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n honor of Chof Beis Shevat, yahrzeit of Rebbetzin Chaya 

Mushka Schneerson ע״ה ז״ל we are pleased to present 

this handy study companion. 

In keeping with the traditional custom of studying 

Mishna corresponding to the name of the departed, we 

bring you the Mishnayos associated with the Rebbetzin’s 

names.

Following the Rebbe’s directive to give to tzedaka in 

the Rebbetzin’s memory, following is information on the 

Keren Hachomesh Charitable Foundation.

We are running an online fundraiser in which every 

donation is doubled by generous matchers.  Please visit 

KerenHachomesh.org and use the occasion of the 

Rebbetzin’s yahrzeit to honor her legacy with a generous 

gift to the fund that carries her name.

 החמש
KEREN HACHOMESH 
FOUNDATION

ESTABLISHED BY THE LUBAVITCHER REBBE 
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 Support  
the
Foundation

$470,000
Raising Every donation  

will be doubled!

JAN 23–24, 2022
כ"א-כ"ב שבט

 לכבוד יארצייט־הילולא הל"ד של 
הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא ע"ה ז"ל

X2

 ע"ש הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא ע"ה ז"ל שניאורסאהן 
מיסודו של כ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שניאורסאהן מליובאוויטש 



 Support  
the
Foundation

Help the Keren Hachomesh Foundation, 
established by the Rebbe in honor of the 
Rebbetzin, expand its support for women—
the foundation of the Jewish home.

DONATE NOW AT

KerenHachomesh.org

THIS SUNDAY & MONDAY
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O

n the 22nd of Shevat 5748, February 10, 1988, the 

Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem M. Schneerson, 

returned from the funeral of his wife of 60 years, Rebbetzin 

Chaya Mushka Schneerson, led the afternoon prayers 

and recited Kaddish in their home on President Street in 

Brooklyn. The Rebbe’s profound sadness was palpable.

That afternoon, the Rebbe immediately channeled his 

personal loss into a project of good by forming a charitable 

foundation to serve as a living memorial for his beloved wife. 

The Rebbe named the foundation: Keren HACHOMESH, 

an acronym for “Harabbanit Chaya Mushka Schneerson,” 

serving a variety of causes, primarily educational and social 

services for women and girls.

On the Rebbetzin’s second yahrzeit, the Rebbe asked 

that charity be given in her memory, preferably in amounts 

equivalent to the numerical value of the name Chaya 

Mushka: 470. 

As a fund that holds profound personal significance to the 

Rebbe, the participation in its efforts is indeed a privilege 

and honor.

T H E  R E B B E  E S T A B L I S H E S  
K E R E N  H A C H O M E S H

ן ה א ס ר ו א י נ ש א  ק ש ו מ ׳  י ח ת  י נ ב ר ה

 החמש
KEREN HACHOMESH 
FOUNDATION

ESTABLISHED BY THE LUBAVITCHER REBBE 
IN MEMORY OF REBBETZIN CHAYA MOUSSIA SCHNEERSON
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K E R E N  H AC H O M E S H  I N  AC T I O N
Over the years, Keren Hachomesh has faithfully stayed the 

course of serving a variety of causes, primarily educational 

and social services for women and girls:

H E L P  U S  M E E T  T H E  
E V E R  G R O W I N G  R E Q U E S T S  

F O R  A S S I S T A N C E 

NEW MOTHERS

STRUGGLING FAMILIES

WIDOWS AND ORPHANS 

JEWISH EDUCATION

FOOD GIFTS

SINGLE MOTHERS

BRIDES AND GROOMS

MIKVAHS
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R

ebbetzin Chaya Mushka Schneerson was born on the 

25th of Adar in 1901, in Babinovitch near the Russian 

city of Lubavitch. She was the second of three daughters 

of Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, the sixth Rebbe 

of Lubavitch. In 1928, she married Rabbi Menachem M. 

Schneerson, the seventh Rebbe of Lubavitch. The Rebbetzin 

passed away in 1988, on the 22nd of Shevat.

The Rebbetzin was an exceptionally brilliant and erudite 

woman. She carried the mantle of her revered and exalted 

position in a most humble and unpretentious fashion. Her 

striking regal bearing, her gentle sense of humor, and 

her compassionate, considerate and sensitive manner, 

endeared her to all. 

Her legacy lives on as thousands around the world draw 

inspiration from her life of self-sacrifice and devotion.

T H E  R E B B E T Z I N
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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
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י
מסכת יומא פרק ח

ל  ְנּדָ ּוִבְנִעיַלת ַהּסַ ּוְבִסיָכה  ּוִבְרִחיָצה  ה  ִתּיָ ּוִבׁשְ ֲאִכיָלה  ּבַ ּפּוִרים ָאסּור  א. יֹום ַהּכִ

ל,  ְנּדָ ֵניֶהם. ְוֶהָחָיה ִתְנעֹול ֶאת ַהּסַ ה ִיְרֲחצּו ֶאת ּפְ ּלָ ֶלְך ְוַהּכַ ה. ְוַהּמֶ ּטָ ִמיׁש ַהּמִ ּוְבַתׁשְ

י ֱאִליֶעֶזר, ַוֲחָכִמים אֹוְסִרין: ְבֵרי ַרּבִ ּדִ

ב. ְוָכל  ֹוֶתה ְמלֹא ֻלְגָמיו, ַחּיָ מֹוָה ּוְכַגְרִעיָנָתּה, ְוַהּשׁ ה ּכָ ּסָ כֹוֶתֶבת ַהּגַ ב. ָהאֹוֵכל ּכְ

ָהאֹוֵכל  ֻלְגָמיו.  ִלְמלֹא  ִמְצָטְרִפין  ִקין  ׁשְ ַהּמַ ל  ּכָ ְלַכּכֹוֶתֶבת.  ִמְצָטְרִפין  ָהֹאָכִלין 

ְוׁשֹוֶתה ֵאין ִמְצָטְרִפים:

ה ְמָלאָכה,  את ַאַחת. ָאַכל ְוָעׂשָ א ַחּטָ ב ֶאּלָ ֶהְעֵלם ֶאָחד, ֵאינֹו ַחּיָ ָתה ּבְ ג. ָאַכל ְוׁשָ

ֵאיָנן  ׁשֶ ִקין  ַמׁשְ ָתה  ְוׁשָ ַלֲאִכיָלה,  ְראּוִיין  ֵאיָנן  ׁשֶ ֹאָכִלין  ָאַכל  אֹות.  ַחּטָ י  ּתֵ ׁשְ ב  ַחּיָ

טּור: ָתה ִציר אֹו ֻמְרָיס, ּפָ ה, ְוׁשָ ִתּיָ ְראּוִיין ִלׁשְ

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

ְצֹות: ּמִ ְהיּו ְרִגיִלין ּבַ ּיִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ָנַתִים, ּבִ ְוִלְפֵני ׁשְ

