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דתורה,  בנגלה  הן   – טוב״  מה  בעתו  “דבר   – ההילולא  ביום  ההילולא  בעל  של  תורתו  לימוד  אודות  גם  לעורר  ויש 
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.

הביאורים  גם  כולל  בחידושי הצמח-צדק,  שנתבארו  כפי  הרמב״ם  פירושי  לימוד   – יחדיו  שניהם  צירוף   – טוב  ומה 
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(



עשיית כלי מעין האור - לימוד תורתו
ידוע ומבואר בכ״מ שכדי לפעול המשכת אור זקוקים ל״כלי״ שהוא 

מעין האור שרוצים להמשיך.
יום  עם  הקשור  והגילוי  האור  המשכת  אודות  מדובר  כאשר  ולכן, 
האדם  עמל  ד״כל  והגילוי  ההמשכה   – הצ״צ  אדמו״ר  של  ההילולא 

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:

על  לקבל  כאו״א  צריך   – הצ״צ  אדמו״ר  של  ההילולא  ביום  בעמדנו 
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״[.
ההילולא,  בעל  של  ואורחותיו  בדרכיו  ההליכה  בכללות  להוסיף  וכן 

החל מהענין דגמילות חסדים.
)ליל י״ג ניסן תשמ״ג – תו״מ ח״ג עמ׳ 1273 ואילך(

לימוד משניות
די  פון  איינע  מיט  אן  זיך  הויבט  וואס  משניות  פרק  א  לערנען  מ׳זאל 
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׳ 296 ]בנוגע לאדה”ז[(

 הוראות רבינו 
בקשר עם י״ג ניסן

חידושים ברמב״ם הלכות תלמוד תורה )פסקי דינים של״ט, א(

ולענין מהו נקרא ת"ח* לכאורה יש 
ע"ב  מ"ט  דף  דקדושין  מפ"ב  להעיר 
ע"מ שאני  תלמיד אין אומר כשמעון 
תלמיד  היינו  ולכאורה  כו'.  עזאי  בן 
היינו תלמיד חכם. רק חכם הוא גדול 
יותר. אכן יש לומר גם כן דת"ח גדול 
א'  קי"ד  בשבת  כדמשמע  מתלמיד 
איזהו ת"ח. דלפרש"י שם גדול הרבה 
יותר מתלמיד דכאן. רק להתוס' שם 
קל"ו  רסי'  א"ח  בטוש"ע  ועיין  שוין. 
ורסי' תקע"ה ובתענית פ"ק דף י' ע"ב 
שוין  ות"ח  דתלמיד  בהדיא  משמע 
אני  תלמיד  יאמר  אל  אמרו  שהרי 
מבואר  כו'.  חכם  תלמיד  כל  אלא  כו' 
דהיינו ת"ח היינו תלמיד. יש לומר כיון 
בתרומה  אוכלין  אין  האידנא  דכהנים 
הרמב"ם  שכתב  כמו  דאורייתא 
כל  להחמיר  אין  לכן  מהא"ב.  רפ"כ 
ממדרגה  שיהיה  חכם  בהתלמיד  כך 

הגדולה. רק כל שיודע מסכת אחת:

שאין  הדין  לענין  הוא  המדובר  המערכת:  *הערת 
הוא תלמיד חכם  כן  כהנת אלא אם  לישא  לישראל 

)ראה פסחים מט, א(.

נגלה

Who 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).

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



מה עושה משיח למלך?

דרך מצותיך קי, ב )מצות מינוי מלך(

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

לכל העם כי לא יוכלו להשיג.

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

מן החכמה שלו שאע"פ שאינו מתיישב 
בשכלו שומע לגזירת המלך שאצלו נכון 

הוא ויש לו טוב טעם. 

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

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

השכל של המקבל.

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 מאד (meod) [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

WHAT MAKES MASHIACH A KING?
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Stories    Tzemach Tzedek
AN UNSUCCESSFUL
BUSINESS VENTURE

In keeping with the advice of our Sages to be self-
reliant 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 
 I will be who I will be.’4  The numerical – ’אשר אהי
value of the word אהי’ is 21. Since Hashem said this 
word twice, we can multiply 21 by 21, which equals 
 .תמ“א ,441

 truth. It is also an acronym ,אמת spells out תמ“א“
for the words אמת מנחם   the Torah of ,תורת 
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 
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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-and-
so,” 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: ואמרו לי מה שמו, מה אומר אליהם.

3. Compiler’s note: According to this explanation, the words ואמרו לי 
 are read as a statement (instead of a question): “They will tell מה שמו

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.

מסחר הדגים בברלין 
איש אחד שסחר בדגים ירד מנכסיו ר"ל. האיש הזה לא היה 
חסיד, אולם חסידי חב"ד שבעירו יעצו לו לנסוע אל הרבי 

ה"צמח צדק", והוא בודאי יוכל להושיע לו. 

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 
ליורד  ונעשה  פרנסתו  עליו  התמוטטה  לפתע  וכי  בדגים, 

מנכסיו ר"ל, אמר לו הרבי ה"צמח צדק": 

– סע לברלין והשי"ת יעזור לך.

מה  וכי  לברלין,  לנסוע  כלל  חשב  ולא  לעירו  חזר  האיש 
תעזור לו הנסיעה לברלין? כשחזר, שאלו אותו החסידים, 
מה היתה עצתו של הרבי ה"צמח צדק", ואמר להם, כי הרבי 
אמר לו לנסוע לברלין. אמרו לו החסידים, אם הרבי אמר לך 
לנסוע לברלין, ודאי שם תבוא לך הישועה. אספו החסידים 

ליורד  ומסרו  האכסניה  ולהוצאות  הנסיעה  להוצאות  כסף 
מנכסיו והוא נסע לברלין. 

העיר  ברחובות  מסתובב  היה  היום  וכל  לברלין  הגיע  הוא 
ואין  שבוע  כבר  עבר  עזרו,  יבוא  מאין  ידע  ולא  ובשווקים 

הוא רואה שום פתח לישועה. 

יום אחד הוא עומד בשוק ליד חנות גדולה למכירת דגים 
שהיתה שייכת לגרמני. האיש הציץ בחנות, וכשראה אותו 
האיש,  לו  אמר  מבקש,  הוא  מה  אותו,  שאל  החנות  בעל 
כי הוא רוצה לקנות מאה חביות דגים ממין פלוני, והאיש 
הציע עבורם סכום פעוט ביותר. אמנם הגרמני סירב תחילה 
לקבל סכום כל כך קטן אבל לבסוף נתרצה לסכום שהאיש 
הציע לו. רשם בפנקסו את כתובתו של האיש ואת ההזמנה 
הדגים  הזמין את  הגרמני  פלוני.  דגים מסוג  חביות  למאה 
עבורו והניח את החביות המיועדות לאיש הזה במחסן שלו.

היורד מנכסיו חזר לאכסניה שלו, וצחק בעצמו על המעשה 
ההיתולי שהוא עשה היום כאשר הזמין מאה חביות דגים 

בשעה שאין לו אפילו פרוטה אחת כדי לשלם עבורם.

מאד,  התייקרו  זה  מסוג  שהדגים  היורד  שמע  למחרת 
אתמול.  מאשר  יותר  עוד  הדגים  התייקרו  יום  וכעבור 
חביות  מאה  נמצאים  הגרמני  שאצל  ראו  הדגים  סוחרי 
אמר  הדגים.  את  לקנות  ממנו  בקשו  הזה,  מהסוג  דגים 
להם הגרמני, החביות הללו מכורות כבר לאיש אחד והוא 
מעוניינים  מאד  שהיו  הסוחרים  אותם.  לקחת  לבוא  צריך 
הקונה?  מיהו  הגרמני  את  שאלו  הללו,  הדגים  את  לקנות 
הסוחרים  הלכו  באכסניה.  כתובתו  את  הגרמני  להם  נתן 
כפליים  כפל  לך  נשלם  אנחנו  לאיש,  ואמרו  האכסניה  אל 
מהמחיר ששלמת, ובלבד שתמכור לנו את הדגים שקנית 
מהגרמני. הוא הסכים לעסק ומכר להם את הדגים במחיר 
שהם הציעו לו והרויח בעסק הזה סכום עצום. לאחר מכן 

הלך אל הגרמני ושילם לו את הכסף שהגיע לו. 

