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

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

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

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

לעילוי  נשמה(  )אותיות  משניות  ללמוד  ישראל   מנהג  ע״פ 
נשמת הנפטרת, הוספנו פרקים השייכים לשמה. )בקשר 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

הוספה בקביעות עיתים לתורה בכל מקום

בעמדנו בהתחלת תקופה חדשה – היארצייט הראשון ... 
הרי זה צריך להתבטא בחידוש ב״החי יתן אל לבו״...

וקיום  התורה  בלימוד  למטה  החי  של  מהוספה  החל 
המצוות ובאופן – שקשור דוקא עם עת – זמן, ומקום 
לקבוע   – מקום  בכל  לתורה  עיתים  קביעות  גשמי: 
שיעורים ברבים בלימוד החסידות ולימוד הנגלה, ובפרט 

במקומות שאין עדיין שיעורי תורה.

הלימוד,  ולחזק  להוסיף   – מכבר  הקיימים  ובשיעורים 
בכמות ובאיכות.

יראת  לעניני  גם עם התעוררות  תורה  ולקשר השיעורי 
שמים בכלל.

במיוחד חלק האגדה שבתורה

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(.

האגדה  שלימוד  תורה  בלקוטי  מהמבואר  גם  ולהעיר 
ופנימיות התורה הוא בכלל “שליש במקרא”.

)ע”פ שיחת כ”ב שבט ה’תשמ”ט , ה’יארצייט’ הראשון – סעיף יב ובהשלמות(

לימוד ליום היארצייט - כ״ב שבט
יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תורה

383 Kingston Ave. Room 188 / 347-223-5943
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ב״ה

העתקת הדברים היא ברשות מיוחדת מהוצאת ספרים קה"ת



שכר אשת ר' עקיבא שמכרה את צעיפה 
ללימוד בעלה

חמתיה  זהב.  של  עיר  לאשתו  שעשה  עקיבא  בר'  מעשה 

איתתיה דרבן גמליאל וקניית בה )ראתה אותה אשתו של רבן 

גמליאל וקנאה בה(, אתת ואמרת קומוי בעלה )באה אשת רבן 

גמליאל לפני בעלה ואמרה לו שאף הוא יעשה לה כמו כן(. אמר 

דהוות  ליה?  עבדה  דהוית  כמה  לי  עבדת  הווית  'הכין  לה 

באוריתא'  לעי  והוא  ליה  ויהבה  דרישא  מקליעתא  מזבנה 
)וכי כן היית עושה את לי כמו שהיא עשתו לו - שהיתה מוכרת 

צעיף שבראשה ונותנת לו כדי שיעסוק הוא בתורה?(.

)ירושלמי שבת פ"ו ה"א וקה"ע(

זכות הנשים המנדדות שינה מעיניהן 
לתלמוד תורה

לחם  אוכלי  שבת  מאחרי  קום  משכימי  לכם  'שוא 

העצבים כן יתן לידידו שנא'. מאי 'כן יתן לידידו שנא'? 

א"ר יצחק אלו נשותיהן של תלמידי חכמים שמנדדות 

שינה בעולם הזה ]שממתינות לבעליהן כשהולכין לבית 

לעולם  וזוכות  )ר״א([  המדרש 

האומות,  הגונים  כלום  )כלומר:  הבא 
להיות החכמים מסורים בידם – והלא 

המקרא משבחן שאף נשותיהן מנדדות 

שינה מעיניהן? שוא לכם בעלי אומנות 

למלאכתם,  ומאחרים  המשכימים 

הזן  יתן  כן  וביגיעה!  בעצב  לחם  אוכלי 

לידידו  ופרנסה  המזונות  העולם  את 

שנא - למי שנדד שינה בשבילו(.

)יומא עז ע״א ופירש"י(

לימוד הבעל מאיר את הנרות של האשה
רבי חייא ורבי יוסי חנו ולנו באכסניא שלהם, קמו בחצות 

לילה לעסוק בתורה. והנה בתו של בעל האכנסיא קמה 

ג"כ והדליקה והאירה להם בנר, ואח"כ עמדה מאחוריהם 

לשמוע ד"ת. פתח רבי יוסי ואמר "כי נר וגו'", הביט רבי 

יוסי מאחוריו וראה את בתו של בעל האכסניא שעומדת 

מאחוריו. אמר, "כי נר מצוה", איזה נר נקרא נר מצוה, זהו 

נר שהוא מצוה להדליקו שהנשים זוכות בו, והא נר של 

זוכות בלימוד התורה, הרי  שבת, שאע"פ שהנשים אינן 

בעליהן זוכים בלימוד התורה, ומאירים לנר ההוא שהנשים 

מתקנות אותו במצוה זו, הרי הנשים זוכות בתיקון נר זה, 

והאנשים זוכים בלימוד התורה להדליק ולהאיר את הנר 

הזה, שהוא תיקון מצוה שהנשים נתחייבו בה.

שמעה האשה ההיא דברים אלו מרבי יוסי ובכתה. בין כך 

קם אביה של האשה שהיתה שם, ונכנס ביניהם, וראה את 

למה  אביה  אותה  שאל  ובוכה.  מאחוריהם  עומדת  בתו 

התחיל  יוסי.  מרבי  ששמעה  מה  לו  סיפרה  בוכה?  את 

אביה של האשה ג”כ לבכות. שאל אותו רבי יוסי, שמא 

אתם בוכים לפי שחתנך בעלה של בתך לא זכה בלימוד 

התורה? אמר לו ודאי כן הוא, ועל כן ודאי אני ובתי בוכים 

תמיד.

)זהר שמות קס"ה ע"ב – בתרגום ללה"ק(

לוותר על ענינים טפלים
ישנם ענינים בהנהגת הבית אשר הבעל – להיות שהוא 

מבחוץ להנהגת הבית – חושב שזהו נוגע להחזקת הבית 

כמה  על  מוותר  הוא  זה  ומשום  והבנות,  הבנים  לחינוך 

בפנים  שהיא  להיות   – האשה  אמנם  עיקריים.  ענינים 

עיקריים  הענינים  אין  אשר  היא  יודעת   – הבית  הנהגת 

כלל, ובכגון דא כתיב שמע בקולה...

התעסקות בפרנסה באופן שיהי' פנאי 
מספיק ללימוד התורה

בפרנסה  הבעל  התעסקות  אשר  להשתדל  צריכים 

ללימוד  מספיק  פנאי  לו  יהי'  אשר  כזה  באופן  תהי' 

אשר  אף  ממנו,  תורה  עפ"י  כנדרש  מספיק  התורה, 

המחמיר  וכל  פרנסה,  בעניני  יותר  פחות  יתעסק  עי"ז 

בזה הרי זה משובח.

אפשר אשר הבעל, להיותו מבחוץ להנהגת הבית, יטעה 

ביתו  בני  אשר  שבבית,  הוצאה  פרטי  כמה  על  ויחשוב 

וענינים עיקריים הם, הנה על האשה  יוותרו עליהם  לא 

שהיא בפנים הענין, להסביר לבעלה אשר ענינים טפלים 

המה, ולדרוש ממנו ובתוקף שלא לוותר על ענינים של 

תומ"צ בשביל ענינים של מה בכך.
)פורים תשי"ז – לקו"ש ח"ד ע' 1279(

"פלגאן בהדייהו . . דיש לה חלק במצות 
ת"ת ממש"

והנה מלשון הגמרא "פלגאן בהדייהו" )וכן לשון אדה"ז 
"חולקת שכר עמהם" – ולא נוטלת שכר(, מוכח דיש לה 
חלק במצות ת"ת ממש, והיינו כנ"ל: מכיון דמצות ת"ת 
של הבעל והבן, שמצווים בזה, נעשית בעזרתה ו)גם( על 
במצות  חלק  היינו  מצותו,  בקיום  חלק  לה  יש  הרי  ידה, 
עמהם"  שכר  "חולקת   – בהדייהו"  "פלגאן  ולכן  ת"ת, 

כמצווה ועושה, "מאחר שהם מצווים ועושים על ידה".

)חה"ש תשל"א – לקו"ש חי"ד ע' 40(

"בזה שהיא עוזרת לבנה או לבעלה . . 
חולקת שכר עמהם"

זכות  להן  יש  דנשים  בגמרא  אמר  שלא  מה  מובן  ועפ"ז 

תורה מצד זה שחייבות ללמוד הלכות הצריכות להן: הא 

דקאמר בגמ' ד"הא אינה מצווה כו' נהי דפקודי לא מפקדא 

חיוב  בנשים  למצוא  שאין  )לא  היא  בזה  הכוונה  כו'", 

דלימוד התורה, כ"א( בנוגע )ל"זכות תורה" - ( להשכר על 

מפקדא – מצות לימוד התורה כ"מצווה ועושה", שדוקא 

שכר זה )דזכות מצות ת"ת( "מגנא כולי האי".

ולכן בלימוד הלכות הצריכות להן, אם כי יש לאשה בזה 

ועושה",  "מצווה  היא  אין  מ"מ  כו',  התורה  מעלת  יוקר 

ואין לה זכות זו דתורה שישנה למצווה ועושה.

אמנם בזה ש"היא עוזרת לבנה או לבעלה בגופה ומאודה 

שיעסוק בתורה חולקת שכר עמהם ושכרה גדול מאחר 

בגמ'  גם  שמסיים  )וזהו  ידה"  על  ועושים  מצווים  שהם 

"לעולם זכות תורה כו' באגרא כו'"(.

 עזרת האשה בתלמוד תורה – 
בעצם המצוה!