ּה. חֹוֶלה, ַמֲאִכיִלין אֹותֹו  יב ַנְפׁשָ ׁשִ ּתָ ֵהִריָחה, ַמֲאִכיִלין אֹוָתּה ַעד ׁשֶ ָרה ׁשֶ ה. ֻעּבְ

י: ּיֹאַמר ּדַ י ַעְצמֹו, ַעד ׁשֶ ִקיִאין, ַמֲאִכיִלין אֹותֹו ַעל ּפִ ם ּבְ ִקיִאין. ְוִאם ֵאין ׁשָ י ּבְ ַעל ּפִ

אֹורּו ֵעיָניו. ִמי  ּיֵ ְלמּוס, ַמֲאִכיִלין אֹותֹו ֲאִפּלּו ְדָבִרים ְטֵמִאים ַעד ׁשֶ ֲאָחזֹו ּבֻ ו. ִמי ׁשֶ

ן ָחָרׁש  י ַמְתָיא ּבֶ ּלֹו, ְוַרּבִ ֵבד ׁשֶ ֶלב ׁשֹוֶטה, ֵאין ַמֲאִכיִלין אֹותֹו ֵמֲחַצר ּכָ כֹו ּכֶ ׁשָ ּנְ ׁשֶ

יו  תֹוְך ּפִ יִלין לֹו ַסם ּבְ ְגרֹונֹו, ַמּטִ ׁש ּבִ ן ָחָרׁש׃ ַהחֹוׁשֵ י ַמְתָיא ּבֶ יר. ְועֹוד ָאַמר ַרּבִ ַמּתִ

ת: ּבָ ַ הּוא ְסֵפק ְנָפׁשֹות, ְוָכל ְסֵפק ְנָפׁשֹות ּדֹוֶחה ֶאת ַהּשׁ ֵני ׁשֶ ת, ִמּפְ ּבָ ׁשַ ּבְ

ם, ָסֵפק ַחי ָסֵפק ֵמת, ָסֵפק  ם ָסֵפק ֵאינֹו ׁשָ ְפָלה ָעָליו ַמּפֶֹלת, ָסֵפק הּוא ׁשָ ּנָ ז. ִמי ׁשֶ

ִחין ָעָליו. ְוִאם ֵמת,  ל. ְמָצאּוהּו ַחי, ְמַפּקְ ִחין ָעָליו ֶאת ַהּגָ ָרֵאל, ְמַפּקְ ָנְכִרי ָסֵפק ִיׂשְ

יחּוהּו: ַיּנִ

ׁשּוָבה.  ַהּתְ ִעם  ִרין  ְמַכּפְ ּפּוִרים  ַהּכִ ְויֹום  ִמיָתה  ִרין.  ְמַכּפְ אי  ַוּדַ ם  ְוָאׁשָ את  ַחּטָ ח. 

ה, ְוַעל ַהֲחמּורֹות  ה ְוַעל לֹא ַתֲעׂשֶ ֶרת ַעל ֲעֵברֹות ַקּלֹות, ַעל ֲעׂשֵ ׁשּוָבה ְמַכּפֶ ַהּתְ

ר: ּפּוִרים ִויַכּפֵ בֹוא יֹום ַהּכִ ּיָ ִהיא ּתֹוָלה ַעד ׁשֶ
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ׁשּוָבה.  ָידֹו ַלֲעׂשֹות ּתְ יִקין ּבְ ט. ָהאֹוֵמר, ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב, ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב, ֵאין ַמְסּפִ

ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ ֲעֵברֹות  ר.  ְמַכּפֵ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ֵאין  ר,  ְמַכּפֵ ּפּוִרים  ַהּכִ ְויֹום  ֶאֱחָטא 

ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  ֵאין  ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ ֲעֵברֹות  ר,  ְמַכּפֵ ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  קֹום,  ַלּמָ

ן ֲעַזְרָיה׃ ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם  י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַרׁש ַרּבִ ה ֶאת ֲחֵברֹו. ֶאת זֹו ּדָ ַרּצֶ ּיְ ר, ַעד ׁשֶ ְמַכּפֵ

ר,  ּפּוִרים ְמַכּפֵ קֹום, יֹום ַהּכִ ין ָאָדם ַלּמָ ּבֵ ְטָהרּו )ויקרא טז(, ֲעֵברֹות ׁשֶ ִלְפֵני ה׳ ּתִ

ה ֶאת ֲחֵברֹו. ָאַמר  ַרּצֶ ּיְ ר, ַעד ׁשֶ ּפּוִרים ְמַכּפֵ ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ֵאין יֹום ַהּכִ ּבֵ ֲעֵברֹות ׁשֶ

ֲהִרין, ּוִמי ְמַטֵהר ֶאְתֶכם, ֲאִביֶכם  ם ִמּטַ ָרֵאל, ִלְפֵני ִמי ַאּתֶ ֵריֶכם ִיׂשְ י ֲעִקיָבא׃ ַאׁשְ ַרּבִ

ם. ְואֹוֵמר  י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרּתֶ ֱאַמר )יחזקאל לו(׃ ְוָזַרְקּתִ ּנֶ ַמִים, ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ֵמִאים, ַאף ַהּקָ ְקֶוה ְמַטֵהר ֶאת ַהּטְ ָרֵאל ה׳, ַמה ּמִ )ירמיה יז(׃ ִמְקֵוה ִיׂשְ

ָרֵאל: הּוא ְמַטֵהר ֶאת ִיׂשְ

ה
מסכת ברכות פרק ט

ים ַלֲאבֹוֵתינּו  ה ִנּסִ ָעׂשָ רּוְך ׁשֶ ָרֵאל, אֹוֵמר׃ ּבָ ים ְלִיׂשְ ֲעׂשּו בֹו ִנּסִ ּנַ א. ָהרֹוֶאה ָמקֹום ׁשֶ

ָעַקר ֲעבֹוָדה ָזָרה  רּוְך ׁשֶ ּנּו ֲעבֹוָדה ָזָרה, אֹוֵמר׃ ּבָ ֶעְקָרה ִמּמֶ ּנֶ ה. ָמקֹום ׁשֶ קֹום ַהּזֶ ּמָ ּבַ

ֵמַאְרֵצנּו: 

ָרִקים, ְוַעל ָהְרָעִמים, ְוַעל ָהרּוחֹות, אֹוֵמר׃  ָועֹות, ְוַעל ַהּבְ ַהּזְ יִקין, ְוַעל  ַהּזִ ב. ַעל 

ָהרֹות,  ים, ְוַעל ַהּנְ ּמִ ָבעֹות, ְוַעל ַהּיַ ּכֹחֹו ָמֵלא עֹוָלם. ַעל ֶהָהִרים, ְוַעל ַהּגְ רּוְך ׁשֶ ּבָ

