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לעולם הוי רץ למשנה יותר מן הגמרא (ב"מ לג).

בפתח השער

ללמוד ולחזור המשניות בלי הפסק
בענין לימוד משנה ותלמוד ,איזה מהן להיות רוב עסקו בו ,איתא בבבא מציעא ...לעולם
הוי רץ למשנה יותר מן התלמוד - ...ומכל שכן האידנא ,שזכינו לפירוש הרמב"ם והרב
ברטנורא ,שמבארים המשנה כפי ההסכמה שבתלמוד ,וגם כתבו פסק ההלכה ,הרי מעלת
המשנה רבה .על כן ,רוב העסק יהיה במשניות ,ללמוד ולחזור אותם בלי ערך ובלי הפסק...
(של"ה מסכת שבועות פרק נר מצוה אות לג-לה)

לדעת המשניות בעל-פה
ואשרי הזוכה למשנה שיהיו שיתא סדרי משנה שגורים בפיו בעל פה ,ואז עושה סולם
לנשמה שתעלה למעלה למדריגה קמא ,וסימנך 'משנה' אותיות 'נשמה'.
(של"ה שם)

לאחר לימוד המשניות יפתחו לו שערי תלמוד
אף על פי שאמרו חז"ל שאין לך מידה טובה מהתלמוד היינו גמרא לפי שאין פוסקין
הלכה ממשנה מכל מקום ראוי שיעשה האדם יותר עיקר מלימוד המשניות יותר מהפלפול,
משום דצריך ליגמר איניש והדר ליסבר ...שהדופק בשערי המשנה יפתחו לו לתלמוד ולהגדה
שאחר קדימת הידיעה במשנה הפתח פתוח לכל אשר יחפוץ אח"כ.
(עץ יוסף ויקרא כא ,ה).

מי שכל עסק שלו הוא בפלפול התורה ועוזב המשנה הוא בכלל כי דבר ה' בזה
כי דבר ה' בזה זה שאין משגיח על המשנה – וכל משא ומתן שלו בתלמוד וכו' מפני שהוא
בפלפול בלבד ולא נקרא זה דבר ה' ,שהמשנה היא דבר ה' בלבד שהוא ענין המצוה איך היא
ואינו פלפול ,שהפלפול הוא של אדם ואינו דבר ה' ,ולפיכך מי שכל עסק שלו הוא בפלפול
התורה ועוזב המשנה שהיא דבר ה' הוא בכלל "כי דבר ה' בזה".
(חידושי אגדות – מהר"ל סנהדרין צ"ט)

על ידי משניות בעל פה יזכה לגילוי אור הנשמה והארתו
סיפר הרה"ק ר' שמואל מלובאויטש זצ"ל שכאשר נולד הרה"ק ר' משה בנו של האדמו"ר
הזקן זי"ע התאחר האדמו"ר הזקן מלעשות הברית עד לאחר חצות היום שאז נכנס אדם
עם שק על שכמו ומקל בידו שאותו כיבד האדמו"ר בכיסא של אליהו .ולאחמ"כ סיפר אותו
אדם שהיה רועה צאן כארבעים שנה בישוב קטן ובקי בבבלי וירושלמי ,רמב"ם ספרי ,וכו'
ולמרות זאת לגילוי אור הנשמה זכה רק על ידי שינון משניות בעל פה משום שמשניות
אותיות נשמה.

זֶ ה ַהּיֹום ָע ָׂשה ה' נָ גִ ילָ ה וְ נִ ְׂש ְמ ָחה ּבֹו ְּב ֵעת ּבֹו זֹוכִ ים
ָאנּו ׁשּוב לְ ַה ְת ִחיל ֶאת ַה ִּמ ְׁשנָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה ְּב ַמ ֶּסכֶ ת
ּיֹומית"ַ .הּלִ ּמּוד
"ה ִּמ ְׁשנָ ה ַה ִ
ְּב ָרכֹות ְּב ַמ ֲחזֹור ַהֶׁ 13 -של ַ
הּודים ִמּכָ ל
ּיֹומי ֶׁש ְּמ ַא ֵחד ַּת ְח ָּתיו ְר ָבבֹות ְר ָבבֹות יְ ִ
ַה ִ
ַהּגְ וָ נִ יםַ ,הּזְ ָר ִמים וְ ַה ִּסגְ נֹונֹות ִמ ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים
ּתֹורה ֶּד ֶרְך ְּשׁ ָאר ַע ְּמָך ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל,
יצי ָ
ֻמ ְפלָ גִ ים ַמ ְר ִּב ֵ
ּוצ ִע ִירים ּכְ ֶא ָחד.
ְמ ֻבּגָ ִרים ְ
יעּותא'
נֹוס ֶפת ִמ ֵּבית ְ'ק ִב ָ
ָעֹלון ְמיֻ ָחד זֶ ה ,יְ ִצ ָירה ֶ
ּיֹומית ַּפ ְר ְּפ ָראֹות
אּורים ַּב ִּמ ְׁשנָ ה ַה ִ
ּוב ִ
ֵמכִ יל ַה ְק ָּדמֹות ֵ
מּוסר ְּודרּוׁש
ַ
נִ ְפלָ ִאים ְּב ִחּדּוד וְ ַה ֲע ָמ ָקהִּ ,ד ְב ֵרי
בּועיִ ים ַעל ַה ֶה ְס ֵּפק
ְּב ַמ ֲעלַ ת ַה ִּמ ְׁשנָ הִ ,מ ְב ָחנִ ים ְׁש ִ
דֹורים ְמלֵ ִאים ִמּזָ ן ֶאל זָ ן
לִ ְמ ֻבּגָ ִרים וִ ילָ ִדים וְ עֹוד ְמ ִ
ּכַ ֲא ֶׁשר ֶּת ֱחזֶ ינָ ה ֵעינֵ יכֶ ם.
ּיֹומית
ִּב ְק ִביעּות ַהּלִ ּמּוד ֶׁשל ַה ִּמ ְׁשנָ ה וְ ַה ֲהלָ כָ ה ַה ִ
ִמ ְׁש ַּת ְע ְׁש ִעים ֶהן ַאנְ ֵׁשי ָע ָמל וְ יֶ זַ ע ַה ְמ ַח ְּפ ִׂשים לִ יצֹוק
רֹואים ַּב ְק ִביעּות ַהּזֹו ֶּד ֶרְך
רּוחנִ י וְ ִע ְק ִבי וְ ִ
יֹומם ּתֹכֶ ן ָ
לְ ָ
ְראּויָ ה לְ ַסּיֵ ם ֶאת הש"ס ִמ ְׁשנָ יֹות ּכֻ ּלֹו .וְ גַ ם לְ ַה ִּשׂיג
אֹורח ַחּיִ ים ּבֹו נִ כְ ְּתבּו
ן-ערּוְך ַ
יְ ִדיעֹות נְ חּוצֹות ְּב ֻׁשלְ ַח ָ
ּכָ ל ַה ֲהלָ כֹות ַהּנֹוגְ עֹות לְ יֹום יֹום ֶׁשל ּכָ ל ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנּו
ּתֹורה וְ ַתלְ ִמ ֵידי
ּכְ ֶׁשּלִ ּמּוד זֶ ה ַמ ֲע ִסיק ּגַ ם ֶאת ְּבנֵ י ָ
ֲחכָ ִמים ֻמ ְב ָה ִקים ֶׁש ְּמ ַח ְּפ ִׂשים לְ נַ ֵּצל ֶאת ִמ ְס ַּפר
יֹומם ֶה ָעמּוס לְ ֵס ֶדר ָק ָצר וְ ִע ְק ִבי
ַה ַּדּקֹות ֶׁש ִה ְת ַּפּנּו ְּב ָ
בּועה ְמ ַסּיְ ִמים ֶאת שו"ע או"ח ּכֻ ּלֹו
זֹורּיּות ְק ָ
ּבֹו ְּב ַמ ְח ִ
וְ ֶאת הש"ס ִמ ְׁשנָ יֹות.
ְּב ֵבית ֵס ֶפר יֻ ְק ָר ִתי ְּב ָצ ְר ַפת ֻהזְ ַמן יֹום ֶא ָחד ַמ ְר ֶצה
"ּתכְ נּון זְ ַמן יָ ִעיל"
ּנֹוׂשא ֶׁשל ִ
זָ ֵקן לָ ֵׂשאת ַה ְר ָצ ָאה ַעל ַה ֵ
ִּב ְפנֵ י ּכָ ל ַה ַּתלְ ִמ ִידים.
יהם
נֶ ֱע ַמד מּולָ ם ַה ַּמ ְר ֶצה ֶה ֱע ִביר ֶאת ַמ ָּבטֹו ֲעלֵ ֶ
עֹומ ִדים לַ ֲערְֹך
"אנּו ְ
ֶא ָחד ֶא ָחדּ ,ולְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ָא ַמרָ :
נִ ּסּוי".