חזר האיש לעירו והצליח מאד בעסקיו. 
)אוצר סיפורי חב"ד חי"ז ע' 28-30, מסיפוריו של
הגה"ח רבי חיים שאול ברוק(

מעשה רב
סיפור אודות אדמו״ר הצמח צדק



מ
מסכת ברכות פרק א 

ָעה  ָ ִמּשׁ ַעְרִבית.  ּבְ ַמע  ׁשְ ֶאת  קֹוִרין  ֵמֵאיָמַתי  א 
סֹוף  ַעד  ְתרּוָמָתן,  ּבִ ֶלֱאֹכל  ִנְכָנִסים  ַהּכֲֹהִנים  ׁשֶ
ַוֲחָכִמים  ֱאִליֶעֶזר.  י  ַרּבִ ְבֵרי  ּדִ ָהִראׁשֹוָנה,  מּוָרה  ָהַאׁשְ
ֲעֶלה  ּיַ ְמִליֵאל אֹוֵמר, ַעד ׁשֶ ן ּגַ אֹוְמִרים, ַעד ֲחצֹות. ַרּבָ
ה,  ּתֶ ׁשְ ַהּמִ ית  ִמּבֵ ָבָניו  אּו  ּבָ ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ַחר.  ָ ַהּשׁ ַעּמּוד 
ֹלא  ִאם  ָלֶהם,  ָאַמר  ַמע.  ׁשְ ֶאת  ָקִרינּו  ֹלא  לֹו,  ָאְמרּו 
ְלַבד,  ם ִלְקרֹות. ְוֹלא זֹו ּבִ ִבין ַאּתֶ ַחר, ַחּיָ ָ ָעָלה ַעּמּוד ַהּשׁ
ָאְמרּו ֲחָכִמים ַעד ֲחצֹות, ִמְצָוָתן ַעד  ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ א  ֶאּלָ
ַחר. ֶהְקֵטר ֲחָלִבים ְוֵאָבִרים, ִמְצָוָתן  ָ ֲעֶלה ַעּמּוד ַהּשׁ ּיַ ׁשֶ
ֶאָחד,  ְליֹום  ֱאָכִלין  ַהּנֶ ְוָכל  ַחר.  ָ ַהּשׁ ַעּמּוד  ֲעֶלה  ּיַ ׁשֶ ַעד 
ה ָאְמרּו  ן, ָלּמָ ַחר. ִאם ּכֵ ָ ֲעֶלה ַעּמּוד ַהּשׁ ּיַ ִמְצָוָתן ַעד ׁשֶ
ִמן  ָהָאָדם  ֶאת  ְלַהְרִחיק  ֵדי  ּכְ ֲחצֹות,  ַעד  ֲחָכִמים 

ָהֲעֵביָרה: 

ין  ּבֵ יר  ּכִ ּיַ ֶ ִמּשׁ ֲחִרית.  ׁשַ ּבְ ַמע  ׁשְ ב ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת 
ֵכֶלת ְלַכְרִתי.  ין ּתְ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ּבֵ ֵכֶלת ְלָלָבן. ַרּבִ ּתְ
ַעד  אֹוֵמר,  ַע  ְיהֹוׁשֻ י  ַרּבִ ה.  ַהַחּמָ ָהֵנץ  ַעד  )ְוגֹוְמָרּה( 
ֹלׁש  ׁשָ ּבְ ַלֲעמֹוד  ְמָלִכים  ֵני  ּבְ ֶרְך  ּדֶ ן  ּכֵ ׁשֶ עֹות,  ׁשָ ֹלׁש  ׁשָ
ָאָדם  ּכְ ִהְפִסיד,  ֹלא  ְוֵאיָלְך  אן  ִמּכָ ַהּקֹוֵרא  עֹות.  ׁשָ

ַהּקֹוֵרא ַבּתֹוָרה: 

ְוִיְקְראּו,  ַיּטּו  ל ָאָדם  ּכָ ֶעֶרב  ּבָ אי אֹוְמִרים,  ּמַ ית ׁשַ ּבֵ ג 
ָך ּוְבקּוֶמָך.  ְכּבְ ֱאַמר )דברים ו( ּוְבׁשָ ּנֶ ּוַבּבֶֹקר ַיֲעְמדּו, ׁשֶ
ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ַדְרּכֹו,  ּכְ ל ָאָדם קֹוֵרא  ּכָ ל אֹוְמִרים,  ִהּלֵ ּוֵבית 
ָך  ְכּבְ ּוְבׁשָ ֶנֱאַמר  ה  ָלּמָ ן,  ּכֵ ִאם  ֶרְך.  ַבּדֶ ָך  ּוְבֶלְכּתְ )שם( 
ֵני  ּבְ ָעה ׁשֶ ֵני ָאָדם ׁשֹוְכִבים, ּוְבׁשָ ּבְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ּוְבקּוֶמָך, 
ֶרְך,  י ַטְרפֹון, ֲאִני ָהִייִתי ָבא ַבּדֶ ָאָדם עֹוְמִדים. ָאַמר ַרּבִ
ְבַעְצִמי  י  ְנּתִ ְוִסּכַ אי,  ּמַ ׁשַ ֵבית  ִדְבֵרי  ּכְ ִלְקרֹות,  ִתי  ְוִהּטֵ
ַעְצְמָך,  ּבְ ָלחֹוב  ָהִייָת  ַדי  ּכְ לֹו,  ָאְמרּו  ְסִטים.  ַהּלִ ֵני  ִמּפְ

ל:  ְבֵרי ֵבית ִהּלֵ ָעַבְרּתָ ַעל ּדִ ׁשֶ

ִים ְלָפֶניָה ְוַאַחת ְלַאֲחֶריָה, ּוָבֶעֶרב  ּתַ ַחר ְמָבֵרְך ׁשְ ַ ּשׁ ד ּבַ
ְוַאַחת  ה  ֲאֻרּכָ ַאַחת  ְלַאֲחֶריָה.  ִים  ּתַ ּוׁשְ ְלָפֶניָה  ִים  ּתַ ׁשְ
ר.  ְלַקּצֵ אי  ַ ַרּשׁ ֵאינֹו  ְלַהֲאִריְך,  ָאְמרּו  ׁשֶ ְמקֹום  ְקָצָרה. 
ּלֹא  אי ׁשֶ ַ אי ְלַהֲאִריְך. ַלְחּתֹם, ֵאינֹו ַרּשׁ ַ ר, ֵאינֹו ַרּשׁ ְלַקּצֵ

אי ַלְחּתֹם: ַ ּלֹא ַלְחּתֹם, ֵאינֹו ַרּשׁ ַלְחּתֹם. ְוׁשֶ

י ֶאְלָעָזר  ילֹות. ָאַמר ַרּבִ ּלֵ יִרין ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבַ ה ַמְזּכִ
ָזִכיִתי  ְוֹלא  ָנה,  ׁשָ ְבִעים  ׁשִ ֶבן  ּכְ ֲאִני  ֲהֵרי  ֲעַזְרָיה,  ן  ּבֶ
ן  ּבֶ ּה  ָרׁשָ ּדְ ׁשֶ ַעד  ילֹות,  ּלֵ ּבַ ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ָאֵמר  ּתֵ ׁשֶ
יֹום  ֶאת  ְזּכֹר  ּתִ ְלַמַען  טז(  )דברים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ זֹוָמא, 
ִמים.  יָך, ַהּיָ יָך. ְיֵמי ַחּיֶ ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ
יָך,  ַחּיֶ ְיֵמי  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ילֹות.  ַהּלֵ יָך,  ַחּיֶ ְיֵמי  ּכֹל 
יַח: ׁשִ יָך(, ְלָהִביא ִלימֹות ַהּמָ ה. ּכֹל )ְיֵמי ַחּיֶ ָהעֹוָלם ַהּזֶ

נ
מסכת סנהדרין פרק ו

ִקיָלה  ית ַהּסְ ין, מֹוִציִאין אֹותֹו ְלָסְקלֹו. ּבֵ א ִנְגַמר ַהּדִ
ֱאַמר )ויקרא כד( הֹוֵצא ֶאת  ּנֶ ׁשֶ ין,  ּדִ ְלֵבית  ָהָיה חּוץ 
ְוַהּסּוָדִרין  ין  ּדִ ית  ּבֵ ַתח  ּפֶ ַעל  עֹוֵמד  ֶאָחד  ל.  ַהְמַקּלֵ

ֵדי  ּכְ ּנּו  ִמּמֶ ָרחֹוק  ַהּסּוס  רֹוֵכב(,  ֶאָחד  )ְוָאָדם  ָידֹו  ּבְ
ְזכּות,  ָעָליו  ד  ְלַלּמֵ ִלי  ֶיׁש  ֶאָחד  ֵהא רֹוֵאהּו. אֹוֵמר  ּיְ ׁשֶ
ּסּוָדִרין ְוַהּסּוס ָרץ ּוַמֲעִמידֹו. ַוֲאִפּלּו הּוא  ה ֵמִניף ּבַ ַהּלָ
אֹותֹו  ַמֲחִזיִרין  ְזכּות,  ַעְצִמי  ַעל  ד  ְלַלּמֵ ִלי  ֶיׁש  אֹוֵמר 
ׁש  ַמּמָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּוִבְלַבד  ְפָעִמים,  ה  ָ ַוֲחִמּשׁ ָעה  ַאְרּבָ ֲאִפּלּו 
יֹוֵצא  ָלאו,  ְוִאם  ָטרּוהּו,  ּפְ ְזכּות,  לֹו  ָמְצאּו  ְדָבָריו.  ּבִ
לֹוִני יֹוֵצא  ן ּפְ לֹוִני ּבֶ ֵקל. ְוָכרֹוז יֹוֵצא ְלָפָניו, ִאיׁש ּפְ ִלּסָ
ָעַבר ֲעֵבָרה ְפלֹוִנית ּוְפלֹוִני ּוְפלֹוִני ֵעָדיו,  ֵקל ַעל ׁשֶ ִלּסָ

