  לבבי  ורגש  חום 

הוא בדרך של ״בחינה״, כנהוג שהאב בוחן את 

בניו על לימודיהם, ביום השבת וכיו״ב(, מוסיף 

חיות והתלהבות יתירה בלימודם של הילדים, 

כנראה במוחש.
ספר השיחות תש"נ ח"ב ע' 456



חיוב לימוד לנשים

לימוד התורה מול ההתעסקות בסחורה

הלכות  ללמוד  חייבות  ״הנשים   - לראש  לכל 

הצריכות להן לידע אותן, כמו דיני נדה וטבילה 

מ״ע  וכל  בהם,  וכיוצא  יחוד  ואיסור  ומליחה 

של  תעשה  לא  מצות  וכל  גרמא  הזמן  שאין 

בהן  מוזהרות  שהן  סופרים  דברי  ושל  תורה 

כאנשים״ - ריבוי גדול דהלכות התורה )והלואי 

היו כל האנשים בקיאים בכל זה(.

בתורת  התורה  פנימיות  לימוד   - ועיקר  ועוד 

ה׳  דאמונת  הענינים  נתבארו  שבה  החסידות 

ובלשון הכתוב ״דע  כו',  ויראתו  ויחודו אהבתו 

- שלימוד  ועבדהו בלב שלם"  את אלקי אביך 

תמידי  שחיובן  מצוות  ה״ששה  לקיום  נוגע  זה 

ימיו״,  בכל  רגע  אפילו  האדם  מעל  יפסק  לא 

שגם הנשים חייבות בהן כמו האנשים.

שאין  להלכות  בנוגע  גם   - בזה  להוסיף  ויש 

צריכות להן ולכל עניני התורה:

שאין  בהלכות  גם  בתורה  ענין  שלומדת  אשה 

ברכת  ומברכת  שכר״,  לה  ״יש   - לה  צריכות 

התורה גם על לימוד הלכות שאין צריכות לה.
ספר השיחות תש"נ ח"ב ע' 456-4

דטבע הנשים שיבטלו בעליהם מתורה בשביל 

שהם סוברים שמכח זה יתעסקו בסחורה ויהיה 

להם טובה בעוה"ז, משא"כ אם יעסקו בתורה 

אינו  ובאמת  לחוד,  עוה"ב  רק  להם  יהיה  לא 

בעולם  ימיך  ואורך  בעוה"ז  חייך  היא  אלא  כן, 

שכולו ארוך שהוא עוה"ב.
ט"ז אבה"ע סי' ב סק"ג

cd
מסכת חלה פרק א

ְסִמין  עֹוִרים ְוַהּכֻ ה, ַהִחִטים ְוַהׂשְ ַחּלָ ִבין ּבַ ה ְדָבִרים ַחּיָ ָ א ֲחִמּשׁ
ה, ּוִמְצָטְרִפין ֶזה  ַחּלָ ִבין ּבַ יפֹון. ֲהֵרי ֵאּלּו ַחּיָ ּבֶֹלת ׁשּוָעל ְוׁשִ ְוׁשִ
ְפֵני  ִמּלִ ְקצֹור  ּוִמּלִ ַסח,  ַהּפֶ ְפֵני  ִמּלִ ָחָדׁש  ּבֶ ַוֲאסּוִרין  ֶזה,  ִעם 
יָרן. ְוִאם ָלאו,  ִריׁשּו ֹקֶדם ָלֹעֶמר, ָהֹעֶמר ַמּתִ ָהֹעֶמר. ְוִאם ִהׁשְ

א: בֹוא ָהֹעֶמר ַהּבָ ּיָ ֲאסּוִרין ַעד ׁשֶ

ִית  ּזַ ּכַ חֹוָבתֹו.  ְיֵדי  ָצא  ּיָ ַסח,  ּפֶ ּבַ ה  ַמּצָ ִית  ּזַ ּכַ ֵמֶהם  ָהאֹוֵכל  ב 
ֲהֵרי  יִנים,  ַהּמִ ָכל  ּבְ ֵמֶהם  ֶאָחד  ִנְתָעֵרב  ֵרת.  ִהּכָ ּבַ ב  ַחּיָ ָחֵמץ, 
ֶהם,  בּוָאה, ָאסּור ּבָ ת ּוִמן ַהּתְ ַסח. ַהּנֹוֵדר ִמן ַהּפַ ּפֶ ֶזה עֹוֵבר ּבַ
ֵאינֹו  ָגן  ַהּדָ ִמן  ַהּנֹוֵדר  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ֵמִאיר.  י  ַרּבִ ְבֵרי  ּדִ

רֹות: ַעׂשְ ה ּוַבּמַ ַחּלָ ִבין ּבַ א ֵמֶהן. ְוַחּיָ ָאסּור ֶאּלָ

ֶקט,  ַהּלֶ רֹות,  ַעׂשְ ַהּמַ ִמן  ּוְפטּוִרים  ה  ַחּלָ ּבַ ִבין  ַחּיָ ֵאּלּו  ג 
ָלה  ּטְ ּנִ ׁשֶ ִראׁשֹון  ר  ּוַמֲעׂשֵ ְוַהֶהְפֵקר,  ָאה,  ְוַהּפֵ ְכָחה,  ִ ְוַהּשׁ
ָהֹעֶמר,  ּומֹוַתר  ְפּדּו,  ּנִ ׁשֶ ׁש  ְוֶהְקּדֵ ִני  ׁשֵ ר  ּוַמֲעׂשֵ ְתרּוָמתֹו, 
בּוָאה  ּתְ ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר,  י  ַרּבִ ִליׁש.  ׁשְ ֵהִביָאה  ּלֹא  ׁשֶ ּוְתבּוָאה 

ה: טּוָרה ִמן ַהַחּלָ ִליׁש, ּפְ ּלֹא ֵהִביָאה ׁשְ ׁשֶ

ה, ָהֹאֶרז, ְוַהּדַֹחן,  רֹות ּוְפטּוִרין ִמן ַהַחּלָ ַעׂשְ ּמַ ִבין ּבַ ד ֵאּלּו ַחּיָ
ת  ֵמֲחֵמׁשֶ ּוָפחּות  ְטִניֹות,  ְוַהּקִ ִמין,  ְמׁשְ ֻ ְוַהּשׁ ָרִגים,  ְוַהּפְ
ת  ִנין, ְוָהֶאְסִקִריִטין, ְוַחּלַ ְבׁשָ ִנין, ְוַהּדֻ ְפּגָ בּוָאה. ַהּסֻ ּתְ ְרָבִעים ּבַ

ה: טּוִרין ִמן ַהַחּלָ ע, ּפְ ֵרת, ְוַהְמֻדּמָ ׂשְ ַהּמַ

ה.  טּוָרה ִמן ַהַחּלָ ִנין, ּפְ ִנין ְוסֹוָפּה ֻסְפּגָ ִחָלָתה ֻסְפּגָ ּתְ ה ׁשֶ ה ִעּסָ

ה,  ִנין ְוסֹוָפּה ִעּסָ ָתּה ֻסְפּגָ ִחּלָ ִנין, ּתְ ה ְוסֹוָפּה ֻסְפּגָ ָתּה ִעּסָ ִחּלָ ּתְ
בֹות: נּוְבָקאֹות ַחּיָ ה. ְוֵכן ַהּקְ ַחּלָ ֶבת ּבַ ַחּיֶ

ִבין. ַהֲחִליָטה,  ל ְמַחּיְ אי ּפֹוְטִרין, ּוֵבית ִהּלֵ ּמַ ית ׁשַ ה, ּבֵ ִעיּסָ ו ַ ּמְ
ל ּפֹוְטִרין. ַחּלֹות ּתֹוָדה ּוְרִקיֵקי  ִבין, ּוֵבית ִהּלֵ אי ְמַחּיְ ּמַ ית ׁשַ ּבֵ

ב: ּוק, ַחּיָ ּשׁ טּור. ִלְמּכֹור ּבַ ָאן ְלַעְצמֹו, ּפָ ָנִזיר ֲעׂשָ

ְתנּו  ּנָ ׁשֶ ים  ָנׁשִ ה.  ַחּלָ ּבַ ב  ַחּיָ ק,  ְלַחּלֵ אֹור  ׂשְ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ַנְחּתֹום  ז 
ֵמֶהן  ַאַחת  ל  ׁשֶ ּבְ ֵאין  ִאם  אֹור,  ׂשְ ָלֶהן  ַלֲעׂשֹות  ְלַנְחּתֹום 

ה: טּוָרה ִמן ַהַחּלָ עּור, ּפְ ִ ּשׁ ּכַ

ֶבת  ַחּיֶ ה,  ּנָ ִמּמֶ אֹוְכִלין  ָהרֹוִעים  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ָלִבים,  ַהּכְ ת  ִעּסַ ח 
ָעֶליָה,  ּוְמָבְרִכין  ּה,  ּבָ ִפין  ּתְ ּתַ ּוִמׁשְ ּה,  ּבָ ּוְמָעְרִבין  ה,  ַחּלָ ּבַ
יֹום טֹוב, ְויֹוֵצא ָבּה ָאָדם ְיֵדי חֹוָבתֹו  ית ּבְ ִנין ָעֶליָה, ְוַנֲעׂשֵ ּוְמַזּמְ
ה,  ַחּלָ ֶבת ּבַ ה, ֵאיָנּה ַחּיֶ ּנָ ַסח. ִאם ֵאין ָהרֹוִעים אֹוְכִלין ִמּמֶ ּפֶ ּבַ
ָעֶליָה,  ְמָבְרִכין  ְוֵאין  ּה,  ּבָ ִפין  ּתְ ּתַ ִמׁשְ ְוֵאין  ּה,  ּבָ ְמָעְרִבין  ְוֵאין 
יֹום טֹוב, ְוֵאין ָאָדם יֹוֵצא  ית ּבְ ִנין ָעֶליָה, ְוֵאיָנּה ַנֲעׂשֵ ְוֵאין ְמַזּמְ
ֻטְמַאת  ָאה  ּמְ ִמּטַ ְך,  ּכָ ּוֵבין  ְך  ּכָ ין  ּבֵ ַסח.  ּפֶ ּבַ חֹוָבתֹו  ְיֵדי  ָבּה 