(ספר התולדות מהר"ש עמ' ע"ה)

כ' אדר ב' תשע"ו

מצטרפים לרבבות
לומדי המשנה היומית
פיקח אומר הריני לומד  2הלכות היום  2הלכות מחר
עד שאני לומד את כל התורה כולה (ויק"ר י"ט ,ב')
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עיון במשנה

מבחן שבועי 1 /

האם מדאורייתא זמן קריאת שמע של שחרית הוא כל היום

ברכות א ,א – ג ,א

וּב ָשׁכְ ְבּ
קוֹרין ֶאת ְשׁ ַמע ְבּ ַשׁ ֲח ִרית וְ כוּ'ִ ,אם כֵּ ן לָ ָמּה נֶ ֱא ַמר ְ
ימ ַתי ִ
ברכות פ"א מ"ב ומ"ג ֵ -מ ֵא ָ
עוֹמ ִדים.
וּב ָשׁ ָעה ֶשׁ ְבּנֵ י ָא ָדם ְ
קוּמְ ,בּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ְבּנֵ י ָא ָדם שׁוֹכְ ִביםְ ,
וּב ֶ
ְ

א .האם מותר לסעוד או לישון לפני שקרא
ק“ש של ערבית?
 .1מותר |  .2אסור.
 .3לסעוד – אסור .לישון – מותר .4 .הפוך מ.3-

ב .מתי עומדים בני מלכים ממיטתן?
 .1בסוף שעה שלישית |  .2בסוף שעה רביעית.
 .3בחצות |  .4בתחילת שעה שלישית.

ג .להלכה! באיזה אופן מותר להפסיק
באמצע הפרק?
 .1שואל מפני הכבוד ,ומשיב מפני הכבוד.
 .2שואל מפני היראה ,ומשיב מפני היראה.
 .3שואל מפני היראה ,ומשיב מפני הכבוד.
 .4שואל מפני הכבוד ,ומשיב לכל אדם.

חילוק בין לשון שכיבה לבין לשון קימה

ד .למה קדמה פרשת ”והיה אם שמוע“
לפרשת ”ויאמר“?
 .1שיקבל עליו עול מלכות שמים תחילה.
 .2שיקבל עליו עול מצוות תחילה |  .3כי היא
קודמת בתורה |  .4כי היא עוסקת בתלמוד
תורה שזמנה בין ביום ובין בלילה ,ואילו פרשת
”ויאמר“ עוסקת בציצית שזמנה רק ביום.

ה .איזו הלכה לומדים מהמילה ”והיו“
]הדברים[?
 .1שיש לדקדק באותיותיה |  .2שאין לקרא
למפרע |  .3שיש להשמיע לאזניו.
 .4שיש לקרא בכוונה.

ו .האם מותר לאומנים לקרות ק“ש או
להתפלל בראש האילן?
 .1מותר |  .2אסור |  .3להתפלל – מותר .לקרות
ק“ש אסור |  .4הפוך מ.3-

ז .איזה דין נלמד מהמילים ”ובלכתך בדרך“?
 .1שחתן חייב בקריאת שמע |  .2שחתן פטור
מקריאת שמע |  .3שמותר להתפלל בדרך.
 .4שתי תשובות מהנ“ל נכונות.

ח .במה נהג רבן גמליאל באופן שונה משאר
אנשים?
 .1קרא ק“ש בלילה הראשון שנשא |  .2רחץ
לילה הראשון שמתה אשתו |  .3קבל תנחומין
על עבדו |  .4כל התשובות נכונות.

ט .על איזו הנהגה הסביר רבן גמליאל
באומרו ”אסטניס אני“?
 .1שלא רחץ לפני שנשא |  .2שאכל בתענית.
 .3שרחץ בלילה הראשון שמתה אשתו.
 .4שהקפיד לרחוץ בכל יום ,ואפילו בשבת.

 .1קריאת שמע ותפילה |  .2תפילה ותפילין.
 .3קריאת שמע ,תפילה ותפילין.
 .4תפילין בלבד.
את התשובות ניתן לשלוח עד יום שישי של אחר חומר
המבחן בשעה  12:00בפקס שמספרו  072-2772272או
במייל  .office@kviuta.orgפעם בחודש יתקיימו
הגרלות בין העונים על סכומי כסף וספרים ,כאשר תשובות
כל שבוע מזכים בכרטיס נוסף להשתתפות בהגרלה.
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אמנם הט"ז )או"ח סי' נ"ח ,ס"ק ד'( והמגן אברהם )שם ס"ק ז'( והפרי חדש )שם( והמנחת כהן
בספרו מבוא השמש )מאמר ב' ,פ' י"ב( כולם דחו את דבריו ,משום שלשון קימה שונה מלשון
שכיבה ,ש'קימה' משמע שהיה שוכב או יושב ,וקם ועמד על רגליו ,אבל אחרי שכבר קם ,מה
שממשיך כן נקרא עמידה ולא קימה ,וז"ל המנחת כהן ,ענין קימה אינו אלא העתק האדם מן
השכיבה או מן הישיבה אל העמידה עכ"ל.

