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עיֹלית מוִדיעין - התורה ֹלֹלומִדי עיֹליתבמה מוִדיעין - התורה ֹלֹלומִדי במה

במצוה עוסֱק בענין - בהעֹלותך במצוהפר' עוסֱק בענין - בהעֹלותך פר'

ופי' פאר בהם שנא' התפיֹלין מן פטור ִדאבֹל ו' וכתובות כ"ה וסוכה י"א ברכות בגמ'
ואי"ז כתובות ברש"י מבוא' ויותר פאר ואי"ז ֱקינו באפר מעוֹלו ִדאבֹל בברכות רש"י
שאינו בעצמו מראה וכשמתפאר פי' ובסוכה בתפיֹלין ִדין שהוא ומבוא' ֹלתפיֹלין פאר
מֱקרא הסברא בֹלא ִדאף מבוא' ברכות ובתוס' באבֹל ִדין שהוא מבואר וֹלפי"ז אבֹל
[וע"ש ִדרבנן ִדכו"ע שני ביום ואפי' שרי ִדכו"ע ש"מ עֹליך חבוש פארך ֹליחזֱקאֹל מִדא"ֹל
ואיך באביֹלות ִדין וִדאי מֱקרא הסבא ִדבֹלא וצ"ע ומֹלה"ר] טויב"ש רש"ש הגהות
וש"מ המצוה מן פטור במצוה עוסֱק מִדין וע"כ ִדאורייתא תפיֹלין יִדחה ִדרבנן אבֹלות
כֹלֹל ע' אות כֹלֹלים שִד"ח וע"ע ִדאורייתא ממצוה פטור ִדרבנן במצוה עוסֱק ִדאמרינן
בפשטות כן ִדנֱקטו ססֱק"ִד תֱקפ"ו אוה"ח יעֱקב וישעות הִדביר פתח שהבי"ִד מה
מצוה יִדחה האיך טעמים ג' ומצאנו וצ"ב ִדאורייתא ממצוה פטור ִדרבנן במצוה ִדעוסֱק

ֹלִדאורייתא. ִדרבנן

הטעם שם כתב ובתחי"ִד וִדחא הוכחות כמה והוכיח בזה נסתפֱק כ"ה סוכה ֹלנר בערוך
התורה מן ִדבר ֹלעֱקור חכמים ביִד כח ִדיש משום ִדאורייתא יִדחא ִדִדרבנן ֹלומר ִדשייך
בִדבריהם כן ִדמפורש במֱקום אֹלא ִדבריהם ִדהעמיִדו אמרינן ִדֹלא זה ִדחה אך בשוא"ת
הפוסֱקים גִדוֹלי בו שִדנו שם ִדיונה בֱקֱקיון ֱקושית ִדהביא ע"א ִד' שבת רע"א [ועיין
וכן ִדבריהם העמיִדו ֹלא ֹלמה ֹלרִדותה התירו אם בתנור פת מִדביֱק עֹל שם הגמ' בספֱק
ֹלא ֹלמה יִד"ח יוצא בִדיעבִד חצות ֹלאחר ִדֱק"ש ִדֱקייֹל ֹלמאי הפרמ"ג ֱקושית שם הביא
ִדבריהם העמיִדו אמרינן בִדבריהם מפורש ִדאין גם ִדכ"מ מזה מבואר ִדבריהם העמיִדו
שתבטֹל סיבה אין ִדרבנן מצוה אבֹל ִדבריהם העמיִדו ִדסייג ִדרֱק בע"א ֹלִדחות ואפשר
ִדסוכה ִדֹלב"ש מבוא' י"א ברכות ובראשונים ג' סוכה בתוס' אבֹל ִדאורייתא מצוה
יועיֹל ֹלא ֹלב"ה בשכיבה ֱק"ש [וכעי"ז ֹלִדאורייתא גם יועיֹל ֹלא ִדרבנן פסוֹלה ֱקטנה
משום ג' סוכה אברהם ובברכת י' כ"ו ח"ב אברהם בִדבר ביאר ֹלזה והטעם מִדאורייתא]
ִדבריהם העמיִדו משום ביאר ֱק"ש ֹלה' בפתיחה הפרמ"ג אבֹל בעבירה הבאה מצוה
מצאתי ומ"מ כאן] משא"כ בזה סברא יש ִדהתם ויֹל"ח מבטֹל ִדרבנן מצוה אף וֹלכאו'
ִדאורייתא ֹלמצוה ִדוחא ִדרבנן במצוה ִדעוסֱק שכתב כ"ו סוכה ההר מן אברהם ר' בשם

ִדבריהם. ִדהעמיִדו הנ"ֹל מסברא

ִדהא ִדמצוה ֹלכת מהת' הר"י ִדרבנן ִדאף הענין בביאור עצמו ֹלנר הערוך מש"כ ב' טעם
כֹל אם בסה"מ והרמב"ן ִדהרמב"ם בפֹלוגתא תֹלוי ִדֹלכאו' [ויֹל"ע תסור בֹלא עובר
בֱקוֹל ֹלשמוע היא ִדסברא האחרונים עפמש"כ יתכן אמנם תסור ֹלא בכֹלֹל ִדרבנן
ִדמצוה ֹלכת וחשיב ִדאורייתא סברא והרי"ז תסור ֹלא ֹליה שֹלית ֹלמאן אף חכמים
ֱקֹלה מצוה איֹל"ח ובזה ִדאורייתא ֹלפטור מהת' במצוה עוסֱק חשיב וֹלפי"ז ויֹל"ע]

מחמורה.

ִדאף ֹל"ב סי' ח"ב בֱקוב"ש וכ"ה שם ובהערה י"א מ"ח הערות בֱקובץ מש"כ ג' טעם
איסור ֹלענין הביא וכעי"ז ֹלכתך אי"ז מ"מ ִדמצוה ֹלכת ואי"ז התורה מן מצוה ִדאי"ז
ִדֱקציר מצוה ֱקציר וֹלא ִדֱקצירך במנחות ויֹלפי ֱקצירך מראשית העומר ֱקוִדם ֱקצירה
עוסֱק אף ִדֹלפ"ז וכתב ֱקצירך ִדאי"ז שרי ִדרבנן מצוה ִדאפי' שם ומבוא' שרי ִדמצוה
והֱק' ִדיִדך ֹלכת ִדאי"ז וִדאית מצוה מן פטור יהיה ִדֹלחומרא ִדאורייתא מצוה בספֱק
העיֱקר ִדֹלא ִדס"ֹל וע"כ וִדאית מצוה ִדוחא אין מצוה ִדבספֱק ֹל"ז סי' השאג"א עֹל מזה
ִדרשה ִדומא ואין ִדמצוה בֹלכת ִדפטור ִדרשה עיֱקר אֹלא ִדיִדך בֹלכת רֱק שחייב ִדרשה

ִדאורייתא. ספֱק כמו ִדאורייתא ִדוחה אין ִדרבנן מצוה ִדאף ֹלשאג"א וע"כ ֹלִדרשה

תסור ֹלא משום ֹלנר הערוך וטעם ִדבריהם ִדהעמיִדו ההר מן אברהם ִדר' א' ֹלטעם והנה
ואף וִדאי פוטר אין ספֱק מ"מ וִדאי ִדחשיב ִדאורייתא ֹלפטור מועיֹל ִדִדרבנן אף א"כ
בפועֹל בשעיה אֹלא בחיוב תֹלוי ִדאי"ז צ"ֹל ֹלעשות מִדרבנן או מִדאורייתא ִדמחויב
פוטר ִדג"כ ז'] ע"ב כנתיה"מ [ִדֹלא האחרונים כתבו ִדרשות במצוה עוסֱק ִדֹלהיפך וכמו
עוסֱק חשיב ִדציצית כח' סוכה מתוס' ֹלכאו' מוכח [וכן הֱקיום אֹלא פוטר החיוב ִדאין
משום תוס' ִדאף ואפשר התוס' עֹל פֹליג שצט סוכה ואי"ז מחויב ִדאינו אף במצוה
חיוב ִדוִדאי ֹלהיפך ה"ה ֹלהאריך] המֱקום ואין ֹלחיוב עצמו מכניס נחשב ִדציצית ִדס"ֹל

