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במשנה ובהלכה היומית
לקבלת העלון במיילofﬁce@kviuta.org :

באור המשנה
בפתח השער

הקדמה
סדר הפרשת תרומות ומעשרות
המפריש תרומות ומעשרות ,כך הוא סדר ההפרשה] ,ואסור לשנות הסדר ,שנאמר
כ"ב ,כ"ח) 'מלאתך ודמעך לא תאחר'[:

(שמות

א .תרומה גדולה  -מדאורייתא מפריש אפילו חיטה אחת ופוטרת את כל הכרי ,ונותנה
לכהן] ,וי"א שאף שהכרי מתוקן בזה ,מ"מ צריך ליתן 'שיעור נתינה' לכהן ,ולכן חייב
מדאורייתא להפריש 'שיעור נתינה' כדי לקיים החיוב הנתינה[ .ולכולי עלמא מדרבנן
קבעו שיעור הפרשה  -עין בינונית אחד מחמישים] ,ובירושלמי (תרומות פ"ד ה"ג) הביא
לזה אסמכתא מקרא ,ועוד אמרו בזה רמז' ,תרומה' ' -תרי ממאה' (ראשונים בכמה מקומות,
עי' רמב"ם פיהמ"ש פ"ד מ"ב ,וכ"ה בזוהר פ' ויקהל ר' ,א)[ ,עין יפה אחד מארבעים ,ועין רעה אחד
מששים] ,ודבר שחייב רק מדרבנן ,י"א שאפילו עין יפה מפריש רק אחד מששים (עי' חולין
קל"ז ,ב ,ועי' דרך אמונה הל' תרומות פ"ג ס"ק כ"ט)[ .תרומה גדולה ניטלת 'באומד' ,דהיינו ע"פ
אומדנא ולא ע"י מדידה (פ"ד מ"ג) .תרומה גדולה אסורה באכילה לזר.
ב .מעשר ראשון  -מפריש עשירית למעשר ראשון ,דהיינו עשירית ממה שנשאר אחרי
שהפריש תרומה גדולה ]אך עי' תוס' גיטין (כ"ה ,א ד"ה עשרה)[ ,ונותנו ללוי ]או לכהן[ .לדעת
חכמים מעשר ראשון מותר באכילה לזר ,וכן הלכה] ,אך לדעת רבי מאיר אסור[ .מעשר
ראשון הוא עשירית בדקדוק ,וניטלת ע"י מדידה  -במדה או במנין או במשקל (פ"ד מ"ו).
ג .תרומת מעשר  -הלוי מפריש עשירית מהמעשר ראשון שקיבל ,וניטלת בדקדוק
ע"י מדידה כמו מעשר  -ולפי מקצת ראשונים (עי' מש"כ פ"ג מ"ה) אפשר להפריש תרומת
מעשר אף מטבל הטבול למעשר ]דהיינו טבל לפני שהופרש ממנו מעשר ראשון[ -
ונקראת 'תרומת מעשר' ,ודינה כתרומה גדולה שהיא אסורה באכילה לזר .נחלקו תנאים
אם הבעלים יכולים להפריש תרומת מעשר או רק הלוי ,ודעת אבא אלעזר בן גמלא (גיטין
ל' ,ב  -ל"א ,א) שגם הבעלים יכולים להפרישה ,והלכה כמותו.
ד .מעשר שני  -בשנה א' וב' לשנות השמיטה ,וכן בשנה ד' וה' ,מפריש עשירית ממה
שנשאר  -אחרי שהפריש תרומה גדולה ומעשר ראשון  -ומעלהו לירושלים ואוכלו שם,
או מחללו על מעות ומעלה את המעות לירושלים ,ושם פודה את המעות על מאכלים
ואוכלם שם .האוכלו חוץ לירושלים עובר בעשה] ,ואחרי שהמעשר שני נכנס לירושלים
עובר בלאו ועשה[.
ה .מעשר עני  -בשנה ג' ,וכן בשנה ו' ,מפריש עשירית ממה שנשאר  -אחרי שהפריש
תרומה גדולה ומעשר ראשון  -ונותנו לעניים .מעשר עני מותר באכילה לזר.
כל ההפרשות הנ"ל רק בעל הפירות או שלוחו יכול להפרישם ,ואחרי שהפריש החלק
הראוי להיות תרומה או מעשר ,מברך] ,ואם אינו מפריש כולם ביחד ,מברך על כל אחד
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ְּב ִעיר ַה ִּב ָירה ָע ַמד לְ ֵה ָע ֵרְך ִמ ְפּגָ ׁש ִּפ ְסּגָ ה ּכְ לָ ל
אׁשי ַה ְּמחֹוזֹות ִמּכָ ל ַק ְצוֹות ָה ָא ֶרץ
ַא ְר ִציּ ,בֹו יִ ְתּכַ ּנְ סּו ָר ֵ
לָ דּון ָּב ִענְ יָ נִ ים ַהּשֹׁונִ ים ֶׁש ַעל ֵס ֶדר ַהּיֹוםַּ ,בּכַ לְ ּכָ לָ ה,
מּורים ָהיּו לְ ֵה ָח ֵתם
ּוב ַח ְקלָ אּותֲ .א ִ
