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

בפתח השער

על ידי המשניות מגיעים לדבקות בהשם אשר אין למעלה הימנה
באתי להזהיר ולצוותכם ...שתלמדו גם כן משניות בכל יום ויום עד שתגמרו שתא סדרי
משנה המהוללה ,וכל ימי חייכם תמיד ,דבר יום ביומו ,תהיו על ספרי המקרא והמשנה חוזרין
חלילה ,כדי שלא תשתכח מכם שום ענין ומילה ,ואשרי האיש אשר לו כל אלה ,כי הנה יש
בידו תורה שבכתב ותורה שבעל פה כולה ,וזה הוא דבקות גדול אשר אין הימנו ולמעלה,
לחבר אותה באופן זה תמיד עם בעלה ,ויאמרו עליכם אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו
עולה יפה יפה ,ותוכלו להתראות לפני המלך ה‘ צבאות ולמיעל קמיה בלא כיסופה.
)צוואת יש נוחלין  -נדפס בסוף ספר של“ה הק‘(

כתר תורה שבעל פה ,תיקון גדול ,וקירוב הגאולה
מצאתי כתוב :המשנה היא כתר תורה שבעל פה ,ועל ידה נמצא תיקון גדול לארבעה
דברים נעלמים מעין כל חי ,שכל הגאולות לישראל מתעוררים מלמעלה ,להאיר ולהוריד
כוחם למטה .ראשון ,המ‘ של מ‘שנה ,מתקנת וממתקת המ‘ של ”למרבה המשרה“ )ישעיה ט,
ו( ,שהיא סתומה וחתומה עד קץ הימין ,ונפתחת על ידי לימוד המשנה .והש‘ של מש‘נה,
מתקנת וממתקת הצ‘ של יצחק ,שהוא דין הקשה ,להיות בשי“ן ,יצחק  -ישחק ,שיהיה
לעתיד גיל וששון .ולזה מרמזת המסורה של ד‘ יצחק בשי“ן ישחק ,כאשר מרומז ומבואר
ליודעי חן .והנ‘ מקרבת הגאולה ,וממתקת שער החירות שהוא שער החמישים ,שהוא שער
הגאולה .והה‘ מרמזת על השכינה ,שהיא בגלות ,ועם הלימוד מוציא אותה מהגלות המר
והנמהר ,עד כאן.
)של“ה מסכת שבועות פרק נר מצוה אות לו(

מה ענה הגרי“ש אלישיב זצוק“ל לגבי הצעת שידוך?
אל פוסק הדור הגרי“ש אלישיב זצוק“ל הגיע יהודי ושאל אותו על בחור אותו
מציעים שידוך לביתו וכולם מספרים עליו שהוא בעל מידות מצויינות ,אבל בתורה
הוא לא עוסק .האם לגשת לעניין או לא? אמר לו הגרי“ש אלישיב” :אם איו בבחור
תורה אין בו מידות טובות“ .כך אמר וחזר על זה שלוש פעמים .להפתעת בני הבית
הסביר ,שכדי שיהא לאדם מידות טובות מושרשות צריך להתרגל לשבור את טבעו
כגון על ידי ויתור לשני וכדו‘ ,והדרך להגיע לזה היא על ידי לימוד התורה בקביעות
שמעדנת ומשברת את טבעיו הרעים ,ובלא זה גם אם מבחוץ הוא נראה איש נחמד,
בתוכו כלום לא השתנה] .וכמעשה הרה“ק רבי יונתן איבישיץ זי“ע עם הכמרים
שטענו שניתן לאלף חתול והראוהו כיצד אילפוהו להיות מלצר ומיד כשזימן בפניו ר‘
יונתן עכבר עזב החתול את גינוני האילוף שבר את כל הכלים ורץ אחרי העכבר.[...