ֳאָכִלין:

ַוֲאסּוִרים  ָוֹחֶמׁש,  ִמיָתה  ֲעֵליֶהן  ִבין  ַחּיָ רּוָמה,  ְוַהּתְ ה  ַהַחּלָ ט 
ֶאָחד ּוֵמָאה, ּוְטעּוִנין ְרִחיַצת  ִרים, ְוֵהם ִנְכֵסי ֹכֵהן, ְועֹוִלין ּבְ ַלּזָ
א  ֵמא, ֶאּלָ הֹור ַעל ַהּטָ ִלין ִמן ַהּטָ ֶמׁש, ְוֵאיָנן ִנּטָ ָיַדִים ְוַהֲעֵרב ׁשֶ
ְוָכל  ְתרּוָמה  ְרִני  ּגָ ל  ּכָ ָהאֹוֵמר  מּור.  ַהּגָ ָבר  ַהּדָ ּוִמן  ָקף  ַהּמֻ ִמן 

ר ִמְקָצת : ּיֵ ׁשַ ּיְ לּום, ַעד ׁשֶ ה, ֹלא ָאַמר ּכְ ִתי ַחּלָ ִעּסָ

cd

מסכת שבת פרק א
ֵהן  ִים ׁשֶ ּתַ ְפִנים, ּוׁשְ ע ּבִ ֵהן ַאְרּבַ ִים ׁשֶ ּתַ ת. ׁשְ ּבָ ַ א ְיִציאֹות ַהּשׁ
ְפִנים,  ּבִ ִית  ַהּבַ ּוַבַעל  חּוץ  ּבַ ֶהָעִני עֹוֵמד  יַצד.  ּכֵ חּוץ.  ּבַ ע  ַאְרּבַ
ִית,  ַהּבַ ַעל  ּבַ ל  ָידֹו ׁשֶ ְוָנַתן ְלתֹוְך  ָידֹו ִלְפִנים  ט ֶהָעִני ֶאת  ׁשַ ּפָ
טּור.  ּפָ ִית  ַהּבַ ּוַבַעל  ב  ַחּיָ ֶהָעִני  ְוהֹוִציא,  ִמּתֹוָכּה  ַטל  ּנָ ׁשֶ אֹו 
ל ָעִני, אֹו  ִית ֶאת ָידֹו ַלחּוץ ְוָנַתן ְלתֹוְך ָידֹו ׁשֶ ַעל ַהּבַ ט ּבַ ׁשַ ּפָ
ט  ׁשַ טּור. ּפָ ב ְוֶהָעִני ּפָ ִית ַחּיָ ַעל ַהּבַ ַטל ִמּתֹוָכּה ְוִהְכִניס, ּבַ ּנָ ׁשֶ
ַתן  ּנָ ׁשֶ אֹו  ִמּתֹוָכּה,  ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ְוָנַטל  ִלְפִנים  ָידֹו  ֶאת  ֶהָעִני 
ָידֹו  ִית ֶאת  ַהּבַ ַעל  ּבַ ַשט  ּפָ טּוִרין.  ּפְ ֵניֶהם  ׁשְ ְוהֹוִציא,  ְלתֹוָכּה 
ֵניֶהם  ַתן ְלתֹוָכּה ְוִהְכִניס, ׁשְ ּנָ ַלחּוץ ְוָנַטל ֶהָעִני ִמּתֹוָכּה, אֹו ׁשֶ

טּוִרין: ּפְ

ל.  ּלֵ ְתּפַ ּיִ ְנָחה, ַעד ׁשֶ ר ָסמּוְך ַלּמִ ּפָ ב ָאָדם ִלְפֵני ַהּסַ ב ֹלא ֵיׁשֵ
ְרְסִקי ְוֹלא ֶלֱאֹכל ְוֹלא ָלִדין.  ְרָחץ ְוֹלא ַלּבֻ ֵנס ָאָדם ַלּמֶ ֹלא ִיּכָ
ְקִריַאת  ִלְקרֹות  ַמְפִסיִקין  ַמְפִסיִקין.  ֵאין  ִהְתִחילּו,  ְוִאם 

ה: ַמע, ְוֵאין ַמְפִסיִקין ִלְתִפּלָ ׁשְ

ח ְוֵיֵצא.  ּכַ א ִיׁשְ ּמָ ָכה, ׁשֶ ַמֲחטֹו ָסמּוְך ַלֲחׁשֵ ט ּבְ ג ֹלא ֵיֵצא ַהַחּיָ
ָליו, ְוֹלא ִיְקָרא ְלאֹור  ה ֶאת ּכֵ ֻקְלמֹוסֹו. ְוֹלא ְיַפּלֶ ְבָלר ּבְ ְוֹלא ַהּלַ
קֹוְרִאים,  ינֹוקֹות  ַהּתִ ֵהיָכן  רֹוֶאה  ן  ַהַחּזָ ָאְמרּו,  ֱאֶמת  ּבֶ ר.  ַהּנֵ
ָבה,  ַהּזָ ִעם  ב  ַהּזָ ֹיאַכל  ֹלא  בֹו,  ּיֹוֵצא  ּכַ ִיְקָרא.  ֹלא  הּוא  ֲאָבל 

ל ֲעֵבָרה: ֵני ֶהְרּגֵ ִמּפְ

ֶבן  ה  ִחְזִקּיָ ֶבן  ֲחַנְנָיה  ת  ַבֲעִלּיַ ָאְמרּו  ׁשֶ ַהֲהָלכֹות  ִמן  ְוֵאּלּו  ד 
ל,  ִהּלֵ ית  ּבֵ ַעל  אי  ּמַ ׁשַ ית  ּבֵ ְוַרּבּו  ִנְמנּו  רֹו.  ְלַבּקְ ָעלּו  ׁשֶ ּכְ ְריֹון  ּגֻ

ְזרּו בֹו ַבּיֹום: ָבִרים ּגָ ר ּדְ מֹוָנה ָעׂשָ ּוׁשְ

יִנים,  יֹו ְוַסְמָמִנים ְוַכְרׁשִ אי אֹוְמִרים, ֵאין ׁשֹוִרין ּדְ ּמַ ית ׁשַ ה ּבֵ



יִרין:  ל ַמּתִ עֹוד יֹום. ּוֵבית ִהּלֵ ֹורּו ִמּבְ ּשׁ ּיִ ֵדי ׁשֶ א ּכְ ֶאּלָ

ְלתֹוְך  ן  ּתָ ׁשְ ּפִ ל  ׁשֶ אּוִנין  נֹוְתִנין  ֵאין  אי אֹוְמִרים,  ּמַ ׁשַ ית  ּבֵ ו 
ֶמר  ַהּצֶ ֶאת  ְוֹלא  יֹום,  עֹוד  ִמּבְ ֲהִבילּו  ּיַ ׁשֶ ֵדי  ּכְ א  ֶאּלָ ּנּור,  ַהּתַ
ית  ּבֵ יִרין.  ַמּתִ ל  ִהּלֵ ּוֵבית  ָהַעִין.  ְקֹלט  ּיִ ׁשֶ ְכֵדי  א  ֶאּלָ ַלּיֹוָרה, 
ְוָדִגים,  ְועֹופֹות  ה  ַחּיָ ין ְמצּודֹות  ּפֹוְרׂשִ ֵאין  אי אֹוְמִרים,  ּמַ ׁשַ

יִרין: ל ַמּתִ עֹוד יֹום. ּוֵבית ִהּלֵ ּצֹודּו ִמּבְ ּיִ ֵדי ׁשֶ א ּכְ ֶאּלָ

ְכִרי ְוֵאין טֹוֲעִנין ִעּמֹו  אי אֹוְמִרים, ֵאין מֹוְכִרין ַלּנָ ּמַ ית ׁשַ ז ּבֵ
ּוֵבית  ָקרֹוב.  ְלָמקֹום  יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ ֵדי  ּכְ א  ֶאּלָ ָעָליו,  יִהין  ַמְגּבִ ְוֵאין 

יִרין: ל ַמּתִ ִהּלֵ

ָדן ְוֹלא ֵכִלים  אי אֹוְמִרים, ֵאין נֹוְתִנין עֹורֹות ָלַעּבְ ּמַ ית ׁשַ ח ּבֵ
ל  ית ִהּלֵ ן ּבֵ עֹוד יֹום. ּוְבֻכּלָ ָעׂשּו ִמּבְ ּיֵ ֵדי ׁשֶ א ּכְ ְלכֹוֵבס ָנְכִרי, ֶאּלָ

ֶמׁש: ָ יִרין ִעם ַהּשׁ ַמּתִ

ָהיּו  א ׁשֶ ית ַאּבָ ְמִליֵאל, נֹוֲהִגין ָהיּו ּבֵ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ט ָאַמר ַרּבָ
ת.  ּבָ ַ ַלּשׁ ֹקֶדם  ָיִמים  ה  לׁשָ ׁשְ ָנְכִרי  ְלכֹוֵבס  ָלָבן  ֵלי  ּכְ נֹוְתִנין 

ת:  ד ְוִעּגּוֵלי ַהּגַ ית ַהּבַ ּטֹוֲעִנין קֹורֹות ּבֵ ִוין ֵאּלּו ָוֵאּלּו, ׁשֶ ְוׁשָ

