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באור המשנה
בפתח השער

שמיטת כספים
מלבד מצות שמיטת קרקעות ,יש גם מצות עשה ומצות לא תעשה של שמיטת כספים,
שנאמר בפרשת ראה (דברים ט"ו פסוק א'-ג') 'מקץ שבע שנים תעשה שמטה .וזה דבר
השמטה ,שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו ,לא יגש את רעהו ואת אחיו ,כי קרא
שמטה לה' .את הנכרי תגש ,ואשר יהיה לך את אחיך ,תשמט ידך'.
מצות עשה ' -וזה דבר השמיטה שמוט' ,וכן ''ואשר יהיה לך את אחיך תשמט ידך',
[ונחשב מצוה אחת (רמב"ם סה"מ מצ' עשה קמ"א)] ,שאם בא הלוה לפרוע את החוב ,חייב
המלוה לומר ללוה 'משמט אני' [בכל חוב שהגיע זמנו לפני סוף השמיטה].
מצות לא תעשה ' -לא יגש את רעהו ואת אחיו' ,שאם עברה שנת השמיטה ,אסור
למלוה לתבוע את הלוה לשלם.

מה משמט ' -אפקעתא דמלכא' או אמירת המלוה
לדעת רוב הראשונים ,אף אם לא אמר המלוה 'משמט אני' ,החוב פקע מאליו ['אפקעתא
דמלכא'] ,ומכל מקום יש מצוה על המלוה לומר בפה שהוא משמט ,אמנם דעת היראים
(מצ' קס"ד) שאין החוב נפקע מאליו ,אלא המלוה 'משמטו' ע"י שאומר 'משמט אני' ,וכל
עוד שלא אמר המלוה 'משמט אני' ,החוב במקומו עומד וחייב הלוה לפורעו ,אלא שיכול
הלוה להזמין את המלוה לדין שישמיט לו חובו כמו שהתורה חייבתו ,ובית דין יחייבו את
המלוה לומר 'משמט אני' ,עיי"ש.

אימתי שביעית משמטת
רוב הראשונים סוברים ששביעית משמטת בסוף השנה ממש ,דהיינו מתחילת השנה
השמינית ,אמנם הר"ש (פ"י מ"ח בפי' א') הביא דיעה ששביעית משמטת ביום האחרון ,דהיינו
מתחילת היום.