חילוק מצד הדרך של אנשים בין זמן שכיבה לזמן קימה
והנה כל הראשונים שכתבו בזה סוברים שסוף זמן קריאת שמע הוא רק עד שלש שעות
מדאורייתא ,ולא מצאנו מי שיסבור כדעת הכסף משנה ,אמנם בפירוש לשון 'קימה' מצאנו
מחלוקת .רוב הראשונים )המאירי ריש המסכת ד"ה מאימתי ,תוס' הרא"ש ב' ,א ד"ה עד סוף ,הרא"ה ב',
א סוד"ה וחכמים ,היראים סי' רנ"ב( סוברים כדברי הפוסקים הנ"ל שלשון 'קימה' היא ההשתנות
ממצב של שכיבה או ישיבה למצב של עמידה ,וז"ל המאירי ,שלא מצינו לעולם לשון קימה
נאמר על המשך עמידה ,אלא על זמן שאדם קם ,אם ממטתו אם מישיבתו עכ"ל .אמנם
הפסקי רי"ד )ד' ,א( הקשה קושיית הכסף משנה ]והניח כדבר פשוט שאפילו מדאורייתא
אינו יוצא ידי חובתו אחרי ג' שעות ,עיי"ש[ ,ולא תירץ כהראשונים והפוסקים הנ"ל דשאני
לשון קימה מלשון שכיבה ,אלא ס"ל כמו שהבין הכסף משנה דלשון 'קימה' משמע אפילו
המשך עמידה ,אך פירש שלשון 'ובקומך' משמע הזמן שבני אדם מתחילין לעמוד ,וכן הלשון
'ובשכבך' משמע הזמן שבני אדם מתחילים לישון ,ומ"מ זמן קריאת שמע של ערבית הוא
כל הלילה משום שיש בני אדם ששוהים להתחיל לישון עד עלות השחר עיי"ש .והחינוך )מצ'
ת"כ( כתב שני החילוקים הנ"ל בין שכיבה לקימה ,הן מצד הלשון והן מצד הדרך של אנשים.

ראיות ששייך לשון קימה על המשך עמידה
והנה ההפלאה )בחי' לברכות י' ,א( הוכיח מכמה פסוקים כדעת הכסף משנה ,ששייך לשון
'קימה' גם על המשך עמידה ולא רק על 'העתק האדם מן השכיבה אל העמידה' ,והביא ממה
דכתיב )במדבר י"א ,ל"ב( ויקם העם כל היום ההוא וכל הלילה וכל יום המחרת ויאספו את השלו
וגו' ,וכן ממה דכתיב )במדבר ט"ז ,ב'( ויקומו לפני משה וגו' ,וכן ממה דכתיב בישעיה )מ' ,ח'(,
ודבר אלקינו יקום לעולם ,והוסיף ,וז"ל ,וכאלה רבות עכ"ל ,ומכל זה הוכיח שאין חילוק בין
קימה לעמידה] .ועוד הוכיח כן ממה שנקט התנא במשנתנו 'בשעה שבני אדם עומדים' ,ואם
יש חילוק בין קימה לעמידה היה לו לשנות בלשון 'קימה' דוקא[.
והמנחת כהן הביא בשם מהר"ר תם ן' יחייא ]תומת ישרים סי' י"ב[ שג"כ כתב דאשכחן
קראי טובא דקימה כמו עמידה ,וכתב עליו וז"ל ,הנה הרב לא הביא אפילו פסוק אחד
לראיה ,ולא מצאתי בכתוב ,ולא בדברי רז"ל ,שתהיה קימה כמו עמידה וכו' עכ"ל ,וגם הפרי
חדש הנ"ל כתב וז"ל ,ולא אשכחינן מעולם לשון קימה על התמדת העמידה עכ"ל ,וצ"ע מכל
הפסוקים הנ"ל שהביא ההפלאה ,וגם קשה מכל אותם פסוקים על רוב הראשונים הנ"ל ,שגם
כן כתבו שלא שייך לשון קימה על המשך עמידה.

י .מי שמתו מוטל לפניו ,מאלו מצוות הוא
פטור?

ט

הכסף משנה )הלכות ק"ש פ"א הי"ג( הקשה שלענין זמן קריאת שמע של ערבית ,דכתיב 'ובשכבך',
דורשים כל זמן שבני אדם שוכבים על מיטתם ,ולא מפרשים בזמן שעולים על מיטתם לשכב,
אלא כל הזמן שעודם שוכבים על מיטתם ,והיינו עד שיעלה עמוד השחר .וא"כ למה לא
מפרשים גם לשון 'ובקומך' כל זמן שבני אדם קמים ,דהיינו כל היום .ותירץ הכסף משנה
שבאמת מדאורייתא יוצא ידי חובת קריאת שמע כל היום ,ד'ובקומך' משמע כל היום שבני
אדם עומדים ,ומה ששנינו שזמן קריאת שמע של שחרית הוא רק עד ג' שעות ,הוא מדרבנן.

י

מבחן מס'  | 1שם | __________:טלפון_________:

ובספר בית שלמה
הוכיח עוד דשייך לשון קימה גם על המשך עמידה מגמרא בברכות )ג' ,ב( ,שהגמרא מקשה
על מה שאמר דוד המלך 'חצות לילה אקום להודות לך' ,דמשמע שקם בחצות ,מהא דכתיב
'קדמתי בנשף ואשועה' ,שמשמע שקם בתחילת הלילה ]ד'נשף' הוא תחילת הלילה עיי"ש[,
ומתרץ רב אושעיא אמר רבי אחא ,הכי קאמר ,מעולם לא עבר עלי חצות לילה בשינה,
ופירש"י שקודם לכן הייתי עומד ,עכ"ל ,ומבואר שדוד המלך קם קודם חצות באשמורה
הראשונה ,ובחצות היה רק המשך עמידה ,וקרי ליה הכתוב בלשון קימה ' -חצות לילה אקום',
עכת"ד הבית שלמה ,וצ"ע.