י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ָהרֹוֶאה  ית. ַרּבִ ה ְבֵראׁשִ ה ַמֲעׂשֵ רּוְך עֹוׂשֵ רֹות, אֹוֵמר׃ ּבָ ְדּבָ ְוַעל ַהּמִ

רֹוֶאה אֹותֹו ִלְפָרִקים.  ְזַמן ׁשֶ דֹול, ּבִ ם ַהּגָ ה ֶאת ַהּיָ ָעׂשָ רּוְך ׁשֶ דֹול אֹוֵמר׃ ּבָ ם ַהּגָ ֶאת ַהּיָ

מּועֹות  ִטיב, ְוַעל ׁשְ רּוְך ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ׂשֹורֹות ַהּטֹובֹות אֹוֵמר׃ ּבָ ִמים ְוַעל ּבְ ׁשָ ַעל ַהּגְ

ן ָהֱאֶמת:  ּיַ רּוְך ּדַ ָרעֹות אֹוֵמר׃ ּבָ

ֶהֱחָינּו. ְמָבֵרְך ַעל ָהָרָעה  רּוְך ׁשֶ ים, אֹוֵמר׃ ּבָ ִלים ֲחָדׁשִ ִית ָחָדׁש, ְוָקָנה ּכֵ ָנה ּבַ ג. ּבָ

ְוא.  ׁשָ ת  ִפּלַ ּתְ זֹו  ֲהֵרי  ָעַבר,  ְלׁשֶ ַהּצֹוֵעק  ְוַעל ַהּטֹוָבה ֵמֵעין ָהָרָעה.  ֵמֵעין ַהּטֹוָבה, 

ת  ִפּלַ י ָזָכר, ֲהֵרי זֹו ּתְ ּתִ ֵלד ִאׁשְ ּתֵ ֶרת, ְוָאַמר׃ ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ּתֹו ְמֻעּבֶ יַצד, ָהְיָתה ִאׁשְ ּכֵ
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ֵני  ּלֹא ִיְהיּו ֵאּלּו ּבְ ִעיר, ְוָאַמר׃ ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ַמע קֹול ְצָוָחה ּבָ ֶרְך ְוׁשָ ּדֶ ְוא. ָהָיה ָבא ּבַ ׁשָ

ְוא:  ת ׁשָ ִפּלַ ֵביִתי, ֲהֵרי זֹו ּתְ

אי אֹוֵמר׃  ן ַעּזַ יִציָאתֹו. ּבֶ ְכִניָסתֹו ְוַאַחת ּבִ ִים, ַאַחת ּבִ ּתַ ל ׁשְ ּלֵ ְכָנס ִלְכַרְך, ִמְתּפַ ד. ַהּנִ

ָעַבר, ְוצֹוֵעק ֶלָעִתיד  יִציָאתֹו, ְונֹוֵתן הֹוָדָאה ְלׁשֶ ִים ּבִ ּתַ ְכִניָסתֹו ּוׁשְ ִים ּבִ ּתַ ע, ׁשְ ַאְרּבַ

ָלבֹא: 

ֱאַמר )דברים  ּנֶ הּוא ְמָבֵרְך ַעל ַהּטֹוָבה, ׁשֶ ם ׁשֶ ׁשֵ ב ָאָדם ְלָבֵרְך ַעל ָהָרָעה ּכְ ה. ַחּיָ

ְלָבְבָך,  ָכל  ּבְ ְמֹאֶדָך.  ּוְבָכל  ָך  ַנְפׁשְ ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ָכל  ּבְ ֱאלֶֹהיָך  ה׳  ֵאת  ְוָאַהְבּתָ  ו(׃ 

ָך.  ַנְפׁשֶ ֶאת  נֹוֵטל  ֲאִפּלּו הּוא  ָך,  ַנְפׁשְ ּוְבָכל  ָרע.  ּוְבֵיֶצר  ֵיֶצר טֹוב  ּבְ ְיָצֶריָך,  ֵני  ׁשְ ּבִ

הּוא מֹוֵדד  ה ׁשֶ ה ּוִמּדָ ָכל ִמּדָ ָכל ְמֹאֶדָך, ּבְ ָבר ַאֵחר ּבְ ָכל ָממֹוֶנָך. ּדָ ּוְבָכל ְמֹאֶדָך, ּבְ

ְזָרח,  ַהּמִ ַער  ׁשַ ֶנֶגד  ּכְ רֹאׁשֹו  ֶאת  ָאָדם  ָיֵקל  לֹא  ְמֹאד.  ְמֹאד  ּבִ לֹו  מֹוֶדה  ֱהֵוי  ְלָך 

ַמְקלֹו, ּוְבִמְנָעלֹו,  ִית ּבְ ֵנס ְלַהר ַהּבַ ים. לֹא ִיּכָ ָדׁשִ י ַהּקֳ ית ָקְדׁשֵ ֶנֶגד ּבֵ ן ּכְ הּוא ְמֻכּוָ ׁשֶ

ל  ּכָ ָוֹחֶמר.  ל  ִמּקַ ּוְרִקיָקה  ְרָיא,  ְנּדַ ַקּפַ ּנּו  ַיֲעׂשֶ ְולֹא  ַרְגָליו,  ַעל  ׁשֶ ּוְבָאָבק  תֹו,  ּוְבֻפְנּדָ

יִנין ְוָאְמרּו,  ְלְקלּו ַהּמִ ּקִ ֶ ׁש, ָהיּו אֹוְמִרים׃ ִמן ָהעֹוָלם. ִמּשׁ ְקּדָ ָהיּו ַבּמִ חֹוְתֵמי ְבָרכֹות ׁשֶ

הּו אֹוְמִרים׃ ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם. ְוִהְתִקינּו,  ּיְ א ֶאָחד, ִהְתִקינּו ׁשֶ ֵאין עֹוָלם ֶאּלָ

ית  א ִמּבֵ ה בַֹעז ּבָ ֱאַמר )רות ב(׃ ְוִהּנֵ ּנֶ ם, ׁשֶ ֵ ּשׁ לֹום ֲחֵברֹו ּבַ ֵהא ָאָדם ׁשֹוֵאל ֶאת ׁשְ ּיְ ׁשֶ

ֶכם, ַוּיֹאְמרּו לֹו׃ ְיָבֶרְכָך ה׳. ְואֹוֵמר )שופטים ו(׃ ה׳  ֶלֶחם, ַוּיֹאֶמר ַלּקֹוְצִרים׃ ה׳ ִעּמָ

ָך. ְואֹוֵמר )תהלים  י ָזְקָנה ִאּמֶ ּכִ בּוז  ּבֹור ֶהָחִיל. ְואֹוֵמר )משלי כג(׃ ַאל ּתָ ּגִ ָך  ִעּמְ

י ָנָתן אֹוֵמר׃ ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך ֵעת ַלֲעׂשֹות  קיט(׃ ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה׳ ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך. ַרּבִ

ַלה׳:
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מ
מסכת ברכות פרק א

ֶלֱאכֹל  ִנְכָנִסים  ַהּכֲֹהִנים  ׁשֶ ָעה  ָ ִמּשׁ ַעְרִבית,  ּבְ ַמע  ׁשְ ֶאת  קֹוִרין  ֵמֵאיָמַתי  א. 