אימתי אומר המלוה 'משמט אני' ואימתי אסור לו לתבוע את החוב
שנינו (פ"י מ"ח) שאם הלוה בא לפרוע חוב ששמיטה משמטתו ,המלוה צריך לומר
'משמט אני' ,והוא מצות עשה כנ"ל .ולדעת רוב הראשונים מצות עשה זו נוהגת רק בשנת
השמינית אחרי שהשמיטה כבר השמיטתו ,אבל בתוך השנה השביעית המלוה גובה את
חובו כדרכו .אמנם בעל העיטור (דיני פרוזבול דף ע"ו א' טור ב') כתב שדוקא בשנת השביעית
צריך המלוה לומר 'משמט אני' [וכלשון המשנה (פ"י מ"ח) 'המחזיר חוב בשביעית'] ,ואילו
לאחר השביעית אם בא הלוה לפרוע מותר לו לקבלו בלא שיאמר 'משמט אני' ,ומהרי"ח
במרדכי (גיטין סי' ש"פ) הוסיף לצדד שמותר אף לתבוע את החוב.
ולענין הלא תעשה לתבוע את החוב ' -לא תגוש'  -הרמב"ם (סה"מ מצ' ל"ת ר"ל) ורוב
הראשונים סוברים שהוא נוהג אחרי שעברה שנת השביעית ,דהיינו מתחילת שנת השמינית,
וכן הלכה .אמנם הרא"ש (גיטין סי' ד' אות כ') כתב שמתחילת השנה השביעית אסור לתבוע
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יהם
אֹופה וְ ִאכָּ רְׁ ,שנֵ ֶ
ֶ
ִבּכְ ַפר ָק ָטן ָחיּו לָ ֶהם
טֹובים ָׂש ְררּו
יהם וְ יַ ֲח ֵסי ְׁשכֵ נּות ִ
יע כַּ ֵּפ ֶ
ִה ְת ַּפ ְרנְ סּו ִמיְּ גִ ַ
אֹופה לִ ְקנֹות ִמ ְּשׁכֵ נֹו ָה ִאכָּ ר ֶאת
יהם .נו ֵֹהג ָהיָ ה ָה ֶ
ֵּבינֵ ֶ
ַה ֶח ְמ ָאה ֶׁש ָהיָ ה זָ קּוק לָ ּה לַ ֲא ִפיַּ ת לְ ָח ָמיו.
גּּוׁשי ַה ֶח ְמ ָאה
יוֹם ֶא ָחד נִ ְצנֵ ץ ּבֹו ַה ֲח ָׁשד ֶׁש ֵ
יהם.
ׁשֹוקלִ ים ְק ָצת ָּפחֹות ֵמ ָה ָרׁשּום ֲעלֵ ֶ
ֶׁשנִּ ְמכָּ ִרים לֹו ְ
ּומ ָאז כָּ ל ּב ֶֹקר
הּוא ֶה ְחלִ יט לִ ְבדֹּק ֶאת ָה ִענְ יָ ן לַ ֲאׁשּורֹוֵ ,
ָׁש ַקל ְּב ִד ְקדּּוק ֶאת ֲח ִתיכַ ת ַה ֶח ְמ ָאה .וְ ָאכֵ ןֲ ,ח ָׁשדֹו
יֹוצא ִמן ַהכְּ לָ ל
ֻא ַּמתִ ,ה ְת ָּב ֵרר ֶׁש ַה ֲח ִתיכֹות כֻּ ּלָ ן לְ ֹלא ֵ
ָׁש ְקלּו ָּפחֹות ֵמ ָה ָרׁשּום.
אֹופה ַעל ַה ַ'ּת ְר ִמית' וְ זִ ֵּמן ֶאת ָה ִאכָּ ר לְ ֵבית
ּכָ ַעס ָה ֶ
נֹותיו ַא ַחת לְ ַא ַחת וְ לִ ְר ָאיָ ה –
ַה ִּמ ְׁש ָּפטָׁ ,שם ָׁש ַטח ֶאת ַט ֲע ָ
לֹוח ָה ַא ֲחרֹון וְ הֹוכִ ַיח ֶאת ַה ַה ְט ָעיָ ה.
ִה ִצּיג לְ ַר ֲאוָ ה ֶאת ַה ִּמ ְׁש ַ
ֹאמר לַ ֲהגָ נָ ְתָך?"
"ּומה ּת ַ
ָּפנָ ה ַהּש ֵֹׁופט ֶאל ָה ִאכָּ רַ :
ֹׁופטָ ,ה ֱא ֶמת ִהיא ֶׁש ֵאין
"אדֹונָ י ַהּש ֵ
גִּ ְמגֵּ ם ָה ִאכָּ רֲ :
ׁשּותי ִמ ְׁשקֹלֶ ת כְּ לָ ל וְ ִע ָקּר"...
ִּב ְר ִ
יֹוד ַע לְ ַח ֵּשׁב ֶאת ִמ ְׁש ַקל
יצד ִאם כֵּ ן ַא ָּתה ֵ
"וְ כֵ ַ
ֹׁופט.
ַה ֶח ְמ ָאה ֶׁש ַא ָּתה מֹוכֵ ר?" כָּ ַעס ַהּש ֵ
"א ְס ִבּיר לְ ָך" ָענָ ה ָה ִאכָּ ר" :יֵ ׁש לִ י ַּב ֲחנּות מֹאזְ נַ יִ ם
ַ
ּצֹותיו ְׁש ֵּתי ַצּלָ חֹות
ּוב ְק ָ
בּוע מֹוט ָארֹוְך ִ
יְ ָׁשנֹותָּ ,ב ֶהן ָק ַ
יח ֶאת ַה ֶח ְמ ָאה ,וְ ִאּלּו ַּב ֵּשׁנִ י
נְ ח ֶֹׁשתָּ .ב ֶא ָחד ֲאנִ י ֵמנִ ַ
אֹופהֶׁ ,שנִּ ְמכָּ ִרים
ֲאנִ י ָׂשם ֶאת כִּ כְּ רֹות ַהּלֶ ֶחם ֶׁשל ָה ֶ
בּועיםּ .וכְ ֶׁש ִמ ְּׁש ַקל ְׁש ֵּתי
ְּב ִמ ְׁש ָקלִ ים ׁשֹונִ ים ְּוק ִ
יֹוד ַע ַמ ִהי כַּ ּמּות ַה ֶח ְמ ָאה"...
ַה ַצּּלָ חֹות ָׁשוֶ ה ֲאנִ י ֵ
ּופנָ יו ָחפּו...
חֹודרֹות ָ
אֹופה ֵעינַ יִ ם ְ
ֹׁופט ָּב ֶ
נָ ַעץ ַהּש ֵ
נֶ ֱא ַמר ְּבק ֶֹהלֶ ת (ט-יב)" :גַ ּם ֹלא יֵ ַדע ָה ָא ָדם ֶאת
ִעּתוֹ"ְּ ,בסֹופֹו ֶׁשל ָדּ ָבר נַ ֲעמֹד לְ ִמ ְׁש ָּפט ְּבעֹולָ ם ָה ֱא ֶמת,
מּוטב,
חֹובֹותינּו לְ טֹוב ּולְ ָ
ֵ
יֹּותינּו וְ
ָׁשם יִ ְׁש ְקלּו ֶאת זְ כֻ ֵ
לְ ָׂשכָ ר ּולְ עֹנֶ ׁש.
עֹובד ַה ִחּשּׁוב? ָא ָדם ֶׁש ְּב ַחיָּ יו ִה ְסכִּ ים
ֵ
יצד
וְ כֵ ַ
יכּותית ַּב ֲהנָ ָאה ְט ֵפלָ ה ֶׁשל
לְ ָה ִמיר ְׁש ַעת לִ ּמּוד ֵא ִ
» המשך בעמוד ג’

רץ למשנה
מה כותב הזוהר הקדוש על לימוד המשנה?

‰לימו„ ˘‰בוע
מו˜„˘ לע"נ

‰לימו„ ˘‰בוע
מו˜„˘ לע"נ

מר˙ ‡ס˙ר
ב"ר יחז˜‡ל ע"‰
נלב"ע ‡ '‰לול

ר' ˆבי מ‡יר
ב"ר יחי‡ל ירחמי‡ל ז"ל
נלב"ע י' ‡לול ˙˘מ"‰

ואינון שית סדרי מתניתין ברזא דלהט החרב
המתהפכת מרחמי לדינא ומדינא לרחמי.
ופירש שם בספר "באר לחי רואי" שמי שלומד
ששה סדרי משנה שהוא סוד ששה ספירות יש
לו הכח של מלאך מט"ט להפוך מדינא לרחמי
)לצדיקים( ומרחמי לדינא )לרשעים(.

להנˆחו˙ ו˙רומו˙ להˆלחה ‡ו לע"נ י˜יריך ה˙˜˘ר ˘ 24עו˙ ביממה072-272-2200 :