ֶא ַָחד ַה ְדּ ָב ִרים ָבּ ֶהם ִמ ְתיַ ֶח ֶדת ַה ְקּ ִביעוּת ְבּלִ מּוּד
יּוֹמית ,הוּא ַהיְ כֹלֶ ת לְ נַ ֵצּל זְ ַמן
ַה ִמּ ְשׁנָ ה וְ ַה ֲהלָ כָ ה ַה ִ
וּמ ֻבזְ ָבּז ַבּ ֶדּ ֶרְך לְ לִ מּוּד ִע ְק ִבי ְבּ ֶה ְס ֵפּק ְמיֻ ָחד ,בּוֹ
ָק ָצר ְ
גַּ ם זוֹכִ ים לְ ַסיֵּ ם כָּ ל כַּ ָמּה ָשׁנִ ים ֶאת הש"ס ִמ ְשׁנָ יוֹת
אוֹרח ַחיִּ ים כֻּ לּוֹ.
וְ ֶאת שו"ע ַ
תּוֹרה ,יֶ ְשׁנָ ה ֲח ִביבוּת יְ ֵת ָרה
ֵמ ֵע ֶבר לְ ֶע ֶצם זְ כוּת ַה ָ
הוּביו ְמנַ ְצּלִ ים ֶאת זְ ַמנָּ ם,
לקב"ה לִ ְראוֹת ֶאת ָבּנָ יו ֲא ָ
רוּחנִ ית
ָ
וּמיַ ְקּ ִרים כַּ ָמּה ַדּקּוֹת ֶשׁ ִה ְת ַפּנּוּ לְ ַתכְ לִ ית
ְ
ִבּ ְמקוֹם לָ ֵתת לָ ֶהם לְ ִה ְת ַבּזְ ֵבּז וּלְ ֵה ָעלֵ ם ִבּ ְתהוֹם
ַהנְּ ִשׁיָּ ה.
בוּע ַא ְב ֵרְך ָצ ִעיר ַעל
ִספּוּר ַמ ְפ ִעים ִס ֵפּר ַה ָשּׁ ַ
חוּשׁית ֶשׁל כּ ַֹח ַהלִּ מּוּד ִבּ ְק ִביעוּת וְ נִ צּוּל ַהזְּ ַמן.
הוֹכָ ָחה ִ
שׂוּאים כְּ ָבר לְ ַמ ְעלָ ה מ-
וְ כָ ְך ִס ֵפּרֲ :אנִ י וְ זוּגָ ִתי תחי' נְ ִ
ָ 4שׁנִ ים וְ ֹלא זָ כִ ינוּ לְ ִה ָפּ ֵקד בזש"קָ .הלַ כְ נוּ לְ ֻמ ְמ ִחים
דוּעי ֵשׁם וְ לַ ָשּׁוְ אִ ,ה ְת ַפּלַּ לְ נוּ ִבּ ְד ָמעוֹת ָשׁלִ ישׁ לַ ָקּ ָבּ"ה
יְ ֵ
אוֹתנוּ ְבּ ֶבן ִמ ֶשּׁלָּ נוּ.
ֶשׁיְּ זַ כֶּ ה ָ
קוּפה ָפּנוּ ֵאלַ י ֶא ָחד ֵמ ִא ְרגּוּנֵ י ַה ֵקּרוּב
אוֹתהּ ְתּ ָ
ְבּ ָ
בוּצה
וּב ְקשׁוּ ִמ ֶמּנִּ י ֶשׁ ֶא ְצ ָט ֵרף לִ ְק ָ
ַהגְּ דוֹלִ ים ָבּ ָא ֶרץ ִ
עוּרים וַ ֲח ְברוּתוֹת ִעם ָה ָעם
ֶשׁל ַא ְב ֵרכִ ים ֶשׁיוֹזֶ ֶמת ִשׁ ִ
ֶשׁ ַבּ ָשּׂדוֹת ַ -אנְ ֵשׁי ָע ָמל וְ יֶ זַ ע ֶשׁ ְמּ ַח ְפּ ִשׂים לְ ַה ְר ִטיב ֶאת
בוּעית ֶשׁל לִ מּוּד
רוּרית ְבּ ָשׁ ָעה ְשׁ ִ
יהם ַה ֲא ְפ ִ
ִשׁגְ ַרת ַחיֵּ ֶ
יהם גַּ ם ָהיוּ ֲאנָ ִשׁים ֶשׁ ַה ָדּת ֹלא ַמ ָמּשׁ ִ'חיְּ ָבה'
ְמ ַענֵּ גֵ .בּינֵ ֶ
לוּטין ֵמא ַֹרח ַחיִּ ים ָדּ ִתי
חוֹקים לַ ֲח ִ
הוּדים ְר ִ
אוֹתם ,יְ ִ
ָ
אוֹתם
יח וְ לָ שׁוֹן ִה ְצלִ יחוּ ָה ַא ְב ֵרכִ ים לְ ַשׁכְ נֵ ַע ָ
ְשׁ ְבּנ ַֹעם ִשׂ ַ
תּוֹרה ,וְ ֵהם ִבּ ְת ִחלָּ ה
יקוּתהּ ֶשׁל ַה ָ
לָ בֹא לִ ְטעֹם ִמ ְמּ ִת ָ
ִה ְסכִּ ימוּ לְ נַ סּוֹת ,לְ ִה ְת ַר ֵשּׁם ,וְ ָאז ֵה ִציצוּ וְ נִ ְפגְּ עוּ...
יט"אְ ,מ ַס ֵפּר
מוֹרי וְ ַר ִבּי ְשׁלִ ָ
לְ ַא ַחר ִה ְתיַ ֲעצוּת ִעם ִ
אוֹתוֹ ַא ְב ֵרְךֶ ,ה ְחלַ ְט ִתּי ֶשׁאוּכַ ל לִ ְמצוֹא ְבּ ֵס ֶדר ַהיּוֹם
ׁבוּעיּוֹת ָבּ ֶהם ָא ִפיץ ֶאת ַה ָמּאוֹר
ֶשׁלִּ י כַּ ָמּה ַדּקּוֹת ְש ִ
רוּחנִ י ֶה ָחשׁוְּך ֶשׁל ְס ִביבוֹת ִעיר
תּוֹרה ַבּ ִמּ ְד ָבּר ָה ָ
ֶשׁ ַבּ ָ
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עיון במשנה

מבחן שבועי 2 /
ברכות פרק ג' ,משנה ב' – פרק ה' ,משנה ב'
א .מאיזו מצוה נשים פטורות?
 .1תפילה |  .2קריאת שמע.
 .3מזוזה |  .4ברכת המזון.
 .1עזרא |  .2משה רבינו.
 .3רבן יוחנן בן זכאי |  .4הלל הזקן.

ג .כמה ירחיק מן הצואה?
 .1ארבע אמות |  .2כמלוא עיניו.
 .3כשהצואה לפניו – כמלוא עיניו .כשהצואה
לצדדיו או לאחוריו – ארבע אמות.
 .4כשהצואה לפניו או לצדדים – כמלוא עיניו.
כשהצואה לאחוריו– ארבע אמות.
 .1שעה ורבע לפני הלילה.
 .2שעתיים וחצי לפני הלילה.
 .3שעה וחצי לפני הלילה.
 .4שעה לפני הלילה.
 .1בימות הגשמים.
 .2בימות החמה.
 .3בימות הגשמים ,ובמוצאי שבתות וימים
טובים.
 .4בימות החמה ,ובמוצאי שבתות וימים טובים.

ו .להלכה! היה רוכב על החמור ,האם ירד כדי
להתפלל?
 .1חייב לירד |  .2לא ירד |  .3אם יש לו מי
שיאחז חמורו – ירד .אם לאו – לא ירד.
 .4עדיף לירד ,אבל אינו חייב.

ז" .אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו",
באיזה מלך מדובר?
 .1רק מלך ישראל |  .2בין מלך ישראל בין מלך
גוי |  .3רק מלך גוי רשע.
 .4רק מלך גוי ,בין רשע בין צדיק.