)להגר' שלמה שטנצל זצ"ל מסוסנוביץ ,אביו של הגר' יונה זצ"ל מייסד המשנה היומית(

פניני המשנה

» המשך מעמוד א’

מתוך ספרי "ביאור המשנה" שיצאו לאור בהסכמות חמות של גדולי ישראל .מבארים את המשנה על כל חלקיה ,הפרטים
הדינים והסברות ,בצירוף הערות להרחבה והעמקה ,והמסקנות להלכה ,בלשון השווה לכל נפש .מוגש באדיבות המחבר
שליט"א ,הערות והארות למדור זה בלבד יש לשלוח בפקס .153-36185452 :מייל כשר.hamichnah@okmail.co.il :

הקשר בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה )פרק א משנה א(
הגמרא פותחת בקושיא ,תנא היכא קאי דקתני מאימתי ,היכן הוזכר חיוב קריאת שמע,
שהתחילה המשנה לשאול ,מהו זמן הקריאה .ותירצה ,תנא אקרא קאי ,דכתיב בשכבך
ובקומך .כלומר המשנה היא המשך התורה שבכתב ,ושם מפורש הציווי לקרא ק"ש בשכבך
ובקומך .העירו המפרשים :מסכתות רבות פותחות בדין בלי להזכיר מתחילה עיקר החיוב,
כגון מסכתות שבת וסוכה .וביארו :שעיקר הדיוק הוא מזה שהמשנה פתחה בשאלה מאימתי.
מה שרבי עשה זאת כאן ,משום שכאן היא תחילת התורה שבע"פ  -לבל יחשוב אדם שהש"ס
הוא חיבור מיוחד העומד בפני עצמו ,ובאמת אינו ,רק פירוש על התורה שבכתב ,ולכן קשר
רבי מתחילה )וכן במשנה ב'( את התושבע"פ עם התורה הקדושה ,כתלמיד הבא אחר רבו )חי' רא"ג(.

מדוע בני רבן גמליאל נהגו כחכמים ולא כאביהם.
נצטוינו בתורה )שמות כג ,ב( :אחרי רבים להטות .כשתפול מחלוקת בין החכמים בדין מדיני
התורה ,לנטות אחר הרוב לעולם .וביאר בספר החינוך )מצוה עח( בשרשי המצוה :שנצטוינו
בזה לחזק קיום דתינו שאילו נצטוינו ַ'קיְ ּמוּ התורה כאשר תוכלו להשיג כוונת אמיתותה' כל
אחד מישראל יאמר שדעתו נותנת כן ...ואפילו כל העולם יאמרו בהפכו לא יהיה לו רשות
לעשות הענין בהפך האמת לפי דעתו ,ויצא מזה חורבן שתעשה התורה ככמה תורות .אבל
עכשיו שנצטוינו לקבל בה דעת רוב החכמים יש תורה אחת לכולנו .והוא קיומנו גדול בה,
ואין לנו לזוז מדעתם )של רוב החכמים( ויהי מה.
יסוד זה בא רבי ללמדנו בתחילת הש"ס ,במעשה המובא כאן ,שבני רבן גמליאל שהיה
הנשיא באים ושואלים את אביהם שיבאר להם כיצד עליהם לנהוג ,לפי דעת חכמים שהם
הרבים ,ופשוט שעליהם לנהוג כן ,והוא יבאר להם על פי זה ההלכה למעשה.

זמן קימה בזמנינו )פרק א משנה ב(
בספר "מנחת אשר" )בראשית ט ,ד( כתב ,שכן היו זמני הקימה בזמן חז"ל ,וגם אם ישתנו
הזמנים של קימת בני מלכים או של כל בני האדם לא ישתנה זמן ק"ש מכיון שהזמן נקבע
באלפים שנות תורה ,בזמן חתימת התלמוד ,ושוב אינו משתנה גם אם תשתנה המציאות.
]והוא הדין בכל זה "זמן שכיבה" בלילה לפי דעת רבי אליעזר במשנה א[ .ותמך דבריו
בדברי החזו"א )יו"ד ה ,ג( שהסביר מדוע דיני הטריפות אינם משתנים גם אם המציאות של
אפשרותם לחיות תשתנה.

פרפראות הפרשה
מהם סימני כשרותו של יהודי?
בפרשה אנו קוראים על סימני הטהרה של הדגים "סנפיר וקשקשת" ,אשר בסימנים
אלו ניכרים הדגים הטהורים ונבדלים מחבריהם הלא כשרים .על כך נהגו הצדיקים לומר
שכשם שדג טהור נמדד בסנפיריו בהם הוא יכול לשחות נגד הזרם ולא להיסחף עם הזרם
כמו כן גדלותו וטהרתו של היהודי נמדדת כאשר יש לו סנפירים בתכונות האופי שלו
שכשצריך יודע לשחות נגד הזרם ואינו נסחף אחריו וגם עם לעיתים לועגים לו על הלהט
בעבודת ה' ועל ההקפדה על קוצו של יו"ד בדקדוק ההלכה או שכשחבריו אוכלים שותים
ובטלים והוא מנצל את זמנו ומעיין בספר משניות וכדו' ,ואינו שם לב לכל המלגלגים,
הרי מעיד על עצמו כי הוא כשר וטהור .ואז נכון לו ע"ז שכר גדול עד אין שיעור.

‰לימו„ ˘‰בוע מו˜„˘

מו˜„˘ לזכר נ˘מ˙

לע"נ ‰רב ‡פרים מנחם
בן ‡‰רן ז"ל  -נלב"ע י"ב ניסן
ולע"נ ‰ ‰˘‡‰ח˘וב ‰מר˙ ˘ר‰
‚יטל ב"ר יע˜ב ˘מ˘ון ע"‰
נלב"ע כ"„‡ ‰ר

ר˘כב‰ ˜"‰‚‰ ‚"‰רבי
ר' ‡לימלך מליז'ענס˜
ב"ר ‡ליעזר ליפמן ז"ל
ליומ‡ „‰ילול‡ כ"‡ ‡„ר
זיעועי"‡