)הקדמת תיקוני זוהר דף ה' ב'(

קביעותא ללומדי המשנה היומית

מבחן שבועי במשנה 24 /
מסכת שביעית פרק ח' משנה ז'  -פרק ט' משנה ט'
א .להלכה! האם מותר לבשל ירק של שביעית
בשמן של תרומה? מה הטעם?
 .1אסור ,כי הבישול מבטל דין שביעית מהירקות.
 .2אסור ,כי אם יטמא הירק יצטרך לשרפו בגלל
השמן של תרומה הבלוע בו ומפסיד פירות
שביעית |  .3מותר ,דלא חיישינן שיטמא השמן.
 .4מותר ,אם בטלים הירקות ברוב השמן.
ב .האם מותר לרחוץ במרחץ שהוסקה בתבן או
בקש של שביעית?
 .1מותר |  .2אסור |  .3מותר ,ואדם חשוב יחמיר
על עצמו |  .4מחלוקת.
ג .האם מותר לקנות בשביעית מעם הארץ כוסבר
של גינה?
 .1אסור |  .2מותר ,כי אין רגילים לשמרו.
 .3מותר כדי מזון ג' סעודות |  .4מחלוקת.
ד .להלכה ,מתי חייבים לבער פירות ביהודה.
)לביאור הרע"ב(
 .1בכל אחת משלש הארצות שביהודה חייבים
לבער כשיכלה בה לחיה |  .2כשיכלה לחיה בכל
ארץ ישראל |  .3כשיכלה בהר המלך |  .4כל מין,
כשיכלה אותו המין לחיה בכל שלש ארצות
יהודה.
ה .מה המשמעות של "כל הארצות כאחת לזיתים
ולתמרים"?
 .1זמן הביעור ביהודה הוא אחיד.
 .2ניתן לאכול זיתים ותמרים בארץ ישראל ,כל
עוד לא כלו אפילו במקום אחד בא"י.
 .3מינים אלו מתבערים לפי המקום שבו כלו
ראשונים |  .4מינים אלה אינם חייבים בביעור.
ו .הכובש שלשה מיני ירק ,עד מתי רשאי לאוכלם?
להלכה!
 .1כשיכלה הראשון מן השדה.
 .2כשיכלה האחרון מן השדה |  .3כשיכלו כל
הירקות כולם מן השדה.
 .4כל שכלה מינו מן השדה ,יבער מינו מן
החבית.
ז .מדוע נקרא המטר "רביעה"?
 .1כי כשיורד בלילי רביעי הריהו לברכה |  .2על
שם שמצמיח (מלשון הרבעה) |  .3על שם שמדביק
את העפר (מלשון הרבצה) |  2 .4ו 3 -נכונים.
ח .עד מתי אוכלים עשבים לחים? להלכה!
 .1עד שייבש המתוק |  .2עד שתרד רביעה שניה.
 .3עד שישרו מאביהן.
 .4עד המוקדם מבין  2ו – .3
ט .האם מותר לשרוף בתבן ובקש של שביעית .
 .1מותר |  .2אסור לעולם |  .3מותר משתרד
רביעה שניה |  .4מותר עד שתרד רביעה שניה.
י .להלכה ,האם אוכלים לאחר שנתקיימה מצות
הביעור?
 .1אין אוכלים |  .2כולם אוכלים.
 .3עניים -אוכלים ,עשירים -אינם אוכלים.
 .4אוכלים כדי ג' סעודות.
תשובות :בפקס  072-277-2272או במייל office@kviuta.org
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מבחן מס'  | 24שם_________________________:
טלפון______-_________________________:
כתובת_______________________________:

את החוב ,ואע"פ שכל השנה השביעית החוב קיים ואם בא הלוה לשלם אין המלוה צריך
לומר 'משמט אני' ,מכל מקום אסור לתובעו[ ,ולכן סובר שאסור לעשות פרוזבול (עי' לקמן)
בשנה השביעית ,משום שבזה 'נוגש' את החוב ,אלא עושהו בסוף השנה הששית].

'אמר לו אף על פי כן ,יקבל ממנו'
עוד שנינו שם (פ"י מ"ח) שאחרי שהמלוה אומר 'משמט אני' ,אם אמר הלוה 'אף על פי
כן' ,מותר למלוה לקחתו ,ומבואר בגמרא גיטין (ל"ז ,ב) שלא יאמר הלוה שנותן לו כפרעון
החוב ,אלא נותן לו כמתנה.

שמיטת כספים בזמן הזה
רוב הראשונים פסקו כרבי (עי' גיטין ל"ו ,א) ,שאין שמיטת כספים נוהגת מדאורייתא
אלא בזמן שהיובל נוהג ,דהיינו שרוב ישראל דרים בארץ ישראל וכל שבט במקומו
(ערכין ל"ב ,ב) ,ולכן שמיטת כספים בזמן הזה היא רק דרבנן .והראשונים מביאים שבכמה
מקומות בחוץ לארץ לא נהגו שמיטת כספים כלל ,אפילו מדרבנן ,והיו גובים חובות לאחר
השביעית[ ,אע"פ שמצות שמיטת כספים אינה מהמצוות התלויות בארץ ,ונוהגת אף
בחו"ל] ,והרבה ראשונים כתבו שהוא מנהג טעות ,אמנם כמה ראשונים יישבו את המנהג
באופנים שונים (עי' ראשונים גיטין ל"ו ,א ,שו"ת הרא"ש כלל ע"ז אות ד' ,תרומת הדשן סי' ד"ש ,מהרי"ק
שורש צ"ב ,מהרי"ל ליקוטים סי' י"ז ,ועוד).

מסירת שטרותיו לבית דין ופרוזבול
המוסר שטרותיו לבית דין ,אין שביעית משמטת את החובות ,משום שנאמר
'ואשר יהיה לך את אחיך' ,וכשמוסר שטרותיו לבית דין לא נקרא 'לך' את אחיך ,אלא של
בית דין אצל אחיך ,כן פירש הרע"ב (פ"י מ"ב ע"פ הרמב"ם בפיהמ"ש ,ועי' לקמן) .אמנם דעת
רש"י בגיטין (ל"ז ,א ד"ה תפסי) ועוד ראשונים שקרא אסמכתא בעלמא ,והטעם שאין שמיטה
משמטת משום הפקר בית דין הפקר ,שבית דין מחזירים למלוה את זכות התביעה שלו.
(דברים ט"ו)

