ב"ה

ֹאמר לֶ ֱא ֶמת וְ יַ ִּציב ל ֹא יַ ְפ ִסיקָ .א ַמר ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחה,
יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרּ ֵ ,בין וַ ּי ֶ
לָ ָּמה ָק ְד ָמה ׁ ְש ַמע לִ וְ ָהיָ ה ִאם ׁ ָשמ ַֹעֶ ,א ָּלא ְּכ ֵדי ׁ ֶש ְ ּי ַק ֵ ּבל ָעלָ יו עֹל ַמלְ כוּת ׁ ָש ַמיִ ם
ֹאמרֶ ׁ ,שוְ ָהיָ ה ִאם
ְּת ִח ָּלה ,וְ ַא ַחר ָּכ ְך יְ ַק ֵ ּבל ָעלָ יו עֹל ִמ ְצוֹת .וְ ָהיָ ה ִאם ׁ ָשמ ַֹע לְ וַ ּי ֶ
(בלְ ָבד):
ֹאמר ֵאינוֹ נוֹ ֵהג ֶא ָּלא ַ ּב ּיוֹ ם ִ ּ
ׁ ָשמ ַֹע נוֹ ֵהג ַ ּב ּיוֹ ם ו ַּב ַּליְ לָ ה ,וַ ּי ֶ
יע לְ ָאזְ נוֹ  ,יָ ָצאַ .ר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר ,ל ֹא יָ ָצאָ .ק ָרא
גַ .ה ּקוֹ ֵרא ֶאת ׁ ְש ַמע וְ ל ֹא ִה ׁ ְש ִמ ַ
יהַ ,ר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר ,יָ ָצאַ .ר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר ,ל ֹא יָ ָצאַ .ה ּקוֹ ֵרא
וְ ל ֹא ִד ְקדֵּ ק ְ ּבאוֹ ִת ּיוֹ ֶת ָ
לְ ַמ ְפ ֵר ַע ,ל ֹא יָ ָצאָ .ק ָרא וְ ָט ָעה ,יַ ֲחזֹר לְ ָמקוֹ ם ׁ ֶש ּ ָט ָעה:
ֹאש ָה ִאילָ ן אוֹ ְ ּבר ׁ
דָ .ה ֻא ָּמנִ ין קוֹ ִרין ְ ּבר ׁ
ֹאש ַה ִ ּנ ְד ָ ּב ְךַ ,מה ּ ׁ ֶש ֵאינָ ן ַר ּ ׁ ָש ִאין לַ ֲעשׂ וֹ ת ֵּכן
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ִ ּב ְת ִפ ָּלה:
יאת ׁ ְש ַמע ַ ּב ַּליְ לָ ה ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ַעד מוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָ ּבתִ ,אם ל ֹא ָעשָׂ ה
הָ .ח ָתן ּ ָפטוּר ִמ ְּק ִר ַ
יאל ׁ ֶש ָּק ָרא ַ ּב ַּליְ לָ ה ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ׁ ֶש ָ ּנשָׂ אָ .א ְמר ּו לוֹ ַּתלְ ִמ ָידיו,
ַמ ֲעשֶׂ הַ .מ ֲעשֶׂ ה ְ ּב ַר ָ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵ
יאת ׁ ְש ַמע ַ ּב ַּליְ לָ ה ָה ִר ׁ
אשוֹ ן? ָא ַמר לָ ֶהם,
ל ֹא לִ ַּמ ְד ָּתנוַּ ,ר ֵ ּבנוֶּ ׁ ,ש ָח ָתן ּ ָפטוּר ִמ ְּק ִר ַ
ֵאינִ י ׁשוֹ ֵמ ַע לָ ֶכם לְ ַב ּ ֵטל ִמ ֶּמ ִ ּני ַמלְ כוּת ׁ ָש ַמיִ ם ֲא ִפלּ ּו ׁ ָש ָעה ֶא ָחת:
וָ .ר ַחץ לַ יְ לָ ה ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ׁ ֶש ֵּמ ָתה ִא ׁ ְש ּתוֹ ָ .א ְמר ּו לוֹ ַּתלְ ִמ ָידיו ,ל ֹא לִ ַּמ ְד ָּתנוַּ ,ר ֵ ּבנוּ,
ׁ ֶש ָא ֵבל ָאסוּר לִ ְרחוֹ ץ? ָא ַמר לָ ֶהםֵ ,אינִ י ִּכ ׁ ְש ָאר ָּכל ָא ָדםִ ,א ְס ְטנִ יס ָאנִ י:
ז .ו ְּכ ׁ ֶש ֵּמת ָט ִבי ַע ְבדּ וֹ ִ ,ק ֵ ּבל ָעלָ יו ַּתנְ חו ִּמיןָ .א ְמר ּו לוֹ ַּתלְ ִמ ָידיו ,ל ֹא לִ ַּמ ְד ָּתנוּ,
ַר ֵ ּבנוֶּ ׁ ,ש ֵאין ְמ ַק ְ ּבלִ ין ַּתנְ חו ִּמין ַעל ָה ֲע ָב ִדים? ָא ַמר לָ ֶהםֵ ,אין ָט ִבי ַע ְבדִּ י ִּכ ׁ ְש ָאר
ָּכל ָה ֲע ָב ִדיםָּ ,כ ׁ ֵשר ָהיָ ה:
יאת ׁ ְש ַמע לַ יְ לָ ה ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ,קוֹ ֵראַ .ר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן
ח ָח ָתןִ ,אם ָר ָצה לִ ְקרוֹ ת ְק ִר ַ
יאל אוֹ ֵמר ,ל ֹא ָּכל ָהרוֹ ֶצה לִ ּטוֹ ל ֶאת ַה ּ ׁ ֵשם יִ ּטוֹ ל:
ַ ּג ְמלִ ֵ
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יש לנצל הנתינת־כח דיום ההילולא
הר״ת דשם [אמי מורתי ע"ה] בעלת ה"יארצייט״,
חלה נדה הדלקת הנר ,כולל ג׳ העמודים שעליהם
בנוי כל בית ישראל ,בנין עדי עד ,בנים ובני בנים
עוסקים בתורה ובמצוות  . .ולכן ,יש לנצל הנתינת־כח
דיום ההילולא (ש״פועל ישועות בקרב הארץ״) כדי
להוסיף בכל הענינים האמורים ,ומה טוב — לעשות
זאת לעילוי נשמתה ,אשר ,עי״ז ממהרים ומזרזים
קיום היעוד ״הקיצו ורננו שוכני עפר״ והיא בתוכם.
משיחת ש"פ וילך ,ו' תשרי ה'תשמ"ט