ח .נחש או עקרב כרוך על עקבו ,האם יפסיק
בשמו"ע?
 .1נחש  -לא .עקרב  -כן |  .2הפוך מ.1-
 .3בשניהם  -יפסיק |  .4בשניהם  -לא יפסיק.

ט .היכן מזכירין גבורות גשמים והיכן
שואלים הגשמים?
 .1שואלים הגשמים בתחיית המתים ,ומזכירים
גבורות גשמים בברכת השנים.
 .2הפוך מ .3 | 1-מזכירים ושואלים בתחיית
המתים |  .4מזכירים ושואלים בברכת השנים.

י .באיזה מקום בשמונה עשרה אומרים
הבדלה לדעת רבי עקיבא?
 .1ברכה רביעית בפני עצמה.
 .2בחונן הדעת |  .3בהודאה |  .4בעבודה.
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.

א

ב

ג

לענין מה ששנינו שנשים חייבות בברכת המזון ,הרע"ב הביא את ספקו של רבינא
בגמרא )כ' ,ב( אם חייבות מן התורה או רק מדרבנן ,ושם בגמרא אמרינן שנפקא מינה
אם אשה יכולה להוציא איש ,שהרי רק מי שמחוייב בדבר יכול להוציא אחרים ידי
חובתם )ראש השנה פ"ג מ"ח( ,ואם נשים חייבות מן התורה נקראות מחוייבות בדבר אף לגבי
אנשים ,ויכולות להוציאם .אך אם נשים חייבות רק מדרבנן ,א"כ לגבי אנשים שחייבים
מדאורייתא נשים נחשבות 'אינן מחוייבות בדבר' ,ואינן יכולות להוציא אנשים ידי חובתם,
וסיים הרע"ב שהוא בעיא דלא איפשטא.
ולענין מה ששנינו שבעל קרי מהרהר בלבו ,הגרעק"א )אות ל'( הביא מהגמרא
ב(' ,אמר רבינא זאת אומרת הרהור כדבור דמי'] ,פירש"י וכל אדם נמי יוצא ידי חובתו
בהרהור[' ,דאי סלקא דעתך לאו כדבור דמי למה מהרהר'] ,פירש"י מה מועיל[ .ותמה
הגרעק"א שכיון שרבינא עצמו סובר שכל אדם יוצא ידי חובתו בהרהור מדאורייתא ,ורק
מדרבנן חייב בפה ,א"כ למה הסתפק האם אשה יכולה להוציא איש בברכת המזון ]מה
שהובא לעיל מהרע"ב[ ,הא אפילו אם אשה חייבת בברכת המזון רק מדרבנן ,מ"מ הרי
האיש השומע את ברכותיה בעל כרחך מהרהר בברכה ,וא"כ מדאורייתא יוצא ידי חובתו
מצד ההרהור של עצמו ואינו צריך לצאת מכחה ,ולא נשאר עליו אלא חיוב דרבנן ,ואשה
שחייבת גם היא מדרבנן שפיר יכולה להוציא את האיש ידי חיוב דרבנן ,ונשאר בקושיא.

)כ',

ה .מתי אין מתפללים תפילת "הביננו"?

ד

"

תמיהת הגרעק"א שאין נפקא מינה בספק

ד .מתי הוא זמן פלג המנחה?

ה

"

תמיהת הגרעק"א למה הסתפק רבינא האם אשה
יכולה להוציא איש בברכת המזון
ספקו של רבינא האם נשים חייבות בברכת המזון מדאורייתא או מדרבנן

ב .מי תיקן שלא יקרא בעל קרי בתורה?

ו

פרק ג‘ משנה ג  -ד

ז

ח

ט

י

מבחן מס'  | 2שם | __________:טלפון_________:

יישוב הקושיא
והנה לפי רבינא שמדאורייתא הרהור כדיבור דמי ,ורק מדרבנן אינו יוצא ידי חובתו,
צריך לדון באדם המהרהר בברכת המזון ,אימתי חל עליו החיוב דרבנן לברך בפה ,שהרי
לפני שהרהר חייב מדאורייתא לברך ,ואין עליו כלל חיוב דרבנן ,דלא חייבוהו חיוב נוסף
מדרבנן לברך בפה מלבד החיוב מדאורייתא ,אלא אמרו שמדרבנן חייב לקיים את המצוה
דאורייתא דוקא בפה ,ואם לא בירך בפה ,נחשב מדרבנן כאילו לא בירך ,וא"כ אף בשעה
שמהרהר ,שבזה יוצא ידי חובתו מדאורייתא ,עדיין לא נתחדש עליו חיוב דרבנן ,אלא
רק אחרי שיצא ידי חובתו בהרהור ,אז נתחייב מדרבנן לברך בפה ,דכיון דמדרבנן נחשב
כאילו לא בירך ,ממילא באותה שעה נתחדש עליו חיוב לברך מדרבנן.
ולפי זה איש השומע ברכת המזון מאשה ,ובעל כרחך מהרהר בברכה שהוא שומע ,אין
עליו חיוב דרבנן רק אחרי שגמר להרהר ,וא"כ לא שייך שיצא ידי חובתו בחיובו דרבנן
מכח שהאשה מברכת להוציאו ,משום שבשעה שהאשה מברכת עדיין אין על האיש חיוב
דרבנן ,ובשעה שנתחדש עליו חיוב דרבנן ,כבר סיימה האשה לברך.