הוֹציא ַה ַּמ ְר ֶצה ֵמ ַה ִּמזְ וָ ָדה ֶׁש ֵה ִביא ִעּמֹו ֵמיכַ ל
ִ
זְ כּוכִ ית ּגָ דֹול וְ ִהּנִ יחֹו ַּב ֲע ִדינּות ַעל ַה ֻׁשלְ ָחן ֶׁשּלְ ָפנָ יו.
הֹוציא ֲ 20א ָבנִ ים ּגְ דֹולֹות ,וְ ִה ְׁשלִ יכָ ן לְ תֹוכֹו.
ַא ַחר ּכָ ְך ִ
אׁשי ָה ֲא ָבנִ ים ּכְ ָבר
ּכַ ֲא ֶׁשר ִה ְת ַמּלֵ א ַה ֵּמיכַ ל לְ גַ ְמ ֵרי וְ ָר ֵ
ִּב ְצ ְּבצּו ֵמ ַה ֶּפ ַתח לְ ַמ ְעלָ ה ֵה ִרים ַה ַּמ ְר ֶצה ֶאת ַמ ָּבטֹו ֶאל
"ה ִאם ָמלֵ א ַה ֵּמיכַ ל?"ּ .כֻ ּלָ ם ִהנְ ֲהנּו
ַה ַּתלְ ִמ ִידים וְ ָׁש ַאלַ :
ֹאׁשם לְ ִחּיּוב.
ְּבר ָ
ִחיּּוְך ַּד ִּקיק ִה ְצ ַטּיֵ ר ִַּת ַחת ְׂש ָפמֹו ֶׁשל ַה ַּמ ְר ֶצה.
הֹוציא ִמ ַּת ַחת לַ ֻּשׁלְ ָחן ּכְ לִ י ָמלֵ א ַא ְבנֵ י
ּכֹופף וְ ִ
הּוא ִה ְת ֵ
ָח ָצץֱ ,ה ִרימֹו ,וְ ָׁש ַפְך ֶאת ּתֹוכְ נֹו ַעל ָה ֲא ָבנִ ים ַהּגְ דֹולֹות,
ַא ְבנֵ י ֶה ָח ָצץ ַה ְּק ַטנְ ַטּנֹות ָמ ְצאּו ִחיׁש ֶאת ַּד ְרּכָ ן ִמ ַּב ַעד
לָ ְרוָ ִחים ֶׁשּיָ ְצרּו ָה ֲא ָבנִ ים ַהּגְ דֹולֹות ,וְ נֶ ֶעלְ מּו ְּבע ֶֹמק
ַהּכַ דּ ,גַ ם ּכָ אן ִה ְמ ִּתין ַה ַּמ ְר ֶצה ֶׁשֹּלא יִ ְהיֶ ה נִ ָּתן לְ ַהכְ נִ יס
ֲא ִפילּו ֶא ֶבן ַא ַחת ְק ַטּנָ הָ ,אז ֵה ִרים ֶאת ַמ ָּבטֹו ֶאל
"עכְ ָׁשוַ ,ה ִאם ַה ֵּמיכַ ל ּכְ ָבר ָמלֵ א?"ִ .חּיְ כּו
ַה ָּק ָהל וְ ָׁש ַאלַ :
ַה ַּתלְ ִמ ִידים ּכְ ֶׁש ֵה ִבינּו ֶאת ָה ַר ְעיֹון ֶׁש ַהּזָ ֵקן ָט ַמן לָ ֶהם,
"עכְ ָׁשו וַ ַּדאי ֶׁש ַה ֵּמיכַ ל ָמלֵ א".
ּומּיַ ד ָצ ֲעקּוַ ,
ִ
הֹוציא
ִ
ּכֹופף ֶאל ַה ִּמזְ וָ ָדה,
ָחזַ ר ַה ַּמ ְר ֶצה וְ ִה ְת ֵ
ׂשּומת לֵ ב ָׁש ַפְך ֶאת ּכֻ ּלֹו
ּוב ְת ַ
ִמּתֹוכָ הּ ִסיר ָמלֵ א ְּבחֹולִ .
רּוריִ ים נִ ְּצלּו
ַעל ֲע ֵר ַמת ָה ֲא ָבנִ יםּ .גַ ְרּגִ ֵירי ַהחֹול ַהזַ ֲע ִ
ֶאת ֶה ָחלָ ל ֶׁשּיָ ְצרּו ָה ֲא ָבנִ ים וְ ָׁש ְקעּו ִּבזְ ִריזּות לְ ַמ ָטּה.
"ה ִאם
ּגַ ם ַה ַּפ ַעם ָׁש ַאל ַה ַּמ ְר ֶצה ֶאת ַה ַּתלְ ִמ ִידים ַ
ּוב ַמ ְק ֵהלָ ה,
ַעכְ ָׁשו ַה ֵּמיכַ ל ָמלֵ א?"ַ .ה ַּפ ַעם ,לְ ֹלא ִהּסּוס ְ
ֵה ִׁשיבּו ַה ַּתלְ ִמ ִידיםּ" :כֵ ן"ַ .רק ַּתלְ ִמיד ֶא ָחד ֶׁש ֵה ִבין ֶאת
חֹותר ַה ַּמ ְר ֶצה ִס ֵּמן ִעם ֶא ְצ ָּבעֹו ַקּלֹות
ַהּכִ ּוּון ֵאלָ יו ֵ
"ֹלא" "נָ כֹון ְמאֹדִ ,חּיֵ ְך ֵאלָ יו ַה ַּמ ְר ֶצה ַהּזָ ֵקן" ,הּוא
ּוב ַבת ַא ַחת
נָ ַטל ְּביָ ָדיו ֵס ֶפל ַמיִ ם ֶׁש ָע ַמד ַעל ַה ֻׁשלְ ָחן ְ
הֹוריק ֶאת ְּתכּולָ תֹו ַעל ָה ֲא ָבנִ ים וְ ַהחֹול ֶׁשּגָ ְדׁשּו ֶאת
ִ
ַה ֵּמיכַ ל ַעד ְׂש ָפתֹו ְּוראּו זֶ ה ֶפלֶ א ַה ַּמיִ ם ֹלא נִ ְׁש ְּפכּו
ימה וְ נִ ְבלְ עּו ֵּבין ַה ְּתכּולָ ה.
ּוב ְׁשנִ ּיֹות ִחלְ ְחלּו ְּפנִ ָ
חּוצה ִ
ַה ָ
ַה ֶמּ ֶסר ָהיָ ה ָּברּור וְ ַחד וְ ַה ָּק ָהל ּכֻ ּלֹו ָמ ָחא כַ ַּפיִ ם
ְּב ִה ְתלַ ֲהבּות.
ידּותית ֵּב ֵרְך ַה ַּמ ְר ֶצה ַהּזָ ֵקן ֶאת
נּועת יָ ד יְ ִד ִ
ִּב ְת ַ
ַמ ֲאזִ ינָ יו וְ יָ ָצא ְּב ִא ִטּּיּות ִמן ָהאּולָ ם.
אֹותם ַּתלְ ִמ ִידים ָצ ְר ָפ ִתיִ ים,
ַהנִּ ְמ ָשׁל ֶׁש ָהיָ ה ָּברּור לְ ָ
יהּודים ַמ ֲא ִמינִ יםּ .גַ ם ִאם
ֶרלֶ וָ נְ ִטי ִמ ָּת ִמיד ּגַ ם לָ נּו ּכִ ִ
ּומ ִׂשימֹות
עּותּיִ יםְ ,
ּומ ְׁש ָמ ִ
יֵ ׁש לָ נּו ִס ְד ֵרי לִ ּמּוד ֲא ֻרּכִ ים ַ
יֹומנּו
ׁשֹוחקֹותֶׁ ,ש ְּמ ַמּלְ אֹות ֶאת ָחלַ ל ֵ
ֲ
יֹומּיֹות
יֹומ ִ
ְ
אֹותנּו
בֹודה ַמ ֲע ִס ָיקה ָ
לּוטיןּ .גַ ם ִאם ָה ֲע ָ
אֹורה ,לַ ֲח ִ
לִ כְ ָ
ִמּב ֶֹקר וְ ַעד ֶע ֶרבִ ,אם נִ ֵּתן ֶאת ַהּלֵ ב וְ נִ ְבּדֹק ְּבוַ ַּדאי
אֹותם ֲחלָ לִ ים ַּבּזְ ַמןָּ ,ב ֶהם נּוכַ ל לְ ַה ְׁש ִחיל
נִ ְמ ָצא ֶאת ָ
עֹוד ִמ ְׁשנָ ה וְ עֹוד ֲהלָ כָ ה ,וְ לִ ְצּבֹר זְ כֻ ּיֹות ֻמ ְפלָ אֹות
לָ עֹולָ ם ַה ָּבא...
גוּט'ן ַשׁ ָבּת
ַא ְ

