
 

wephxq 

 

A	Self-Study	daily	guide	to	the	Sugyos	&	
Lomdus	of	Sukkah,	Arba	Minim,	Hoshana	
Rabba,	Shmini	Atzeres	and	Simchas	Torah	

	

 

 
  



 1 

 פ״שת ירשת
 ו"ת ןוטס זלט ,םירעי תירק

 

"הרות םהב דומלל אלא לארשיל םיבוט םימיו תותבש ונתנ אל"  
 

 "גחה תוכלהב ןישרודו םילאוש גחה םדוק םוי םישלש"
 

Dear Talmidim/Chaveirim, 
Shalom U'Vracha! 
 

We hope that you have an enjoyable, refreshing Bein HaZmanim, 
wherever you may be! This סרטנוק  is presented to you to aid in your 
appreciation and understanding of many areas relating to this special period 
of the year. Of course, many of you fondly remember the years you spent 
Sukkos in Yishrei and we hope this Limud helps you feel like you’re back 
“home”. 

 
The format of the סרטנוק  allows you to spend a relatively small 

amount of time each day being ןייעמ  into the various תויגוס  that are connected 
to that particular day. Each day, starting from תוכוס ברע , has an "אמויד אנינע"  for 
both the day and night- הלילו םמוי וב תיגהו :בותכש המ םייקל . In addition, there 
are pointed questions and תורעה  assisting you to benefit as much as possible 
from each איגוס .   

 
The ultimate purpose of the סרטנוק  is to create a kesher between all 

the talmidim, chaverim, and rabbeim during this vacation break. All of us will 
be spending time each day learning the "Yeshiva Sugya", thereby keeping us 
connected through Limud HaTorah. There is certainly no better way to bond 
than through הרות ירבד .  

 
An expression of בוטה תרכה  is due to our beloved rebbe, Rabbi 

Yechiel Cohen א"טילש , for the hours of work invested in organizing this 
important Chinuch endeavor (and for everything else he brings to the table in 
Yishrei and for our talmidim…). דאמ הברה ךרכש ! 

 
If you have any questions, please feel free to contact us at (almost) 

any time! Your Rabbeim can be reached at the email addresses found at the 
end of the Sefer.  

 
!םילשוריב האבה הנשל  
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Dedicated by  

Judy and Ari Levitan 
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In Memory of 

 םולש ןב ריאמ לארשי

As a zechus for a Refuah 
Shelaimah for 

 אשמ ןב ביל הירא עשוהי 

 

Dedicated by Linda and Brian 
Skurnick 

  



 
 

4 

 
 
 

In Honor of Our Newest 
Granddaughter  

Nechama Edri 

 

Dedicated by Meir Yehuda 
and Alecia Hirsch 
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In Honor of Shmueli Flug 

 

Dedicated by Dr. and Mrs. 
David Flug 

And Mr. and Mrs. Jack 
Nussbaum 



 

In memory of 
 ןהכה םחורי תב אקטיו רזעילא תב אקשיר

Dedicated by Basya and David Levin 
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ירשת -י"ד  תוכוס ברע   
Sunday-Erev Succos 

 
הכוסה תיישע  ןינעב   

 
Is building the הכוס  a הוצמ ? 
1. The following ארמג  makes no mention of a הכרב  

recited upon the building of the הכוס . What does this 
imply? 

 א דומע ומ ףד הכוס תכסמ ילבב דומלת
 בשיל סנכנ .'וכ ונמייקו ונייחהש ךורב רמוא ומצעל הכוס השועה
 הכוסב בשיל ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא רמוא הב
 

2. On the other hand, the ימלשורי  informs us of a הכרב  to 
be said upon building the הכוס . 

 
  הכוס השועה ה"ד א דומע ומ ףד הכוס תכסמ תופסות
 e`ik` zp` czpi aixeylni atxw dxe`d ry`d lrvne naxj 
lryez qekd... 

 
3. The תותליאש  describes the הוצמ  of הכוס . Upon 

reading, keep in mind our question of the status of 
building the הכוס . Is there any implication from the 

תותליאש ? (Words in parentheses are translation from 
the Aramaic) 

 
  טסק אתליאש הכרבה תאזו תשרפ יאחא ברד תותליאש
 תושעל( אתללטמ דבעמל לארשי תיבד ןיבייחמד אתליאש
 תוכוסה גח ביתכד ימוי העבש )הב תבשלו(הב בתימו )הכוס
 םימי תעבש ובשת תוכסב 'תכו םימי תעבש ךל השעת
 

4. Here the ב"יצנ  in his commentary on the תותליאש  
suggests that while building the הכוס  is a רשכה הוצמ   it 



 

In memory of 
 ןהכה םחורי תב אקטיו רזעילא תב אקשיר

Dedicated by Basya and David Levin 
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is also a הוצמ  in its own right. When is a הוצמ רשכה  only 
considered a רשכה  and when is it a הוצמ  on its own? 
What practical ramification does the ב"יצנ  suggest? 

 
 םש הלאש קמעהב ב"יצנה
 ארקד אנשיל וניבר טיקנו הבישי ונייה אתללטמ דבעמל שוריפ הרואכל
 יאמל ןכ םאד ,יכה וניבר ןושל תועמשמ שרפל יל השק לבא...השעת ביתכד
 ,השעת תוכוסה גח יארק ירת איבה םגו ,בתימלו דבעמל וירבד וניבר לפכ
 רקיעד בג לע ףאד ,וניבר ןושלמ דומלל הארנ אלא...ובשת תוכוסב
 הב שי םוקמ לכמ ,הנכה אלא הניא הישעהו ,הבישיה אוה הכוס תוצמ
 תוצמד תונכה ראשמ הבושחו הרותב אביתכ וז הנכה רשאב הוצמ
 הבותכה הנכה ןיב ןידב הנימ אקפנ שיד הארנו...הרותב ןיבותכ ןניאש
 אל וחולשבמ רתוי וב הוצמ ללכה עודי הנהד הרותב הבותכ הניאל הרותב
 רתוי וב הוצמד הארנו...הוצמד הנכהב וליפא אלא דבלב השע תוצמ ףוגב
 הניאש הנכהב לבא ...הרותב תשרופמה הנכהב אלא וניא הנכהבד וחולשבמ
 .ללכ וב הוצמ ךייש אל הרותב הבותכ
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ירשת -ט"ו  ןושאר "ט  וי ליל   
Sunday: Night 

 
ןושארה הלילב  הכוס  תווצמ  רדג   

 
Defining the הוצמ : Eating in the הכוס  or sitting in the הכוס  
1. The ארמג  teaches that one must eat in the הכוס  on the 

first night. This is derived from a הוש הריזג  from גח 
תוצמה .  

 
  א דומע זכ ףד הכוס תכסמ ילבב דומלת
 לוכאל םדא בייח תודועס הרשע עברא :רמוא רזעילא יבר .הנשמ
 ,הבצק רבדל ןיא :םירמוא םימכחו .הלילב תחאו םויב תחא ,הכוסב
  .דבלב גח לש ןושאר בוט םוי ילילמ ץוח
 - הריד המ ,ורודת ןיעכ ובשת ?רזעילא יברד אמעט יאמ .ארמג
 - .הלילב תחאו םויב תחא - הכוס ףא ,הלילב תחאו םויב תחא
 הכוס ףא ,ליכא אל יעב יא ליכא יעב יא - הריד המ ,הרידכ :ןנברו
 םוי יליל וליפא ,יכה יא - .ליכא אל יעב יא ליכא יעב יא - ימנ
 :קדצוהי ןב ןועמש יבר םושמ ןנחוי יבר רמא - !ימנ ןושאר בוט
 ןלהל המ ,תוצמה גחב רשע השמח רמאנו רשע השמח ןאכ רמאנ
 ןושארה הליל - ןאכ ףא ,תושר ךליאו ןאכמ ,הבוח ןושארה הליל -
 )בי תומש( ארק רמא - ?ןלנמ םתהו - תושר ךליאו ןאכמ ,הבוח
 .הבוח ועבק בותכה - תצמ ולכאת ברעב
 

2. The א"בטיר  examines the required amount one must 
eat on the first night. Is it תיזכ  or הציבכ ? This may point 
to a deeper question as to the תודמול  of the בויח 

הליכא . Is the בויח  primarily a הליכא בויח  or a בויח 
הכוסב הבישי ? 
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  א דומע זכ ףד הכוס תכסמ א"בטירה ישודיח
 רתוי אוהש םירמוא שי ,תוכוס יליל לש וז הליכא רועישו

 תוצמה גחמ ןניפלי אלו ,הכוסב בייחו עבק תליכא אוהש ,הציבכמ
 הצמבד םיוש םהירועיש ןיא לבא והומכ תפ תליכאב ובייחל אלא
 בויחד אכה לבא ,תיזכ איה הליכא םתס איה הצמ תליכא בויחד
 רתוי ונייהד הבוחל יוארה רועיש הכוס ןידמ אוה הכוסב הליכא
 וב רזח ךכ רחא לבא ,ו"רנ ירומ רמוא היה ןכו ,ןניעב הציבכמ
 ןנישרד ירמגל תוצמה גחמ הוש הריזג ןנירמגד ןויכד יל רמאו

 ףאו ,ןיתעמשב הל ושירפ אלדמ תיזכב ןאכ ףא תיזכב םתה המ
 ,הכוסל ץוח ולכאל יאשרו עבק היל תיל תיזכ גחה ראשבד בג לע
 הזו עבק תליכא ואשע הכוסב הבוח בותכה ועבקש ןושארה לילב
 ןוכנ
 

3. This הריקח  may serve as the basis for the following 
discussion brought by the א"מר  about eating on ברע 

תוכוס . 
 

  טלרת ןמיס םייח חרוא רצקה השמ יכרד
 הלעמלו תועש ששמ לוכאל רוסאד )עש 'מע םש ל"ירהמ( דוע בתכו
 םעט ילב ארמוח יל הארנ והזו חספ ברעד אימוד תוכוס ברעב
 ]הלילב[ הצמ לכאי אל תוצח רחא לכאי םאד הצמ תליכא ינאשד
 לוכאל ךרטציש הליכאב הוצמה ןיא הכוס יבג לבא ןובאיתל
 תוצמ םייק םוקמ לכמ הליכא אלב הכוסב בשי םא ףאד ןובאיתל
 אל לקימהו רימחי רימחמהו הזב שוחל ןיאד יל הארנ ןכלו הכוס
 הכוס 'לה( עורז רואב בותכ יתאצמ וז יתבתכש רחא והימ .דיספה
 ךירצד )ז"ה ב"פ( ימלשורימ היל יתיימו ל"ירהמ ירבדכ )אש 'יס
 .זכ( ןשיה קרפ הכוס תכסמב ש"ייעו הואתב אוהשכ הכוסל סנכיל
 :)ובשת ה"ד 'סות
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ירשת -ט"ו  ןושאר "ט  וי  
Monday: Day 

 
בלול תליטנ תוצמ רדג   

 

1. From the following ארמג  we learn that one fulfills the 
הוצמ  simply by lifting the בלול . 

 
  ב דומע אמ ףד הכוס תכסמ ילבב דומלת
 ,תבשב תויהל לחש גח לש ןושארה בוט םוי :רמוא יסוי יבר.הנשמ
 ואיצוהש ינפמ ,רוטפ - םיברה תושרל בלולה תא איצוהו חכשו
 .תושרב
 אה - .בייח - וב אצי לבא ,וב אצי אלש אלא ונש אל.ארמג
 וליפא :רמא אבר - .וכפהשכ :ייבא רמא - !היב קפנ היהבגאדמ
 ילכב ואיצוהש ןוגכ - ןניקסע יאמב אכה .וכפה אלש אמית

 
2. The בקעי ירוכב  introduces a הריקח  regarding the 

בלול תחיקל . Is the הוצמ  to lift the בלול  or to hold the 
בלול ? To what scenario does the בקעי ירוכב  apply the 
הריקח ?  
 

