ב"ה

אור ע"י  -יגדיל ת
ו
ר
ה
מ
ב
צא ל
צע
ת
ו
יו
ר
ה

כו
ל
ל
:
ה
וראות רבינו פרק משניות
•
•

•

חסידות

ENGLISH SELEC TIONS

•

נג לה

•

ויש לעורר גם אודות לימוד תורתו של בעל ההילולא ביום ההילולא – “דבר בעתו מה טוב״ – הן בנגלה דתורה,
בהספרים שנקרא על שמם“ ,צמח-צדק״ ,והן ובמיוחד בפנימיות התורה...
ועד״ז בקשר ובשייכות ליום הולדתו של הרמב״ם למחרתו – יש לעורר ע״ד לימוד הרמב״ם ,החל מהשיעורים היומיים.
ומה טוב – צירוף שניהם יחדיו – לימוד פירושי הרמב״ם כפי שנתבארו בחידושי הצמח-צדק ,כולל גם הביאורים
בפנימיות התורה בהענינים שבהתחלת ספרו של הרמב״ם“ :לידע שיש שם מצוי ראשון כו׳ וכל הנמצאים כו׳ לא נמצאו
אלא מאמתת המצאו״...
ויש להתחיל בזה בהתחלת המעת-לעת ,תיכף וסמוך לתפלת ערבית – ובלשון חז״ל “מבית הכנסת לבית המדרש״,
ובפרט שבתפלת ערבית עצמה (ולפני שמונה עשרה) קורין שמע (ובהקדמת ברכות ק״ש ,שתים לפני׳ ושתים לאחרי׳),
שעי״ז מקיימים גם מצות תלמוד תורה“ ,ודברת בם״.
(ליל י״ג ניסן תנש״א ,תו״מ ח״ג ע׳ )48
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נגלה

הוראות רבינו

חידושים ברמב״ם הלכות תלמוד תורה (פסקי דינים של״ט ,א)
ולענין מהו נקרא ת"ח* לכאורה יש
להעיר מפ"ב דקדושין דף מ"ט ע"ב
ע"מ שאני תלמיד אין אומר כשמעון
בן עזאי כו' .ולכאורה היינו תלמיד
היינו תלמיד חכם .רק חכם הוא גדול
יותר .אכן יש לומר גם כן דת"ח גדול
מתלמיד כדמשמע בשבת קי"ד א'
איזהו ת"ח .דלפרש"י שם גדול הרבה
יותר מתלמיד דכאן .רק להתוס' שם
שוין .ועיין בטוש"ע א"ח רסי' קל"ו
ורסי' תקע"ה ובתענית פ"ק דף י' ע"ב
משמע בהדיא דתלמיד ות"ח שוין
שהרי אמרו אל יאמר תלמיד אני
כו' אלא כל תלמיד חכם כו' .מבואר
דהיינו ת"ח היינו תלמיד .יש לומר כיון
דכהנים האידנא אין אוכלין בתרומה
דאורייתא כמו שכתב הרמב"ם
רפ"כ מהא"ב .לכן אין להחמיר כל
כך בהתלמיד חכם שיהיה ממדרגה
הגדולה .רק כל שיודע מסכת אחת:
*הערת המערכת :המדובר הוא לענין הדין שאין
לישראל לישא כהנת אלא אם כן הוא תלמיד חכם
(ראה פסחים מט ,א).

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
לעילוי נשמת הרה"ת
ר' מרדכי ליב ע"ה
בן הרה"ת ר' חיים
דובער ע"ה
נפטר ז' ניסן ה'תש"פ

W

ho is considered a Talmid
*?Chacham
The
Gemara
Kidushin (49b) implies that the status
of a “Talmid” and the status of a
“Chacham” are similar however the
“Chacham” is superior. It is indeed
logical to assume that a Talmid
Chacham is superior to a Talmid, as
is implied by the Gemara Shabbos
(114a-“Who is a Talmid Chacham”).
Rashi there explains that a Talmid
Chacham is much greater than the
Talmid referred to here. According to
Tosfos however they are equal.
The Tur (OH”Ch-136 & 575) and
Gemara Taanis (10b) explicitly state
that a Talmid and Talmid Chacham are
considered equal. “Do not say I am a
Talmid . . . but rather every Talmid
” Chacham. . .
It is understood that a Talmid
Chacham is equivalent to a Talmid.
As the Ramabam explains (Laws of
forbidden relations Ch. 20) present
day Kohanim are presumed to be
of genuine priestly descent and are
therefore allowed to eat Terumah
D’rabannan.
Terumah
D’oraissa
however is forbidden unless the
Kohen is able to confirm his lineage
(Kohen Meyuchas). In a similar vein
one should not be overly stringent
regarding the status of a Talmid
Chacham, by requiring the highest
caliber of scholarship, rather anyone
who knows a single Mesechta is
presumed to be a Talmid Chacham.
*Editor’s note: This discussion revolves around
the law that a Yisroel should not marry the
daughter of a Kohen unless he is a Talmid
Chacham (see Pesachim 49a).

בקשר עם י״ג ניסן

עשיית כלי מעין האור  -לימוד תורתו
ידוע ומבואר בכ״מ שכדי לפעול המשכת אור זקוקים ל״כלי״ שהוא
מעין האור שרוצים להמשיך.
ולכן ,כאשר מדובר אודות המשכת האור והגילוי הקשור עם יום
ההילולא של אדמו״ר הצ״צ – ההמשכה והגילוי ד״כל עמל האדם
שעמלה נפשו בחייו״ ,באופן ד״פועל ישועות בקרב הארץ״,
..צריכים לקשר זאת – לכל לראש – עם תורתו של בעל ההילולא,

קשר מיוחד עם בעל ההילולא —
ע״י לימוד תורתו

כמובן בפשטות שע״י לימוד תורתו נפעל קשר מיוחד עם בעל ההילולא
– ע״ד מארז״ל בפירוש תיבת “אנכי״ – “אנא נפשי כתבית יהבית״ ,היינו,
שהקב״ה הכניס את עצמותו (כביכול) בתורה ,וכן הוא בנוגע לתורתו של
אדמו״ר הצ״צ ,שבה הכניס את עצמותו כו׳ – שהרי “צדיקים (ועאכו״כ
נשיאי ישראל) דומין לבוראם״.
[וטעם הדבר – מכיון שהאדם מתאחד עם התורה שלומד ,עד שנעשה
מציאות אחת עם התורה ,ע״ד לשון הגמרא (קידושין לב ,סע״א) שכאשר
לימוד התורה הוא כדבעי אזי נעשית התורה שלו – “תורה דילי׳ היא,
דכתיב ובתורתו יהגה יומם ולילה״ ,ועד כדי כך – ש״רב שמחל על כבודו
כבודו מחול״ ,כי אע״פ שמדובר אודות כבוד התורה ,ביכלתו למחול על
כבוד זה ,מכיון שזוהי מציאותו]...

להוסיף בלימוד תורת הצ״צ ,ובכל התורה
בנוגע לפועל:
בעמדנו ביום ההילולא של אדמו״ר הצ״צ – צריך כאו״א לקבל על
עצמו להוסיף בלימוד תורתו של בעל ההילולא,
[כולל – הוספה בלימוד התורה בכלל ,שהרי כל חלקי ועניני התורה שייכים
זה לזה וקשורים זה בזה ,ובלשון הכתוב“ :תורה אחת״ ,והרי “אין מקרא
יוצא מידי פשוטו״ ,היינו ,שכל חלקי התורה ,תושב״כ ותושבע״פ ,כולל
מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש – הרי הם “תורה אחת״ .ולכן אמרו חז״ל
“ . .הוא עמל במקום זה ותורתו עומלת לו במקום אחר״ ,וכפי שרואים
במוחש – “מעשה רב״ – שידיעה נוספת בענין מסויים בתורה ,פועלת
הוספה (כאשר מתבוננים בזה כדבעי) בכל שאר חלקי התורה ,מכיון שכל
חלקי התורה קשורים זה בזה – “תורה אחת״].
וכן להוסיף בכללות ההליכה בדרכיו ואורחותיו של בעל ההילולא,
החל מהענין דגמילות חסדים.
(ליל י״ג ניסן תשמ״ג – תו״מ ח״ג עמ׳  1273ואילך)

לימוד משניות
מ׳זאל לערנען א פרק משניות וואס הויבט זיך אן מיט איינע פון די
אותיות פון שמו הקדוש (עכ״פ איין פרק משניות)  . .און לערנען אויך אן
ענין אין די דרושי חסידות פון בעל ההילולא  . .און דאס וועט נאכמער
מזרז זיין אז זכותו יגן עלינו ועל כל בני ישראל בכל מקום שהם״.
(לקו״ש חכ״א ע׳ [ 296בנוגע לאדה”ז])

?מה עושה משיח למלך
וכמ"ש בו הנה ישכיל עבדי ירום ונשא
וגבה מאד (ישעי' נ"ב י"ג) והם ה' עליות
ישכיל מאברהם כו' וגבה מאד אותיות
אדם שיהי' למעלה גם מאדה"ר שהוא
' ולכן יהי,ח"ע כי למשיח יתגלה יותר
משיח ג"כ מלך על ישראל הגם שיהיו
אז כולם במדריגת ת"ח עד שגם טעמי
התורה יתגלה להם מ"מ הרי לא כל מה
שיתגלה למשיח יתגלה להם אלא יהא
בחי' מקיף עליהם ומצד זה נק' בשם מלך
עליהם שהמלוכה היא מה שלמעלה מן
.השכל של המקבל

מן החכמה שלו שאע"פ שאינו מתיישב
בשכלו שומע לגזירת המלך שאצלו נכון
.הוא ויש לו טוב טעם
ועד"ז יובן ג"כ בענין התורה שיש בה
מצות וחוקים המצות הם המושגים כמו
 והחוקים הם כמו פרה,ציצית ותפילין
אדומה ושעטנז שצמר ופשתים כל חד
לחודי' שרי וכן כל א' מהם עם משי רק
 והנה.'צמר ופשתים יחדיו לא תלבש כו
טעמי תורה יתגלו לע"ל ע"י המשיח אכן
לו בעצמו יתגלה הרבה יותר לאין קץ
ותכלית ממה שיוכל הוא לגלות לעם

 דכמו ענין,והנה מחמת בחי' זו נק' מלך
המלוכה שלמטה הוא רק בחי' הביטול
היינו מה שהוא למעלה מהגבלת שכלו
כי לדבר שמתיישב בשכלו בטוב טעם
ודעת אין צריך ע"ז לפקודת המלך שהרי
גם בלא מצותו נכון הדבר מצד עצמו
וטוב הוא בעיניו אלא הפקודה הוא רק
על דבר שהוא נגד שכלו והוא פלאי
ממנו שאעפ"כ מצד הפקודה והגזירה
מוכרח לקיים אותה ומבטל רצונו לרצון
המלך כי אינו יודע לב המלך (וטעמו
הכמוס) וה"ז בחי' ביטול לגבי למעלה

) ב (מצות מינוי מלך,דרך מצותיך קי

והענין כי התורה היא בחי' בלי גבול
וכמאמר ילכו מחיל אל חיל (תלים פ"ד
ח') שיש בחי' מדריגות אין קץ ותכלית
הכל בבחי' עילוי אחר עילוי באופן השגת
 והנה לע"ל יהי' גילוי אלקות,התורה
בהשגת פנימי' התורה והיינו ע"י משיח
שהוא ילמוד פנימי' התורה לכל העם
 אכן אעפ"כ,גם מה שהי' כעת בהעלם
בודאי הוא בעצמו יכיר יותר כי לא כל
מה שמשיג בעצמו יכול לגלות וללמד
.לכל העם כי לא יוכלו להשיג