הטעם שהגרעק"א מיאן ביישוב זה
ובטעם שהגרעק"א לא סבר תירוץ זה ,נראה לדון במה שהמחויב דרבנן אינו מוציא
את המחויב דאורייתא ,אם אינו מוציאו כלל ,משום שהמחויב מדרבנן נחשב פטור לגבי
המחויב דאורייתא ,או שמדרבנן עכ"פ יכול להוציאו ]ולקמן יבואר הנפק"מ בזה[ .דהנה
המחויב דאורייתא ודאי מוציא את המחויב דרבנן ,ויש לדון אם הוא משום שהמחויב
דאורייתא נחשב חייב יותר מהמחויב דרבנן ,ויש בכלל מאתיים מנה ,או שאין חשיבות
לדרגות החיובים לענין להוציא את חבירו ,אלא רק 'חייב' ו'פטור' ,אבל דנים זה לגבי
זה בשתי דרכים ,לענין דיני דאורייתא ולענין דיני דרבנן ,וכשבאים לדון לענין דיני
דאורייתא זה חייב וזה פטור ,וכשבאים לדון לענין דיני דרבנן ,זה חייב וזה חייב] ,ולא
שכל מחויב דאורייתא נתחייב גם כן ב'חיוב' דרבנן ,שזה ודאי אינו ,אלא דנים את החיוב
דאורייתא 'לענין' דיני דרבנן[ .ונפקא מינה לגבי המחויב דרבנן המוציא את המחויב
דאורייתא ,שאם דנים רק פעם אחת ,משום שדנים 'חיוב' זה לגבי 'חיוב' זה ,א"כ המחויב
דרבנן אינו מוציא את המחויב דאורייתא כלל ,משום שנחשב פטור לגביו ,אבל אם דנים
חיובים בשתי דרכים' ,לענין' דאורייתא ו'לענין' דרבנן ,א"כ שפיר יכול המחויב דרבנן
להוציא את המחויב דאורייתא לענין דרבנן ,משום שכשדנים לענין דרבנן שניהם חייבים.


ונראה שהגרעק"א הבין כהצד השני שדנים לענין דאורייתא ולענין דרבנן ,שלפי זה
נתבאר שהמחויב דרבנן יכול להוציא את המחויב דאורייתא לענין דרבנן ,ולכן הקשה
שבשעה שהאשה מברכת ,האיש יוצא ידי חובתו דאורייתא מכח ההרהור של עצמו ,וידי
חובתו דרבנן מכח ברכת האשה ,ואע"פ שעדיין לא נתחייב ב'חיוב' דרבנן שתקנו למי
שבירך בהרהור וכמו שהקשינו ,מ"מ כשדנים לענין דיני דרבנן ,אפשר לדון את החיוב
דאורייתא לענין דרבנן ,ושפיר יכולה להוציאו ידי חובתו לענין דרבנן ,ואח"כ כשגמר
להרהר שוב לא יתחדש עליו חיוב דרבנן ,כי לענין דרבנן כבר יצא ידי חובתו.

הגרעק"א במסכת דמאי אזיל לשיטתו
ונציין מה שהקשה הגרעק"א במסכת דמאי ,ששנינו שם )פ"ה מ"י( שהמפריש משאינו
נקוב ]החייב בתרו"מ מדרבנן[ על הנקוב ]שחייב בתרו"מ מדאורייתא[ ,תרומה ויחזור
ויתרום ,ופי' הרע"ב ,ע"פ הרא"ש ,וז"ל ,דמן הפטור על החיוב הפריש ,ולאו תרומה היא,
הלכך יחזור ויתרום ,ומכל מקום כיון שקרא לה שם תרומה נותנה לכהן דלא ליתי לזלזולי
בתרומה ,עכ"ל ,והקשה הגרעק"א )אות נ"ט( שעציץ שאינו נקוב חייב מדרבנן ,וא"כ
מדרבנן חל עליו שם תרומה ,ולמה פירש שלאו תרומה היא ,ונותנה לכהן רק משום דלא
ליתי לזלזולי בתרומה .והאמרי בינה )הל' תרומות סו"ס א'( והתפארת ירושלים תמהו על
קושייתו ,שכיון שהפרשה זו לא תיקנה כלל את העציץ הנקוב שהוא טבל מדאורייתא,
לא חל שם תרומה כלל אפילו מדרבנן על האינו נקוב .אמנם לפי מה שנתבאר כאן בענין
חיוב דאורייתא לגבי חיוב דרבנן ,הגרעק"א אזיל לשיטתו ,שאין דנים דרגות החיוב לומר
שהחיוב דרבנן אינו פועל כלל על החיוב דאורייתא ,אלא דנים לענין דרבנן ולענין
דאורייתא ,וכשדנים לענין דרבנן ,המפריש מאינו נקוב על הנקוב באמת תיקן את האינו
נקוב ]מצד דרבנן[ ,ושפיר חל שם תרומה דרבנן על האינו נקוב.

