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MISHNAYOS FOR VOV TISHREI

ן ָקְרָחה,  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ יב לֹא ַיְפִסיק. ָאַמר ַרּבִ ין ַוּיֹאֶמר ֶלֱאֶמת ְוַיּצִ ְיהּוָדה אֹוֵמר, ּבֵ

ַמִים  ל ָעָליו עֹל ַמְלכּות ׁשָ ַקּבֵ ּיְ ֵדי ׁשֶ א ּכְ ֹמַע, ֶאּלָ ַמע ִלְוָהָיה ִאם ׁשָ ה ָקְדָמה ׁשְ ָלּמָ

ְוָהָיה ִאם  ׁשֶ ְלַוּיֹאֶמר,  ֹמַע  ְוָהָיה ִאם ׁשָ ל ָעָליו עֹל ִמְצֹות.  ְיַקּבֵ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ה,  ִחּלָ ּתְ

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

ָיָצא. ָקָרא  יֹוֵסי אֹוֵמר, לֹא  י  ַרּבִ ָיָצא.  ְלָאְזנֹו,  ִמיַע  ַמע ְולֹא ִהׁשְ ג. ַהּקֹוֵרא ֶאת ׁשְ

י ְיהּוָדה אֹוֵמר, לֹא ָיָצא. ַהּקֹוֵרא  י יֹוֵסי אֹוֵמר, ָיָצא. ַרּבִ אֹוִתּיֹוֶתיָה, ַרּבִ ק ּבְ ְולֹא ִדְקּדֵ

ָעה:  ּטָ ְלַמְפֵרַע, לֹא ָיָצא. ָקָרא ְוָטָעה, ַיֲחזֹר ְלָמקֹום ׁשֶ

ן  ִאין ַלֲעׂשֹות ּכֵ ָ ֵאיָנן ַרּשׁ ֶ ְך, ַמה ּשׁ ְדּבָ רֹאׁש ַהּנִ רֹאׁש ָהִאיָלן אֹו ּבְ ִנין קֹוִרין ּבְ ד. ָהֻאּמָ

ה:  ְתִפּלָ ּבִ

ה  ת, ִאם לֹא ָעׂשָ ּבָ ְיָלה ָהִראׁשֹון ַעד מֹוָצֵאי ׁשַ ּלַ ַמע ּבַ ִריַאת ׁשְ טּור ִמּקְ ה. ָחָתן ּפָ

ְלִמיָדיו,  א. ָאְמרּו לֹו ּתַ ׂשָ ּנָ ְיָלה ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּלַ ָרא ּבַ ּקָ ְמִליֵאל ׁשֶ ן ּגַ ַרּבָ ה ּבְ ה. ַמֲעׂשֶ ַמֲעׂשֶ

ְיָלה ָהִראׁשֹון? ָאַמר ָלֶהם,  ּלַ ַמע ּבַ ִריַאת ׁשְ טּור ִמּקְ ָחָתן ּפָ נּו, ׁשֶ נּו, ַרּבֵ ְדּתָ לֹא ִלּמַ

ָעה ֶאָחת:  ַמִים ֲאִפּלּו ׁשָ י ַמְלכּות ׁשָ ּנִ ל ִמּמֶ ֵאיִני ׁשֹוֵמַע ָלֶכם ְלַבּטֵ

נּו,  ַרּבֵ נּו,  ְדּתָ ִלּמַ ְלִמיָדיו, לֹא  ּתַ ּתֹו. ָאְמרּו לֹו  ָתה ִאׁשְ ּמֵ ׁשֶ ַלְיָלה ָהִראׁשֹון  ו. ָרַחץ 

ל ָאָדם, ִאְסְטִניס ָאִני: ָאר ּכָ ׁשְ ָאֵבל ָאסּור ִלְרחֹוץ? ָאַמר ָלֶהם, ֵאיִני ּכִ ׁשֶ

נּו,  ְדּתָ ִלּמַ לֹא  ְלִמיָדיו,  ּתַ לֹו  ָאְמרּו  ְנחּוִמין.  ּתַ ָעָליו  ל  ִקּבֵ ַעְבּדֹו,  ָטִבי  ת  ּמֵ ּוְכׁשֶ ז. 