ד ָעָליו: ּיֹוֵדַע לֹו ְזכּות ָיבֹוא ִויַלּמֵ ל ִמי ׁשֶ ּכָ

ר ַאּמֹות, אֹוְמִרים  ֶעׂשֶ ִקיָלה ּכְ ית ַהּסְ ב ָהָיה ָרחֹוק ִמּבֵ
ל  ּכָ ׁשֶ ין,  ִמְתַוּדִ ַהּמּוָמִתין  ֶרְך  ּדֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ה,  ִהְתַוּדֵ לֹו 
ן ָמִצינּו ְבָעָכן  ּכֵ א. ׁשֶ ה ֶיׁש לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ ְתַוּדֶ ַהּמִ
ים ָנא ָכבֹוד ַלה'  ִני ׂשִ ַע )יהושע ז( ּבְ ָאַמר לֹו ְיהֹוׁשֻ ׁשֶ
ַע  ַען ָעָכן ֶאת ְיהֹוׁשֻ ָרֵאל ְוֶתן לֹו תֹוָדה ְוגֹו', ַוּיַ ֱאֹלֵהי ִיׂשְ
ָרֵאל[  ִיׂשְ ֱאֹלֵהי  ]ַלה'  ָחָטאִתי  ָאֹנִכי  ָאְמָנה  ַוּיֹאַמר 
)שם(  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִוּדּויֹו,  לֹו  ר  ּפֶ ּכִ ׁשֶ ִין  ּוִמּנַ ְוגֹו'.  ְוָכֹזאת 
ה, ַהּיֹום  ּיֹום ַהּזֶ ְרָך ה' ּבַ נּו ַיְעּכָ ַע ֶמה ֲעַכְרּתָ ַוּיֹאֶמר ְיהֹוׁשֻ
ְוִאם  א.  ַהּבָ ָלעֹוָלם  ָעכּור  ה  ַאּתָ ְוִאי  ָעכּור  ה  ַאּתָ ה  ַהּזֶ
ֵהא ִמיָתִתי  ֵאינֹו יֹוֵדַע ְלִהְתַוּדֹות, אֹוְמִרים לֹו ֱאמֹור ּתְ
ָהָיה  ִאם  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ֲעֹונֹוָתי.  ל  ּכָ ַעל  ָרה  ּפָ ּכַ
ל  ָרה ַעל ּכָ ּפָ ֵהא ִמיָתִתי ּכַ ם, אֹוֵמר ּתְ הּוא ְמֻזּמָ יֹוֵדַע ׁשֶ
ן, ְיהּו ָכל ָאָדם  ֲעֹונֹוַתי חּוץ ֵמָעֹון ֶזה. ָאְמרּו לֹו, ִאם ּכֵ

ֵדי ְלַנּקֹות ֶאת ַעְצָמן: ְך ּכְ אֹוְמִרים ּכָ

יִטין  ע ַאּמֹות, ַמְפׁשִ ִקיָלה ַאְרּבַ ית ַהּסְ ג ָהָיה ָרחֹוק ִמּבֵ
ָפָניו.  ִמּלְ אֹותֹו  ין  ְמַכּסִ ָהִאיׁש,  ָגָדיו.  ּבְ ֶאת  אֹותֹו 
ְיהּוָדה.  י  ַרּבִ ְבֵרי  ּדִ ּוֵמַאֲחֶריָה,  ָפֶניָה  ִמּלְ ה,  ָ ְוָהִאּשׁ
ה  ָ ָהִאּשׁ ְוֵאין  ָערֹום  ִנְסָקל  ָהִאיׁש  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים 

ה: ִנְסֶקֶלת ֲעֻרּמָ

ִמן  ֶאָחד  קֹומֹות.  י  ּתֵ ׁשְ ָגבֹוּהַ  ָהָיה  ִקיָלה  ַהּסְ ית  ּבֵ ד 
ִלּבֹו, הֹוְפכֹו ַעל  ְך ַעל  ֶנְהּפַ ּדֹוֲחפֹו ַעל ָמְתָניו.  ָהֵעִדים 
ִני נֹוֵטל ֶאת  ֵ ּה, ָיָצא. ְוִאם ָלאו, ַהּשׁ ָמְתָניו. ִאם ֵמת ּבָ
ָלאו,  ְוִאם  ָיָצא.  ּה,  ּבָ ֵמת  ִאם  ִלּבֹו.  ַעל  ְונֹוְתָנּה  ָהֶאֶבן 
ֱאַמר )דברים יז( ַיד ָהֵעִדים  ּנֶ ָרֵאל, ׁשֶ ְרִגיָמתֹו ְבָכל ִיׂשְ
ל  ַאֲחֹרָנה. ּכָ ל ָהָעם ּבָ ְהֶיה ּבֹו ָבִראׁשָֹנה ַלֲהִמיתֹו ְוַיד ּכָ ּתִ
י ֱאִליֶעֶזר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים,  ְבֵרי ַרּבִ ְסָקִלין ִנְתִלין, ּדִ ַהּנִ
ף ְוָהעֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה. ָהִאיׁש  א ַהְמַגּדֵ ֵאינֹו ִנְתֶלה ֶאּלָ
י  ַלּפֵ ּכְ ֶניָה  ּפָ ה  ָ ְוָהִאּשׁ ָהָעם  י  ַלּפֵ ּכְ ָניו  ּפָ אֹותֹו  ּתֹוִלין 
ָהִאיׁש  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ֱאִליֶעֶזר.  י  ַרּבִ ְבֵרי  ּדִ ָהֵעץ, 
ֱאִליֶעֶזר,  י  ַרּבִ ָלֶהן  ָאַמר  ִנְתֵלית.  ה  ָ ָהִאּשׁ ְוֵאין  ִנְתֶלה 
ְקלֹון. ָאְמרּו  ַאׁשְ ים ּבְ ָלה ָנׁשִ ָטח ּתָ ן ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ ַוֲהֹלא ׁשִ
יֹום ֶאָחד.  ּבְ ַנִים  ִנין ׁשְ ּדָ ְוֵאין  ָלה  ים ּתָ ָנׁשִ מֹוִנים  לֹו, ׁשְ
ִעין ֶאת ַהּקֹוָרה ָבָאֶרץ ְוָהֵעץ  ּקְ יַצד ּתֹוִלין אֹותֹו, ְמׁשַ ּכֵ
ְותֹוֶלה  זֹו  י  ּבֵ ּגַ ַעל  זֹו  ָיָדיו  י  ּתֵ ׁשְ יף  ּוַמּקִ ה,  ּנָ ִמּמֶ יֹוֵצא 
ה ַעל ַהּכֶֹתל ְותֹוֶלה  י יֹוֵסי אֹוֵמר, ַהּקֹוָרה ֻמּטָ אֹותֹו. ַרּבִ
ד.  ִמּיָ אֹותֹו  יִרין  ּוַמּתִ ין.  עֹוׂשִ ִחין  ּבָ ַהּטַ ׁשֶ ֶדֶרְך  ּכְ אֹותֹו 
)דברים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ה,  ַתֲעׂשֶ ֹלא  ּבְ ָעָליו  עֹוֵבר  ָלן,  ְוִאם 
ּיֹום  ֶרּנּו )ּבַ ְקּבְ י ָקבֹור ּתִ כא( ֹלא ָתִלין ִנְבָלתֹו ַעל ָהֵעץ ּכִ
ֵני ָמה  לֹוַמר, ִמּפְ לּוי ְוגֹו'. ּכְ י ִקְלַלת ֱאֹלִהים ּתָ ַההּוא( ּכִ
ַמִים  ם ׁשָ ם, ְוִנְמָצא ׁשֵ ֵ ַרְך ֶאת ַהּשׁ ּבֵ ֵני ׁשֶ לּוי, ִמּפְ ֶזה ּתָ

ל: ִמְתַחּלֵ

ִכיָנה(  )ׁשְ ִמְצַטֵער,  ָאָדם  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ֵמִאיר,  י  ַרּבִ ָאַמר  ה 
ִני  ַקּלַ י,  ֵמֹראׁשִ ִני  ַקּלַ ְבָיכֹול(  )ּכַ אֹוֶמֶרת  ׁשֹון  ַהּלָ ָמה 
ִעים  ל ְרׁשָ ָמם ׁשֶ קֹום ִמְצַטֵער ַעל ּדָ ן ַהּמָ רֹוִעי. ִאם ּכֵ ִמּזְ