עֹוד  ִמּבְ ּצֹולּו  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ א  ֶאּלָ ּוֵביָצה,  ָצל,  ּבָ ר,  ׂשָ ּבָ ֵאין צֹוִלין  י 
י  ּבֵ ּגַ ָכה, ְוֹלא ֲחָרָרה ַעל  ּנּור ִעם ֲחׁשֵ ת ַלּתַ יֹום. ֵאין נֹוְתִנין ּפַ
י ֱאִליֶעֶזר  עֹוד יֹום. ַרּבִ ְקְרמּו ָפֶניָה ִמּבְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ א  ֶגָחִלים, ֶאּלָ

ּה: ּלָ ְחּתֹון ׁשֶ ְקֹרם ַהּתַ ּיִ ֵדי ׁשֶ אֹוֵמר, ּכְ

ָכה. ּוַמֲאִחיִזין ֶאת  ּנּור ִעם ֲחׁשֵ ּתַ ַסח ּבַ ִלין ֶאת ַהּפֶ ְלׁשְ יא ְמׁשַ
ָהאּור  ֱאֹחז  ּיֶ ׁשֶ ֵדי  ּכְ בּוִלין  ּוַבּגְ ַהּמֹוֵקד.  ית  ּבֵ ְמדּוַרת  ּבִ ָהאּור 

הּוא: ל ׁשֶ ָחִמין ּכָ ּפֶ י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ּבַ ן. ַרּבִ ֻרּבָ ּבְ
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ן ִלּבֹו, ָיָצא.  ּוֵ ְקָרא, ִאם ּכִ יַע ְזַמן ַהּמִ א ָהָיה קֹוֵרא ַבּתֹוָרה, ְוִהּגִ
יב,  ּוֵמׁשִ בֹוד  ַהּכָ ֵני  ִמּפְ ׁשֹוֵאל  ָרִקים  ּפְ ּבַ ָיָצא.  ֹלא  ָלאו,  ְוִאם 
י  י ֵמִאיר. ַרּבִ ְבֵרי ַרּבִ יב, ּדִ ְרָאה ּוֵמׁשִ ֵני ַהּיִ ּוָבֶאְמַצע ׁשֹוֵאל ִמּפְ
ֵני  ִמּפְ ּוֵמִשיב  ְרָאה,  ַהּיִ ֵני  ִמּפְ ׁשֹוֵאל  ֶאְמַצע  ּבָ אֹוֵמר,  ְיהּוָדה 
ְלָכל  לֹום  ׁשָ יב  ּוֵמׁשִ בֹוד,  ַהּכָ ֵני  ִמּפְ ׁשֹוֵאל  ָרִקים  ּפְ ּבַ בֹוד,  ַהּכָ

ָאָדם: 

ין  ּבֵ ה,  ִנּיָ ִלׁשְ ִראׁשֹוָנה  ָרָכה  ּבְ ין  ּבֵ ָרִקים,  ַהּפְ ין  ּבֵ ֵהן  ֵאּלּו  ב 
ִאם  ְוָהָיה  ין  ּבֵ ֹמַע,  ׁשָ ִאם  ִלְוָהָיה  ַמע  ׁשְ ּוֵבין  ַמע,  ִלׁשְ ה  ִנּיָ ׁשְ
י ְיהּוָדה אֹוֵמר,  יב. ַרּבִ ין ַוּיֹאֶמר ֶלֱאֶמת ְוַיּצִ ֹמַע ְלַוּיֹאֶמר, ּבֵ ׁשָ
ן  ּבֶ ַע  ְיהֹוׁשֻ י  ַרּבִ ָאַמר  ַיְפִסיק.  ֹלא  יב  ְוַיּצִ ֶלֱאֶמת  ַוּיֹאֶמר  ין  ּבֵ
ֵדי(  ּכְ א  )ֶאּלָ ֹמַע,  ׁשָ ִאם  ִלְוָהָיה  ַמע  ׁשְ ָקְדָמה  ה  ָלּמָ ָקְרָחה, 
ל  ְיַקּבֵ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ה,  ִחּלָ ּתְ ַמִים  ׁשָ ַמְלכּות  ֹעל  ָעָליו  ל  ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ
ֹמַע  ְוָהָיה ִאם ׁשָ ֹמַע ְלַוּיֹאֶמר, ׁשֶ ָעָליו ֹעל ִמְצֹות. ְוָהָיה ִאם ׁשָ

ְלָבד(:  ּיֹום )ּבִ א ּבַ ְיָלה, ַוּיֹאֶמר ֵאינֹו נֹוֵהג ֶאּלָ ּיֹום ּוַבּלַ נֹוֵהג ּבַ

יֹוֵסי  י  ַרּבִ ָיָצא.  ְלָאְזנֹו,  ִמיַע  ִהׁשְ ְוֹלא  ַמע  ׁשְ ֶאת  ַהּקֹוֵרא  ג 
יֹוֵסי  י  ַרּבִ אֹוִתּיֹוֶתיָה,  ּבְ ק  ְקּדֵ ּדִ ְוֹלא  ָרא  קָָ ָיָצא.  ֹלא  אֹוֵמר, 

י ְיהּוָדה אֹוֵמר ֹלא ָיָצא. ַהּקֹוֵרא ְלַמְפֵרַע, ֹלא  אֹוֵמר ָיָצא, ַרּבִ
ָעה:  ּטָ קֹום ׁשֶ ָיָצא. ָקָרא ְוָטָעה, ַיֲחֹזר ְלּמָ

ַמה  ְך,  ְדּבָ ַהּנִ ְבֹראׁש  אֹו  ָהִאיָלן  ֹראׁש  ּבְ קֹוִרין  ִנין  ָהֻאּמָ ד 
ה:  ִפּלָ ּתְ ן ּבַ ִאין ַלֲעׂשֹות ּכֵ ָ ֵאיָנן ַרּשׁ ֶ ּשׁ

ְיָלה ָהִראׁשֹון ַעד מֹוָצֵאי  ּלַ ּבַ ַמע  ׁשְ ִריַאת  ִמּקְ טּור  ּפָ ָחָתן  ה 
ָרא  ּקָ ְמִליֵאל ׁשֶ ן ּגַ ַרּבָ ה ּבְ ה. ַמֲעׂשֶ ה ַמֲעׂשֶ ת, ִאם ֹלא ָעׂשָ ּבָ ׁשַ
נּו,  ְדּתָ ִלּמַ ֹלא  ְלִמיָדיו,  ּתַ לֹו  ָאְמרּו  א.  ׂשָ ּנָ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ְבַלְיָלה 
ְיָלה ָהִראׁשֹון. ָאַמר  ּלַ ּבְ ַמע  ׁשְ ִריַאת  ִמּקְ טּור  ּפָ ָחָתן  ׁשֶ נּו,  ַרּבֵ
ֲאִפּלּו  ַמִים  ׁשָ ַמְלכּות  י  ּנִ ִמּמֶ ְלַבֵטל  ָלֶכם  ׁשֹוֵמַע  ֵאיִני  ָלֶהם, 

ָעה ֶאָחת:  ׁשָ

ְלִמיָדיו,  ּתַ לֹו  ָאְמרּו  ּתֹו.  ִאׁשְ ָתה  ּמֵ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ַלְיָלה  ָרַחץ  ו 
ֵאיִני  ָלֶהם,  ָאַמר  ִלְרֹחץ.  ָאסּור  ָאֵבל  ׁשֶ נּו,  ַרּבֵ נּו,  ְדּתָ ִלּמַ ֹלא 

ל ָאָדם, ִאְסְטִניס ֲאִני: ָאר ּכָ ׁשְ ּכִ

ְלִמיָדיו,  ְנחּוִמין. ָאְמרּו לֹו ּתַ ל ָעָליו ּתַ ת ָטִבי ַעְבּדֹו ִקּבֵ ּמֵ ז ּוְכׁשֶ
ָהֲעָבִדים.  ַעל  ְנחּוִמין  ּתַ ִלין  ְמַקּבְ ֵאין  ׁשֶ נּו,  ַרּבֵ נּו,  ְדּתָ ִלּמַ ֹלא 

ר ָהָיה:  ׁשֵ ל ָהֲעָבִדים, ּכָ ָאר ּכָ ׁשְ י ּכִ ָאַמר ָלֶהם, ֵאין ָטִבי ַעְבּדִ

ִראׁשֹון,  ָהִ ַלְיָלה  ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ִלְקרֹות  ָרָצה  ִאם  ָחָתן,  ח 
ל ָהרֹוֶצה ִלּטֹול  ְמִליֵאל אֹוֵמר, ֹלא ּכָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ קֹוֵרא. ַרּבָ

ם ִיּטֹל: ֵ ֶאת ַהּשׁ
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ַהּכֲֹהִנים  ׁשֶ ָעה  ָ ִמּשׁ ַעְרִבית.  ּבְ ַמע  ׁשְ ֶאת  קֹוִרין  ֵמֵאיָמַתי  א 
ָהִראׁשֹוָנה,  מּוָרה  ָהַאׁשְ סֹוף  ַעד  ְתרּוָמָתן,  ּבִ ֶלֱאֹכל  ִנְכָנִסים 
ן  ַרּבָ ֲחצֹות.  ַעד  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ֱאִליֶעֶזר.  י  ַרּבִ ְבֵרי  ּדִ
אּו  ּבָ ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ַחר.  ָ ַהּשׁ ַעּמּוד  ֲעֶלה  ּיַ ׁשֶ ַעד  אֹוֵמר,  ְמִליֵאל  ּגַ
ַמע. ָאַמר  ה, ָאְמרּו לֹו, ֹלא ָקִרינּו ֶאת ׁשְ ּתֶ ׁשְ ית ַהּמִ ָבָניו ִמּבֵ
ם ִלְקרֹות. ְוֹלא  ִבין ַאּתֶ ַחר, ַחּיָ ָ ָלֶהם, ִאם ֹלא ָעָלה ַעּמּוד ַהּשׁ
ִמְצָוָתן  ֲחָכִמים ַעד ֲחצֹות,  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ א  ֶאּלָ ְלַבד,  ּבִ זֹו 
ִמְצָוָתן  ְוֵאָבִרים,  ֲחָלִבים  ֶהְקֵטר  ַחר.  ָ ַהּשׁ ַעּמּוד  ֲעֶלה  ּיַ ׁשֶ ַעד 
ֱאָכִלין ְליֹום ֶאָחד, ִמְצָוָתן  ַחר. ְוָכל ַהּנֶ ָ ֲעֶלה ַעּמּוד ַהּשׁ ּיַ ַעד ׁשֶ
ה ָאְמרּו ֲחָכִמים ַעד  ן, ָלּמָ ּכֵ ַחר. ִאם  ָ ֲעֶלה ַעּמּוד ַהּשׁ ּיַ ׁשֶ ַעד 