בזמן בית שני ,כשראה הלל הזקן שנמנעו מלהלוות זה לזה ,התקין 'פרוזבול' כדי שלא
ישמט החוב ולא ימנעו מלהלוות .ודעת הרמב"ם (פיהמ"ש והל' שמיטה פ"ט הט"ז) והרע"ב (שם
מ"ג) שאין פרוזבול מועיל אלא בשמיטת כספים בזמן הזה שהיא מדרבנן ,שבכחם לבטלה
ולשנותה שלא תשמט ,אבל שמיטה של תורה אין פרוזבול מועיל בה .וכמה ראשונים
(רמב"ן ,ריטב"א ,ר"ן ,מאירי גיטין ל"ו ,א) ביארו שמסירת שטרותיו לבית דין מועילה מן התורה
מכח הקרא הנ"ל ,אך רק כשמוסרם ממש ,והלל תיקן שע"י כתיבה לבד נחשב מדרבנן
כמסירה לבית לדין .אמנם יש ראשונים שסוברים שפרוזבול מועיל אף במקום ששמיטת
כספים נוהגת מן התורה ,מטעם הפקר בית דין הפקר (רש"י גיטין ל"ו ,ב ד"ה רבא ,ועיי"ש בתוס'
ל"ו ,א ד"ה מי ,ועי' ראב"ד בהל' שמיטה שם).

פרפראות הפרשה
כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים

)טז ,יט(

על עיוות המבט שיוצר השוחד ,כתב הסבא מסלבודקא זצוק"ל בספרו אור הצפון:
"גילויי התורה בשליטת השוחד והנגיעה ,מטילים צל גדול על כל יושרן של דעות
האדם ומחשבותיו הבנויות על שכלו ,ומעוררים ספקות והרהורים אם יש קורטוב
של אמת בכל השקפת עולמנו .איך אפשר לו לאדם להיות הוגה דעות ישרות
ואמיתיות ,בשעה שהוא מלא שוחד ונגיעות כרימון ,מסברות עקומות הקרובות
לנטיותיו הפסיכולוגיות".
שוחד ,אין עניינו דווקא לקיחת ממון עבור עיוות של פסיקת דין .האדם יכול
להיות משוחד מדברים רבים ,עצלות ,תאוה ורצונות שונים שפועמים בו .האדם
מוצא את עצמו לעיתים מסתפק האם ללכת למקום או אירוע מסויים ,כאשר לשני
הצדדים ישנם נימוקים חזקים לחיוב ולשלילה .נוהג היה ה'סבא מנובהרדוק' במקרים
כאלו ,קודם כל לצאת מהבית ולהגיע לאותו מקום ,בכדי לשלול את שוחד העצלות
המובנה שקיים באדם ומשזה הוסר ניגש באופן מושכל להחליט אם להכנס לאותו
אירוע או לחזור על עקבותיו.
והמשגיח הגר"ש וולבה זצ"ל נהג לומר "כשאדם חושד בעצמו שמא יש לו נגיעה
מסויימת ,ראוי לו לידע כי בודאי נוגע הוא."...

קביעותא ללומדי ההלכה היומית

עיון בהלכה

» המשך מעמוד א’

האם צריך להשחיר הבתים ,והאם יש ענין להשחיר הרצועות
משני הצדדים
פסק השו"ע בנידון זה
מבואר בשו"ע סימן לב סעי' מ' שעור
הבתים מצוה לעשותו שחור ,ובסימן לג
סעיף ג מבואר שהרצועות צריכות להיות
שחורות מבחוץ ,אבל מצד פנים יעשה
מאיזה צבע שירצה ,חוץ מאדום ,שמא
יאמרו שמדם חטטיו נצבעו והאדימו.
וכתב המ"ב שם בס"ק כ"א שמה
שמבואר בשו"ע שמצד פנים יעשה מאיזה
צבע שירצה ר"ל אם ירצה לצבוע אותן
אבל אין מחוייב לצבען בשום צבע דאף
דלהרמב"ם צריך להשחירן גם מבפנים
כמו שהבתים הם שחורין אין אנו נוהגין
כהרמב"ם בזה כמבואר בב"י וד"מ.

מקור דין שחרות הרצועות
וכדי לבאר היטב שני דינים אלו נקדים
את מקור הדין במנחות ל"ה .א"ר יצחק:
רצועות שחורות  -הלכה למשה מסיני.
ומקשה הגמרא מיתיבי :תפילין אין קושרין
אותן אלא במינן ,בין ירוקות בין שחורות
בין לבנות ,אדומות לא יעשה מפני גנאי
ודבר אחר שמא יאמרו גרדן הוא ומדם
חטטיו נצבעו והאדימו ,ומתרצת הגמרא
לא קשיא :כאן מבפנים [אפילו לבנות],
כאן מבחוץ [היינו מה שאמר ר' יצחק
שחורות זה מבחוץ] ,ומקשה הגמרא אי
מבפנים ,מאי גנאי ודבר אחר איכא,
ומתרצת הגמרא זימנין דמתהפכין ליה מה
שבפנים לבחוץ ונראה האודם.

מחלוקת הראשונים לגבי
שחרות הבתים
ויש מחלוקת בין הראשונים לגבי הבתים
האם גם שם יש הלמ"מ שיהיו שחורות
שהתוס' שם כתבו בד"ה רצועות שחורות
וז"ל יש שעושין בתים של תפילין מקלף
לבן דלא בעי' שחורות אלא רצועות .ואילו
התוס' בשבת כח :ד"ה תפילין הביאו בשם
ר"י שר' יצחק בא לומר שהרצועות צריכים
להיות שחורות מהלל"מ כמו הקציצה
עיי"ש ,והרמב"ם [בפ"ג מהל' תפילין
הי"ד] והרא"ש [הל' תפילין סי' ח'] סוברים
שהבית אינו צריך להיות שחור מהלל"מ
אבל יש בזה משום נוי והידור מצוה.