‰זוכים ב‚‰רלו˙ מבחני חו„˘ טב˙
במ˘נ‰ ‰יומי˙ )מס' :(286 - 289
‰רב ר‚ .ול˘ן ,ירו˘לים300 :
‰רב י .ווייסמ‡ן ,ירו˘לים100 :
 .‡ '‰עמר‡ ,ופ˜ים50 :
 '‰י˘ .טרן„˘‡ ,ו„50 :

ב‰לכ ‰ביומי˙ )מס' :(53
‰רב ‡˜ .מינס˜י ,ירו˘לים200 :
‰ב"‰ח י˘ .יפמן ,ירו˘לים25 :
‰רב י .סלרי ,בני בר˜25 :
 '‰ח‰˜ .לני25 :
 '‰ב .יˆח˜וב ,מו„יעין עילי˙25 :

קביעותא לילדי

המשנה היומית

משל למשנה /

מאת הרב אשר שיק שליט"א

מח"ס ילקוט ביאורים על ששה סדרי משנה ותלמוד בבלי

איך קוראים אגרת מהמלך?
הוֹשׁ ַע ֶבּן ָק ְר ָחה ,לָ ָמּה ָק ְד ָמה
ָא ַמר ַר ִבּי יְ ֻ
ְשׁ ַמע לִ וְ ָהיָ ה ִאם ָשׁמ ַֹעֶ ,אלָּ א כְּ ֵדי ֶשׁיְּ ַק ֵבּל ָעלָ יו
עֹל ַמלְ כוּת ָשׁ ַמיִ ם ְתּ ִחלָּ ה ,וְ ַא ַחר כָּ  יְ ַק ֵבּל ָעלָ יו
עֹל ִמ ְצוֹת )ברכות פרק ב' משנה ב'(.
קינוּ
"שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל ה' ֱא ֵ
יאת ַה ָפּסוּק ְ
ִבּ ְק ִר ַ
ה' ֶא ָחד" ָאנוּ ְמכַ וְּ נִ ים לְ ַק ֵבּל ָעלֵ ינוּ עֹל ַמלְ כוּת
אשׁי
דוֹר ֵשׁי ְרשׁוּמוֹת ָא ְמרוְּ :ש ַ'מ'ע' ָר ֵ
ָשׁ ַמיִ ם .וְ ְ
ֵתּבוֹת ע'וֹל ַמ ְ'לכוּת ָש ַ'מיִּ ם.
מוֹע"ָ ,אנוּ
וּב ָפּ ָר ָשׁה ַה ְשּׁנִ יָּ ה" ,וְ ָהיָ ה ִאם ָשׁ ַ
ַ
ְמ ַק ְבּלִ ים ָעלֵ ינוּ עֹל ִמ ְצוֹת.
יאת ְשׁ ַמע ִהיא ִאגֶּ ֶרת
ְק ִר ַ
ִצוּוּי )פרוטגמא( ֵמ ֵאת ַה ֶמּלֶ 
)טוּר סי' ס"א ֵמ ַה ִמּ ְדָרשׁ(ַ .א לִ ְפנֵ י
קוֹר ִאים ֶאת ָה ִאגֶּ ֶרת ָאנוּ
ֶשׁ ָאנוּ ְ
ְמ ַק ְבּלִ ים ָעלֵ ינוּ ֶאת ַמלְ כוּת ַה ֵשּׁם
וּמכְ ִריזִ ים כִּ י הוּא ַמלְ כֵּ נוּ
יִ ְת ָבּ ַרַ ,
אוֹתנוּ נַ ֲע ֶשׂה,
ָ
וְ כָ ל ֲא ֶשׁר יְ ַצוֶּ ה
קוֹר ִאים ֶאת ָה ִאגֶּ ֶרת
וְ ַא ַחר כָּ ָ אנוּ ְ
וּמ ַק ְבּלִ ים
וּבהּ ַה ִמּ ְצווֹת ְ
ֶשׁנָּ ַתן לָ נוּ ָ
שׂוֹתן.
ָעלֵ ינוּ לַ ֲע ָ

ִראשׁוֹנָ ה וְ ַא ַחר כָּ ָ פּ ָר ָשׁה ְשׁנִ יָּ ה ֶשׁיֵּ שׁ ָבּהּ עֹל
וּמזוּזוֹת.
וּת ִפילִ ין ְ
תּוֹרה ְ
ִמ ְצוֹת לְ ַבד וְ ֵהם ַתּלְ מוּד ָ
וּכְ ֶשׁ ְמּ ַק ְבּ ִלים עֹל ַמלְ כוּת ָשׁ ַמיִ ם ְבּ ִשׂ ְמ ָחה,
יאים יְ שׁוּעוֹת לָ עוֹלָ ם .וְ כָ  נִ ְשׁ ַמע ִמ ִפּי ֵאלִ יָּ הוּ
ְמ ִב ִ
ַהנָּ ִביא זָ כוּר לַ טּוֹב ַ)תּנָּ א ְד ֵבי ֵא ִליָּ הוּ ַר ָבּה ֶפּ ֶרק טז(:
יוֹשׁב ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשׁ ַהגָּ דוֹל
יתי ֵ
ַפּ ַעם ֶא ָחת ָהיִ ִ
אוֹתי
ִ
וּבא ַתּלְ ִמיד ֶא ָחד וְ ָשׁ ַאל
ירוּשׁלַ יִ ם ָ
ֶשׁ ִבּ ָ
שּׁוֹאל ֶאת ָא ִביו ָ ...א ַמר לִ יַ :ר ִבּי,
ָדּ ָבר כְּ מוֹ ֶבּן ֶשׁ ֵ
יאים
ַמה נִ ְשׁ ַתּנָּ ה יְ ַשׁ ְעיָ הוּ ֶבּן ָאמוֹץ ִמכָּ ל ַהנְּ ִב ִ
ֶשׁהוּא ָהיָ ה ִמ ְתנַ ֵבּא כָּ ל ַהטּוֹבוֹת וְ כָ ל ַהנֶּ ָחמוֹת
יאים? ָא ַמ ְר ִתּי לוְֹ :בּנִ י,
יוֹתר ִמכָּ ל ַהנְּ ִב ִ
לְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵ
ִמ ְפּנֵ י ֶשׁהוּא ָהיָ ה ְמ ַק ֵבּל ָעלָ יו עֹל ַמלְ כוּת ָשׁ ַמיִ ם