פרפראות הפרשה
"החודש הזה לכם ראש חודשים"
החתם סופר כתב דבר נורא ונפלא על עניין התשובה מאהבה שאפילו הקריב
אדם קרבן לע"ז ,שזו שיא הירידה והכפירה בקב"ה ,אזי אם חוזר בו ועושה תשובה
מאהבה ,נהפכים הקרבנות מהקרבה לעבודה זרה להקרבה להשי"ת ,וכן אם טימא
את עצמו ואכל כזית דבר אחר ,אם שב אחר כך בתשובה מאהבה הריהו כאוכל כזית
מקרבן פסח.
נמצא מעתה שבנ"י במצרים היו שקועים במ"ט שערי טומאה ועבדו לעבודה זרה
)כמו שאמר השר של מצרים הללו והללו עובדי ע"ז ,ומדוע אתה קורע בפני ישראל את הים( הרי
כשעשו תשובה מאהבה והתקרבו להשי"ת במ"ט ימי הספירה עד מעמד הר סיני כל
עבודת הכוכבים שלהם נחשבת כעבודת השם ,וכל בהמה שהקריבו לע"ז חשובה
מעתה כאילו הקריבוה על גבי המזבח .אבל משה ואהרן שגם בקושי השיעבוד לא
ירדו ולא חטאו ,אם כן בשבילם קרבן הפסח הוא גם הקרבן הראשון .ומוכיח החת"ס
את יסודו הנפלא שלזה התכוונה התורה באומרה "החודש הזה 'לכם'" ...ולא כתבה
בכללות החודש הזה ...והיינו שרק לכם משה ואהרן בחודש זה תזכו להקריב את
קרבנכם הראשון ,מה שאין כן יתר כלל ישראל כבר הקריבו בעבר להשי"ת על ידי
שהפכו הע"ז שלהם לזכות.
ומופיע בספרים הק' שפסח הוא זמן של תשובה מאהבת הניסים שעשה עמנו
הקב"ה ביציאת מצרים ,ואילו ראש השנה הוא זמן לתשובה מיראה .לכן בר"ה זורקים
העבירות לנהר בתשליך ,כיון שאין לנו צורך בעוונות ,אבל בפסח שהתשובה היא
מאהבה ,הולכים לשאוב 'מים שלנו' מהנהר ,לאסוף חזרה את העוונות שזרקנו ,מאחר
ותשובתנו הופכתם למצוות.
עוד מצאנו בספרים שהדרך להגיע לתשובה ועבודת ה' מאהבה היא על ידי לימוד
התוה"ק .כמו שכתוב )דברים ו' ה'( :ואהבת את ה' אלוקיך וגו' ,וברש"י מבאר על פי
הספרי" :מהו האהבה ,והיו הדברים האלה ,שמתוך כך אתה מכיר בהקב"ה ומתדבק
בדרכיו" .והאר"י הק' כתב על פירוש ברכת השיבנו בשמו"ע שאנו אומרים "השיבנו
אבינו לתורתך" ,שתלה התשובה בתורה ,כי עיקר התשובה היא עסק התורה.
ועל תורה ברציפות כבר אמר רבינו החזו"א שהלומד שעות רבות ברציפות הוא
מקבל משעה לשעה עונג נפלא שגובר והולך וגוברת תשוקתו ואהבתו לקב"ה,
ומתאים אם כן שהתשובה הנגררת מלימוד התורה מהותה "תשובה מאהבה".

« המשך מעמוד א‘

דּוּדהּ
ימה ְבּ ִע ָ
גוּרי וְ נִ ְר ַתּ ְמ ִתּי ְבּ ִה ְתלַ ֲהבוּת לַּ ְמּ ִשׂ ָ
ְמ ַ
ַה ָמּלֵ א ֶשׁל זוּגָ ִתי ַה ִצּ ְד ָקנִ ית ֶשׁ ָה ַר ְעיוֹן ֶשׁל ֵקרוּב
לוּחית ֶשׁל
חוֹקים ְבּלַ ְח ִ
חוֹקים וְ ַה ְר ָט ַבת ַא ֵחינוּ ָה ְר ִ
ְר ִ
אוֹתהּ
תּוֹרה ְוּק ֻד ָשּׁה ִה ְס ִעיר ֶאת ִדּ ְמיוֹנָ הּ וְ ִהלְ ִהיב ָ
ָ
רוּתא
ְמאֹד .וְ כָ ְך ,הוּא ְמ ַס ֵפּרִ ,ה ְת ַחלְ ִתּי לִ לְ מֹד ְבּ ֶח ְב ָ
מּוֹשׁ ִבים ִבּ ְצפוֹן ָה ָא ֶרץ,
ִעם ְשׁנֵ י ַח ְקלָ ִאים ְבּ ַא ַחד ַה ָ
בוּע לַ ֲח ִצי ָשׁ ָעה
ִבּ ְק ִביעוּת ָהיִ ינוּ נִ ְפגָּ ִשׁים ַפּ ֲע ַמיִ ם ְבּ ָשׁ ַ
לוֹמד ִא ָתּם ְמ ַעט ֻח ָמּשׁ וַ ֲהלָ כָ ה ,וְ לִ ְפ ָע ִמים
ָבּהּ ָהיִ ִיתי ֵ
וּמ ְק ִריא לָ ֶהם כַּ ָמּה שׁוּרוֹת
פּוֹתח גְּ ָמ ָרא ַ
ֵ
ֲא ִפילוּ
ְקלִּ ילוֹת.
וְ כָ אןְ ,מ ַס ֵפּר ָה ַא ְב ֵרְך כְּ ֶשׁ ַה ִה ְת ַרגְּ שׁוּת חוֹנֶ ֶקת
ֶאת גְּ רוֹנוֹ וְ ֵעינָ יו נִ ְר ָטבוֹת ִמ ְדּ ָמעוֹת ֶשׁל א ֶֹשׁר ,לְ ַא ַחר
כְּ ָשׁנָ ה זָ כִ ינוּ לַ ֲחבֹק ֶאת ְבּנֵ נוּ ָה ִראשׁוֹן ֶשׁנּוֹלַ ד לָ נוּ
יע לָ עוֹלָ ם ַא ַחר
וּמתוֹק ֶשׁ ִהגִּ ַ
ְבּ ַמזָּ ל טוֹבִ ,תּינוֹק ָבּ ִריא ָ
מוּעט זָ כָ ה גַּ ם
ָח ְד ֵשׁי ַה ְמ ָתּנָ ה כֹּה ַר ִבּים .לְ ַא ַחר זְ ַמן ָ
ַא ַחד ַה ַח ְקלָ ִאים ֶשׁלָּ ְמדוּ ִא ִתּי יַ ַחד ְבּ ַמ ְתּנַ ת ָשׁ ַמיִ ם
דּוֹמה ַא ֲח ֵרי ָשׁנִ ים ַרבּוֹת ֶשֹּׁלא זָ כָ ה לְ ִה ָפּ ֵקד.
ָ
ימן ,הוּא ְמ ַסיֵּ םֶ ,שׁ ַה ָקּ ָבּ"ה ִשׁלֵּ ם
ֲאנִ י ָר ִא ִיתי ְבּכָ ְך ִס ָ
לִ י ִבּ ְמזֻ ָמּן וְ ֵה ִאיר לִ י ֶאת ָפּנָ יו ַעל ַה ִמּ ְצוָ ה ַהזּוֹ ֶשׁ ֲאנִ י
עוֹשׂה ִבּזְ ָמנִ י ַה ָפּנוּי וְ ַעל כָּ ְך ֶשׁ ֲאנִ י ְמ ַח ֵפּשׂ לְ נַ ְצּלוֹ
ֶ
ְבּלִ מּוּד זֶ ה.
נֵ ָר ֵתּם ַאף ָאנוּ ,נְ ָשׁנֵ ס כֹּחוֹת וּנְ נַ ֵצּל ֶאת זְ ַמנֵּ נוּ ַה ָפּנוּי
לְ ִה ְצ ָט ֵרף לְ ַמ ְה ֵפּכַ ת ַהלִּ מּוּד ָהעוֹלָ ִמית ֶשׁל ַה ִמּ ְשׁנָ ה
יּוֹמיתְ ,בּכָ ְך נִ זְ כֶּ ה לִ לְ מֹד וּלְ ַקיֵּ ם וְ לִ ְצבֹּר
וְ ַה ֲהלָ כָ ה ַה ִ
רוּחנִ יִּ ים כַּ ִבּ ִירים ֶשׁיֵּ לַ וֻּנּוּ לָ נֶ ַצח וִ יזַ כּוּנוּ לַ טּוֹב
ִמ ְט ָענִ ים ָ
וּב ָבּא.
ַה ָצּפוּן ָבּזֶ ה ַ
גוּט'ן ַשׁ ָבּת
ַא ְ