 'י תוא ב"נרת ןמיס בקעי ירוכב
 אוה ןיידעו רחשה תולע םדוק בלול לטנש ימ יתקפתסנ
 ךירצ םא ודימ וחינה ךכ רחאו המחה ץנ רחא דע ודיב
 הוצמה איה החיקלהש רמאנ םא .ולטלו רוזחל בושל
 תעב החיקלה ןניעב ןכלו ודיל ואיביו ולטיש ונייהד
 היהיש קר החיקל תוצמד אמינ וא אצי אלו אקוד בויחה
 אצי בויחה תעב ודיב אוהש ויכו ודיב

 
3. In order to ensure that the הכרב  be made before 

fulfillment of the הוצמ , the רוט  suggests lifting the ד' 
םינימ  with express הנווכ  not to be אצוי  until after the 
הכרב . With which side of the בקעי ירוכב 's הריקח  does 

this fit? 
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  אנרת ןמיס בלול תוכלה םייח חרוא רוט
 לע )דךרבי גורתאה לוטיש םדוק ודיב בלולה לוטישכו
 וליאש ותיישעל םדוק ךרביש ידכ ונייחהשו בלול תליטנ
 ותיישעל םדוק אצי רבכש אצמנ ךרביש םדוק ןתעברא לוטי
 ךרביש דע גורתאה וא בלולה ךופהי וא אצי היבגהש ןויכשו
 ןיוכי ימנ יא ותלידג ךרד ולטנ אלש ןויכ אצי אלש אצמנו
 ךרביש דע תאצל אלש
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ירשת ז"ט"ל רוא - ינש "ט  וי ליל   
Monday: Night 

 
הבישיב וא הדימעב בשיל  תכרב   

 

1. The ם"במר 's opinion is that שודיק  should be made 
while standing on תוכוס . 

 
  בי הכלה ו קרפ הכוס תוכלה ם"במר
 בשיש םדוק  ךרבמ העבש לכ הכוסב בשיל סנכיש ןמז לכ
 בוט םוי ילילבו ,הכוסב בשיל ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא
 רדסמו ,ןמזה לע ךרבמ ךכ רחאו הכוסה לע ךרבמ ןושארה
 בשיל ךרבמו דמועמ שדקמ אצמנ ,סוכה לע תוכרבה לכ
 גהנמ היה הזכו ,ןמזה לע ךרבמ ךכ רחאו בשויו הכוסב
 גח לש ןושאר לילב דמועמ שדקל דרפס ינברו יתובר
 .ונראבש ומכ תוכוסה

 
2. The ד"באר  disagrees with the ם"במר . It is implied that 

the ם"במר 's concern is making the הכרב  before 
performance of the הוצמ . The ד"באר  explains that 

הכוסב בשיל  does not mean "sitting" alone, rather 
"sitting and eating." As long as one has yet to start 
eating the הכרב  is considered before the הוצמ ; 
therefore, one can make שודיק  sitting down as usual. 

 
   םש ד"בארה תגשה
 ekfd did npdb xaezi exapi qtxc lwcy nrenc: `"` npdb 
nwenpe l` did nrelm kfd, edhrm ki diyiad `ipd `l` rl 
crz d`kild ekl fno y`ipe `ekl, daxkd reax lnved di` 
a`nz. 
  

3. The א"בטיר  explains further that the meaning of the 
הכרב  of "הכוסב בשיל"  is "dwelling" in the הכוס הכלהל . , 

does he agree with ם"במר  or ד"באר ? 
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  ב דומע ז ףד םיחספ תכסמ א"בטירה ישודיח
 ךרבל ךירצ וניאש )'א ו"מ ש"יע( הכוס תכסמב ומוקמב ונבתכ רבכ
 תוכשמנה תוצמה לכב יכ היישעל תמדוק הכרב אהתש ידכ דמועמ
 ,ןהב ליחתהש יפ לע ףא ןהב אצויכ לכו הכוסו תיציצו ןיליפת ןוגכ
 רמג רחאל יקופאל אלא ודיפקה אלו ןתיישעל רבוע ארקנ ןיידע
 הכרבב ונקתש הכוסב בשיל ןושלו ,בלול יבג ונרמאד ומכו ןתיישע
 תוכוסב בותכה ןושלו ,הרידו בוכיע ןושל אלא הבישי ןושל וניא
 אוהשכ סוכה לע ותכרב רדסמו הכוסב בשיל לוכי התעמ ,ובשת
 .כ"ע ,)ב"יה הכוס 'המ ו"פ( ל"זמב מ"רה ירבדכ אלשו בשוימ
 

4. The ח"ב  explains the ם"במרה תטיש . It would seem the 
תקולחמ  is about the connotation of הכוס תבישי . 

 
  גמרת ןמיס םייח חרוא ח"ב
 'ו קרפב .'וכו דמועמ שדקל ךירצש בתכ ם"במרהו ש"מו
 ידכו שממ הבישי בשילד אשוריפ היל עמשמד ומעטו
 ךרבל ידכ דמועמ שדקל ךירצ היה ןתיישעל רבוע ךרבל
 :דמועמ ןכ םג שודיקה רחאש הכוס תכרב
 

5. The following two sources debate whether the ם"במר 's 
ruling to stand for the הכרב  of הכוסב בשיל  applies to 
all of תוכוס  or just to the first nights.The ב"יצנ  suggests 
a שודיח  by which there is a discrepancy in the 
connotation of הכוס תבישי  in the קוספ  that refers to the 
first night as opposed to the rest of תוכוס . On the other 
hand, the הרורב הנשמ  rules that the ם"במר "s opinion 
applies to all of תוכוס . 

 

 ס"שה לע ב"יצנה ישודיח-הדש ימורמ
 בשיל ךרבמשכ העבש לכ ירהו ,שודיקב הז ןיד ם"במרה טקנ יאמל יל השקו
 העבש לכב ם"במרה הדומד הארנ אלא .דמועמ ךרבל ךירצ היה הכוסב
 ןיעכ ובשת ,אבוכיע ונייהד םימי תעבש ובשת תוכוסב ארקמה תועמשמד
 ,תוכוסב ובשי לארשיב חרזאה לכ ביתכד ןושארה הלילב ןכ ןיאש המ ,ורודת
 הזבו ...תחא הכוסב ןיבשוי לארשי לכ ירהש ורודת ןיעכ תויהל רשפא יא הזו
 תוצמ יכה םושמו .הבישיב והזו וכרדכ הליכא ונייה ובשיד תועמשמה יוה
 ליל תוצמ ידי תאצל דמועמ הכוסב בשיל תכרב ךרבל ידכ הדימעב שודיק
 ב"מ קוספ  ג"כ ארקיו רבד קמעה רפסב דוע ןייע – דוחיב ןושארה
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  ד ק"ס גמרת ןמיס הרורב הנשמ
)c( nwcy nrenc eke' - clcrze diyiad de` zglz ryiiz 
dnved eiy le laxj reax lryiizo diipe wecm ryiiz zglz 
dnved eiy le lpdeb ko kl yarz dinim edx`"y q"l yiy lqnej 
daxkd rl riwx dnved ydi` d`kild... 
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 ירשת ז"ט-ינש ט"וי
Tuesday: Day 

 
םיעונענ  

 
1. These first two sources indicate that םיעונענ  are an 

essential part of the בלול תליטנ תוצמ . How? 
 

 א הנשמ ג קרפ הכוס תכסמ הנשמ
 :רשכ וב ענענל ידכ םיחפט השלש וב שיש בלול
 
 וט הנשמ ג קרפ הכוס תכסמ הנשמ
 :בלולב בייח ענענל עדויה ןטק
 

2. The following ארמג  indicates that םיעונענ  are only of 
secondary importance. 

 
 ב דומע זל ףד הכוס תכסמ ילבב דומלת
 יתש חינמ ?השוע אוה דציכ תרצע ישבכ ינשו םחלה יתש :םתה ןנת
 ,איבמו ךילומו ,ףינמו ןהיתחת ודי חינמו ,ןישבכה ינש יבג לע םחלה
 :ןנחוי יבר רמא .םרוה רשאו ףנוה רשא רמאנש ,דירומו הלעמ
 ימל - דירומו הלעמ ,ולש תוחור עבראהש ימל - איבמו ךילומ
 רב אמח יבר רמא ,יכה ונתמ אברעמב .ולש ץראהו םימשהש
 תוחור רוצעל ידכ - איבמו ךילומ :אנינח יברב יסוי יבר רמא אבקוע
 רב יסוי יבר רמא .םיער םיללט רוצעל ידכ - דירומו הלעמ ,תוער
 ןיבכעמ הוצמ יריש תרמוא תאז :אליבז רב יסוי יבר אמיתיאו ,ןיבא
 םיללטו תוחור תרצועו ,איה הוצמ יריש הפונת ירהש .תונערופה תא
  .בלולב ןכו :אבר רמאו .םיער
 

3. The ם"במר  includes the םיעונענ  while describing proper 
performance of the הוצמ . 
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  ט הכלה ז קרפ בלולו הכוסו רפוש תוכלה ם"במר
 הזב ןיב תחאכ ןהיבגהש ןיב ולא ןינימ העברא היבגישמ
 ךרד ןהיבגיש אוהו ,אצי לאמשב ןיב ןימיב ןיב הז רחא
 התכלהכ הוצמו ,אצי אל ןתלידג ךרד אלש לבא ןתלידג
 לאמשב גורתאו ןימיב ןינימ השלש לש הדוגא היבגיש
 לכב םימעפ השלש בלולה ענעניו דירויו הלעיו איביו ךילויו
 .חורו חור
 

4. Here the ם"במר  refers to the הוצמ  as בלולה עונענ  as 
opposed to בלולה תליטנ . 

 
  ח הכלה אי קרפ תוכרב תוכלה ם"במר
 ,היישע תעשב ךרבמ הבויח רמג איה התיישעש הוצמ לכ
 אלא ךרבמ וניא רחא יווצ התיישע רחא שיש הוצמ לכו
 בלול וא הכוס השועה דציכ ,ןורחאה יווצה השועש העשב
 תעשב ךרבמ וניא הזוזמ וא ןיליפת וא תיציצ וא רפוש וא
 וא בלול וא הכוס תושעל ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא היישע
 יתמיאו ,רחא יווצ ותיישע רחא שיש ינפמ ןיליפת בותכל
 עמשישכ וא בלולה ענענישכ וא הכוסב בשיש העשב ךרבמ
 ןיליפת תשיבל תעשבו תיציצב ףטעתישכ וא רפושה לוק
 תעשב ךרבמ הקעמ השע םא לבא ,הזוזמ תעיבק תעשבו
 לכ ןכו ,הקעמ תושעל ונוצו ויתוצמב ונשדק רשא היישע
 .הזב אצויכ
 

'סות .5  says that םיעונענ  are only הוצמ רשכה  and not 
בכעמ . 

 
  א דומע טל ףד הכוס תכסמ תופסות
`i pni nyem cl` bnxd nveze rc `gx pirper cnd`i 
hrn` pni naxkio `philz icim `gx phild cl` bnx 
nveze rc `gx pibea kc`nxi' t"w cqehd )cs c:( c`qex 
l`kel al` pibea icim enide l` cni keli d`i cpirper 
`ipe `l` nkyixi nved arln` el` nrka kc`nxi' )t"w 
cqehd( aqes tixwio nc`baid ptw aid enypi kydtke el` 
nypi ayl` pirpr  
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6. The following source once again sounds like םיעונענ  are 
absolutely essential. 