יְ ֵמי
ַחּיֶ יָך ַהּלֵ ילֹות |  .3יְ ֵמי ַחּיֶ יָך -
ַא ֲח ֵרי ּגִ יל ַּבר ִמ ְצוָ הּ .כָ ל יְ ֵמי ַחּיֶ יָך  -לִ ְפנֵ י ּגִ יל ַּבר ִמ ְצוָ ה.

ברכות א ,א – ג ,א
קוֹרין ֶאת ְשׁ ַמע ְּב ַע ְר ִבית?
ימ ַתי ִ
אֵ .מ ֵא ָ

מוֹע?
ו .לָ ָמּה ָק ְד ָמה ְשׁ ַמע לִ וְ ָהיָ ה ִאם ָשׁ ַ

יעה | ִ .2מ ֵּצאת ַהּכֹוכָ ִבים | ֵ .3מ ֲחצֹות
ֵ .1מ ַה ְּשׁ ִק ָ
ַהּלַ יְ לָ ה.

יֹותר ֲא ֻרּכָ ה.
מֹוע ֵ
ּ .1כִ י ַה ָּפ ָר ָׁשה ֶׁשל וְ ָהיָ ה ִאם ָׁש ַ
אֹומ ִרים ִּב ְת ִפּלַ ת נְ ִעילָ ה.
ּ .2כִ י ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל ְ
ּקֹודם יְ ַק ֵּבל ָעלָ יו עֹל ַמלְ כּות ָׁש ַמיִ ם ואח"כ יְ ַק ֵּבל
ּ .3כְ ֵדי ֶׁש ֵ
עֹל ִמ ְצוֹות.

יטת
בַ .עד ָמ ַתי ֻמ ָתּר לִ ְקרֹא ְשׁ ַמע ַּבלַּ יְ לָ ה לְ ִשׁ ַ
ֲחכָ ִמים?
מֹורת ִראׁשֹונָ הּ ,כְ ֵדי ֶׁשּיֵ לְ כּו לִ יׁשֹון
ַ .1עד סֹוף ַא ְׁש ֶ
ֻמ ְק ָּדם |  .2לְ כַ ְּת ִחּלָ ה ַעד ֲחצֹות ּכְ ֵדי לְ ַה ְר ִחיק ָא ָדם
יע ַבד ַעד ֲעלֹות ַה ַּשׁ ַחר | ַ .3עד ֲעלֹות
ֵמ ָה ֲע ֵב ָרהְּ ,ב ִד ֲ
ַה ַּשׁ ַחר ּכְ ֵדי לִ ְהיֹות ְמ ֻׁש ָּמר ִמן ַה ַּמּזִ ִיקין.

ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ָא ְמרוּ
ז( "נַ ֲע ֶשׂה וְ נִ ְשׁ ָמע" .וְ ֵאיֶ א ְפ ָשׁר
שּׁוֹמ ִעים ַמה ָצ ִרי
לַ ֲעשׂוֹת לִ ְפנֵ י ֶשׁ ְ
לַ ֲעשׂוֹת?

גַ .עד ָמ ַתי ִמ ְצוַ ת ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע ְּב ַשׁ ֲח ִרית?

שׁוּבה ִהיאְ :בּ ֶד ֶר כְּ לָ ל ָא ָדם
ַה ְתּ ָ
מוֹע ַמה נִ ְד ָרשׁ ִמ ֶמּנּוּ וְ ַרק
רוֹצה לִ ְשׁ ַ
ֶ
ַא ַחר כָּ  לְ ַה ְחלִ יט ֶשׁיַּ ֲע ֶשׂה זֹאתֲ ,א ָבל
ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ִהכְ ִריזוָּ :אנוּ ְמ ַק ְבּלִ ים
ַמלְ כוּת ָשׁ ַמיִ ם ָעלֵ ינוּ וְ נַ ֲע ֶשׂה כָּ ל ַמה
וּמ ֵמּילָ א ָאנוּ יְ כוֹלִ ים
ֶשׁיְּ ַצוֶּ ה ַמלְ כֵּ נוִּ ,
מוֹע ֶאת ַה ִמּ ְצווֹת ַרק ַא ַחר כָּ !
לִ ְשׁ ַ

אּומנִ ין ַר ָשּׁ ִאין לַ ֲעשׂוֹת ִּב ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע וְ ֹלא
זַ .מה ָה ָ
ִּב ְת ִפלָּ ה?
לֹומר ְק ִר ַיאת ְׁש ַמע ְּברֹאׁש ָה ִאילָ ן או ַהּנִ ְד ָּבְך.
ַ .1
לֹומר ְק ִר ַיאת ְׁש ַמע ִמּתֹוְך ַה ִּסּדּור.
ַ .2
לֹומר ְק ִר ַיאת ְׁש ַמע ַּב ֲע ִמ ָידה.
ַ .3

דּּוע ָר ַחץ ַר ָּבן גַּ ְמלִ ֵיאל כְּ ֶשׁ ִה ְת ַא ֵּבל ַעל ִא ְשׁתּוֹ?
חַ .מ ַ

ַ .1עד נֵ ץ ַה ַח ָּמה.
ַ .2עד ָׁשֹלׁש ָׁשעֹות ּולְ כַ ְּת ִחּלָ ה ִעם נֵ ץ ַה ַח ָּמה.
ַ .3עד ֲחצֹותּ ,ולְ כַ ְּת ִחּלָ ה ַעד ַא ְר ַּבע ָׁשעֹות.

