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ב"ה

“אזוי ווי ס׳איז דאך דער יום הילולא . . און ס׳איז דאך ידוע דער פתגם פון רבי׳ן )מהורש״ב( 
נ״ע אז מיר דארפן אנקומען צו זיין זכות, און “זכותו יגן עלינו״ – איז מען מציע יעדערן טאן 

אין די ענינים וואס זיינען פארבונדן מיט יום ההילולא:

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׳ 296 ]בנוגע לאדה"ז[(



להבין לימוד החסידות צריך לצאת מאנוכיותו הרוחני
...הרי כדי להבין ענין בנגלה עליו להימנע מלהיות איש שוק שאינו שייך לתוכן התורני, 
כך הכרחי, כדי שתהי' לו שייכות אל תורת החסידות, להשתחרר מן התחושה שהוא 
למדן, הבקי בארבעה טורים ושו"ע, וההרגשה שמי ידמה לו כאשר הוא אף יודע את 
מקור הדין בגמרא. רק אז תהי' לו שייכות לתורת החסידות. הרי לא שמעתי, ואיש לא 
שמע, מי שיתלונן שאינו מסוגל להבין ענין בנגלה כאשר הוא מתיישב ללמוד ויוצא 
מאנוכיותו הגשמית ומטרדותיו כאיש שוק, כך גם מי שאינו מבין חסידות- הרי משום 

שאינו יוצא מאנוכיותו הרוחנית, ואינו מתמסר לענין האלוקי.
)תורת שלום מתורגם ע' 34(

קבעת עתים לשון רבים, כל העתים קצרים
שהעסק הותר לו, יעסוק בתורה

ולא  רבים  והענין הוא דהנה איתא בגמ' קבעת עתים לתורה, הרי אמרו עתים לשון 
בו,  לו להתעסק  וכוונה הוא שכל העתים הפנוים מעסק, שהעסק הותר  עת לתורה, 
פ"א  לתורה  עתים  הקביעות  לבד  בתורה,  יעסוק  מהעסק  הפנוים  העתים  כל  אמנם 
ימסור  יעסוק בתורה, שלא  פנוי מעסק  כ"א שבכל עת שהוא  ופ"א ערבית,  שחרית 
ניט אוועקגעבען( להטרדות המותרות בהעסק כ"א שיעסוק כמו  זיך  עצמו )ער זאל 
ניט  –אז  המותרות  הטרדות  ולא  איז(  עסק  דעם  פון  פרימאי  דער  בסדר,)ווי  שהוא 
בעת העסק זאל ער ניט זאגען איצטער דארף איך גיין אהער און אהער, נאר ווי דען, 
ער זאל גלייך נעמען די גמ', כאטש ער ווייס אז דאס איז נאר אויף א וויילע, און באלד 
וויילע זאל ער לערנען,........)תרגום  וועט ער דארפען אוועקגיין צום עסק, אבער די 
חפשי: דהיינו שלא בזמן העסק, לא יאמר עכשיו אני צריך ללכת שם ושם, אלא, יקח 
מיד הגמרא, למרות שהוא יודע שהוא רק לשעה קצרה, ועוד מעט הוא יצטרך לחזור 

להעסק, אבל רגע זו ילמד.....(
)תורת שלום מתורגם ע' 86(

הצלחה בלימוד החסידות הוא דוקא כאשר
הלימוד הוא בחפץ ורצון

כתיב כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה, רוב המפרשים פי' דהכוונה על 
תורת הנגלית והנסתר, ועל הנסתר אומר כ"א בתורת ה' חפצו, ועל הנגלה או' ובתורתו 
יהגה יומם ולילה.........ומשמעות הענין הוא דבתורה הנגלית העיקר הוא שיעסוק בה 
יומם ולילה ואפי' בהכרח, ובתורת הנסתר העיקר שיהי' בחפץ ורצון דוקא, ובלתי ספק 
הוא אשר כללות התורה צ"ל בחפץ ורצון ואז דוקא יבין אמיתית הענין ויוקלט אצלו 

בהלכות  שנתלבשה  להיות  הנגלית  דתורה  הוא  הענין  כו'.....אך  בו  ויתחכם  וישכיל 
גשמיים והלימוד הוא בדבר שהוא במציאות ובמורגש לזאת גם הטעם והשכל שבה 
הוא טעם נגלה ומורגש בחיצוניות השכל, ועיקר ענינה הוא לידע את המעשה בפועל, 
ידע את המעשה אשר  )וגם  ירגיש מ"מ את הטעם הנגלה  לכן גם אם לומד בהכרח 
טוב  כי  האור  אץ  ירגיש  דכאשר  והחפץ,  הרצון  את  לו  יגרום  הטעם  והרגש  יעשה(, 
ומורגש,  נגלה  הבלתי  בענין  הוא  שהלימוד  הנסתר  התורה  אמנם  בו,  יחפוץ  ממילא 
וזה בה דוקא כאשר הלימוד  לזאת הידיעה בזה היא בפנימיות השכל ובהרגש הלב, 
הוא בחפץ ורצון. אבל אם לומד בהכרח אינו יוגע מאומה, ומאחר שאינו מרגיש את 
האור במה יתעורר הרצון, ויכול להיות שילמד הרבה זמן ואינו מתחיל עדיין לידע אף 
מעט )מובן אשר ענין ההכרח המבו' כאן הכוונה מה שמכריח אותו הזולת, כי ההכרח 
א"ע  ומעמיק  מייגע  וממילא  בקרבו  שיש  החפץ  מצד  בלימוד  א"ע  מכריח  שהאדם 

בהלימוד ]ער טראגט זעך צו צום ענין[ וזאת ודאי יביא אותו אל האור הטוב כו'( ......
)אג"ק ע' שצט-תא(

עיקר הלימוד צ"ל בנגלה
 והנה לפי משנת"ל דמ"ש "כ"א בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה קאי על 
התורה הנגלית והנסתר, מובן עוד מזה דעסק התורה הנגלית צ"ל בתמידות יומם ולילה, 
ובעסק התורה הנסתר לא נא' יומם ולילה, וכבר נאמר במ"א אשר עיקר העסק כל היום 
צ"ל בתורה הנגלית, והלימוד בתורת הנסתר צ"ל בשעות המיוחדות ביום, והוא להיות 
כי התורה הנסתר היא כתבלין אל תורה הנגלית..... אמנם זהו כאשר הלימוד הנסתר 
הוא כדבעי למהוי בחפץ לבב ובהרגש פנימי בנפש ואז הלימוד דאיזה שעות מספיק 

על לימוד הנגלה כל היום.
)שם(

עיקר ענין לימוד החסידות הוא להיות חסיד
עיקר ענינו של לימוד החסידות הוא, שהלימוד יהי' אדעתא דנפשי', הוא לומד חסידות 
הם  חסידות,  בגלל  חסידות  הלומדים  שוטים  ישנם  החסידות.  לשם  ולא  עצמו  לשם 
חושבים עצמם למבינים, למדו כמה עשרות מאמרים ומפטפטים על שדות ויערות קרחים, 
בסברות –בטן פרועים הם מסבירים ענינים חסידיים. כללו של דבר שהם לומדים חסידות, 
זאת אומרת, שהחסידות תהי' חסידות, ולא שהם יהיו לחסידים. לימוד החסידות האמיתי 
עצמו,  בשביל  ללמוד  אדם  צריך  חסיד.......חסידות  להיות  הלומד  את  יביא  שהלימוד 
באהבה  ה'  עובד  להיות  וכיצד  באמת  שמים  ירא  להיות  כיצד  אותו  תלמוד  שהחסידות 

וביראה, ולהתנהג בכל הענינים במדות טובות כפי שהוא עפ"י התורה.
) ספר השיחות תש"ב מתורגם ללה"ק עמוד קמה-קמו( 

לקראת ב' ניסן, יום ההילולא של אדמו״ר מוהרש״ב הננו מוציאים לאור לקט תורות 
קצרים מתורת בעל ההילולא.

מלבד ההוספה בלימוד התורה בכלל ביום ההילולא, הדגיש רבינו פעמים רבות גודל 
המתאימות  משניות  פרקים  ולימוד  במיוחד  ההילולא  בעל  בתורת  הלימוד  מעלת 
לשמו הק' )עכ”פ פרק אחד(. לימודים אלו, הרי הוא הכלי שע"י נזכה שזכותו יגן עלינו.

גם  זה  בלימוד  ונמשיך  כולה"  השנה  כל  על  נמשכת  "פעולה  יהי'  שהלימוד  ויה"ר 
אח"כ, וזכות אדמו"ר מוהרש״ב יעמוד לנו ולכל בני ישראל בכל מקום שהם, בגאולה 

האמיתית והשלימה בקרוב ממש.

מחלקת ההו"ל שע"י יגדיל תורה

In connection with Beis Nissan the Yom Hilulah of the Rebbe Rashab 
we present this collection of short teachings from his works.

The Rebbe said we need the Rebbeim’s merits and suggests learning 
Mishnayos (pertaining to their names) and their Chassidus, utilizing 
their merits.

May it be Hashem’s will that this learning achieves a lasting effect 
of continuous study throughout the entire year, and may the Rebbe 
Rashab's merit stand by us and all of the Jewish people wherever they 
may be, with the complete and true redemption, speedily.

Publishing Division of Yagdil Torah

FORWARDפתח דבר

Cont. from pg. 3

Rosh Hashanah in the Rebbe’s Court
In truth, I hadn’t even understood very much or been 
able to intellectually process the events of the evening, 
but inside of me something had changed irreversibly. 
My previous notions and imagined wisdoms had lost all 
value, and I was left dumbfounded and mute.

I had begun to understand—or more accurately, to 
feel—that there’s a most sublime meaning and goal to 
mankind upon this earth.

I had come to the recognition that not everything can 
be dissected on the cold operating table of intellect and 

knowledge. I had realized that there are things that the 
frigid and dry mind cannot grasp, yet you feel with all 
your being that they are real indeed.

Listening to the Rebbe’s prayers that evening, I could 
almost see the heavens open up above me and the 
Heavenly Court deliberating over our future. My soul 
shuddered hearing the Rebbe’s every word, and I 
perceived that all of the heavenly rulings and decrees 
are indeed influenced from below.

I then decided that if there’s any purpose to life, here 
was the place where I would discover it and learn how 
to reach it.

At that precise moment, I had made up my mind: I was 
going to stay in Lubavitch.

Translator’s note: This article is a translated excerpt of a longer, 
more detailed memoir, originally written in Hebrew. In the 
process of translating this piece, we’ve had to adapt to English 
prose and grammar rules, at times at the expense of the poetry 
and particular style that is the signature of the original writer.

For the full essay in its pristine language and lexicon, see 
Hatomim, vol. 1, pp. 223 and 416.

