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ענין זה ]העלי' שנפעלת ע"י ההסתלקות[ מודגש בהיארצייט של בתו של כ"ק מו"ח 
אדמו"ר נשיא דורנו בכ"ב שבט, אשר נוסף על זכותה היא יש לה גם הזכות של אבי' . 
. שכל עניני' - כולל ובמיוחד הסתלקותה - פועלים עלי' בכולם.

. . ובפרט שדורנו זה הוא הדור האחרון של הגלות והדור הראשון לגאולה - כפי שכ"ק 
מו"ח אדמו"ר בעל ההילולא הכריז והודיע כמה פעמים, שכבר סיימו הכל ועכשיו 
צריכים רק לקבל את משיח צדקנו בפועל ממש - במילא מובן, שאם בינתיים הי' ענין 
של הסתלקות, כפי שהי' בכ"ב שבט ארבע שנים לפני זה )שנת ה'תשמ"ח(, ה"ז אך 
ורק בכדי לפעול את העלי' היחידה שנותרה - העלי' דהגאולה האמיתית והשלימה.

)דבר מלכות ש"פ יתרו, וליל ויום כ"ב שבט ה'תשנ"ב(



סדר לימוד משניות \ 3

סדר לימוד משניות
 לעילוי נשמת

 הרבנית הצדקנית חיה מושקא נ"ע זי"ע
אשת - יבלחט"א - כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

אות ח׳
ָרה בשבת, אסרו חכמים  ְׁשּבְ א  ָחִבית משקה ֶׁשּנִ
ה  יִלין ֵהיֶמּנָ לקלוט את כל תוכנה בכלים רבים, אלא ַמּצִ

)ממנה( כמות הנדרשת עבור ְמזֹון ָׁשלֹׁש ְסעּודֹות, 

ילּו ָלֶכם  ותו לא. ְואֹוֵמר ַלֲאֵחִרים: ּבֹואּו ְוַהּצִ

משקה לצורך שלשת סעודותיכם. ּוִבְלַבד ֶׁשיקלוט את 

ג מהחבית  המשקים באמצעות הכלים בלבד, וּלא ְיַסּפֵ

בספוג ויטיף ממנו לכליו. דין נוסף: ֵאין סֹוֲחִטין ֶאת 

רֹות ְלהֹוִציא ֵמֶהן ַמְׁשִקין; ְואף ִאם ָיְצאּו  ַהּפֵ
מי הפירות ֵמַעְצָמן - ֲאסּוִרין בשתיה באותה שבת. 

י ְיהּוָדה אֹוֵמר: ִאם היו אותם פירות מכונסים  ַרּבִ
ר  ְלשם אָכִלין - ַהמשקה הּיֹוֵצא ֵמֶהן מעצמו ֻמּתָ
בשתיה, ְורק ִאם היו מכונסים מלכתחילה ְלשם סחיטת 

ְׁשִקין שלהם - המשקה ַהּיֹוֵצא ֵמֶהן מעצמו ָאסּור  הּמַ

ָקן ֵמֶעֶרב  ַבׁש ֶׁשִרּסְ בשתיה באותה שבת. ַחּלֹות ּדְ

ת, ועדיין לא נסחט מתוכם הדבש כולו, ְוָיְצאּו  ַׁשּבָ
ֲאסּוִרים באכילה באותה שבת;  ֵמַעְצָמן בשבת - 

יר. י ֶאְלָעָזר ַמּתִ ְוַרּבִ

בהם  והתבשל  ין  ַחּמִ מים  ּבְ א  ֶׁשּבָ מאכל  ל  ּכָ ב  
ת;  ּבָ ַ ּשׁ ין ּבַ ַחּמִ ת - ׁשֹוִרין אֹותֹו ּבַ ֵמֶעֶרב ַׁשּבָ
 - ת  ַׁשּבָ ֵמֶעֶרב  ין  ַחּמִ ּבַ א  ּבָ ֶׁשּלא  מאכל  ְוָכל 
ת, אבל אסור  ּבָ ַ ּשׁ ין ּבַ ַחּמִ ְמִדיִחין אֹותֹו בלבד ּבַ
ָׁשן )דג מלוח לאחר  ִליַח ַהּיָ לשרותו בהם; חּוץ ִמן ַהּמָ

ים, ְוקּוְלָיס  שנה ממליחתו( ְוָדִגים ְמלּוִחים ְקַטּנִ

ִנין )מין דג קל-בישול מאספמיא(, ֶׁשֲהָדָחָתן  ָהִאְסּפָ
ן ודרך בישולם  ָמר ְמַלאְכּתָ זֹו במים החמים - ִהיא ּגְ

הרגיל, ואסורה בשבת.

ג  ׁשֹוֵבר ָאָדם ֶאת ֶהָחִבית אם אינו יכול לפותחה, 
רֹוְגרֹות )תאנים  ה )ממנה( ּגְ על מנת ֶלֱאכל ֵהיֶמּנָ

ּוֵן  יבשות(, ּוִבְלַבד ֶׁשּלא ישברנה בצורה נאה וִיְתּכַ

ִלי ראוי. ְוכן ֵאין נֹוְקִבים ְמגּוָפה  ַלֲעׁשֹות ממנה ּכְ
)מכסה-חרס( ֶׁשל ָחִבית כדי להוציא את המשקה שבה, 

י  ְבֵרי ַרּבִ אלא יש להסיר את המכסה בשלימותו; ּדִ

יִרין גם לחורר את המכסה.  ְיהּוָדה. ַוֲחָכִמים ַמּתִ
ה )לא יחורר את המגופה(  ֶבּנָ ּולכל הדעות - לא ִיּקְ
ן ָעֶליָה  ּה; ְוִאם ָהְיָתה ְנקּוָבה כבר, לא ִיּתֵ ּדָ ִמּצִ
ֵני ֶׁשהּוא ְמָמֵרַח  ַׁשֲעָוה כדי לסתום את החור, ִמּפְ
י  את השעווה ועובר בכך על מלאכת 'ממחק'. ָאַמר ַרּבִ

אי  ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ א ִלְפֵני ַרּבָ ְיהּוָדה: ַמֲעֶשה ּבָ
מדינת ֲעָרב, באדם שסתם את החבית בשעווה, ְוָאַמר  ּבִ
עליו רבן יוחנן בן זכאי: חֹוֵׁשְׁשִני לֹו ִמספק שמא מרח 

את. את השעווה ונתחייב ַחּטָ

ְבִׁשיל ְלתֹוְך ַהּבֹור שאין בו  ד  נֹוְתִנין בשבת ּתַ
ֵהא ָׁשמּור בקור היחסי, ְוכן מותר  ְׁשִביל ֶׁשּיְ מים, ּבִ

בור  ּבְ וראויים לשתיה  ִפים  ַהּיָ ִים  ַהּמַ להניח ֶאת 

ְואף ֶאת  ַצּנּו )יתקררו(,  ֶׁשּיֵ ְׁשִביל  ּבִ מים ָרִעים 

ַחּמּו.  ְׁשִביל ֶׁשּיֵ ה )בשמש( ּבִ ַחּמָ המשקה ַהּצֹוֵנן ּבַ

ֶרְך  ּדֶ ָליו )בגדיו( בעת הילוכו ּבַ ְׁשרּו )נפלו( ּכֵ ִמי ֶׁשּנָ
ֶהן כמו שהם ְוֵאינֹו חֹוֵׁשׁש  ְך ּבָ ִים, ְמַהּלֵ ּמַ ונרטבו ּבַ

יַע ֶלָחֵצר ַהִחיצֹוָנה  שיחשדו בו כי כיבס אותם. ִהּגִ

ה לייבוש,  ַחּמָ והראשונה בכניסתו לעיר, ׁשֹוְטָחן שם ּבַ

ֶנֶגד  ֲאָבל יעשה זאת בזווית מוסתרת ולא במקום גלוי ּכְ
ָהָעם.
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ְטֶבְרָיא  ּוְבֵמי  ְמָעָרה  ֵמי  ּבְ ָהרֹוֵחץ  ה  
ֶעֶשר  ג )התנגב(, ֲאִפּלּו השתמש ּבְ ּפַ החמים ְוִנְסּתַ

ֲאֻלְנִטיאֹות )מגבות( שונות, ואינן רטובות כל כך - לא 
ָידֹו בשבת, מחשש סחיטה; ֲאָבל  ְיִביֵאם ויחזירם ּבְ
ִגין )מתנגבים(  ּפְ ֵני ָאָדם, אף אם הם ִמְסּתַ ֲעָשָרה ּבְ
ֵניֶהם  ֲאֻלְנִטית )מגבת( ַאַחת, ומנגבים בה את ּפְ ּבַ
ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם, אינם חוששים לסחיטתה )שהרבים 

ָיָדן. מזכירים אחד לרעהו(, ּוְמִביִאין אֹוָתּה ּבְ

ו  ָסִכין בשבת את הגוף בשמן ּוְמַמְׁשְמִׁשין בזמן 
ִלין ומשפשפים  ְבֵני ֵמַעִים, ֲאָבל לא ִמְתַעּמְ הסיכה ּבִ