ָאר  ׁשְ י ּכִ ְנחּוִמין ַעל ָהֲעָבִדים? ָאַמר ָלֶהם, ֵאין ָטִבי ַעְבּדִ ִלין ּתַ ֵאין ְמַקּבְ נּו, ׁשֶ ַרּבֵ

ר ָהָיה:  ׁשֵ ל ָהֲעָבִדים, ּכָ ּכָ

ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ ן  ַרּבָ ָהִראׁשֹון, קֹוֵרא.  ַלְיָלה  ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ִלְקרֹות  ָרָצה  ָחָתן, ִאם  ח 

ם ִיּטֹול: ֵ ל ָהרֹוֶצה ִלּטֹול ֶאת ַהּשׁ ְמִליֵאל אֹוֵמר, לֹא ּכָ ּגַ
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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 
בנין עדי עד, בנים ובני בנים  בנוי כל בית ישראל, 
עוסקים בתורה ובמצוות . . ולכן, יש לנצל הנתינת־כח 
דיום ההילולא )ש״פועל ישועות בקרב הארץ״( כדי 
להוסיף בכל הענינים האמורים, ומה טוב — לעשות 
ומזרזים  ממהרים  עי״ז  אשר,  נשמתה,  לעילוי  זאת 

קיום היעוד ״הקיצו ורננו שוכני עפר״ והיא בתוכם.

משיחת ש"פ וילך, ו' תשרי ה'תשמ"ט

Utilize the Empowering Day  
of Her Yahrzeit

The name of my mother ע”ה is an acronym for Chal-
lah, Niddah, and Hadlokas Haner—the three pillars 
upon which every Jewish home is built.... Accord-
ingly, we should utilize the empowering day of her 
yahrzeit to increase in all these matters, and prefer-
ably 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 
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ח
מסכת שבת פרק כב

לׁש ְסֻעּדֹות, ְואֹוֵמר ַלֲאֵחִרים, ּבֹואּו  ה ְמזֹון ׁשָ יִלין ֵהיֶמּנָ ָרה, ַמּצִ ּבְ ׁשְ ּנִ א. ָחִבית ׁשֶ

ִקין,  רֹות ְלהֹוִציא ֵמֶהן ַמׁשְ ּלֹא ִיְסּפֹג. ֵאין סֹוֲחִטין ֶאת ַהּפֵ ילּו ָלֶכם, ּוִבְלַבד ׁשֶ ְוַהּצִ

ר,  י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִאם ָלאֹוָכִלין, ַהּיֹוֵצא ֵמֶהן ֻמּתָ ְוִאם ָיְצאּו ֵמַעְצָמן, ֲאסּוִרין. ַרּבִ

ת ְוָיְצאּו ֵמַעְצָמן,  ּבָ ָקן ֵמֶעֶרב ׁשַ ִרּסְ ַבׁש ׁשֶ ִקין, ַהּיֹוֵצא ֵמֶהן ָאסּור. ַחּלֹות ּדְ ְוִאם ְלַמׁשְ

יר: י ֶאְלָעָזר ַמּתִ ֲאסּוִרין. ְוַרּבִ

ָבא  ּלֹא  ׁשֶ ְוָכל  ת,  ּבָ ַ ּשׁ ּבַ ין  ַחּמִ ּבְ אֹותֹו  ׁשֹוִרין  ת,  ּבָ ׁשַ ֵמֶעֶרב  ין  ַחּמִ ּבְ א  ּבָ ׁשֶ ל  ּכָ ב. 

ן )ְוָדִגים  ׁשָ ִליַח ַהּיָ ת, חּוץ ִמן ַהּמָ ּבָ ַ ּשׁ ין ּבַ ַחּמִ ת, ְמִדיִחין אֹותֹו ּבְ ּבָ ין ֵמֶעֶרב ׁשַ ַחּמִ ּבְ

ן: ֲהָדָחָתן זֹו ִהיא ְגַמר ְמַלאְכּתָ ִנין, ׁשֶ ים( ְוקּוְלַיס ָהִאְסּפָ ְמלּוִחים ְקַטּנִ

ן ַלֲעׂשֹות  ּוֵ ּלֹא ִיְתּכַ רֹוְגרֹות, ּוִבְלַבד ׁשֶ ה ּגְ ג. ׁשֹוֵבר ָאָדם ֶאת ֶהָחִבית ֶלֱאכֹל ֵהיֶמּנָ