Utilize the Empowering Day
of Her Yahrzeit
 is an acronym for Chalע”ה The name of my motherlah, Niddah, and Hadlokas Haner—the three pillars
upon which every Jewish home is built.... Accordingly, we should utilize the empowering day of her
yahrzeit to increase in all these matters, and preferably to do so in her merit. Through this we hasten
the fulfillment of the promised destiny when “all
those who have passed will wake up and rejoice,” she
amongst them.
—The Rebbe, Shabbos Parshas Vayelech,
Vov Tishrei, 5749/1988

משניות ע"פ אותיות
השם "חנה״
MISHNAYOS FOR VOV TISHREI
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מסכת שבת פרק כב

מסכת שבת פרק כא

ימ ָ ּנה ְמזוֹ ן ׁ ָש ׁ
לש ְס ֻעדּ וֹ ת ,וְ אוֹ ֵמר לַ ֲא ֵח ִרים ,בּ וֹ א ּו
אָ .ח ִבית ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ְ ּב ָרהַ ,מ ִּצילִ ין ֵה ֶ
וְ ַה ִּציל ּו לָ ֶכם ,ו ִּבלְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְס ּפֹגֵ .אין סוֹ ֲח ִטין ֶאת ַה ּ ֵפרוֹ ת לְ הוֹ ִציא ֵמ ֶהן ַמ ׁ ְש ִקין,
וְ ִאם יָ ְצא ּו ֵמ ַע ְצ ָמןֲ ,אסו ִּריןַ .ר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרִ ,אם לָ אוֹ ָכלִ יןַ ,ה ּיוֹ ֵצא ֵמ ֶהן ֻמ ָּתר,
וְ ִאם לְ ַמ ׁ ְש ִקיןַ ,ה ּיוֹ ֵצא ֵמ ֶהן ָאסוּרַ .חלּ וֹ ת דְּ ַב ׁש ׁ ֶש ִר ְּס ָקן ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת וְ יָ ְצא ּו ֵמ ַע ְצ ָמן,
ֲאסו ִּרין .וְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ַמ ִּתיר:

א .נוֹ ֵטל ָא ָדם ֶאת ְ ּבנוֹ וְ ָה ֶא ֶבן ְ ּביָ דוֹ  ,וְ ַכלְ ָּכלָ ה וְ ָה ֶא ֶבן ְ ּבתוֹ ָכ ּה .ו ְּמ ַטלְ ְטלִ ין ְּתרו ָּמה
ְט ֵמ ָאה ִעם ַה ּ ְטהוֹ ָרה וְ ִעם ַה ֻח ִּליןַ .ר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרַ ,אף ַמ ֲעלִ ין ֶאת ַה ְמ ֻד ָּמע
ְ ּב ֶא ָחד ו ֵּמ ָאה:

בָּ .כל ׁ ֶש ָ ּבא ְ ּב ַח ִּמין ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבתׁ ,שוֹ ִרין אוֹ תוֹ ְ ּב ַח ִּמין ַ ּב ּ ׁ ַש ָ ּבת ,וְ ָכל ׁ ֶשלּ ֹא ָבא
יח ַה ָ ּי ׁ ָשן (וְ ָדגִ ים
יחין אוֹ תוֹ ְ ּב ַח ִּמין ַ ּב ּ ׁ ַש ָ ּבת ,חוּץ ִמן ַה ָּמלִ ַ
ְ ּב ַח ִּמין ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבתְ ,מ ִד ִ
אכ ָּתן:
ְמלו ִּחים ְק ַט ִ ּנים) וְ קוּלְ יַ ס ָה ִא ְס ּ ָפנִ יןֶ ׁ ,ש ֲה ָד ָח ָתן זוֹ ִהיא גְ ַמר ְמלַ ְ
ימ ָ ּנה ְ ּגרוֹ גְ רוֹ ת ,ו ִּבלְ ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְת ַּכ ֵּון לַ ֲעשׂ וֹ ת
גׁ .שוֹ ֵבר ָא ָדם ֶאת ֶה ָח ִבית לֶ ֱאכֹל ֵה ֶ
ֶּכלִ י .וְ ֵאין נוֹ ְק ִבין ְמגו ָּפה ׁ ֶשל ָח ִבית ,דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה .וַ ֲח ָכ ִמים ַמ ִּת ִירין .וְ ל ֹא
יה ׁ ַש ֲעוָ הִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ְמ ָמ ֵר ַח.
יִ ְּק ֶב ָ ּנה ִמ ִּצדָּ ּה .וְ ִאם ָהיְ ָתה נְ קו ָּבה ,ל ֹא יִ ֵּתן ָעלֶ ָ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדהַ ,מ ֲעשֶׂ ה ָ ּבא לִ ְפנֵ י ַר ָ ּבן יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן זַ ַּכאי ַ ּב ֲע ָרב ,וְ ָא ַמר ,חוֹ ׁ ְש ׁ ַשנִ י לוֹ
ֵמ ַח ּ ָטאת:
ד .נוֹ ְתנִ ין ַּת ְב ׁ ִשיל לְ תוֹ ְך ַהבּ וֹ ר ִ ּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ְ ּי ֵהא ׁ ָשמוּר ,וְ ֶאת ַה ַּמיִ ם ַה ָ ּי ִפים ָ ּב ָר ִעים
ִ ּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ֵ ּי ַצ ּנוּ ,וְ ֶאת ַה ּצוֹ נֵ ן ַ ּב ַח ָּמה ִ ּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ֵ ּי ַח ּמוִּ .מי ׁ ֶש ָ ּנ ׁ ְשר ּו ֵּכלָ יו ַ ּבדֶּ ֶר ְך ַ ּב ַּמיִ ם,
יע לֶ ָח ֵצר ַה ִחיצוֹ נָ הׁ ,שוֹ ְט ָחן ַ ּב ַח ָּמהֲ ,א ָבל ל ֹא ְּכנֶ גֶ ד
ְמ ַה ֵּל ְך ָ ּב ֶהן וְ ֵאינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁשִ .ה ִ ּג ַ
ָה ָעם:
יאם
הָ .הרוֹ ֵחץ ְ ּב ֵמי ְמ ָע ָרה ו ְּב ֵמי ְט ֶב ְריָ א וְ נִ ְס ַּת ּ ַפגֲ ,א ִפלּ ּו ְ ּב ֶעשֶׂ ר ֲאלֻ נְ ִטיאוֹ ת ,ל ֹא יְ ִב ֵ
יהם,
יהם וְ ַרגְ לֵ ֶ
יהם יְ ֵד ֶ
ְ ּביָ דוֹ ֲ .א ָבל ֲעשָׂ ָרה ְ ּבנֵ י ָא ָדם ִמ ְס ַּת ּ ְפגִ ין ַ ּב ֲאלֻ נְ ִטית ַא ַחת ּ ְפנֵ ֶ
יאין אוֹ ָת ּה ְ ּביָ ָדן:
ו ְּמ ִב ִ
(ב ְבנֵ י ֵמ ַעיִ ם)ֲ ,א ָבל ל ֹא ִמ ְת ַע ְּמלִ ין וְ ל ֹא ִמ ְת ָ ּג ְר ִדיןֵ .אין יוֹ ְר ִדין
וָ .ס ִכין ו ְּמ ַמ ׁ ְש ְמ ׁ ִשין ִ ּ
ימא ,וְ ֵאין עוֹ שִׂ ין ַא ּ ִפ ְק ְטוִ יזִ ין ,וְ ֵאין ְמ ַע ְּצ ִבין ֶאת ַה ָּק ָטן ,וְ ֵאין ַמ ֲחזִ ִירין ֶאת
לְ קוֹ ְרדִּ ָ
ַה ּ ׁ ֶש ֶברִ .מי ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ְר ָקה יָ דוֹ וְ ַרגְ לוֹ  ,ל ֹא יִ ְט ְר ֵפם ְ ּבצוֹ נֵ ןֲ ,א ָבל רוֹ ֵחץ הוּא ְּכ ַד ְרכּ וֹ  ,וְ ִאם
נִ ְת ַר ּ ָפא ,נִ ְת ַר ּ ָפא:

בָ .ה ֶא ֶבן ׁ ֶש ַעל ּ ִפי ֶה ָח ִביתַ ,מ ּ ָט ּה ַעל ִצדָּ ּה וְ ִהיא נוֹ ֶפלֶ תָ .היְ ָתה ֵ ּבין ֶה ָח ִב ּיוֹ ת,
יה ּה ו ַּמ ּ ָט ּה ַעל ִצדָּ ּה וְ ִהיא נוֹ ֶפלֶ תָ .מעוֹ ת ׁ ֶש ַעל ַה ַּכר ,נוֹ ֵער ֶאת ַה ַּכר וְ ֵהן
ַמגְ ִ ּב ָ
יה
נוֹ ְפלוֹ תָ .היְ ָתה ָעלָ יו לִ ׁ ְשלֶ ׁ ֶשתְ ,מ ַק ְ ּנ ָח ּה ִ ּב ְס ַמ ְרטוּטָ .היְ ָתה ׁ ֶשל עוֹ ר ,נוֹ ְתנִ ין ָעלֶ ָ
ַמיִ ם ַעד ׁ ֶש ִּת ְכלֶ ה:
יהין ִמן ַה ּ ׁ ֻשלְ ָחן ֲע ָצמוֹ ת ו ְּקלִ ּ ִפין .ו ֵּבית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים,
גּ ֵ .בית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִריםַ ,מגְ ִ ּב ִ
נוֹ ֵטל ֶאת ַה ּ ַט ְבלָ ה ֻכ ָּל ּה ו ְּמנַ ֲע ָר ּהַ .מ ֲע ִב ִירין ִמ ִּל ְפנֵ י ַה ּ ׁ ֻשלְ ָחן ּ ֵפרו ִּרין ּ ָפחוֹ ת ִמ ַּכ ַ ּזיִ ת
וְ שֵׂ ָער ׁ ֶשל ֲאפוּנִ ין וְ שֵׂ ָער ׁ ֶשל ֲע ָד ׁ ִשיםִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ַמ ֲא ַכל ְ ּב ֵה ָמהְ .ספוֹ גִ ,אם יֵ ׁש
לוֹ עוֹ ר ֵ ּבית ֲא ִחיזָ הְ ,מ ַק ְ ּנ ִחין בּ וֹ  ,וְ ִאם לָ אוֵ ,אין ְמ ַק ְ ּנ ִחין בּ וֹ ( .וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים),
ֵ ּבין ָּכ ְך ו ֵּבין ָּכ ְך ,נִ ּ ָטל ַ ּב ּ ׁ ַש ָ ּבת ,וְ ֵאינוֹ ְמ ַק ֵ ּבל ֻט ְמ ָאה:

ה
מסכת ברכות פרק ב

יע זְ ַמן ַה ִּמ ְק ָראִ ,אם ִּכ ֵּון לִ בּ וֹ  ,יָ ָצא .וְ ִאם לָ או ,ל ֹא יָ ָצא.
אָ .היָ ה קוֹ ֵרא ַ ּב ּתוֹ ָרה וְ ִה ִ ּג ַ
ַ ּב ּ ְפ ָר ִקים ׁשוֹ ֵאל ִמ ּ ְפנֵ י ַה ָּכבוֹ ד ו ֵּמ ׁ ִשיב ,ו ָּב ֶא ְמ ַצע ׁשוֹ ֵאל ִמ ּ ְפנֵ י ַה ִ ּי ְר ָאה ו ֵּמ ׁ ִשיב ,דִּ ְב ֵרי
ַר ִ ּבי ֵמ ִאירַ .ר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרּ ָ ,ב ֶא ְמ ַצע ׁשוֹ ֵאל ִמ ּ ְפנֵ י ַה ִ ּי ְר ָאה ,ו ֵּמ ׁ ִשיב ִמ ּ ְפנֵ י ַה ָּכבוֹ ד,
ַ ּב ּ ְפ ָר ִקים ׁשוֹ ֵאל ִמ ּ ְפנֵ י ַה ָּכבוֹ ד ,ו ֵּמ ׁ ִשיב ׁ ָשלוֹ ם לְ ָכל ָא ָדם:
בֵ .אלּ ּו ֵהן ֵ ּבין ַה ּ ְפ ָר ִקיםּ ֵ ,בין ְ ּב ָר ָכה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה לִ ׁ ְשנִ ָ ּיהּ ֵ ,בין ׁ ְשנִ ָ ּיה לִ ׁ ְש ַמע ,ו ֵּבין ׁ ְש ַמע
ֹאמר לֶ ֱא ֶמת וְ יַ ִּציבַ .ר ִ ּבי
ֹאמרּ ֵ ,בין וַ ּי ֶ
לִ וְ ָהיָ ה ִאם ׁ ָשמ ַֹעּ ֵ ,בין וְ ָהיָ ה ִאם ׁ ָשמ ַֹע לְ וַ ּי ֶ