כוִדאי. וֹלא כספֱק חשיב ֱקיום וספֱק

יֹל"ע ִדיִדך ֹלכת ִדאי"ז משום ִדרבנן מצוה היתר ִדיסוִד הֱקוב"ש ֹלסברת ונסתפֱקתי
היה ֹלא התורה חיוב ֹלוֹלי אבֹל מצוה ִדאי"ז וכיו"ב תוֹלעים ובִדיֱקת וניֱקור בשחיטה
ִדאיסור ִדשחיטה ג' י' יור"ִד הפֹלתי כתב וכעי"ז ִדיִדך ֹלכת ִדאי"ז אפשר א"כ עושה
פני ובשו"ת פֹליג שו"א בגֹליון שם ורע"א ניתנו ֹלהינות ֹלא מצות ִדחשיב שרי הנאה
שמ"ה משב"ז פרמ"ג וכ"כ סֱקו רכא פת"ש הוב"ִד ניֱקור ֹלענין הפֹלתי עם הסכים אריה
הנאה חשיב ִדֹלא ניתנו ֹלהינות ֹלא ִדמצות ִדיסוִד ִדיֹל"ח ואפשר עירוב ֹלענין ח' שס"ג א'
ִדיִדך ֹלכת וחשיב עצמו בשביֹל נעשה הכֹל ִדמ"מ כאן משא"כ הפרמ"ג כמש"כ רוחנית

ויֹל"ע. ִדיִדך ֹלכת אי"ז כאן משא"כ הנאה הרי"ז מצוה ִדאינו כֹל ִדשם ֹלהיפך ואפשר

תשס"ט סיון י"ג תשס"טערש"ֱק סיון י"ג ערש"ֱק

גֹליון
מ"ו

יוז'וֱק אי"ש יוז'וֱקהרב אי"ש הרב

ֹלאו בה שיש ממצוה פטור במצוה עוסֱק האם

ֹלאו בה שיש ממצוה פטור במצוה עוסֱק האם

מֹליתן שנפטר משום שכר שומר הוי יוסף ֹלרב אביִדה שומר נו: ב"ֱק בגמ'
מט: בכתובות יעֱקב הבית והֱקשה באביִדה. שעוסֱק בזמן ֹלעני פרוטה
וֹלא תאמץ ֹלא ֹלאוין, תרי איכא בצִדֱקה אכפיה בִד"ה שם תוס' ִדֹלפמש"כ
הא א"ש ֹלא א"כ בציִדה, שכרה שמתן אפי' הצִדֱקה עֹל כופין וֹלכן תֱקפוץ
איכא ואי הוא, במצוה שעוסֱק משום ֹלעני מֹליתן ִדפטור ִדר"י ִדפרוטה
והני ֹלאוין. בו שיש מִדבר פטור במצוה עוסֱק אין וִדאי בצִדֱקה, ֹלאוין

בצ"ע.

ֹלִד: בֱקיִדושין הרמב"ן עפ"ִד ֹליישב כתב ֹל"ב סו"ס בֱקיִדושין ובֱקה"י
פטורות נשים היו גרמא, שהזמן מ"ע היתה אביִדה השבת ִדאיֹלו שכתב
הֹלאו שאין כיון מ"מ ֹלהתעֹלם, תוכֹל ִדֹלא ֹלאו אף בה שיש אע"ג מזה,
ֹלהשיב, זה המצוה שעיֱקר ִדהיינו המ"ע, את ֹלֱקיים רֱק אֹלא עיֱקר
העשה, את ֹלֱקיים זה עניינו וכֹל מֹלהשיב, ימנע שֹלא ֹלאו התורה והוסיפה
וע"כ אצֹלה, הותר הֹלאו אף אזי שבו, מהמ"ע פטורות נשים איֹלו א"כ
חייבות, וֹלכן שהזמ"ג מ"ע אינה אביִדה שהשבת ֹלומר שם בגמ' הוצרכה
ִדצִדֱקה בֹלאו אף י"ֹל ועפ"ז ֹלאו. בה שיש אף פטורות היו זאת ִדֹלוֹלי
אזי מהצִדֱקה פטור במצוה העוסֱק וכֹל העשה, את ֹלֱקיים בא שעיֱקרו

ִדצִדֱקה. ֹלהמ"ע ֹלחזֱק אֹלא בפנ"ע ֹלאו שאי"ז הֹלאו, אף הותר

וז"ֹל כעי"ז שכתב מ"ב פ"ִד בנִדרים המשניות עֹל יעֱקב בתפארת ועי'
וֹלא מעשה רֱק פטור אינו במצוה עוסֱק ִדהא שהֱק' באחרונים וראיתי
ִדהֹל"ת וֹלֱקמ' תֱקפוץ וֹלא תאמץ ֹלא ֹל"ת נמי איכא בצִדֱקה והכא מֹל"ת
עֹל שעובר מֹלבִד נותן אינו אם ואז ֹליתן ִדין ע"פ שמחויב במֱקום הוארך
ֹליתן חיוב עֹליו שאין במֱקום אבֹל הֹל"ת, עֹל גם עובר תתן בנתן העשה
הם והם עכ"ֹל, בֹל"ת נמי עובר אינו צִדֱקה ִדנתינת העשה עֹליו וֹליכא
ִד"ה ח' ה' מיו"ט פ"ג באו"ש ֹלרמב"ן.(וכ"ת הזכיר שֹלא אֹלא הִדברים

ובזה)

עוסֱק אי שפיר בכ"ז והוסיף כן, תי' שג"כ מ"ח אות בב"ב בֱקוב"ש [וע"ע
אך כֹלֹל, עֹליו ֹלאו אין וא"כ האחרת מהמצוה פטור שֹל גִדר הוא במצוה
ִדצִדֱקה, חיוב עֹליו יש בעצם אבֹל האחרת מֹלֱקיים אונס שֹל גִדר ִדזה אינ'
שיפטר מהכת' וא"כ ממנו, הוא שאנוס רֱק ֱקיים עִדיין הֹלאו אף א"כ
ביישוב ואכמ"ֹל ט', אות ח' סי' הערות ובֱקובץ ע"ש ֹלאו בה ִדאית מהצִדֱקה

ֱקושייתו]