ַּב ְּב ִריאּותַּ ,ב ִב ָּטּחֹון ַ
יטים .לְ ִסּיּום
ּתּופי ְּפ ֻעּלָ ה ֵּבין ַה ַּשּׁלִ ִ
ּבֹו ֶה ְסּכְ ֵמי ַס ַחר וְ ִׁש ֵ
ּומפ ָֹאר ּגָ דּוׁש ִּב ְפ ִעילּות
ַהּו ְִע ָידה ֻּתכְ נַ ן נֶ ֶׁשף ֲחגִ יגִ י ְ
יטב ַה ַּמ ֲאכָ לִ ים ֶׁשּיֻ ּגְ ׁשּו לְ ִמ ְׁש ַּת ְּת ָפיו.
ּומ ַ
וְ ָתכְ נִ ּיֹותֵ ,
ּוב ֵקּׁש
יֹועץ ְס ָת ָריו ִ
יטי ָה ֵאזֹור זִ ֵּמן ֶאת ֵ
ֶא ָחד ִמ ַׁשּּלִ ֵ
רּוע ֶה ָחׁשּוב ,הּוא ָמ ַסר לֹו ֵס ֶפר
ִמ ֶּמּנּו לְ יַ ֵּצג אֹותֹו ַּב ֵא ַ
ימה
ַעב ּכֶ ֶרס ּבֹו ֻּתיְ ּקּו ּכָ ל ִענְ יְ נֵ י ַה ָּמחֹוז ,וְ נָ ַתן לֹו ְר ִׁש ָ
ְמ ֻס ֶּד ֶרת ֶׁשל ְּפגִ יׁשֹות ֶׁש ָעלָ יו לַ ֲערְֹך ַּב ִמ ְפּגַ ׁש ַה ְּמ ֻתכְ נָ ן,
סֹומְך ָעלֶ יָך
ֵ
יֹוע ִציֲ ,אנִ י
לְ ִסּיּום ָא ַמר לֹו"ְ :ר ֵאה ֲ
טּוחנִ י ֶׁש ְּת ַב ַּצע ֶאת ַה ְּשׁלִ יחּות
ּוב ַ
ְּב ֵעינַ יִ ם ֲעצּומֹות ְ
אֹותהּ
הֹור ָאה ַא ַחת לִ י לְ ָךָ ,
ּיֹותר טֹובַ ,אְך ָ
ַעל ַה ַּצד ַה ֵ
ּמּורים
ָעלֶ יָך לִ ְׁשמֹר ִמּכָ ל ִמ ְׁש ָמר – ַּבכִ ּּנּוס נֶ ֱע ָרכִ ים ִה ִ
וְ ִה ְת ָע ְרבּויֹות ַרּבֹות ,וְ ֵאינִ י ְמ ֻענְ יָ ן ֶׁש ַּת ְפ ִסיד ,לְ ִפיכָ ְך ַאל
ְּת ַה ֵמּר וְ ַאל ִּת ְת ָע ֵרב ִעם ַאף ָא ָדם יִ ְהיֶ ה ִמי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה".
אֹותם ְּבלִ ּבֹו.
ּיֹועץ ַעל ִּד ְב ֵרי ֲאדֹונֹוַ ,אְך נָ ַצר ָ
ָּת ַמהּ ַה ֵ
ּיֹועץ נָ ַסע ֶאל ִעיר ַה ִּב ָירה,
יע ,וְ ַה ֵ
מֹועד ַהוְ ִּע ָידה ִהּגִ ַ
ֵ
ּופ ַּתח ְק ָׁש ִרים ִעם
ָׁשם ִמּלֵ א ֶאת ְׁשלִ יחּותֹו ּכָ ָראּויִ ,
אׁשי וְ ָׂש ֵרי ֶה ָע ִרים ַהּשֹׁונֹותָ .סגַ ר ִע ְס ָקאֹות ְּב ֶה ֵקּ ִפים
ָר ֵ
ּגְ דֹולִ ים ,וְ ִה ֵדּק ִע ָּמם ֶאת יַ ֲח ֶסיהּ ַהּכַ לְ ּכָ לִ ּיִ ים ֶׁשל ִעירֹו.
ְּב ִסּיּום ַהוְ ִּע ָידהֻ ,הזְ ַמן יַ ַחד ִעם ְׁש ָאר ַה ִּמ ְׁש ַּת ְּת ִפים
לַ ּנֶ ֶׁשף ַה ְמפ ָֹאר ֶׁש ֻּתכְ נַ ןַ ,ה ֻּשׁלְ ָחנֹות ָהיּו ֲערּוכִ ים,
ּתֹובבּו ֵּבין ַה ֻּשׁלְ ָחנֹות וְ ִהּגִ יׁשּו
ּומלְ ָצ ִרים ֲעטּויֵ י ָה ָדר ִה ְס ְ
ֶ
יהןָּ ,דגִ ים
ֶאת ַה ַּמ ֲאכָ לִ ים ַהּשֹׁונִ יםַ .ה ָּמנֹות ֻהּגְ ׁשּו לְ סּוגֵ ֶ
יטב וְ יַ יִ ן ַע ִּתיק נִ ְמזַ ג ּכַ ַּמיִ ם.
ּוב ָׂש ִרים ֲעׂשּויִ ים ֵה ֵ
ְ
יאה ֶׁשל ַה ֲחגִ יגָ הִ ,ה ָּסה נְ ִׂשיא ָה ִעיר ֶאת ַה ָקּ ָהל.
ְּב ִשׂ ָ
ּיֹועץָ ,ט ַפח ַעל ּגַ ּבֹו וְ ָׁש ַאל ְּב ִחּיּוְך
הּוא ָּפנָ ה ֶאל ַה ֵ
ּדּוע ֵאינְ ָך ְמ ַט ֵּפל ַּבּגִ ֶּבנֶ ת ֶׁשּלְ ָך?",
"אמֹר לִ י ַמ ַ
קּונְ ָד ִסיֱ :
ּיֹועץ נֶ ֱאלַ ם ,וַ ֲא ִפילּו נִ ְפּגַ ע ְמ ַעט ,הּוא ּכִ ְחּכֵ ְך ִּבגְ רֹונֹו
ַה ֵ
יע ִתי ּגַ ִּבי
יטב יְ ִד ָ
"על ַמה ַא ָּתה ְמ ַד ֵּבר? לְ ֵמ ַ
ִּב ְמבּוכָ הַ :
יָ ָׁשר ּכְ ַס ְרּגֵ ל וְ ַאף ּגִ ֶּבנֶ ת ֵאינָ הּ ְמ ַע ֶקּ ֶמת אֹותֹו".
ּוב ֵקּׁש ֵמ ַא ַחד ַה ִּמ ְׁש ַּת ְּת ִפים
אּולָ ם ַהּנָ ִׂשיא ִה ְת ַע ֵקּׁש ִ
ֶׁשּיְ ַחּוֶה ֶאת ַּד ְעּתֹוִ .ה ְסּכִ ים ָה ִאיׁש ִעם ַה ְּד ָב ִרים וְ ָא ַמר:
"זֹו ַהּגִ ֶּבנֶ ת ֲהכִ י ְמגֻ ֶחכֶ ת ֶׁש ָר ִא ִיתי ְּב ַחּיָ י"ַ .ה ְּד ָב ִרים
» המשך בעמוד ג’