 
  זסש ןמיס תוכוסה גח רדס טקלה ילובש רפס
 ןיב ללכ עונענ אלב בלול תליטנ ןיאד בתכ ל"ז ןימינב 'ר יחאו
 ידכ םיחפט העברא וב שיש בלול ינתקדכ ללהב ןיב הכרבב
 ענענמו בלול עקותו רפוש ול ןיאיבמ ןכו רשכ וב ענענל
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דעומה לוח  ד -א ' ירשת ז"יל רוא  
Tuesday: Night 

 
הוצמ רודיה   

 
1. The הנשמ  teaches that a dried out בלול  is לוספ . 

 
  א הנשמ ג קרפ הכוס תכסמ הנשמ
 לוספ שביהו לוזגה בלול

 
י"שר .2  explains that it is לוספ  because it is lacking in the 

necessary beauty of a הוצמ  which is derived from the 
קוספ  of "והונאו יל-ק הז" .  
 

  ב דומע טכ ףד הכוס תכסמ י"שר
iay - caripo nved ndecxz, ckzia )ynez he( e`pede. 

 
'סות .3  citing the following ארמג  disagrees with י"שר 'סות .  

explains that the need for beauty is a local הכלה  
learned from גורתא  where it is written "רדה ץע ירפ"  

 
  ב דומע טכ ףד הכוס תכסמ תופסות
lela iay tqel - entxy abnx` nyem c`izwy lela 
l`zxeb ckzia aid dcx el` kne ytixy dwephxq nyem 
ckzia )ynez he( fd `li e`pede c`io e`pede `l` lkzgld 
el` nitql adki kcnekg t"w )lril cs i`:( c`nxi xapo 
lela nved l`ebce nyem yp`' fd `li e`pede l` `bce kyx 

 
4. The next two sources defend י"שר 's position.  

 
• The יריאמ  distinguishes between the degree of 

beauty that exists in a שביה בלול  as opposed to a 
בלול  that is just not bound with the other Minim. 
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םייח 'ר •  distinguishes between two forms of רודיה 
הוצמ , one being external while the other is 

internal. 
 
  ב דומע טכ ףד הכוס תכסמ יריאמל הריחבה תיב
 ילא הז םושמו םינברה ילודג שוריפכ שרפל רזוח ינא ךכ ךותמו
 תווש תודמה לכ אל דבעידב רשכ ודגא אלבד בג לע ףאו והונאו
 ותארדה הלטינו וחולחיל לכ הלכ שביהש רדה וניאש לוספב
 אל םש לע ברעמה דומלתב והולספש ומכו ותויח לטינש םדאכ
 דבעידבו ירמגל ורדה לטינ אל ודגא אל לבא הי וללהי םיתמה
 רשכ
 
 ח"רגה םשב םירואיבה סרטנוק
 ירת אכיא והונאבד ה"הללז ח"רגה םשב בותכ רבכ
 היהתש אוה הוצמה  ינידמש הוצמה רקיעב ןיד ,ינווג
 הוצמ םויק איה הוצמב רודיה רסחבו ,תרדוהמ הוצמ
 הוצמכ והונאו ןיד םג שיו...תרדוהמ הוצמב רשאמ תרחא
  ...'וכו האנ בלול ומכ והונא תוצמ םויק המצע ינפב
 רסחש שבי ןיב י"שרל קלחל םעטה והזד רמול שי רשאו
 דגא םושמ יונה רסחד ודגא אל ןיבל הוצמה ףוגב יונ
 םושמו הוצמה םויק ףוגב והונא רסח שביבד ,ץוחבמ
 אלב ןכ ןיאש המ ,הוצמה ףוג םויקב רסחד לוספ יכה
 המצע ינפב הוצממו אמלעב יונ תוצמ םושמ יוהד ודגא
 והונאוד
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דעומה לוח  ד -א ' ירשת   ז"י
Wednesday: Day 

 
בלולב ןתישעל רבוע הכרב  

 
1. The following ארמג  serves as the source for the 

requirement to make the הכרב  prior to performance of 
the הוצמ . 

 
  א דומע טל ףד הכוס תכסמ ילבב דומלת
 רבוע ןהילע ךרבמ ןלוכ תוצמה לכ :לאומש רמא הדוהי בר רמאד
 רמאד - אוה ימודקאד אנשיל רבוע יאהד עמשמ יאמו .ןתיישעל
 תא רבעיו רככה ךרד ץעמיחא ץריו ביתכד ,קחצי רב ןמחנ בר
 ,אכהמ :אמיא תיעביאו .םהינפל רבע אוהו אכהמ :רמא ייבא .ישוכה
 .םשארב 'הו םהינפל םכלמ רבעיו
 

'סות •  poses a question regarding the application of 
this הכלה  to םינימ 'ד . While one must make the 

הכרב  prior to performing the הוצמ , one may only 
make the הכרב  immediately preceeding the 
performance and no earlier. ‘ סות  suggests four 
possible solutions! 

 
 א דומע טל ףד הכוס תכסמ תופסות

Until the end of this paragraph is the question- 
 

 רחאל יאד ונלטיש םדוק בלולא ךרבל ךירצ הז םעטמ - ןתיישעל רבוע
 אל והימו ).במ ףד( ןיקריפ ףוסב 'ירמאדכ היב קפנ היהבגאדמ ולטנש
 הבר ץמוקהב רמא אה ילכב חנומ אוהו וילע ךרבי ךאיהד ללכ רבתסמ
 תעש דע החנה תעשמ ןהילע ךרבמ יתמיאמ ןיליפת )םשו :הל תוחנמ(
 ללכ רבתסימ אל תושעל ודיב תנמוזמ הוצמה ןיאש העש לכו הרישק
  וילע ךרבל
 

From this point on, סות'  offers four possible solutions. 
 

 ונייהו ךרבמ גורתאה לוטיש םדוק בלול לוטיל ליחתישמ אמשו).1(
 םהינש לטונש רחאל ימנ יא )2( הז תא הז םיבכעמש ןתיישעל רבוע
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 ןיאד וכפהשכ ).במ ףד( ןיקריפ ףוסב ןנירמאדכ ןהמ דחא ךפוהש אלא
 ):המ ןמקל( הברעו בלול קרפ ןנישרדדכ ןתלידג ךרד אלא תוצמב אצוי

 רשפא ןתלידג ךרדכ והל טיקנ 'יפאו )3( םידמוע םיטש יצע ביתכדמ
 ד"ב והואר ףוסב 'ירמאד ג"עאד הכרב רחא דע וב תאצל אלש ןיוכתיש
 יא )4(... קיפנ אל וחרכ לעב מ"מ הנווכ ןיכירצ ןניא תוצמד ):חכ ה"ר(
 ןיכרבמ ימנ אמעט יאהמד עונעינ רחא דע ותוצמ הרמג אלד םושמ ימנ
 ק"פ 'ירמאדכ בוגינ רחא דע ותוצמ רמג אלד הליטנ רחא םידי תליטנא
 יאה ילוכ ימד אל והימו םידי בוגינ אלב לוכאל רוסאד ):ד ףד( הטוסד
 ק"פ( 'ירמאדכ בכעמ אלו אמלעב הוצמ ירישכמ אלא וניא עונעינד
 ינשמ אלו וכפהשכ ינשמו היב קפנ היבגאדמ ןיקריפ ףוסב )הטוסד
 ענעינ אלשב
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דעומה לוח  ד -ב ' ירשת ח"יל רוא  
Wednesday: Night 

 
הבאושה תיב  תחמש   

 
Enjoy the following informative sources about תיב תחמש 

הבאושה . Note the difference in the underlying cause for 
החמש  between י"שר  and ם"במר .  

 
  א הנשמ ה קרפ הכוס תכסמ הנשמ
 :וימימ החמש האר אל הבאושה תיב תחמש האר אלש ימ לכ
 
  א דומע נ ףד הכוס תכסמ י"שר
aiz dye`ad - kl yngd fe `ipd `l` ayail piqej dnim, 
kcntxy ey`azm nim ayyeo. 
 
 ח קרפ בלולו הכוסו רפוש תוכלה ם"במר
 תוכוסה גחב ,ןהב חומשל הוצמ תודעומה לכש יפ לע ףא
 )ג"כ ארקיו( רמאנש הריתי החמש שדקמב םש התיה
 ןישוע ויה דציכו ,םימי תעבש םכיהלא 'ה ינפל םתחמשו
 םישנל םוקמ שדקמב ןינקתמ ויה ןושארה בוט םוי ברע
 ,ולא םע ולא וברעתי אלש ידכ הטמלמ םישנאלו הלעמלמ
 םויו םוי לכב ןכו ,ןושארה בוט םוי יאצוממ חומשל ןיליחתמו
 ןיב לש דימת ובירקיש רחאמ ןיליחתמ דעומ לש ולוח ימימ
  .הלילה לכ םע םויה ראש חומשל םיברעה
 
 םילבנבו רונכב ןינגנמו הכמ לילחה ,וז החמש התיה ךאיהו
 ,וב ןגנל עדוי אוהש ריש ילכב דחאו דחא לכו םיתלצמבו
 ןיזזפמו ןיחפטמו ןיקפסמו ןידקורו ,הפב הפב עדויש ימו
 ריש ירבד םירמואו עדויש ומכ דחאו דחא לכ ןירכרכמו
 תא אלו תבשה תא אל החוד הניא וז החמשו ,תוחבשותו
  .בוט םוי
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 ץראה ימע התוא ןישוע ויה אלו ,וז החמשב תוברהל הוצמ
 תובישיה ישארו לארשי ימכח ילודג אלא ,הצריש ימ לכו
 ויהש םה השעמ ישנאו םינקזהו םידיסחהו ןירדהנסהו
 ,תוכוסה גח ימיב שדקמב ןיחמשמו ןינגנמו ןיקפסמו ןידקרמ
  .עומשלו תוארל ןיאב ןלוכ םישנהו םישנאה םעה לכ לבא
 הוצש לאה תבהאבו הוצמה תיישעב םדא חמשיש החמשה
 יואר וז החמשמ ומצע ענומה לכו ,איה הלודג הדובע ,ןהב
 תא תדבע אל רשא תחת )ח"כ םירבד( רמאנש ונממ ערפהל
 דובכ קלוחו ותעד סיגמה לכו ,בבל בוטבו החמשב ךיהלא 'ה
 הז לעו ,הטושו אטוח ולא תומוקמב ויניעב דבכתמו ומצעל
 ליפשמה לכו .ךלמ ינפל רדהתת לא רמאו המלש ריהזה
 דבועה דבוכמה לודגה אוה ולא תומוקמב ופוג לקמו ומצע
 יתולקנו )'ו 'ב לאומש( רמא לארשי ךלמ דוד ןכו ,הבהאמ
 אלא דובכהו הלודגה ןיאו ,יניעב לפש יתייהו תאזמ דוע
 זזפמ דוד ךלמהו )'ו 'ב לאומש( רמאנש 'ה ינפל חומשל
  .'ה ינפל רכרכמו
 
  ב ק"ס אסרת ןמיס הרורב הנשמ
gqicim e`pyi nryd reyim lfkx yngz aiz dye`ad ldiez 
prexim alilez yl ged"n qekez eldxaez afnixez eyagim 
enxaim pxez aqekd alilez `le bm adxad azi ncxyez 
pdbe ldxaez apxez aztilz rxaiz cged"n agb dfd. 
 

• Does the הבאושה תיב תחמש   celebrate the  םימה ךוסינ  
or גחה תחמש ? 

• How was the הבאושה תיב תחמש  celebrated in the 
שדקמה תיב ? How is it commemorated nowadays? 
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דעומה לוח  ד - ב ' ירשת  י"ח 
Thursday: Day 

 
ןנברד וא אתיירואד  - הריבעב האבה  הוצמ   

 
1. The following הנשמ  and ארמג  introduce the concept of 

הריבעב האבה הוצמ  and its source. The context here is 
the הוצמ  of בלול תליטנ . 

