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A WORD FROM THE EDITOR
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.

 הננו,לקראת יום היארצייט של הרבנית הצדקנית ע״ה
,מוציאים לאור לקט מדברי חז״ל ומשיחות רבינו נשיאנו
– ’בענין הזכות שניתנה לנשי ישראל להיות ’עזר כנגדו
.לסייע בלימוד התורה של בעליהן ובניהן
 אין ספק.רבינו הורה ללמוד מדרכיה וללכת בעקבותיה
שענין זה הוא בבחינת הזהיר טפי של הרבנית הצדקנית
 היתה הרבנית נשארת שעות רבות,ע״ה; מעת נישואיה
 מתוך אהבה והערצה לשקידתו בלימוד,בבדידות בביתה
 בכל דרך, תמיד ניסתה הרבנית.התורה של כ״ק רבינו
 ותמיד דאגה שלא יטרד הרבי, להיות לעזר,אפשרית
 על מנת שיוכל לשבת על התורה,בדברים של מה בכך
.ועל העבודה
גם עצם קבלת הנשיאות היתה כרוכה במסירות נפש רבה
 אך היא ניגשה לכך מתוך שמחה של מצווה ומתוך,מצידה
 בשיחותיו,הרגשת זכות להיות שותפה בהתוועדויותיו
.ובעבודתו הק’ של כ״ק רבינו בהרבצת התורה והיהדות
ע״פ מנהג ישראל ללמוד משניות (אותיות נשמה) לעילוי
 (בקשר. הוספנו פרקים השייכים לשמה,נשמת הנפטרת
 אבל הרוצה,לכמה נשיאים הורה רבינו ללמוד עכ”פ פרק אחד
.)להוסיף יכול להוסיף
. ונלך באורחותיה,ויה״ר שאכן החי יתן אל לבו
מחלקת ההו"ל שע"י יגדיל תורה

העתקת הדברים היא ברשות מיוחדת מהוצאת ספרים קה"ת
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הוספה בקביעות עיתים לתורה בכל מקום

במיוחד חלק האגדה שבתורה

בעמדנו בהתחלת תקופה חדשה – היארצייט הראשון  ...הרי זה
צריך להתבטא בחידוש ב״החי יתן אל לבו״ ...החל מהוספה של
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
– להוסיף ולחזק הלימוד ,בכמות ובאיכות .ולקשר השיעורי
תורה גם עם התעוררות לעניני יראת שמים בכלל.

לקבוע שיעורים ברבים בלימוד החסידות ולימוד הנגלה ,כולל
ובמיוחד – חלק האגדה שבתורה ,עין יעקב וכיו”ב (שרוב סודות
התורה גנוזין בה) ,שענין זה קשור במיוחד עם אמירת קדיש
דרבנן – “שמי’ רבה דאגדתא” שעל זה קיים עלמא .ועילוי מיוחד
בזה – שעל ידי זה באים גם עניני סודות התורה באופן המובן גם
(לאנשים פשוטים) על פי דרך הפשט (באמצעות הדרוש ורמז
שביניהם).ולהעיר גם מהמבואר בלקוטי תורה שלימוד האגדה
ופנימיות התורה הוא בכלל “שליש במקרא”.
(ע”פ שיחת כ”ב שבט ה’תשמ”ט  ,ה’יארצייט’ הראשון – סעיף יב ובהשלמות)

נשים בלימוד התורה
אבל לא שכר גדול כשכר האיש מפני שאינה
מצווה ועושה.
ואף על פי שיש לה שכר ,צוו חכמים שלא ילמד
אדם את בתו תורה ,מפני שרוב הנשים אין
דעתן מכוונת להתלמד ומוציאות דברי תורה
לדברי הבאי לפי עניות דעתן ,ואם מלמדה
תורה שבעל פה הרי זה כאלו מלמדה תפלות,
מפני שעל ידי זה נכנס בה ערמומית.
ומכל מקום גם הנשים חייבות ללמוד הלכות

בדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו עם הארץ,
מגבת ועד אנטיפרס ולא מצאו תינוק ותינוקת
איש ואשה שלא היו בקיאין בהלכות טומאה
וטהרה.
סנהדרין צד ,ב

אם היא עוזרת לבנה או לבעלה בגופה ומאודה
שיעסוק בתורה חולקת שכר עמהם ,ושכרה
גדול מאחר שהם מצווים ועושים על ידיה ,מה
שאין כן באשה שלמדה תורה שיש לה שכר

הצריכות להן לידע אותן ,כמו דיני נדה וטבילה
ומליחה ואיסור יחוד וכיוצא בהם וכל מצות
עשה שאין הזמן גרמא וכל מצות לאא תעשה
של תורה ושל דברי סופרים שהן מוזהרות בהן
כאנשים ,ובימיהם היה החכם דורש הלכות
המצויות ורגילות וצריכות לכל אדם לידע אותן
בלשון שמבינים הנשים ועמי הארץ מידי שבת
בשבת.
הלכות תלמוד תורה א ,יד

יתרון החינוך של נשים
נוסף לכך שהחינוך והנהגת הבנים והבנות
(ובפרט הקטנים והקטנות) בפועל ממש תלוי'
במדה רבה ועיקרית בהדרכת האם ,עקרת
הבית ,ובדרך ממילא נעשה עיקר החינוך על
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

של קירוב ,אהבה וחיבה (יותר מאשר אצל
האנשים) ,ורואים במוחש (ובפרט בדורות
האחרונים) שדוקא בדרך של קירוב ואהבה
(״חנוך לנער על פי דרכו״) גדולה יותר הצלחת
החינוך.
ספר השיחות תש"נ ח"ב ע' 455

נשים מצוות לעשות כל התלוי בהם שבניהם ילמדו תורה
נוסף לכך ש״אם היא עוזרת לבנה או לבעלה
בגופה ומאודה שיעסוק בתורה חולקת שכר
עמהם ,ושכרה גדול מאחר שהם מצווים
ועושים על ידה״ ,הרי ,מאותו טעם ש״הנשים
מצוות על תוכחת בניהם כמו האב ויותר מהם״,
ה״ה מצוות גם להשתדל ולעשות כל התלוי
בהן שבניהם ילמדו תורה.

ופשוט ,שבהשתדלותן של הנשים שבניהם
ילמדו תורה – ובלשון חז״ל ״באקרויי בנייהו
לבי כנישתא״ (תינוקות של בית רבן היו רגילין
להיות למדים לפני רבן בבית הכנסת) ,״דמקרין
ומתנין בנייהו״ (שטורחות על בניהן להביאן
לבית הספר לקרוא מקרא ולשנות משנה) –
בזה נכללים כל האופנים של עידוד חיזוק וזירוז

שיוסיפו בלימוד התורה בהתמדה ושקידה.
ומהאופנים בזה – ע״י ההתעניינות
וההשתתפות של הנשים בתלמודם של בניהם,
שכאשר הילדים חוזרים לבתיהם מה״חדר״,
״תלמוד־תורה״ או ״ישיבה״ ,שואלת אותם
אמם ומבקשת מהם שיחזרו ויעברו לה על
תלמודם.
ספר השיחות תש"נ ח"ב ע' 455-456

לימוד עם האם מוסיף חיות והתלהבות יתירה אצל הילד
נוסף לתועלת שבחזרת הלימוד כשלעצמו הלימוד עם האם ,בדרכה המיוחדת ,ביתר בניו על לימודיהם ,ביום השבת וכיו״ב) ,מוסיף
(שהיא באותה מדה בהלימוד עם האב ,אלא חום ורגש לבבי מאשר האב (שהלימוד עמו חיות והתלהבות יתירה בלימודם של הילדים,
כנראה במוחש.
ש״הנשים  ..פניות ומצויות יותר בבית״) ,הרי ,הוא בדרך של ״בחינה״ ,כנהוג שהאב בוחן את
ספר השיחות תש"נ ח"ב ע' 456

חיוב לימוד לנשים
לכל לראש  -״הנשים חייבות ללמוד הלכות
הצריכות להן לידע אותן ,כמו דיני נדה וטבילה
ומליחה ואיסור יחוד וכיוצא בהם ,וכל מ״ע
שאין הזמן גרמא וכל מצות לא תעשה של
תורה ושל דברי סופרים שהן מוזהרות בהן
כאנשים״  -ריבוי גדול דהלכות התורה (והלואי
היו כל האנשים בקיאים בכל זה).

ועוד ועיקר  -לימוד פנימיות התורה בתורת
החסידות שבה נתבארו הענינים דאמונת ה׳
ויחודו אהבתו ויראתו כו' ,ובלשון הכתוב ״דע
את אלקי אביך ועבדהו בלב שלם"  -שלימוד
זה נוגע לקיום ה״ששה מצוות שחיובן תמידי
לא יפסק מעל האדם אפילו רגע בכל ימיו״,
שגם הנשים חייבות בהן כמו האנשים.