לעילוי נ˘מ˙

לעילוי נ˘מ˙

‰ר"‰ח ר' יוסף „ו„
ב‰ר"‰ח מנחם ז"ל

‰ר"‰ח ˆבי
בן ‰ר"ר ‡‰רן ז"ל

נלב"ע י"ז ‡לול ˙˘ס"„

נלב"ע י"ז ‡לול ˙˘ס"„

רץ למשנה
"פרחה הגפן  -אלו בעלי מקרא ,פתח הסמדר
 אלו בעלי משנה" )עירובין כ"א ע"ב( .סמדרגדול מפרח ,כך משנה מפורשת יותר מן המקרא
)רש"י שם(.

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

קביעותא ללומדי המשנה היומית

מבחן שבועי במשנה 25 /
שביעית פרק י' משנה א' – תרומות פרק א' משנה ה'
א .להלכה! האם הקפת החנות משמטת?
 .1אינה משמטת ,ואם זקפה במלוה – משמטת.
 .2משמטת.
 .3אינה משמטת .מפני תקנת השוק.
 .4הראשון משמט.
ב .האם שביעית משמטת הלואה בשטר?
 .1אינה משמטת ,כאן שיש אחריות קרקעות.
 .2משמטת ,כי שעבוד הקרקעות לא נחשב כיש
לו משכון |  .3משמטת .בגלל תקנת השוק.
 .4משמטת ,כי אין אחריות קרקעות.
ג .השוחט את הפרה וחלקה בא' דראש השנה של
שמינית ,האם משמט?
 .1אם היה החודש מעובר – משמט.
 .2אם היה אלול בן כ"ט יום – משמט.
 .3אינו משמט |  .4משמט.
ד .הלל יכול היה לתקן פרוזבול ,כי.
 .1העשירים הפסיקו להלוות .ובזה עברו איסור.
 .2העניים לא מצאו מקום ללוות.
 .3השמטת כספים בזמן הזה מדרבנן.
 .4אף תשובה אחת אינה נכונה.
ה .מה דינם של פרוזבול מוקדם ופרוזבול מאוחר .
 .1מוקדם כשר .מאוחר פסול |  .2מוקדם פסול.
מאוחר כשר |  .3שניהם פסולים.
 .4שניהם כשרים.
ו .שטרי חוב מוקדמים ומאוחרים  -מה דינם?
 .1שניהם פסולים משום קנס.
 .2המוקדמים – כשרים .כי המלווה מפסיד עצמו.
המאוחרים – פסולים משום קנס.
 .3המוקדמים – פסולים .כי גובה מלקוחות שלא
כדין .המאוחרים – כשרים כי הורע כוח המלווה.
 .4המוקדמים – פסולים ,כי העדים החתומים
רשעים .המאוחרים -כשרים ,כי הורע כח
המלווה.
ז .כוורת דבורים המחוברת בטיט לקרקע ,האם
מקבלת טומאה?
 .1כוורת גדולה -כן .קטנה -לא.
 .2מחלוקת |  .3כן |  .4לא.
ח .מהו להחזיר חוב לבניו של הגר.
 .1אם נתגיירו בניו עמו והחזיר – רוח חכמים
נוחה הימנו |  .2אם הייתה הורתם שלא בקדושה
ולידתם בקדושה – אין רוח חכמים נוחה הימנו.
 1 .3ו –  2נכונים |  .4בשני המקרים אין רוח
חכמים נוחה הימנו אם החזיר.
ט .להלכה! קטן שלא הביא שתי שערות  ,האם
תרומתו תרומה.
 .1כן |  .2לא |  .3מגיל חינוך תרומתו תרומה.
 .4משבא לעונת נדרים ,תרומתו תרומה.
י .מאיזה פסוק לומדים שאין תורמים מן ההפקר.
 .1והרמותם ממנו |  .2כי את מעשר בני ישראל
אשר ירימו לה' תרומה |  .3ובא הלוי כי אין לו
חלק ונחלה עימך |  .4את מקדשו ממנו.

בפני עצמו[ ,ואח"כ 'קורא שם' ,ובזה חל שם תרומה או מעשר על מה שקרא שם ,והשאר
נעשה חולין ,ועושה בתרומות ומעשרות כפי דינם ,ואוכל את השאר.

המינים החייבים בתרומות ומעשרות
לדעת רוב ראשונים רק דגן ]ה' מיני דגן[ תירוש ]יין[ ויצהר ]שמן זית[ חייבים
מדאורייתא בתרומות ומעשרות (עי' ציון ההלכה הל' תרומות פ"ב ס"ק ז')] ,ורוב הראשונים
סוברים שענבים הם בכלל
'תירוש' וזיתים הם בכלל 'יצהר',
וחייבים מדאורייתא ,אך יש
סוברים שאפילו ענבים וזיתים
פטורים
לאכילה
שעומדים
מתרומות ומעשרות (עי' דרך
אמונה שם ס"ק א' ,וציון ההלכה ס"ק

ט') ,משום שנידונים כלא נגמרה
מלאכתם ,אבל אם הפריש מהם
תרומתו תרומה (עי' תרומות פ"א
מ"ד ,ועי' תורע"א פ"ב אות כ"א) ,כדין
כל פירות שלא נגמרה מלאכתם[.

ועוד אמרו בזה רמז,
'תרומה' ' -תרי
ממאה' ,עין יפה
אחד מארבעים ,ועין
רעה אחד מששים

אמנם לדעת הרמב"ם
תרומות פ"ב מ"א ומ"ו) אף פירות
וקטניות ,וכן כל גידולי קרקע
המתקיימים ,חייבים בתרומות
ומעשרות מדאורייתא ,ורק ירקות
אינם חייבים מדאורייתא] .ועי'
עוד שיטות בזה בר"ש סיריליו
(ריש מעשרות) בשם הראב"ד ,מאירי מכות (י"ט ,ב ד"ה יראה) ,רי"ץ הובא בשטמ"ק (נדרים נ"ה,
ב ד"ה לאיתוי) ,ועי"ע בדרך אמונה שם[ .ולכולי עלמא כל מין שהוא אוכל וגדל בקרקע חייב
בתרומות ומעשרות עכ"פ מדרבנן.
(הל'

לזכר עולם י‰י„ˆ ‰י˜‡‚‰ ,ון „˜˘‰ן חסי„‡ ופרי˘‡

רבי ˘למ ‰ב"ר חיים „ב ˘טענˆיל זˆו˜לל‰"‰
מסוסנובי ıבעמח"ס "בי˙ ˘למ "‰ו"˜‰ל˙ ˘למ"‰
‡ביו ˘ל מחולל ‰מ˘נ ‰ו‰‰לכ‰ ‰יומי˙ רבי יונ˘ ‰טנˆל זˆ"ל

פרפראות הפרשה
וּבקוֹל ִאמּוֹ...
וּמוֹרה ֵאינֶ נּוּ שׁ ֵֹמ ַעְ ,בּקוֹל ָא ִביו ְ
ֶ
סוֹרר
"כּי יִ ְהיֶ ה ְל ִאישֵׁ ,בּן ֵ
ִ
"זוֹלל וְ ס ֵֹבא"
ֵ
סוֹרר וּמ ֶֹרה ֵאינֶ נּוּ שׁ ֵֹמ ַע ְבּק ֵֹלנוּ
וְ ָא ְמרוּ ֶאל זִ ְקנֵ י ִעירוֹ ְבּנֵ נוּ זֶ ה ֵ
)דברים כא ,יט-כ(.
מקשים העולם :בתחילת הפסוק מציינת התורה את חטאו של הנער רק שאינו
שומע לאביו ואמו ,ולעומת זאת בסיפור שמספרים ההורים לזקני העיר הם מציינים
חטא נוסף של 'זולל וסובא'.
מסביר זאת הג"ר שלמה לוינשטיין שליט"א עם וורט נאה:
דעת ר' מאיר ידועה בש"ס שחוששים גם למקרה שהוא מיעוט שאינו שכיח.
ומקשה עליו הגמ' קושיות ,וביניהם  -איך ניתן לאכול בהמה שנשחטה ,ולא חוששים
שמא הקנה שלה היה נקוב במקום השחיטה ,ואינו ניכר לאחר השחיטה ולמעשה
היא טריפה?