ְרִדין בכלי המיוחד לכך.  את הגוף בחוזקה, ְולא ִמְתּגָ

יָמה שקרקעיתו בוצית  ֵאין יֹוְרִדין בשבת ְלנהר קֹוְרּדִ
יְקְטִויִזין )גורמים להקאת  ומחליקה, ְוֵאין עֹוִשין ַאּפִ

ִבין -  אוכל( על ידי שתיית סם המיוחד לכך, ְוֵאין ְמַעּצְ

ָטן  מתקנים ומיישרים ֶאת עצמות וחוליות התינוק ַהּקָ

ֶבר  ֶ לאחר יום לידתו, ְוֵאין ַמֲחִזיִרין למקומו ֶאת ַהּשׁ

ְפְרָקה )יצאה ממקומה( ָידֹו  - עצם שנשברה. ִמי ֶׁשּנִ

צֹוֵנן;  ְוַרְגלֹו - לא ִיְטְרֵפם )ישטפם וישפשפם( ּבְ
במים  ַדְרּכֹו  ּכְ ורגליו  ידיו  את  הּוא  רֹוֵחץ  ֲאָבל 

א. א - ִנְתַרּפָ צוננים, ְוִאם ִנְתַרּפָ

)מסכת שבת פרק כב(

אות י

ה  ֲאִכיָלה ּוִבְׁשִתּיָ ּפּוִרים ָאסּור ּבַ א  יֹום ַהּכִ
ל  ְנּדָ ּוִבְרִחיָצה במים ּוְבִסיָכה בשמן ּוִבְנִעיַלת ַהּסַ
ה ִיְרֲחצּו ֶאת  ּלָ ֶלְך ְוַהּכַ ה. ְוַהּמֶ ּטָ ּוְבַתְׁשִמיש ַהּמִ
ְבֵרי  ל; ּדִ ְנּדָ ְנֹעל ֶאת ַהּסַ ה )יולדת( ּתִ ֵניֶהם, ְוַהַחּיָ ּפְ

י ֱאִליֶעֶזר, ַוֲחָכִמים אֹוְסִרין. ַרּבִ

מֹוָה  ּכָ ה  ּסָ ַהּגַ )תמר(  כֹוֶתֶבת  ּכְ ָהאֹוֵכל  ב  
עם  יחד  מהתמר  מחושב  זה  )שיעור  ּוְכַגְרִעיָנָתּה 
ֹוֶתה ְמלֹא ֻלְגָמיו )כמות הממלאת את  הגרעין(, ְוַהּשׁ

ל סוגי ָהאָכִלין ִמְצָטְרִפין  ב. ּכָ אחד מצידי פיו( ַחּיָ

ְׁשִקין  ַהּמַ סוגי  ְוָכל  ַכּכֹוֶתֶבת  שיעור  ְלהשלים 

אבל  ֻלְגָמיו.  ְמלֹא  שיעור  ְלהשלים  ִמְצָטְרִפין 
מהשיעור  פחות  ְוׁשֹוֶתה  מהשיעור  פחות  ָהאֹוֵכל 
ֵאין ִמְצָטְרִפין אכילתו ושתייתו להשלים יחד שיעור 

המחייב בכרת.

ֶהְעֵלם ֶאָחד )בשגגה אחת( ֵאינֹו  ג  ָאַכל ְוָׁשָתה ּבְ
את ַאַחת על שניהם יחד. אבל אם  א ַחּטָ ב ֶאּלָ ַחּיָ
י  ְׁשּתֵ ב  ַחּיָ אחת,  בשגגה  ְמָלאָכה  ְוָעָשה  ָאַכל 
אֹות נפרדות. ָאַכל אָכִלין ֶׁשֵאיָנן ְראּוִיין  ַחּטָ
ה,  ַלֲאִכיָלה ְוָׁשָתה ַמְׁשִקין ֶׁשֵאיָנן ְראּוִיין ִלְׁשִתּיָ
ּולדוגמא: אם ָׁשָתה ִציר )רוטב היוצא מדגים מלוחים( 

טּור. אֹו ֻמְרָיס )רוטב היוצא מדגים כבושים( - ּפָ

ין אֹוָתן מאכילה ושתיה  ינֹוקֹות, ֵאין ְמַעּנִ ד  ַהּתִ
ִכין אֹוָתם ִלְפֵני  ּפּוִרים, ֲאָבל ְמַחּנְ יֹום ַהּכִ ּבְ
גיל  )שנה או שנתיים לפני  ְׁשָנַתִים  ְוִלְפֵני  ָׁשָנה 

ְצֹות. ּמִ ְהיּו ְרִגיִלין ּבַ ְׁשִביל ֶׁשּיִ החיוב(, ּבִ

ָרה )אשה מעוברת( ֶׁשֵהִריָחה מאכל מסויים  ה  ֻעּבְ
ומתאווה לאכול אותו, ַמֲאִכיִלין אֹוָתּה ביום הכיפורים 

ִׁשיב ַנְפָׁשּה. חֹוֶלה ַמֲאִכיִלין אֹותֹו ַעל  ַעד ֶׁשּתָ
ִקיִאין במלאכתם; ְוִאם ֵאין ָׁשם  י הוראת רופאים ּבְ ּפִ
י דברי ַעְצמֹו,  ִקיִאין - ַמֲאִכיִלין אֹותֹו ַעל ּפִ ּבְ

י. ַעד ֶׁשּיאַמר ּדַ

ְלמֹוס )חולי רעבון( ַמֲאִכיִלין  ו  ִמי ֶׁשָאֲחזֹו ּבֻ
אֹורּו ֵעיָניו,  ָבִרים ְטֵמִאים ַעד ֶׁשּיֵ אֹותֹו ֲאִפּלּו ּדְ
ֶלב ׁשֹוֶטה,  ָׁשכֹו ּכֶ שזהו הסימן להתרפאותו. ִמי ֶׁשּנְ

אף שזו סכנת נפשות, ֵאין ַמֲאִכיִלין אֹותֹו ֵמֲחַצר 

)יותרת הכבד של הכלב, שהיתה ידועה  ֵבד ֶׁשּלֹו  ּכָ
י  ְוַרּבִ בדוקה(;  רפואה  אינה  אך  לנשיכתו,  כרפואה 

י ַמְתָיא  יר. ְועֹוד ָאַמר ַרּבִ ן ָחָרׁש ַמּתִ ַמְתָיא ּבֶ
יִלין לֹו ַסם מרפא  ְגרֹונֹו ַמּטִ ן ָחָרׁש: ַהחֹוֵׁשש ּבִ ּבֶ
ֵני ֶׁשהּוא ְסֵפק ְנָפׁשֹות,  ת, ִמּפְ ּבָ ַ ּשׁ יו ּבַ תֹוְך ּפִ ּבְ

ת. ּבָ ַ ְוָכל ְסֵפק ְנָפׁשֹות ּדֹוֶחה ֶאת ַהּשׁ

ְפָלה ָעָליו ַמּפֶלת, ָסֵפק הּוא ָׁשם  ז  ִמי ֶׁשּנָ
ָסֵפק ֵאינֹו ָׁשם, ָסֵפק ַחי ָסֵפק ֵמת, ָסֵפק ָנְכִרי 
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ִחין )פותחים ומחפשים( ָעָליו  ָסֵפק ִיְשָרֵאל - ְמַפּקְ
ִחין ָעָליו  ל אבנים. ְמָצאּוהּו ַחי - ְמַפּקְ ֶאת ַהּגַ
)ממשיכים בפתיחת ופינוי גל האבנים(, ְוִאם ֵמת - 

יחּוהּו כך ולא ימשיכו. ַיּנִ

ִרין על האדם המביא  אי ְמַכּפְ את ְוָאָׁשם ַוּדַ ח  ַחּטָ
ִרין  ּפּוִרים ְמַכּפְ אותם ושב בתשובה. ִמיָתה ְויֹום ַהּכִ

ֶרת ַעל ֲעֵברֹות  ׁשּוָבה ְמַכּפֶ ׁשּוָבה. ּתְ ִעם ַהּתְ
ַקּלֹות, ַעל ֲעֵשה ְוַעל לא ַתֲעֶשה הניתק לעשה; 
ְוַעל ַהֲחמּורֹות ִהיא ּתֹוָלה ומגינה על האדם מעונש, 
ר עליו לחלוטין. ּפּוִרים ִויַכּפֵ בֹוא יֹום ַהּכִ ַעד ֶׁשּיָ

ט  ָהאֹוֵמר: ֶאֱחָטא ּולאחר מכן ָאׁשּוב בתשובה 
יִקין  ואכפר על החטא, ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב - ֵאין ַמְסּפִ

ׁשּוָבה; ֶאֱחָטא ְויֹום  ָידֹו ַלֲעׁשֹות ּתְ ומסייעים ּבְ

ר.  ּפּוִרים ְמַכּפֵ ר - ֵאין יֹום ַהּכִ ּפּוִרים ְמַכּפֵ ַהּכִ
ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  קֹום  ַלּמָ ָאָדם  ין  ֶׁשּבֵ ֲעֵברֹות 
ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ֵאין יֹום  ר. ֲעֵברֹות ֶׁשּבֵ ְמַכּפֵ
ֶאת  ויפייס  ה  ַרּצֶ ֶׁשּיְ ַעד  ר,  ְמַכּפֵ ּפּוִרים  ַהּכִ
ן ֲעַזְרָיה:  י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַרׁש ַרּבִ ֲחֵברֹו. ֶאת זֹו ּדָ
"ִמּכל ַחּטאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' )העבירות שבינכם 
ין  ְטָהרּו" ביום הכיפורים. ֲעֵברֹות ֶׁשּבֵ ובין ה'( ּתִ