 
 א הנשמ ג קרפ הכוס תכסמ הנשמ
 לוספ תחדנה ריע לשו הרישא לש לוספ שביהו לוזגה בלול 
 
 א דומע ל ףד – ב דומע טכ ףד הכוס תכסמ ילבב דומלת
 םויב אנש אלו ןושאר בוט םויב אנש אל ,ינתו קיספ אק .ארמג
 םוי אמלשב ,לוזג אלא .אכילו ,ןניעב רדה - שבי אמלשב .ינש בוט
 ?אל יאמא ינש בוט םויב אלא ,םכלשמ - םכל ביתכד - ןושאר בוט
 הוצמ היל הוהד םושמ יחוי ןב ןועמש יבר םושמ ןנחוי יבר רמא
 לוזג ,הלוחה תאו חספה תאו לוזג םתאבהו רמאנש .הריבעב האבה
 ,אתנקת היל תיל לוזג ףא - אתנקת היל תיל חספ המ ,חספד אימוד
 - שואי ינפל אמלשב .שואי רחאל אנש אלו שואי ינפל אנש אל
 שואי רחאל אלא .אוה הידיד ואלו ,אנמחר רמא םכמ בירקי יכ םדא
 האבה הוצמ היל הוהד םושמ - ואל אלא !שואיב היינק אה -
  .הריבעב
 לוספ לוזג ,רדה ןיאש ינפמ לוספ שבי :ימא יבר רמא ,ימנ רמתא 
 .הריבעב האבה הוצמ היל הוהד םושמ
 

2. The following ארמג  teaches that one is not אצוי  with a 
stolen הכוס 'סות .  is bothered by the ארמג 's learning this 

הכלה  from the word ךל  and not from האבה הוצמ 
הריבעב 'סות .  answers that הריבעב האבה הוצמ  is not a 
אתיירואד  concept. 
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  א דומע ט ףד הכוס תכסמ ילבב דומלת
 היל יעבימ אוהה - !ךבוח םשל - ךל ,ךל השעת תכסה גח ימנ אכה
 .הלוזג יטועמל
 
  א דומע ט ףד הכוס תכסמ תופסות
dde` niari lid lnrehi bfeld - zind zitew lid nyem cded 
lid nved da`d araixd cnd`i hrn` tqlipo `zxeb dbfel aiem 
hea ypi lwno axiy lela dbfel...ei"l chrn` cnved da`d 
araixd l`e c`exiiz` `l` ncxapo 

3. The א"בטיר  offers an alternative answer to סות' 's 
question. The א"בטיר  limits הריבעב האבה הוצמ  to a 
specific group of תווצמ . From where do you think the 

א"בטיר  derived his שודיח . According to א"בטיר , is 
ע"בהמ  a אתיירואד  or ןנברד  concept? 

 
  א דומע אל ףד הכוס תכסמ א"בטירה ישודיח
 ורבח תא ףקתשב יגילפד אנקיסאו .'וכ הלוזג הכוס ןנבר ונת
 אה ורבחמ הפקתש ןויכ מ"מ תופסותב ושקהו .ותכוסמ ואיצוהו

 האבה הוצמ ןנירמא אלד וצריתו ,הריבעב האבה הוצמ אכיא
 רפוש ןברק ןוגכ תוצרל אב אוהש רבדב אלא הריבעב
 םושמ אכיל יוציר הב ןיאש הכוסב לבא ,םהב אצויכו בלולו

הריבעב האבה הוצמ
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דעומה לוח  - ג ' ירשת ליל י"ט   
Thursday: Night 

 
הוצמה ףוגב לוספ  - הריבעב האבה  הוצמ   

 
1. The ם"במר  and לאננח וניבר  have a unique הטיש  that 

includes הרישא  and תחדנה ריע  in the לוספ  of הוצמ 
הריבעב האבה . 

 
  א דומע הל ףד הכוס תכסמ לאננח וניבר
 האבה הוצמ היל הוהד םושמ .לוספ תחדנה ריע לשו הרשא לש
 .הריבעב
 
  ג קרפ הכוס תכסמ ם"במרל הנשמה שוריפ
 לשו לוזגה בלול ךכיפלו ,הוצמ הניא הרבעב האבה הוצמ
 לוספ תחדנה ריע לשו הרשא

 
2. Here the ם"במר  once again includes items of הריבע  

(not necessarily items with which an הריבע  was done) 
in a different context. 

 
 ט הכלה ה קרפ חבזמ ירוסיא תוכלה ם"במר
 םדוק שדחה ןמ אלו לבטה ןמ אל םיכסנו תוחנמ ןיאיבמ ןיא
 ינפמ םרכה יאלכו הלרעמ ל"צ ןיאו עמודמה ןמ אלו רמועל
 האנוש ה"בקהש הריבעב האבה הוצמ איהש
 

'סות .3  disagrees. Only when the הוצמ  is accomplished 
through the הריבע  is it a הריבעב האבה הוצמ . 

 
  א דומע ל ףד הכוס תכסמ תופסות
e`"z lwno )c' l`:( ctqlipo lela yl `yxd eyl rix 
dpcgz nyem cnikzz yirexid zitew lid nyem nved 
da`d araixd eze `n`i yxipo cl`e `yxd cnyd ei"l cl` 
cni lbfl cngnz raixz dbfl a`d dnved yiev` ae `al 
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dpi `he ngnz raixd ypryiz ae ni ptiw aid enide iy 
qtxim cbxqi' lwno )c' ld.( `nzpi' c`zxeb yl `yxd 
n"h nyem cded lid nved da`d araixd ebixq` nyeayz 
di` `l` hrn` nyem cnikzz yirexid c`zxeb pni ari 
yirex k`bef `e kaivd 
 

4. Read the ףסוי תיב  with the following questions in mind: 
 

• Is tearing העירק  for a תמ  on תבש  a האבה הוצמ 
הריבעב ? Why or why not? 

 
• How could the words אכה םרב הריבע הפוג ןמת 

הריבע רבע אוה  be understood according to 
תופסות ?  How could they be interpreted 

according to ם"במר ? 
 

  מש ןמיס העד הרוי ףסוי תיב
  .העירק ידי אצי תבשה לליחש יפ לע ףא ותמ לע תבשב ערוקה
 םשכד ךירפ ...רכזנה קרפב .'וכו ימלשוריב הלע ךירפו ש"מו

 האבה הוצמ איוהד םושמ הלוזג הצמב ותבוח ידי אצוי וניאש
 איה הריבעב האבה הוצמ תבשב ערקש וז העירק ףא הריבעב
 הריבע רבע אוה אכה םרב הריבע הפוג ןמת ינשמו אצי יאמאו
 וניא םיברה תושרל דיחיה תושרמ הצמ איצוה םירמוא ונא ךכ
 םתהד הלוזג הצמל ימד אל רמולכ חספב ותבוח ידי הב אצוי
 ףוג אכה לבא הלוזג איהש הריבע איה הצמה איהש הוצמה ףוג
 אוה וב השע אוהש השעמהש יפ לע ףא הריבע וניא קולחה
 הצמ איצומד יכיה יכ הריבעב האבה הוצמ ירקימ אל הריבע
 הב אצוי הריבע רבעש יפ לע ףא םיברה תושרל דיחיה תושרמ
 :הריבע הניא המצע איהש יפל חספב ותבוח ידי
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דעומה לוח  - ג ' ירשת  י"ט 
Friday: Day 

 
גחה ימי  ראשב  הכוסב  הליכא   

1.  This סות'  which was cited earlier serves as an 
introduction to the ךוניח תחנמ  which follows. 
(Reminder! -  סות'  deals with the reason a הלוזג הכוס  is 

לוספ .) 
  א דומע ט ףד הכוס תכסמ תופסות
dde` niari lid lnrehi bfeld - zind zitew lid nyem 
cded lid nved da`d araixd cnd`i hrn` tqlipo ̀zxeb 
dbfel aiem hea ypi lwno axiy lela dbfel 

 
2. Read this fascinating ךוניח תחנמ  with the following 

questions in mind: 
 

• What are the two categories of השע תוצמ  that 
the ךוניח תחנמ  identifies? 

 
• In which category does the הוצמ  to eat in the הכוס  

on the first night fall? 
 

• In which category does the הוצמ  to eat in the הכוס  
on the rest of the days of תוכוס  fall? 

 
• How does the ךוניח תחנמ  explain why it is 

insufficient to invalidate a stolen הכוס  with the 
concept of הריבעב האבה הוצמ ? 
 

  הכש הוצמ ךוניח תחנמ
 לכד אתפקרקא בויח אוהש 'א ע"מב שי םינימ ינש הנהד ל"נו

 םא וזכ הוצמו הצמ תליכאו גורתאו ןיליפת ומכ לארשימ שיא
 ךלמה ול הוצ ןכ יכ הלעתיו 'תי ארובה ןוצר השוע התוא םייקמ
 בלול לטנ אלש וא ןיליפת חינמ וניאו הוצמה לטבמ םאו ה"ב
 ןיאש תוצמ שיו .שנעי שונעו 'תי ונוצר דגנ השעו הוצמה לטיב
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 דגב שובלל ותוא הבייח אל הרותהד תיציצ ןוגכ םתושעל בויח
 דגנ וניאו תופנכ 'ד לש דגב אלב ךלוה הצור םאו תופנכ 'ד לש
 שבול ןויכבש בויח ידיל ומצע איבמ םא ךא .ה"ב ארובה ןוצר
 םא ללכה ,רשיו בוטה ךרד הז תיציצ תוצמ םייקל תופנכ 'ד
 םייקמ וניא םא לבא ה"ב ארובה ןוצר השוע וז הוצמ םייקמ
 וז הוצמ ןכו .הוצמה םייקמ וניאד קר ונוצר לע רבוע וניא הוצמ
 לש 'א לילב ונייהד הוצמה יקלח ינש הב שי הכוס ונייהד
 םאו הכוס רחא רוזחל ביוחמו הכוסב תיזכ לוכאל ע"מ תוכוס
 הצמ ומכ לוכאל ביוחמ אוה יכ ליעומ וניא לוכאל הצור וניא
 ונוצר דגנ השע הנושאר הלילב ע"מה םייק אל םאו ןיליפתו
 בשוי וניאו לכוא וניא הצור םא םימיו תולילה ראשבו .ש"תי
 לוכאל ע"מ לכוא םא ךא תיציצ ומכ וילע בויח בוש ןיאו הכוסב
 םגו בויח ןיא לכוא וניא םא לבא ה"ב ונוצר םייקמו הכוסב
 דגנ השועו הוצמה לטבמש כ"ג רויצב אוה וללה תוצמ ינשב
 תופנכ 'ד לש דגב שבול םא ןוגכ ןיליפת חינמ וניאש ומכ ונוצר
 עבק תליכא לכוא םא ןכו הוצמה לע רבוע זא תיציצ ליטמ וניאו

 וניא ע"בהמד אה הארנ הנהו ...הוצמה לע רבוע הכוסל ץוח
 רוגינסד וינפל ןוצרל אלו ךכב הצור וניא ה"בקהד םעטה אצוי
 .הלועב לזג אנוש 'ה ינאו לוזגה בלול 'פ ן"ר ןייע רוגיטק השעי
 וניא הז יכ הוצמה ידי אצי אלד רמול ריפש ךייש הז םושמ הנהו
 הוצמב ריפש ךייש הזו הוצמה םייק אל כ"או 'תי ארובה ןוצר
 הוצמה השע אל אליממ הוצמה ח"י אצי אלד ןויכ תיבויחה
 םניאש תוצמב לבא .ש"מכ אילת הזב הז יכ הוצמה לטיבו

 םיאב םה םא גחה ימי ראשב הכוסו תיציצ ןוגכ תיבויח
 'תי ונוצר הז ןיא יכ ה"ב ארובה ןוצר םייק אלד תמא הריבעב
 וניאש ימכ ל"הו םייק אלד קר הוצמה לטיב אל מ"מ לבא
 תמאב יכ... םייק אלו לטיב אלד ללכ לכא אל וא ללכ דגב שבול
 הוה 'תי וינפל ןוצרל וניאש ךא הכוסב לכואו תיציצ שבול אוה
 לטיב ולאכ ותוא ןודל לכונ אל לבא הוצמה םייק אל וליאכ היל
 :ןיבתו ןייע הוצמה השוע מ"מד ןויכ הוצמה
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דעומה לוח  -ד ' ירשת ליל כ '  
שדוק תבש ליל  