הרמב"ן עפ"ִד תירץ וֹלא כן שהֱקשה יעֱקב ִדהבית נחמִד ִדבר ֹלומר ונראה
התוס' ע"ִד כן ֹלהֱקשות מצא מה יֹלה"ֱק ִדהנה משום האחרונים, וכמ"ש
הֹל"ת, במנין המצוות מיני בכֹל ונמנה יִדוע זה ֹלאו יש שבצִדֱקה והֹלא שם,
ִדהנה הנ"ֹל, התירוץ את ֹלשֹלוֹל כוונתו ואף התוס', מִדברי רֱק הֱקשה וֹלמה
מצוה וה"ז ֹלצִדֱקה כופין ֹלמה שהֱקשו התוס' ִדברי א"ש ֹלא הרמב"ן ֹלפי"ִד
ֱקשה אכתי הרמב"ן וֹלפי"ִד ֹלאוין, בה שיש ותרצו בציִדה שכרה שמתן
שאין וכֹל בפנ"ע, ֹלאו ואינו המ"ע עֹל ֹלצוות בא הֹלאו כֹל והֹלא כופין ֹלמה
ֹלא ִדתוס' ועכצ"ֹל ֹלכפות, צריך ֹלא ֹל"ת בה שיש אף אזי המ"ע עֹל ֹלכפות
עֹל כופין וע"כ בפנ"ע, כֹלאו ֹליה ִדמנינו ֹלאו שיש כֹל אֹלא כהרמב"ן, ס"ֹל
פטור במצוה עוסֱק ֹלמה ֹלהב"י ֱק"ֹל שפיר וא"כ הֹלאו. משום הצִדֱקה
הֹלאו. מן נפטר אינו מ"מ העשה מן שפטור והגם ֹלאו בה יש והֹלא מצִדֱקה

אות בב"ב בֱקוב"ש אמנם מֹל"ת, נפטר אינו במצוה שעוסֱק מבואר ומכ"ז
עשה בין נ"מ אין ממצוה ִדפטור במצוה עוסֱק ִדֹלענין י"ֹל ושמא כתב: מ"ח
בשוא"ת עֹליה עובר ִדצִדֱקה והֹל"ת ֹלשוא"ת, ועשה ֱקום בין אֹלא ֹלֹל"ת
שזה כֹל מהמצוה פטור נמי בֹל"ת ִדאף ִדנֱקט הרי עכ"ִד. בעשה. כמו
מסברא רֱק ֹלזה מֱקור כתבו ֹלא הנ"ֹל האחרונים כֹל ובאמת בשוא"ת,
ובכֹל תעשה, בֹלא אכפ"ֹל ִדֹלא ִדנֱקט רסו סי' חו"מ בט"ז ושו"מ כן. כתבו

ֹל"ת. ביה ִדאית ממצוה אף פטור במצוה העוסֱק אופן

ִדרבנן במצוה עוסֱק

ִדרבנן במצוה עוסֱק

טויב יואֹל טויבהרב יואֹל הרב

זצ"ֹל ציון בן ניסן ב"ר רבי הגאון ציוניֹלע"נ מאיר זצ"ֹלמנחם אהרון ב"ר הרב ארציֹלע"נ חיים
תשס"ט אייר כ"ח נֹלב"ע

שניהם ֹלֱקיים באפשר במצוה העוסֱק

הציון שער



המצוה מן הפטור גִדר

ֹלגביו מצוה נחשבת השניה אם

השניה המצוה עֹל שכר

ֱקיומית במצוה עוסֱק

מפני זו מצוה יניח ִדֹלמה פשיטא ֱקרא ֹל"ֹל תמה כה. בסוכה הריטב"א
אפי' ֹלהניח ֹלו ִדֱקמ"ֹל וי"ֹל ֹלֱק'], עי' האו"ז ראיית [והיא אחרת
ֹלהניח ואסור רשות שֹל כִדבר הו"ֹל שפטור ִדכיון יותר, גִדוֹלה מצוה בשביֹל

רשות. בשביֹל מצוה

אחרת, מצוה ֹלעשות בה שעסוֱק המצוה הניח אם נסתפֱק כה עז מ' השִד"ח
[ומ"מ מהב"ע, ֹל"ח בֱקו"ע שאינו ִדכיון ותי' הוי אי

ִדאסור]. שמעינן

ִדהו"ֹל ִדהֱק' עבוִדה בשעת פטורין ִדכהנים תפיֹלין ֹלגבי יט. זבחים ועי'
הוי ֹלא במצוה העוסֱק ִדמצִד ומשמע חציצה, ִדהוה משום אסורין ֹלמימר
ֹלא יוסף ִדרב ִדפרוטה (ֹלג:) בנִדרים ִדמ"ש כט. ב"מ בפנ"י וכ"מ איסור.
במצות שעוסֱק מחמת צִדֱקה יתן ֹלא שאִדם שכיח ִדֹלא הוא הפי' שכיח,

אביִדה. השבת

רשות, שֹל ִדבר היא ֹלפניו שנזִדמנה השניה ִדהמצוה מבואר הנ"ֹל בריטב"א
בחורים שכ' ֱקפג א"ז מהר"ח בתשו' ועי' מצוה. שום בזה מֱקיים ִדֹלא ז"א
רבם. בבית שהם זמן כֹל המצוות מכֹל פטורים רבם בבית ֹלֹלמוִד ההוֹלכים
מעשהז"ג. עֹל המברכות כנשים ותפיֹלין, ציצית עֹל ֹלברך יכוֹלים מיהו

כנ"ֹל ע"ז ִדמברך רֱק כנשים, זו ממצוה ֹלגמרי מופֱקע ִדהוא ומשמע

בתפיֹלין ִדכהנים יט: בזבחים מהגמ' כן ֹלא הוכיח (מא) יו"ט העונג אך
מצוה ִדנֱקרא משמע מצוה, ִדהוי כיון חוצץ אינו ומ"מ מתפֹלין פטורים
המצוה ֹלגבי גם חיובא בר ִדנֱקרא [ועי"ש ממנה. שפטור אע"פ ֹלגביה
הרמ"ע בשו"ת וכ"כ בה.] שעוסֱק ראשונה מצוה שֱקִדמתה אֹלא השניה

עי"ש. (ח) ֱקב מפאנו

פסֱק אם ונפֱק"מ בִדבר, מחוייב נחשב אם שנסתפֱק (עב) הפמ"ג וכ"ִד
שמשמר ֹלט) (תעה השעה"צ וכ"כ ִדיצא. ומסיֱק יִד"ח, יצא אם ֱק"ש ֹלֱקרוא

יִד"ח. יצא מצה שאכֹל המת

והביא הימנה, שפטור המצוה עֹל אם חֱקר כהֹלכה משיב בשו"ת
שֹלא החכמים בֹלבוש ִדֱק"ש ריח שנחסר בֹלֱק פר' בזוהר מהעובִדא ראיה

כֹלה. הכנסת במצות טרוִדים שהיו מפני שנפטרו אע"פ ֱק"ש, ֱקראו

עֹל אפרים שער בשו"ת משה"ֱק עפ"י כ' יב) (ח"ב אריה ראש ובס'
ניחא והרי ֹלעני, פרוטה מֹלתת שנפטר ע"י שכר שומר הוי אמאי יוסף
מצוה. שמפסיִד וביותר וא"כ בממוניה, מצוה ֹלמעבִד ֹלאיניש
הו"ֹל פוטרתו ִדהתורה ִדכיון שכר, ֹלו יש ִדבאמת ִדמוכח אריה בראש ע"ז וכ'

ש"ש. ֹלהיות הנאה חשיבא שפיר וֹלכן עשאה, כאיֹלו

והרי נגרע", "ֹלמה המת נושאי ֱקאמרי מאי הֱק' בהעֹלתך בפר' המפר' והנה
(ועי' הפסח מאכיֹלת שנגרעים הסיבה וזו טמאים" "אנחנו ֱקאמרי ז"ג
חכמתם "ֹלפי (ט,ז) המור הצרור תמה וכך ומש"ח). שאוֹל וִדברי ספורנו,
נגרע..." ֹלמה אומרים היו איך טמאים שהיו אחר כי כהוגן, שאֹלו ֹלא נראה
"איך בפס') שִדֱק' מה (עי"ש שנצטוו במצוה שעסֱקו ִדכיון טענתם ופירש
מצות נעשה וֹלא ה' ֱקרבן מהֱקריב נגרע במצוה שעסֱקנו שבעבור אפשר