זֹו  ְוֹלא  יִקים.  ַצּדִ ל  ׁשֶ ָמם  ּדָ ַעל  ָוֹחֶמר  ַקל  ְך,  ּפַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ
ֹלא  ִלין ֶאת ֵמתֹו, עֹוֵבר ּבְ ל ַהּמֵ א ּכָ ִבְלַבד )ָאְמרּו(, ֶאּלָ
ְוַתְכִריִכים,  ָארֹון  לֹו  ְלָהִביא  ִלְכבֹודֹו  ֱהִלינּו  ה.  ַתֲעׂשֶ
ִקְברֹות  ּבְ אֹותֹו  קֹוְבִרין  ָהיּו  ְוֹלא  ָעָליו.  עֹוֵבר  ֵאינֹו 
ין,  ִנין ְלֵבית ּדִ י ְקָברֹות ָהיּו ְמֻתּקָ ֵני ָבּתֵ א ׁשְ ֲאבֹוָתיו, ֶאּלָ

ָרִפין: ׂשְ ְסָקִלין ְוַלּנִ ֱחָנִקין ְוֶאָחד ַלּנִ ֱהָרִגין ְוַלּנֶ ֶאָחד ַלּנֶ

ְוקֹוְבִרין  ָהֲעָצמֹות  ֶאת  ִטין  ְמַלּקְ ר,  ׂשָ ַהּבָ ל  ִנְתַעּכַ ו 
לֹום  ׁשְ ּבִ ְוׁשֹוֲאִלין  ִאים  ּבָ רֹוִבים  ְוַהּקְ ְמקֹוָמן.  ּבִ אֹוָתן 
נּו ֲעֵליֶכם  ִלּבֵ ֵאין ּבְ לֹוַמר ׁשֶ לֹום ָהֵעִדים, ּכְ ִנין ּוִבׁשְ ּיָ ַהּדַ
ֲאָבל  ִלין,  ִמְתַאּבְ ָהיּו  ְוֹלא  ם.  ְנּתֶ ּדַ ֱאֶמת  ין  ּדִ ׁשֶ לּום,  ּכְ

ב: א ַבּלֵ ֵאין ֲאִנינּות ֶאּלָ אֹוְנִנין, ׁשֶ

ח
מסכת חלה פרק א 

עֹוִרים  ְוַהׂשְ ַהִחִטים  ה,  ַחּלָ ּבַ ִבין  ַחּיָ ְדָבִרים  ה  ָ ֲחִמּשׁ א 
ִבין  ַחּיָ ֵאּלּו  ֲהֵרי  יפֹון.  ְוׁשִ ׁשּוָעל  ּבֶֹלת  ְוׁשִ ְסִמין  ְוַהּכֻ
ְפֵני  ָחָדׁש ִמּלִ ה, ּוִמְצָטְרִפין ֶזה ִעם ֶזה, ַוֲאסּוִרין ּבֶ ַחּלָ ּבַ
ִריׁשּו ֹקֶדם  ְפֵני ָהֹעֶמר. ְוִאם ִהׁשְ ְקצֹור ִמּלִ ַסח, ּוִמּלִ ַהּפֶ
בֹוא  ּיָ ׁשֶ ְוִאם ָלאו, ֲאסּוִרין ַעד  יָרן.  ַמּתִ ָהֹעֶמר  ָלֹעֶמר, 

א:  ָהֹעֶמר ַהּבָ

ְיֵדי חֹוָבתֹו.  ָצא  ּיָ ַסח,  ּפֶ ּבַ ה  ַמּצָ ִית  ּזַ ּכַ ב ָהאֹוֵכל ֵמֶהם 
ָכל  ּבְ ֵמֶהם  ֶאָחד  ִנְתָעֵרב  ֵרת.  ִהּכָ ּבַ ב  ַחּיָ ָחֵמץ,  ִית  ּזַ ּכַ
ּוִמן  ת  ַהּפַ ִמן  ַהּנֹוֵדר  ַסח.  ּפֶ ּבַ עֹוֵבר  ֶזה  ֲהֵרי  יִנים,  ַהּמִ
ַוֲחָכִמים  ֵמִאיר.  י  ַרּבִ ְבֵרי  ּדִ ֶהם,  ּבָ ָאסּור  בּוָאה,  ַהּתְ
ֵמֶהן.  א  ֶאּלָ ָאסּור  ֵאינֹו  ָגן  ַהּדָ ִמן  ַהּנֹוֵדר  אֹוְמִרים, 

רֹות: ַעׂשְ ה ּוַבּמַ ַחּלָ ִבין ּבַ ְוַחּיָ

ֶקט,  רֹות, ַהּלֶ ַעׂשְ ה ּוְפטּוִרים ִמן ַהּמַ ַחּלָ ִבין ּבַ ג ֵאּלּו ַחּיָ
ָלה  ּטְ ּנִ ר ִראׁשֹון ׁשֶ ָאה, ְוַהֶהְפֵקר, ּוַמֲעׂשֵ ְכָחה, ְוַהּפֵ ִ ְוַהּשׁ
ְפּדּו, ּומֹוַתר ָהֹעֶמר,  ּנִ ׁש ׁשֶ ִני ְוֶהְקּדֵ ר ׁשֵ ְתרּוָמתֹו, ּוַמֲעׂשֵ
אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ ִליׁש.  ׁשְ ֵהִביָאה  ּלֹא  ׁשֶ ּוְתבּוָאה 

ה: טּוָרה ִמן ַהַחּלָ ִליׁש, ּפְ ּלֹא ֵהִביָאה ׁשְ בּוָאה ׁשֶ ּתְ

ָהֹאֶרז,  ה,  ַהַחּלָ ִמן  ּוְפטּוִרין  רֹות  ַעׂשְ ּמַ ּבַ ִבין  ַחּיָ ֵאּלּו  ד 
ּוָפחּות  ְטִניֹות,  ְוַהּקִ ִמין,  ְמׁשְ ֻ ְוַהּשׁ ָרִגים,  ְוַהּפְ ְוַהּדַֹחן, 
ִנין,  ְבׁשָ ְוַהּדֻ ִנין,  ְפּגָ ַהּסֻ בּוָאה.  ּתְ ּבַ ְרָבִעים  ת  ֵמֲחֵמׁשֶ
ִמן  טּוִרין  ּפְ ע,  ְוַהְמֻדּמָ ֵרת,  ׂשְ ַהּמַ ת  ְוַחּלַ ְוָהֶאְסִקִריִטין, 

ה: ַהַחּלָ

טּוָרה  ּפְ ִנין,  ֻסְפּגָ ְוסֹוָפּה  ִנין  ֻסְפּגָ ִחָלָתה  ּתְ ׁשֶ ה  ִעּסָ ה 
ָתּה  ִחּלָ ּתְ ִנין,  ֻסְפּגָ ְוסֹוָפּה  ה  ִעּסָ ָתּה  ִחּלָ ּתְ ה.  ַהַחּלָ ִמן 
נּוְבָקאֹות  ְוֵכן ַהּקְ ה.  ַחּלָ ּבַ ֶבת  ַחּיֶ ה,  ִנין ְוסֹוָפּה ִעּסָ ֻסְפּגָ

בֹות: ַחּיָ

ִבין.  ל ְמַחּיְ ִהּלֵ ּוֵבית  ּפֹוְטִרין,  אי  ּמַ ׁשַ ית  ּבֵ ה,  ִעיּסָ ַהּמְ ו 
ּפֹוְטִרין.  ל  ִהּלֵ ּוֵבית  ִבין,  ְמַחּיְ אי  ּמַ ׁשַ ית  ּבֵ ַהֲחִליָטה, 
טּור.  ּפָ ְלַעְצמֹו,  ָאן  ֲעׂשָ ָנִזיר  ּוְרִקיֵקי  ּתֹוָדה  ַחּלֹות 

ב: ּוק, ַחּיָ ּשׁ ִלְמּכֹור ּבַ

ים  ָנׁשִ ה.  ַחּלָ ּבַ ב  ַחּיָ ק,  ְלַחּלֵ אֹור  ׂשְ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ַנְחּתֹום  ז 
ל  ׁשֶ ּבְ ֵאין  ִאם  אֹור,  ׂשְ ָלֶהן  ַלֲעׂשֹות  ְלַנְחּתֹום  ְתנּו  ּנָ ׁשֶ

ה: טּוָרה ִמן ַהַחּלָ עּור, ּפְ ִ ּשׁ ַאַחת ֵמֶהן ּכַ

ה,  ּנָ ִמּמֶ אֹוְכִלין  ָהרֹוִעים  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ָלִבים,  ַהּכְ ת  ִעּסַ ח 
ּה, ּוְמָבְרִכין  ִפין ּבָ ּתְ ּתַ ּה, ּוִמׁשְ ה, ּוְמָעְרִבין ּבָ ַחּלָ ֶבת ּבַ ַחּיֶ