ֵדי ְלַהְרִחיק ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהֲעֵביָרה:  ֲחצֹות, ּכְ

ֵכֶלת  ין ּתְ יר ּבֵ ּכִ ּיַ ֶ ֲחִרית. ִמּשׁ ׁשַ ַמע ּבְ ב ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת ׁשְ
ֵכֶלת ְלַכְרִתי. )ְוגֹוְמָרּה( ַעד  ין ּתְ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ּבֵ ְלָלָבן. ַרּבִ
ֶרְך  ן ּדֶ ּכֵ עֹות, ׁשֶ ֹלׁש ׁשָ ַע אֹוֵמר, ַעד ׁשָ י ְיהֹוׁשֻ ה. ַרּבִ ָהֵנץ ַהַחּמָ
אן ְוֵאיָלְך ֹלא  עֹות. ַהּקֹוֵרא ִמּכָ ֹלׁש ׁשָ ׁשָ ֵני ְמָלִכים ַלֲעמֹוד ּבְ ּבְ

ָאָדם ַהּקֹוֵרא ַבּתֹוָרה:  ִהְפִסיד, ּכְ

ל ָאָדם ַיּטּו ְוִיְקְראּו, ּוַבּבֶֹקר  ֶעֶרב ּכָ אי אֹוְמִרים, ּבָ ּמַ ית ׁשַ ג ּבֵ
ל  ִהּלֵ ּוֵבית  ּוְבקּוֶמָך.  ָך  ְכּבְ ּוְבׁשָ ו(  )דברים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ַיֲעְמדּו, 
ָך  ּוְבֶלְכּתְ )שם(  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ַדְרּכֹו,  ּכְ קֹוֵרא  ָאָדם  ל  ּכָ אֹוְמִרים, 
ֵני  ּבְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָך ּוְבקּוֶמָך, ּבְ ְכּבְ ה ֶנֱאַמר ּוְבׁשָ ן, ָלּמָ ֶרְך. ִאם ּכֵ ַבּדֶ

י  ַרּבִ ָאַמר  עֹוְמִדים.  ָאָדם  ֵני  ּבְ ׁשֶ ָעה  ּוְבׁשָ ׁשֹוְכִבים,  ָאָדם 
ֵבית  ִדְבֵרי  ּכְ ִלְקרֹות,  ִתי  ְוִהּטֵ ֶרְך,  ַבּדֶ ָבא  ָהִייִתי  ֲאִני  ַטְרפֹון, 
ַדי ָהִייָת  ְסִטים. ָאְמרּו לֹו, ּכְ ֵני ַהּלִ י ְבַעְצִמי ִמּפְ ְנּתִ אי, ְוִסּכַ ּמַ ׁשַ

ל:  ְבֵרי ֵבית ִהּלֵ ָעַבְרּתָ ַעל ּדִ ַעְצְמָך, ׁשֶ ָלחֹוב ּבְ

ּוָבֶעֶרב  ְלַאֲחֶריָה,  ְוַאַחת  ְלָפֶניָה  ִים  ּתַ ׁשְ ְמָבֵרְך  ַחר  ַ ּשׁ ּבַ ד 
ה ְוַאַחת ְקָצָרה.  ִים ְלַאֲחֶריָה. ַאַחת ֲאֻרּכָ ּתַ ִים ְלָפֶניָה ּוׁשְ ּתַ ׁשְ
ֵאינֹו  ר,  ְלַקּצֵ ר.  ְלַקּצֵ אי  ַ ַרּשׁ ֵאינֹו  ְלַהֲאִריְך,  ָאְמרּו  ׁשֶ ְמקֹום 
ּלֹא  ְוׁשֶ ַלְחּתֹם.  ּלֹא  ׁשֶ אי  ַ ַרּשׁ ֵאינֹו  ַלְחּתֹם,  ְלַהֲאִריְך.  אי  ַ ַרּשׁ

אי ַלְחּתֹם: ַ ַלְחּתֹם, ֵאינֹו ַרּשׁ

ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ָאַמר  ילֹות.  ּלֵ ּבַ ִמְצַרִים  ְיִציַאת  יִרין  ַמְזּכִ ה 
ָאֵמר  ּתֵ ׁשֶ ָזִכיִתי  ְוֹלא  ָנה,  ׁשָ ְבִעים  ׁשִ ֶבן  ּכְ ֲאִני  ֲהֵרי  ֲעַזְרָיה, 
ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ זֹוָמא,  ן  ּבֶ ּה  ָרׁשָ ּדְ ׁשֶ ַעד  ילֹות,  ּלֵ ּבַ ִמְצַרִים  ְיִציַאת 
ְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹל  )דברים טז( ְלַמַען ּתִ
ילֹות. ַוֲחָכִמים  יָך, ַהּלֵ ִמים. ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ יָך, ַהּיָ יָך. ְיֵמי ַחּיֶ ְיֵמי ַחּיֶ
ְלָהִביא  יָך(,  ַחּיֶ )ְיֵמי  ּכֹל  ה.  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  יָך,  ַחּיֶ ְיֵמי  אֹוְמִרים, 

יַח: ׁשִ ִלימֹות ַהּמָ
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ית  ּוִמּבֵ ם,  ַהּיָ ִדיַנת  ִמּמְ א  ַהּבָ ּמֹוֵעד,  ּבַ ִחין  ְמַגּלְ ְוֵאּלּו  א 
לֹו  ירּו  ִהּתִ ׁשֶ ה  ְוַהְמֻנּדֶ ָהֲאסּוִרין,  ית  ִמּבֵ ְוַהּיֹוֵצא  ְבָיה,  ִ ַהּשׁ
ֹצָרע  ְוַהּמְ ִזיר,  ְוַהּנָ ר,  ְוֻהּתַ ֶלָחָכם  ַאל  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ִמי  ְוֵכן  ֲחָכִמים, 

ְמָאתֹו ְלַטֲהָרתֹו: ָהעֹוֶלה ִמּטֻ

ית  ּוִמּבֵ ם,  ַהּיָ ִדיַנת  ִמּמְ א  ַהּבָ ּמֹוֵעד,  ּבַ ִסין  ְמַכּבְ ְוֵאּלּו  ב 
לֹו  ירּו  ִהּתִ ׁשֶ ה  ְוַהְמֻנּדֶ ָהֲאסּוִרים,  ית  ִמּבֵ ְוַהּיֹוֵצא  ְבָיה,  ִ ַהּשׁ
ַדִים  ַהּיָ חֹות  ִמְטּפְ ר,  ְוֻהּתַ ֶלָחָכם  ַאל  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ִמי  ְוֵכן  ֲחָכִמים, 
בֹות  ְוַהּזָ ִבין  )ַהּזָ ָפג,  ַהּסְ חֹות  ּוִמְטּפְ ִרים  ּפָ ַהּסַ חֹות  ּוִמְטּפְ
ְמָאה ְלָטֳהָרה, ֲהֵרי ֵאּלּו  ְוַהִנּדֹות ְוַהּיֹוְלדֹות(, ְוָכל ָהעֹוִלין ִמּטֻ

ל ָאָדם ֲאסּוִרין: ָאר ּכָ ִרין. ּוׁשְ ֻמּתָ

ְוׁשֹוָבִרין,  ין  ּטִ ּגִ ים,  ָנׁשִ י  ִקּדּוׁשֵ ּמֹוֵעד,  ּבַ ּכֹוְתִבין  ְוֵאּלּו  ג 
ָמזֹון,  רֹות  ְוִאּגְ ׁשּום  רֹות  ִאּגְ ּוְפרֹוְזּבּוִלין,  ָנה  ַמּתָ יִקי,  ַיּתִ ּדְ
ין  ּדִ ית  ּבֵ ּוְגֵזרֹות  ֵברּוִרין  ָטֵרי  ּוׁשְ ּוֵמאּוִנים  ֲחִליָצה  ָטֵרי  ׁשְ

ל ְרׁשּות : רֹות ׁשֶ ְוִאּגְ

אֹו  ַמֲאִמינֹו  ֵאינֹו  ְוִאם  ּמֹוֵעד.  ּבַ חֹוב  ָטֵרי  ׁשְ ּכֹוְתִבין  ֵאין  ד 
ְסָפִרים,  ּכֹוְתִבין  ֵאין  ִיְכּתֹוב.  ֶזה  ֲהֵרי  ּיֹאַכל,  ַמה  לֹו  ֵאין  ׁשֶ
ֲאִפּלּו  ַאַחת,  אֹות  יִהין  ַמּגִ ְוֵאין  ּמֹוֵעד,  ּבַ ּוְמזּוזֹות,  ין  ִפּלִ ּתְ
ין ּוְמזּוזֹות  ִפּלִ י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ּכֹוֵתב ָאָדם ּתְ ֵסֶפר ֶעְזָרא. ַרּבִ ּבְ