י ֱאִליֶעֶזר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים,  ְבֵרי ַרּבִ מּוָרה ָהִראׁשֹוָנה, ּדִ ְתרּוָמָתן, ַעד סֹוף ָהַאׁשְ ּבִ

ָבָניו  אּו  ּבָ ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ַחר.  ָ ַהּשׁ ַעּמּוד  ֲעֶלה  ּיַ ׁשֶ ַעד  ְמִליֵאל אֹוֵמר,  ּגַ ן  ַרּבָ ֲחצֹות.  ַעד 

ַמע. ָאַמר ָלֶהם׃ ִאם לֹא ָעָלה ַעּמּוד  ה, ָאְמרּו לֹו׃ לֹא ָקִרינּו ֶאת ׁשְ ּתֶ ׁשְ ית ַהּמִ ִמּבֵ

ַעד  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ א  ֶאּלָ ְלַבד,  ּבִ זֹו  ְולֹא  ִלְקרֹות.  ם  ַאּתֶ ִבין  ַחּיָ ַחר,  ַ ַהּשׁ

ַעד  ִמְצָוָתן  ְוֵאָבִרים,  ֲחָלִבים  ֶהְקֵטר  ַחר.  ָ ַהּשׁ ַעּמּוד  ֲעֶלה  ּיַ ׁשֶ ַעד  ִמְצָוָתן  ֲחצֹות, 

ַחר.  ָ ֲעֶלה ַעּמּוד ַהּשׁ ּיַ ֱאָכִלין ְליֹום ֶאָחד, ִמְצָוָתן ַעד ׁשֶ ַחר. ְוָכל ַהּנֶ ָ ֲעֶלה ַעּמּוד ַהּשׁ ּיַ ׁשֶ

ֵדי ְלַהְרִחיק ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהֲעֵביָרה:  ה ָאְמרּו ֲחָכִמים ַעד ֲחצֹות, ּכְ ן, ָלּמָ ִאם ּכֵ

ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ ְלָלָבן.  ֵכֶלת  ּתְ ין  ּבֵ יר  ּכִ ּיַ ֶ ִמּשׁ ֲחִרית,  ׁשַ ּבְ ַמע  ׁשְ ב. ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת 

לֹש׃  ַע אֹוֵמר׃ ַעד ׁשָ י ְיהֹוׁשֻ ה. ַרּבִ ֵכֶלת ְלַכְרִתי. )ְוגֹוְמָרּה( ַעד ָהֵנץ ַהַחּמָ ין ּתְ אֹוֵמר, ּבֵ

ְוֵאיָלְך לֹא  אן  ִמּכָ ַהּקֹוֵרא  עֹות.  ׁשָ לֹש׃  ׁשָ ּבְ ַלֲעמֹוד  ְמָלִכים  ֵני  ּבְ ֶרְך  ּדֶ ן  ּכֵ ׁשֶ עֹות,  ׁשָ

ּתֹוָרה:  ָאָדם ַהּקֹוֵרא ּבַ ִהְפִסיד, ּכְ

ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ַיַעְמדּו,  ּוַבּבֶֹקר  ְוִיְקְראּו,  ַיּטּו  ָאָדם  ל  ּכָ ֶעֶרב  ּבָ אֹוְמִרים׃  אי  ּמַ ׁשַ ית  ּבֵ ג. 

ֱאַמר  ּנֶ ַדְרּכֹו, ׁשֶ ל ָאָדם קֹוֵרא ּכְ ל אֹוְמִרים׃ ּכָ ָך ּוְבקּוֶמָך. ּוֵבית ִהּלֵ ְכּבְ )דברים ו(׃ ּוְבׁשָ

ֵני ָאָדם  ּבְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָך ּוְבקּוֶמָך, ּבְ ְכּבְ ה ֶנֱאַמר ּוְבׁשָ ן, ָלּמָ ֶרְך. ִאם ּכֵ ָך ַבּדֶ )שם(׃ ּוְבֶלְכּתְ

ֶרְך,  ּדֶ ּבַ ָבא  ָהִייִתי  ֲאִני  ַטְרפֹון׃  י  ַרּבִ ָאַמר  עֹוְמִדים.  ָאָדם  ֵני  ּבְ ׁשֶ ָעה  ּוְבׁשָ ׁשֹוְכִבים 

לֹו׃  ָאְמרּו  ְסִטים.  ַהּלִ ֵני  ִמּפְ ַעְצִמי  ּבְ י  ְנּתִ ְוִסּכַ אי,  ּמַ ׁשַ ית  ּבֵ ִדְבֵרי  ּכְ ִלְקרֹות  יִתי  ְוִהּטֵ

ל:  ית ִהּלֵ ְבֵרי ּבֵ ָעַבְרּתָ ַעל ּדִ ַעְצְמָך, ׁשֶ ַדאי ָהִייָת ָלחֹוב ּבְ ּכְ

ִים  ּתַ ּוׁשְ ְלָפֶניָה  ִים  ּתַ ׁשְ ּוָבֶעֶרב  ְלַאֲחֶריָה,  ְוַאַחת  ְלָפֶניָה  ִים  ּתַ ׁשְ ְמָבֵרְך  ַחר  ַ ּשׁ ּבַ ד. 

ר.  אי ְלַקּצֵ ַ ָאְמרּו ְלַהֲאִריְך, ֵאינֹו ַרּשׁ ה ְוַאַחת ְקָצָרה. ָמקֹום ׁשֶ ְלַאֲחֶריָה. ַאַחת ֲאֻרּכָ

ּלֹא ַלְחּתֹם, ֵאינֹו  ּלֹא ַלְחּתֹם. ְוׁשֶ אי ׁשֶ ַ אי ְלַהֲאִריְך. ַלְחּתֹם, ֵאינֹו ַרּשׁ ַ ר, ֵאינֹו ַרּשׁ ְלַקּצֵ

אי ַלְחּתֹם: ַ ַרּשׁ

ֶבן  ּכְ ֲאִני  ֲהֵרי  ֲעַזְרָיה׃  ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ָאַמר  ילֹות.  ּלֵ ּבַ ִמְצַרִים  ְיִציַאת  יִרין  ַמְזּכִ ה. 