ּ .1כִ י ַעל ֵא ֶבל ֶׁשל ִא ָּשׁה ֻמ ָּתר לְ ִה ְת ַר ֵחץ.
ּ .2כִ י ָהיָ ה ִא ְס ְטנִ יס.
ּתֹורה ֶׁשֹּלא יִ ְת ַר ֵחץ.
ּ .3כִ י ָהיָ ה ַהּנָ ִׂשיא וְ זֶ ה ֹלא ּכְ בֹוד ַה ָ

דֵ .איזֶ ה ִמ ְק ֶרה ְמיֻ ָחד ֵא ַרע לְ ר' ַט ְרפוֹן?
ַּ .1תלְ ִמ ָידיו ָׁש ֲאלּו אֹותֹו ְׁש ֵאלָ ה וְ ֹלא יָ ַדע ַמה
לַ ֲענֹות | ְּ .2בגִ יל ְׁשמֹונֶ ה ֶע ְׂש ֵרה נִ ְהיָ ה לֹו זָ ָקן
ּכְ מֹו ָא ָדם זָ ֵקן | ִ .3ה ָטּה לִ ְקרֹות ְק ִר ַיאת ְׁש ַמע
יס ִטים.
יטת ֵּבית ַׁש ַּמאי וְ ִסּכֵ ן ַע ְצמֹו ֵמ ַהּלִ ְ
ּכְ ִׁש ַ

ַה ְמּ ִא ִירי כָּ אן ֵמ ִביא ִמ ְד ַרשֶׁ :מלֶ  נִ כְ נַ ס
לִ ְמ ִדינָ ה ,יָ ְצאוּ ְבּנִ י ָה ִעיר לִ ְק ָראתוָֹ ,א ְמרוּ
לוֹ :גְּ זֹר ָעלֵ ינוּ גְּ זֵ רוֹת! ָא ַמר לָ ֶהםַ :ק ְבּלוּ
רוֹתי .כָּ 
כוּתי וְ ַא ַחר כָּ ְ תּ ַק ְבּלוּ גְּ זֵ ַ
ַמלְ ִ
ִה ְק ִדּימוּ ַק ָבּלַ ת עֹל ַמלְ כוּת ָשׁ ַמיִ ם ְבּ ָפ ָר ָשׁה

עוֹד לִ ְפנֵ י ֶשׁ ָשּׁ ַמע יְ ַשׁ ְעיָ הוּ ַהנָּ ִביא ַמ ִהי
ְשׁלִ יחוּתוֹ ָא ַמרִ :הנְ נִ י ְשׁלָ ֵחנִ י!
לוֹמר
ַ
זוֹהי ַק ָבּלַ ת עֹל ַמלְ כוּת ָשׁ ַמיִ ם -
ִ
"הנְּ נִ י".
ִ
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)שׁמוֹת כד,
ֵ

יאים ֶשׁנֶּ ֱא ַמר
יוֹתר ִמ ְשּׁ ָאר כֹּל ַהנְּ ִב ִ
ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ֵ
אוֹמר ֶאת ִמי
)יְ ַשׁ ְעיָ הוּ ו ,ח( "וָ ֶא ְשׁ ַמע ֶאת קוֹל ה' ֵ
אוֹמר ִהנֵּ נִ י ְשׁלָ ֵחנִ י" .ע"כ.
וּמי יֵ לֵ  לָ נוּ וְ ֵ
ֶא ְשׁלַ ח ִ

לוֹמ ִדים ֲחכָ ִמים ֵמ ַה ָפּסּוק לְ ַמ ַען
הַ .מה ְ
ִתּזְ כּוֹר וגו' ,כָּ ל יְ ֵמי ַחיֶּ יָך?
 .1יְ ֵמי ַחּיֶ יָך ָ -העֹולָ ם ַהּזֶ הּ ,כָ ל יְ ֵמי ַחּיֶ יָך -
יח |  .2יְ ֵמי ַחּיֶ יָך ַ -הּיָ ִמיםּ ,כָ ל
יְ מֹות ַה ָּמ ִׁש ַ

חּומין ַעל ָט ִבי ָע ְבדוֹ?
דּּוע ִק ֵּבל ַר ָּבן גַּ ְמלִ ֵיאל ַתּנְ ִ
טַ .מ ַ
ּ .1כִ י ָהיָ ה ּכָ ֵׁשר | ּ .2כִ י ָע ַבד ְמאֹד טֹוב.
ּ .3כִ י נִ ְפ ַטר ְּבגִ יל ָצ ִעיר.

נוֹשׂ ֵאי ַה ִמּ ָטּה ֶשּׁ ֵאין ָּב ֶהם צ ֶֹרְך לַ ִמּ ָטּה ַמה ִדּינָ ם?
יְ .
ּות ִפּלָ ה.
טּורים ִמ ְּק ִר ַיאת ְׁש ַמע ְ
ְּ .1פ ִ
ּות ִפּלָ ה.
ַ .2חּיָ ִבים ִּב ְק ִר ַיאת ְׁש ַמע ְ
טּורים ִמ ְּת ִפּלָ ה.
ּופ ִ
ַ .3חּיָ ִבים ִּב ְק ִר ַיאת ְׁש ַמע ְ

ְבּ ַה ְצלָ ָחה!

את התשובות ניתן לשלוח עד יום שישי של אחר חומר המבחן בשעה  12:00בפקס שמספרו  072-2772272או במייל office@kviuta.org
פעם בחודש יתקיימו הגרלות בין העונים על פרסים יקרי ערך כאשר תשובות כל שבוע מזכים בכרטיס נוסף להשתתפות בהגרלה.
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מבחן מס'  | 301שם | _________________:טלפון | ____-____________:מקום לימודים____________________:

לע"נ ‰ר"ר ‡˘ר בן ר' „ו„ ‡‰וס„ורף ז"ל
רחוב :סוקולוב  56בני ברק.
טלפון 072-272-0000 :פקס0722-77-22-72 :
דוא"ל ofﬁce@kviuta.org
העלון טעון גניזה
לקבלת העלון במיילofﬁce@kviuta.org :
דרושים מתנדבים להפצת העלון
לזיכוי הרבים 0722-72-0000 :שלוחה 4

כן! גם אתה יכול לסיים את כל ששה סדרי משנה!

כ' אדר ב' תשע"ו מצטרפים לרבבות לומדי
המשנה היומית הלומדים  2משניות מידי יום
וזוכים לסיים תוך  6שנים את כל ששה סדרי משנה.

עם סדר הלימוד פנה
לאחד מסניפי רשת
חנויות אור החיים
ברחבי הארץ.
בירור על סניף או מוקד
באזור מגוריך חייג
0722-72-0000

עיצוב ועימוד :משה פרידמן 054-847-3031

קביעותא המפעל ללימוד המשנה
וההלכה היומית להנצחת ששת המיליונים

לקבלת לוח כיס