WHAT MAKES MASHIACH A KING?
To clarify: The Torah is unlimited, as [implied
by] the verse (Tehillim 84:8): “They shall
proceed from strength to strength.” There are
an unlimited number of levels— each one an
ascent over the previous one — within the
comprehension of the Torah. In the Ultimate
Future, G‑dliness will be revealed through
the comprehension of the inner dimensions
of the Torah, i.e., Mashiach will teach the
entire nation the inner dimensions of the
Torah — even what is hidden in the present
era. Needless to say, [Mashiach] will certainly
know more than any of the people. For not
everything that he himself comprehends will
he be able to reveal and teach to the entire
nation, because they will be incapable of
understanding it.
Due to this quality, he will be called a king.
For in the mortal realm, the [subject-]
king relationship is defined only by bittul:
[making a commitment that is] above the
limits of one’s mind. For when something is
thoroughly comprehended by one’s mind,
there is no need for an order from the king:
even without [the king’s] command, one
considers the matter proper and correct. An
order is necessary only when a matter runs

contrary to one’s intellect and he considers
it astonishing. Nevertheless, because of [the
king’s] order and decree, he is required to
carry it out. He nullifies his will to the king’s
will, because [he appreciates that] he does not
comprehend the hidden rationale in the king’s
inner heart. This is an expression of bittul to a
level above his wisdom. Although the matter
is not grasped within his mind thoroughly, he
heeds the king’s decree, [confident that] the
king [comprehends why] it is correct and he
has a satisfactory explanation.
Similar concepts apply with regard to the
Torah, which contains both mitzvos and
chukim. [The rationale for] the mitzvos can
be comprehended, e.g., [those of] tzitzis and
tefillin. The chukim, by contrast, [transcend
intellectual comprehension], like [the laws
of] the Red Heifer or shaatnez. [In the latter
instance,] both wool and linen alone are
permitted, as is each one of them when
combined with silk. It is only a combination of
these two fabrics that is forbidden to be worn.
In the Ultimate Future, Mashiach will reveal
the motivating principles [for] the Torah’s
[commandments]. He himself, however, will
receive an infinitely greater revelation than

what he will be able to communicate to the
nation, as it is written (Yeshayahu 52:13):
“Behold, my servant will become wise. He
will become exalted, will be raised high
and become exceedingly lofty.” [The verse
refers to] five levels. “He will become wise,”
[indicates that he will surpass] Avraham…. The
term ( מאדmeod) [in the phrase “exceedingly
lofty”] shares the letters of the name אדם
(Adam), i.e., [Mashiach’s understanding]
will surpass that of Adam the first man who
is identified with Sublime Chochmah, for
Mashiach will receive a greater revelation.
Therefore, Mashiach will serve as a king
over the Jewish people even though they
will all be Torah scholars, and the motivating
principles [for] the Torah’s [commandments]
will be revealed to them. Nevertheless, not
everything that will be revealed to Mashiach
will be revealed to them. Instead, [this deeper
understanding] will serve as an encompassing
light above them. Due to this [encompassing
light], [Mashiach] will be called a king over
them, for kingship involves [a dimension that]
transcends the understanding of the recipient.
Mitzvas Minui Melech (Part 2)
Translated by Eliyahu Touger
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Stories Tzemach Tzedek
of
the

AN UNSUCCESSFUL
BUSINESS VENTURE

In keeping with the advice of our Sages to be selfreliant and avoid being supported by others, after
his chassunah (when he had the obligation of
supporting a family) the Tzemach Tzedek tried his
hand in business.
The Tzemach Tzedek first invested his entire dowry
with a reputable merchant, with the agreement
that he would receive part of the profits at
regular intervals. In this way he would be able
to learn without having to rely on anyone for
support. Unfortunately, however, the merchant
suffered severe losses, leaving the Tzemach Tzedek
with nothing. Seeing that this venture had not
succeeded, the Tzemach Tzedek decided to go into
business himself.
As a partner, the Tzemach Tzedek chose the great
talmid chacham Rav Nechemia of Dubrovna, a
devoted chossid of the Alter Rebbe who was
also his first cousin through marriage.1 After
considerable thought, they decided to start an
oven-making business.
Fashioning ovens proved to be a tedious,
painstaking, and time-consuming job. First they
would mold clay into the form of an oven. Then
they would bake the clay so that it would harden
properly. Finally, they would heat the clay with a
small fire to detect and seal the small cracks that
remained.
Like all manual laborers, they conversed with each
other to help pass time. But since they were both
great scholars, their discussions were far from idle
talk, revolving instead around the subjects they
were studying at the time. However, the deeper
and more involved their conversations would
become, the less attention they would pay to what
they were doing.
During one such conversation, one of the two men
was in the process of sealing the cracks from the
outside while the other one was sealing them from
the inside. Engrossed as he was in the topic under
discussion, the first one sealed the door shut, not
realizing that what he had just closed up was the
opening and not another crevice.
Before long, the level of heat in the oven rose
dramatically, to the extent that the oven was
becoming consumed from the flames. At one
point, the one inside cried out from the growing
heat of the fire. This succeeded in disrupting
his thoughts. Finally realizing that something
was wrong, he quickly broke open the door and
rescued his colleague. However, the oven itself
was not as lucky. It was totally destroyed beyond
repair, and they were fortunate to have the chance
to extinguish the fire before it consumed the entire
house.
Needless to say, they both came to the realization
that they would never succeed as businessmen.
After this event, the Tzemach Tzedek reluctantly

accepted a job as a tutor for older boys, but he
made sure to conceal his greatness.

A VISIT TO RUZHIN
After the histalkus of the Mitteler Rebbe, the
Tzemach Tzedek refused to accept the nesius for
some time (even though he was the son-in-law of
the Mitteler Rebbe and the beloved grandson of
the Alter Rebbe).
Seeing that no one was willing to become the
new Rebbe, some of the chassidim traveled to the
tzaddik Rav Yisroel of Ruzhin to ask him to become
their Rebbe.
That Shabbos, during one of the meals, the
Ruzhiner repeated the following Torah thought:
“When Hashem told Moshe Rabbeinu to take the
Yidden out of Mitzrayim, Moshe asked: ‘When
I come to the Yidden, they will tell me, “What is
Hashem’s name?” What should I tell them? 2
“Moshe’s words can also be explained as follows:
‘The Yidden are so knowledgeable that they
themselves will tell me what Hashem’s name is.3 If
so, what is left for me to teach them?’ ”
Turning to the Chabad chassidim, the Ruzhiner
said: “What can I teach you that you have not been
taught already? I advise you to go to your Rebbe.
He will teach you new concepts that have never
been heard before!”
The Ruzhiner then continued:
“As a reply to Moshe’s question, Hashem said, ‘’אהי
 – ’אשר אהיI will be who I will be.’4 The numerical
value of the word  ’אהיis 21. Since Hashem said this
word twice, we can multiply 21 by 21, which equals
441, תמ”א.
“ תמ”אspells out אמת, truth. It is also an acronym
for the words תורת מנחם אמת, the Torah of
Menachem [i.e., the Tzemach Tzedek] is true.”
The Chabad chassidim had their answer.
Immediately after Shabbos they left Ruzhin for
Lubavitch, planning to repeat the Ruzhiner’s words
to the chassidim there.
When they arrived, they were greeted by their
friends who had remained in Lubavitch. To their
great surprise, their colleagues related that the
Tzemach Tzedek had also mentioned that 21
multiplied by 21 equals 441, which spells out אמת.
The Tzemach Tzedek had further noted that תמ”א
has an additional meaning, but no one knew what
he was hinting to.
Now it was the turn of those who had remained
in Lubavitch to be startled. Their fellow chassidim
related that the Ruzhiner had said this explanation
as well, and he had also revealed the second
meaning!
Evidently, it was at this time that the Tzemach
Tzedek finally acquiesced to the request of the
chassidim to become Rebbe.

“THE REBBE DOESN’T
MAKE A MISTAKE!”

There was once a Jewish innkeeper who rented an
inn from the local poritz for many years. One year,
the poritz suddenly informed him that he would
not renew the lease, even for a larger amount of
money. No explanation was given, and the poritz
refused to even discuss the issue.
Heartbroken, the innkeeper spoke to his friends
and asked them for advice. Giving the matter much
consideration, they concluded that there was
one avenue that might prove successful. “There
is a wealthy Jew in the area who has numerous
dealings with the poritz. If he will intercede with
the poritz on your behalf, perhaps he will agree to
renew your lease.
“The problem is that you don’t know this rich
individual, and he might not want to get involved.
Our advice, therefore, is to travel to Lubavitch
and ask the Rebbe [the Tzemach Tzedek] to write
a letter to him, requesting that he intercede on
your behalf. He will definitely heed the Rebbe’s
request!”
With that, they sent him off, wishing him much
hatzlachah.
Entering the Rebbe’s room for a yechidus, the
innkeeper told the Rebbe his painful story. “I was
advised by my friends,” he concluded humbly, “to
ask the Rebbe to be so kind as to write a letter to
this wealthy Yid, requesting him to intercede on
my behalf.”
The Rebbe the Tzemach Tzedek acceded to
his request. He took out a pen, wrote a letter,
addressed it, and gave it to the innkeeper. Full of
gratitude, he thanked the Rebbe and left the room.
Of course, it would be disrespectful to read what
the Rebbe had written while in the Rebbe’s room.
But once the innkeeper had left the room, he
decided to take a look at his letter of salvation. To
his shock and dismay, while it was addressed to a
person with the same first name, the last name did
not match that of the wealthy Yid. The letter was
directed to someone else entirely!
The Yid approached the gabbai5 and asked him for
permission to enter the Rebbe’s room a second
time. However, the gabbai wouldn’t hear of it.
“You were in yechidus with the Rebbe and received
whatever the Rebbe gave you,” he said. “Now there
are others who are waiting for their turn to enter!”
The quiet argument quickly turned into a loud
commotion. “Not only isn’t the addressee
associated with the poritz,” bewailed the distressed
innkeeper, “he lives in a different city altogether.
How is he supposed to help me!?”
As they were arguing, the Maharil passed by
and noticed the commotion. He approached
the distraught man and asked him what was the
matter.
The poor innkeeper poured out his bitter heart to
the Rebbe’s son. He told him how the poritz had

מעשה רב

סיפור אודות אדמו״ר הצמח צדק
.בשעה שאין לו אפילו פרוטה אחת כדי לשלם עבורם
,למחרת שמע היורד שהדגים מסוג זה התייקרו מאד
.וכעבור יום התייקרו הדגים עוד יותר מאשר אתמול
סוחרי הדגים ראו שאצל הגרמני נמצאים מאה חביות
 אמר. בקשו ממנו לקנות את הדגים,דגים מהסוג הזה
 החביות הללו מכורות כבר לאיש אחד והוא,להם הגרמני
 הסוחרים שהיו מאד מעוניינים.צריך לבוא לקחת אותם
? שאלו את הגרמני מיהו הקונה,לקנות את הדגים הללו
 הלכו הסוחרים.נתן להם הגרמני את כתובתו באכסניה
 אנחנו נשלם לך כפל כפליים,אל האכסניה ואמרו לאיש
 ובלבד שתמכור לנו את הדגים שקנית,מהמחיר ששלמת
 הוא הסכים לעסק ומכר להם את הדגים במחיר.מהגרמני
 לאחר מכן.שהם הציעו לו והרויח בעסק הזה סכום עצום
.הלך אל הגרמני ושילם לו את הכסף שהגיע לו
.חזר האיש לעירו והצליח מאד בעסקיו
 מסיפוריו של,28-30 '(אוצר סיפורי חב"ד חי"ז ע
)הגה"ח רבי חיים שאול ברוק

כסף להוצאות הנסיעה ולהוצאות האכסניה ומסרו ליורד
.מנכסיו והוא נסע לברלין
הוא הגיע לברלין וכל היום היה מסתובב ברחובות העיר
 עבר כבר שבוע ואין,ובשווקים ולא ידע מאין יבוא עזרו
.הוא רואה שום פתח לישועה
יום אחד הוא עומד בשוק ליד חנות גדולה למכירת דגים
 וכשראה אותו, האיש הציץ בחנות.שהיתה שייכת לגרמני
, אמר לו האיש, מה הוא מבקש,בעל החנות שאל אותו
 והאיש,כי הוא רוצה לקנות מאה חביות דגים ממין פלוני
 אמנם הגרמני סירב תחילה.הציע עבורם סכום פעוט ביותר
לקבל סכום כל כך קטן אבל לבסוף נתרצה לסכום שהאיש
 רשם בפנקסו את כתובתו של האיש ואת ההזמנה.הציע לו
 הגרמני הזמין את הדגים.למאה חביות דגים מסוג פלוני
.עבורו והניח את החביות המיועדות לאיש הזה במחסן שלו
 וצחק בעצמו על המעשה,היורד מנכסיו חזר לאכסניה שלו
ההיתולי שהוא עשה היום כאשר הזמין מאה חביות דגים

מסחר הדגים בברלין

 האיש הזה לא היה.איש אחד שסחר בדגים ירד מנכסיו ר"ל
 אולם חסידי חב"ד שבעירו יעצו לו לנסוע אל הרבי,חסיד
. והוא בודאי יוכל להושיע לו,"ה"צמח צדק
לאיש הזה לא היו אפילו הוצאות לנסיעה והחסידים אספו
.ביניהם כסף להוצאות הנסיעה ומסרו לו את הכסף
כשנכנס אל הרבי ה"צמח צדק" וסיפר לו על המסחר שלו
 וכי לפתע התמוטטה עליו פרנסתו ונעשה ליורד,בדגים
:" אמר לו הרבי ה"צמח צדק,מנכסיו ר"ל
.– סע לברלין והשי"ת יעזור לך
 וכי מה,האיש חזר לעירו ולא חשב כלל לנסוע לברלין
, שאלו אותו החסידים,תעזור לו הנסיעה לברלין? כשחזר
 כי הרבי, ואמר להם,"מה היתה עצתו של הרבי ה"צמח צדק
 אם הרבי אמר לך, אמרו לו החסידים.אמר לו לנסוע לברלין
 אספו החסידים. ודאי שם תבוא לך הישועה,לנסוע לברלין