שכר  חולקת  היא  למה  מובן  אינו  לכאו'  בזה:  הביאור 

ה"ז   – ידה  על  שעושים  מפני  תורתם  בלימוד  עמהם 

בדוגמת נותן כסף לעני, והעני קיים בכסף זה מצוה )כגון 

שקנה בו מזון לסעודות שבת, וכיו"ב( דלא מצינו בשום 

העני  שעושה  במצוות  חלק  הצדקה  לנותן  דיש  מקום 

בכסף זה )כ"א רק שכר קיום מצות צדקה(?

כשאדם  הוא:  בפשטות  והתירוץ 

של  המעות  נעשו  לעני,  צדקה  נותן 

העני, ואח"כ – כשהעני עושה מצוה 

המצוה  עושה  הוא   – אלו  במעות 

עוזרת  האשה  בנדו"ד,  אבל  בדילי': 

בקיום  מלכתחילה  לבעלה  או  לבנה 

שהיא  היינו   – ת"ת  של  המצות 

בענין  השתתפות  פעולת  עושה 

ומצוה זו, עוזרת בעצם המצוה ולכן חולקת שכר עמהם, 

מקבלת )חלק ב(שכר לימוד התורה של הבעל והבן...

בשלום  "פדה  לענין  הנשים  של  בהשייכות  גם  הוא  וכן 

נפשי גו' כי ברבים היו עמדי", שבשביל זה צריך להיות 

"העוסק בתורה ובגמ"ח ומתפלל עם הציבור"...

צריך  בטהרה,  יהי'  התורה  שלימוד  כדי   – לראש  לכל 

לישא אשה.

"לא זו בלבד שאינה מבלבלת אותו 
בדרישות ובקשות כו' אלא אדרבה 

שדואגת לכל צרכיו"
ועוד זאת: כדי שלימוד התורה יהי' כדבעי, מתוך מנוחת 

הנפש ללא טרדות ובלבולים מהעולם שמחוץ הימנו – 

לי  אמרה  אי  אביי  "אמר  עירובין:  במסכת  שמצינו  כפי 

קלה  עבודה  ציווי  )אפילו  תנאי"  לא  כותחא  קריב  אם 

ששניתי(,  כמו  שונה  הייתי  שלא  אותי,  מבטלת  היתה 

ועד"ז בנוגע לתפלה, שדורשת מנוחה וישוב הדעת עוד 

יותר מאשר לימוד התורה...

שלא   – הבית  עקרת  האשה,  של  בפעולתה  צורך  יש 

כו',  ובקשות  בדרישות  אותו  מבלבלת  שאינה  בלבד  זו 

"כתיב  כמארז"ל  צרכיו,  לכל  שדואגת   – אדרבה  אלא 

.. אדם מביא  עוזרתו לאדם  עזר, במה אשה  לו  אעשה 

מהם  עושה  האשה  אלא  )בתמי'(,  כוסס"  חיטין  חיטין 

וכיו"ב,  הגוף  צרכי  לשאר  בנוגע  ועד"ז  אדם,  מאכל 

לקט בענין נשים במאי זכיין טפי

על נשי ובנות ישראל מוטלת אחריות, וניתנה 
להם הזכות והכחות, בנוגע להנהגת הבעל שיתנהג 

כראוי ליהודי-תורני )“ַא תורה איד”(!



שצריך לסלק מחשבתו מהם כדי שיוכל לעסוק בתורה 

ולהתפלל כדבעי.

)י"ט כסלו תשכ"ד סל"ד – תו"מ(

אחריות נשי ישראל – לדאוג שהבעל 
הוא "א תורה איד"

נכתב  הארץ,  את  חיבבו  צלפחד  שבנות  זה,  וענין 

בכל  ישראל  ובנות  לנשי  הוראת-דרך  בתור  בתושב"כ, 

הדורות הבאים, כיצד צריכים לילך לארץ הקדושה:

להם  וניתנה  אחריות,  מוטלת  ישראל  ובנות  נשי  על 

חביבות  עם  הקשורים  בענינים  רק  לא  והכחות,  הזכות 

כו', ולא רק בענינים הקשורים עם חינוך הבנים והבנות, 

אלא גם בנוגע לכללות הנהגת הבית,

מחוץ  יוצא  כאשר  גם  הבעל  להנהגת  בנוגע  ואפילו 

לביתו )ואילו היא – "כל כבודה בת מלך 

לביתו  שבשובו  בידעו  שכן,  פנימה"(, 

בחוץ,  בעניניו  התנהג  כיצד  ישאלוהו 

ע"פ  היתה  שהנהגתו  יתברר  וכאשר 

שהענין  לעיל  ]כמדובר  התורה  חכמת 

ד"משפטים" הוא לשפוט כל דבר, גם עניני הרשות, אם 

זה מתאים ע"פ שכל וחכמת התורה[, אזי יסתכלו עליו 

תורה  )"ַא  ליהודי-תורני  כראוי  שהתנהג  יפה",  "בעין 

צריך  שהי'  מסויים  בענין  שנכשל  יתברר  ואם  איד"(, 

להתנהג באופן אחר, הרי זה יגרום אי-שביעות-רצון – 

הרי זה משפיע עליו להתנהג כדבעי גם בהיותו במשרדו 

או בעבודתו ובמלאכתו.
)י"ב תמוז תשי"ז – תו"מ ח"כ ע' 136(

"מהי התועלת בכל החשבונות שלך . . 
הרי בינתיים אינך לומד תורה!"

פנוי  ראשו  ואין  פנאי,  לו  שאין  טוען  הבעל  כאשר 

ללימוד, להיותו עסוק וטרוד כו', אם בעסקנות ציבורית 

או בעניניו הפרטיים, שגורמים לו דאגה,

ואילו  דאגה",  מרבה  נכסים  "מרבה  אומרים  חז"ל   –

נכסים,  ריבוי  ועכ"פ לא  נכסים,  לו רק מיעוט  יש  הוא, 

אלא שגורם לעצמו דאגה... –

בכל  התועלת  מהי  לו:  לומר  האשה  צריכה 

הרי  צודק,  הנך  אם  אפילו   – שלך  החשבונות 

בינתיים אינך לומד תורה!

"להשגיח ולעורר את הבעל שלא ישכב 
לישון בלילה כל זמן שלא סיים את 

שיעורי הלימוד"
את  וכן  הבעל,  את  ולעורר  להשתדל  צריכה  האשה 

הילדים, האחים וכו', שישמרו את השיעורים הקבועים, 

איש לפי ערכו, בענינים ששייך אליהם.

ישכב  שלא  הבעל  את  ולעורר  להשגיח  צריכה  האשה 

לישון בלילה כל זמן שלא סיים את שיעורי הלימוד.

וגם כאשר הבעל טוען שהוא עייף, ובלאה"כ יירדם על 

הספר – צריכה האשה להסביר לו, שמוטב שיירדם עם 

יירדם  מאשר  ספרים,  בשאר  או  התניא,  בספר  פתגם 

מתוך דאגות.

את  סיים  שלא  זמן  כל  לישון  שכב  שלא  לוודא  ואכן 

שיעורי הלימוד.

 "מנהג טוב . . להעיר את הבעל 
)האח וכו'( שילך ללמוד"

וכמו"כ בבוקר, עלי' לעורר את הבעל שישכים לקום כדי 

ללמוד תורה.

]אני בעצמי  בּפָאקינג  מספרים אודות מנהג טוב שהי' 

את  מעירים  שהיו  מספרים[,  כך  אבל  שם,  הייתי  לא 

לא   – הי'  והסדר  תורה,  ללמוד  כדי  בוקר  בכל  כולם 

כבמקומות שהי' ה"שמש" מקיש על החלון ויוצא י"ח, 

מבלי שיהי' נוגע לו אם הלה אכן קם משנתו, אלא היו 

דופקים ודופקים עד שהיו מוציאים אותו )"ביז מ'הָאט 

לקום  מוכרח  הי'  הוא  ַארויסגעשלעּפט"(...  יענעם 

בני-הבית  שלכל-הפחות  כדי  הדפיקות,  בגלל  משנתו 

יוכלו להמשיך לישון...

מדובר  כאן  ואילו  מבחוץ,  להעיר  הי'  הנ"ל  סדר  ובכן, 

אודות הצורך להעיר מבפנים – שהאשה )האחות וכו'( 

צריכה להעיר את הבעל )האח וכו'( שילך ללמוד כו'.

נשי ובנות חב"ד צריכים "להעלות את 
כללות המצב של צעירי 
חב"ד . . שיגדל דור של 

לומדים"
באותיות  לפרשו  כאן  צריכים  דבר  כל 

תוכן  ובכן,  אמסטרדם...  דפוס  של 

הדברים בפשטות הוא:

נשי ובנות חב"ד צריכים להשתדל להגבי' ולהעלות את 

כללות המצב של צעירי חב"ד, אנשי חב"ד וזקני חב"ד, 

שיגדל דור של לומדים, מקיימי מצוות נותני צדקה, וכו' 

וכו'.

)"קאונסיל"(  הועד  יגיש   – "מרכז"  להם  שיש  וכיון 

חשבון כמה דפי גמרא למדו וכו'.

ועי"ז יהי' הענין ד"ונקתה ונזרעה זרע", "יולדת בריוח . . 