מחלוקת הראשונים לגבי שחרות
הרצועות בצד פנים
עוד נחלקו הראשונים מה הפירוש
בדין הברייתא שתפילין אין קושרין אותן
אלא במינן דרש"י שם מפרש דהכוונה
שהרצועות צריכות להיות מעור ולא ממשי
ופשתן ,ואילו הרמב"ם שם מפרש שזה בא
לומר שהרצועות צריכים להיות בצבע
הבתים ,ופירש הב"י בדבריו שהרמב"ם
מדבר בחלק הרצועות שבצד פנים ,משום
שלא יתכן שהוא מדבר על הרצועות שבצד
חוץ שזה צריך להיות שחור מהלל"מ.
עוד כתב הרמב"ם שם שנוי הוא
לתפילין שיהיו כולן שחורות הקציצה
והרצועה כולה ,והיינו שאף שמעיקר הדין
אי"צ שהקציצה תהיה שחורה לשיטתו
וא"כ גם הרצועות מבפנים דהא בהא תליא
כמו שנתבאר עם כ"ז יש הידור מצוה
שהכל יהיה שחור.

פסק הב"י והדרכ"מ והשו"ע
ומנהג האריז"ל בזה
והנה השו"ע בסימן ל"ב סעיף מ' פוסק
כשיטת הרמב"ם שעור הבתים מצוה
לעשותו שחור ,אבל מאידך גיסא לגבי
הרצועות שבצד פנים לא הזכיר המחבר
בשו"ע את שיטת הרמב"ם והיינו שבזה הוא
פוסק כשיטת רש"י שמה שמבואר בברייתא
שתפילין אין קושרין אותן אלא במינן קאי
על מין הרצועות שיהא מעור ,ובאמת הב"י
בסימן ל"ג אחרי שהוא מביא את שיטת
הרמב"ם הנ"ל הוא כותב ולא נהגו כן ,והיינו
שבזה אין המנהג כדברי הרמב"ם.
ועיי"ע בדרכ"מ שם שהביא ג"כ מהאור
זרוע (סי' תקסד) דעכשיו שנהגו לעשות
הבתים שחורות צריך להשחיר הרצועות
בין מבפנים בין מבחוץ עכ"ל וכתב ע"ז
הדרכ"מ ולא נהגו כן ,וכן פוסק השו"ע
הרב והמ"ב.
אמנם עיין בשער הכוונות [דרושי
תפילין דרוש ד'] שכתב הרח"ו בשם רבו
האריז"ל שצריך שישחירם פנים ואחור,
אבל כבר כתב ע"ז הבן איש חי [ש"ר פר'
חיי שרה הלכה ד'] שהגם שעפ"י סוד יש
לנהוג כן אנו לא נהגנו כן.
ולמעשה יש בזה מנהגים שונים ונהרא
נהרא ופשטיה ,ותן לחכם ויחכם עוד.

יחה ְּב ֵטלָ הֲ ,עבּורֹוַ ,רף ַה ָּשׂכָ ר יִ ְהיֶ ה ְּב ֶה ְת ֵאם,
ִׂש ָ
יֹותר ֵמ ֵע ֶרְך ֲהנָ ָאה
וְ ַה ַתּגְ מּול ַעל ְׁש ַעת לִ ּמּוד יִ ְהיֶ ה ֹלא ֵ
ֶׁשחֹולֶ ֶפת ִּביְ ָעף.
ּתֹורה ָהיְ ָתה ,יְ ָק ָרה ִמ ְּפנִ ינִ ים
אּולָ ם ָא ָדם ֶׁש ֲעבּורֹו ַה ָ
וְ כָ ל ֲח ָפ ָציו ֹלא יִ ְשׁוּו ָבּה ,יִ גְ רֹם לַ ִמ ְׁשקֹלֶ ת ָּבּה יִ ְׁש ְקלּו
ּתֹורה ֶׁשּלֹו ,לִ ְהיֹות ִרוְ ִחית ּוכְ ָד ִאית ְּב ַה ְר ֵּבה.
ֶאת ֲע ַמל ַה ָ
עֹורְך
ּגּוטן ַׁש ָּבתָ ,ה ֵ
ַא ְ

מבחן חודשי בהלכה 004 /

המבחן מתייחס לדברי המחבר והרמ"א

סימן ל"ב סעיף ג' -סימן ל"ט סעיף ה'

לשנַ יִ ם ,היכן כותבים את
א .כשחולקין את העור ְ
התפילין?

 .1על העור החיצון בצידו הפנימי (הפונה אל
הבשר) |  .2על העור הפנימי בצידו החיצון
(הפונה אל השיער).
 .3על העור החיצון בצידו החיצון.
בֵ .מ"ם פתוחה שנדבק פתיחתה ונסתמה ,מה הדין?
 .1רשאי לגרור הדבק ולפתחה.
 .2חייב לגרור את כל האות ולכתבה מחדש.
 .3יגרור את כל החרטום ויכתבנו ֵמ ָח ָדש.
ג .חיסר או יִ ֵּתר אות אחת בכתיבת התפילין ,האם
יש תקנה?
 .1אין תקנה |  .2חיסר – אין תקנה ,יִ ֵּתר
באמצע תיבה – אין תקנה .יתר בסוף או
בתחילת תיבה – יגרור |  .3חיסר בתחילת
תיבה או בסופה – יוסיף ,וכמו כן ביִ ֵתּר – יגרור.
חיסר או יתר באמצע תיבה – אין תקנה.
ד .מאיזה עור אין לעשות את הבתים?
 .1נבלת בהמה טהורה.
 .2עור של עוף |  .3בהמה טמאה.
גידי התפירה מגוי?
ה .האם מותר לקנות את ֵ
 .1מותר |  .2אסור ,כי אינו יודע לעבדם לשמה.
 .3אסור ,מחשש שמא של בהמה טמאה הם.
ו .מהו להשחיר את הבתים ע"י אינו יהודי?
 .1כשר בדיעבד |  .2פסול אפילו בדיעבד.
 .3כשר לכתחילה.
ז .איזו פרשיה מניחים בבית החיצון שמשמאל
המניח ,בתפילין של ראש של ר"ת?
 .1קדש |  .2שמע |  .3והיה אם שמוע.
ח .מדוע נהגו שלא להניח את התפילין כל היום?
מלה ִפיח בהם.
 .1כי קשה להזהר ָ
 .2כי קשה להזהר מלהסיח דעתו מהם.
 .3שתי התשובות נכונות.
"וכתבתם"?
ָ
"וקשרתם"
ָ
ט .איזה דין נלמד מסמיכות
ְּ .1פסּול אשה לכתיבה | ְּ .2פסּול מומר לע"ז
לכתיבה |  .3שתי התשובות נכונות.
י .תפילין שנמצאו ביד אפיקורוס ואין ידוע מי
ּכְ ָת ָבן ,מה דינם?
 .1יִ ָשרפּו |  .2יגנזו |  .3מותר להניחם.
תשובות :בפקס  072-277-2272או במייל office@kviuta.org
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קביעותא לילדי