ֵכֶלת ְלִציִצית: ְלַעְצמֹו, ְוטֹוֶוה ַעל ְיֵרכֹו ּתְ

ְטָלה ֵהיֶמּנּו  ה ָיִמים ֹקֶדם ָלֶרֶגל, ּבָ ֹלׁשָ ה ַהּקֹוֵבר ֶאת ֵמתֹו ׁשְ
ֵני  ִמּפְ ים,  ֹלׁשִ ׁשְ ֵזַרת  ּגְ ֵהיֶמּנּו  ְטָלה  ּבָ מֹוָנה,  ׁשְ ְבָעה.  ׁשִ ֵזַרת  ּגְ
ַמְפִסיִקין  ְרָגִלים  ַמְפֶסֶקת,  ְוֵאיָנּה  עֹוָלה  ת  ּבָ ׁשַ ָאְמרּו,  ׁשֶ

ְוֵאיָנן עֹוִלין:



ֲעֶצֶרת  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ָחַרב  ֶ ִמּשׁ אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ ו 
ּפּוִרים,  ַהּכִ ְויֹום  ָנה  ָ ַהּשׁ ֹראׁש  אֹוֵמר,  ְמִליֵאל  ּגַ ן  ַרּבָ ת.  ּבָ ַ ּשׁ ּכַ
ְוֹלא ְכִדְבֵרי ֶזה,  ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֹלא ְכִדְבֵרי ֶזה  ְרָגִלים.  ּכָ

ת: ּבָ ַ ּשׁ ּפּוִרים ּכַ ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ְרָגִלים, ֹראׁש ַהּשׁ א ֲעֶצֶרת ּכָ ֶאּלָ

ל  ׁשֶ א ְקרֹוָביו  ֶאּלָ ַמְבִרין,  ְוֵאין  ְוֹלא חֹוְלִצין,  ֵאין קֹוְרִעין,  ז 
ה ְזקּוָפה, ְוֵאין מֹוִליִכין ְלֵבית  א ַעל ִמּטָ ֵמת. ֵאין ַמְבִרין ֶאּלָ
א  ֶאּלָ נֹון,  ַבּקָ ְוֹלא  ָבִאְסקּוְטָלא  ְוֹלא  ְבָלא  ּטַ ּבַ ֹלא  ָהֵאֶבל 
ּמֹוֵעד, ֲאָבל עֹוְמִדין  ת ֲאֵבִלים ּבַ ְרּכַ ים. ְוֵאין אֹוְמִרים ּבִ ּלִ ַבּסַ

ים: ּוָרה ּוְמַנֲחִמין ּופֹוְטִרין ֶאת ָהַרּבִ ּשׁ ּבַ

ֶאת  יל  ְלַהְרּגִ ּלֹא  ׁשֶ ְרחֹוב,  ּבָ ה  ּטָ ַהּמִ ֶאת  יִחין  ַמּנִ ֵאין  ח 
ים  ָנׁשִ בֹוד.  ַהּכָ ֵני  ִמּפְ ְלעֹוָלם,  ים  ָנׁשִ ל  ׁשֶ ְוֹלא  ד,  ַהֶהְסּפֵ
ָמֵעאל אֹוֵמר,  ִיׁשְ י  ַרּבִ חֹות.  ְמַטּפְ ֲאָבל ֹלא  ְמַעּנֹות,  ּמֹוֵעד  ּבַ

חֹות: ה, ְמַטּפְ ּטָ מּוכֹות ַלּמִ ַהּסְ

חֹות,  ּוְמַטּפְ ּוַבּפּוִרים,ְמַעּנֹות  ה  ֲחֻנּכָ ּבַ ים,  ֳחָדׁשִ י  ָראׁשֵ ּבְ ט 
ת, ֹלא ְמַעּנֹות ְוֹלא  ר ַהּמֵ ֶזה ּוָבֶזה )ֲאָבל( ֹלא ְמקֹוְננֹות. ִנְקּבַ ּבָ
ַאַחת  ֶאָחת. ִקיָנה, ׁשֶ ן עֹונֹות ּכְ ּלָ ּכֻ חֹות. ֵאיֶזהּו ִעּנּוי, ׁשֶ ְמַטּפְ
ְדָנה  ֱאַמר, )ירמיה ט( ְוַלּמֵ ּנֶ ן עֹונֹות ַאֲחֶריָה, ׁשֶ ֶרת ְוֻכּלָ ְמַדּבֶ
ה ְרעּוָתּה ִקיָנה. ֲאָבל ֶלָעִתיד ָלבֹוא הּוא  ָ ְבֹנֵתיֶכם ֶנִהי, ְוִאּשׁ
ֱאֹלִהים  ה'  ּוָמָחה  ְלֶנַצח,  ֶות  ַהּמָ ע  ּלַ ּבִ כה(  )ישעיה  אֹוֵמר, 

ִנים וגו': ל ּפָ ְמָעה ֵמַעל ּכָ ּדִ
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ית, ֶזה אֹוֵמר ֲאִני ְמָצאִתיָה ְוֶזה אֹוֵמר  ַטּלִ ַנִים אֹוֲחִזין ּבַ א ׁשְ
י,  ּלִ ׁשֶ ּה  ּלָ ּכֻ אֹוֵמר  ְוֶזה  י  ּלִ ׁשֶ ּה  ּלָ ּכֻ אֹוֵמר  ֶזה  ְמָצאִתיָה,  ֲאִני 
ֵאין לֹו  ַבע ׁשֶ ָ חֹות ֵמֶחְצָיּה, ְוֶזה ִיּשׁ ֵאין לֹו ָבּה ּפָ ַבע ׁשֶ ָ ֶזה ִיּשׁ
י ְוֶזה אֹוֵמר  ּלִ ּה ׁשֶ ּלָ חֹות ֵמֶחְצָיּה, ְוַיֲחֹלקּו. ֶזה אֹוֵמר ּכֻ ָבּה ּפָ
חֹות  ּפָ ָבּה  ֵאין לֹו  ׁשֶ ַבע  ָ ִיּשׁ י,  ּלִ ׁשֶ ּה  ּלָ ּכֻ י, ָהאֹוֵמר  ּלִ ׁשֶ ֶחְצָיּה 
ֵאין לֹו ָבּה  ַבע ׁשֶ ָ י, ִיּשׁ ּלִ ה ֲחָלִקים, ְוָהאֹוֵמר ֶחְצָיּה ׁשֶ לׁשָ ְ ִמּשׁ

ה ֲחָלִקים, ְוֶזה נֹוֵטל ְרִביַע: לׁשָ חֹות ֵמְרִביַע. ֶזה נֹוֵטל ׁשְ ּפָ

ָהָיה ֶאָחד רֹוֵכב  י ְבֵהָמה, אֹו ׁשֶ ּבֵ ּגַ ַנִים רֹוְכִבין ַעל  ב ָהיּו ׁשְ
י, ֶזה  ּלִ ּה ׁשֶ ּלָ י, ְוֶזה אֹוֵמר ּכֻ ּלִ ּה ׁשֶ ּלָ ְוֶאָחד ַמְנִהיג, ֶזה אֹוֵמר ּכֻ
ֵאין לֹו ָבּה  ַבע ׁשֶ ָ חֹות ֵמֶחְצָיּה, ְוֶזה ִיּשׁ ֵאין לֹו ָבּה ּפָ ַבע ׁשֶ ָ ִיּשׁ
ָלֶהן  ׁש  ּיֵ ׁשֶ אֹו  מֹוִדים  ֵהם  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ְוַיֲחֹלקּו.  ֵמֶחְצָיּה,  חּות  ּפָ

בּוָעה: ֹלא ׁשְ ֵעִדים, חֹוְלִקים ּבְ

ְוָאַמר  ִציָאה,  ַהּמְ ֶאת  ְוָרָאה  ְבֵהָמה  י  ּבֵ ּגַ ַעל  רֹוֵכב  ָהָיה  ג 
ָבּה. ִאם  ָזָכה  ָבּה,  ָזִכיִתי  ֲאִני  ְוָאַמר  ְנָטָלּה  ִלי,  ֶנָה  ּתְ ַלֲחֵברֹו 

לּום: ה, ֹלא ָאַמר ּכְ ִחּלָ ָתָנּה לֹו ָאַמר ֲאִני ָזִכיִתי ָבּה ּתְ ּנְ ֶ ִמּשׁ

ּה, ֶזה  ִציָאה ְוָנַפל ָעֶליָה, ּוָבא ַאֵחר ְוֶהֱחִזיק ּבָ ד ָרָאה ֶאת ַהּמְ
ּה ָזָכה ָבּה. ָרָאה אֹוָתן ָרִצין ַאַחר ְמִציָאה, ַאַחר  ֶהֱחִזיק ּבָ ׁשֶ
ִדי,  ּלֹא ָפְרחּו, ְוָאַמר ָזְכָתה ִלי ׂשָ בּור, ַאַחר ּגֹוָזלֹות ׁשֶ ְצִבי ׁשָ
ָהיּו גֹוָזלֹות ַמְפִריִחין,  ַדְרּכֹו, אֹו ׁשֶ ָזְכָתה לֹו. ָהָיה ְצִבי ָרץ ּכְ

לּום: ִדי, ֹלא ָאַמר ּכְ ְוָאַמר ָזְכָתה ִלי ׂשָ

ְפָחתֹו  ְוׁשִ ַעְבּדֹו  ְמִציַאת  ים,  ַטּנִ ַהּקְ ּוִבּתֹו  נֹו  ּבְ ְמִציַאת  ה 
נֹו ּוִבּתֹו  ּלֹו. ְמִציַאת ּבְ ּתֹו, ֲהֵרי ֵאּלּו ׁשֶ ַנֲעִנים, ְמִציַאת ִאׁשְ ַהּכְ
ּתֹו  ְפָחתֹו ָהִעְבִרים, ְמִציַאת ִאׁשְ דֹוִלים, ְמִציַאת ַעְבּדֹו ְוׁשִ ַהּגְ