ויש להוסיף בזה  -גם בנוגע להלכות שאין
צריכות להן ולכל עניני התורה:
אשה שלומדת ענין בתורה גם בהלכות שאין
צריכות לה  -״יש לה שכר״ ,ומברכת ברכת
התורה גם על לימוד הלכות שאין צריכות לה.
ספר השיחות תש"נ ח"ב ע' 456-4

לימוד התורה מול ההתעסקות בסחורה
דטבע הנשים שיבטלו בעליהם מתורה בשביל להם טובה בעוה"ז ,משא"כ אם יעסקו בתורה כן ,אלא היא חייך בעוה"ז ואורך ימיך בעולם
שכולו ארוך שהוא עוה"ב.
שהם סוברים שמכח זה יתעסקו בסחורה ויהיה לא יהיה להם רק עוה"ב לחוד ,ובאמת אינו
ט"ז אבה"ע סי' ב סק"ג

cd

ְּת ִח ָּל ָת ּה ִע ָּסה וְ סו ָֹפ ּה ֻס ְפ ָּגנִ יןְּ ,ת ִח ָּל ָת ּה ֻס ְפ ָּגנִ ין וְ סו ָֹפ ּה ִע ָּסה,
ַח ֶּי ֶבת ַּב ַח ָּלה .וְ ֵכן ַה ְּקנוּ ְב ָקאוֹת ַח ָּיבוֹת:

מסכת חלה פרק א

יטה,
ו ַ ְּמ ִע ָּיסהֵּ ,בית ׁ ַש ַּמאי ּפו ְֹטרִ ין ,וּ ֵבית ִה ֵּלל ְמ ַח ְּי ִביןַ .ה ֲח ִל ָ
ֵּבית ׁ ַש ַּמאי ְמ ַח ְּי ִבין ,וּ ֵבית ִה ֵּלל ּפו ְֹטרִ יןַ .ח ּלוֹת ּתו ָֹדה וּ רְ ִק ֵיקי
ש ָאן ְל ַע ְצמוָֹּ ,פטוּ רִ .ל ְמ ּכוֹר ַּבׁ ּשוּ קַ ,ח ָּיב:
נָ זִ יר ֲע ָ ׂ

שעוֹרִ ים וְ ַה ּ ֻכ ְס ִמין
א ֲח ִמׁ ָּשה ְד ָברִ ים ַח ָּי ִבין ַּב ַח ָּלהַ ,ה ִח ִטים וְ ַה ְ ׂ
וְ ׁ ִש ּב ֶֹלת ׁשוּ ָעל וְ ׁ ִשיפוֹןֲ .הרֵ י ֵא ּלוּ ַח ָּי ִבין ַּב ַח ָּלה ,וּ ִמ ְצ ָטרְ ִפין זֶ ה
ִעם זֶ ה ,וַ ֲאסוּ רִ ין ֶּב ָח ָדׁש ִמ ִּל ְפנֵ י ַה ֶּפ ַסח ,וּ ִמ ִּל ְקצוֹר ִמ ִּל ְפנֵ י
ָהע ֶֹמר .וְ ִאם ִהׁ ְשרִ ׁישוּ ק ֶֹדם ָלע ֶֹמרָ ,הע ֶֹמר ַמ ִּתירָ ן .וְ ִאם ָלאו,
ֲאסוּ רִ ין ַעד ׁ ֶש ָּיבוֹא ָהע ֶֹמר ַה ָּבא:
ב ָהאו ֵֹכל ֵמ ֶהם ַּכ ַּזיִ ת ַמ ָּצה ַּב ֶּפ ַסחָּ ,י ָצא יְ ֵדי חו ָֹבתוַֹּ .כ ַּזיִ ת
ָח ֵמץַ ,ח ָּיב ַּב ִה ָּכרֵ ת .נִ ְת ָערֵ ב ֶא ָחד ֵמ ֶהם ְּב ָכל ַה ִּמינִ יםֲ ,הרֵ י
זֶ ה עו ֵֹבר ַּב ֶּפ ַסחַ .הנּ ו ֵֹדר ִמן ַה ַּפת וּ ִמן ַה ְּתבוּ ָאהָ ,אסוּ ר ָּב ֶהם,
ִּד ְברֵ י רַ ִּבי ֵמ ִאיר .וַ ֲח ָכ ִמים או ְֹמרִ יםַ ,הנּ ו ֵֹדר ִמן ַה ָּדגָ ן ֵאינ ֹו
שרוֹת:
ָאסוּ ר ֶא ָּלא ֵמ ֶהן .וְ ַח ָּי ִבין ַּב ַח ָּלה וּ ַב ַּמ ַע ְ ׂ
שרוֹתַ ,ה ֶּל ֶקט,
ג ֵא ּלוּ ַח ָּי ִבין ַּב ַח ָּלה וּ ְפטוּ רִ ים ִמן ַה ַּמ ַע ְ ׂ
אשוֹן ׁ ֶש ִּנ ְּט ָלה
שר רִ ׁ
וְ ַהׁ ִּש ְכ ָחה ,וְ ַה ֵּפ ָאה ,וְ ַה ֶה ְפ ֵקר ,וּ ַמ ֲע ֵ ׂ
שר ׁ ֵשנִ י וְ ֶה ְק ֵּדׁש ׁ ֶש ִּנ ְפ ּדוּ  ,וּ מו ַֹתר ָהע ֶֹמר,
ְתרוּ ָמתוֹ ,וּ ַמ ֲע ֵ ׂ
וּ ְתבוּ ָאה ׁ ֶש ּלֹא ֵה ִב ָיאה ׁ ְש ִל ׁיש .רַ ִּבי ֱא ִל ֶיעזֶ ר או ֵֹמרְּ ,תבוּ ָאה
ׁ ֶש ּלֹא ֵה ִב ָיאה ׁ ְש ִל ׁישְּ ,פטוּ רָ ה ִמן ַה ַח ָּלה:
שרוֹת וּ ְפטוּ רִ ין ִמן ַה ַח ָּלהָ ,האֹרֶ ז ,וְ ַה ּד ַֹחן,
ד ֵא ּלוּ ַח ָּי ִבין ַּב ַּמ ַע ְ ׂ
וְ ַה ְּפרָ גִ ים ,וְ ַהׁ ּ ֻש ְמׁ ְש ִמין ,וְ ַה ִּק ְטנִ יוֹת ,וּ ָפחוּ ת ֵמ ֲח ֵמׁ ֶשת
יטין ,וְ ַח ַּלת
רְ ָב ִעים ַּב ְּתבוּ ָאהַ .ה ּ ֻס ְפ ָּגנִ ין ,וְ ַה ּ ֻד ְבׁ ָשנִ ין ,וְ ָה ֶא ְס ִקרִ ִ
שרֵ ת ,וְ ַה ְמדֻ ָּמעְּ ,פטוּ רִ ין ִמן ַה ַח ָּלה:
ַה ַּמ ְ ׂ
ה ִע ָּסה ׁ ֶש ְּת ִח ָל ָתה ֻס ְפ ָּגנִ ין וְ סו ָֹפ ּה ֻס ְפ ָּגנִ יןְּ ,פטוּ רָ ה ִמן ַה ַח ָּלה.

שאוֹר ְל ַח ֵּלקַ ,ח ָּיב ַּב ַח ָּלה .נָ ׁ ִשים ׁ ֶש ָּנ ְתנוּ
שה ְ ׂ
ז נַ ְח ּתוֹם ׁ ֶש ָע ָ ׂ
שאוֹרִ ,אם ֵאין ְּבׁ ֶשל ַא ַחת ֵמ ֶהן
שוֹת ָל ֶהן ְ ׂ
ְלנַ ְח ּתוֹם ַל ֲע ׂ
ַּכׁ ִּשעוּ רְּ ,פטוּ רָ ה ִמן ַה ַח ָּלה:
ח ִע ַּסת ַה ְּכ ָל ִביםִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶש ָהרו ִֹעים או ְֹכ ִלין ִמ ֶּמ ָּנהַ ,ח ֶּי ֶבת
ַּב ַח ָּלה ,וּ ְמ ָערְ ִבין ָּב ּה ,וּ ִמׁ ְש ַּת ְּת ִפין ָּב ּה ,וּ ְמ ָברְ ִכין ָע ֶל ָיה,
שית ְּביוֹם טוֹב ,וְ יו ֵֹצא ָב ּה ָא ָדם יְ ֵדי חו ָֹבת ֹו
וּ ְמזַ ְּמנִ ין ָע ֶל ָיה ,וְ נַ ֲע ֵ ׂ
ַּב ֶּפ ַסחִ .אם ֵאין ָהרו ִֹעים או ְֹכ ִלין ִמ ֶּמ ָּנהֵ ,אינָ ּה ַח ֶּי ֶבת ַּב ַח ָּלה,
וְ ֵאין ְמ ָערְ ִבין ָּב ּה ,וְ ֵאין ִמׁ ְש ַּת ְּת ִפין ָּב ּה ,וְ ֵאין ְמ ָברְ ִכין ָע ֶל ָיה,
שית ְּביוֹם טוֹב ,וְ ֵאין ָא ָדם יו ֵֹצא
וְ ֵאין ְמזַ ְּמנִ ין ָע ֶל ָיה ,וְ ֵאינָ ּה נַ ֲע ֵ ׂ
ָב ּה יְ ֵדי חו ָֹבת ֹו ַּב ֶּפ ַסחֵּ .בין ָּכךְ וּ ֵבין ָּכךְ ִ ,מ ַּט ְּמ ָאה ֻט ְמ ַאת
ֳא ָכ ִלין:
יתה וָ ח ֶֹמׁש ,וַ ֲאסוּ רִ ים
ט ַה ַח ָּלה וְ ַה ְּתרוּ ָמהַ ,ח ָּי ִבין ֲע ֵל ֶיהן ִמ ָ
ַל ָּזרִ ים ,וְ ֵהם נִ ְכ ֵסי כ ֵֹהן ,וְ עו ִֹלין ְּב ֶא ָחד וּ ֵמ ָאה ,וּ ְטעוּ נִ ין רְ ִח ַיצת
יָ ַדיִ ם וְ ַה ֲערֵ ב ׁ ֶש ֶמׁש ,וְ ֵאינָ ן נִ ָּט ִלין ִמן ַה ָּטהוֹר ַעל ַה ָּט ֵמאֶ ,א ָּלא
ִמן ַה ּ ֻמ ָקף וּ ִמן ַה ָּד ָבר ַה ָּגמוּ רָ .האו ֵֹמר ָּכל ָּגרְ נִ י ְתרוּ ָמה וְ ָכל
ִע ָּס ִתי ַח ָּלה ,לֹא ָא ַמר ְּכלוּ םַ ,עד ׁ ֶש ְּיׁ ַש ֵּיר ִמ ְק ָצת :