הפסח,
איבִד אֹלא עשאה כאיֹלו ֹליה משוי ֹלא אחרת ממצוה ִדהפטור ומבואר

זו. מצוה

שאין כיון יוסף ִדרב פרוטה בו אין צִדֱקה גבאי סֱקי"ט עב בסי' הנתיה"מ כ'
אין ציצית ִדגבי שכ' (שם) האו"ז ִדשי' ֹלהִדיא מצינו וכך עֹליו. חובה המצוה
חייביה ֹלא ִדֹלאיכסויי כֹלֹל מיכסי ֹלא בעי ִדאי במצוה עוסֱק ֹלומר שייך
נפטר ֹלא ש ִדמה ֹלז) ותשו' (כתבים היימן ר"ש בחי' נֱקט וכן רחמנא.
משום במצוה, עוסֱק מצִד השכינה פני שהֱקביֹל בזמן אורחים מהכנסת

חיובית. מצוה אינה פ"ש ִדהֱקבֹלת

מצוה ִדאף וכ' הנתיבות עֹל נחֹלֱק וִדע) (ִד"ה ג יג, או"ח בינה האמרי אבֹל
עֹל שהשיג מה [עי"ש סת"ם. מכותבי כִדמוכח עֹליו, מוטֹלת שאינה
[כמו ֱקיומית במצוה ִדגם טו) (סוכה ברכה בעמֱק הוכיח וכן הנתיבות].

עי"ש. ממצוה, נפטר זֱקן] פני והִדרת

האִדר"ת
יוסף שֹל ארונו נושאי שהיו ִדֹלמ"ִד כה.), (סוכה מפסח נפטרו שהטמאים
י"ֹל ואֹלצפן מישאֹל שהיו וֹלמ"ִד שייך, ֱקיומית במצוה ִדגם הרי

משה]. מפי נצטוו [שהרי במצוה כשמחוייב ִדִדוֱקא כהנתיבות

שאסור

בעבירה. הבאה מצוה

שכר מֱקבֹל

פרוטה
ִדרב

הנאה, אינה

אחרת." מצוה יאבִד במצוה שהעוסֱק ראוי אין כי נגרע ֹלמה וזהו

אברהם

מיוחִד ֹלימוִד ִדהוצרכו מה (סה) יעבץ במשנת ביאר ובזה
והיינו הכי, אמרינן ִדגם ִדשמעינן הפנ"י וכ' מהסוכה, פטור במצוה שעוסֱק
ֱקו"ע ִדאף וִדאי וא"כ אחרת ממצוה מופֱקע הוא במצוה שהעוסֱק יֹלפי' ִדהכא משום

בכֹלֹל.

[אמנם
בה]. שמחויב ִדֹל"ח רֱק מצוה מֱקיים ִדמ"מ משמע

שאונן מאירות מהפנים שהביא יט שמא יו"ִד פ"ת ועי'
הֱקבורה. אחרי וֹלהבִדיֹל ֹלחזור א"צ ֹלו, שנוִדע ֹלפני שהבִדיֹל

ח"ה בשִד"ח והובא גִדוֹלות, הֹלכות (בֱקונ'

ועשה בֱקום

הִדין)233 במֱקור ִדתֹליא ביאר
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ִדהתוס' מהמצוה, פטור במצוה העוסֱק ִדכֹל בכֹלֹל והר"ן התוס' נחֹלֱקו הנה א.
ֹלֱקיים ֹלו אפשר אי אא"כ פטור ִדאינו נֱקטו מֱקומות ובעוִד כ"ה. ִדף בסוכה
יפטר בראשו ותפיֹלין בבגִדו ציצית ֹלו שיש מי אטו ִדאֹל"כ זה והוכיחו שניהם,
כ"ז ואי שכיח, ֹלא יוסף ִדרב ִדפרוטה אמרי' ִדבנִדרים ועוִד המצוות, מכֹל בכך
בה כשעסוֱק אֹלא מיפטר ִדֹלא וע"כ הוא, ושכיח שכיח נפטר בביתו שהאביִדה
פטורין מצוה שֹלוחי בתנן הא וכן הבהמה, וֹלהאכיֹל ֹלצורכה טֹלית ֹלשטוח

ממצוות. מיבטֹלי הוו בסוכה מיטרִדי ִדאי בכה"ג אמרו מהסוכה

ורבב"ה ִדר"ח ועוִד כן, משמע ֹלא ִדמיֹלתא ִדפשטא והֱקשה הביאם שם הר"ן אבֹל
עוסֱקין ִדהוו משום מיִדי אמרו וֹלא אתבעה מופֹלגין שנוייה בסוכה ר"נ ִדאגנינהו
מֱקר"ש פטור ִדחתן ִדאמרי' ועוִד כשרה, אסוכה ֹלמיהִדר יכוֹלים היו והתי במצוה
מחוייב ִדאבֹל כִדאמרי' ִדעתיה ֹליתובי ִדמצי אף מעשה עשה ֹלא אם מוצ"ש עִד
ותפיֹלין ומֱק"ש המצוות מכֹל ִדפטור ֹלמת כוך ִדהחופר ועוִד ִדעתיה, ֹלמיתב
בברכות וכן החופרין, כִדרך פורתא נפיש טובא ִדמחי כתב ִדוִדאי אף יִד: בברכות
משמר והא המצוות וכֹל ותפיֹלין תפיֹלה מֱק"ש פטור המת את ִדהמשמר יח
מהמצוה פטור במצוה העוסֱק ִדוִדאי הר"ן נֱקט וֹלכן מצוות, כמה ֹלֱקיים ֹלו אפשר
בראשו תפיֹלין ֹלו שיש ומי ִדר"י ִדפרוטה וההיא שניהם ֹלֱקיים כשאפש"ֹל אף
והני מצוה המֱקיים ֹלא ֱקאמרינן במצוה ִדהעוסֱק מיִדי מוכחא ֹלא בבגִדו וציצית
שֹל במֹלאכתו שעסוֱק ִדכֹל מחתן ויֹלפי' בהן עסוֱקין וֹלא מצוות מֱקיימי רֱק

פטור. מֱקום

הוא מהמצוה פטור במצוה העוסֱק ִדִדין הגִדר פֹלוגתתם סכרת ביאר וכפשוטו
ִדכשאפשר הכֹלֹל ובזה האחרת מצוה חיוב ִדוחה בה שעוסֱק ִדהמצוה ִדחיה ִדין
ִדהגברא פטור הוא ֹלהר"ן אבֹל ֹל"ת, ִדוחה בעשה כמו מיפטר ֹלא שניהם ֹלֱקיים

מֱקום. שֹל במֹלאכתו עסוֱק שהוא כֹל המצוות בֱקיום כֹלֹל נצטווה ֹלא

ֹלֱקיים ֹלו כשא"א אֹלא מיפטר ִדֹלא ִדפשיטא כהתוס' כתב כאן שבריטב"א אֹלא
האחרת מפני זו מצוה יניח ֹלמה פשיטא ֱקרא ֹלייֹל ֹלהֱקשות כתב ומאיִדך שניהם
אין מזו גִדוֹלה אחרת מצוה ֹלעשות זו מצוה ֹלהניח בעי ִדאפיֹלו ֱקמ"ֹל ִדהא וי"ֹל
הא ֹלמישבֱק בעי אי אבֹל מינה ִדמיפטר הוא איפטורי סִד"א ביִדו הרשות
עכשיו אצֹלו ה"ה האחרת מן ִדפטור ִדכיון ֱקמ"ֹל ביִדו, הרשות איִדך וֹלמיעבִד
ומשמע וכו' רשות שֹל שהוא ִדבר מפני מצותו ֹלהניח ואסור רשות שֹל כִדבר