תשובות :בפקס  072-277-2272או במייל ofﬁce@kviuta.org

לפיכך יבוא הבן ויטען נמרצות ,אני סובר כר' מאיר שחושש למיעוט ,ומכיון שיש
מיעוט ילדים שאומצו על ידי הוריהם ואינם ילדיהם ,גם אני מאומץ ואיני בנכם
הביולוגי ,ואין משמעות לחוסר הציות שלי אליכם.

מבחן מס'  | 25שם_________________________:

עונים ההורים ואומרים ,לא יתכן שאתה נוקט כדעת ר' מאיר ,שכן אתה זולל
בשר ואינך חושש למיעוט בהמות טריפות שמקום השחיטה שלהם היה נקוב ...ובכך
מסתתמים טענותיו.
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טלפון______-_________________________:
כתובת_______________________________:

קביעותא ללומדי ההלכה היומית

עיון בהלכה

» המשך מעמוד א’

זמן מצוות תפילין
מבואר בשו"ע סי' ל"ז ס"ב דמצותן
להיותם עליו כל היום ,אבל מפני שצריכים
גוף נקי שלא יפיח בהם ושלא יסיח דעתו
מהם ,ואין כל אדם יכול ליזהר בהם ,נהגו
שלא להניחם כל היום .ומ"מ צריך כל
אדם ליזהר בהם להיותם עליו בשעת
ק"ש ותפלה.

המקור שמצוותן הוא כל היום
ומקור דברי המחבר הוא בטור וכת"ש
הב"ח שהמקור שמצותן הוא להיות עליו
כל היום הוא מכמה מקומות בש"ס שרואים
שמנהגם היה ללכת עם תפילין כל היום
וכמו שמצינו בברכות (כג ב) א"ר יצחק
הנכנס לסעודת קבע חולץ תפיליו וכו'
ובפרק המקבל (ב"מ קה ב) היה נושא משאוי
על ראשו אם תפיליו רוצצות אסור וכו'
ועיי"ע בביאור הגר"א שהביא מעוד כמה
מקומות בש"ס.
אמנם יש לברר גדר החיוב בזה דהנה
נקטו הפוסקים (עי' פמ"ג סי' ל"ז אשל אברהם
 .1כן מבואר מלשון החינוך במצוה תכ"ב
וז"ל [כיון שבפרשיות התפילין מתבאר יסודות
דת יהודית] ,לכן נצטוינו להניח יסודות אלו
כל היום וכו' .וז"ל הרמב"ן בפסחים ז :כתב
הראב"ד ז"ל בשם הרב רבי משה בר"י ז"ל
בטעם מה שמברכין על התפילין להניח ולא על
מצות תפילין ,לפי שהיא מצוה שאין לה גמר
אלא חייב לעשותה תדיר .וכן מובא בספר בית
יעקב [להג"ר יעקב ברוידא בתוספת מעשה
רב אות ד'] בשם הגר"א מוילנא דכל מי שאינו
מניח תפילין שיהיה תמיד עליו כמצותן עובר
בשמונה עשה .וכן פסק הגר"ש קלוגר בהאלף
לך שלמה סי' שנ"ד ,וכ"כ הגרעק"א בהגהות
לשו"ע [הנדפמ"ח] סי' י' סעיף ו' ,וכ"ה פשטות
דברי הישועות יעקב כאן ,והביאו הביה"ל ויש
שהוכיחו כדבריהם ממה שאחז"ל בברכות יד:
דכל הקורא קרי"ש בלי תפילין כאילו מעיד
עידות שקר בעצמו ,שהרי הוא אומר שהתורה
חייבה להניח תפילין והוא אינו מניח ולכאורה
צריך להבין למה הוא מעיד עדות שקר והרי
הוא יכול להניח קודם או אח"כ אלא על
כרחך שהחיוב הוא כל הזמן ,ועיי"ש בהאלף
לך שלמה כעי"ז[ ,אמנם באמת ידוע שדעת
הרבה פוסקים שגם לענין ק"ש בלא תפילין סגי
בזה שמניח אחר כך ,ולדידהו ודאי אין ראיה
משם ,אמנם יש להוסיף שלכאורה גדר המצוה
לשיטתם הוא כעין מש"כ הגר"א בשנו"א ריש
פאה לגבי מצות ת"ת דאם יש לו פנאי ללמוד
אז מחויב הוא ללמוד תמיד ביום ובלילה ואם
אין לו פנאי כגון שהוא צריך לעסוק במצוה
ובדרך ארץ אז מחויב הוא עכ"פ לקרות קרי"ש