STORIES ABOUT THE TZEMACH TZEDEK
suddenly refused to renew his lease for no apparent
reason, and that his friends had advised him to ask
the Rebbe to write a letter to an influential Yid who
had connections with the poritz. “Your father the
Rebbe indeed wrote a letter,” he said, “but it is
addressed to the wrong person! And now he,” he
continued, pointing to the gabbai, “won’t let me go
back and tell the Rebbe about the mistake!”
“With Father there are no mistakes!” the Maharil
declared firmly. “If he addressed the letter to a
different person, it is because your salvation will
come through him, not through the person you
requested. Go and deliver the letter as my father
directed, and everything will turn out for the good.
Hashem will certainly help you!”
Encouraged by the Maharil’s decisive words, the
innkeeper made his way to the other Yid and
delivered the letter to him. Upon reading the letter,
the Jew — although not a chossid himself — told
the innkeeper: “If the tzaddik sent you here, I am
sure you will be helped somehow. How, I don’t
know, especially since I have no dealings with
that poritz. But stay here for a while as my guest,
and we will see how things work out.” And so the
innkeeper remained.
A number of days passed, and nothing significant
had yet occurred. Then, one evening, a huge
blizzard descended upon the area. In the middle of
the night, insistent knocking could be heard on the
window, rousing the household from its slumber.
Sleepily, the homeowner asked who it was. The
reply brought a knowing smile to his face.
“I am the wagon driver of the poritz, Mr. so-andso,” said the voice, mentioning the name of the
very poritz from which his guest rented his inn.
“Our wagon is stuck deep in the snow, and although
it is hitched to strong horses, it won’t budge. We

were afraid we would have to spend a frigid night
in the carriage, and I don’t even want to consider
the consequences that may have resulted. Then,
we suddenly noticed a light coming from your
house. Would you be so kind as to help me bring
in the poritz?”
Quietly, the Yid turned to his guest. “Your salvation
is near!” he said. “However, for now it will be best
if you stay in your room.” He quickly rushed out
to the barn, took his sled and horses, and hurried
over to the frozen poritz. He then brought him
back to his home and gave him a hot drink and
some nourishing food. The poritz warmed up and
slowly came back to himself.
When he had fully regained his strength, the poritz
turned to his host. “You saved my life!” he said
thankfully. “How can I repay you? I will give you
anything you ask. Should you so desire, I am ready
to give you half of my possessions!”
“My dear poritz!” the Jew replied. “Praised
be Hashem, I am quite comfortable and have
whatever I need. As for helping you, I refuse to
accept compensation for saving a person’s life.
However, I do have one request.
“A relative of mine6 has been renting an inn from
you for many years. He has always paid you on time
and has never given you any problems. He recently
informed me that for some unknown reason,
you will not be renewing his lease. He is utterly
distraught; the inn is his only source of income and
he has no place to go. I humbly request from you
to please refrain from evicting him, and allow him
to continue renting the inn!”
“That innkeeper is your relative?!” said the poritz,
astonished. “Listen to what I am about to tell you.“
“The truth is as you have said; he has rented the inn
for many years, and indeed he has always paid me

on time. I myself have no problems or complaints
against him. However, there is a wealthy Jew in my
area who has been pressuring me for some time to
rent the inn to a relative of his. He believes it will
provide him with a solid income.”
“Since we do a large amount of business together,
I couldn’t refuse him. But now that I know that the
present innkeeper is your relative, I will not force
him out. Not only that, I will allow him to remain
there rent-free! I will prepare a document right
now to this effect.”
The poritz took out a pen and paper, wrote his
decision, placed his seal on the document, and
handed it to the Yid, who gave it to his grateful
guest.
The innkeeper would repeat this story time and
again, concluding with the following statement:
“Who was this wealthy Jew who wanted the poritz
to evict me? It was none other than the person to
whom I had originally requested the letter to be
written, following which I thought the Rebbe had
erred! So even if you are certain that the facts say
otherwise, know that the Rebbe sees infinitely
more clearly than we do. The Rebbe never makes
a mistake!”

1. Rav Nechemia wrote a sefer of halachic responsa titled Divrei
Nechemia. He was married to the daughter of Reb Chaim Avrohom,
the second son of the Alter Rebbe.
2. Shemos 3:13:  מה אומר אליהם,ואמרו לי מה שמו.
3. Compiler’s note: According to this explanation, the words ואמרו לי
 מה שמוare read as a statement (instead of a question): “They will tell
me what his name is.”
4. Shemos 3:14.
5. Compiler’s note: The gabbai was probably Chaim Ber, the main
gabbai of the Rebbe the Tzemach Tzedek.
6. In the sense that all Jews are brothers.

משניות אותיות השם
מ
מסכת ברכות פרק א

ימ ַתי קוֹרִ ין ֶאת ׁ ְש ַמע ְּב ַערְ ִביתִ .מׁ ָּש ָעה
א ֵמ ֵא ָ
ׁ ֶש ַה ּכ ֲֹהנִ ים נִ ְכנָ ִסים ֶל ֱאכֹל ִּב ְתרוּ ָמ ָתןַ ,עד סוֹף
אשוֹנָ הִּ ,ד ְברֵ י רַ ִּבי ֱא ִל ֶיעזֶ ר .וַ ֲח ָכ ִמים
ָה ַאׁ ְשמוּ רָ ה ָהרִ ׁ
או ְֹמרִ יםַ ,עד ֲחצוֹת .רַ ָּבן ַּג ְמ ִל ֵיאל או ֵֹמרַ ,עד ׁ ֶש ַּי ֲע ֶלה
שה ׁ ֶש ָּבאוּ ָבנָ יו ִמ ֵּבית ַה ִּמׁ ְש ֶּתה,
ַע ּמוּ ד ַהׁ ָּש ַחרַ .מ ֲע ֶ ׂ
ָא ְמרוּ לוֹ ,לֹא ָקרִ ינוּ ֶאת ׁ ְש ַמעָ .א ַמר ָל ֶהםִ ,אם לֹא
ָע ָלה ַע ּמוּ ד ַהׁ ָּש ַחרַ ,ח ָּי ִבין ַא ֶּתם ִל ְקרוֹת .וְ לֹא ז ֹו ִּב ְל ַבד,
ֶא ָּלא ָּכל ַמה ׁ ֶּש ָא ְמרוּ ֲח ָכ ִמים ַעד ֲחצוֹתִ ,מ ְצוָ ָתן ַעד
ׁ ֶש ַּי ֲע ֶלה ַע ּמוּ ד ַהׁ ָּש ַחרֶ .ה ְק ֵטר ֲח ָל ִבים וְ ֵא ָברִ יםִ ,מ ְצוָ ָתן
ַעד ׁ ֶש ַּי ֲע ֶלה ַע ּמוּ ד ַהׁ ָּש ַחר .וְ ָכל ַה ֶּנ ֱא ָכ ִלין ְליוֹם ֶא ָחד,
ִמ ְצוָ ָתן ַעד ׁ ֶש ַּי ֲע ֶלה ַע ּמוּ ד ַהׁ ָּש ַחרִ .אם ֵּכןָ ,ל ָּמה ָא ְמרוּ
ֲח ָכ ִמים ַעד ֲחצוֹתְּ ,כ ֵדי ְל ַהרְ ִחיק ֶאת ָה ָא ָדם ִמן
ָה ֲע ֵבירָ ה:
ימ ַתי קוֹרִ ין ֶאת ׁ ְש ַמע ְּבׁ ַש ֲחרִ יתִ .מׁ ֶּש ַּי ִּכיר ֵּבין
ב ֵמ ֵא ָ
ְּת ֵכ ֶלת ְל ָל ָבן .רַ ִּבי ֱא ִל ֶיעזֶ ר או ֵֹמרֵּ ,בין ְּת ֵכ ֶלת ְל ַכרְ ִתי.
(וְ גו ְֹמרָ ּה) ַעד ָהנֵ ץ ַה ַח ָּמה .רַ ִּבי יְ הוׁ ֹֻש ַע או ֵֹמרַ ,עד
ׁ ָשלֹׁש ׁ ָשעוֹתֶ ׁ ,ש ֵּכן ֶּדרֶ ךְ ְּבנֵ י ְמ ָל ִכים ַל ֲעמוֹד ְּבׁ ָשלֹׁש
ׁ ָשעוֹתַ .ה ּקוֹרֵ א ִמ ָּכאן וְ ֵא ָילךְ לֹא ִה ְפ ִסידְּ ,כ ָא ָדם
ַה ּקוֹרֵ א ַב ּתוֹרָ ה:
ג ֵּבית ׁ ַש ַּמאי או ְֹמרִ יםָּ ,ב ֶערֶ ב ָּכל ָא ָדם יַ ּטוּ וְ יִ ְקרְ אוּ ,
וּ ַב ּב ֶֹקר יַ ֲע ְמדוּ ֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (דברים ו) וּ ְבׁ ָש ְכ ְּבךָ וּ ְבקוּ ֶמךָ .
וּ ֵבית ִה ֵּלל או ְֹמרִ יםָּ ,כל ָא ָדם קוֹרֵ א ְּכ ַדרְ ּכוֶֹ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר
(שם) וּ ְב ֶל ְכ ְּתךָ ַב ֶּדרֶ ךְ ִ .אם ֵּכןָ ,ל ָּמה נֶ ֱא ַמר וּ ְבׁ ָש ְכ ְּבךָ
וּ ְבקוּ ֶמךָ ְּ ,בׁ ָש ָעה ׁ ֶש ְּבנֵ י ָא ָדם ׁשו ְֹכ ִבים ,וּ ְבׁ ָש ָעה ׁ ֶש ְּבנֵ י
יתי ָבא ַב ֶּדרֶ ךְ ,
ָא ָדם עו ְֹמ ִדיםָ .א ַמר רַ ִּבי ַטרְ פוֹןֲ ,אנִ י ָהיִ ִ
וְ ִה ֵּט ִתי ִל ְקרוֹתְּ ,כ ִד ְברֵ י ֵבית ׁ ַש ַּמאי ,וְ ִס ַּכנְ ִּתי ְב ַע ְצ ִמי
ית ָלחוֹב ְּב ַע ְצ ְמךָ ,
ִמ ְּפנֵ י ַה ִּל ְס ִטיםָ .א ְמרוּ לוְֹּ ,כ ַדי ָהיִ ָ
ׁ ֶש ָע ַברְ ָּת ַעל ִּד ְברֵ י ֵבית ִה ֵּלל:
ד ַּבׁ ַּש ַחר ְמ ָברֵ ךְ ׁ ְש ַּתיִ ם ְל ָפנֶ ָיה וְ ַא ַחת ְל ַא ֲחרֶ ָיה ,וּ ָב ֶערֶ ב
ׁ ְש ַּתיִ ם ְל ָפנֶ ָיה וּ ׁ ְש ַּתיִ ם ְל ַא ֲחרֶ ָיהַ .א ַחת ֲארֻ ָּכה וְ ַא ַחת
ְק ָצרָ הְ .מקוֹם ׁ ֶש ָא ְמרוּ ְל ַה ֲארִ יךְ ֵ ,אינ ֹו רַ ׁ ַּשאי ְל ַק ֵּצר.
ְל ַק ֵּצרֵ ,אינ ֹו רַ ׁ ַּשאי ְל ַה ֲארִ יךְ ַ .ל ְח ּתֹםֵ ,אינ ֹו רַ ׁ ַּשאי ׁ ֶש ּלֹא
ַל ְח ּתֹם .וְ ׁ ֶש ּלֹא ַל ְח ּתֹםֵ ,אינ ֹו רַ ׁ ַּשאי ַל ְח ּתֹם:
ה ַמזְ ִּכירִ ין יְ ִצ ַיאת ִמ ְצרַ יִ ם ַּב ֵּלילוֹתָ .א ַמר רַ ִּבי ֶא ְל ָעזָ ר
יתי
ֶּבן ֲעזַ רְ יָ הֲ ,הרֵ י ֲאנִ י ְּכ ֶבן ׁ ִש ְב ִעים ׁ ָשנָ ה ,וְ לֹא זָ ִכ ִ
ׁ ֶש ֵּת ָא ֵמר יְ ִצ ַיאת ִמ ְצרַ יִ ם ַּב ֵּלילוֹתַ ,עד ׁ ֶש ְּדרָ ׁ ָש ּה ֶּבן
זו ָֹמאֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (דברים טז) ְל ַמ ַען ִּתזְ ּכֹר ֶאת יוֹם
אתךָ ֵמ ֶארֶ ץ ִמ ְצרַ יִ ם ּכֹל יְ ֵמי ַח ֶּייךָ  .יְ ֵמי ַח ֶּייךָ ַ ,ה ָּי ִמים.
ֵצ ְ
ּכֹל יְ ֵמי ַח ֶּייךָ ַ ,ה ֵּלילוֹת .וַ ֲח ָכ ִמים או ְֹמרִ ים ,יְ ֵמי ַח ֶּייךָ ,
ָהעו ָֹלם ַה ֶּזהּ .כֹל (יְ ֵמי ַח ֶּייךָ )ְ ,ל ָה ִביא ִלימוֹת ַה ָּמׁ ִש ַיח:

נ
מסכת סנהדרין פרק ו

א נִ גְ ַמר ַה ִּדין ,מו ִֹצ ִיאין אוֹת ֹו ְל ָס ְקלוֵֹּ .בית ַה ְּס ִק ָילה
ָהיָ ה חוּ ץ ְל ֵבית ִּדיןֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (ויקרא כד) הו ֵֹצא ֶאת
ַה ְמ ַק ֵּללֶ .א ָחד עו ֵֹמד ַעל ֶּפ ַתח ֵּבית ִּדין וְ ַה ּסוּ ָדרִ ין

ְּביָ ד ֹו (וְ ָא ָדם ֶא ָחד רו ֵֹכב)ַ ,ה ּסוּ ס רָ חוֹק ִמ ֶּמנּ וּ ְּכ ֵדי
ׁ ֶש ְּי ֵהא רו ֵֹאהוּ  .או ֵֹמר ֶא ָחד יֶ ׁש ִלי ְל ַל ֵּמד ָע ָליו זְ כוּ ת,
ַה ָּלה ֵמנִ יף ַּב ּסוּ ָדרִ ין וְ ַה ּסוּ ס רָ ץ וּ ַמ ֲע ִמידוֹ .וַ ֲא ִפ ּלוּ הוּ א
או ֵֹמר יֶ ׁש ִלי ְל ַל ֵּמד ַעל ַע ְצ ִמי זְ כוּ תַ ,מ ֲחזִ ירִ ין אוֹת ֹו
ֲא ִפ ּלוּ ַארְ ָּב ָעה וַ ֲח ִמׁ ָּשה ְפ ָע ִמים ,וּ ִב ְל ַבד ׁ ֶש ֵּיׁש ַמ ָּמׁש
ִּב ְד ָברָ יוָ .מ ְצאוּ ל ֹו זְ כוּ תְּ ,פ ָטרוּ הוּ  ,וְ ִאם ָלאו ,יו ֵֹצא
ִל ָּס ֵקל .וְ ָכרוֹז יו ֵֹצא ְל ָפנָ יוִ ,א ׁיש ְּפלוֹנִ י ֶּבן ְּפלוֹנִ י יו ֵֹצא
ִל ָּס ֵקל ַעל ׁ ֶש ָע ַבר ֲע ֵברָ ה ְפלוֹנִ ית וּ ְפלוֹנִ י וּ ְפלוֹנִ י ֵע ָדיו,
ָּכל ִמי ׁ ֶשיּ ו ֵֹד ַע ל ֹו זְ כוּ ת יָ בוֹא וִ ַיל ֵּמד ָע ָליו:
שר ַא ּמוֹת ,או ְֹמרִ ים
ב ָהיָ ה רָ חוֹק ִמ ֵּבית ַה ְּס ִק ָילה ְּכ ֶע ֶ ׂ
ל ֹו ִה ְתוַ ֵּדהֶ ׁ ,ש ֵּכן ֶּדרֶ ךְ ַה ּמוּ ָמ ִתין ִמ ְתוַ ִּדיןֶ ׁ ,ש ָּכל
ַה ִּמ ְתוַ ֶּדה יֶ ׁש ל ֹו ֵח ֶלק ָלעו ָֹלם ַה ָּבאֶ ׁ .ש ֵּכן ָמ ִצינוּ ְב ָע ָכן
שים נָ א ָכבוֹד ַלה'
ׁ ֶש ָא ַמר ל ֹו יְ הוׁ ֹֻש ַע (יהושע ז) ְּבנִ י ִ ׂ
שרָ ֵאל וְ ֶתן ל ֹו תו ָֹדה וְ גוֹ' ,וַ ַּי ַען ָע ָכן ֶאת יְ הוׁ ֹֻש ַע
ֱאל ֵֹהי יִ ְ ׂ
שרָ ֵאל]
אתי ַ[לה' ֱאל ֵֹהי יִ ְ ׂ
ֹאמר ָא ְמנָ ה ָאנ ִֹכי ָח ָט ִ
וַ יּ ַ
וְ ָכזֹאת וְ גוֹ' .וּ ִמ ַּניִ ן ׁ ֶש ִּכ ֶּפר ל ֹו וִ ּדוּ יוֶֹ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (שם)
ֹאמר יְ הוׁ ֹֻש ַע ֶמה ֲע ַכרְ ָּתנוּ יַ ְע ָּכרְ ךָ ה' ַּביּ וֹם ַה ֶּזהַ ,היּ וֹם
וַ יּ ֶ
ַה ֶּזה ַא ָּתה ָעכוּ ר וְ ִאי ַא ָּתה ָעכוּ ר ָלעו ָֹלם ַה ָּבא .וְ ִאם
ית ִתי
ֵאינ ֹו יו ֵֹד ַע ְל ִה ְתוַ ּדוֹת ,או ְֹמרִ ים ל ֹו ֱאמוֹר ְּת ֵהא ִמ ָ
ַּכ ָּפרָ ה ַעל ָּכל ֲעוֹנו ָֹתי .רַ ִּבי יְ הוּ ָדה או ֵֹמרִ ,אם ָהיָ ה
ית ִתי ַּכ ָּפרָ ה ַעל ָּכל
יו ֵֹד ַע ׁ ֶשהוּ א ְמז ָֻּמם ,או ֵֹמר ְּת ֵהא ִמ ָ
ֲעוֹנו ַֹתי חוּ ץ ֵמ ָעוֹן זֶ הָ .א ְמרוּ לוִֹ ,אם ֵּכן ,יְ הוּ ָכל ָא ָדם
או ְֹמרִ ים ָּכךְ ְּכ ֵדי ְלנַ ּקוֹת ֶאת ַע ְצ ָמן:
יטין
ג ָהיָ ה רָ חוֹק ִמ ֵּבית ַה ְּס ִק ָילה ַארְ ַּבע ַא ּמוֹתַ ,מ ְפׁ ִש ִ
אוֹת ֹו ֶאת ְּבגָ ָדיוָ .ה ִא ׁישְ ,מ ַכ ִּסין אוֹת ֹו ִמ ְּל ָפנָ יו.
וְ ָה ִאׁ ָּשהִ ,מ ְּל ָפנֶ ָיה וּ ֵמ ַא ֲחרֶ ָיהִּ ,ד ְברֵ י רַ ִּבי יְ הוּ ָדה.
וַ ֲח ָכ ִמים או ְֹמרִ יםָ ,ה ִא ׁיש נִ ְס ָקל ָערוֹם וְ ֵאין ָה ִאׁ ָּשה
נִ ְס ֶק ֶלת ֲערֻ ָּמה:
ד ֵּבית ַה ְּס ִק ָילה ָהיָ ה גָ בו ַֹּה ׁ ְש ֵּתי קוֹמוֹתֶ .א ָחד ִמן
ָה ֵע ִדים ּדו ֲֹחפ ֹו ַעל ָמ ְתנָ יו .נֶ ְה ַּפךְ ַעל ִל ּבוֹ ,הו ְֹפכ ֹו ַעל
ָמ ְתנָ יוִ .אם ֵמת ָּב ּה ,יָ ָצא .וְ ִאם ָלאוַ ,הׁ ֵּשנִ י נו ֵֹטל ֶאת
ָה ֶא ֶבן וְ נו ְֹתנָ ּה ַעל ִל ּבוִֹ .אם ֵמת ָּב ּה ,יָ ָצא .וְ ִאם ָלאו,
שרָ ֵאלֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (דברים יז) יַ ד ָה ֵע ִדים
ימת ֹו ְב ָכל יִ ְ ׂ
רְ גִ ָ
אשֹנָ ה ַל ֲה ִמית ֹו וְ יַ ד ָּכל ָה ָעם ָּב ַא ֲחרֹנָ הָּ .כל
ִּת ְהיֶ ה ּב ֹו ָברִ ׁ
ַה ִּנ ְס ָק ִלין נִ ְת ִליןִּ ,ד ְברֵ י רַ ִּבי ֱא ִל ֶיעזֶ ר .וַ ֲח ָכ ִמים או ְֹמרִ ים,
ֵאינ ֹו נִ ְת ֶלה ֶא ָּלא ַה ְמגַ ֵּדף וְ ָהעו ֵֹבד ֲעבו ָֹדה זָ רָ הָ .ה ִא ׁיש
ּתו ִֹלין אוֹת ֹו ָּפנָ יו ְּכ ַל ֵּפי ָה ָעם וְ ָה ִאׁ ָּשה ָּפנֶ ָיה ְּכ ַל ֵּפי
ָה ֵעץִּ ,ד ְברֵ י רַ ִּבי ֱא ִל ֶיעזֶ ר .וַ ֲח ָכ ִמים או ְֹמרִ יםָ ,ה ִא ׁיש
נִ ְת ֶלה וְ ֵאין ָה ִאׁ ָּשה נִ ְת ֵליתָ .א ַמר ָל ֶהן רַ ִּבי ֱא ִל ֶיעזֶ ר,
וַ ֲהלֹא ׁ ִש ְמעוֹן ֶּבן ׁ ֶש ָטח ָּת ָלה נָ ׁ ִשים ְּב ַאׁ ְש ְקלוֹןָ .א ְמרוּ
לוְֹ ׁ ,שמוֹנִ ים נָ ׁ ִשים ָּת ָלה וְ ֵאין ָּדנִ ין ׁ ְשנַ יִ ם ְּביוֹם ֶא ָחד.
ֵּכ ַיצד ּתו ִֹלין אוֹתוְֹ ,מׁ ַש ְּק ִעין ֶאת ַה ּקוֹרָ ה ָב ָארֶ ץ וְ ָה ֵעץ
יו ֵֹצא ִמ ֶּמ ָּנה ,וּ ַמ ִּקיף ׁ ְש ֵּתי יָ ָדיו ז ֹו ַעל ַּג ֵּבי ז ֹו וְ תו ֶֹלה
אוֹתוֹ .רַ ִּבי יו ֵֹסי או ֵֹמרַ ,ה ּקוֹרָ ה ֻמ ָּטה ַעל ַה ּכ ֶֹתל וְ תו ֶֹלה
שין .וּ ַמ ִּתירִ ין אוֹת ֹו ִמ ָּיד.
אוֹת ֹו ְּכ ֶדרֶ ךְ ׁ ֶש ַה ַּט ָּב ִחין ע ֹו ִ ׂ
שהֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר (דברים
וְ ִאם ָלן ,עו ֵֹבר ָע ָליו ְּבלֹא ַת ֲע ֶ ׂ
כא) לֹא ָת ִלין נִ ְב ָלת ֹו ַעל ָה ֵעץ ִּכי ָקבוֹר ִּת ְק ְּברֶ נּ וּ ַּ(ביּ וֹם
ַההוּ א) ִּכי ִק ְל ַלת ֱאל ִֹהים ָּתלוּ י וְ גוֹ'ְּ .כלו ַֹמרִ ,מ ְּפנֵ י ָמה
זֶ ה ָּתלוּ יִ ,מ ְּפנֵ י ׁ ֶש ֵּברַ ךְ ֶאת ַהׁ ֵּשם ,וְ נִ ְמ ָצא ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ ם
ִמ ְת ַח ֵּלל:
(ש ִכינָ ה)
ה ָא ַמר רַ ִּבי ֵמ ִאירִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶש ָא ָדם ִמ ְצ ַט ֵערְ ׁ ,
ֹאשיַ ,ק ַּלנִ י
ָמה ַה ָּלׁשוֹן או ֶֹמרֶ ת ַּ(כ ְביָ כוֹל) ַק ַּלנִ י ֵמר ׁ ִ
ִמ ְּזרו ִֹעיִ .אם ֵּכן ַה ָּמקוֹם ִמ ְצ ַט ֵער ַעל ָּד ָמם ׁ ֶשל רְ ׁ ָש ִעים