ועיין, ֹלגמרי, בהגברא פטור הוא אֹלא בעֹלמא ִדחיה בגִדר ִדאי"ז

ִדעתיה, ֹליתובי ִדמצי אף מֱקר"ש פטור ִדחתן מהא הר"ן כֱקושיות ֹלהתוס' וצֹל"ע
מצוות. כמה ֹלֱקיים שיכוֹל אף במצוות מכֹל ִדפטור מת והמשמר

מהמצוות, מיפטר אי עצמה במצוה וֹלא מצוה בהכשר העוסֱק אי יֹל"ע והנה
וכֹל תגריהן ותגרי ותגריהן הן סת"מ כותבי כו. ֹלהֹלן ֹלהִדיא מבואר הוא ובפשוטו
התפיֹלה ומן הֱקר"ש מן פטורין תכֹלת מוכרי ֹלאתויי שמים במֹלאכת העוסֱקין
מצוה בהכשר כשעסוֱק ִדאף הרי בתורה, האמורות המצוות ומכֹל התפיֹלין ומן
יותר מחויבין שאין תגרין כהני בפנ"ע בכך נתחייב שֹלא מי ואפיֹלו פטור

מאחרים.

שיהיה הוא ִדיִדיה המצוה ִדעצם אף מת המשמר ִדהנ' התוס' בשיטת יֹל"ב וֹלפי"ז
וכשיֱקרא מצוה ההכשר הוי ִדיִדיה השימור עסֱק כֹל ממיֹלא אבֹל שמור המת
שניהם ֹלֱקיים ֹלו שא"א חשיב וֹלהכי שֹלו השימור עסֱק מעט שיתמעט וִדאי ֱק"ש
ֹלֱקיימה ֹלו א"א מצוה ההכשר בזה ומֱקיים שעושה המֹלא השימור מעשה ִדכֹלפי
עסֱק ִדהני מכיון מצוה במחשבת הטרוִד חתן וכן והתפיֹלין. הֱקר"ש מצות עם
ההכשר בטירִדתו הוא עתה אֹלא ֹלבסוף שיֱקיים בהמצוה עסֱק רֱק אי"ז מצוה
ֹלֱקיים ֹלו שא"א וחשיב מצוה ההכשר ביטוֹל הוי זו מחשבתו והפסֱקת מצוה
בשעת מצוה שֹלוחי כגון הוא שניהם ֹלאפשר התוס' שנֱקטו מה וכֹל שניהם.
בתיבתו כשהיא אביִדה שומר וכן מצותן ביטוֹל בֹלא סוכה ֹלפניהם יש אי חנייתן
מתו ִדהמשמר ִדנֱקט הר"ן ובשיטת בבגִדו. וציצית בראשו תפיֹלין שֹלו שי ומי
אֹלא מיפטר ֹלא ִדֹלעוֹלם ִדסבר יֹל"ב שניהם ֹלֱקיים אפשר חשיב הטרוִד וחתן
סת"מ סופרי בכגון אֹלא מצוה בהכשר עסֱק מצִד פטור ואין במצוה העסוֱק
המצוה את במעשיהם מביאין שהן עצמה בהמצוה עסוֱקין חשיבי ותגריהן
מצוה הכשר ֱקיום מכח הפטור מהות שאין ונמצא יִדם עֹל מתֱקיימת שֹלבסוף
וֹלהכי מהמצוות. פוטר עכשיו בה שהעסֱק שֹלבסוף המצוה מכח אֹלא עתה
שניהם ֹלֱקיים ִדאפשר ס"ִד ִדאי במצותו הטרוִד וחתן מתו ממשמר שפיר הוכיח

עי"ז. תיבטֹל ֹלא שֹלבסוף שהמצוה כיון מעסֱקו יפסיֱק מיפטר ֹלא

תורה, ֹלֹלמוִד ההוֹלך כגון מהסוכה ִדפטורין מצוה בשֹלוחי כתב במשנה ברש"י ב.
הכֹלֹל בו ואין המצוות מכֹל שאני תורה ִדבתֹלמוִד ֱקיי"ֹל ִדהרי האחרונים והֱקשו
אחרים ע"י ֹלהיעשות ֹלהמצוה שא"א כֹל אֹלא מהמצוה פטור במצוה ִדהעוסֱק
ממצות יפטר ֹלא תורה ֹלֹלמוִד ִדהוֹלך ה"נ וא"כ המצוה, ומֱקיים מֹלימוִדו מפסיֱק

הסוכה.

ִדהעוסֱק ביה אמרי' ִדֹלא המצוות מכֹל שאני ת"ת מצות ִדבאמת בהא והנה
שביאר ט"ו סי' ברכות בֱקה"י ועיין האחרונים בזה האריכו מהמצוה פטור במצוה
יכוֹלתן, כפי וֹליֹלה יומם בה מחויב שהוא מעיֱקרא היא ת"ת מצות עיֱקר ִדכֹל
ֹליִדע ִדכשראה חיובו גִדר ֱקוֹלתו היא ֹלו שיש פנאי בכֹל בה שמחויב וחומרתו
כֹל אבֹל מסוימת בשעה וֹלא תמיִדי הוא ִדחיובה בת"ת כֹלֹל מחויב אינו מצוה
אֹלא אונס בגִדר אי"ז אחרים חיובים ִדכשמֱקיים ונפֱק"מ אחרים, מחיובים שפנוי

בארוכה. והברכ"ש האו"ש כתבוהו זה ויסוִד הוא. החיוב בכֹלֹל ֹלאו

מת"ת ביטוֹלו אין יֹלך וֹלא ימנע אי מרבו תורה ֹלֹלמוִד שהוֹלך מי הנה ומעתה
ֹלו כשיהא שאף אֹלא בסוכה יושב ההֹליכה שתחת בִדרך ֹלהיות שרצה בשעה
ונמצא ממנו בריחוֱק שהוא מרבו אֹלא ֹלֹלמוִד יכוֹל שאינו יֹלמִד ֹלא פנאי אח"כ

כֹלֹל עֹליו ואין בסוכה מחויב הוא עתה אי אף וא"כ בת"ת מחיובו בטֹל שהוא
וֹלהכי שֹלאחמ"כ ת"ת במצות עסוֱק הוא עִדיין זו שעה כֹלפי ת"ת מצות

מהמצוה. שפטור במצוה כהעוסֱק ִדינו

שניהם ֹלֱקיים באפשר במצוה העוסֱק
ִדייטש יִדיִדיה ִדייטשהרב יִדיִדיה הרב

הציון הציוןשער שער



במצוה עוסֱק גִדר

שתיהן ֹלֱקיים כשאפשר

מצוה ֹלִדבר הוֹלך

עוסֱק מִדין מצִדֱקה אביִדה שומר ִדפטור בההיא) (ִד"ה נו: ב"ֱק התוס' כ'
וכ"כ (בשטמ"ֱק). הרא"ה וכ"ִד בה, בשעה ִדוֱקא הוא במצוה,
פטור תפיֹלין ֹלובש או בציצית מתעטף שהוא -"בשעה סוכה בהֹל' האו"ז
עוסֱק ֱקרוי זה אין כי חייב, תפיֹלין וֹלבש שנתעטף אחר אבֹל המצוות, מכֹל

במצוה."