Rendered by Mendy Minkowitz

See this and other stories of the Rebbe Rashab at Chabad.org 
bit.ly/rashabstories



Kuntres Uma'yan Discourse 25 chapter 3  |  קונטרס ומעין  מאמר כה ּפרק ג

ֲעֵלי ו      ּוִמּבַ ֲעָסִקים  ֲעֵלי  ִמּבַ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ה  ִהּנֵ
ֱאֹלִקים  ִיְרֵאי  ֵהם  ׁשֶ ּוְמָלאָכה  ֲעבֹוָדה 
ים  ִעּתִ ִביעּות  ַהּקְ ְוֵכן  ה  ִפּלָ ַהּתְ ֲעֵליֶהם  ַוֲחִביָבה 
ּוִבְדַא"ח  ִנְגָלה  ּבְ ׁשֹוִנים  יעּוִרים  ׁשִ ּבְ ַלּתֹוָרה 
ֲעֵליֶהם  ִיְכַאב  ם  ְוִלּבָ ים[  ַחּיִ ֱאֹלִקים  ]ּוְבִדְבֵרי 
ִצּבּור  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ׁשֶ ּכְ ְמֹאד  ּבִ
ִלּמּוִדים  יעּוֵרי  ִ ַהּשׁ ּבְ ף  ּתֵ ּתַ ְלִהׁשְ ְיכֹוִלים  ְוֵאיָנם 
ֵמֶהם  ים,  ַרּבִ ּבָ ַלּתֹוָרה  ים  ִעּתִ ְקִביעּות  ּבִ
ה  ִפּלָ ּתְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ַרב  אֹוֶמץ  ּבְ ִצים  ְתַאּמְ ַהּמִ
ּוְמַמֲהִרים  ָתם  ִפּלָ ּתְ ֶאת  ְוחֹוְטִפים  ִצּבּור  ּבְ
ֵאיֶזה  ּבְ ף  ּתֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ ּוִמְסָחָרם,  ְלִעְסֵקיֶהם  ָלרּוץ 
ָלל,  ּכְ ם  ַדְעּתָ ּבְ ֵאין  ַהּתֹוָרה  ִליּמּוד  ל  ׁשֶ יעּור  ׁשִ
ָלֶהם  ְוֵאין  ְמֹאד  ּבִ ֲעסּוִקים  ֵהם  ׁשֶ ֹזאת  ְלַבד  י  ּכִ
ל  ּכָ ֲהֵרי  ֹזאת  ְלַבד  ה  ִהּנֵ ִלְלמֹוד  ַנאי  ּפְ ׁשּום 
ְסָחָרם  ִמּמִ א  ּוְממּוּלָ ָעסּוק  ְכָלם  ְוׂשִ ם  ְעּתָ ּדַ
ְבֵרי  ל ּדִ י ְיכֹוֶלת ְלַקּבֵ ְלּתִ ִמים ִמּבִ ׁשְ ְוִעְנְיֵניֶהם ַהּגַ
ָזרֹות  בֹות  ַמֲחׁשָ ּבְ ְמהּוָלה  ָתם  ִפּלָ ּתְ ְוַגם  תֹוָרה 
ה  ֵהּמָ ָמה  יֹוְדִעים  י  ְלּתִ ּבִ ְפָעִמים  ה  ּמָ ּכַ ׁשֶ ַעד 
ְוַרק  עֹוְמִדים  ֵהם  ִמְזמֹור  ּוְבֵאיֶזה  ְלִלים  ִמְתּפַ
ָנעֹות  ְפתֹוֵתיֶהם  ׂשִ ה  ִהּנֵ ָנא  ְדִליׁשְ יְגָרא  ִ ִמּשׁ
ַלת  ּבָ ם, ּוְבָכל ֶזה ֲהֵרי ֵיׁש ָלֶהם ַהּקַ ל ִעּמָ ם ּבַ ְוִלּבָ
ֵהם  ׁשֶ ְוֵיׁש  ִנים,  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ִצּבּור  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֹעל 
י  ּוַבֲחִמיׁשִ ִני  ׁשֵ ּבְ ַרק  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְך  ּכַ ל  ּכָ ְטרּוִדים 

ִצּבּור, ל ּבְ ּלֵ ִאים ְלִהְתּפַ ּבָ

ְרָנָסָתם ֵאין  ת ִטְרדֹות ּפַ ִסּבַ ּלְ ִלים ׁשֶ ם ִמְתַנּצְ ְוכּוּלָ
ף  ּתֵ ּתַ ְלִהׁשְ ּוִבְפָרט  ִצּבּור  ּבְ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ם  יָכְלּתָ ּבִ
ְכָלם  ׂשִ ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִליּמּוד  ל  ׁשֶ יעּור  ׁשִ ֵאיֶזה  ּבְ
ְבֵרי  ּדִ ל  ְלַקּבֵ ְיכֹוִלים  ְוֵאיָנם  ִמְסָחָרם  ּבְ ָעסּוק 
ֹזאת  ְלַבד  ה  ִהּנֵ ּזּו  ַהּלֵ ָהָרָעה  ְוַהַהְנָהָגה  תֹוָרה, 
ְועֹוד  ְבֵהָמה  י  ַחּיֵ ים  ַחּיִ בּוַע  ָ ַהּשׁ ְיֵמי  ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ
א.  ְעָיה  )ְיׁשַ ִביא  ַהּנָ ְתאֹוֵנן  ּמִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ה  ִמּזֶ רּוַע  ּגָ
ָרֵאל  ָעָליו ִיׂשְ ג( ָיַדע ׁשֹור קֹוֵנהּו ַוֲחמֹור ֵאבּוס ּבְ
ֲהֵרי  ֹזאת  ְלַבד  ה  ִהּנֵ ִהְתּבֹוָנן,  ֹלא  י  ַעּמִ ָיַדע  ֹלא 
ַהחֹול  יֵמי  ּבִ ָהָרָעה  ְוַהְנָהָגָתם  ַהּמּוָזָרה  ם  ְרּכָ ּדַ
ֵהם  ָאז  ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ם  ּגַ ר  ֲאׁשֶ ָרָעה  ּגֹוֵרם 
ים  ׁשִ ּמְ ּתַ ִמׁשְ ה  ִהּנֵ ּוִמְסָחָרם  ֵמִעְסֵקיֶהם  נּוִיים  ּפְ
גֹוֶדל  ֵני  ּפְ ּמִ ׁשֶ ֹזאת  ַבד  ּלְ ּמִ ׁשֶ ין,  חּוּלִ ְלִעְנְיֵני  ּבֹו 
ַהחֹול  יֵמי  ּבִ ִעְסֵקיֶהם  ָכל  ּבְ ְוֶהָעָמל  ַהְיִגיָעה 
ת ָנִחים  ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ּבְ ה  ִהּנֵ ְמאֹוד  ּבִ ים  ֵהם ְמעּוּנִ ׁשֶ
ְיֵדי  ַעל  ַהֵרי  ֹזאת  ַבד  ִמּלְ ה  ִהּנֵ ַהּגּוף,  ְמנּוַחת  ּבִ
ל  ּכָ מּו  ְ ּשׁ ְוִנְתּגַ ִנְתַעּבּו  ַהחֹול  ימֹות  ּבִ ַהְנָהָגָתם 
יֹום  הּוא  ׁשֶ ֹקֶדׁש  ת  ּבַ ַ ַהּשׁ יֹום  ּבְ ַגם  י  ּכִ ַעד  ְך  ּכַ
ּוְבִליּמּוד  ה  ְתִפּלָ ּבִ ְלַהְרּבֹות  ִביל  ׁשְ ּבִ נּוָחה  ַהּמְ
רּוִדים ִמּסּוִגים  ֲעֵלי ָהֲעָסִקים ַהּטְ ה ּבַ ַהּתֹוָרה, ִהּנֵ
ִעְנְיֵני ֶהֶבל  ת ּבְ ּבָ ַ ת ַהּשׁ ַ ִלים ֶאת ְקדּוּשׁ ַהַנ"ל ְמַחּלְ

ֵטִלים, ּוְדָבִרים ּבְ

רּוד  ּטָ ֶ ּשׁ ַמה  ְנָינֹו  ּבִ ְיסֹוד  ל  ּכָ ה  ִהּנֵ ֱאֶמת  ּבֶ ר  ֲאׁשֶ
ַלֲעסֹוק  רּותֹו  ֶאְפׁשָ ּבְ ֵאין  ׁשֶ ה  ּוְמַדּמֶ ֵעֶסק  ּבְ
ַחס  ְפִסיד  ּיַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְדָבֵעי  ּכִ ל  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ּתֹוָרה  ּבַ
טּות  ּוׁשְ ּכֹוֵזב  ִדְמיֹון  הּוא  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  לֹום  ְוׁשָ
לֹום  ְוׁשָ ַחס  ִאם  ְך  ַנְפׁשָ ה  ִמּמָ ּדְ ֱאֶמת,  ּבֶ דֹוָלה  ּגְ
ִמְלַמְעָלה  ַהֶחֶסד  ַכת  ְוַהְמׁשָ ִקְצַבת  ֵיׁש  ֹלא 
קּות,  ָלן ַמה ּיֹוִעיל לֹו ִריּבּוי ַהִהְתַעּסְ ַרֲחָמָנא ִלּצְ

ִמְלַמְעָלה  ַהֶחֶסד  ַכת  ְוַהְמׁשָ ִקְצַבת  ֵיׁש  ְוִאם 
ֵעֶסק  ְמַעט  ּבִ ם  ּגַ ְוַדי  ֵעֶסק  ִריּבּוי  ְצִריִכים  ֵאין 
ִטְרדֹוָתיו  ְוִריּבּוי  ְלָבד,  ְלבּוׁש  הּוא  ׁשֶ ֵמַאַחר 
טּוֵתי  ְ ה לֹו ְמִניָעה ְוִעיּכּוב הּוא ַרק ִמּשׁ ּזֶ ֶ ּוַמה ּשׁ
ב ֶאת  לֹום חֹוׁשֵ ִאּלּו ַחס ְוׁשָ ֶצר, ּוַמְרֶאה ָבֶזה ּכְ ַהּיֵ
ְמקֹור  ה  ּזֶ ְוׁשֶ ר  ְלִעיּקָ ָהֵעֶסק  ֶאת  ַהְיינּו  בּוׁש  ַהּלְ
קּות  ִריּבּוי ִהְתַעּסְ ֶזה ּבְ ְרָנָסתֹו ָלֵכן הּוא ָטרּוד ּבָ ּפַ

ר, ב ֶזה ְלִעיּקָ חֹוׁשֵ ֵני ׁשֶ ַתְחּבּולֹות ִמּפְ ְוַגם ּבְ

ֵאר  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ ׁש  ַמּמָ ָזָרה  ֲעבֹוָדה  עֹוֵבד  ּכְ ֶזה  ַוֲהֵרי 
ֲחֶווה  ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ הּו  ּזֶ ׁשֶ א(  ֶרק  ּפֶ כג  )ַמֲאָמר  ְלֵעיל 
ר  ְלִעיּקָ אֹוָתם  ב  ֵ ַחּשׁ ּמְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְוָיֵרַח  ֶמׁש  ֶ ַלּשׁ
לּוֵחי  ׁשְ ַרק  ה  ֵהּמָ ּוֶבֱאֶמת  יִעים  ּפִ ׁשְ ַהּמַ ֵהם  ׁשֶ
ֵאר ְלֵעיל,  ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ים ְלָבד ּכְ ָעה ּוְלבּוׁשִ ּפָ ַהַהׁשְ
ר  ְלִעיּקָ ָהֵעֶסק  ֶאת  ב  ֵ ַחּשׁ ּמְ ׁשֶ ּכְ ה  ִהּנֵ ֵכן  מֹו  ּכְ
קּות  ִהְתַעּסְ ִריּבּוי  ּבְ ָטרּוד  הּוא  ֶזה  ּום  ּוִמּשׁ
ֲחָוָאה,  ּתַ ִהׁשְ ִעְנַין  ּכְ ן  ּכֵ ַגם  הּו  ּזֶ ׁשֶ ְוַתְחּבּולֹות 
ּכֹוֵפף  ׁשֶ הּוא  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ֲחָוָאה  ּתַ ִהׁשְ ְכמֹו  ּדִ
ֹראׁשֹו  ְכלֹו  ׂשִ ֵמִניַח  ׁשֶ ּכְ ֵכן  מֹו  ּכְ ֹראׁשֹו  ין  ּוַמְרּכִ
אֹותֹו  ּמֹוֵנַע  ׁשֶ ַעד  ן  ּוַמּתָ א  ַמּשָׂ ֵעֶסק  ּבְ ְורּוּבֹו 
ֲחָוָאה  ּתַ ן ִעְנַין ִהׁשְ ִמּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה, ֲהֵרי ֶזה ַגם ּכֵ
ׁש  עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ַמּמָ רּוָחִנּיּות ַוֲהֵרי הּוא ּכְ ּבְ