ֶהן: ּלָ ָתּה, ֲהֵרי ֵאּלּו ׁשֶ ֻתּבָ ּלֹא ָנַתן ּכְ י ׁשֶ ּה, ַאף ַעל ּפִ ְרׁשָ ּגֵ ׁשֶ

ֶהן ַאֲחָריּות ְנָכִסים, ֹלא ַיֲחִזיר,  ָטֵרי חֹוב, ִאם ֵיׁש ּבָ ו ָמָצא ׁשְ
ַיֲחִזיר,  ְנָכִסים,  ַאֲחָריּות  ֶהן  ּבָ ֵאין  ֵמֶהן,  ִנְפָרִעין  ין  ּדִ ית  ּבֵ ׁשֶ
ַוֲחָכִמים  ֵמִאיר.  י  ַרּבִ ְבֵרי  ּדִ ֵמֶהן,  ִנְפָרִעין  ין  ּדִ ית  ּבֵ ֵאין  ׁשֶ
ין ִנְפָרִעין  ית ּדִ ּבֵ ֵני ׁשֶ ְך ֹלא ַיֲחִזיר, ִמּפְ ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ אֹוְמִרים, ּבֵ

ֵמֶהן:

ָנה  ַמּתָ ֵתיֵקי,  ּיָ ּדִ ֲעָבִדים,  ְחרּוֵרי  ְוׁשִ ים,  ָנׁשִ י  ִגּטֵ ָמָצא  ז 
ָהיּו  תּוִבים  ּכְ אֹוֵמר  ֲאִני  ׁשֶ ַיֲחִזיר,  ֹלא  ֶזה  ֲהֵרי  ְוׁשֹוָבִרים, 

ֵנם: ּלֹא ִלּתְ ְוִנְמַלְך ֲעֵליֶהם ׁשֶ

ָטֵרי, ֲהֵרי ֶזה ַיֲחִזיר.  רֹות ָמזֹון, ׁשְ רֹות ׁשּום ְוִאּגְ ח ָמָצא ִאּגְ
ָטרֹות,  ׁשְ ל  ׁשֶ ְכִריְך  ּתַ ִבְדֻלְסְקָמא,  אֹו  ַבֲחִפיָסה  ָמָצא 
ל  ׁשֶ ה  ֲאֻגּדָ ה  ְוַכּמָ ַיֲחִזיר.  ֶזה  ֲהֵרי  ָטרֹות,  ׁשְ ל  ׁשֶ ה  ֲאֻגּדָ אֹו 
ְמִליֵאל  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ה ְקׁשּוִרין ֶזה ָבֶזה. ַרּבָ לׁשָ ָטרֹות. ׁשְ ׁשְ
ַהּלִֹוין  ה  לׁשָ ׁשְ ַלּלֶֹוה,  ַיֲחִזיר  ה,  לׁשָ ְ ִמּשׁ ַהּלֶֹוה  ֶאָחד  אֹוֵמר, 
ְוֵאינֹו  ָטרֹוָתיו  ׁשְ ין  ּבֵ ָטר  ׁשְ ָמָצא  ְלֶוה.  ַלּמַ ַיֲחִזיר  ֵמֶאָחד, 
ֶהן  הּו. ִאם ֵיׁש ִעּמָ בֹוא ֵאִלּיָ ּיָ ח ַעד ׁשֶ יבֹו, ְיֵהא ֻמּנָ יֹוֵדַע ַמה ּטִ

ְמּפֹונֹות: ּסִ ּבַ ֶ ה ַמה ּשׁ ִסְמּפֹונֹות, ַיֲעׂשֶ
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ָחָטן  ׁשְ ֶהן.  ּבָ מֹוֲעִלין  רֹום,  ּדָ ּבַ ָחָטן  ְ ּשׁ ׁשֶ ים  ָקָדׁשִ י  ָקְדׁשֵ א 
ָחָטן  רֹום, ׁשְ ּדָ ָמן ּבַ ל ּדָ פֹון ְוִקּבֵ ּצָ פֹון, ּבַ ּצָ ָמן ּבַ ל ּדָ רֹום ְוִקּבֵ ּדָ ּבַ
חּוץ  ָחָטן  ְ ּשׁ ׁשֶ אֹו  ּיֹום,  ּבַ ְוָזַרק  ְיָלה  ּלַ ּבַ ְיָלה,  ּלַ ּבַ ְוָזַרק  ּיֹום  ּבַ
ַע,  י ְיהֹוׁשֻ ָלל ָאַמר ַרּבִ ֶהן. ּכְ ן ְוחּוץ ִלְמקֹוָמן, מֹוֲעִלין ּבָ ִלְזַמּנָ
ּלֹא  ּה. ְוׁשֶ ר ַלּכֲֹהִנים, ֵאין מֹוֲעִלין ּבָ ַעת ֶהּתֵ ָהָיה ָלּה ׁשְ ּכֹל ׁשֶ
ָהָיה  ּה. ֵאיזֹו ִהיא ׁשֶ ר ַלּכֲֹהִנים, מֹוֲעִלין ּבָ ַעת ֶהּתֵ ָהָיה ָלּה ׁשְ
ְצָאה. ֵאיזֹו  ּיָ ְטְמָאה, ְוׁשֶ ּנִ ָנה, ְוׁשֶ ּלָ ר ַלּכֲֹהִנים, ׁשֶ ַעת ֶהּתֵ ָלּה ׁשְ
חּוץ  ֲחָטה  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ַלּכֲֹהִנים,  ר  ֶהּתֵ ַעת  ׁשְ ָלּה  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ִהיא 

ָמּה: לּו ְפסּוִלין ְוָזְרקּו ֶאת ּדָ ּבְ ּקִ ּה, חּוץ ִלְמקֹוָמּה, ְוׁשֶ ִלְזַמּנָ

י  ַרּבִ ִמים,  ּדָ ְזִריַקת  ִלְפֵני  ָצא  ּיָ ׁשֶ ים  ָקָדׁשִ י  ָקְדׁשֵ ר  ׂשַ ּבְ ב 
ּגּול  ּפִ ּום  ִמּשׁ ָעָליו  ִבין  ַחּיָ ְוֵאין  ּבֹו,  מֹוֲעִלין  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר 
ִבין  י ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ֵאין מֹוֲעִלין ּבֹו, ֲאָבל ַחּיָ נֹוָתר ְוָטֵמא. ַרּבִ
ַוֲהֵרי  ֲעִקיָבא,  י  ַרּבִ ָאַמר  ְוָטֵמא.  נֹוָתר  ּגּול  ּפִ ּום  ִמּשׁ ָעָליו 
ְוַאַחר  יָה,  ְחּתֶ ּתַ ְוִהְפִריׁש ַאֶחֶרת  ְוָאְבָדה  אתֹו  ְפִריׁש ַחּטָ ַהּמַ
ם  ְכׁשֵ ֹלא  עֹוְמדֹות,  יֶהן  ּתֵ ׁשְ ַוֲהֵרי  ָהִראׁשֹוָנה  ִנְמֵצאת  ְך  ּכָ
ּה.  ר ֲחֶבְרּתָ ׂשַ ְך הּוא פֹוֵטר ֶאת ּבְ ָרּה, ּכָ ׂשָ ָמּה ּפֹוֵטר ֶאת ּבְ ּדָ ׁשֶ
הּוא  ין  ּדִ ִעיָלה,  ַהּמְ ִמן  ּה  ֲחֶבְרּתָ ר  ׂשַ ּבְ ֶאת  ָמּה  ּדָ ַטר  ּפָ ְוִאם 

ָרּה: ׂשָ ְפטֹור ֶאת ּבְ ּיִ ׁשֶ

י  ַרּבִ ִמים,  ּדָ ְזִריַקת  ִלְפֵני  ְצאּו  ּיָ ׁשֶ ים  ַקּלִ ים  ָקָדׁשִ ֵאמּוֵרי  ג 
ּום  ִבין ֲעֵליֶהן ִמּשׁ ֶהן, ְוֵאין ַחּיָ ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ֵאין מֹוֲעִלין ּבָ
ִבין  ֶהן, ְוַחּיָ י ֲעִקיָבא אֹוֵמר, מֹוֲעִלין ּבָ ּגּול נֹוָתר ְוָטֵמא. ַרּבִ ּפִ