ר; ֲעֵברֹות  ּפּוִרים ְמַכּפֵ קֹום יֹום ַהּכִ ָאָדם ַלּמָ
ר,  ּפּוִרים ְמַכּפֵ ין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ֵאין יֹום ַהּכִ ֶׁשּבֵ
ֲעִקיָבא:  י  ַרּבִ ֲחֵברֹו. ָאַמר  ה ֶאת  ַרּצֶ ֶׁשּיְ ַעד 
ֲהִרין?  ם ִמּטַ ַאְׁשֵריֶכם ִיְשָרֵאל! ִלְפֵני ִמי ַאּתֶ
ֱאַמר:  ַמִים, ֶׁשּנֶ ָ ּשׁ ִמי ְמַטֵהר ֶאְתֶכם? ֲאִביֶכם ֶׁשּבַ
ם";  י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרּתֶ "ְוָזַרְקּתִ
ְואֹוֵמר: "ִמְקֵוה )תקוותו של עם( ִיְשָרֵאל - ה'", 
ְקֶוה  וניתן לדרוש זאת גם במובן של מקווה טהרה: ַמה ּמִ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ֵמִאים, ַאף ַהּקָ ְמַטֵהר ֶאת ַהּטְ
ְמַטֵהר ֶאת ִיְשָרֵאל.

)מסכת יומא פרק ח(

אות ה

ים ְלִיְׂשָרֵאל,  ֲעׂשּו בֹו ִנּסִ א  ָהרֹוֶאה ָמקֹום ֶׁשּנַ
רּוְך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, ֶׁשָעָׂשה  אֹוֵמר: ּבָ
ה. ועל ראיית ָמקֹום  קֹום ַהּזֶ ּמָ ים ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ ִנּסִ
רּוְך  ּנּו ֲעבֹוָדה ָזָרה, אֹוֵמר: ּבָ ֶעְקָרה ִמּמֶ ֶׁשּנֶ

ֶׁשָעַקר ֲעבֹוָדה ָזָרה ֵמַאְרֵצנּו:

ָועֹות  ַהּזְ ְוַעל  שביט(,  )כוכב  יִקין  ַהּזִ ַעל  ב  
ָרִקים, ְוַעל ָהְרָעִמים,  )רעידות אדמה(, ְוַעל ַהּבְ

רּוְך  ּבָ אֹוֵמר:  בסערה(,  )הבאות  ָהרּוחֹות  ְוַעל 
ֶהָהִרים,  ַעל  עֹוָלם.  ָמֵלא  ּוְגבּוָרתֹו  ֶׁשּכֹחֹו 
ָהרֹות,  ַהּנְ ְוַעל  ים,  ּמִ ַהּיַ ְוַעל  ָבעֹות,  ַהּגְ ְוַעל 
רּוְך עֹוֵׂשה ַמֲעֵׂשה  רֹות, אֹוֵמר: ּבָ ְדּבָ ְוַעל ַהּמִ
ם  י ְיהּוָדה אֹוֵמר: ָהרֹוֶאה ֶאת ַהּיָ ְבֵראִׁשית. ַרּבִ
דֹול,  ם ַהּגָ רּוְך ֶׁשָעָׂשה ֶאת ַהּיָ דֹול אֹוֵמר: ּבָ ַהּגָ
ְזַמן ֶׁשרֹוֶאה אֹותֹו ִלְפָרִקים )אחת לשלשים יום(.  ּבִ
ׂשֹורֹות ַהּטֹובֹות אֹוֵמר:  ָׁשִמים ְוַעל ַהּבְ ַעל ַהּגְ
ִטיב, ְוַעל ְׁשמּועֹות ָרעֹות  רּוְך ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ּבָ

ן ָהֱאֶמת: ּיַ רּוְך ּדַ אֹוֵמר: ּבָ

ָנה או קנה ַבִית ָחָדׁש, ְוָקָנה ֵכִלים ֲחָדִׁשים,  ג  ּבָ
רּוְך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, ֶׁשֶהֱחָינּו  אֹוֵמר: ּבָ
וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ְמָבֵרְך אדם ַעל ָהָרָעה את 

הברכה הראויה לה, למרות שצפוי לצמוח ממנה ֵמֵעין 

ַהּטֹוָבה, ְוַעל ַהּטֹוָבה את הברכה הראויה לה, גם אם 
עתידה להיות ֵמֵעין ָהָרָעה. ַהּצֹוֵעק ומתפלל על דבר 

ת  ִפּלַ שאירע ְלֶׁשָעַבר ואי אפשר לשנותו - ֲהֵרי זֹו ּתְ

ֶרת לאחר ארבעים  יַצד. ָהְיָתה ִאְׁשּתֹו ְמֻעּבֶ ָׁשְוא. ּכֵ
יום, ונגמרה צורתו של הולד, ְוָאַמר האב: ְיִהי ָרצֹון 

ת ָׁשְוא. ָהָיה  ִפּלַ י ָזָכר, ֲהֵרי זֹו ּתְ ֵלד ִאְׁשּתִ ֶׁשּתֵ
ִעיר, ְוָאַמר: ְיִהי  ֶרְך ְוָׁשַמע קֹול ְצָוָחה ּבָ ָבא ַבּדֶ
ֵני ֵביִתי, ֲהֵרי  ָרצֹון ֶׁשּלֹא ִיְהיּו ֵאּלּו הצווחים ּבְ

ת ָׁשְוא: ִפּלַ זֹו ּתְ

ִים,  ל ְׁשּתַ ּלֵ ְכָנס ִלְכַרְך )עיר גדולה( ִמְתּפַ ד  ַהּנִ
אי  ַעּזַ ן  ּבֶ יִציָאתֹו.  ּבִ ְוַאַחת  ְכִניָסתֹו  ּבִ ַאַחת 
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ִים  ּוְׁשּתַ ְכִניָסתֹו  ּבִ ִים  ְׁשּתַ ע,  ַאְרּבַ אֹוֵמר, 
יִציָאתֹו, ְוהסיבה לכך היא, משום שעל האדם תמיד  ּבִ
להיות נֹוֵתן הֹוָדָאה ְלֶׁשָעַבר, ְוצֹוֵעק ֶלָעִתיד 

ָלבֹא:

שלם,  בלב  ָהָרָעה  ַעל  ְלָבֵרְך  ָאָדם  ב  ַחּיָ ה  
ֵׁשם ֶׁשהּוא ְמָבֵרְך ַעל ַהּטֹוָבה בשמחה שלמה,  ּכְ
ָכל ְלָבְבָך  ֱאַמר: ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה' ֱאלֶֹקיָך ּבְ ֶׁשּנֶ
ּוְבָכל ַנְפְׁשָך ּוְבָכל ְמֹאֶדָך. ופירוש הפסוק הוא: 
ְׁשֵני ְיָצֶריָך,  ָכל ְלָבְבָך - ּבִ עליך לאהוב את ה' ּבְ

ֵיֶצר טֹוב ּוְבֵיֶצר ָרע. ּוְבָכל ַנְפְׁשָך - ֲאִפּלּו  ּבְ
ָכל  הּוא נֹוֵטל ֶאת ַנְפֶׁשָך. ּוְבָכל ְמֹאֶדָך - ּבְ
ָכל  ּבְ  - ְמֹאֶדָך  ָכל  ּבְ ַאֵחר:  ָבר  ּדָ ָממֹוֶנָך. 
ְלָך, בין בטוב הגלוי  ה ֶׁשהּוא מֹוֵדד  ּוִמּדָ ה  ִמּדָ
לֹא  ְמֹאד.  ְמֹאד  ּבִ לֹו  מֹוֶדה  ֱהֵוי   - שלא  ובין 

ֶנֶגד  ָיֵקל ָאָדם ֶאת רֹאׁשֹו )ינהג בקלות ראש( ּכְ
ֶנֶגד  ְזָרח של הר הבית, ֶׁשהּוא ְמֻכּוָן ּכְ ַׁשַער ַהּמִ
ִית  ֵנס ְלַהר ַהּבַ ָדִׁשים. לֹא ִיּכָ ית ָקְדֵׁשי ַהּקָ ּבֵ
תֹו )כיס המעות החגור  ַמְקלֹו, ּוְבִמְנָעלֹו, ּוְבֻפְנּדָ ּבְ
על מתניו(, ּוְבָאָבק ֶׁשַעל ַרְגָליו, ְולֹא ַיֲעֶׂשּנּו 

ְרָיא )קיצור דרך ממקום למקום(, ּוְרִקיָקה  ְנּדַ ַקּפַ
ל חֹוְתֵמי ְבָרכֹות  ל ָוֹחֶמר. ּכָ אסורה גם היא ִמּקַ

ׁש, ָהיּו אֹוְמִרים בסיום הברכה: ברוך  ְקּדָ ֶׁשָהיּו ַבּמִ
אתה ה' אלוקי ישראל ִמן ָהעֹוָלם )ולא "ברוך אתה 

ֵאין  ְוָאְמרּו,  יִנין,  ַהּמִ ְלְקלּו  ּקִ ֶ ִמּשׁ ה'" בלבד(. 