לֹום. ַחס ְוׁשָ

ִקיּצּור.
ְלִלים  ֲעֵלי ָהֲעָסִקים ּוַבֲעֵלי ֲעבֹוָדה ֵאיָנם ִמְתּפַ ּבַ
ֲחטּוָפה  ָתם  ּוְתִפּלָ ְקִביעּות  ּבִ ִצּבּור  ּבְ ה  ִפּלָ ּתְ
ִפים  ּתְ ּתַ ִמׁשְ ְוֵאיָנם  ָזרֹות,  בֹות  ַמֲחׁשָ ה  ּוְמֵלָאַ
לּות  ִהְתַנּצְ ּבְ ים  ַרּבִ ּבָ ַהּתֹוָרה  ִליּמּוד  יעּוֵרי  ׁשִ ּבְ
גֹוֵרם  ְוֶזה  ְרָנָסה,  ַהּפַ ֲעַמל  ּבַ ָתם  ִטְרּדָ
ת  ַ ּוְקדּוּשׁ ְמנּוַחת  ִלים  ַחּלְ ּמְ ׁשֶ מּוָתם  ְ ּשׁ ִהְתּגַ
הּוא  לּוָתם  ִהְתַנּצְ ִויסֹוד  ֶהֶבל,  ִעְנְיֵני  ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ְוא. ִדְמיֹון ׁשָ

HURRIED BUSINESSMAN
There are numerous merchants and 
working men who are Yirei shomaim, 
and cherish davening and scheduled 
study in different classes in Nigleh or 
Chassidus, and are deeply troubled 
when they cannot Daven with a Minyan 
or cannot participate in the public Torah 
Shiurim.  Others make valiant efforts to 
Daven with a Minyan, but hurriedly dash 
off the Davening then rush off to their 
business or work. It does not occur to 
them to take part in some Torah Shiur. 
Besides the fact that they are so busy 
that they simply have no free time for 
Torah, their minds and thoughts are so 
fully occupied with business and worldly 
affairs that they are unreceptive to a 
Dvar Torah. Their Davening too is diluted 
with alien thoughts to the extent that 
frequently they don’t even know what 
they are reciting and which Mizmoir 
they are reading. Their tongues are so 
accustomed to the text that the words 
flow forth, lips moving, hearts elsewhere. 
Nevertheless, they do have Kabolas Ol of 
Davening with a Minyan. There are yet 
others, who are so busy that only on 
Monday and Thursday do they come to 
Daven with a Minyan.

COARSE BUSINESSMAN
The collective excuse is that because of 
the demands of their work they cannot 
Daven with a Minyan and certainly 
unable to learn Torah. Their minds are 
too involved with their business for 
Torah. As a result of this corrupt way of 
living, all week long they live lives not 
truly human, and even worse. This is the 
Prophet's cry of distress, “The ox knows 
its master and the donkey its owner’s 
feeding trough, Israel does not know, my 
people do not give thought” (Isaiah 13). 
In addition, their odd and corrupt way of 
living during the week has repercussions 
on Shabbos. When they are finally free of 
their weekday obligations they use the 
opportunity for mundane pursuits. For 
one thing, their strenuous efforts all week 
leave them exhausted on Shabbos, so 
they must simply rest that day. Then too, 
because they have become coarsened 
by the way they live all week, instead of 
utilizing the sacred day of Shabbos for its 
own purpose of rest from work to be free 
to Daven and learn Torah more than all 
week, these people profane the Shabbos 
holiness with all sorts of trivial activities.

YETZER HARA AT WORK 
The truth is that the foundation of this 
person's whole structure, his intense 
occupation with his business with his 
conviction that it is impossible to study 
and Daven properly because he might, 
G-d forbid, lose something as a result, 
is false imagination and a big folly. For if, 
G-d forbid, there has been no allotment 
and elicitation of beneficence from on 
High, G-d forbid, what effect can all his 
efforts have? And if there has been the 
allotment and elicitation of beneficence 
from on High, then tremendous efforts 
are not necessary; just a little effort will 
suffice, being that it is only a levush-
garment [for the beneficence]. His 
endless preoccupations-and the fact 
that they are a hindrance [to Torah 
and Tefilah]-are nothing more than 
the nonsense of the yetzer hara. He 
demonstrates that, G-d forbid, he 
deems the garment, i.e. the business, 
as the primary factor, and that it's the 
source of his livelihood. Therefore, he is 
occupied so intensely with it, and also 
with schemes, for he considers them as 
primary factors.

SPIRITUAL IDOLATRY 
This is tantamount to idolatry, as noted 
above (Discourse Twenty-three, chapter 
I), that one bows to the sun and the moon 
for one considers them the benefactors 
when, in truth, they are merely agents 
and instruments, as explained above. The 
same applies when emphasizing business 
as the key to livelihood, resulting in 
intense involvement and scheming. 
This is tantamount to bowing down, for 
physical idolatry is bowing, lowering the 
head. Likewise, devoting the "head-the 
mind and the faculties-to business to the 
extent that he has no time for Torah and 
Tefilah, is a spiritual form of "bowing," 
identical to Avodah Zorah, G-d forbid.

 Summary
 Businessmen and working men do not 
regularly Daven with a Minyan; their 
Davening is hurried and full of irrelevant 
thoughts; they do not participate in 
shiurei Torah, with the excuse of being 
too busy earning a living; this causes 
their becoming coarse, for they profane 
the rest and kedusha of Shabbos with 
trivia; their excuse is false imagination.

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



מעשה רב
אין מה למהר

צריך  שהי'  הזמן  כשבא  חן,  פרץ  מר'  שמעתי 
יוסף,  ור'  ר' גרשון  ושני אחיו  להתייצב לצבא, 
למדו אז בליובאוויטש, נסע לכ"ק אדמו"ר נ"ע 
למה  בטענה,  כאילו  ובא  הרש"ב[,  ]אדמו"ר 
יגרע בזה שאינו לומד בישיבה- משום שצריך 
מגיע  זה  בשביל  האם  בפרנסה-  לאביו  לעזור 
לו להיות חייל, וביקש ברכתו הקדושה ועצתו. 
היות שמקום לשכת הגיוס היא בעיר האמליע, 
סיכוי  ואין  ביותר  מחמירים  ששם  לכל  וידוע 
כדאי  אם  לשאול  בא  ולכן  להשתחרר,  משם 
נ"ע  אדמו"ר  להתייצבות.  אחר  מקום  לחפש 
תהי'  ולא  יעזור  שהשי"ת  לו  ענה  ]הרש"ב[ 
לביתו  בבואו  האמליע.  בעיר  ותתייצב  חייל, 
שיתייצב  הסכימו  לא  זאת,  שמעו  קרוביו  וכל 
רק  משחררים  ששם  היה  ידוע  כי  בהאמליע, 
היה  הוא  אך  מאד.  ומחמירים  ונכים  חולים 
נ"ע אמר  הרש"ב  וכיון שאדמו"ר  בדעתו,  חזק 

שיתייצב בהאמליע נסע לשם בבטחון גמור.

מועד  לפני  ימים  כמה  להאמליע  בבואו 
יהדי אחד מחסידי  ההתייצבות, התאכסן אצל 

פולין. זמן ההתייצבות שלו היה בש"ק.

לאכול  ביחידות,  להתפלל  רצה  בבוקר  בש"ק 
בעל  לו  אמר  ללשכה.  ללכת  ואח"כ  מהר, 
האכסניא, מהו החיפזון, אין מה למהר, תחילה 
נלך לביהכ"נ כמן כל יהודים, אחרי סעודת ש"ק 

נלך, ואני עמך לשם.

סעודת  סעדו  לביהכ"נ,  הלכו  בקולו,  שמע 
שר  מיהר,  לא  הבית  ובעל  ש"ק,  של  צהרים 
ודואג  יושב  הוא  ואילו  בכל ש"ק,  כמו  זמירות 

שמא יאחר.

כשבאו לשם, באמת כבר היה מאוחר, האנשים 
שהיו צריכים להתייצב ביום זה עברו כבר כולם, 
לביתם,  ללכת  מתכוננים  כבר  הלשכה  ואנשי 
באת  למה  עליו,  לצעוק  התחילו  נכנס  כשהוא 
מה  ביניהם  להתייעץ  והתחילו  מאוחר,  כך  כל 
בין  אותו  נרשום  אחד,  הציע  עמו,  לעשות 
המשוחררים-כרטיס לבן- ונוכל ללכת הביתה.

בכל  הרופאים  ע"י  נבדק  שמתייצב,  אחד  )כל 

הבא  אבל  זמן,  לוקח  זה  וכל  בדיקות,  מיני 
משחררים  תיקף  לעין,  הנראה  גמור  בחסרון 
אותו(, והשי"ת נתן להם רעיון זה, ומיד שוחרר, 
ואמרו לו לבוא בעוד כמה ימים, לקבל ניירותיו.

שמועות וסיפורים ח"ב קכ

אכילה ושתיה לא להנאת 
גרונו אלא שיהי' לו כח 

וחשק לעבוד השם
הוד  נסע  אשר  המסעות  באחד  תרנ"ח  בקיץ 
כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה זי"ע ]הרש"ב[ 
דשא-באליווקא,  הנאות  אל  מליובאוויטש 
כבוד  לבקר  בשבוע  שני  יום  בכל  נוסע  שהיה 
אמו הרבנית הצדקנית זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 
ולקבל אורחים על יחידות- הנה באחד הבארות 
את  העגלון  שאול  השקה  הדרך  באמצע  אשר 
ישב  והעגלון  לשתות  כלו  כאשר  ויהיה  סוסיו, 
הסוסים,  גב  על  בשוטו  הצליף  הדוכן,  על  לו 
אייך  האב   איך  אז  מיינט  איר  שוטים,  ואמר: 
און  היי  די  אז  אייך,  צוליב  טרינקען  געגעבן 
מער  מיט  זיין  זאל  פרעסט  איר  וואס  האבער 
טרינקען  געגעבן  אייך  האב  איך  ניין,  טעם, 
צוליב דעם איר זאלט האבן מער כח און חשק 
)תרגום חפשי: שוטים,  וואגן.  צו שלעפן דעם 
בגללכם,  לשתות  לכם  שנתתי  חושבים  אתם 
טעים,  יותר  יהיה  זוללים  שאתם  ובר  שהתבן 
לא, נתתי לכם לשתות כדי שיהי' לכם יותר כח 

וחשק לסחוב העגלה(

הוד כ"ק אאמו"ר זצוקלל"ה נבג"מ זי"ע, נעשו 
ישב  נכונה  ושעה  מאד,  רצינים  קדשו  פני 
מתעמק במחשבה, ואח"כ הואיל לאמר, אפילו 
שאול דער בעל עגלה פארשטייט אז דאס וואס 
מען גיט די פערד היי און האבער און נאכדעם 
וואסער פאר טרינקען, איז דאס ניט צוליב דעם 
אז די פערד זאלן מער הנאה האבן פון די היי, 
און האבער, נאר צוליב דעם אז זיי זאלן האבן 
רבי  דער  וואגן.  דעם  שלעפן  צו  חשק  און  כח 
האט געזאגט דעם זיידן אז אין מעזריטש האט 
מען געזאגט בשם הבעש"ט נ"ע אז דאס וואס 
פשוטים  דברים  אפילו  זעט  און  הערט  איד  א 