cd

מסכת שבת פרק א
א יְ ִציאוֹת ַהׁ ַּש ָּבתְ ׁ .ש ַּתיִ ם ׁ ֶש ֵהן ַארְ ַּבע ִּב ְפנִ ים ,וּ ׁ ְש ַּתיִ ם ׁ ֶש ֵהן
ַארְ ַּבע ַּבחוּ ץֵּ .כ ַיצדֶ .ה ָענִ י עו ֵֹמד ַּבחוּ ץ וּ ַב ַעל ַה ַּביִ ת ִּב ְפנִ ים,
ָּפׁ ַשט ֶה ָענִ י ֶאת יָ ד ֹו ִל ְפנִ ים וְ נָ ַתן ְלתוֹךְ יָ ד ֹו ׁ ֶשל ַּב ַעל ַה ַּביִ ת,
א ֹו ׁ ֶש ָּנ ַטל ִמ ּתו ָֹכ ּה וְ הו ִֹציאֶ ,ה ָענִ י ַח ָּיב וּ ַב ַעל ַה ַּביִ ת ָּפטוּ ר.
ָּפׁ ַשט ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ֶאת יָ ד ֹו ַלחוּ ץ וְ נָ ַתן ְלתוֹךְ יָ ד ֹו ׁ ֶשל ָענִ י ,א ֹו
ׁ ֶש ָּנ ַטל ִמ ּתו ָֹכ ּה וְ ִה ְכנִ יסַּ ,ב ַעל ַה ַּביִ ת ַח ָּיב וְ ֶה ָענִ י ָּפטוּ רָּ .פׁ ַשט
ֶה ָענִ י ֶאת יָ ד ֹו ִל ְפנִ ים וְ נָ ַטל ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ִמ ּתו ָֹכ ּה ,א ֹו ׁ ֶש ָּנ ַתן
ְלתו ָֹכ ּה וְ הו ִֹציאְ ׁ ,שנֵ ֶיהם ְּפטוּ רִ יןָּ .פ ַשט ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ֶאת יָ ד ֹו
ַלחוּ ץ וְ נָ ַטל ֶה ָענִ י ִמ ּתו ָֹכ ּה ,א ֹו ׁ ֶש ָּנ ַתן ְלתו ָֹכ ּה וְ ִה ְכנִ יסְ ׁ ,שנֵ ֶיהם
ְּפטוּ רִ ין:
ב לֹא יֵ ׁ ֵשב ָא ָדם ִל ְפנֵ י ַה ַּס ָּפר ָסמוּ ךְ ַל ִּמנְ ָחהַ ,עד ׁ ֶש ִּי ְת ַּפ ֵּלל.
לֹא יִ ָּכנֵ ס ָא ָדם ַל ֶּמרְ ָחץ וְ לֹא ַל ּ ֻברְ ְס ִקי וְ לֹא ֶל ֱאכֹל וְ לֹא ָל ִדין.
וְ ִאם ִה ְת ִחילוּ ֵ ,אין ַמ ְפ ִס ִיקיןַ .מ ְפ ִס ִיקין ִל ְקרוֹת ְקרִ ַיאת
ׁ ְש ַמע ,וְ ֵאין ַמ ְפ ִס ִיקין ִל ְת ִפ ָּלה:
ג לֹא יֵ ֵצא ַה ַח ָּיט ְּב ַמ ֲחט ֹו ָסמוּ ךְ ַל ֲחׁ ֵש ָכהֶ ׁ ,ש ָּמא יִ ׁ ְש ַּכח וְ יֵ ֵצא.
וְ לֹא ַה ַּל ְב ָלר ְּב ֻק ְלמוֹסוֹ .וְ לֹא יְ ַפ ֶּלה ֶאת ֵּכ ָליו ,וְ לֹא יִ ְקרָ א ְלאוֹר
ַה ֵּנרֶּ .ב ֱא ֶמת ָא ְמרוּ ַ ,ה ַח ָּזן רו ֶֹאה ֵה ָיכן ַה ִּתינוֹקוֹת קוֹרְ ִאים,
ֹאכל ַה ָּזב ִעם ַה ָּז ָבה,
ֲא ָבל הוּ א לֹא יִ ְקרָ אַּ .כיּ ו ֵֹצא בוֹ ,לֹא י ַ
ִמ ְּפנֵ י ֶהרְ ֵּגל ֲע ֵברָ ה:
ד וְ ֵא ּלוּ ִמן ַה ֲה ָלכוֹת ׁ ֶש ָא ְמרוּ ַב ֲע ִל ַּית ֲחנַ נְ יָ ה ֶבן ִחזְ ִק ָּיה ֶבן
ּ ֻגרְ יוֹן ְּכׁ ֶש ָעלוּ ְל ַב ְּקרוֹ .נִ ְמנוּ וְ רַ ּבוּ ֵּבית ׁ ַש ַּמאי ַעל ֵּבית ִה ֵּלל,
שר ְּד ָברִ ים ָּגזְ רוּ ב ֹו ַביּ וֹם:
וּ ׁ ְשמוֹנָ ה ָע ָ ׂ
ה ֵּבית ׁ ַש ַּמאי או ְֹמרִ יםֵ ,אין ׁשוֹרִ ין ְּדי ֹו וְ ַס ְמ ָמנִ ים וְ ַכרְ ׁ ִשינִ ים,

ֶא ָּלא ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִּיׁ ּשוֹרוּ ִמ ְּבעוֹד יוֹם .וּ ֵבית ִה ֵּלל ַמ ִּתירִ ין:
ו ֵּבית ׁ ַש ַּמאי או ְֹמרִ יםֵ ,אין נו ְֹתנִ ין אוּ נִ ין ׁ ֶשל ִּפׁ ְש ָּתן ְלתוֹךְ
ַה ַּתנּ וּ רֶ ,א ָּלא ְּכ ֵדי ׁ ֶש ַּי ֲה ִבילוּ ִמ ְּבעוֹד יוֹם ,וְ לֹא ֶאת ַה ֶּצ ֶמר
ַליּ וֹרָ הֶ ,א ָּלא ְכ ֵדי ׁ ֶש ִּי ְקלֹט ָה ַעיִ ן .וּ ֵבית ִה ֵּלל ַמ ִּתירִ יןֵּ .בית
שין ְמצוּ דוֹת ַח ָּיה וְ עוֹפוֹת וְ ָדגִ ים,
ׁ ַש ַּמאי או ְֹמרִ יםֵ ,אין ּפוֹרְ ִ ׂ
ֶא ָּלא ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִּי ּצוֹדוּ ִמ ְּבעוֹד יוֹם .וּ ֵבית ִה ֵּלל ַמ ִּתירִ ין:
ז ֵּבית ׁ ַש ַּמאי או ְֹמרִ יםֵ ,אין מו ְֹכרִ ין ַל ָּנ ְכרִ י וְ ֵאין טו ֲֹענִ ין ִע ּמ ֹו
וְ ֵאין ַמגְ ִּב ִיהין ָע ָליוֶ ,א ָּלא ְּכ ֵדי ׁ ֶש ַּי ִּג ַיע ְל ָמקוֹם ָקרוֹב .וּ ֵבית
ִה ֵּלל ַמ ִּתירִ ין:
ח ֵּבית ׁ ַש ַּמאי או ְֹמרִ יםֵ ,אין נו ְֹתנִ ין עוֹרוֹת ָל ַע ְּב ָדן וְ לֹא ֵכ ִלים
ְלכו ֵֹבס נָ ְכרִ יֶ ,א ָּלא ְּכ ֵדי ׁ ֶש ֵּי ָעשׂוּ ִמ ְּבעוֹד יוֹם .וּ ְבכֻ ָּלן ֵּבית ִה ֵּלל
ַמ ִּתירִ ין ִעם ַהׁ ָּש ֶמׁש:
ט ָא ַמר רַ ָּבן ׁ ִש ְמעוֹן ֶּבן ַּג ְמ ִל ֵיאל ,נו ֲֹהגִ ין ָהיוּ ֵּבית ַא ָּבא ׁ ֶש ָהיוּ
לשה יָ ִמים ק ֶֹדם ַלׁ ַּש ָּבת.
נו ְֹתנִ ין ְּכ ֵלי ָל ָבן ְלכו ֵֹבס נָ ְכרִ י ׁ ְש ׁ ָ
וְ ׁ ָשוִ ין ֵא ּלוּ וָ ֵא ּלוּ ֶ ׁ ,ש ּטו ֲֹענִ ין קוֹרוֹת ֵּבית ַה ַּבד וְ ִעגּ וּ ֵלי ַה ַּגת:
שרָּ ,ב ָצל ,וּ ֵב ָיצהֶ ,א ָּלא ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִּי ּצוֹלוּ ִמ ְּבעוֹד
י ֵאין צו ִֹלין ָּב ָ ׂ
יוֹםֵ .אין נו ְֹתנִ ין ַּפת ַל ַּתנּ וּ ר ִעם ֲחׁ ֵש ָכה ,וְ לֹא ֲחרָ רָ ה ַעל ַּג ֵּבי
גֶ ָח ִליםֶ ,א ָּלא ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִּי ְקרְ מוּ ָפנֶ ָיה ִמ ְּבעוֹד יוֹם .רַ ִּבי ֱא ִל ֶיעזֶ ר
או ֵֹמרְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ִּי ְקרֹם ַה ַּת ְח ּתוֹן ׁ ֶש ָּל ּה:
יא ְמׁ ַש ְלׁ ְש ִלין ֶאת ַה ֶּפ ַסח ַּב ַּתנּ וּ ר ִעם ֲחׁ ֵש ָכה .וּ ַמ ֲא ִחיזִ ין ֶאת
ָהאוּ ר ִּב ְמדוּ רַ ת ֵּבית ַה ּמו ֵֹקד .וּ ַב ְּגבוּ ִלין ְּכ ֵדי ׁ ֶש ֶּי ֱאחֹז ָהאוּ ר
ְּברֻ ָּבן .רַ ִּבי יְ הוּ ָדה או ֵֹמרַּ ,ב ֶּפ ָח ִמין ָּכל ׁ ֶשהוּ א:
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מסכת ברכות פרק ב
א ָהיָ ה קוֹרֵ א ַב ּתוֹרָ ה ,וְ ִה ִּג ַיע זְ ַמן ַה ִּמ ְקרָ אִ ,אם ִּכ ֵּון ִל ּבוֹ ,יָ ָצא.
וְ ִאם ָלאו ,לֹא יָ ָצאַּ .ב ְּפרָ ִקים ׁשו ֵֹאל ִמ ְּפנֵ י ַה ָּכבוֹד וּ ֵמׁ ִשיב,
וּ ָב ֶא ְמ ַצע ׁשו ֵֹאל ִמ ְּפנֵ י ַה ִּירְ ָאה וּ ֵמׁ ִשיבִּ ,ד ְברֵ י רַ ִּבי ֵמ ִאיר .רַ ִּבי
יְ הוּ ָדה או ֵֹמרָּ ,ב ֶא ְמ ַצע ׁשו ֵֹאל ִמ ְּפנֵ י ַה ִּירְ ָאה ,וּ ֵמ ִשיב ִמ ְּפנֵ י
ַה ָּכבוֹדַּ ,ב ְּפרָ ִקים ׁשו ֵֹאל ִמ ְּפנֵ י ַה ָּכבוֹד ,וּ ֵמׁ ִשיב ׁ ָשלוֹם ְל ָכל
ָא ָדם:
אשוֹנָ ה ִלׁ ְשנִ ָּיהֵּ ,בין
ב ֵא ּלוּ ֵהן ֵּבין ַה ְּפרָ ִקיםֵּ ,בין ְּברָ ָכה רִ ׁ
ׁ ְשנִ ָּיה ִלׁ ְש ַמע ,וּ ֵבין ׁ ְש ַמע ִלוְ ָהיָ ה ִאם ׁ ָשמ ַֹעֵּ ,בין וְ ָהיָ ה ִאם
ֹאמר ֶל ֱא ֶמת וְ יַ ִּציב .רַ ִּבי יְ הוּ ָדה או ֵֹמר,
ֹאמרֵּ ,בין וַ יּ ֶ
ׁ ָשמ ַֹע ְלוַ יּ ֶ
ֹאמר ֶל ֱא ֶמת וְ יַ ִּציב לֹא יַ ְפ ִסיקָ .א ַמר רַ ִּבי יְ הוׁ ֹֻש ַע ֶּבן
ֵּבין וַ יּ ֶ
(א ָּלא ְּכ ֵדי)
ָקרְ ָחהָ ,ל ָּמה ָק ְד ָמה ׁ ְש ַמע ִלוְ ָהיָ ה ִאם ׁ ָשמ ַֹעֶ ,
ׁ ֶש ְּי ַק ֵּבל ָע ָליו עֹל ַמ ְלכוּ ת ׁ ָש ַמיִ ם ְּת ִח ָּלה ,וְ ַא ַחר ָּכךְ יְ ַק ֵּבל
ֹאמרֶ ׁ ,שוְ ָהיָ ה ִאם ׁ ָשמ ַֹע
ָע ָליו עֹל ִמ ְצוֹת .וְ ָהיָ ה ִאם ׁ ָשמ ַֹע ְלוַ יּ ֶ
ֹאמר ֵאינ ֹו נו ֵֹהג ֶא ָּלא ַּביּ וֹם ִּ(ב ְל ָבד):
נו ֵֹהג ַּביּ וֹם וּ ַב ַּליְ ָלה ,וַ יּ ֶ
ג ַה ּקוֹרֵ א ֶאת ׁ ְש ַמע וְ לֹא ִהׁ ְש ִמ ַיע ְל ָאזְ נוֹ ,יָ ָצא .רַ ִּבי יו ֵֹסי
או ֵֹמר ,לֹא יָ ָצאָָ .קרָ א וְ לֹא ִּד ְק ֵּדק ְּבאו ִֹתיּ ו ֶֹת ָיה ,רַ ִּבי יו ֵֹסי