המשנה וההלכה היומית

מושגים במשנה /

מאת הרב אשר שיק שליט"א

מח"ס ילקוט ביאורים על ששה סדרי משנה ותלמוד בבלי

יעית
ְק ֻד ַשּׁת ֵפּרוֹת ְשׁ ִב ִ
"וְ ָהיְ ָתה ַשׁ ַבּת ָה ָא ֶרץ לָ כֶ ם לְ ָאכְ לָ ה"
כה ,ו).

(ויקרא

חוֹרה
ָד ְרשׁוּ ֲחזַ "ל" :לְ ָאכְ לָ ה"  -וְ א לִ ְס ָ
(עבודה זרה סב" ,).לְ ָאכְ לָ ה"  -וְ א לְ ֶה ְפ ֵסד
(פסחים נב" .):לְ ָאכְ לָ ה"  -וְ א לַ ֲעשׂוֹת ִמ ֶמּנּוּ
(תּ ְחבּ ֶֹשׁת).
ָמלוּגְ ָמא ַ
יעית ָצ ִרי לִ נְ הֹג ָבּ ֶהם
כִּ י ֵפּרוֹת ַה ָשּׁנָ ה ַה ְשּׁ ִב ִ
ְק ֻד ָשּׁה.

עוֹשׂה זֹאת כְּ ֵדי לְ ִה ְת ַע ֵשּׁרַ ,ה ִאם
ֶ
וְ ִהנֵּ ה הוּא
הוּא ֶבּ ֱא ֶמת ִמ ְת ַע ֵשּׁר ִמ ִמּ ְס ָחר זֶ ה?
בּוֹאוֹ וְ נִ ְר ֶאה ַמה נֶ ֱא ַמר ַבּגְּ ָמ ָרא:
יוֹסי ַבּר ֲחנִ ינָ א ,בּוֹא ְוּר ֵאה כַּ ָמּה
ָא ַמר ַר ִבּי ִ
נוֹשׂא
ֵ
יעית וְ כוּ' ָא ָדם
ָק ָשׁה ֲא ָב ָקהּ ֶשׁל ְשׁ ִב ִ
יעית לְ סוֹף מוֹכֵ ר ֶאת
נוֹתן ְבּ ֵפרוֹת ְשׁ ִב ִ
וְ ֵ
ְמ ַטלְ ְטלָ יו וְ ֶאת כֵּ לָ יו ...א ִה ְרגִּ ישׁ לְ סוֹף מוֹכֵ ר
דוֹתיו ...א ָבּאת לְ יָ דוֹ ַעד ֶשׁמּוֹכֵ ר ֶאת
ֶאת ְשׂ ָ
ֵבּיתוֹ ...א ָבּאת לְ יָ דוֹ ַעד ֶשׁמּוֹכֵ ר ֶאת ִבּתּוֹ
ֶשׁנֶּ ֱא ַמר "וְ כִ י יִ ְמכֹּר ִאישׁ ֶאת ִבּתּוֹ לְ ָא ָמה" ...א
ָבּאת לְ יָ דוֹ ַעד ֶשׁלּוֹוֶ ה ְבּ ִר ִבּית ...א ָבּאת לְ יָ דוֹ
ַעד ֶשׁמּוֹכֵ ר

יעית,
ְשׁ ִב ִ
ְבּ ֵפרוֹת
סּוֹח ִרים
אוֹתם ַה ֲ
וְ ָ
צּוֹב ִרים לָ ֶהם כַּ ֻמּיּוֹת גְּ דוֹלוֹת ֶשׁל ֵפּרוֹת
ֶשׁ ְ
חוֹרה
כְּ ֵדי לַ ֲעשׂוֹת ָבּ ֶהם ְס ָ
וּלְ ִה ְת ַע ֵשּׁרְ ,פּסוּלִ ים לְ ֵעדוּת
תּוֹרה
(סנהדרין כד ):כִּ י ַה ָ
חוֹר ָה,א ְמ ָוְרזֶהה מבחן
"לְ ָאכְ לָ ה" וְ א לִ ְס ָ
חוֹמד ָממוֹן לַ ֲעבוֹר ֲע ֵב ָרה במשנה לילדים 324 /
ֶשׁ ֵ
שביעית פרק ח' משנה ז' – פרק ט' משנה ט'
תּוֹרה
ַעל ַה ָמּמוֹן ָר ָשׁע הוּא ,וְ ַה ָ
ָא ְמ ָרה ַאל ָתּ ֶשׁת ָר ָשׁע ֵעד (שמות
יעית ְבּ ֶשׁ ֶמן ֶשׁל
אַ .ה ִאם ֻמ ָּתר לְ ַב ֵשּׁל יֶ ֶרק ֶשׁל ְשׁ ִב ִ
כג) (רש"י עירובין פב).
רוּמה?
ְּת ָ

שאלה למעשה מתוך הנלמד
השבוע בהלכה היומית
שאלהַ :ה ִאם ֶא ְפ ָשׁר לִ ְקנוֹת
וּמזוּזוֹת ִמכָּ ל ָא ָדם?
ְתּ ִפלִּ ין ְ
[סימן לט סעיף ח' ומ"ב
סקי"ט]