בעניני עולם איז דאס אלץ א הוראה אין עבודת 
השם. )תרגום חפשי: אפי' שאול העגלון מבין 
שמשנותנים להסוסים תבן ובר ואחרי' מים לשתות, 
שיהי'  אלא  ובר,  מהתבן  יותר  הסוסים  שתהנו  איננו 
להסבא  אמר  הרבי  העגלה.  לסחוב  וחשק  כח  להם 
]אדמוה"ז להצ"צ[ שבמעזריטש אמרו בשם הבעש"ט 
נ"ע שמה שיהודי רואה ושומע אפי' דברים פשוטים 

בעניני עולם הכל היא הוראה בעבודת השם(

און  עמינדב,  מרכבת  וואגן  א  פאראן  איז  עס 
דעם וואגן דארפן שלעפן כל ישראל ע"י תורה 
ועבודה, און בכדי מען זאל האבן כח צו שלעפן 
דעם וואגן גיט מען אלע ענינים הגשמיים בצרכי 
ניט האבען  בני אדם, אבער מען דארף חלילה 
קיין טעות אז די היי און האבער איז דער עיקר, 
און האבן אין דעם א געשמאק. )תרגום חפשי: 
כל  לסחוב  צריכה  והיא  עמינדב,  מרכבת  ישנו 
ישראל ע"י תורה ועבודה, ובכדי שיהי' לנו כח 
נותנים לבני אדם כל הצרכיים בעניני  לסחוב העגלה 
גשמיים, אבל חלילה לטעות שהתבן ובר הם העיקר, 

וליהנות מהם(

קיין  האבן  ניט  זאלען  פערד  די  אז  בכדי  און 
טעות שמייסט זיי שאול דער בעל עגלה, יע א 
שמיץ קלאפט ארויס דעם טעות, נאר דאס איז 
א פערד, פאר להבדיל א אדם  דער עצה פאר 
איז א שמיץ ח"ו צו נידעריק, און עס צוברעכט, 
פאר א אדם איז מספיק א רמז און א התעוררות 
פון א חבר. )תרגום חפשי: ובכדי שהסוסים לא יטעו 
הטעות,  מוציא  צליף  כן  העגלון,  שאול  להם  הצליף 
להצליף  הרי  אדם,   להבדיל  לסוס,  עצה  שזהו  אלא 
וגם שובר. לאדם מספיק רמז  הוא משפיל מדי, 

והתעוררות של חבר טוב(

שמועות וסיפורים ח"ב

סיפורים אודות אדמו״ר הרש״ב
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Rosh Hashanah in the 
Rebbe’s Court
Lubavitch, 5660
The following is a rich description of the holiday of Rosh 
Hashanah 5660 (1899) as it was celebrated in the town 
of Lubavitch. The writer was a young student who found 
himself in a world he had never known existed.

Editorial note: Throughout the article, the term “the 
Rebbe” will be referring to the fifth Lubavitcher Rebbe, 
the Rebbe Rashab, Rabbi Shalom Dov Ber of Lubavitch.

I was a young boy, rather well educated; I had mastered 
the ability to comfortably study Talmud with its primary 
commentaries. Perhaps quite different than my peers, I 
even had a healthy grasp of the deeper works of Jewish 
thought, like Maimonides’ “Guide for the Perplexed” 
and other great writings.

My knowledge extended past the frontiers of Jewish 
subjects, for, as I was a studious young man, I had tread 
the waters of secular topics and taken an interest in 
philosophy and other areas of study.

I even had a healthy grasp of the deeper works of Jewish 
thought

I held this broad gamut of interests of mine very dearly 
and greatly enjoyed the time I spent poring over all 
sorts of books. I believed strongly that I would retain my 
dual “identity” and somehow manage to combine my 
familiarity in both the religious and academic worlds.

By the summer of 5659 (1899), the fame of the newly 
established yeshivah in Lubavitch had reached my ears 
and piqued my curiosity. Attracted by its outstanding 
reputation for rigorous study, I set my compass towards 
the little Belarusian town. I was perfectly aware that 
secular education wasn’t emphasized in Tomchei 
Temimim, let alone provided for, but I—I reasoned—
would manage to keep my balance even there.

What a bittersweet mistake! As soon as I arrived there, 
I realized that I had been wrong. I came to understand 
that the founder of this unique yeshivah had a wholly 
different perspective, a perspective that didn’t include, 
or necessitate, any outside influence.

I thus decided that Lubavitch wasn’t the place for me 
and that I would return home shortly.

I was conflicted about whether to remain for a few 
weeks, considering how costly and difficult the journey 
there had been, or to simply turn right back. Time made 
the decision for me, and after a few days of hesitation, 
I was still there, scrutinizing with a watchful eye every 
nuance and detail of the yeshiva’s curriculum and 
student body.

Upon walking into the main building, I beheld a large 
study hall. It was filled with young men sitting across 
tables and studying diligently. Every one of them was 
preoccupied with the material he was learning and was 
devoted to understanding it—reading it, and reading it 
again, not ever tiring or stopping. There was a loud and 
productive chatter, a cocktail of voices from all corners 
of the room filling the air, and I could almost sense the 
pleasure and sweetness of these boys’ assiduity.

I remained there, standing in a corner, observing and 
pondering and trying to take it all in, when suddenly, as 
soon as the clock struck eight, the sounds came to an 
abrupt end. Everyone closed the books they had been 
delving into throughout the day, only to replace them 
with other books, which were also rather thick and 
large. Where volumes of Talmud and the Code of Jewish 
Law had rested till but a few moments earlier, now sat 

Tanyas, Likkutei Torahs, and other volumes I had never 
before seen.

I couldn’t quite define it, but it seemed like this new 
setting was identical, yet entirely different; yes, there 
were the same boys studying across the same tables, 
but their tunes were different, the air was fresh. Here 
and there I could catch a soft sound—a subdued note 
flitting by in the wind—which inspired me and drew me 
near. I perceived a higher degree of seriousness and 
concentration than in the previous study period, and an 
all-around solemn atmosphere.

I mustered up some courage and asked one of the 
boys what everybody was learning; was it some cryptic 
mystical work, or perhaps the deepest secrets of Torah?

“Chassidism!” he told me with a broad smile. “We’re 
learning Chassidism!” I looked at him, baffled and 
beguiled, and dared to ask him what this was all about.

“You see my friend,” he continued, “Chassidism in 
general, and more specifically the Chabad school of 
thought within Chassidism, is a world unto itself. It 
teaches a person the purpose of his life, and shows him 
the path to its fulfillment. Chassidism differs from most 
other codes of ethics; it is first and foremost a profound 
study on the root of man’s soul, and an elucidation 
of G-d’s unity and the lofty significance of Torah and 
mitzvahs. Only after all this does it reach out to its 
pupil and, with gentle discipline, teaches him to refine 
himself and come closer to his Creator.”

A cold shower. This was all new to me. “Incredible! Entire 
books explaining how to be a better Jew!” I thought.

“Later on, you’ll merit to see our holy Rebbe deliver a 
Chassidic discourse. You will learn it again and again, 
until you’re fluent in it, and then, and only then, will you 
begin to understand,” I was told.

More days passed, and then it was the day before 
Rosh Hashanah. That morning I arose early and got to 
yeshivah at daybreak to find the room filled with guests. 
They have come from near and far to spend the High 
Holidays in the presence of their leader and guide, the 
Rebbe.

People were chatting pleasantly and greeting one 
another, clearly enjoying being together in Lubavitch. I 
could identify in their midst many distinguished rabbis 
and communal leaders, all joined by the common 
denominator of being Lubavitcher Chassidim who had 
undertaken a long trip to spend the most solemn days 
of the year with the Rebbe.

Behold! A piercing silence befell the room. The Rebbe 
was coming! A little path was formed for the Rebbe to 
walk through to his seat at the front of the synagogue. I 
observed the Rebbe’s saintly look as he strode past, and 
I was immediately impressed.

Everyone’s eyes were fixed on the Rebbe. All of them 
were standing in total abnegation–as if they didn’t 
exist—stemming from the awe of being in the presence 
of a man in a different league entirely.

My thoughts had caught on fire, yet my mind remained 
cold and detached. I couldn’t tell why or what, but 
seeing everyone standing with such reverence, I too was 
numb and silent.

The selichot services began, and the cantor’s initial song 
was immediately overpowered by the chants of the 
entire congregation. From time to time, people would 
raise their eyes slightly from their prayer books and gaze 
towards the Rebbe, closely monitoring his moves and 
taking careful heed of them.

At that moment, I decided that this flock had at its core 
a raging fire, capable of melting even the hardest of 

hearts. Precisely what was it, however, that fueled this 
fire?

I would have to wait and see.

The day passed and the sun set, and hundreds of 
yeshivah students, along with the countless guests, 
gathered in the large hall of the yeshivah to usher in the 
New Year with the evening services.

A distinct seriousness and sobriety was visible on 
everybody’s face.

A few minutes passed, and the Rebbe came in. His holy 
face was like a blazing torch of fire, and his gaze was 
ever so serious; however, in a paradoxical mixture, there 
was also loving warmth radiating from his brilliant smile. 
I clearly saw how two opposing forces—bitterness and 
joy—were merged in one vessel, in harmonious unity 
and beauty.

Services began. Everyone prayed with fervor, and I 
tried to get closer to the Rebbe’s place to see, to hear, 
though I didn’t know what. Bitter cries came from his 
holy place, and dreadful sighs pierced the air.

In the Rebbe’s prayer, no word was uttered without 
first immersing in a generous bath of tears, and I stood 
beside him in awe and wonder.

“Many people cry on these most solemn days,” I thought 
to myself. “What sets the Rebbe’s cry apart from 
everybody else’s?” No sooner had I had this thought 
than I found my answer. These weren’t cries, or tears; 
this was hishtapchut hanefesh—the outpouring of this 
righteous man’s soul before her Father’s throne.

The general noise gradually subsided, and the prayer 
was over, but the Rebbe remained standing still in his 
place, softly humming an old Chabad melody, a tune of 
yearning and supplication that challenges its singer. And 
then, a deep cry broke forth from the Rebbe’s heart.

You see, there are many types of cries: cries of pain, of 
yearning, and even of joy. The Rebbe’s cry was unlike 
any other, or perhaps it was like all of them together.

“Maybe, just maybe,” I thought to myself, “the Rebbe’s 
cry is there just to arouse the hearts of thousands of 
Jews to their Father in Heaven, and even if it were just 
for that, it would serve its purpose.

“Here stands a man,” I continued to myself,” whose 
ambitions are so sublime and divine, whose humility and 
modesty aren’t a product of hard toil, rather a result of 
his subservience to, and unity with, an absolute truth.”

That night I could not sleep

To stand in his glorious company was worth being 
squashed by the crowds that came to bask in the 
radiance of his holy presence.

An immaculate purity welled up from the heart and 
propelled tears like rain, and inside you felt hope and 
happiness, bitterness and longing. Indeed, this can only 
be found in the presence of someone special.

The Rebbe, the messenger for the nation entire, 
stood before G-d and offered an account of the year 
past, beseeching Him to bestow His blessings for the 
upcoming year, and pleading and begging that this year 
be a plentiful one, both physically and spiritually.

When the Rebbe had finished his prayers, he turned to 
the waiting crowds to wish them a good year; his face 
shone like that of an angel, and light streamed forth 
from his eyes with a sweet fatherly love.

That night I could not sleep. The sights I had witnessed 
had made such a strong impact on me that my thoughts 
were running incessantly and gave me no rest.