יולדת זכרים", באופן ש"אין מקרא יוצא מידי פשוטו" – 

שתומשך השפעת כל טוב בבני חיי ומזוני רויחי.
)ש"פ נשא תש"כ – תו"מ חכ"ח ע' 136(

מתחיל באות הראשון של שמה הק' 

בזה שהיא עוזרת לבנה או לבעלה בגופה 
ומאודה שיעסוק בתורה חולקת שכר עמהם

משניות אותיות השם
ח

מסכת שבת פרק כ"ב
לׁש  ׁשָ ְמזֹון  ה  ֵהיֶמּנָ יִלין  ַמּצִ ָרה,  ּבְ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ָחִבית  א 
ָלֶכם,  ילּו  ְוַהּצִ ּבֹואּו  ַלֲאֵחִרים,  ְואֹוֵמר  ְסֻעּדֹות, 
רֹות  ַהּפֵ ֶאת  סֹוֲחִטין  ֵאין  ִיְסּפֹג.  ּלֹא  ׁשֶ ּוִבְלַבד 
ִקין, ְוִאם ָיְצאּו ֵמַעְצָמן, ֲאסּוִרין.  ְלהֹוִציא ֵמֶהן ַמׁשְ
ר,  י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִאם ָלֳאָכִלין, ַהּיֹוֵצא ֵמֶהן ֻמּתָ ַרּבִ
ַבׁש  ּדְ ַחּלֹות  ָאסּור.  ֵמֶהן  ַהּיֹוֵצא  ִקין,  ְלַמׁשְ ְוִאם 
ֲאסּוִרים.  ֵמַעְצָמן,  ְוָיְצאּו  ת  ּבָ ׁשַ ֵמֶעֶרב  ָקן  ִרּסְ ׁשֶ

יר: י ֶאִליֶעֶזר ַמּתִ ְוַרּבִ

אֹותֹו  ׁשֹוִרין  ת,  ּבָ ׁשַ ֵמֶעֶרב  ין  ְבַחּמִ א  ּבָ ׁשֶ ל  ּכָ ב 
ת,  ּבָ ין ֵמֶעֶרב ׁשַ ּלֹא ָבא ְבַחּמִ ת, ְוָכל ׁשֶ ּבָ ַ ּשׁ ין ּבַ ְבַחּמִ
ִליַח  ַהּמָ ִמן  חּוץ  ת,  ּבָ ַ ּשׁ ּבַ ין  ְבַחּמִ אֹותֹו  ְמִדיִחין 
ִנין,  ים( ְוקֹוְלַיס ָהִאְסּפָ ן )ְוָדִגים ְמלּוִחים ְקַטּנִ ׁשָ ַהּיָ

ן: ֲהָדָחָתן זֹו ִהיא ְגַמר ְמַלאְכּתָ ׁשֶ

ה ְגרֹוָגרֹות,  ג ׁשֹוֵבר ָאָדם ֶאת ֶהָחִבית ֶלֱאֹכל ֵהיֶמּנָ
נֹוְקִבים  ְוֵאין  ִלי.  ּכֶ ַלֲעׂשֹות  ן  ּוֵ ִיְתּכַ ּלֹא  ׁשֶ ּוִבְלַבד 
ַוֲחָכִמים  ְיהּוָדה.  י  ַרּבִ ְבֵרי  ּדִ ָחִבית,  ל  ׁשֶ ְמגּוָפה 
ְנקּוָבה,  ָהְיָתה  ְוִאם  ּה.  ּדָ ִמּצִ ה  ֶבּנָ ִיּקְ ְוֹלא  יִרין.  ַמּתִ
ָאַמר  ְמָמֵרַח.  הּוא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֲעָוה,  ׁשַ ָעֶליָה  ן  ִיּתֵ ֹלא 
אי  ַזּכַ ן  ּבֶ יֹוָחָנן  ן  ַרּבָ ִלְפֵני  ָבא  ה  ַמֲעׂשֶ ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ

את: ִני לֹו ֵמַחּטָ ׁשַ ֲעָרב, ְוָאַמר, חֹוׁשְ ּבַ

ֵהא  ּיְ ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ַהּבֹור  ְלתֹוְך  יל  ְבׁשִ ּתַ נֹוְתִנין  ד 
ּנּו,  ּצַ ּיִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ָרִעים ּבִ ִפים ּבָ ִים ַהּיָ מּור, ְוֶאת ַהּמַ ׁשָ
רּו  ׁשְ ּנָ ׁשֶ ִמי  ַחּמּו.  ּיֵ ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ַחָמה  ּבַ ַהּצֹוֵנן  ְוֶאת 
יַע  ׁש. ִהִגּ ֶהן ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ ְך ּבָ ִים, ְמַהּלֵ ּמַ ֶרְך ּבַ ּדֶ ֵכָליו ּבַ
ְכֶנֶגד  ֹלא  ֲאָבל  ה,  ַחּמָ ַבּ ׁשֹוְטָחן  ַהִחיצֹוָנה,  ֶלָחֵצר 

ָהָעם:

ג,  ּפֵ ְוִנְסּתַ ְטֶבְרָיא  ּוְבֵמי  ְמָעָרה  ֵמי  ּבְ ָהרֹוֵחץ  ה 

ֲאָבל  ָידֹו,  ּבְ ְיִביֵאם  ֹלא  ֲאֻלְנִטיאֹות,  ר  ְבֶעׂשֶ ֲאִפּלּו 
ַאַחת  ֲאֻלְנִטית  ּבַ ִגין  ּפְ ִמְסּתַ ָאָדם  ְבֵני  ָרה  ֲעׂשָ

ָיָדן: ֵניֶהם ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם, ּוְמִביִאין אֹוָתּה ּבְ ּפְ

ֹלא  ֲאָבל  ֵמַעִים(,  ְבֵני  )ּבִ ין  ְמׁשִ ּוְמַמׁשְ ָסִכין  ו 
יָמא,  ְרִדין. ֵאין יֹוְרִדין ְלקֹוְרּדִ ִלין ְוֹלא ִמְתּגָ ִמְתַעּמְ
ָטן,  ִבין ֶאת ַהּקָ ְקְטִויִזין, ְוֵאין ְמַעּצְ ין ַאּפִ ְוֵאין עֹוׂשִ
ְפְרָקה ָידֹו ְוַרְגלֹו,  ּנִ ֶבר. ִמי ׁשֶ ֶ ְוֵאין ַמֲחִזיִרין ֶאת ַהּשׁ
ְוִאם  ְכַדְרּכֹו,  הּוא  רֹוֵחץ  ֲאָבל  צֹוֵנן,  ּבְ ִיְטְרֵפם  ֹלא 

א: א ִנְתַרּפָ ִנְתַרּפָ

י
מסכת יומא פרק ח 

ה  ִתּיָ ּוִבׁשְ ֲאִכיָלה  ּבַ ָאסּור  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  א 
ִמיׁש  ל ּוְבַתׁשְ ְנּדָ ּוִבְרִחיָצה ּוְבִסיָכה ּוִבְנִעיַלת ַהּסַ
ֵניֶהם.  ּפְ ֶאת  ִיְרֲחצּו  ה  ּלָ ְוַהּכַ ֶלְך  ְוַהּמֶ ה.  ּטָ ַהּמִ



י ֱאִליֶעֶזר,  ְבֵרי ַרּבִ ל, ּדִ ְנּדָ ְוֶהָחָיה ִתְנעֹול ֶאת ַהּסַ
ַוֲחָכִמים אֹוְסִרין:

ּוְכַגְרִעיָנָתּה,  מֹוָה  ּכָ ה  ּסָ ַהּגַ כֹוֶתֶבת  ּכְ ָהאֹוֵכל  ב 
ָהֳאָכִלין  ְוָכל  ב.  ַחּיָ ֻלְגָמיו,  ְמֹלא  ֹוֶתה  ְוַהּשׁ
ִמְצָטְרִפין  ִקין  ׁשְ ַהּמַ ל  ּכָ ְלַכּכֹוֶתֶבת.  ִמְצָטְרִפין 

ִלְמֹלא ֻלְגָמיו. ָהאֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ֵאין ִמְצָטְרִפים:

א  ֶאּלָ ב  ַחּיָ ֵאינֹו  ֶאָחד,  ֶהְעֵלם  ּבְ ָתה  ְוׁשָ ָאַכל  ג 
י  ּתֵ ׁשְ ב  ַחּיָ ְמָלאָכה,  ה  ְוָעׂשָ ָאַכל  ֶאָחת.  את  ַחּטָ
ַלֲאִכיָלה,  ְראּוִיין  ֵאיָנן  ׁשֶ ֳאָכִלין  ָאַכל  אֹות.  ַחּטָ
ָתה  ְוׁשָ ה,  ִתּיָ ִלׁשְ ְראּוִיין  ֵאיָנן  ׁשֶ ִקין  ַמׁשְ ָתה  ְוׁשָ

טּור: ִציר אֹו ֻמְרָיס, ּפָ

ּפּוִרים,  יֹום ַהּכִ ין אֹוָתן ּבְ ינֹוקֹות, ֵאין ְמַעּנִ ד ַהּתִ
ָנַתִים,  ָנה ְוִלְפֵני ׁשְ ִכין אֹוָתם ִלְפֵני ׁשָ ֲאָבל ְמַחּנְ

ְצֹות: ּמִ ְהיּו ְרִגיִלין ּבַ ּיִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּבִ

ַעד  אֹוָתּה  ַמֲאִכיִלין  ֵהִריָחה,  ׁשֶ ָרה  ֻעּבְ ה 
י  ּפִ ַעל  אֹותֹו  ַמֲאִכיִלין  חֹוֶלה  ּה.  ַנְפׁשָ יב  ׁשִ ּתָ ׁשֶ
ִקיִאין, ַמֲאִכיִלין אֹותֹו  ם ּבְ ִקיִאין. ְוִאם ֵאין ׁשָ ּבְ