או ֵֹמר יָ ָצא ,רַ ִּבי יְ הוּ ָדה או ֵֹמר לֹא יָ ָצאַ .ה ּקוֹרֵ א ְל ַמ ְפרֵ ַע ,לֹא
יָ ָצאָ .קרָ א וְ ָט ָעה ,יַ ֲחזֹר ְל ָּמקוֹם ׁ ֶש ָּט ָעה:
ֹאש ַה ִּנ ְד ָּבךְ ַ ,מה
ֹאש ָה ִא ָילן א ֹו ְבר ׁ
ד ָה ֻא ָּמנִ ין קוֹרִ ין ְּבר ׁ
שוֹת ֵּכן ַּב ְּת ִפ ָּלה:
ׁ ֶּש ֵאינָ ן רַ ׁ ָּש ִאין ַל ֲע ׂ
אשוֹן ַעד מו ָֹצ ֵאי
ה ָח ָתן ָּפטוּ ר ִמ ְּקרִ ַיאת ׁ ְש ַמע ַּב ַּליְ ָלה ָהרִ ׁ
שה ְּברַ ָּבן ַּג ְמ ִל ֵיאל ׁ ֶש ָּקרָ א
שהַ .מ ֲע ֶ ׂ
שה ַמ ֲע ֶ ׂ
ׁ ַש ָּבתִ ,אם לֹא ָע ָ ׂ
שאָ .א ְמרוּ ל ֹו ַּת ְל ִמ ָידיו ,לֹא ִל ַּמ ְד ָּתנוּ ,
אשוֹן ׁ ֶש ָּנ ָ ׂ
ְב ַליְ ָלה ָהרִ ׁ
אשוֹןָ .א ַמר
רַ ֵּבנוּ ֶ ׁ ,ש ָח ָתן ָּפטוּ ר ִמ ְּקרִ ַיאת ׁ ְש ַמע ְּב ַּליְ ָלה ָהרִ ׁ
ָל ֶהםֵ ,אינִ י ׁשו ֵֹמ ַע ָל ֶכם ְל ַב ֵטל ִמ ֶּמ ִּני ַמ ְלכוּ ת ׁ ָש ַמיִ ם ֲא ִפ ּלוּ
ׁ ָש ָעה ֶא ָחת:
אשוֹן ׁ ֶש ֵּמ ָתה ִאׁ ְש ּתוָֹ .א ְמרוּ ל ֹו ַּת ְל ִמ ָידיו,
ו רָ ַחץ ַליְ ָלה ָהרִ ׁ
לֹא ִל ַּמ ְד ָּתנוּ  ,רַ ֵּבנוּ ֶ ׁ ,ש ָא ֵבל ָאסוּ ר ִלרְ חֹץָ .א ַמר ָל ֶהםֵ ,אינִ י
ִּכׁ ְש ָאר ָּכל ָא ָדםִ ,א ְס ְטנִ יס ֲאנִ י:
ז וּ ְכׁ ֶש ֵּמת ָט ִבי ַע ְב ּד ֹו ִק ֵּבל ָע ָליו ַּתנְ חוּ ִמיןָ .א ְמרוּ ל ֹו ַּת ְל ִמ ָידיו,
לֹא ִל ַּמ ְד ָּתנוּ  ,רַ ֵּבנוּ ֶ ׁ ,ש ֵאין ְמ ַק ְּב ִלין ַּתנְ חוּ ִמין ַעל ָה ֲע ָב ִדים.
ָא ַמר ָל ֶהםֵ ,אין ָט ִבי ַע ְב ִּדי ִּכׁ ְש ָאר ָּכל ָה ֲע ָב ִדיםָּ ,כׁ ֵשר ָהיָ ה:
אשוֹן,
ח ָח ָתןִ ,אם רָ ָצה ִל ְקרוֹת ְקרִ ַיאת ׁ ְש ַמע ַליְ ָלה ִָהרִ ׁ
קוֹרֵ א .רַ ָּבן ׁ ִש ְמעוֹן ֶּבן ַּג ְמ ִל ֵיאל או ֵֹמר ,לֹא ָּכל ָהרו ֶֹצה ִל ּטוֹל
ֶאת ַהׁ ֵּשם יִ ּטֹל:
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מסכת ברכות פרק א
ימ ַתי קוֹרִ ין ֶאת ׁ ְש ַמע ְּב ַערְ ִביתִ .מׁ ָּש ָעה ׁ ֶש ַה ּכ ֲֹהנִ ים
א מ ֵֵא ָ
אשוֹנָ ה,
נִ ְכנָ ִסים ֶל ֱאכֹל ִּב ְתרוּ ָמ ָתןַ ,עד סוֹף ָה ַאׁ ְשמוּ רָ ה ָהרִ ׁ
ִּד ְברֵ י רַ ִּבי ֱא ִל ֶיעזֶ ר .וַ ֲח ָכ ִמים או ְֹמרִ יםַ ,עד ֲחצוֹת .רַ ָּבן
שה ׁ ֶש ָּבאוּ
ַּג ְמ ִל ֵיאל או ֵֹמרַ ,עד ׁ ֶש ַּי ֲע ֶלה ַע ּמוּ ד ַהׁ ָּש ַחרַ .מ ֲע ֶ ׂ
ָבנָ יו ִמ ֵּבית ַה ִּמׁ ְש ֶּתהָ ,א ְמרוּ לוֹ ,לֹא ָקרִ ינוּ ֶאת ׁ ְש ַמעָ .א ַמר
ָל ֶהםִ ,אם לֹא ָע ָלה ַע ּמוּ ד ַהׁ ָּש ַחרַ ,ח ָּי ִבין ַא ֶּתם ִל ְקרוֹת .וְ לֹא
ז ֹו ִּב ְל ַבדֶ ,א ָּלא ָּכל ַמה ׁ ֶּש ָא ְמרוּ ֲח ָכ ִמים ַעד ֲחצוֹתִ ,מ ְצוָ ָתן
ַעד ׁ ֶש ַּי ֲע ֶלה ַע ּמוּ ד ַהׁ ָּש ַחרֶ .ה ְק ֵטר ֲח ָל ִבים וְ ֵא ָברִ יםִ ,מ ְצוָ ָתן
ַעד ׁ ֶש ַּי ֲע ֶלה ַע ּמוּ ד ַהׁ ָּש ַחר .וְ ָכל ַה ֶּנ ֱא ָכ ִלין ְליוֹם ֶא ָחדִ ,מ ְצוָ ָתן
ַעד ׁ ֶש ַּי ֲע ֶלה ַע ּמוּ ד ַהׁ ָּש ַחרִ .אם ֵּכןָ ,ל ָּמה ָא ְמרוּ ֲח ָכ ִמים ַעד
ֲחצוֹתְּ ,כ ֵדי ְל ַהרְ ִחיק ֶאת ָה ָא ָדם ִמן ָה ֲע ֵבירָ ה:
ימ ַתי קוֹרִ ין ֶאת ׁ ְש ַמע ְּבׁ ַש ֲחרִ יתִ .מׁ ֶּש ַּי ִּכיר ֵּבין ְּת ֵכ ֶלת
ב ֵמ ֵא ָ
ְל ָל ָבן .רַ ִּבי ֱא ִל ֶיעזֶ ר או ֵֹמרֵּ ,בין ְּת ֵכ ֶלת ְל ַכרְ ִתי( .וְ גו ְֹמרָ ּה) ַעד
ָהנֵ ץ ַה ַח ָּמה .רַ ִּבי יְ הוׁ ֹֻש ַע או ֵֹמרַ ,עד ׁ ָשלֹׁש ׁ ָשעוֹתֶ ׁ ,ש ֵּכן ֶּדרֶ ךְ
ְּבנֵ י ְמ ָל ִכים ַל ֲעמוֹד ְּבׁ ָשלֹׁש ׁ ָשעוֹתַ .ה ּקוֹרֵ א ִמ ָּכאן וְ ֵא ָילךְ לֹא
ִה ְפ ִסידְּ ,כ ָא ָדם ַה ּקוֹרֵ א ַב ּתוֹרָ ה:
ג ֵּבית ׁ ַש ַּמאי או ְֹמרִ יםָּ ,ב ֶערֶ ב ָּכל ָא ָדם יַ ּטוּ וְ יִ ְקרְ אוּ  ,וּ ַב ּב ֶֹקר
יַ ֲע ְמדוּ ֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (דברים ו) וּ ְבׁ ָש ְכ ְּבךָ וּ ְבקוּ ֶמךָ  .וּ ֵבית ִה ֵּלל
או ְֹמרִ יםָּ ,כל ָא ָדם קוֹרֵ א ְּכ ַדרְ ּכוֶֹ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (שם) וּ ְב ֶל ְכ ְּתךָ
ַב ֶּדרֶ ךְ ִ .אם ֵּכןָ ,ל ָּמה נֶ ֱא ַמר וּ ְבׁ ָש ְכ ְּבךָ וּ ְבקוּ ֶמךָ ְּ ,בׁ ָש ָעה ׁ ֶש ְּבנֵ י
ָא ָדם ׁשו ְֹכ ִבים ,וּ ְבׁ ָש ָעה ׁ ֶש ְּבנֵ י ָא ָדם עו ְֹמ ִדיםָ .א ַמר רַ ִּבי