ׁ ֶש ִּנׁ ְש ַּפךְ ַ ,קל וָ ח ֶֹמר ַעל ָּד ָמם ׁ ֶשל ַצ ִּד ִיקים .וְ לֹא ז ֹו
(א ְמרוּ )ֶ ,א ָּלא ָּכל ַה ֵּמ ִלין ֶאת ֵמתוֹ ,עו ֵֹבר ְּבלֹא
ִב ְל ַבד ָ
שהֱ .ה ִלינוּ ִל ְכבוֹד ֹו ְל ָה ִביא ל ֹו ָארוֹן וְ ַת ְכרִ ִיכים,
ַת ֲע ֶ ׂ
ֵאינ ֹו עו ֵֹבר ָע ָליו .וְ לֹא ָהיוּ קו ְֹברִ ין אוֹת ֹו ְּב ִק ְברוֹת
ֲאבו ָֹתיוֶ ,א ָּלא ׁ ְשנֵ י ָב ֵּתי ְק ָברוֹת ָהיוּ ְמ ֻת ָּקנִ ין ְל ֵבית ִּדין,
שרָ ִפין:
ֶא ָחד ַל ֶּנ ֱהרָ גִ ין וְ ַל ֶּנ ֱחנָ ִקין וְ ֶא ָחד ַל ִּנ ְס ָק ִלין וְ ַל ִּנ ְ ׂ
שרְ ,מ ַל ְּק ִטין ֶאת ָה ֲע ָצמוֹת וְ קו ְֹברִ ין
ו נִ ְת ַע ַּכל ַה ָּב ָ ׂ
או ָֹתן ִּב ְמקו ָֹמן .וְ ַה ְּקרו ִֹבים ָּב ִאים וְ ׁשו ֲֹא ִלין ִּבׁ ְשלוֹם
ַה ַּד ָּינִ ין וּ ִבׁ ְשלוֹם ָה ֵע ִדיםְּ ,כלו ַֹמר ׁ ֶש ֵאין ְּב ִל ֵּבנוּ ֲע ֵל ֶיכם
ְּכלוּ םֶ ׁ ,ש ִּדין ֱא ֶמת ַּדנְ ֶּתם .וְ לֹא ָהיוּ ִמ ְת ַא ְּב ִליןֲ ,א ָבל
אוֹנְ נִ יןֶ ׁ ,ש ֵאין ֲאנִ ינוּ ת ֶא ָּלא ַב ֵּלב:

ח
מסכת חלה פרק א

שעוֹרִ ים
א ֲח ִמׁ ָּשה ְד ָברִ ים ַח ָּי ִבין ַּב ַח ָּלהַ ,ה ִח ִטים וְ ַה ְ ׂ
וְ ַה ּ ֻכ ְס ִמין וְ ׁ ִש ּב ֶֹלת ׁשוּ ָעל וְ ׁ ִשיפוֹןֲ .הרֵ י ֵא ּלוּ ַח ָּי ִבין
ַּב ַח ָּלה ,וּ ִמ ְצ ָטרְ ִפין זֶ ה ִעם זֶ ה ,וַ ֲאסוּ רִ ין ֶּב ָח ָדׁש ִמ ִּל ְפנֵ י
ַה ֶּפ ַסח ,וּ ִמ ִּל ְקצוֹר ִמ ִּל ְפנֵ י ָהע ֶֹמר .וְ ִאם ִהׁ ְשרִ ׁישוּ ק ֶֹדם
ָלע ֶֹמרָ ,הע ֶֹמר ַמ ִּתירָ ן .וְ ִאם ָלאוֲ ,אסוּ רִ ין ַעד ׁ ֶש ָּיבוֹא
ָהע ֶֹמר ַה ָּבא:
ב ָהאו ֵֹכל ֵמ ֶהם ַּכ ַּזיִ ת ַמ ָּצה ַּב ֶּפ ַסחָּ ,י ָצא יְ ֵדי חו ָֹבתוֹ.
ַּכ ַּזיִ ת ָח ֵמץַ ,ח ָּיב ַּב ִה ָּכרֵ ת .נִ ְת ָערֵ ב ֶא ָחד ֵמ ֶהם ְּב ָכל
ַה ִּמינִ יםֲ ,הרֵ י זֶ ה עו ֵֹבר ַּב ֶּפ ַסחַ .הנּ ו ֵֹדר ִמן ַה ַּפת וּ ִמן
ַה ְּתבוּ ָאהָ ,אסוּ ר ָּב ֶהםִּ ,ד ְברֵ י רַ ִּבי ֵמ ִאיר .וַ ֲח ָכ ִמים
או ְֹמרִ יםַ ,הנּ ו ֵֹדר ִמן ַה ָּדגָ ן ֵאינ ֹו ָאסוּ ר ֶא ָּלא ֵמ ֶהן.
שרוֹת:
וְ ַח ָּי ִבין ַּב ַח ָּלה וּ ַב ַּמ ַע ְ ׂ
שרוֹתַ ,ה ֶּל ֶקט,
ג ֵא ּלוּ ַח ָּי ִבין ַּב ַח ָּלה וּ ְפטוּ רִ ים ִמן ַה ַּמ ַע ְ ׂ
אשוֹן ׁ ֶש ִּנ ְּט ָלה
שר רִ ׁ
וְ ַהׁ ִּש ְכ ָחה ,וְ ַה ֵּפ ָאה ,וְ ַה ֶה ְפ ֵקר ,וּ ַמ ֲע ֵ ׂ
שר ׁ ֵשנִ י וְ ֶה ְק ֵּדׁש ׁ ֶש ִּנ ְפ ּדוּ  ,וּ מו ַֹתר ָהע ֶֹמר,
ְתרוּ ָמתוֹ ,וּ ַמ ֲע ֵ ׂ
וּ ְתבוּ ָאה ׁ ֶש ּלֹא ֵה ִב ָיאה ׁ ְש ִל ׁיש .רַ ִּבי ֱא ִל ֶיעזֶ ר או ֵֹמר,
ְּתבוּ ָאה ׁ ֶש ּלֹא ֵה ִב ָיאה ׁ ְש ִל ׁישְּ ,פטוּ רָ ה ִמן ַה ַח ָּלה:
שרוֹת וּ ְפטוּ רִ ין ִמן ַה ַח ָּלהָ ,האֹרֶ ז,
ד ֵא ּלוּ ַח ָּי ִבין ַּב ַּמ ַע ְ ׂ
וְ ַה ּד ַֹחן ,וְ ַה ְּפרָ גִ ים ,וְ ַהׁ ּ ֻש ְמׁ ְש ִמין ,וְ ַה ִּק ְטנִ יוֹת ,וּ ָפחוּ ת
ֵמ ֲח ֵמׁ ֶשת רְ ָב ִעים ַּב ְּתבוּ ָאהַ .ה ּ ֻס ְפ ָּגנִ ין ,וְ ַה ּ ֻד ְבׁ ָשנִ ין,
שרֵ ת ,וְ ַה ְמדֻ ָּמעְּ ,פטוּ רִ ין ִמן
יטין ,וְ ַח ַּלת ַה ַּמ ְ ׂ
וְ ָה ֶא ְס ִקרִ ִ
ַה ַח ָּלה:
ה ִע ָּסה ׁ ֶש ְּת ִח ָל ָתה ֻס ְפ ָּגנִ ין וְ סו ָֹפ ּה ֻס ְפ ָּגנִ יןְּ ,פטוּ רָ ה
ִמן ַה ַח ָּלהְּ .ת ִח ָּל ָת ּה ִע ָּסה וְ סו ָֹפ ּה ֻס ְפ ָּגנִ יןְּ ,ת ִח ָּל ָת ּה
ֻס ְפ ָּגנִ ין וְ סו ָֹפ ּה ִע ָּסהַ ,ח ֶּי ֶבת ַּב ַח ָּלה .וְ ֵכן ַה ְּקנוּ ְב ָקאוֹת
ַח ָּיבוֹת:
ו ַה ְּמ ִע ָּיסהֵּ ,בית ׁ ַש ַּמאי ּפו ְֹטרִ ין ,וּ ֵבית ִה ֵּלל ְמ ַח ְּי ִבין.
יטהֵּ ,בית ׁ ַש ַּמאי ְמ ַח ְּי ִבין ,וּ ֵבית ִה ֵּלל ּפו ְֹטרִ ין.
ַה ֲח ִל ָ
ש ָאן ְל ַע ְצמוָֹּ ,פטוּ ר.
ַח ּלוֹת ּתו ָֹדה וּ רְ ִק ֵיקי נָ זִ יר ֲע ָ ׂ
ִל ְמ ּכוֹר ַּבׁ ּשוּ קַ ,ח ָּיב:
שאוֹר ְל ַח ֵּלקַ ,ח ָּיב ַּב ַח ָּלה .נָ ׁ ִשים
שה ְ ׂ
ז נַ ְח ּתוֹם ׁ ֶש ָע ָ ׂ
שאוֹרִ ,אם ֵאין ְּבׁ ֶשל
שוֹת ָל ֶהן ְ ׂ
ׁ ֶש ָּנ ְתנוּ ְלנַ ְח ּתוֹם ַל ֲע ׂ
ַא ַחת ֵמ ֶהן ַּכׁ ִּשעוּ רְּ ,פטוּ רָ ה ִמן ַה ַח ָּלה:
ח ִע ַּסת ַה ְּכ ָל ִביםִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶש ָהרו ִֹעים או ְֹכ ִלין ִמ ֶּמ ָּנה,
ַח ֶּי ֶבת ַּב ַח ָּלה ,וּ ְמ ָערְ ִבין ָּב ּה ,וּ ִמׁ ְש ַּת ְּת ִפין ָּב ּה ,וּ ְמ ָברְ ִכין

משניות אותיות השם
שית ְּביוֹם טוֹב ,וְ יו ֵֹצא ָב ּה
ָע ֶל ָיה ,וּ ְמזַ ְּמנִ ין ָע ֶל ָיה ,וְ נַ ֲע ֵ ׂ
ָא ָדם יְ ֵדי חו ָֹבת ֹו ַּב ֶּפ ַסחִ .אם ֵאין ָהרו ִֹעים או ְֹכ ִלין
ִמ ֶּמ ָּנהֵ ,אינָ ּה ַח ֶּי ֶבת ַּב ַח ָּלה ,וְ ֵאין ְמ ָערְ ִבין ָּב ּה ,וְ ֵאין
ִמׁ ְש ַּת ְּת ִפין ָּב ּה ,וְ ֵאין ְמ ָברְ ִכין ָע ֶל ָיה ,וְ ֵאין ְמזַ ְּמנִ ין
שית ְּביוֹם טוֹב ,וְ ֵאין ָא ָדם יו ֵֹצא ָב ּה
ָע ֶל ָיה ,וְ ֵאינָ ּה נַ ֲע ֵ ׂ
יְ ֵדי חו ָֹבת ֹו ַּב ֶּפ ַסחֵּ .בין ָּכךְ וּ ֵבין ָּכךְ ִ ,מ ַּט ְּמ ָאה ֻט ְמ ַאת
ֳא ָכ ִלין:
יתה וָ ח ֶֹמׁש,
ט ַה ַח ָּלה וְ ַה ְּתרוּ ָמהַ ,ח ָּי ִבין ֲע ֵל ֶיהן ִמ ָ
וַ ֲאסוּ רִ ים ַל ָּזרִ ים ,וְ ֵהם נִ ְכ ֵסי כ ֵֹהן ,וְ עו ִֹלין ְּב ֶא ָחד וּ ֵמ ָאה,
וּ ְטעוּ נִ ין רְ ִח ַיצת יָ ַדיִ ם וְ ַה ֲערֵ ב ׁ ֶש ֶמׁש ,וְ ֵאינָ ן נִ ָּט ִלין ִמן
ַה ָּטהוֹר ַעל ַה ָּט ֵמאֶ ,א ָּלא ִמן ַה ּ ֻמ ָקף וּ ִמן ַה ָּד ָבר ַה ָּגמוּ ר.
ָהאו ֵֹמר ָּכל ָּגרְ נִ י ְתרוּ ָמה וְ ָכל ִע ָּס ִתי ַח ָּלה ,לֹא ָא ַמר
ְּכלוּ םַ ,עד ׁ ֶש ְּיׁ ַש ֵּיר ִמ ְק ָצת:

מ
מסכת ברכות פרק א
(עיין לעיל)

מ
מסכת ברכות פרק א
(עיין לעיל)