Continued on Page 2
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ש
מסכת ברכות פרק ז 

ַמאי,  ּדְ ָאַכל  ן.  ְלַזּמֵ ִבין  ַחּיָ ְכֶאָחד,  ָאְכלּו  ׁשֶ ה  לׁשָ שׁשְ א 
ׁש  ְוֶהְקּדֵ ִני  ׁשֵ ר  ּוַמֲעׂשֵ ָלה ְתרּוָמתֹו,  ּטְ ּנִ ׁשֶ ר ִראׁשֹון  ּוַמֲעׂשֵ
ִנין ֲעֵליֶהם.  ִית, ְוַהּכּוִתי, ְמַזּמְ ּזַ ָאַכל ּכַ ׁש ׁשֶ ּמָ ַ ְפּדּו, ְוַהּשׁ ּנִ ׁשֶ
ְתרּוָמתֹו,  ָלה  ִנּטְ ּלֹא  ׁשֶ ִראׁשֹון  ר  ּוַמֲעׂשֵ ֶטֶבל,  ָאַכל  ֲאָבל 
חֹות  ָאַכל ּפָ ׁש ׁשֶ ּמָ ַ ּלֹא ִנְפּדּו, ְוַהּשׁ ׁש ׁשֶ ִני ְוֶהְקּדֵ ר ׁשֵ ּוַמֲעׂשֵ

ִנין ֲעֵליֶהם: ְכִרי, ֵאין ְמַזּמְ ִית, ְוַהּנָ ּזַ ִמּכַ

ה  ּמָ ִנין ֲעֵליֶהם. ַעד ּכַ ים, ֵאין ְמַזּמְ ים ַוֲעָבִדים ּוְקַטּנִ ב ָנׁשִ
יָצה: ּבֵ י ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַעד ּכַ ִית. ַרּבִ ּזַ ִנין, ַעד ּכַ ְמַזּמְ

ָוהּוא,  ה  לׁשָ ׁשְ ּבִ ְנָבֵרְך.  אֹוֵמר  ה  לׁשָ ׁשְ ּבִ ִנין,  ְמַזּמְ יַצד  ּכֵ ג 
ָרה  ֲעׂשָ ּבַ ֵלאֹלֵהינּו.  ְנָבֵרְך  אֹוֵמר  ָרה,  ֲעׂשָ ּבַ ְרכּו.  ּבָ אֹוֵמר 
ִרּבֹוא.  ָרה  ֲעׂשָ ְוֶאָחד  ָרה  ֲעׂשָ ֶאָחד  ְרכּו.  ּבָ אֹוֵמר  ָוהּוא, 
אֹוֵמר  ָוהּוא,  ֵמָאה  ּבְ ֱאֹלֵהינּו.  ַליָי  ְנָבֵרְך  אֹוֵמר,  ֵמָאה  ּבְ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ֱאֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ַליָי  ְנָבֵרְך  אֹוֵמר  ֶאֶלף,  ּבְ ְרכּו.  ּבָ
ַליָי  ְנָבֵרְך  אֹוֵמר,  ִרּבֹוא,  ּבְ ְרכּו.  ּבָ אֹוֵמר  ָוהּוא,  ֶאֶלף  ּבְ
רּוִבים ַעל  ב ַהּכְ ָבאֹות יֹוׁשֵ ָרֵאל ֱאֹלֵהי ַהּצְ ֱאֹלֵהינּו ֱאֹלֵהי ִיׂשְ
הּוא  ִעְנָין ׁשֶ ְרכּו. ּכְ ִרּבֹוא ָוהּוא, אֹוֵמר ּבָ ָאַכְלנּו. ּבְ זֹון ׁשֶ ַהּמָ
ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  רּוְך  ּבָ ַאֲחָריו,  עֹוִנין  ְך  ּכָ ְמָבֵרְך, 
י  ָאַכְלנּו. ַרּבִ זֹון ׁשֶ רּוִבים ַעל ַהּמָ ב ַהּכְ ָבאֹות יֹוׁשֵ ֱאֹלֵהי ַהּצְ
ֱאַמר  ּנֶ ָהל ֵהן ְמָבְרִכין, ׁשֶ ִליִלי אֹוֵמר, ְלִפי ֹרב ַהּקָ ַהּגְ יֹוֵסי 
קֹור  ִמּמְ ְיָי  ֱאֹלִהים,  ְרכּו  ּבָ ַמְקֵהלֹות  ּבְ סח(  )תהלים 
ֶנֶסת ֶאָחד  ֵבית ַהּכְ ִצינּו ּבְ י ֲעִקיָבא, ַמה ּמָ ָרֵאל. ָאַמר ַרּבִ ִיׂשְ
ָמֵעאל  י ִיׁשְ ְרכּו ֶאת ְיָי. ַרּבִ ין ְוֶאָחד מּוָעִטין אֹוֵמר, ּבָ ְמֻרּבִ

ְרכּו ֶאת ְיָי ַהְמֹבָרְך: אֹוֵמר, ּבָ

ָעה,  ִאין ֵלָחֵלק ְוֵכן ַאְרּבָ ָ ָאְכלּו ְכֶאָחד, ֵאיָנן ַרּשׁ ה ׁשֶ לׁשָ ד ׁשְ
ָרה ֵאיָנן ֶנֱחָלִקין,  ָרה. ַוֲעׂשָ ה ֶנֱחָלִקין, ַעד ֲעׂשָ ָ ּשׁ ה. ׁשִ ָ ְוֵכן ֲחִמּשׁ

ִרים: ְהיּו ֶעׂשְ ּיִ ַעד ׁשֶ

ְקָצָתן  ּמִ ְזַמן ׁשֶ ַבִית ֶאָחד, ּבִ ָהיּו אוְֹכלוֹת ּבְ י ֲחבּורוֹת ׁשֶ ּתֵ ה ׁשְ
ּמּון. ְוִאם ָלאו, ֵאּלּו  רוִֹאין ֵאּלּו ֶאת ֵאּלּו, ֲהֵרי ֵאּלּו ִמְצָטְרִפין ְלּזִ
ִין  ִנין ְלַעְצָמן. ֵאין ְמָבְרִכין ַעל ַהּיַ ִנין ְלַעְצָמן, ְוֵאּלּו ְמַזּמְ ְמַזּמְ
י ֱאִליֶעֶזר. ַוֲחָכִמים אוְֹמִרים,  ְבֵרי ַרּבִ ן ְלתוֹכוֹ ַמִים, ּדִ ּתֵ ּיִ ַעד ׁשֶ

ְמָבְרִכין:

ל
מסכת סוכה פרק ג 

ִעיר  ל  ְוׁשֶ ָרה  ֲאׁשֵ ל  ׁשֶ סּול.  ּפָ ֵבׁש,  ְוַהּיָ זּול  ַהּגָ לּוָלב  א 
ִנְפְרדּו  סּול.  ּפָ ִנְפְרצּו ָעָליו,  ִנְקַטם רֹאׁשֹו,  סּול.  ּפָ ַחת,  ּדַ ַהּנִ
י ַהר  ִצּנֵ ֶדּנּו ִמְלַמְעָלה.  ְיַאּגְ י ְיהּוָדה אוֵֹמר,  ַרּבִ ר.  ׁשֵ ּכָ ָעָליו, 
ֵדי ְלַנְעֵנַע  ה ְטָפִחים ּכְ לׁשָ ׁש ּבֹו ׁשְ ּיֶ רֹות. לּוָלב ׁשֶ ׁשֵ ְרֶזל, ּכְ ַהּבַ

ר: ׁשֵ ּבֹו, ּכָ

ַחת,  ּדַ ל ִעיר ַהּנִ ָרה ְוׁשֶ ל ֲאׁשֵ סּול. ׁשֶ ֵבׁש, ּפָ זּול ְוַהּיָ ב ֲהַדס ַהּגָ
ָהיּו ֲעָנָביו ְמֻרּבֹות  סּול. ִנְקַטם רֹאׁשֹו, ִנְפְרצּו ָעָליו אוֹ ׁשֶ ּפָ
יֹום טֹוב: ר. ְוֵאין ְמַמֲעִטין ּבְ ׁשֵ סּול. ְוִאם ִמֲעָטן, ּכָ ֵמָעָליו, ּפָ

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

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

ֶאָחד ַוֲעָרָבה ֶאָחת:

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

ר: ׁשֵ ַלִים, לֹא ִיּטֹול. ְוִאם ָנַטל, ּכָ ירּוׁשָ ִני ּבִ ר ׁשֵ ַמֲעׂשֵ

ב  ק, ִנּקַ ָלה ִפְטָמתֹו, ִנְקַלף, ִנְסּדַ ו ָעְלָתה ֲחָזִזית ַעל ֻרּבֹו, ִנּטְ
ל  ִנּטַ ִמעּוטֹו,  ַעל  ֲחָזִזית  ָעְלָתה  סּול.  ּפָ הּוא,  ׁשֶ ל  ּכָ ְוָחַסר 
י,  ַהּכּוׁשִ ֶאְתרֹוג  ר.  ׁשֵ ּכָ הּוא,  ׁשֶ ל  ּכָ ָחַסר  ְולֹא  ב  ִנּקַ ֻעְקצֹו, 
ְיהּוָדה  י  ְוַרּבִ יר,  ַמְכׁשִ ֵמִאיר  י  ַרּבִ ַכְרִתי,  ּכְ ְוַהָירוֹק  סּול.  ּפָ

ּפֹוֵסל:

י ְיהּוָדה  ֱאגֹוז. ַרּבִ י ֵמִאיר אוֵֹמר, ּכָ ָטן, ַרּבִ עּור ֶאְתרֹוג ַהּקָ ז ׁשִ
ַאַחת,  ָידֹו  ּבְ ַנִים  ׁשְ ּיֹאֵחז  ׁשֶ ֵדי  ּכְ דֹול,  ּוַבּגָ יָצה.  ּבֵ ּכַ אוֵֹמר, 
י ָיָדיו: ּתֵ ׁשְ י יֹוֵסי אוֵֹמר, ֲאִפּלּו )ֶאָחד( ּבִ י ְיהּוָדה. ַרּבִ ְבֵרי ַרּבִ ּדִ

ְיהּוָדה.  י  ַרּבִ ְבֵרי  ּדִ א ְבִמינֹו,  ֶאּלָ ַהּלּוָלב  ח ֵאין אֹוְגִדין ֶאת 
ה  י ֵמִאיר, ַמֲעׂשֶ יָחה. ָאַמר ַרּבִ י ֵמִאיר אוֵֹמר, ֲאִפּלּו ִבְמׁשִ ַרּבִ
ִגימוִֹנּיֹות  ּבְ לּוְלֵביֶהן  ֶאת  אֹוְגִדין  ָהיּו  ׁשֶ ַלִים,  ְירּוׁשָ י  ְבַאְנׁשֵ

ה: ָמּטָ ִמינֹו ָהיּו אֹוְגִדין אֹותֹו ִמּלְ ל ָזָהב. ָאְמרּו לֹו, ּבְ ׁשֶ

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

ר ַלּלּוָלב: ׁשֵ ל ַהּיֹום ּכָ ּכָ ׁשֶ

עוֶֹנה  אֹותֹו,  ַמְקִרין  ָקָטן  אֹו  ה  ָ ִאּשׁ אוֹ  ֶעֶבד  ָהָיה  ׁשֶ ִמי,  י 
ֵהן אוְֹמִרין, ּוְתִהי לֹו ְמֵאָרה. ִאם ָהָיה ָגדֹול  ֶ ַאֲחֵריֶהן ַמה ּשׁ

ַמְקֶרא אֹותֹו, עוֶֹנה ַאֲחָריו ַהְללּוָיּה:

ֲהגּו ִלְכּפֹול, ִיְכּפֹול. ִלְפׁשוֹט, ִיְפׁשוֹט. ְלָבֵרְך  ּנָ יא ָמקֹום ׁשֶ
ַהּלוֵֹקַח  ִדיָנה.  ַהּמְ ִמְנַהג  ּכְ ַהּכֹל  )ַאֲחָריו(.  ְיָבֵרְך  )ַאֲחָריו(, 
ְלִפי  ָנה,  ַמּתָ ּבְ ֶאְתרֹוג  לוֹ  נֹוֵתן  ִביִעית,  ְ ּשׁ ּבַ ֵמֲחֵברֹו  לּוָלב 

ִביִעית: ְ ּשׁ אי ְלָלְקחוֹ ּבַ ַ ֵאין ַרּשׁ ׁשֶ

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

ֵהא יֹום ֶהֶנף ּכּוּלֹו ָאסּור: ּיְ ְוׁשֶ

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

ל ֲחֵברוֹ: לּוָלבוֹ ׁשֶ ָאָדם יוֵֹצא ְיֵדי חֹוָבתוֹ ּבְ

ָחל ִלְהיוֹת  ל ַחג ׁשֶ י יֹוֵסי אוֵֹמר, יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ יד ַרּבִ
טּור,  ים, ּפָ ַכח ְוהוִֹציא ֶאת ַהּלּוָלב ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ת, ְוׁשָ ּבָ ַ ּשׁ ּבַ

הוִֹציאוֹ ִבְרׁשּות: ֵני ׁשֶ ִמּפְ

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

ּלּוָלב: ּבַ

ו
מסכת מועד קטן פרק ג 

ית  ּוִמּבֵ ם,  ַהּיָ ִדיַנת  ִמּמְ א  ַהּבָ ּמֹוֵעד,  ּבַ ִחין  ְמַגּלְ ְוֵאּלּו  א 
לֹו  ירּו  ִהּתִ ׁשֶ ה  ְוַהְמֻנּדֶ ָהֲאסּוִרין,  ית  ִמּבֵ ְוַהּיֹוֵצא  ְבָיה,  ִ ַהּשׁ
ֹצָרע  ִזיר, ְוַהּמְ ְוַהּנָ ר,  ַאל ֶלָחָכם ְוֻהּתַ ׁשְ ּנִ ֲחָכִמים, ְוֵכן ִמי ׁשֶ

ְמָאתֹו ְלַטֲהָרתֹו: ָהעֹוֶלה ִמּטֻ

ית  ּוִמּבֵ ם,  ַהּיָ ִדיַנת  ִמּמְ א  ַהּבָ ּמֹוֵעד,  ּבַ ִסין  ְמַכּבְ ְוֵאּלּו  ב 
ירּו לֹו  ִהּתִ ׁשֶ ה  ְוַהְמֻנּדֶ ית ָהֲאסּוִרים,  ִמּבֵ ְוַהּיֹוֵצא  ְבָיה,  ִ ַהּשׁ
ַדִים  חֹות ַהּיָ ר, ִמְטּפְ ַאל ֶלָחָכם ְוֻהּתַ ׁשְ ּנִ ֲחָכִמים, ְוֵכן ִמי ׁשֶ
בֹות  ְוַהּזָ ִבין  )ַהּזָ ָפג,  ַהּסְ חֹות  ּוִמְטּפְ ִרים  ּפָ ַהּסַ חֹות  ּוִמְטּפְ
ֲהֵרי  ְלָטֳהָרה,  ְמָאה  ִמּטֻ ָהעֹוִלין  ְוָכל  ְוַהּיֹוְלדֹות(,  ְוַהִנּדֹות 

ל ָאָדם ֲאסּוִרין: ָאר ּכָ ִרין. ּוׁשְ ֵאּלּו ֻמּתָ

ְוׁשֹוָבִרין,  ין  ּטִ ּגִ ים,  ָנׁשִ י  ִקּדּוׁשֵ ּמֹוֵעד,  ּבַ ּכֹוְתִבין  ְוֵאּלּו  ג 
ָמזֹון,  רֹות  ְוִאּגְ ׁשּום  רֹות  ִאּגְ ּוְפרֹוְזּבּוִלין,  ָנה  ַמּתָ יִקי,  ַיּתִ ּדְ
ין  ּדִ ית  ּבֵ ּוְגֵזרֹות  ֵברּוִרין  ָטֵרי  ּוׁשְ ּוֵמאּוִנים  ֲחִליָצה  ָטֵרי  ׁשְ

ל ְרׁשּות : רֹות ׁשֶ ְוִאּגְ

ּמֹוֵעד. ְוִאם ֵאינֹו ַמֲאִמינֹו אֹו  ָטֵרי חֹוב ּבַ ד ֵאין ּכֹוְתִבין ׁשְ
ֵאין לֹו ַמה ּיֹאַכל, ֲהֵרי ֶזה ִיְכּתֹוב. ֵאין ּכֹוְתִבין ְסָפִרים,  ׁשֶ
ֲאִפּלּו  ַאַחת,  יִהין אֹות  ַמּגִ ְוֵאין  ּמֹוֵעד,  ּבַ ּוְמזּוזֹות,  ין  ִפּלִ ּתְ
ין  ִפּלִ ּתְ ָאָדם  ּכֹוֵתב  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ֶעְזָרא.  ֵסֶפר  ּבְ

ֵכֶלת ְלִציִצית: ּוְמזּוזֹות ְלַעְצמֹו, ְוטֹוֶוה ַעל ְיֵרכֹו ּתְ

ְטָלה  ּבָ ָלֶרֶגל,  ֹקֶדם  ָיִמים  ה  ֹלׁשָ ׁשְ ֵמתֹו  ֶאת  ַהּקֹוֵבר  ה 
ֵזַרת  ּגְ ֵהיֶמּנּו  ְטָלה  ּבָ מֹוָנה,  ׁשְ ְבָעה.  ׁשִ ֵזַרת  ּגְ ֵהיֶמּנּו 
ַמְפֶסֶקת,  ְוֵאיָנּה  עֹוָלה  ת  ּבָ ׁשַ ָאְמרּו,  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ים,  ֹלׁשִ ׁשְ

 משניות אותיות השם



ְרָגִלים ַמְפִסיִקין ְוֵאיָנן עֹוִלין:

ֲעֶצֶרת  ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ָחַרב  ֶ ִמּשׁ אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ ו 
ּפּוִרים,  ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ְמִליֵאל אֹוֵמר, ֹראׁש ַהּשׁ ן ּגַ ת. ַרּבָ ּבָ ַ ּשׁ ּכַ
ְרָגִלים. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֹלא ְכִדְבֵרי ֶזה ְוֹלא ְכִדְבֵרי ֶזה,  ּכָ
ת: ּבָ ַ ּשׁ ּפּוִרים ּכַ ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ְרָגִלים, ֹראׁש ַהּשׁ א ֲעֶצֶרת ּכָ ֶאּלָ

ְקרֹוָביו  א  ֶאּלָ ַמְבִרין,  ְוֵאין  חֹוְלִצין,  ְוֹלא  קֹוְרִעין,  ֵאין  ז 
ה ְזקּוָפה, ְוֵאין מֹוִליִכין  א ַעל ִמּטָ ל ֵמת. ֵאין ַמְבִרין ֶאּלָ ׁשֶ
נֹון,  ַבּקָ ְוֹלא  ָבִאְסקּוְטָלא  ְוֹלא  ְבָלא  ּטַ ּבַ ֹלא  ָהֵאֶבל  ְלֵבית 
ּמֹוֵעד, ֲאָבל  ת ֲאֵבִלים ּבַ ְרּכַ ים. ְוֵאין אֹוְמִרים ּבִ ּלִ א ַבּסַ ֶאּלָ

ים: ּוָרה ּוְמַנֲחִמין ּופֹוְטִרין ֶאת ָהַרּבִ ּשׁ עֹוְמִדין ּבַ

ֶאת  יל  ְלַהְרּגִ ּלֹא  ׁשֶ ְרחֹוב,  ּבָ ה  ּטָ ַהּמִ ֶאת  יִחין  ַמּנִ ֵאין  ח 
ים  ָנׁשִ בֹוד.  ַהּכָ ֵני  ִמּפְ ְלעֹוָלם,  ים  ָנׁשִ ל  ׁשֶ ְוֹלא  ד,  ַהֶהְסּפֵ
ָמֵעאל אֹוֵמר,  י ִיׁשְ חֹות. ַרּבִ ּמֹוֵעד ְמַעּנֹות, ֲאָבל ֹלא ְמַטּפְ ּבַ

חֹות: ה, ְמַטּפְ ּטָ מּוכֹות ַלּמִ ַהּסְ

חֹות,  ה ּוַבּפּוִרים,ְמַעּנֹות ּוְמַטּפְ ֲחֻנּכָ ים, ּבַ י ֳחָדׁשִ ָראׁשֵ ט ּבְ
ת, ֹלא ְמַעּנֹות  ר ַהּמֵ ֶזה ּוָבֶזה )ֲאָבל( ֹלא ְמקֹוְננֹות. ִנְקּבַ ּבָ
ִקיָנה,  ֶאָחת.  ּכְ עֹונֹות  ן  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ִעּנּוי,  ֵאיֶזהּו  חֹות.  ְמַטּפְ ְוֹלא 
ֱאַמר, )ירמיה ט(  ּנֶ ן עֹונֹות ַאֲחֶריָה, ׁשֶ ֶרת ְוֻכּלָ ַאַחת ְמַדּבֶ ׁשֶ
ה ְרעּוָתּה ִקיָנה. ֲאָבל ֶלָעִתיד  ָ ְדָנה ְבֹנֵתיֶכם ֶנִהי, ְוִאּשׁ ְוַלּמֵ
ֶות ְלֶנַצח, ּוָמָחה  ע ַהּמָ ּלַ ָלבֹוא הּוא אֹוֵמר, )ישעיה כה( ּבִ

ִנים וגו': ל ּפָ ְמָעה ֵמַעל ּכָ ה' ֱאֹלִהים ּדִ

מ
מסכת ברכות פרק א 

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

ִמן ָהֲעֵביָרה:

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

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

ל: ְבֵרי ֵבית ִהּלֵ ַעל ּדִ

ּוָבֶעֶרב  ְלַאֲחֶריָה,  ְוַאַחת  ְלָפֶניָה  ִים  ּתַ ׁשְ ְמָבֵרְך  ַחר  ַ ּשׁ ּבַ ד 
ְוַאַחת  ה  ֲאֻרּכָ ַאַחת  ְלַאֲחֶריָה.  ִים  ּתַ ּוׁשְ ְלָפֶניָה  ִים  ּתַ ׁשְ
ר.  ְלַקּצֵ אי  ַ ַרּשׁ ֵאינֹו  ְלַהֲאִריְך,  ָאְמרּו  ׁשֶ ְמקֹום  ְקָצָרה. 
ּלֹא  ׁשֶ אי  ַ ַרּשׁ ֵאינֹו  ַלְחּתֹם,  ְלַהֲאִריְך.  אי  ַ ַרּשׁ ֵאינֹו  ר,  ְלַקּצֵ
יִרין  ַמְזּכִ ה  ַלְחּתֹם:  אי  ַ ַרּשׁ ֵאינֹו  ַלְחּתֹם,  ּלֹא  ְוׁשֶ ַלְחּתֹם. 
ֲעַזְרָיה,  ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ָאַמר  ילֹות.  ּלֵ ּבַ ִמְצַרִים  ְיִציַאת 
ְיִציַאת  ָאֵמר  ּתֵ ָזִכיִתי ׁשֶ ָנה, ְוֹלא  ְבִעים ׁשָ ֶבן ׁשִ ּכְ ֲהֵרי ֲאִני 
ֱאַמר )דברים  ּנֶ ן זֹוָמא, ׁשֶ ּה ּבֶ ָרׁשָ ּדְ ילֹות, ַעד ׁשֶ ּלֵ ִמְצַרִים ּבַ
ְיֵמי  ּכֹל  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  יֹום ֵצאְתָך  ְזּכֹר ֶאת  ּתִ ְלַמַען  טז( 
ילֹות. ַוֲחָכִמים  יָך, ַהּלֵ ִמים. ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ יָך, ַהּיָ יָך. ְיֵמי ַחּיֶ ַחּיֶ
יָך(, ְלָהִביא  ה. ּכֹל )ְיֵמי ַחּיֶ יָך, ָהעֹוָלם ַהּזֶ אֹוְמִרים, ְיֵמי ַחּיֶ