 משניות אותיות השם



ָבּה  ְויֹוֵצא  טֹוב,  יֹום  ּבְ ית  ְוַנֲעׂשֵ ָעֶליָה,  ִנין  ּוְמַזּמְ ָעֶליָה, 
אֹוְכִלין  ָהרֹוִעים  ֵאין  ִאם  ַסח.  ּפֶ ּבַ חֹוָבתֹו  ְיֵדי  ָאָדם 
ְוֵאין  ּה,  ּבָ ְמָעְרִבין  ְוֵאין  ה,  ַחּלָ ּבַ ֶבת  ַחּיֶ ֵאיָנּה  ה,  ּנָ ִמּמֶ
ִנין  ְמַזּמְ ְוֵאין  ָעֶליָה,  ְמָבְרִכין  ְוֵאין  ּה,  ּבָ ִפין  ּתְ ּתַ ִמׁשְ
ָבּה  יֹוֵצא  ָאָדם  ְוֵאין  יֹום טֹוב,  ּבְ ית  ַנֲעׂשֵ ְוֵאיָנּה  ָעֶליָה, 
ֻטְמַאת  ָאה  ּמְ ִמּטַ ְך,  ּכָ ּוֵבין  ְך  ּכָ ין  ּבֵ ַסח.  ּפֶ ּבַ ְיֵדי חֹוָבתֹו 

ֳאָכִלין:

ָוֹחֶמׁש,  ִמיָתה  ֲעֵליֶהן  ִבין  ַחּיָ רּוָמה,  ְוַהּתְ ה  ַהַחּלָ ט 
ֶאָחד ּוֵמָאה,  ִרים, ְוֵהם ִנְכֵסי ֹכֵהן, ְועֹוִלין ּבְ ַוֲאסּוִרים ַלּזָ
ִמן  ִלין  ִנּטָ ְוֵאיָנן  ֶמׁש,  ׁשֶ ְוַהֲעֵרב  ָיַדִים  ְרִחיַצת  ּוְטעּוִנין 
מּור.  ָבר ַהּגָ ָקף ּוִמן ַהּדָ א ִמן ַהּמֻ ֵמא, ֶאּלָ הֹור ַעל ַהּטָ ַהּטָ
ָאַמר  ֹלא  ה,  ַחּלָ ִתי  ִעּסָ ְוָכל  ְתרּוָמה  ְרִני  ּגָ ל  ּכָ ָהאֹוֵמר 

ר ִמְקָצת: ּיֵ ׁשַ ּיְ לּום, ַעד ׁשֶ ּכְ

מ
מסכת ברכות פרק א 
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ע
מסכת שביעית פרק א 

ית  ִביִעית. ּבֵ ֵדה ָהִאיָלן ֶעֶרב ׁשְ ׂשְ ין ּבִ א ַעד ֵאיָמַתי חוְֹרׁשִ
ל  ִהּלֵ ּוֵבית  ִרי.  ַלּפֶ ָיֶפה  הּוא  ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ אוְֹמִרים,  אי  ּמַ ׁשַ
ִדְבֵרי  ְבֵרי ֵאּלּו ִלְהיוֹת ּכְ אוְֹמִרים, ַעד ָהֲעֶצֶרת. ּוְקרוִֹבין ּדִ

ֵאּלּו:

ְלֵבית  ִאיָלנוֹת  ה  לֹׁשָ ׁשְ ל  ּכָ ָהִאיָלן.  ֵדה  ׂשְ ֵאיֶזהּו  ב 
ים ָמֶנה  ִ ּשׁ ׁשִ ל  ׁשֶ ֵבָלה  ּדְ ר  ּכַ ּכִ ַלֲעׂשוֹת  ְסָאה, ִאם ְראּוִיין 
אן,  חוֹת ִמּכָ ִביָלן. ּפָ ׁשְ ית ְסָאה ּבִ ל ּבֵ ים ּכָ ִאיַטְלִקי, חוְֹרׁשִ ּבָ

א ְמלֹא ָהאוֶֹרה ְוַסּלוֹ חּוָצה לוֹ: ין ָלֶהן ֶאּלָ ֵאין חוְֹרׁשִ

ִאּלּו  ג ֶאָחד ִאיַלן ְסָרק ְוֶאָחד ִאיַלן ַמֲאָכל, רוִֹאין אוָֹתן ּכְ
ים  ִ ּשׁ ל ׁשִ ֵבָלה ׁשֶ ר ּדְ ּכַ ֵאִנים. ִאם ְראּוִיים ַלֲעׂשוֹת ּכִ ֵהם ּתְ
חוֹת  ִביָלן. ּפָ ׁשְ ית ְסָאה ּבִ ל ּבֵ ים ּכָ ִאיַטְלִקי, חוְֹרׁשִ ָמֶנה ּבָ

ן: א ְלָצְרּכָ ים ָלֶהם ֶאּלָ ִמָכאן, ֵאין חוְֹרׁשִ

אֹו  ין,  עוֹׂשִ ֵאין  ַנִים  ּוׁשְ ֵבָלה  ּדְ ר  ּכַ ּכִ ה  עוֹׂשֶ ֶאָחד  ָהָיה  ד 
א  ין ָלֶהם ֶאּלָ ה, ֵאין חוְֹרׁשִ ין ְוֶאָחד ֵאינוֹ עוֹׂשֶ ַנִים עוֹׂשִ ׁשְ
ָרה,  ֲעׂשָ ָהיּו  ָעה.  ׁשְ ּתִ ְוַעד  ה  לֹׁשָ ִמׁשְ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ַעד  ן,  ְלָצְרּכָ
ין  ין, חוְֹרׁשִ ֵאיָנן עוֹׂשִ ין ׁשֶ ין ּבֵ ין עוֹׂשִ ָרה ּוְלַמְעָלה, ּבֵ ֵמֲעׂשָ
ָחִריׁש  ּבֶ לד(  )שמות  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִביָלן.  ׁשְ ּבִ ְסָאה  ית  ּבֵ ל  ּכָ
ל  ׁשֶ ְוָקִציר  ָחִריׁש  לוַֹמר  ָצִריְך  ֵאין  ּבֹת,  ׁשְ ּתִ ִציר  ּוַבּקָ
ִנְכָנס  הּוא  ׁשֶ ִביִעית  ׁשְ ֶעֶרב  ל  ׁשֶ ָחִריׁש  א  ֶאּלָ ִביִעית,  ׁשְ
ְלמוָֹצֵאי  יוֵֹצא  הּוא  ׁשֶ ִביִעית  ׁשְ ל  ׁשֶ ְוָקִציר  ִביִעית,  ְ ּשׁ ּבַ
ַאף  ְרׁשּות,  ָחִריׁש  ֶמה  אוֵֹמר,  ָמֵעאל  ִיׁשְ י  ַרּבִ ִביִעית.  ׁשְ

ָקִציר ְרׁשּות, ָיָצא ְקִציר ָהעֶֹמר:

ֵאּלּו  ֲהֵרי  ים,  ֲאָנׁשִ ה  לֹׁשָ ׁשְ ל  ׁשֶ ִאיָלנוֹת  ה  לֹׁשָ ׁשְ ה 

ְיֵהא  ה  ְוַכּמָ ִביָלן.  ׁשְ ּבִ ית ְסָאה  ּבֵ ל  ּכָ ין  ְוחוְֹרׁשִ ִמְצָטְרִפין, 
עוֵֹבר  ָקר  ַהּבָ ֵהא  ּיְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ אוֵֹמר,  ְמִליֵאל  ּגַ ן  ַרּבָ ֵביֵניֶהם, 

ֵכָליו: ּבְ

ל  ּכָ ין  ְסָאה, חוְֹרׁשִ ית  ּבֵ תוְֹך  ּבְ רוֹת  ְמֻפּזָ ְנִטיעוֹת  ר  ֶעׂשֶ ו 
ָנה. ָהיּו ֲעׂשּויוֹת ׁשּוָרה  ָ ִביָלן, ַעד רֹאׁש ַהּשׁ ׁשְ ית ְסָאה ּבִ ּבֵ

ן: א ְלָצְרּכָ ין ָלֶהם ֶאּלָ פוֹת ֲעָטָרה, ֵאין חוְֹרׁשִ ּוֻמּקָ

ן  ית ְסָאה. ַרּבָ ּלּוִעים, ִמְצָטְרִפין ְלתוְֹך ּבֵ ִטיעוֹת ְוַהּדְ ז ַהּנְ
ְלֵבית  ְדּלּוִעים  ָרה  ֲעׂשָ ל  ּכָ אוֵֹמר,  ְמִליֵאל  ּגַ ן  ּבֶ ְמעוֹן  ׁשִ