יתי ָבא ַב ֶּדרֶ ךְ  ,וְ ִה ֵּט ִתי ִל ְקרוֹתְּ ,כ ִד ְברֵ י ֵבית
ַטרְ פוֹןֲ ,אנִ י ָהיִ ִ
ית
ׁ ַש ַּמאי ,וְ ִס ַּכנְ ִּתי ְב ַע ְצ ִמי ִמ ְּפנֵ י ַה ִּל ְס ִטיםָ .א ְמרוּ לוְֹּ ,כ ַדי ָהיִ ָ
ָלחוֹב ְּב ַע ְצ ְמךָ ֶ ׁ ,ש ָע ַברְ ָּת ַעל ִּד ְברֵ י ֵבית ִה ֵּלל:
ד ַּבׁ ַּש ַחר ְמ ָברֵ ךְ ׁ ְש ַּתיִ ם ְל ָפנֶ ָיה וְ ַא ַחת ְל ַא ֲחרֶ ָיה ,וּ ָב ֶערֶ ב
ׁ ְש ַּתיִ ם ְל ָפנֶ ָיה וּ ׁ ְש ַּתיִ ם ְל ַא ֲחרֶ ָיהַ .א ַחת ֲארֻ ָּכה וְ ַא ַחת ְק ָצרָ ה.
ְמקוֹם ׁ ֶש ָא ְמרוּ ְל ַה ֲארִ יךְ ֵ ,אינ ֹו רַ ׁ ַּשאי ְל ַק ֵּצרְ .ל ַק ֵּצרֵ ,אינ ֹו
רַ ׁ ַּשאי ְל ַה ֲארִ יךְ ַ .ל ְח ּתֹםֵ ,אינ ֹו רַ ׁ ַּשאי ׁ ֶש ּלֹא ַל ְח ּתֹם .וְ ׁ ֶש ּלֹא
ַל ְח ּתֹםֵ ,אינ ֹו רַ ׁ ַּשאי ַל ְח ּתֹם:
ה ַמזְ ִּכירִ ין יְ ִצ ַיאת ִמ ְצרַ יִ ם ַּב ֵּלילוֹתָ .א ַמר רַ ִּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶּבן
יתי ׁ ֶש ֵּת ָא ֵמר
ֲעזַ רְ יָ הֲ ,הרֵ י ֲאנִ י ְּכ ֶבן ׁ ִש ְב ִעים ׁ ָשנָ ה ,וְ לֹא זָ ִכ ִ
יְ ִצ ַיאת ִמ ְצרַ יִ ם ַּב ֵּלילוֹתַ ,עד ׁ ֶש ְּדרָ ׁ ָש ּה ֶּבן זו ָֹמאֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר
אתךָ ֵמ ֶארֶ ץ ִמ ְצרַ יִ ם ּכֹל
(דברים טז) ְל ַמ ַען ִּתזְ ּכֹר ֶאת יוֹם ֵצ ְ
יְ ֵמי ַח ֶּייךָ  .יְ ֵמי ַח ֶּייךָ ַ ,ה ָּי ִמיםּ .כֹל יְ ֵמי ַח ֶּייךָ ַ ,ה ֵּלילוֹת .וַ ֲח ָכ ִמים
או ְֹמרִ ים ,יְ ֵמי ַח ֶּייךָ ָ ,העו ָֹלם ַה ֶּזהּ .כֹל (יְ ֵמי ַח ֶּייךָ )ְ ,ל ָה ִביא
ִלימוֹת ַה ָּמׁ ִש ַיח:
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מסכת מועד קטן פרק ג
א וְ ֵא ּלוּ ְמגַ ְּל ִחין ַּב ּמו ֵֹעדַ ,ה ָּבא ִמ ְּמ ִדינַ ת ַה ָּים ,וּ ִמ ֵּבית
ַהׁ ִּש ְביָ ה ,וְ ַהיּ ו ֵֹצא ִמ ֵּבית ָה ֲאסוּ רִ ין ,וְ ַה ְמנ ֶֻּדה ׁ ֶש ִה ִּתירוּ ל ֹו
ֲח ָכ ִמים ,וְ ֵכן ִמי ׁ ֶש ִּנׁ ְש ַאל ֶל ָח ָכם וְ הֻ ַּתר ,וְ ַה ָּנזִ יר ,וְ ַה ְּמצֹרָ ע
ָהעו ֶֹלה ִמ ּ ֻט ְמ ָאת ֹו ְל ַט ֲהרָ תוֹ:
ב וְ ֵא ּלוּ ְמ ַכ ְּב ִסין ַּב ּמו ֵֹעדַ ,ה ָּבא ִמ ְּמ ִדינַ ת ַה ָּים ,וּ ִמ ֵּבית
ַהׁ ִּש ְביָ ה ,וְ ַהיּ ו ֵֹצא ִמ ֵּבית ָה ֲאסוּ רִ ים ,וְ ַה ְמנ ֶֻּדה ׁ ֶש ִה ִּתירוּ ל ֹו
ֲח ָכ ִמים ,וְ ֵכן ִמי ׁ ֶש ִּנׁ ְש ַאל ֶל ָח ָכם וְ הֻ ַּתרִ ,מ ְט ְּפחוֹת ַה ָּי ַדיִ ם
(ה ָּז ִבין וְ ַה ָּזבוֹת
וּ ִמ ְט ְּפחוֹת ַה ַּס ָּפרִ ים וּ ִמ ְט ְּפחוֹת ַה ְּס ָפגַ ,
וְ ַהנִ ּדוֹת וְ ַהיּ ו ְֹלדוֹת) ,וְ ָכל ָהעו ִֹלין ִמ ּ ֻט ְמ ָאה ְל ָט ֳהרָ הֲ ,הרֵ י ֵא ּלוּ
ֻמ ָּתרִ ין .וּ ׁ ְש ָאר ָּכל ָא ָדם ֲאסוּ רִ ין:
ג וְ ֵא ּלוּ ּכו ְֹת ִבין ַּב ּמו ֵֹעדִ ,ק ּדוּ ׁ ֵשי נָ ׁ ִשיםִּ ,ג ִּטין וְ ׁשו ָֹברִ ין,
ְּדיַ ִּת ִיקיַ ,מ ָּתנָ ה וּ ְפרוֹזְ ּבוּ ִליןִ ,א ְּגרוֹת ׁשוּ ם וְ ִא ְּגרוֹת ָמזוֹן,
ׁ ְש ָטרֵ י ֲח ִל ָיצה וּ ֵמאוּ נִ ים וּ ׁ ְש ָטרֵ י ֵברוּ רִ ין וּ גְ זֵ רוֹת ֵּבית ִּדין
וְ ִא ְּגרוֹת ׁ ֶשל רְ ׁשוּ ת :
ד ֵאין ּכו ְֹת ִבין ׁ ְש ָטרֵ י חוֹב ַּב ּמו ֵֹעד .וְ ִאם ֵאינ ֹו ַמ ֲא ִמינ ֹו א ֹו
ֹאכלֲ ,הרֵ י זֶ ה יִ ְכ ּתוֹבֵ .אין ּכו ְֹת ִבין ְס ָפרִ ים,
ׁ ֶש ֵאין ל ֹו ַמה יּ ַ
ְּת ִפ ִּלין וּ ְמזוּ זוֹתַּ ,ב ּמו ֵֹעד ,וְ ֵאין ַמ ִּג ִיהין אוֹת ַא ַחתֲ ,א ִפ ּלוּ
ְּב ֵס ֶפר ֶעזְ רָ א .רַ ִּבי יְ הוּ ָדה או ֵֹמרּ ,כו ֵֹתב ָא ָדם ְּת ִפ ִּלין וּ ְמזוּ זוֹת
ְל ַע ְצמוֹ ,וְ טוֹוֶ ה ַעל יְ רֵ כ ֹו ְּת ֵכ ֶלת ְל ִצ ִיצית:
ימנּ וּ
ה ַה ּקו ֵֹבר ֶאת ֵמת ֹו ׁ ְשלׁ ָֹשה יָ ִמים ק ֶֹדם ָלרֶ גֶ לָּ ,ב ְט ָלה ֵה ֶ
ימנּ וּ ְּגזֵ רַ ת ׁ ְשלׁ ִֹשיםִ ,מ ְּפנֵ י
ְּגזֵ רַ ת ׁ ִש ְב ָעהְ ׁ .שמוֹנָ הָּ ,ב ְט ָלה ֵה ֶ
ׁ ֶש ָא ְמרוּ ַ ׁ ,ש ָּבת עו ָֹלה וְ ֵאינָ ּה ַמ ְפ ֶס ֶקת ,רְ גָ ִלים ַמ ְפ ִס ִיקין
וְ ֵאינָ ן עו ִֹלין:
ו רַ ִּבי ֱא ִל ֶיעזֶ ר או ֵֹמרִ ,מׁ ֶּש ָחרַ ב ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשֲ ,ע ֶצרֶ ת ַּכׁ ַּש ָּבת.
ֹאש ַהׁ ָּשנָ ה וְ יוֹם ַה ִּכ ּפוּ רִ יםָּ ,כרְ גָ ִלים.
רַ ָּבן ַּג ְמ ִל ֵיאל או ֵֹמר ,ר ׁ