ְולֹא  יִרין.  ַמּתִ ַוֲחָכִמים  ְיהּוָדה.  י  ַרּבִ ְבֵרי  ּדִ ָחִבית,  ל  ׁשֶ ְמגּוָפה  נֹוְקִבין  ְוֵאין  ִלי.  ּכֶ

ְמָמֵרַח.  הּוא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֲעָוה,  ׁשַ ָעֶליָה  ן  ִיּתֵ לֹא  ְנקּוָבה,  ָהְיָתה  ְוִאם  ּה.  ּדָ ִמּצִ ה  ֶבּנָ ִיּקְ

ִני לֹו  ׁשַ ֲעָרב, ְוָאַמר, חֹוׁשְ אי ּבַ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ א ִלְפֵני ַרּבָ ה ּבָ י ְיהּוָדה, ַמֲעׂשֶ ָאַמר ַרּבִ

את: ֵמַחּטָ

ָרִעים  ִפים ּבָ ִים ַהּיָ מּור, ְוֶאת ַהּמַ ֵהא ׁשָ ּיְ ִביל ׁשֶ ׁשְ יל ְלתֹוְך ַהּבֹור ּבִ ְבׁשִ ד. נֹוְתִנין ּתַ

ִים,  ּמַ ֶרְך ּבַ ּדֶ ָליו ּבַ רּו ּכֵ ׁשְ ּנָ ַחּמּו. ִמי ׁשֶ ּיֵ ִביל ׁשֶ ׁשְ ה ּבִ ַחּמָ ַצּנּו, ְוֶאת ַהּצֹוֵנן ּבַ ּיֵ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּבִ

ֶנֶגד  ה, ֲאָבל לֹא ּכְ ַחּמָ יַע ֶלָחֵצר ַהִחיצֹוָנה, ׁשֹוְטָחן ּבַ ׁש. ִהּגִ ֶהן ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ ְך ּבָ ְמַהּלֵ

ָהָעם:

ר ֲאֻלְנִטיאֹות, לֹא ְיִביֵאם  ֶעׂשֶ ג, ֲאִפּלּו ּבְ ּפַ ֵמי ְמָעָרה ּוְבֵמי ְטֶבְרָיא ְוִנְסּתַ ה. ָהרֹוֵחץ ּבְ

ֵניֶהם ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם,  ֲאֻלְנִטית ַאַחת ּפְ ִגין ּבַ ּפְ ֵני ָאָדם ִמְסּתַ ָרה ּבְ ָידֹו. ֲאָבל ֲעׂשָ ּבְ

ָיָדן: ּוְמִביִאין אֹוָתּה ּבְ

ְרִדין. ֵאין יֹוְרִדין  ִלין ְולֹא ִמְתּגָ ְבֵני ֵמַעִים(, ֲאָבל לֹא ִמְתַעּמְ ין )ּבִ ְמׁשִ ו. ָסִכין ּוְמַמׁשְ

ֶאת  ַמֲחִזיִרין  ְוֵאין  ָטן,  ַהּקָ ֶאת  ִבין  ְמַעּצְ ְוֵאין  ְקְטִויִזין,  ַאּפִ ין  עֹוׂשִ ְוֵאין  יָמא,  ְלקֹוְרּדִ

ַדְרּכֹו, ְוִאם  צֹוֵנן, ֲאָבל רֹוֵחץ הּוא ּכְ ְפְרָקה ָידֹו ְוַרְגלֹו, לֹא ִיְטְרֵפם ּבְ ּנִ ֶבר. ִמי ׁשֶ ֶ ַהּשׁ

א: א, ִנְתַרּפָ ִנְתַרּפָ

נ
 מסכת שבת פרק כא

רּוָמה  תֹוָכּה. ּוְמַטְלְטִלין ּתְ ָלה ְוָהֶאֶבן ּבְ ָידֹו, ְוַכְלּכָ נֹו ְוָהֶאֶבן ּבְ א. נֹוֵטל ָאָדם ֶאת ּבְ

ע  ַהְמֻדּמָ ֶאת  ַמֲעִלין  ַאף  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ין.  ַהֻחּלִ ְוִעם  הֹוָרה  ַהּטְ ִעם  ְטֵמָאה 

ֶאָחד ּוֵמָאה: ּבְ

ֶהָחִבּיֹות,  ין  ּבֵ ָהְיָתה  נֹוֶפֶלת.  ְוִהיא  ּה  ִצּדָ ַעל  ּה  ַמּטָ ֶהָחִבית,  י  ּפִ ַעל  ׁשֶ ָהֶאֶבן  ב. 