סק"א וסק"ב) שכל אדם מחויב מה"ת להניח
כל יום תפילין לפחות רגע אחד והמ"ב
מביא די"א שאם לא עשה כן הרי הוא
נחשב לקרקפתא דלא מנח תפילין ופושע
ישראל מיקרי ,אלא שבגדר חיוב ההנחה
כל היום מצינו ב' דרכים באחרונים די"א
שזה מצוה חיובית 1כלומר שמחוייב להניחן
בכל עת ובכל שעה שימצא גופו ונפשו
נקיים ומוכנים להנחת תפילין (וע"כ מותר
לחולצן בכניסתו לסעודה וכדומה) וי"א שזה
מצוה קיומית והיינו שאם הוא מניחה הוא
מקיים מצוה.2
אמנם היום נהגו שלא להניחם כל היום,
מפני שצריכים גוף נקי שלא יפיח בהם
ושלא יסיח דעתו מהם ,ואין כל אדם יכול
ליזהר בהם ,ומ"מ צריך כל אדם ליזהר בהם
להיותם עליו בשעת ק"ש ותפלה וכמש"כ
המחבר ,ומקורו מדברי הרא"ש בהלכות
קטנות וכמו שיתבאר בעלון הבא בעזהשי"ת,
ושם יתבאר איך צריך לנהוג למעשה.
שחרית וערבית ,וכן הוא לגבי תפילין שעד כמה
שהוא יכול ללבוש תפילין ללא חשש הפחה
והיסח הדעת הרי הוא מחויב בזה ,ואפשר שזהו
כוונת הלבוש כאן ס"ב עיי"ש.
 .2כן כתב בריטב"א שבת מט .שזה רק מידת
חסידות להניח כל היום ,ולכאורה אין כוונתו
שאינו מקיים מצוה מה"ת שא"כ איך שייך
לברך ע"ז וציונו כל פעם שמניחם ,אלא כוונתו
שזה רק מצוה קיומית ומצד מידת חסידות
יש ענין לקיים מצוה זו כל היום .וכ"כ הכס"מ
בפ"ה מהל' יסוה"ת ה"א ,וכ"ה פשטות דברי
התוס' בשבת מט .וכ"כ המנ"ח במצוה שע"ח,
וכן מסיק הפמ"ג בא"א סי' ל"ז סק"ב ,ומשמע
שם שהבין כן גם בדעת הלבוש ,וכן כתב הא"א
מבוטשאטש [סי' כ"ה על סעיף י"ב ד"ה עוד
מצאתי] ,ועיי"ש בפמ"ג שהוסיף שיש כמה
דברים מה"ת שהם בגדר של מצוה מן המובחר,
ועיי"ע בספר לקח טוב כלל ה' שהביא כמה
מקורות שגם במצוה דאורייתא יש מושג של
מצוה מן המובחר ואכמ"ל.
והנה יש שהקשו ע"ז שא"כ למה כשהוא
מניח את התפילין פעם שניה באותו יום הוא
צריך שוב לברך כמבואר [סוכה מו ,].אמנם כבר
כתב החתן סופר או"ח שער הטוטפות אות כ"ה
שאין כאן קושיא כלל שהרי דעת המהר"ם מינץ
בסי' י"ב וכן פוסק המג"א בסי' קכ"ח סק"ג
לגבי כהן שכבר עלה לדוכן שהדין הוא שאי"צ
לעלות פעם שניה כמבואר בגמ' ר"ה כ"ח :עכ"ז
כשהוא עולה פעם שניה לברך את ישראל יכול
הוא לברך עוד פעם ברכת המצוות ע"ז עיי"ש
וא"כ ה"ה כאן לגבי תפילין ודו"ק.

ּיֹועץ ְּבכִ ְפלַ יִ ם ,הּוא ִמ ֵּשׁׁש ֶאת ּגַ ּבֹו ַהּזָ קּוף
ֵה ִביכּו ֶאת ַה ֵ
"מעֹולָ ם ֹלא ָהיְ ָתה לִ י ּגִ ֶּבנֶ ת! זֹו ָּפׁשּוט ֲעלִ ילָ ה"
ּומ ָחהֵ :
ָ
"אנִ י מּוכָ ן לְ ִה ְת ָע ֵרב ִא ְּתָך ַעל
ַאְך ַהּנָ ִׂשיא ֹלא וִ ֵּתרֲ :
צֹודק!”
הּובים ֶׁש ֲאנִ י ֵ
ִמלְ יֹון זְ ִ
ּיֹועץ ֶאת ַאזְ ָה ַרת ֲאדֹונֹו ,לְ ַבל יָ ֵעז
זָ כַ ר ַה ֵ
לְ ִה ְת ָע ֵרב ַּבּכִ ּנּוסַ ,אְך ֵמ ִא ָידְך ַה ֶּשׁ ֶקר ּכֹה ָּברּור
ּובכְ לָ ל ְסכּום ֶׁשּכָ זֶ ה וַ ַּדאי
ִ
וְ ָה ֶרוַ ח ֻמ ְב ָטח,
אֹוצר ַה ְּמדּולְ ֶדלֶ ת ֶׁשל ִעירֹו...
יְ ַסּיֵ ע לְ ֻק ַּפת ָה ָ
ּיֹועץָּ ,פ ַׁשט ֶאת ֻחלְ ָצתֹו ָק ָבל ַעם
"אנִ י מּוכָ ן"ָ ,א ַמר ַה ֵ
ֲ
רֹואה ּכָ אן ּגִ ֶּבנֶ ת?" ֶׁש ֶקט ֻמ ְחלָ ט
יׁשהּו ֶ
"מ ֶ
וְ ֵע ָדה וְ ָׁש ַאלִ :
"ט ִע ִיתיַ ,קח ֶאת ַהּכֶ ֶסף”
הֹודהָ :
ִה ְׂש ָּת ֵרר וְ ַהּנָ ִׂשיא ָ
יע ֶאל
ּיֹועץ לְ ִעירֹו ָׂש ֵמ ַח וְ טֹוב לֵ בִ ,הּגִ ַ
ָׁשב ַה ֵ
ָה ַא ְרמֹון וְ ִה ִּציג ִּב ְפנֵ י ֲאדֹונֹו ֶאת ַׂשק ַהּכֶ ֶסףְּ ,בעֹודֹו
ְמ ַס ֵּפר לֹו ְּד ָב ִרים ּכַ ֲהוָ יָ ָתם...
"ט ֵּפׁש ֶׁשּכָ מֹוָך ,לִ ְפנֵ י
ָּפכַ ר ָה ָאדֹון ֶאת יָ ָדיו וְ זָ ַעקִ :
הּובים
ַהוְ ִע ָידה ִה ְת ָע ַר ְב ִּתי ִעם ַהּנָ ִׂשיא ַעל ִ 5מלְ יֹון זְ ִ
ֶׁשֹּלא ָּת ִסיר ֶאת חּולְ ָצ ְתָך לְ ֵעינֵ י ַה ִּמ ְׁש ַּת ְּת ִפים"...
ּתֹורה
אֹותנּו ִמּלִ ּמּוד ַה ָ
רֹוצה לְ ַב ֵּטל ָ
ַהּיֵ ֶצר ָה ָרע ֶ
ּסּוקים ׁשֹונִ ים ּתֹוְך ּכְ ֵדי ַה ָּצגַ ת
אֹותנּו ְּב ִע ִ
ָ
ּומ ְט ִריד
ַ
אֹותנּו
ַמ ָּצג ָׁשוְ א ֶׁשל ֶרוַ ח ּכָ לְ ֶׁשהּוּ ,כְ ֶׁשהּוא ְמ ַׁשכְ נֵ ַע ָ
אֹותנּו
ָ
יע
ּומ ְרּגִ ַ
מּורתֹו ַעל זְ ַמּנֵ נּו ַהּיָ ָקרַ ,
לְ וַ ֵּתר ְּת ָ
יח ֵמ ַה ַּמ ֲהלָ ְך
ּתֹורה ֶׁשּלָ נּו ֹלא יִ ָּפגַ ע וְ ַרק יַ ְרוִ ַ
ֶׁשּלִ ּמּוד ַה ָ
ַה ִּמ ְׁש ַּתּלֵ ם.
יח
ּתֹורה וְ נַ ְרוִ ַ
ַאל לָ נּו לְ ִה ְת ַּפּתֹות! נַ ֲעסֹק ַּב ָ
ִׁש ְב ָע ַתיִ ם...
ּגּוטן ַׁש ָּבת,
ַא ְ
עֹורְך
ָה ֵ
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לחיות כהלכה
לימוד המביא לידי מעשה
זה החלק המובחר והטוב – חלק אורח חיים,
כשמו כו הוא ,ופרי כל לימוד הוא המעשה מכל
מקום בלי ספק לימוד המביא לידי מעשה ,יש בו
מעלה יתירה כפול ומכופל מלימוד אחר ,כמ"ש
"גדול תלמוד שמביא לידי מעשה".
(תשובות ה'חות יאיר' סי' קכ"ג)

