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:Sourcesמקורות:

מקור 1
אבות דרבי נתן פרק א׳

הראשון,  אדם  נברא  כיצד 
עפרו.  הוצבר  שעה ראשונה 
שניה נברא צורתו. שלישית 
רביעית  גולם.  נעשה 
חמישית  אבריו.  נתקשרו 
נתפתחו נקביו. ששית נתנה 
על  עמד  שביעית  נשמה.  בו 
לו  נזדווגה  שמינית  רגליו. 
לגן  הכניסו  תשיעית  חוה. 
אחד  צווהו.  עשירית  עדן. 
עשר סרח. שתים עשר נטרד 
והלך לו. לקיים מה שנאמר, 
)תהלים מט( "ואדם ביקר בל 

ילין".

Source 1
Avot D’Rabbi Nosson, chapter 1

How was Adam created? In the first hour, his dirt 
was gathered together. In the second hour, his 
form was formed. In the third hour, a torso was 
made. In the fourth hour, his limbs were attached. 
In the fifth hour, his orifices were opened. In the 
sixth hour, he was given breath. In the seventh 
hour, he stood up on his legs. In the eighth hour, 
he was paired with Chava. In the ninth hour, he was 
brought into the Garden of Eden. In the tenth hour, 
he was commanded [not to eat from the tree]. In the 
eleventh hour, he disgraced himself. In the twelfth 
hour, he was driven out and left, which fulfills the 
words of the verse (Psalms 49:13), “Man does not 
spend even one night in honor.”

Source 2
 Shach [Sifsei Cohen] on the Torah Portion

The prohibition [of the Tree of Knowledge] was 
only until the beginning of Shabbat, meaning, three 
hours long, because the prohibition was given at 
the ninth hour, and Shabbat entered at dust, at the 
end of the twelfth hour.

מקור 2
ש“ך על התורה פרשתנו

שלא  שמענו  הדברים  מתוך 
עד  אלא  לעולם  עליו  נאסר 
דהיינו   - השבת  יום  שיבוא 
האיסור  כי  שעות,  שלוש 
התשיעית  בשעה  ניתן 
בשקיעה,  נכנסת  והשבת 
בסוף השעה השתים עשרה .
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מקור 3
 מדרש שמות רבה - פרשה כ״ח סעיף ב׳

אמר רבי תחליפא דקיסרין: 
הוא,  ברוך  הקדוש  אמר 
לא  העולם  את  כשבראתי 
הראשון  לאדם  אלא  צויתי 
ואחר כך נצטוית חוה ועברה 
עכשיו  העולם,  את  וקלקלה 
אם איני קורא לנשים תחלה 
הן מבטלות את התורה, לכך 
נאמר כה תאמר לבית יעקב.

מקור 4
 היום יום כ"ב טבת

בכל  תפילין  שהנחת  כשם 
דאורייתא  מצוה  היא  יום 
חילוק  ללא  יהודי,  כל  על 
או  בתורה  גדול  הוא  אם 
איש פשוט, כך גם חוֹב גמור 
בכל  לחשוב  יהודי  כל  על 
חינוך  אודות  שעה  חצי  יום 
מה  הכל,  ולעשות  הילדים, 
מכפי  ויתר  לעשות  שבכחו 
הילדים  על  לפעול  כחו, 
שמדריכים  בדרך  שילכו 

אותם.

Source 3
 Midrash Shemot Rabbah chapter 28 segment 2

Rabbi Tachlifa Dekeisarin said: The Holy Blessed 
One said, “When I created the world, I commanded 
only Adam; and after that Chava was commanded, 
and she transgressed and corrupted the world. Now, 
if I do not call to the women first, they will nullify 
the Torah.” So it says, "So say to the House of Jacob.” 

Source 4
 Hayom Yom Teves 22

My father [Rabbi Shalom Dovber of Lubavitch] 
proclaimed at a farbrengen: Just as wearing tefillin 
every day is a Mitzva commanded by the Torah to 
every individual regardless of his standing in Torah, 
whether deeply learned or simple, so too is it an 
absolute duty for every person to spend a half hour 
every day thinking about the Torah-education of 
children, and to do everything in his power - and 
beyond his power - to inspire children to follow the 
path along which they are being guided.