י: ּיֹאַמר ּדַ י ַעְצמֹו, ַעד ׁשֶ ַעל ּפִ

ֲאִפּלּו  אֹותֹו  ַמֲאִכיִלין  ֻבְלמֹוס,  ֲאָחזֹו  ׁשֶ ִמי  ו 
כֹו  ְנׁשָ אֹורּו ֵעיָניו. ִמי ׁשֶ ּיֵ ְדָבִרים ְטֵמִאים ַעד ׁשֶ
ֵבד  ּכָ ֵמֲחַצר  אֹותֹו  ַמֲאִכיִלין  ֵאין  ׁשֹוֶטה,  ֶכֶלב 
ָאַמר  ְועֹוד  יר.  ַמּתִ ָחָרׁש  ֶבן  ַמְתָיא  י  ְוַרּבִ לֹו,  ׁשֶ
יִלין  ִמּטִ ְגרֹונֹו,  ּבִ ׁש  ַהחֹוׁשֵ ָחָרׁש,  ֶבן  ַמְתָיא  י  ַרּבִ
ְסֵפק  הּוא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ת,  ּבָ ַ ּשׁ ּבַ יו  ּפִ תֹוְך  ּבְ ַסם  לֹו 

ת: ּבָ ַ ְנָפׁשֹות, ְוָכל ְסֵפק ְנָפׁשֹות ּדֹוֶחה ֶאת ַהּשׁ

ם ָסֵפק  ְפָלה ָעָליו ַמּפֶֹלת, ָסֵפק הּוא ׁשָ ּנָ ז ִמי ׁשֶ
ם, ָסֵפק ַחי ָסֵפק ֵמת, ָסֵפק ָנְכִרי ָסֵפק  ֵאינֹו ׁשָ
ַחי,  ל. ְמָצאּוהּו  ַהּגָ ָעָליו ֶאת  ְמַפְקִחין  ָרֵאל,  ִיׂשְ

יחּוהּו: ִחין ָעָליו. ְוִאם ֵמת, ַיּנִ ְמַפּקְ

ְויֹום  ִמיָתה  ִרין.  ְמַכּפְ אי  ַוּדַ ם  ְוָאׁשָ את  ַחּטָ ח 
ׁשּוָבה  ַהּתְ ׁשּוָבה.  ַהּתְ ִעם  ִרין  ְמַכּפְ ּפּוִרים  ַהּכִ
ֹלא  ְוַעל  ה  ֲעׂשֵ ַעל  ַקּלֹות  ֲעֵברֹות  ַעל  ֶרת  ְמַכּפֶ
בֹוא  ּיָ ה. ְוַעל ַהֲחמּורֹות ִהיא תֹוָלה ַעד ׁשֶ ַתֲעׂשֶ

ר: ּפּוִרים ִויַכּפֵ יֹום ַהּכִ

ט ָהאֹוֵמר, ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב, ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב, ֵאין 
ְויֹום  ֶאֱחָטא  ׁשּוָבה.  ּתְ ַלֲעׂשֹות  ָידֹו  ּבְ יִקין  ַמְסּפִ
ר.  ְמַכּפֵ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ֵאין  ר,  ְמַכּפֵ ּפּוִרים  ַהּכִ
ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  קֹום,  ַלּמָ ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ ֲעֵברֹות 
יֹום  ֵאין  ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ ֲעֵברֹות  ר.  ְמַכּפֵ
ה ֶאת ֲחֵברֹו. ֶאת זֹו  ַרּצֶ ּיְ ר, ַעד ׁשֶ ּפּוִרים ְמַכּפֵ ַהּכִ

ַחּטֹאֵתיֶכם  ִמּכֹל  ֲעַזְרָיה,  ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ַרׁש  ּדָ
ין  ּבֵ ׁשֶ ֲעֵברֹות  טז(,  )ויקרא  ְטָהרּו  ּתִ ְיָי  ִלְפֵני 
ֲעֵברֹות  ר.  ְמַכּפֵ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  קֹום,  ַלּמָ ָאָדם 
ר,  ְמַכּפֵ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ֵאין  ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ
ֲעִקיָבא,  י  ַרּבִ ָאַמר  ֲחֵברֹו.  ֶאת  ה  ַרּצֶ ּיְ ׁשֶ ַעד 
ֲהִרין, ּוִמי  ם ִמּטַ ָרֵאל, ִלְפֵני ִמי ַאּתֶ ֵריֶכם ִיׂשְ ַאׁשְ
ֱאַמר,  ּנֶ ׁשֶ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ֲאִביֶכם  ֶאְתֶכם,  ְמַטֵהר 
ְטהֹוִרים  ַמִים  ֲעֵליֶכם  י  ְוָזַרְקּתִ לו(  )יחזקאל 
ָרֵאל ְיָי,  ם. ְואֹוֵמר, )ירמיה יז( ִמְקֵוה ִיׂשְ ּוְטַהְרּתֶ
דֹוׁש  ַהּקָ ַאף  ֵמִאים,  ַהּטְ ֶאת  ְמַטֵהר  ְקֶוה  ּמִ ַמה 

ָרֵאל: רּוְך הּוא ְמַטֵהר ֶאת ִיׂשְ ּבָ

ה
מסכת מגילה פרק ב 

ה ְלַמְפֵרַע, ֹלא ָיָצא. ְקָרָאּה  ִגּלָ א ַהּקֹוֵרא )ֶאת ַהּמְ
ָכל ָלׁשֹון, ֹלא ָיָצא. ֲאָבל  ְרּגּום, ּבְ ה, ְקָרָאּה ּתַ ַעל ּפֶ
ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ְוַהּלֹוֵעז  ַלַעז.  ּבְ ַלּלֹוֲעזֹות  אֹוָתּה  קֹוִרין 

ּוִרית, ָיָצא: ַאּשׁ

ּכֹוְתָבּה,  ָהָיה  ָיָצא.  ּוִמְתַנְמֵנם,  ֵסרּוִגין,  ְקָרָאּה  ב 
ָלאו,  ְוִאם  ָיָצא.  ִלּבֹו,  ן  ּוֵ ּכִ ִאם  יָהּה,  ּוַמּגִ ּה,  ּדֹוְרׁשָ
ְקָרא, ּוַבּקֹומֹוס  ם, ּוַבּסִ ּסַ תּוָבה ּבַ ֹלא ָיָצא. ָהְיָתה ּכְ
ָיָצא,  ֹלא  ָרא,  ְפּתְ ַהּדִ ְוַעל  ָיר  ַהּנְ ַעל  ְנַקְנּתֹום,  ּוַבּקַ

יֹו: ֶפר ּוַבּדְ ּוִרית ַעל ַהּסֵ תּוָבה ַאּשׁ ֵהא ּכְ ּתְ ַעד ׁשֶ

ָהַלְך ְלִעיר, ִאם  ַרְך ׁשֶ ָהַלְך ִלְכַרְך ּוֶבן ּכְ ן ִעיר ׁשֶ ג ּבֶ
ְמקֹומֹו. ְוִאם ָלאו,  ָעִתיד ַלֲחזֹור ִלְמקֹומֹו, קֹוֵרא ּכִ
ה  ִגּלָ ַהּמְ ֶאת  ָאָדם  קֹוֵרא  ּוֵמֵהיָכן  ֶהן.  ִעּמָ קֹוֵרא 
ּה,  ּלָ ּכֻ אֹוֵמר,  ֵמִאיר  י  ַרּבִ חֹוָבתֹו,  ְיֵדי  ּה  ּבָ ְויֹוֵצא 
י יֹוֵסי אֹוֵמר,  י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֵמִאיׁש ְיהּוִדי. ַרּבִ ַרּבִ

ה: ָבִרים ָהֵאּלֶ ֵמַאַחר ַהּדְ

ה, חּוץ ֵמֵחֵרׁש,  ִגּלָ ִרין ִלְקרֹות ֶאת ַהּמְ ׁשֵ ד ַהּכֹל ּכְ
ֵאין  ָקָטן.  ּבְ יר  ַמְכׁשִ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ְוָקָטן.  ׁשֹוֶטה, 
ְוֹלא  טֹוְבִלין  ְוֹלא  ָמִלין,  ְוֹלא  ה,  ִגּלָ ַהּמְ ֶאת  קֹוִרין 
ִתְטּבֹול,  ֹלא  יֹום  ֶנֶגד  ּכְ יֹום  ׁשֹוֶמֶרת  ְוֵכן  ין,  ַמּזִ
ַעּמּוד  ָעָלה  ֶ ִמּשׁ ָעׂשּו  ׁשֶ ן  ְוֻכּלָ ה.  ַהַחּמָ ֵנץ  ּתָ ׁשֶ ַעד 

ר: ׁשֵ ַחר, ּכָ ַ ַהּשׁ

ְוִלְקִריַאת  ה,  ִגּלָ ַהּמְ ִלְקִריַאת  ר  ׁשֵ ּכָ ַהּיֹום  ל  ּכָ ה 
לּוָלב,  ְוִלְנִטיַלת  ׁשֹוָפר,  ְוִלְתִקיַעת  ל,  ַהַהּלֵ
ִרים,  ַהּפָ ּוְלִוּדּוי  ְוַלּמּוָסִפין,  ַהּמּוָסִפין,  ת  ְוִלְתִפּלַ
ּפּוִרים, ִלְסִמיָכה,  ּוְלִוּדּוי יֹום ַהּכִ ר,  ֲעׂשֵ ּוְלִוּדּוי ַהּמַ
ה, ִלְקִמיָצה ּוְלַהְקָטָרה,  ׁשָ ִחיָטה, ִלְתנּוָפה, ְלַהּגָ ִלׁשְ
סֹוָטה,  ָקַית  ּוְלַהׁשְ ָיה,  ּוְלַהּזָ ָלה,  ּוְלַקּבָ ִלְמִליָקה, 

ְוַלֲעִריַפת ָהֶעְגָלה, ּוְלַטֲהַרת ַהְמֹצָרע:

ר ִלְקִציַרת ָהעֶֹמר ּוְלֶהְקֵטר ֲחָלִבים  ׁשֵ ְיָלה ּכָ ל ַהּלַ ו ּכָ
ל  ּכָ ר  ׁשֵ ּכָ ּיוֹם,  ּבַ ְצָותוֹ  ּמִ ׁשֶ ָבר  ּדָ ָלל,  ַהּכְ ֶזה  ְוֵאָבִרים. 