ָנה: ָ ית ְסָאה ַעד רֹאׁש ַהּשׁ ל ּבֵ ין ּכָ ְסָאה, חוְֹרׁשִ

ֲעַזְרָיה  ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ְנִטיעוֹת.  ִנְקְראּו  ֵאיָמַתי  ַעד  ח 
ִנים.  ַבע ׁשָ ת ׁשֶ ַע אוֵֹמר, ּבַ י ְיהוֹׁשֻ חֹּלּו. ַרּבִ ּיָ אוֵֹמר, ַעד ׁשֶ
ְגַמם ְוהוִֹציא  ּנִ ָמּה. ִאיָלן ׁשֶ י ֲעִקיָבא אוֵֹמר, ְנִטיָעה ִכׁשְ ַרּבִ
ּוְלַמְעָלה,  ַפח  ִמּטֶ ִטיָעה,  ּנְ ּכַ ה  ּוְלַמּטָ ַפח  ִמּטֶ ֲחִליִפין, 

ְמעוֹן: י ׁשִ ְבֵרי ַרּבִ ִאיָלן, ּדִ ּכָ

נ
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ְוֶזה  ֶאָחד  לֹו  ּבֹוֵרר  ֶזה  ה.  לׁשָ ׁשְ ּבִ ָממֹונֹות,  יֵני  ּדִ א 
ְבֵרי  ּדִ ֶאָחד,  עֹוד  ָלֶהן  ּבֹוְרִרין  ֵניֶהן  ּוׁשְ ֶאָחד,  לֹו  ּבֹוֵרר 
ִנים ּבֹוְרִרין ָלֶהן  ּיָ ֵני ַהּדַ י ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ׁשְ ַרּבִ
ל  נֹו ׁשֶ ּיָ ּדַ ְוֶזה ּפֹוֵסל  ל ֶזה  נֹו ׁשֶ ּיָ ּדַ עֹוד ֶאָחד. ֶזה ּפֹוֵסל 
ְזַמן  י ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֵאיָמַתי, ּבִ ְבֵרי ַרּבִ ֶזה, ּדִ
ֲאָבל  ְפסּוִלין,  אֹו  ְקרֹוִבין  ֵהן  ׁשֶ ְרָאָיה  ֲעֵליֶהן  ִביא  ּמֵ ׁשֶ
ֶזה  ְלָפְסָלן.  ָיכֹול  ֵאינֹו  ֻמְמִחין,  אֹו  ִרים  ְכׁשֵ ָהיּו  ִאם 
י  ְבֵרי ַרּבִ ל ֶזה, ּדִ ל ֶזה ְוֶזה ּפֹוֵסל ֵעָדיו ׁשֶ ּפֹוֵסל ֵעָדיו ׁשֶ
הּוא ֵמִביא  ְזַמן ׁשֶ ּבִ ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֵאיָמַתי, 
סּוִלים. ֲאָבל ִאם ָהיּו  ֵהן ְקרֹוִבים אֹו ּפְ ֲעֵליֶהם ְרָאָיה ׁשֶ

ִרים, ֵאינֹו ָיכֹול ְלָפְסָלן: ְכׁשֵ

א, ֶנֱאָמן ָעַלי ָאִביָך, ֶנֱאָמִנין  ב ָאַמר לֹו ֶנֱאָמן ָעַלי ַאּבָ
י ֵמִאיר אֹוֵמר, ָיכֹול ַלֲחזֹור  ה רֹוֵעי ָבָקר, ַרּבִ לׁשָ ָעַלי ׁשְ
ב  ַחּיָ ָהָיה  ּבֹו.  ַלֲחזֹור  ָיכֹול  ֵאינֹו  ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים,  ּבֹו. 
י  ַרּבִ ָך,  ֹראׁשְ י  ְבַחּיֵ ִלי  ּדֹור  לֹו  ְוָאַמר  בּוָעה  ׁשְ ַלֲחֵברֹו 
ֵאינֹו  ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים,  ּבֹו.  ַלֲחזֹור  ָיכֹול  ֵמִאיר אֹוֵמר, 

ָיכֹול ַלֲחזֹור ּבֹו:

ְלֶוה  ְוַהּמַ ְבָיא,  ּקֻ ּבַ ֵחק  ַהְמׂשַ סּוִלין,  ַהּפְ ֵהן  ְוֵאּלּו  ג 
י  ַרּבִ ָאַמר  ִביִעית.  ׁשְ ְוסֹוֲחֵרי  יֹוִנים,  ּוַמְפִריֵחי  ית,  ָבִרּבִ
ִביִעית.  ׁשְ אֹוְסֵפי  אֹוָתן  קֹוִרין  ָהיּו  ה  ִחּלָ ַבּתְ ְמעֹון,  ׁשִ
ִביִעית. ָאַמר  ִסין, ָחְזרּו ִלְקרֹוָתן סֹוֲחֵרי ׁשְ ַרּבּו ָהַאּנָ ֶ ִמּשׁ
א  ֶאּלָ נּות  ֻאּמָ ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ֵאיָמַתי,  ְיהּוָדה,  י  ַרּבִ

ִרין: ׁשֵ ּלֹא ִהיא, ּכְ נּות ׁשֶ ִהיא, ֲאָבל ֵיׁש ָלֶהן ֻאּמָ

ַוֲאִחי  ָאִביו  ַוֲאִחי  ְו(ָאִחיו  )ָאִביו  רֹוִבין,  ַהּקְ ֵהן  ְוֵאּלּו  ד 
ִאּמֹו ּוַבַעל ֲאחֹותֹו ּוַבַעל ֲאחֹות ָאִביו ּוַבַעל ֲאחֹות ִאּמֹו 
ְוחֹוְרגֹו  ְוַחְתֵניֶהן,  ּוְבֵניֶהן  ֵהן  ְוִגיסֹו,  ְוָחִמיו  ִאּמֹו  ּוַבַעל 
ֲאָבל  ֲעִקיָבא.  י  ַרּבִ ַנת  ִמׁשְ זֹו  יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ָאַמר  ְלַבּדֹו. 

ְלָיְרׁשֹו,  ָהָראּוי  ְוָכל  ּדֹודֹו.  ּוֶבן  דֹודֹו  ִראׁשֹוָנה,  ָנה  ִמׁשְ
ָעה. ָהָיה ָקרֹוב ְוִנְתַרֵחק, ֲהֵרי  אֹוָתּה ׁשָ רֹוב לֹו ּבְ ְוָכל ַהּקָ
ְוֶיׁש לֹו  י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֲאִפּלּו ֵמָתה ִבּתֹו  ַרּבִ ר.  ׁשֵ ּכָ ֶזה 

ה, ֲהֵרי ֶזה ָקרֹוב: ּנָ ָבִנים ִמּמֶ

ּכֹל  ׂשֹוֵנא,  ִבינֹו.  ׁשּוׁשְ ֶזה  אֹוֵהב,  ֹוֵנא.  ְוַהּשׂ ָהאֹוֵהב  ה 
ֹלא  לֹו,  ָאְמרּו  ֵאיָבה.  ּבְ ָיִמים  ה  לׁשָ ׁשְ ִעּמֹו  ר  ִדּבֶ ּלֹא  ׁשֶ

ְך: ָרֵאל ַעל ּכָ דּו ִיׂשְ ֶנְחׁשְ

אֹוָתן  ַמְכִניִסין  ָהיּו  ָהֵעִדים,  ֶאת  ּבֹוְדִקים  יַצד  ּכֵ ו 
ָהָאָדם(  ל  ּכָ )ֶאת  ּומֹוִציִאין  ֲעֵליֶהן  ִמין  ּוְמַאּיְ )ַלֶחֶדר( 
ְואֹוְמִרים לֹו ֱאמֹור  ֶהן  ּבָ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ִרין ֶאת  ּיְ ּוְמׁשַ ַלחּוץ 
ב ָלֶזה. ִאם ָאַמר הּוא ָאַמר ִלי  ה ַחּיָ ּזֶ ה יֹוֵדַע ׁשֶ ֵהיַאְך ַאּתָ
ב לֹו, ֹלא  הּוא ַחּיָ לֹוִני ָאַמר ִלי ׁשֶ ב לֹו, ִאיׁש ּפְ ֲאִני ַחּיָ ׁשֶ
ב  הּוא ַחּיָ ָפֵנינּו הֹוָדה לֹו ׁשֶ ּבְ ּיֹאַמר  לּום, ַעד ׁשֶ ָאַמר ּכְ
ִני ּובֹוְדִקים  ֵ ְך ַמְכִניִסין ֶאת ַהּשׁ לֹו ָמאַתִים זּוז. ְוַאַחר ּכָ
ְונֹוְתִנין  ִאים  נֹוׂשְ ִנים,  ְמֻכּוָ ִדְבֵריֶהם  ִנְמְצאּו  אֹותֹו. ִאם 
אי.  ַזּכַ ב,  ַחּיָ ְוֶאָחד אֹוֵמר  אי  ַזּכַ ַנִים אֹוְמִרים  ׁשְ ָבר.  ַבּדָ
ֶאָחד  ב.  ַחּיָ אי,  ַזּכַ אֹוֵמר  ְוֶאָחד  ב  ַחּיָ אֹוְמִרים  ַנִים  ׁשְ
ין אֹו  ַנִים ְמַזּכִ ַוֲאִפּלּו ׁשְ ב  אי ְוֶאָחד אֹוֵמר ַחּיָ ַזּכַ אֹוֵמר 
ִנים: ּיָ ִבין ְוֶאָחד אֹוֵמר ֵאיִני יֹוֵדַע, יֹוִסיפּו ַהּדַ ַנִים ְמַחּיְ ׁשְ