א ֶאָחד )העולם הזה בלבד(, ִהְתִקינּו  עֹוָלם ֶאּלָ
הּו אֹוְמִרים: ברוך אתה ה' אלוקי ישראל  חכמים ֶׁשּיְ

ִמן ָהעֹוָלם )הזה( ְוַעד ָהעֹוָלם )הבא(. ְוִהְתִקינּו, 
ם ה',  ֵ ּשׁ ֵהא ָאָדם ׁשֹוֵאל ֶאת ְׁשלֹום ֲחֵברֹו ּבַ ֶׁשּיְ
ית ֶלֶחם, ַוּיֹאֶמר  א ִמּבֵ ה בַֹעז ּבָ ֱאַמר: ְוִהּנֵ ֶׁשּנֶ
ֶכם, ַוּיֹאְמרּו לֹו, ְיָבֶרְכָך ה'.  ַלּקֹוְצִרים: ה' ִעּמָ
בּוז  ּבֹור ֶהָחִיל. ְואֹוֵמר: ַאל ּתָ ָך ּגִ ְואֹוֵמר: ה' ִעּמְ
ָך )אומתך(. ְואֹוֵמר:  י ָזְקָנה ִאּמֶ )למנהגי אבותיך( ּכִ

ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה' )כאשר יש צורך לקדש שם שמיים( 
ֵהֵפרּו תֹוָרֶתָך )החלו לשאול בשם ה' למרות חשש 
י ָנָתן אֹוֵמר: בתקופה בה ישנם  הזכרתו לבטלה(. ַרּבִ

אנשים אשר ֵהֵפרּו תֹוָרֶתָך - ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה' 

ולתקן תקנות חדשות:

)מסכת ברכות פרק ט(

אות מ
א  ֵמֵאיָמַתי מתחיל הזמן בו קֹוִרין ֶאת קריאת 
הכוכבים,  יצאו  ֶשׁ ָעה  ִמָשּׁ ַעְרִבית?  ְבּ ַמע  ְשׁ
ומותרים  ִנְכָנִסים  מטומאתם  שטבלו  ֲהִנים  וַהֹכּ

ַעד סֹוף  זמן הקריאה נמשך  ְתרּוָמָתן.  ִבּ ֶלֱאֹכל 
ְבֵרי  מּוָרה )השליש( ָהִראׁשֹוָנה של הלילה, לִדּ ָהַאְשׁ
י ֱאִליֶעֶזר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: שניתן לקרוא  ַרִבּ
ְמִליֵאל אֹוֵמר:  ן ַגּ אותה ַעד ֲחצֹות הלילה. ַרָבּ

לקרוא  עדיין  ניתן  ַחר  ַהָשּׁ ַעּמּוד  ֲעֶלה  ַיּ ֶשׁ ַעד 
אּו ָבָניו של רבן גמליאל  ָבּ ה ֶשׁ קריאת שמע. ַמֲעֶשׂ

ה אחר חצות, וָאְמרּו לֹו: לֹא ָקִרינּו  ֶתּ ְשׁ ית ַהִמּ ִמֵבּ
ַמע. ָאַמר ָלֶהם: ִאם לֹא ָעָלה ַעּמּוד  ֶאת ְשׁ
ם ִלְקרֹות. ְולֹא זֹו ִבְלַבד:  ִבין ַאֶתּ ַחר - ַחָיּ ַהַשּׁ
ָאְמרּו ֲחָכִמים שיש לעשותו ַעד  ל ַמה ֶשׁ א ָכּ ֶאָלּ
ֲחצֹות - מסכימים הם שִמְצָוָתן נמשכת בדיעבד ַעד 
ַחר. לדוגמא: ֶהְקֵטר ֲחָלִבים  ֲעֶלה ַעּמּוד ַהָשּׁ ַיּ ֶשׁ
היום  במשך  שנותרו מהקרבנות שנשחטו  ְוֵאָבִרים 
ֲעֶלה ַעּמּוד  ַיּ - ִמְצָוָתן לעלות על המזבח ַעד ֶשׁ
ֱאָכִלין ְליֹום ֶאָחד  ַחר. ְוכן ָכל הקרבנות ַהֶנּ ַהָשּׁ
)ביום ההקרבה ובלילה שאחריו( - ִמְצָוָתן להיאכל 

ה ָאְמרּו  ן, ָלָמּ ַחר. ִאם ֵכּ ֲעֶלה ַעּמּוד ַהָשּׁ ַיּ ַעד ֶשׁ
ֵדי  ֲחָכִמים שיש לעשות דברים אלו ַעד ֲחצֹות? ְכּ
ְלַהְרִחיק ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהֲעֵבָרה, שלא ידחה את 

קיום המצווה ויעבור זמנה.

ב  ֵמֵאיָמַתי מתחיל הזמן בו קֹוִרין ֶאת קריאת 
ֵכֶלת  ין צבע ְתּ יר האדם ֵבּ ִכּ ַיּ ֲחִרית? ִמֶשּׁ ַשׁ ַמע ְבּ ְשׁ
ין  י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ֵבּ ְלָלָבן שבחוטי הציצית. ַרִבּ
ֵכֶלת ְלצבע הַכְרִתי הדומה לה. ְויש לגֹוְמָרּה ַעד  ְתּ
ַע אֹוֵמר: יש  י ְיהֹוֻשׁ ה. ַרִבּ ַהַחָמּ ָהֵנץ )זריחת( 
עֹות )זמניות( הראשונות  לֹׁש ָשׁ לסיימה ַעד סיום ָשׁ
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ֵני ְמָלִכים ַלֲעֹמד ולקום משנתם  ֶרְך ְבּ ן ֶדּ ֵכּ ביום, ֶשׁ

אן ְוֵאיָלְך, לאחר סוף  עֹות. ַהּקֹוֵרא ִמָכּ לֹׁש ָשׁ ָשׁ ְבּ
כל  זמן קריאת שמע - לֹא ִהְפִסיד את שכר הקריאה, ְכּ

ָאָדם ַהּקֹוֵרא ַבּתֹוָרה.

ל ָאָדם ַיּטּו  ֶעֶרב ָכּ אי אֹוְמִרים: ָבּ ַמּ ית ַשׁ ג  ֵבּ
את גופם ְוִיְקְראּו קריאת שמע בצורה דומה לשכיבה, 

ֱאַמר:  ֶנּ ֶקר ַיַעְמדּו ויקראו כך קריאת שמע, ֶשׁ ּוַבבֹּ
ל  ל אֹוְמִרים: ָכּ ָך ּוְבקּוֶמָך. ּוֵבית ִהֵלּ ְכְבּ ּוְבָשׁ
וכרצונו,  ְכַדְרּכֹו  שמע  קריאת  את  קֹוֵרא  ָאָדם 
ֶרְך )אפילו תוך כדי הליכה(.  ָך ַבֶדּ ֱאַמר: ּוְבֶלְכְתּ ֶנּ ֶשׁ
ָך ּוְבקּוֶמָך? כדי  ְכְבּ ה ֶנֱאַמר ּוְבָשׁ ן, ָלָמּ ִאם ֵכּ
ֵני ָאָדם  ְבּ ָעה ֶשׁ ָשׁ ללמד שזמן הקריאה הוא בערב - ְבּ

ֵני ָאָדם  ְבּ ֶשׁ ָעה  ְבָשׁ ׁשֹוְכִבים לישון, ּובבוקר - 
י ַטְרפֹון: ֲאִני  עֹוְמִדים וקמים משנתם. ָאַמר ַרִבּ
יִתי את גופי כדי  ֶרְך, ְוִהֵטּ ָהִייִתי ָבא ומהלך ַבֶדּ
אי, ּובכך  ַמּ ִדְבֵרי ֵבית ַשׁ ִלְקרֹות קריאת שמע ְכּ
לֹו  ָאְמרּו  ְסִטים.  ַהִלּ ֵני  ִמְפּ ְבַעְצִמי  י  ְנִתּ ִסַכּ
ָהִייָת ָלֹחב )להתחייב מיתה(  ַדי )ראוי(  ְכּ חכמים: 

ל. ְבֵרי ֵבית ִהֵלּ ָעַבְרָתּ ַעל ִדּ ַעְצְמָך, משום ֶשׁ ְבּ

ַחר, ְמָבֵרְך  ַשּׁ ד  בבוא האדם לקרוא קריאת שמע ַבּ
ִים )שתי ברכות( ְלָפֶניָה ּוברכה ַאַחת ְלַאֲחֶריָה,  ַתּ ְשׁ
ִים ְלַאֲחֶריָה,  ַתּ ִים ְלָפֶניָה ּוְשׁ ַתּ ּוָבֶעֶרב - מברך ְשׁ
ָאְמרּו  ה, ְוַאַחת ְקָצָרה. בָמקֹום ֶשׁ ַאַחת מהן ֲאֻרָכּ
ר,  ְלַקֵצּ האדם  אי  ַרַשּׁ ֵאינֹו  ְלַהֲאִריְך -  חכמים 