ְיָלה: ל ַהּלַ ר ּכָ ׁשֵ ְיָלה, ּכָ ּלַ ְצָותוֹ ּבַ ּמִ ָבר ׁשֶ ַהּיוֹם. ּדָ

מ
מסכת שבת פרק יח 

ֶבן  ּתֶ ל  ׁשֶ ֻקּפֹות  ְוָחֵמׁש  ע  ַאְרּבַ ֲאִפּלּו  ין  ְמַפּנִ א 
ית  ּבֵ ִבּטּול  ֵני  ּוִמּפְ ָהאֹוְרִחים  ֵני  ִמּפְ בּוָאה  ּתְ ל  ְוׁשֶ
רּוָמה  ּתְ ין  ְמַפּנִ ָהאֹוָצר.  ֶאת  ֹלא  ֲאָבל  ְדָרׁש,  ַהּמִ
ָלה ְתרּוָמתֹו,  ּטְ ּנִ ר ִראׁשֹון ׁשֶ ְטהֹוָרה, ּוְדַמאי, ּוַמֲעׂשֵ
ֵבׁש,  ַהּיָ ְרמֹוס  ְוַהּתֻ ְפּדּו,  ּנִ ׁשֶ ׁש  ְוֶהְקּדֵ ִני  ׁשֵ ר  ּוַמֲעׂשֵ
ֶבל,  ים. ֲאָבל ֹלא ֶאת ַהּטֶ הּוא ַמֲאָכל ָלֲעִנּיִ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
ְוֹלא  ְתרּוָמתֹו,  ָלה  ִנּטְ ּלֹא  ׁשֶ ִראׁשֹון  ר  ַמֲעׂשֵ ְוֹלא 
ֶאת  ְוֹלא  ִנְפּדּו,  ּלֹא  ׁשֶ ׁש  ְוֶהְקּדֵ ִני  ׁשֵ ר  ַמֲעׂשֵ ֶאת 
ְמִליֵאל  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ל. ַרּבָ ַהּלּוף, ְוֹלא ֶאת ַהַחְרּדָ

הּוא ַמֲאַכל עֹוְרִבין: ֵני ׁשֶ ּלּוף, ִמּפְ יר ּבַ ַמּתִ

ְזָרִדים, ִאם  ַוֲחִביֵלי  ֵעִצים  ַוֲחִביֵלי  ַקׁש  ֲחִביֵלי  ב 
ְוִאם  אֹוָתן,  ְמַטְלְטִלין  ֵהָמה,  ּבְ ְלַמֲאַכל  ִהְתִקיָנן 
ִלְפֵני  ל  ַהּסַ ּכֹוִפין ֶאת  ָלאו, ֵאין ְמַטְלְטִלין אֹוָתן. 
ְרָחה,  ּבָ ְרְנֹגֶלת ׁשֶ ֲעלּו ְוֵיֵרדּו. ּתַ ּיַ ֵדי ׁשֶ ָהֶאְפרֹוִחים, ּכְ
ּוְסָיִחין  ֲעָגִלין  ין  ְמַדּדִ ֵנס.  ּכָ ּתִ ׁשֶ ַעד  אֹוָתּה  ּדֹוִחין 
י  ָנּה. ָאַמר ַרּבִ ה ֶאת ּבְ ה ְמַדּדָ ָ ים. ִאּשׁ ְרׁשּות ָהַרּבִ ּבִ
יַח  ּוַמּנִ ַאַחת  נֹוֵטל  הּוא  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ֵאיָמַתי.  ְיהּוָדה, 

ַאַחת, ֲאָבל ִאם ָהָיה גֹוֵרר, ָאסּור:

ֲאָבל  טֹוב,  יֹום  ּבְ ֵהָמה  ַהּבְ ֶאת  ִדין  ְמַיּלְ ֵאין  ג 
ְוקֹוִרין  ת,  ּבָ ַ ּשׁ ּבַ ה  ָ ָהִאּשׁ ֶאת  ִדין  ּוְמַיּלְ ְמַסֲעִדין. 
ִלין ָעֶליָה ֶאת  ּוְמַחּלְ קֹום ְלָמקֹום,  ָלּה ֲחָכָמה ִמּמָ
אֹוֵמר,  יֹוֵסי  י  ַרּבִ ּבּור.  ַהּטַ ֶאת  ִרין  ְוקֹוׁשְ ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ

ת.  ּבָ ַאף חֹוְתִכין. ְוָכל צׂורֵכי ִמיָלה עׂושִין ּבׁשַ

ו
מסכת דמאי פרק ב 

ָמקוֹם.  ָכל  ּבְ ַמאי  ּדְ ִרין  ִמְתַעּשְׂ ְדָבִרים  ְוֵאּלּו  א 
ּמוֹן.  ְוַהּכַ ָהאֶֹרז,  ְוֶהָחרּוִבים,  ָמִרים,  ְוַהּתְ ֵבָלה,  ַהּדְ
טּור: ּנּו ּפָ ׁש ִמּמֶ ּמֵ ּתַ ׁשְ ל ַהּמִ חּוָצה ָלָאֶרץ, ּכָ ּבְ ָהאֶֹרז ׁשֶ

ֶאת  ר  ְמַעּשֵׂ ֶנֱאָמן,  ִלְהיֹות  ָעָליו  ל  ַהְמַקּבֵ ב 
הּוא  ׁשֶ ְוֶאת  מֹוֵכר,  הּוא  ׁשֶ ְוֶאת  אֹוֵכל,  הּוא  ׁשֶ
י  ַרּבִ ָהָאֶרץ.  ַעם  ֵאֶצל  ִמְתָאֵרַח  ְוֵאינֹו  לֹוֵקַח, 
ָהָאֶרץ  ַעם  ֵאֶצל  ְתָאֵרַח  ַהּמִ ַאף  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה 

משניות אותיות השם



יַצד  ּכֵ ֶנֱאָמן,  ֵאינֹו  ַעְצמֹו  ַעל  לֹו,  ָאְמרּו  ֶנֱאָמן. 
ל ֲאֵחִרים: ְיֵהא ֶנֱאָמן ַעל ׁשֶ

ְלַעם  מֹוֵכר  ֵאינֹו  ָחֵבר,  ִלְהיֹות  ָעָליו  ל  ַהְמַקּבֵ ג 
ְוֵאינֹו  ַלח,  ּנּו  ִמּמֶ לֹוֵקַח  ְוֵאינֹו  ְוָיֵבׁש,  ַלח  ָהָאֶרץ 
ֶאְצלֹו  ְמָאְרחֹו  ְוֹלא  ָהָאֶרץ,  ַעם  ֵאֶצל  ִמְתָאֵרַח 
ֵהָמה  ל ּבְ י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַאף ֹלא ְיַגּדֵ ְכסּותֹו. ַרּבִ ּבִ
חֹוק, ְוֹלא ְיֵהא  ְנָדִרים ּוִבׂשְ ה, ְוֹלא ְיֵהא ָפרּוץ ּבִ ַדּקָ
ְדָרׁש. ָאְמרּו  ֵבית ַהּמִ ׁש ּבְ ּמֵ ִתים, ּוְמׁשַ א ַלּמֵ ּמֵ ִמּטַ

ָלל: לֹו, ֹלא ָבאּו ֵאּלּו ַלּכְ

ֲחָכִמים  אֹוָתם  בּו  ִחּיְ ֹלא  ְחּתֹוִמים  ַהּנַ ד 
ה.  ְוַחּלָ ר  ַמֲעׂשֵ ְתרּוַמת  ְכֵדי  א  ֶאּלָ ְלַהְפִריׁש 
ל  ּכָ ַמאי.  ַהּדְ ֶאת  ִלְמּכֹר  ִאין  ָ ַרּשׁ ֵאיָנן  ַהֶחְנָוִנים 
ֶאת  ִלְמּכֹר  ִאין  ָ ַרּשׁ ה,  ַגּסָ ה  ִמּדָ ּבְ יִעין  ּפִ ׁשְ ַהּמַ
גֹון  ה, ּכְ ה ַגּסָ ִמּדָ יִעין ּבְ ּפִ ׁשְ ַמאי. ֵאּלּו ֵהן ַהּמַ ַהּדְ

יטֹונֹות ּומֹוְכֵרי ְתבּוָאה: ַהּסִ

ֵדד  ְלִהּמָ ְרּכֹו  ּדַ ׁשֶ ֶאת  אֹוֵמר,  ֵמִאיר  י  ַרּבִ ה 
ה. )ֶאת  ּסָ ה ַלּגַ ה, ְטֵפָלה ַדּקָ ה ּוְמָדדֹו ְבַדּקָ ַגּסָ ּבְ
ְטֵפָלה  ה  ְבַגּסָ ּוָמַדד  ה  ַדּקָ ּבְ ֵדד  ְלִהּמָ ְרּכֹו  ּדַ ׁשֶ
ֵבׁש,  ּיָ ּבַ ה.  ַגּסָ ה  ִמּדָ ִהיא  ֵאיזֹו  ה(.  ּקָ ַלּדַ ה  ַגּסָ
אֹוֵמר,  יֹוֵסי  י  ַרּבִ יָנר.  ּדִ ח,  ּוַבּלַ ין,  ַקּבִ ת  לׁשֶ ׁשְ
ל  ל ָיָרק, ּכָ י ֲעָנִבים ְוֻקּפֹות ׁשֶ י ְתֵאִנים ְוַסּלֵ ַסּלֵ