ִנים  ּיָ ּדַ ּבַ דֹול ׁשֶ ָבר, ָהיּו ַמְכִניִסין אֹוָתן. ַהּגָ ְמרּו ֶאת ַהּדָ ז ּגָ
ב.  ה ַחּיָ לֹוִני ַאּתָ אי, ִאיׁש ּפְ ה ַזּכַ לֹוִני ַאּתָ אֹוֵמר, ִאיׁש ּפְ
ה  ִנים ֹלא ֹיאַמר ֲאִני ְמַזּכֶ ּיָ ֵצא ֶאָחד ִמן ַהּדַ ּיֵ ִין ִלְכׁשֶ ּוִמּנַ
ֲחֵבַרי ַרּבּו ָעַלי, ַעל  ה ׁשֶ ִבין ֲאָבל ָמה ֶאֱעׂשֶ ַוֲחֵבַרי ְמַחּיְ
יָך, ְואֹוֵמר[  ַעּמֶ ֶזה ֶנֱאַמר ])ויקרא יט( ֹלא ֵתֵלְך ָרִכיל ּבְ

ה ּסֹוד: )משלי יא( הֹוֵלְך ָרִכיל ְמַגּלֶ

ין. ָאְמרּו לֹו,  ִביא ְרָאָיה, סֹוֵתר ֶאת ַהּדִ ּמֵ ל ְזַמן ׁשֶ ח ּכָ
ים יֹום. ָמָצא  לׁשִ אן ַעד ׁשְ ׁש ְלָך ָהֵבא ִמּכָ ּיֶ ל ְרָאיֹות ׁשֶ ּכָ
ֵאינֹו  יֹום,  ים  לׁשִ ׁשְ ְלַאַחר  יֹום, סֹוֵתר.  ים  לׁשִ ׁשְ ְבתֹוְך 
ֶזה  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ַמה  ְמִליֵאל,  ּגַ ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ ן  ַרּבָ ָאַמר  סֹוֵתר. 
ים.  לׁשִ ׁשְ ְלַאַחר  ּוָמָצא  ים  לׁשִ ׁשְ ְבתֹוְך  ָמָצא  ּלֹא  ׁשֶ
ָאְמרּו לֹו ָהֵבא ֵעִדים ְוָאַמר ֵאין ִלי ֵעִדים, ָאְמרּו ָהֵבא 
ְרָאָיה  ֵהִביא  ְזַמן  ּוְלַאַחר  ְרָאָיה,  ִלי  ֵאין  ְוָאַמר  ְרָאָיה 
ְמעֹון  ׁשִ ן  ַרּבָ ָאַמר  ְכלּום.  ֵאינֹו  ֶזה  ֲהֵרי  ֵעִדים,  ּוָמָצא 
לֹו  ׁש  ּיֶ ׁשֶ יֹוֵדַע  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ֶזה  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ַמה  ְמִליֵאל  ּגַ ן  ּבֶ
ׁש לֹו ְרָאָיה ּוָמָצא  ּיֶ ֵעִדים ּוָמָצא ֵעִדים, ֹלא ָהָיה יֹוֵדַע ׁשֶ
ְרָאָיה. )ָאְמרּו לֹו ָהֵבא ֵעִדים, ָאַמר ֵאין ִלי ֵעִדים, ָהֵבא 
ין ְוָאַמר  ּדִ ב ּבַ ְתַחּיֵ ּמִ ְרָאָיה ְוָאַמר ֵאין ִלי ְרָאָיה(, ָרָאה ׁשֶ
הֹוִציא ְרָאָיה ִמּתֹוְך  ִקְרבּו ְפלֹוִני ּוְפלֹוִני ְוַהִעידּוִני אֹו ׁשֶ

תֹו, ֲהֵרי ֶזה ֵאינֹו ְכלּום: ֲאֻפְנּדָ

ל
מסכת סוכה פרק ג 

ל  ְוׁשֶ ָרה  ֲאׁשֵ ל  ׁשֶ סּול.  ּפָ ֵבׁש,  ְוַהּיָ זּול  ַהּגָ לּוָלב  א 
ָעָליו,  ִנְפְרצּו  ֹראׁשֹו,  ִנְקַטם  סּול.  ּפָ ַחת,  ּדַ ַהּנִ ִעיר 
אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ר.  ׁשֵ ּכָ ָעָליו,  ִנְפְרדּו  סּול.  ּפָ
לּוָלב  רֹות.  ׁשֵ ּכְ ְרֶזל,  ַהּבַ ַהר  י  ִצּנֵ ִמְלַמְעָלה.  ֶדּנּו  ְיַאּגְ

ר: ׁשֵ ֵדי ְלַנְעֵנַע ּבֹו, ּכָ ה ְטָפִחים ּכְ לׁשָ ׁש ּבֹו ׁשְ ּיֶ ׁשֶ

ל  ְוׁשֶ ָרה  ֲאׁשֵ ל  ׁשֶ סּול.  ּפָ ֵבׁש,  ְוַהּיָ זּול  ַהּגָ ֲהַדס  ב 
סּול. ִנְקַטם ֹראׁשֹו, ִנְפְרצּו ָעָליו אֹו  ַחת, ּפָ ּדַ ִעיר ַהּנִ
ִמֲעָטן,  ְוִאם  סּול.  ּפָ ֵמָעָליו,  ְמֻרּבֹות  ֲעָנָביו  ָהיּו  ׁשֶ

יֹום טֹוב: ר. ְוֵאין ְמַמֲעִטין ּבְ ׁשֵ ּכָ

 משניות אותיות השם



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. 

574 Empire Blvd. 

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

Yes, we’re open!
 היכל הלימוד
תפארת יצחק

שע"י יגדיל תורה

ל  ְוׁשֶ ָרה  ל ֲאׁשֵ סּוָלה. ׁשֶ ּפְ ה,  ִויֵבׁשָ ְגזּוָלה.  ג ֲעָרָבה 
ּה, ִנְפְרצּו ָעֶליָה,  סּוָלה. ִנְקַטם ֹראׁשָ ַחת, ּפְ ּדַ ִעיר ַהּנִ
ִמְקַצת  רּו  ׁשְ ּנָ ְוׁשֶ ה,  מּוׁשָ ּכְ סּוָלה.  ּפְ ְפָצָפה,  ְוַהּצַ

ָרה: ׁשֵ ַעל, ּכְ ל ּבַ ָעֶליָה, ְוׁשֶ

י  ּתֵ ּוׁשְ ים  ֲהַדּסִ ה  לׁשָ ׁשְ אֹוֵמר,  ָמֵעאל  ִיׁשְ י  ַרּבִ ד 
ַנִים  ׁשְ ֲאִפּלּו  ֶאָחד,  ְוֶאְתרֹוג  ֶאָחד  לּוָלב  ֲעָרבֹות 
אֹוֵמר,  ַטְרפֹון  י  ַרּבִ ָקטּום.  ֵאינֹו  ְוֶאָחד  ְקטּוִמים 
ם  ׁשֵ י ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ּכְ ן ְקטּוִמים. ַרּבִ ּתָ ָלׁשְ ֲאִפּלּו ׁשְ
ְך ֲהַדס ֶאָחד ַוֲעָרָבה  ּכָ ּלּוָלב ֶאָחד ְוֶאְתרֹוג ֶאָחד,  ׁשֶ

ֶאָחת:

ל  ְוׁשֶ ָרה  ֲאׁשֵ ל  ׁשֶ סּול.  ּפָ ֵבׁש,  ְוַהּיָ זּול  ַהּגָ ֶאְתרֹוג  ה 
רּוָמה  ל ּתְ סּול. ׁשֶ ל ָעְרָלה, ּפָ סּול. ׁשֶ ַחת, ּפָ ּדַ ִעיר ַהּנִ
רּוָמה ְטהֹוָרה, ֹלא ִיּטֹול. ְוִאם  ל ּתְ סּול. ׁשֶ ְטֵמָאה, ּפָ
ּוֵבית  ּפֹוְסִלין,  אי  ּמַ ׁשַ ית  ּבֵ ַמאי,  ּדְ ל  ׁשֶ ר.  ׁשֵ ּכָ ָנַטל, 
ֹלא  ַלִים,  ירּוׁשָ ּבִ ִני  ׁשֵ ר  ַמֲעׂשֵ ל  ׁשֶ יִרין.  ַמְכׁשִ ל  ִהּלֵ