אי  ַרַשּׁ ֵאינֹו   - ר  ְלַקֵצּ חכמים  שאמרו  ובמקום 

ולסיים  ם  ַלְחֹתּ ברכה שתיקחנו חכמים  ְלַהֲאִריְך. 
א  לֹּ אי האדם ֶשׁ במילים "ברוך אתה ה'" - ֵאינֹו ַרַשּׁ

א תיקנו  לֹּ ם את הברכה במילים אלו, ְוברכה ֶשׁ ַלְחֹתּ
ם. אי האדם ַלְחֹתּ ם - ֵאינֹו ַרַשּׁ חכמים ַלְחֹתּ

יִרין  ַמְזִכּ בה  )"ויאמר"(,  ציצית  פרשת  את  ה  
ָאַמר  ילֹות.  ֵלּ ַבּ גם  קוראים  ִמְצַרִים,  ְיִציַאת 
ן ֲעַזְרָיה: ֲהֵרי ֲאִני בעת עלותי  י ֶאְלָעָזר ֶבּ ַרִבּ
ָנה, ְועדיין לֹא ָזִכיִתי  ְבִעים ָשׁ ֶבן ִשׁ לנשיאות ְכּ

ָאֵמר ְיִציַאת ִמְצַרִים -  ֵתּ להוכיח שמצוות התורה ֶשׁ

ן זֹוָמא מהפסוק  ּה ֶבּ ָרָשׁ ְדּ ילֹות, ַעד ֶשׁ ֵלּ חלה גם ַבּ

ר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ  ְזֹכּ ֱאַמר: ְלַמַען ִתּ ֶנּ ֶשׁ
יָך מלמדים  יָך. המילים ְיֵמי ַחֶיּ ל ְיֵמי ַחֶיּ ִמְצַרִים ֹכּ
ִמים, ואילו התוספת  על ַהחובה לקרוא פרשה זו בָיּ

יָך - מלמדת  על ַהחובה לקרוא אותה גם  ל ְיֵמי ַחֶיּ ֹכּ
יָך  ילֹות. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: המילים ְיֵמי ַחֶיּ בֵלּ

ַהֶזּה,  - מלמדים על חובת הקריאה בימי ָהעֹוָלם 
יָך - נועדה ְלָהִביא ולחדש,  ל ְיֵמי ַחֶיּ והתוספת ֹכּ

יַח תיקרא פרשה זו. ִשׁ כי גם ִלימֹות ַהָמּ

)מסכת ברכות פרק א(

אות ו
א  ְוֵאּלּו דברים ַמְפִסיִקין ומחלקים את השדה, ְלשם 
ַחל העובר  ָאה נפרדת בכל חלק: ַהַנּ חיובה בהשארת ֵפּ

לּוִלית )תעלה להכוונת המים  באמצע השדה, ְוַהְשּׁ

ִחיד, ְוֶדֶרְך  להשקאה(, ְוֶדֶרְך רחבה מספיק למעבר ַהָיּ

ִביל שעוברים בו  ים, ּוְשׁ ָהַרִבּ רחבה יותר למעבר 

ִחיד  ִביל למעבר ַהָיּ ים לשדותיהם הסמוכות, ּוְשׁ ָהַרִבּ
בּוַע,  לשדהו, כאשר שבילים אלו קיימים באופן ַהָקּ

ִמים. ְוַהּבּור )שדה  ָשׁ ה ּוִבימֹות ַהְגּ ימֹות ַהַחָמּ ִבּ
יר )שדה חרושה(, ְוֶזַרע ַאֵחר שונה  לא מעובדת(, ְוַהִנּ

ַחת  מהזרעים שסביבו. ְוַהּקֹוֵצר תבואה לא בשלה ַלַשּׁ

)מאכל בהמות(, ַמְפִסיק החלל שנוצר מהקצירה ומחלק 

י ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים  ְבֵרי ַרִבּ את השדה לשניים, לִדּ

ן  א ִאם ֵכּ אֹוְמִרים, ֵאינֹו ַמְפִסיק חלל זה, ֶאָלּ
ָחַרׁש את המקום:

ִים העוברת בתוך השדה, וגורמת לכך  ת ַהַמּ ב  ַאַמּ
ֵצר  ְלִהָקּ ְיכֹוָלה  ֵאיָנּה  עבריה  משני  התבואה  ֶשׁ
ְיהּוָדה אֹוֵמר: ַמְפֶסֶקת התעלה  י  ַרִבּ ַאַחת,  ְכּ
ר  ֲאֶשׁ ֶהָהִרים  ְוֹכל  לשניים.  השדה  את  ומחלקת 

ר  ְעֵדּ ַמּ באמצע השדה, ואינם נחרשים ככל השדה אלא ַבּ

ָקר ָיכֹול ַלֲעבֹר  ֵאין ַהָבּ י ֶשׁ ֵיָעֵדרּון, ַאף ַעל ִפּ
ֵכָליו ולחרוש אותם, הם אינם מחלקים את  עליהם ְבּ

ָאה אחת ְלָכל השדה: השדה לשניים, והּוא נֹוֵתן ֵפּ
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ל )כל ההפסקים האמורים במשניות הקודמות(  ג  ַהֹכּ
ַמְפִסיק לשדה ְזָּרִעים בלבד, ְוֵאינֹו ַמְפִסיק לשדה 
א ָגֵדר גבוהה המבדילה בין האילנות. ְוִאם  ִאיָלן ֶאָלּ
ָער )ענפי האילנות( מצד אחד ּכֹוֵתׁש ומתערב  ָהָיה ֵשׂ
בענפים שבצד השני, ֵאינֹו ַמְפִסיק )אין הגדר מחלקת( 

ָאה אחת ְלָכל השדה: א נֹוֵתן ֵפּ את השדה, ֶאָלּ

ל זמן שעצי ָהחרובים רֹוִאין  ד  ְוֶלשדה ָחרּוִבין, ָכּ
ֶזה ֶאת ֶזה - הם נחשבים כעומדים בשדה אחת. ָאַמר 
שהיו  א,  ַאָבּ ית  ֵבּ ָהיּו  נֹוֲהִגין  ְמִליֵאל:  ַגּ ן  ַרָבּ
ָהיּו ָלֶהם  ָאה ַאַחת לכל שדות הֵזּיִתים ֶשׁ נֹוְתִנין ֵפּ
ָכל אחת מרּוחות העיר, ְולשדות הָחרּוִבין - פאה  ְבּ
י ֶאִליֶעֶזר  ל ָהעצים הרֹוִאין ֶזה ֶאת ֶזה. ַרִבּ אחת לָכּ

מֹו של רבן גמליאל, שהיו  י ָצדֹוק אֹוֵמר ִמְשּׁ ַרִבּ ְבּ
ָהיּו ָלֶהם  נותנים הם פאה אחת ַאף ֶלָחרּוִבין ֶשׁ

ָכל ָהִעיר מבלי לראות זה את זה: ְבּ

ֵדהּו בִמין ֶאָחד של תבואה,  ה  ַהּזֹוֵרַע ֶאת ָשׂ
ָרנֹות הנלקטים  י ְגּ ֵתּ הּו ְשׁ הּוא עֹוֵשׂ י ֶשׁ ַאף ַעל ִפּ
ָאה ֶאָחת לשדה כולה. ְזָרָעּה  בזמנים שונים, נֹוֵתן ֵפּ

ליקט את כולם  י ֶשׁ ֵני ִמיִנין של תבואה, ַאף ַעל ִפּ בְשׁ

אֹות  י ֵפּ ֵתּ ֶרן ַאַחת, נֹוֵתן בנפרד ְשׁ ָאן ֹגּ יחד וֲעָשׂ

ֵני ִמינים  ֵדהּו בְשׁ לשני מיני התבואה. ַהּזֹוֵרַע ֶאת ָשׂ

ֶרן ַאַחת,  ָאן ֹגּ ין - אם ליקטם יחד וֲעָשׂ שונים של ִחִטּ

י  ֵתּ ָאה ַאַחת לשני המינים; ואם ליקטם לְשׁ נֹוֵתן ֵפּ
אֹות לשני מיני החיטה: י ֵפּ ֵתּ ָרנֹות, נֹוֵתן בנפרד ְשׁ ְגּ

ה את  ְצָפּ ְמעֹון ִאיׁש ַהִמּ י ִשׁ ָזַּרע ַרִבּ ה ֶשׁ ו  ַמֲעֶשׂ
ְמִליֵאל  ן ַגּ שדהו בשני מיני חיטה, ושאל ִלְפֵני ַרָבּ

ִזית  ת ַהָגּ ַכּ כיצד להפריש פאה, ְוָעלּו שניהם ְלִלְשׁ

ָאַמר  היושבים בה.  כך את הסנהדרין  על  ֲאלּו  ְוָשׁ
י  ל ֲאִני ֵמַרִבּ ְבָלר )הסופר(: ְמֻקָבּ להם ַנחּום ַהַלּ