ן זֹוָמא,  ּה ּבֶ ָרׁשָ ּדְ ילֹות, ַעד ׁשֶ ּלֵ ָאֵמר ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבַ ּתֵ ָנה, ְולֹא ָזִכיִתי ׁשֶ ְבִעים ׁשָ ׁשִ
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יָך. ְיֵמי  ְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ ֱאַמר )דברים טז(׃ ְלַמַען ּתִ ּנֶ ׁשֶ

ה.  יָך, ָהעֹוָלם ַהּזֶ ילֹות. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים׃ ְיֵמי ַחּיֶ יָך, ַהּלֵ ִמים. ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ יָך, ַהּיָ ַחּיֶ

יַח: ׁשִ יָך(, ְלָהִביא ִלימֹות ַהּמָ ּכֹל )ְיֵמי ַחּיֶ

ו
מסכת מועד קטן פרק ג

ית  ִמּבֵ ְוַהּיֹוֵצא  ְבָיה,  ִ ַהּשׁ ית  ּוִמּבֵ ם,  ַהּיָ ִדיַנת  ִמּמְ א  ַהּבָ ּמֹוֵעד׃  ּבַ ִחין  ְמַגּלְ ְוֵאּלּו  א. 

ִזיר,  ְוַהּנָ ר,  ַאל ֶלָחָכם ְוֻהּתַ ׁשְ ּנִ ירּו לֹו ֲחָכִמים, ְוֵכן ִמי ׁשֶ ִהּתִ ה ׁשֶ ָהֲאסּוִרין, ְוַהְמֻנּדֶ

ְמָאתֹו ְלָטֳהָרתֹו: צָֹרע ָהעֹוֶלה ִמּטֻ ְוַהּמְ

ית  ִמּבֵ ְוַהּיֹוֵצא  ְבָיה,  ִ ַהּשׁ ית  ּוִמּבֵ ם,  ַהּיָ ִדיַנת  ִמּמְ א  ַהּבָ ּמֹוֵעד׃  ּבַ ִסין  ְמַכּבְ ְוֵאּלּו  ב. 

חֹות  ר, ִמְטּפְ ַאל ֶלָחָכם ְוֻהּתַ ׁשְ ּנִ ירּו לֹו ֲחָכִמים, ְוֵכן ִמי ׁשֶ ִהּתִ ה ׁשֶ ָהֲאסּוִרים, ְוַהְמֻנּדֶ

ּדֹות ְוַהּיֹוְלדֹות(,  בֹות ְוַהּנִ ִבין ְוַהּזָ ָפג, )ַהּזָ חֹות ַהּסְ ִרים ּוִמְטּפְ ּפָ חֹות ַהּסַ ַדִים ּוִמְטּפְ ַהּיָ

ל ָאָדם ֲאסּוִרין: ָאר ּכָ ִרין. ּוׁשְ ְמָאה ְלָטֳהָרה, ֲהֵרי ֵאּלּו ֻמּתָ ְוָכל ָהעֹוִלין ִמּטֻ

ָנה ּוְפרֹוְזּבּוִלין,  יִקי, ַמּתָ ַיּתִ ין ְוׁשֹוָבִרין, ּדְ ּטִ ים, ּגִ י ָנׁשִ ּמֹוֵעד׃ ִקּדּוׁשֵ ג. ְוֵאּלּו ּכֹוְתִבין ּבַ

ית  ְטֵרי ֵברּוִרין, ּוְגֵזרֹות ּבֵ ְטֵרי ֲחִליָצה, ּוֵמאּוִנים, ְוׁשִ רֹות ָמזֹון, ׁשִ רֹות ׁשּום, ְוִאּגְ ִאּגְ

ל ְרׁשּות: רֹות ׁשֶ ין, ְוִאּגְ ּדִ

ֵאין לֹו ַמה ּיֹאַכל, ֲהֵרי  ּמֹוֵעד. ְוִאם ֵאינֹו ַמֲאִמינֹו, אֹו ׁשֶ ְטֵרי חֹוב ּבַ ד. ֵאין ּכֹוְתִבין ׁשִ

יִהין אֹות ַאַחת,  ּמֹוֵעד, ְוֵאין ַמּגִ ין ּוְמזּוזֹות ּבַ ִפּלִ ֶזה ִיְכּתֹוב. ֵאין ּכֹוְתִבין ְסָפִרים ּתְ

ין ּוְמזּוזֹות ְלַעְצמֹו, ְוטֹוֶוה  ִפּלִ י ְיהּוָדה אֹוֵמר׃ ּכֹוֵתב ָאָדם ּתְ ֵסֶפר ֶעְזָרא. ַרּבִ ֲאִפּלּו ּבְ

ֵכֶלת ְלִציִצית: ַעל ְיֵרכֹו ּתְ

מֹוָנה,  ְבָעה. ׁשְ ֵזַרת ׁשִ ְטָלה ֵהיֶמּנּו ּגְ ה ָיִמים קֶֹדם ָלֶרֶגל, ּבָ לֹש׃ָ ה. ַהּקֹוֵבר ֶאת ֵמתֹו ׁשְ

ת עֹוָלה ְוֵאיָנּה ַמְפֶסֶקת, ְרָגִלים  ּבָ ָאְמרּו, ׁשַ ֵני ׁשֶ ים. ִמּפְ לֹש׃ִ ֵזַרת ׁשְ ְטָלה ֵהיֶמּנּו ּגְ ּבָ

ַמְפִסיִקין ְוֵאיָנן עֹוִלין:
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ְמִליֵאל אֹוֵמר׃  ן ּגַ ת. ַרּבָ ּבָ ׁשַ ׁש, ֲעֶצֶרת ּכְ ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ֶ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר׃ ִמּשׁ ו. ַרּבִ

ִדְבֵרי  ִדְבֵרי ֶזה ְולֹא ּכְ ְרָגִלים. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים׃ לֹא ּכְ ּפּוִרים, ּכָ ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ רֹאׁש ַהּשׁ

ת: ּבָ ׁשַ ּפּוִרים ּכְ ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ְרָגִלים, רֹאׁש ַהּשׁ א ֲעֶצֶרת ּכָ ֶזה, ֶאּלָ

א ַעל  ל ֵמת. ֵאין ַמְבִרין ֶאּלָ א ְקרֹוָביו ׁשֶ ז. ֵאין קֹוְרִעין, ְולֹא חֹוְלִצין, ְוֵאין ַמְבִרין, ֶאּלָ

נֹון,  ְבָלא ְולֹא ָבִאְסקּוְטָלא ְולֹא ַבּקָ ה ְזקּוָפה, ְוֵאין מֹוִליִכין ְלֵבית ָהֵאֶבל לֹא ַבּטַ ִמּטָ

ׁשּוָרה ּוְמַנֲחִמין  ּמֹוֵעד, ֲאָבל עֹוְמִדין ּבְ ת ֲאֵבִלים ּבַ ְרּכַ ים. ְוֵאין אֹוְמִרים ּבִ ּלִ ּסַ א ּבַ ֶאּלָ

ים: ּופֹוְטִרין ֶאת ָהַרּבִ

ים  ָנׁשִ ל  ׁשֶ ְולֹא  ד.  יל ֶאת ַהֶהְסּפֵ ְלַהְרּגִ ּלֹא  ׁשֶ ְרחֹוב,  ּבָ ה  ּטָ ַהּמִ יִחין ֶאת  ַמּנִ ֵאין  ח. 