יַח: ׁשִ ִלימֹות ַהּמָ

ד
מסכת סנהדרין פרק ג 

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

ִרים, ֵאינֹו ָיכֹול ְלָפְסָלן: סּוִלים. ֲאָבל ִאם ָהיּו ְכׁשֵ אֹו ּפְ

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

ָיכֹול ַלֲחזֹור ּבֹו. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲחזֹור ּבֹו:

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

ִרין: ׁשֵ ּלֹא ִהיא, ּכְ נּות ׁשֶ ֻאּמָ

רֹוִבין, )ָאִביו ְו(ָאִחיו ַוֲאִחי ָאִביו ַוֲאִחי ִאּמֹו  ד ְוֵאּלּו ֵהן ַהּקְ
ּוַבַעל ֲאחֹותֹו ּוַבַעל ֲאחֹות ָאִביו ּוַבַעל ֲאחֹות ִאּמֹו ּוַבַעל 
ִאּמֹו ְוָחִמיו ְוִגיסֹו, ֵהן ּוְבֵניֶהן ְוַחְתֵניֶהן, ְוחֹוְרגֹו ְלַבּדֹו. ָאַמר 
ִראׁשֹוָנה,  ָנה  ִמׁשְ ֲאָבל  ֲעִקיָבא.  י  ַרּבִ ַנת  ִמׁשְ זֹו  יֹוֵסי,  י  ַרּבִ
אֹוָתּה  רֹוב לֹו ּבְ דֹודֹו ּוֶבן ּדֹודֹו. ְוָכל ָהָראּוי ְלָיְרׁשֹו, ְוָכל ַהּקָ
ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ר.  ׁשֵ ּכָ ֶזה  ֲהֵרי  ְוִנְתַרֵחק,  ָקרֹוב  ָהָיה  ָעה.  ׁשָ
ֶזה  ֲהֵרי  ה,  ּנָ ִמּמֶ ָבִנים  לֹו  ְוֶיׁש  ִבּתֹו  ֵמָתה  ֲאִפּלּו  אֹוֵמר, 

ָקרֹוב:

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

ְך: ָרֵאל ַעל ּכָ ִיׂשְ

יַצד ּבֹוְדִקים ֶאת ָהֵעִדים, ָהיּו ַמְכִניִסין אֹוָתן )ַלֶחֶדר(  ו ּכֵ
ִרין  ּיְ ל ָהָאָדם( ַלחּוץ ּוְמׁשַ ִמין ֲעֵליֶהן ּומֹוִציִאין )ֶאת ּכָ ּוְמַאּיְ
יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ֵהיַאְך  ֱאמֹור  לֹו  ְואֹוְמִרים  ֶהן  ּבָ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ֶאת 
ב לֹו, ִאיׁש  ֲאִני ַחּיָ ב ָלֶזה. ִאם ָאַמר הּוא ָאַמר ִלי ׁשֶ ה ַחּיָ ּזֶ ׁשֶ

ּיֹאַמר  לּום, ַעד ׁשֶ ב לֹו, ֹלא ָאַמר ּכְ הּוא ַחּיָ לֹוִני ָאַמר ִלי ׁשֶ ּפְ
ְך  ּכָ ְוַאַחר  זּוז.  ָמאַתִים  לֹו  ב  ַחּיָ הּוא  ׁשֶ לֹו  הֹוָדה  ָפֵנינּו  ּבְ
ִני ּובֹוְדִקים אֹותֹו. ִאם ִנְמְצאּו ִדְבֵריֶהם  ֵ ַמְכִניִסין ֶאת ַהּשׁ
אי  ַזּכַ אֹוְמִרים  ַנִים  ׁשְ ָבר.  ַבּדָ ְונֹוְתִנין  ִאים  נֹוׂשְ ִנים,  ְמֻכּוָ
ב ְוֶאָחד אֹוֵמר  ַנִים אֹוְמִרים ַחּיָ אי. ׁשְ ב, ַזּכַ ְוֶאָחד אֹוֵמר ַחּיָ
ַוֲאִפּלּו  ב  ַחּיָ אֹוֵמר  ְוֶאָחד  אי  ַזּכַ אֹוֵמר  ֶאָחד  ב.  ַחּיָ אי,  ַזּכַ
יֹוֵדַע,  ֵאיִני  אֹוֵמר  ְוֶאָחד  ִבין  ְמַחּיְ ַנִים  ׁשְ אֹו  ין  ְמַזּכִ ַנִים  ׁשְ

ִנים: ּיָ יֹוִסיפּו ַהּדַ

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

ה ּסֹוד: )משלי יא( הֹוֵלְך ָרִכיל ְמַגּלֶ

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

תֹו, ֲהֵרי ֶזה ֵאינֹו ְכלּום: ְרָאָיה ִמּתֹוְך ֲאֻפְנּדָ

ו
מסכת מועד קטן פרק ג

)עיין לעיל(

ב
מסכת שבת פרק ב 

ה ֵאין ַמְדִליִקין. ֵאין ַמְדִליִקין ֹלא  ה ַמְדִליִקין ּוַבּמָ ּמֶ א ּבַ
ְבֶלֶכׁש, ְוֹלא ְבֹחֶסן, ְוֹלא ְבָכָלְך, ְוֹלא ִבְפִתיַלת ָהִאיָדן, ְוֹלא 
ְוֹלא  ִים.  ַהּמָ ֵני  ּפְ ַעל  ׁשֶ ִבירֹוָקה  ְוֹלא  ר,  ְדּבָ ַהּמִ ִבְפִתיַלת 
ֵרָפה,  ֶמן ׂשְ ֶמן ִקיק, ְוֹלא ְבׁשֶ ֲעָוה, ְוֹלא ְבׁשֶ ְבֶזֶפת, ְוֹלא ְבׁשַ
ַמְדִליִקין  אֹוֵמר,  ִדי  ַהּמָ ַנחּום  ְבֵחֶלב.  ְוֹלא  ְבַאְלָיה,  ְוֹלא 
ְוֶאָחד  ל  ָ ְמֻבּשׁ ֶאָחד  אֹוְמִרים,  ַוֲחָכִמים  ל.  ָ ְמֻבּשׁ ֵחֶלב  ּבְ

ל ֵאין ַמְדִליִקין ּבֹו: ָ ֵאינֹו ְמֻבּשׁ ׁשֶ

ָמֵעאל  י ִיׁשְ יֹום טֹוב. ַרּבִ ֵרָפה ּבְ ֶמן ׂשְ ׁשֶ ב ֵאין ַמְדִליִקין ּבְ
ת. ַוֲחָכִמים  ּבָ ַ ֵני ְכבֹוד ַהּשׁ ִעְטָרן, ִמּפְ אֹוֵמר, ֵאין ַמְדִליִקין ּבְ
ֶמן ֱאגֹוִזים,  ׁשֶ ִמין, ּבְ ְמׁשְ ֶמן ׁשֻ ׁשֶ ָמִנים, ּבְ ְ ָכל ַהּשׁ יִרין ּבְ ַמּתִ
ִעְטָרן  ּבְ ּקּועֹות,  ּפַ ֶמן  ׁשֶ ּבְ ִגים,  ּדָ ֶמן  ׁשֶ ּבְ ְצנֹונֹות,  ֶמן  ׁשֶ ּבְ
ֶמן ַזִית  א ְבׁשֶ י ַטְרפֹון אֹוֵמר, ֵאין ַמְדִליִקין ֶאּלָ ּוְבֵנְפט. ַרּבִ

ְלָבד: ּבִ

ן. ְוָכל  ּתָ א ִפׁשְ ל ַהּיֹוֵצא ִמן ָהֵעץ ֵאין ַמְדִליִקין ּבֹו ֶאּלָ ג ּכָ
ן.  ּתָ א ִפׁשְ א ֻטְמַאת ֹאָהִלים ֶאּלָ ּמֵ ַהּיֹוֵצא ִמן ָהֵעץ ֵאינֹו ִמּטַ

 משניות אותיות השם



י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר,  ָלּה ְוֹלא ִהְבֲהָבּה, ַרּבִ ּפְ ּקִ ֶגד ׁשֶ ִתיַלת ַהּבֶ ּפְ
י ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ְטהֹוָרה,  ַרּבִ ּה.  ּבָ ְוֵאין ַמְדִליִקין  ְטֵמָאה, 

ּה: ּוַמְדִליִקין ּבָ

ֶמן  ׁשֶ ה  ִויַמְלֶאּנָ יָצה  ּבֵ ל  ׁשֶ פֹוֶפֶרת  ׁשְ ָאָדם  ִיּקֹב  ֹלא  ד 
ֶפת, ֲאִפּלּו ִהיא  ֵהא ְמַנּטֶ ּתְ ִביל ׁשֶ ׁשְ ר ּבִ י ַהּנֵ ה ַעל ּפִ ֶנּנָ ְוִיּתְ
ַהּיֹוֵצר  ָרּה  ִחּבְ ִאם  ֲאָבל  יר.  ַמּתִ ְיהּוָדה  י  ְוַרּבִ ֶחֶרס.  ל  ׁשֶ
א ָאָדם  הּוא ֶכִלי ֶאָחד. ֹלא ְיַמּלֵ ֵני ׁשֶ ר, ִמּפְ ה, ֻמּתָ ִחּלָ ִמּתְ
ִתיָלה  ַהּפְ ן ֹראׁש  ְוִיּתֵ ר  ַהּנֵ ַצד  ּבְ ה  ֶנּנָ ְוִיּתְ ֶמן  ׁשֶ ל  ׁשֶ ְקָעָרה 

יר: י ְיהּוָדה ַמּתִ ֵהא ׁשֹוֶאֶבת. ְוַרּבִ ּתְ ִביל ׁשֶ ׁשְ תֹוָכּה, ּבִ ּבְ

גֹוִים,  ֵני  ִמּפְ ִמְתָיֵרא  הּוא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ר  ַהּנֵ ֶאת  ה  ַהְמַכּבֶ ה 
ַהחֹוֶלה  ִביל  ׁשְ ּבִ ְוִאם  ָרָעה,  רּוַח  ֵני  ִמּפְ ִלְסִטים,  ֵני  ִמּפְ
ָחס ַעל  ֶמן, ּכְ ֶ ָחס ַעל ַהּשׁ ר, ּכְ ָחס ַעל ַהּנֵ טּור. ּכְ ן, ּפָ יׁשַ ּיִ ׁשֶ
ִתיָלה,  ן חּוץ ִמן ַהּפְ ֻכּלָ י יֹוֵסי ּפֹוֵטר ּבְ ב. ְוַרּבִ ִתיָלה, ַחּיָ ַהּפְ

ָחם: ּה ּפֶ הּוא עֹוׂשָ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

ַעל  ֵלָדָתן,  ַעת  ׁשְ ּבִ ֵמתֹות  ים  ָנׁשִ ֲעֵברֹות  לׁש  ׁשָ ַעל  ו 
ר: ה ּוְבַהְדָלַקת ַהּנֵ ה ּוַבַחּלָ ּדָ ּנִ ֵאיָנן ְזִהירֹות ּבַ ׁשֶ