ל ִמן ַהּזּוגֹות,  ֵבּ ִקּ א, ֶשׁ ל ֵמַאָבּ ֵבּ ִקּ א, ֶשׁ ְמָיאָשׁ
יַני,  ה ִמִסּ ִביִאים, ֲהָלָכה ְלמֶשׁ לּו ִמן ַהְנּ ְבּ ִקּ ֶשׁ
ָאן  ין: ִאם ֲעָשׂ ֵני ִמיֵני ִחִטּ ֵדהּו ְשׁ זֹוֵרַע ֶאת ָשׂ ְבּ
ָרנֹות, נֹוֵתן  י ְגּ ֵתּ ָאה ַאַחת; ְשׁ ֶרן ַאַחת, נֹוֵתן ֵפּ ֹגּ

אֹות: י ֵפּ ֵתּ ְשׁ

ָצרּוָה ּגֹוִים והתבואה שייכת להם, או  ְקּ ֶדה ֶשׁ ז  ָשׂ
שְקָצרּוָה ִלְסִטים שלא ברשות הבעלים, או שִקְרְסמּו 

ּה ָהרּוַח  את שיבוליָה ְנָמִלים, או ששברה את קמָתּ

טּוָרה השדה מפאה. ָקַצר הבעלים את  ֵהָמה - ְפּ אֹו ְבּ
ֶחְצָיּה של השדה, ְוָקְצרּו ִלְסִטים את ֶחְצָיּה הנותר, 
ָאה  חֹוַבת ַהֵפּ טּוָרה השדה כולה מפאה, משום ֶשׁ ְפּ

ָמה שהותיר הבעלים: ָקּ היתה מוטלת ַבּ

ח  ְקָצרּוָה ִלְסִטים ֶחְצָיּה, ְורק לאחר מכן ָקַצר 
ה  ָאה ִמַמּ הּוא את ֶחְצָיּה הנותר, נֹוֵתן בעל השדה ֵפּ
ַצר בלבד. ָקַצר הבעלים את ֶחְצָיּה ּוָמַכר את  ָקּ ֶשּׁ
ָאה לכל השדה.  ֶחְצָיּה הנותר, ַהּלֹוֵקַח מידיו נֹוֵתן ֵפּ
יׁש את ֶחְצָיּה הנותר  ָקַצר הבעלים ֶחְצָיּה ְוִהְקִדּ
ר הממונה על  ְזָבּ ד ַהִגּ - ַהּפֹוֶדה את אותו חצי ִמַיּ

ָאה לכל השדה: ההקדש, הּוא אשר נֹוֵתן ֵפּ

)מסכת פאה פרק ב(

אות ש

ין  ּפּוִרים, ַמְפִריִשׁ ְבַעת ָיִמים קֶֹדם יֹום ַהִכּ א  ִשׁ
כל חשש מהיטמאותו  להסרת  יתֹו  ִמֵבּ דֹול  ָגּ ֵהן  ֹכּ
ְלֶהְדִרין  ת ַפּ ַכּ בטומאת נידה, ומעבירים אותו ְלִלְשׁ

ֵהן  )=פקידים( המיועדת לו בעזרה. ּוַמְתִקיִנין לֹו ֹכּ

א  ָמּ יו, ֶשׁ ְחָתּ ַאֵחר שיהיה מוכן להתמנות ככהן גדול ַתּ
ה  י ְיהּוָדה אֹוֵמר: ַאף ִאָשּׁ סּול. ַרִבּ ֶיֱאַרע בֹו ְפּ
ּתֹו ולא יוכל  מּות ִאְשׁ א ָתּ ָמּ ַאֶחֶרת ַמְתִקיִנין לֹו, ֶשׁ
ר  ֱאַמר: ְוִכֶפּ ֶנּ לעבוד ככהן גדול ביום הכיפורים, ֶשׁ

ּתֹו. ָאְמרּו לֹו  יתֹו - זֹו ִאְשׁ יתֹו; ֵבּ ֲעדֹו ּוְבַעד ֵבּ ַבּ
ָבר סֹוף, שכן  ן, ֵאין ַלָדּ חכמים לרבי יהודה: ִאם ֵכּ

גם האשה החליפית עלולה למות, וכן הלאה:

ִמים בהם מתכונן הכהן הגדול  ְבַעת ַהָיּ ל ִשׁ ב  ָכּ
ם של  לעבודתו ביום הכיפורים, הּוא זֹוֵרק ֶאת ַהָדּ

ֹטֶרת, ּוֵמיִטיב  קרבנות התמיד, ּוַמְקִטיר ֶאת ַהְקּ

רֹות, ּוַמְקִריב ֶאת ָהרֹאׁש ְוֶאת ָהֶרֶגל  ֶאת ַהֵנּ
ל  ָאר ָכּ העולים ראשונה למזבח מקרבן התמיד. ּוְשׁ
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ִמים במשך השנה - ִאם ָרָצה ְלַהְקִריב, ַמְקִריב  ַהָיּ
רֹאׁש  דֹול ַמְקִריב ֵחֶלק ָבּ ֵהן ָגּ ֹכּ מה שירצה; ֶשׁ

רֹאׁש מבשר קדשי המזבח הנאכלים: ְונֹוֵטל ֵחֶלק ָבּ

ין,  ית ִדּ ְקֵני ֵבּ ג  ָמְסרּו לֹו לכהן הגדול ְזֵקִנים ִמִזּ
ֵסֶדר ַהיֹום של עבודת יום  ְוקֹוִרין הזקנים ְלָפָניו ְבּ
דֹול, ְקָרא  ֵהן ָגּ י ֹכּ הכיפורים, ְואֹוְמִרים לֹו: ִאיִשׁ

 , ַכְחָתּ א ָשׁ ָמּ ִפיָך את סדר עבודת היום, ֶשׁ ה ְבּ ַאָתּ
ּפּוִרים  ַהִכּ יֹום  ֶעֶרב   . ָלַמְדָתּ לֹא  א  ָמּ ֶשׁ אֹו 
ְזָרח של  ַער ַהִמּ ַשׁ ֲחִרית, ַמֲעִמיִדין אֹותֹו ְבּ ַשׁ
ִרים ְוֵאיִלים  חצר העזרה, ּוַמֲעִביִרין ְלָפָניו ָפּ

ֵדי  ים המיועדים להקרבה ביום הכיפורים, ְכּ ּוְכָבִשׂ
ֲעבֹוָדה: יר את סוגי הבהמות ְוָרִגיל ַבּ ֵהא ַמִכּ ְיּ ֶשׁ

ִמים לפני יום הכיפורים, לֹא  ְבַעת ַהָיּ ל ִשׁ ד  ָכּ
ה. אבל בֶעֶרב  ֶתּ ּנּו ַמֲאָכל ּוִמְשׁ ָהיּו מֹוְנִעין ִמֶמּ
ָכה, לקראת כניסת הצום  ּפּוִרים ִעם ֲחֵשׁ יֹום ַהִכּ
ֵני  ה, ִמְפּ יִחים אֹותֹו ֶלֶאֹכל ַהְרֵבּ - לֹא ָהיּו ַמִנּ
יָנה: ֲאָכל במידה רבה מידי - ֵמִביא ֶאת ַהֵשּׁ ַהַמּ ֶשׁ

ין  ית ִדּ ה  בתום שבעת ימי ההכנה, ְמָסרּוהּו ִזְקֵני ֵבּ
ית ַאְבִטיָנס  ת ֵבּ ה, ְוֶהֱעלּוהּו ַלֲעִלַיּ ֻהָנּ ְלִזְקֵני ְכּ
ביום  לחפון  עליו  יהיה  ממנה  הקטורת  הוכנה  בה 

יעּוהּו, ְוִנְפְטרּו ְוָהְלכּו ָלֶהם.  ִבּ הכיפורים, ְוִהְשׁ

ית  לּוֵחי ֵבּ דֹול, ָאנּו ְשׁ ֵהן ָגּ י ֹכּ ְוָאְמרּו לֹו: ִאיִשׁ
יִעין  ִבּ ין. ַמְשׁ ית ִדּ ִליַח ֵבּ לּוֵחנּו ּוְשׁ ה ְשׁ ין, ְוַאָתּ ִדּ
א  לֹּ ִית ַהֶזּה, ֶשׁ ַבּ מֹו ַבּ ן ְשׁ ֵכּ ִשּׁ ִמי ֶשׁ ָאנּו ָעֶליָך ְבּ
ָאַמְרנּו ְלָך. הּוא ּפֹוֵרׁש  ל ַמה ֶשּׁ ָבר ִמָכּ ה ָדּ ֶנּ ַשׁ ְתּ
ּובֹוֶכה משום שחשדו בו שלא יהיה נאמן להלכה, ְוֵהן 

ין ּובֹוִכין שמא נאלצו לחשוד בכשרים: ּפֹוְרִשׁ

ו  ִאם ָהָיה הכהן הגדול ָחָכם, ּדֹוֵרׁש הוא בתורה 
ְלִמיֵדי  ַתּ ָלאו,  ְוִאם  הכיפורים.  יום  ליל  במשך 

ין ְלָפָניו. ְוִאם ָרִגיל ִלְקרֹות,  ֲחָכִמים ּדֹוְרִשׁ
ְלָפָניו.  ְוִאם ָלאו, קֹוִרין  קֹוֵרא בדברי תורה. 
ה קֹוִרין ְלָפָניו? בסיפורי המקרא המושכים  ּוַבֶמּ
ּוְבֶעְזָרא,  ִאּיֹוב,  ְבּ כמו הפסוקים   - לב האדם  את 