 
הכוס תבישיב  הנווכ   

 

1. Note the length and the content of the רוט 's 
introduction to the הוצמ  of הכוס . 

 
  הכרת ןמיס הכוס תוכלה םייח חרוא רוט
 תוכוסב יכ םכיתורוד ועדי ןעמל 'וגו םימי תעבש ובשת תוכוסב
 הכוס תוצמ בותכה הלת 'וגו םתוא יאיצוהב לארשי ינב תא יתבשוה
 וניניעב וניארש רבד אוהש יפל תוצמ הברה ןכו םירצמ תאיציב
 תתימא לע הרומה איהו ונשיחכהל לוכי םדא ןיאו ונעמש ונינזאבו
 חכה ול רשא אוהו ונוצרל לכה ארב אוהש הלעתי ארובה תואיצמ
 ימ ןיאו ונוצרכ ןהב תושעל םינותחתבו םינוילעב תלוכיהו הלשממהו

 םירצמ ץראמ ונתוא ואיצוהב ונמע השע רשאכ השעת המ ול רמאיש
 יננע םה םהב ונבישוהש בותכה רמואש תוכוסהו ,םיתפומבו תותואב
 ונוצ הזל אמגודו שמשו ברש םהב הכי לבל םהב ןפיקהש ודובכ
 ויתוארונו ויתואלפנ רוכזנש ידכ תוכוס תושעל
 

2. The ח"ב  learns from the רוט  that there is a unique הנווכ  
that one must have upon fulfilling the הוצמ  of תבישי 

הכוס . 
 

  הכרת ןמיס םייח חרוא ח"ב
 ןיאש וניבר ירבדב קדימל אכיא .'וכו בותכה הלת 'וגו ובשת תכסב
 אל יכ הרותבש ארקמ םושל הנוכה ראבל הז ורוביחב וכרדמ הז
 שורדלו ראבל ךיראה הפו גהנמ תורוהל וא הארוה קוספל קר אב
 ביתכד ןויכד רבוסש הזב רמול יל האריו ובשת תכסבד ארקמה
 תוצמ תנווכ עדי אל םא הנוקיתכ הוצמה םייק אל 'וגו ועדי ןעמל
 תבישיב הנווכה רקיעד טשפה יפל ראיב ןכלו הטשפ יפכ הכוסה
 המב ל"ז וניברל ומצעב םעטה הזו םירצמ תאיצי רוכזיש הכוסה
 ונוצש ופטעתהב ןיוכיו )הכ 'מע( 'ח ןמיסב תיציצ תוכלהב בתכש
 ןיוכיו בתכ )אע 'מע( ה"כ ןמיסב ןילפת תוכלהב ןכו 'וכו םוקמה
 ראשב ןכ השע אלש המ 'וכו ידכ 'וכו חינהל םוקמה ונוצש םתחנהב
 יכ ינפמ הוצמה תיישעב הנווכ םוש ןיוכיש בתכ אל יכ תוכלה
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 הנווכ םוש ול התיה אלש יפ לע ףא הב אצוי הנידכ הוצמה םייקמה
 ןכו 'וגו ורכזת ןעמל )מ וט רבדמב( ןהב בותכש תיציצב לבא
 וטושפש ךיפב 'יי תרות היהת ןעמל )ט גי תומש( בותכ ןילפתב
 יכ וניפב רוגש 'ה תרות אהיש ידכ ןורכזו תוא םה ןילפתהש אוה
 ןיוכי אל םא הנוקיתכ הוצמה םייק אלש הארי ךאצוה הקזח דיב
 בותכש הכוס יבג ןכו 'וכו ןיוכיו ולא תוכלהב בתכ ןכלו הנווכה התוא
 תבישי תעשב ןיוכיש ךירצש ןכ םג היל עמשמ 'וגו ועדי ןעמל
 הוצמב ןווכמה םעטה הכוסה
 

3. The next two sources debate whether this הנווכ  is 
בכעמ . In other words, has one fulfilled the הוצמ  if he 

didn't have this הנווכ . 
 

  א ק"ס הכרת ןמיס הרורב הנשמ
ekzae d`gxepim yikeio aiyiazd yvepe dwcey axej de` 
liya aqekd fkx livi`z nvxim ebm fkx lrppi kaec ydwito 
`f rlipe ldbo rlipe no dyxa edyny. ekl fd lv`z ici 
dnved kzwepd d` cirac iev` kl ykieo lv`z lac ]tn"b[: 
 
 'ג ןטק ףיעס ה"כרת ןמיס הכוס תוכלה בקעי ירוכיב
 לבא הליחתכל קר םניא ולא תונווכש דוע בתכו 
 הכירצ הוצמד ,תאצל קר ןווכ אלשכ אצי דבעידב
 .'ס ןמיס םייח חרואב ןניקספדכ אקוד תאצל הנווכ
 תווצמ ראשב אקוד הזד הייאר הז ןיא יתעד תוינעלו

 הכוסב לבא םהב תיטרפ הנוכ הרותה התווצ אלש
 ח"בה בתכש ומכ ועדי ןעמלמ ןכ ןווכיש בותכה יוויצש
 הלילב לכא םא ןכלו...אצי אל דבעידב וליפאד רמול שי
 בוש לוכאל רימחהל שי וז הנווכ אלב הכוסב הנושאר
 רפסלו דמלל דחא לכ רהזי םינפ לכ לעו הנווכב תיזכ
 ומכ הכוס תוצמ תנווכ הנושאר הלילב ותיב ינבלו וינבל
 חספ לילב תוצמה םעט םהל דמלל ךירצש
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דעומה לוח  -ד ' ירשת  כ '
שדוק תבש   םוי

 
?לגרל היילע וא ברה דובכ - לגרב ובר  ינפ  תלבקה   

 
1. The ארמג  cites the קוספ  in םיכלמ  as a source for the 

הוצמ  to greet one’s בר  on ט"וי . 
 

  גכ קוספ ד קרפ ב םיכלמ
ּיַו ֹ ּיַה ֙ויָלֵא תֶכֶ֤לֹה ְּתַ֣א ַעּוּדַ֠מ רֶמא֗ ֹל םֹו֔ ֹלְו ׁשֶדֹ֖ח־אֽ  רֶמאֹּ֖תַו ֑תָּבַׁש א֣
 :םֹוֽלָׁש
 
  ב דומע זט ףד הנשה שאר תכסמ ילבב דומלת
 עודמ רמאנש ,לגרב ובר ינפ ליבקהל םדא בייח :קחצי יבר רמאו
 תבשו שדחבד ללכמ - תבש אלו שדח אל םויה וילא תכלוה תא
 לזימל הל יעביא

 
2. Note the ם"במר 's placement of this הכלה  in תוכלה 

הרות דומלת . Where would you have expected this 
הכלה  to be found? What might this indicate about the 

nature of the הוצמ ? 
 

 ז הכלה ה קרפ הרות דומלת תוכלה ם"במר
 דע ויניע אלמ קוחרמ ונארישמ ובר ינפמ דומעל בייחו
 םדא בייחו ,בשי כ"חאו ותמוק הארי אלו ונממ הסכתיש
 .לגרב ובר ינפ  ליבקהל

 
3. The ם"יבלמ 's approach would indicate that ינפ תלבקה 

ובר  is a substitute for the הוצמ  of לגרל היילע . 
 

  ד קרפ ב םיכלמ ם"יבלמ
 תכלל םגהנמ היה יכ .שדוח אל םויה וילא תכלוה תא עודמ )גכ(

 לגרב הילעה לע 'ה הוצש ומכש ,תבשו שדחב םיהלאה שיא לא
 השודק עפש וילע ךישמהלו םינהכה יפמ 'ה יכרד םש דמלל
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 תבשו שדחב םג ולעיש יוארה ןמ היהו ,רחבנה תיבב ןכושהמ
 שדח ידמ היהו )גכ ,וס היעשי( בותכש אבל דיתעל היהיש ומכו
 ז"הזבש קר ,תווחתשהל רשב לכ אבי ותבשב תבש ידמו ושדחב
 וילעש איבנה לצא תבשו שדחב םיכלוה ויה א"אש רבד אוהש
 ולבקיו 'ה יכרד ודמלי ונממו ,לא שדקמב ןוכשיש תמגודכ ןכוש 'ה
 ,לודגה שדקמל לגרל םילוע ויה דעומבו ,הכרבו השודק עפש
 הזמ ואיצוה )ב זט ה"ר( ל"זחו .דבל תבשו שדח ספת כ"עו

 שדקמ ןיאש הזה ןמזב יכ ,לגרב ובר ינפ לבקל םדא בייחש
 תבשו שדחבש םגהו ,לגרל הילע םוקמב ובר ינפ תלבק היהי

 ןויכ רבדב בויח שי דעומב ,לגרל הילע בויח וב ןיאש ןויכ בויח ןיא
 ברה ינפ תלבקש ונדמל הזה קוספמו ,לגרל תולעל בייחתהש
 :שדקמב הניכש ינפ לבקמכ אוה
 

4. The הדוהיב עדונ 's approach is that the לגר  is a special 
opportunity to learn from one's בר . Perhaps this is why 
the ם"במר  places this הכלה  in הרות דומלת תוכלה . 

 
 דצ ןמיס םייח חרוא - אניינת ארודהמ הדוהיב עדונ ת"וש
 יניעב איה תאלפנ םינשב הברהכ יל הזו בתכ 'ב ןמיס ובתכמב(
 אמתסו )ז"ט ףד ה"ר( קחצי 'ר רמאד אה וטימשה ע"שו רוטד
 םדא בייח קחצי 'ר רמאהו 'ינימ ביתומק ז"כ ףד הכוסב אדומלתד
 ונרוי .'וכו קחצי 'רד איההל איבה ם"במרהו לגרב ובר ינפ ליבקהל
  ).ותלעמ ירבד ל"כע .הזב
 שדוחו תבשבד ןניפלי ארק יאהמ יאדוד .הז אוה הזב ד"נעלנהו

 לבקל םוקמ שי ףסומ ןברק וב שי ירהש השודק תפסות וב שיש
 ודימלת לע עיפשהל עפש זא ףסותינ ברה לע םגש ובר ינפ
 ורמאש םעטמ רשפא יא בוח ליטהל םנמאו .םילגרב ד"ההו
 דומעל יאשר דימלת ןיא יאני 'ר רמא ובייא רמא ג"ל ףד ןישודיקב
 דובכמ הבורמ ודובכ 'יהי אלש תיברעו תירחש אלא ובר ינפמ
 םימש
 כ"אד ח"רו תבש לכב בייחל רשפא יא ובר ינפ לבקל םג התעמו(
 קר םילשוריל ךלוה וניאש הניכשה דובכמ לודג ובר דובכ היהי

 ובר דובכ הוה ריפש ןאכד ... 'וגו תוצמה גחב 'וגו םימעפ שלש
 לבקלו םילגר 'גב קר ךלוה וניא הניכשה דובכלש םימש דובכמ לודג
 הזה ןמזב הז יפל כ"או .אתשב ינמיז המכ ךלוה ובר ינפ
 וליפאש םכישדקמ תא יתומישהו םייקתנ םיברה וניתונוועבש
 ןיאו יברעמ לתוכמ הזז אל הניכשהו הילע התשודק הממש תעשב
 ליטהל םוקמ ןיא ...ללכ המש הניכשה ינפ לבקל םיכלוה ונחנא
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 אלא ונממ דומלל יכה ואלב ךלוה וניאשכ ללכ ובר ינפ לבקל בויח
 לע קחצי 'רו םימש דובכמ לודג ודובכ ןכ םאד וינפ לבקל קר ךליש
 אה ם"במרה איבה ןכלו  .ובר ינפ לבקל בייחש רמא שדקמה ןמז
 םכרד ןיא ארמגה יקיתעמ םניאש ע"שהו רוטה לבא ...קחצי 'רד
 הז רבד וטימשה ןכל הז וננמזבו ןידה פ"ע אוהש המ קר איבהל
 )התע בויח וניאש
 

According to the הדוהיב עדונ , why is this הוצמ  not obligatory 
nowadays? 
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אבר אנעשוה  ליל  - ירשת ליל כ"א   
תבש יאצומ  

 
שדקמל רכז   

 
1. The ע"וש  here records the הכלה  of circling the המיב  

with the םינימ 'ד . 
 