פניני המשנה
פרק ד משנה א

תפלה במקום קרבן
כמה וכמה דינים נאמרו בענין התפילה משום
שהיא במקום קרבן .וזה לשון השו"ע )סימן צח סע'
ד( ,התפילה היא במקום הקרבן ולכן צריך ליזהר
שתהא דוגמת הקרבן בפרטים אלו:
בכונה ,ולא יערב בה מחשבה אחרת כמו
מחשבה שפוסל בקדשים  .ב .ומעומד דומיא
דעבודה .ג .וקביעות מקום כמו הקרבנות שכל
אחד קבוע מקום לשחיטתו ומתן דמו .ד .ושלא
יחוץ דבר בינו לקיר דומיא דקרבן שהחציצה
פוסלת בינו לכלי .ה .שיהיו לו מלבושים נאים
מיוחדים לתפילה כמו בגדי כהונה ,אלא שאין כל
אדם יכול לבזבז על זה )עד כאן לשון השו"ע( .ו.
בתשלום שכר החזנים מתחלק התשלום בשווה לפי
נפשות מבן י"ג ומעלה )אך תוספת שכר בשביל
קול נעים וכדומה לפי ממון( )כ"כ בשו"ת הרמ"ה
רמא ונימוקו כמו בקרבנות ציבור( .ז .שלש פסיעות
לאחור אחרי התפילה מובא בב"י )קכג בשם רב
האי גאון( כמו הכהנים אחרי עבודה ע"ג המזבח,
בין כבש למזבח היו שלושה רובדים של אבן ,ויורד
בהם שלש פסיעות עקב בצד אגודל )ובד"מ והובא
במ"ב שלכן לא לפסוע פסיעות גדולות יותר.
מוגש מתוך ספר ביאור המשנה באדיבות המחבר שליט"א.
הערות למדור זה ניתן לשלוח לפקס153-361-854-52 :

קביעותא לילדי

המשנה היומית

מושגים במשנה לילדים /

מאת הרב אשר שיק שליט"א

מח"ס ילקוט ביאורים על ששה סדרי משנה ותלמוד בבלי

דע לפני מי אתה עומד
עוֹמ ִדין לְ ִה ְת ַפּלֵּ ל ֶאלָּ א ִמתּוֹ כּ ֶֹבד
ְ
ֵאין
שׁוֹהים ָשׁ ָעה
ִ
רֹאשֲׁ .ח ִס ִידים ָה ִראשׁוֹנִ ים ָהיוּ
וּמ ְת ַפּלְּ לִ ים ,כְּ ֵדי ֶשׁיְּ כַ וְּ נוּ ֶאת לִ ָבּם לַ ָמּקוֹם.
ַא ַחת ִ
יבנּוּ.
שׁוֹאל ִבּ ְשׁלוֹמוֹ ,א יְ ִשׁ ֶ
ֵ
ֲא ִפלּוּ ַה ֶמּלֶ 
וַ ֲא ִפלּוּ נָ ָחשׁ כָּ רוַּ על ֲע ֵקבוֹ ,א יַ ְפ ִסיק )פרק
ה' משנה א'(:

וּמה ַא ָתּה ֶשּׁ ָהיִ ית
וַ ֲהא ְדּ ָב ִרים ַקל וָ ח ֶֹמרַ ,
וּמ ָחר
עוֹמד לִ ְפנֵ י ֶמלֶ ָ בּ ָשׂר וָ ָדם ֶשׁ ַהיּוֹם כָּ אן ָ
ֵ

וּכְ ֶשׁ ָא ָדם ְמכַ וֵּ ן ֶאת לִ בּוֹ לַ ָשּׁ ַמיִ ם ,הקב"ה
שׁוֹמ ַע ֶאת ְתּ ִפלָּ תוֹ .וְ כָ ָ א ְמרוּ ֲחזַ "לַ :ה ִמּ ְת ַפּלֵּ ל
ֵ
"תּכִ ין
ָצ ִריֶ שׁיְּ כַ וֵּ ן ֶאת לִ בּוֹ לַ ָשּׁ ַמיִ םֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר ָ
לִ ָבּם ַתּ ְק ִשׁיב ָאזְ נֶ ְ "
)תּ ִהלִּ ים י ,יז( .וְ ִאם כִּ וֵּ ן לִ בּוֹ
ִבּ ְת ִפלָּ תוֹ ְתּ ִפלָּ תוֹ נִ ְשׁ ַמ ַעת )ירושלמי ברכות פ"ה