ודרך חיים תוכחות מוסר
תוכחות המוסר ,הם מטים את האדם לחיים
נמצא שהם דרך החיים( .רש"י משלי פ"ו פכ"ג)

להרגיל נפשו לקרוא עניני תוכחות
צריך להרגיל נפשו ולקרוא עניני התוכחות
אשר בתורה ובנביאים ,ועניני עונש הבורא יתברך
ועוזו ואפו ,והנסים והנפלאות אשר עשה עם
עבדיו ,ונוראות בריאת שמים וארץ ,ויהיו כתובים
לפניו במלים קצרות כוללות ,להביט בהן בכל עת.
(ספר הישר לרבינו תם שער השלשה עשר)

קביעותא לילדי

המשנה וההלכה היומית

מושגים במשנה /

מאת הרב אשר שיק שליט"א

מח"ס ילקוט ביאורים על ששה סדרי משנה ותלמוד בבלי

ְשׁ ִמ ַטּת כְּ ָס ִפים
יעיתְ ,מ ַשׁ ֶמּ ֶטת ֶאת ַה ִמּלְ וָ ה
ְשׁ ִב ִ
י' משנה א').

(שביעית פרק

יעית
ַה ַמּ ְלוֶ ה ֶאת ֲח ֵברוֹ וְ ָע ְב ָרה ָעלָ יו ְשׁ ִב ִ
ַא ַחר ַה ַהלְ וָ ָאהֵ ,אינוֹ יָ כוֹל לִ ְתבּ ַֹע ַהלְ וָ ָאתוֹ
"שׁמוֹט כָּ ל ַבּ ַעל
ֵמ ֲח ֵברוִֹ ,דּכְ ִתיב (דברים טו ,ב) ָ
נוּרא)
עוֹב ְדיָ ה ִמ ַבּ ְר ְט ָ
ַמ ֵשּׁה יָ דוֹ" ַ(ר ֵבּנוּ ַ

ִמ ֶשּׁלּוֹ א כָּ ל ֶשׁכֵּ ן ֶשׁ ָראוּי לִ י לְ ִה ְת ַר ֵחק ַעד
(ס ֶפר ַה ִחנּוִּ מ ְצוָ ה תעז)
ַה ָקּ ֶצה ָה ַא ֲחרוֹןֵ .
תּוֹרה ֶשׁא לְ ִה ָמּנַ ע ִמלְּ ַהלְ ווֹת
וְ ִהזְ ִה ָירה ַה ָ
יטה:
ִבּגְ לַ ל ַה ְשּׁ ִמ ָ
ִה ָשּׁ ֶמר לְ ֶ פּן יִ ְהיֶ ה ָד ָבר ִעם לְ ָב ְבְ בּלִ יַּ ַעל
לֵ אמֹר ָק ְר ָבה ְשׁנַ ת ַה ֶשּׁ ַבע ְשׁנַ ת ַה ְשּׁ ִמ ָטּה וְ ָר ָעה
ֵעינְ ְ בּ ָא ִחיָ ה ֶא ְביוֹן וְ א ִת ֵתּן לוֹ וְ ָק ָרא ָעלֶ י
ֶאל ה' וְ ָהיָ ה ְבֵ ח ְטא.

"פּרוֹזְ בּוּל"?
ַמה ַמ ְשׁ ָמעוּת ַה ִמּילָ ה ְ
"פּרוּז" ֵפּרוּשׁוֹ ַתּ ָקּנָ ה ,וְ "בּוּל" ַהכַּ וָּ נָ ה
ָ
"פּרוֹזְ בּוּל" הוּא ַתּ ָקּנָ ה לַ ֲע ִשׁ ִירים,
לַ ֲע ִשׁ ִירים – ְ
תּוֹרה
ֶשׁא יִ כָּ ְשׁלוּ וַ יַּ ַע ְברוּ ַעל ַמה ֶשׁכָּ תוּב ַבּ ָ
ִה ָשּׁ ֶמר לְ  וְ גוֹ'.
וְ ַת ָקּנַ ת ְפּרוֹזְ בּוּל ָהיְ ָתה ֶשׁיִּ ְמסֹר גְּ ִביַּ ת
חוֹבוֹתיו לְ ֵבית ִדּין ,כְּ מוֹ ֶשׁנֶּ ֱא ַמר ַבּ ִמּ ְשׁנָ ה :זֶ הוּ
ָ
מוֹסר ֲאנִ י לָ כֶ ם ִאישׁ ְפּלוֹנִ י
גוּפוֹ ֶשׁל ְפּרוּזְ בּוּלֵ ,
וּפלוֹנִ י ַה ַדּיָּ נִ ים ֶשׁ ְבּ ָמקוֹם ְפּלוֹנִ יֶ ,שׁכָּ ל חוֹב
ְ
ֶשׁיֶּ שׁ לִ יֶ ,שׁ ֶאגְ ֶבּנּוּ כָּ ל זְ ַמן ֶשׁ ֶא ְר ֶצה .וְ ַה ַדּיָּ נִ ים
חוֹת ִמין לְ ַמ ָטּה ,אוֹ ָה ֵע ִדים( .שם משנה ד')
ְ