  א ףיעס סרת ןמיס בלול תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
 לכב דחא םעפ הפיקהלו המיבה לע הרות רפס תולעהל םיגהונ
 .שדקמל רכז ,םימעפ העבש התוא םיפיקמ יעיבשבו ;םוי
 

2. The שרדמ  states clearly that the תופקה  are done by 
everyone no matter what טבש  or age. 

 
  גשת זמר םילהת ינועמש טוקלי
 ןנינתדכ ,'ה ךחבזמ תא הבבוסאו .ןושארה םויב םכל םתחקלו
 רדס אוה דציכו ,תחא םעפ חבזמה תא ןיפיקמ ויה םוי לכב
 םהיבלול תא םילטונ םינטקו םילודג לארשי לכ הפקהה
 ןיפיקמו תילאמשה םהידיב םהיגורתאו תינמיה םהידיב
 .םימעפ עבש ןיפיקמ ויה םויה ותואו ,תחא
 

3. The א"רג  asks on the שרדמ  that in the שדקמה תיב  the 
תופקה  were only done by םינהכ . The words of the א"רג  

echo the words of the עורז רוא  that follow.  
 

  סרת ןמיס םייח חרוא א"רגה רואיב
 ג"שת ןמיס ףוס םילהת טוקליב ואיבהו הדגאב ה"כ .'וכ םיגהונ
 .'וכ םילודג לארשי לכ הפקהה רדס רמאש םש ע"צ לבא .ש"ע
 חבזמל םלוא ןיב סנכנ רז ןיאד םינהכב אלא ק"מהבב הפקהה ןיאו
 :הכוסד ד"פב אידהב ש"מכו
 

  וטש ןמיס הכוס תוכלה - ב קלח עורז רוא רפס
 הפקה אלהו שדקמל רכז ףיקהל ]וגהנ[ לארשי התעש יל המיתו 

 לארשי ןיפיקמ ט"מ התע כ"א... םינהכב א"כ התיה אל שדקמב
 .שדקמב חבזמ תפקהל רכז אלא הניא התעש הפקה אלה
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4. The Brisker Rav offers a novel approach to the concept 
of שדקמל רכז , one that may shed light on the 
aforementioned אישוק  of א"רג  and עורז רוא . Pay close 
attention to the הריקח  as he applies it in the contexts 
of רמועה תריפס  and בלול תליטנ . 

 
  א דומע וס ףד תוחנמ תכסמ ז"ירגה ישודיח
 שדקמל רכז רמא יעובש ינמ אלו ימוי ינמ רמימא ארמגב
 ןמזב הריפס תווצמ ןנבר ונקתש הנקת הז ןיאד הארנו ,אוה
 םג ןכ םאד ,שדקמה ןמזב אתיירואדמ בויחה היהש ומכ הזה
 ,ימויל ומכ רכז יעב יעובשל םגד ,ינמימל יעב יעובשו ימוי
 תדחוימ ןנברד הנקת אוהו שדקמל רכז היהיש הנקת הזד אלא
 .יעובש אלו ימוי ינמימל קר ונקת ה"ושמו ,שדקמל רכז
 םתהד ,שדקמל רכז הנידמב בלול תליטנ ןינעל וניצמ ןכ ומכו
 גהונ היהש בלול תווצמד ונקת םימכחד שוריפה ןיא כ"ג
 אלהד ,שדקמל רכז העבש לכ הנידמב תגהונ היהת שדקמב
 אמינ םאו ,הנידמב םירשכ שדקמב םילסופה םירבדד ןניזח
 ,הנידמב םהירבדמ תגהונ אהת הרות לש הוצמה התואד ונקתד
 אלא ,שדקמ לש םילוספהו םינידה לכ הב תויהל ךירצ היה
 הוצמבו ,שדקמל רכז ונקת םימכחש תדחוימ הוצמ יוהד כ"ע
 ,ולא םירבדב םג רשכו שדקמב םילסופה םינידה לכ ןיא וז
 ן"רו מ"העב ןייע( םינושארה וצריתד אהמ חיכוהל הארנ ןכו
 רמועה תריפס לע ונייחהש ןיכרבמ ןיא ה"ושמד )םיחספ ףוס
 תליטנ ומכ ,האנה וב שיש רבדב אלא ונייחהש וניצמ אלד
 םושל רכז וב ןיא רמועה תריפס לבא ,'ודכו החמשל בלול
 תריפסד אמינ םאו ,תיבה ןברוחל שפנ תמגעל אלא האנה
 רכז הרות לשכ םהירבדמ הריפס תוצמ יוה ז"הזב רמועה
 ןיא ןכל ברח שדקמהש ןויכד אוה ץורית יאמ ,הרותה תוצמל
 שדקמל רכז הניא הריפסה תוצמ םצע אהד ,ונייחהש ןיכרבמ
 ,ןנברדמ ז"הזב תגהונ ת"המ תגהונ התיהש הוצמה התוא אלא
 ,שדקמל רכז םימכח ונקתש תדחוימ הוצמ יוהד כ"ע אלא
 םימכח ובייח ת"המ היהש שדקמבש הוצמה התואד אלו
 כ"עו ,שדקמל רכז תדחוימ הוצמ והזד אלא ,ז"הזב המייקל
 הרומ ןכו ,שדקמה ןברוחל רכז הזד ןויכמ ונייחהש הב ןיא
 םימכח תבוחמ הוצמ הז ןיאד ,אוה שדקמל רכז רמאד ןושלה
 .ל"נכו שדקמל רכז םושמ השדח הוצמ והזד אלא
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אבר אנעשוה  - ירשת  כ"א 
Sunday: Day 

 
םיאיבנ גהנמו  הברע  תליטנ   

 
1. There is a תקולחמ  as to whether the taking of the הברע  

on הבר אנעשוה  is a םיאיבנ גהנמ  or םיאיבנ דוסי י"שר  .  
explains what these terms mean. 

 
  א דומע דמ ףד הכוס תכסמ ילבב דומלת
 ,םיאיבנ דוסי הברע :רמא דח ,יול ןב עשוהי יברו ןנחוי יבר :רמתא
 .םיאיבנ גהנמ הברע :רמא דחו

 
2. Note that י"שר  explains that if it is a גהנמ  then one does 

not make a הכרב  for it is only a גהנמ  and not a הוצמ . 
 

  א דומע דמ ףד הכוס תכסמ י"שר
iqec pai`im de` - zwpz pai`im `gxepim gbi fkxid enl`ki, 
ydie nnzwpi zwpez iyx`l a`pyi kpqz dbceld. 
npdb - dpdibe `z drm, el` zwpe ldm, eptw` nipd cl` ari` 
axkd, clik` lninx evepe, c`tile akll l` zqex liz`.  

 
3. The ם"במר  in תוכרב תוכלה  agrees with י"שר  that one 

does not make a הכרב  on a גהנמ . However, in the 
המדקה  to הרות הנשמ  he says that םיגהנמ  are included 

in the הוצמ  of רוסת אל . This is in contradistinction to 
the י"שר  seen earlier and leads us to a question that if 
a גהנמ  is a הוצמ , then why is no הכרב  recited? 

 
  זט הכלה אי קרפ תוכרב תוכלה ם"במר
 ןוגכ אוה םיאיבנ גהנמש יפ לע ףא גהנמ אוהש רבד לכ
 םימכח גהנמ רמול ךירצ ןיאו גח לש יעיבשב הברע תליטנ
 חספ לש דעומ לש ולוחבו םישדח ישארב ללה תאירק ןוגכ
 וילע ןיכרבמ ןיא
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  ם"במרל הקזחה דיל המדקה
 לכב וגהנש וא וניקתהש תונקתהו תוגהנמה םהמ ראבתי ןכו
 רוסאש יפל .רודה ותוא לש ןיד תיב וארש ומכ רודו רוד
 ןימי ךל ודיגי רשא רבדה ןמ רוסת אל רמאנש םהמ רוסל
 לאמשו
 

4. The Brisker Rav offers insight into the opinion of 
ם"במר . 

 
  ב דומע י ףד ןיכרע תכסמ ז"ירגה ישודיח
 גהנמא ןניכרבמ אל יכהלד י"שר םשב ואיבה ירה 'סותב הנהו
 םלוא ,רוסת אלד ואל אכילד ונוצו רמימל אכילד םושמ
 אלד ואל אכיא גהנמ לע םגד ראובמ ותמדקהב ם"במרה
 ה"יפאו ,ש"ועי )ב"לה א"פ( םירממ תוכלהב בתכ ןכו ,רוסת
 )ז"טלה א"יפ( תוכרב 'להב ל"זו ,גהנמא ןיכרבמ אלד בתכ
 ןוגכ אוה םיאיבנ גהנמש יפ לע ףא גהנמ אוהש רבד לכ
 תאירק ןוגכ םימכח גהנמ ל"צ ןיאו גח לש 'זב הברע תליטנ
 ,ל"כע וילע ןיכרבמ ןיא חספ לש דעומ לש ולוחבו ח"רב ללה
 םצעבו וניד רקיעב אוהש רבד לעד אוה םעטה רקיעד ונייהו
 תכרב אכילו ,תוצמה תכרב ךייש אל גהנמ קר ולש אצפחה
 רקיעב אוהש רבד לע אלו ןיד אוהש רבד לע קר תוצמה
 ל"ס והיאד ת"ר ירבד רואיב כ"ג והזד הארנו ,גהנמ וניד
 לוכיו הכרבב ובייחל יגס כ"ג גהנמ אבויח םושמ יא תמאבד
 םצעו אמלעב לוטלט אלא וניאש הברעב קרו ,ונוצו רמול
 ןייע ,ה"א[  ,תוצמה תכרב הלע ש"ל גהנמ אלא הניא הניד
 ]ז"טה תוכרבמ א"יפ יולה ז"יר ןרמ ישודיחב ז"כ
 

 (It is advised to see this Brisker Rav inside ז"יר ןרמ ישודיח 
ז"ט הכלה א"י קרפ תוכרב תוכלה יולה  to get a clearer 

picture.) 
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תרצע ינימש  ליל   
 

בוט םוי  תחמש    תוצמ
 
1. The ארמג  includes the night of תרצע ינימש  in the הוצמ  

of ט"וי תחמש  while excluding the first night. What is the 
ארבס ? 
 

  א דומע חמ ףד הכוס תכסמ ילבב דומלת
 ללהב םדא בייחש דמלמ ?דציכ ,הנומש החמשהו ללהה .הנשמ
  .גחה תומי לכ ראשכ גח לש ןורחאה בוט םוי דובכבו החמשבו
 םוי יליל תוברל חמש ךא תייהו :ןנבר ונתד ?ילימ ינה אנמ .ארמג
 - ךא רמוא אוהשכ ?ןושארה בוט םוי אלא וניא וא .ןורחאה בוט
 םוי יליל איצוהלו ןורחאה בוט םוי יליל תוברל תיאר המו .קלח
 ,וינפל החמש שיש - ןורחאה בוט םוי יליל ינא הברמ ?ןושארה בוט
 .וינפל החמש ןיאש ןושארה בוט םוי יליל ינא איצומו

 
2. Rav Chaim Brisker ל"צז  is שדחמ  two םיניד  of החמש  on 

ט"וי . 
 