עוֹמ ִדים ִבּ ְת ִפלָּ ה ְצ ִריכִ ים לָ ַד ַעת כִּ י
כַּ ֲא ֶשׁר ְ
עוֹמ ִדים לִ ְפנֵ י ֶמלֶ ַ מלְ כֵ י ַה ְמּלָ כִ ים ַה ָקּדוֹשׁ
ְ
וּמ ֵמּילָ א ִתּ ְהיֶ ה ַה ְתּ ִפלָּ ה ְבּכ ֶֹבד רֹאשׁ
ָבּרוּ הוּאִ ,
וּבכַ וָּ נָ ה.
ְ
ְמ ֻס ָפּר ַבּגְּ ָמ ָראַ :מ ֲע ֶשׂה
ְבּ ָח ִסיד ֶא ָחד ֶשׁ ָהיָ ה ִמ ְת ַפּלֵּ ל
ַבּ ֶדּ ֶרָ ,בּא ַשׂר ֶא ָחד וְ נָ ַתן לוֹ
ָשׁלוֹם .וְ א ֶה ְחזִ יר לוֹ ָשׁלוֹם.
ִה ְמ ִתּין לוֹ ַעד ֶשׁ ִסּיֵּ ם ְתּ ִפלָּ תוֹ,
לְ ַא ַחר ֶשׁ ִסּיֵּ ם ְתּ ִפלָּ תוֹ ָא ַמר לוֹ:
תוֹר ְתכֶ ם
יקא ,וַ ֲהא כָּ תוּב ְבּ ַ
ֵר ָ
וּשׁמֹר נַ ְפ ְשׁ"
ַ"רק ִה ָשּׁ ֶמר לְ ְ 
ְמאֹד
"וְ נִ ְשׁ ַמ ְר ֶתּם
וּכְ ִתיב
שׁוֹתיכֶ ם" כְּ ֶשׁנָּ ַת ִתּי לְ ָ שׁלוֹם
לְ נַ ְפ ֵ
לָ ָמּה א ֶה ֱחזַ ְר ָתּ לִ י ָשׁלוֹם? ִאם
ֹאשְׁ בּ ַסיִ ף ִמי ָהיָ ה
חוֹת ר ְ
יתי ֵ
ָהיִ ִ
תּוֹב ַע ֶאת ָדּ ְמִ מיָּ ִדי?
ֵ

עוֹמד לִ ְפנֵ י ֶמלֶ ַ מלְ כֵ י
יתי ֵ
ַבּ ֶקּ ֶבר כָּ ֲ ,אנִ י ֶשׁ ָהיִ ִ
ַה ְמּלָ כִ ים ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֶשׁהוּא ַחי וְ ַקיָּ ם
לָ ַעד וּלְ עוֹלְ ֵמי עוֹלָ ִמים ַעל ַא ַחת כַּ ָמּה וְ כַ ָמּה.
ִמיָּ ד נִ ְת ַפּיֵּ ס אוֹתוֹ ַה ַשּׂר וְ נִ ְפ ַטר אוֹתוֹ ָח ִסיד
לְ ֵביתוֹ לְ ָשׁלוֹם) .ברכות דף ל"ב ע"ב(

מ"ה(
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ֶחלְ קוֹ.
יח
יסתוֹ – ֶשׁיַּ ְצלִ ַ
ִ .2בּכְ נִ ָ
–הוֹדה ֶשׁלָּ ַמד ֲהכִ י טוֹב
ָ
יצ ָיאתוֹ
לִ לְ מֹד ֲהכִ י טוֹב ִמכֻּ לָּ םִ ,בּ ִ
ִמכֻּ לָּ ם.
יצ ָיאתוֹ – ֶשֹּׁלא
יסתוֹ – ֶשֹּׁלא יַ ְפ ִריעוּ לוֹ לִ לְ מֹדִ ,בּ ִ
ִ .3בּכְ נִ ָ
יַ ְפ ִריעוּ לוֹ לִ ישׁוֹן.

ברכות פרק ג' משנה ב'  -פרק ה' משנה ב'

ָא ַמר לוַֹ :ה ְמ ֵתּן לִ י ַעד ֶשׁ ֲא ַפיְּ ֶס
עוֹמד
ית ֵ
ִבּ ְד ָב ִריםָ .א ַמר לוִֹ :אלּוּ ָהיִ ָ
וּבא ֲח ֵב ְר
לִ ְפנֵ י ֶמלֶ ָ בּ ָשׂר וָ ָדם ָ
ית ַמ ֲחזִ יר לוֹ?
וְ נָ ַתן לְ ָ שׁלוֹם ָהיִ ָ
ית ַמ ֲחזִ יר
ָא ַמר לוֹ :לָ או - .וְ ִאם ָהיִ ָ
עוֹשׂים לְ ָ ?א ַמר לוָֹ :היוּ
ִ
לוֹ ַמה ָהיוּ
ֹאשׁי ְבּ ַסיִ ףָ .א ַמר לוֹ:
חוֹתכִ ים ֶאת ר ִ
ְ

וּב ְת ִפלָּ ה?
אַ .מה ִדּין ְק ַטנִּ ים ִבּ ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע ִ
טוּרין ִמ ְתּ ִפלָּ ה.
וּפ ִ
ַ .1חיָּ ִבין ִבּ ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע ְ
טוּרין ִמ ְקּ ִר ַיאת ְשׁ ַמע וְ ַחיָּ ִבים ִבּ ְת ִפלָּ ה.
ְ .2פּ ִ
וּב ְת ִפלָּ ה.
ַ .3חיָּ ִבין ִבּ ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע ִ

ז .לַ ֲהלָ כָ הַ ,מה ִמ ְת ַפּלֵּ ל ָא ָדם ְבּכָ ל יוֹם?