ַט ַעם ַה ִמּ ְצוָ ה ,לְ לַ ֵמּד נַ ְפ ֵשׁנוּ ַבּ ִמּדּוֹת
ַה ְמּ ֻעלּוֹת ִמ ַדּת ַהנְּ ִדיבוּת וְ ַעיִ ן טוֹב ,וְ נִ ְק ַבּע
זֶ ה ֶא ָחד ִמן ַה ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ִה ְת ִקין ִהלֵּ ל ַהזָּ ֵקן,
ִבּלְ ָב ֵבנוּ ַה ִבּ ָטּחוֹן ַהגָּ דוֹל ַבּ ֵשּׁם ָבּרוּ הוּא ,וְ ָאז
ִתּכְ ַשׁר נַ ְפ ֵשׁנוּ לְ ַק ֵבּל טוֹב ֵמ ֵאת ֲאדוֹן ַהכֹּל ...כְּ ֶשׁ ָר ָאה ֶשׁנִּ ְמנְ עוּ ָה ָעם ִמלְּ ַהלְ ווֹת זֶ ה ֶאת זֶ ה
חוֹבוֹתיו לְ ֵבית ִדּין ,נֶ ְח ָשׁב כְּ ִאלּוּ
ָ
מּוֹסר
וּכְ ֶשׁ ֵ
תּוֹרה (דברים טוּ)
עוֹב ִרין ַעל ַמה ֶשּׁכָּ תוּב ַבּ ָ
יצה ֶשׁל ַבּ ְרזֶ ל וְ ְ
וּמ ִח ָ
וְ גַ ם נִ ְמ ָצא ִמזֶּ ה גָּ ֵדר ָחזָ ק ְ
עוֹבר ַעל ַמה
ֵ
חוֹבוֹתיו כְּ ָבר נִ גְ בּוּ ,וְ ֵאינוֹ
ָ
ִה ָשּׁ ֶמר לְ ֶ פּן יִ ְהיֶ ה ָד ָבר ִעם לְ ָב ְבְ בּלִ יַּ ַעל וגו',
וּמן ַה ֶח ְמ ָדּה ְבּכָ ל
לְ ִה ְת ַר ֵחק ְמאֹד ִמן ַהגֶּ זֶ ל ִ
ֶשׁכָּ תוּב (דברים טו ,ב) "וְ זֶ ה ְדּ ַבר ַה ְשּׁ ִמ ָטּה ָשׁמוֹט
ִה ְת ִקין ִהלֵּ ל ְפּרוֹזְ בּוּל (שם משנה ג').
ֲא ֶשׁר לְ ֵר ֵענוּ ,כִּ י נִ ָשּׂא ַקל וָ ח ֶֹמר
כָּ ל ַבּ ַעל ַמ ֵשּׁה יָ דוֹ ֲא ֶשׁר יַ ֶשּּׁה ְבּ ֵר ֵעהוּ א יִ גֹּשׂ
יתיו
ְבּנַ ְפ ֵשׁנוּ לֵ אמֹרֲ ,א ִפילוּ ִהלְ ּוִ ִ
ֶאת ֵר ֵעהוּ וגו'".
ָממוֹנִ י וְ ִהגִּ ָיעה ְשׁנַ ת ַה ְשּׁ ִמ ָיטה מבחן
ָ
ָא ְמ ָרה
תּוֹראה לִ גְלְז ַהֹל ְוְשׁ ִֶמשׁיטא לַ ְבְּיָחמדוֹֹס במשנה לילדים 325 /
ַה ִמּלְ וָ הֶ ,שׁ
ַה ַקּ ְר ַקע( ַה ִאם ִדּינָ הּ כְּ ַק ְר ַקע לְ ִענְ יָ ן ְּפרֹוזְ ּבּול?
שביעית פרק י משנה א – תרומות פרק א' משנה ה'
ָא ְמנָ םִ ,אם כָּ ְתבוּ ְפּרוֹזְ בּוּלֵ ,אינוֹ ְמ ַשׁ ֵמּט.

ֹלקת.
ּ .1כֵ ן | ֹ .2לא | ַ .3מ ְח ֶ

יעית ְמ ַׁש ֶמּ ֶטת?
אֵ .איזֶ ה סּוג ַהלְ וָ ָאהְׁ ,ש ִב ִ

משיב כהלכה
שאלה למעשה מתוך הנלמד
השבוע בהלכה היומית
שאלהַ :ה ִאם ֻמ ָתּר לְ ִהכָּ נֵ ס
תּוֹרה
לְ ֵבית ַהכִּ ֵסּא ִעם ִדּ ְב ֵרי ָ
מוֹתיו ית"ש ]מ"ב
ֶשׁיֵּ שׁ ָבּ ֶהם ְשׁ ָ
סי' מ"ג סקכ"ה ,ושער הציון
סקי"ז[

ַ .1רק ִמלְ וֶ ה ִּב ְׁש ַטר | ֵּ .2בין ִּב ְׁש ַטר ֵּבין ֶׁשֹּלא ִּב ְׁש ַטר.
ּוׂשכַ ר ָׂשכִ יר
יעית ְמ ַׁש ֶּמ ֶטת ַאף ַה ָקּ ַפת ַה ֲחנּות ְ
ְׁ .3ש ִב ִ
ְּבכָ ל א ֶֹפן ֶׁשּיִ ְהיֶ ה.
ַ .1רק ִאם ָע ָׂשה ְּפרֹוזְ ּבּול | ַ .2ה ַּמלְ וֶ ה ַעל ַה ַּמ ְׁשּכֹון.
ְׁ .3ש ֵּתי ַה ְּתׁשּובֹות נְ כֹונֹות.

חַ .מהּו ֵח ֵרׁש ֶשּׁ ִדּ ְּברּו ּבֹו ֲחכָ ִמים ְּבכָ ל ָמקֹום?
ׁשֹומ ַע.
ׁשֹומ ַע וְ ֵאינֹו ְמ ַד ֵּבר | ְ .2מ ַד ֵּבר וְ ֵאינֹו ֵ
ֵ .1
ׁשֹומ ַע וְ ֵאינֹו ְמ ַד ֵּבר.
ֵ .3אינֹו ֵ

גְׁ .ש ַטר חֹוב אֹו ְּפרֹוזְ ּבּול ֶׁשכָּ ַתב ַּת ֲא ִריְך ֻמ ְק ָדּם
ַה ִאם כָּ ֵׁשר?

רּומה ֵמ ַהזֵּ ִיתים ּולְ ַת ֵקּן ְּבכָ ְך
טַ .ה ִאם ֻמ ָּתר לְ ַה ְפ ִריׁש ְּת ָ
ַאף ֶאת ַה ֶשּׁ ֶמן?