ּגּול נֹוָתר ְוָטֵמא: ּום ּפִ )ֲעֵליֶהן( ִמּשׁ

ּוְלַהְחִמיר.  ְלָהֵקל  ים,  ָקָדׁשִ י  ָקְדׁשֵ ּבְ ָדִמים  ה  ַמֲעׂשֵ ד 
ים ִלְפֵני  י ָקָדׁשִ יַצד, ָקְדׁשֵ ן ְלַהְחִמיר. ּכֵ ּלָ ים, ּכֻ ים ַקּלִ ּוְבָקָדׁשִ
ְזִריַקת  ְלַאַחר  ר.  ׂשָ ּוַבּבָ ֵאמּוִרין  ּבָ מֹוֲעִלין  ִמים,  ּדָ ְזִריַקת 
ר. ַעל ֶזה ְוַעל  ׂשָ ּבָ ֵאמּוִרים ְוֵאין מֹוֲעִלין ּבַ ִמים, מֹוֲעִלים ּבָ ּדָ
ן  ּלָ ּכֻ ים  ים ַקּלִ ּוְבָקָדׁשִ ּגּול נֹוָתר ְוָטֵמא.  ּפִ ּום  ִבין ִמּשׁ ֶזה, ַחּיָ
ֵאין  ִמים,  ּדָ ְזִריַקת  ִלְפֵני  ים(  )ַקּלִ ים  ָקָדׁשִ יַצד,  ּכֵ ְלַהְחִמיר 
ִמים,  ּדָ ְזִריַקת  ְלַאַחר  ר.  ׂשָ ַבּבָ ְוֹלא  ָבֵאמּוִרין  ֹלא  מֹוֲעִלין 
ִבין  ר. ַעל ֶזה ְוַעל ֶזה, ַחּיָ ׂשָ ּבָ ֵאמּוִרין ְוֵאין מֹוֲעִלין ּבַ מֹוֲעִלין ּבָ
י  ָקְדׁשֵ ּבְ ָדִמים  ה  ַמֲעׂשֵ ִנְמָצא,  ְוָטֵמא.  נֹוָתר  ּגּול  ּפִ ּום  ִמּשׁ
ּלֹו ְלַהְחִמיר: ים, ּכֻ ים ַקּלִ ים, ְלָהֵקל ּוְלַהְחִמיר. ּוְבָקָדׁשִ ָקָדׁשִ
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ית  ה. ּבֵ ֻעּדָ ּסְ ל ּבַ אי ּוֵבית ִהּלֵ ּמַ ית ׁשַ ין ּבֵ ּבֵ א ֵאּלּו ְדָבִרים ׁשֶ
ִין.  ְך ְמָבֵרְך ַעל ַהּיַ אי אֹוְמִרים, ְמָבֵרְך ַעל ַהּיֹום ְוַאַחר ּכָ ּמַ ׁשַ
ַעל  ְמָבֵרְך  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִין  ַהּיַ ַעל  ְמָבֵרְך  אֹוְמִרים,  ל  ִהּלֵ ּוֵבית 

ַהּיֹום: 

מֹוְזִגין  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ַדִים,  ַלּיָ נֹוְטִלין  אֹוְמִרים,  אי  ּמַ ׁשַ ֵּית  ב  
ְך  ל אֹוְמִרים, מֹוְזִגין ֶאת ַהּכֹוס ְוַאַחר ּכָ ֶאת ַהּכֹוס. ּוֵבית ִהּלֵ

ָדִים:  נֹוְטִלין ַלּיָ

ַעל  יָחּה  ּוַמּנִ ה  ּפָ ּמַ ּבַ ָיָדיו  ַח  ְמַקּנֵ אֹוְמִרים,  אי  ּמַ ׁשַ ית  ּבֵ ג 
ֶסת:  ל אֹוְמִרים, ַעל ַהּכֶ ְלָחן. ּוֵבית ִהּלֵ ֻ ַהּשׁ

ְך נֹוְטִלין  ִית ְוַאַחר ּכָ ִדין ֶאת ַהּבַ אי אֹוְמִרים, ְמַכּבְ ּמַ ית ׁשַ ד ּבֵ
ִדין  ְך ְמַכּבְ ַדִים ְוַאַחר ּכָ ל אֹוְמִרים, נֹוְטִלין ַלּיָ ָדִים. ּוֵבית ִהּלֵ ַלּיָ

ִית:  ֶאת ַהּבָ

ָלה. ּוֵבית  ִמים ְוַהְבּדָ אי אֹוְמִרים, ֵנר ּוָמזֹון ּוְבׂשָ ּמַ ה בֵּית ׁשַ
אי  ּמַ ׁשַ ית  ּבֵ ָלה.  ְוַהְבּדָ ּוָמזֹון  ִמים  ּוְבׂשָ ֵנר  אֹוְמִרים,  ל  ִהּלֵ
ּבֹוֵרא  אֹוְמִרים,  ל  ִהּלֵ ּוֵבית  ָהֵאׁש.  ְמאֹור  ָרא  ּבָ ׁשֶ אֹוְמִרים, 

ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש: 

ָנְכִרים,  ל  ׁשֶ ִמים  ׂשָ ַהּבְ ַעל  ְוֹלא  ר  ַהּנֵ ַעל  ֹלא  ְמָבְרִכין  ֵאין  ו 
ר  ַהּנֵ ַעל  ְוֹלא  ֵמִתים,  ל  ׁשֶ ִמים  ׂשָ ַהּבְ ַעל  ְוֹלא  ר  ַהּנֵ ַעל  ְוֹלא 
ר  ְפֵני ֲעבֹוָדה ָזָרה. ֵאין ְמָבְרִכין ַעל ַהּנֵ ּלִ ִמים ׁשֶ ׂשָ ְוֹלא ַעל ַהּבְ

אֹותּו ְלאֹורֹו:  ּיֵ ַעד ׁשֶ

ַיֲחֹזר  אֹוְמִרים,  אי  ּמַ ׁשַ ית  ּבֵ ֵבַרְך,  ְוֹלא  ַכח  ְוׁשָ ָאַכל  ׁשֶ ִמי  ז 
ר.  ְזּכָ ּנִ קֹום ׁשֶ ּמְ ל אֹוְמִרים, ְיָבֵרְך ּבִ ִלְמקֹומֹו ִויָבֵרְך. ּוֵבית ִהּלֵ
ֵמָעיו:  ּבְ זֹון ׁשֶ ל ַהּמָ ְתַעּכֵ ּיִ ֵדי ׁשֶ ַעד ֵאיָמַתי הּוא ְמָבֵרְך. ַעד ּכְ

ַהּכֹוס,  אֹותֹו  א  ֶאּלָ ם  ׁשָ ְוֵאין  זֹון  ַהּמָ ְלַאַחר  ַיִין  ָלֶהם  א  ּבָ ח 
ַעל  ְמָבֵרְך  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִין  ַהּיַ ַעל  ְמָבֵרְך  אֹוְמִרים,  אי  ּמַ ׁשַ ית  ּבֵ
ְך  ּכָ ְוַאַחר  זֹון  ַהּמָ ַעל  ְמָבֵרְך  אֹוְמִרים,  ל  ִהּלֵ ּוֵבית  זֹון.  ַהּמָ
ָרֵאל ַהְמָבֵרְך, ְוֵאין עֹוִנין  ִין. עֹוִנין ָאֵמן ַאַחר ִיׂשְ ְמָבֵרְך ַעל ַהּיָ

ָרָכה: ל ַהּבְ ַמע ּכָ ׁשְ ּיִ ָאֵמן ַאַחר ַהּכּוִתי ַהְמָבֵרְך, ַעד ׁשֶ

מיט  בקשר  בצדקה  זיין  ומרבה  מוסיף  כדאי  איז   – אויך  אזוי 

די   ,)470( ע״ת  פון  מספר  א  אין   – טוב  ומה  יארצייט,  דעם 

גימטריא פון שם הנפטרת.
משיחת ש"פ יתרו, כ"ב שבט, תש"נ )ספר השיחות תש"נ ח"א ע' 298(

It would also be appropriate to increase in giving tzedakah in connection 
with the yahrzeit, and even better—to give tzedakah in amounts of 470, 
the gematria of the Rebbetzin’s name.  

Sichah of Shabbos Parshas Yisro, 22 Shevat, 5750 (Sefer Hasichos 5750, Vol. 1, p. 298)

www.YagdilTorah.org/donate



WOMEN AND
TORAH STUDY

“They checked from Dan to Beer Sheva and 
did not find an am ha-aretz; from Geves to 
Antifras, and they didn’t come across any 
boy or girl, man or woman, who wasn’t 
proficient in the laws of tumah and tahara.

Sanhedrin 94b

[Although a woman is not obligated in 
the mitzvah of Torah study,] nevertheless, 
if she assists her son or husband and 
enables them to learn – either physically or 
financially – she shares their reward. In this 
case, her reward is greater than if she were to 
study herself, as she is assisting individuals 
who are obligated in the mitzvah. For her 
personal study she receives some reward, 
but to a lesser degree, for she is not 
obligated in the mitzvah.

Notwithstanding the fact that a woman 
receives reward for her personal study, 
Chazal instruct a father to avoid teaching 
Torah to his daughter. This is because 
the minds of most women are not 
directed towards being taught, and 
there is the concern that the words of 
Torah may be trivialized based on their 
limited understanding. Teaching one’s 
daughter Torah Sheba’al Peh is considered 
the equivalent of teaching her tiflus 
(immorality), as it helps develop her 
cunningness.

“Women are also obligated to learn
the laws that pertain to them.”

Nevertheless, women are also obligated 
to learn the laws that pertain to them, in 
order to be proficient in these laws. These 
include the following subjects: nidah, 
immersion in the mikveh, salting meat, the 
prohibition of yichud, and similar subjects 
that pertain to women. This also includes 
the laws concerning any positive mitzvah 
that is not time-bound, as well as all 
prohibitions – whether Biblical or 
Rabbinic in nature – as these are equally 

applicable to both men and women.

In Talmudic times, the sage would take 
the opportunity every Shabbos to teach 
the common laws that were necessary for 
everyone to know. They would do so in 
language that could be understood even 
by the women and common folk.

Hichos Talmud Torah 1:14

THE ADVANTAGE
OF WOMEN’S CHINUCH

The education and guidance of the sons 
and daughters (especially the young 
ones) is, practically speaking, primarily 
in the domain of the mother, the Akeres 
HaBayis; thus their chinuch is mainly 
accomplished by her. In addition to this, it 
is known what the Shelah writes, “Women 
are obligated to administer constructive 
reproof to their children equal to, and even 
more than, their husbands, because they 
are found more in the house.”

Furthermore, there is an advantage to 
the education (and reproof) of women, 
because their nature lends to their chinuch 
being accomplished in a soft voice, with 
a feeling of closeness and affection (more 
than by men). We see clearly (especially in 
the later generations) that specifically the 
methods of closeness and love yield much 
greater success in education.