וַ ֲח ָכ ִמים או ְֹמרִ ים ,לֹא ְכ ִד ְברֵ י זֶ ה וְ לֹא ְכ ִד ְברֵ י זֶ הֶ ,א ָּלא
ֹאש ַהׁ ָּשנָ ה וְ יוֹם ַה ִּכ ּפוּ רִ ים ַּכׁ ַּש ָּבת:
ֲע ֶצרֶ ת ָּכרְ גָ ִלים ,ר ׁ

ַה ְּגדו ִֹליםְ ,מ ִצ ַיאת ַע ְב ּד ֹו וְ ׁ ִש ְפ ָחת ֹו ָה ִע ְברִ יםְ ,מ ִצ ַיאת ִאׁ ְש ּת ֹו
ׁ ֶש ֵּגרְ ׁ ָש ּהַ ,אף ַעל ִּפי ׁ ֶש ּלֹא נָ ַתן ְּכ ֻת ָּב ָת ּהֲ ,הרֵ י ֵא ּלוּ ׁ ֶש ָּל ֶהן:

ז ֵאין קוֹרְ ִעין ,וְ לֹא חו ְֹל ִצין ,וְ ֵאין ַמ ְברִ יןֶ ,א ָּלא ְקרו ָֹביו ׁ ֶשל
ֵמתֵ .אין ַמ ְברִ ין ֶא ָּלא ַעל ִמ ָּטה זְ קוּ ָפה ,וְ ֵאין מו ִֹל ִיכין ְל ֵבית
ָה ֵא ֶבל לֹא ַּב ַּט ְב ָלא וְ לֹא ָב ִא ְסקוּ ְט ָלא וְ לֹא ַב ָּקנוֹןֶ ,א ָּלא
ַב ַּס ִּלים .וְ ֵאין או ְֹמרִ ים ִּברְ ַּכת ֲא ֵב ִלים ַּב ּמו ֵֹעדֲ ,א ָבל עו ְֹמ ִדין
ַּבׁ ּשוּ רָ ה וּ ְמנַ ֲח ִמין וּ פו ְֹטרִ ין ֶאת ָהרַ ִּבים:

ו ָמ ָצא ׁ ְש ָטרֵ י חוֹבִ ,אם יֵ ׁש ָּב ֶהן ַא ֲחרָ יוּ ת נְ ָכ ִסים ,לֹא יַ ֲחזִ יר,
ׁ ֶש ֵּבית ִּדין נִ ְפרָ ִעין ֵמ ֶהןֵ ,אין ָּב ֶהן ַא ֲחרָ יוּ ת נְ ָכ ִסים ,יַ ֲחזִ יר,
ׁ ֶש ֵאין ֵּבית ִּדין נִ ְפרָ ִעין ֵמ ֶהןִּ ,ד ְברֵ י רַ ִּבי ֵמ ִאיר .וַ ֲח ָכ ִמים
או ְֹמרִ יםֵּ ,בין ָּכךְ וּ ֵבין ָּכךְ לֹא יַ ֲחזִ ירִ ,מ ְּפנֵ י ׁ ֶש ֵּבית ִּדין נִ ְפרָ ִעין
ֵמ ֶהן:

ח ֵאין ַמ ִּנ ִיחין ֶאת ַה ִּמ ָּטה ָּברְ חוֹבֶ ׁ ,ש ּלֹא ְל ַהרְ ִּגיל ֶאת
ַה ֶה ְס ֵּפד ,וְ לֹא ׁ ֶשל נָ ׁ ִשים ְלעו ָֹלםִ ,מ ְּפנֵ י ַה ָּכבוֹד .נָ ׁ ִשים
ַּב ּמו ֵֹעד ְמ ַענּ וֹתֲ ,א ָבל לֹא ְמ ַט ְּפחוֹת .רַ ִּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל או ֵֹמר,
ַה ְּסמוּ כוֹת ַל ִּמ ָּטהְ ,מ ַט ְּפחוֹת:

ז ָמ ָצא גִ ֵּטי נָ ׁ ִשים ,וְ ׁ ִש ְחרוּ רֵ י ֲע ָב ִדיםִּ ,ד ָּי ֵת ֵיקיַ ,מ ָּתנָ ה
וְ ׁשו ָֹברִ יםֲ ,הרֵ י זֶ ה לֹא יַ ֲחזִ ירֶ ׁ ,ש ֲאנִ י או ֵֹמר ְּכתוּ ִבים ָהיוּ
וְ נִ ְמ ַלךְ ֲע ֵל ֶיהם ׁ ֶש ּלֹא ִל ְּתנֵ ם:

ים,מ ַענּ וֹת וּ ְמ ַט ְּפחוֹת,
אשי ֳח ָדׁ ִשיםַּ ,ב ֲחנ ָֻּכה וּ ַב ּפוּ רִ ְ
ט ְּברָ ׁ ֵ
(א ָבל) לֹא ְמקוֹנְ נוֹת .נִ ְק ַּבר ַה ֵּמת ,לֹא ְמ ַענּ וֹת וְ לֹא
ָּבזֶ ה וּ ָבזֶ ה ֲ
ְמ ַט ְּפחוֹתֵ .איזֶ הוּ ִענּ וּ יֶ ׁ ,ש ּ ֻכ ָּלן עוֹנוֹת ְּכ ֶא ָחתִ .קינָ הֶ ׁ ,ש ַא ַחת
ְמ ַד ֶּברֶ ת וְ כֻ ָּלן עוֹנוֹת ַא ֲחרֶ ָיהֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר( ,ירמיה ט) וְ ַל ֵּמ ְדנָ ה
ְבנ ֵֹת ֶיכם נֶ ִהי ,וְ ִאׁ ָּשה רְ עוּ ָת ּה ִקינָ הֲ .א ָבל ֶל ָע ִתיד ָלבוֹא הוּ א
או ֵֹמר( ,ישעיה כה) ִּב ַּלע ַה ָּמוֶ ת ְלנֶ ַצח ,וּ ָמ ָחה ה' ֱאל ִֹהים
ִּד ְמ ָעה ֵמ ַעל ָּכל ָּפנִ ים וגו':
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את ָיה וְ זֶ ה או ֵֹמר
א ׁ ְשנַ יִ ם או ֲֹחזִ ין ַּב ַט ִּלית ,זֶ ה או ֵֹמר ֲאנִ י ְמ ָצ ִ
את ָיה ,זֶ ה או ֵֹמר ּ ֻכ ָּל ּה ׁ ֶש ִּלי וְ זֶ ה או ֵֹמר ּ ֻכ ָּל ּה ׁ ֶש ִּלי,
ֲאנִ י ְמ ָצ ִ
זֶ ה יִ ׁ ָּש ַבע ׁ ֶש ֵאין ל ֹו ָב ּה ָּפחוֹת ֵמ ֶח ְציָ ּה ,וְ זֶ ה יִ ׁ ָּש ַבע ׁ ֶש ֵאין ל ֹו
ָב ּה ָּפחוֹת ֵמ ֶח ְציָ ּה ,וְ יַ ֲחלֹקוּ  .זֶ ה או ֵֹמר ּ ֻכ ָּל ּה ׁ ֶש ִּלי וְ זֶ ה או ֵֹמר
ֶח ְציָ ּה ׁ ֶש ִּליָ ,האו ֵֹמר ּ ֻכ ָּל ּה ׁ ֶש ִּלי ,יִ ׁ ָּש ַבע ׁ ֶש ֵאין ל ֹו ָב ּה ָּפחוֹת
לשה ֲח ָל ִקים ,וְ ָהאו ֵֹמר ֶח ְציָ ּה ׁ ֶש ִּלי ,יִ ׁ ָּש ַבע ׁ ֶש ֵאין ל ֹו ָב ּה
ִמׁ ְּש ׁ ָ
לשה ֲח ָל ִקים ,וְ זֶ ה נו ֵֹטל רְ ִב ַיע:
ָּפחוֹת ֵמרְ ִב ַיע .זֶ ה נו ֵֹטל ׁ ְש ׁ ָ
ב ָהיוּ ׁ ְשנַ יִ ם רו ְֹכ ִבין ַעל ַּג ֵּבי ְב ֵה ָמה ,א ֹו ׁ ֶש ָהיָ ה ֶא ָחד רו ֵֹכב
וְ ֶא ָחד ַמנְ ִהיג ,זֶ ה או ֵֹמר ּ ֻכ ָּל ּה ׁ ֶש ִּלי ,וְ זֶ ה או ֵֹמר ּ ֻכ ָּל ּה ׁ ֶש ִּלי ,זֶ ה
יִ ׁ ָּש ַבע ׁ ֶש ֵאין ל ֹו ָב ּה ָּפחוֹת ֵמ ֶח ְציָ ּה ,וְ זֶ ה יִ ׁ ָּש ַבע ׁ ֶש ֵאין ל ֹו ָב ּה
ָּפחוּ ת ֵמ ֶח ְציָ ּה ,וְ יַ ֲחלֹקוּ ִּ .בזְ ַמן ׁ ֶש ֵהם מו ִֹדים א ֹו ׁ ֶש ֵּיׁש ָל ֶהן
ֵע ִדים ,חו ְֹל ִקים ְּבלֹא ׁ ְשבוּ ָעה:
ג ָהיָ ה רו ֵֹכב ַעל ַּג ֵּבי ְב ֵה ָמה וְ רָ ָאה ֶאת ַה ְּמ ִצ ָיאה ,וְ ָא ַמר
יתי ָב ּה ,זָ ָכה ָב ּהִ .אם
ַל ֲח ֵבר ֹו ְּתנֶ ָה ִלי ,נְ ָט ָל ּה וְ ָא ַמר ֲאנִ י זָ ִכ ִ
יתי ָב ּה ְּת ִח ָּלה ,לֹא ָא ַמר ְּכלוּ ם:
ִמׁ ֶּש ְּנ ָתנָ ּה ל ֹו ָא ַמר ֲאנִ י זָ ִכ ִ
ד רָ ָאה ֶאת ַה ְּמ ִצ ָיאה וְ נָ ַפל ָע ֶל ָיה ,וּ ָבא ַא ֵחר וְ ֶה ֱחזִ יק ָּב ּה ,זֶ ה
ׁ ֶש ֶה ֱחזִ יק ָּב ּה זָ ָכה ָב ּה .רָ ָאה או ָֹתן רָ ִצין ַא ַחר ְמ ִצ ָיאהַ ,א ַחר
ש ִדי,
ְצ ִבי ׁ ָשבוּ רַ ,א ַחר גּ וֹזָ לוֹת ׁ ֶש ּלֹא ָפרְ חוּ  ,וְ ָא ַמר זָ ְכ ָתה ִלי ָ ׂ
זָ ְכ ָתה לוָֹ .היָ ה ְצ ִבי רָ ץ ְּכ ַדרְ ּכוֹ ,א ֹו ׁ ֶש ָהיוּ גוֹזָ לוֹת ַמ ְפרִ ִיחין,
ש ִדי ,לֹא ָא ַמר ְּכלוּ ם:
וְ ָא ַמר זָ ְכ ָתה ִלי ָ ׂ
ה ְמ ִצ ַיאת ְּבנ ֹו וּ ִב ּת ֹו ַה ְּק ַט ִּניםְ ,מ ִצ ַיאת ַע ְב ּד ֹו וְ ׁ ִש ְפ ָחת ֹו
ַה ְּכנַ ֲענִ יםְ ,מ ִצ ַיאת ִאׁ ְש ּתוֲֹ ,הרֵ י ֵא ּלוּ ׁ ֶש ּלוְֹ .מ ִצ ַיאת ְּבנ ֹו וּ ִב ּת ֹו