טּור: הּוא מֹוְכָרן ַאְכְסָרה, ּפָ ְזַמן ׁשֶ

ש
מסכת שבת פרק יד 

ָדן  ַהּצָ ּתֹוָרה,  ּבַ ָהֲאמּוִרים  ָרִצים  ׁשְ מֹוָנה  ׁשְ א 
ים,  ּוְרָמׂשִ ָקִצים  ׁשְ ָאר  ּוׁשְ ב,  ַחּיָ ֶהן,  ּבָ ְוַהחֹוֵבל 
ּלֹא  ׁשֶ ב,  ַחּיָ ְלֹצֶרְך,  ָדן  ַהּצָ טּור.  ּפָ ֶהן  ּבָ ַהחֹוֵבל 
טּור,  ָדן ּפָ ְרׁשּותֹו, ַהּצָ ּבִ ה ָועֹוף ׁשֶ טּור. ַחּיָ ְלֹצֶרְך, ּפָ

ב: ֶהן ַחּיָ ְוַהחֹוֵבל ּבָ

הּוא  ה  עֹוׂשֶ ֲאָבל  ת,  ּבָ ַ ּשׁ ּבַ ִהיְלֵמי  ין  עֹוׂשִ ֵאין  ב 
ְלתֹוְך  ְונֹוֵתן  ּתֹו  ּפִ ֶהן  ּבָ ְוטֹוֵבל  ַלח  ַהּמֶ ֵמי  ֶאת 
ין  י יֹוֵסי, ַוֲהלֹוא הּוא ִהיְלֵמי, ּבֵ יל. ָאַמר ַרּבִ ְבׁשִ ַהּתַ
ִרין.  ּתָ ַהּמֻ ֶמַלח  ֵמי  ֵהן  ְוֵאילּו  ּוֵבין מּוָעט.  ה  ְמֻרּבֶ
ַלח: ִים אֹו ְלתֹוְך ַהּמֶ ה ְלתֹוְך ַהּמַ ִחּלָ ּתְ ֶמן ּבַ נֹוֵתן ׁשֶ

ֵאינֹו ַמֲאַכל  ת, ְלִפי ׁשֶ ּבָ ַ ּשׁ ג ֵאין אֹוְכִלין ֵאזֹוְביֹון ּבַ
ְוׁשֹוֶתה  יֹוֶעֶזר  ֶאת  הּוא  אֹוֵכל  ֲאָבל  ִריִאים,  ּבְ
ִלְרפּוָאה,  ָאָדם  אֹוֵכל  ָהֳאָכִלין  ל  ּכָ ַאּבּוְברֹוֶעה. 
ְוכֹוס  ְדָקִלים  י  ִמּמֵ חּוץ  ׁשֹוֶתה,  ִקין  ׁשְ ַהּמַ ְוָכל 
ֵהן ִלירֹוָקה. ֲאָבל ׁשֹוֶתה הּוא ֵמי  ֵני ׁשֶ ִרים, ִמּפְ ִעּקָ
ּלֹא ִלְרפּוָאה: ִרין ׁשֶ ֶמן ִעּקָ ְדָקִלים ִלְצָמאֹו, ְוָסְך ׁשֶ

ַהֹחֶמץ,  ֶאת  ֶהן  ּבָ ע  ְיַגּמַ ֹלא  יו,  ּנָ ׁשִ ּבְ ׁש  ַהחֹוׁשֵ ד 
א.  ִנְתַרּפָ א  ִנְתַרּפָ ְוִאם  ְכַדְרּכֹו,  הּוא  ל  ְמַטּבֵ ֲאָבל 
ָסְך  ֲאָבל  ָוֹחֶמץ,  ַיִין  ָיסּוְך  ֹלא  ָמְתָניו,  ּבְ ׁש  ַהחֹוׁשֵ
ֵני ְמָלִכים ָסִכין  ֶמן ֶוֶרד. ּבְ ֶמן, ְוֹלא ׁשֶ ֶ הּוא ֶאת ַהּשׁ
ֹחל.  ם ָלסּוְך ּבַ ְרּכָ ן ּדַ ּכֵ ֶמן ֶוֶרד ַעל ַמּכֹוֵתיֶהן, ׁשֶ ׁשֶ

ֵני ְמָלִכים ֵהם: ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ְמעון אֹוֵמר, ּכָ י ׁשִ ַרּבִ

ק
מסכת נדרים פרק ח 

א  ֲאִני טֹוֵעם ַהּיֹום, ֵאינֹו ָאסּור ֶאּלָ א קֹוָנם ַיִין ׁשֶ
ת,  ּבָ ַ ַהּשׁ ָכל  ּבְ ָאסּור  זֹו,  ת  ּבָ ׁשַ ְך.  ְחׁשַ ּתֶ ׁשֶ ַעד 
ַהֹחֶדׁש,  ָכל  ּבְ ָאסּור  ֶזה,  ֹחֶדׁש  ָעְבָרה.  ׁשֶ ת  ּבָ ְוׁשַ
ָנה,  ָ ָכל ַהּשׁ ָנה זֹו, ָאסּור ּבְ א. ׁשָ ְוֹראׁש ֹחֶדׁש ְלַהּבָ
ָאסּור  ֶזה,  בּוַע  ׁשָ ָלבֹוא.  ֶלָעִתיד  ָנה  ָ ַהּשׁ ְוֹראׁש 
ָאַמר  ְוִאם  ָעְבָרה.  ׁשֶ ִביִעית  ּוׁשְ בּוַע,  ַהׁשָ ָכל  ּבְ
ָנה ַאַחת,  ׁשָ ֹחֶדׁש ֶאָחד,  ת ַאַחת,  ּבָ ׁשַ יֹום ֶאָחד, 

בּוַע ֶאָחד, ָאסּור ִמיֹום ְליֹום: ׁשָ

ֵהא,  ּיְ ׁשֶ ַעד  יַע.  ּגִ ּיַ ׁשֶ ַעד  ָאסּור  ַסח,  ַהּפֶ ַעד  ב 
ֵמִאיר  י  ַרּבִ ַסח,  ַהּפֶ ִלְפֵני  ַעד  ֵצא.  ּיֵ ׁשֶ ַעד  ָאסּור 
י יֹוֵסי אֹוֵמר, ָאסּור  יַע. ַרּבִ ּגִ ּיַ אֹוֵמר, ָאסּור ַעד ׁשֶ

ֵצא: ּיֵ ַעד ׁשֶ

ֵאינֹו  ִסיק,  ַהּמָ ַעד  ִציר,  ַהּבָ ַעד  ִציר,  ַהּקָ ַעד  ג 
ַמּנֹו  ּזְ ׁשֶ ּכֹל  ָלל,  ַהּכְ ֶזה  יַע.  ּגִ ּיַ ׁשֶ ַעד  א  ֶאּלָ ָאסּור 
ּיַע. ָאַמר  ּגִ ּיַ יַע, ָאסּור ַעד ׁשֶ ּגִ ּיַ ָקבּוַע ְוָאַמר ַעד ׁשֶ
ְזַמּנֹו  ֵאין  ׁשֶ ְוֹכל  א.  ּצֵ ּיֵ ׁשֶ ַעד  ָאסּור  ֵהא,  ּיְ ׁשֶ ַעד 
יַע,  ּגִ ּיַ ין ָאַמר ַעד ׁשֶ ֵהא, ּבֵ ּיְ ין ָאַמר ַעד ׁשֶ ָקבּוַע, ּבֵ

יַע: ּגִ ּיַ א ַעד ׁשֶ ֵאינֹו ָאסּור ֶאּלָ

ַיְתִחילּו  ׁשֶ ַעד  ִיץ,  ַהּקַ ֵהא  ּיְ ׁשֶ ַעד  ִיץ  ַהּקַ ַעד  ד 
ִיץ, ַעד  ֲעבֹור ַהּקַ ּיַ לֹות. ַעד ׁשֶ ְלּכָ ּכַ ָהָעם ְלַהְכִניס ּבַ
ְתִחילּו  ּיַ ִציר, ַעד ׁשֶ ְקצּועֹות. ַעד ַהּקָ לּו ַהּמַ ַקּפְ ּיְ ׁשֶ
ְקִציר  ֹלא  ֲאָבל  ים  ִחּטִ ְקִציר  ִלְקצֹור  ָהָעם 
ָבָהר  ָהָיה  ִאם  ִנְדרֹו,  ְמקֹום  ְלִפי  ַהּכֹל  עֹוִרים.  ׂשְ