פטור אצֹלו האביִדה או שהמשכון ִדכֹל ברשב"א] [מובא הראב"ִד שי' אך
[כמ"ש בפתחו ומזוזה בראשו מתפיֹלין שנא מאי ע"ז והֱקשו המצוה. מן
ִדאמנם שכ' (ֱקפג) או"ז המהר"ח שי' ִדכן ִדמצינו מה עפ"י וי"ֹל התוס'],
וֹלא במצוה ֹלעסוֱק כשהתחיֹל אבֹל עסֱק, ִדוֱקא אֹלא פוטר אינו מצוה ֱקיום
ִדרב מפרוטה יפטר אביִדה שומר וא"כ עוסֱק, שאינו בשעה אף פטור גמרה
הפטור וֹלפ"ז בביתו. שהאביִדה זמן כֹל יוסף
המשך מצִד אֹלא בפתחו, כמזוזה הֱקיום עצם מצִד אינו בביתו כשהאביִדה

עוסֱק. חשיב שפיר גמר וֹלא ֹלהתעסֱק שהתחיֹל ִדכיון העסֱק

שהנאתו כיון כש"ש אביִדה ִדשומר שפי' ה"א נִדרים מהֹל' פ"ז ֹלח"מ ועי'
כמה עני שיבוא ווִדאי רב זמן בביתו נמצאת שהאביִדה כיון שכיחה,
בה כשעוסֱק רֱק ִדֹלא ִדס"ֹל ומבואר עי"ש. ֹלו, מֹלתת נפטר והוא פעמים
ומהר"ח הראב"ִד וכשי' בביתו, שהיא זמן כֹל אֹלא שכיח, ֹלא ִדזה נפטר

א"ז.

הוא "וסברא ִדוֱקא ִדפטור שם בב"ֱק התוס' שי'
מן יפטר בפתחו ומזוזה בבגִדו וציצית בראשו תפיֹלין ֹלו שיש אִדם ִדאטו
ירוחם רבינו וכ"ִד (ו), והרא"ש שֹלוחי) (ִד"ה כה. בסוכה תוס' וכ"כ המצוות".

ח"ב). (נ"ח

וכ' אתוס' פֹליג ואיכא) (ִד"ה סוכה והר"ן
שעוסֱק ש"כֹל הִדבר וטעם ִדעתיה, ֹליתובי שיכוֹל אע"פ חתן מִדפטר
אע"פ אחרות מצוות ֹלֱקיים ֹלטרוח מֱקום שֹל במֹלאכתו

ֹלו". שאפשר

אינו ִדאי שכ' שתיהן. ֹלֱקיים שיכוֹל אע"פ - (רצט) סוכה הֹל' האו"ז וכ"ִד
ֹלמיפטריה ֱקרא איצטריך אמאי שניהם את ֹלֱקיים יכוֹל

ֹלא ֱקֹלה מצוה אפי'
ִדאֹל ותו מצוות, שֹל שכרן מתן יוִדע אִדם שאין חמורה, מצוה בעבור שביֱק

וִדאי אֹלא פרס. ֹלֱקבֹל ע"מ הרב את המשמשים כעבִדים יהיו
פ"ו סוכה הֹל' מ"מ ועי'

שתיהן. ֹלֱקיים יכוֹל ִדאפי' והגאונים הרמב"ם שי' ִדכן ה"ִד

יכוֹל אורחיה כי אֹלא כֹלֹל ֹלטרוח צריך שאינו כֹל ִדמ"מ הר"ן שם וסיים
העוסֱק ִדכֹל - ֹל"ח או"ח הרמ"א פסֱק וכך שתיהן. שיעשה שתיהן, ֹלעשות
יכוֹל אם אבֹל האחרת אחר ֹלטרוח צריך אם אחרת ממצוה פטור במצוה
עפ"י ִדבריו שפי' מג"א ועי' שתיהן. יעשה כאחת שתיהן ֹלעשות

הר"ן.

את ֹלֱקיים מראש ֹלסִדר שאפשר ִדבאופן כ' כה: סוכה עמ"ס ובהערות
עי"ש. בסוכה, ִדֹליכֹלו שם בגמ' כִדמוכח ִדחייב, מוִדה הר"ן גם יחִד, שניהם

מטעם הפטור ִדֹלתוס' הפֹלוג' בביאור כ' (כה) טו סי' ברכות הֱקה"י
וִדאי ג"כ ִדֹלתוס' ביאר ח) סי' (ח"ב ֹלשֹלמה ובאשר הוא וֹלר"ן
ִדס"ֹל אֹלא רשות, הן התורה מצוות ִדשאר גזה"כ הוא במצוה ִדהעוסֱק
עוסֱק שהוא כֹלֹל ֹל"ח השניה המצוה ֹלגבי הרי שתיהן, ֹלֱקיים יכוֹל שאם

פטור. ֹליכא וממיֹלא

כה. שם רש"י ועי' הסוכה. מן פטורים מצוה בִדרך ִדהוֹלכי אי' כו. בסוכה
מצוה מֹלאכת כעושה הוא ֹלמצוה ִדמהֹלך בִדבריו ִדמבואר ובֹלכתך ִד"ה
וכן במצוה. עוסֱק נחשב ההוֹלך ִדאף יא. ברכות בשטמ"ֱק וכ"כ ביִדים.
ִדוֱקא ִדהו"א סגי ֹלא בִדרך ובֹלכתך ִדמ"ש כה. סוכה בריטב"א מבואר
ִדֱקמ"ֹל הרי ֹלרגֹל. ועֹליה המת ֹלוית כגון מצוה עושה עצמה כשבהֹליכה
שאין ִדאע"פ (ֱק"א) הריב"ש וכ"כ במצוה. עוסֱק חשיב ֹלמצוה ִדרך ִדבכֹל
במצוה. עוסֱק נֱקרא המצוה ֹלעשות שהוֹלך כיון מ"מ המצוה, עיֱקר ההֹליכה

ֹלשחוט ִדההוֹלך מט. בפסחים מ"ש שביאר (נב) הרס"ג עֹל הרי"פ בִד' וכ"מ
מ"ע איכא הרי וֹלכאו' בֹלבו, מבטֹלו בביתו חמץ שיש ונזכר פסחו את
ממצות פטור ֱקר"פ, במצוה שעוסֱק מכיון אֹלא ִדתשביתו,

תשביתו.

שמתעסֱק

שתיהן, ֹלֱקיים יכוֹל כשאין

שתיהן ֹלֱקיים שיכוֹל ִדאע"פ

תורה חייבתו ֹלא

טעמיה ִדמאי
אחרת, במצוה ויתעסֱק בה שעוסֱק המצוה מן יסתֹלֱק

שיכוֹל אע"פ
היא. מֹלך וגזירת רחמנא, פטריה שניהם את ֹלֱקיים

טורח בֹלא

אנוס
פטור.