ְוֵהן  ר  ַהּכַ ֶאת  נֹוֵער  ר,  ַהּכַ ַעל  ׁשֶ ָמעֹות  נֹוֶפֶלת.  ְוִהיא  ּה  ִצּדָ ַעל  ּה  ּוַמּטָ יָהּה  ַמְגּבִ

ל עֹור, נֹוְתִנין ָעֶליָה  ְסַמְרטּוט. ָהְיָתה ׁשֶ ָחּה ּבִ ת, ְמַקּנְ ֶלׁשֶ נֹוְפלֹות. ָהְיָתה ָעָליו ִלׁשְ

ְכֶלה: ּתִ ַמִים ַעד ׁשֶ

ל אֹוְמִרים,  ין. ּוֵבית ִהּלֵ ְלָחן ֲעָצמֹות ּוְקִלּפִ ֻ יִהין ִמן ַהּשׁ אי אֹוְמִרים, ַמְגּבִ ּמַ ית ׁשַ ג. ּבֵ

ִית  ּזַ חֹות ִמּכַ רּוִרין ּפָ ְלָחן ּפֵ ֻ ְפֵני ַהּשׁ ּה ּוְמַנֲעָרּה. ַמֲעִביִרין ִמּלִ ְבָלה ֻכּלָ נֹוֵטל ֶאת ַהּטַ

ֵהָמה. ְספֹוג, ִאם ֵיׁש  הּוא ַמֲאַכל ּבְ ֵני ׁשֶ ים, ִמּפְ ל ֲעָדׁשִ ָער ׁשֶ ל ֲאפּוִנין ְוׂשֵ ָער ׁשֶ ְוׂשֵ

ִחין ּבֹו. )ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים,(  ִחין ּבֹו, ְוִאם ָלאו, ֵאין ְמַקּנְ ית ֲאִחיָזה, ְמַקּנְ לֹו עֹור ּבֵ

ל ֻטְמָאה: ת, ְוֵאינֹו ְמַקּבֵ ּבָ ַ ּשׁ ל ּבַ ְך, ִנּטָ ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ ּבֵ

ה
מסכת ברכות פרק ב

ן ִלּבֹו, ָיָצא. ְוִאם ָלאו, לֹא ָיָצא.  ּוֵ ְקָרא, ִאם ּכִ יַע ְזַמן ַהּמִ ּתֹוָרה ְוִהּגִ א. ָהָיה קֹוֵרא ּבַ

ְבֵרי  יב, ּדִ ְרָאה ּוֵמׁשִ ֵני ַהּיִ יב, ּוָבֶאְמַצע ׁשֹוֵאל ִמּפְ בֹוד ּוֵמׁשִ ֵני ַהּכָ ָרִקים ׁשֹוֵאל ִמּפְ ּפְ ּבַ

בֹוד,  ֵני ַהּכָ יב ִמּפְ ְרָאה, ּוֵמׁשִ ֵני ַהּיִ ֶאְמַצע ׁשֹוֵאל ִמּפְ י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ּבָ י ֵמִאיר. ַרּבִ ַרּבִ

לֹום ְלָכל ָאָדם:  יב ׁשָ בֹוד, ּוֵמׁשִ ֵני ַהּכָ ָרִקים ׁשֹוֵאל ִמּפְ ּפְ ּבַ

ַמע  ַמע, ּוֵבין ׁשְ ה ִלׁשְ ִנּיָ ין ׁשְ ה, ּבֵ ִנּיָ ָרָכה ִראׁשֹוָנה ִלׁשְ ין ּבְ ָרִקים, ּבֵ ין ַהּפְ ב. ֵאּלּו ֵהן ּבֵ

י  ַרּבִ יב.  ְוַיּצִ ֶלֱאֶמת  ַוּיֹאֶמר  ין  ּבֵ ְלַוּיֹאֶמר,  ֹמַע  ׁשָ ִאם  ְוָהָיה  ין  ּבֵ ֹמַע,  ׁשָ ִאם  ִלְוָהָיה 