לּוחית ָה ָא ֶרץ ַה ְּמ ַמ ֵּתק ֶאת ַה ֵּפרֹות.
ַ .1עד ֶׁשיִּ ַיבׁש לַ ְח ִ
ֹלקת.
יעה ְׁשנִ יָּ ה | ַ .3מ ְח ֶ
ַ .2עד ֶׁש ֵּת ֵרד ְר ִב ָ

"עד ַהגְּ ָשׁ ִמים" ַמה ּכַ וָּנָ תוֹ?
חַ .ה ַמּ ְשּׂכִ יר ַבּיִ ת לַ ֲח ֵברוֹ ַ

יעזֶ ר ְבּעוֹר ֶשׁ ָסּכוֹ ְבּ ֶשׁ ֶמן ֶשׁל
יטת ר' ֱאלִ ֶ
גַ .מ ִהי ִשׁ ַ
יעית?
ְשׁ ִב ִ

יעה ִראׁשֹונָ ה.
ַ .1עד ֶׁש ֵּת ֵרד ְר ִב ָ
יׁשית.
יעה ְׁשלִ ִ
יעה ְׁשנִ יָּ ה | ְ .3ר ִב ָ
ְ .2ר ִב ָ

ֹלקת.
 .1יִ ָדּלֵ ק |  .2יֹאכַ ל כְּ נֶ גְ ָדּן | ַ .3מ ְח ֶ

טַ .עד ָמ ַתי ֻמ ָּתר לַ ֲענִ יִּ ים לְ ִהּכָ נֵ ס לַ ַפּ ְר ֵדּס לִ טּוֹל לֶ ֶקט
וּפ ָאה?
ִשׁכְ ָחה ֵ

דַ .ה ִאם ֻמ ָּתר לִ ְרחֹץ ְבּ ֶמּ ְר ָחץ ֶשׁ ֻה ְס ָקה ְבּ ֶת ֶבן
יעית?
ֶשׁל ְשׁ ִב ִ

יעה ְׁשנִ יָּ ה.
ַ .1עד ֶׁש ֵּת ֵרד ְר ִב ָ
לֹוׁשים יֹום.
ַ .2עד זְ ַמן ַה ָקּ ִציר | ַ .3עד ְׁש ִ

 .1לְ ָא ָדם ָחׁשּוב ֻמ ָּתר וְ לִ ְׁש ָאר ָא ָדם ָאסּור.
 .2לְ ָא ָדם ָרגִ יל ֻמ ָּתר וְ ָא ָדם ָחׁשּוב ָצ ִריְך לְ ַה ְח ִמיר.
ָ .3אסּור לְ כָ ל ָא ָדם וְ ַק"ו לְ ָא ָדם ָחׁשּוב.

יָ .היוּ לוֹ ֵפּרוֹת ְשׁ ִב ִיעית וְ ִהגִּ ַיע זְ ַמן ַה ִבּעוּר ַה ִאם ְבּנֵ י
ִמ ְשׁ ַפּ ְחּתוֹ יְ כוֹלִ ים לֶ ֱאכֹל ֵמ ֶהם לִ ְפנֵ י ַה ִבּעוּר וּלְ ַא ַחר ַה ִבּעוּר?

יעית ֵמ ַעם
דּוּע ָאסוּר לִ ְקנוֹת ִבּ ְשׁ ִב ִ
הַ .מ ַ
ָה ָא ֶרץ יְ ָרקוֹת לְ ֹלא ַהגְ ָבּלָ ה?

 .1לִ ְפנֵ י ַה ִּבעּור ֹלא ּולְ ַא ַחר ַה ִּבעּור כֵּ ן.
 .2לִ ְפנֵ י ַה ִּבעּור ְמזֹון ָׁשֹלׁש ְס ֻעדֹּות לְ כָ ל ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ְּביַ ַחד,
ּולְ ַא ַחר ַה ִּבעּור ָאסּור |  .3לִ ְפנֵ י ַה ִּבעּור ָמזֹון ָׁשֹלׁש ְס ֻעדֹּות
ֹלקת.
לְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ּולְ ַא ַחר ַה ִּבעּור ַמ ְח ֶ
בהצלחה!

ֶׁ .1ש ָּמא ָׁש ַמר ָׂש ֵדהּו ַּב ְּשׁ ִב ִיעית וְ ֹלא ִה ְפ ִק ָירן.
יעית ַּבכֶּ ֶסף
ֶׁ .2ש ָּמא ֹלא יִ נְ ַהג ְק ֻד ַּשׁת ְׁש ִב ִ
יעית).
(ׁשגַּ ם ּבֹו נִ ְת ַּפס ְק ֻד ַּשׁת ְׁש ִב ִ
ֶׁשיְּ ַק ֵּבל ֶ
ְׁ .3ש ֵּתי ַה ְּתׁשּובֹות נְ כֹונֹות.

את התשובות ניתן לשלוח עד יום שישי של אחר חומר המבחן בשעה 12:00
בפקס שמספרו  072-277-2272או במייל  office@kviuta.orgפעם בחודש יתקיימו הגרלות בין העונים
על פרסים יקרי ערך כאשר תשובות כל שבוע מזכים בכרטיס נוסף להשתתפות בהגרלה.
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תשובות
למבחני
פרשת מטות

"קביעותא"  -המפעל ללימוד המשנה וההלכה היומית
להנצחת ששת המיליונים | סוקולוב  56בני ברק | טלפון072-272-0000 :
פקס | 072-277-2272 :ת.ד 1131 .ב"ב | דוא"ל ofﬁce@kviuta.org

מבחן שבועי מס‘ 18
א 1 .ב 1 .ג 4 .ד 3 .ה2 .
ו 4 .ז 2 .ח 1 .ט 3 .י1 .

מבחן לילדים מס' 318
א 2 .ב 3 .ג 1 .ד 2 .ה3 .
ו 1 .ז 2 .ח 1 .ט 3 .י1 .

מבחן בהלכה מס' 002
א 3 .ב 2 .ג 1 .ד 1 .ה3 .
ו 2 .ז 3 .ח 2 .ט 1 .י1 .