Sefer Hasichos 5750, Vol. 2, p. 455

WOMEN MUST DO 
EVERYTHING SO THEIR 

SONS LEARN TORAH
“If a woman assists her son or husband 
and enables them to learn – either 
physically or financially – she shares their 
reward, and her reward is greater for she 
is assisting individuals who are obligated 

in the mitzvah.” In addition to this, for the 
same reason that “women are obligated to 
administer constructive reproof to their 
children equal to, and even more than 
their husbands,” it is also their duty to do 
everything in their ability that their sons 
should study Torah.

Examples of a mother’s involvement in 
her son’s Torah study are brought in the 
Gemara – “they bring their sons to the 
synagogue” (it was customary for children 
to study by their teacher in the synagogue); 
“they enable their sons to learn Chumash 
and Mishna” (by making the effort to 
bring them to the school) – but this 
extends to any form of encouragement 
and inspiration to increase in the study of 
Torah, and with the appropriate diligence.

This can be accomplished by the mother 
expressing interest in her son’s learning, 
and when the children come home from 
cheder (or Talmud Torah or Yeshivah) she 
asks them to share what they have learned.

Sefer Hasichos 5750, Vol. 2, pp. 455–456

LEARNING WITH HIS 
MOTHER INCREASES 

THE CHILD’S 
ENTHUSIASM

When a child has the chance to review his 
learning with his mother, it is beneficial 
on its own merit (equal to reviewing with 
his father – except that “women are more 
available in the house”), but it also has 
an additional advantage.  When he learns 
with his mother, it is done in her unique 
way, with more warmth and affection than 
the father (which is usually in the form of 
a test, as is customary that on Shabbos, 
or other times, the father tests his sons 
on their learning). Consequently, when 
the child reviews his learning with his 
mother, this increases the child’s chayus 
and enthusiasm in his learning, as is clearly 
apparent.

Sefer Hasichos 5750, Vol. 2, p. 456

THE REBBE TALKS ABOUT THE ROLE OF WOMEN

“In a soft voice, with a feeling of 
closeness and affection.”



THE OBLIGATION OF 
WOMEN TO STUDY

First and foremost, “women are obligated 
to learn the laws that pertain to them, 
in order to be proficient in these laws, 
including the laws concerning nidah, 
immersion in the mikveh, salting meat, the 
prohibition of yichud, and similar subjects, 
and also includes the laws concerning any 
positive mitzvah that is not time-bound, as 
well as all prohibitions – whether Biblical 
or Rabbinic in nature – as these are equally 
applicable to both men and women.” This 
itself accumulates to be a vast amount of 
halachos (if only men would be proficient 
in all this!).

Furthermore, this includes learning 
Pnimiyus HaTorah as elucidated in the 
teachings of Chassidus, in which the 
fundamental concepts of emunah, achdus 
Hashem, ahavah and yirah are explained. 
These belong to the “six constant mitzvos 
whose obligation never stops even for a 
moment,” and are equally applicable to 
women. It is only possible to fulfill these 
mitzvos through study – as the verse states, 
“Know the G-d of your father, and serve 
Him with a complete heart.”

In addition, even when a woman studies 
portions of the Torah which are not 
pertinent to her practical conduct, she 
nevertheless “receives reward,” and recites 
a blessing over the Torah study.

Sefer Hasichos 5750, Vol. 2, pp. 456–458

TORAH STUDY
VS. INVOLVEMENT

IN BUSINESS
Women might be inclined to stop 

their husbands from studying Torah, 
with the intention that they should be 
involved instead in business, which 
would bring more tangible benefit in 
this world, as opposed to Torah study 
which only brings benefit in the Next 
World. The truth is to the contrary, 
as Torah is “Your life” – in this world; 
“and the length of your days” – in the 
world that is entirely long, i.e., Olam 
Haba.

Taz, Even HaEzer 2:3

WOMEN’S 
PARTICIPATION IN 
THEIR HUSBANDS’ 

LEARNING       
We once spoke in detail that one of 
the duties of Nshei Ubnos Chabad 
is to strengthen and encourage their 
husbands, brothers, and sons to study 
Torah, as it is a mitzvah incumbent 
upon everyone without exception – 
whether young or old, rich or poor, 
and so on. The study must be daily, to 
the fullest extent possible, and, as with 
all areas of Judaism, must be done with 
joy and enthusiasm.
The specific connection that women 
have to [their husbands’] study of 
Torah is for the following reasons:
1)      Generally the reason for a lack 
in the proper amount of Torah study 
is the excessive involvement in seek-
ing a livelihood and worrying for the 
needs of the household. Many times 
these “needs” are merely the product 
of his convincing himself that they are 
necessary.

Therefore, it is vital and especially 
important that the wife, the Akeres 
HaBayis (who conducts the affairs 
of the house), should encourage and 
demand that the husband study Torah 
daily, and to increase his learning, even 
if this might involve limiting to some 
extent the finances available for the 
household expenses. This is especially 
so as Torah study is the proper meth-
od to bring mazal to the entire family.

2)      Even if the encouragement and 
demand to uphold the proper stan-
dards of Torah study is only expressed 
verbally from time to time, neverthe-
less, the very fact that he sees his wife 
on a daily basis serves as a constant 
reminder.

3)      By encouraging and demanding 
that their husbands study Torah, (and 
by sending their sons to proper cha-
darim and yeshivos,) the women have 
a share in the Torah study – meaning 
in the mitzvah itself....

I request that you should begin a spe-
cial movement and involve yourselves 
in this area of encouraging your hus-
bands, brothers, and sons to strength-
en and increase their daily Torah 
study, both in nigleh and Chassidus, 
and to learn with vitality and joy.

Igros Kodesh of the Rebbe, Vol. 20, pp. 330–332
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Available at Yagdil Torah
Yagdil Torah is here to serve Yidden with all their Limud HaTorah needs. We can help you find a chavrusa 
anywhere; we have a comprehensive list of website and phone lines for all types of learning, an interesting 
selection of shiurim to download, an international Chalukas Hashas, learning guides for chasidishe yomim 

tovim, inspirational publications and a shiurim phone-line.
In Crown Heights we have two beautiful Batei Midrash open full time, ongoing and seasonal shiurim, a thorough 

directory of shiurim and more.

For more info please visit YagdilTorah.org or call 347.223.5943



THE REBBE'S DIRECTIVE 

INCREASING SET TIMES FOR TORAH STUDY EVERYWHERE

As we stand at the onset of  a new phase – the first 
yahrtzeit… this must be expressed in a chidush in 
the “living taking to heart”…
This should begin with an increase in Torah study 
and performance of  mitzvos, specifically in a way 
that is grounded in time and place. That is, to 
schedule set times
for Torah study everywhere; arranging public 
shiurim in the study of  Chassidus and Nigleh, 
especially in places that don’t yet have shiurim.
Additionally, existing shiurim should be strengthened 
and increased, in both quantity and quality.
The shiurim in Torah should also be connected 
with arousing [the participants] to improve in yiras 
shamayim in general.

Sichah of  Chof  Beis Shevat, 5749
(Sefer Hasichos 5749, Vol. 1, pp. 235–236)

ESPECIALLY AGGADAH
These shiurim should especially include the Aggadic 
portions of  Torah, such as Ein Yaakov (within which 
most of  the Torah’s secrets are concealed). This 
is especially connected with the recital of  Kadish 
DeRabanan, which is termed “Shmei Rabah of 
Agadeta,” upon which the world stands.
(Ibid., fn. 96)
This brings along a special advantage, as this 
enables the secrets of  Torah—sod—to be 
expressed in a way that can be understood even 
by common folk, in a way of  peshat (by means of 
the layers of  derush and remez that are between 
them).
It is also noteworthy that the study of  Aggadah 
and the inner dimensions of  the Torah are included 
in the “third of  the day” allotted to the study of 
Scripture, as the Alter Rebbe says in Likutei Torah. 

Hashlamah to the above-mentioned sichah
(Toras Menachem 5749, Vol. 2, p. 296)

לימוד  - כ״ב שבט
ב״ה

הוראת רבינו
“THE ROLE OF THE JEWISH WOMEN: 
TO MAKE ALL JEWS ‘LAMDONIM’”

The Gemora tells us that the women receive merit when they send their sons 
to learn Torah, and when they allow and encourage their husbands to go out 
and learn Torah. They should do this lovingly, with their signature warmth. In 
this way, their husbands will increase their Torah study (even at the expense 
of  their earning potential), and Hashem’s Brochos will come to rest on the 
entire household...
In short—the Jewish women are the foundation of  the Jewish people. As 
such, their job is to enable all Jews—men, women and children—to become 
“Limudei Hashem,” those who learn Hashem’s Torah. (Women and girls 
should also be learning Torah Sheba’al Peh.)
If  they do this, much will be achieved: all Jews will be calm, peaceful, and free 
of  financial, health, and other types of  worries.

(25 Iyar 5750, International Kinus for
Nshei UBnos Chabad – T”M 5750, Chelek 3 Pg 226)

FORGOING THINGS THAT ARE OF A LESSER VALUE
Efforts must be made to see to it that the husband’s involvement in earning 
a livelihood should be such that it leaves sufficient time for Torah learning—
“sufficient” in the sense that it satisfies the Torah’s expectations of  him—
even if  it means working a little bit less for a living.  Indeed, whoever is 
machmir in this regard is praiseworthy. 
Since the husband is less involved than the wife in running the household, 
there is the possibility that he may err and consider certain expenses 
necessary—thinking that they are indispensable and that they are matters 
that the members of  his household won’t forgo. Therefore, the wife, who 
is more involved in the actual running of  the home, should explain to the 
husband that these matters are non-essential. She should appeal to him 
very strongly not to forgo matters connected with Torah and Mitzvos for the 
sake of  trivialities. 

(Purim 5717—Likuttei Sichos, vol. 4, p. 1279)
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