ָמֵעאל  י ִיׁשְ חֹות. ַרּבִ ּמֹוֵעד ְמַעּנֹות, ֲאָבל לֹא ְמַטּפְ ים ּבַ בֹוד. ָנׁשִ ֵני ַהּכָ ְלעֹוָלם, ִמּפְ

חֹות: ה ְמַטּפְ ּטָ מּוכֹות ַלּמִ אֹוֵמר׃ ַהּסְ

ּוָבֶזה )ֲאָבל( לֹא  ֶזה  ּבָ חֹות,  ּוְמַטּפְ ּוַבּפּוִרים, ְמַעּנֹות  ה  ֲחֻנּכָ ּבַ ים  י ֳחָדׁשִ ָראׁשֵ ּבְ ט. 

עֹונֹות  ן  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ִעּנּוי,  ֵאיֶזהּו  חֹות.  ְמַטּפְ ְולֹא  ְמַעּנֹות  לֹא  ת,  ַהּמֵ ר  ִנְקּבַ ְמקֹוְננֹות. 

ְדָנה  ֱאַמר )ירמיה ט(׃ ְוַלּמֵ ּנֶ ן עֹונֹות ַאֲחֶריָה, ׁשֶ ֶרת ְוֻכּלָ ַאַחת ְמַדּבֶ ַאַחת. ִקיָנה, ׁשֶ ּכְ

ה ְרעּוָתּה ִקיָנה. ֲאָבל ֶלָעִתיד ָלבֹוא הּוא אֹוֵמר )ישעיה כה(׃  ָ ְבנֵֹתיֶכם ֶנִהי, ְוִאּשׁ

ִנים וגו': ל ּפָ ְמָעה ֵמַעל ּכָ ֶות ָלֶנַצח, ּוָמָחה ה' ֱאלִֹהים ּדִ ע ַהּמָ ּלַ ּבִ
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ש
מסכת ברכות פרק ז

ָלה  ּטְ ּנִ ׁשֶ ִראׁשֹון  ר  ּוַמֲעׂשֵ ַמאי,  ּדְ ָאַכל  ן.  ְלַזּמֵ ִבין  ַחּיָ ֶאָחד,  ּכְ ָאְכלּו  ׁשֶ ה  לׁשָ ׁשְ א. 

ִנין  ְמַזּמְ ְוַהּכּוִתי,  ִית,  ּזַ ּכַ ָאַכל  ׁשֶ ׁש  ּמָ ַ ְוַהּשׁ ְפּדּו,  ּנִ ׁשֶ ׁש  ְוֶהְקּדֵ ִני  ׁשֵ ר  ּוַמֲעׂשֵ רּוָמתֹו,  ּתְ

ִני  ׁשֵ ר  ּוַמֲעׂשֵ רּוָמתֹו,  ּתְ ָלה  ִנּטְ ּלֹא  ׁשֶ ִראׁשֹון  ר  ּוַמֲעׂשֵ ֶטֶבל,  ָאַכל  ֲאָבל  ֲעֵליֶהם. 

ִנין ֲעֵליֶהם:  ְכִרי, ֵאין ְמַזּמְ ִית, ְוַהּנָ ּזַ חֹות ִמּכַ ָאַכל ּפָ ׁש ׁשֶ ּמָ ַ ּלֹא ִנְפּדּו, ְוַהּשׁ ׁש ׁשֶ ְוֶהְקּדֵ

י  ִית. ַרּבִ ּזַ ִנין, ַעד ּכַ ה ְמַזּמְ ּמָ ִנין ֲעֵליֶהם. ַעד ּכַ ים, ֵאין ְמַזּמְ ים ַוֲעָבִדים ּוְקַטּנִ ב. ָנׁשִ

יָצה:  ּבֵ ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַעד ּכַ

ָרה,  ֲעׂשָ ּבַ ְרכּו.  ּבָ אֹוֵמר׃  ָוהּוא,  ה  לׁשָ ׁשְ ּבִ ְנָבֵרְך.  אֹוֵמר׃  ה  לׁשָ ׁשְ ּבִ ִנין,  ְמַזּמְ יַצד  ּכֵ ג. 

ָרה  ֲעׂשָ ְוֶאָחד  ָרה  ֲעׂשָ ְרכּו. ֶאָחד  ּבָ ָוהּוא, אֹוֵמר׃  ָרה  ֲעׂשָ ּבַ ְנָבֵרְך ֵלאלֵֹהינּו.  אֹוֵמר׃ 

ֶאֶלף אֹוֵמר׃  ְרכּו. ּבְ ֵמָאה ָוהּוא, אֹוֵמר׃ ּבָ ֵמָאה אֹוֵמר׃ ְנָבֵרְך ַלה׳ ֱאלֵֹהינּו. ּבְ ִרּבֹוא. ּבְ

ִרּבֹוא אֹוֵמר׃ ְנָבֵרְך  ְרכּו. ּבְ ֶאֶלף ָוהּוא, אֹוֵמר׃ ּבָ ָרֵאל. ּבְ ְנָבֵרְך ַלה׳ ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

ָאַכְלנּו.  זֹון ׁשֶ רּוִבים ַעל ַהּמָ ב ַהּכְ ָבאֹות יֹוׁשֵ ָרֵאל ֱאלֵֹהי ַהּצְ ַלה׳ ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

רּוְך ה׳ ֱאלֵֹהינּו  ְך עֹוִנין ַאֲחָריו׃ ּבָ הּוא ְמָבֵרְך, ּכָ ִעְנָין ׁשֶ ְרכּו. ּכְ ִרּבֹוא ָוהּוא, אֹוֵמר׃ ּבָ ּבְ

יֹוֵסי  י  ַרּבִ ָאַכְלנּו.  ׁשֶ זֹון  ַהּמָ ַעל  רּוִבים  ַהּכְ ב  יֹוׁשֵ ָבאֹות  ַהּצְ ֱאלֵֹהי  ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאלֵֹהי 

ְרכּו  ַמְקֵהלֹות ּבָ ֱאַמר )תהלים סח(׃ ּבְ ּנֶ ָהל ֵהן ְמָבְרִכין, ׁשֶ ִליִלי אֹוֵמר׃ ְלִפי רֹב ַהּקָ ַהּגְ

ֶאָחד  ֶנֶסת,  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ִצינּו  ּמָ ֲעִקיָבא׃ ַמה  י  ַרּבִ ָאַמר  ָרֵאל.  ִיׂשְ קֹור  ִמּמְ ֱאלִֹהים, ה׳ 