להפקדה בבנק פאג"י סניף  188ח-ן  | 409-548-634להפקדה בבנק הדואר
ח-ן  | 826-7258נא לשמור על קדושת הגליון ,לא לקרוא בתפילה וקה"ת
לתגובות והערות בענייני העלון נא לשלוח במיילkviuta@gmail.com :

עיצוב גריד :משה פרידמן 054-847-3031

office@kviuta.org

או לפקס 072-277-2272

זַ .ה ְמּלַ ֵקּט ֲע ָשׂ ִבים לַ ִחים ַעד ָמ ַתי יָ כוֹל לֶ ֱאכֹל לְ ֹלא
ִבּעוּר?

 .1יְ ַב ֵטּל ַה ֶּמ ַקח |  .2יֹאכַ ל כְּ נֶ גְ ָדּ ֻן | ֵ .3אין לֹו ַּת ָקּנָ ה.

שאלהָ :מ ַתי זְ ַמן ַה ִמּ ְצוָ ה ֶשׁל
ַהנָּ ַחת ְתּ ִפלִּ ין? [שו"ע סי' ל"ז
ס"ב ,ומ"ב ,וביה"ל שם]
תשובהִ :מ ְצוָ ָתן לִ ְהיוֹת ָעלָ יו כָּ ל
ַהיּוֹםֲ ,א ָבל ִמ ְפּנֵ י ֶשׁ ְצּ ִריכִ ים גּוּף נָ ִקי
יח ַדּ ְעתּוֹ
יח ָבּ ֶהם וְ ֶשׁא יָ ִס ַ
ֶשׁא יָ ִפ ַ
ֵמ ֶהם ,וְ ֵאין כָּ ל ָא ָדם יָ כוֹל לִ יזָּ ֵהר
יחם כָּ ל ַהיּוֹם.
ָבּ ֶהם ,נָ ֲהגוּ ֶשׁא לְ ָהנִ ָ
וּמכָּ ל ָמקוֹם ָצ ִרי כָּ ל ָא ָדם לִ יזָּ ֵהר
ִ
יאת
יוֹתם ָעלָ יו ִבּ ְשׁ ַעת ְק ִר ַ
ָבּ ֶהם לִ ְה ָ
וּת ִפלָּ ה ,וְ ִאם א נִ זְ ַדּ ֵמּן לוֹ ָאז,
ְשׁ ַמע ְ
יחן ַעל כָּ ל ָפּנִ ים ְבּ ֶמ ֶשׁ
ְמ ֻחיָּ ב לְ ָהנִ ָ
ַהיּוֹם ,כְּ ֵדי ֶשׁא יִ ָבּ ֵטל יוֹם ֶא ָחד ִמ ִמּ ְצוַ ת
ְתּ ִפלִּ ין.
את התשובות ניתן לשלוח במייל

עוֹשׂה שׁוּם ִה ְשׁ ַתּ ְדּלוּת
וּל ֻע ַמּת זֶ הִ ,מי ֶשׁ ֵאינוֹ ֶ
ְ
שׁוֹמ ִמים
אוֹרה לְ ֵה ֶפ :עוֹזֵ ב ֵ
לְ ִה ְת ַע ֵשּׁרֶ ,אלָּ א לִ כְ ָ
רוֹתיו –
וּמ ְפ ִקיר ֶאת כָּ ל ֵפּ ָ
ֶאת ָשׂ ֵדהוּ וְ כַ ְרמוַֹ ,
"...הן א נִ זְ ָרע וְ א נֶ ֱאסֹף
זוֹכֶ ה לְ ִב ְרכַּ ת ַה ֵשּׁםֵ :
יתי ֶאת ִבּ ְרכָ ִתי לָ כֶ ם וגו'"
בוּא ֵתנוּ .וְ ִצוִּ ִ
ֶאת ְתּ ָ
(ויקרא כה ,כ-כא).

ֹלקת.
ַ .1חיָּ ב לְ ָב ֵער | ֵ .2אינֹו ַחיָּ ב | ַ .3מ ְח ֶ

בֵ .איזֶ ה ַּת ָקּנָ ה יַ ֲע ֶשׂה ִמי ֶשׁ ָקּנָ ה ֲע ָב ִדים ִמ ְדּ ֵמי
יעית?
ְשׁ ִב ִ

תשובה על שאלת השבוע
שעבר:

ִאם כֵּ ן א ע ֶֹשׁר וְ א א ֶֹשׁר ֵה ִביא זֶ ה ַעל
ַע ְצמוֶֹ ,אלָּ א ֶאת ַה ֵה ֶפִ מזֶּ ה.

וּ .כַ ֲא ֶשׁר ּכָ לוּ ַה ֵפּרוֹת ֵמ ַה ָשּׂדוֹת ַה ֻמּ ְפ ָק ִרים
ַאְך ֲע ַדיִ ן יֵ שׁ ִמ ִמּין זֶ ה ְבּגִ נּוֹת ְשׁמוּרוֹת ַה ִאם ַחיָּ ב לְ ַב ֵער
ַה ֵפּרוֹת ֶשׁ ַבּ ַבּיִ ת?

ֹלקת.
ֻ .1מ ָּתר | ָ .2אסּור | ַ .3מ ְח ֶ

משיב כהלכה

ֶאת ַע ְצמוֹ [לִ ְהיוֹת ֶע ֶבד ֵא ֶצל גּוֹי] וְ כוּ' (קדושין
כ[ ).וְ כָ ל זֶ ה נִ לְ ַמד ִמ ְסּ ִמיכוּת ַה ָפּ ָר ִשׁיּוֹת
יה
יטה ,וּלְ ַא ֲח ֶר ָ
ֶשׁ ְבּ ָפ ָר ַשׁת ְבּ ַהרָ :פּ ָר ַשׁת ְשׁ ִמ ָ
וּמכַ ר
כִּ י ִת ְמכְּ רוּ ִמ ְמכָּ ר וְ כוּ' כִּ י יָ מוָּ א ִחיָ 
ֵמ ֲאחוּזָ תוֹ וְ כוּ'].