דּוּע ַחיָּ בוֹת ַהנָּ ִשׁים ִבּ ְת ִפלָּ ה?
בַ .מ ַ
יוֹד ִעים
ֶ .1שׁ ְתּ ִפלָּ ה ִהיא ַבּ ָקּ ַשׁת ַר ֲח ִמים | ֶ .2שׁכֻּ לָּ ם ְ
ֶאת זֶ ה | ֶ .3שׁזֶּ ה ְמכַ ֵפּר ַעל ָה ֲע ֵברוֹת.

ג .לַ ֲהלָ כָ ה ַעד ָמ ַתי ֻמ ָתּר לְ ִה ְת ַפּלֵּ ל ְתּ ִפילַ ת
ַשׁ ֲח ִרית?

ח .לַ ֲהלָ כָ הֵ ,איזֶ ה ְתּ ִפלָּ ה ִמ ְת ַפּלֵּ ל כְּ ֶשׁהוֹלֵ ְך ִבּ ְמקוֹם
ַסכָּ נָ ה?

יעה | ַ .2עד ַא ְר ַבּע ָשׁעוֹת.
ַ .1עד ַה ְשּׁ ִק ָ
ַ .3עד ְפּלַ ג ַה ִמּנְ ָחה.

דַ .עד ָמ ַתי ֻמ ָתּר לְ ִה ְת ַפּלֵּ ל ְתּ ִפילַ ת ִמנְ ָחה?
ַ .1עד ַא ְר ַבּע ָשׁעוֹת וּלְ ַר ָבּנָ ן ַעד ֲחצוֹת.
ַ .2עד ִמנְ ָחה ְק ַטנָּ ה.
הוּדה – ַעד ְפּלַ ג ַה ִמּנְ ָחה וּלְ ַר ָבּנָ ן – ַעד
 .3לר' יְ ָ
ָה ֶע ֶרב.

הַ .עד ָמ ַתי ֻמ ָתּר לְ ִה ְת ַפּלֵּ ל ְתּ ִפילַ ת ַע ְר ִבית?
ַ .1עד ֲחצוֹת |  .2כֹּל ַהיּוֹם |  .3כָּ ל ַהלַּ יְ לָ ה.

ניתן לקבל ללא תשלום משניות על
מסכת ברכות עם הפירוש הנפלא 'משנה
ערוכה' למי שיקבל ע"ע בלי נדר ללמוד כל
יום את המשניות עם חזרה ע"פ לוח 'משנה
ערוכה' ,בטלפון072-272-0000 :

ְ .1שׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה.
ֵ .2מ ֵעין ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה.
ִ .3אם לָ מוּד וְ ָרגִ יל ָבּהּ – ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה ,וְ ִאם ֹלא – ֵמ ֵעין
ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה חוּץ ממוצ"ש וְ ַהח ֶֹרף.

וַ .על ַמה ִה ְת ַפּלֵּ ל ַר ִבּי נְ חוּנְ יָ א ֶבּן ַה ָקּנֶ ה?
יסתוֹ – ֶשֹּׁלא ֶתּ ֱא ַרע ַתּ ָקּלָ ה – ֶשֹּׁלא
ִ .1בּכְ נִ ָ
–הוֹדה ַעל
ָ
יצ ָיאתוֹ
וּב ִ
יִ כָּ ֶשׁל ִבּ ְד ַבר ֲהלָ כָ הִ ,

יהם
הוֹשׁע ה' ֶאת ַע ֶמָּך ְבּכָ ל ָפּ ָר ַשׁת ָה ִעבּוּר יִ ְהיוּ ָצ ְרכֵ ֶ
ַ .1
לְ ָפנֶ יָך.
ָ .2צ ְרכֵ י ַע ְמָּך ְמ ֻר ִבּים וכו'.
רוֹצה.
ִ .3מ ְת ַפּלֵּ ל ִבּלְ שׁוֹנוֹ ְבּ ֵאיזֶ ה נֻ ָסּח ֶשׁ ֶ

מוּסף?
ט .לַ ֲהלָ כָ ה ָמ ַתי ִמ ְת ַפּלְּ לִ ים ְתּ ִפילַ ת ָ
ְ .1בּ ִצבּוּר וְ ֹלא ְבּיָ ִחיד | ְ .2בּיָ ִחיד וְ ֹלא ְבּ ִצבּוּר.
וּביָ ִחיד.
ְ .3בּ ִצבּוּר ְ

י .לַ ֲהלָ כָ הְ ,בּ ֵאיזֶ ה ְבּ ָרכָ ה ִמ ְת ַפּלְּ לִ ין ַעל ַה ְב ָדּלָ ה?
ְ .1בּ ָרכָ ה ִבּ ְפנֵ י ַע ְצ ָמה.
ְ .2בּחוֹנֵ ן ַה ָדּ ַעת.
מוֹדים ֲאנַ ְחנוּ לָ ְך.
ְ .3בּ ִ

ְבּ ַה ְצלָ ָחה!

את התשובות ניתן לשלוח עד יום שישי של אחר חומר המבחן בשעה  12:00בפקס שמספרו  072-277-2272או 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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רחוב :סוקולוב  56בני ברק .טלפון072-272-0000 :
פקס 0722-77-22-72 :דוא"ל ofﬁce@kviuta.org
העלון טעון גניזה
לקבלת העלון במיילofﬁce@kviuta.org :
דרושים מתנדבים להפצת העלון
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הצטרף גם אתה לרבבות לומדי המשנה היומית
הלומדים  2משניות מידי יום

עיצוב ועימוד :משה פרידמן 054-847-3031

קביעותא המפעל ללימוד המשנה
וההלכה היומית להנצחת ששת המיליונים

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