ע

ִמ ְצ ָטרְ ִפין ,וְ חוֹרְ ׁ ִשין ָּכל ֵּבית ְס ָאה ִּבׁ ְש ִב ָילן .וְ ַכ ָּמה ֵיְהא
ֵבינֵ ֶיהם ,רַ ָּבן ַּג ְמ ִל ֵיאל או ֵֹמרְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּי ְֵהא ַה ָּב ָקר עו ֵֹבר
ְּב ֵכ ָליו:
שר נְ ִטיעוֹת ְמפֻ ָּזרוֹת ְּבתוֹךְ ֵּבית ְס ָאה ,חוֹרְ ׁ ִשין ָּכל
ו ֶע ֶ ׂ
ֹאש ַהׁ ָּשנָ הָ .היוּ ֲעשׂוּ יוֹת ׁשוּ רָ ה
ֵּבית ְס ָאה ִּבׁ ְש ִב ָילןַ ,עד ר ׁ
וּ ֻמ ָּקפוֹת ֲע ָטרָ הֵ ,אין חוֹרְ ׁ ִשין ָל ֶהם ֶא ָּלא ְל ָצרְ ָּכן:
ז ַה ְּנ ִטיעוֹת וְ ַה ְּד ּלוּ ִעיםִ ,מ ְצ ָטרְ ִפין ְלתוֹךְ ֵּבית ְס ָאה .רַ ָּבן
שרָ ה ְד ּלוּ ִעים ְל ֵבית
ׁ ִש ְמעוֹן ֶּבן ַּג ְמ ִל ֵיאל או ֵֹמרָּ ,כל ֲע ָ ׂ
ֹאש ַהׁ ָּשנָ ה:
ְס ָאה ,חוֹרְ ׁ ִשין ָּכל ֵּבית ְס ָאה ַעד ר ׁ
ח ַעד ֵא ָימ ַתי נִ ְקרְ אוּ נְ ִטיעוֹת .רַ ִּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶּבן ֲעזַ רְ יָה
או ֵֹמרַ ,עד ׁ ֶש ָּיח ֹּלוּ  .רַ ִּבי יְהוׁ ֹֻש ַע או ֵֹמרַּ ,בת ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים.
רַ ִּבי ֲע ִק ָיבא או ֵֹמר ,נְ ִט ָיעה ִכׁ ְש ָמ ּהִ .א ָילן ׁ ֶש ִּנגְ ַמם וְ הו ִֹציא
ֲח ִל ִיפיןִ ,מ ֶּט ַפח וּ ְל ַמ ָּטה ַּכ ְּנ ִט ָיעהִ ,מ ֶּט ַפח וּ ְל ַמ ְע ָלה,
ָּכ ִא ָילןִּ ,ד ְברֵ י רַ ִּבי ׁ ִש ְמעוֹן:

נ
מסכת סנהדרין פרק ו
(עיין לעיל)

ד
מסכת סנהדרין פרק ג

ש ֵדה ָה ִא ָילן ֶערֶ ב ׁ ְש ִב ִיעיתֵּ .בית
א ַעד ֵא ָימ ַתי חוֹרְ ׁ ִשין ִּב ְ ׂ
ׁ ַש ַּמאי או ְֹמרִ יםָּ ,כל זְ ַמן ׁ ֶשהוּ א ֶיָפה ַל ֶּפרִ י .וּ ֵבית ִה ֵּלל
או ְֹמרִ יםַ ,עד ָה ֲע ֶצרֶ ת .וּ ְקרו ִֹבין ִּד ְברֵ י ֵא ּלוּ ִל ְהיוֹת ְּכ ִד ְברֵ י
ֵא ּלוּ :

לשה .זֶ ה ּבוֹרֵ ר ל ֹו ֶא ָחד וְ זֶ ה
א ִּדינֵ י ָממוֹנוֹתִּ ,בׁ ְש ׁ ָ
ּבוֹרֵ ר ל ֹו ֶא ָחד ,וּ ׁ ְשנֵ ֶיהן ּבוֹרְ רִ ין ָל ֶהן עוֹד ֶא ָחדִּ ,ד ְברֵ י
רַ ִּבי ֵמ ִאיר .וַ ֲח ָכ ִמים או ְֹמרִ יםְ ׁ ,שנֵ י ַה ַּד ָּינִ ים ּבוֹרְ רִ ין ָל ֶהן
עוֹד ֶא ָחד .זֶ ה ּפו ֵֹסל ַּד ָּינ ֹו ׁ ֶשל זֶ ה וְ זֶ ה ּפו ֵֹסל ַּד ָּינ ֹו ׁ ֶשל
ימ ַתיִּ ,בזְ ַמן
זֶ הִּ ,ד ְברֵ י רַ ִּבי ֵמ ִאיר .וַ ֲח ָכ ִמים או ְֹמרִ יםֵ ,א ָ
ׁ ֶש ֵּמ ִביא ֲע ֵל ֶיהן רְ ָאיָ ה ׁ ֶש ֵהן ְקרו ִֹבין א ֹו ְפסוּ ִליןֲ ,א ָבל
ִאם ָהיוּ ְכׁ ֵשרִ ים א ֹו ֻמ ְמ ִחיןֵ ,אינ ֹו יָ כוֹל ְל ָפ ְס ָלן .זֶ ה
ּפו ֵֹסל ֵע ָדיו ׁ ֶשל זֶ ה וְ זֶ ה ּפו ֵֹסל ֵע ָדיו ׁ ֶשל זֶ הִּ ,ד ְברֵ י רַ ִּבי
ימ ַתיִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶשהוּ א ֵמ ִביא
ֵמ ִאיר .וַ ֲח ָכ ִמים או ְֹמרִ יםֵ ,א ָ
ֲע ֵל ֶיהם רְ ָאיָ ה ׁ ֶש ֵהן ְקרו ִֹבים א ֹו ְּפסוּ ִליםֲ .א ָבל ִאם ָהיוּ
ְכׁ ֵשרִ יםֵ ,אינ ֹו יָ כוֹל ְל ָפ ְס ָלן:

ג ֶא ָחד ִא ַילן ְסרָ ק וְ ֶא ָחד ִא ַילן ַמ ֲא ָכל ,רו ִֹאין או ָֹתן ְּכ ִא ּלוּ
שוֹת ִּכ ַּכר ְּד ֵב ָלה ׁ ֶשל ׁ ִשׁ ִּשים
ֵהם ְּת ֵאנִ יםִ .אם רְ אוּ יִים ַל ֲע ׂ
ָמנֶ ה ָּב ִא ַיט ְל ִקי ,חוֹרְ ׁ ִשים ָּכל ֵּבית ְס ָאה ִּבׁ ְש ִב ָילןָּ .פחוֹת
ִמ ָכאןֵ ,אין חוֹרְ ׁ ִשים ָל ֶהם ֶא ָּלא ְל ָצרְ ָּכן:

ב ָא ַמר ל ֹו נֶ ֱא ָמן ָע ַלי ַא ָּבא ,נֶ ֱא ָמן ָע ַלי ָא ִביךָ  ,נֶ ֱא ָמנִ ין
לשה רו ֵֹעי ָב ָקר ,רַ ִּבי ֵמ ִאיר או ֵֹמר ,יָ כוֹל ַל ֲחזוֹר
ָע ַלי ׁ ְש ׁ ָ
ּבוֹ .וַ ֲח ָכ ִמים או ְֹמרִ יםֵ ,אינ ֹו יָ כוֹל ַל ֲחזוֹר ּבוָֹ .היָ ה ַח ָּיב
ֹאשךָ  ,רַ ִּבי
ַל ֲח ֵבר ֹו ׁ ְשבוּ ָעה וְ ָא ַמר ל ֹו ּדוֹר ִלי ְב ַח ֵּיי ר ׁ ְ
ֵמ ִאיר או ֵֹמר ,יָ כוֹל ַל ֲחזוֹר ּבוֹ .וַ ֲח ָכ ִמים או ְֹמרִ יםֵ ,אינ ֹו
יָ כוֹל ַל ֲחזוֹר ּבוֹ:

מסכת שביעית פרק א

ש ֵדה ָה ִא ָילןָּ .כל ׁ ְשלׁ ָֹשה ִא ָילנוֹת ְל ֵבית
ב ֵאיזֶ הוּ ְ ׂ
שוֹת ִּכ ַּכר ְּד ֵב ָלה ׁ ֶשל ׁ ִשׁ ִּשים ָמנֶ ה
ְס ָאהִ ,אם רְ אוּ יִין ַל ֲע ׂ
ָּב ִא ַיט ְל ִקי ,חוֹרְ ׁ ִשים ָּכל ֵּבית ְס ָאה ִּבׁ ְש ִב ָילןָּ .פחוֹת ִמ ָּכאן,
ֵאין חוֹרְ ׁ ִשין ָל ֶהן ֶא ָּלא ְמלֹא ָהאוֹרֶ ה וְ ַס ּל ֹו חוּ ָצה לוֹ:

שין ,א ֹו
שה ִּכ ַּכר ְּד ֵב ָלה וּ ׁ ְשנַ יִם ֵאין ע ֹו ִ ׂ
ד ָהיָה ֶא ָחד ע ֹו ֶ ׂ
שהֵ ,אין חוֹרְ ׁ ִשין ָל ֶהם ֶא ָּלא
שין וְ ֶא ָחד ֵאינ ֹו ע ֹו ֶ ׂ
ׁ ְשנַ יִם ע ֹו ִ ׂ
שרָ ה,
ְל ָצרְ ָּכןַ ,עד ׁ ֶש ּי ְִהיוּ ִמׁ ְשלׁ ָֹשה וְ ַעד ִּתׁ ְש ָעהָ .היוּ ֲע ָ ׂ
שין ,חוֹרְ ׁ ִשין
שין ֵּבין ׁ ֶש ֵאינָ ן ע ֹו ִ ׂ
שרָ ה וּ ְל ַמ ְע ָלהֵּ ,בין ע ֹו ִ ׂ
ֵמ ֲע ָ ׂ
ָּכל ֵּבית ְס ָאה ִּבׁ ְש ִב ָילןֶ ׁ .ש ֶּנ ֱא ַמר (שמות לד) ֶּב ָחרִ ׁיש
וּ ַב ָּק ִציר ִּתׁ ְש ּבֹתֵ ,אין ָצרִ יךְ לו ַֹמר ָחרִ ׁיש וְ ָק ִציר ׁ ֶשל
ׁ ְש ִב ִיעיתֶ ,א ָּלא ָחרִ ׁיש ׁ ֶשל ֶערֶ ב ׁ ְש ִב ִיעית ׁ ֶשהוּ א נִ ְכנָ ס
ַּבׁ ְּש ִב ִיעית ,וְ ָק ִציר ׁ ֶשל ׁ ְש ִב ִיעית ׁ ֶשהוּ א יו ֵֹצא ְלמו ָֹצ ֵאי
יִש ָמ ֵעאל או ֵֹמרֶ ,מה ָחרִ ׁיש רְ ׁשוּ תַ ,אף
ׁ ְש ִב ִיעית .רַ ִּבי ׁ ְ
ָק ִציר רְ ׁשוּ תָ ,יָצא ְק ִציר ָהע ֶֹמר:

ה

ׁ ְשלׁ ָֹשה ִא ָילנוֹת ׁ ֶשל ׁ ְשלׁ ָֹשה ֲאנָ ׁ ִשיםֲ ,הרֵ י ֵא ּלוּ

ש ֵחק ַּב ּ ֻק ְביָ א ,וְ ַה ַּמ ְלוֶ ה
ג וְ ֵא ּלוּ ֵהן ַה ְּפסוּ ִליןַ ,ה ְמ ַ ׂ
ָברִ ִּבית ,וּ ַמ ְפרִ ֵיחי יוֹנִ ים ,וְ סו ֲֹחרֵ י ׁ ְש ִב ִיעיתָ .א ַמר רַ ִּבי
ׁ ִש ְמעוֹןַ ,ב ְּת ִח ָּלה ָהיוּ קוֹרִ ין או ָֹתן או ְֹס ֵפי ׁ ְש ִב ִיעית.
ִמׁ ֶּשרַ ּבוּ ָה ַא ָּנ ִסיןָ ,חזְ רוּ ִל ְקרו ָֹתן סו ֲֹחרֵ י ׁ ְש ִב ִיעיתָ .א ַמר
ימ ַתיִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶש ֵאין ָל ֶהם ֻא ָּמנוּ ת ֶא ָּלא
רַ ִּבי יְ הוּ ָדהֵ ,א ָ
ִהיאֲ ,א ָבל יֵ ׁש ָל ֶהן ֻא ָּמנוּ ת ׁ ֶש ּלֹא ִהיאְּ ,כׁ ֵשרִ ין:
)א ִחיו וַ ֲא ִחי ָא ִביו וַ ֲא ִחי
(א ִביו וְ ָ
ד וְ ֵא ּלוּ ֵהן ַה ְּקרו ִֹביןָ ,
ִא ּמ ֹו וּ ַב ַעל ֲאחוֹת ֹו וּ ַב ַעל ֲאחוֹת ָא ִביו וּ ַב ַעל ֲאחוֹת ִא ּמ ֹו
וּ ַב ַעל ִא ּמ ֹו וְ ָח ִמיו וְ גִ יסוֵֹ ,הן וּ ְבנֵ ֶיהן וְ ַח ְתנֵ ֶיהן ,וְ חוֹרְ ג ֹו
ְל ַב ּדוָֹ .א ַמר רַ ִּבי יו ֵֹסי ,ז ֹו ִמׁ ְשנַ ת רַ ִּבי ֲע ִק ָיבאֲ .א ָבל