ר: ׁשֵ ִיּטֹול. ְוִאם ָנַטל, ּכָ

ִנְקַלף,  ִפְטָמתֹו,  ָלה  ִנּטְ ֻרּבֹו,  ַעל  ֲחָזִזית  ָעְלָתה  ו 
סּול. ָעְלָתה ֲחָזִזית  הּוא, ּפָ ל ׁשֶ ב ְוָחַסר ּכָ ק, ִנּקַ ִנְסּדַ
הּוא,  ל ׁשֶ ּכָ ב ְוֹלא ָחַסר  ִנּקַ ל ֻעְקצֹו,  ִנּטַ ַעל ִמעּוטֹו, 
י  ַרּבִ ַכְרִתי,  ּכְ ְוַהָירֹוק  סּול.  ּפָ י,  ַהּכּוׁשִ ֶאְתרֹוג  ר.  ׁשֵ ּכָ

י ְיהּוָדה ּפֹוֵסל: יר, ְוַרּבִ ֵמִאיר ַמְכׁשִ

ֱאגֹוז.  ּכָ אֹוֵמר,  ֵמִאיר  י  ַרּבִ ָטן,  ַהּקָ ֶאְתרֹוג  עּור  ׁשִ ז 

ּיֹאֵחז  ׁשֶ ֵדי  ּכְ דֹול,  ּוַבּגָ יָצה.  ּבֵ ּכַ אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ
יֹוֵסי  י  ַרּבִ ְיהּוָדה.  י  ַרּבִ ְבֵרי  ּדִ ַאַחת,  ָידֹו  ּבְ ַנִים  ׁשְ

י ָיָדיו: ּתֵ ׁשְ אֹוֵמר, ֲאִפּלּו )ֶאָחד( ּבִ

י  ַרּבִ ְבֵרי  ּדִ ְבִמינֹו,  א  ֶאּלָ ַהּלּוָלב  ֶאת  אֹוְגִדין  ֵאין  ח 
ָאַמר  יָחה.  ִבְמׁשִ ֲאִפּלּו  אֹוֵמר,  ֵמִאיר  י  ַרּבִ ְיהּוָדה. 
ָהיּו אֹוְגִדין  ַלִים, ׁשֶ י ְירּוׁשָ ה ְבַאְנׁשֵ י ֵמִאיר, ַמֲעׂשֶ ַרּבִ
ִמינֹו  ל ָזָהב. ָאְמרּו לֹו, ּבְ ִגימֹוִנּיֹות ׁשֶ ֶאת לּוְלֵביֶהן ּבְ

ה: ָמּטָ ָהיּו אֹוְגִדין אֹותֹו ִמּלְ

ָוסֹוף,  ה  ִחּלָ ּתְ ַלה'  הֹודּו  ּבְ ְמַנְעְנִעין,  ָהיּו  ְוֵהיָכן  ט 
ּוֵבית  ל.  ִהּלֵ ֵבית  ְבֵרי  ּדִ א,  ּנָ יָעה  הֹוׁשִ ה'  ּוְבָאָנא 
ָאַמר  ָנא.  ִליָחה  ַהּצְ ה'  א  ָאּנָ ּבְ ַאף  אֹוְמִרים,  אי  ּמַ ׁשַ
י  ּוְבַרּבִ ְמִליֵאל  ּגַ ן  ְבַרּבָ ָהִייִתי  צֹוֶפה  ֲעִקיָבא,  י  ַרּבִ
לּוְלֵביֶהן,  ֶאת  ְמַנְעְנִעים  ָהיּו  ָהָעם  ל  ּכָ ׁשֶ ַע,  ְיהֹוׁשֻ
ִמי  א.  ּנָ יָעה  הֹוׁשִ ה'  א  ְבָאּנָ א  ֶאּלָ ִנְעְנעּו  ֹלא  ְוֵהן 
ֵנס  ּכָ ּיִ ֶרְך ְוֹלא ָהָיה ְבָידֹו לּוָלב ִלּטֹול, ִלְכׁשֶ א ַבּדֶ ּבָ ׁשֶ
ִיּטֹול  ֲחִרית,  ׁשַ ָנַטל  ֹלא  ְלָחנֹו.  ׁשֻ ַעל  ִיּטֹול  ְלֵביתֹו 

ר ַלּלּוָלב: ׁשֵ ל ַהּיֹום ּכָ ּכָ ִים, ׁשֶ ין ָהַעְרּבַ ּבֵ

ַמְקִרין אֹותֹו,  ָקָטן  ה אֹו  ָ ִאּשׁ ֶעֶבד אֹו  ָהָיה  ׁשֶ ִמי,  י 
ְמֵאָרה.  לֹו  ּוְתִהי  אֹוְמִרין,  ֵהן  ֶ ּשׁ ַמה  ַאֲחֵריֶהן  עֹוֶנה 
ִאם ָהָיה ָגדֹול ַמְקֶרא אֹותֹו, עֹוֶנה ַאֲחָריו ַהְללּוָיּה:

ֲהגּו ִלְכּפֹול, ִיְכּפֹול. ִלְפׁשֹוט, ִיְפׁשֹוט.  ּנָ יא ָמקֹום ׁשֶ
ִמְנַהג  ּכְ ַהּכֹל  )ַאֲחָריו(.  ְיָבֵרְך  )ַאֲחָריו(,  ְלָבֵרְך 

נֹוֵתן  ִביִעית,  ְ ּשׁ ּבַ ֵמֲחֵברֹו  לּוָלב  ַהּלֹוֵקַח  ִדיָנה.  ַהּמְ
ְלָלְקחֹו  אי  ַ ַרּשׁ ֵאין  ׁשֶ ְלִפי  ָנה,  ַמּתָ ּבְ ֶאְתרֹוג  לֹו 

ִביִעית: ְ ּשׁ ּבַ

ְבָעה,  ׁשִ ׁש  ְקּדָ ּמִ ּבַ ל  ִנּטָ לּוָלב  ָהָיה  ִראׁשֹוָנה  ּבָ יב 
ׁש, ִהְתִקין  ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ֶ ִדיָנה יֹום ֶאָחד. ִמּשׁ ּוַבּמְ
ִדיָנה  ּמְ ּבַ ל  ִנּטָ לּוָלב  ֵהא  ּיְ ׁשֶ אי  ַזּכַ ן  ּבֶ יֹוָחָנן  ן  ַרּבָ
ֵהא יֹום ֶהֶנף ּכּוּלֹו ָאסּור: ּיְ ְקָדׁש. ְוׁשֶ ְבָעה, ֵזֶכר ַלּמִ ׁשִ

ת,  ּבָ ַ ּשׁ ָחל ִלְהיֹות ּבַ ל ַחג ׁשֶ יג יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ
ֶנֶסת.  ַהּכְ ְלֵבית  לּוְלֵביֶהן  ֶאת  מֹוִליִכין  ָהָעם  ל  ּכָ
יר  ַמּכִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ּוָבִאין,  יִמין  ּכִ ַמׁשְ ֳחָרת  ַלּמָ
ֵאין  ֲחָכִמים,  ָאְמרּו  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְונֹוְטלֹו.  ּלֹו,  ׁשֶ ֶאת 
ל ַחג  יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּבְ ְיֵדי חֹוָבתֹו  יֹוֵצא  ָאָדם 
יֹוֵצא  ָאָדם  ֶהָחג,  ְימֹות  ָאר  ּוׁשְ ֲחֵברֹו.  ל  ׁשֶ לּוָלבֹו  ּבְ

ל ֲחֵברֹו: לּוָלבֹו ׁשֶ ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבְ

ָחל  ל ַחג ׁשֶ י יֹוֵסי אֹוֵמר, יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ יד ַרּבִ
ַכח ְוהֹוִציא ֶאת ַהּלּוָלב ִלְרׁשּות  ְוׁשָ ת,  ּבָ ַ ּשׁ ּבַ ִלְהיֹות 

הֹוִציאֹו ִבְרׁשּות: ֵני ׁשֶ טּור, ִמּפְ ים, ּפָ ָהַרּבִ

ְעָלּה ּוַמֲחִזיַרּתּו  ד ּבַ ָנּה ּוִמּיַ ד ּבְ ה ִמּיַ ָ ֶלת ִאּשׁ טו ְמַקּבֶ
ת ַמֲחִזיִרין,  ּבָ ַ ּשׁ י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ּבַ ת. ַרּבִ ּבָ ַ ּשׁ ִים ּבַ ַלּמַ
יֹום טֹוב מֹוִסיִפין, ּוַבּמֹוֵעד ַמֲחִליִפין. ָקָטן ַהּיֹוֵדַע  ּבְ

ּלּוָלב: ב ּבַ ְלַנְעֵנַע, ַחּיָ

 משניות אותיות השם