ה׳  ֶאת  ְרכּו  ּבָ אֹוֵמר׃  ָמֵעאל  ִיׁשְ י  ַרּבִ ה׳.  ֶאת  ְרכּו  ּבָ אֹוֵמר׃  מּוָעִטין  ְוֶאָחד  ין  ְמֻרּבִ

ַהְמבָֹרְך: 

ה  ָ ּשׁ ה. ׁשִ ָ ָעה, ְוֵכן ֲחִמּשׁ ִאין ֵלָחֵלק. ְוֵכן ַאְרּבָ ָ ֶאָחד, ֵאיָנן ַרּשׁ ָאְכלּו ּכְ ה ׁשֶ לׁשָ ד. ׁשְ

ִרים:  ְהיּו ֶעׂשְ ּיִ ָרה ֵאיָנן ֶנֱחָלִקין, ַעד ׁשֶ ָרה. ַוֲעׂשָ ֶנֱחָלִקין, ַעד ֲעׂשָ

ְקָצָתן רֹוִאין ֵאּלּו ֶאת ֵאּלּו,  ּמִ ְזַמן ׁשֶ ַבִית ֶאָחד, ּבִ ָהיּו אֹוְכלֹות ּבְ י ֲחבּורֹות ׁשֶ ּתֵ ה. ׁשְ

ִנין ְלַעְצָמן.  ְוֵאּלּו ְמַזּמְ ִנין ְלַעְצָמן,  ְלִזּמּון. ְוִאם ָלאו, ֵאּלּו ְמַזּמְ ֲהֵרי ֵאּלּו ִמְצָטְרִפין 

י ֱאִליֶעֶזר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים,  ְבֵרי ַרּבִ ן ְלתֹוכֹו ַמִים, ּדִ ּתֵ ּיִ ִין ַעד ׁשֶ ֵאין ְמָבְרִכין ַעל ַהּיַ

ְמָבְרִכין:
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ק
מסכת מעילה פרק א

פֹון,  ּצָ ָמן ּבַ ל ּדָ רֹום ְוִקּבֵ ּדָ ָחָטן ּבַ ֶהן. ׁשְ רֹום, מֹוֲעִלין ּבָ ּדָ ָחָטן ּבַ ְ ּשׁ ים ׁשֶ י ָקָדׁשִ א. ָקְדׁשֵ

ָחָטן  ְ ּשׁ ּיֹום, אֹו ׁשֶ ְיָלה ְוָזַרק ּבַ ּלַ ְיָלה, ּבַ ּלַ ּיֹום ְוָזַרק ּבַ ָחָטן ּבַ רֹום, ׁשְ ּדָ ָמן ּבַ ל ּדָ פֹון ְוִקּבֵ ּצָ ּבַ

ַעת  ָהָיה ָלּה ׁשְ ַע׃ ּכֹל ׁשֶ י ְיהֹוׁשֻ ָלל ָאַמר ַרּבִ ֶהן. ּכְ ן ְוחּוץ ִלְמקֹוָמן, מֹוֲעִלין ּבָ חּוץ ִלְזַמּנָ

ּה.  ר ַלּכֲֹהִנים, מֹוֲעִלין ּבָ ַעת ֶהּתֵ ּלֹא ָהָיה ָלּה ׁשְ ּה. ְוׁשֶ ר ַלּכֲֹהִנים, ֵאין מֹוֲעִלין ּבָ ֶהּתֵ

ֵאיזֹו  ְצָאה.  ּיָ ְוׁשֶ ְטְמָאה,  ּנִ ְוׁשֶ ָנה,  ּלָ ׁשֶ ַלּכֲֹהִנים,  ר  ֶהּתֵ ַעת  ׁשְ ָלּה  ָהָיה  ׁשֶ ִהיא  ֵאיזֹו 

ּה, חּוץ ִלְמקֹוָמּה,  ֲחָטה חּוץ ִלְזַמּנָ ׁשְ ּנִ ר ַלּכֲֹהִנים, ׁשֶ ַעת ֶהּתֵ ּלֹא ָהָיה ָלּה ׁשְ ִהיא ׁשֶ

ָמּה: לּו ְפסּוִלין ְוָזְרקּו ֶאת ּדָ ּבְ ּקִ ְוׁשֶ

י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר׃ מֹוֲעִלין ּבֹו,  ִמים, ַרּבִ ָצא ִלְפֵני ְזִריַקת ּדָ ּיָ ים ׁשֶ י ָקָדׁשִ ר ָקְדׁשֵ ׂשַ ב. ּבְ

י ֲעִקיָבא אֹוֵמר׃ ֵאין מֹוֲעִלין ּבֹו, ֲאָבל  ּגּול נֹוָתר ְוָטֵמא. ַרּבִ ּום ּפִ ִבין ָעָליו ִמּשׁ ְוֵאין ַחּיָ

אתֹו  ְפִריׁש ַחּטָ י ֲעִקיָבא׃ ַוֲהֵרי ַהּמַ ּגּול נֹוָתר ְוָטֵמא. ָאַמר ַרּבִ ּום ּפִ ִבין ָעָליו ִמּשׁ ַחּיָ

יֶהן  ּתֵ ׁשְ ַוֲהֵרי  ָהִראׁשֹוָנה  ִנְמֵצאת  ְך  ּכָ ְוַאַחר  יָה,  ְחּתֶ ּתַ ַאֶחֶרת  ְוִהְפִריׁש  ְוָאְבָדה 

ּה.  ר ֲחֶבְרּתָ ׂשַ ְך הּוא פֹוֵטר ֶאת ּבְ ָרּה, ּכָ ׂשָ ָמּה ּפֹוֵטר ֶאת ּבְ ּדָ ם ׁשֶ ׁשֵ עֹוְמדֹות, לֹא ּכְ

ָרּה: ׂשָ ְפטֹור ֶאת ּבְ ּיִ ין הּוא ׁשֶ ִעיָלה, ּדִ ּה ִמן ַהּמְ ר ֲחֶבְרּתָ ׂשַ ָמּה ֶאת ּבְ ַטר ּדָ ְוִאם ּפָ

י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר׃ ֵאין מֹוֲעִלין  ִמים, ַרּבִ ְצאּו ִלְפֵני ְזִריַקת ּדָ ּיָ ים ׁשֶ ים ַקּלִ ג. ֵאמּוֵרי ָקָדׁשִ

ֶהן,  י ֲעִקיָבא אֹוֵמר׃ מֹוֲעִלין ּבָ ּגּול נֹוָתר ְוָטֵמא. ַרּבִ ּום ּפִ ִבין ֲעֵליֶהן ִמּשׁ ֶהן, ְוֵאין ַחּיָ ּבָ

ּגּול נֹוָתר ְוָטֵמא: ּום ּפִ ִבין )ֲעֵליֶהן( ִמּשׁ ְוַחּיָ

ן  ּלָ ּכֻ ים,  ַקּלִ ים  ּוְבָקָדׁשִ ּוְלַהֲחִמיר.  ְלָהֵקל  ים,  ָקָדׁשִ י  ָקְדׁשֵ ּבְ ָדִמים  ה  ַמֲעׂשֵ ד. 