ְקבּוָטל אֹוֵמר:  ן  ֶבּ ְזַכְרָיה  ִמים.  ַהָיּ ּוְבִדְבֵרי 
אל: ָדִנֵיּ ה ָקִריִתי ְלָפָניו ְבּ ָעִמים ַהְרֵבּ ְפּ

ה  ֻהָנּ ְרֵחי ְכּ ׁש הכהן הגדול ְלִהְתַנְמֵנם, ִפּ ֵקּ ז  ִבּ
ע ְצֵרָדה שקולה החזק אינו  ֶאְצַבּ ין ְלָפָניו ְבּ ַמִכּ
דֹול,  ֵהן ָגּ י ֹכּ מניח לו להירדם, ְואֹוְמִרים לֹו: ִאיִשׁ

ַעל  ַאַחת  רגל  בהנחת  תנומתך,  את  ְוָהֵפג  ֲעֹמד 
יַע ְזַמן  ִגּ ַיּ ָהִרְצָפה הקרה. ּוַמֲעִסיִקין אֹותֹו ַעד ֶשׁ

ִחיָטה של קרבן התמיד, בעלות השחר: ַהְשּׁ

ָכל יֹום, במשך השנה, ּתֹוְרִמין )מרימים( ֶאת  ח  ְבּ
ֶבר אֹו ָסמּוְך לֹו,  ְקִריַאת ַהֶגּ ַח, ִבּ ְזֵבּ הדשן מעל ַהִמּ

ּפּוִרים  יֹום ַהִכּ ין ְלַאֲחָריו. ואילו ְבּ ין ְלָפָניו ֵבּ ֵבּ
 - ּוָבְרָגִלים  הלילה,  ֵמֲחצֹות  זאת  עושים  היו   -

מּוָרה ָהִראׁשֹוָנה )סוף השליש הראשון של  ֵמַאְשׁ
הלילה(, משום שעולי הרגל הרבים השכימו להביא את 

ַעת  ֶבר ַמַגּ קרבנותיהם, ְולֹא ָהְיָתה ְקִריַאת ַהֶגּ

ָרֵאל: ְשׂ ָהְיָתה ֲעָזָרה ְמֵלָאה ִמִיּ ַעד ֶשׁ
)מסכת יומא פרק א(

אות ק

בצפון  להשחט  עליהם  ֶשׁ ים  ָקָדִשׁ י  ָקְדֵשׁ א  
רֹום - נותרים אסורים בהנאה  ָדּ ָחָטן ַבּ העזרה, וְשּׁ
)למרות שנפסלו מהקרבה(, והעוברים על כך - מוגדרים 

ָמן  ל ָדּ רֹום העזרה ְוִקֵבּ ָדּ ָחָטן ַבּ ֶהן. ְשׁ כמֹוֲעִלין ָבּ

רֹום,  ָדּ ָמן ַבּ ל ָדּ פֹון ְוִקֵבּ ָצּ פֹון, או ששחטן ַבּ ָצּ ַבּ
ְיָלה  ַלּ ּיֹום כדין, ְוָזַרק את דמן על המזבח ַבּ ָחָטן ַבּ ְשׁ
ְיָלה ְוָזַרק את  ַלּ ובכך פסל את הקרבן, או ששחטן ַבּ

ָחָטן בזמן ובמקום הראוי, מתוך  ְשּׁ ּיֹום, אֹו ֶשׁ דמן ַבּ

ן  כוונה לדחות שלבים מסויימים מעבודתן חּוץ ִלְזַמָנּ

ְוחּוץ ִלְמקֹוָמן - גם הנהנים מקרבנות פסולים אלו, 
ַע:  י ְיהֹוֻשׁ ָלל ָאַמר ַרִבּ ֶהן. ְכּ נחשבים כמֹוֲעִלין ָבּ

נהגו בה כדין וָהָיה  ל בהמה העומדת להקרבה, ֶשׁ ָכּ
ֲהִנים,  ר בה היתה מותרת באכילה ַלֹכּ ַעת ֶהֵתּ ָלּה ְשׁ
ורק לאחר מכן נפסלה - ֵאין הנהנים ממנה נחשבים 

ַעת  א ָהָיה ָלּה ְשׁ לֹּ ּה; ְואילו בהמה ֶשׁ כמֹוֲעִלין ָבּ
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ֲהִנים - נחשבים הנהנים ממנה כמֹוֲעִלין  ר ַלֹכּ ֶהֵתּ
ר  ֶהֵתּ ַעת  ְשׁ ָלּה  ָהָיה  ֶשׁ בהמה  ֵאיזֹו ִהיא  ּה.  ָבּ
ָנה במשך הלילה,  הוקרבה כדין אך ָלּ ֲהִנים? ֶשׁ ַלֹכּ
ֵאיזֹו  מהעזרה.  ְצָאה  ָיּ ְוֶשׁ )או(  ְטְמָאה,  ִנּ ְוֶשׁ )או( 

ֲהִנים?  ר ַלֹכּ ַעת ֶהֵתּ א ָהָיה ָלּה ְשׁ לֹּ ִהיא בהמה ֶשׁ
ֲחָטה במחשבה לדחות שלבים מסויימים מעבודתה  ְשׁ ִנּ ֶשׁ
לּו  ְבּ ִקּ ּה, או חּוץ ִלְמקֹוָמּה, )או( ְוֶשׁ חּוץ ִלְזַמָנּ
ָמּה  ָדּ ֶאת  ְוָזְרקּו פסולים  סּוִלין את דמה, )או(  ְפּ

על המזבח:

ָצא משטח העזרה  ָיּ ים ֶשׁ י ָקָדִשׁ ר ָקְדֵשׁ ַשׂ ב  ְבּ
י ֱאִליֶעֶזר  ִמים על המזבח, ַרִבּ ִלְפֵני ְזִריַקת הָדּ
אֹוֵמר: זריקת הדם לא תועיל יותר, והנהנים מהבשר 
ּום  ִבין ָעָליו ִמּשׁ נחשבים כמֹוֲעִלין ּבֹו, ְוֵאין ַחָיּ

י ֲעִקיָבא אֹוֵמר:  ּגּול, נֹוָתר, ְוָטֵמא; ַרִבּ איסורי ִפּ

הנהנים ממנו לאחר זריקת דמו על המזבח ֵאין נחשבים 

ּום  ִבין ָעָליו כרת - ִמּשׁ כמֹוֲעִלין ּבֹו, ֲאָבל ַחָיּ

ּגּול )אם נעשה במחשבת פיגול(, או משום  איסור ִפּ

איסור נֹוָתר )אם נאכל לאחר זמנו(, ְוכן אם אכלו אדם 

י ֲעִקיָבא והוכיח  ָטֵמא - מתחייב בכרת. ָאַמר ַרִבּ
אתֹו,  ְפִריׁש בהמה לקרבן ַחָטּ את שיטתו: ַוֲהֵרי ַהַמּ

יָה, ְוַאַחר  ְחֶתּ ְוָאְבָדה, ְוִהְפִריׁש בהמה ַאֶחֶרת ַתּ
יֶהן עֹוְמדֹות  ֵתּ ְך ִנְמֵצאת ָהִראׁשֹוָנה, ַוֲהֵרי ְשׁ ָכּ
לאחר שנשחטו יחד בו זמנית, וברשות הכהן לזרוק את 

ם  ֵשׁ דמה של איזו מהן שירצה - האם לֹא נאמר שְכּ

ָמּה של אחת מהן ּפֹוֵטר בזריקתו על המזבח ֶאת  ָדּ ֶשׁ
ְך הּוא ּפֹוֵטר מאיסור  ָרּה מאיסור המעילה, ָכּ ָשׂ ְבּ
ּה? ְוִאם במקרה זה  ר ֲחֶבְרָתּ ַשׂ המעילה גם ֶאת ְבּ

ּה  ר ֲחֶבְרָתּ ַשׂ ָמּה של הבהמה הכשרה ֶאת ְבּ ַטר ָדּ ָפּ
ְפֹטר  ִיּ ין הּוא )קל וחומר( ֶשׁ ִעיָלה, ִדּ הפסולה ִמן ַהְמּ

דמה של כל בהמה שיצאה מהעזרה לפני זריקת הדם ֶאת 

ָרּה עצמה - מאיסור מעילה: ָשׂ ְבּ

המזבח(  על  הקרבים  הבהמה  )חלקי  ֵאמּוֵרי  ג  
ים )האסורים במעילה רק לאחר זריקת  ים ַקִלּ ָקָדִשׁ
ִמים ונפסלו,  ְצאּו מהעזרה ִלְפֵני ְזִריַקת ָדּ ָיּ הדם( ֶשׁ

י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ֵאין הנהנים מהם נחשבים  ַרִבּ

ּום איסורי  ִבין ֲעֵליֶהן ִמּשׁ ֶהן, ְוֵאין ַחָיּ כמֹוֲעִלין ָבּ

י ֲעִקיָבא אֹוֵמר: הנהנים  ּגּול נֹוָתר ְוָטֵמא. ַרִבּ ִפּ
מהם לאחר זריקת דמן על המזבח נחשבים כמֹוֲעִלין 

ּום )במקרים שעברו  ִבין ֲעֵליֶהן כרת ִמּשׁ ֶהן, ְוַחָיּ ָבּ
ּגּול, נֹוָתר ְוָטֵמא: על איסורי( ִפּ

ים,  ָקָדִשׁ י  ָקְדֵשׁ ְבּ ִמים  הָדּ זריקת  ה  ַמֲעֵשׂ ד  
עשוי ְלָהֵקל על הנהנה מבשרם ּועשוי גם ְלַהֲחִמיר 

ן )תמיד תגרום זריקת  ָלּ ים, ֻכּ ים ַקִלּ עליו; ּוְבָקָדִשׁ

הדם( ְלַהֲחִמיר על הנהנה מבשרם ולהחשיבו כמועל. 