ח ָמ ָצא ִא ְּגרוֹת ׁשוּ ם וְ ִא ְּגרוֹת ָמזוֹןְ ׁ ,ש ָטרֵ י ֲח ִל ָיצה וּ ֵמאוּ נִ ין,
שה ֵבית ִּדיןֲ ,הרֵ י זֶ ה יַ ֲחזִ ירָ .מ ָצא
וּ ׁ ְש ָטרֵ י ֵברוּ רִ ין ,וְ ָכל ַמ ֲע ֵ ׂ
ַב ֲח ִפ ָיסה א ֹו ִב ְדלֻ ְס ְק ָמאַּ ,ת ְכרִ יךְ ׁ ֶשל ׁ ְש ָטרוֹת ,א ֹו ֲאגֻ ָּדה
ׁ ֶשל ׁ ְש ָטרוֹתֲ ,הרֵ י זֶ ה יַ ֲחזִ יר .וְ ַכ ָּמה ֲאגֻ ָּדה ׁ ֶשל ׁ ְש ָטרוֹת,
לשה ְקׁשוּ רִ ין זֶ ה ָבזֶ ה .רַ ָּבן ׁ ִש ְמעוֹן ֶּבן ַּג ְמ ִל ֵיאל או ֵֹמר,
ׁ ְש ׁ ָ
לשה ַה ּלֹוִ ין ֵמ ֶא ָחד,
לשה ,יַ ֲחזִ יר ַל ּלֹוֶ הְ ׁ ,ש ׁ ָ
ֶא ָחד ַה ּלֹוֶ ה ִמׁ ְּש ׁ ָ
יַ ֲחזִ יר ַל ַּמ ְלוֶ הָ .מ ָצא ׁ ְש ָטר ֵּבין ׁ ְש ָטרו ָֹתיו וְ ֵאינ ֹו יו ֵֹד ַע ַמה
ִּטיבוֹ ,יְ ֵהא ֻמ ָּנח ַעד ׁ ֶש ָּיבֹא ֵא ִל ָּיהוּ ִ .אם יֵ ׁש ִע ָּמ ֶהן ִס ְמ ּפוֹנוֹת,
שה ַמה ׁ ֶּש ַּב ִּס ְמ ּפוֹנוֹת:
יַ ֲע ֶ ׂ
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א ָק ְדׁ ֵשי ָק ָדׁ ִשים ׁ ֶשׁ ְּש ָח ָטן ַּב ָּדרוֹם ,מו ֲֹע ִלין ָּב ֶהןְ ׁ .ש ָח ָטן
ַּב ָּדרוֹם וְ ִק ֵּבל ָּד ָמן ַּב ָּצפוֹןַּ ,ב ָּצפוֹן וְ ִק ֵּבל ָּד ָמן ַּב ָּדרוֹםְ ׁ ,ש ָח ָטן
ַּביּ וֹם וְ זָ רַ ק ַּב ַּליְ ָלהַּ ,ב ַּליְ ָלה וְ זָ רַ ק ַּביּ וֹם ,א ֹו ׁ ֶשׁ ְּש ָח ָטן חוּ ץ
ִלזְ ַמ ָּנן וְ חוּ ץ ִל ְמקו ָֹמן ,מו ֲֹע ִלין ָּב ֶהןְּ .כ ָלל ָא ַמר רַ ִּבי יְ הוׁ ֹֻש ַע,
ּכֹל ׁ ֶש ָהיָ ה ָל ּה ׁ ְש ַעת ֶה ֵּתר ַל ּכ ֲֹהנִ יםֵ ,אין מו ֲֹע ִלין ָּב ּה .וְ ׁ ֶש ּלֹא
ָהיָ ה ָל ּה ׁ ְש ַעת ֶה ֵּתר ַל ּכ ֲֹהנִ ים ,מו ֲֹע ִלין ָּב ּהֵ .איז ֹו ִהיא ׁ ֶש ָהיָ ה
ָל ּה ׁ ְש ַעת ֶה ֵּתר ַל ּכ ֲֹהנִ יםֶ ׁ ,ש ָּלנָ ה ,וְ ׁ ֶש ִּנ ְט ְמ ָאה ,וְ ׁ ֶש ָּי ְצ ָאהֵ .איז ֹו
ִהיא ׁ ֶש ּלֹא ָהיָ ה ָל ּה ׁ ְש ַעת ֶה ֵּתר ַל ּכ ֲֹהנִ יםֶ ׁ ,ש ִּנׁ ְש ֲח ָטה חוּ ץ
ִלזְ ַמ ָּנ ּה ,חוּ ץ ִל ְמקו ָֹמ ּה ,וְ ׁ ֶש ִּק ְּבלוּ ְפסוּ ִלין וְ זָ רְ קוּ ֶאת ָּד ָמ ּה:
שר ָק ְדׁ ֵשי ָק ָדׁ ִשים ׁ ֶש ָּי ָצא ִל ְפנֵ י זְ רִ ַיקת ָּד ִמים ,רַ ִּבי
ב ְּב ַ ׂ
ֱא ִל ֶיעזֶ ר או ֵֹמר ,מו ֲֹע ִלין ּבוֹ ,וְ ֵאין ַח ָּי ִבין ָע ָליו ִמׁ ּשוּ ם ִּפגּ וּ ל
נו ָֹתר וְ ָט ֵמא .רַ ִּבי ֲע ִק ָיבא או ֵֹמרֵ ,אין מו ֲֹע ִלין ּבוֲֹ ,א ָבל ַח ָּי ִבין
ָע ָליו ִמׁ ּשוּ ם ִּפגּ וּ ל נו ָֹתר וְ ָט ֵמאָ .א ַמר רַ ִּבי ֲע ִק ָיבא ,וַ ֲהרֵ י
ַה ַּמ ְפרִ ׁיש ַח ָּטאת ֹו וְ ָא ְב ָדה וְ ִה ְפרִ ׁיש ַא ֶחרֶ ת ַּת ְח ֶּת ָיה ,וְ ַא ַחר
אשוֹנָ ה וַ ֲהרֵ י ׁ ְש ֵּת ֶיהן עו ְֹמדוֹת ,לֹא ְכׁ ֵשם
ָּכךְ נִ ְמ ֵצאת ָהרִ ׁ
שר ֲח ֶברְ ָּת ּה.
שרָ ּהָּ ,כךְ הוּ א פו ֵֹטר ֶאת ְּב ַ ׂ
ׁ ֶש ָּד ָמ ּה ּפו ֵֹטר ֶאת ְּב ָ ׂ
שר ֲח ֶברְ ָּת ּה ִמן ַה ְּמ ִע ָילהִּ ,דין הוּ א
וְ ִאם ָּפ ַטר ָּד ָמ ּה ֶאת ְּב ַ ׂ
שרָ ּה:
ׁ ֶש ִּי ְפטוֹר ֶאת ְּב ָ ׂ
ג ֵאמוּ רֵ י ָק ָדׁ ִשים ַק ִּלים ׁ ֶש ָּי ְצאוּ ִל ְפנֵ י זְ רִ ַיקת ָּד ִמים ,רַ ִּבי
ֱא ִל ֶיעזֶ ר או ֵֹמרֵ ,אין מו ֲֹע ִלין ָּב ֶהן ,וְ ֵאין ַח ָּי ִבין ֲע ֵל ֶיהן ִמׁ ּשוּ ם
ִּפגּ וּ ל נו ָֹתר וְ ָט ֵמא .רַ ִּבי ֲע ִק ָיבא או ֵֹמר ,מו ֲֹע ִלין ָּב ֶהן ,וְ ַח ָּי ִבין
(ע ֵל ֶיהן) ִמׁ ּשוּ ם ִּפגּ וּ ל נו ָֹתר וְ ָט ֵמא:
ֲ