ר.  ׂשָ ּוַבּבָ ֵאמּוִרין  ּבָ מֹוֲעִלין  ִמים,  ּדָ ְזִריַקת  ִלְפֵני  ים  ָקָדׁשִ י  ָקְדׁשֵ יַצד,  ּכֵ ְלַהֲחִמיר. 

ִבין  ר. ַעל ֶזה ְוַעל ֶזה, ַחּיָ ׂשָ ּבָ ֵאמּוִרים ְוֵאין מֹוֲעִלין ּבַ ִמים, מֹוֲעִלים ּבָ ְלַאַחר ְזִריַקת ּדָ

ים(  ים )ַקּלִ יַצד, ָקָדׁשִ ן ְלַהֲחִמיר, ּכֵ ּלָ ים ּכֻ ים ַקּלִ ּגּול נֹוָתר ְוָטֵמא. ּוְבָקָדׁשִ ּום ּפִ ִמּשׁ

ִמים,  ּדָ ְזִריַקת  ְלַאַחר  ר.  ׂשָ ַבּבָ ְולֹא  ָבֵאמּוִרין  ֵאין מֹוֲעִלין לֹא  ִמים,  ּדָ ְזִריַקת  ִלְפֵני 

נֹוָתר  ּגּול  ּפִ ּום  ִמּשׁ ִבין  ַחּיָ ֶזה,  ְוַעל  ֶזה  ר. ַעל  ׂשָ ּבָ ּבַ ְוֵאין מֹוֲעִלין  ֵאמּוִרין  ּבָ מֹוֲעִלין 

ים,  ים ַקּלִ ים, ְלָהֵקל ּוְלַהֲחִמיר, ּוְבָקָדׁשִ י ָקָדׁשִ ָקְדׁשֵ ה ָדִמים ּבְ ְוָטֵמא. ִנְמָצא, ַמֲעׂשֵ

ּלֹו ְלַהֲחִמיר: ּכֻ
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א
מסכת ברכות פרק ה

א ִמּתֹוְך ּכֶֹבד רֹאׁש. ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו ׁשֹוִהים  ל ֶאּלָ ּלֵ א. ֵאין עֹוְמִדין ְלִהְתּפַ

ׁשֹוֵאל  ֶלְך  ַהּמֶ ֲאִפּלּו  קֹום.  ַלּמָ ם  ִלּבָ ֶאת  נּו  ַכּוְ ּיְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִלים,  ּלְ ּוִמְתּפַ ַאַחת  ָעה  ׁשָ

רּוְך ַעל ֲעֵקבֹו, לֹא ַיְפִסיק:  יֶבּנּו. ַוֲאִפּלּו ָנָחׁש ּכָ לֹומֹו, לֹא ְיׁשִ ׁשְ ּבִ

ִנים,  ָ ת ַהּשׁ ִבְרּכַ ִמים ּבְ ׁשָ ִתים, ְוׁשֹוֲאִלין ַהּגְ ת ַהּמֵ ְתִחּיַ ִמים ּבִ ׁשָ בּורֹות ּגְ יִרין ּגְ ב. ַמְזּכִ

ְפֵני ַעְצָמּה.  ָרָכה ְרִביִעית ּבִ י ֲעִקיָבא אֹוֵמר׃ אֹוְמָרּה ּבְ ַעת. ַרּבִ חֹוֵנן ַהּדָ ָלה ּבְ ְוַהְבּדָ

הֹוָדָאה:  י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ּבְ ַרּבִ

ִקין  ּתְ ֶמָך, מֹוִדים מֹוִדים, ְמׁשַ ֵכר ׁשְ יעּו ַרֲחֶמיָך, ְוַעל טֹוב ִיּזָ ג. ָהאֹוֵמר׃ ַעל ַקן ִצּפֹור ַיּגִ

אֹוָתּה  יו, ְולֹא ְיֵהא ַסְרָבן ּבְ ְחּתָ יָבה ְוָטָעה, ַיֲעבֹר ַאֵחר ּתַ אֹותֹו. ָהעֹוֵבר ִלְפֵני ַהּתֵ

ָעה ָבּה:  ּטָ ָרָכה ׁשֶ ת ַהּבְ ִחּלַ ִין הּוא ַמְתִחיל, ִמּתְ ָעה. ִמּנַ ׁשָ

ם  רּוף. ְוִאם ֵאין ׁשָ ֵני ַהּטֵ ָבה, לֹא ַיֲעֶנה ַאַחר ַהּכֲֹהִנים ָאֵמן, ִמּפְ ד. ָהעֹוֵבר ִלְפֵני ַהּתֵ

יו ְוחֹוֵזר  ּפָ א ֶאת ּכַ הּוא נֹוׂשֵ יו. ְוִאם ַהְבָטָחתֹו ׁשֶ ּפָ א ֶאת ּכַ א הּוא, לֹא ִיּשָׂ ּכֵֹהן ֶאּלָ

אי:  ַ תֹו, ַרּשׁ ִלְתִפּלָ

ֵני  ִליַח ִצּבּור הּוא, ִסיָמן ַרע ְלׁשֹוְלָחיו, ִמּפְ ל ְוָטָעה, ִסיָמן ַרע לֹו. ְוִאם ׁשְ ּלֵ ְתּפַ ה. ַהּמִ

ל  ּלֵ ָהָיה ִמְתּפַ ן ּדֹוָסא, ׁשֶ י ֲחִניָנא ּבֶ מֹותֹו. ָאְמרּו ָעָליו ַעל ַרּבִ ל ָאָדם ּכְ לּוחֹו ׁשֶ ְ ּשׁ ׁשֶ

ה יֹוֵדַע. ָאַמר ָלֶהם, ִאם  ִין ַאּתָ ַעל ַהחֹוִלים ְואֹוֵמר, ֶזה ַחי ְוֶזה ֵמת. ָאְמרּו לֹו, ִמּנַ

הּוא ְמטָֹרף: ל, ְוִאם ָלאו, יֹוֵדַע ֲאִני ׁשֶ הּוא ְמֻקּבָ ִפי, יֹוֵדַע ֲאִני ׁשֶ ִתי ּבְ ִפּלָ גּוָרה ּתְ ׁשְ
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K E R E N  H AC H O M E S H  
C H A R ITA B L E  F O U N DATI O N   

Established by the Lubavitcher Rebbe in memory of his 
beloved wife, Rebbetzin Chaya Mushka, to serve a variety of 
causes, primarily educational and social services for women 

and girls. The Rebbe asked that charity be given in her 
memory, preferably in amounts equivalent to the numerical 

value of the name Chaya Mushka: 470.
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