ּופרֹוזְ ּבּול ָּפסּול | ְׁ .2ש ַטר חֹוב
ְׁ .1ש ַטר חֹוב ּכָ ֵׁשר ְ
יהם ְּפסּולִ ים.
ּופרֹוזְ ּבּול ּכָ ֵׁשר | ְׁ .3שּנֵ ֶ
ָּפסּול ְ

מֹועיל.
יע ַבד ִ
ּוב ִד ֲ
 .1לְ כַ ְּת ִחּלָ ה ָאסּורְ .
מֹועיל לַ ֶּשׁ ֶמן.
יע ַבד ֹלא ִ
ָ .2אסּור .וְ ַאף ְּב ִד ֲ
ּש ֵאין זֶ ה ִמ ַּדת ֲח ִסידּות.
ֻ .3מ ָּתר ַא ִפי' לְ כַ ְּת ִחּלָ ה ֶאּלָ א ֶ ׁ

דַ .מלְ וֶ ה ֶׁש ִהלְ וָ ה לַ ֲח ִמ ָשּׁה לֹווִ ין כַּ ָמּה ְׁש ָטרֹות
ְּפרֹוזְ ּבּול יַ ֲע ֶשׂה?
ֹלקת.
ֶ .1א ָחד | ָ .2ח ֵמׁש | ַ .3מ ְח ֶ

יַ .ה ִאם יָ כֹול לִ ְתרֹם ֵמ ַה ֵּפרֹות ַה ֲח ָד ִׁשים ֶׁשל ַה ָשּׁנָ ה ַעל
ַה ֵּפרֹות ֶׁשל ָׁשנָ ה ֶׁש ָע ְב ָרה?

הַ .ה ִאם ֶא ְפ ָׁשר לִ כְ ּתֹב ְּפרֹוזְ ּבּול ַעל ַק ְר ַקע
יׁשהּו ַא ֵחר?
ֶׁשל ַהֹּלוֶ ה ֶׁש ְמּ ֻמ ְׁשכֶּ נֶ ת לְ ִמ ֶ

מֹועיל ֲא ִפּלּו
מֹועיל | ֵ .2אינֹו ִ
יע ַבד ִ
ּוב ִד ֲ
ָ .1אסּור לְ כַ ְּת ִחּלָ ה ְ
יע ַבד | ֻ .3מ ָּתר לְ כַ ְּת ִחּלָ ה וְ ֵאין ּכָ אן ֵּבית ֵמיחּוׁש.
ְּב ִד ֲ

ֹלקת.
ּ .1כֵ ן | ֹ .2לא | ַ .3מ ְח ֶ

בהצלחה!

)ׁש ֻמּנַּ ַחת ַעל גַּ ֵּבי
בֹורים ֶ
ו .כַּ ּו ֶֶרת ְדּ ִ

את התשובות ניתן לשלוח עד יום שישי של אחר חומר המבחן בשעה 12:00
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את התשובות ניתן לשלוח במייל

תשובות למבחני המשנה היומית פרשת מסעי

 מבחן שבועי מס‘ - 19א 1 .ב 3 .ג 3 .ד 1 .ה 2 .ו 4 .ז 1 .ח 2 .ט 3 .י2 .

"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 לילדים מס' - 319א 3 .ב 1 .ג 2 .ד 3 .ה 2 .ו 2 .ז 3 .ח 3 .ט 3 .י2 .

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

שאלהַ :ה ִאם ֶא ְפ ָשׁר לִ ְקנוֹת
וּמזוּזוֹת ִמכָּ ל ָא ָדם? ]סימן
ְתּ ִפלִּ ין ְ
לט סעיף ח' ומ"ב סקי"ט[
תשובהְ :תּ ִפלִּ ין ְשׁלֵ ִמים ֵאין נִ ָקּ ִחין
ֶאלָּ א ִמן ַה ֻמּ ְמ ֶחהֶ ,שׁ ָבּ ִקי ַבּ ֲח ֵסרוֹת
יתרוֹת ֲא ָבל א ִמ ִמּי ֶשׁ ֵאינוֹ ֻמ ְמ ֶחה
וִ ֵ
רוֹצה לְ ָב ְד ָקן לְ ִפי
לּוֹק ַח ֶ
ַאף ַעל ִפּי ֶשׁ ַה ֵ
יק ָתן
ֶשׁיֵּ שׁ לָ חוּשׁ ֶשׁ ָמּא יִ ְת ַע ֵצּל ִבּ ְב ִד ָ
ִמ ְפּנֵ י ֶשׁטּ ַֹרח הוּא לוֹ לְ ָה ִסיר ַה ְתּ ִפ ָירה
וּפשׁוּט ְדּ ִמי ֶשׁהוּא
תוֹפ ָרןָ .
וְ לַ ֲחזֹר וּלְ ְ
בוּע לָ ַר ִבּים הוּא ִבּכְ לַ ל ֻמ ְמ ֶחה.
סוֹפר ָק ַ
ֵ
וּמזוּזָ ה וְ הוּא ַה ִדּין ַפּ ְר ִשׁיּוֹת ֶשׁל ְתּ ִפלִּ ין
ְ
וּב ְתנַ אי
יקחוֹת ֲא ִפילוּ ֶשׁא ִמן ַה ֻמּ ְמ ֶחה ִ
נִ ָ
ֶשׁיִּ ְב ְדּ ֵקם ַא ַחר כָּ .
ofﬁce@kviuta.org

רֹוצה ּולְ ַא ַחר ִמּכֵ ן יְ ַק ֵּבל.
לֹומר ג' ְּפ ָע ִמים ֵאינִ י ֶ
ָ .1צ ִריְך ַ
אֹומר ַאף ַעל ִּפי כֵ ן
לֹומר ְמ ַׁש ֵּמט ֲאנִ י וְ ִאם ַהֹּלוֶ ה ֵ
ָ .2צ ִריְך ַ
ימּנּו.
נֹוחה ֵה ֶ
רּוח ֲחכָ ִמים ָ
יְ ַק ֵּבל | ֻ .3מ ָּתר ֲא ָבל ֵאין ַ

יעית ֵאינָ הּ ְמ ַׁש ֶמּ ֶטת ַהלְ וָ ָאתֹו?
בְּ .ב ֵאיזֶ ה א ֶֹפן ְׁש ִב ִ

תשובה על שאלת השבוע
שעבר

או לפקס 072-277-2272

רֹוצה לְ ַה ְחזִ יר ֶאת ַהחֹוב לַ ַמּלְ וֶ ה לַ ְמרֹות ֶׁשֹּלא
זֹ .לוֶ ה ֶׁש ֶ
ָע ָשׂה ְּפרֹוזְ ּבּול ַה ִאם ֻמ ָּתר לַ ַמּלְ וֶ ה לְ ַק ֵּבל?