אשוֹנָ ה ,דוֹד ֹו וּ ֶבן ּדוֹדוֹ .וְ ָכל ָהרָ אוּ י ְליָ רְ ׁשוֹ,
ִמׁ ְשנָ ה רִ ׁ
וְ ָכל ַה ָּקרוֹב ל ֹו ְּבאו ָֹת ּה ׁ ָש ָעהָ .היָ ה ָקרוֹב וְ נִ ְתרַ ֵחקֲ ,הרֵ י
זֶ ה ָּכׁ ֵשר .רַ ִּבי יְ הוּ ָדה או ֵֹמרֲ ,א ִפ ּלוּ ֵמ ָתה ִב ּת ֹו וְ יֶ ׁש ל ֹו
ָבנִ ים ִמ ֶּמ ָּנהֲ ,הרֵ י זֶ ה ָקרוֹב:
שוֹנֵ אּ ,כֹל
שוֹנֵ א .או ֵֹהב ,זֶ ה ׁשוּ ׁ ְש ִבינוֹׂ .
ה ָהאו ֵֹהב וְ ַה ּ ׂ
לשה יָ ִמים ְּב ֵא ָיבהָ .א ְמרוּ לוֹ ,לֹא
ׁ ֶש ּלֹא ִד ֶּבר ִע ּמ ֹו ׁ ְש ׁ ָ
שרָ ֵאל ַעל ָּכךְ :
נֶ ְחׁ ְשדוּ יִ ְ ׂ
ו ֵּכ ַיצד ּבו ְֹד ִקים ֶאת ָה ֵע ִדיםָ ,היוּ ַמ ְכנִ ִיסין או ָֹתן
(את ָּכל ָה ָא ָדם)
ַ(ל ֶח ֶדר) וּ ְמ ַא ְּי ִמין ֲע ֵל ֶיהן וּ מו ִֹצ ִיאין ֶ
ַלחוּ ץ וּ ְמׁ ַש ְּירִ ין ֶאת ַה ָּגדוֹל ׁ ֶש ָּב ֶהן וְ או ְֹמרִ ים ל ֹו ֱאמוֹר
ֵה ַיאךְ ַא ָּתה יו ֵֹד ַע ׁ ֶש ֶּזה ַח ָּיב ָלזֶ הִ .אם ָא ַמר הוּ א ָא ַמר ִלי
ׁ ֶש ֲאנִ י ַח ָּיב לוִֹ ,א ׁיש ְּפלוֹנִ י ָא ַמר ִלי ׁ ֶשהוּ א ַח ָּיב לוֹ ,לֹא
ֹאמר ְּב ָפנֵ ינוּ הו ָֹדה ל ֹו ׁ ֶשהוּ א ַח ָּיב
ָא ַמר ְּכלוּ םַ ,עד ׁ ֶשיּ ַ
אתיִ ם זוּ ז .וְ ַא ַחר ָּכךְ ַמ ְכנִ ִיסין ֶאת ַהׁ ֵּשנִ י וּ בו ְֹד ִקים
ל ֹו ָמ ַ
ש ִאים וְ נו ְֹתנִ ין
אוֹתוִֹ .אם נִ ְמ ְצאוּ ִד ְברֵ ֶיהם ְמכֻ ָּונִ ים ,נ ֹו ְ ׂ
ַב ָּד ָברְ ׁ .שנַ יִ ם או ְֹמרִ ים זַ ַּכאי וְ ֶא ָחד או ֵֹמר ַח ָּיב ,זַ ַּכאי.
ׁ ְשנַ יִ ם או ְֹמרִ ים ַח ָּיב וְ ֶא ָחד או ֵֹמר זַ ַּכאיַ ,ח ָּיבֶ .א ָחד
או ֵֹמר זַ ַּכאי וְ ֶא ָחד או ֵֹמר ַח ָּיב וַ ֲא ִפ ּלוּ ׁ ְשנַ יִ ם ְמזַ ִּכין א ֹו
ׁ ְשנַ יִ ם ְמ ַח ְּי ִבין וְ ֶא ָחד או ֵֹמר ֵאינִ י יו ֵֹד ַע ,יו ִֹסיפוּ ַה ַּד ָּינִ ים:
ז ָּג ְמרוּ ֶאת ַה ָּד ָברָ ,היוּ ַמ ְכנִ ִיסין או ָֹתןַ .ה ָּגדוֹל ׁ ֶש ַּב ַּד ָּינִ ים
או ֵֹמרִ ,א ׁיש ְּפלוֹנִ י ַא ָּתה זַ ַּכאיִ ,א ׁיש ְּפלוֹנִ י ַא ָּתה ַח ָּיב.
ֹאמר ֲאנִ י ְמזַ ֶּכה
וּ ִמ ַּניִ ן ִל ְכׁ ֶש ֵּי ֵצא ֶא ָחד ִמן ַה ַּד ָּינִ ים לֹא י ַ
שה ׁ ֶש ֲח ֵברַ י רַ ּבוּ ָע ַליַ ,על
וַ ֲח ֵברַ י ְמ ַח ְּי ִבין ֲא ָבל ָמה ֶא ֱע ֶ ׂ
זֶ ה נֶ ֱא ַמר [(ויקרא יט) לֹא ֵת ֵלךְ רָ ִכיל ְּב ַע ֶּמיךָ  ,וְ או ֵֹמר]
(משלי יא) הו ֵֹלךְ רָ ִכיל ְמגַ ֶּלה ּסוֹד:
ח ָּכל זְ ַמן ׁ ֶש ֵּמ ִביא רְ ָאיָ ה ,סו ֵֹתר ֶאת ַה ִּדיןָ .א ְמרוּ לוֹ,
לשים יוֹםָ .מ ָצא
ָּכל רְ ָאיוֹת ׁ ֶש ֶּיׁש ְלךָ ָה ֵבא ִמ ָּכאן ַעד ׁ ְש ׁ ִ
לשים יוֹםֵ ,אינ ֹו
לשים יוֹם ,סו ֵֹתרְ .ל ַא ַחר ׁ ְש ׁ ִ
ְבתוֹךְ ׁ ְש ׁ ִ
שה זֶ ה
סו ֵֹתרָ .א ַמר רַ ָּבן ׁ ִש ְמעוֹן ֶּבן ַּג ְמ ִל ֵיאלַ ,מה ַּי ֲע ֶ ׂ
לשים.
לשים וּ ָמ ָצא ְל ַא ַחר ׁ ְש ׁ ִ
ׁ ֶש ּלֹא ָמ ָצא ְבתוֹךְ ׁ ְש ׁ ִ
ָא ְמרוּ ל ֹו ָה ֵבא ֵע ִדים וְ ָא ַמר ֵאין ִלי ֵע ִדיםָ ,א ְמרוּ ָה ֵבא
רְ ָאיָ ה וְ ָא ַמר ֵאין ִלי רְ ָאיָ ה ,וּ ְל ַא ַחר זְ ַמן ֵה ִביא רְ ָאיָ ה
וּ ָמ ָצא ֵע ִדיםֲ ,הרֵ י זֶ ה ֵאינ ֹו ְכלוּ םָ .א ַמר רַ ָּבן ׁ ִש ְמעוֹן
שה זֶ ה ׁ ֶש ּלֹא ָהיָ ה יו ֵֹד ַע ׁ ֶש ֶּיׁש ל ֹו
ֶּבן ַּג ְמ ִל ֵיאל ַמה ַּי ֲע ֶ ׂ
ֵע ִדים וּ ָמ ָצא ֵע ִדים ,לֹא ָהיָ ה יו ֵֹד ַע ׁ ֶש ֶּיׁש ל ֹו רְ ָאיָ ה וּ ָמ ָצא
(א ְמרוּ ל ֹו ָה ֵבא ֵע ִדיםָ ,א ַמר ֵאין ִלי ֵע ִדיםָ ,ה ֵבא
רְ ָאיָ הָ .
רְ ָאיָ ה וְ ָא ַמר ֵאין ִלי רְ ָאיָ ה) ,רָ ָאה ׁ ֶש ִּמ ְת ַח ֵּיב ַּב ִּדין וְ ָא ַמר
ִקרְ בוּ ְפלוֹנִ י וּ ְפלוֹנִ י וְ ַה ִעידוּ נִ י א ֹו ׁ ֶשהו ִֹציא רְ ָאיָ ה ִמ ּתוֹךְ
ֲאפֻ נְ ָּדתוֲֹ ,הרֵ י זֶ ה ֵאינ ֹו ְכלוּ ם:

ל
מסכת סוכה פרק ג

א לוּ ָל ב ַה ָּג זוּ ל וְ ַה ָּי ֵב ׁש ָּ ,פ סוּ לֶ ׁ .של ֲא ׁ ֵשרָ ה וְ ׁ ֶשל
ֹאש וֹ ,נִ ְפרְ צוּ ָע ָל יו,
ִע יר ַה ִּנ ַּד ַח תָּ ,פ סוּ ל .נִ ְק ַט ם ר ׁ
ָּפ סוּ ל .נִ ְפרְ דוּ ָע ָל יוָּ ,כ ׁ ֵשר .רַ ִּב י יְ הוּ ָדה או ֵֹמר,
יְ ַא ְּג ֶדנּ וּ ִמ ְל ַמ ְע ָל הִ .צ ֵּנ י ַהר ַה ַּברְ זֶ לְּ ,כ ׁ ֵשר וֹת .לוּ ָל ב
לש ה ְט ָפ ִח ים ְּכ ֵד י ְלנַ ְענֵ ַע ּב וָֹּ ,כ ׁ ֵשר:
ׁ ֶש ֶּי ׁש ּב ֹו ׁ ְש ׁ ָ
ב ֲה ַד ס ַה ָּג זוּ ל וְ ַה ָּי ֵב ׁש ָּ ,פ סוּ לֶ ׁ .של ֲא ׁ ֵשרָ ה וְ ׁ ֶשל
ֹאש וֹ ,נִ ְפרְ צוּ ָע ָל יו א ֹו
ִע יר ַה ִּנ ַּד ַח תָּ ,פ סוּ ל .נִ ְק ַט ם ר ׁ
ׁ ֶש ָה יוּ ֲענָ ָב יו ְמרֻ ּב וֹת ֵמ ָע ָל יוָּ ,פ סוּ ל .וְ ִא ם ִמ ֲע ָט ן,
ָּכ ׁ ֵשר .וְ ֵא ין ְמ ַמ ֲע ִט ין ְּב יוֹם טוֹב:

משניות אותיות השם
ג ֲערָ ָבה גְ זוּ ָל ה .וִ ֵיב ׁ ָש הְּ ,פ סוּ ָל הֶ ׁ .של ֲא ׁ ֵש רָ ה וְ ׁ ֶשל
יה ,
ֹאש ּה  ,נִ ְפרְ צוּ ָע ֶל ָ
ִע יר ַה ִּנ ַּד ַח תְּ ,פ סוּ ָל ה .נִ ְק ַט ם ר ׁ ָ
וְ ַה ַּצ ְפ ָצ ָפ הְּ ,פ סוּ ָל הְּ .כמוּ ׁ ָש ה ,וְ ׁ ֶש ָּנ ׁ ְשרוּ ִמ ְק ַצת
יה  ,וְ ׁ ֶש ל ַּב ַע לְּ ,כ ׁ ֵשרָ ה:
ָע ֶל ָ
לש ה ֲה ַד ִּס ים וּ ׁ ְש ֵּת י
ד רַ ִּב י יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל א ו ֵֹמ רְ ׁ ,ש ׁ ָ
ֲע רָ ב וֹת לוּ ָל ב ֶא ָחד וְ ֶא ְת ר וֹג ֶא ָחדֲ ,א ִפ ּל וּ ׁ ְשנַ יִ ם
ְקטוּ ִמ ים וְ ֶא ָחד ֵא ינ ֹו ָקטוּ ם .רַ ִּב י ַטרְ פוֹן או ֵֹמר,
ֲא ִפ ּל וּ ׁ ְש ָל ׁ ְש ָּת ן ְקטוּ ִמ ים .רַ ִּב י ֲע ִק ָיבא או ֵֹמרְּ ,כ ׁ ֵש ם
ׁ ֶש ּל וּ ָלב ֶא ָחד וְ ֶא ְתר וֹג ֶא ָחדָּ ,כךְ ֲה ַד ס ֶא ָחד וַ ֲערָ ָב ה
ֶא ָחת:
ה ֶא ְת ר וֹג ַה ָּג זוּ ל וְ ַה ָּי ֵב ׁש ָּ ,פ סוּ לֶ ׁ .ש ל ֲא ׁ ֵש רָ ה וְ ׁ ֶש ל
ִע יר ַה ִּנ ַּד ַח תָּ ,פ סוּ לֶ ׁ .של ָערְ ָל הָּ ,פ סוּ לֶ ׁ .של ְּתרוּ ָמה
ְט ֵמ ָא הָּ ,פ סוּ לֶ ׁ .של ְּתרוּ ָמ ה ְט ה וֹרָ ה ,לֹא יִ ּט וֹל .וְ ִא ם
נָ ַט לָּ ,כ ׁ ֵשרֶ ׁ .ש ל ְּד ַמאיֵּ ,ב ית ׁ ַש ַּמאי ּפ ו ְֹס ִל ין ,וּ ֵב ית
שר ׁ ֵשנִ י ִּב ירוּ ׁ ָש ַל יִ ם ,לֹא
ִה ֵּל ל ַמ ְכ ׁ ִש ירִ יןֶ ׁ .ש ל ַמ ֲע ֵ ׂ
יִ ּט וֹל .וְ ִא ם נָ ַט לָּ ,כ ׁ ֵשר:
ו ָע ְל ָת ה ֲח זָ זִ ית ַעל רֻ ּב וֹ ,נִ ְּט ָל ה ִפ ְט ָמ ת וֹ ,נִ ְק ַלף,
נִ ְס ַּדק ,נִ ַּק ב וְ ָח ַסר ָּכל ׁ ֶש הוּ אָּ ,פ סוּ לָ .ע ְל ָתה ֲח זָ זִ ית
ַע ל ִמ עוּ ט וֹ ,נִ ַּט ל עֻ ְקצ וֹ ,נִ ַּק ב וְ לֹא ָח ַס ר ָּכ ל ׁ ֶש הוּ א,
ָּכ ׁ ֵשרֶ .א ְתרוֹג ַה ּכ וּ ׁ ִש יָּ ,פ סוּ ל .וְ ַה יָ רוֹק ְּכ ַכרְ ִת י ,רַ ִּב י
ֵמ ִא יר ַמ ְכ ׁ ִש יר ,וְ רַ ִּב י יְ הוּ ָד ה ּפ ו ֵֹסל:

ז

ׁ ִש עוּ ר ֶא ְתרוֹג ַה ָּק ָט ן ,רַ ִּב י ֵמ ִא יר או ֵֹמרָּ ,כ ֱא גוֹז.

ֹאח ז
רַ ִּב י יְ הוּ ָד ה או ֵֹמרַּ ,כ ֵּב ָיצ ה .וּ ַב ָּגדוֹלְּ ,כ ֵד י ׁ ֶש יּ ֵ
ׁ ְשנַ יִ ם ְּב יָ ד ֹו ַא ַח תִּ ,ד ְברֵ י רַ ִּב י יְ הוּ ָדה .רַ ִּב י י ו ֵֹס י
(א ָחד) ִּב ׁ ְש ֵּת י יָ ָד יו:
או ֵֹמרֲ ,א ִפ ּל וּ ֶ

יע ית ,נו ֵֹת ן
ַה ְּמ ִד ינָ הַ .ה ּל ו ֵֹק ַח לוּ ָל ב ֵמ ֲח ֵבר ֹו ַּב ׁ ְּש ִב ִ
ל ֹו ֶא ְת ר וֹג ְּב ַמ ָּתנָ הְ ,ל ִפ י ׁ ֶש ֵא ין רַ ׁ ַּשאי ְל ָל ְקח ֹו
יע ית:
ַּב ׁ ְּש ִב ִ

ח ֵא ין א וֹגְ ִד ין ֶאת ַה ּל וּ ָלב ֶא ָּלא ְב ִמ ינ וִֹּ ,ד ְברֵ י רַ ִּב י
יח הָ .א ַמר
יְ הוּ ָד ה .רַ ִּב י ֵמ ִא יר או ֵֹמרֲ ,א ִפ ּל וּ ִב ְמ ׁ ִש ָ
ש ה ְב ַאנְ ׁ ֵש י יְ רוּ ׁ ָש ַל יִ םֶ ׁ ,ש ָה יוּ א וֹגְ ִד ין
רַ ִּב י ֵמ ִא ירַ ,מ ֲע ֶ ׂ
יה ן ְּב גִ ימוֹנִ יּ וֹת ׁ ֶשל זָ ָה בָ .א ְמרוּ ל וְֹּ ,ב ִמ ינ ֹו
ֶא ת לוּ ְל ֵב ֶ
ָה יוּ אוֹגְ ִד ין אוֹת ֹו ִמ ְּל ָמ ָּט ה:

אש וֹנָ ה ָה יָ ה לוּ ָל ב נִ ָּט ל ַּב ִּמ ְק ָּד ׁש ׁ ִש ְב ָע ה,
יב ָּברִ ׁ
וּ ַב ְּמ ִד ינָ ה י וֹם ֶא ָחדִ .מ ׁ ֶּש ָחרַ ב ֵּב ית ַה ִּמ ְק ָּד ׁש ִ ,ה ְת ִק ין
רַ ָּב ן י ו ָֹחנָ ן ֶּב ן זַ ַּכאי ׁ ֶש ְּי ֵהא לוּ ָל ב נִ ָּטל ַּב ְּמ ִד ינָ ה
ׁ ִש ְב ָע ה ,זֵ ֶכר ַל ִּמ ְק ָד ׁש  .וְ ׁ ֶש ְּי ֵהא י וֹם ֶהנֶ ף ּכ וּ ּל ֹו ָא סוּ ר:

ט וְ ֵה ָיכ ן ָה יוּ ְמנַ ְענְ ִע יןְּ ,ב הוֹדוּ ַל ה' ְּת ִח ָּל ה וָ ס וֹף,
יע ה ָּנאִּ ,ד ְברֵ י ֵב ית ִה ֵּל ל .וּ ֵב ית
וּ ְב ָאנָ א ה' הו ׁ ִֹש ָ
יח ה נָ אָ .א ַמר
ׁ ַש ַּמאי או ְֹמרִ יםַ ,אף ְּב ָא ָּנא ה' ַה ְּצ ִל ָ
יאל וּ ְב רַ ִּב י
ית י ְברַ ָּב ן ַּג ְמ ִל ֵ
רַ ִּב י ֲע ִק ָיבא ,צ ו ֶֹפ ה ָה יִ ִ
יה ן,
יְ הו ׁ ֹֻש ַע ֶ ׁ ,ש ָּכל ָה ָע ם ָה יוּ ְמנַ ְענְ ִע ים ֶאת לוּ ְל ֵב ֶ
יע ה ָּנאִ .מ י
וְ ֵה ן לֹא נִ ְענְ עוּ ֶא ָּלא ְב ָא ָּנא ה' ה ו ׁ ִֹש ָ
ׁ ֶש ָּבא ַב ֶּד רֶ ךְ וְ לֹא ָה יָ ה ְב יָ ד ֹו לוּ ָל ב ִל ּט וֹלִ ,ל ְכ ׁ ֶש ִּי ָּכנֵ ס
ְל ֵב ית ֹו יִ ּט וֹל ַעל ׁ ֻש ְל ָח נ וֹ .לֹא נָ ַטל ׁ ַש ֲחרִ ית ,יִ ּט וֹל
ֵּב ין ָה ַערְ ַּב יִ םֶ ׁ ,ש ָּכל ַה יּ וֹם ָּכ ׁ ֵשר ַל ּל וּ ָל ב:
י ִמ יֶ ׁ ,ש ָה יָ ה ֶע ֶבד א ֹו ִא ׁ ָּש ה א ֹו ָק ָט ן ַמ ְקרִ ין א וֹת וֹ,
יה ן ַמ ה ׁ ֶּש ֵה ן או ְֹמרִ ין ,וּ ְת ִה י ל ֹו ְמ ֵא רָ ה.
עוֹנֶ ה ַא ֲחרֵ ֶ
ִא ם ָה יָ ה גָ דוֹל ַמ ְקרֶ א אוֹתוֹ ,עוֹנֶ ה ַא ֲחרָ יו ַה ְל לוּ יָ ּה:
יא ָמק וֹם ׁ ֶש ָּנ ֲה גוּ ִל ְכ ּפ וֹל ,יִ ְכ ּפ וֹלִ .ל ְפ ׁש וֹט ,יִ ְפ ׁש וֹט.
(א ֲחרָ יו)ַ .ה ּכֹל ְּכ ִמנְ ַה ג
(א ֲחרָ יו) ,יְ ָברֵ ךְ ַ
ְל ָברֵ ךְ ַ

אש וֹן ׁ ֶשל ַח ג ׁ ֶש ָחל ִל ְה י וֹת ַּב ׁ ַּש ָּב ת,
יג י וֹם ט וֹב ָהרִ ׁ
יה ן ְל ֵב ית ַה ְּכנֶ ֶס ת.
ָּכל ָה ָע ם מ ו ִֹל ִיכ ין ֶאת לוּ ְל ֵב ֶ
ימ ין וּ ָב ִא יןָּ ,כל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ַמ ִּכ יר
ַל ָּמ ֳחרָ ת ַמ ׁ ְש ִּכ ִ
ֶא ת ׁ ֶש ּל וֹ ,וְ נ ו ְֹט ל וִֹ .מ ְּפנֵ י ׁ ֶש ָא ְמרוּ ֲח ָכ ִמ יםֵ ,א ין
אש וֹן ׁ ֶש ל ַח ג
ָא ָד ם י ו ֵֹצא יְ ֵד י ח ו ָֹבת ֹו ְּב י וֹם ט וֹב ָהרִ ׁ
ְּב לוּ ָל ב ֹו ׁ ֶש ל ֲח ֵבר וֹ .וּ ׁ ְש ָאר יְ מ וֹת ֶה ָח גָ ,א ָד ם י ו ֵֹצא
יְ ֵד י ח ו ָֹב ת ֹו ְּב לוּ ָל ב ֹו ׁ ֶש ל ֲח ֵברוֹ:
אש וֹן ׁ ֶשל ַח ג ׁ ֶש ָחל
יד רַ ִּב י י ו ֵֹס י א ו ֵֹמר ,י וֹם ט וֹב ָהרִ ׁ
ִל ְה י וֹת ַּב ׁ ַּש ָּב ת ,וְ ׁ ָש ַכח וְ ה ו ִֹצ יא ֶא ת ַה ּל וּ ָל ב ִלרְ ׁש וּ ת
ָהרַ ִּב יםָּ ,פטוּ רִ ,מ ְּפנֵ י ׁ ֶש הו ִֹצ יא ֹו ִברְ ׁש וּ ת:
טו ְמ ַק ֶּב ֶל ת ִא ׁ ָּש ה ִמ ַּיד ְּבנָ ּה וּ ִמ ַּיד ַּב ְע ָל ּה וּ ַמ ֲח זִ ירַ ּת וּ
ַל ַּמ יִ ם ַּב ׁ ַּש ָּב ת .רַ ִּב י יְ הוּ ָד ה או ֵֹמרַּ ,ב ׁ ַּש ָּבת ַמ ֲח זִ ירִ ין,
יפ יןָ .ק ָט ן ַה יּ ו ֵֹד ַע
יפ ין ,וּ ַב ּמ ו ֵֹעד ַמ ֲח ִל ִ
ְּב י וֹם ט וֹב מ ו ִֹס ִ
ְלנַ ְענֵ ַע ַ ,ח ָּי ב ַּב ּל וּ ָל ב:

!Yes, we’re open
היכל הלימוד
תפארת יצחק
שע"י יגדיל תורה
574 Empire Blvd.

Regular hours
throughout Yom Tov.
6:00 AM – 2:00 AM
7 days a week.

Heichal HaLimmud Tifferes Yitzchok is a center dedicated exclusively
for Torah learning. Conveniently located in the center of Crown Heights,
the Heichal Halimmud provides a welcome setting for individual study,
Chavrusa learning, father and son learning, and/or small shiurim.