ֹלהֱקריב שהוֹלך

תוס'] עֹל משה"ֱק [עי"ש

שתפיֹלין כגון מצוה כשמֱקיים ִדהוא המ"ב כ' טורח בֹלא הרמ"א מ"ש וגִדר
בפועֹל. כשעוסֱק וֹלא בראשו

ִדהנה י"ֹל בזה והביאור נפטר, ומ"מ הכשר אֹלא מצוה אינה ֹלכאו' ההֹליכה עצם והנה
ונתבאר שם, בסוכה כִדמוכח ִדאורייתא ממצוה פטור ִדרבנן במצוה העוסֱק גם
בה, שעוסֱק המצוה שֹל והעִדפה ִדחיה מצִד אינו הפטור ִדיסוִד מפני ִדהוא באחרונים
וא"כ אחרות. מצוות חיובי עֹליו אין במצוה עוסֱק שכאשר הוא התורה ִדִדין אֹלא
העסֱק ֹלבין עצמה במצוה העסֱק בין חיֹלוֱק אין המצוה בגוף תֹלוי שאינו כיון

ֹלמצוה. בהֹליכה כגון בהכשר

תורה בתֹלמוִד עוסֱק

ֱקִדשים באכיֹלת עוסֱק

ישוו ֹלא חפציך וכֹל נא' אחרים ע"י ֹלעשות שא"א ִדבמצוה ִדרשו ט: במו"ֱק
תבטֹל במצוה ֹלעסוֱק ֹלך יש שאם ופירש"י בה, ישוו שמים חפצי הא בה,
מן פטור במצוה העוסֱק שאמרו "אע"פ שם המאירי וכ' במצוה. ועסוֱק ת"ת
שאר ֱקיום ֹליִדיעת ועיֱקרה "הואיֹל והטעם המצוה,

אחרים." ע"י ֹלֱקיימה שא"א מצוה כֹל בשביֹל אותה מבטֹלין מצוות,
סוכה ֹלעשיית מת"ת ִדמפסיֱקין ה"ב פ"א שבת בירושֹלמי ִדבריו ויסוִד

ֹלעשות. ע"מ שֹלא ֹלמִד הוי ִדאֹל"כ מצוות, ושאר

ֹלֹלמוִד הוא החיוב ִדשיעור מכיון שאני ִדת"ת ֹלבאר כ' טו) (ברכות הֱקה"י
אֹלא באונס מצוה ִדמבטֹל ֹל"ח מֹלֹלמוִד אנוס שהוא ובזמן יכוֹלתו כפי
ת"ת חיוב עֹליו ֹליכא אחרת במצוה כשמחוייב וממיֹלא חיובו, גבוֹל ִדזהו

כֹלֹל.
חשוב ִדת"ת (בשנו"א) הגר"א עפ"י ביאר פו) עמ' (ח"א חיים ובמשמרת
במצוה ִדעוסֱק כיון וֹלפ"ז בפנ"ע. מצוה הוי תיבה שכֹל משום המצוות מכֹל
ֹלהתחיֹל ורוצה המצוה כשגמר אבֹל המצוה, באמצע ִדהוא משום פטורו
פטור שייך ֹלא חִדשה מצוה היא תיבה שכֹל בת"ת ֹלכן עוסֱק. ֹל"ח אחרת

ה"ִד. פ"א שבת יחזֱקאֹל בחזון כ' וכעי"ז במצוה. עוסֱק מצִד
ומתירא בה וטרוִד בתורה עוסֱק אם (ה"ב) אישות מהֹל' בפט"ו הרמב"ם כ'
ֹלהתאחר מותר התורה, מן ויתבטֹל במזונות יטרח שֹלא כִדי אשה ֹלישא
המשיב בזה תמה וכבר

שאֹלה בהעמֱק ותי' במצוה. עוסֱק אמרינן ֹלא בת"ת ִדהרי (נג) ִדבר
ת"ת מצות אז ֹלימוִדו עיֱקר יבוטֹל המצוה שע"י ִדבאופן
רֱק ִדאיירי ִדכיון כ' א) (הוספות הערות ובֱקובץ מ"ע. משאר ֱקֹלה אינה
כאפשר הוי זמן, ֹלאחר עצמו ע"י ֹלֱקיימה ִדאפשר ז"א המצוה, ֹלאחר

אחרים. ע"י ֹלעשות
נימא ואי תורה", ֹלֹלמוִד "כגון מצוה בִדרך הוֹלכי פי' כה. בסוכה רש"י עי'
חיים במשמרת אכן ייפטר. ֹלת"ת ִדההוֹלך מה"ת פטור אינו בת"ת ִדהעוסֱק
ֹלת"ת ההֹליכה אבֹל בפנ"ע מצוה תיבה ִדכֹל ת"ת ִדִדוֱקא הענין ביאר הנ"ֹל

אחת. מצוה הכֹל
מכֹל פטורים רבם בבית ֹלֹלמוִד ההוֹלכים ִדבחורים (ֱקפג) א"ז מהר"ח ועי'

רבם. בבית שהם זמן כֹל המצוות

והרי סו,ג], [או"ח הציבור עם ֹלענות כִדי ותפיֹלה בֱק"ש ִדמפסיֱקין מה צ"ב
(ֹלר"ח חיים נשמת בשו"ת כ' ובאמת מֹלענות. ופטור במצוה עוסֱק הוי
אין בפסִד"ז, וכגון בתפיֹלה ֹלהפסיֱק שמותר במֱקום ִדאף כִד) או"ח ברֹלין,

במצוה. עוסֱק שהרי אבֹל רשות אֹלא זה

משום הוא במצוה עוסֱק ִדפטור ִדכיון בזה ביאר כב) (עמ' חיים במשמרת
משא"כ נפרִדות, מצוות בב' ִדוֱקא זהו בה, שעוסֱק המצוה שמבזה הבזיון
שמפסיֱק מה וא"כ המצוות, ֹלֱקיים והיינו עומ"ש מֱקבֹל הרי ֱק"ש כשֱקורא
ִדז"ג ֱק"ש ֹלמצות בזיון אינו [ונֱקִדשתי] איש"ר שֹל אחרת מצוה ֹלֱקיים כִדי
שֹל ִדהפטור ֹלתרץ הביאו השחר האיֹלת ובשם מצוות. שאר ֹלֱקיים המצוה
אחת מצוה הכֹל בתפיֹלה אבֹל מצוות בשתי רֱק הוא במצוה עוסֱק
המצוה שעזב ֹל"ח המצוה שֹל אחר חֹלֱק ֹלֱקיים בתפֹלתו וכשמפסיֱק

] במצוה. ִדעוסֱק פטור בזה ִדֹליכא וממיֹלא בה שעסוֱק

ֹלאכוֹל נכנסים שהכהנים משעה עמ"ש התוס' בֱקו' ב. ברכות צֹל"ח עי'
הצֹל"ח ותי' ֱק"ש. ֱקרו אימת גופייהו ִדכהנים והֱק' בתרומתן,

פסחים [עי' כעבוִדה, שהיא תרומה, באכיֹלת שעוסֱקים כיון
עב:].