שה ָד ִמים ְּב ָק ְדׁ ֵשי ָק ָדׁ ִשיםְ ,ל ָה ֵקל וּ ְל ַה ְח ִמיר.
ד ַמ ֲע ֵ ׂ
וּ ְב ָק ָדׁ ִשים ַק ִּליםֻ ּ ,כ ָּלן ְל ַה ְח ִמירֵּ .כ ַיצדָ ,ק ְדׁ ֵשי ָק ָדׁ ִשים ִל ְפנֵ י
שרְ .ל ַא ַחר זְ רִ ַיקת
זְ רִ ַיקת ָּד ִמים ,מו ֲֹע ִלין ָּב ֵאמוּ רִ ין וּ ַב ָּב ָ ׂ
שרַ .על זֶ ה וְ ַעל
ָּד ִמים ,מו ֲֹע ִלים ָּב ֵאמוּ רִ ים וְ ֵאין מו ֲֹע ִלין ַּב ָּב ָ ׂ
זֶ הַ ,ח ָּי ִבין ִמׁ ּשוּ ם ִּפגּ וּ ל נו ָֹתר וְ ָט ֵמא .וּ ְב ָק ָדׁ ִשים ַק ִּלים ּ ֻכ ָּלן
(ק ִּלים) ִל ְפנֵ י זְ רִ ַיקת ָּד ִמיםֵ ,אין
ְל ַה ְח ִמיר ֵּכ ַיצדָ ,ק ָדׁ ִשים ַ
שרְ .ל ַא ַחר זְ רִ ַיקת ָּד ִמים,
מו ֲֹע ִלין לֹא ָב ֵאמוּ רִ ין וְ לֹא ַב ָּב ָ ׂ
שרַ .על זֶ ה וְ ַעל זֶ הַ ,ח ָּי ִבין
מו ֲֹע ִלין ָּב ֵאמוּ רִ ין וְ ֵאין מו ֲֹע ִלין ַּב ָּב ָ ׂ
שה ָד ִמים ְּב ָק ְדׁ ֵשי
ִמׁ ּשוּ ם ִּפגּ וּ ל נו ָֹתר וְ ָט ֵמא .נִ ְמ ָצאַ ,מ ֲע ֵ ׂ
ָק ָדׁ ִשיםְ ,ל ָה ֵקל וּ ְל ַה ְח ִמיר .וּ ְב ָק ָדׁ ִשים ַק ִּליםֻ ּ ,כ ּל ֹו ְל ַה ְח ִמיר:

cd
מסכת ברכות פרק ח

א ֵא ּלוּ ְד ָברִ ים ׁ ֶש ֵּבין ֵּבית ׁ ַש ַּמאי וּ ֵבית ִה ֵּלל ַּב ְּסעֻ ָּדהֵּ .בית
ׁ ַש ַּמאי או ְֹמרִ יםְ ,מ ָברֵ ךְ ַעל ַהיּ וֹם וְ ַא ַחר ָּכךְ ְמ ָברֵ ךְ ַעל ַה ַּייִ ן.
וּ ֵבית ִה ֵּלל או ְֹמרִ יםְ ,מ ָברֵ ךְ ַעל ַה ַּייִ ן וְ ַא ַחר ָּכךְ ְמ ָברֵ ךְ ַעל
ַהיּ וֹם:
ב ֵּית ׁ ַש ַּמאי או ְֹמרִ ים ,נו ְֹט ִלין ַל ָּי ַדיִ ם ,וְ ַא ַחר ָּכךְ מוֹזְ גִ ין
ֶאת ַה ּכוֹס .וּ ֵבית ִה ֵּלל או ְֹמרִ ים ,מוֹזְ גִ ין ֶאת ַה ּכוֹס וְ ַא ַחר ָּכךְ
נו ְֹט ִלין ַל ָּי ָדיִ ם:
ג ֵּבית ׁ ַש ַּמאי או ְֹמרִ יםְ ,מ ַק ֵּנ ַח יָ ָדיו ַּב ַּמ ָּפה וּ ַמ ִּנ ָיח ּה ַעל
ַהׁ ּ ֻש ְל ָחן .וּ ֵבית ִה ֵּלל או ְֹמרִ יםַ ,על ַה ֶּכ ֶסת:
ד ֵּבית ׁ ַש ַּמאי או ְֹמרִ יםְ ,מ ַכ ְּב ִדין ֶאת ַה ַּביִ ת וְ ַא ַחר ָּכךְ נו ְֹט ִלין
ַל ָּי ָדיִ ם .וּ ֵבית ִה ֵּלל או ְֹמרִ ים ,נו ְֹט ִלין ַל ָּי ַדיִ ם וְ ַא ַחר ָּכךְ ְמ ַכ ְּב ִדין
ֶאת ַה ָּביִ ת:
ש ִמים וְ ַה ְב ָּד ָלה .וּ ֵבית
ה בֵּית ׁ ַש ַּמאי או ְֹמרִ ים ,נֵ ר וּ ָמזוֹן וּ ְב ָ ׂ
ש ִמים וּ ָמזוֹן וְ ַה ְב ָּד ָלהֵּ .בית ׁ ַש ַּמאי
ִה ֵּלל או ְֹמרִ ים ,נֵ ר וּ ְב ָ ׂ
או ְֹמרִ יםֶ ׁ ,ש ָּברָ א ְמאוֹר ָה ֵאׁש .וּ ֵבית ִה ֵּלל או ְֹמרִ יםּ ,בוֹרֵ א
ְמאוֹרֵ י ָה ֵאׁש:
ש ִמים ׁ ֶשל נָ ְכרִ ים,
ו ֵאין ְמ ָברְ ִכין לֹא ַעל ַה ֵּנר וְ לֹא ַעל ַה ְּב ָ ׂ
ש ִמים ׁ ֶשל ֵמ ִתים ,וְ לֹא ַעל ַה ֵּנר
וְ לֹא ַעל ַה ֵּנר וְ לֹא ַעל ַה ְּב ָ ׂ
ש ִמים ׁ ֶש ִּל ְפנֵ י ֲעבו ָֹדה זָ רָ הֵ .אין ְמ ָברְ ִכין ַעל ַה ֵּנר
וְ לֹא ַעל ַה ְּב ָ ׂ
ַעד ׁ ֶש ֵּיאוֹתוּ ְלאוֹרוֹ:
ז ִמי ׁ ֶש ָא ַכל וְ ׁ ָש ַכח וְ לֹא ֵברַ ךְ ֵּ ,בית ׁ ַש ַּמאי או ְֹמרִ ים ,יַ ֲחזֹר
ִל ְמקוֹמ ֹו וִ ָיברֵ ךְ  .וּ ֵבית ִה ֵּלל או ְֹמרִ ים ,יְ ָברֵ ךְ ִּב ְּמקוֹם ׁ ֶש ִּנזְ ָּכר.
ימ ַתי הוּ א ְמ ָברֵ ךְ ַ .עד ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִּי ְת ַע ֵּכל ַה ָּמזוֹן ׁ ֶש ְּב ֵמ ָעיו:
ַעד ֵא ָ
ח ָּבא ָל ֶהם יַ יִ ן ְל ַא ַחר ַה ָּמזוֹן וְ ֵאין ׁ ָשם ֶא ָּלא אוֹת ֹו ַה ּכוֹס,
ֵּבית ׁ ַש ַּמאי או ְֹמרִ יםְ ,מ ָברֵ ךְ ַעל ַה ַּייִ ן וְ ַא ַחר ָּכךְ ְמ ָברֵ ךְ ַעל
ַה ָּמזוֹן .וּ ֵבית ִה ֵּלל או ְֹמרִ יםְ ,מ ָברֵ ךְ ַעל ַה ָּמזוֹן וְ ַא ַחר ָּכךְ
שרָ ֵאל ַה ְמ ָברֵ ךְ  ,וְ ֵאין עוֹנִ ין
ְמ ָברֵ ךְ ַעל ַה ָּייִ ן .עוֹנִ ין ָא ֵמן ַא ַחר יִ ְ ׂ
ָא ֵמן ַא ַחר ַה ּכוּ ִתי ַה ְמ ָברֵ ךְ ַ ,עד ׁ ֶש ִּיׁ ְש ַמע ָּכל ַה ְּברָ ָכה:

אזוי אויך – איז כדאי מוסיף ומרבה זיין בצדקה בקשר מיט
דעם יארצייט ,ומה טוב – אין א מספר פון ע״ת ( ,)470די
גימטריא פון שם הנפטרת.

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.
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THE REBBE TALKS ABOUT THE ROLE OF WOMEN
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.”

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

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

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 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.”

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.

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 method to bring mazal to the entire family.

WOMEN’S
PARTICIPATION IN
THEIR HUSBANDS’
LEARNING

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

Taz, Even HaEzer 2:3

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
In addition, even when a woman studies
have to [their husbands’] study of
portions of the Torah which are not
Torah is for the following reasons:
pertinent to her practical conduct, she
1) Generally the reason for a lack
nevertheless “receives reward,” and recites
in the proper amount of Torah study
a blessing over the Torah study.
is the excessive involvement in seekSefer Hasichos 5750, Vol. 2, pp. 456–458
ing a livelihood and worrying for the
needs of the household. Many times
TORAH STUDY
these “needs” are merely the product
of his convincing himself that they are
VS. INVOLVEMENT
necessary.

3) By encouraging and demanding
that their husbands study Torah, (and
by sending their sons to proper chadarim and yeshivos,) the women have
a share in the Torah study – meaning
in the mitzvah itself....
I request that you should begin a special movement and involve yourselves
in this area of encouraging your husbands, brothers, and sons to strengthen 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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Women might be inclined to stop
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הוראת רבינו

INCREASING SET TIMES FOR TORAH STUDY EVERYWHERE

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

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)

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)

לעילוי נשמת הרה"ח הרה"ת
ר' מאיר ב"ר אליהו ז"ל
לעילוי נשמת הרה"ח הרה"ת
ר' אליהו ב"ר אברהם אהרן ז"ל
לעילוי נשמת הרה"ת ר' מרדכי ליב ע"ה
בן הרה"ת ר' חיים דובער ע"ה
נפטר ז' ניסן ה'תש"פ
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