ְקָעה: ּבִ ְקָעה ּבַ ָהר, ְוִאם ָהָיה ַבּבִ ּבָ

ֵרד  ּתֵ ִמים, ַעד ׁשֶ ׁשָ ְהיּו ַהּגְ ּיִ ִמים ַעד ׁשֶ ׁשָ ה ַעד ַהּגְ
ְמִליֵאל אֹוֵמר, ַעד  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ה. ַרּבָ ִנּיָ ְרִביָעה ׁשְ
ִמים,  ׁשָ ְפְסקּו ּגְ ּיִ ל ְרִביָעה. ַעד ׁשֶ ּה ׁשֶ יַע ְזַמּנָ ּגִ ּיַ ׁשֶ
י ְיהּוָדה  י ֵמִאיר. ַרּבִ ְבֵרי ַרּבִ ּלֹו, ּדִ ֵצא ִניָסן ּכֻ ּיֵ ַעד ׁשֶ
ֵאיִני טֹוֵעם  ַסח. קֹוָנם ַיִין ׁשֶ ֲעבֹור ַהּפֶ ּיַ אֹוֵמר, ַעד ׁשֶ
ּה ּוְבִעּבּוָרּה. ַעד  ָנה, ָאסּור ּבָ ָ ָרה ַהּשׁ ָנה, ִנְתַעּבְ ָ ַהּשׁ
סֹוף  ַעד  ָהִראׁשֹון.  ֲאָדר  ֹראׁש  ַעד  ֲאָדר,  ֹראׁש 
י ְיהּוָדה אֹוֵמר,  ֲאָדר, ַעד סֹוף ֲאָדר ָהִראׁשֹון. ַרּבִ
ֵאינֹו  ַסח,  ַהּפֶ ֵהא  ּיְ ׁשֶ ַעד  טֹוֵעם  ֵאיִני  ׁשֶ ַיִין  קֹוָנם 
א  ן ֶזה ֶאּלָ ּוֵ ּלֹא ִנְתּכַ ַסח, ׁשֶ א ַעד ֵליל ַהּפֶ ָאסּור ֶאּלָ

ּתֹות ָיִין: ֵני ָאָדם ִלׁשְ ֶרְך ּבְ ּדֶ ָעה ׁשֶ ַעד ׁשָ

ֵהא ַהּצֹום,  ּיְ ֵאיִני טֹוֵעם ַעד ׁשְ ר ׁשֶ ׂשָ ו ָאַמר קֹוָנם ּבָ
ן ֶזה  ּוֵ ּלֹא ִנְתּכַ א ַעד ֵליֵלי ַהּצֹום, ׁשֶ ֵאינֹו ָאסּור ֶאּלָ
ר.  ׂשָ ּבָ ֶלֱאכֹול  ָאָדם  ֵני  ּבְ ֶרְך  ּדֶ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ַעד  א  ֶאּלָ
ֵאיִני טֹוֵעם ַעד  נֹו אֹוֵמר, קֹוָנם ׁשּום ׁשֶ י יֹוֵסי ּבְ ַרּבִ
ת,  ּבָ א ַעד ֵליֵלי ׁשַ ת, ֵאינֹו ָאסּור ֶאּלָ ּבָ ֵהא ׁשַ ּתְ ׁשֶ
ֵני ָאָדם  ֶרְך ּבְ ּדֶ ָעה ׁשֶ א ַעד ׁשָ ן ֶזה ֶאּלָ ּוֵ ּלֹא ִנְתּכַ ׁשֶ

ֶלֱאכֹול ׁשּום:

ִאם  ָלְך  ֶנֱהֶנה  ֲאִני  ׁשֶ קֹוָנם  ַלֲחֵברֹו  ָהאֹוֵמר  ז 

ל  ׁשֶ ֶאָחד  ּכֹור  ְלָבֶניָך  ְונֹוֵטל  ָבא  ה  ַאּתָ ֵאין 
ָיכֹול  ֶזה  ֲהֵרי  ַיִין,  ל  ׁשֶ ָחִבּיֹות  י  ּתֵ ּוׁשְ ין  ִחיּטִ
י ָחָכם, ְוֹיאַמר לֹו,  ּלֹא ַעל ּפִ ְלָהֵפר ֶאת ִנְדרֹו ׁשֶ
ְכבֹוִדי.  ֶזהּו  ְכבֹוִדי  ֵני  ִמּפְ א  ֶאּלָ ָאַמְרּתָ  לּום  ּכְ
ה ֶנֱהֶנה ִלי ִאם  ַאּתָ ְוֵכן ָהאֹוֵמר ַלֲחֵברֹו קֹוָנם ׁשֶ
ין  ִחּטִ ל  ׁשֶ ֶאָחד  ּכֹור  ִלְבִני  ְונֹוֵתן  ה ָבא  ַאּתָ ֵאין 
י ֵמִאיר אֹוֵמר, ָאסּור  ל ַיִין, ַרּבִ י ָחִבּיֹות ׁשֶ ּתֵ ּוׁשְ
ָיכֹול  ֶזה  ַאף  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ן.  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ַעד 
י ָחָכם, ְוֹיאַמר לֹו,  ּלֹא ַעל ּפִ ְלָהֵפר ֶאת ִנְדרֹו ׁשֶ
ּבֹו  ְמָסְרִבין  ָהיּו  י(.  ְלּתִ )ִהְתַקּבַ ִאּלּו  ּכְ ֲאִני  ֲהֵרי 
ֶנֱהִנית  ִהיא  ׁשֶ ְוָאַמר קֹוָנם  ת ֲאחֹותֹו  ּבַ את  ָלׂשֵ
ּתֹו ְוָאַמר קֹוָנם  ִלי ְלעֹוָלם, ְוֵכן ַהְמָגֵרׁש ֶאת ִאׁשְ
רֹות  ֻמּתָ ֵאּלּו  ֲהֵרי  ְלעֹוָלם,  ִלי  ֶנֱהֵנית  י  ּתִ ִאׁשְ
ּות.  א ְלׁשּום ִאּשׁ ן ֶזה ֶאּלָ ּוֵ ּלֹא ִנְתּכַ ֵלָהנֹות לֹו ׁשֶ
ּיֹאַכל ֶאְצלֹו, ָאַמר קֹוָנם  ֲחֵברֹו ׁשֶ ּבַ ָהָיה ְמָסֵרב 
ֵאיִני טֹוֵעם  ׁשֶ ת צֹוֵנן  ִנְכָנס, ִטּפַ ֵאיִני  ׁשֶ ְלֵביְתָך 
צֹוֵנן,  ּנּו  ִמּמֶ ּתֹות  ְוִלׁשְ ְלֵביתֹו  ֵנס  ִלּכָ ר  ֻמּתָ ָלְך, 

ה: ִתּיָ א ְלׁשּום ֲאִכיָלה ּוׁשְ ן ֶזה ֶאּלָ ּלֹא ִנְתַכּוֵ ׁשֶ

א
מסכת ברכות פרק ה 

א ִמּתֹוְך ּכֶֹבד ֹראׁש.  ל ֶאּלָ ּלֵ א ֵאין עֹוְמִדין ְלִהְתּפַ
ַאַחת  ָעה  ׁשָ ׁשֹוִהים  ָהיּו  ָהִראׁשֹוִנים  ֲחִסיִדים 
קֹום. ֲאִפּלּו  ם ַלּמָ נּו ֶאת ִלּבָ ַכּוְ ּיְ ֵדי ׁשֶ ִלים, ּכְ ּלְ ּוִמְתּפַ
יֶבּנּו. ַוֲאִפּלּו ָנָחׁש  לֹומֹו, ֹלא ְיׁשִ ׁשְ ֶלְך ׁשֹוֵאל ּבִ ַהּמֶ

רּוְך ַעל ֲעֵקבֹו, ֹלא ַיְפִסיק: ּכָ

ִתים,  ַהּמֵ ת  ְתִחּיַ ּבִ ִמים  ׁשָ ּגְ בּורֹות  ּגְ יִרין  ַמְזּכִ ב 
ָלה  ְוַהְבּדָ ִנים,  ָ ַהּשׁ ת  ִבְרּכַ ּבְ ִמים  ׁשָ ַהּגְ ְוׁשֹוֲאִלין 
אֹוְמָרּה  אֹוֵמר,  ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ ַעת.  ַהּדַ חֹוֵנן  ּבְ
ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ ַעְצָמּה.  ְפֵני  ּבִ ְרִביִעית  ָרָכה  ּבְ

הֹוָדָאה: אֹוֵמר, ּבַ

ְוַעל טֹוב  ַרֲחֶמיָך,  יעּו  ַיּגִ ִצּפֹור  ַקן  ַעל  ָהאֹוֵמר  ג 
אֹותֹו.  ִקין  ּתְ ְמׁשַ מֹוִדים,  מֹוִדים  ֶמָך,  ׁשְ ֵכר  ִיּזָ
יו,  ְחּתָ ּתַ ַאֵחר  ַיֲעֹבר  ְוָטָעה,  ָבה  ַהּתֵ ִלְפֵני  ָהעֹוֵבר 
ִין הּוא ַמְתִחיל,  ָעה. ִמּנַ אֹוָתּה ׁשָ ְוֹלא ְיֵהא ַסְרָבן ּבְ

ָעה ָבּה: ּטָ ָרָכה ׁשֶ ת ַהּבְ ִחּלַ ִמּתְ

ַהּכֲֹהִנים  ַאַחר  ַיֲעֶנה  ָבה, ֹלא  ַהּתֵ ִלְפֵני  ד ָהעֹוֵבר 
א הּוא,  ם ּכֵֹהן ֶאּלָ רּוף. ְוִאם ֵאין ׁשָ ֵני ַהּטֵ ָאֵמן, ִמּפְ
א  הּוא נֹוׂשֵ יו. ְוִאם ַהְבָטָחתֹו ׁשֶ ּפָ א ֶאת ּכַ ֹלא ִיּשָׂ

אי: ַ תֹו, ַרּשׁ יו ְוחֹוֵזר ִלְתִפּלָ ּפָ ֶאת ּכַ

ִליַח  ׁשְ ְוִאם  לֹו.  ַרע  ִסיָמן  ְוָטָעה,  ל  ּלֵ ְתּפַ ַהּמִ ה 
לּוחֹו  ְ ּשׁ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְלׁשֹוְלָחיו,  ַרע  ִסיָמן  הּוא,  ִצּבּור 
י ֲחִניָנא ֶבן  מֹותֹו. ָאְמרּו ָעָליו ַעל ַרּבִ ֶשל ָאָדם ּכְ
ל ַעל ַהחֹוִלים ְואֹוֵמר, ֶזה ַחי  ּלֵ ָהָיה ִמְתּפַ ּדֹוָסא, ׁשֶ
ה יֹוֵדַע. ָאַמר ָלֶהם,  ִין ַאּתָ ְוֶזה ֵמת. ָאְמרּו לֹו, ִמּנַ
ל  הּוא ְמֻקּבָ ִפי, יֹוֵדַע ֲאִני ׁשֶ ִתי ּבְ גּוָרה ְתִפּלָ ִאם ׁשְ

הּוא ְמֹטָרף: ְוִאם ָלאו, יֹוֵדַע ֲאִני ׁשֶ

משניות אותיות השם



“To enable and 
encourage her 

husband To learn 
Torah”

In every aspect of Matan Torah, the 
women can influence the men.