חייבים ותרומה ֱקִדשים האוכֹלים כהנים אם נס' יב) (ח"ב אריה ראש בס'
מוכרח והוא ִדחייבין. ג: מערכין והוכיח במצוה ִדעוסֱקים כיון בסוכה,

ויו"ט. שבת סעוִדת באכיֹלת מהסוכה ייפטר אִדם כֹל ִדאֹל"כ
עבוִדה בשעת בסוכה חייבים ִדכהנים כ' ֹלִד סי' אפרים שערי בשו"ת אך
אכֹלו איך שהֱק' ֱקכה) (אה"ע יצחֱק הבית וכ"ִד ֱקִדשים], אכיֹלת זה [ובכֹלֹל

בהר סוכה ֹלעשות שאסור כיון מנחה ושיירי הפנים ֹלחם הכהנים
עי"ש. ג: ערכין ראמ"ה בהגהות וכ"מ עי"ש. הבית,

הזה..." בכֹלֹל ת"ת אין

בת"ת. שכן וכֹל המצוה, מן פטור במצוה שהעוסֱק

חיוב ֹלא

ִדהכהנים
מֱק"ש פטורים

פ"ג ת"ת הֹל' ברמב"ם ונפסֱק

ברכ"י ועי' ֹלתורתו. ויחזור המצוה יעשה אחרים ע"י שא"א מצוה יח רמ"ו וביו"ִד ה"ִד
סֱק"ז. ֹלח או"ח

יִד (ֱקג,

מכת"י) בהוספה

א"צ תהֹלים האומר ִדאפי' [וכ'

כו. בסי' ועיש"ע מטריִדו]. אם וֱקִדושה, ֱקִדיש ֹלענות

ִדִדוחֱק בֱק"ש ויֹל"ע

שאני וֱקִדושה ִדֱקִדיש כ' עח) (א, ובתשוה"נ תפֹלה]. ממצות חֹלֱק שהיא ֹלומר
עמהם. משתתף כשֹלא איסור יש אֹלא ֹלענות, מצוה רֱק כאן אין עונין ִדכשהציבור

שצריך החרִדים [ֹלשי' ֹלשמוע מצוה ֹלפניו שיש שמו"ע, באמצע כששומע
בשמו"ע ֹלהפסיֱק נהג והחזו"א במצוה. ִדעוסֱק ֹלהפסיֱק אין ֹלכאו' הברכה], ֹלֱקבֹל ֹלכוון
ִדתֹליא ִדהחזו"א משמיה כ' (א,עז) ובתשוה"נ יושר). (אמרי כהנים, ברכת ֹלשמוע כִדי

במצוה]. עוסֱק משום פטור בתפֹלתו מפריע [שאם כוונתו, ֹלפי כ"א

בתפיֹלה עוסֱק

כהנים ברכת

הציון הציוןשער שער הציון הציוןשער שער

: ו י ש כ ע ר ש ֱק ת ה א ת ו ר ב ח 9141217ֹל



נושא

גמרא

יומי ִדף

בֱקיאות

יומי ִדף

נִדה

בֱקיאות

סת"ם ה' ֹל"ב סי' מ"ב

שבת ה'

גמ'

בֱק'

ֹליום כעמ' - גמרא

ֹליום עמ'

יומי ִדף

יומי ִדף

מציאות אֹלו עִדיף

ֹלחוִדש ִדף 2

גמ'

ש"ס ֱקנין

יומי עמוִד או ִדף

הספֱק הֹלכה

סוכה

גמ'

גמ'

משה זכרון

ברכפֹלִד

שִד"ח חברון

משה זכרון אזור

מנחם אוהֹל

אוה"ח הישיבות חניכי

תפיֹלה בית

יצחֱק היכֹל אזור

יצחֱק שיח

יצחֱק היכֹל אזור

המרכזי ביה"כ אזור

יצחֱק היכֹל אזור

ברכפֹלִד עֱקיבא ר'

המרכזי אזור

ֱקמ"ח אזור

יחזֱקאֹל אור

יצחֱק בית

פתוח

ברכפֹלִד

חיים מאור

פתוח

הנשיא יהוִדה

זכריה נרות

4:00-7:00

4:00-7:00

4:00-7:00

2:30-3:45

3:00-4:00

4:00-7:00

4:00-7:00

5:00-7:00

4:00-7:00

4:00-7:00

8:30-10:00

9:00-1:00

8:30-10:00

9:00-10:30

10:00-11:00

9:00-10:30

9:00-11:00

9:00-10:00

8:00-10:00

9:00-10:30

9:00-11:00

9:00-10:30

9:00-10:30

7:00-8:00

6:45-7:45

9:00-12:00

12:00-13:00

9:00-1:00

(גמיש) ברכפֹלִד

ברכפֹלִד

גמיש

אוה"ח הישיבות חניכי

ברכפֹלִד

25

הֹלימוִדזמן מֱקום

ֹלחברותות ִדרושים

והנצחות: ֹלתרומות הענין. המשך ֹלתועֹלת עמנו השתתפו אנא רבות, בהוצאות כרוך זה 050-4122753עֹלון

עיון גמרא

הש"ס מפעֹל גמרא

יומי ִדף

יומי ִדף

/עיוני משניות

ֹלכוֹלֹל ֹלהצטרפות אפשרות

9:00-1:00

7:00-8:00

7:00-8:00

9:00-1:00

9:00-1:00

9:00-1:00

9:00-1:00

הִדרומית הגבעה אזור

נתיה"מ הישיבות 77חניכי

ברכפֹלִד

אוה"ח הישיבות חניכי

יצחֱק שיח

ֱק"ס או ברכפֹלִד

אוה"ח הישיבות חניכי

עיון ֱקיִדושין

עיון

עיון

והיתר איסור
זבחים

בֱקיאות גמרא

נִדה הֹלכות

שבגֹליון ֹלחיִדו"ת והארות הערות
ֹלִדוא"ֹל: ֹלשֹלוח gal200@neto.bezeqint.netניתן

ִדפרשה". "עומֱקא בתיבת או
מֹלא. שם תחת רֱק ֹלתגובות מתיחסת המערכת

בר"ת). ֹלהשתמש אפשר התגובה (בפרסום

ציצית - שֹלח
הבן פִדיון - ֱקרח

תורה חִדושי כתיבת - חוֱקת

חברותא ֹלֱקביעת

9141217
2 ה4 מ מ י ב ת ו ע ש

כה
ות

ואאתורבחֹלתב
יש

וע
ר ֱקובעי

עיתים

ֱקר
בו

אחה"צ
ערב

הֱקרובות הפרשיות הֱקרובותנושאי הפרשיות נושאי

בסיוע יוצא זה גֹליון

בֹלוי י. - איציֱק
052-7662454טֹל.

ֱקוִדש ספרי "הפצת
כנסת בבתי

הארץ" ברחבי

עִד רֱק [יתֱקבֹלו ֹלהנ"ֹל ִד"ת
ִדפרשה עומֱקא בתיבת וטֹל'] מֹלא שם [בצירוף ֹלהניח אפשר

חמִד שִדי רח' יוסף בית אוצה"ס בפתח
הנ"ֹל. בִדוא"ֹל ֹלשֹלוח או

ִדיסֱקים. או כתבים ֹלהחזיר אחראית המערכת אין

מיֹלים]700

וֱקיימנו שהחיינו ברוך
העֹלון ֹלהופעת שנה מֹלאת ֹלרגֹל

חוֱקת, פרשת ֱקִדש בשבת

מורחב גֹליון בס"ִד יצא
בנושא שיעסוֱק

וֹלֹלמִד ֹלֹלמוִד - חיִדו"ת כתיבת
מוזמנים התורה ֹלומִדי

מנחתם את ֹלהֱקריב
באהבה. וֹלֹלמִד ֹלֹלמוִד

ֹלע"נ מוֱקִדש זה גֹליון
עירנו מפארי רבא גברא האי

כמותו, הניח שֹלא ת"ח

תורה, מכמני בכֹל ֹלו רב יִדיו

בעירנו הרבה תֹלמיִדים העמיִד

רבים ספרים חיבר ֹלה, ומחוצה

מפיֱק פה התורה, מֱקצועות בכֹל

פיו ֹלמוצא נהנו שרבים מרגֹליות,

ברִדתו בשבתו שבת מיִדי

בבתי ִדפרשה ֹלעומֱקא

בעירנו, המִדרש

ֱקִדשים כוֹלֹל ראש
רבי הגאון

זצ"ֹל יוסף ֹלבב"ר יעֱקב
נֹלב"ע

תשס"ו סיון י"ִד
שב"ֱק) ביום (חֹל



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