 א דומע חמ ףד הכוס ח"רגה ישודיח
 אינת )א"ע ט"ק ףד( םיחספב אתיא הנהד ,הזב הארנהו
 ןיא םייק שדקמה תיבש ןמזב ,רמוא אריתב ןב י"ר
 םש תלכאו םימלש תחבזו רמאנש רשבב אלא החמש
 ןיא םייק ק"מהיב ןיאש וישכעו ,ךיקלא 'ה ינפל תחמשו
 חמשל םדא בייחד ,םש אתיא דוע .ןייב אלא החמש
 יוארב םישנא 'וכו םחמשמ המבו ,לגרב ותיב ינבו וינב
 עמשמו ,םינועבצ ידגבב םהל יוארב םישנו ןייב םהל
 .אוה אתיירואדמ הז לכד
 החמש אדח .החמש יבויח ירת אכיאד 'מגה 'דב ראובמ
 ןיי ונייהו לוח לש םירבדב החמש דועו ,תונברק רשבד
 םינועבצ ידגבו
 ילילבד הכוסב ןנירמאד אהד רמול הארנ ז"יפל רשא
 החמש אכילד םושמ ,החמש בויח אכיל ןושאר בוט םוי
 ןיד יבגל ךא ,תונברקד החמשה ןידל קר רמאנ .וינפל
 אל םינועבצ ידגבו ןיי ונייהו לוח לש םירבדב החמשה
 הלילב בייח ריפשו וינפל החמשד האנת יאה רמאנ
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 החמשה אוהו ינשה החמש ןידב בוט םוי לש ןושארה
 בויחד תנתונ ארבסהד ,רבדה רואיבו .ןינועבצ ידגבו ןייד
 אוהו ,וינפל החמשד ןידהמ טעמתנ החמש ימלשד החמש
 ,גחה ינפלש םויב החמש בויח ןיא םאד ל"יד םושמ
 םושמ ,לוחב החמש ימלש חובזל בייחמד רמול ש"ל
 םוי לש ןושארה הלילב ונייהו גחב ויהיש החמש בויח
 ,החמש בויח אכיא וינפלש םויב רבכ םא ךא ,בוט
 וינפלש םויד ןויכמ ,החמש ימלשד בויח וילע לייח ריפש
 תונברקה לע לייח ריפשו החמש בויח 'יילע אכיא ימנ
 ,רחמל ןהב חמשי םא ןל תפכיא אלו ,החמש ימלש ןיד
 םא כ"אשמ .החמש ימלש תחיבזל יואר הז םויד ןויכמ
 בייחתיד רמול רבתסמ ןיא לוח לש םוי יוה וינפלש םוי
 תרחמלש גחה תחמש רובע החמש ימלש לוחב חובזל
 לע החמש ימלש םש ללכ לח ןיא לוחבד ,דוע ל"יד(
 ריפש ינשה החמשה בויח לע כ"אשמ ,).עמה ,ןברקה
 ריפשו .החמש שי וינפלש טועימה אכילד רמימל ןניעב
 אתיירואדמ בוט םוי לש ןושארה הלילב ףא והב בייח
 

• What are the two םיניד  of ט"וי תחמש ? 
• In which ןיד  is the first night בייח ? In which ןיד  is 

the first night רוטפ ? 
• What is the ארבס  to differentiate? 
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תרצע ינימש    םוי
 

"ל וחב תרצע  ינימשב  הכוסב  הניש   
 
1. The ארמג  and ע"וש  state that one must eat in the הכוס  

on תרצע ינימש  in ץראל ץוח . What about sleeping in the 
הכוס ? 

 
  א דומע זמ ףד הכוס תכסמ ילבב דומלת
 .ןניכרבמ אל יכורב ,ןניבתי בתימ :אתכלהו
 
  חסרת ןמיס בלול תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
 קפס אוהש ינפמ ,םויבו הלילב הכוסב םילכוא ,ץראל הצוחבו
  ןמז םירמואו ןישדקמו ,התבישי לע ןיכרבמ ןיאו ,יעיבש

 
2. The following two sources cite the opinion of ה"יבאר  

that one should not sleep in the הכוס  because it 
resembles ףיסות לב . The question is how is it different 
than eating? 

 
  בעשת זמר הברעו בלול קרפ הכוס תכסמ יכדרמ
 אלד אריכה אכיאד ןויכ ה"יבאר 'יפ ןניכרבמ אל יכורב ןניבתי יבותי
 הכוסב ןשיל לבא ףיסומכ יוה אל םימי 'ז לכ השע רשאכ ךרבמ
 ףיסומכ יזחימד םושמ רוסא
 
  ד קרפ הכוס תכסמ הדוגאה
 תא תרכזהו שדוק ותישעש רחאל ןניכרבמ אל יכורב ןניבתי בתימ
 .לוח השוע 'יה הכוסב בשיל רמוא 'יה םא תרצעה גח ינימש םוי
 ףיסומכ הארנ ןיאד רתומ הכוסב בשיל אקוד ה"יבא וניבר בתכ
 ינימש ליל הכוסב ןשיל לבא הכוסב לוכאל באות םדא םימעפד
  ףיסומכ הארנד רוסא
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3. From the ש"אר , we see why there is no concern for לב 
ףיסות  while eating. What הנימ אקפנ  does the ןברק 
לאנתנ  deduce from the ש"אר 's logic? 

 
  ד קרפ הכוס תכסמ ש"אר
 אלו הכוסב ןניבתי ארמוחל 'ידבע והייורת איה אקיפסד םושמו
 תרצע ינימש םוי אוהד בוט םוי גהנמ הב ןיגהונו ןניכרבמ
 הכרב אלב והולטיש ןקתל וצר אל בלולב לבא ארמוחל ןנידבעו
 גהונ אוהש אתלימ ארכנימו לוטלטל הצקומ אוהש יפל קפסמ
 הב לכואו וילע הבירע ותכוסש םימעפ הכוס לבא לוח גהנמ הב
  :ןורחא בוט םויב 'יפא

 
 ז תוא םש לאנתנ ןברק
`al qekd trnim yqekze rxiad rlie e`ekl ad `ti' 
aiem hea `gxeo: `npm `m a`eze iem rz vipd `e xegez 
`e yem yipei `eix `io no dx`ei l`kel aqekd aiem ynipi 
qtw yairi 
 

4. The א"בשר  offers a different interpretation for why 
there is no ףיסות לב  by eating and extends the ארבס  to 
sleeping as well. 

 
  א דומע זט ףד הנשה שאר תכסמ א"בשרה ישודיח
 לב ןאכ ןיא ךרוצל ונקתו םימכח ודמעש המב לבא
 .ךורוי רשא הרותה יפ לע הרות הרמא רבכד ףיסות
 לש הוצמ הזה ןמזב הכוס לש ינימש אהד ךל עדתו
 ןניאיקבד בג לע ףאו הוצמל הב ןילכואו ןינשיו םהירבד
 אחריד אעוביקב אתשה

  
5. The םדא ייח  brings that the גהנמ  is to be lenient and not 

sleep in the הכוס  on תרצע ינימש , but he mentions that 
the א"רג  was רימחמ . 
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  ה ףיעס גנק ללכ )םידעומו תבש תוכלה( ג-ב קלח םדא ייח
 הדועס תצקמ קר ,הכוסב םויה לכ ןילכוא םניאו ןיליקמ םלועהו
 .ללכ םינשי םניא תווצמב םיקדקדמ תצקמ ףא ינימש לילבו ,תירחשב
 ךירצש דואמ רימחה )א"רגה( והילא 'והמ דיסחה ןואגה וניבר לבא
 ארמגד אנשילד אטשפכ הכוסב םויה לכ לוכאל םגו הלילב ןשיל
 לע ףא רמאו ,ינימש לילב לודג רוק היה תחא םעפו ...ילכא לכימ
 הכלה תוארהל םוקמ לכמ ,הכוסה ןמ רוטפ היה םימיה ראשבש יפ
   .הכוסב וניליו בוטב םמצע ושיבליש הוצ םידימלתל
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הרות תחמש  ליל   
 

בוט םוי  תפסות   
 

1. From this סות'  it is evident that had there not been a 
special קוספ  on חספ , one could fulfill the תווצמ  of ט"וי  
during the time of ט"וי תפסות . 

 
  ב דומע טצ ףד םיחספ תכסמ תופסות
e`enx dx"i nwexai"l cbai nvd ceew` aripo rc yzgyj kczpi` 
azeqtz` dtqg envd enxex nvezo nyzgyj ehrn` nyem ckzia 
)ynez ia( e`kle ̀z dayx alild dfd envd enxex ̀izwye ltqg 
`al qrecz yaz einim heaim nvi `kil lde narec iem  

 
'סות .2  in תובותכ  seems to contradict the previous סות' . It 

would seem that the הוצמ  of ט"וי תחמש  is not yet in 
effect during ט"וי תפסות ; therefore, one can marry 
during this time. 

 

  א דומע זמ ףד תובותכ תכסמ תופסות
Background: The ארמג  says that one can marry off his 
daughter on ט"וי יליל . 
 

`s rl ba c`nx ane"w )cs g: eym( eyngz agbj el` a`yzj 
c`io pey`io pyim agele yl nerc nyem c`io nrxaio yngd 
ayngd ecxyd bnexd di` kc`nx agbibd )cs g: eym( cdei 
nc`exiiz` `ik` lninx cdk` `iixi yrd `gz ltpi iem hea 
yde` kie"h lrpio nl`kd czeqtz c`exiiz` eahild a`ezd yrd 
no dnl`kd 

 

3. Rav Elchanan Wasserman ל"קוצז  points out the 
apparent contradiction. 

 
  ביר תוא םיחספ םירועש ץבוק
 איה הצמ תליכאד ,ובתכ פ"ע שיר 'סותב ]ב"ע טצ ףד[ )ביר
 דועבמ שדקל רשפאד תבשב ומכ אלו ,ךשחתש דע אקוד
 יוה אל בוט םוי תפסותו ,הלילב ביתכד םושמ ,אמעטו ,םוי
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 הצמו חספב אצויד ,רמול יואר ארק ואל יאד ,עמשמו ,הליל
 ןינעל ה"ה הכאלמ רוסיא ןינעל שודקד ןויכ ,בוט םוי 'סותב
 בוט םוי 'סותבד ,ובתכ ז"מ תובותכבד השקו ,םויה תוצמ
 ,אתיירואדמ הכאלמב רוסאד ףא ,ךגחב תחמשו תוצמ אכיל
 .תחמשו תוצממ הצמ תוצמ ש"מו
 

4. Here Rav Berel Soloveitchik ל"צז  offers a possible 
solution. He suggests that since there is no הוצמ  of 

ט"וי תחמש  on the first night of ט"וי , it must be that the 
prohibition of getting married on that night must be a 
result of the ןיאושינ תחמש  extending into the next day 
when there is a הוצמ  of ט"וי תחמש . However if one gets 
married during ט"וי תפסות  the ןיאושינ תחמש  will not 
extend into the next day; rather it will culminate with 
the העיקש  and never contradict ט"וי תחמש . 