We have spoken many times about the 
impact of Jewish women. Every one of 
them is the mainstay of her home, and as 
such is responsible for the way the home 
runs, including her husband’s behavior. 
Therefore, the fact that the women were 
put first in the giving of the Torah—“Thus 
you should say to Beis Yaakov” (the 
women)—is relevant to men too, as they 
are influenced by their wives in every aspect 
of Matan Torah.

This Shabbos (Parshas Yisro, in which the 
Torah was given) gives a special energy to 
the women which will aid them in their 
holy work.

“By the woman fulfilling her role as 
‘mainstay of the home’, her husband 
can study Torah with peace of mind”

The special power of a woman as the 
helpmate of her husband is described in 
the Gemora (Yevamos 63a)—a man may 
bring home the wheat, but his wife makes 
the bread which will feed her husband and 
family.

The same is true of her husband’s spiritual 
pursuits—when his wife fulfills her role as 

the mainstay of the home, a man can learn 
Torah with peace of mind, whether he is 
at home or out of the house (in the Beis 
Medrash, etc.), knowing that he can rely on 
his wife to keep the home under control. 
She is the Aishes Chayil of whom it is 
written, “The wisdom of the woman builds 
her home.”

This feminine power can influence a man 
in every spiritual aspect, which is why the 
women were addressed before the men at 
Matan Torah. 

“Also relevant to Jewish girls…through 
the right education towards this goal”

All that was said above about the power 
of the Jewish woman is also relevant to 
the Jewish girls, who will eventually grow 
up and take on their roles as Jewish wives 
and mothers in their own homes. The girls 
should be prepared for their special role 
with the right education.
(Sicha Shabbos Parshas Yisro 5744 – Toras 

Menachem (T”M) 5744 Chelek 2 Pg. 960)

“The role of The 
Jewish women: 

To make all Jews 
‘lamdonim’”

“To encourage their husbands to increase 
commitments to Torah learning”

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.

“They should ask their husbands, ‘What 
did you learn today?’ ”

Most importantly, the women should also 
take part in the actual learning of their sons 
and husbands.

In addition to the mothers sending their 
sons to school, where they will learn 
Chumash and Mishna, they should also 
greet them when they return, asking, 
“What did you learn today?” The child will 
tell his mother what he learned, whether in 
Chumash, in Mishna, or in Gemora, and 
the mother can then explain and clarify 
what her child has learned.

This refers also to husbands, that in addition 
to waiting for the husband to return from 
learning, and in fact, giving them permission 
to go and learn in the first place, the woman 
will ask her husband on his return, “What did 
you learn in Kollel today? What’s new in the 
Beis Medrash?” When her husband answers, 
she will then express her opinion and discuss 
what was learned.

“The role of the Jewish women is to 
transform all Jews into Lamdonim”

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)

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 websites 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 A beAutiful beis midrAsh open full 
time, ongoing And seAsonAl shiurim, A thorough directorY of 

shiurim, And more.



The rebbe Talks abouT The role of women

“never mind all 
your calculations and 
justifications. in the 

meantime, you aren’t 
learning Torah!”

“To improve The 
general siTuaTion… 

To esTablish a 
generaTion of 

Talmidei chachomim”

“To demand of and encourage the 
husband…that he should not be ‘yotze’ 
with learning chitas, rather he should 

set a fixed time for increased Torah 
study every day.”

“Everything can be learned from the  
end”—and indeed, in Parshas Noso, we 
learn that if the woman who is accused 
of being an Isha Sotah is found to be 
innocent, she is rewarded with easier 
pregnancy, sons if she does not yet 
have them, etc. This “happy ending” 
teaches us, says the Baal Shem Tov, 
that the woman has the power to effect 
positive changes around her.

Practically, the woman, the mainstay 
of the home, must raise the spiritual 
level of the entire household, whether 
in Torah, Avoda, or gemilus chasodim.

A woman should demand of and 
encourage her husband to be more careful 
with mitzvos, including of course the 
mitzvah of tzedoka, and to set fixed times 
for Torah study.  She should not allow him 
to be “yotze” with learning chitas.  Rather, 
he should set a fixed time for increased 
Torah study, and he should keep to these 
fixed times.

“To be embarrassed that he is not ‘the 
type’ to study Torah”

The Frierdiker Rebbe once spoke to a 
wood merchant about setting fixed times 
to study Torah. The merchant protested, 
claiming that he is not the type to study 
Torah; he doesn’t have the head for it.

The Rebbe said, “Were I to say that you are 
not the type and don’t have the head for 
the wood business, you’d walk out angrily, 
slamming the door, and wouldn’t want to 

speak to me again. Yet about Torah study, 
you tell me with no shame whatsoever that 
you are not the type! It should be the other 
way around!”

If a husband tells his wife that he has 
no free time, nor a clear head for Torah 
study, because all his time is taken up by 
financial or communal worries (Chazal 
tell us that the more possessions a person 
has, the more worries he has; and this 
husband has limited possessions, yet is 
still worrying…), his wife must answer: 

“Never mind all your calculations and 
justifications. In the meantime, you aren’t 
learning Torah!”

“To supervise and encourage the 
husband not to go to sleep until he has 

finished his shiurim of the day” 

A woman should try to encourage her 
husband, sons, brothers, etc., to adhere 
to their regular learning schedules. She 
should encourage her husband not to go to 
sleep until he has completed his shiurim of 
the day. 

When her husband claims that he is 
tired, and will fall asleep over the sefer in 
any case, she should explain to him that 
it is far preferable to fall asleep over a 
line of Tanya, or another sefer, than with 
mundane worries—so he should finish his 
learning even though he is tired.

“A worthy custom: to wake up the 
husband or brother to go and learn Torah”

In the morning, a woman should wake her 
husband early so that he can learn Torah.

The custom of old in the shtetlach of 
Europe was for the Shamash to knock on 
every window to awaken the men to study 
Torah.  He would give a perfunctory knock 
and then move on to the next house.

In Poking, Germany, (a famous DP camp 
in Europe after World War II), however, 
the custom was different. The designated 
“waker” would knock insistently, until 
the men and the boys in the house had 
no choice but to get up, if only to stop 
the bothersome knocking and allow the 
rest of the occupants to get some sleep!

This admirable system can be continued 
today, albeit using “wakers” from within. 
The wives, sisters, etc. should wake their 
husbands and brothers to study Torah.

Nshei UBnos Chabad need to “raise 
the general standards of the Chabad 

youth, so that a generation of scholars is 
established.”

Nowadays, everything must be spelled out 
clearly, so here is the gist of my words:

Nshei UBnos Chabad must raise the 
general standards of the Chabad youth, 
as well as the married men and even the 
elders, so that a generation of mitzvah 
observant, charitable Torah scholars is 
established.

They can even hand in (to the Rebbe) a list 
of pages of Gemora learned, etc.

In this way, the women will merit the 
Brochos of the suspected Sotah that was 
proven innocent: children, long life, plenty 
of parnosa, etc.
(Sicha Shabbos Parshas Noso 5720, Toras 
Menachem Chelek 28, Pg. 136)



 As we approach the 24nd yahrtzeit of Rebbetzin Chaya Mushka,
 Aleha Hashalom, we bring you a collection of teachings from Raza”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. 

In accordance with the minhag of learning Mishnayos on the day of 
the yahrtzeit (Mishnah having the same Hebrew letters as neshamah)
for the benefit of the niftar’s soul, we have included the chapters of 
Mishnayos that begins with the first letter of the Rebbetzin’s name. 
(With regards to other Rebbeim, the Rebbe instrutced that at least 
one chapter is learned. Those who desire to learn more can do so.) 

May it be Hashem’s will that “V’hachai Yitein El Libo” -  “the Living 
shall take unto heart,” and we will learn a lesson from the Rebbetzin, 
and we too will walk in her ways.   

reward of r’ akiva’s wife, who sold her scarf 
for The sake of her husband’s learning

Rabbi Akiva once made a special, beautiful golden crown1 for his 
wife. The wife of Rabban Gamliel saw her wearing it and was jealous 
of her. She asked Rabban Gamliel, her husband, to make one for 
her. Said Rabban Gamliel to his wife: “Would you have done for me 
what R’ Akiva’s wife did for him? She sold the kerchief on her head 
so that he may study Torah.”

(Yerushalmi, Shabbos Chapter 6, Halacha 1)

The meriT of women who deprive Their eyes 
of sleep for The sake of Their husband’s 

Torah sTudy. 
‘“He gives to His beloved [to those who banish] sleep” (Tehillim 
127:2). What is the meaning of “He gives to His beloved [to those 
who banish] sleep?” Said R’ Yitzchak: “This refers to the wives of the 

Talmidei Chachamim, who are deprived of sleep in this world (due 
to their husband’s Torah learning), but merit Olam Haba.”’

(Yuma 77b) 

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

a word from The ediTor

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...

1. This was more like a crown for the forehead, rather than a crown that 
circles the entire head. 

“

”