ים ִלְפֵני ְזִריַקת  י ָקָדִשׁ יַצד? הנהנים מבשר ָקְדֵשׁ ֵכּ
ֵאמּוִרין )חלקי הבהמה  ִמים, נחשבים כמֹוֲעִלין ָבּ ָדּ
ר )המיועד לאכילה(; ואילו  ָשׂ הקרבים על המזבח( ּוַבָבּ

ִמים זוכים להקלה -  הנהנים ממנו ְלַאַחר ְזִריַקת ָדּ

ֵאמּוִרים בלבד, ְוֵאין הם  הם נחשבים כמֹוֲעִלים ָבּ

ר המיועד לאכילה, גם אם נהנו  ָשׂ ָבּ נחשבים כמֹוֲעִלין ַבּ

ממנו. מאידך, זריקת הדם מחמירה על הנהנים מבשרו, 

ִבין כרת  שכן, ַעל ֶזה ְוַעל ֶזה )האמורים והבשר(, ַחָיּ

ּום )במקרים שעברו על איסורי(  לאחר זריקת הדם, ִמּשׁ

ן  ָלּ ֻכּ ים  ַקִלּ ים  ּוְבָקָדִשׁ ְוָטֵמא.  נֹוָתר  ּגּול,  ִפּ
ים  ים ַקִלּ יַצד? הנהנים מבשר ָקָדִשׁ ְלַהֲחִמיר, ֵכּ
ִמים, ֵאין הם נחשבים כמֹוֲעִלין  ִלְפֵני ְזִריַקת ָדּ
ר; ואילו ְלַאַחר ְזִריַקת  ָשׂ ָבּ ֵאמּוִרין ְולֹא ַבּ לֹא ָבּ
ִמים, מחמיר דינו של הבשר, והנהנים ממנו נחשבים  ָדּ
ֵאמּוִרין, ְוֵאין הם נחשבים כמֹוֲעִלין  כמֹוֲעִלין ָבּ

ִבין  ר. ַעל ֶזה ְוַעל ֶזה )האמורים והבשר(, ַחָיּ ָשׂ ָבּ ַבּ
ּגּול נֹוָתר  ּום איסורי ִפּ כרת לאחר זריקת הדם ִמּשׁ

ים,  י ָקָדִשׁ ָקְדֵשׁ ִמים ְבּ ה ָדּ ְוָטֵמא. ִנְמָצא, ַמֲעֵשׂ
ּלֹו  ֻכּ ים,  ַקִלּ ים  ּוְבָקָדִשׁ ּוְלַהֲחִמיר;  ְלָהֵקל 

ְלַהֲחִמיר:
)מסכת מעילה פרק א(

אות א
א ִמּתֹוְך הכנעה  ל, ֶאָלּ ֵלּ א  ֵאין עֹוְמִדין ְלִהְתַפּ
ֶבד רֹאׁש. ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו ׁשֹוִהים  וֹכּ
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ָעה ַאַחת ומכינים את ליבם לתפילה, ורק לאחר מכן  ָשׁ
קֹום.  ם ַלָמּ נּו ֶאת ִלָבּ ַכְוּ ְיּ ֵדי ֶשׁ ְלִלים, ְכּ - היו ִמְתַפּ

לֹומֹו של המתפלל שמונה  ְשׁ ֶלְך ׁשֹוֵאל ִבּ ֲאִפּלּו ַהֶמּ
יֶבּנּו לשלום; ַוֲאִפּלּו  עשרה - לֹא יפסיק מתפילתו וְיִשׁ

רּוְך ַעל ֲעֵקבֹו - לֹא ַיְפִסיק מתפילתו, אם  ָנָחׁש ָכּ
לא נשקפת סכנה לחייו:

בּורֹותיו של הקב"ה  יִרין ומשבחים את ְגּ ב  ַמְזִכּ
ִמים - בברכה השניה בתפילת שמונה  ָשׁ בהורדת הְגּ

ְוׁשֹוֲאִלין  ִתים.  ַהֵמּ ת  ְתִחַיּ ִבּ העוסקת  עשרה, 

ִנים.  ת מברך ַהָשּׁ ִבְרַכּ ִמים - ְבּ ָשׁ ומבקשים את ַהְגּ

ָלה במוצאי שבתות וחגים - אומרים  ְואת נוסח הַהְבָדּ
י ֲעִקיָבא אֹוֵמר, אֹוְמָרּה  ַעת. ַרִבּ ברכת חֹוֵנן ַהָדּ ְבּ
ְפֵני ַעְצָמּה.  ָרָכה ְרִביִעית ִבּ )את נוסח ההבדלה( כְבּ

ברכת  י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, נוסח ההבדלה נאמר ְבּ ַרִבּ
ההֹוָדָאה )מודים אנחנו לך(:

ג  ָהאֹוֵמר ומשבח את ה' בתפילתו, במילים: ַעל ַקן 
יעּו ַרֲחֶמיָך, ְוכן המודה לה' במילים: ַעל  ִצּפֹור ַיִגּ
ֶמָך, או שמכפיל את המילים: מֹוִדים  טֹוב ִיָזֵּכר ְשׁ
ִקין אֹותֹו. ָהעֹוֵבר כשליח ציבור  ְתּ מֹוִדים - ְמַשׁ
ָבה, ְוָטָעה בתפילתו - ַיֲעבֹור שליח ציבור  ִלְפֵני ַהֵתּ
יו. ְוהמתבקש להחליף את שליח הציבור  ְחָתּ ַאֵחר ַתּ
ִין  ָעה. ִמַנּ אֹוָתּה ָשׁ הטועה - לֹא ְיֵהא ַסְרָבן ְבּ

ת  הּוא )שליח הציבור החילופי( ַמְתִחיל? ִמְתִחַלּ
ָעה ָבּה הראשון: ָטּ ָרָכה ֶשׁ ַהְבּ

- לֹא  ָבה  ַהֵתּ ִלְפֵני  ציבור  כשליח  ָהעֹוֵבר  ד  
רּוף  ֵני ַהֵטּ ֲהִנים - ָאֵמן, ִמְפּ ַיֲעֶנה ַאַחר ברכת ַהֹכּ
)הבלבול( שיאחז בו בבואו להמשיך ולהקריא את הברכה. 

א הּוא  ֵהן אחר בין המתפללים ֶאָלּ ם ֹכּ ְוִאם ֵאין ָשׁ
יו לברכת כהנים.  ָפּ א ֶאת ַכּ ׂ )שליח הציבור( - לֹא ִיָשּ

יו,  ָפּ א ֶאת ַכּ הּוא נֹוֵשׂ ְוִאם ַהְבָטָחתֹו )בטוח הוא( ֶשׁ
אי לברך ברכת  תֹו ללא בלבול - ַרַשּׁ ְוחֹוֵזר ִלְתִפָלּ

כהנים:

ל ְוָטָעה בתפילתו - ִסיָמן ַרע לֹו.  ֵלּ ְתַפּ ה  ַהִמּ
ִליַח ִצּבּור הּוא - מהווה טעותו ִסיָמן ַרע  ְוִאם ְשׁ
מֹותֹו.  ל ָאָדם - ְכּ לּוחֹו ֶשׁ ְשּׁ ֵני ֶשׁ ְלׁשֹוְלָחיו, ִמְפּ
ָהָיה  ן ּדֹוָסא - ֶשׁ י ֲחִניָנא ֶבּ ָאְמרּו ָעָליו ַעל ַרִבּ
ל ַעל ַהחֹוִלים, ולאחר שסיים להתפלל -  ֵלּ ִמְתַפּ
היה אֹוֵמר על החולים השונים: ֶזה ַחי, ְוֶזה ֵמת. 

ה יֹוֵדַע? ָאַמר ָלֶהם: ִאם  ִין ַאָתּ ָאְמרּו לֹו: ִמַנּ
ִפי - יֹוֵדַע ֲאִני  ִתי על חולה מסויים ְבּ ִפָלּ גּוָרה ְתּ ְשׁ
ל ועומד להבריא, ְוִאם ָלאו - יֹוֵדַע  הּוא ְמֻקָבּ ֶשׁ

הּוא ְמֹטָרף: ֲאִני ֶשׁ
)מסכת ברכות פרק ה(

 לזכות תורמי ה"פלעדזש" החודשי בקביעות
 שבזכותם מתפתחות פעולותינו בהתמדה

לנחת כ"ק אד"ש מה"מ

שתעמוד להם זכות זו בכל המצטרך בגו"ר בטוב 
הנראה והנגלה בבני חיי ומזוני ובכולם רוויחי
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