 
 'ח ןמיס )ז"ירגה ןב( ד"ירגה ישודיח
 ירבד ראיבש ל"צז קיציוואלאס ד"ירגה ר"וממ יתעמשו
 )א"ע א"ע( םיחספב הנהד .ללכ הריתס אכילד ןפואב תופסותה
 התא ,החמשל ןורחאה ט"וי ליל תוברל חמש ךא תייהו אתיא
 ךא ל"ת ,ןושאר ט"וי ליל אלא וניא וא ןורחא ט"וי ליל רמוא
 יפל הרואכלו החמש תוצמ אכיל ןושאר ט"וי הלילבד ירה .קלח
 ט"וי תפסותב ויהי ןיאושינהש ןניעב אמעט יאמ ןויע ךירצ הז
 'א םוי תחמשד ה"מרה תטיש יפ לע ל"יו .ומצע ט"וי לילב אלו
 ןיד תמחמ הלילב אשיל רוסא ןכ םאו ,אתיירואד יוה ןתחב
 החמש ןיברעמ ןיאו ,אליממ לח הז ידי לעש םויה לש החמש
 ריפש ץרית הז יפלו .ךתשאב אלו ךגחב תחמשו רמאנש ,החמשב
 יפ לע ףאד ,אשיל לוכי ט"וי תפסותבש תופסותה בתכש המ
 שיש יפ לע ףא ט"וי לילב אה םוקמ לכמ ט"וי תשודק שי רבכש
 םויד ןיד שי ןתח יבגלד אהו ,החמש ןיד אכיל םוקמ לכמ השודק
 םויה תשודקל ךייש אל הז ,אתירואד החמש ןיד יוה ןושאר
 רמול שיש הזל םיכסה ל"ז ז"ירגה ןרמו .םיבכוכה תאצב רמגנו
 .תופסותה ירבדב ןכ
 לחש ןויכ ,ט"וי ליל לש תווצמה לכ יבגלד בטיה בשוימ הז יפלו
 ט"וי תפסות ןיד לחש ןויכ ,ט"וי הוה ריפש ט"וי תפסות ןיד
 ומכ םייקל לוכי היה הצמ םג הלילד כ"הזג ילבו ,ט"וי הוה ריפש
 ...ךייש אלד תופסות ורמא החמשב קרו ,הדועסו שודיק ןיד
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הרות תחמש    םוי
 

הרות תחמשב  הרותה  תאירק   
 

1. The ארמג  teaches us the הרותה תאירק  and הרטפה  for 
the last days of ט"וי . 

 
  א דומע אל ףד הליגמ תכסמ ילבב דומלת
 ןיריטפמו ,רוכבו םיקוחו תוצמ רוכבה לכ ןירוק ןורחאה בוט םוי 
 דמעיו ןיריטפמו הכרבה תאזו ןירוק רחמל .המלש תולככ יהיו
  .המלש

 
'סות .2  points out conflicting םיגהנמ  with regards to the 

הרטפה  of הרות תחמש . 
 

  א דומע אל ףד הליגמ תכסמ תופסות
lngx wxipo ef`z daxkd enthixio eirnec ylnd - eiy 
nwenez ypdbe ldthix aeidi `gxi nez nyd eyiaey de` 
ydxi dy"q `io `enx ko eiy `enxim yxa d`i b`eo zwo 
lenx eidi `gxi nez nyd `al `ipo iecrio dqax` `n`i 
ypd qcx dy"q. 

 
3. The ן"ר  explains that the reason for reading תאזו 

הכרבה  is that we are now completing the הרות . 
 

  א דומע אל ףד הליגמ תכסמ ן"רה ישודיח
  :אתירוא יקוסא םושמ .הכרבה תאזו ןירוק רחמל

 
4. The המכח ךשמ  suggests a novel interpretation that 

הכרבה תאזו  is actually the אמויד אניינע  of תרצע ינימש . 
With this שודיח , he also explains the divergence of 
practice in regard to the הרטפה . 
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  ןרדה- המכח ךשמ
 )'א עשוהי( ריטפמבו ,הכרבה תאזו ןירוק הרות תחמשב
 :)א ,אל( הליגמ ףוס ס"שבו ,"השמ תומ ירחא יהיו"
 ,ח ,א - םיכלמ( ןיריטפמו "הכרבה תאזו" ןנירק רחמל
  ."המלש דמעיו" )בכ
 הרותה ימייסמ אלד ןכיה ארמגה ירבדד הארנהו 
 אברעמ ינב )ב ,טכ הליגמ( ורמאש ומכו ,אדח אתשב
 םויה תשודק םושמ קרו .ןינש אתלתב אתיירוא ימייסמ
 ורמאש המ לא זומרל ,"הכרבה תאזו" תורקל ךירצ
 דגנכ םירפ םיעבש ,רזעלא ר"א :)ב ,הנ( הכוס ףוסב
 לשמ .הדיחי המוא דגנכ ?המל ידיחי רפ ,תומוא םיעבש
 ,הלודג הדועס יל ושע וידבעל רמאש םדו רשב ךלמל
 ידכ הנטק הדועס יל השע ,ובהואל רמא ןורחא םויל
 ןראפ רהמ עיפוה" ןירוק הזלו .)ל"כע( ךממ הנהאש
 לכ חינהש - "םימע בבוח ףא 'וכו שדוק תובברמ אתאו
 ותרות םהל ןתנו לארשי לע ותניכש הרשהו תומואה
 ,"המלש דמעיו" םיריטפמו .]ירפסה תובקעב י"שר[ 'וכו
 ינה :)א ,ו( תוכרבד אמק קרפב ורמאש יפ לע אוהו
 ךמעכ ימ" ל"א ?והב ביתכ יאמ אמלע ירמד ןיליפת
 אוה ךורב שודקה םהל רמא ..."ץראב דחא יוג לארשי
 השעא ינאו םלועב תחא הביטח ינותישע םתא לארשיל
 לארשי ךמעכ ימו" רמאנש ,םלועב תחא הביטח םכתא
  .)ל"כע( "ץראב דחא יוג
 
 יהיו" םיארוק ,הנש לכב הרותה ימייסמד ןדידל לבא
 הילע ףסונ אהת אל הרותהש תורוהל "השמ תומ ירחא
 )ח ,א( עשוהיל רמאש ומכו ,תונשל לכוי אל איבנ םושו
 הלילו םמוי וב תיגהו ךיפמ הזה הרותה רפס שומי אל"
 םעט הזו ."ליכשת זאו ךיכרד תא חילצת זא יכ 'וכו
 .ס"שה רדסמ םינשמ ונאש המ ונגהנמ
 

• Is the reading of הכרבה תאזו  a ןיד  in הרות תחמש  or 
a ןיד  in תרצע ינימש ? In other words, is it the האירק  
for ט"וי  or is it הרותה םויס ? 

 
• How does the המכח ךשמ  explain the varying 

םיגהנמ  regarding the הרטפה  based on the 
aforementioned הריקח ?  
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גח ורסא   
Tuesday: Day 

 
חורה בישמ  רמא  קפס   םא  

 
1. The רוט  brings a תקולחמ   םינושאר  about one who is not 

sure if he said םשגה דירומו חורה בישמ . What are the 
two opinions and the underlying תורבס ? 

 
  דיק ןמיס הלפת תוכלה םייח חרוא רוט
 הקזח םוי 'ל םדוק ואל םא ריכזה םא עדוי וניאו ללפתמה ימלשורי
 םא םוי 'ל דע ריכזמ ךירצש המ ךליאו ןאכמ ריכזמ דומל אוהש המ
 ה"הו ריכזה אל אמתסמד )רוזחל ךירצ ואל וא וריכזה םא ול קפס
 ם"רהו רוזחל ךירצו ריכזה אמתסמ חספה רחא םוי 'ל ימנ
 םיעשת רובג התא תכרב תרצע ינימשב רמול ליגר היה קרובנטורמ
 'ג ותוא רמואש םוי 'ל דגנכ םשגה דירומו חורה בישמ דע םימעפ
 קרפמ ותייארו רוזחל צ"א קפוסמ היה םא וישכעו םוי לכב םימעפ
 בריק בייח ויתוחיגנ קחירדעומה רוש יבג רמאד )א דכ( לגרה דציכ
 צ"א קפוסמ אוה םא םוי 'ל רחאד ןויכ ימנ אכה ןכש לכ אל ויתוחיגנ
 ןנברל אניזח אל בתכ ל"ז ץרפ ר"הו דחא םויב םימעפ 'צ ש"כ רוזחל
 אמעט םתהד היארל המוד ןודנה ןיאש יכה ידבעד תפרצד ישישק
 לבא תובורק 'גב ש"כ תוקוחר 'ג קזחוה םאו חגיל קזחוהש םושמ
 .יכה ןנירמא אל ונושל לגרהב יולת רבדהו יהלפתב ןקתנש םשג
 :ם"רה תרבסל הטונ היה ל"ז ש"ארה א"או
 

2. The Steipler Gaon ל"צז  applies a classic הריקח  about 
תוקזח  to this תקולחמ . 

• Is a הקזח  an indication of an existing quality or is it 
an acquired behavior? 

 
 וס ןמיס הדנ בקעי תוליהק
 אוה םימעפ 'גד הקזח יא יתנדש המב א"טילש דחא ןואג ינריעהו

 לגרתה םימעפ 'ג השעש אפוג הז ידי לעש וא ועבט ךכש החכוה
 רוטב אוהו יאמקד תקולחמ והזש הארנד ךכל עבט ול השענו ךכב
 בישמ רמא םא קפס יבג ימלשוריב ראובמד אהב ד"יק 'יס ח"וא
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 ל"ז ם"רהמ תעדו ריכזמ דומל אוהש המ הקזח םוי 'ל דעד חורה
 ינהמ 'וכ רובג התא םימעפ 'צ תרצע ינימשב רמא םא ימנ אכהד
 הייאר איבהו רוזחל ךירצ אהי אל ךכ רחא קפתסי םאש ןינעל
 ןכש לכ אל ןיתוחיגנ בריק ביח ןיתוחיגנ קחיר לגרה דציכ קרפמ
 םושמ אמעט םתהד הייארל המוד ןודנה ןיאד בישה ל"ז ץרפ וניברו

 לבא תובורק 'גב ןכש לכ תוקוחר 'גב קזחוה םאו חגיל קזחוהש
 יכה ןנירמא אל ונושל לגרהב יולת רבדהו הליפתב ןקתנש םשג
 .כ"ע
 הייאר הז אלא לגרתהש םושמ וניא תוחיגנ 'גד הקזח םא יאדובו
 ם"רהמ וניבר הל המדמ המ אבוט השק ןכ םא ועבט לע החכוהו

 שיו לגרה תמחמ אוהש הרכזהל תולגרתה ןינע ל"ז גרבנטורמ
 תחא תבב לכה ןרמא וליאמ רתוי הזב לגרתמ ךורא ןמ  בד רמול
 םגד רבוס ל"ז ם"רהמד רמול שי לבא ל"ז ץרפ וניבר תישוקכו

 ומצע ליגרה תוחיגנה ידי לעש לגרה םעטמ אןה דעומד איהה
 ...םשגה תרכזהל לגרהד איה הל ימדמ ריפש ןכ םאו ןחגנ תויהל
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Please feel free to contact us 
with any questions or 
comments 

 
Rabbi Moshe Gordon, Rosh Yeshiva; 
rabbigordon@yishrei.org 

Rabbi Yeshai Koenigsberg, Mashgiach; 
Ryk888@gmail.com 

Rabbi Shaya Greenwald, Rosh Kollel; 
rabbishayagreenwald@gmail.com 

Rabbi Yechiel Cohen, Ra”M;  
Cyechiel@gmail.com  

Rabbi Mickey Ellman, Ra”m; 
rabbiellman@gmail.com 

Rabbi Eli Pielet, Ra”M;             
epielet@gmail.com 

Rabbi Yehuda Goldin, Ra”m; 
yehudagoldin@gmail.com 

Rabbi Simcha Hirsch, Shoel U’Mashiv; 
hirschsimcha@gmail.com 

Rabbi Yoseph Koff, Shoel U’Mashiv; 
rabbikoff@gmail.com



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Yeshivat Yishrei Lev 

Rechov HaGra 8 
Kiryat Yearim, 90838 

02-579-5985 
 

 
To donate to the yeshiva please visit: 

www.Yishrei.org/Donate 
 

Follow us: 

 