ת  ּבָ יתֹו ֶעֶרב ׁשַ תֹוְך ּבֵ ה ְדָבִרים ָצִריְך ָאָדם לֹוַמר ּבְ לׁשָ ז ׁשְ
ר. ָסֵפק  ם. ַהְדִליקּו ֶאת ַהּנֵ ם. ֵעַרְבּתֶ ְרּתֶ ָכה. ִעּשַ ִעם ֲחׁשֵ
אי, ְוֵאין  ּדַ ִרין ֶאת ַהּוַ ָכה, ֵאין ְמַעּשְ ָכה ָסֵפק ֵאין ֲחׁשֵ ֲחׁשֵ
ֲאָבל  רֹות,  ַהּנֵ ֶאת  ַמְדִליִקין  ְוֵאין  ִלים,  ַהּכֵ ֶאת  יִלין  ַמְטּבִ

ין: ַמאי, ּוְמָעְרִבין, ְוטֹוְמִנין ֶאת ַהַחּמִ ִרין ֶאת ַהּדְ ְמַעּשְ

ב
 מסכת שבת פרק ב 

)עיין לעיל(

ע
מסכת שביעית פרק א 

ית  ּבֵ ִביִעית.  ׁשְ ֵדה ָהִאיָלן ֶעֶרב  ׂשְ ּבִ ין  א ַעד ֵאיָמַתי חוְֹרׁשִ

ל  ִהּלֵ ּוֵבית  ִרי.  ַלּפֶ ָיֶפה  הּוא  ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ אוְֹמִרים,  אי  ּמַ ׁשַ
ִדְבֵרי  ּכְ ִלְהיוֹת  ֵאּלּו  ְבֵרי  ּדִ ּוְקרוִֹבין  ָהֲעֶצֶרת.  ַעד  אוְֹמִרים, 

ֵאּלּו:

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

א ְמלֹא ָהאוֶֹרה ְוַסּלוֹ חּוָצה לוֹ: ָלֶהן ֶאּלָ

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

ן: א ְלָצְרּכָ ים ָלֶהם ֶאּלָ ֵאין חוְֹרׁשִ

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

ָחִריׁש ְרׁשּות, ַאף ָקִציר ְרׁשּות, ָיָצא ְקִציר ָהעֶֹמר:

ים, ֲהֵרי ֵאּלּו ִמְצָטְרִפין,  ה ֲאָנׁשִ לֹׁשָ ל ׁשְ ה ִאיָלנוֹת ׁשֶ לֹׁשָ ה ׁשְ
ן  ַרּבָ ֵביֵניֶהם,  ְיֵהא  ה  ְוַכּמָ ִביָלן.  ׁשְ ּבִ ְסָאה  ית  ּבֵ ל  ּכָ ין  ְוחוְֹרׁשִ

ֵכָליו: ָקר עוֵֹבר ּבְ ֵהא ַהּבָ ּיְ ֵדי ׁשֶ ְמִליֵאל אוֵֹמר, ּכְ ּגַ

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

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

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

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

ן ֲעַזְרָיה אוֵֹמר,  י ֶאְלָעָזר ּבֶ ח ַעד ֵאיָמַתי ִנְקְראּו ְנִטיעוֹת. ַרּבִ
י ֲעִקיָבא  ִנים. ַרּבִ ַבע ׁשָ ת ׁשֶ ַע אוֵֹמר, ּבַ י ְיהוֹׁשֻ חֹּלּו. ַרּבִ ּיָ ַעד ׁשֶ

ֲחִליִפין,  ְוהוִֹציא  ְגַמם  ּנִ ׁשֶ ִאיָלן  ָמּה.  ִכׁשְ ְנִטיָעה  אוֵֹמר, 
י  ְבֵרי ַרּבִ ִאיָלן, ּדִ ַפח ּוְלַמְעָלה, ּכָ ִטיָעה, ִמּטֶ ּנְ ה ּכַ ַפח ּוְלַמּטָ ִמּטֶ

ְמעוֹן: ׁשִ

ר
מסכת שבת פרק יג 

ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ חּוִטין  ה  לׁשָ ׁשְ ָהאוֵֹרג  אוֵֹמר,  ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ א 
ין  ה ּבֵ ִחּלָ ּתְ ין ּבַ ב. ַוֲחָכִמים אוְֹמִרים, ּבֵ ְוֶאָחד ַעל ָהָאִריג, ַחּיָ

ֵני חּוִטין: עּורוֹ ׁשְ ּסוֹף ׁשִ ּבַ

ָבָרה  ּכְ ָפה, ּבַ ּנָ רֹוס, ּבַ ּקֵ יִרין, ּבַ ּנִ י ִניִרין ּבַ ֵני ָבּתֵ ה ׁשְ ב ָהעֹוׂשֶ
ְמָנת  ַעל  ְוַהּקֹוֵרַע  ְתִפירֹות,  י  ּתֵ ׁשְ ְוַהּתוֵֹפר  ב.  ַחּיָ ל,  ּוַבּסַ

י ְתִפירֹות: ּתֵ ִלְתּפֹר ׁשְ

טּוִרין.  ּפְ ַהְמַקְלְקִלין,  ְוָכל  ֵמתֹו,  ְוַעל  ֲחָמתֹו  ּבַ ַהּקוֵֹרַע  ג 
ן: ְמַתּקֵ עּורוֹ ּכִ ן, ׁשִ ְוַהְמַקְלֵקל ַעל ְמָנת ְלַתּקֵ

ֹרַחב  ְמֹלא  ּכִ ְוַהּטֹוֶוה,  ְוַהּצֹוֵבַע  ץ  ְוַהְמַנּפֵ ן  ַהְמַלּבֵ עּור  ׁשִ ד 
יט: ְמלֹא ַהּסִ עּורֹו ּכִ ֵני חּוִטין, ׁשִ פּול. ְוָהאֹוֵרג ׁשְ יט ּכָ ַהּסִ

ִית,  ַלּבָ ּוְצִבי  ל  ְגּדָ ַלּמִ ִצּפֹור  ד  ַהּצָ אוֵֹמר,  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ה 
ִית ְוֶלָחֵצר  ל, ּוְצִבי ַלּבַ ְגּדָ ב. ַוֲחָכִמים אוְֹמִרים, ִצּפֹור ַלּמִ ַחּיָ
יָבִרין  ְמִליֵאל אֹוֵמר, ֹלא ָכל ַהּבִ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ יָבִרין. ַרּבָ ְוַלּבִ
ר  ְמֻחּסַ ֵאינוֹ  ְוׁשֶ טּור,  ּפָ ִציָדה,  ר  ְמֻחּסַ ָלל,  ַהּכְ ֶזה  ִוין.  ׁשָ

ב: ִציָדה, ַחּיָ

ַנִים,  ב. ָנֲעלּו ׁשְ ָפָניו, ַחּיָ ִית ְוָנַעל ֶאָחד ּבְ ְכַנס ַלּבַ ּנִ ו ְצִבי ׁשֶ
י  ְוַרּבִ ִבין.  ַחּיָ ַנִים,  ׁשְ ְוָנֲעלּו  ִלְנֹעל  ֶאָחד  ָיֹכל  לֹא  טּוִרין.  ּפְ

ְמעֹון ּפוֵֹטר: ׁשִ

ִני  ֵ ַהּשׁ ב  ָיׁשַ ִמְלָאהּו,  ְולֹא  ַתח  ַהּפֶ ַעל  ָהֶאָחד  ב  ָיׁשַ ז 
ּוִמְלָאהּו,  ַתח  ַהּפֶ ב ָהִראׁשֹון ַעל  ָיׁשַ ב.  ַחּיָ ִני  ֵ ַהּשׁ ּוִמְלָאהּו, 
ָעַמד ָהִראׁשֹון ְוָהַלְך  י ׁשֶ ִצּדֹו, ַאף ַעל ּפִ ב ּבְ ִני ְוָיׁשַ ֵ ּוָבא ַהּשׁ
ה דוֶֹמה. ְלנֹוֵעל  טּור. ָהא ְלַמה ּזֶ ִני ּפָ ֵ ב ְוַהּשׁ לֹו, ָהִראׁשֹון ַחּיָ

תֹוכוֹ: מּור ּבְ ְמרוֹ ְוִנְמָצא ְצִבי ׁשָ יתֹו ְלׁשָ ֶאת ּבֵ

Abandoning Your Spiritual Self-Image: 
A Key to Understanding Chassidus

In order to understand a concept in nigleh, you must 
avoid being a “person of the market” who is not suited 
to the methodology of Torah study. Similarly, to have 
a connection to the Chassidus you learn, you must free 
yourself from the feeling that you are a lamdan, an expert 
in Tur and Shulchan Aruch who is even familiar with the 
Talmudic sources for the law. Doing so is the only way to 
have a connection to the teachings of Chassidus. I have 
never heard – and no one else has ever heard either – 
of someone complaining that he can’t understand nigleh. 
When he sits down to learn, he divests himself from his 
mundane frame of mind, his worries from the market, 
and then he is able to understand. When one doesn’t 
understand Chassidus, it is only because he doesn’t free 
himself from his spiritual self-image and doesn’t submit 
himself to the G dly concept he is studying.

Toras Shalom, pp. 27-28

Times—in the Plural—for Torah Study
The Talmud teaches that one is asked by the Heavenly 
court, “Did you establish times for Torah study?” The 
usage of the plural form “times for Torah” and not “time 
for Torah” is precise, referring to the times throughout 

the day when he is free from his business dealings. Yes, 
a person may be involved in business, but whenever he 
has a free moment he must utilize it for Torah study. This 
obligation is independent from his established times 
for study in the morning and evening. He should suffice 
with conducting his business normally without being 
excessively caught up in his business dealings, to the 
extent that even when there is a free moment he needs 
to find things to do and places to go. Instead, whenever 
he has any spare time he should immediately take out a 
Gemara and begin to study. Although he knows that he 
will soon need to return to his business, at least he will 
have learned for those few moments.

Toras Shalom, g. 68

Enjoy Chassidus!
The posuk says, “His desire lies in the Torah of Hashem, 
and he meditates in His Torah day and night.” Many of 
the commentators explain the first half of the posuk as 
referring to the hidden dimensions of Torah (nistar) and 
the second half, to the revealed dimensions (nigleh). With 
nigleh the priority is constant study – day and night – even 
if you must force yourself to do so; with nistar, by contrast, 
it is of greater importance that the study should be 
accompanied by desire and enjoyment.It is true that this 

is the way to study Torah in general, as this is conducive to 
grasping the true intent of the Torah and taking it to heart. 
Nevertheless, it is especially vital by nistar. Nigleh deals 
with laws pertaining to physical things we can relate to 
in a tangible way, thus the logical reasoning is on a more 
applied plane and focuses on practical conduct. Even if 
you must force yourself to learn, you will still get a taste of 
the logic and ascertain the proper mode of conduct. This 
itself will bring some desire and enjoyment, when you feel 
the light of the Torah. 

Nistar, on the other hand, deals with intangible concepts, 
as the study is on a loftier plane and is grasped by a deeper 
level of one’s intellect and feeling. To grasp anything on 
this domain is only possible if there is a desire to learn. 
Forced learning doesn’t achieve anything, as you will not 
feel the light and won’t get aroused. It is possible to study 
for a long time without even beginning to understand 
anything. 

(Understandably, the “forced” learning we are discussing 
here refers to being compelled by another person. If, 
however, the desire within you causes you to force 
yourself to learn, you will ultimately toil and delve deeply 
into the subject matter and will inevitably tap into the 
light of Chassidus.)

Igros Kodesh Rashab, pp. 399-401
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